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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  ېخبرپيلد

.ی او د هیواد د بیا جوونی ستره دنده مخ پر واندی لریافغان ولس اوس د ولن.خه تیریییوه حساس انتقالي پاو  دافغانستان، اوس مهال،

یواد د راتلونکی مشرانو په توه د یو خپل ه دا زمینه برابروی چی دافغانستان د وان نسل لپاره  د، خو وېروونکی ده، که ه هم ننونهدغه

نو پکار ده چی د افغانستان بشری واک په سمالسی  که غواو چی له دی فرصته خه ه پورته شی. تاریخی او مثبت بدلون المل وری

واد زیربناوې ویجاې یه یددنه یوای دا چیکیشخولسیزو اودو جو او پهپه افغانستان کې . توه ورغول شی او پیاوی کی شی

. ی دیراختیا او ودې وروسته پاتې شوپ لهپراخه کچه  پههم رول لري مهمد راتلونکې مشرتابه په روزلو کې  چېهغه بنسونه بلکی دي شوی 

په دغه کمت د هر بل وخت  .دی کمت سره مخ سختله خورا ېر حقوقپوهانو/ع وکیالنود مدافهم له دی کبله ده چی دا هیواد اوس 

نو ونه خورا مهمه دولت په بیا جوونه  کی د مسلکی مدافع وکیال افغان دکه چې  احساس کیي؛ېرپه دی مهم پاو کی انتقال  دپرتله 

  .ده

  

د ستانفورد د حقوقو د پوهني له خوا د افغان پوهنتونو سره د نویو مدافع وکیالنو د   کې منيکال په  ۲۰۰۷د، دغه اتیاوو ته په واب کی

ینه، لیکل، او د . شوهد دغه پوهني د محصلینو په نوت  د افغانستان د حقوقي زده کو پروژه پیل روزلو په برخه کی د مرستی په موخه،

په امریکایی پوهنتون کی د شته لوی کچی حقوقی نصاب ته نوره افغانستان  او همدا رنه ده کیفیت لرونکی حقوقی نصابی کتابونو چاپول،

پراخه لرلید  د  وژیپر کو هافغانستان د حقوقي زد د. اهداف او کاری ساحه تشکیلوید حقوقي زده کو  پروژې پراختیا ورکول، د افغانستان 

دی هیواد په بیا جوونه او پر خپلو پو درولو کی کارنده  نکی لپاره د داسی  مشرانو په روزلو متمرکز دی وک به چی دراتلو د افغانستان

  .ونه ولری

  

. یی ممکن که پلی کول پروژې  ددېمننه وکي چې  نو خهبنسو اوووله هغو  غواي)ALEP(افغانستان د حقوقي زده کو پروژه  د

و په پوهنی کی د قانون د حقوق دسانفور د ( ن سالکاران اغلی اریک جنسافغانستان  د حقوقی زده کو پروژی د خهد پوهنی 

مریکا د ه د اافغانستان د حقوقي زده کو پروژ د.)د سانفور د حقوقو د پوهنی ریس(او اغلی  لیری کریمر)  ریس حاکمیت پرورام 

د بیالبیلو خصوصی او عامه سرچینو  ون پهدرې کلنې مالي مرستې  بهرنیو چارو وزارت د مخدره توکو پر واندی د مبارزی انی  د 

په افغانستان کې د امریکايي پوهنتون  جنرال قنسول اوسانفور پوهنتون  دلهALEP( (دهمدارنه، .خه د پام و مرستی ترالسه کی دی

د افغانستان د )ALEP(د افغانستان د حقوقي زده کو پروژه . کویغی اغلی یبورا زوموال د مالت خه هم یره مننهامینه هیأت د 

اغلي اکر مایکل   رئيسپوهنتون د  ددغهانې توه  پهاوامریکایی پوهنتون سره د خپلو و همکاریو په دوام باندی خوی یی،

په پای کې، . یمننه کو مرستو خه له جالليبهاراکر  غلیآمرآاو اجتماعی علومو د یپارمن  سیاسي د حقوقو،هنتون پو ددغهسمېت او 

پیل راهیسې  لهددغه پوهنتون  چېانیزې پرته،  اوهو  ریتینود آغلې مالل واصل له  ولهې  پهوویل شي چې دغه کتاب  بایدهمدارنه

  .زده کې تدریسوي، نه شوای رامن ته کېدای حقوقي ېتر اوسه سوداريز

۲۰۱۱جون،  –پالو الو، کلیفورنیا  –جنسن  اریک
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  ودهاقتصادياوقانونتجارتي:یپرک یلوم

  

  سریزه-۱

  

ه عایداتی منبع سترد دی هیوادسوداری او تجارت  ،ویتوه رارند ش پهزاد هېواد آاتلسمه پې کې افغانستان د یوه  پههغه راهیسې چې  له

سیا یی له اروپا سره نلوله او د نی پر تاریخ یی اغیزی هر آلویو تجارتی الرو د تقاطع په نقطه پروت دی  چی  افغانستان د هغه . پاتی شوی ده

عرب اپو وزمې د  او وستان، هندچې له چیننو لپاره هغه کاروانود رېده اویت خه له افغانستان نیغ په نیغهورېمو افسانوي الره  د.چاته  رند دی

  .راول، ترولو غوره الر وهتوکيل یالبیخه به یې ب

  

 روانه  واد دیبیا ددغه ه یولاو تجارت ، سوداريو د خونی جی خه د خالصون په لور ام اخليدرې لسیز دچې افغانستان   دا

اقتصادي  خو. مرسته وکیپه رامنته کولو کې  هوساینید ثبات، سولې او  کیانستان افغ پراختیا به پهاقتصادي. يیل ک لپاره مهم راتلونکي 

د د خپلواکو محاکمو او .اه لريپه یو هیواد کی د قانون د واکمنی پر پلی کیدو پوری تر ېره حده  او  يیرامنته ک کی  نه) خال(وده په تشه 

ه تشویقوی؛ په انی توهغوېدو المل ري او په هېواد کې اقتصادي ود سودار د دیو واضح او اغیزمن حقوقی چوکا شتون 

  . این ل کیی   اقتصادي ودې لپاره  تلپاتی  د ،چی د تجارتی  معاملو په تنظیم کی مهم رول لری،  بنسونه تجارتی قوانین او

                                              
یوبل سره  لهکي،  نسونه د تجارانو او شرکتونو خه مالت کوی او هغوی ته دا وتیا وربخی چی خپله سوداري پراخه سوداریز قوانین او ب 

 تجارتيه یو . ، بازارونو ته الس رسی پیدا کي اوپه اسانی سره  سوداریز فعالیتونه ترسره کيکي هواریشخې  ، خپل منيسیالي وکي

پدی برسیره، یو ه تجارتی قانون نه یوای دا چی  . خه پوره پوره ه واخليخپلې شتمن  دته دا وتیا ورکوي چې قانون د مکو خاوندانو 

 د.يپانی ته الس رسی اسانه کوي او د شرکت د ثبتولو پروسه ساده کوي، بلکی د قراردادونو پلی کیدنه او د پورونو بیرته اخیستنه هم تضمینو

او همدارنه غیرمعقول اداري  بیروکراسياو غیرمؤثره غیر منطقی این دی؛ که چې  همو  بنسونو شتون  دن، سوداریزو قوانینو تر

د قاضیانو،  پراختیا،اقتصادي  بنسه- پراخ. نیوی کويقانون د پلی کېدو مخ تجارتيد  کېپه وله  او بو شتونفساد  کچه د پراخه  او پهلتونه 

اتیا  تهلو کسانو او بنسونو شتون یالبیب در یپه NGOs((او غیردولتی سازمانو، خصوصی سکور،، مدافع وکیالنونوود رسمي ثبت دفتر، محکمو

  .لري

  

د لويي اقتصاد د شاخصونو په فغانستان اپرکی د  .ی یياقتصادي پراختیا ترمن ایکقانون او تجارتينظري او عملي اخه، د  لهپرکی  دغه

په اه یو افغانستان کې د سوداریز چاپېريال  پهورپسی . يیپيل ونهارزیوه لنه باره کی په د عمومي اقتصادي وضعیت پهواد ون د دغه هی

یو راهیسې په افغانستان کې د راکې ورکې یچې پربنس یې له پ - اسالمي سودار قانون دپرکی  دغهبیا همدارنه، .تحلیل واندی کیی

وی او  د یو د ایکو پر مساله تمرکز ک مناو اقتصادي ودې تر واکمنی قانون د  ددویمه برخه  پرکيد . توه ارزويعمومي په- يیمعاملې ک

     .کتنه کوي هیواد په اقتصادی پراختیا کی د تجارتی قانون او بنسونو رول ته 

؟دی ه تعریفقانون  د د تجارت –تعریفونه  مهم

  

قانون له هغو  تجارتد.ماتو راکی ورکی ته وایی چی د پیسو او یا نور توکو او خدماتو په مقابل کی ترسره کیيتوکو او خدد  سوداري

جوول او له شرکتونو  دقراردادونه،. وي حاکمواد پر سوداریزو ایکو او راکې ورکې ییوه ه دپراخو حقوقي مقرراتو خه عبارت دي چې 

و هواری د دی قانون پورونو او ضمانت مسایل، مالیاتي مسایل او همدارنه سوداریزې شخ دملې،پلور، بانکي معار او یپ جایدادد، منه ول

. برخه جووي عمده واد د حقوقي جوت ییوه ه دسودار قانون  د.محتوا جووی
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د مطالعې تمركز

 دایا؟ مهم ل  کیيلپاره ېر  نو د تر سره کولو یز فعالیتوسودار دموادقانون کوم  ده دي؟  موخېقانون  تجارتيد

 سودارولو یالبیب دبازار کې  او کومه غوره الره شتون لری چی  پهدي؟  حقوقی تنظیم ایند سودار   لهلپاره  ودیاقتصادي 

؟منافعو تر من یو تعادل رامن ته کيد 

  عمومی اقتصادی وضعیتافغانستاند  - ۲
  
چلې یپ الپسېپه ور  - ورسوداریزې معاملې چې افغان سودار یې ترسره کوي، هغه .  صاد په چک سره پرمخ روان دیافغانستان اقت د

.  د سوداری پراختیا تجاران دی ته اباسی چی له خپل کور، کلی ، او قوم خه د باندی د نورو بیانه اشخاصو سره معامله وکي. يیک

د هغه لویی پیچلو تجارتی  - چی په دودیز ول یی پدی هیواد کی سوادریزی چاری کنرول کي دي- کورنی ایکي او شخصي اعتبار

  .معاملو د ترسره کولو لپاره چی یر ارونه او سیمی تر خپل پو الندی راولی، مناسب او موزون نه بریي

افغانستان  دپه واقعیت کی. ارتی قانون هم پرمخت کی دیلکه رنه چی  د افغانستان اقتصاد پرمخت کی دی، هم هغسی د دی هیواد تج

 دیدو راهیسی،د افغانستان د اساسي قانون له تصویب کېکال  ۲۰۰۴په. قرار لري کې نوپه لومي پاو بیارغاونېدالهم  سیسمتجارتيحقوقي 

 تطبیق قوانینو  ی دد ه هم  که.دو په حال کی ديي دي او یو سلسله نور د جویشو جونوي قوانین  یو سلسله ی په برخه کی سودار

زیاترو مواردو  په. تجارتی محاکم او دولتی ادارات په خپلو پریکو کی تر یره په عرفي کنو یا زو قوانینو تکیه کوي. ي ديشو پاتی محدود

واد د رسمي یه ددی؛ که چې يرې حل کورسمي چینلونو له ال غيرد جرو او شوراانو په یردخپلې سوداریزې شخې  افغانانکې، 

  .پخپل ايی پاتی ده جدي ستونزې په توه د تجارتی قوانینو عادالنه او امن تطبیق الهم د یوېله الرې  مسیس

ول چې په کې د ریال رامنته کیچاپ سوداریزشک پرته، د یوه داسې  له.اود تاریخ لريافغانستان د ازاد بازار او یوه فعاله خصوصی سکور

د سوداری  .پورې اه لري اسی ثباتسی په ول هیواد کی د امنیت په تامین او همدارنه په ،پراختیا وموميافغانستان سوداریز فعالیتونه یول بیا 

د .او مقررات پلی کيد پراختیا لپاره بل مهم شی د یو داسی پیاوی قضایی سیسم رامن ته کول دي چی وکولی شي په اغیزمنه توه قوانین 

  . یو ساده، شفاف، او عادالنه حقوقی تجارتی چوکات د رامن ته کولو پرته، د خصوصی سکور تقویه یو ناشونی کار دی

 افغانستان د راتلونکې دقوانینو او مقرراتو جوول او تطبیقول چې وکای شي  یو د باور و او کارنده سوداریز چوکا رامنته کي،  دداسې

پر ایکه انی  رمنت ودیقانون او اقتصادي  تجارتيل اخونه یې شرحه کوي او د یالبی، بتعریفویقانون  تجارتيدغه پرکی، . دی مهملپاره 

دغه  .یز پرمختونه او د هغوی د تنظیمولو په الرو چارو باندی را اچويسودارتاریخ په اودو کی د  پركىدغههمدارنه، . تمرکز کوي

په راتلونکو پرکو کی په تجارتی قانون کی د ینی مشخصو موضوعاتو په هکله په تفصیل سره د بحث لپاره نظری اساس هم واندی  رکیپ

  .کوي

دغه هیواد د بل هر ای په  .کی دی نزیانم یر سختد افغانستان اقتصاد  ناورینونولسیزې جې او همدارنه وچ کال او نورو طبيعي  درې

د پرله  .په له کی ای نیسي زله هېوادونوپه درلودلو سره د نی تر ولو زیات  بی و د سی سر ناخالصو کورنی محصوالتوتر ولو ی  پرتله

که چی د جو په تر کی  - د بشري واک کمت)1(:د الندی ستونزو سره مخ دیپسې جو او شخو په پایله کې، دا مهال افغانستان 

ــ  د مسلکی کدرونو کمت)2(ی دي؛ دلیواده تتیه ا بیا هم لهاو ی ي ديپيان شو خویا مه او خلک شمیر  که چې زده که کمه ده او ـ

ــ ددغه زیانمن شوي یا د کاره لویدلی زیربناوی) ۳(؛ )واده ويیواد لوستي کسان له هید ه سیستم، د  لولود اوبو  لکهزېربناوېېریهېواد  ـ

د شلخي ــ  د مکو کمت) ۴(او  ؛ او د لېد رالېد زېربناوې او د برېنارسول او داسې نور ویجا شوي او د ې اخیستو نه دي سکونو شبکې

منفي هم خپل 'پانونې لنیزېپدی سربیره جن جو پرو. د السرسي و ده مکهل  ېرهپر سر د شخو له کبله،  جایدادمایونو د شتون او د 
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له امله افغانستان د دری  جو جن د په واقعیت کی. کمزوري کي ديدولتی اداره او د قانون واکمنی یی : بېلې په ول ددی،  ییز شیندلاغ

.لسیزو خه زیات وخت د السه ورکی چی کولی یی شو پدغه دوران کی د نورو هیوادونو په یر اقتصادی پرمخت وکي

  ه لنه کتنهمحصوالتو ته یوافغانستاند.  الف
  

د  .محصوالت ل دي او په یر مشکله د یو کورنی لپاره بسنه کويورسک یزکرند  .ياوس هم تر یره حده  په کرنی اتکا لر افغانستان اقتصاد ال د

دالو، او بادام هم ېره ه د غلو دانو نور ولونه او سبزیجات لکه انار، زر. په دغه هېواد کې ېر دود دي) معموالً غنم(غلو دانو کرنیز حاصالت 

 سکتور هم د شیدو، غوې او ویو په ېر رافغانستان د مالدا دددې ترن.  ،له کې راي پهمحصوالتود بالقوه صادراتي  او د افغانستان لري

که . اتو لویه برخه جوويناچا شوو تولید کورنیچې د هېواد د  ي،ددغه هېواد تر ولو جنجالي محصول کوکنار د. محصوالت رامنته کوي

واد یواد د معدني سرچینو له اخه بایه هیدغه ه خومعدنی زیرمی التر اوسه پوری په پوره او سمه توه ندی استخراج شوي،ه هم د افغانستان 

اوسپنې او سرو زرو  دکې  دغه هېواد پههمدارنه،. لريپکی شتون  لویی لویی زیرمی موادو او قیمتي برو ساختمانيسکرو،  ،مسو دچې  دی

او توليدي کارخانو هم وده نه ده کې او د  صنعتيلویوواد کې یدغه ه په. لویې زېرمې شته، چې تر اوسه ترې هې ه اخیستل شوې نه ده

 .فعالیت کوي کمزوری ېریا له کاره لوېدلې او یا هم  اوس- چې زیاتره یې دولتي وې –لسیزې په پای کې چې کومې کارخانې وې  مې۱۹۷۰

افغانستان د برېنا  د. سره یا السي صنایع کیمياييتاو لري، لکه  سرهسکتور  لهکرنېدده، چې  پایلههغو فعالیتونو  دزیاتره توليدي مصنوعات 

د او توزیع په برخه کی هم  دغه هیواد د برینا د تولی همدارنهاو  نه لري توانراواردولو  د د ېرې  برېنا افغانستانل ظرفیت لري؛  ېرسکتور 

  .یره له وتیا ودلی ده خپله

  

د سختو تجارتی قوانینو او مقرراتو د شتون له کبله چی د غیر رسمی  هېوادونو کې اونيو  پهمهم دي او تر ېره بریده  ېرخدمتونهسوداريز 

سکتور په لي سکتور تقریباً په بشپه توه د غیر رسمي اقتصادي د افغانستان ما .تجارت په اني توه د قاچاق المل ري، تشویق کیي

داسی هیلی هم شته چی د افغانستان اقتصادی بیارغاونه به د مالی خدمتونو ترالسه  .له الرې ترسره کېي حوالوداو مالي خدمتونه  انحصار کی دی

 ،شتون ولري تولیداتو او تولیدي بهیر له منه چې په افغانستان کې شته یا باید د ولو اقتصاد بایدافغانستان د . کولو تقاضا نوره هم پسی زیاته کي

جن جو پری  د غالیو صنعت یو له هغو مهمو صنعتونو خه دی چې .یوای هغه تولیدات او صنعتونه ته پام وکی چی یر باارزته دي

نی وختونه بیا د خام موادو او پانی په برابرولو سره، سازمان شوي تجاران پدی په تقاضا باندی د سال په ورکه او ی.دومره منفی اغیز کی نه دی

د تیرو کلونو تجربی که ه هم وری دي، خو دغه .توانیدلي چی په تیر دیرش کلونو کی خپل تجارتونه فعال وساتي او ور ته ادامه ورکي

د هندوستان د بازار یوه لویه  وویلې په ول، د کلیفورنیا  وچو مید ب .شی ورکولیتجارب پانوالو یا دولت ته د بالقوه بریاوو په اه کوم ا ن

د دغه بازار لپاره د میوو بیال اوس کلیفورنیا . ؤوو اصلي ای یر کې د افغانستان د وچو میر په تاباز دغهداسې حال کې چې  پهبرخه خپله کې ده، 

ري او د وچو میوو لپاره د تداوی په واندی کولو سره  پدغه بازار کی د یو ول  بیل ولونه چی د هند د خلکو د ذوق سره سمون خو

  . تکنالوژیکی برتري خه برخمند شوی دی

  

د برینا : لې په توهید ب .تسلط دید غیر رسمي سکتور  باندی نووهېواد پر ولو بازار ددغهاصلي اننه  یوهافغانستان د اقتصادي جوت  د

و له خوا تولیدیی او عرضه کیی؛ د دغه برینا مقدار په دولتی دستاوو کی د تولید کوچني جنراتورون دغیر رسمي سکتور کې  یر مقدار په

غیر  پهسلنې پورې اقتصادي فعالیتونه  ۹۰تر  ۸۰افغانستان کې له  پهچې  کوياکل کارپوهان داسی ېری.شويی برینا د مقدار خه زیات دی

  .او پدغه هیواد کی اوسنی اقتصادی وده هم تر یره حده د دغه سکور د فعالیتونو پایله ده يیترسره ککی وررسمي سک

د رسمی سکور مشخصات توضیح کول نسبتاْ اسانه کار دی، ولی خو د غیر رسمی سکور توضیح چی پکی  یری بیالبیل اقتصادي فعالیتونه 

ور عبارت دی له هغه تجارتونو او شرکتونو چی د دولت سره ثبت وي ؛ پدی برسیره پخپله دولت رسمی سک. ترسره کیی، نسبتاْ رانه کار دی

د خو  دي،حکومت کې ثبت  پهاقتصادي فعالیتونه هم شامل دي چې  هغهدغه سکتور کې  پههمدارنه،. هم د رسمی سکوریوه برخه تشکیلوي

یا ېر قانوني  د رسمی سکور د باندی یو ل نور فعالیتونه شتون لري چی ل. سازمانونه نادولتي: ، د بېلې په توهمالیي د ورکی معاف شوي دي
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  .دي

ورکې المل نه کېي او یا  راکېسودار  دوال دي، چې په اقتصادي مارکې کې  'نوعیا  ول'ردغه هېواد کې  اقتصادي فعالیتونه پ په

توافق کوي چې د خپل درمند یوه برخه له  داکې کروندر  پهده چې  معاملهدياقتصا هغه- مزارعه. پر مخ  ي بنس'په جنس جنس'هم د 

د قانونی چوکات خه . برخه ده یوهاقتصادي فعالیت  In-Kindدا د نوع یا  چې،مکې د ې اخیستو په بدل کې د مکې تن ته ورکي

وي، خو تولید یی یوای هغه وخت قانوني کیدلی شي که چیرته د دولت سره  د باندی معاملی عبارت له هغه معاملو دی چی محصول یی قانونی

د کوچنی هیو او تجارانو، د وو تولیدی فابریکو، او همدا رنه  ،وصرافاند ی وي اوکوچن کچ دمعموالًدا ول راکه ورکه . په ثبت ورسیي

کی  یو شمیر ناقانونه اقتصادی کنی چی په ناقانونه توه په افغانستان   د دی ترن.د کرنی، او ساختماني سکور فعالیتونه پکی شاملیي

د : لې په توهید باستخراج شوې معدني توکو د تجارت  خه واخله بیا تر افیونو د تولیده پوری فعالیتونه پکی شتون لري، هم ترسترو کیي؛ 

.یدنهغیرقانوني ه پورته ک قاچاق یا له چهارتراش لریو خه دوپنجشیر له درې خه د زمر

او د دولت واک د ننونو سره مخ  ير الملکمزور حکومت وال  دن نه یوای دا چی اقتصاد پراخه لم غیر رسميافغانستان کې د  په

ور د پانونی لپاره د یو نه د نه پلی کیدنی او همدا رنه د اقتصاد په بیالبیلو برخو کی د رسمی سکناامن، د قانون  بلکه په هیواد کی د ، کوي

خو د دی و  نه بریي چی د افغانستان د دی،  متحرکغیر رسمي اقتصاد  که ه هم د هیواد.هونکی فضا د رامنته کیدو المل هم ري

دولتی اداراتو ته رسوي، د اودمهاله اقتصادی ودی لپاره د یو انجن کار ورکي که چی هغه زیانونه، چی د غیر رسمي اقتصاد  ناقانونه برخه یی 

که له یو اخه هغه عایدات چی د نارسمی . هغه و په پرتله چی د دغه سکور د فعالیتونو خه د عایداتو په به السته راي، یر زیات دي

رنه د فرصت طلبی او بازار اقتصاد د فعالیتونو له کبله د دولت السته وري، به نش حسابیی، له بل اخه د دولت د مخالفینو تمویل او همدا 

دغه نارسمی اقتصاد  نه دا چی د ملکیت د حقوقو ساتنه او . انحصارونی زمینه برابرونه هغه ه دي چی د دغه سکور د فعالیتونو له کبله راوالیي

ی پانونی لپاره د پانوالو لیوالتیا له مالت نه کوي، بلکه  د قراردادونو د رسمی کولو او پلی کولو لپاره د دولت وتیا هم کمزوری کوي، د نور

پدی برسیره، د افغانستان په نارسمی اقتصاد کی . مینه وی، او د کاراو تجارت په برخه کی د تخصص السته راوو په مخ کی خن ري

ي او یا هم خپلی پیسی له هیواده پانوال تر یره بیا دی ته تمایل لري چی د مکو د پیرودنی په یر کم خطر لرونکیو ساحو کی پانونه وک

د دی ترن په نارسمی اقتصاد کی پانوال د خپلو تجارتونه په کوچني ساتلو او په بیال بیلو سوداریزو برخو کی په . خه بهر  ولیدوي

رتونو د پراختیا چی د پانونی سره د احتمالی زیانونو په کمولو هه کوي چی خپلی ی خوندي کي؛ دغه کار نه یوای د هغوي د تجا

مخ تولیدی توکو د واحدونو د قیمت د یوالی المل ري مخه  نیسی، بلکه په تولیدی او تجارتی فعالیتونو کی د نوی کنالوجی د کارولو په 

.کی هم خن ري

  اصالحاتاقتصاديوروستي. ب

  

کال کی د هیواد  کورنی ناخالصو تولیداتو په  مالی ۲۰۱۰په  . اساس جوويد اقتصادي بیارغاونې  لویی اقتصاد ثبات د دغه هیوادد افغانستان د

د دی اقتصادی ودی اصلی المل  د خصوصی سکور لتونه دی . سلنه و ۲۰,۴په تیر کال کی  دغه یروالی . سلنه په اندازه یروالی  وموند ۸,۲

سکور د لتونو پوري چی د ساختمانی چارو په ون د اجناسو او خدماتو د  چی  د دی هیواد سره د نیوالو د مرستو  او همدا رنه د امنیتي

د ه باندی یوی لسیزی لو انفالسیون وروسته ، د   افغانستان حکومت دسربېره پردې،   1.تولید لپاره یی اضافی تقاضاوی رامنته کی، تاو لري

ت د خپل  پولي سیاست د لیاری نه یوای دا چی  انفالسیون یی تر خپل کنرول دول. پولی اصالحاتو په برخه کی ینی ی السته راونی لري

همدا رنه د بودیجی  جوونی او اجرا . تر یوه حده ثابت ساتلي دي هم  د اسعارو د تبادلې نرخونه هیسی یی کال را ۲۰۰۳الندی ساتلی ، بلکه د 

ته شوي دياصالحات  په برخه کی  د پام وی لپاره د  یوی اغیزمنی  د دولتی.  رامنیوالو مرستو  د همغالرو د تطبیق او د دی هیواد سره د نت

                                               
  : ، پر الندې پته شته)۲۰۱۱(۱۴۳سوېلي اقتصادي تاو،  - سوېل: ۲۰۱۰يي پراختیايي بانک، لیدنه اسیا1

http://www.adb.org/documents/books/ado/2011/ado2011.pdf.  
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  .وسیلی په  توه د دولتی بودیجی  کارول مخ پر زیاتیدو دي

  

افغانستا د مرکزی بانک د د.بیا رغاونی او د خصوصي سکور د ودی په برخه کی هم د پام و پرمخت کی دیدد مالي سیستم  حکومت

د مالي د افغان دولت لخوا  کال په دوبي کې  ۲۰۰۳خپلواکه کولو او د بانکی سیسم لپاره د یو نوی حقوقی چوکا رامنته کولو په موخه د 

د نوي حقوقي چوکا تر  رېوخته تر اوسه پو هماغهله. شوتصویب  وانیننوی ق) د مرکزي بانک قانون او د بانکوال قانون(سکتور اوند 

نوی قانون وضعه  برخه کیپه سپتمبر کې، د کورن او بهرن پانونې په  ۲۰۰۲د. ی دیبانکونو ته د فعالیت جواز ورکل شو وندې سیوري ال

عموي  اتومخابر دمهاله  تردې .شوه جوه)AISA(میاشت کې د افغانستان د پانونې د مالت اداره په  است کال د  ۲۰۰۳ورپسی د شو او 

رنده تيلېفون د  دغه سکور د افغانستان په بیال بیلو سیمو او ارونو کی  په ارزانه بیه د .  لویه خصوصي پانونه راجلب شوې دهسکتور ته بهرن

او ساده کولو په  کولو افغانستان د مرکي عوارضو او تعرفو د منطقي همدارنه.ی السته راونی لرلی ديبرخه کې  پراخه کولو پهد خدمتونو

اونیو هیوادونو سره د شته تجارتي تونونو د نويوکولو په  د. سودار د ودې په موخه یو ل اصالحي پرورامونه پلی کي دي دون

  .ون، یو ل نور نوی تونونه هم السلیک شوي دي

ه حیث د افغانستان د  تاریخی رول تکرار د دی د مننی او سویلی اسیا تر من او همدا رنه د نورو خوا او شا هیوادونو تر من د یو مکنی پل پ

خه په ه اخیستنه تجربو  د د یوندا او الووس په ېر په وچه کې د رایر هېوادونو .هیواد لپاره د عایداتو په یوه ستره سرچینه بدلیدی شي

په پیدا کولو، د هوایی رانسپور په پراخه کولو، او د عبور د تجارتی اسانتیاوو په برابرولو، د ترانزی لپاره د راز راز الرو دافغانستان کولی شی 

لیرې  دسیمه ییزه همکاري، د بازارونو په پراختیا،، پدی برسیره .عیت غلبه وموميقووي مجغرافي تونونو په السلیکولو سره په خپل دغه نامساعد 

 رن د سوداتونو دواول په ليیر  او ورا نا او اوبو پهدغه شي چې د افغانستان  کوالیسرچینو په شریکولو سرهوسیمه ییز دد بری

  .نیمتیا د افغانستان په ه بدله کي جغرافيوي

د اومهاله سالمی سوداریزی پراختیا موخی ته د رسیدو لپاره نه یوای دا چی د بنسیزو اصالحاتو به برخه کی جدي هی وشي، بلکه د 

دولت هول شوی  نستانافغا د: لې په ولید ب .ي او هونکي چاپیریال د رامنته کیدو لپاره هم فوري اقدام وشيسوداری لپاره د یو پیاو

قانوني ضوابط معرفي او عملي  هغه) ۲(تادیې یو فعال سیستم عملي کي،  دلېد لپاره  ينیوالو او مل دالرېله  سیستمبانکيرسمي  د) ۱: (چې

وکي او  تونونهترانزيتي) ۳(افغانستان کې د فعالیت اجازه ورکل شي،  پهته  وبانکون واو د پانونې مشترک وبانکون يوبهرنکي چې پر بنس یې 

د سودار او پانونې د مالتي او اسانه کوونکي رول ) ۴(د الزمو خدمتونو توان لري، ترانسپورتي بیمې رامن ته کي،  چېته  وهغه شرکتون

وتیاوو  د) ۶(غانستان د سودار د خونو لوی مالت وکي او په صادراتي برخو کې د دغو بنسونو د فعالیتونو مالت وکي او د اف) ۵(،ولوبوي

د مسلکي توب، بانکوال، بیمې او مرکي قانون په برخه کې مهارتونه لو او عملي  سرهجو او عملي کي، چې په دې  هلوولو پرورامون

  .د پانونې په بېالبېلو برخو کې یې لوی اصالحات راوستل پیل کي دي اواه زه منلې  پهدولت دغه مشوره د افغانستان . کي

  

  )بازراونه(ونهيمارکافغانستاند. ج

  

وصي زیاتره مواردو کې د خص پهکه ه هم . یخصوصي سکتور په مشر اقتصادي پرمختیا د افغانستان په اودمهاله اقتصادي وده کې مهم د د

او یوای اتیا د دی ده چی  افغانان  اقتصادی بازارونه ازاد دي  کی افغانستان پهوال دي چې  په دی انیرنه سکتور د فعالیتونو په اه بحثونه 

بشپه  پهسره، ريال انتیاوو ته په کتو یافغانستان کې د موجوده سودار په برخه کې د غیر رقابتي چاپ پهدغه انیرنه  .تشبث ته وهول شي

ناامن الهم په . لویو سیاسي او اقتصادي مسایلو سره ېره نژدې ایکه لري لهافغانستان کې د اقتصادي بازارونو جوېدل  په. توه سمه نه ده

  .يیافغانستان کې د سودارو او اقتصادي فعالیتونو پرواندې یوه جدي ستونزه ل ک

  

، ولونه، او د دغه برخی بهیرونه اقتصاديتوه نوې به غوره که، خو  نااپيافغانستان سیاسي نظام په  دته، د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروس

د  .پاتی شوي ديکال راپدېخوا فعال  ۱۹۷۰، له غلبه لريسودار  پهسودار چې اوس د افغانستان  هغه. زمن شولیپه له کچه اغ لوبغاي
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اقتصادي فعالیتونو له صحنې نوي  دپه ېرې اسان سره  دوی. واد پر لویو سوداریزو فعالیتونو کنرول لريیه د سودارانو نسبتاْ یو کوچنی له

د (، سیاسی نفوذ، او د لوی کچی عمودی پیوستون )چی دوي پانی لري او نور خلک پانی ته الس رسی نلري(پانی ساتي او د  لیرېسیاالن 

. په لرلو سره اقتصادی ی ترالسه کوي) ماتو عرضه کونکی لري چی د هغوی سره دوي راکه ورکه کويدوي شرکتونه نور شرکتونه یا د خد

کی خن په بازار کی د  دغه ستونزو  شتون له په افغانستان کی د اضافی پانونی او همدغه ول دغه هیواد  ته د پانو د بیرته راستنیدا په مخ 

یوازېاوسني  سوداریز چاپېریال کې  پهچې  دار یوای له دی ویری پانونو ته زه نه ه کوی راستون شوی سوېری هیواد ته . ري

  .ه کوالی شي او بس) برالسې له(

  

په خپلو او  یوای  ايکي دغه. په افغانستان کی سوداریزه راکه ورکه تر یره حده د ولنیزو شبکو او شخصی ایکو پر بنس  ترسره کیی

 .او مذهبي مشترکات توکمیزايکي،  کورنيدي، لکه  والروابطومغلقوو او  پرايکي تر ېره  دغهبلکه ي،یخالصه ک نه و ایکو کېکورنی

 احتمالی سوداریزه خطرونو په اهاو همدارنه د  راکی ورکی ، پانو ته د الس رسي ، دشبکې  سودارو ته  ولنیزی  شوې یادېدغه 

 مالی او  شخصي کلکسره  د ملي، والیتی او ایی سیاستوالو او نظامی واکمنانونخبانريز اهمدارنه سود. غېزناکه معلومات ورکويالزم او ا

په ينو (اقتصادي امنیت، مالیاتي معافیت او پولي باور او همدارنه  سودار. او خواو لپاره وری تمامیيدو د ايکي دغه. ايکي لري

په  یلېد ب(کسان  د حکومت خه د باندی نور زورواکي چارواکي یا حکومتي. قراردادونه ترالسه کوي ور) ساختمانیلکهکې سکتورونو 

پوي ایکو په  دپانونې سرچینې، د پیسو د سپينولو امکانات او همدارنه د خپل ان هر اخیز نفوذ  دشي چې  کوالی) قومندانان د ملیشوول 

 ه اومو او سیاسي قدرت له الرې ترالسه همدارن یر مهم تولیدی .کوي اقتصادي مکی په ایی زورواکي  د اوبو او ند دی تر

  . عناصر هم په خپل کنرول کی لري

       

 ونهدې، دا ول بازار پر سربېره. دي؛ که چې دوی د افغانستان د حکومت له مقرراتو بهر فعالیت کوي »رسمي غير« ونهافغانستان زیاتره بازار د

یری دغه ول نارسمی مقررات او نورمونه په ولنیز نورمونو او بنسونو . تنظیمېيقوانینو او نورمونو په م  »نادولتي« په یوه ول نه یوه ول د 

په دې  .کی مهم رول لوبويد جنسیت مساله د غالیو په صنعت کی د کار او د مسولیتونو د ویش په برخه  :د بېلې په توه .کی ريی لري

شتونهغويد- رو لوبوي اصليچې نارینه په کې  –د قالین جوونکو په توه غلبه لري، خو د تولید په نورو پاونو کیصنعت کې ې 

مارکیونو په تنظیمولو  دد نویو قوانینو په تصویبیدو او د وزارتونو او خصوصی سکور ترمن د همغی په زیاتیدو سره،. د لید و نه  نه دی چندانې

د  يه کچه، د پوهاويخبراوي ، مرکي تعرفو او نور حقوقی مسایلو په اهد معلوماتو کمت او د مالیو. دو دییکې د حکومت رول مخ پر زیات

  .ويهغه سودارو او شرکتونه د ستونزو سره مخ کوي چی یری لی سرچینی لری او په کابل کی یر په کوچنی کچه فعالیت ک

  

  پيلولیرسوداد ېکافغانستانپه.  د

  

 لهسوداریزه محکمه کې ثبتول، د افغانستان د پانونې د مالت  په: د یو شرکت د ثبتولو لپاره قانوني شرایط نسبتاْ ساده او اسانه دیافغانستان کې  په

د  و همدا رنه په یني سکورونو کی د هغه سکور اوند ا یا نورو سکتورونو خه د فعالیت د لومي جواز ترالسه کول، )AISA(یا  ېادار

 دسیستم د رامن ته کولو او  او اغیزمنیوه ساده  د). رستورانتونه، بیمه او صادراتي او وارداتي شرکتونه هولونه،: لکه(اني جواز اخیستل 

نیوال عملي او فعال کار کی او د  نسبتاًپه برخه کې، افغانستان وترالسه کول جوازدد لومن پانونې  اوسوداریز فعالیت د ثبت او راجستر 

 الندې جدول .کتار کی ای نیسي ۲۲سروی شویو هیوادونو په له کی په ۱۸۱کی د دغه بانک له خوا د » په جدول پيلد  سودار د«بانک 

  .تان السته راونی توضیح کويد سوداری د پیلولو په برخه  کی د سیمی د نورو هیوادونو  په مقایسه د افغانس



معرفيقانون تجارتيد د افغانستان    

7

  

Source: World Bank, Doing Business 2009, Country Profile for Afghanistan.

  

اوثبتولودېوازیلولیپشرکتوهیدېکافغانستانپهېچکهکاري؛ېستونکیاریتدرجههلوغهدافغانستاندېکېسروېشوادهیپهخو

خپلوددیباوروسته،راجسترولورسميترشرکتویېکوادېهدغهپه،بلکهي؛یرسنهتهیپاسرهکولوترالسهپهازجودېونپاننلومد

ترالسهجوازونوولداد. يکترالسهکونهیجوازلاضافينوراوجوازونهخهوزارتونولوېالبېبلهلپارهولوېبپرمختونویفعالاقتصاديمشخصو

  :یوکپامتهیتبصرېالندلپارهدوېپوهدېمسالېدد. يیتمامهممتهیقتهیهغوسي،بلکهینوختاتیزتجارانودیچادیواینهکول

  

شرکت ثبتول او جواز ترالسه کول دپه اوسني افغانستان کې : تبصره

ه افغانستان کی  د هغه  شمیر مشخصو اقتصادی او په هی ول پ ام دی؛ نیلوم یو شرکت ثبتول او د پانونې د جواز ترالسه کول یوازې د

 او ، بیمهشرکتونهامنيتي  بارول،د، ید رالیل بانکوالي، د توکو په دې فعالیتونو کې .فعالیتونو لپاره  د جال قانوني مجوز اخیستنی اتیا له مینه نه وي

، درمل چاپ ، جوونهدو ای، د ارویو کلینیک، د فلم یو د اوسد بیمې نمایندي، خصوصي پوهنتون، د سفر نمایندي، د نیوالو سیالنیان

د ودان جوول،  ددرملو واردول، د حیواني درملو واردول، د مکې د مالکیت لېد،  د، د برېنا نلول، ساختمانیجوونه، هول او رستورانت، 

.او اقتصادي کرنه شامل دي سیالنيودانول،، روغتیا پالنه، معدن استخراج

  

اخیستنی پروسه اوده، غیر منظوریو  جوازونو او دیدموضوع په اه مرکه ورسره شوې، په اه کې چې  ېچې دد يمرکه کېدونک هر

فغانستان د  رنده که چی هغه یوای تر یو و ساعتو دننه د امرکه شوی یوه .منطقي، نه اکلیدونکي ، او د زیات لت غوتونکی ده

ونې د مالتونی جواز په اخیستلو بریالی شو ، خو   له ادارې پانخه د خپل پان خه د سکتوري جواز په اخیستو ک ان له  ېخو له یوه وزارت

پانونې لپاره جواز ېر ژر  دهغه همچې یو بل مرکه شوی ویل  .او ستونزه یی الهم هغسی پرای پاتی ده ه باندې یوه کال راهیسې کېي

پدی .  الره هم لولي دي ۵۰۰۰په دې منظور يې  چېسکتوري ادارو سره الس او رېوان دی  لهله لورو میاشتو راهیسې  اوسترالسه ک، خو

د موخو لپاره توجیه کیدی شي، خو یری شمیر جوازونه  داسی دی او د عامه امنیت روغتیا دجوازونه په کاره ول  سکتوريينېبرسیره،

قوانین  خپلغه ول قانونی مجوزو د ورکی لپاره کوم واحد او معیاری تالره شتون نلري، هر وزارت او اداره دد .چی هی کوم عامه ه نلري

او نورې اوندې ادارې هم په دې تاو تل له  وزارتونهله بلې خوا،  . رسمي توه چاپ شوې نه دي پهاو طریقې لري چې تر ېره نارندې او 

یسا سره آیني داسی دي چی د سوداری او د صنایعو وزارت یا د  قانوني مجوزو له ددغو . نه هم رسمي ایکه لري یو بل سره خبرې نه کوي او
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د یو شرکت د لومنی ثبت لپاره اساسی شرط؛ پدی معنا چی تر و پوری  یو نوی پیل شوی تجارت دا منظوریانی نه وی ترالسه کي، تر هغه 

  .تو د جوولو په یر عادی امونه هم نشي پورته کولیوخته پوری دغه شرکت د خپل تشکیال

  

د کار لپاره د افغانستان اجنا) ۲۰۰۷(د ،د امریکا د پراختیا نیواله اداره: سرچینه

  

ه هم که  ،ېر لت وغواي يش کوالیبهیر  وپه افغانستان کې د بشپ سوداریز فعالیت پیلول لکه نه چی په پورتنی تبصره کی یاده شوه،

افغانستان کې د  په. د ثبت او لومني جواز ترالسه کول په اسان ترسره کېي، خو ددې بهیر نور پاتې پاوونه  کوالی شي ېر وخت ونیسي

جوازونو په صادرولو کې د  دهمدارنه  اور جوازونه یا منظور ضروري دي، یشم ولو لپاره چې دا مهال کوم ضروري یسودار د پرمخ ب

اضافي امونه  د یوې سودار د پیل پیلچتیا ېروي او اداري فساد ته زمینه برابروي، له دغه . لویه اندېنه ل کېي یوهمت بې کفایتي حکو

  .کار د یوه مهم اقتصادي فعالیت د پيلولو مخه نیسي دادې کبله 

  

د دی کار هغويي، خو لپاره  ول این اسناد په خپله برابر ک ستونزه دا ده چې ېری وخت پانه وال ا کېي چې د خپل جواز اخیستو دویمه

د معلوماتو د نشتوالی په صورت کی به د یو پانوال لپاره پدی پوهیدل ستونزمن  .لريپه اختیار کی ېر ل ضروري معلومات  د تر سره کولو لپاره 

دغه بی خبري د دی المل ري چی  پانوال د خپل حقوقی .ین ديوي چی د قانون سره سم فعالیت کولو لپاره د کومو امونو پورته کول ا

د قانون د .مکلفیتونو په ترسره کولو کی د ستونزو سره مخ شي او د مکلفیتونو د نه  ترسره کولو په صورت کی پر لویو لویو جریمو محکوم شي

جواز د  د.ل دی ته زه نه ه کوی چی په افغانستان کی پانونه وکيماتونی  ویره او د هغی په پایله کی د لویو جریمو د ورکی له کبله پانوا

د بیلی په توه دولتي چارواکي د پانوالو او سودارو خه کومه ویره : فساد ته  زمینه برابروي يترالسه کولو د بهیر نه شفافیت ادار وصدور ا

ي ؛ که چی دولتي چارواکی پدی ه خبر دي چی سودار د قانون او نلري چی واکی دوي د هغوي ناقانوني کنی تر پوتنی الندی راول

په پراخه  بایددا کار  خوخپل ان اوند جواز د صدور د بهیر په اه معلومات ورکوي،  ددولتي ادارې  یوای یو و.مقرراتو خه  ناخبره دي

  . کچه عملي شي

  

دا  چېظور بهیر له خپلو جپوو چارواکو پیلوي نه له ي پوو چارواکو خه، تصویب او من دستونزه دا ده چې ې دولتي ادارې  درېیمه

یوه جواز  دبل عامل چې دا مساله الپسې ناوه کوي، دا ده چې  یو. جواز ورکولو د بهیر د کني کېدو سبب ري دمساله پخپل ذات کې 

 دیوه اداره کې ن راتلل  پهدا چې  معناي،و تلیرالسه کولو سره منظوري کېدای شي چې د یوې بلې حکومتي ادارې له یوه بل جال جواز ت

  .ول بهیر د درېدو سبب ري

    

بل  یوافغانستان کې د یوې سودار د پیلولو لپاره  پهباید  پراید جدول  سودار پیل دنیوال بانک له خوا  داندېنو ته په پام سره،  یادو

یزو اسانتیاوو له نظره هیوادونه سودار جدول چی دشي، چې په دې صورت کې شاید د نیوال بانک د یوه بل پام کې ونیول  پهمعیار او محک 

د یوې . مقام ورکل شوی دی ۱۶۲وادونو له لې افغانستان ته یسروې شوو ه ۱۸۸دکې  جدولدې  په.درجه بندی کوي مناسب بریي

  . يیریال کې د پراخو ستونزو نې ل کیافغانستان په سوداریز چاپ دس وشاربل شوې، سودار د پیل په الره کې ستونزې لکه نه چې پا
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افغانستان لپاره پروفایل دسودار فعالیت،  دکې  ۲۰۰۹نیوال بانک، په : سرچینه

  یالسرستهپانیېکافغانستانپه

  

ددغې ب له خوا تولیدېدونکې . چن ب مدیرت او سرپرستي کويي او د ختو د تولید د یوې کویاهللا د کابل په شاوخوا کې اوس نجیب

ددې ب  سره له دی هم .او په کابل او شاوخوا سیمو کی د یری ساختماني کارونو سره سره یی د ختو پلور کم دیختې ي کیفیت لري 

اهللا د ب د تن  نجیب. لپاره ور پرېوي، پانونه وکيختو د تولید د کیفیت او اله کولو  دنویو توکو لپاره، چې  دغواي چې  نهتن 

ی ته رسوي چی دې پایلی هغه د هغه پلن .پریکه کويپخپله په کابل کی د ساختمانی توکو د بازار د پلنی  له پرېکې سره همغای نه دی او

لو  د. ختې تولید کيلرونکي لو کیفیت  دشي په دی سره تر و وکولی خپله شخصي ب پرانیزي  هغه باید په خو ماشینو او االتو سنبال 

 کاروباریانختو  دله بده مرغه، . ه وپلوري په یرهزیاته ده او هغه کوالی شي چې دا ول ختې  ېرهتقاضا لپاره په بازار کی ختو د کیفیت 

پیسې نه  کافيلپارهد اتیا و توکو د رانیولو  اوبي د جوولو ته کافي معاش نه ورکوي او نجیب اهللا د ختو د یوې شخصي  کارکوونکوخپلو 

         .لري

  

کوالی شي چې خپله مفکوره عملي او خپله سوداري پيل کي؟ هغه له خپلو ملرو او کورن خه پیسې غوتی شي؛  رنهنجیب اهللا  اوس 

امکان نلري  چېرې د هغه کورن بې وزله وي، نو که. دی سیريوکه هغه کسان چې دی پېژني، پوهېي چې نجیب اهللا یو يرک او د با

کوالی شي بانک ته دا ا  رنهخو . بانک خه پور وغواي کولی شي چی د یو  هغه .چی هغوی دی  نجیب اهللا ته پیسی ورکی شي

د ی په مقابل کی شریک  یا پانه وال  دای شي نجیب اهللا پخپل کار کې یو شتمن سوداریرته ورکي؟ او یا کیپور به یې بچی ورکي 

  .کي

  

پدغه جریان کی به هغه د احتمالی تجارتی خطرونو سره الس و ، ويپیدا ک رنهنجیب اهللا د خپل کار د پیلولو لپاره د اتیا و پیسې  دا چی 

ه وال به دا اندېنه ولري چې د نجیب اهللا یا کومه خصوصي پان بانک.ریوان کیي کوم چی د اتیا و پانی ته السی رسی ستونزمن کوي

دا چې د نجیب اهللا ختې ه خرالو ومومي،  یا. پیسې په ناپوه سره ولوي خپلېدای شي چې یسوداري شاید چندانې وره نه وي او ک

چې نجیب اهللا د  ل خوا د امکان لريب او. خپلو مشتریانو خه د پېرل شوو ختو د پیسو په راولولو کې له ستونزې سره مخامخ شي لهخو هغه 

او ورسره په ن کی بیا دا ادعا هم وکی چی هغه دی د ی یره برخه واخلي که چی دغه تجارت د هغه ، وکيکې ه  لورختو په پ

خو د سودار  .ار دیو کول د خطره ک کد نجیب اهللا سودار ته د پانونې چمت و له املهاندېن او دی ته ورته نوریول  دا.نوت و
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چی پانوال ورسره د نجیب اهللا  د تجارتی فعالیتونو په یر په نورو فعالیتونو کی په پانونی سره خطرونه شمېر هغه  قانون کوالی شي چې

  .کي مخ کیی، راکم

  

وهوي؟ لومی، د یوه  هر کې پانوناو د نجیب اهللا په سودا د خطر په کمولو کی مرسته وکي د سودار قانون رنه کوالی شي چې

 پدی برسیره، د. سوداریز تشبث حقوقی به او د پانونی قرارداد به د خواوو حقونه او د هغوي ترمن د تی د ویش رنوالي مشخصوي

  .ا رامن ته کويد ختو د پلور قیمت مشخصوي او د تجارتی فعالیت خه د ی السته راونی په اه پوره  مشتریانو سره قرارداد

  

و او پورورکونکو د مالت د ضرورت او له بلی خوا د سوداریزو فعالیتونو لپاره د د پانه والله یوی خوا چېد سودار قانون کوالی شي  دویم،

ی خه د ی د ترالسه لکه رنکه  چی پانوال د خپلو پیسو د کاریدنی او د هغ. متشبیثینو د هونی د ضرورت تر من تعادل رامنته کي

کونی په برخه کی د ا او تضمین غوتونکي دي، هم هغسی متشبثین هم د نوی سوداریز فعالیت په پیلولو خو وي خو په دی شرط چی 

و پور پانه والو ا د خپل تجارت د ناکامیدو په صورت کی د رې نجیب اهللایې په ول، که چیلد ب .فعالیت د ل احتمالی خطر لرونکی وي

له .ورکی لپاره په شخصی توه مسول وي، هغه به په لومی قدم کی د نوی تجارت پیلولو ته هی زه ه نه کي رتهیب د پیسو د ورکوونکو 

سمه او  هغه ای چی د نجیب اهللا د تجارت په یر تجارتونه په  یو هیواد کی د اقتصادی ودی انجن ل کیی، نو پدغه خاطر د قانون لپاره به دا

.مناسبه وی چی د تجارتی خطرونو په واندی د نجیب اهللا شخصی مسولیت محدود کي

  

این ل کیي که چی د تشبث زمینه پراخوي او او د پیچلو اقتصادی معاملو ترسره کول  اقتصادي ودې او پراختیا لپاره یو ه تجارتي قانون د

.اسانوي

  

  2قانونتجارتياسالمي  - ۳

  

  وتنېپبحث  د

  

 ه دی؟  له مخی د شرعی قانون رول کال د اساسي قانون  ۲۰۰۴د  

  

شرعي قانو رول اغ ند اوسني افغانستان پر سودا هز لري؟ ی  

  

به دی ته کتنه وکی چی رنه د تاریخ په اودو کی  شرعی قانون په افغانستان کی د تجارتی قانون د یوی مهمی پرکیدویمکتاب  ددې

دا مناسبه بریي چی په نني افغانستان واندې،موضوع ته تر کتنې  دېخو. ه توه پدی هیواد کی په سوادری خپل اغیز کی دیسرچینی پ

البته راتلونکی بحث په هی وجه د دغه موضوع يو جامع او بشپه ینه . کی د سوداری په برخه کی د شرعی تجارتی قانون بنسیز اصول ویو

شرعي به  د سوداریز قانون د ینی مشخصو برخو په تاو د په راتلونکي هر پرکي کې  .یوای د دغه موضوع یوه لنه پیژندنه دهنه ده ، بلکه 

  .احکام  هم په تفصیل سره مطالعه شيقوانین 

افغانستان ول  دچې  کويپه اه  داپه رسمیت پیژني او اسالمي شریعت رول  ددرېیمه ماده کې خپله کال  اساسي قانون په  ۲۰۰۴افغانستان د  د

د تجارتي قانون د تفسیر په برخه کی هم مهمه شریعتد دی ترن .په کر کې نه وي بایدسوداريز قوانین د اسالم له سپېلي دين سره 

                                               
2 . This Section draws heavily on Ali Adnan Ibrahim, The Rise of Customary Businesses in International Financial Markets: An 
Introduction to Islamic Finance and the Challenges of International Integration, 23 AM.U. INT’L L. REV. 661 (2008).
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و کی یو حکم قوانین ونورپه یا ماده په اه وايي، کله چې اساسي قانون او ) ۱۳۱(کال د اساسي قانون یوسلو یو دېرشمه  ۲۰۰۴د  .سرچینه ده

په هغو مواردو کې چې . د پلی کېدو و ري) یو  مکتبونود اهل سنت د حقوقي او فکري (، په دې صورت کې حنفي فقه موجود نه وی 

د اسالمي - هېمادې د اهل تشیع فق ۱۳۱سره یې سروکار وي، د اساسي قانون ) د شیعه انو د شخصي موضوع انو له پلویانو(حقوقي مسایل 

  . لې ده رواهم- دېيفقهې د مکتب په نامه سره یا عفريفقهې یوه بله برخه چې معموالً دغه برخه د ج

  

افغانستان د سوداریزو شخو د حل په برخه کې د  د، هم دي د اساسي قانون له مصوبې واندې وضعه شوي ۲۰۰۴مدون قوانین چې د  هغه

داسې مورد کې چې قانون حکم کی  په«: اه کوي چې په) Civil Code(کال مدني قانون  ۱۹۷۷د  .ويپه رول تاکید کاسالمي شریعت 

، عرف او قضایی چلند له مخی له حنفي فقهې بایدچېرې په قانون کې  حکم موجود نه وي،  که«خو  ،»... کول جواز نه لري اجتهاد وي، د 

نون دواه، پر یو شمېر هغو مسایلو محدودیت لولی، چې په مستقیمه توه اسالمي فقه په مدني قا ۱۹۷۷اساسي قانون او د  ۲۰۰۴د  .حکم وشي

نو له دغه کبله مدون یا لیکل شوی قوانین  ،ت کی جوریيمطابقپه سره ) شرعي قانون(دا چې د افغانستان قوانین له اسالمي قانون . کې دخیله وي

شخو د هواری لپاره ورته مراجعه وکي؛ خو که چیرته قانون د یو موضوع په اه سکوت هغه لومنی مرجع ده چی باید محاکم د قراردادی 

راتلونکو پرکو کې به د شرعي قانون په اه نورې بېلې راول شي  په  .کی وی ، نو پدغه حالت کی بیا موضوع د فقهی په را کی حل کیي

. ای شيقانون به یې اغېز په اه ک تجارتياو د افغانستان پر 

  

 د. را کې يې خپل ژوند پرمخ یوسي پههغه الره ده چې د اهللا جل جالله له لوري مسلمانانو ته ودل شوې چې ) شرعي قانون(شریعت  اسالمي

. مکې پرسر هې داسې واک نشته چې نوی شریعت رامن ته کي او یا په هغه کې بدلون راولي؛ که چې دغه قانون یو اسماني قانون دی

پر حضرت محمد صلی اهللا علیه  چېسرچینې لري، دوې اصلي سرچینې یې لومی قرآن کریم او وحی ده  فرعيریعت دوه اصلي او درې ش

همدارنه د اعتقادي مسایلو د کو وو  اووسلم نازل شوی، دویم یې سنت دي، سنت د حضرت محمد صلی اهللا علیه وسلم د ژوند د کو وو 

علماوو له اجماع، قیاس او د  دثانوي سرچینې  درې. حضرت محمد صلی اهللا علیه وسلم ترسره کي دي پخپلهچېي، معنا د پهد عملي کولو 

چېرې د شریعت دغه  که.په تفسیرونو مشتملی دي علماوونامتود اسالمي فقهې د ) ثانوي سرچینې(دغه سرچینې . دی - ـاجتهاد فقیهانو استدالل

  . پو الندې نیسي ترهر اخ  ژوندورني  دمسلمان وي  یوهعت د سرچینې تعقیب شي، تقریباً شری

  

هغه مهال پر اسالمي ن د . لري اهفتوحاتو  پورې  پهمسلمانانو  دپه اوومه او اتمه پیی کی تاریخ لري چې اوداسالمي سودار قانون  د

. الر د اسالمي ن د اقتصاد له پرمختیا سره ېره مرسته وکه وداریزېسدغېلرغونې اسالمي دورې  دسودار لویه الره تېره وه او همدارنه 

په دې وخت کې به مسلمانو سودارو  .به تر یره د مسلمانانو تجارانو له خوا ترسره کیدهاو بانکي فعالیتونه ،وان سودار- د لیرې  سوداري،

د دغه غویدلي بازار د او حقوقپوهانو قاضیانو د دی سره هم مهاله مسلمانو.تقالووبه یی انکریې  داسعار تبادله کول، پورونه به یې ورکول او 

خو د انولسمی پیی په لومی نیمایی کی د شرعي تجارتي قوانینو . تنظیم لپاره یو اغیزمن او کارنده شرعي حقوقي چوکا هم رامنته کی و

وروستیو کلونو کی مصریان د ناپلیون د اشغال په مهال د هغه د سیکولر تجارتي قانون او  د اتلسمی پیی په. کاریدنه د محدویدو پر لور روانه شوه

قانون یوه لویه برخه  تجارتيد دغې فرانسوي  امپراتوری، عثماني یک ۱۸۵۰په کال. د تجارتی شخو لپاره د جال محاکمو د شتون سره اشنا شول

همدا رنه نورو هیوادونو هم د عثماني امپراتوری په پله قدم . کل سیکولر ووداریز قوانینس دخپلو تجارتی قوانینو برخه جوه که او د خپلو

نوي سره کیود او تقریباْ  تر یوی پیی پوری د تجارتي قوانینو د سیکولر کولو دغه پروسی دوام پیدا که او د اسالمي تجارتی قانون په اه له 

    .کیود ینو او مطالعاتو دغه لی ته د پاې کی

  

که چې د اسالم ستر پیغمبر حضرت محمد  تاریخ لري؛ اود د تجارت او سوداری یو ن  يهې د حیرانتیا خبره نه ده چې ووایو اسالم دا

ی چی د سوداری په ر کی ه بوخت دی او داسی تجارتی فرصتونو په له کی ی مسلمانان اوس هم . صلی اهللا علیه وسلم پخپله یو سودار و

د سودار  همقرآن کریم کې  په.د هغوي د عقیدی، شرعی احکامو ،او همدا رنه د هغوی تجارتی تجربی او مالی معامالتو سره  سمون ولري

نونو ن نورو لویو دی داو د هغو مشترکو عقایدو روانوونکي دي چې  رارخيود سودار پر اخالق دغه ایاتونه. شته  شمیر ایاتونه  په اه 

قراردادونو د باوري کېدو لپاره  دهغه مقررات يې اکلي چې  غېدلی،مشخص ول د قراردادونو په اه  پهقرآن کریم . په اه کي دي هم
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کریم  قرآنهمدارنه، . ضروري دي، همدارنه، په سودار کې يې د اخالقي اصولو او د سودار اوندو نورو قوانینو موضوعات راخیستي

ريې په توه  عصبيله مرکزي مقام خه چې دغه شغل په اسالمي تمدن کې نیوال ارزت درلود، د سودار اهمیت د ار د  ارسود د

توکو په ازادانه  داسالم په معنوي جوت کې  داوسه،  تراسالمي دورې له پيل راهیسې  د. مکرر ول راوی دی پهاو د سیمې یا ن په کچه 

  .ر له اصلي عناصرو خه ل کېيول لېد د سودا

  

د یوه وي د شتمن او ژوند ته په  ندا چې اسالمي قانو . زادی د شرعي تجارتي قانون مهم موضوعات ديآد ملکیت حقونه او د تجارت 

کیدل ه الرو چارو بایه م له ممنوع پهاو هو  کارچا د  بلشتمن بې برخې کېدل او یا د  لهمساوي توه پام کوي، په اسالمي قانون کې 

. دي ضروريپه ولو نویو فعالیتونو کې د خطر منل  اوریسک سره تاو لري،  لهعمومي توه اقتصادي پرمختیا  په. کرکجن ل شوي دي ،دواه

د خپلو چې  غوايلمانانو قانون له مس اسالمي. شریکوونکې د اسالمي مالي نظام نه ده ریسکاو د  معاملېعادالنه او مبهمې  ،او ول پرته چلله

  .ژمنو درناوی وکي

  

د بحث پوتنی

ا واچوی؟ی؟ شرعي قانون په پراختیا رشرعي قانون تعریف ک  

  

د ه وده وکرن ول نظریو کې دا ه ده؟ په اسالمي ن ه د اسالم دودیزه نظریهپه ا ره؟تجارت او سودا  

  

ریزو مسایلو  ایاه کقرآن کریم له سودای دهپه اونه که امر کوي هو، نو په کومو مواردو کې که؟ ومه الر ؟او

 د) ۲(امکان او  ملکیتد فزیکي ) ۱(:د شریعت له نظره هر هغه ه د اموالو په تعریف کی راي چی دوه شرطونه پوره کي

له اسالمي قانون سره په کر کې  بیمه سوداریزهدې باور دي چې  بهپوهان  تعریف پر بنس،  ددې.کارولو بالقوه ه ولري

او بې ارزته  باارزتهاسالمي قانون کې شتمن په  په. کې تر حد ېره نارنده او مبهمه ده پهده؛ که چې د خرالو موضوع 

 ، منقوله شتمن او غیرمنقوله)شراب او د خو غوه (لکه،شتمني چې ه اخیستل ترې جواز نه لري هغه: بېلې په ول د(

 خپلیوه یاده شوې برخه په اسالمي فقه کې  هره. شوې شلمنونکې او بدلون نه منونکې شتمن وې بدلونشتمن او همدارنه 

دویم  له) عمري حق(په توپير کې ينې حقوقي مسایل لکه د خرالو یا اجارې لپاره اهلیت  نظریود. لري احکاماني مفصل 

. شوي نرخونه او له واندې د اداینې خرالو نولف، مالکیت د حق تصر دل خرالو واندې 

عمري حق  د: جال کېدو سبب و، لکه دمالکیت او قسمي مالکیت ترمن  مطلقمالکیت کالسیکه نظریه په اسالمي ن کې د  د

خه د یوه د ملکیت درلودلسربېره د شتمن نوو علماوو . ملکیت، یا له دې د حقونو  الکیتمبرعکس،  ددېخو د اسالمي ن

د رامن ته ) صکوکو(د اسالمي  توپیردغه . یو شمېر بنسونو او وو د وېش و وي پریوه داسې وله په پام کې نیسي، چې 

معاملې و له خپل عمري حق سره چې انې موخه لري او د ولو ثانوي اجارو  دکې د شتمن قواله  پهري چې  پایلهکېدو 

 پهرامنته کېدو سبب ري،  دد شتمن مالکیت چې د مسؤولیت . ه شتمن سره تاو لري، لېدول کېيسره صادرې شوې او ل

کفیل په الس کې شتمن ولوېي،  دکله چې . تضمینييعمومي توه یا د کفالې په به او یا هم د تضميني تدابیرو په شکل 

له دا ول توپیرونو راوالېدونکي ریسک له امانت اېودو . ب ريزیان سب دد معتمد د بې احتیاط یا بې باک له کبله  یوازې

د ک وسره د اسالمي بانکوال ل  اوپه موخه  ووې ول ول په مفصل ت لرونکي مسایل صورت نیسي چې له الندېل

.کېي
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د  یی  او دواې غاې راکه ورکه ده قراردادونه د جانبینو  اناوی . ویا او  ناویا قراردادونه: اسالمي قانون کې دوه وله اساسي قراردادونه دي په

چې دا ول  –د قرارداد دواه غاې  اوېره پر قوانینو او الهي احکامو تکیه کوي،  ترقراردادونه  ویا  .ترسره کويخپلو شخصي و لپاره 

مساوي توه د ې خپل ارزتونه په پام کې  پهد قرارداد دواه غاې  قراردادونو کې په ناویا. اجر له اهللا خه غواي خپل- قراراداد السلیکوي

دواو غاو ته اجازه  ینقراراداد اسالمي قوان د. ولو اوندو معلوماتو ته السرسی ومومي بایدهمدارنه ددغو ارزتونو د ارزونې لپاره  اونیسي 

اه يې مخنیوی نه وي  پهدانه توه ای پرای کي، پرته له هغو چې الزم ي، په قرارداد کې په ازا دویورکوي هر هغه شرطونه چې 

یا په بل عبارت شریعت د قراداد په انعقاد کی د طرفینو په استقالل باور لري خو په شرط د دی چی د هغوی دغه معامله د منکراتو په  .شوی

نور قرارداد  داسالمي کالسیکه فقه  .اساسي رکن دید قرارداد  د ددواو غاو رضایت د شریعت له مخی  په قرارداد کی . کوري کی نه وي

  .موضوع دد قرارداد ) ۳(د قرارداد ژبه، او ) ۲(د قرارداد دواو خواوو وتیا یا اهلیت )۱: (اساسی ارکان هم په وته کی دي چی پدی ول دي

د بحث پوتنی

ه تعریف لر د کالسیک ه يفقهی د نظره ملکیت یا اموال د علماوو تعریفونه له هغوی سره ؟ د معاصرې اسالمي ن

  ؟توپير لري

  

ه نظر لري؟ د قراردادونود  شرعی قانون عمده مباحث کوم یو دي؟ هکالسیک فقه د قراردادونو په ا  

نونو ترمحدودیتونه  شرعي، قرآن کریم او د دغه ه یو ل روهم  قانون  پر سوداسود  ونو باندیپور پهن کې اسالمي قانو په. يل

توکو  یاله مسلمانانو غوتل شوي چې له سود خولو .  ، او د نرخ تثبیتول ممنوع شوي دي)انته کول(اخیستل، نارند قراردادونه، انحصار 

ا دي چې پخپلو سوداریزو  انمسلمانهمدارنه، .په نامه سره یادېي ''سود''یا د''زیاتوالي نه توجیه کیدونکی''د  چېانحصارولو ه وکي، 

 شرعي.تر حده زیات بی باوري، خطر، او یا مان په اساس د تجارتي معاملو خه ه وکي ''یا''غرار''معموالً د  چې''ابهام''لهمعاملو کې 

له لسفه لري؛ په دې معنا چې شریعت له ریسک سره په تاو یوه مشخصه ف .سوداري په مذهبی لحاظ حالل او روا کنو پوری محدودويقانون 

او یا  ''ې''پور ورکوونکي او پور اخیستونکي ترمن د  مخکی خه د سود اکلی او ثابت نرخ د پوروونکی استثمار ي او د دغه پراې د

یی یوای د یری  د یوی داسی فلسفی له مخی کیی چی یوانی هدفد خیرېې دغه کار  . د شریکولو په غوره والي قایل دی ''زیان''

. دي نارواد اسالم له نظره  ناوه ه کولعادالنه معاملې او  غيرله همدې کبله، . ی ترالسه کول نه دي

کولی شو چی  نخو  مو. تعریف نه دی کی 'ارب'یا  سود''کریم  د  بل خوا پخپله قران . تعریف نه لري واحدکوم  ''سود''اسالمي قانون کې  په

پاکستان سترې  دکلمه مشخص او یقيني تعریف نه لري،  ''ربا''چې د  دا.ه په مرسته اخیستنی  د سود په اساسي مفهوم پوهه شود حدیثو خ

د هغې پرېکې په تعقیب چې سود يې په ولو ولونو کې د نااسالمي والي له کبله له اساسي قانون سره په  ''شرعي محکمې استیناف''دمحکمې 

مسلمانو معاصرو هېوادونو کې د مالي نظامونو په اه یوه هراخیزه او  په''ته يې امر وک چې  ''شرعي محکمې فدرالي''رد ک او کر کې بللی و، 

.ژوره پلنه وکي

ې په  له اسالم واند . اسالم د پیل راهیسی د سود پر واندی خپله کرکه رنده که او په تدریجي توه یی په مطلق ل منع اعالن کو

هغه مهال، عادي او معمول دود دا و چې د اکل  .او تر ولو لومی منع ورول شو دود و سود د باندی سود یا مرکب سودعربستان کې د 

نامه  سود په دورکول کېده او له هغه تاریخ وروسته به مرکبه ه یا سود دوه برابره یا و برابره  سوداندازه  یوهشوې ورې په رارسېدو سره به 

و او د  اسالمي علومو د یو شمېر پوهانو په  واضح حکم ېر روانه او واليپه دې اه د قرآن کریم وروستي ایاتونه یا یې د ناروا. وراضافه کېده

.منع کوي) مرکب سود(په مطلق ول په سود باندی سود اند، 

پور د نه اداکولو له کبله  دله ه وخت تېرېدا وروسته  چې''ربا مؤجله'')۱: (دوه وله وېشل شوی پهیا سود  'ربا'مطابق، په عمومي توه  حدیثود
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ول  یوبېالبېلوچې''سود  زیاتوالي''د ) ۲(؛ )تر ولو ېر ناوه ول و ''سود  مرکب''دا تر اسالم واندې په عربستان کې د  (رامنته کيي 

متزاید سود هغې ې ته . سود بحث شوی دی ولدواهکې پر  ''وسنت''په . کېده نتهراماو محصوالتو د کمیت د تبادلې په ل کې به  جنسونو

 عموميمنع شوې ده چې  ''ربا متزایده''په موثقو سنتو کې  . نغدي پور خه رامنته کېي لهمعموالً  چېپکې راي  زیاتوالیورري چې 

په  هپه خورما او مال خورمازر په سپینو زرو، غنم په غنمو، وربشې په وربشو،  سپینزر د سرو زرو په مقابل کې، سره'': ل شوی داسېمعیار يې 

. کېي، هر راز زیاتوالی پکې سود دی ورکولپه الس  السماله، او همجنس د همجنس په مقابل کې چې 

د بحث پوتنی

ي دي؟کوم محدودیتونه وضعه ک راسالم پر سودا  

  

ه ته وایی؟ دا مساله ولې مهمه ده؟ سود یا ربح  

  

ه ته وایی ؟ دا مساله ولې مهمه ده ؟ غرار  

  

ریز عمل له دغو مفاهیمو  ددېي، له ) محدودیتونو(مسالې د تشخیص پرمهال، چې ایا کله کوم مشخص سوداخه نقض ک

  کومو ستونزو سره مخامخ کېي؟

  

پراختیاقانون او اقتصادي  تجارتي- ۴
  

په داسې حال کې چې  پوهان . کلونه یې په جو کې تېر کي وي کلونهقانون اصالح ېره مهمه ده چې  ارتيتجیوه داسې ولس لپاره د  د

داسې چې ایا د . او د قانون د واکمن ترمن ينه ایکه مني، خو دوی د علت او معلول ترمن د ایکې په اه یوه خوله نه دي پراختیاد اقتصادي 

او د ؟ دې پوتنو ته واب ویل ران کار دی واکمني منته راويد قانون پراختیا سبب ري او که اقتصادي  راختیاپقانون واکمني د اقتصادي 

  .پراختیایی اقتصاد په رشته کی د  شمیر کتابونو موضوع تشکیلوي

  

ول استدالل  دغه نظریه پدی . ریه باندی تکیه کوود افغانستان د تجارتي قانون په تاو د خپل بحث لپاره مون تر یره د نیو انسییونالس په نظ

په یوه هېواد کې تر ولو مهم بنس د هغه حقوقي  . سره نیغ په نیغه تاو لري د اقتصادي ودې کوي چی د یو مملکت د اداراتو کیفیت د هغی 

دولتي ادارات په هغه . بع روي او محاسبه یی کويقوانین او حقوقي ادارات  دولت او د هغی نوری فرعي انی د نافذو قوانینو تا. سیستم دی

د یوه هېواد حقوقي سیستم کاره معیارونه مشخص کي او د دغو معیارونو صورت کی یو ثابت او د قانون سره سم چلند لرلی شي که چیرته 

  .سرغوونکو ته سزا ورکي

  

ري  بریالخه ده،  دسودا ونو او غیر علمي قوانینو تر درنې سیورې دغه سو خواقتصادي ودې له اصلي اسبابوري د خرابو حقوقي بنسدا

بازار ته ولېدوي،  اقتصاديبېالبېلې سودار نه یوازې سکونو، د اوراو پلیو او بندرونو ته اتیا لري، چې له الرې يې توکي . تربتېيالندې 

حقوقي سیستمونو ته هم اتیا لري چې د خپلو سوداریزو ربو په حل الرو کې مقرراتو، يې او شفافې مالیې او همدارنه اغېزناکه  دویبلکې 

یا فاسد وي، سودار پر خپلو سوداریزو دندو د تمرکز او د شتمنیو د  اوکفایته وي  بېکه چېرې حکومتي بنسونه ل کار کوي، . ه ترې اخلي

غتلې کوي او دا وتیا  چارېمن حقوقي او قضايي بنسونه د سودارو قوانین او واک ه. تولید او سرچینو پرای خپل وخت ضایع کوي

د اجرا کولو و ژمنې سوداریز شریکان هوي . واوسي بوختکېاجرآتو  اویوه سیستم په جوولو سره په خپلو ورو دندو  دورکوي چې 

 د. شرایط عملي کي ونوتونون سوداریزدمحکمه پوهېي چې د اتیا پروخت به يې  دویکه  ؛چې د خپلو راکو ورکو درناوی وکي
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سوداریزو معاملو اوندې لتونه او اندېنې ېروي چې په دې توه د سودار لپاره د  دېره حده  ترکمت یا نشتوالی  نواجرا کولو و ژم

  . سوداریزو فعالیتونو وده محدودوي

  

يراختیاپ اقتصادي دتجارتونه او اقتصادي تشبثات بریالل کی ونو او قوانینو تر درنې  او ناقصود خرابو فعالیتونهدغه  خو، انجنحقوقي بنس

بازار ته  اقتصادينه یوازې سکونو، د اوراو پلیو او بندرونو ته اتیا لري، چې له الرې يې توکي  تجارتونه .ساه نشي اخیستلیسیورې الندې 

 .ته هم اتیا لري محقوقي سیس مناغېز د خپلو سوداریزو شخو د حل لپاره یو شفافې مالیې او همدارنهمقرراتو، يې او  دویولېدوي، بلکې 

یا فاسد وي، سودار پر خپلو سوداریزو دندو د تمرکز او د شتمنیو د تولید او سرچینو  اوکفایته وي  بېکه چېرې حکومتي بنسونه ل کار کوي، 

د قرادادونو د تنفیذ لپاره د یو  غتلې کوي او چارېانین او واکمن حقوقي او قضايي بنسونه د سودارو قو ه. پرای خپل وخت ضایع کوي

د قراردادی ژمنو د پلي کیدنی ا . په پیچلو او لویو معاملو الس پوری کيدا وتیا ورکوي چې  پیاوی سیسم به رامنته کولو سره هغوي ته

خپلو ژمنو وفا وکي؛ که چی هغوي پوهیي که دغسی ونکی، نو محکمه به د قرارداد شرایط پلي  تجارتي شریکان دی ته هوي چی په

 د قرارداد د شرایطو د پلی کیدنی په اه د ا نشتوالی بی باوري ، ریسک، او تجارتي معاملی اونده لتونه زیاتوي چی په پایله کی یی. کي

.تجارتي او اقتصادي فعالیتونه محدودیي

  

ته توسعه  ونومقررات بازار حقوقي.د سوداریز قانون اصالح لپاره د امونو اخیستنه د اقتصادی پراختیا د هر پالن مهمه برخه ده دې کبله، له

رولو او د د پورونو په ورکه، د تادیاتو په ایسا نویو فرصتونو لپاره الره پرانیزي او دپورته کوي،  یتونهورکوي، له سودار خه مصنوعي محدود

  .لپاره زمینه برابرويلوپېچلو او لویو معام راتلونکی ژمنو خه په ه اخیستنی  د 

  قانون نې تجارتيناقصد. الف

  

چی د ناکاره ته میل لري  دېسودار. محسوس اغېز کوي اواو بازارونو منفي  دد یوه هېواد پر اقتصا نیمتیاسودار د قانون نشتوالی یا  د

و دالیلو له کبله د اقتصادي ودې د مخنيوي سبب  ددا مساله  .قوانینو د شتون له کبله رسمي سکتو هی په خپل خاطر کی را نه ويتجارتی 

 ستیحکومت سره له ثبتولو ه کوي؛ که چې په حکومت کې د سودار د جواز اخیستو بهیر  لهسودارکئ چې  فرض: ري

رسمي سودار معموالً کوچن پاتې کېي؛ که  غير. یې اخیستل کېي د پانونې شرطونه هم ېر ران ديکوونکی دی، تر حده زیاتې مال

چې دوی په رسمي توه ضروري پورونو، د تمیلوونکو بنسونو مشخصو مرستو او هغو امتیازاتو ته چې د دولت له خوا برابرېي، السرسی نه شي

د زیربناوو د مالت لپاره ضروري دي، له السه ورکوي؛ لکه سکونه، د برېنا  چېه مالياتي عواید هغ خپلپه پایله کې، حکومت . پیدا کولی

شرکتونه خپل هغه ناقانونه محصوالت  کې،دا ول وضعیت  په. داسې امنیت چې د یوه هېواد د فعال اقتصاد لپاره ضروري دی اوارتباطي مزي، 

په . له روغتیايي امتیازاتو، تقاعد او د کاري مصؤنیت له انتیاوو بې برخې کېي کوونکيکار. پلوري چې شاید د خلکو لپاره خطرناک وي

خه په نه تیر شي او د سوداري چې له رسمي سیستم بهر پرمخ ول کېي، کاروباریان هوي چې له رسمي سیاسي نظام  هغهپای کې، 

.خلکو دموکراتیک اشتراک ته زیان ورسوي

  

دا ول وضعیت کې، یوازې ېرې ساده  په. امکان نه لري و ترسره کولپېچلې او لویې سوداریزې معاملد ه نشتوالي کې، قانون پ تجارتيد

شرایط  راکه ورکه ده چې ضمانت پکې ضرور نه دی او کېدای شي چې هغهکوچن معاملې په حقیقت کې . معاملې په بازار کې دود کېي

پېرونکی او پلورونکی دواه په یوه ای (دا ول معاملو کې دواې غاې په یوه ای کې  په. .پلي شيرې له الزور او اجبار د سم السي  یی

  ). جنسونه او پیسې ورکول هم هممهاله ترسره کېي(او یو وخت ) کې وي

  

سره وورم، ستا پرواندې کتاب وورم  زه کوالی شم له تا. او تاسې د خرالو لپاره یو کتاب لرئ. زه غوام یو کتاب وپلورم: بېلې په توه د

له مو دواو هې کوم . حقوقي یا قانوني سیستم هم عملي کېدونی نه وي کومداسې ای او وخت کې  پهاو په بدل کې يې تا ته پیسې درکم، 

هه وکم چې ستا کتاب واخلم چېرې  که. وورم هغهمخکې له دې چې کتاب وپلورم،  زهکه چې  و؛ته د راکالو اتیا نه لر محکمېیو هم 
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د یوه  موخو که چېرې . توه ما دروئ فزيکيپهکوالی شئ چې  تاسېاو د پیسو له ورکې پرته له دې ایه وال شم، په دې صورت کې 

رنه؟ زه به تر هغه پورې له الرې ستا کتاب راونیسم، دا ) ايميل(هېواد په بېالبېلو برخو کې اوسېو او زه غوام چې د تیلې فون یا برېنالیک 

شي زه دا وېره ولرم چې تاسې پر خپله ژمنه ونه درېئ  کېدایتاسې ته د پیسو ورکې ته حاضر نه شم چې کتاب مو رالېلی نه وي؛ که چې 

. ي، ما ته کتاب راونه لېئهغه پورې چې ما پیسې درلېلې نه و ترلري چې تاسې د بېالبېلو دالیلو له مخې،  امکانهمدارنه،). کتاب راونه لېئ(

رنه معاملې ناممکنې وي؛ که چې ریسک  داول معاملې يې په ل کې ترسره کېي،  داسوداریز باوري قانوني سیستم په نشتوالي کې چې  د

  .او بې باوري له دا ول قضیو سره ېرې زیاتې وي

  

یا د شخصي  سره په انحصاري توه د خپلې کورن د غو یا دوستانو يسودارقانون بله عمومي اننه دا ده چې  تجارتيیوه کمزوري  د

که . شي هغو پر خپلو ژمنو ونه درېي کېدایناشنا کسانو سره سوداري له ریسک سره مل وي؛ که چې  له. ل کیيایکو پر بنس پرمخ یو

شخصي ايکي په دې مواردو کې  دلته. انو سره معامله وکئله باوري کس یوازېچېرې سوداریز تون نافذ نه وي، دا به منطقي وي چې تاسې 

خپل سوداریز شریک وتلئ ترو ا ترالسه کئ چې معاملې مو پر ) باور(دې تله  پهپه توه کار کوي او تاسې کوالی شئ چې  تيد ایناس

له  تاسېچې–و تر حد زیاته تکیه کول، دا اختیار شخصي ایک پرپر دې سربېره، . ژمنې والې دي او سوداریز شرطونه په حتمي ول نافذېي

د توکو په رانیولو کې پر یوه ناشنا سي باور وکي، په دې  مشتريکه چېرې یو . محدودوي- ه ول کسانو سره راکه ورکه کوالی شئ

و توکي له بېالبېلو خلکو راونیسي،  او غوره توکو او يو نرخونو ته الره مومي؛ که چې هغه الهم کوالی شي چې د اتیا نوروصورت کې 

په بېالبېلو برخو کې د ت ي چې تل د نرو د توکو اخیستل هم راپه حالت کې وي - چې په دې کې له هغو سودا همداسې، ستر . رات

مارکیونه لري؛ په بله وینا،  د خپلو توکو د خرالو لپاره لوی او پراخه يافغان پانوال دا فرصت مومي چې ېره ه ترالسه کي؛ که چې هغو

  .پورې مقید او محدود نه دي وستانودغه کسان د توکو د خرالو لپاره یوازې د کورن پر غو یا د

  

زما د . وروسته له هغه چې له تاسې مې کتاب وپېره، او د ه وخت لپاره مې ولوست، غوام دا کتاب وپلورم او بل کتاب واخلم: فرض کئ مثالً

. ې له کوچنیوالي راهیسې سره پېژنو، د کتاب د اخیستو غوتنه کوي او هماغه اندازه پیسې راکوي چې ما دا کتاب پرې اخیستی دیتره زوی چ

ما د هغه دا واندیز په . به دوه میاشتې وروسته له یوبل سره د لیدو پرمهال ماته پیسې راکي هغهکه چېرې کتاب د برېنالیک له الرې ورواستوم، 

اوس، که چېرې زه دا کتاب خپل یوه ملري ته ورکم او هغه دا ژمنه . خپلو ملرو سره د خبرو پرمهال هغوی ته روانه ک لهکې  تورانرسیوه 

وکي چې دوه ورې وروسته به دې رستوران ته ماته پیسې راوي، نو دا چې د سوداریزو ژمنو د ترسره کولو لپاره کوم سیستم هم نشته، 

د لو پیسو په مقابل کې خر کم، ان که ) هغه وک چې زه پر هغه ال ېر باور لرم(غوره بولم چې دا کتاب د خپل تره زوی ته احتماالً دا 

  . چېرې پر یوه ناشنا سي د کتاب په خرولو ماته ېره ه هم وي

  

به هی کله د یو محصول  سودار. لرل دي د باور نه هو باندی نی په تبلیغاتو او بازارموند لپاره د قانون  یوه بله نه د محصوالتو تجارتيد ناقص

ات یا د مشخصاتو او خواصو  په اه تبلیغاتو باندی باور ونکي، که چیرته په حقوقي سیسم کی د ناسمو معلوماتو یا د دروغ دعواوو لپاره مجاز

توکو باور نه وي، معاملې محدودوي او د سیال زمینو ته  یزوسودارپر  پکېپه داسې مواردو کې چې په شخصي توه  . مویدات شتون ونلري

دا وتیا نه پیدا کوي چی نوي تجارتي دې کبله  او له ، د توکو ترمن توپیر نشي کولی خپلو سیاالنو د خپل توکو او د  خروونکي. زیان رسوي

ي، که چی هر اخ باید په انفرادی توه د قرارداد موضوع پدی سربیره، د تجارتي معاملو ترسره کیدل سوکه کی. فرصتونو ته الر پیدا کي

 باور ه دمنفي اغېز کوي؛ که چې د مسلکي سالکارانو  واندیزون د ورکی په تشبثاتو باندی مسلکي خدمتونو دپه پایله کې دا وضعیت  .وارزوي

.و نه ي

  

د ورپاې لوستلو پرمهال مې د یوه سیمه ییز . وره معاملې په له کې یمداسې وانیرئ چې ما د خپل کتاب د ساتلو هو وک او د یوې غ اوس

د . واندې کوي ''قیمتونه لو''کتابپلورني له لوري پر یوه سوداریز اعالن سترې ولېدې، چې پکې راغلي د زو کتابونو د رانیولو لپاره 

اوس، که چېرې زه د بېالبېلو تجارتي اعالنونو د مقایسې هو . یز اعالنونه لولمورپاې لوستلو پرمهال د بېالبېلو کتاب پلورنيو لس نور سودار

سربېره پردې چې پر سوداریزو اعالنونو باور لرم، په . ولرم، باید لسو کتاب پلورنیو ته ورشم ترو پوی شم چې کومه یوه غوره نرخ راکوي
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نيو نرخونه انتخابوم، چې زما د کتاب په ېر د زو کتابونو د رانیولو لپاره د لېست خه د هغو درېیو کتابپلور لهتدریجي ول د خپلې خوې 

یوه سوداریز سیستم موجودیت دا وتیا راکوي چې په ورپاو کې د کتاب پلورلو نمایندیو له خوا د  د. واندې کولو ادعا کوي ''نرخو لوو''

. خپلې خوې اخیستونکي واکمانتیاوو پر بنس له خپل وخته په ې اخیستو سره د 

د مطالعې تمركز

ېنېکومقانونتجارتيیکمزورسوداکمزوريلري؟سوداپرنیقوانزیرتونویفعالاقتصادياوزویررنیکوالزېاغه

شي؟

  

کوملهمعموالًېتاسایاسوداسرهخلکوولکورنکوئ؟ېمعاملېزیرمل؟کسان؟ناشناایاوري

  

ترېتاسساياېولووروستېچلېپره  وه؟کومهمعاملهاقتصادي  

  

  3تجارت او د هغی د حقوقی تنظیم تکامل  . ب

  

  وونکي او حقوقي کارپوهانې دي داقتصادپوهان، پالیسي جونې او مطالعې که پله کېدو په ا نو  د. اقتصادي ودې د الې نو اوهغوی پل

تر یره د یو مملکت په اني حاالتو او اقتصادي وده . ه والي لپاره یوه واحده الره نشته داقتصادي ودې یوه هېواد کې د  پهووده چې 

قانون  تجارتيمالکیت د حقونو د ساتنې، د قراردادونو عملي کولو، د ازاد بازار تنظيمولو په ېر د  دهمدغه پلنې يي چې . شرایطو سره تاو لري

نو پدغه اساس ضرورت د دی چی   داسی اغیزمن ادارات رامنته کی شی چی . رول لوبوي مهماقتصادي وده کې  واد پهیهر ه دغه اصول د

نیغ طرحه او رامن ته کول  اداراتوهمدارنه د  .دغه اصول په دسی یوه به پلي کی چی ایی اتیاوو ته واب ووایی او اقتصادي وده وهوی

  . فرصتونو سره تاو لري لهمدارنه او ه محدودیتونواییله  په نیغه

  

تجارتی قانون د تکامل د بهیر په او  تجارتد کی افغانستان  پهپرارافونو پدی خاطر شاملی شوي چی لوستونکيپرکي کې دغه الندې  دېپه

ونو د تحلیل  او همدا رنه د هغې لپاره همدغه رنه دا برخه به ستاسی سره د افغانستان پر واندی د شته نن. اه فکر او غور کولو ته وهول شي

برخی لولې ، پدی فکر وکی چی په افغانستان کی کوم ول تجارتي ادارات ینې الندی کله چې تاسې  .د حل په پیدا کولو کی مرسته وکي

بیا دی . پراختیا المل وریدی شي ی پوره کي او یا هم د هیواد د اقتصادياتیاو د خلکو لومنیچې  شتون لري او ایا هغوی د دی وتیا لري

یزم ته پام وکی چی کوم ادارات یر اهمیت لري او هغوي د تجارتی اشخاصو د مثبت او منفی چلند لپاره د مکافاتو او مجازاتو ه ول یو مکان

تر ولو غوره او مناسب تجارتی ادارات  خو باید په پام کی ولری چی د د افغانستان اني شرایط او وضعیت به د دی هیواد لپاره. رامنخته کی

.مشخصوي

  بازاروا ريسودا

  

د خلکو د د افغانستان په ون په و هېوادونو کې  اوتاریخي مخینه لري  اودهچې  ،هغه لومنی اقتصادي بنس دی بازارمارکی او  عمومي

او د هغی د اونده مقرراتو سوداریزو معاملو دنیوال مارکیت پوری بحث به د  کلی د بازاره بیا تر الندې.ورني ژوند یوه مهمه برخه ده

سودار قانون یې د له منه ولو په هه کې  دستونزو را اچول کېي چې  اساسيهغو  پردې بحث کې  په  .پراختیا تر ینی الندی ونیسي

                                               
3

. كال خپرېدنه ۲۰۰۶كتاب خه اخيستنه، د ) د قانون حاكميت او اقتصادي پراختيا(د كينيت د 
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  .  ی رامنته شويهمدا رنه هغه بدلونونه چی د وخت په تیریدا سره په دی قاونون کدی او 

    

توکي دواه په هماغه ای  اوپیسې . پیسې ورکوي یو بل ته توکي یا، او بیا شفاهی توه قرارداد کويبازار کې، پېردونکی او پلورونکی، په  په

ه ستونزه په رامنته که پیسی او توکي په یو خایی کی شتون ونلري او جال وی سره نو  . سره تبادله کېي هممهالهاو وخت کې ) فزيکي ای(

کله چې پېرونکی اوس : ؛ د بېلې په ولشي؟ امکان لري چی په قرارداد کی د پیسو او د توکو د ورکی موده له یو بله خه جال واکل شي

سم به ژمنې سره  لهه ول باور کوي چې  خروونکینو . اخیستل شوی توکی له انه سره اخلي خو وروسته د پیسو د ورکې ژمنه کوي

راز هغه معامله رد کي چې نغدې پیسې پکې  هرخروونکیشایداخیستونکی پیسې ورکي؟ د سودار د قانون د نشتوالي په صورت کې، 

اخیستونکي په فرمایش د چمتو شوو توکو لپاره خروونکي ته  دشي همدغه ستونزه هله هم رامن ته شي کله چې  دایکې. نه ورکول کېي

  .رکل شيپیشکي  پیسې و

  

برابره کېي؛ یعنې په  دوهورکه پکې له یوبل خه جال وي،  وداسې صورت کې چې د وخت او ای له اه جنسونه او د پیس پهستونزې  دغه

په دې صورت کې پلورونکی او پېردونکی . او اخیستونکی دواه په جال ارونو یا هېوادنو کې ژوند کوي خروونکیهغو مواردو کې چې 

دواو د ایی جالوالی له کبله شاید دشي چې په لیکلې به او یا د مسافرت د نمایند له الرې له یوبل سره هوکې ته ورسېي، خو کوالی

بل خوا خرونکی هم شاید دا اندینه ولری چی پیرونکي ته د توکو د .پیرونکی د پیسو د ورکی د مخه د توکو د ورکی غوتنه وکي

 وپه.پدغه خاطر امکان لري چی هغه د پیرونکی خه د مخه د پیسو غوتنه وکي. غه نیت بدل شی او پیسی یی ورنکيرسیدو وروسته د ه

به معموالً جنسونه لیرې بازارونو ته  مخکې. د وخت او ای له پلوه له یوبل خه جال وي) Quo(پیسی وا) Quid(جنسدا ول مواردو کې، 

وله ستونزې رامن ته  دوهدغو سوداریزو کو وو . د سیمه ییزو استازو په م به خرالو ته واندې کېدل او) يکې ولالهماو (ول کېدل 

خپلو حقونو ددفاع په خاطر سیمه ییزو چارواکو ته مراجعه وکي  دپه بازار کې تېر ایستل شو، هغه به ا و چې  یکه به تولیدوونک لومی،: کولې

یوې سیمه  پرا و چې  تولیدوونکیدویم، . سي په توه چلند ونه کي) ناشنا(ه چې هغه به دده په حق کې د یوه بیانه او داسې به انیرل کېد

په  'استازي'فرض کئ که چېرې به یاد شوي . د هغه لپاره د یوه خروونکي په توه کار وکي تروتکیه وکي  ''دالل''ییزې نمایند او یا 

شاید د خپلو په دې صورت کې به د تولیدوونکي  وال،کل، او له معاملې پرته به  ترالسه) یا دواه(ورکل شوې پیسې  اسان سره جنسونه یا

.پیسو د ترالسه کولو لپاره یر ل امکانات ولري

که ه هم و ارونو او  . وې شدیدېد لیرې وان سودار پرمهال په وله اسیا او اروپا کې په مننیو پېيو کې ېرې  زېول ستون دا

 دا توان یی نه درلود چی د خپلی واکمنی خه د باندی سیمو کی د خپلو وو د  سیستمونه لرل، خو حقوقيسوداریزو مرکزونو خپل داخلي 

ه د سودار دواه ان ک. سوداري ېره محدوده وه وان- د لیرېپه نتیجه کې، . تېر ایستل کېدل تنفیذ کی چی دوي به پکی هغه قراردادونه 

 ه نیت پر بنس ې به دی و،  لهغاای له پلوه،  دیوه او بل سره تفاهم ک ه دې ته  کوالیپیسو او جنسونو جالوالی د وخت اوشوای یوه غا

دغه ول . وروسته له هغی چی بله خوا د خپل مسولیت یو برخه ترسره کی وي، د قرارداد په شرایطو کی د بدلو غوتون وکيوهوي چې 

کار چی عموماْ د قرارداد یو اخ پکی خپل وجایب بشپ کي وي او بل اخ یی غوای د مقابل خوا د ضعیف موقعیت خه ناوه ه پورته 

د  .بلل کیي او دا اوس هم د نی په ن شمیر هیوادونو کی یو عادی چلند دی )  ex-post opportunism- ایکس اپورنیزم(کي 

خه ایکس اپورنیزم خلک پرته له اجباره  خپلو ژمنو پوره کولو ته هیي او د په م د قراردادونو عملي او ترسره کول،  حقوقي سیستم

.راواللی شوی منفي اغیزی له منه ي

به  پکی شتون نه دغه ول ستونزو چی په ول اقتصادي فعالیتونو کی یی شتون درلود په هغه سیمو کی رامنته کیدلی چی کوم حقوقی نظام 

همدا رنه دغه . درلو او یا  به دغه سیسم دومره اغیزمن نه و چی د قراردادونو د پلی کیدنی په تاو د د دواو خواوو ترمن ا رامنته کي

 - لي کارندويه ديد پیسو او جنسونو د جالوا چې–ستونزی یوای تر سوداری محدودی نه وی بلکه د مالی قراردادنو او د بیمی د معاملو 

.کی هم تر سترو کیدلی



معرفيقانون تجارتيد د افغانستان    

19

پربل باور لري، بیاهم ينې معاملې ترسره  یوکه ه هم پیسې او جنسونه د وخت او ای له پلوه له یو بل سره جال وي، خو د معاملې دواه غاې 

وم چې د تکراري معاملو له الرې ترالسه مقابل لوري ه ن ديې یو شمېر عوامل په وته کو، دا ول باور کوالی شي چې  که. کېدای شي

.  د د ولنی د له ایز مسولیت یا قبیلوی سیسم دیواکمنی یو بدیل د قانون د. کېي، د کورنیو ایکو یا شخصي روابطو پربنس رامن ته شي

. ره ول کور،قوم، او د هغه ولنه په ل کیيپدغه ول یو سیسم کی په یو قوم  قبیلی یا ولنی پوری تلي د بدو کنو، درغلیو، او پورونو لپا

 که چیرته یو کس د بلی کورنی او قوم سره د تلي شخص پور او تاوان ورنکي، نو په بدل کی یی د دغه سی یا د هغه د خپلو خپلوانو شتمنی

اریزو توکو او معاملو خه د محرومیدو له د بهرنیانو د  سودپوروې ولنه  چی د  حقوقي سیستم داسې وخت کار کوالی شي دغه.قبضه کیي

تجارتي بندیز او له دوی  دبهرن ولنې  دولنې پاتې راتلل  دپور په ورکه کې  د. .د خپلو ژمنو درناوی وکيدې ته ا کي چې کبله پوروی  

کوچنی تجارتي شخه :   ه قوی مویده شتون لريدلته که پام وکو نو په دی  سیسم کی یو .المل ري) مقاطعې(پرېکونسره د مالي معاملو د 

.به پراخه کچه  د تجارتی لید او خرالو ستونزه راواله کي چی د یوی ولنی او قوم د اکثره غیو پر ضرر به وي

وندلو لپاره یوه ه الر د ه ایی شرایطو په اه د معلوماتو کمت او د خاوند یا اصلي او استازی ترمن د ایکو ضعیفوالی په ستونزو د قابو مد

مدیترانې سمندر په شاوخوا  دمغربي سودار چې په یوولسمه میالدي پې کې  هغه.اعتبار لرونکو بهرنیو استازو د یوي شبکی رامنته کول وو

 تېرتاجر  لوېديوالییز استازي به  مهسییوه  که. کې يې فعالیت درلود، د خپلو توکو د خرالو لپاره یې د سیمه ییزو استازو له ایتالف ه اخیسته

په . وههغه سره د معاملې زه نه ه کا هکوم لوېديوال سودار ل هېراتلونکې کې  پههببیا  اووال،منهلهبهحیثیتاواعتباراستازيدایسته، 

ول قرارداد هم پر یوې مشخصې ولنیزې لې چې معموالً دا  کهخپل حد او حدود لرل؛  شهرتنوم او حیثیت د باور پربنس،  دهر حال، 

. پورې تي او د ولنې ول سودار په کې شامل نه دي

د هغه خصوصي مقرراتو د   - معموالْ اصنافو - وولن یزېسودار .هم شتون درلود ''تجارانو د قانون په نامه یادیده د''دبل متفاوت سیستم چې  یو

سودار د  دودیزهد.ملو کی د دوی د چلند خه اخذ کی شوي و، خصوصي محکمی رامنته کي ویپلي کولو لپاره چی په تجارتي معا

باور د له منه تلو له  دحیثیت وال و؛ که هغه سودار چې د خصوصي محکمې له پرېکې يې سرغاوی کاوه،  پریوه حده  ترقانون سیستم 

سوداریز  دودیز. الیوان کې سوداري نه شوای کو لیرېپهمخامخېدل، او بیا به یې  وا او د اعتماد د له السه ورکولو له خطر سره به

صراف حسابونه، بیمه او او د سودار پر ودې  دپه ېر  ’اعتبار مالي‘وال او د  واندېسیستم په تدريجي توه د لومني خرالو له بریده 

. لرلېپورې اوند نورې حقوقي سالمشورې یې هم له انه سره 

د بحث پوتنی 

ه فعالیت کوي؟  بازاررنېرې دود  په ریزې معاملېول سودا ه دبازار کې کومرن ي؟ پليي؟ قراردادونهکې

  

ریزه معامله کې  پهای له پلوه د پیسو او جنس جالوالی  دسودا ه اغېز پرېباسي؟  پروخت او کې  پهتجارت رسودا

باور ومره مهم دی؟

  

ریزو معاملو کېتا ددو کې په سوالی ستونزی پیسې او جنس  د  ریخ په اوه د جالوالی سره ترن؟له حل شوي دي

  

هد ونهافغانستان کې دې ته ورته  تهتاسې  ایا؟  تجارانو قانون یعنیمعلوم دي؟  بنس  

  

  دولت پیدایت - ملت د
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ملتونه - دولت .یو مرکزي نظام هم رامنته شو سوداریزو ستونزو د حل لپاره  و نورواد لیرې وان سودار  د تکامل په بهیر کی دولت- ملت د

بوتله او له بهرنیو  پرمخيې  يقراردادونو منل يې پر یوه جبرې چارې بدل کل، سودار دمحکمو په رامن ته کولو وتوانېدل،  دد لومي ل لپاره 

رو سره یې عادالنه چلند وکخه یو هم په تېر کې، د . سودا لپاره د دولت له جدي محدودیتونو و د حل او هوارریزو شخپه خپل سودا

لکه (درلود، خو سیمه ییزو چارواکو  واکېری سیمو  پرخپل قلمرو  ده هم دا امکان و چې یو پاچا به ظاهراً  که.قلمرو پوره واک نلرل و

 دپه پایله کې، . هکی وه محدود ) سیاسي قدرت(پلی کولو کې د دولت وتیا  قانون په ددغه رن نورو عواملو او یاغیانو،) نجیب کسان

کله چې  –فرانسه کې د نولسمې پې تر لومیو کلونو پورې  په: لکه .ز شخو حل تر پییو په اروپا کی  یو ایی  مسله پاتی شوهسوداری

ایالیا او المان د نولسمې پې تر  . و مرکزی حقوقي نظام شتون نه درلودی- ناپلیون د لومي ل لپاره خپل مشهور حقوقي اصالحات تطبیق کل

محاکمو بیال بیال ولونه لرل چی  ملت په به رارند نه شو او انلستان هم د و پېیو لپاره  د- و وروستیو کلونو پورې هم د یوه متحد دولت

شخو هواری د ایی واکمنانو په الس تر هغه وخته چې په اروپايي هېوادونو کې د  .په یورنه قضیو کی به یی پریکو د یو بل سره توپیر درلود

  .وو،  د نورو ولو په واندی د  ایی سودارو ترن د دریدو دود  ته لیوالتیا د اقتصادی او تجارتي پراختیا په مخ کی خن ریده 

دا ول  .یا او د قانون د واکمنی پر واندی نوی واونه هم رامنته کلملت پیدايت د حریص واکمن په به  د اقتصادی پراخت- د دولت

لو یالبیله بده مرغه، په ب .او کارويتر پو الندی کوي او د د خپلو شخصی موخو لپاره د خپل رعیت شتمنی غصبويواکمنانو خپل قراردادونه 

ملت رنه یو داسې  - دولت یوخو اوس پوتنه دا ده چې ایا . م ورکويواکمن ته دوا مستبدېخپلېواکمنان تر ننه  حریصهېوادونو کې دغه 

د وو له شخصي شتمن  اوتوان ولري  پلی کولو د قراردادونو د ،په کافي اندازه واکمن وي واکمناننظام جووالی شي چې په را کې يې 

یری خلک په خپل دولت دا ا ونلری چ کهي؟ س پوری کدی قادر نشي چی پدغه حریصانه کنو الساتنه وکای شي، خو پخپله واکمنان پ

چی د دوی زمکه به نه غصبوي، هغوي به هیکله هم دی ته زه ه نکی چی پدغه ول یو مکه کی پانونه وکي او برعکس ترجیح به 

د کې  ونوپه شتمن تولیدوونکي ملکیت شتوندغه تضاد  د. ورکي چی خپله شتمني د اللونو، جواهراتو، طالوو او د نغدو پیسو په به خوندي کي

  .ی مخنیوی کوي او د اقتصادي پراختیا په  مخ کی  خن ريپانون

  د بحث پوتنی

ملت-دولت د  و پر هوارریزو شخه د سودارن تپیدای؟باندی اغیز وک

  

ې او که  ملت-دولت  یاآري ساده کن سودېرهد لیرې وا ې ده؟ ولې پیچلېیی؟ک

  

۳ .ه؟  حریص واکمن ه واکمن  حریصیویعنېرن کوي؟ اغیزاو تجارتي قانون  تجارتپر

  

  او ملکیت قراردادونه

 معموالًه هم  که. يیقانون نشتوالی او خپلواکو قضايي اجرآتو نه موجودیت د اقتصادي ودې په الره کې لوی خنونه ل ک تجارتيباور و  د

کومی اتیا پرته تر سره کیي او سودار په دی خو یی چی د محاکمو خه د باندی خپلی  حقوقي اجرآتو ته دتر یرسوداریزې معاملې 

پدی سربیره، . شخی هواری کی؛ خو سره له دی هم، د هغوی راکه ورکه او د قراردادونو پلی کیدنه د قانون تر سیوري الندی ترسره کیي

نو له دغه کبله هغوی دی ته ، ويد یو ل قوانینو پربنس حل ک قراردادونو خه راوالی شوی منازعاتچې محکمې تل د  تجاران پدی پوهیي

له بلی خوا په هغه مواردو کی چی د تجارتی قانون د .ا کیی چی د یو بل په واندی خپل دریزونه نرم کي او ژر یوی موافقی ته سره ورسیي

  .  زور او جن د الری د قراردادنود پلی کیدنی هه کیي پلي کیدنی لپاره محکمی شتون ونلری، د

د هیوادونو اقتصادونو د پراخیدو سره . اودمهاله او پیچلي قراردادونو اغیزمنه کاریدنه محدودويد وتیا یوالی او په هغوي بی باوري دمحکمود
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تیاوی تر هغه وخته پوری نشي پوره کیدی، تر و چی په قراردادونو د خلکو یری لومني ا. شوي دي پیچليهم  مهم او  هقراردادون هم مهاله

د رنده تیلې فونون د شبکو  د جوولو او، د سکونوولوتولیددد برېنا  قراردادونه: لې په ولید ب. استناد نه وی شوی او پلی شوي نه وي

خلک هه کوي چی خپلی شتمنې د زیوراتو او سرو نه وي،  ؤنصکله چې د مالکیت حق م همدارنه. ولو لپاره اساسي عنصر ل کیيپراخ

زرو په به چی حفاظت یی نسبتاْ اسان دی، جمع کي او دی ته  زه نه ه کوي چی په ارزت لرونکو مالی پاو کی چی د جعل او تزویر 

یوجرم د اقتصادي ودې پرواندې . ه وکيامکان پکی یر دی  او یا هم  په مکو کی چی د غصب امکان یی هر وخت شتون لری ، پانون

سره مخامخوي ستر خن وا ه د مالکیت حقونه لهکه چې جرایم په عمومي تو دی؛ .  

  

د بیلی په توه د یو ودانې د . اودمهاله معاملو قراردادونه  ېر پيچلي دي عادي راکی ورکی د قراردادونو  په پرتله بازارونو کې د  په

د بیلی په توه د . داد تر غور الندی ونیسی چی د قرارداد یوه خوا پکی خپل وجایب د یو و میاشتو په اودو کی ترسره کويجوونی قرار

خو امکان لري چی د قراداد د بلی . یوه اندازه الزمې پیسې مخکې ورکوي یا الزم مقدار پیسې د قسط په توه ورکوي پیرونکیکور پیرونکی 

دا اندینه که منته .کی دی،   نیت بد شي او هه وکي چی د تعمیر په جوونه کی د ی کیفیت مواد وکارويخوا چی کور جوون

؛ خو که چیرته یو بل عامل ي لرله  انیزه و د خپل مکلفیتونو د تر سره کولو لپاره ېرراي چی امکان لری د پیسو د ترالسه کولو وروسته هغه

Relationalد خپلوې عنصر( سره کورنی ایکی لکه د قرارداد د بل اخ  Element (ي معاملو د او یا هم په راتلونکی کی د نورو تجارت

، شاید کورجوونکی دی ته ا کي چی د خپلو ژمنو درناوی ) Game Repeat Elementد معاملی د تکرار عنصر(السه وتلو اندینه  

  .وکي

  

کله خلک د نااشنا وو یا د خپل قام او کلي خه د باندی نورو خلکو سره تجارتي معاملو ته اشي، خو ستونزه هغه وخت رامنته کیي چی 

تجارتي سیمو خه سرحدي سیمو يا ارونو ته د خلکو خوت د  کلیوالوله  . نو بیا د خپلوی عنصر او د معاملی د تکرار عنصر کفایت نه کوي

او   اوسن ن کې، اقتصادي وده له اودمهاله قراردادونو سره تلې ده په.تون اتیا رامنته کويد ش مشترک قانونشخو د هواری لپاره د یو 

دغه .ه د پورتني کور جونی قرارداد په مقایسه یر پیچلي ديقراردادون ید لویو زیربنايي پروژ:  لکهخپلوی او ایکی پکی کوم مهم رول نلري؛

و حجم زیربنايي قراردادوند . سر د عملي کولو توان نه لري يپه یوا يېچې حکومت  اندازه پیچلی دي ول پروژی یر لتونه غواي او په

 د.غ او په زرونو مادی لري چی د پیسو ورکه یا نه ورکه یا د هغی په ورکه کی د تاخیر په ون یری نور مسایل پکی تنظیمیي

شخو په حل کې مرسته کوي چې کېدای شي د یوه کال د و میاشتني  ي دغاو سره د هغو له دواو ونو حقوق او د هغی پلی کیدنهقرارداد

  .رامن ته شي - چې دغه قرارداد دوام لري  - پاو په بهیر کې

  

ا د د قرارداد خصوصي خو. پخپله حکومت وي خواقرارداد یوه  دي کله چې یانې توه هغه مهال ستونزمنې ک پهقرارداد دا ول ستونزې  د

رت هغه دولتونو سره قرارداد السلیکولو کی زه نا زه وي چی د قانون واکمنی ته ژمن نه وي  یا د کومی تجارتي شخی د رامنته کیدو په صو

د قرارداد د خصوصي خوا دغه اندینه د دی المل ري چی دولت ته د توکو او خدماتو .کی د هغوی سره عادالنه چلند تضمین نکي شي

دغه ستونزه تریره په هغه هیوادونو کی رامنته کیي چی د تجارتي شخو د هواری لپاره خپلواک محاکم شتون . نه به رانه بیه تمام شيرانیو

  .ونلري

  

 . »دفسامالي« وا»  حکمیت«  :ستونزو او خطرونو له منه ولو لپاره معموالْ دوه الری اختیار کي دي خصوصي قرارداد کونکو د دغه ول 

غه ول مواد د قرارداد د دواو د .ایی په ای کیيبهرنیو شرکتونو او حکومتي ادارو ترمن په قراردادونو کې  معموالْ د حکمیت په تاو مواد د

خو بل . محکمه کې حل کوي) بې طرفه(چې هر راز سوداریزې شخې به په یوه خپلواکه، خصوصي او بې پرې  خواوو دا هوکه رندوي 

نو که هغوي . طرفته کورني سودار د اسانتیا نلري چی د دولت سره په خپلو قراردادونو کی په یو دریم هیواد کی د حکمیت شرط کیدي

چی ایی چارواکو ته در شوتونو او بو په ورکی سره نه یواي د دولت د ژمنو عملي کول تضمینوي او له هغی د خوا د کومو د هه کوي

  .اواللو په اه ا ترالسه کويستونزو د نه ر
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د بحث پوتنی

د او محکمو ترمن ریکی  سوداا ؟يد ه  

  

ریزېمحکمو په نشتوالي کې،  دي؟ سوداول عملي کې ه معاملې  

  

 ني ژوند اغیز لري؟دی چی ستاسو په وراندی که وداسی یو قرارداد بیل  

  

هرن دمهال قراردادونه  یچليپسودا داو او ر اندی دودیزه محدودیتونوکورنیو او خپلوانو سره معامله لکه-پر و- 

  ول السبرې کېدای شي؟ .باندی برالسي کیدای شي

  

ه غالب کېدای شي؟وبی ناکاره خصوصي سکتور کاروباریان پر  درن روکراسیو او فساد  

  

مکه او حقوقي نایقیني توب 

  

 واب دا دی چې حقوقي نایقیني توب ه رامنته کیي چې د مالکیت د حقونو تثبیت ېری د حقوقي نایقیني توب سرچینې ه دي؟ لن

دودونه، ولنیزو نورمونو چی په قبیله یا په یوه لویه کورنئ کی شتون لري او همدا . وخت له رسمي حقوقي سیستم خه د باندی صورت مومي

نارسمي حقوقی . د ملکیت د حقونو ساتنه کوي - ه په جال ول فعالیت کويچی د رسمی حقوقی سیسم خ- رنه  نارسمي حقوقی سیسم 

سیسم  په هغو سیمو  کې یر نفوذ پیدا کوي چې رسمي محکمې او دولتي ادارې  پکی شتون ونلري او پدغه اساس هغوي دی و نه وي چی د 

رات لري، دا وضعیت کومه ستونزه نه رامنته کوي، - ل ت په یوه داسې ولنه کې چې بهرني ورته .وو د ملکیت د حقونو ساتنه وکی شي

دغه نوي لوبغاي شاید شتمن بهرني . خو د نفوس ېرېدل او په لویه کچه د خلکو ت رات  بازار ته د نوي لوبغاو د راننوتو المل ري

جوی کي، او یا بیا  هغه ارمیشته کسان وي چې د  تجاران وي چی د پانونو په له کی وي او یا هم لویې شرکتونه چی غواي نوي فابریکی

په هر ترتیب چی وي دغه نوي کاروباریان به تر هغه وخت پورې د مکی پلور ته زه ه نه کي . خاصو موخو لپاره ولنې ته رامات شوي وي

. نه به تری وشيتر و پوری چی هغوي پر دی اه نشي چی  د ملکیت حقونه به یی په رسمیت وپیژندل شي او سات

په   ارونو کې وضعیت . په و مخ پر وده هیوادونو کې، د مکې مالکیت غالباً د حقوقي ابهام او نایقيني توب په وکر کې نغتل شوی  دی

په . ي دومره  اغیز نلريېری وخت د کلو او بانو پرتله ناوه وي؛ که چې د والیتونو په مقایسه په ارونو کې  ولنیز نورمونه او دودیزه ايک

کرنه کی اخته دهقانان  په رنده  د حقوقي نایقيني توب له کبله وال کېي؛ که که ددوی د مکې مالکیت په رسمیت ونه پیژندل شي، 

ی توب نشتوالی د یو د یو هیواد اقتصاد د  حقوقی یقین. نه یوازې خپله شتمني له السه ورکوي، بلکې د خپلو عایداتو سرچینه هم د السه ورکوي

په هغو ایونو کې چې د مکې مالکیت په یوه دفتر کې رسماً نه وي ثبت شوی، کروندر ا دي چې  خپل .  هیواد اقتصاد ته یر زیانونه اوي

.ندلو بله الره نشتهمحدود امکانات د د کارې، دیوالونو، ونو او نورو نو په جوولو باندی ولوي؛ که چې ددوو کورنیو ترمن د حدودو پیژ

پدغه تاو یو بل مهم کی دا دی چی په هغه سیمو کی  چی د ملکیت د ساتنی یا د هغه د حدود د تعین لپاره رسمي حقوقي ادارات شتون 

پاره که چیرې هغه خپله شتمني په رو ورنه شي کای، د پراختیا ل. ونلري، د مکی تن د مکی په روئ کی د ستونزو سره مخ کیي

د کرنیزې مکې د یرازې  په موخه پانونه که هغه . یې پیسې نه شي پوروالی، او نه هم نوره مکه اخیستی او یا کومه سوداري پيلوالی شي

ه ېر زیات د اوبو لولو په برخه کې وي، یا د اوبو د بند په اه، او یا هم د نوي تخم په برخه کې، د محصول، حاصلخيز، او کرنیز چاپیریال لپار

د مکې د قبالې له الرې د حقوقي یقيني توب کچه لوول، د مکې د يراز لپاره زمینه برابروي، چې په نتیجه کې غوره حاصل . اهمیت لري

پدی  د نیوال بانک یوه ینه مون ته راایی چی رنه  په تایلن کې هغه کروندرو چی د مکو قبالې یی درلودی: السته راوي؛ مثالً
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ې وتوانیدل چی په خپلو مو کی نوره پانونه وکي، او په نتیجه کې د هغه کروندرو په پرتله چې د عینی کیفیت په  بی قبالو  مکو کې ي

. ېر وو ۲۵- ۱۴کار کاوه، د دوی کرنیز محصوالت په سلو کې 

مستند ول ودلې چې رنه د برازیل، اندونیزیا او تایلن په  نیوال بانک په. پدی سربیره، حقوقي یقيني توب د مکې ارزت الپسې ېروي

د امنیت . سلنه یروالی رامنته شو ۸۱- ۴۳کلیوالو سیمو کې د مکی تنانو ته د رسمي قبالو د ورکی وروسته د مکو په  ارزت یی 

ای د مکې په برخه کې د پانونې المل ري، بلکې یوه د امنیت استقرار نه یو. رامنته کول د پانونی په برخه کی دوه پیاوی اغیزی لري

د ن په ولو مخ پر وده هیوادونو کې، قباله لرونکي کروندر د نه . بزر ته په خپله مکه کی د پانونی لپاره د پور اخیستنی وتیا هم ورکوي 

د حقوقي یقیني توب  نشتوالی د فعاله او تکه کروندرو . راويقباله لرونکی کروندرو په پرتله په اسانی سره کولی شی لویې پورونه السته 

دغه ستونزه چی د ولنیز او اقتصادي پرمخت پر واندی خن دی، د اودمهاله . لپاره د ستونزمن کوي چې د خپلو مکو دې تنان شي

. اقتصادی پراختیا وتیا له منه وي

د لې په برخه کی د حقوقي یقیني توب پرته هم امکان . ، د مکې د لید وتیا هم نامشخصه ويباالخره، که چیرې حقوقي مالکیت نارند وي

که چېرې د پېرونکو او پلورونکو د کاروبار او خرالو لپاره بازارونه یا مارکیونه نه وي، . مي.لري چی د مکې د پير لپاره بازار وموندلی شي

. الس نه بل ته نه شي انتقالیدیمکه هم په سرعت  او وره توه له یوه 

  د بحث پوتنی

 ينې سرچینې  نایقیني توبد حقوقيیوته ک مکې له  دغه؟ په او لري؟ ملکیت سرهسرچینې دول ت ه  

  

  ري او کورنی پدغه برخهه ستاسی مله ده ؟ همدارن ه ستاسی خپله تجربهپه افغانستان کی د حقوقي نایقیني توب په ا

  لري؟یی ئ،  قباله یپرې اوسکورنی تاسې سهغه مکه چې  ایا  ومو ستونزو سره مخ شوي دي؟کی د ک

  

 اومکو او نورو نامنقولو شتمنیو په ت يتوب حقوقي یقيني ولې دل کی ه  ؟ ایامهمه بیل تاسی پدی برخه کی کومه

؟واندی کولی شي
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  سکتور مالي

  

دغه همدارنه . د مالي ودې او ناخالصو داخلي عوایدو ترمن ايکه ثابته کې ده  شمیر ینو. دیمالي سکتور اهمیت روانه او ثابت  د

واد د حقوقي نظام او ییوه ه د.د یو هیواد اقتصادي وده د هغی د بانکي سکور او د  ونو د بازار  په پراختیا پوری تلی دهچې  ئي ینی دا هم 

  . لريرول  حیاتيقانون  لپارهودې  دواد د مالي سکتور ید یوه ه. ده روانهه هممالي سکتور ترمن ایکه 

  

د مالی معاملی تعریف ه په دا . جدي ستونزې رامنته کوي ېرېمالي سکتور وده په تدريجي ول د پیسو او جنس د جالوالي په برخه کې  د

د بیلی په توه د . پوره کولو موده پکی د یو بل خه جال اکل شوی ويهغه معامله ده چی د قرارداد د دواو خواوو د وجایبو د : ول دی

ه وخت پس د هغه پيسی بیا پور ورکوونکي ته ، خوپیشکي په توه پيسې اخلي دپوراخیستونکی سمالسی اومعامله کې،  کریت په یوه

س د پیاوی مالی سکتور رامنته کولو هو هم کومه خاص د شخصي اعتبار په اساحقوقي نظام په نشتوالي کې، یوازې  یزمند یوه اغ. ورکوي

 هم دغه رنی د یو سوکه ارتقایی بهیر په تر کی ماليسودار په تدريجي توه وده کې،  وان- لیرېد لکه رنه چې  .نتیجه نده ورکی

  .هم وده کی دهاو مالي سکتور  ومعامل

  د پانی بازارونه او ونیز شرکتونه

  

یوه عادي خرالو  دمعاصر اقتصاد لویه برخه فعالیتونه  د. شرکتونو له الرې د سودار پر کو وو وال دي ونیزوتصادونه شدیداً د اق معاصر

یا ورکشاپ په یر کوچنی فعالیتونه نه دي، بلکه هغه فعالیتونه دی چی یره پانه غواي او د یو انفرادی اقتصادی متثبث د توان خه د ای 

دغه مال انعطاف منونکی  خو د شراکت له الری هه کیی چی د اتیا و پانه برابر کی شي،د شراکتونو یني وختونه ه هم  که.دي لیری

د اوولسمې پیی د پیل راهیسی د پانو د لویو مقدارونو د . د ینی کسب رو له خوا کارول کیي د کوچنیو تشبثاتو او نه دی او تر یره

  . ولو  او د نویو تجارتي پروژو لپاره د پانی د پیدا کولو په مقصد د ونیزو شرکتونو کارول یر شوي ديرایواې ک

  

ن ونیزو شرکتونو مال یر ژر په پراخه کچه دود شو که چی دغه ول  تجارتی بنس د تجارانو لپاره د یرو پانو د یو اېی کولو په ود

ونه وال نه ،بلکه پخپله شرکت د  ، په دې معنا چېمحدود مسولیت دییوه یې د ونه والو  و خهله دغو  .یو ل نوری ی واندی کولی

شرکت حقوقي شخصیت دی، چې په ل کې يې شرکت  د دی مال یوه بله ه د ونیز. شرکت د پورونو د بیرته ورکی مسولیت په غاه لري

یوه مهمه مالي نظام  هر د. السلیک کي ونه قرارداد پرتهمخکين منظور  لهسلیک  یا د هغويونه والو له الخپلو  دچې  د دی جوه کیي

پدغه برخه کی هم، د ونیز . دنده په بیال بیلو تولیدي فعالیتونو کی د  پانونی لپاره اقتصادی متشبثینو ته د خلکو له خوا سپما شوي پیسو لید دی

باید یاده شی چی شرکت یو خالص حقوقی تخلیق دی او د تجارتی قانون د نه شتون په صورت . سولی دهشرکت مال خپله ورتیا په اثبات ر

د شرکتونو د جوولو لپاره د اسانتیا په رامنته کولو سره تجارتی قانون په واقعیت کی په  هیواد کی   . کی خپلی بقا ته ادامه ورکولی نشي

  .اقتصادي وده هوي

  

  والياو بانک یبانکي اعتبار یا کر

  

پرتله   عامه پانو د بازارونو پهد  تجاران وادونو کېیپه زیاتره ه. ر اهمیت لريیپه  د بانکي اعتباراتو بازارونه د پانو د بازارونو لپاره  پراختیا مالي  د

قی مسایل د تجارتی قانون او همدا رنه د د پانو په بازارونو کی یری حقو. د کريت په بازارونو کی په اسانی سره پانی ته السرسی مومي

په - بانکونه .خو  د کری په بازارونو کی   د لویو پورونو د ورکی لپاره مهمه موسسه ده. منقوله اموالو د روې اونده مقرراتو پوری تاو لري

تر .) پیسو په غیر مالی برخو کی پانونه کويچی د خلکو په (سپما کونکو او د اقتصادي متشبثینو د  - انې توه مخ پروده هېوادونو کې
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د لید .  این بلل کیي د اقتصادي ودې او پراختیا لپارهسپما شوي پیسو لید  د هیواد متشبیثینو ته په سرعت او کم لت د .منو رول لوبوي

.د یوي مهمی وسیلي په توه بانکونه د یو ملت په اقتصادي پراختیا کی مهم رول لوبوي

  بحث راغونیدهد  - ۵

ددغو . يل کهقانون ېنه پ تجارتيد افغانستان د  په ارزونی سره موندې پرکي کې دافغانستان د اقتصادي وضعیت او سوداریز چاپېریال  په

 –بحث وشي پرېې اکل شوې په دویم پرکي ک چې- قانون د بشپې تاریخچې د اروزنې لپاره  تجارتيد  ندوو برخو درک کول د افغانستا

چی په افغانستان کی یوه یره مهمه موضوع ده او پدی  –یز قانون په اه د اسالمي سودارکی مون  په دې پرکي همدارنه،. ېر ضروري دي

.بحث پیل کو- کتاب کی به ورته هم الزم پام وشي

  

ی لن بحث او د دغه  تاو په اه د موجودو نظریاتو خه  په توپیر په رابطه باندپه دې پرکي کې، د قانون او اقتصادي ودې ترمن  همدارنه،

کوي چې د یوه هېواد د ادارو  استداللدغه نظریه دا  ،نظریه ده "د نیو انسییونالس”په راول شوو نظریو کې یوه هم د  .نظریات واندی شو

ریه دا هم یئ چی ولی د تنفیذ وقراردادی ژمنی یا تعهدات د سوداری غه نظهمدارنه، د .غه د اقتصادی ودی سره مستقیم تاو لريکیفیت د ه

د دغه ول تنفیذ و قراردادی ژمنو نه شتون د بی باوریو  خطرونو او د سوداریزی راکی ورکی سره تلي لتونه . لپاره کلیدی او مهم دي

په بازار کې د کوچنیو معاملو په ېر ساده سوداریزې معاملې  .ن ريزیاتوي چی دغه امر پخپله د سوداری او اقتصادي پراختیا په مخ کی خ

معاملو پرمهال ژمنې په شخصي توه  دته اتیا نه لري؛ که چې ) قانون تجارتيیا ددا ول مسایلو لپاره کوم بل عادي (قوي سوداریزو قوانینو 

د سودارو د مالت او دغه رنه د . کیيلې یچپ الپسیسوداريال وي، چې پیسې او جنس له یو بل خه ج البته کله. يیعملي او ترسره ک

او پیچلو تجارتی معا مالتو د ترسره کول لپاره هغوي ته د وتیا د ورکی په خاطر، سوداریز قانون هم د وخت په تیریدا سره بدلون موندلی 

  .پرمخت یی کی دی

هېواد پر اقتصادي  دکله چې تاسې دویم پرکی لولئ،  .ارتقا او پرمخت ته یو کتنه وشيقانون  يتجارتد افغانستان د  کی به پرکی په راتلونکی

.اداراتو د اغیز په اه فکر وکیقانون او  تجارتيافغانستان د   وضعیت باندی د
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اصطالحات

  Capitalپانه 

توکي هم ) یا له مخکی خه  تولید شوي (هغه جو کی شوی هپ. د تولید د عواملو یا سرچینو له لور ونو اساسي کتوریو خه یوه ده دا

ودانئ، باروونکی موری، د دی ول پانی ی بیلی فابریکی،. پانه ل کیي چی د نورو شیانو د جوولو او تولید لپاره کارول کیي

  . اره کارول کیيماشین االت، او نور وسایط دی چی د اشخاصو یا شرکتونو له خوا د تولیدی موخو لپ

  

  Commerceسوداري

  .توکو او خدماتو راکی ورکی ته وایی چی د پیسو او یا نور توکو او خدماتو په مقابل کی ترسره کیيد  سوداري

  

  Commerce lawقانون تجارتي

ه منه ې قراردادونه، د شرکت جوول او لواد پر سوداریزو ایکو او سودار واکمن وي، په دې کید قوانینو هغه لویه وله چې د یوه ه

  . ر او پلور، بانکي معاملې، د پورونو او تضمین مسایل، مالیاتي مسایل او همدارنه د سوداریزو شخو حل او هوارول شامل ديی، د جایداد پول

  

  Formal Economy  اقتصاد رسمي

  . کی شامل وي  (GDP)ناخالصو داخلي محصوالتو  په ت او د حکوم مالیه تری اخیستل کیيچېهغه اقتصادي فعالیتونه 

  

  Goodsتوکي

  . ي، لکه سبزيجات، اي او کتابونهیچې د خلکو د غوتنو او اتیاوو د پوره کولو لپاره کارول کدی محصوالت او ملموس عینیزيکيهغه ف

  

  Gross Domestic Product (GDP)ناخالص محصوالت  داخلي

یا . و کی د یو هیواد دننه د ولو تولید شوي توکو او خدماتو مجموعی ارزت د هغه هیواد داخلی ناخالص محصول بلل کیيد یو کال په اود

  .اقتصاد ومره محصول تولید کی دی وادهې دد حکومت دا رسمي اکل چې د یوه کال په اودو کې  په بل عبارت 

  

  Human Capitalبشري پانه

ود د زده کې او رسمي روزنې له الرې د انسان د وتیا یجوونې تر ولو د یاد و م د بشري پانی . ربی  او روزنی ولهد یو کس د پوهی، تج

.لوول دي

  Informal Economyارسمی اقتصاد  ن

واد په ییوه ه د همدا رنههغه اقتصادي فعالیتونه دي چی نه خو د دولت خزانی ته کومه مالیه ورکوي او نه هم د دولت لخوا ارل کیي او 

  .یيشامل هم نه کې) GPD(ناخالصو داخلي محصوالتو 

  

  Infrastructureا زېربن

واندی له دی چی سوداریزه پانه خپل کار ترسره کي،  . يید، مخابراتو او برېنا د وېش لپاره ه ترې اخیستل کید رالیهغه پانه چې د ل

  .ین اساسی تهداب برابرويزیربنا د ملی اقتصاد لپاره ا

  

– Per Capitaکې  محصوالتولکه په داخلي ناخالصو  - سي  سر عاید د as in GDP  

  . يیداسې چې د هر سي پر سر اندازه ک
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  Servicesخدمتونه  

ینی او ملموس محصوالتو تولید پکی اتیاوو د پوره کولو لپاره ترسره کیي او د فیزیکی عهغه فعالیتونه چې په مستقیم ول د خلکو د غوتونو او 

  .شامل نه وي؛ لکه  د معلوماتو پلورل، د تفریح او ساعت تیری پرورامونه او همدا رنه ونه او روزنه
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  تاريخقانونتجارتيدېکافغانستانپه: یپرک ميدو

  سريزه–۱

  

دبهیپرک دغه. د اوسني سوداریز حقوقي سیسم پیژندنه د دغه سیسم د رامنته کیدو او پراختیا د تاریخ د لوستلوپرته ناشونی دهافغانستاند

تجارتيدافغانستانداوسهترېولینېپېم۱۸لهیا لري او په تر کی به یی پیو پیو لرغونتپهېچيېوخیتارحقوقيهیابهغهافغانستان

تاریخی لحاظ په افغانستان کی د سوداریزو پهېچیدک ولېبېداسرېشماتیوزی له) چپتر(یپرک دغه. وشيتمرکزخیتارپرقانون

قانونياواقتصادياسي،یسپه افغانستان کی دوختونهیرې یبيدونکېبدلتجارتاورسودادند.قوانینو  اهمیت په اه کوي

  .د موضوع د معرفي لپاره د طالبانو د راپورته کیدو په اه الندی مثال ته پام وکی: او بدلونو المل ریونوپرمخت

  

پاکستانهلهتهواکونو کوونکومقاومتېکنستانافغاپهیې  بهبنسپرېچشوجوستمیسېداسوی دېلرادېلپراخدېککلونومو۱۹۸۰په

. شوللیپدولېلتوکودتهوادونویهایآسنمندپاکستانهلهېالرلهافغانستاندېالرلهستمیسور ېددترانسپورتد. دلېکدولېلتوکي

رسوداېدغله. هکخپلههبېالرېزیرسوداېوی دلرينهالرتهاوبوېچلپارهتونویجمهورویپخوانداتحادشورويدایبلوی افغانستان

 ترېاندوپردوامدېوددرسودادېدد. ستلهیاخه لرونکوخونویېتصفداوچلوونکوویالردرو، کسبرو،سوداافغانونوزرنه

خنسترولوپه. وشتوننهاصولواوقانوند ېلوېچېوېپرتېپوستېاسدالروویلوپرېکافغانستانولمو،ېستیاخیې  یېمالچلوونکير 

 ېسیپیې  زورپهورول،یې وهلیې  مساپراوېستیاخېن راتتوکودتهافغانستانپوستوادوی اودوېبندالرود. بولکوروسودااویې  ر

 ېهموندلودالروحلداووراغليېپوزترحالتهېدلهدانخاونروموداوېولن ېزیرسودا. يوکتونهلرې ېاندازلهېچلکا

  .4ېکلیپیې 

  

دیې  الرېدپراولرلهېکواکپهالرهیلودهاواوبدنامهېدلېغکندهارهتربولدکهنیسپار سرحديلهلو ویدرشوېملدمهالهغه

قوماندانانوشوېملوالووسلهدېکستاپهکال۱۹۹۴د. ېستلیاخیېمالاوېسیپرزوپهروموونکوبارواوروسودالهلپارهحکومتدکندهار

لهاصولواوقانوندېولن ايي ېکدواوپهالروویلود. ودراوهوپرالرهتهترکمنستانپاکستانهلهېچوکاروانی ویالر۳۰دېککپاوهی په

پهعدالتدېچتلوغوالویجنویپخوانخپلولهلرلههپرغایې  مشريېمدرسنيیدېویدېچمالمحمدعمر. ېوېراغلېپوزترخه نشتون

پهېچهکپاکهکونوپااوپوستوهغولهالرهیلودغهیېایباوکازادکاروانویالردیشودروللخواقوماندانانودطالبانو. شيراپورتهنامه

افغانستانودواداوهکخپلههبژغورونکودووايي ویشومخامخسرهبدچلندلهدطالبانو. ېستلیاخېسیپمساپرواوروسودالهیې  بهزوره

نیغ په نیغه د سوداری او د سوداری لپاره د ودېکپورتهراطالبانودسره ویېلی شو چی کتوپهتهېد. کخپلیې  مالتروسودادپاکستاناو

  .سیسم د نه شتون سره تاو درلودیو فعاله او اغیزمن حقوقي 

  

  

  مطالعې تمركز

  

وکپامتهېدلولئ،خیتارقانونتجارتيدافغانستاندتاسوېچکلهېبپهتهافغانستاناوسنيخیتاردغهېچئورکولو

  ؟ېولاوشيیالند زېاغوپامدافغانستاناوسنيپررهې ترهېپای رېپخيیتاریان کوم. شيیلوبوالروله ېک

  

                                               
  )میالدی كال 2008کریوز و امین طرزی، نشر . رابرت د( له كتاب خه را اخيستل شوى» ن او د افغانستان ناورينطالبا« پورتنى متن په ېره پيمانه د 4
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  قانوناوريسوداتجارت،یپخوان  - ۲

  

  5)۱۷۴۷- ۱۶۰۰(رېپېاندودرانيانوله. الف
  

ېددېپورېپېم۱۵ترافغانستاناوایاسمرکزي. یدپروتسرپرالروسترودتجارتمکني دترمناروپااواپو عربا،یآسدافغانستان

والهینپهديېکچاوارزانهخوندي،ېچموندلالروسمندريدلپارهرسوداد. درلودانحصارورهپېنژدېباندرسوداترمنوچو

دافغانستانهلهېکارونالروسمندريوینودلپارهدېرالدېلدتوکوتجارتيد. راوستېالندوريیستررولواکمنافغانستاندېکرسودا

رېشماتیوزی پهافغانستاند. هکمخامخسرهخطرلهداېغومرکزونواري دوادیهددغهیې  هتوېدپهاوهکهیراکچهدوېرېتدتوکو

خانانولرونکومکو خه د  مرکزونواري لهواک اسيیس  اوشولکمزوريهم رسودااقتصادي فعالیتونو په کمیدو سره دېکبرخو

په بیالبیلو سیمو کی د راز راز  دودنو شتون، د وادیهدغهدیې  نتراونشتونواکمرکزيدېکافغانستانپه.انتقال شوته) ملکانو(

  .سوداریزی پراختیا مخه الپسی ب که 

  

ا په سمندرونو کی د اروپایی هیوادونو  نظامی زبرواکي  او په سمندري دېکتهمنرایزو شرکتونوون- ودپه یر کمپنهندیخت- هالندد

په جال کولو  چاروادارياونی یا ریسک اخیستنیستیاخخطر،پماسددی شرکتونونترېدد.ارت د هغوي کنرول الپسی پیاوی کتج

یو بازاررسودا.وان په سوداری او د لیری پرتو هیوادونو پا بازارونو کی د پام و بریاوی ترالسه کي- سره وکولی شو چی د اود

ه، د سایبریا سیمی ته د روسیي هیواد غزیدنه او پراختیا او د دغه هیواد لخوا د ختیز په لور د یو نوی تجارتی الر په جوولو سره پدی سربیر. يک

روسیي یر ژر د کسپین د سمندر په شا او خوا سیمو کی کیدونکی  تجارت تر . شوانمنیز  موقفافغانستاندهتوپهمرکززیرسودایو دهم 

  .ط الندی راوستخپل تسل

  

 - ووک چی یا په یوای او یا د شراکت په بی د تجارت کولو سره بلد - سوکه سوکه اروپایی تجاران پدی وتوانیدل چی خپل مسلمان سیاالن

،دیکرستم،یسبانکيمنظمدیدوکه ،یشوایکوالرقابتسرهانویکاروباريیاروپالهسرهسختېرې پهروسوداايي .راالندی کي

وادونویهاسالميپه. ؤېبرخېبایاسانتلهتیمامورکیپلومایدميیدادېکوادونویهراسالميیغپهاواداروزویرسودامرستو،اومالتحکومتي

. لرلهادعاحصارانسلطنتيدتوکوورو پررسودابهرندویامپراطورانویصفواومغلودېچشوانمنیزهمالملهېدلهتجارتوالینېک

حالتکونوسدېکافغانستانپه. شوهمخامخسرهستونزولهريسوداهمالملهلهستمیسکمزوريددېرالدېلاوکویادنترېدد

عامونهولکاروا دېچکه دل،ېکدولېلژووونکوباروپرالهمتوکيیرې. ېولینېور۴۵سفرترکابلهورهېپلهېچ،ؤ هناودومره

حکومتمرکزيداوتوبیخوندنهالروزویرسوداد. درلودهرهیودونویبرلهوهونکوالرودتلروسودااومساپروتلونکوالروویلوپر. شوي

 دمرکونو دېکوادیهپهرهېسربستونزوویشوادوی پورتهپر. يوکسفره پهرېشمرې لپارهدفاعدان دېچويکارسودانشتوالي

  .وويکجوونهخننورالېاندوپررسودادنشتواليستمیسوني وی

  

بارتوکوپر۱۴۰۰۰بایتقرکالهر. دلېرېتتوکيزیرسوداوپامدافغانستانهلهېکلیپپهېپېم۱۷دسرهسرهستونزوویشوادوی پورتهله

انستان د سوداری زیربناوی کمزوری اود  دغه هیواد په ختی کی د قبایلو مخ پر زیاتیدونکي زور نوری د افغ. تلاوېخاورلهافغانستانداناو

ترمن غزیدلی مهمی تجارتی الری تر خپل کنرول غزنياوآبادجاللکندهار،کابل،لکهمرکزونواري دوادیهدلو دغو. هم تضعیفولی

نهدالروویلود،ېوددتجارتسمندريدخواېپدراېپېم۱۷له. ېستلیاخیېمالوپامدیې  مساپرواوروسودالهاوالندی لرلی

بوره،. یر کم شو تجارتیمکن ېالرلهافغانستاندالملهله) ېجانویفارس- مغلواوانویعثمان- انویفارسد( وشخزویی مهیسداوتوبیخوند

                                               
1969میالدی، نشر  1946- 1880( . كتاب خه اخيستل شوى) سياسي او مدرنيزاسيون: د افغانستان نوى ظهور(دغه برخه د وارتان ريورين - 5
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  .دلېکدولېلېالرلهجیخلفارسدنوردله،ېکېالرلهافغانستانددنهېدېلیې  هتوعنويعنپهېچتوکيوایتاد نوراویچا

  

او) ملکانو(خانانولرونکومکه .ورسېد اختیا ته هم زیانپراقتصاديافغانستاند،دوېکم  په رسودادیو پیاوي مرکزي دولت نشتوالي اود

ېاویپدومرهېولن ورسوداد مسلمانو کسبرو او.  مقرراتو تابع کل ادارياوقضاييمالي،سريخپلدرسودااومرکزونهاري مشرانوليیقبا

ویکمزوررې همالملهېدلهیدرولنو ادوی د. يېودرېاندوپرتجاوزاقتصادياواسيیسدمشرانوليیقبااوخانانودمکو دېچېونه

همداراز سود، د سود پر بنس بانکوالی او دغه ول نور  .درلودنهبنسقانونيکومېاکرپهقانونالمياسدیې  لپارهتیفعالخپلدېچ

بانکی خدمتونه چی لکهاقتصادي فعالیتونو سره د شریعت اختالف ددی المل ریده چی په ینو تجارتي ولنو کی غيتوب محدود پاتی شي؛

دو،روانمخپرهتوېکمزورپهاقتصاداري افغانستاندېچېکحالېداسپه.له خوا ترسره کیدلوانیسویعاوهندوانوهودو،ییوای به د 

دېمک د. درلودیېپخواېچورکالسهلهیې  زوراسيیسهغهاوشوهکمههمرهېشموونکوجودتوکوالسيداوصنعتکارانورو،سودا

  .ويموجودهتوپهخنجديوهی دبهېاندوپروهداصالحاتواقتصادياوقانونياسي،یسدېچهکثابتهیدواوشورې زورملکانو

  

  د بحث پوتنې

  

تیموقعاييیجغرافافغانستاند نسوداهغهدهپرمختزیریکزمنېاغ؟  

  

ه اغیز وشو ری؟د سمندری الرو په پیدا کیدو د افغانستان په سودا  

  

سودادروپری ېاندخنعمده ېنخندغهو؟یو کومونهونه نل شو هه لیری ک؟د من  

  

پهافغانستاند ه رول درلوددېکاقتصاداري ولنو رولنيیداواسالمدېکبرخهېدپه؟کسبرولویک و؟ه

  

)۱۸۰۰- ۱۷۴۷(رېپدراني. ب

سرپرالروزویرسودادترمنفارساوهنددتیوالدغه. یدیشویپاتمرکززیرسودایلوولو تروی افغانستاندهتوخيیتارپهکندهار

درولکندهغهدانویصفومغلواوېچومرکزمهموی ېداسرسودادکندهار. دهېکل ار مهموی يېرېتېبرخليیسولهافغانستاندېچ

مپراتوري ادرانيدیې  ېککال۱۷۴۷پهېچوههمنهېپالزمابدالياحمدشاهدههمدارنکندهار. ديېکېجېرې لپارهکولوترالسه

  .دلېکل محورونهمهماقتصاددافغانستانددلېرېتکاروانونوداوريسوداهمېکدواوپهرېپدرانيد. ودېکبنس

  

اوبانکدارپهایبرهېتپهکاوه،کارېکبرخولوېالبېبپهیدو. شولفعالرې ېکارونو ولو پهافغانستاندرسوداهنديېکلپهېدورېدد

شهرتېکچلندهتوپهویکلنيیددرنودسرهروسوداهنديلهاوزغملوپهدودونو هنديدکابل. ېکورکولوپهسویپدهتوپهپورونود

لهېوازی ېچستله،یاخهیمالېان نامهپهیېجزدنهېتراوحکومتېدرلودېشتمنیېلوروسوداهنديشتوېمېکافغانستانپه. درلود

ېچ( لورکپورونهیې  تهسکتورونودولتياوخصوصياوکپراخستمیسدېکردبانکوالويهند.دهېکستلیاخخه به خلکورمسلمانویغ

ورکوونکوپوراوروسوداهندي. ووابروونکيبريلومی پاندېکدی هیوادپهیدواو همداراز ) يی تمویل کاداردولتيېنوراويپو

توکيیې  تهپو،ېولول یېمالخلکولهتوبیاستازپهچارواکودرانيدیدو. دلودررولمهمېکاتو په مدیریتادارماليدوادیهدههمدارن

اواداروماليحکومتيدېکتونویوالاومرکزونوهپارونو درسوداهندي. ارولیتامکاناتماليیې  تهویکرکشلبابااحمدشاهداوبرابرول

  .شولومارلوپوستونومهموپرېولون یېمال
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په مشری د نورو پوي کمپاینو له کبله په  خانمحمددوستامیر  دد نولسمی پیی د پیل په لومی نیمایی کی د افغان انلیس جو او

ېاندوپرکاروانونوتجارتيدستویاخپهسویپروې حدهلهدالرزهیرسوداهرهپرلویباق. افغانستان کی تجارت او سوداري هم کمه شوه

،ېشومخامخسرهانیزسختلهېادارېزیرسوداېستروادیهداولورکالسهلهدیعوامرکزونواري ېکودواېدپه. ولجوونهخن

کاروانونوتونکواورااودونکوېرېتدغرونولههندوکشدیا دغه. دېرسونهانیزرېالملهلهتیموقعدار دغهدتهريسوداکابلدخو

پهکاوهحرکتلورپرایآسمرکزيدیې  کابلهلهېچروسوداهغو. شوېپاتمرکزېپورهزپهېریذخدتوکودههمدارناویپااولیپد

خواېهغلهروسودا. ولهېبپرمخريسوداتوکونوروېداساولیندارو،دېدد،نيیریش،ېبورشالونو،رهیکشمجامو،دهتونورماله

لراوتوکيېنی همنهاروپااویېروسلهتهافغانستانېکوختېدپه. دولېلتهکابلتوکينورېداساومېورخام،کغاطالييآسونه،

ېلودافغانستاندهمهندهله. وشاملکاغذاوېنکیع،ېهندار،ېستنچرم،حلبي،وسپنه،فوالد،مس،ي،لوزیوسپنېکهغوپهېچدل،ېک

. تللتوکيپخليداوېوسله،مالدارو،ېددبوره،،ېجامم،ېور  کالي،شوياوبدلتارونويیطالپهل،ینلپارهېکاروندخلکوېطبق

  .لهووهیماوواسان،افغانستانهلهېکبدلپهتوکوادوی دروسودا

  

د. وهمخامخسرهستونزولهالملهلهویمالنظمهېباووشخدو،ېلودویبددېلرادېلدهتوېدونکېرې پرمخپهريسوداسرهایاسنمنله

ېن ېسیپېرې اودلېکلدروله اتهای لسيېورستهغزنيای کابلېچېدترېاندوکاروانونههنداوایاسمرکزيدهتوپهېلېب

ېچتلغوانویتانویبر. دهېوغوريسوداکابلدوروستهولوینلهپنجابدلخواانویتانویبردېککال۱۸۴۹پهسرهسرهېدله. ېدېکستلیاخ

ېشوېراکمېتعرفتوکوزویرسودادېکهلیپاپهېدد. يکاوارهالرلپارهپلورلودداتویتولافغاندېکاروپاپهاوزيیپرانبازارونهافغانستاند

افغانستاندهتوېدونکېرې پهمختوکيتانويیبرېکلهیپاپهاقداماتوېدد. وشوزیاندوومارلو دساتونکودلپارهتوبیخونددکاروانونوداو

ارمنياوهوديی هندي،وختونهیرې ېچکهدالرله،هونهلرهې روسوداافغانېکتجارتېدپه. دلېکرسولتهایاسمرکزيېالرله

  .وهیبپرمختجارتتوبیاستازپهروسوداروسياوسيیلانشتمنودروسودا

  

  ېتنپوبحثد

ه و؟ کې د کندهار تاریخي رول ریز پرمختد افغانستان په سودا  

  

ېدلی دی؟ر افغانستان ولې په بیا بیا د بېالبېلو امپراطوریو هدف  

  

ه رول  هندي رو او بانکوالو د افغانستان په دې دوره کې؟درلودسودا  

  

ه؟ومره اغېزمنه ک ريو سوداونو سره جله بریتانوي او نورو پو

  

  تحكيمدولت افغاند- ۳

  

  )۱۹۱۹- ۱۸۸۰(خانعبدالرحمنریام. الف
  

حکومتنويوهی دېکافغانستانپهسلطنتهغهد. يېلیپوختهلهنخاعبدالرحمنریامدواقعیت کیپهخیتارقانوندرسودادافغانستاند

اصالحاتقانونيرېشماتیوزی. ېشوېجویشوتهرامنهمستمیسيیقضایاوسنیې  بنسپرېچېادارېلېالبېبېکرېپېدپه. شيبالهلیپ

  .او اداراتو کی لیدل کیي ونقانتجارتيپهافغانستاناغیز یی تر ننه ديکتهرامنخانعبدالرحمنېچ
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وروسته سمالسي د خپلی واکمنی د پیاوی کولو او والیات د مرکزی حکومت د تابع کولو لپاره دوېکپاچالهېککال۱۸۸۰پهخانعبدالرحمن

وی محکمودلپارهولوکعمليدقانوندحکومتد. شيمنظماومرکزيستمیسقانونياوېمحکمېچداوتوبیلوموی هغهد. ېکلیپېه

ليیقبااو،قانونشرعين،یقوانمدنيای اداري: ېوېموجودېنیسرچېدرقانوندوختهغه. شوجوېکولسوالهرهپهستمیسزیخاهر

حکومتيواېمحکمشرعي: وشويشلېووان دووپرستمیسمحاکمود. فوقیت درلودېنیسرچېبلېهرپرقانوندفرمانشاهيخو؛قانون

حکومتياوویمال،رسودادمحکموحکومتيد فامیل ، جزا، او د شخصيه احوالو پوری اونده قضيي یلی اومحکموشرعي. ېمحکم

  .ېکولحلیېقضکارکوونکو

  

  نامهپهېمحکمپنچاتدمحکمهدغه. يېکبللابتکارمهموی خانرعبدالرحمنیامدوه،برخهېمحکمحکومتيدېچمحکمهزهیرسودا

مسلمانولورو لهېکلیپپهمحکمهپنچات. شوهتهرامنموخهپهکولوحلدوشخترمنتجارانودلخواریامدکال۱۸۹۳پهېچوهمشهوره

هرېمحکمد. شوبدلتههندوانونسبتتناسبمسلمانانودېکتجوپهېمحکمددوېرېتپهوختدخووه،هجوانویقاضهندوویدراو

،عرفونو یا دودونوزویرسودادېشختجارتيېمحکم. دهېکیدرناویې  خوالهمسلکانوهمخپلودېچورسودابانفوذهاوباوريوی یغ

ېدپههغه؛ يېکورکولتهعبدالرحمنازیامتتجويان دېمحکمپنچاتد. س حل کولیبنپرقراردادونو او نورو شواهدو او اسنادو

  .ويوهريسوداسرهېدپهاووساتي،ېدېکبنسپرقانونشرعيدېچوکېپرلهمحکموشرعيدرسوداهنديېچتلغوهتو

  

کولوترالسهدسویپهغوخپلودرسوداافغانوهی ېکپهېچشوهېاندوتهخانعبدالرحمنریامهیقضتجارتيوهی ېداسېککال۱۸۹۵په

همالخوو،ستيیاختوکياوېوسلتهانویپوتانويیبریې  ېکلپهېجېمېدودسیلانافغاندنایوپههغهدېچ،وهېکتنهغو

یتانویبروی ېکهغوپهېچومارل،ولپارهاوارولودیېقضېددرسوداشويژندلېپتنهشپکابلدریام. ېورکېونهېسیپدغهانویتانویبر

والویناوویکورنودوادتهېمحکمېادی. وبللههیاېبادعاهغهدېمحکموروستهلوې لهاسنادوویشوېاندودلخواروداسمدعيد. وهم

  . کاوهېکپهکارهاوپههاوکسانورمسلمانویغاومسلمانوېچو،ورتهتهېمحکمپنچاتاکل وغ

  

نافیاستدیې  ېکافغانستانپهاوېارلیې  ېمحکمبهرېنېپالزملهېچوهنامهپهعلومانهخدمحکمهمهمهوهی ېککابلهغه وخت کی په په

هر. وېکالسپهعبدالرحمندواکیوروستېکېپرولهردېمحکمېهردېکحالنیعپه. کاوهکارهتوپهېمرجعېسترولو ترد

دتونویشکادعبدالرحمن. يوکزیاندوتهریامخپلهیشوایې  یکوال،ېشولحدهنهسمهلخواېمحکمدیې  هیقضلرلهادعاېچبهچا

یې  بهتنهغواواردېستونزداوورکولمالوماتهکلهپهیېقضاوېستونزېخپلدهرچابهېکهغوپهېچ،ېدرلودېغونېزیاووندوېاور

قانون او محاکمی د  شرعي  دبدلونزیبنسبلېکستمیسقانونيپه. ېوېکغورهېورېان لپارهکوونکوتیشکاينه دشاه. کوله

کجوودالروی لپارهانویقاضدههمدارنهغه. هکاعالنهتوپهقانونرسميدافغانستاندفقهحنفيخانرعبدالرحمنیام. اصولو تدوین وو

ولویندمونویتصمقضاييداواصولېمحکمدتهانویقاضېکودرالېدپه. دهېکلیوورتهالقضاتاساسای اساساتانویقاضدېچ

  .ېوېشوودل ېوونالر

  

واکمنپههغهدريسوداترمنفارساویېروسهند،افغانستان،د. بللهنهیسرچسترهولو تردوېکهیابدافغانستاندتجارتاوريسوداریام

نسبيپهلووهمنلهپهستمونویسزویرسوداچلوېپداومعقولولوپهچارودمرکونو دریام. وهشپراخهبنسپراصالحاتودينومودېک

لخوا) مشردکاروانونو( باشيقافلهوهی دېچهکتهرامنادارهوهی کاروانونودهغه. کآزادراتتکاروانونودترمنتونویوالدهتو

اومساپرودهمکارپهوان ددویعوااوېخزان،رسوداداومپرواک کوچنيوهی دشوېملدېادارکاروانونود. دهېکرهبري

رسوداداوکولوسادهدچارودمرکونو دریام. درلودهپرغاتیمسوولکولوپورهداویتاترانسپورتياوتدارکاتوتوب،یخونددروسودا

ېکېجوېانشورايیا رسودادههمدارنهغه. کتهرامنستندردیېمال  ٪۲،۵دوارداتواوصادراتوولو پرموخهپهکولواسانهد

  .کاوهکاریې  هتوپهبانکدېچکتهرامنصندوقحکومتيوی پورونودیې  نترېدد. ورکولپورونهیې  تهروسودازویی مهیسېچ

  

ېزیرسوداترمنیېروساولستاناند. دهېکپورتهتهکهتوپراخهپهکچهېهغدماهیبسرهسرهېودلهرسودادېکدورهېدپه
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پهایآسمرکزيدیېروسېککلونومو۱۸۸۰په. ووسترالملونهبدلونونوېددېتعرفېوونکجوخنېشوتهرامنلخواریامداوالیس

دېکرسوداتیترانزپهنویقواندغو. لکوضعاصولزیرسودارېشماتیوزی لپارهويیمخندتوکوهندياوتانويیبردېکونوېمارک

تللېپانافغاندتهوادونویهویبهرنیې  ېکحالنیعپهخوکاوه،کوولوهدصادراتوافغاندریام. کانمنیزسختیا افغانستان

انحصارشخصيخپلصنعتپرویلردخانرعبدالرحمنیام. ویوللزیبندهمواردولوپرتوکواساسينوروېداساوېمالدهغه. محدودول

د. ویراوستېالندرولکنخپلترهماقتصادوادیهدیې  ورکولوپهپورونودواخليېترسودېچېدلهپرتهتهروسوداافغاناوویولل

رې سرهحکومتونوویبهرنلهافغانستانېچکه، ېورکالسهلهېبرخېور ېلېالبېبرسودادروسوداافغانمهالپرواکمندينومو

لهاقتصادافغانستاندېچشولالملېدده پهکسونهتېترانزداوېتعرفمرکي ېلو  ت،کمونونوتزویرسوداد. درلودلنهونونهت

ورېپاوکابلد. وومخامخسرهستونزولهونهبنسترانسپورتياهمیبخوکاوه،تمرکزولوجوپرکونوسدریامهمه که.شيمخامخسرهانیز

ېدېکورکولېسیپلخواروسودادهمتهلویقباهغوبهنترېدد. وهېستیپرانېکاوونپهېوردوهېوازی بهالرسترهولو ترترمن

  .کولهیې  بهساتنهالرودېچ

  

  د بحث پوتنې

 نامیر عبدالرحمن خان ه دهافغانته کم کی اصالحات رامن؟ستان په حقوقي سیس  

  

ه وو؟ن تول قوانین موجود وو؟ د محاکمو جو ه هغه مهال  

  

 ه حل کولې؟ آیا هغه شانن ه و؟ ستونزې یېن ته وو؟ د هغې جو ه شی و؟ د هغې مسوولیتونه پنچات کورت

  ولې؟ نوي ولې او که نه وي محکمه دامهال په افغانستان کې فعاله ده؟ که و

  

 ېدا لپاره هغه کومې پالیسیانې تعقیبولې؟ آیا دغود غو ره و؟ په افغانستان کې د سودا ه د امیر نظرپه ا رد سودا

  ولې ؟ که نه یی رسوله نو ولې اوکه رسوله یی پالیسیانو سودارو ته ه رسوله؟ 

  

  انخاهللاماناوکلونهيلومېپېشلمد. ب
  

اصولزیبنسستمیسيیقضادپالرخپلداهللابیحب. دېورستهواککی۱۹۰۱پهخاناهللابیحبیزوهغهدوروستهخانعبدالرحمنریامله

و یقضجنايياومدنياو د واکونهقضاييتهواليتیوالهرد. راوستلېکپهاصالحاترېشموی همیې  لخواان دخووساتل،حالپرخپل

ل شودوانی صالحیت ورکی  سوداد. و دترمنرو ېشخېولهمدارناوکال۱۹۱۹پر. ېدېکراجعتهمحکموپنچاتېضیعرمدنيه

نويدویسیپالزویرسودااواویاسانتبانکيربناو،یزدمخابراتواوترانسپورتدافغانستاندههمدارنخاناهللابیرحبیام،ېاندودوېکوژلله

  . هوکههدوېک

  

رېشموی او) خاوندانوسترولهمکو د( ملکانولهیول دغه. ی وشوتهرامنیول یکوچنوی روسوداافغاندېکسرپهکلونو۱۹۰۰د

تیترانزهتوابتداييپهالهمريسودا. وهېکونهپانکی یرسوداپه یې یبرخویی پهویشتمنخپلودېچو،جوانویکوچهیاب

افغانانوروستهېجېمېدرلهسیلانافغاندېککال۱۹۱۹په. دهېکولېبپرمخېالرلهومنویبهرنرېشموی دېچشوهېپاتريسودا

تهافغانانوونتشويسرهسانویلانلهېککلونومو۱۹۲۳او۱۹۲۱په. اکيوپخپله خوه  کانیشرزیرسودالپارهان دېچدلېوتوانېدپه

ېکدورهېدپه. يکصادراوواردتوکيتهوادیهخپلمخامخبندرونوهنديلهومناودالالنوویبهرنلهپرتهېچهورکاجازه

افغاندحالتدغه. شيغلولورموېدکسپرکندهار- چمندېچوهېشونداېککال۱۹۲۳پهاوشوله کونهساوشنېترانسپورت
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  .يکرولکنبرخهوپامدرسودانوادهاودمپرېپانکافيدېچهکاوارهالرتهدوېجويول ېداسوهی دروسودا

  

ېچکه ه،وکودههلرهې اقتصادافغانستاندپرمهالواکمندينومود. کخپلواکخاناهللامانیزوهغهدوروستهخاناهللابیحبله

پروژهصنعتياوزهیکرنسترهکومهېهېکافغانستانپهېککلونو۱۹۲۰په. درلودنهپالنمنظمکوملپارهداېغوادياقتصدوادیهدينومو

پررسودادېچارېالنجمنمرکونو دالهم. ووونهیاکارحکومتياوريسوداسکتورونهياویپولو تراقتصادافغاند. نشوههبشپ

وهلېسیپېکپهلخواکارکوونکودمرکونو ددهېکفکرېچېوی همنلهیېمالهغهخاناهللامان. ېشوېاتپهتوپهخندېاندو

 ېو ېهراوېرېشمېهرمت،یقهروزن،هربار،هردېچو،نامهپهکهی چهلدووی همنلهينوموېچکس رسوایان وی. يېک

لولپهیېمالېدد. دهېکولورکتهحکومتېکپهبهبرخهتمهېې ېکرامنشکونهېداسردېچوشويته لهبهکارکوونکومرکونو

لهوارداتودهتوپهشنېکمممنوعای وبدکارکوونکومرکونو دېمخلهونورپود. ېستلیاخېسیپېرې ېاندازېشواکل لهروسودا

  .وهېکاوارهالررهې التهدوېکتهرامنفساددشتوننهستمیسوني وی دمالومولوېکچاووزند. ستلهیاخسلنهلسېشنن

  

ول ېکواکمنپهينومود. لکپورتهامونه لېالبېبموخهپهېمبارزدسرهفسادلهېکمرکونو پهاوېونهدرسودادخاناهللامان

نههیمالېچتوکيلېالبېبرېشموی اوخبرونو په اه مواد زیی هجات،یادبینید. ۱: لراتلېکول وهی نهوهی پهویورکویدرېالنددواردات

۱۰۰ېچو،شاملیبن اوبورهرونه،یتصو،رسمردکي،،ېطیقېکهغوپهېچتوکيتجمليشويجوېکاروپاپه. ۲. دهېکستلیاخېتر

په۴۰(یچاېکوريکوروستپه. ېدېکستلیاخېتریېمالکچولوېالبېبپهېچتوکي،رتجمليیغ. ۳. دهېکستلیاخېترهیمالېکسلوپه

په۲۵اووشاملاز اولېتل،ېتخاورودان،بوېکهغوپهېچوري،کپراخهتوکوورو داو) هیمالېکسلوپه۱۵(ېجام،)هیمالېکسلو

او د ه شهرت لرونکي درانهیې  یاپراولکهو دندولهچارواکيمرکي رېشماتیوزی ههمدارنریام. دهېکستلیاخېترهیمالېکسلو

  .ورکويرپوبهوختپهوختاوساتيبهاسنادول ېچوشوهېترتنهغواوومارلودندوپهرسودا

  

یلومافغانستاندېککال۱۹۲۳پههغه. یدمشهورالملهلهراوستوداصالحاتواسيیساوقانونيسترودېکلپهواکمنېخپلدخاناهللامان

متمرکزېکحکومتپهشاهدیې  قوتاسيیساومحدودزېاغعنعنويمشرانونيیداوليیقبادقانوناساسيدغه. کعملياوجوقانوناساسي

دوختدخاناهللاماند. کاوبههمزورمحکمومذهبيدسرهلوتپهمحکموولو دپرتهمحکموحکومتياورسميلهههمدرانقانون. ک

کاریې  بهرمحکموحکومتيلهېچوکامردوېبندداداروهغوولو دکولوحلدوشخداووجراوانوشوراد  ېمادېم۵۵قانوناساسي

توبیلومتهاصولوسکولریاپرقانونشرعيدېدېکالرهپهحلدوشخدېچوتيغومحکمولهههمدارنقانوناساسي. کاوه

ثابتچلنجسختوی لپارهوغاومشرانودعلماواوواکمنوعنعنويموجودودېکافغانستانپهقانوناساسيکال۱۹۲۳دکتوپهتهېد. يورک

اصالحاتېکقانونپهېالرلهېجریېلوېبلېوی دشاهېککال۱۹۲۵په. کلیپبغاوتېاندوپرشاهدیدوالملهېهمدلهشو،

  .وشاملورکولرولرې دېکچاروقضايياوحکومتيپهتهاسالماوراکمولواکونودحکومتمرکزيدېکاصالحاتودغوپه. راوستل

  

اوکیتملدېچ،یدیشوېپاتحاکمبرخوقضايياوقانونيلوېالبېبپهافغانستاندېکدواوپهخیتاردسرهشکلعنعنويپهعتیشر

وختیرې ېمحکمسکولراومذهبيافغانستاندبهپرمهالواکمندخاناهللارامانیامدحالهرپه. ديېلېبېستردوهیې  نیقوانقراردادونو

دېچد دغه محکمو به تل پدی النجه وه. يکېاوارېشخېرې اوواخليېضیعرېرې ېچکولهههبهېوی هراوېوېکهجپه

 دېچوکهههخاناهللامان.ی حل د شرعي محکمی واک دی او که د تجارتی محکمیالنجد پرسرمزددترمنخاونددېمک داوربز

لورلور ونو یا دپرامنپهستمیسقضاييلرونکياوونوېشخدغهسرهکولوتهمنلهترېکستمیسادی په. وسيی ه ولو یدمحکمهه

د ېکیپاپهاووهمحکمهمرافعهای تيیوالایبوه،محکمههییابتداای نلوموروستهېهغله. دهېکبللهیاصالحمحکمهېچوهمهمحکېنیپخال

  .وهمحکمهزیتم

  

 یدو. ی ویوالتیرضاپرخواوودواده د محدود صالحیت لرونکی محکمه و چی پریکی یی په پشپه توهمحکمهییابتداای ېنیپخالد

 هکېپرېچکه یدالېکینشواهمتنهغونافیاستهاپهمیتصمدمحکموېدد. د ینی واک درلودویقضزویرسودااومدنيدېوازی
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ېوالهمنلهېهغلهوروستهخو،وککارېپوريیماینترکلونو۱۹۳۹دمحکموېنیپخالد. دهېاعالنوروستهېموافقلهخواوودوادیې 

  .ېشوتهرامنېمحکمېزیرسوداېان ېچ

  

کال۱۹۲۴دېچعلماوهغو.د پنچات محکمی مخالفت کاوهلکیو د غیتوب له کبله مذهبی مشرانو مذهبيپه سیکولر قوانینو باندی تمرکز او د

پدغه علماو. وسپاريتهمحاکموشرعيیې  واکاووسيی همنلهېمحکمدغهېچوکغحکومتپردرلودهبرخهیې  ېکهجرهیلوپه

د شرعی محاکمو په چوکا کی خاناهللاماندا دی باعث شوه  چی. تاو یو پریکه لیک واندی ک چی سمالسی د جری لخوا ومنل شو

ارو د محکمو د اجراتو او چ زویرسودادېپسور.د سوداریزو شخو د ینی په موخه د جال تجارتی محکمی د جویدو قانون وضع کي

  .تنظیم په موخه یو بل قانون هم وضع شو

  

یو د یوجامع او بشپ جزایی ېککال۱۹۲۴پهاوولیکل او په یوه وله کی راغون کل شونیقوانستان جزایی افغاند ېکرېپپهشاهينومود

ه  چاپ شوکوون رېشموی قانوندغهد.په تو وداسدمواد د مدنی او ملکیت د حقونو پهاو درلودزویرېکقانونپه.موضوعات سره ت

ېداسرېشموی مادهمه۲۲قانوند) ېمادېم۲۲۹-۳۳( ويخونديرشوتونوحکومتياوستویاخزورپهلهدیباشتمنشخصيېچوراغلي

دغه ماده داسی صراحت . باسيهه شوی وه چی یو شمیر تجارتي موضوعات  د مذهبی مشرانو د واکه ه وپکی ېچلیلرهم ېجملېمبهم

دېدېکصورتهغهپهي،ر الملدوېماتدقانوندلوريلهچاوی دای ماتويقانونکولتجارتوهی دېچېکطویشراېداسپه:لري

منعورکولسزاشرعيدتهجرمونوویشوراپورتهپرسروشخوندوادېپوررسوداپههتوزناکهېاغپهزیبنددغه. يېقیتطبنهسزاشرعي

  .کوي

  د بحث پوتنې

  

ه و؟ د افغانستان پر قانوني سیستم د امان اهللا خان اغېز  

  

 ه؟ آیا ورته اصالحات کوالی شي له اوسنيه مبارزه وکن ل؟ هغه له فساد سرهریز اصالحات هغه تعقیب ککوم سودا

  افغانستان سره مرسته وکي؟

  

 ي؟ آیا دغه کال په اساسي قانون کې  ۱۹۲۳ده ورکای شوای قانوني سیستم ته بیا به وکن ه مهم و؟ دغه قانون

  بدلونونه مثبت و که منفي؟

  

 ه هغه اصالح شو؟ دغو اصالحاتو  ۱۹۲۵ولې پهن کال کې اساسي قانون باندې بیا کتنه وشوه او بدلون په کې راوستل شو؟

  سوداریز قوانین ومره اغېزمن کل؟

  

ه د اوسني افغانستان په قضايي سیستم کې وینی؟د پخالینې محکمې کومې وې؟ آیا ددغو محکمو کومه بېل

  

  دنهېجوسيستماوسنيد- ۴

  

  نادرشاه. الف

اساسيینوېچدرلودهوهغه. شوتهرامنه کیدو پرمهالواکمند  محمدنادرشاهدکی ۱۹۳۰په  اوپبل  تکاملدقانونتجارتيدافغانستاند
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اساسيکال۱۹۳۱د. وژغوريدوېکاختهلهکیبرخلپهقانوناساسيدخاناهللاماندقانونینوېچکولههمیې  ههداخوي،کجونونقا

اساسي. درلودزېاغژورېکموادواوولوجوپهیې  علماوخوو،والبنسپرنویقواناساسيدوختهغهدیېترکاورانیا،ېفرانسدقانون

اساسي قانون له مخی  نويپدی سربیره ، د . هکاعالنهتوپهقانونیرسمدافغانستاندکوي،رويیپیې  انیسنېچفقهحنفياسالمدنونقا

ول له مخی  ېمادېم۸۸د قانوندغی  دسره له دی چی . و قوانینو فوقیت درلودشويجوشرعي قانون د نوی تاسیس شوي پارلمان لخوا په 

؛ خو د محکمی تشکیل او د هغی د فعالیت  تنظیم د وضعی قوانینو  د .يوکېکېپرېبرابرسرهاصولولهمذهبحنفيدېچمکلف و ممحاک

  .الری ترسره کیدل

  

د. کلیپکارهمېکفیمزارشراوکندهارپهمحکموورتهایبوروسته. شوههجومحکمهوشخزویرسودادېککابلپهیک۱۹۳۱  هپ

وزارترسوداداوخونهرسوداد  متاسفانه. کاوهغورېباندتنوغونافیاستهاپهوکېپردمحکموادوی دبهېخونرسودادابلک

د یوی ناکامی هی په تر کی د دواو تجارتی ادارو د  ېککلونومو۱۹۴۰په. ېومخامخسرهکمواليلهتجربويیقضانویاددواه شورا

  . جو کلپه تاو نوي قوانین  ېثبتونېزیرسوداداو،کارشنېکمد،یا ورشکستی دوېکواليیددبانکدقي الرونی په موخه حقو

  

  دنهېېزسکتورماليدافغانستانداوبانکافغانستاندبانک،ملي. ب
  

اوبانکونو شتون نه درلود ېکوادیهېدپهمهالهغهېچ  کاي،ېکدنهیلافغانستانهلهیې  ېککال۱۹۱۶پهېچیندور اروپاييوهی

  شتههاپدینو،ېانداسالمدهکلهپهوالی بانکد. ېدېکلراوهندهلهواسطهپهونو اسدیسی بهپ. ېدېکدلیلېلېرې همپیسیکاغذي

یو حقوقی اونورمونوزویولن سیسد قراردادونو د پلی کیدنی ووتعجبدشتونحالتېدداس،  کتوپهتهنشتواليمدېکافغانستانپه. یدنه

لوتسرهفیشرمزاراوکندهارور،یپلهواسطهپهکسدکابلکال۱۹۳۲پر. راغللبدلونونهوپامدېکلپهکلونومو۱۹۳۰اومو۱۹۲۰

  . وشجویې  نیقوانتجارتينيلوماودېېوزسکتورماليافغانستاندېکدورهېدپهېچدادهموضوعمهمهولو ترلپارهبحثدزمو. شو

  

  دېچ( یزابلدیعبدالمج: یدیلتتونوسرهیفعاللهکسانوکارپوههرېشموی دتر یره بیا  خیتاررسوداېنواووالی بانکدېکافغانستانپه

ېمېدولهېچود،ېکبنسصنعتقلقرهدېکافغانستانپهلندني. یلندنزیدالعزعباو) وباغقرهدېچ(یغلزناشررخان،ېشیلو،)وهرات

کویازویرسودادمنتریېروساوافغانستاندههمدارانهغه. ولهجوبرخههیلودویعوادوادیهېددیې  وروستهاوېاندوېجېوالین

کرنیز اصالحاتو، د بهرنی پانی د  دوروستهينومو. ستلیپرانونهېمارکیېروسدیې  هلپارتوکوافغانيداولوباوهورولمهمېکولوجوپه

  .راجلبولو او د افغانستان د صنعتی کولو په برخه کی یری هی وکی

  

یز شرکت ون لومنی ېکافغانستانپهموخهپهرسودادسرهیېروسلهایرتملپهروسودانورودهراتدزابليېککال۱۹۲۴په

هاېدپهشاه. شواحضارلخوانادرخانشاهنويدیزابلوروستهدوېراستنترسفرهزیرسودادهاووهی لهیېروسدکی۱۹۲۹هپ.تاسیس کو

تلوغونهيزابللههغه. دلېکترسرهمپرانویبهرندخدماتزیرسودانوراودالليشن،ېترانسپورتواردات،صادرات،ول ېچومنېاند

دزابليمهالېهمدپر. شيولوهتهستویاخېونېکتونویفعالدغوپهافغانانخپلهیې  بنسپرېچيکجوپالنزیرسوداوی ېداسېچ

هغاپرې ی تیمسوولکولوعمليدقانونشرعيدېچریوزېعدليدواکمندنادرخاند. وکهوولوجودبانکيلومولو تردافغانستان

دزابليدېرېولهدوېکاختهدکیبرخلپرخاناهللاماندهمنادرشاه. دهېککر پهسرهشریعتاسالميدواليبانکېچکاوهاستداللو

ېچشرکتینوووندلپارهمیتنظداقتصادکورنياورسودابهرندېچهورکاجازهتهزابليشاهیاپرېدد. وکمخالفتېطرح

دصادراتوولو نورواوقلقره،ېپنبدواردولو،درومواولوېت،ېبوردتهکانویشرهغهداوزابلي. يکجونومیده، افغانسهاميشرکت

  .ېشولورکلخواحکومتدروپونهیلیم  ۱،۷ېپانېول ویافغانونهیلیم۲،۵دکمپنېددووند. شولورکحقانحصار

  

د.کتهېرامخسرهلهپالنخپللپارهولوجودبانکيلومدوادیهدزابليشو،انمنیزسختاقتصادافغانستاندېککال۱۹۳۱پهېچکله

. يکاوارهالرهتهتشبثخصوصيرهېسربولو ېدپراويورکپورونهي،کچاپروپکاغذيیشوایکوالبانکنوياندپههغه
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ژررې بانک. شوبدلبانکمليافغانپرهتورسميپهشرکتدغهکال۱۹۳۳پراوشومیتنظسرهلهشرکتسهامي افغان ېککلونووروسته

اوچتهتهویافغانونویلیم۶۰ېککال۱۹۳۷پهوه،افغانونهیلیم۷،۱ېککال۱۹۳۳پهېچهپانبانکدهتوېدپه. وکلیپرولوې پهېپاند

ېستونزېهمد. نشتهاجازهتهسودېکنظاماسالميپهېچشومخامخسرهستونزولهالملهېدلهژررې بانکمليافغانسرهسرهېدله. شوه

 بهېکبدلپهورکولورتهېبدسویپدېچودېکشرطدایې  ستونکویاخپورپرخول،کلیپورکولپورونوسودهلهپرتهدبانککتوپهته

کې  دتهبانکسرهېدپه. ورکويپوليپهسرهعتیشرلههمنهاووېکپهسودنهېچشوهبرابرهالرېداس پهکارد. وهېککر

دغه غویدنه د نی سخت مالی او اقتصادی . وهېشوهلوله ونوسلپهیې  هپاناوویالیبرپورهبانکمليافغانېککلونووشپویلوم

  .وهېنیمخېب  رکود ته په کتو، بیخي

  

ویبهرندېکافغانستانپهتهبانکملي. دېوغوسرهکچپهکاوهمالتیې  حکومتافغانېچالملهېدلهېکلپهکلونومو۱۹۳۰دبانک

بهرن۱۰۰ېچوهېشوههوکسرهبانکله. ومنلههیبېشواکل ېتبادلدیې  ېککال۱۹۳۵پهاوویشولورکواکبدلونادلونداسعارو

همتیمسوولووهمنلهدبازاردسویپدکابلدژررې وروستههغهلهبانکملي. پلوريیې  بهویافغان۴۰۰پهاواخليویافغان۳۹۶پهبهروپ

دیې  روداسبهرنپرېچبرخهوهی حرکتددغه. ېستیواخبازارهلههمیې  ېونېپراخرسودابهرندافغانستانداوستیواخهپرغا

بانکملي. شوهولوهلخوالوريواکمندکولهپورهلهیهحکومتدهاپهووهمنلهدبريالسد) هودانوی اوهندوانو( ویکلمذهبي

خلکونترېدد. وشويلیپکاله۱۹۳۶لهېچکولهمرستههمېکبرخهپهچاپولودسویپدوزارتیېمالدسرهحکومتلهههمدارن

  .ويواویافغانپرزرونویسپدېکبانکپهروپکاغذيېخپلیشوایکوال

  

نپهېچشولپراخالملهلهویسیپالو او متحرکو دبانکمليدېکحالېداسپهتونهیفعالتجارتيعمومياوريسودابهرنافغانستاند

دخووکاروله،یې  چارهدېلدسویپداوکمعرفيیې  ستمیسچکدورکول،پورونهتهروسودابانک. وروانبحراناقتصاديسترېک

کمپن۳۰ووندېالندوريیستربانکدترمنکلونومو۱۹۳۴او۱۹۳۲د. ومالتصنعتدمرستههیلوولو ترهغهدلپارهېوددافغانستان

ېنژدرې سرهحکومتلهافغانستاندبانکملي. لکپراخپورونهاوهدتونیکرول هرخپلهیبپهسودېکسلوپه۱۲دبانک. ېشوتهرامن

  .شولهالېکیپاپهکلونو۱۹۳۰دېچلرلکيیا

  

  د بحث پوتنې

  

 و نه د افغانستان په نويل؟ کومو بهرنیو بېلې؟ کوم نوي تجارتي قوانین هغه تصویب که محکمې اصالح کن نادرشاه

  تل شوی و؟اساسي قانون کې کار اخیس

  

 ریز سیستم کې د هغوی رولوک وو؟ د افغانستان په سودا عبدالمجید زابلی، لوی شېرخان، ناشر غلزی او عبدالعزیز لندني

  ه و؟

  

ه دی؟ ول شرکت و؟ د هغه تاریخي اهمیت شرکت سهامي افغان کوم  

 ونه یېشو؟ کوم خن ه جون شو؟ ه وخت هغه جو ېدل ملي بانک کوم بانک دی؟ل؟ آیا د دې بانک جوالندې ک

  د افغانستان تجارتي قانون ته مهم و؟ ولې او ولې نه؟
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  دلېکتهرامنخدماتودسویپدېکافغانستانپه

  

دافغانمهالهغهد. شوبیتصومه۱۴پرمارچدکال۱۹۲۵دېچشوهمعرفيېکقانونهغهپههتوپهواحدپوليدافغانستاندافغان

ېسکسروزرودېنوردوهېکارپهقانونېهمدد. شوهتهرامنیاپرروپکابلداودرلودیې  وزنرامه ۱۰ېچوهسکهوهی زرونویسپ

  .درلودتارزویافغان۱۰او۲۰دېوی هراودرلودلیې  وزنونهرامه ۳او۶ېچېشوېجوهم

  

ېچوراغليېکقانونېد. شوعمليقانوندوراندونونوبانکدېکافغانستانپهمه۲۶پراکتوبردکال۱۹۳۵دهغهلهوروستهکالهلس

په. شوهناکامهههپخوانېشوېککلونومو۱۹۲۰پهلپارهسویپکاغذيد. لريبانکمليای وزارتیېمالدخپلهواکخپراويدسویپد

اوونهنووزارتیېمالدزر،سرهسيیلان( روپبهرنهتونورمالهپهروسوداافغان،ېاندوخپراويلهسویپکاغذيدېککلونومو۱۹۳۰

.ووشويجولپارهستوېادسویپروې دبانکونوهنديلهېچکارولچکونههغهای) نورېداس

دبانکېچلیوها پهېمادېم۱۹نقانودبانکد. شولورکواکچاپولودونونوبانکداوجوبانکافغانستاندکی۱۹۳۹هپ

زویرسودادسو،یپویبهرنازادوزرو،نویسپزرو،سرود٪۳۰تارزدپورونودهلترلدیبا  د ورکی په خاطریا امانتونو پورونومهالهلن

. خپلويشکلپهويدليېرستهېېکمېساتونکدونونوبانکدېچونوبانکونوهغواويېکورکولېسیپیې  ېکوور۱۵پهېچپورونو

اوریوزلهیېمالدمشر،لهبانکافغانستاندمشر،لهېمحکمېستردي،غوهی لهېنیکابدو،غدوولهپارلماندهېکمېساتندونونوبانکد

دسویپویپخواند،ېارزوندونونوبانکویشوچاپوینوداووهکالهدوهدورهکاريوغدېېکمد. وههجومفتشهحکومتيلهېکبانکپه

  .روالوهکنحسابیې  لپارهسمولورتهېبدونونوبانکداوووهمنله

  

  ۱۹۷۴- ۱۳- ۱۱۲فرای، د افغانستان اقتصاد . ماکسویل جی:  سرچینه

  

  د بحث پوتنی

  

د افغانستان د  په کوم کال کی ه م پولي واحد افغان؟یشو روجپه تو  

  

 ه تر قانون الندې منظم شول؟ چاپافغانستان د پیسو دن  

ازیامتانحصاردچاپدسویپدېکافغانستانولپهتهبانکدغه. شوجووبانکافغانستاندېچبانکمرکزيویېککابلپهکال۱۹۳۹پر

لهېکولوجوپهبانکمرکزيدمليبانک. برابرولمهخدمتونهبانکي  ته  اداراتوحکومتيملياواييییبهنتردغهاوشولورک

ووکسانشويروزلنيیواییکبرخهپهیبانکوالدېکوادیهپهېچکوونکيکاررېشماتیزویبانکمليداوهوکمرستهسرهحکومت

هپنیېېکلپهکلونومو۱۹۴۰داوستهیپرانهانلومخپلهېککندهارپهکال۱۹۴۲پهبانکافغانستاند. شولیاویسرهبانکنويله

ارکیویناولندندیچویدلیتوانیپدبانکاووویتاو۵۰ترریشموانویکورندبانکدکلنومو۷۰تر. ېکېجوهمېانېنور

پورونهلرېبانکخو،ېشوېرېهسرکچپهېانبانکدېچسرهسرهېدله. زيیپرانیانیبهرندویخپلیکارونوریپه

  .درلودنهیېستمیسهیتصفدچکداوومنلیېحسابونهشمارپهوتودېساتندل،ورک
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لهانحصارخپلبانکملي. لکلیپیې  لپلاسنادواوکتابونودهغهداوشوهرهې ومانيبدحکومتدتونویفعالپربانکمليدمهالېهمدپر

پراوووتروغالنجواسيیسېدلهیزابلدیعبدالمج. وسپارهتهبانکافغانستاندرولکنخپلهمیې  ېتبادلپراستعاروویبهرنداوورکالسه

  .يکیقینیشتونیاوی زیی سولهبانکونوودوادېکلپهکلونومو۱۹۴۰دیشوایاوکهغه. شواکلوریوزاقتصادمليدکال۱۹۳۹

  بازاراسعاروداواسعاربهرن

  

په افغانستان ېاندوکلونومو۱۹۳۰له.ه په افغانستان کی په پیو اود تاریخ لريتبادلاسعارو  د لرغونو سوداریزو الرو د تیریدو له امله د بهرنیو

۴۰-۳۰شاوخواېکوختېهمدپه.ېولېبپرمخېارچېول ېتبادلداسعاروویبهرندبازارونوکندهاراوکابلدکی د بانکونو د نشتوالي له کبله 

 دوېکتهرامنپه بانکمليدوروستههغهلهاودوېجودشرکتافغان سهامي د. ووپه فعالیت بوخت ېککندهارپه  ۱۵-۱۰اوکابلپهصرافانو

تهبانکانحصارېتبادلداسعاروویبهرنولو دېالرلهویبویشواکل دېتبادلدېککال۱۹۳۵په.شو زمنېاغکچهپراخهپهصرافان سره

  .شوهولیونمخهتیفعالدانویکاروبارشخصيولو داسعاروویبهرنداوشولورک

  

دغو.صرافانو فعالیتونو ته د پای کی کیديدېککندهاراوکابلپهشيیکوالېچی وهشوها پهداتهبانکمليېککال۱۹۳۸په

۱۹۳۹پهبانکافغانستاندخوورغله،السپهموقعهلنورکالسهلهتوانېتبادلداسعاروویبهرندبانکیملېچمهالهغهایبلوی تهصرافانو

خو د مرکزي کنرول دغه نوی سیسم په دغه کار کی پاتی  . لکهنپهصرافاندغهایبلوی راوستوپهرولکنداسعاروویبهرنپرېککال

دېروورتهستمیسکال۱۹۳۸درتهېببانکمرکزيېککال۱۹۴۷په. ېشوېپاتیا پرخپلیېب  ېتبادلمارکی ددېچی او د ا که راغ

۱۹۳۸دېکپهېچکصادرفرمانه ۲۶۳۲حکومتېککال۱۹۵۱پهایبوروسته. یداېکولینشينهمخهبازارازاددېچومنلهیېدااو

موهییوای د کاغذ پرمخ د سرهورکولوپهاویچلتېپدتهاویتارېشموی فرماندغهخووو،شويمنلدلېستنرتهېبکال۱۹۴۷دتهستمیسکال

  .شوېپاتتوهپهکیل

  

 سرهصندوقوالینهلسویپدبانکافغانستاندوروستهکالهدوه. شوهولیونمخهویبولهو یرې دېتبادلداسعاروویبهرندېککال۱۹۶۳په

بیا دبازارونودسویپدکال۱۹۶۵الملهېهمدله. وساتيهیبېتبادلېآزاددلپارهمیتنظدویبدېکبازارپهسویپدکابلدېچوکونتوی

اوعربودېککال۱۹۶۷په. ووهودانی اهمی اوهندوانای هتوابتداييپهانیکاروباراسعاروویبهرندېدترېاندو. يېکبللکالزییدنی

مو۱۹۷۰اومو۱۹۶۰پهبانکداريافغانستاندېچکله. شولورنکسنسیالېتبادلدسویپدهمتههوديی وهی ېهوروستهېجلهلوییاسرا

. شوهاتهیزهتوکهیرامات پهایچلتېپاوکچهرسودادبازارونودغود. دلېوغوسرهلهبازارونهسویپدشوه،مخامخسرهستونزولهېککلونو

کيیتخنپهتونهیفعالشاندغهفرمانکال۱۹۵۱دېچکه واخليیېمالتجارتهېودپرمخدغهلهېچدرلودنهتوانېددحکومتمتاسفانه

نهاجازهلرلودحسابونوبانکيرسميداهمی اوثبتولودویرسودادیهغودتهانویکاروبارسویپدېمخلهېهمدد. ووبلليناقانونههتو

  .دهېکورکول

  

  ۱۹۷۴- ۳۶-۲۳۴اقتصادافغانستاند. فراي. ېجلېماکسو: نهیسرچ

  

  خیتاردویعوای دیمالدېکافغانستانپه

  

اتيیمالهغهمتحکوېددالملینلومېستونزېدد. درلودلدیعواناکافيېکلپهېجېوالینېمېدواولومدحکومتافغانستاند

د دی ترن په اکثرو وارداتو باندی د .باندی د هغوی د ارزت د فیصدی په اساس مالیه تطبیقیدله ویارو اومکو پکی پهېچوستمیس

اهللامانېکالک۱۹۲۶په.هغه نور عمده الملونه چی د افغان دولت عواید یی کم کی و اتکاهکچېبرسودابهرنیو  شتون او پر  یمالبالفعله
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حکومتيویارو اومکو د. دهېکستلیاخهتوپهیېمالدجنسبهېتردېاندوېچل،کتهېرامخستلیاخسویپنغدودېکویمالپهخان

کال۱۹۳۱د. شوههیراته٪۱ایبېککال۱۹۷۲پهاو٪۲۶هیمالدغهېککال۱۹۴۸په. ېشوېلوتهویافغانونهیلیم۳۰ای ېک٪۶۲،۵یېمالکلن

سترهولو تریکموالویمالدېکلېدپه. وبللناقانونهبدلونویمالشتهداهمی اوستلیاخویمالوینودپرتهېهوکلهېجریېلودقانوناساسي

کومهېچېوکېهېهمغلپارهويیمخندکمواليدهغوداوولورادویمالدېککلونو۷۳-۱۹۵۶،۱۹۶۵،۱۹۷۲پهحکومت. وهستونزه

  .درلودهنهیې  ایبر

  

وی  ستمیسدییمالد. ېورکولیېمالېخپلیې  هتومنظمهپهېچوو په افغانستان کی فعاله بهرني شرکتونه هغه یواني اشخاصايوبهرني

دستمونهیس. درلودستمیسخپلولولو ویمالدوهی هرتونویوال۲۸د. ویشومرکزيریغسختستمیسولورادداتویعادېچه داوه نیمتیاستر

قانوندهاپهویمالاوداتویعادرسوداای ېمک داتو،یعاد. کاوهتیفعالهتوعنعنويپهیې  رهې ترېبلک،والونهپربنسنویقوانموجوده

دچارواکيیېمالدېچوهېکاوارهالرتهېدکمواليېپوهدهاپهنویقوانماليدافغانستاند. موجودونهرهې تریدرناوتهقانوناوپوهه

لهیېمالدېالرلهزېاغخپلدولوونکورایېمالپربهخاوندانوزورورومکو د. يوکاقداماتشويسنجولنهپخوالهاومطابقهزخپل

.ولهغهغاورکولو

  

 د رشوتونو او بو شتون ېکمرک پهکابلد. ووالویمالپررسودابهرندېکچوکاپهصادراتواووارداتودهتوزهیول پهحکومت

 کارعاموی ستلیاخسویپدنامهپهبخششدېکبدلپهستویاخدکیالسلکومدلپارهصفايمرکي داواسنادواویتاد. وهستونزهبلهوهی

ېرپهستمیسدغهېکلیپپهکلونومو۱۹۷۰د. ویدل داوکاره بنسپرویبویشواکلکاوهتیفعال.  

  

  ۱۹۷۴- ۱۵۵اقتصادافغانستاند،یفرا،ېجلېماکسو: نهیسرچ

  د بحث پوتنې

  

 شو؟ شو؟ ولې جو ه وخت جو ه و؟کوم صالحیتونه یی لرلد افغانستان بانک کوم بانک دی؟ن ت؟ د بانک جو  

  

 ه دی؟ په تاریخ صرافانود افغانستان د ؟ ۱۹۳۰ي اهمیته اغېز وک ته کېدا پر هغویمو کلونو کې د رسمي بانکونو رامن

  حکومتي پالیسیو نه ددغو کاروباریانو فعالیتونه بدل کل؟

  

 يه تنظیم کن ولولسرچینې کومې وې؟ قانون ددغو عایداتو را نه، د افغانستان د حکومتي عایداتو لومپه تاریخي تو

ه یو شمېر خنونه کوم وو چې د عایداتو د ولولو په ون اساسي قانون رامنته کل؟ آیا دغه ستونزې اوس هم وو؟ هغ

  موجودې دي؟

  

  کلونه۱۹۵۰او۱۹۴۰.ج
  

نيیتیرپرخلکودېچکجووحکومتی ېداسېکافغانستانپهېکاوپيلومپهواکمنېخپلد) ۱۹۵۳-۱۹۴۶(خانمحمودشاه

زویرسودادافغانستاند. جویدهلخواشاهدمخامخبهقانونېداچنهباوهیتصوقانونپارلمانشوياکل وهی ېچېداسو،والوبتیاستاز

دوه. شوجوستمیسوی محکموونو ېدردېالندمشرتروزارتیېعدلد. وشوېکرېپپههغهدکال۱۹۴۹پراوپبلپرمختدمحکمو

 داوېوېککابلپهېمحکمهدوا. ېشوتهرامنهمېوېمحکمزیتمدرسوداداومحکمهنافیاسترسودادېچېمحکمېنور

سودادوادیهولدرلودیې  تیصالحکولوحلدالنجوزویر.  



معرفيقانون تجارتيد د افغانستان    

42

  

تهو  تر ولو مهم پرمختېکرېپپهریوزيلومنويد. شوریوزیلومخپلهاوکېلرېمخلهمحمودشاهخانداودېککال۱۹۵۳په

رسودادېککال۱۹۵۵پهنیقوانزیرسودا. هکلیپهمپروژهسترهوهی نیتدودقانوندههمدارنخانداود. مینی برابرول وزو د کزدهد

میتنظ،وووالمالسيیسوپه ایبهرېتپهيیاروپاپرهدواېچسرهدوېبیتصوپهو محاکماتو  د اصولوزیرسودادېککال۱۹۶۳پهاوقانوند

هم د ستری محکمی په مشری د نوي قضایی سیسم برخه  ېمحکمېزیرسوداوروستهاعالنلهقانوناساسيدکال۱۹۶۴د. شولیاکوی او

.وریدلی

  

تیفعالېکارپهاصولودقانونېددېچشيقیتطبمعاملوزویرسوداهغوولو پرېچویشوجولپارهېددقانونتجارتيکال۱۹۵۵د

مشخصوياصلمهموی قانونېدد. یدیککارهتوپهېنیسرچيیابتدادقانونتجارتيدافغانستاندمهالهېدترقانونتجارتيدغه. کوي

منبعنلومحلمناسبدوشخددیباونقانتجارتيمانا،بلهپه. شيحلېکارپهماناواورونویتعبدنویقوانتجارتيموجودهددیباېشخېچ

دېچېکحالېداسپه،یيککاروللپارهحلدېستونزېددرسومدودونه او يان اوايي ېکصورتپهشتوننهدقانوند. وي

  .یيکورکولحیترجرسوموعموميپرتهرسوموايي مهالپرېونینمیتصم

  

تهمعامالتوزویرسوداهتوېان پهقیتطبقانونېددخوه،دنهیسرچنلومکولوحلدوشخزویرسودادقانونرسودادهمه که

هغوپه. ديېشوژندلېپهتوپهمعاملوزویرسودادېچشويلورکستونهیلمعاملوهغودېکمادهمه۱۹اومه۱۸قانوند. ویشومحدود

  .ديشاملخدماتشېوداوترانسپورتيول،جوویرسودالوېالبېبدونونه،تشتمن) منقول(ېدونکېدېلدېک

  

پهاوبانکملي. وههوالبنسپررولکنکلکدحکومتدرسوداپرېچهکهجوسيیپالاقتصاديېنووهی حکومتخانداودد

۱۹۵۵پهعبدالمالکریوزنويیېمالد. راغللېالندوزار ترسیپالېددرولمخکهغهدهاپهېوددسکتورخصوصيدېکافغانستان

حکومتپرېونېخپلېکتجارتونولوېالبېبپهېچشویاکابانکه،توپهېلېبد. لکلیپمحدودولتونویفعالدبانکمليدکال

دېتبادلداسعاروویبهرندم،یتنظددتونوېکرکيباندخپراوي،دسویپداوشویاستازماليوزارتیېمالدبانکافغانستاند. وپلوريېباند

  .ستیواخهغاپریې  تیمسوولپرمختدېونپانداورولکن

  

  بحث پوتنې 

  

 ه و؟ د ریزو قوانینو د داود خان اغېزکال تجارتي قانون ولې مهم دی؟ ۱۹۵۵د افغانستان پر سودا  

  

ه د افغانستان پرن ؟ د داود خان اقتصادي پالیسیوتجارتي قانون اغېز وک  

  

ه بدل شول؟ن په دې پېر کې د ملي بانک او د افغانستان بانک رولونه

  پروژهسیند   هلمندد

ېسترېوی پرحکومتافغانېککال۱۹۴۵په. یدندیسداوولو ترېکافغانستانپهېستیاخنهیسرچیې  غرونوهندوکشلهېچندیسهلمند

ېمک ېزیکرنېکسلوپه۴۰افغانستانداوبوندیسدهلمندد. ورولولکناوبوموسميدندیسدیې  موخهېچکلیپکارېپروژيیربنایز

ېتدکولوادارهاوبودندیسادی دېالرلهولوجودکانالونواوبندونود. درلودزېاغیې  برخهمهپنپروی پرنفوسول دوادیهداوېوبولخ
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  .برابرولهنهیسرچثابتهوهی اوبودیې  تهارونو لوېالبېبافغانستانداوېوبولخ

  

ېسرودېکاوپيلومپه. هکهجویې  هان افغانستانشرکتادی داوېکلیپېخبرسرهشرکتنېسنوسنیمورلههاېدپهحکومت

۶۳،۷متیقول ېپروژد. وهایتاتهالرو ونهیلیم۱۰،۷لپارهلیپدکاردولوجودکانالوهی اوبندونودووداودوېجودکونوساوي،بشپد

  .وشاملهتوپهاسعاروویبهرندېکپهالره ونهیلیم۵۳،۷ېچو،الره ونهیلیم

  

۱۹۴۹په. وهخبرهعاديوهی سوتفاهمهاپهېساحدتیمسوولدلوريهرد. وهمخامخسرهستونزولهېقوبشرياووروکراسیبدلهیپلهپروژه

 ونهیلیم۵۵دبانکهلهوارداتو- صادراتودکایامردزابلياغلي ریوزاقتصادمليد. شولاوچتول رانوونکيیحپهتونهلېپروژدېککال

غوپورالرووکتنه،ونهیلیم۲۱ېکیپاپهکالهمغهدباالخرهېچه ورکپورالرهلهحکومتافغانېککال۱۹۵۱په. شولMKA خه

حکومتېککال۱۹۵۲په. وهېشوههوکیې  ېدترېاندوېچواخليهغاپرتیمسوولچاروريیانجنهغوولو دېپروژدېچتلوغو

درجهيغدېنیکابدتهمشرېادارېددغ. هکهجوادارهند د پروژیهلمدموخهپهېارن دکولوعمليدېپروژدوروستهن رې له

- صادارتوکایامردېککال۱۹۵۳په. شوبدلونهننسختهوهی پهکارکانالونودخوشول،بشپېاندوشېمهالولهبندهدوه. شوهلورک

  . هورکهول بلهپورالرو ونویلیم۱۸،۵دتهېپروژېادی بانکوارداتو

  

دیې  الملهېهمدلهو،منېاندالملهلهونورپوفساداواختالس،منجمنريکمزودېکادارهپهپروژیهلمنددحکومتخانداودد

 لپارهواليه دحالتدهغهدخوده،ېکغندلرې دفتریسنبالوونکپروژیهلمندد. لکهو دندولهکوونکيکاررېشموی ېادارېنومو

کلونومو۱۹۵۹او۱۹۵۷په. د ستونزو سره مخ شوهترالملهلهېپاملرننهاوسویپکمودله افغاناستعدادهباوهی ېکدفتردغهپه. دلېکنهه رې

دوادیهمیدراوکایامردیا پرMKAد. شوللغوقراردادونهMKAدېککال۱۹۵۹په. هکېچلېپی پلي کولپروژد  البونویسسختوېک

  .ېورکولېمشوریې  بهته(ACU)ېل ېزیرغنافغانېشوتهرامنېنوېچشوتهرامنستمیسوی کرانویتخن

  

..افغانستان،ېدوپرسیلوو: نهیسرچ

  د بحث پوتنی

  

یزې پروژې ولې مهمې دي؟ هد هلمند  پروژلپاره بنس کومه پروژه وه؟ د یوه هیواد د پرمخت  

  

 وک وو؟ تجارتي قانون ونوال یوال( په دې پروژه کې سترن) کورني، بهرني او نه؟ه دغه پروژه اغېزمنه ک  

  

ه هغه حل شوې؟ن ه وې؟پروژه له کومو ستونزو سره مخامخ وه؟ آیا دغه ستونزې قانوني، تخنیکي یا د کارکوونکو په ا  

  

ه د هلمند   پروژیزو پروژو په اه  هد اوسنیو بنس ونهتاریخکوي؟ الر

  پروژهسیند   هلمندد

ېسترېوی پرحکومتافغانېککال۱۹۴۵په. یدندیسداوولو ترېکافغانستانپهېستیاخنهیسرچیې  غرونوهندوکشلهېچندیسهلمند

ېمک ېزیکرنېکسلوپه۴۰افغانستانداوبوندیسدهلمندد. ورولولکناوبوموسميدندیسدیې  موخهېچکلیپکارېپروژيیربنایز
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ېتدکولوادارهاوبودندیسادی دېالرلهولوجودکانالونواوبندونود. درلودزېاغیې  برخهمهپنپروی پرنفوسول دوادیهداوېوبولخ

  .برابرولهنهیسرچثابتهوهی اوبودیې  تهارونو لوېالبېبافغانستانداوېوبولخ

  

ېسرودېکاوپيلومپه. هکهجویې  هان ستانافغانشرکتادی داوېکلیپېخبرسرهشرکتنېسنوسنیمورلههاېدپهحکومت

۶۳،۷متیقول ېپروژد. وهایتاتهالرو ونهیلیم۱۰،۷لپارهلیپدکاردولوجودکانالوهی اوبندونودووداودوېجودکونوساوي،بشپد

  .واملشهتوپهاسعاروویبهرندېکپهالره ونهیلیم۵۳،۷ېچو،الره ونهیلیم

  

۱۹۴۹په. وهخبرهعاديوهی سوتفاهمهاپهېساحدتیمسوولدلوريهرد. وهمخامخسرهستونزولهېقوبشرياووروکراسیبدلهیپلهپروژه

 ونهیلیم۵۵دبانکهلهوارداتو- صادراتودکایامردزابلياغلي ریوزاقتصادمليد. شولاوچتول رانوونکيیحپهتونهلېپروژدېککال

غوپورالرووکتنه،ونهیلیم۲۱ېکیپاپهکالهمغهدباالخرهېچه ورکپورالرهلهحکومتافغانېککال۱۹۵۱په. شولMKA خه

حکومتېککال۱۹۵۲په. وهېشوههوکیې  ېدترېاندوېچواخليهغاپرتیمسوولچاروريیانجنهغوولو دېپروژدېچتلوغو

درجهيغدېنیکابدتهمشرېادارېددغ. هکهجوادارهند د پروژیهلمدموخهپهېارن دکولوعمليدېپروژدوروستهن رې له

- صادارتوکایامردېککال۱۹۵۳په. شوبدلونهننسختهوهی پهکارکانالونودخوشول،بشپېاندوشېمهالولهبندهدوه. شوهلورک

  . هورکهول بلهپورالرو ونویلیم۱۸،۵دتهېپروژېادی بانکوواردات

  

دیې  الملهېهمدلهو،منېاندالملهلهونورپوفساداواختالس،منجمنکمزوريدېکادارهپهپروژیهلمنددحکومتخانداودد

 لپارهواليه دحالتدهغهدخوده،ېکغندلرې دفتریوونکسنبالپروژیهلمندد. لکهو دندولهکوونکيکاررېشموی ېادارېنومو

کلونومو۱۹۵۹او۱۹۵۷په. د ستونزو سره مخ شوهترالملهلهېپاملرننهاوسویپکمودله افغاناستعدادهباوهی ېکدفتردغهپه. دلېکنهه رې

دوادیهمیدراوکایامردیا پرMKAد. شوللغوقراردادونهMKAدېککال۱۹۵۹په. هکېچلېپی پلي کولپروژد  البونویسسختوېک

  .ېورکولېمشوریې  بهته(ACU)ېل ېزیرغنافغانېشوتهرامنېنوېچشوتهرامنستمیسوی کرانویتخن

  

..افغانستان،ېدوپرسیلوو: نهیسرچ

  د بحث پوتنی

  

یزې پروژې ولې مهمې دي؟کومه پروژه وه؟ د یوه هیواد د پرم هد هلمند  پروژلپاره بنس خت  

  

 وک وو؟ تجارتي قانون ونوال یوال( په دې پروژه کې ستره؟) کورني، بهرني او نه دغه پروژه اغېزمنه کن  

  

ه هغه حل شوې؟ن ه وې؟پروژه له کومو ستونزو سره مخامخ وه؟ آیا دغه ستونزې قانوني، تخنیکي یا د کارکوونکو په ا  

  

ه د هلمند   پروژد اوسنیزو پروژو په اه  هیو بنس ونهتاریخکوي؟ الر  

رې اوولريبانکخپلتلغووزارتهر. هوکودهبانکداريېکحکومتپهخانداوددسره،سرهویسیپالاقتصاديسختوله

ېککال۱۹۴۸پهېچدرلودبانکوی ساختمانی  اوپورونودېاندولهوزارتچاروزویولن اوکارد. لکجوهغهیې  ژر

. ستلیپرانبانکونهخپلخپلترمنکلونو۱۹۵۷او۱۹۵۴دولو وزارتونوعویصنااوکانواوېکرن،رسودادخوو،یشوجو
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انکبافغانستاناوبانکمليدبانکونواختصاصينوروېدراوبانکتجارتيتنيپبانک،زیرسوداوهی ېکزهیلسوهی پهېوازی

  .لکلیپتونهیفعالخپلېخواکپه

نهېادارماليینی وای ېکوادیهپهداخو،باندی تسلط درلودستمیسمالياو کوچني محدودپرافغانستاندوبانکونهمه که

په. ديوولوادی دېکبرخهېدپههمبازارونهسویپداوشرکتونههیمرستندوپورونودصندوق،تقاعددنتربانکونود. ېو

 نويدېچکاوه،کاراداروویکوچنویدرېمیبدېککابلپه،ېاندودوېجولهکمپندېمیبدافغانستاندېککال۱۹۶۳

صندوقتقاعدد. شرکتونه و )وههان وهی شرکتېمیبدشورويد( وستراخاناوانشورنسنارترنانشورنس،نېرلسليې

پهبازارونوسویپدکندهاراوکابلد. ېورکولېسیپتقاعدحکومتيدیې  کلونومو۱۹۷۰تراوشوجوېککال۱۹۴۴په

د اوويکتهرامنمتونهیقلوولو ترسوددیدو.وهېکتهرامنشبکهپراخهوهی دتونوېکررسميریغدېکافغانستان

  .کولېاندویې  خدماتورته  بانکونوتجارتيرسمي

  

ېادارماليانستانافغد

هېندوېجود  اداره

۱۹۳۲)خصوصي(بانکملي

۱۹۷۳)خصوصي( بانکاييیپراختصنعتي

۱۹۳۹)دولتي(بانکافغانستاند

۱۹۴۸)دولتي(بانکساختمانیاورهني

۱۹۵۴)دولتي(بانکتجارتيتنيپ

۱۹۷۰)دولتي(بانکاييیپراختزیکرن

۱۹۶۳کمپنېمیبدافغانستاند

دهنهمالومهېادارېدرېمیبد

۱۹۶۹ادارهپورونوهمکارهدکوهدامند

۱۹۷۱ادارهپورونوهمکارهدبغالند

دهنهمالومهبازارسویپدکابلد

دهنهمالومهبازارسویپدکندهارد

  ۱۹۴۴صندوقتقاعدد

  ۱۹۷۴- ۹۳ريسوداافغان،یفرا. ېجلېماکسو: سرچینه

  نېد بحث پوت

  په افغانستان کې د داود خان د پېر مشهورې مالي ادارې کومې وې؟ کومه اداره مهمه وه؟ ولې؟. ۱

بانکونه ولې تر ولو لوې مالي ادارې وې؟. ۲

  

  اصالحاتحقوقيېورپساوقانوناساسيکال۱۹۶۴د. د
  

د دولتيېچوکاعالنریوزيلومنوي. شواکلوریوزیلوموسفی محمدراکیې  یا پراوهوکاستعفاېککال۱۹۶۳پهداودخان
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ژررې شاهاووسفی راک. وشيیې  بهمالتاوشيولوههم سکتورخصوصيترن به   خووي،ېرواندغسی په مخ  بهېچاراقتصاد

۱۹۶۴دېېکمېدېچه،کهجوهېکموهی ېکتنایبدقانوناساسيدیدو. ېکلیپېهېزیخاهرولوجودقانوناساسينويوهی د

یرې ېمسوددقانوناساسيدهمېجریېلو. هکېاندوتهېجریېلوېلرونکوغ۴۵۵دمسودهوهی قانوناساسيدېکېمپهکال

پهوسفی راک. کهوپاملرنهرهې تهپه اه موادمحکمود؛ خو جری ېکبیتصويوکېورباندېدبحثرې ېچېدلهپرتهېماد

رېپمه۱۹۷۳ترکاله۱۹۶۵له. هکلیپدندهوندوالیمهاشممحمدراکیې   یاپراوشویاکېلرپوستهلهوزارتيلومدېککال۱۹۶۵

میتنظاوول رانیقوانرې ولو ترېکدورهېدپه. ل کیيرېپالندهرهې ولو ترېکخیتارحقوقيپهافغانستانددېونمیرژشاهيېچ

وی شويجوېکمهالهغهپه. شولبیتصونیقوانریبهجناييداومدنيي،یجنازیخاهرېکرېپادی په. ویکخانداودیې  لیپېچشول

  .يېککارولاوپليهماوسنیقوانرېشماتیز

  

پارلماندېچون په پرتله هغه وضعي قوانینو ته یر اهمیت ورکو د شرعي قانقانون،اساسيکال۱۹۶۴دخالفقانوناساسيدکال۱۹۳۱د

اصولقانوناساسيدیلوماویقضاپرېچووشويتلغومحکمولهېکمادهمه۱۰۲پهقانوند. توشیح کووبهشاهاوه دېبیتصوبه لخوا

شتون  قانونکومبههاپههغودېچدهېکعمليویقضهغوپرېوازی قانونشرعي.نیقوانوضعي مدون افغانستاندهغهلهوروستهي،کعملي

حنفيدېکېپرچی خپلی  وشويتلغومحکمولهېکقانونهغهپهېچکه و،ریتوپوی سرهقانوناساسيلهکال۱۹۳۱ددا. درلودنه

د مطابقت په اه د نیقوانشويبیتصولخوالمانپارداو د اساسي قانون سره دهېکرهبريلخواېمحکمېستردقضا. يوکبنسپرېفقه

  .واک و مستقلپه شان  یو ) پارلمان او اجرایه قوه(د دولت د  نورو انو محکمهستره.پریکی واک یی درلود

محکمو دکال۱۹۶۷دو،یکبرابرچوکاکاريعموميوی لپارهستمیسقضايينويدافغانستاندقانوناساسيکال۱۹۶۴دېچهیا هغهله

دېهغاووهمرجعقضاييسترهولو ترېکافغانستانپهمحکمهستره. هکتهرامنانهامفصلهنورهتهستمیسدغهقانوند صالحیت او تشکیالتو

ېخونرسوداد. دهېروبرخهوهی ېمحکمېسترداوشوههجومحکمهوهی نهمحکموری   ونی د. کولهارنه قضاېشوېجوېنو

صنعتيېکاصطالحپهوشخزویرسوداد. کاوهکارهتوپهېمحکموروستدنافیاستدېکوشخريکاراوزویرسوداولو په  زیتم

  .ېوېشاملېشخېول ونداېمیباوتقاعدد،ېرالدېلد، د امتیاز حقونه،ېشخ

  

 یېپخواېچېمحکمېزیرسودا. یتونو په کچه د محاکمو په اجراتو کی یووالی رامنته کومحاکمو د صالحیتونو او تشکیالتو قانون د والد

ېجوېنو، د کاوهکارانتهی شوېمحکمتيیوالېشوای کسوداېچسره یورسوداېچالملهېدله. دهېکبللخونهېزیر

پهېوازی ېمحکمېزیرسوداېسرکيلومپه،ېدېکتهرامنېکمېېپورتهېکمویسوالویکلپهاوېوېکارونو پهرهې ترېشخ

  .ېشوېجوېمحکمورتههمېکارونو ویکوچنپهاودهېرې سرهول جيیتدرپهرهېشممحکموددغو. ېشوېجوېکمویساري سترو

  

ېدد. لرلهیې  خپلواکياوواکرې خووه،برخهوهی ستمیسقضاييدهمه کهېمحکمرسوداد،ېمخلهقانوناساسيدکال۱۹۶۴د

چی د قرارداد د دواو خواوو ورکاوهواکیې  تهېمحکمېچشوجوقانونوی هاپهجریپروسدېمحکمېدغد الرونی سره سم  د قانون

وري،وشواهداوثبوتونهي،کحلېستونزواوري،ېضیعري،قرارونه صادر کنيلومپه توافق د هغو د شخو په هواري الس پوری کي،

ودوادهتوپهحکمدېچشو،لورکواکههمدارنتهېمحکمېزیرسودا. يوکغورتنوغونافیاستپراوسيینومیتصمقضايي

  . کمحدودرولېمحکمېستردېکمحکمواووشخزویرسوداپهقانوندغه. يکاوارههشخترمنخواو

  د بحث پوتنې

 ه؟ ۱۹۶۴دته کم کی کوم بدلونونه رامنېر مهم وو؟ ولې؟ اساسي قانون د افغانستان په حقوقي سیس کوم اصالحات  

  



معرفيقانون تجارتيد د افغانستان    

47

 ه؟  ۱۹۶۴ده کانه جوه قضايي سیستم ته نوې ان ول د قپدغه قاونو کی کال اساسي قانون ه وانینو سلسله مراتب په

  آیا دغه بدلون مثبت و که منفي؟ ولې؟ و؟

 یمحاده توضیحات ورکه اغېز کمو د صالحیتونو او تشکیالتو قانون په ا ؟ دغه قانون د افغانستان پر تجارتي قانون

  ؟درلود

  

ه توپیر درلود؟ ریزې محکمو له نورو مدني محاکمو سرهسودا

  

ستره. درلوددوامالنجوهاپهېحسادواکدیدهغوترمنمحکمودسرهسرهدوېکتهرامنلهستمیسقضاييموثراوشويسادهنويد

ېاندو(سلمدهشخدغه. شوهمخامخسرهېشخېوی د دغسی لهسرپرقلمروقضاييدمحکموزویرسودادېککال۱۹۶۸پههممحکمه

معموليداوېوېشوژندلېپلخواېفقهحنفيدیېقضول دغه. وههاپه) کولیشرې  د(مضاربتاو) تجارتی شراکت(شراکت،)پلور

وختېداسپههمهغه،ېکولحلیېقضشاندغهول عاديپهېوېفعالیاپرمحکموشرعيداوسېچمحاکمويیجزااومدنيچارو

حوزوی صالحیت خه راوالشویو شخو دېمحکمېسترد. ېوېفعالېکافغانستانپهېسیراهکال۱۹۳۱لهېمحکمېزیرسوداېچېک

مدني  دېدیېقضدعووشرعياوقراردادونوشرعيدېچکاوهارنی هغه. هکراجعتهېمحکمېسترستونزهدغهصافيمولويرمشد دیوان

شرعياسنادزیرسوداایآیی واک د معلومولو په خاطر باید دی ته پام وشي چیقضادېچکاوهاستداللهغه. شيوسپارلتهمحکموجزايياو

  :وکمخالفتتنوغودهغهدسرهلویدالېالندپهېمحکمېستر  نه؟کهاولريماحکااصطالحات یا 

ي،وکاستفادهېپانلهچابلدلپارهرسودادېچورکويتیصالحچاتهوی ېچیدونتېداسوی مضاربت. ۱

ېچدهموضوعېداساوهمعاملزهیرسوداکاره وهی دا. ويکیشرترمنودوادبهتاواناوه ېچشرطېدپه

  .يکحلیې  ېمحکمېزیرسودادیبا

تینکانویشردېچېدلهپرتهېمعاملشراکتزیرسودادېمخلهفقریېم۸دېمادېم۱۹دقانوندرسوداد. ۲

  .ديېزیرسوداشيولیونېکپامپهېکپه

  

شويستلیاخموخهپهرسودادتوکيسلمدېچېرېچهرېبلکده،نهمعاملهزهیرسوداوهی سلمهتوزهیبنسپه. ۳

  6.شيوبللېدعوېزیرسوداشيیداېکېدعوېشوراپورتهمعاملوېدغسلهوي،

  

ريکارسمسرهحکملهصالحیتونو او تشکیالتو قانون دمحاکمود. شوهپورتهراترمنرانوبزدهېپورتهوهی محاکمو د صالحیت په اهد

خه ېمحکمېستراوهکرهېبرسراموضوعداېمحکمتيیوالکندهارد. یواېشوراجعتهمحکموزویرسودادیباېشخېزیروداساو

ېچکسانوهغوولو دېچهوکهکېپرېمحکمېسترنه؟کهاويېکبللرکارېمخلهاحکامودقانونېددرانبزایآېچاستدعا وکه

له. يېکراجعتهمحکموزویرسوداېشخیهغودکويکارېکتشبثونوخصوصياوحکومتيمهینهمای ونویاکارتيحکومای کویفابرپه

یېقضه ونداروبزدالملهېهمدله،ېشوانهروېونهېکقانونپهکيیاترمنخاوندانودېمک داوروبزاوروبزدېچالملهېد

  .کی حل و فصل شيمحکموبتدايياد شرعي قانون سره سم دیبا

  

  د بحث پوتنی

                                               
6 - Supreme Court Circular No. 1234/24.II.1347/1968
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 ه معنا لريد د صالحیتونو په سر النجی ېرې  ۱۹۶۰؟ دغه ستونزې ولې په محاکمو ترمن مو کلونو کې په افغانستان کې

  وې؟

  

 په صالحیتونو په سرد ه  محاکمو ترمنن وقانون تر اغېزې الندې راوستی و؟ تجارتيشخ  

  

 هن ۱۹۶۸په خپل د سترې محکمې  ریزو محکمو ترمنه؟ په صالحیتونو باندی  کال تصمیم کې د سوداه اواره کشخ

  ؟ ولې او ولې نه؟ئآیا تاسو له دې تصمیم سره راضي یاست

  

په صالحیتونو باندی اند په نني افغانستان کې د  ستاسو په ې موجودې دي؟ محاکمو تر منول شخ کوم  

تشبثآزاداوقانون

آزادېکافغانستانپهېچداوهموخهکولوتهرامندقانوننويد. ک  وضعقانونینووییوالپاندافغانستانمه۲۲پرفبروردکال۱۹۶۷د

پهنوتوبویخوندقانونيواویپروېالدقانون. شيوالهمنلهکولهپلويیېحکومتونوویپخوانېچولاقتصاددولتيداوشيقیتشوتثبت

.ولههونهپانخصوصيلخواانویبهرناوافغانانوودوادسرهکولوتهرامن

بیتصوقانونویلپارهېونهدېونپانبهرندیېېکتشبثاتوپهېچوهېکمهالهغههمېککال۱۹۵۵پهههوهیورتهحکومتافغان

۱۹۶۰او۱۹۵۸پهقانوندغهپر. ولراوالستهدویعاروېدېالرلهېساتنایاوېدلتباداسعاروویبهرندېکوادیهپهموخهقانونهغهد. ک

.درلودنهزیاغخاصکوماملهلهشتوننهدمسیسیمالمنظمویداوونوخنکیوروکرایبدخوشولیتعداووشوهکتنهسرهلهېککال

  تهرونویتوپترمننویقوانودوادهتوېوونکینوتپه. ديودليرونهیتوپاوواليهورتترمننویقوانودوادهتوهلنپهجدولېالند

.يوکمرستهېکموندلوپهکویادترمنېوداقتصادياوقانونتجارتيد  به  کتنهانتقادي

  تشبثآزادېکافغانستانپه،ېدوپرسیلوو: نهیسرچ

  

)۱۹۵۸(قانونېونهدېونپانخصوصيبهرندېکافغانستانپه )۱۹۶۷(قانونېونپانخصوصياوبهرند

ی ته پام کويونپانبهرنېوازی چلندول ی ته پام کوي او دواو سره یوونپانبهرناوکورندواو

.يتضمینو

فويیتعرهپانخصوصيبهرن- مادهلوم اوقیتشوتشبثخصوصيېچدادهموخهقانوند- مادهلوم

يکخوندي

ېهغتوبیلوموي،هونهپانېکبرخورېشموی په- مادهمه۴

.کوي  یی سپما ای يورې اسعاربهرنېچورکويتهېونپان

قانونتجارتيدېچلخواېېکمېونپانددیباوونکيپان- مادهمه۲

موخهپهېونهدېونپاندېکصنعتونولوېالبېبد حکم سره سم په

.منظوري ترالسه کيېپروژدکويکار

دری کلونو لپاره شرکتونه د مالیی د ورکی خه معاف  د: مادهمه۵

د ولی ثبت شوی  ېککالپهتیمعافیېمالددی خو پدی شرط چی 

کلنېدروارداتوپرتوکونویاد. يووانهېکسلوپه۱۵پانی د

تیمعافکلنېدردویعواپروالوپاندت،یمعاف

کارونودکمپندت،یمعافکلنهپنیېمالدو ولو د- مادهمه۳

هپندوارداتوپرتوکودونکوېداکیپنهدننهکورپهاونویادلپاره

کس شرکتياویېمالددیعاپروالوپاندت،یمعافیېمالېکلن

.تیمعاف

.تونشنهضیتبعدترمنونوپانویبهرناوافغاند- مادهمه۵ نهضیتبعدترمنوالوپاناوونوپانویبهرناوافغاند- مادهمه۷
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.شتون

ېشودهنهادونهی موضوعېدد .ولريېونشيیکوالتبعهیبهرناوافغانهر- مادهمه۱۲

رسميریغهمه که(درلودنهامکان  ېهحکمیت  هتوی قانونپه

.)ومعمولتیحکم

دوادونویهدای وادونویهدشيیکوالاتباعرنيبه- ېمادېم۱۸-۱۹

تهیحکملهبنسپرېمعاهددحلدوشخدېونپاندترمناتباعو

هیت خه حکمخصوصي لهېمخلهپروسیجر دای شيبرخمن

.واخلي

د بحث پوتنې

ه فکر کو ولو مهم توپیرونه کوم دي؟ تر و قوانینو ترمنی چې دغو توپئ د دواه خصوصي تشبث اغېزمن کن یرونو

  و؟

  

 اندیز لر ۱۹۵۸د  تاسی؟ئکال په قانون کې د نورو کومو بدلونونو و

ونهخنپراتهېاندوپهسکتورماليد. هـ
  

 یدېلودسرهسرعتپه. پیاوی نه دیسکتورماليافغانستاندېچشوهکاره داېکلیپپهکلونومو۱۹۶۰داوویوروستپهکلونومو۱۹۵۰د

رامنستمونویسماليولهکولته ه مخینه لرله ېکافغانستانپهېچوستونزمنکهیره ل مول مالیاتی سیس اسنادای توکيماليعنعنوي.دغه

نهریتوپکاره ترمنویا مرستواوپوردالآنېکاسنادودغوپه. بلدورسرهونهخلکیرې ېچوودونکيېبدلنهاوثابتول ابتداييپه

دېکبانکونوپهېچواحکومتاوېاچولېسیپېلېرې تهبانکخلکوېچداوهلهیپاېدد. ومخامخسرهستونزولهخلکاودهېکدلیل

وهېکاوارهالرتهېدواليکمویالیسدبانکونوافغاندسرهبانکونوویبهرنله. واچويېسیپهلتههتومنظمهپهلپارهساتلوثابتدېکچدسویپ

.واخليزوررتهېبتيیکفاېبېدېکبانکونوپهافغانستاندېچ

  

پرتېکرشوييان دتهسکتورخصوصيحکومت. ېوېشوېرې همېنورالملهلهسیپالدحکومتدېستونزېکسکتورماليپه

نورولهد لوی ی په ورکولو سره ېچېشوالرلهایتایې  تهېنپاېچشرکتونهخصوصيهغه. لکوضعتونهیمحدودمبلغکورني

 ېنیسرچماليکورنېشوېبرابرتهسکتورخصوصيېچکه شوه،د ن سره مخودهاقتصاديېرکېپېدپه. يراوالستهېسیپنویسرچ

پهسویپد. نشوهبدلهاووهېپاتیا پرخپلېکدواوپهزویلسدوودکچهسوددپورونودونکوېکستلیاخداداروماليله. ېوېکمېرې

والي له امله کروندرو و نشو کای چی د ابتداېي کرنی لودیکچسوددېکالو سیموویکلپه. ېشوېلوسرهکچپهیېبهمېکبازارونو

لشويوضعلخوابانکدېکمقابلپهستویاخسویپدیشوایکوالستونکویاخپورشمارپهوتو دېوازی .خه تجارتي کرنی ته ارتقا وکي

خپلپرپورونهیکوالیشوایې  نهېچوليتسرهناکامېهغېخپللهبانکدطیشرادغه. يکترالسهېسیپاويکپورهطیشراهلتر

.یا د روي شويو توکو خه خپلی پیسی بیرته ترالسه کياويکولراسرهوخت

  

ستونزههغهالملینلومېدنېلوراماليېدد. شو  کمېککلونومو۱۹۶۰پهو حجمپورونولېالبېباووتونېکرشويېاندود ېکتانافغانسپه

لهتوبیخوندناکافيدېکوريیسپهنویقوانموجودودتلغونهبانکونو. شولمخامخورسرهېکولولوراپهپورونوخپلودبانکونهېچوه

حقوق،ستونکویاخپوراوورکوونکوپورودواد. ويوغېموددتونویکردتهېکرناوصنعتای يورکېسیپتهستونکویاخپورویونالمله

دبانکدارداوقانوندتوبیخوندددتونویکردقانون،مدنيياویپوهی د. ېشوفیتعرېونههتوکاره پهېکقانونپهېدنداوتونهیمکلف

د افغانستان د مالي سکور د پراختیا پخ مخ کی خن ول کارکوونکيېتجربېبمحکموزویرسودااوبانکونودورسرهاوشتوننهقانونعمومي



معرفيقانون تجارتيد د افغانستان    

50

ورومحکموددوام،مرهونه باندی د مرتهن کنرول  پریې  الملونهېچراوالی شوي ېستونزحقوقيرېشماتیوزی ېکدورهېدپه.وريده

.وهایتناوکارکوونکودمحاکموداوتیموجودفساداداريدنفوذ،اوزېاغستونکویاخپورد،ېنالرککارهېباو

  د بحث پوتنې

 شول؟ ۱۹۷۰او  ۱۹۵۰د افغانستان مالي سکتور ته د ه پې کې مو کلونو په ل  

  

یکي موجود ووه ا ونو ترمن؟د افغانستان د تجارتي قانون او دغو مالي پرمخت  

۱۹۷۲-۱۹۷۱بانکاييیپراختېکرند

  

دسکتورماليدافغانستاندهن نویقوانزویرسوداکمزوروېچجوتويونهرپولېالبېبکلنو ۷۲او  ۱۹۷۱دبانک ایپراختدېکرندافغانستاند

لوستلمتنېدد. یدیشوستلیاخراېالندمکمتنونورپوادوی د. وهېکورویې  داېغواقتصاديوادیهدغهداووهېولینمخهېود

ورتهېلېبتیاهمدانوموضوعهغورېشماتیوزی داواييیبتهعمقنویقوانزویرسودااوسکتورماليدافغانستاندهتوه رهې پهیس

.ديېشوستلیخراېککتابېدپهېچبرابروي

  

جديپهسرهېوداقتصاديراتلونکيلهافغانستاندهن اساسات نظريېشوېاندوېکپرکي يلومپهېچانويیبههمدارنمتندغه

دنویقوانزویرسودااوتیملکدېمک د،ېکرندېکودهاقتصاديپهافغانستاندتاسوسرهلوستلوپهمخونوو راتلونکود. دهېلتهتو

.ئوکفکرهکلهپهرول

  

ېستونزېپرتېاندوپهبانکاييیپراختېکرندافغانستاند. ۲

  

ېستونزاوتپهشېود) اعتبار(دتیکرد. الف

  

خپل داخلي مقرراتو سره سم هغه اشخاصو ته پورونه ورنکل چی د دغه بانک اواصولوعموميدبانکداردبانکاييیپراختېکرندافغانستاند

: ديمنليتوکيېالندبانکایپراختېکرندافغانستاندېکبرخهپهضمانتای توبیوندخدپورونود. د شرایطو د پوره کولو توان یی نه درلود

دات،یتولوندهاویارو دېکهغوپهېچدات،یتولزراعتيلکهشتمنېدونکېدېل) نورېداساوکورونه،همکه،)شتمنېدونکېدېلنه

پهبانکېکرندلپارهتوبیخونددپورونودمهالواواومهالولنخپلود. ضمانتونهادارووزیکرناوماليد،ېپاېلرونکهیباوتوکيزیرسودا

.يغواهتوپهنیتضمدشتمنېدونکېدېلنههتوعمومي

  

ی او کابینی  دغه ول تضمین برابرول تراوسه هم د تضمین په اه د هغه دولتی مقرری په بنس ترسره کیي چی د مالیی وزارت لخوا جوه شو د

ېچخوري،قسمېاندوپرشاهدانودوود) محکمهقویوثاد(ېکمحکمهوهی پهخاوندېمک دلپارهکولورو دېمک د.تصویب کی

رتهېبدسویپدیستونکیاخپورکه. ورکويروي پهېکمقابلپهپورشويبرابردلخوابانکدبرخهېشواکل وهی ېمک ېخپلدهغه

.وپلورييکتر  سره اوونهپنورېمحکمدېچېدلهپرتهمکه ېشورو ېچلريحقبانکېمخلهونتدلريونهتوانلوورکو

  

دا . د ومني) وثیقه(نیمتیاو له کبله بانکونه دی زه نه ه کوي  چی دغه رنه یو تضمین رېشمویکی د ستمیسپدغه ېکر په عملخو د 

:ندی دالیلو له مخی صورت موميکار عمدتاْ د ال
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  .په برخه کی شکونه شتون لرياندازه او ماهیتضمانتدنو پدغه خاطر د روې یا ،ېشوتر اوسه  پوری د امالکو  سروی نه ده بشپه . ۱

قبضه لرونکی هم په  یا د رسمي اسنادو نشتوالی د مکو د مالکیت په اه شکونه زیوی چی ایا د مکی ثبتېمک دهتوناسمهپه. ۲

  واقعیت کی د مکی تن دی او که نه؟

هیلوپه تعینولو کی تارزدشتمندېچبیال بیل دودیز حقونه ) د اوبو د استعمال تبعی عینی حق( ی حقآبدېکبرخولوېالبېبپهوادیهد. ۳

  .رويې ېنېاندهاپهتوبیخوندنهدضمانتدلري،برخه

  .دهېکهیلورهې الستونزهادهی نورېداساوقلبهکل،یپز،ېرتخمبیل ستنرونه لکهدازه کولو بیالاندېمک د. ۴

د. هم د بانک د شرایط سره سمون نه خوري)  Promissory Notes- پرومیزری نو(سربیره پردی د پور د ورکی رسمي ژمنه . ۵

مخهدوېکمنلداسنادودهتورسميپهشيیکوالسرهاسانپهکاردغهاويېکلوستلنهېسمېچويېداسېکنیلچارواکودېمحکم

.سيیون

  

د قراردادونو خه د راوال شویو  النجو هواریپورد. ب

  

. اکي تونهیمکلفاونهحقولوروودوادقرارداد.قرارداد کی د ذکر شویو  شرایطو سره سم د تضمین په مقابل کی ورکول کیي په پورونه. ۱

پوردلکه  خو ولی  یو ل ستونزی ــ. شيراجعتهمحکموزویرسودادیباېالنجوندهاېپورمعاملوېدپهېچکويحکمقانونتجارتي

ا نوری غه ول ستونزو بیدالبته . شينهثبتېکمحکمهپهېدقراردادونهېچالمل ری ېد دنه ــدېحاضرنهالنویوکدبانکاوستونکویاخ

  اضافي ستونزی راوالوي؛

  ؛کويیناشونثبتقراردادونودېکحالتونولوېالبېبپهشتوننهمحکموزویرسودادېکمویسرېشماتیوزی پهوادیهد. ۲

.يېکولینمخهثبتولودویقضپه چکی سره دهتوېدپهاوويجوونهخنېاندوپرثبتکچد) قیوثا(هان ثبتد. ۳

  

ېستونزولولورادپورونود. ج

  

پهورکولونهدپوردېچکويژمنههمیاون هغهداوورکويتهبانکواکپلورلودمالشويتضمیندیستونکیاخپورهمه که

:لوريوپمکه هغهېچيېتواننهېدپهالملهلهعاملونوېالنددبانکوختونهیرې ،رانیسيمکه ېشواکل بهېکصورت

  

  . کويه ستویاخلهېمک دېمخلهمهربانهمای اوېرېوددونکيېاوسېمیسای ولسوالد. ۱

  .يوکمرستهسرهستونکيیاخپورلهيغواهمهغهای شيیستالیواخېدمکه ېچلرينهېسیپدومرهیاون حقدار. ۲

دېهغدبهبانکشي،همدولېولتهبانکهغهېرېچکه. دويېلنهتهبانکهمکپرتهېهوکلهستونکيیاخپوردبهچارواکيقضايي. ۳

  .يغواتلرې ولجومی اداريوهی د. لريونهتوانېادار

غه د. یدیشولورکتهاداروحکومتيتیمسوولدغهمهالدااولرينهواککومېورباندبانکېچدهبرخهبلهوهی ولولراپورونود. ۴

.ديېکدایراپهمېستونزېنوررېشماتیوزی ونزی ست

  

ېستونزستونکيیاخپورد. د

  

ېبرخېبپورونوزویکرنلهرانبزرېشماتیزویالملهلهشتوننهدضمانتونونورواوقبالودمکو دشرکتونو،هیمرستندوای فونویکوپراتد

د پور د ورکی د ېچديشويمخامخسرهستونزوسختوهغولهمهالپرستویاخوپوروندلريقبالهمکو دېچربزهغهالآن. يېک

.يېکراپورتهپلوهروحياو) Promissory Note- پرومیزوری نو(رسمی ژمنی 
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۱۹۷۴-۴۰-۱۳۹اقتصادافغانستاند،یفرا. ېجلېماکسو: نهیسرچ

  

ېونزستد ضمانت  پورونومهالهمندبانکاييیپراختېکرند

  

وره تخمونه،پرمختلليلکهتوکيوایتانيېبد  مپریې  یهغوېچيېکورکولتهرانوبزلپارهېددهتوعموميپهپورونهمهالهمن

ستلیاخهتوپهنیتضمدشتمنيېدونکېدېلنهلپارهپورونوول ېدد. کويه موندنهبازاریهغوداواخليتوکياويیمیکضدحشروداو

:يېکمخامخسرهستونزوېالندلهبانکاييیپراختېکرندېکولېبېدپه. يېک

    

  .توزیع کول یوه غه ستونزه دهاوچمتو کولدتېکردچی اېی شمیر یی د یو میلیون خه زیات وي، لپارهربزهردپه انفرادي توه . ۱

فونویکوپراتدېچیدادالملودواېدد. دينهخاليستونزولههمورکولپورونودېنداوپرداتویتولوانيیحاوزویکرندتهرانوبز. ۲

ېدد. یدلېغویدنهلپارههغونورودپنبهاوچغندربوره،لکهانویشو لهپرتههمستمیسنېیمارکدههمدارناویدنهمعمولستمیس

  .ديستونزمنولولراپورونوداویدنهیشورولکنهمالوخرداتویتولزویکرندنتر

پورونودغودېکمحکموزویرسوداپهههمدارناوبرابرولپرومیزوري نودموخهپهوستیاخپورونومهالولنتضمین په بدل کی د د. ۳

ېان په. کويناشونيشلېووپوروندونکوېرې ېبلترېوردېستونزدغهېچکوي،دایپراېستونزرېشموی ثبتولقراردادونووندوا

ېونجوېور دلپارهکولوپورهدایتادرانوبزدهمه که. ولريایتاتهېور ېکموسمراتلونکيپهربزرې ونیلیممینلهیاي هتو

.شيشلېوووره تهرانوبزولو یداېکشينهالملهلهنشتواليدرمتونونوېزدېکوادیهول پهخودي،ېشوتهرامنکمپنافغان

  

ضمانتونه۳.۲

  

ېالرلهعملحقوقيوهی دورکه په محکمه کی ېمک په ضمانت کی د. دهروي ېمک دهبېدونکېکاریواینیضمانتدمهالدا

پورېچقبلويهميرو ېمک دچاهغهدههمدارنبانک. يېکورکولتهخاوندېمک دېوازی کیلروي دېمک د. يېکترسره

وروستيتوکوضمانتيد. یدستونزمناوسيینوخترې ويیمنلېمحکمدیباېچریبهای جریپروسروي دېمک د. وينهیستونکیاخ

 شينههمبانکاييیپراختېکرند. يي نهحالتاصليتیملکدېمک دېچيېکورکولبنسپرېقبالدلوريلهېمحکمداسناد

ادېچیداېنم د ېمکي رويي پرخالف دعوا سوره کیی د پورو دغه تضمین معتبر وبولي او پر بنس.

  

په دی نظر دی چی د کروندرو د هونی او د پورونو په برخه کی د  فعالیت د پراخولو په موخه باید چی د حقوقي  بانکایپراختدېکرند

ېچالرهخپلو پیسو د السته راونی یواینیدورکوي،نهپوربانکدربزېرېچکه.امونه پورته شيلپاره اسنادو او پروسیجرونو د ساده کولو

ېستونزقانونيېداچېوازی نهپلورلېمک دېالندوريیسترستمیساوسنيدضمانتد. ديپلورلېمک ېشورو دهغهلريیې  بانک

والامضاپرياون دخاونددېمک دضمانتېچالملهېدله. يېکمخامخسرهونزوستو لههمېکر عمليپهپلوردبلکهلري،

. ياوېژمنېخپللهیاون همدغهېچيېکهمېداسکلهاخلي،مکه بهمهالپردوېکدایراپدېستونزېکومدوواييدیباهغهاوید

ه نههزتهستویاخېمک دیې  الملهېهمدلهوساتيکيیاه سرهندخاولهېمک ديغواهمای لرينهېسیپېچکويادعایهغو

همای اويکپورهشرايطشويمنللخوامشرخپلديغوانهوارثانهغهدي،ېکمیاون یکوونککیالسلېچيېکهمېداس. کوي

شيیداېکېچکه واخلي،هغهېچدهستونزمنهرهې چاتهوهی راغليهیا بللهشي،خبرهالوخردېمک دېرېچکه. ديېکورتههغا

ویاوسنپربهولیرانمکو دستمیساوسنيپهلخوابانکاييیپراختېکرند. شياختهستونزوپهسرهانویاون خپلولههغهېکراتلونکيپه

.يکېرې ورهمېستونزېنوررېشماتیوزی ستونزو
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توکومتيیقدېکونویاساتنحکومتيپهضمانتونه،حکومتي،ېونېکویکمپنپهلکهلري،نهه کومنورپرتهمکو لهرانبزوله کی  په

 د. يېولدردپهضمانتدبانکایپراختېکرنداوولريتارزرې ېچشتمني،منقولهنورهای ضمانتونهبانکونونورودسندونه،ېساتند

راوالستهدضمانتدېمکدره،ېسربستونزودونکوېکپورتهراپهېکالرهقانونيپهو ضمانتونهدغهېچرهېشمقهیدقخاوندانوهغودمکو

ېوازی الملهېهمدلهلريثبتونهقهیدقمکو دنامهخپلپهخاوندانرېشملرې ېمک دېچیدادالملېددده،محدودهرهې يراوالسته

 ېچهغهولري،اوتېپوروغو پرکورندمکه ېچشويهمېداسېکوېپروې په. يکېجوېقبالېمک دشيیکوالیدو

موافقهوغولو دکورنددیبالپارهروي دېکوېپېداسپه. ويېپاتراثیمپهنهچاکومبلېداسای کهینپالر،لهورتهمکه ادهی

. یدکارستونزمنرې وی همداېودل ېتجربېچهرن لکه. شيستلیواخ

  

ولونهراپورونود       ۳.۳

  

پورونهمهاليلن     ۳۱.۳

  

زویکرنداو) پروژهدتونویکراوفونویکوپراتزویکرندېکافغانستانپه(  PACCAویکمپنېپنبدېچولولراپورونوای دتونوېکرمهالولنهغود

دلپارهستویاخدېور ېزیکرندېکحالنیعپهخو. ديکوونکيراضيکچهپهېکسلوپه۱۰۰وا۹۰دشويلورکتهتشبثاتوویرسودا

درحوتدکالېهمددېاوللهزانیمدکال۱۳۵۱دېچلپارهتلدکال۱۳۵۰د. دينهکوونکيراضيولولراتونوېکرویشولورک

ېکسلوپه۲۸ېکهغوپهېچوه،ېکسلوپه۶۳کچهنمنېولونرارتهېبدېکوادیهول پهیشوحساببنسپروختېپورېېنېم۲۹

کافيلپارهولولورادپورونودېچیدقتیحقداالملېلیپاېکمزورېددغ. وموجوداختالفدوېولرادانیباملهېکسلوپه۱۰۰اوکابلله

.واچويفشارنورالخلکوپرحکومتشاهيېچدهایتاېدداوشويدينهېه

  

پورونهمهاليمن           ۳۲.۳

  

دېکاشتویملسوویلومپهکال۱۳۵۱دهتوپهېلېبد. دهنهېکوونکراضيهمکچهولولوراپورونوفرديدلخوابانکاييیپراختېکرند

ولراونهوختخپلپهېچپورونههغه. دهېراولوتهېکسلوپه۷۶ېکمودهېشواکل پهکچهکولوترالسهرتهېبدپورونوېکچنمن

دېکرندسرهستمیسشويادی پورتهلهضمانتد.وههی همېدلهیې  کچهولولورادېچشولحسابېکله پهپورونوروېتوختدشوي

. دهې  ېبرهې ای هللپارهبانکددعوی اقامهدروي پرېمک دېچدهېولپتهکرهتهرانوبزېچداشوهلهیپاستونزودبانکایپراخت

دعتایطبکارېد. کويپورتهنهام جديېکولولورارتهېبپهدتونوېکردېور دحکومتېچشوهمالومهکچهپراخهپهدانترېدد

. ېلرلېزېاغولونوراپربانکایپراختدېکرن

  د بحث پوتنی

  

ول ستونزو سره مخامخ و؟د افغانستان د کرنې پراختی ايي بانک له کوم  

  

ه لرله؟نو په دې ستونزو کې ونان د کرېدت یا اعتبار د وېش چارې ولې ستونزمنې وې؟ د قانوني سیستم کومو  

  

 شویو النجو هواری د پورونو دخه د راوال ریزو قراردادونوه د افغانستان له سودان ولې ستونزمن و؟ دغې ستونزې

  و سره تاو درلود؟قوانین
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 ولولو او د ضمانتونوخه د خپل پور دد کرنې پراختیا بانک د پورونو په را  ول ستونزو ترالسه کولو په الره کې له کوم

ایا د افغانستان تجارتي قوانینو کولی شو چی دغه ستونزی هواری کي؟ که چیرته کولی یی شو نو رنه؟  سره مخامخ و؟

  ی نو ولی؟او که نه یی شو کول

  

 مهالو پورنو ول ستونزو سره مخامخ و؟ په برخه کی دد کرنې پراختیا بانک د من کوم  

  

ه وه؟ ولولو په الره کې ستونزهد ضمانت او پور د را  

 ریزول کار اخیستل کېدای شي؟ آیا سودا ه د کرنې پراختیايي بانک له تجربونه د اوسني افغانستان په بانکي سیستم کې

؟کی کوم بدلون راوستلی شيول  په دودیز او یا هم د پور ورکولو عرفونوايي په انین  قو

ولولورادپورونودبانکدغه. ومخورسرهبانکاييیپراختېکرندېچووانېر اوالسسرهچلنجونوهغولههمبانکساختماني اورهني

ل،کاحضاريورکونهیې  پورونهېچکسانهغهوزارت. هوکورسرهمرستههلرهېوزارتچاروویکورندخو،ېوکېهېلېالبېبلپاره

پورونهخپلوپوروېچشوهدالهیپاېدد.په برخه کی هغسي چی الزمه وه ، همکاری ونکهپلورلودویشتمنديهغوپور په بدل کی د دخو

وهی پهېچتلغویېوېتراوکلیوليورکونهیې  پورونهېچتهکسانووهغولو شوراعاليبانکدېککال۱۹۶۹په. لنکبیرته ور

 ههمدارنشورا. شيوپلورلاوضبطیې  بهشتمنېچوهېشونهوا او د نه ورکی په صورت کی ورته  يکاداپورونهخپلېکاشتیم

.شوهپخپل ای پاتیېهماغسستونزهاوشولستلیانخوامونه نورهاخواېدلهخوي،کاقامهېدعوېدغسېچوهیونهملیوکوی

  

 ېککو وغپهستونزهجديورکولونهرتهېبدسویپدلخواوپورودېکرپوکلنيپهکال۱۹۷۱دبانکساختمانياورهنيدتهوالوهون

 دېچبهکله. تلهاویېبلهمکو ویشورو دکچهپوردېچېوېدلېرستهیا ېداسېسیپسودلي و دپورونوپر. وهېشوادهی

خردمکوهولوتوېدپهاو  ثالثو اشخاصو به هم پکی د حق ادعا کولهنو وشوه،هدغه ېککال۱۹۷۰په. دلهېکولینمخهپلوردیی ه

.په ساتلو ممانعت رامنته کو قبالودمکو ویشورو دکی کابینی د بانکونو له خوا  ۱۹۷۰ستونزه هغه وخت الپسی پیچلی شوه چی کله په 

دېچدسې فکر وکستونکویاخپور،یوالهمنلهشتمنيېشويرو یمه شویبنهېچکلهنو،وی نهکی  مهیب  شتمنېشورو  بانک

.ويیتللهمنلهکلفیت هممیددوېچلکهلپارهورکولورتهېبدسویپ

  

ېولیونجديېستونزبانکدېېکممخابراتواوچاروعامهدپارلماند. درلودتمرکزستونزوپرولولورارتهېبدپورونودهمرپوکال۱۹۷۲د

ېان لهېولنرادوزارتچاروویکورنداستازيدوهبانکد. شيلورکزورتهپلورلوویشتمنویشورو دېدژرهترژرېچوکیېامراو

د بانک د نه چی د پاچا له خوا د جون په میاشت کی منظور شوه، وزارت ته ېمخلهمصوبي  ۹۶۲کابینی د  .شولاکلولپارهکارد  سره

تهبانکایبلوی پارلمان. ېونشوېهېکوملپارهدوېکعمليدحکمدهمسرهېدپه. وصول شویو پورونو د راولو الرونه شوی وه

حکومتپه. هوکتنهغوهمکاردوزارتیېمالدلپارهکولوترسرهدیې  بانکېچوه هغهداوپلوري،شتمنيدغهېچهوکوونهالر

. درلودلحسابونهپراخپورونوویشولورکنهرتهېبدهمبانکونوزویرسودا. ستیوانخهغاپرتیمسوولولولورادپورونودکلههمچایهېک

استثناوازنی. ولېکحالتاقتصاديسخترې پهېکویلومپهکلونومو۱۹۷۰داوېوېرکوالسهلهېنیسرچېخپلبانکونورېشماتیوزی

.کاوهمالتماليویکمپنوان خپلودیې  رهې تراوکارولهیې  الرمحتاطهرهې ورکولوپوردېچو،بانکملي

الحاتاصحقوقيشويتلغوالو له   خوابانکوافغان دېککلونومو۱۹۷۰په

  

  لپاره د رهني قرادادونو قانونپورونوبانکيد. ۱

  دفترېثبتونقانونيدپورونوبانکيولو د. ۲
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  محکمهېان اجرادورکولورتهېبدپورونوبانکيد. ۳

  حکمونهقانونيروي دشتمنېمشروطد. ۴

  احکامقانونيباندی د روی د حق په اهمحصوالتزویکرند. ۵

  احکامقانونيپه اهپورونودېاندوپهاف کری یا اعتبارلیکلیر . ۶

  ېسروهبشپوهی تونویملکد. ۷

  احکامقانونيپه اه اسنادوماليولو د. ۸

  په روی یا مرهونه باندی مطلق حق او په اتومات توه د هغی د لید په اه د مفصلو مقرراتو وضع کول. ۹

  احکاممفصلستویاخدکتیمالدشتمندېکتصورپهېورکنهدپورد. ۱۰

  احکامقانونيروي دویشتمنغیرمنقولود. ۱۱

دسرهولوینېکپامپهېدورېوی اواسنادونویاولو دېوازی وارداتېچکول،يان دتونویمسوولدلپارهچارواکودمرکونو د. ۱۲

  .شيبرخهوهی تیمالکدبانکدتوکيغهدایبوروستهېچيوبېکمقابلپهضمانتبانکي

  شينیتضمول ه پهدیباپورونهوارداتودتوکودېچصولیتشخ  دا. ۱۳

  اصولمفصلهاپهورکولورتهېبدپورونودصادراتود. ۱۴

  اصولمفصلېورکرتهېبدپورونودهاپهدوېکواليیدماليد. ۱۵

.يکضبطشتمنييپورودېچاصولمفصلدوېکداېمحکمدېاندوپهېېپول هردېورکنهدپورونود. ۱۶

  

اقتصادافغانستاند،یفراېجلېماکسو: نهیسرچ

معمولنهدېمیبد. ېشوېپاتشمارپهوتو دالملهلهتیاهماورېشمدېادارماليبانکيغیر  افغانستاندېککلونومو۱۹۷۰اومو۱۹۶۰په

 بهای اووبهېکاوپورتهپهپرمختدېچشوپرتلهسرهوادونویههغونورولهافغانستانبهکهآنوه،ېپاتیاپرهتوجديپهونزهستدوېک

هلرهې ېکلننیرکانانپهدکابلاوکمپنکوکاکوالپهوادیهددغهکمپنېمیبدافغانستاند. واتیزرې بهریتوپدرلوداقتصادزیکرنهمیې 

اوکارېکافغانستانپهورکولهیې  مهیبېچچاوهی ېهېکلهیپاپه. ېوېمیبېبشتمنېول ېپورکورونوترېولینروموله. درلودههون

سلوپه۳معاشخپلدکارکوونکيرسميهرتهصندوقدغه. دېورستهېکسلوپه۴۳دیعاکلنيخپلدصندوقتقاعدد. یکونهژوند

اوکوچنفونهیکوپراتکوهدامناوبغالند. دهېکپورهنهصیتخصکلنيوهی لهحکومتدېکسلوپه۵۷ېپاتصندوقد. ورکولهبرخهېک

ماليیې  تهروبزېچوهېکخپلههباتویعملوهمغاولوتسرهدشرکتونوېد. لرانغایې  رانبزرې ۱۰۰۰لهېچېوېپروژتيیازما

.ېورکولېسالمشورهاپهنېمارکداوېمرستکيیتخنونه،پور

  

مالتای لیتمورسودابهرند

  

کارندهدمحاکموداوتیامند. ومالتماليصادراتوددندهسترهولو تربانکتنيپداوبانکافغانستاندبانک،مليدخواېپدرادوېجوله

وهی پورونهصادراتودېاندوپرصادراتودتهوادونویهکوونکومعالمله. ېوېکمخامخسرهستونزولهېچارپورونوددغوشتوننهجریپروس

ېچهتوېدپهو،عاديرې پرتلهپهصادراتودمالتوارداتود. یواېشوېرېتلخوابانکافغانستانددیباېسیپېراغلالستهکه وه،استثنا

پوردهمبهکونهیلاعتباردغهېچدهوېادونی د. ورکولپورونهوارداتودېاندوپراف کری یا اعتبارلیکونولیرز باوردبهبانکونو

سویپد. درلودتلرې تهبازارونوسویپدنسبتېکبانکونوپهېتبادلاسعاروویبهرندهموختههغهتر. ووشويشلېولخوابانکونوورکوونکو

.خپلولههببناتای سناتهندي،ېحوالدستلویاخپورونودداتوواردبازارهله
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نمایندی ه مالی  ېوی د. کاوهکاریې  توبیاستازپهتولیدکونکو دوادونویهخپلودېچنمایندیانی ویزیرسودارېشموی ېککابلپه

دوروستهېچکولهیې  ژمنهاويراوالستهسرهېرکوېمخک٪۲۵پهتوکيزیرسوداپلورونکيدېچورکاوهوختېددتهېهغوضعیت

کتابحسابسرههغهلهوروستهېاشتیمېدردېللهتوکودوادهیهيلوملههمبهای اوکويورسرهحساببهسرهلوراوالستهپهتوکو

توانوارداتوبرابروداصولوپهبانکادی دیې  پربنسېچکترالسهنیتضموی بانکهسیسولهېاداررسوداېوالیندافغانستاند. کوي

وهېشومنلهمدا. کاوهارنی ورکولوپرسویپولو داندودوېرسلهتوکوویشوواردودتهرسوداشرکتونوزویرسوداکاروشنېکم. وموند

. کوينهکاريشنېکمشيلورکېاندولهېسیپېول ېچېدلهپرتهلپارهسکتورحکومتيدبهشرکتونهزیرسوداېچ

  

اقتصادافغانستاند،یفرا. ېجلېماکسو: نهیسرچ

  د بحث پوتنې

  

ېر مهم و؟ ولې؟ تنه کوله؟ ولې یې دغه اصالحات غوشتل؟ کوم شیبانکي چارواکو د کومو قانوني اصالحاتو غو  

  

 او د رهني او کاوه؟ که بانک مالوماتو  ساختمانیآیا د کرنې پراختیا بانک رپو تیا مالتد یادود قانوني اصالحاتو د ا

؟ که داسې نه وه، نو ولې؟ئداسې و، و مشخص مثالونه ورکوالی ش

)۲۰۰۱-۱۹۷۳(چېککیکورناوانقالب. و

پرمختتجارتيسترینیواییکریپپدغه.  يېکبللرېپچېککزویلسویدراوزوالدستمیسقضاييافغاندرېپېپور۲۰۰۱ترکاله۱۹۷۳له

نوروپهلکهکوونهبحثداودومرهېکبرخهېدپهالملهېهمدله). ديېشوېورباندېخبرېالند. (ودلیجوقانونمدنيکال۱۹۷۷د

.وشوېچېکبرخو

اووویهمنلهنظامشاهيهغه. هوککودتاهضدپرشاهدېکافغانستانپهمالتپهلوستویکمونایستویمارکسدخانداودېککال۱۹۷۳په

ېولوادیهدده،ېجوقانوناساسيینوېککال۱۹۷۷پهېچېهغترېمخلهفرمانوهیدينومو. ونوماوهریوزیلومیېانخپل

دود  صراحتپهېکقانونېدپه. درلودریتوپهغوویپخوانلهقانوناساسيکال۱۹۷۷د. ېستیواخېکالسخپلپهېچارحکومتي

د. ویکارنیاصولو  پراقتصادیستیالیسوسدقانوناساسي. ونهیشوارنیدومرهیپکرولپهقانوناسالميداوویشومالتخهحقونو

دوېکمليدنویسرچعيیطبولودوادیهدایبېمادېم۱۳اويکېمنظمېچاراقتصاديېچویولهحکومتېمادېم۱۸اوېم۱۷قانون

تهمویسوالویکللمنتیملکشخصيدتلغویېسرهېدپهېچو،شېوایبمکودامستربلخانداوددېکرېپېدپه. وهېکخبره

ېکوريیسپهقانوندکال۱۹۶۸دېکهغوپهېچوساتله،یاپریېانهامحاکموکتودخوهویهمنلهمحکمهسترههغه. ويوغهم

.هویهمنلهیېخپلواکيقضادخوهکژوندرارتهېبمحکمهسترهقانوناساسيکال۱۹۷۷د. ېراتللهمېمحکمېزیرسودا

قانونمرکونو دکال۱۹۷۴د

  

ېتعرفدقانون. ېکېمشخصېچارکسونو دمعاملواورسوداېوالینداوسونهیف،باندی مالیی وارداتوپهقانونمرکونو دکال۱۹۷۴د

۲۵ کمعرفيولونهپهېتعرفدېچل ک۸۸۸ولوافغانپرتوکوویشوواردودېچار. دلهېرسېپور٪۱۵۰ترنه٪۷لهکچهیې  ېکویور

همتونهلای سونهیفرېشموی صادراتوپرههمدارنقانون. وهکچهمصنوعيوهی نرخی  دېتبادلدیې  بنسېچېدېحساب) افغان(تارز
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دېبلکنهادارومرکونو د. وهشاملههمهیمالېک٪۲،۵توکوویشوواردودیشوولرالخواېخونرسودادېکهغوپهېچلرانغا

. والهمنلهسرهدوېکتهرامنپهقانوندمرکونو دکال۲۰۰۵دقانونکال۱۹۷۴د. کولهاکنه تارزمرکي دېخونرسودا

  

اقتصادافغانستاند،یفرا. ېجلېماکسو: نهیچسر

  

دافغانستاند. شوولوپرراېالرلهکودتاېوی مشرپهواکونو يستیکموندداودخانشي،هجورتهېبمحکمهسترهېچېدترېاندو

انقالبيدحکومت. هکخپلههبمتحکونويدافغانستاندکولهکيترهنورمحمدیې  مشريېچشوراانقالبيتیجمهورکیموکراتیدخلکو

لغواصولاونیقوانپخوانيول نورپرتهد  قانوناساسيلهکال۱۹۷۷دشوراېدغ. دهېچلبنسبراصولواوفرمانونوویشوخپرودلخواشورا

رې وروستهېدله. سمون درلودره اساسي قانون یوای تر هغه پوری د اعتبار و و ترو چی یی د یموکراتیک جمهوریت د اهدافو س .لک

په. شولدولېولشوراتهد وزیر په رهبری د قضا عالی  یېعدلدواکونهېمحکمېسترد. کولیپپه تعدیلولو نویقوانموجودهدحکومتژر

 قانونېدد. ېلرانغاېرچاېزیرسودایریې ې ون پهقراردادونوداويېکعمليهماوسېچشوجوقانونمدنيوی ېککال۱۹۷۷

همېکمتنپهقانونداوبلدورسرهدينهخلکېکژبودرياوتوپپهېچلرياصطالحاتقانونيعربيرېشماتیوزی ېچدادهستونزهوهی

.ول یو ستونزمن کار دیریتفسقانونېددېچیدهمداالمل. شويفیتعردينه

ببرکیې  یا پرهغهداووواژهنیاماهللاظیحفولسمشرواکونو شوروي. وکرغلی افغانستانرپاتحادشورويېکسمبر پهکال۱۹۷۹د

پهاصولوزویبنسدتیجمهورکیموکراتی دافغانستاندشوراانقالبيېککال۱۹۸۰په. ومارهوهتوپهولسمشرنويدافغانستاندکارمل

. کاعالنقانوناساسيموقتوی نامه

  

 مهیستیمسوولچاروزویولن اواسيیساقتصادي،زویی مهیسد. جوونی مال پیروي وشوه قانوناواداروشورويدجوونی په برخه کی ونقان

راک وروستهکارملله. يوککارپرتهبیتصواوېاجازلهحکومتمرکزيدیکوالینشواوجردغوخوو،یشولورکتهوجرزویی

یېلودېکجنوريپهکال۱۹۸۷د. يکیغلبغاوتیدونکېغوراېاندوپرمیرژستیکموندېچشوومارلوموخهېدپهاهللابینج

يکمشخصونهیېداخوسي،یونمونهیتصمسمسرهقانونلهېچوهېکوونهالرتهقضاقانون. شوومنلقانوناساسيینووی لخواېجر

.قانونشرعيکهواويحکومتيبهقانوندغهېچ

  د بحث پوتنې

  

 ه بدل شو؟ آیا دغه بدلونونه مثبت و که منفي؟  ۱۹۷۹او  ۱۹۷۳دن د افغانستان د تجارتي قانون سیستم مو کلونو ترمن

  ولې؟

  

ه وې؟ د افغانستان پر قانوني سیستم د شوروي یرغل اغېزې

خیتار(SOEs)تشبثاتودولتيدېکافغانستانپه

  

تر) ۱۹۳۳-۱۹۲۹(نادرشاهدموخهپهکولوهزیمدرنای نويدوادیهدېچيرورتهوهوینلومهغوون فعالدولتدېکاقتصادافغانپه

شرکتدمهالهغهېچورکاوهانحصارتشبثوهی درتهسوداوپامدبهشاهېچداوول عاديېالسوهنېدد. ېوېشولیپېالندواکمن

 خه ونوپانوینلوملهبانکمليد. ورکولهتهحکومتبرخهکوچنوهی ېونېخپلدشرکتشويادی بهېالنداصلېدد.دهېادی نامهپه

تهسکتورخصوصيېکویوروستېدپهېچووی ېل لهتشبثاتودولتيشمارپهوتو روې ددا. وشرکتپاکولوېپنبدېککندزپههموهی

له) ۱۹۶۳-۱۹۵۳(وزارتيلومدداودخاندههحکومتيېشورهبرياوېشوپالنواقعاېوداقتصاديدېکتانافغانسپه. یدیشوسپارل

و،سمناجناسو،دېکهغوپهېچشولجومپرمرستوکيینیتخاوپورونوویبهرندشرکتونهدولتيکامالرېشموی ېکرېپېدپه. يېلیپرنهېپ
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همېانلوېسرېشموی مرستهپهشورويدېکپلخمرياوکابلپهېکریپېدپه. ېدېکولېبپرمخېچاردیتولدتوکوونداغنمواوېبور

.ېشوېجو

وی ېونپانخصوصيکورناوبهرندېککال۱۹۶۷پهاوشولمخامخسرهانیزلهعیصناونداسکتورددولتيېکمنپهکلونومو۱۹۶۰د

خپلواکرتهېبېککال۱۹۷۳پهخانداود. وهونههتشبثاتوخصوصياوېونپانخصوصيدېکوادیهپهیې  وخهمېچشوتهرامنقانون

هغوپهېچبانکونهول .کروانلوريپربیرته د دولتي اقتصادیې  اقتصادافغانستانداوهتوپهولسمشردېبلکنهریوزيلومدلداخو،ک

دوهبانکمليدېکپههونرهې ېچتشبثاتهغهول ېچداشوهلهیپاېدد. شولیاکمليېککال۱۹۷۵پهوشاملهمبانکمليېک

رغلی شورويلهېککال۱۹۷۹پهاودوېرستهواکلهتیجمهورکیموکراتیدخلکودېککال۱۹۷۸په. ېدېروېبرخسکتوردولتي

.دېرویک تمرکزدایپراختاقتصاددولتيدمپرمرستوکيیتخناوپورونودشورويدوروسته

  

پهستل،ېارااولپلرموېزطبعيدېکهغوپهېچ،ېوېشولیپېپروژاقتصاديمليرېشماتیوزی مرستهپهانویشورودېککال۱۹۸۲په

سرهستونزولهیې  تونهیفعالخويېچلېچلخواتصددازو دافغانستاندمهالداېچ(کهیفابروهی دېلدازو دېکردکو خواجه

دشورويافغاندېچهوکادعاحکومتکابلدېککال۱۹۸۶په. ویکلیپکارپهشرکتوی خدماتودویالرکامازداو) ديمخامخ

کوونکيکارماهراونیمتخصصرې ۹۰،۰۰۰له. ينغاراداتیتولانرژدوادیهدېکسلوپه۶۰اوسکتورحکومتي٪۷۵کچهپروژوهمکاره

د  ينومووروستهکال۱۹۸۶لهېچو،سکتوردولتيپرارنی رې ېپورمهیرژتراهللابینجد. شولوروزلېکشورويپهای لپهپروژوېدد

خصوصي،ولو پراهللابینجېککال۱۹۸۷په. ازاد بازاریني اصولو ته ای ورکو  دېکاقتصادپهخصوصي سکتور د هونی په موخه 

اقتصادپرنوربهسکتوردولتيېچودهویې  تمهاوواخليهونېکودهاقتصاديپهوادیهده پهېچوکغسکتورونوو اودولتي

 دحکومتانافغو،مخاخسرهچېککماليسختلهاووېکحالپهدوېن داتحادشورويېچمهالهغهېککال۱۹۹۱په. لرينهانحصار

پهمرستويپوشورويد. لکاعالنپالنونهتلوهمنلهدانحصارونوحکومتيرېشماتیوزی داودوېکخصوصيدشرکتونودولتيرېشموی

.شولېپاتدوېکعمليلههمرامونهپرودغهسرهدوېن پهحکومتدبینجدېک۹۲-۱۹۹۱پهاودوېرستهیپا

  

پامهلهاوورانهنهېپالزماووالهمنلهېکپهاداره حکومتيمرکزيېچالملهېدلهېکدورانپهحکومتدنویمجاهددکاله۱۹۹۶-۱۹۹۲له

رېپپهطالبانودېپورکال۲۰۰۱-۱۹۹۶له. یراغېکپهتکموپامدهمای دلېودرتونهیفعالشرکتونودولتيرېشماتیوزی دشوه،ولوغور

د. شولېپاتوایتوېلداوناکارهالهمتشبثاتاوونهتونهیفعالبانکيېکدورهېدپه. شوورغوللرهې صنعتاوتونهیفعالزیرسوداېک

دېچارکاروبارونورېشماتیوزی دېکدوروېدپه. راوستهایچلتېپوپامدېکلاقتصاد  اوحکومتيپورهددوروطالبانواونویمجاهد

ېچکهیفابردرملوچستیهودېککابلپههتوپهېلېبد. واکلي مشرانبرخوهغودانونهیې  خپلهېچېدېکولېبپرمخلخوانوکساهغو

داتیتولهتونوبتيپههممهالپرطالبانواونویمجاهددیې  ېکحالېداسپهاودهېکولېبپرمخلخواسکتورونوخصوصياوحکومتيودواد

افغانستانهلهېککال۱۹۹۱پهتوبونهیاستازول خپل) ستهیپرانېککال۱۹۶۸پهیې  کهیفابردغهېچ(والوپانجرمنياصليېهغدېچدرلودل

پرمخکهیفابره هیتدغ. درلودهمدیره هیتدېشوخصوصيهتوقسميپهاوسېچېکیفابرېدغېککال۲۰۰۲پههتوېدپه. ووستليېا

دغه هیت کوم مشروعیت نه درلود که چی دوي د شرکت د قانوني مالکانو له خوا اکل شوي خویی په فابریکی پوری تلی وی؛ی  اوولهېب

پهو،یچلېپرېالېکدوروپهطالبانواونویمجاهددتیمالکسکتورونودولتيد. شوياکل ونهلخواخاوندانواصليدېهغدچلوونکي.نه و

.دلهېکارلپارهموخو  نورواوحل ررسميیغشخو د  دمکه کچهرهېشمېبوهی تشبثاتوحکومتيدېچهتوېداس

  

ای تلوهمنلهدشرکتددیباوک اویدخاوندشيه دوک ېچستونزمنويشننهېددخیتاریچلېپتشبثاتوو اودولتيدافغانستاند

خپلدتشبثاترېشماتیزوی. ديېکېجوېستونزېسترېاندوپردوېکخصوصيدکارېد. يورکتاوانېکصورتپهدوېانمنیز

رېشماتیوزی دسرهوارخپلپهحالتېدېچدلي،یلېستونزاوکسانلېالبېبنظرهلهکویادسرهدولتاوتیریمدت،یمالکدېکلپهعمر

دېکویپرېشماتیوزی په. دهېکتنهغوېورکدتاواندکسانورېشماتیزویپرمهالپلورلودتشبثاتوېدداوېکاوارهالرلپارهدعو

ېپردرهېسرب. ديېکېرې الېستونزهاېدپهنشتواليرپودتونویفعالددوراندتیفعالدشرکتداوشتوننهاسنادوقانونيدتیمالک
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دا. لريیشه وک ېکشرکتوهی پهېچېکستونزمنهالداکارېدېچنشتهایاسانتحکومتيثبتدتیمالکدېوندېکافغانستانپه

نه؟کهاوشتهاصولاکلي کوملپارهحلدوشخدتیمالکدېکلپهدوېکخصوصيد  ېچمالومهدهنههم

  

اصالحاتاقتصادياوکولخصوصيېکنستانافغاپهشي؟ولیراونارابهېاندوآسهایآمي،یکرآصفاوتېوېبلمزېجرسن،ېپانا: نهیسرچ

  د بحث پوتنې

  

 ه وخت ل لپاره يه؟ د  دولتيد لومه وده وکن ېدل؟ د وخت په تېرېدو دویرتشبثات د افغان اقتصاد برخه و

  افغانستان بانکونه ه وخت ملي کای شول؟

  

 ېر شول ۱۹۷۰حکومتي تشبثات ولې په ؟کلونو کې په شمېر او کچه کې  

  

 شول؟ ۱۹۸۹په ه پې ېری حکومتي تشبثاتو ته ،ودکال کې کله چې شورویانو افغانستان پرې  

  

 ي او یایې د دولت په ولکه؟ آیا باید افغانستان دولتي شرکتونه خصوصي که پر دولتي تشبثاتو اغېز وکن تجارتي قانون

  کې وساتي؟ ولې؟

  

وي؟د افغانستان د اوسنیو تجارتي قوانینو په سونه جواندې خنیوري کې کوم الملونه د خصوصي کېدو پر و

ېکواکپهېپورکاله۱۹۹۲تراهللابینجخوووتل،افغانستانهلهالملهلهدونویبرېپرلپسدنویمجاهددېککال۱۹۸۹پهواکونه شوروي

 طالبانوېچکه درلود،زېاغلرې قانوندغه. کجوقانونینووی هاپهصالحیتنونو او تشکیالتودمحاکمودېککال۱۹۹۰پههغه. شوېپات

پر. ور ېجکورندترمنلو لوېالبېبدنویمجاهددافغانستانېککال۱۹۹۲په. کتهېرامخقانونبلهغهلهوروستهکالهو ېوازی

افغانستاندان درلود،واکمویسولروې پربهرکابلهلههمه کهحکومتېد. شوجوحکومتیمهاللنوی نویمجاهددکالېهمد

ېچکجویې  قانوناساسيینوېداسوی د،ېورستهواکیرباننیالدبرهانېکویوروستپهکال۱۹۹۲دېچکله. کاعالندولتاسالمي

.دلېولوکارهلهنیقوانکولریساوشولوبنسکولوحلدوشخولو دعتیشراسالمي. یشویپلونهېکافغانستانپههمکله

 مشريېچطالبانو. شولراپورتهېاندوپرویامننادېکافغانستانليیسوپهلخواېل ېوی د) طالبانو(کوونکوزدهمذهبيدطالبانکال۱۹۹۴پر

کابلنهېپالزمیې  ېکمبرسپپهکال۱۹۹۶داوېوستراېالندېولکترېمیسرېشماتیوزی افغانستاندکچېرې پهکولهعمرمالمحمدیې 

،یراغېالندوريیترسحکومتمذهبيوهی دافغانستان. کتهرامنیې  نظماوووی همنلهفسادېکویلومپهواکمنېخپلدطالبانو. ویونهم

پرطالبانود. دهېکعمليهتوبرابرهنااونامنظمهپهانونق. وووالریتفسهیدرسختوهی پهعتیشرداواصولونيیدپریې  حکمونهول ېچ

.ترسترو کیدلی لرې محاکمه کیدنی رسميرې پهمحکموجزاييمنظموداونیقوانشويکلیلېکافغانستانپهمهال

  

تعدیالتطالبانودېکقانونپهیېمالباندی دداتویعاپر

  

پرشرکتونوداوکولهوضعهیمالپه مترقی توه ېکسلوپه۶۰تر۴لهېبانددویعوادونکوېغوشخصيپرنقانویېمالدداتویپرعاکال۱۹۶۵د

۴۰روېتپههغهېچکه و،کېاندوهباواتییجزقیدققانونېددېچوي،ستونزمنهبهدا. مالیه اخیستله ېکسلوپه۲۰همیې  دویعوا

،ېکېهکولوتهرامندول ونيوی اوزیخهرادقانوندغهدوزارتیېمالد. یدیشوتعدیلواسطهپهنوفرمانو۱۸هلترلدېککلونو
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نظرونهلېالبېبهکلهپهاصولواتيیمالد) تونهیمستوف(وان زویی مهیسهغهداووزارتېدپررهېسرب. ويشويیا ېکپهاصالحاتول ېچ

 دیعاشخصيدسرهاکلو پهکچوویدردیېمالدبنسپرفرمانوهی دطالبانوېککال۱۹۹۹به. کاوهعملينهول وهی پهیې  قانونغهداولرل

کاصالحکس .ېالندپهېکچېدردغه لوی او٪۲۰،٪۱،۸: ېوولنه؟کهوهمیشویپلقانوندغهایآېچمالومهدهنهدا. تونهیمعاف

  

عمليدویعواشخصيپرافغاندونکيیاوسېکوهرپهندقانونېداچیلوم. ديېشوېوکینالملهلهعواملولوېبالېبدقانونپریېمالد

پر. دلېکمخامخسرهیېمالېسختاوېمالماتونکلهدویعاوکترالسهدېکبهرپهشي،راستانهتهافغانستانیې  تلغوېچافغانانمهاجر. دهېک

قانوندغهدلخواورکوونکوهیمالدېکچېلویېمالد. سره سمون نه درلود ستندردونووالویندکولوضعیېمالېول٪۶۰ددیعاشخصي

همیې  کولعملياویچلېپرې تجوویبدیېمالدهتوپهکي وروستيد. ېوېولهدرغلیې  ېککس پهاوويککني منل

.ووشويیاپریا نرخونهلېالبېب۳۲ېکهغهپهېچکه و،کاریچلېپ

  

  ارغونهیبافغانستاندآل،اتېنېبادم: نهیسرچ

  د بحث پوتنې

 ول قانون دی؟ په  ۱۹۶۵د ه  ه بدلونونه راغلل؟ ۱۹۹۰کال د مالیې قانونن مو کلونو کې په هغه کې  

  

ي؟ آیا تاسو له دې نیوکو سره موافق یاستولې او ولې نه؟ ؟ئولې پر دغه قانون نیوکې کې

دافغانستاند. اوهوپررایې  حکومتطالبانوداووکرغلی افغانستانپرونوپووالوینالملهلهدونویبر۱۱دمبرسپدکال۲۰۰۱دکایامرپر

. شولولراسرهېکار بنپهنيجرمدېکنومبرپهکال۲۰۰۱دمشرانېولن ېوالیناووادیهېددموخهپهلولویپدېارغونېبدستمیسقانوني

وی ېداسکنفرانسدغه. دېورستهیپاهکېپرپرولوجودېادارمهالهلنېوی دتهافغانستانکنفرانسبندهېنمه۵پهسمبر دکالېهمدد

یکرزحامدهتوپهېبرخېوی دنوتېدد. يېجوقانوناساسيینواوحکومتینووی ېکافغانستانبهېالرلههغهدېچکجوریبه

د. کلیپکارخپلهتوپهولسمشرشوي  اکل درسماېککال۲۰۰۴پهينوموایبوروستهاوشواکلومشرېادارېمهاللندافغانستاند

قانوناساسيېجریېولېککال۲۰۰۴په. هوکهمخبرهکلویلدقانوناساسينويداودوېجودېجریېلودههمدارنونتبن

ېخبرېکپرکي راتلونکيپهبههکلهپهونوبنسقانونياونویقوانزیرسودااوسنيودافغانستاند. يېکعمليمهالهېدترېچکبیتصو

.وشي

۲۰۰۳پهېچهغهترقانونرولکندوالیبانکاوسویپپرکال۱۹۹۴د. شتون نه درلودسکتوربانکيفعاله کومېکافغانستانپهېککال۲۰۰۱په

کاردبانکونوزویرسوداوشپهمه کهېکمونویرژویمخکنپه. ېمولیتنظېچارېبرخېددشولتهرامننیقوانبانکينويېککال

د) ۱۹۸۹-۱۹۷۳(ېکلپهرغلی شوروياوستانویکموند. یورکونهپورکومهمچاتهیهیې  کاله۱۹۹۵ترخوو،يکترالسهجوازونه

پورمخامخاداره،پهبانکونودحکومتېکدورودغوپه. شوانمنیزرې المهالپروجویکورنداوشویاکمليستمیسبانکيافغانستان

دسویپدرودونکوېپداوستویاخلهسوددېکمقابلپهېورکدپورونودبانکونهېکرېپپهطالبانود. کولهالسوهنهېکویبپهسودداوورکونه

دپوردېچو،یکخپلتیخاصیمنونکوله مهالرغلی دشورويدبانکافغانستاند. ووشويمنعورکولولهسوددېاندوپرساتلو

پهحکومت. ويکبندتونهیفعالخپلهتوپهبانکمرکزيعنعنويوهی دبانکېد. دلهېکمداخلهیې  ېکاکلو پهېکچدسوداوېورک

داويکولرادیعوامرکي اویېمالي،وکونهپانپروژوزویبنسپهي،ورکمعاشونهنویمامورملکيدیشوایکوالسرهسخت

.ویشون ستمیسماليوادیهدېچکه وکاروي،هتوزناکهېاغپهېمرستانویمرستندو

  

قانونبانکونواوسویپدکال۱۹۹۴د
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۱۹۹۴لهقانوندغه. کاوهکارلپارهستمیسبانکيدافغانستاندهتوعموميپهاوقانوندبانکمرکزيدقانونوالبانکاوسویپدکال۱۹۹۴د

 ېرې و،نه یشوجوسم قانونادی. دهېکعمليشولتهرامننیقواناوسنيوالیبانکدافغانستاندېچهغوترمبرهسپترکال۲۰۰۳دکاله

وناختالفياوېاویت لومقانوندغهد. لرلیې  ونهیاروپقانونيافغانستاندېبرخافغانومالتدویروپېدداوېاکلافغانستاندیې  لپاره

ېکقانون.لرانغاتشکیالتاوتوانتونه،یمسوول،ېموخبانکافغانستاندېبرخېم۲قانوند. اکلهوهمکچههی ولوترېریذخدېکبانک

ېچساتيتارزافغاندبانکدغهیې  بهنتراویدیکوونکاجراسیپالدپورونواوسویپدحکومتدبانکافغانستاندېچوراغلي

تونهیفعالمرکزونوپورورکوونکواوبانکونونورودېچویشولورکواکتهبانک. يکاسانهېدونېلېزیرسودااوبانکداريېکوادیهپه

پهېچه،وېشوکتنهتهتشکیالتوبانکدېکویوروستپهېبرخېمېدود. مويیتنظبهېچاردېرالدېلاوبدلونداسعاروویبهرنداواري به

 تربانکد.یدشاملروپ ار دېساتندونونوبانکداوله ارونکو دبورد،اجرايويه،ېکمپوراوسویپدشورا،عاليبانکدېکهغو

لوولوجورانویوزاتولهېچوه،شوراعاليبرخههترېدد. وههنیلومغشورادهممشربانکافغانستانداوریوزمه۳قانوند. ووي

.وهېشوېان تهاویتاولوجوبانکونوداوبانکونوخصوصيبرخه

  

.ارغونهیبافغانستاندآل،تېنېبادم: نهیسرچ

  حث پوتنېد ب

  

 ه و؟ ۱۹۹۴د د قانون هدف کال د پیسو او بانکدار  

  

ه خبرې کوي؟ه په ا و برخې درلودې؟ د قانون هره برخه د دغه قانون

بانکونهلرونکيجوازشپېکافغانستانپه

۴۰ویلومپهتیفعالخپلدبانکدغه. یدبانکزیرسودازوولو ترېکافغانستانپهاوشوجوېککال۱۹۳۳پهبانکدغه:بانکملي.۱

افغانستاندکامالخواېپدراوختههغهلهاوشویاکمليهغهېککال۱۹۷۴په. ېکېپراخېرې بهراوکوردننهپهېچارېخپلېککلونو

.ودراوهتوبیمنماليېککال۱۹۹۲پههتوزناکهېاغپهبانکدغه. یدتیملکهغهداويېکادارهلخوابانک

  

. شوتهرامنموخهپهچمتو کولودخدماتوماليدلپارهېولن ېزیرسوداېودپرمخدېککال۱۹۵۵پهبانکدغه: بانکتجارتيتنيپ. ۲

دېچهدرلودهمیې  یو مدیره هیت خوو،بانکوندا) وزارترسوداداوبانکافغانستاند(حکومتافغاندېکویلومپهبانکدغه

د. ېلرلېنراوالستهې  شویاکمليېککال۱۹۷۴پهېچېپورهغهتربانک. لرلیې  يغرهېشمېشواکل سکتوردولتياوخصوصي

.سپما حسابونو پوری محدود شولتهارزکماوېورکدسویپدچاروحکومتيرېشموی دتونهیفعالبانکدغهدېکویلومپهکلونومو۱۹۹۰

  

 له. شوجوموخهپهمالتماليدانویکاروباردعویصناالسياورانوبزویکوچندېککال۱۹۵۴پهبانکینومو: بانکایپراختدېکرند.۳

 داتویتولزویکرندایبلوی بانکشويلورکهبېنو. شولورکنومبلاومیتنظسرهلهېککال۱۹۶۹پهبانکدغهوروستهلیپناکاموهی

ینلیپدهیتوللهېچتهررسصادراتوترایباويېوکتمرکزمرستوماليپريې .شورويدافغانستانهلهبانکدغه لهوروستهوتلولهواکونو

. دېولوکاره

  

. شوجوېککال۱۹۷۶پهلخوافونویکوپراتدوونکویتولايي اوېخوندرسودادوزارت،یېمالدبانکدغه: بانکایپراختدصادراتود. ۴
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پهیهغودخوو،فعالمهالهترطالبانودبانکایپراختدصادراتود. کاوهمالتماليکونویللیرز اف کری یا اعتبارېکویلومپهبانکېد

.ېشوولنوېچاریې  ېکواکمن

  

پهمرکزماليخصوصيوهی دلخواوالوپانوالویناووالوهونویورنکدېککال۱۹۷۳پهبانکادی :بانکایپراختدعویصنادافغانستاند. ۵

نهیتضملهپرتهاوسرهنیتضملهتهتشبثاتومشترکواوتشبثاتوحکومتيسکتور،خصوصيبانکبهېکوختهغهپه. کلیپکارخپلهتو

ېپروژمنسوجاتودېککابلپهاودرملوداروونو،بونو،یقالدېوژپریرې ېشولیتمولخوابانکېدد. ورکولپورونهمهاليلناودمهالياو

.دلېودرپه پهتونهیفعالیې  پرمهالواکمندطالبانوداوشویاکمليېککال۱۹۷۷پهبانک. ېو

  

پهبانک. شوستلیپرانموخهپهلیتمودولوجودونویا زویرسودااودوېاوسدېککال۱۹۴۸پهبانکینومو: بانکساختمانياورهني. ۶

رتهېبدتونهیفعالعمدهبانکېددېککال۲۰۰۳په. ورکپورېککال۱۹۹۵پهیې  لپارهل وروستيداوشویاکمليېککال۱۹۷۴

.وولراویکرادپورونورېشموی اوویودانراغلوېالندتیملک

  

.ارغونهیبافغانستاندال،اتتېنېبادم: نهیسرچ

  

د بحث راغونیدا.۵

ېدد  ېپوراوسهترېسیراهرېپېمخکانویدرانلهتجارتاوريسودا. یدمضمونیچلېپاویابوی خیتارقانونتجارتيدېکافغانستانپه

دآنېمحکمېزیرداسووادیهېددهتوېان پهستمیسینوقانونتجارتيدافغانستاند. یدیلوبولرولمرکزيوی ېکخیتارپهوادیه

وادیهدېکهغوپهېچستهیپرانالریې  تهاصالحاتوخاناهللامانداوکنی حکومتافغانهغه. ديېشوتهرامنمهالهلهخانعبدالرحمن

محکموزویرسودادهبقانونيتجارتدافغانستاندولو مشرانوراغلووروستهنهیهغولهاوخانداودشاه،نادر. وشاملهمقانوناساسيیلوم

. دهېکتهرامنېالرلهتمرکزسرهلهدسیپالاقتصاديپرحکومتاوکولوعمليپهنویقوانزویرسوداوینودولو،جوسرهلهپهتجود

شلمهپهستمیسقانونتجارتيدستانافغاندېچانويیبچلنجونههغهدلېانمنیزسکتورېددېورپساوودهدنه،ېېزسکتورماليدافغانستاند

. لريدوامالهماوویشومخورسرهېکېپ

  

ېچئولرادی پهلولئ،یپرک یراتلونکتاسوېچکله. ديموجودېکافغانستاناوسنيپهالهمه رې مطالبومهمویرې دپرکي ېدد

ترمنقانونکولریساوشرعيد،ېشخېزیی مهیسکمي،لهضمانتکيیفزدلکه،ېکمبارزهسرهچلنجونولههن چارواکوافغانویپخوان

پهاویدمخامخسرهچلنجونوورتهلههمستمیسیاوسنقانونتجارتيدافغانستاند. سرهنوروېداساودوېبدللهالروزویرسوداد،الیس

نهېدترېاندوېچوشيپاملرنهتهه هغهاوکارونوویشوېکرېتپهېچشيیداېکلراواالستهیبرمهالهغهېوازی ېکودهزهیرسودا

.شويدي
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اصطالحات
  

  Ad-Valorem Tax  هیمالد ارزت پر اساس مالیه

یېمالېمشهورېدرول ېددهیمالویشتمناودویعواالو،خرد. یو توکي یا خدمت د ارزت له مخی مشخص کیي دېچدههیمالهغه

.يېکستلیاخلخواونوحکومتدېچدي

  

Credit  اعتبار

کارتونه،اعتباردروي، پورونه،وا د.په راتلونکي کی د پیسو، توکو ، خدمتونو یا کوم بل باارزته شې په بدل کی د پیسو د ورکی ژمنه ده

.ديهولون دتیکردول لخوا صادر شوي بانونه حکومتياوېپاېزیرسودااوېلرونکهیب

  

تعرفېمرکيCustoms Duties  

.يېکستلیاخخهتوکووتونکووادهیهلهای راتلونکولهتهوادیهېچدههیمالهغه

  Fixed Exchange Rateهیبثابتهد تبادلی اسعارود

د. ثابت ساتل کیينو په پایله کی یی نرخد فعالیتو بانکمرکزيدهتوېان پهحکومت  ده او د  هیباکلی وهی ېتبادلداسعاروویبهرند

. ريېوپاووپلوريروپاویتادېکونوېمارکویبهرنپهېتبادلداسعارودېچارويیتحکومتویدیبالپارهاکلو دیېبداسعاروویبهرن

  

  Foreign Exchangeاسعاربهرني

د. يېککارولېکهورکهراکپهترمنوادونویهداوشيیتالغوای یالستیاخېسیپوادیهبلدوادیهویې ی مپرېچسندماليهر

.ويوادیهبلدپرتهوادیهتونکيغولهېسیپهغهېچدي،ېسیپخپلهول مهمولوتراسعاروویبهرن

  

 ونکمپنیزهJoint-Stock Company  

تیملکدتهکانویشر. ويلېک ېکپهاشخاصحقیقيرې دوولهای دوهېچیدول وی شراکتای شرکتددا: ول وی اداروزویرسوداد

الرهپهدېلدو دوختهرېکپلورلوپهوونخپلودنوروپر  کانیشراويېکورکولېاندوپرېونماليدهرچاد) ېونای(اسناد

کومېهدکمپندهاخواېکچلهشراکتخپلدوالهونوی ېچهوتېدپهکوي،ساتنهالتزاممحدوددکمپنوونو د. ديازادېک

.لرينههپرغاالتزامپور

Monopolyانحصار

یا خدمت عرضه پخ خپل واک کی لري او کوم توکييان وهی پکی یو شخص یا پلورونکی  ېچيېکلیوتهتجوهغهېمارکد

.بدیل شتون ونلري

رويMortgage

توپهنیتضمدپوردتهورکوونکيپوررويلسوددتیملکدهېسیپمعموالپوردغهېچید) ېسیپېمعادلهغهدېمخلهقانوندای(دې

په. یې ورکويېچیدضمانتستونکيیاخپوردلپارهکولوترالسهدپوردداېبلک،یدنهپورېکنفسخپلپهروي نترېدد.وي

تهخاوندتوکوېددوروستهکولوادالهشرطونودروي دبهه ای یتوکیشولورکهتوپهنیتضمدېچیدادشرطېکمعاملهېد

  .يېکسپارل
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ماخذونه او سرچينې

)۲۰۰۵(ادم بېنېت ات ال، د افغانستان بیارغونه، د پیسو نیوال صندوق 

کال تجارتي قانون ۱۹۵۵د افغانستان د 

  

)۲۰۰۲(ن، پوي اسالم، تېل او په منن آسیا کې بنسپالي احمد رشید، طالبا

  

)۲۰۰۳(۱۸۹۶-۱۸۸۳په افغانستان کې د محکمو ارزونه او مرکزي کېدل، : امین طرزي، قضايي حکومت

  

)AREU)۲۰۰۶په افغانستان کې شخصي کېدنه او اقتصادي اصالحات، : انا پېرسون، له آسه واندې د ا ای پرای کول

  

)۱۹۹۶(ت فریدیریکسین، په افغانستان کې کاروانونه او سوداري بیر

  

)۲۰۰۹(الیکساندر دیر، د افغانستان راتلونکې . جې

  

)۱۹۷۳(لوویس دوپرې، افغانستان 

  

)۱۹۷۰(خصوصي سکتور او د پانونې نوی قانون : لوویس دوپرې، په افغانستان کې آزاد تشبث

  

  )۱۹۷۴(پیسې، مالیه او د اقتصادي پرمخت وت نیوونکي فشارونه : ادفرای، د افغانستان اقتص. ماکسوېل جې

)۱۹۸۰. (د اساسي قوانینو، د ودونو د قانون او د قضا یوه ېنه: محمدهاشم کمالي، په افغانستان کې قانون

  

)۱۹۰۰(محمدخان، د افغانستان اساسي قانون او نور قوانین 

  

)۲۰۰۵(محکمو جوت او پولې، له بن تون سره د قضا د رسمي سیستم پرتله  رامین موسچتاغي، د نویو جوو شویو افغان

  

)۲۰۰۸(رابرت کریوس او امین طرزي، طالبان او د افغانستان بحران 

  

)AREU)۲۰۰۴په افغانستان کې د ازاد بازار سیاست: سارا لیستر او ادم پېن، پیاوې سوداري

  

)AREU)۲۰۰۴نستان کې د مارکېونو پېژندنه،سارالیستر او زین الدین قاریف، په افغا

  

)۲۰۰۲(۱۹۰۰-۱۵۵۰سکات لېوي، په مرکزي اسیا او د هغې په سودار کې د هند نفوذ، 

  

USAIDاد عمل لپاره د افغانستان اجن ، : ریز چاپېریال پرمختاو سودا ر۲۰۰۷(د سودا(
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)۲۰۰۸(افغانستان : داریز الرودکال د هیواد سو ۲۰۰۸د امریکا د بهرنیو چارو وزارت، د 

  

)۱۹۶۹(۱۹۴۶-۱۸۸۰د اصالحاتو او نوي کېدنې سیاستونه، : وارتان ریورین، د نوي افغانستان ظهور

  

  )۲۰۰۵(نیوال بانک، په افغانستان کې د پانونې فضا 
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په اوسني افغانستان کې د سودار قانون:  پرکیدریم 

سريزه  - ۱
  

د . واد اقتصادي او حقوقي  سیستم ورغويېچې د ه ده دولت هه کېافغان کال کې د طالبانو د رژیم له ماتې را وروسته، میالدي  ۲۰۰۱په 

،دولت": د افغانستان د اساسي قانون لسمه ماده وايي. کال اساسي قانون، د افغانستان د راتلونکې لپاره د اقتصادي ودې پر اهمیت  ینار کوي ۲۰۰۴

نيت ؤاو خصوصى تشبثات د بازار د اقتصاد د نظام پربنس د قانون له حكمونو سره سم هـوي، مالت يې كوي او مصـ چونېاېپاني خصوص

.دا د اساسي قانون له احکامو خه یو حکم دی، چې د اوسني افغانستان لپاره د سودار  د قانون  اهمیت  په وته کوي "يې تضمينوي

  

 ردد قانون  له مطالعې، دد افغانستان د سودا راقتصادي ودې  او سودا یکو ترد ا لو  وروسته، اوس دې ته تیار شوي ېقانون ترمنو، ي

رکیو خه تر السه پبې له شکه  له دویم او دریم .  اصلي موضوع ته ور ورو  ،)په نني افغانستان کې د سوداری قانون(: چې ددې کتاب

پدې پرکی به د دواو . ي که چې اوس مهال مو په افغانستان کې د تجارت اوسني  نظام د پېچلتیا سره مخامخ یوشوی معلومات خورا ور د

. يیعنې د افغانستان د سودارحقوقي نظام  چې د هغه  د نافذېدو اکل کېی، او همدارنه  په عمل کې د هغه د پلي کېدو، رنوالی بیان ش

. ئلومات ترالسه کعماو ور ه د افغانستان د سودار د قانون په اه، چې ه ول فعالیت کوي، ال ه د دې پركى په ورستیو کې ب

.  په ه کې دی توپير د هغههمدارنه په دې پركى کې به دا هم روانه شي چې د پخواني نظام سره ه 

  

د دې پركى بحث د افغانستان د سودار قانون په و  پدې ترتیب،. ویواد دی، چې  د تقنيني پلوراليزم له مخې تعریف شېافغانستان یو داسې ه

لکه وزارتونه او د سودار  اداروومهمد د دولت او قوانينویواوسن د رنه به په دې پركى کې د افغانستاناهمد. ېيک سرچینو سره پيل ونو

پركى کې د افغانستان د سودار کې به په دې عین حاله پ. هم بحث وشي چې د دولت د رسمي نظام بنس جووي، په هکلهېمحکم

. معلومات واندې شيهم ، کارول کېي رسمي سیستم خه بهر او یا هم د رسمي سیستم په ن کې  د قانون په سرچینو باندې، که هغه

ې کې به هم د رول لوبولی دی او په راتلونک يمرکزپه برخه کې  راختیااو شوراانو په ولیز ول د افغانستان د حقوقي پ ، جروشرعي قانون

پور ورکول هم نور هغه غیررسمي بنسونه دي، غیر رسمي د دې ترن، د حوالې له الرې بانکوالي، . ولريزیات اغېز  باندېسودار په قانون 

. وشي خبرېچې په جزییاتو سره به پرې په دې پركى کې 

  

قانون سرچینې  د زم او د تجارتپلورالیتقنیني په افغانستان کې - ۲

افغانستان داسې  .جوونې لپاره له يوې خه ېرې سرچینې وجود ولري هغه حالت ته ویل کېي، چې په یوه هېواد کې د قانون تقنيني پلوراليزم 

ون د قوانینو لپاره  مختلفي  ، که چې په دغه هېواد کې د سودار د قانون په د تقنيني پلورالېزم له مخې تعریف کېیهېواد دی، چې 

قانون  يقوانین او شرع)  دوديز(په افغانستان کې غیررسمي ،پرته اصولنامې خهله رسمي تدوین شوو قوانینو لکه تجارتي . سرچینې موجودې دي

. هم شته دي

حقوقي نظام په اه هر ول بحث ر د اوسني د سوداافغانستان دنې د رول په پام کې نيولو پرته ،شوراا ې اولکه جر وغیررسمي بنسوند 

دي، چې له پېیو راهیسې په  باندې وال پراتيکرواجونو، مذهبي او دیني په ایی دودونو اوبنسونهدغه غیررسمي . وي بشپ نهکول به 

. افغانستان کې شتون لري

 مسلو د حل او فصل ،د محلي  یا له مخې د شخو د اواری او یا هم د اتدي، چې معموالً بنسونه مذهبي او هم سیکولر  اييشورااني، هغه
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 ي یا سرچينو د مدېریت په مقصد بود زېرمو د او،حکومتولېهپه . جووليزه تو  انېوله شورا انېد عالمانو شورا یعنې درې) د اسالمي

د افغانستان په پتون مېشتو  ته ورته والی لري اوشورا جره . تون لريشانې شورا قوماندانانواو د محلي انې، قومي شورا)انېعالمانو شورا

د رهبرانو یا مشرانو د راغونېدو په معنا ده، چې په یوه لویه دایره کې د ستونزو د حل لپاره را ولېي او د هغو  هاصالً جر. لري فعالیتسیمو کې 

دغه ول غیررسمي بنسونه د افغانستان د سودار او مدني قوانین . ه د اهمیت و ويپرېکه کوي، چې د ولو خلکو لپار اواه بحث په مسائلو 

ې هویاري عرفي قوانين پلي کوي او یا هم د جرې ونوال په وله ییز ول له خپل قبيلويپه ای اسالمي شریعت،  هنه پلی کوي، بلکې د هغ

. کوي پرېکې جمعي په ه اخیستنې د ستونزو د حل لپاره  خه

سره تفسیر او تعبرېي، خو ايي رتينې معنا یې دا وي چې د افغانستان محلي  مساده او سرسري مفهو پهاصطالح،  "غیررسمي"اکثره وخت د 

ونې  ه نيپرېکد . سیمه ییزې پروسې ېرې پېچلې وي په واقعیت کې ي، وتکیه کزیاته  شفاهي  دودونوخه پر لیکل شوو قوانینو له نظام  قضايي

)پتونوليلکه ( اخالقي اصولو  د ه پرمخ تللو په یوه عادي جره کې پرېکه : توه د بېلې په . و دي پوهېدود له ورایهنوي والی  ایی نظام

 اه  د په ود جرې د پرېک له مخېه سیستم هم بنسیز شوی دی چې د هغه داسې آن یو  کې سلو په اه پدې نظامینو مد . تر سره کېي 

قوانین  يد افغانستان تدوین شواو  قضايي سیستم  ایي  نو په دې اساس، دافغانستان . ته استیناف هم تر سره کېدای شي غونېې لوې مشرانو یو

ف وي، د هغو پرېکو خال حقوق  پوهانایي یو شمېر . پکارويقوانینعرفي  دغه بنسونهکېلري چې په واقعیت  "دساتیر"داسې زیات شمېر

چې  د چلند رنوالی دی په دودیزو یا عنعنوي قوانینو باندې یوه نیوکه، د و په واندې .قضايي نظام په واسطه پلي کېي اييچې د 

له لویو ل مهال دغه قوانین د اکثره افغانانو  په اني واوس. اونا بشپ نظام په توه د هغه له پام غورول درست او ور کار ندی؛ ابدایید

. ارونو خه بهر میشت افغانانو ورني ژوند ته سمون ورکوی

په هغو سیمو . حال کې دي اود سوداریزو ستونزو د حل لپاره مهمې سرچینې بلل کېي په پراختیااوس هم د دغه ول قضايي الرې چارې ،

د ستونزو د حل لپاره ې الرې  پروسې، نو بیا دغه ول بدیلې ريل قاضیان نه ولې اين شمېریی زیات شمېر قضیی محکمېهابتدائی کې، چې  

بدیلې الرې چارې  دا مهال هلته ابتدایه محکمې فعالې نه دي، نوکې، چې اوسينو کوچنیو ارونوهمدرانه په . وده موميل کېي او 

او په اني ول هغه خلک چې په ليرې یات وي د افغانستان ز .  وسیلې دي چې خلک يې په مرسته خپلې ستونزې حل کوالی شي یوازني

تر بنسونه دا  په آنددوی د پرتو سیمو کې ژوند کوي، اوس هم دغه ول جرو او شوراانو ته د خپلو ستونزو دحل لپاره مراجعه کوي، که 

او ورو  نشتوالیفساد، د مسؤلیت . خه خبر لري و ارزتون د ایی سیستم په پرتله  يد دولت د قضائ، اغېزمن او د الس رسي و  او ولو عادالنه

. دي چې معموالً په رسمي عدلي او قضايي سیستم باندې کېي ېنیوک ه دریهغ ،واب وینه

ې ستونزې کوالی شي چې روانپه جمعي توه او په ايي ولنو کې جاري دي چارې بديلې الرې  دا وروستی کی، چې باید وویل شي دا چې

د دوستي په فضاء کې یو له بل سره  د دعوا دواه خواوی او  حل کي  په پای کې دواه اخونه راضي وي داسې چېلاو ور و په دوستانه

.د ېو خه ينې ې دي سمي قضایه سیستم ررغیدا دافغانستان د . خپل ژوند ته دوام ورکي

د دا کی  ايي.تمرکز نه دی شوی او سوداري قانون باندېررسمي بنسونوغی ېدرسي کتاب کې د سودار په د پدې خو له دې سره سره، 

دغه سیستم په سم ول کار کوي، نو بیا ولې رسمي عدلي او قضایي سیستم دومره مهم نل کېي؟ د په داسې حال کې چې  ، پوتنې و وي

خه  و  بنسونواد راتلونکي مشران یاستئ، د سودار له اوسنيد خپل هېو چېو تاسو په توه ود  د افغانستان ترودې کتاب موخه دا ده، 

د اهمیت و دهستاسو لپاره داکوی یا سودري پیل تاسو کار او بار او یا دا چې کله د قانون پوه په توه . خبر کي، چې ه ول عمل کوي

په دې خبرې پوهېدل هم اين دي چې د رسمي حقوقي نظام .  تاسو به خپل فعالیت د هېواد د رسمي حقوقي نظام پر بنس پر مخ بیاییچې که 

رسمي حقوقي نظام کې بې  دې په. تشکیل شوی دی دولت پرې افغانستان  ا هغه بنس دی چې د چې د خه رنه ه واخيستل شي که

 نيمتیاوېیو شمېر  هیررسمي بنسونخو غ. سارې ې شته دي، چې د دې پركى په وروستیو او د کتاب په نورو برخو کې به پرې بحث وشي

په ورته وخت کې، ینې د کندود، یوشانتوب، او په دودیزو محکمو کې د ارنې له شتون خه بې برخې دي، او غیررسمي بنسونه . هم لري

.دغه ول بنسونه داسې پرېکې کوي، چې شفافي نه وي 
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سودار په توه ستاسې لپاره اینه ده، چې له دغه ول بدیلو الرو خه د دوو دلیلونو په د یا او حقوق پوهیو  و اخالقو درلودونکي په هرحال، د

ايي ینې وخت . بېال بېلې الرې چارې په پام کې ولري ستونزو د حل لپاره  خپل مشتری د باید د حقوق پوه: لومی. خبر واوسئ وجه

ې وي که ممکن په دغه ول الرو چارو باندې لت کم وشي او د ستونزو د غیررسمي الرې چارې د ستونزو د حل لپاره ترردو ې الر

ه به دا وي، چې د دغو بدیلو سیستمونو او ستونزو د حل الرو چارو سره، چې په ولنه کې خلک ورسره : دويم. کېلو غاو لپاره دمنلو و وي

رسمي هغه ، فکر وکئ او له  سيستمونه ولوی  اره د بدیلو الرو چارود ستونزو د حل لپ تروهويدا متن، تاسې . ژوند کوي، بلد و اوسو

. بنسونو سره چې تاسې یې مطالعه کوئ، پرتله او ال پیاوي کئ

  

د بحث و پوتنې

؟ په افغانستان کې د قانون کې دهه  پهانتیاه ته وايي؟ دافغانستان د حقوقي سیستم مهمه  تقنيني پلوراليزم.1

  چینې کومې دي؟مختلفي سر

جره ه شی ده؟ شورا ه ته وايي؟ خلک ولې د خپلو ستونزو د حل لپاره، د رسمي محاکمو پر ای شوراانو .2

او جرو ته مخه کوي؟ 

ې ه شی دي؟  بالقوه  د رسمي محاکمو د بالقوه سیستم ې ه شی دي؟  د غیررسمي بنسونو.3

مخهته  مرجعېکومبهلپارهحلدېستونزېخپلدنواست،ییرلووی  ېکهشخريزهسوداپهېتاسېرېچکه.4

کوئ؟

رسمي سیستمونه د غیررسمي سیستمونو پرواندې

داسې فرض کئ، چې درې کسان له مختلفو والیتونو خه د کابل په لور حرکت کوي، چې یو له لکراه، دويم له تورغن او درېیم یې له 

دوه اوون وروسته یوه له . سره یوای کوي او یوه کوچن سوداري پیلوي ېابل ته رسېي، نو خپلې پانکله، چې دوی ک. مزارشریف خه

دا هم فرض . دغو شریکانو خه، پرته له دې چې نور شریکان خبر کي، خپله وله پانه له دفتر خه وباسي او خپل لومني ای ته یې وي

کې د سودار ستونزې په بېالبېلو قضايي الرو چارو حل کېي او په کابل کې هم د مجازاتو  کئ چې په لکراه، تورغن او مزارشریف

ه ول چلند وشي؟ طبعي ده، چې په یو داسې  باید دي غه سي سره، چې مالونه يې پخپل سر ويدستاسې په فکر له . کوم انی معیار نشته

. کوي، دې پوتنې ته واب ورکول ران دی، چې کوم قانون باید پلی شينظام کې، چې هلته قضايي سیستم عنعنوي مقرارت پلي 

  

که چېرې د هرات یو سودار باوري نه . اوس دا هم په پام کې ولرئ، چې دغه ول پېې د افغانستان په سودار باندې ومره ناوه اغېزه کوي

ورته شوې سوداریزې ستونزې ترمن عادالنه پرېکه ونه کي، نو په وي، چې د خوست شورا به د ده او د کوم بل سودار ترمن د کومې راپ

په ورته وخت کې، همدغه ول فرضیه به د یو . دې ول حاالتو کې به دغه سودار نور له خوستي تجار سره د سودار زه ه نه کي

یعنې په دغه ول حاالتو کې به اصلي سودار . لريخوستي سودار لپاره چې په مزارشریف کې د پانونې عالقه لري، هم احتماالً وجود و

په . مالت وکي به سودار خه اييایې داسې فکر وکي چې اونده محلي شورا به حتی که حق د بل چا هم وي، نو له خپل ] پلورونکی[

. نیسيسیستم باندې د باور او اعتماد نه شتون د دې المل کېي، چې د سودار او پانونې  ايي قضايي

  

او خلک کوالی شي، چې د سودار په نظامنامه باندې باور  چې کوم قانون باید پلی شي، پوتنه نه مطرح کېيدا سیستم کې، تقنيني په مدون 

دا مساله، په اني ول په هغو قضیو کې اهمیت پیداکوي، چې په سودار کې دخیل شخص باوري نه وي، چې کوم ول . او تکیه وکي

د خپل ان پرته د سودار د مدون شوي قانون په شتون کې، دغه ول اشخاص کوالی شي، د شورا او جرې له مشورې . ه غیرقانوني دهکن

په بله وینا، قانون په یوه داسې پدیده بدلېي چې ول ورته السرسی ولري او معیاري شکل انته نیسي او . لپاره یو مناسب واب پیداکي



معرفيقانون تجارتيد د افغانستان    

69

  . تناک تمامېيزکسانو ته، چې سوداري کوي او هغو کورنیو او اشخاصو ته، چې له سودار سره تاو لري، ور او ارهمدارنه هغو 

 د قانون په شمول د قوانینو تدویند یادولو و رکی دا دی، چې د سودا ونې سره مرسته کوي  د بهرنی په هېواد کې وروستیاو په بین  پان

او د پانونې په اه پرېکې کوالی شي، نافذو قواينو پر بنس د پانوال او همدرانه بهرني حکومتونه. انتیا رامن ته کويالمللي ايکو کې آس

  . .د کارپوهانو د سال او مشورو د لت مخه نيول کېيپه محلي سیستم کې پدې توه 

ېتنپووبحثد

ان کې دود دي؟ ایا د دغه ول بنسونو شتون د افغانستان  د حقوقي نظام ولې غیررسمي بنسونه په دومره کچه په افغانست1.

  که د کمزور؟ اوسبب کېي  پیاوتیاد

، نو د هغې د حل لپاه به رسمي او که غیررسمي بنسونو ته مخه یا ستیکه چېرې تاسې په کومه سوداریزه ستونزه کې کېل 2.

؟ د غیررسمي لريخه ه  دودونو پکارول نو قوانینو په پرتله له محلي کوئ؟ د سوداریزو ستونزو د حل لپاره د مدو

په ه کې دي؟ نيمتیاوېبنسونو

د تامین لپاره غوره الرې کومې دي؟ ایا غیررسمي بنسونه دې د حکومتي چارواکو  د نتيجو د یوشان کولو،د غیررسمي بنسونو3.

؟ يدا سيستم ه ول فعالیت ولرله خوا وارل شي؟ 

  

خه د مالت سره کال اساسي قانون، اسالمي شریعت، نظامنامو او جزایي قوانینو کي د و د حقونو ۲۰۰۴افغانستان د ، دبین المللي حقوقو  په

پلي  په ولنه کې عنعنوي قانون د. ديکې بې برخېې له خپلو حقونو خه  خه زیات شمېر ايي سیستمونه یاد شوو قوانینو  له،  سره، 

له . مله له و سره ه چلند نه کېي او د دې کار دمخنیوي لپاره ه الره دا کېدای شي، چې مو له رسمي محاکمو خه مالت وکواکېدو له 

خلک به په ال ېر سانه شي او په هېواد کې سفر کوآلدولتي نظام خه د مالت بل دلیل ايې دا وي، چې د افغانستان له پرمخت سره به 

به د دې ول فرضیو په واندې کولو سره . کيتوپیرونه ال ېر روانه  تر من محلي نظامونو  دبه خوت کې راشي او دا به پخپل وار سره 

. شي ه رن کم ور تر بلې معیاري شي او دویزو محلي قوانین به له پخوا نه دودونهکن او سیمه ییز او ملي قوانین

  

او دولتي  یعنې ارزوي، چې د دواو دا وي چې دغه پېچلې معما په داسې ول و ه ننونهدافغانستان حقوقي نظام ته سترایي  يزه توه،،په ول

بديل  ، چې په دولتي سیستم کې دشوبحث و پرېايي د حل یوه ممکنه الره دا وي، چې مخکې هم . و ته واب ووايینظامونو اندېايي 

ممکنه الر ایي دا وي، چې محلي سیستمونه د وضعي  بله د حل. خه اقتباس و شي) همکار(( او )) يتوبمن(( سيستم له اصولو لکه 

سره له دې، . رسمیت و پېژندل شي رنده په شي او د ود حقونو په پام کې نیولو سره یې ینې مسایل وېل او په "اصالح"قوانینو په مرسته 

د شرعي محاکمو په . لیدل کېي نهپرمخت د کتنې وپه ادغام کې  وغد هه ېر واندیزونه شوي دي خو چې د دې دوو سیستمونو د ادغام لپار

ستونزو خه ل کیي او دغه ستونزه د کېلو اخونو لهموجودو ون د درېیو بېالبېلو عدلي سیستمونو شتون، د هېواد د حقوقي سیستم له 

وېش د دې المل کېي، چې د دغه هېواد قضايي او  ترمن سیستمونو مختلفودکې افغانستان په توه، وليزهپه . نه حل کېي پرتهژمنتیا یجد

که کله چې په هېواد کې د ستونزود حل  لپاره  تقنيني پلورالیزم د محدودیت سره مخ کوي،په افغانستان کې  اد. توکل وچلېي پهعدلي سیستم 

حل لپاره ېرې کمې الرې چارې اغېزمن د ستونزو د واقیت کېپه افغانستان کې په  چې ا ورکويسره یوای شي د دې معن میکانيزمونهرقیب 

  . نتیجه ورکوي شتون لري چې معکوس 

تجربي سره شریکې  مثبتېو ددې امکان شته چې دا سيستمونه  په همغي د شخو د حل په برخه کې عمل وکي اخو له دې سره سره بیا هم 

. تر السه شوېلې ورکي خو تر اوسه پورې په دې توا د حل کومه الره نه ده کاندي، ايې ې پای

  



معرفيقانون تجارتيد د افغانستان    

70

۳ -  ررسمي سیستم په افغانستان کې د سودا  

د دغه سرچینو هره . غسې، چې په دویم پركى کې پرې بحث وشو، د افغانستان د سودار قانون په و اخیزه سرچینو ترتیب شوی دیاهم

دودونه،  ايي. غه وخت ستونزې حل کيادولت د همچې د هغه په مرسته رامن ته شوې  کې اریخ په یوه انې دورهبرخه د افغانستان د ت

او ارزتونه هم  شرعي احکامپه ورته وخت کې . قبیلوي او ملي عنعنات د خلکو ترمن په پرله پسې ول د قراردادونو د اجراء لپاره کارول کېدل

 وضع شوي قوانينو د له خوا  حکومتونود وخت دپه افغانستان کې ، همدارنه  . ریزو راکو ورکو په وخت کې کارېدلېپه پراخه پیمانه د سودا

. به خپله کې وهاصل حقوقي 

  

 و  مسلوینپه  میالدي کال مدني قانون دواو  ۱۹۷۷قانون او همدرانه  اساسيکال  ۲۰۰۴سره سره، د سرچينو ویاو نو دوديزوتجارتي قوانینو د

ماده وايي، هرکله، چې  ۱۳۰د افغانستان د اساسي قانون . محدودیتونه وضع کي دي، چې په مستقیم ول باید د اسالمي فقې له مخي حل شي

 ۱۳۱ن د اساسي قانو. اساسي قانون او یا نور قوانین ونه شي کای، د کومې مسالې په اه الروونه وکي، نو په دې صورت حنفي فقه پلي کېي

جعفري فقې خه کار  "له"لپاره په شخصیه احوالو پورې مربوطه قضایاوو کې محکمې د اهل تشیع "ماده بیا اهل تشیع ته اجازه ورکوي، چې

کال په اساسي قانون کې راغلي، په موضوعي قوانینو کې هم راغلي وو، چې د اساسي قانون له تصویب  ز۲۰۰۴د دغه ول مسایل،  چې. "واخلي

.وه واندې موجود وخ

  

اساسي قانون - الف

کال اساسي قانون د   ۲۰۰۴د . ي قانون تصویب کسمیالدي کال د جنوري په لورمه، دافغانستان داساسي قانون لویې جرې اوسنی اسا ۲۰۰۴د 

انون له احکامو سره په کر کې وي ول هغه قوانین، چې د دې اساسي ق. يېافغانستان د اسالمي جمهوریت تر  ردو عالي حقوقي سند ل ک

د دې قانون له مخې، د افغانستان دولتي سيستم درې مهمې برخې لري او دا اساسي قانون د ولسمشر، ملي شورا او د . لغوه داعتبار و نه دي او

د افغانستان اوسنی . شوي دياو لویې جرې واکونه هم مشخص د دې ترن په دې قانون کې د والیتي ادارو. یه اران واکونه اکيئقضا

په عین حال کې، اساسي قانون د . فهرست په ول بیان او تضمینويهغو ملکیت په ون یو په یو داساسي قانون د ولو وو بنسیز حقونه د

واد نوی اقتصادي ېمه مادو کې د هد افغانستان  اساسي قانون په لسمه او دیارلس. افغانستان د سودار د نظام  د جوت په اه واندوینه کې ده

.ئه کعسند کې  مطال) ضمیمه شوي(اونده مادې په مل شوي  اٌلطف.  نظام ازاد بازار ودلی دی 

  

)مدون قانون (ب شوی قانون یتصو - ب

خوا تصويب  او ولسمشر له  ملي شورا د دواو مجلسونو لهمادې له مخې، مصوب  قانون هغه قانون دی چې  د ۹۴د افغانستان د اساسي قانون د 

په ((یمه ماده په دې اه داسې وايي ېد اساسي قانون در. ثیت لرييمور یا ارونکي حنورو قوانینو لپاره داساسي قانون حکمونه د. خوا توشېح شي

ملي شورا انون، چې د افغانستان دهغه قهر)) افغانستان كې هې قانون نشي کوالی چې د اسالم د سپېلي دين د معتقداتو او احکامو، مخالف وي

ملي شورا له خوا لغوه شوی نه وي وروسته تصویب شوی وي، ترهغې چې د) کله چې دا شورا جوه شوه(کال د اکتوبر میاشتې  ۲۰۰۵له خوا د 

.يېرل کې، د اجرا و قوانینو خه شمیدلېاو یا یې هم وخت پای ته نه وي رس

 ۱۹۷۰او  ۱۹۵۰،۱۹۶۰د . قوانین په افغانستان کې عمالْ نافذ ديعي ر ران کار دی، چې کوم وضېلومول عمخو له دې سره سره د دې واقعیت 

له ) کال سمبر ۲۰۰۱(ر بحثونه او جنجالونه یې په اه اوس هم شته، د بن د توافقنامې ېي نظامنامې، چې خورا ققوانین او حقووضعي کلونو ېری 

.يواد کې نافذ دېمخې اوس هم په ه

کې له احکامو، نیوالو ېد بن پریکې دافغانستان د لن مهاله حکومت جوت اکلی و او دا یې هم روانه کې هر هغه قانون، چې د دغې پر
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 ل کر کې نه وي، معتبر يېحقوقي مکلفیتونو او د افغانستان له اساسي قانون سره په .کې  هغه احکام او فرمانونه، چې د طالبانو په وخت

په وخت او و ستانيخو دا هم ال تر اوسه روانه نه ده، چې د کمون. صادر شوي، له نیوالو توافقنامو او بین المللی حقوقو سره اخ نه لوي

و یپه ورته وخت کې، د ملي شورا له خوا د نو. نهه ي او کېهمدارنه د کورنیو جو په دوران کې صادر شوي احکام او قوانین معتبر ل ک

.قوانینو تصویر ال روانه شيي افغانستان د وضعکول دي، دي قوانینو لغوه کول او عصر ود پخوانييې قوانینو په تصویب سره به چې موخه 

  

ر مهم قوانین او نظامنامې هم شته چې په د دې رسالې په راتلونکو مخونو کې به یې په زیات تفصیل سره مطالعه ېر په اه نور  شمسوداد

قوانین تشریح شوي وضعي الندې په لن ول . افغانستان د سوداریز نظام قانون اکيپه وليزه توه، دغه قوانین په خپل چوکا کې، د. کي

.دي

  

میالدي کال د تجارت قانون ۱۹۵۵د 

هغه وخت بیا تر اوسه شاوخوا پنوس شوی او له د شهید داوود خان په دوره کې تصویب) د تجارت اصولنامه(د افغانستان دسودار قانون 

. شوی دیمادې لري او د تجارتي معاملو د ترسره کېدو لپاره طرح او تدوین ۹۰۰دغه قانون . يېي، خو دغه قانون تر اوسه نافذل کېرېکاله ت

په نوي قانون کې یې له پخوان : ولد مثال په . مې ینې برخې لغوه او یا هم په مشخصو مادو سره تعویض شوي ديامناد نوموي قانون یا نظ

چې ددې موضوعوتو سره اه  لغوه کی دیهغه برخې شرکتونو او همدرانه د مشارکت قانون لیت ؤمسمحدود  اونظامنامې خه  د سهامي 

.ددې قانون اونده مهمې برخې ددې کتاب په مل شوو سندونو کې راغلي دي. لري

  

کال مدني قانون ۱۹۷۷د 

د دغه قانون په دویم . کال د مدني قانون په وله کې، د سودار مسایل په اني ول سوداریز قراردادونه ېل شوي ديز۱۹۷۷د 

مدني قانون په سوداریزه  .ېل شوي دی، چې دافغانستان د قراردادنو د قانون بنسیزه سرچینه ل کېي)) حقوقي معامالت(( پركى کې 

 .د قراردادونو په اه د هغه چلند ریسک بنسيز کوي چې دا پخپل وار سره د قراردادي ژمنو پلي کول ستونزمن کوي. ی لريبرخه ېرې نيمتیاو

د ملي شورا له خوا تصویب او   نه شوې ده، خو دغه طرحه تر اوسه تيبپه اه یوه مسوده ترد قانون کلونو ترمن، د قراردادونو  ۲۰۰۴او  ۲۰۰۳د 

.شیح کې دهنه هم ولسمشر تو

  

، د هغه ي، دقراردادونو د اعتبار مساله روانه کيشپه روانه ول بیان  اصطالحاتد قراردادونو په نوي قانون کې هه شوې، چې حقوقي مهم 

مدني قانون له د . عادالنه تطبیق لپاره زمینه برابره کي او همدرانه هه شوې، چې د قراردادونو د تفسیر لپاره اني قواعد مشخص کيد 

ستونزو خه یوه داده، چې خورا ېر حقوقي عربي اصطالحات پکې کارول شوي دي او دا داسې اصطالحات دي، چې د افغانستان په رسمي 

انه او نو په همدې اساس، چې کله د دغه ول اصطالحاتو تفسیر او تعبیر کېي، نو چندانې ېر ر. پتو متنونو کې چندانې عام نه دي دري او ژبو

.واضح نه وي

د بحث او خبرو لپاره پوتنې

 او لري؟ ۲۰۰۴ایا دیکې او تله قانوني سیستم سره ا رکال اساسي قانون د افغانستان د سودا  

  

 ردي؟ غورهد افغانستان د سودا قوانین کوم دي؟ ولې دغه قوانین دومره د اهمیت و    

  

د محاکماتو د اصولو قانون
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سره په مطابقت فعالیت کوي، چې له او اصول مقرارتو  د یو ل حقومي محاکم د نورو هېوادونو د حقوقي مدني سیستمو په ېر، د افغانستان 

کال کې تصویب  ۱۹۹۰، چې په )Code of Civil procedure(محاکماتو د اصولو قانوند مدني د.واندې په قانون کې تعریف شوي وي

په افغانستان  .کېيکار اخیستل لپاره ېاقام و د اوچې په مختلفو دورو کې ترې د دعو پکې راغون شوي، او اصول شوی، هغه رسمي مقررات

کال د مدني محاکماتو د اصولو قانون د رسمی اصولو یوه لویه وله تسجیل کې چې د دعوا د اقامې په اودو کې باید مراعات  ۱۹۹۰کې د 

.شی

  

تصویب کي  کندودونههېوادونو په ېر د قضايي، مدني او جزایی نظامونو د ارلو لپاره بېالبېل قوانین اوزیات شمېر افغانستان هم د نورو 

، داچې آیا محکمه د نیولې بیا د دوسیې تر جوولو ه کې د دعوا له اقامې خهمحکمپه - ېحقوقي پروس ېد مدني قانون کندود د ول. دي

همدارنه د مدني . ه نه او همدارنه د استيناف غوتنې داصولو په شمول  د ان سره لريکومې خاصې قضیی د ېېلو واک لري او ک

ېي، محدودیت او ک هه کوي، په هغه عنعنوي الرو چارو لکه شورا او جره باندې، چې پر بنس یې ستونزې حل محاکماتو د اصولو قانون

د مدني او عامه حقوقو په قضیو کې د غیر قضایی غونو تصميمونه او ((  :غلي ديماده کې داسې را ۴۹۰په  دې قانوند. قیودات وضع کي

خو له دې سره سره، په محاکمو او حقوقي ادارو کې اوس هم په پراخه پیمانه د هغو پرېکو مالت کیي، چې د )) قرارونه د اعتبارو ندي

.يدویئشورا پرېکې مني او تا خو  په عمل کې حقوق او محاکم په منظم ول د .شوراانو له خوا کیي

  

 تجارتي محاکم انې توه  ، چې پهمحاکمو د اصولو قانون ته اعتبار ورکوي ، د تجارتي محاکماتو د اصولو قانونهمدارنه، د مدني 

قضاوت کې عام دي،  په قانوند و اخیزه استماعیه سیستم خالف، چې د مدني. د کامن الو غوندې د قضاوت طریقه رامن ته کياو اداره 

هغه محاکم، چې د دغو دوو . په دې ول پریکو کې د قضیې قاضي په خپله مساله تعقبیوي او د حقیقت د اسنادو پیداکول هم د ده په غاه وي

اعیه غونو کنالو په اساس عمل کوي، داسې مقررات او محدودیتونه وضع کوي، چې په هغې کې قاضي په یو پاویز ول د قاضیانو  له استم

وروستی )) ماده۵۰۰((، قضا مظهر دی نه مثبتپه روانه ول داسې وايي محاکماتو د اصولو قانون د مدني . وکيوروسته د موضوع په اه فیصله 

رې کار  قانون هغه قانوني سرچینې، چې د ستونزو د حل لپاره ت مدني محاکماتو د اصولو کی، چې باید په پام کې ونیول شي، دا دی، چې د

.په وته کوي اخیستل کیي، 

  

وضع  لوایحپه دغه قانون کې یو ل داسې . ويمینظتد دعوا جریان ، په تجارتي دیوان کېتجارتي محاکمو د اصولو قانونکال کې د  ۱۹۶۵  د

هغې، چې این دالیل او  وروسته له. شوي، چې پربنس یې د مسالې دواه اخونه کوالی شي خپله دفاع واندې کي او اصالح یې کي

باید له شپو میاشتو  یوه قضیهد قانون له مخې، . ثبوتونه واندې شي، د محکمې قاضي یوه استماعیه غونه راغواي او د محاکمې لپاره تاریخ اکي

سته والی د محکمې له خوا په قانوني ول غایب وي او یا هم د مسالې ورو نهاخو هېر وخت ونه نیسي مر په هغه صورت کې، چې دواخه 

خپله پرېکه اعالن کي، نو  محکمهپه افغانستان کې وروسته له هغې، چې . خو په عمل کې بیا اکثره تجارتي قضې کلونه وخت نیسي. تایید شي

د معیاري سیستم  نونمحاکمو د اصولو قا تجارتيد . پلي کېدو لپاره یې اضافي وخت نیول معمولي خبره ده، که چې پرېکه ژر نه عملي کېي

.  د دعوې دواه اخونه مکلف نه دي، چې سالکاران ونیسي نو له همدې المله ېر ل تعداد دغه کار کوي. له کمت سره الس او رېوان دي

    

یوې  په محکمه کې د. شي هکمد پرېکو کیفیت کچه په سترو پېچلو پېو کې د کارپوهانو کمت د دې المل شوی، چې د حقوقي قضیو 

دعوې د ثبت لپاره کومې حق الزحمې ته اتیا نشته، خو په معمولي ول سره له قضاوت وروسته دصادر شوي حکم له مخې یوه اندازه پیسې 

سلنه د قضیی ونکي؛ د دعوا یوه سلنه د بایلونکي  ۱۱د حکم (د حق الزحمې اندازه . بایلونکی لوری ورکويورکول کیي او معموالً دا پیسې 

.نه لري تاوله لت او د قضايي خدماتو له لت سره ) رض تهعا

  

  ېتنپووبحثد

ه ده؟ محاکماتو د اصولو د قانوني موخه  
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رولي؟ود افغانستان په محاکمو کې کوم قوانین قضایي اقدامات کن  

ینې قوي برخې کومې دي؟ کمزورې نقطې یې کومې دي؟ د دغه قوانینو

نیند سودار نور قوا

د . نو په قانون کې کارېدلېومادي، تر دې وروستیو پورې د افغانستان د قرارداد ۴۷۰او  ۱۱۶تجارتی محاکمو د اصولو قانونکال د  ز۱۹۵۵د 

دغه قانون ولسي جرې ته واستول شو، . د ولسي جرې د رخصت په وخت د قراردادونو نوی قانون السلیک شو ۲۸کال د جنور په  ۲۰۰۷

ذ ل کېي، خو ایي ولسي فاوسه ولسي جرې نه دی تصویب کي نو له همدې المله دغه قانون تر اوسه د اجرایه قوې په فرمان سره نا خو تر

دغه قانون د شرکتونو اوند مسایل د سودارې له اصولنامې خه بېل کي دي او دواه یې به بېالبېلو قانونونو . جره پکې تعدیالت راوي

.دي، چې یو یې د سهامي شرکتونو قانون دی او بل هغه یې د محدود المسؤولیت شرکتونو د قانون په نوم یادېي تقسیم کي

د حکمیت په قانون کې د افغانستان محلي دودونه، . کال  کې د افغانستان دولت د مصالحې او حکمیت قوانین تصویب کل ز۲۰۰۷په  

په دې قانون کې روانه شوې، چې د تجارت له دواو اخونو خه هر یو یې کوالی شي، یو . وي ديعنعنات او نیوال میکانیزمونه راغون ش

. د محکمې درې واه حکمونه حکمیت تشکیلوي. حکم غوره کي او دواه حکمونه کوالی شي، چې په مشترک ول درېیم حکم واکي

د محکمې پرېکه، د درېیو تنو قاضیانو . بې پرې پېژندل شوی دی) کل کېيا نو له لوري احکمو اکل شو د دوو نورو چې(یوازې درېیم حکم 

د حکمیت د ديوان حکم په هغه صورت کې په محکمه کې د پلي کېدو و .حکمیت بور غي دي، په اکثریت ترسره کېيد په م، چې 

تلو و الرې شته که چې د حکمیت مقصد د ت د رایی په اوند د استيناف غوید حکم.  دی چې بایلونکی لوری هغه رعایت نه کي

د ( استیناف غوتل په کندود کې د نيمتیا په اه صورت مومي .محاکمو له سيستم خه بهر په چکتیا او اغېزمنتوب سره د پرېکی کول دي

حکم د فاکتونو پر بنس غلطه که چېرې ، د مثال په توه( ، نه د موضوع د ماهیت په اه )مثال په توه حکم په سمه توه کندود نه عملي کوي

) مادې۲,۱۰،  ۴,۹) (پرېکه کوي

  د بحث و پوتنې

د رخه متشکل دی؟د افغانستان د سودا قانون سیستم له کومو قوانینو  

  

ه شی دی؟ په افغانستان کې کوم قوانین پر حکمیت باندې ول صادرحکمیت ه دي؟ د حکمیت حکمونهي؟  دېوال يتوب من او

ې ه شی دي؟ منيتوبحکمیت ترمن توپیر ه شی دی؟ د 

د هغه پوسيله دواه لوري د دریم شخص او یا شخص  «: د سوداريز منيتوب قانون له مخې، منيتوب داسې بهيير دی چې

دا قانون داسې چارچوب ). ماده ۴(» خه غوتنه کوی تر و ددوی سره د دوی د النجې په سوله ایز حل کې مرسته وکی)»منی«(

واندې کوي چې د هغه په تر کې دواه لوري په خپله خوه د بهرن مرستې له الرې النجه حل کاندي پرته لدې چې ددوې خبرې اترې به 

وطلبانه ماهیت هغه د منیتوب دا. ددوې خالف و کارول شي او په تدریجي توه دوی د خپلې دعوا واندې کول او حکمیت پای ته رسوي

ه دي چې کندودونه د د عوا له اقامې او حکمیت خه بېلوي چې په تر کې یی دریم لوری د النجې د حل په اوند خپله پرېکه په جبري 

د قرارداد  کله چې دواه لوري د منيتوب له الرې هوکې ته ورسېي، بیا دوی کوالی د اختیار له مخې هغه یعنې هوکه .  توه تحميلوي

منيتوب د النجو د اواري لپاره یوه مهمه مرستندوه وسيله ده چې په تر کې یی د دعوا  د اقامه ) ماده ۳۷(د اجباري برخې په توه ومني 

.کولو او حکمیت ته اتیا نه پیدا کېي
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واد کې د کورنیو او بهرنیو پانونو د ظرفیت ېهد دې قانون هدف په . کال کې د افغانستان د خصوصي پانونې قانون تصویب شو ز۲۰۰۵په 

د دې قانون په تصویب سره د بهرنيو او کورنيو پانوالو مالت کیي او هغوی تشویقیي، چې په دې کار سره د اقتصاد پرمخت . لوول دي

). ه ماد )۲ي، چې خلکو د ژوند سطحه لوه شي ېي او د دې المل کېي، کاري زمینه برابرېرامن ته ک

د پخواني قانون په پرتله، دا قانون پانوال ل تشویقوي او کمه انیزه ورکوي خو په دې قانون کې د ستونزو د راپیداکو په صورت کې د 

دو غوتنه شوي او ېد جو(HCI)په دې قانون کې د پانونې عالي کمیسیون . حکومت په ون د ولو اخونو مسوولیتونه په اه شوي دي

د افغانستان د پانونې په عالي کمیسیون کې د . دو حکم هم صادر کی دیېد جو (AISA)افغانستان د پانونې د مالت ادارېارنه یې دهمد

وزارت، د بهرنیو چارو وزارت، د اقتصاد وزارت، د افغانستان بانک رئیس، دکانو او صنایعو وزرات ددکرنې، اوبو لولو او مالداری مالیې وزارت، 

وزارت له خوا رهبري کیي او ریاست یې د افغانستان  د سوداردغه کمیسیون. او د خصوصي سکتور دوه استازي چې رایه نه لری، برخه لري

. مالت اداره یا ایسا پرمخ ويد پانونې د

  

د افغانستان د خصوصي پانونې قانون

  

:د کمیسیون دندې او صالحیتونه: اتمه ماده

  

.کو کنالره تصویبول او هغوی ثبت کولېجلسه کې د کمیسیون د غونو او پر په لوم - الف

  

لپاره د تعدیالتو واندیز ذیصالح چارواکو تهه والي حالت ارل او په دغه قانون کې د په وله ییز ول افغانستان د پانونې د  –ب 

  

د مالت اداره رامن ته کول لپاره  افغانستان د پانونې د  اداري چارو د ال ه پرمخت - ج

  

ونه وقواعد تصویب کي او یا د ایسا دفتر ته الراوې دو لپاره مقررېدغه  کمیسیون همدرانه صالحیت لري، چې ددې قانون د پلي ک - د

ل وهغو احکامو تدویند اتیا په وخت کې په دې مقررو کې د. وکي، چې ورته مقررې او قواعد د ارلو لپاره د کمیسیون له الرې تسویدکي

خو په ورته وخت دا کمیسیون نه شي کوالی، چې د. خصوصي سکتور د تشویق لپاره ترې کار واخیستل شيپانونې او دي، چې دېشامل

. ر کيېتشویق ي پوله عالوشوو مواردور مالیې وزارت له رضایت او قناعت پرته، له پورته ذک

  

له ایسا سره تر سال مشورې . وضع او اکي  (Threshold Value)دازه پیسې د حق الشمولیت لپاره دغه کمیسیون په پيل کې یوه ان - س

نو په دې صورت ثبت وي،  د پانونه اندازه د حق الشمول له مبلغ سره مساويو وروسته، دغه کمیسیون د دې صالحیت لري، که چیرې د تشبثات

او ثبت شوي تشبثات، ه الحیت هم لري، چې د دې قانون د پنمې مادې مطابق هغه شرکتوند ایسا اداره دا ص. ژنيېشوي تشثبات په رسمیت وپ

کمیسیون کوالی شي، د هغه دالیلو پربنس، چې . ژنيېي، د پانونې اندازه یې د حق الشمول له  مبلغ خه کمه وي، په رسمیت وپېچې تمه ک

چې په مرسته یې د ایسا د پریکو په اساس راجسترشوي تشبثات په رسمیت نه دي  این یې بولي، داسې کندودونه رامن ته کي او وې یي،

.پيژندل شوي

  

دا به د دې کمیسیون له انحصاري واکونو خه وي، چې د دې قانون په نورو احکامو کې الس وهنه وکي، کمیسیون کوالی شي،  - ش

  .چې دولتي راجستر شوي تشبثات په رسمیت و پيژني

پو تنېد بحث و
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ی؟ول تنظیمی ه ونهپه افغانستان کې خصوصي پان  

  

ونې قانون کوم مطالب بیانوي؟د افغانستان د خصوصي پان  

ه شی دی؟ د دې کیمسیون واکونه کوم دي؟ ونې عالي کمیسیوند پان

نک قانون د افغانستان د مرکزي بانک رول تعریف دافغانستان با.  کال کې تصویب شول ز۲۰۰۳ه په قانون دواوال د افغانستان بانک قانون او بانک

د بانکدار قانون دافغانستان . کی دی او هغه ته یې واک ورکی، چې پرته د حکومت له هر ول مداخلې خه د بانکوال سیستم واري

له لوري د خلکو د او یا هم  بانک یو داسې بنس تعریفوي، چې د خلکو پیسې یا د خلکو د پرداخت و نور توکي د امانت په ول ساتي

دغه قانون د نیوالو معیارونو بهتره بېله . د بانکدار قانون، بانکدار د جواز لپاره دوه مرحله یې پروسه اکلې ده.  وورکويه پانونې لپاره پورون

  .ده يل شوپه دې قانون کې سالم مدیرت،  د ممکنه خطر مدیرت او شفافه حساب ورکونه الزامي . ده

  

اجرایوې برخه . ج

له ولسمشر . دی په نیواله کچه د افغانستان استازیتوب کوي او په داخل کې بیا حکومت کوي. ولسمشر د دولت رئيس او د اجرایه قوې مشر دی

ندان، اقوم سر اعلید نورو دندو ترن ولسمشر د پوي واکونو . سره د هغه  لومي او دویم مرستیال د کارونو په اجرا کولو کې مرسته کوي

ولسمشر د یوه .  د لویې جرې تشکیلول، د سترې محکمې دغو انتصابول او ولسي جرې ته د وزیرانو د  ور پېژندلو دندې هم په غاه لري

په . شي پالیسي جووونکي شخص په توه کار کوي او په ینو قوانینو کې داصالحاتو واندیز هم کوي، چې د ملي شورا له خوا باید تصویب

. اساسي قانون کې ینې داسې محدودیتونه هم شته، چې د ولسمشر واکونه محدودوي، چې دی یې باید پیروي وکي

  

هر وزارت دیوه وزیر له . د دولت اجرایه قوه له وزیرانو خه تشکیل شوې ده، چې هر وزیر بیا په خپل نوبت د یوه وزارت مسوولیت په غاه اخلي

مهال په ولیز ول د  دولت اجرایه اوس. وي، اداره کیيورکرایه  ه  د اعتباراو جر کېيه خوا ولسي جرې ته معرفي خوا، چې د ولسمشر ل

عدلیې : د دې درسي کتاب لپاره مهم وزارتونه عبارت دي له.  وزیران لري، چې هر وزیر یې په خپله برخه کې اني مسوولیتونه لري ۲۵قوه 

یاد شوي وزراتونه که زمو د مطالعې لپاه این دي، چې د افغان حکومت د . قتصاد وزارت  او سودار وزارتوزارت، مالیې وزارت، ا

.  ورنیو فعالیتونو مسوولیتونه په غاه لري

  

عدلیې وزارتد 

  

دغه  وزارت د حکومت یر . ه لريعدلیې وزارت دافغانستان د اجرایه قوې یوه برخه ده، چې د قانون د مالت او د هغه د ساتنې مسوولیت په غا

رې قضایې امور په غاه لري، چې مهمې دندې یې په ول هیواد کې د قوانینو تسوید، نشر، توزیع، حقوقي عامه پوهاوی، د محاکمو د سیستم له ال

.ارنه ده دارالتأدیبونواو د  اداره کول، د توقیف مرکزونو ، د زندانونواوساتنه مالت ملکیتد دولت د

، چې له دې هداسې کا رمندان درلودل، چې د قوانینو او اسناد په تصحیح  کې کار کاو ۱۳۰۰مالیې وزارت کال د م په میاشت کې، ز۲۰۰۷د

د لیسانس  تر کچې یا له دې یې کچې پورې زده کوونکي ر کارېسلنه  ۸۰د عدلیې وزارت له . هتنو په کابل کې کار کاو ۳۷۵جملې خه یې 

. يسلنه کارکونکي یې د لیسانس او تر هغه لوې  زده کې لر ۱۳ي دي او پاتې کې  ک

  

وزارت په دې برخه کې  قوانین تسوید کوي، چې له هغې . یو له مهمو دندو خه، چې د عدلیې وزارت یې مخ ته وي، هغه د تقنین برخه ده

. وروسته بیا د هیواد د مقننه قوې له خوا ا تصویبیي
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افغانستان له اساسي او شرعي قانون سره په پرتله کوي، چې په ) پیش نویس(وزارت دتقنین برخه باید په وليزه توه، د قانون مسوده د عدليې 

د عدلې وزارت د تقنین برخه د دغه وزارت له مهمو او اساسي . ینو سره هم باید په کر کې  نه  وينمخالفت کې يې نه وي او د هیواد له نورو قوا

قنین برخه هغه قوانین چې ملي شورا یې تصویبوي، له ولو  اخونو یي او له بلې خوا همدرانه د تو خه ل کیي، که له یوې خوا د برخ

. ه ويتقنین برخه هغه مسوده، چې د  قانون به خپلوي، د افغانستان د نظام له مطابقت سره یې پرتله کوي، چې د بل کوم قانون سره په کر کې ن

  

د وزارت د حقوقو دا برخه په حقیقت کې یو اجرایوي بنس دی، چې دخلکو د عریضو د . د عدلیې وزارت بله مهمه انه د حقوقو برخه ده

ي حل لپاره د بدیلو الرو مالت کوي او افغانانو ته لومني حقوقدا انه د ستونزو د. اخیستلو او د قضایی مسایلو په پلي کولو کې بشپ واک لري

ي، چې ېحقوقي انه که د عدلې وزارت په چوکا کې رامن ته شوې، ترو هغه شکایتونه ترالسه کي او وې . خدمات برابروي

). ماده  ۱۲دمدني محاکمو د اصولو د قانون ( مسله ده،  ) نه اجباری( له تخنیکي اخه د شکایتونو ثبتول اختیاري   هم که ه. ماهیت لريي قضای

. تونو ته سپارل کیيیهغه اونده مدیرحقوقو ریاست او ددی لي ر کې مخکې له د، چې شکایتونونه محاکمو ته واندې شي، لومخو په عم

  

کسان  ۹۵۰تونو کې شاوخوا یتونه شته، چې په ولیز ول په دغو مدیریولسوالیو کې حقوقي مدیر ۳۵۷ولسوالیو خه په شاوخوا  ۳۶۵د افغانستان له 

او ي ونکو سره مرسته کوي، چې فورمې ه ول کې کوي او شکایت کېد ولسوالیو او والیتونو د حقوقو چارواکي شکایتونه . يکار کو

په هغه صورت کې، چې . همدارنه خلکو ته دا په اه کوي، چې تر کومې کچې د ولسوالیو په محاکمو کې خپلې قضیې مخ ته وی شي

له محکمې ته واندې اکه وکي، چې مسېنيرو له خوا حل نه شي او یا د قضیې دواه اخونه پرياانو او قومي سپنې شورعی وقضیه له بدیلو الر

په کابل کې حقوقي ریاستونو او اوندو . کوي، نو په دې صورت کې قضیه محاکمو ته او د اتیا په صورت لوو نورو ارانو ته واندې کیي

چې سره ددې  ،منقولو جایدادنو په تصرف باندې تمرکز کويو په اه یر ه نه دي کي او یری وخت دسودار مسایلمدیریتونو یې د

سلنه قضیې سوداريز ه له باید ستاسې لپاره د حیرانتیا و نه وي، که په ول هیواد کې نژدې  پنادا مس. ددې دندې واندوینه هم شوې ده

. يېوالتیا نه لیدل کېحل لپاره د قضايي چلند ته ېره لد تر اوسه د سوداریزه ستونزو. خاصیت لري

  

د بحث و پوتنې

ه شی دي؟ د عدلیې وزارت مسوولیتونه  

ونو دندې او رول یدعدلیې وزارت دوه مهم  ریاستونه کوم دي؟ د دغو ریاستونو مهم رول کوم دول بنس ؟ ولې د دغه

مهم وي؟

 رپه سیستم کې کوم رول لوبوي؟عدلیې وزارت د افغانستان د سودا

ه  یاشعبه  مهم رول لري؟ حقوق که تقنین؟ ولې؟ان ستاسې په فکر په عدلې وزارت کې کومه

)MOCI(وزارت ود سودار  اوصنایع

صوصي دغه  وزارت د خ.  وزارت د افغانستان د خصوصي سکتور د پالیس جوولو اساسي بنسونو خه ل کیي ود سودار او صنایع

او تقنیني اصالحات، حقوقي  د مقرراتو:  د مثال په ول (.مسوولیت په غاه لري لوا او د همغې پالیس د جووکسکتور لپاره دیو منظم چو

ندودونو پورې ترامونو تشویقول او عامه پوها وي تشکیالتلکدا هدافو دالسته رودغه ...) یوتقویه کول، د مالي پرو لو زارت دخپلې رهبراو

په . سوداري پرمخت وکي چې په تر کې یی د سودار وزارت هه کوي، چې داسې یو چاپیریال رامن ته کي. لپاره ستراتیژي اکي

مهم  چې د بین المللي سانداردونو سره سمون ولري، همدې خاطر دغه وزارت د سودار په برخه کې د قانون ذار او دمقررو د تدوین لپاره

تطبیق لپاره باید کافي ظرفیت   چېعادالنه او شفاف د یادو شوو مقررو او قوانینو د د سوداريزو بنسونو له خوا دغه وزارت. ه غاه لريرول پ

. چې سوداریز بنسونه یې د یاد شوو قوانینو د پلي کیدو لپاره الي کوم هغه لتونه راکم کي او تر وسېولري
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کال تصویب شوې نظامنامې په  ۱۹۵۵رت په له ییزو تجارتي پروژو کې د مشرتابه په یر رول ادا کوي، چې د وزا ود سودار او صنایع

وزارت الندې   ود همدې پروژې په مرسته،د سودار او صنایع. اساس، اوسني افغانستان ته یو باثباته تجارتي نظامنامه یا قانون تصویب کي

د خصوصي پانونې قانون، د حکمیت قانون، د منيتوب قانون، د مشارکت قانون، د سهامي . ((ي ديخپلې کنې عدلیې وزارت ته تسلیم ک

))قانون دونورانداستد د تجارتي عالیمو قانون، د استازیتوب قانون او د اختراعاتو د ثبت او ، کاپیشرکتونو قانون، د قراردادونو قانون، د 

  

خپل و په اه چې تجارت پورې تلي وي، ینبیمې، اجارې، د محاسبې معیارونه او نورو ولو هغو قوانند مرکي، وزارت ود سودار او صنایع

وزارت هه  وسودار او صنایعسازمان په واندې د یوه اساسي وزارت په توه، د سودار د نیوال دپردې سربېره، . کوي نظر واندې

په تېرو دریو کلونو کې  د تجارت د . ون ولريسره سمد مقرراتو دغه سازمان  داصول کوي چې د سودار په برخه کې ول قوانین او  

د ،  )د عدليې وزارت لکه(وزارتونو کې د ظرفیبت کموالی دی یی په اونده  پروسه له جدي ستونزو سره مخامخ وه، چې یوه بېلهارقانونذ

 د مرسته کوونواحدې حکومتي ستراتېژی او پالیسیو نشتوال ، ولنې ترمن یوالېي  د کو ادارو او نونههغه  ستونزه همغتېرو  د دي چې خن

وزارت یې اوس کوي، یوازې د  ونو په دې اساس هغه اقدامات او نوتونه چې د سودار او صنایع. وودریو کلونو په تجارت کې موجود

. يل دی او دا کار د دې وزارت له مهمو او اساسي کارونو خه دیسانتیاوو د رامن ته کېدو لپاره یو پآتجارتي قوانینو د پلي کېدو او 

  

 ککي د دې وتیا پیدا و سره مرسته کوي تر و شرکتون وسوداریز ونوي دی چې" ل کوونکیيتسهِ"یو غوره وزارت  ود سودار او صنایع

ستان د پانونې د مالت ادارې ایسا له همغ سره سم دغه وزارت، د افغان ود سودار او صنایع. ثبت کي ونهپه سوداریزه محکمه کې ان

. او هغوي ته د پانونې جواز لیک ورکوي تر سره کيدغه وزارت د نویو شرکتونو د ثبت لپاره ول این اقدامات . رول  او دندې تر سره کوي

  . په کار اچولی دییابیس  شرکتونوثبت شوو   ددارنه یاد شوی وزارت هم
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  تشکیل جدول اداري وزارت د وار او صنایعد سود

  
    

ېتنپووبحثد

او صنایع ره شی دی؟ د دغه وزارت مسوولیتونه کوم دي؟ ود سودا وزارت  

  

په قانون نفوذ کوي؟ رول د افغانستان د سودا ه یاد شوی وزارت  

دغه وزارت د تجارت د راجستر کولو لپاره کوم رول لوبوي؟  
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تمالیې وزار

  

ول او د مالیې وزارت د مالیاتو راغونولو، د بودیجې اجراء او مدیریت، د عمومي لتونو تنظیم او کنرولول، نورو حکومتي بنسونو ته پيسې ورک

مرستې  ليبین الملد تهافغانستان او  لت  ه شتمني اوعام د مالیې وزارت  د همدارنه. ه ديافغانستان د مرکونو ارل یې له مهمو دندو خ

. او مدېریت مسؤلیت په غاه لريهمغې 

  

د افغانستان د . کال د مرکاتو د قانون په اساس مکلف دی چې د مرکاتو عواید راغون او اجرا کي ۲۰۰۵د افغانستان د مرکاتو ریاست د 

مالیې وزارت په دې وروستیو کې د . برابروي سلنه کورني عواید ۵۳د افغانستان  او بنسونو خه ل کېي غوره مرکاتو ریاست له سرحدي

په یاده شوې دوره کې، د افغانستان د کورنیو عوایدو . شوې اندازه خپره که اصالح کال د مارچ او جون میاشتو ترمن د کورنیو عوایدو  ۲۰۰۵

 ۴۵اعشاریه  ۷۷د .  سلنه لووالی يي ۴۰کال د همدې مودې په پرتله ۲۰۰۴میلیونه الره ودل شوې ده، چې د تېر  ۱۶اعشاریه  ۷۷مجموعه 

یې د افغانستان سرحدي مرکو خه تر السه  سلنه۵۳میلیونه الرو له مجموعې خه، چې د افغانستان د کورنیو عوایدو په شکل تر السه شوي، 

خه  ارقاموله دې . السه شوي دي سلنه یې له مرکاتو خه تر ۳۴اعشاره   ۴۱شوې دي، چې د لوم دورې په یادې شوې دریو میاشتو کې 

.په هېواد مخ په کمېدو دهو تکیهمرکي عواید د لومن سرچينې په توه پهداسې رندیي، چې 

کال د مراکاتو قانون ۲۰۰۵د افغانستان د 

د افغانستان د مرک ریاست مهمې کنې او رول

ولوند عوایدو راغواکل او هغوی ا تد اجناسو د ارز  

ه راپور ورکول دارل، مخنیو او  هغوی په ا ،مالونو د قاچاق کشفول

ارل ونو کشفول اوخه د سرغ مرکاتو له قانون د

یوالې توافقنامې او معاهداتو په امضاء او برابرولو کې برخه اخیستله نمرکي مسایلو په ا مرکاتو د قانون مطابق د د

ه د د ماليې وزارت په موافقه، د بهرني تونو ته ارقاموجارت په اوزارت او نورو بنس رول او بیا یې سودامعلوماتو برابرول او راغون ،

ورکول

ارل مرکي اجناسو ولو سرحدونو کې د مرکاتو په د افغانستان د

رول او تطبیقولخونه کنول ا ليمرکاتو پورې ت پر

ددساتلسوابقومرکيکهغوولوتهمخنو،دافغانستاندېچلديراغليېکنویقوانپهمرکاتو.

د افغانستان د مرکاتو  د ریاست . تنه ملکي مرکي مامورین  استخداموي ۱۵۹۷د افغانستان د مرکاتو ریاست ددغو دندو د ترسره کولو لپاره، 

په دغو . تي سرحدونو کې په ول هیواد کې فعالیت کويوالی ۱۸رسمي سرحدي بندرونو او  ۱۴مرکزي  دفتر په کابل کې دی  او دغه ریاست په 

د افغانستان د مرکاتو د ه والي لپاره، د نیوالې ولنې . کیي او  راولې شوې پیسې مرکزي دفتر ته استول کیي محصولمالونهمرکونو کې 

. له خوا پراخې تخنیکي مرستي هم کېي

په افغانستان کې د خصوصي کولو لپاره . د خصوصي کولو مسؤولیت هم په غاه لري تصدیولتي د ماليې وزارت همدارنه د یو زیات شمېر دو

کال کې د  ۲۰۰۵قانون په  تصدیود دولتي . کال  په قانون یو ل تغییرات راول شوي دي ۱۹۹۱د  تصدیوکوم انی قانون نشته، خو د دولتي 

ویب شو او هغه وروستي تعدیالت، چې په دې قانون کې راول شوي دي، په اساس یې ولسمشر له خو ا تعدیل او د وزیرانو شورا له خوا تص

 وپه دغه کمیسیون کې ماليې وزیر، د سودار او صنایع. د کمیسیون په اساس یې پلی کي د ارزونېماليې وزارت ته اجازه ورکول شوې، چې 

  . لري غيتوبسالکارمشروزیر، داقتصاد وزیر او په اقتصادي چارو کې د ولسمشر 
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شي، نو ماليې  کېدو پرېکه وخصوصي تصدی د  دولتي  دچې په قانون کې راول شوي، کله تصدیود هغو تعدیالتو په اساس چې د دولتي 

ومني، وروسته له هغې چې وزیرانو شورا دغه واندیز . په اه وزیرانو شورا ته یو واندیز کوي ورکونېاو حسابد لد انحال تصدیوزارت د دغه 

رانو تر دې دمه د خصوصي ساز لپاره د یوه سالکاسره له دې چې اقتصادي . ماليې وزارت د دې پروسي د پلي کولو لپاره یوه کمیسیون اکي

  . تر اوسه کومه پایله نه ده ورکې دې کار ینار کوي، خو و باندېخپلواک ارونکي بنس په رامن ته کول

ینو . بل سره توپير لري د چې تر دې دمه په پرمختللو هیوادونو کې رامن ته شوي دي، د شکل او روش له مخې یوبنسونه  امه یا دولتي هغه ع

سیونونه جو کي دي، خو دافغانستان په ون یو شمیرنور یهیوادونو لکه روسیې، بنلدیش، فلپين او نورو هیوادونو د دې کار لپاره  خپلواک کم

 و کې، هېوادون ود چیلي او مکسیکو په ېر نور. نه جو کي دينوراکش، تونس او نورو د وزارتونو په داخل کې کمیسیوهیوادونه لکه مالیزیا، م

. بیا د خصوصي ساز پروسه په مقطعي ول د غیرمتمرکزو ادارو له خوا مخ ته ول کېي

  

ېتنپووبحثد

ونه کوم دي؟مالیې وزارت ه ول وزارت دی؟  د دغه وزارت مسوولیت1.

  

  ولې مالي عایدات او مرکي عوارض مهم دي؟2.

دي؟ ه ولد افغانستان د مرکاتو ریاست ه ول بنس دی؟ د دغه ریاست  ایکې له ماليې وزارت سره 3.

 په خصوصي کولو کې ه رول لري؟ د خصوصي کولو په پروسې باندې تصدیود ماليې وزارت په افغانستان کې د دولتي 4.

  کوم قوانین نافذ دي؟ هغه ستونزې کومې دي، چې د خصوصي کولو په پروسه کې په عملي ول لیدل کېي؟
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  جدولجو تشکیالتي : ماليې وزارت

  

قضايي برخه  - د
  

د مطالعې تمرکز

  

د محاکمو قضايي اختیارات په بېالبېل بشپ درسي توکي له ان سره ولرئ، د تشکیالتو قانون او د افغانستان  د دې برخې د پیل لپاره، خپل 

  . ول مطالعه کئ

ستره محکمه دافغانستان تر ولو ستر قضایي اران . خه ده او د افغانستان له حکومت سره برابره ده ارکانویو له خپلواکو د دولت قضايي برخه 

نه غي لري، چې د ولسمشر له خوا انتصابیي او ولسي جره ستره محکمه  نهه ت. باندې ارنه کول دي محکمو ل کیي چې دنده یې په یو 

ي عمومد . شل شوې دهېر په لورو دیوانونو وېنورو محاکمو په ستره محکمه هم د. یوې تقنیني دورې یعنې  پنو کلونو لپاره رایه ورکويد

هر دیوان د یوه قاضي له خوا رهبري کیي او دغه قاضي د . جزا دیوان، عامه امنیت دېوان ، مدني او عامه حقوقو دیوان او د سودار دیوان
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د افغانستان په اساسي قانون او همدارنه د محاکمو د اختیاراتو او ه د سترې محکمې  صالحیتون. ول دیؤو مسیمربوطه انې د ولو قضې خپل

. خبر شيې شي، چې عام خلک تراید تسوید او نشرکه چې ستره محکمه یې کوي، بېهره پر. ماده کې روانه شوي دي ۲۴قانون په تشکیل د

رې سترې محکمې ېکه چ. و په اه قضاوت کويیاوو  پر بنس، ستره محکمه د ورسپارل  شوو قضانافغانستان د اساسي قانون او نورو ناقذه قوانید

ې له مکتب خه د هوالی شي د حنفي فقپه قوانینو کې حکم نه وي، نو په دې صورت کې ستره محکمه کته د ورسپارل شوې قضیو په اه 

. ستونزې د حل لپاره کار واخلي

، باید لومی په اونده ولسوال یا سیمه کې ابتدائيه محکمې  یا قضایي سرچینو ته وسپارل ورسېيمخکې له دې، چې قضیه سترې محکمې ته 

د افغانستان په هر . دموضوع له مخې په بېالبېلو برخو وېشل شوي ديابتدايي محاکم هم . یو درې کسیز پالوي اکل این دي د شي او په اه یې

د والیت کې پنه ابتدائيه محکمې شته، چې له والیتي مرکزي ابتدائيه محکمې، د تنکیو وانانو ابتدائيه محکمه، د تجارت ابتدائيه محکمه، 

.ولسوال ابتدايي محکمه او د کورن ابتدايي محکمه خه عبارت دي

قضیې د  سلنهقضیې د کورني امنیت او اوه سلنهقضیې مدني، لور  سلنه۳۷قضیې جزایي،  سلنه۴۲، د محاکمو د شمېرو له مخې، ليزه توهوپه 

. ه شوې پرېکه والیتي استیناف محکمې ته راجع کيرېلوونکی اخ کوالی شي، چې صاداد قضیې ب. سودار په اه محاکمو ته راجع کېي

کله، چې د دعوې دواه اخونه :مادې له مخې، د ابتدائيه محاکمو پرېکې په الندې مواردو کې نهايي ل کېي ۵۳انون د د محاکمو د ق

کله، چې مکه د یو لکو افغانیو او تر دې هم کم ارزت ولري او يا په هغه . کله، چې داستیناف طلب وخت پوره شوی وي. پرېکه ومني

. و اخونو پنوس زره یا تر دې کمه نغدي جریمه کېودل شوي ويصورت کې، چې  دعوې په دوا

استیناف . ېلوونکی لوری کوالی شي، د خپل قناعت لپاره استیناف محکمې ته مراجعه وکياکله چې داستیاف غوتنې لپاره فرصت برابر وي، ب

په . انې ته مراجعه وکي د موضوع اونده  لونکی لوری بایدنو په دې اساس، بای. محکمه هم د موضوع له مخې په بېالبېلو انو وېشل کېي

جارتي استیناف محکمه پنه دیوانونه شته، چې د عمومي جزا دیوان، د کورني امنیت دیوان، د ملکي او فامیلي چارو دیوان، دعامه حقوقو دیوان، ت

کوالی شي، د حقوقي دالیلو، شواهدو او واقعیتونو په اساس دابتدائيه  استیناف محکمه. دیوان او د تنکیو وانانو د چارو له دیوان خه عبارت دي

غوتل چې د استیناف وېلوونکي اخ اکه چېرې بیا هم ب. يومحکمې پرېکه، تایید یا رد او یا یې هم بېرته همدغې ابتدائيه محکمې ته راجع ک

ستره محکمه د پخوانی محکمې پرېکه د قانون د . راجعه وکيفیصلې په  اه بررسي وکي، نو په دې صورت کوالی شي سترې محکمې ته م

  . احکامو مطابق بررسي کوي
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  په افغانستان کې د محاکمو جوت

  

  محکمه ستره                                محکمه استيناف                                محکمه ابتدائيه

  

  

  

  

  

د بحث و پوتنې 

و جوت ه ول دی؟ د افغانستان په  محکمو کې و ديوانونه شته؟ د يوه شکايت لرونکي د  محکم په افغانستان کې.1

  کس، د شکايت د ېلو لپاره و پاوونه امکان لري؟

  

و پر جوت نافذ او ون په ه ول د افغانستان د  محکمد قضايي  محکمې و د تشيکالتو او واکونو قانون کوم دی؟ دا قان.2

  واکمن دى؟ 

  

سوداريزې  محکمې

  

د محکمو د . په افغانستان کې د سودار قراردادونو پر سر د راوالو شويو شخو د ېلو، لومنى بنس سوداريزه محکمه ده

د افغانستان ستره . ماده حکم کوي چې په هر واليت کې بايد يوه سوداريزه محکمه جوه شي ٤٥واکونو او تشکيالتو د قانون 

کابل او (ې په دوو زونونوزله يادو زونونو خه يوا.شيېداري او تشکيالتي پلوه، سوداريزې محکمې په اتو زونونو ومحکمه له ا

په جدي ول قضاياوې ېد کابل او ينو نورو ارونو سوداريزه محکم. کې سوداريزې محکمې فعالې دي) مزار شريف

د سوداريزو محکمو د نشتوالي او يا . محکمې ال تر اوسه فعالې نه ديي، خو په نورو واليتونو کې سوداريزې ې) دوسيې(

صالحيت  حکمچونو په اه د سودار د خصوصي سکتور خونه او ديوان، د قضاوت او ېغيابت په صورت کې د قضايي کک

هغه قضاياوې. ىد سوداريزو  محکمو د اصول له ملکي محکمېو خه توپير لري چې په بېل قانون کې تسجيل شوى د.لري

) دوسيې(چې په سوداريزو اجارو پورې تلي دي، تر ېره په سوداريزو محکمو کې ېل کيي، خو هغه قضاياوې) دوسيې(

، د ملکيت لېد يا سپارنه او له رهن سره تلي دي، تر ېره د )قواله(چې د ملکيتونو له نورو برخو لکه د معاملو له لې، قباله

.يېکمو له لوري ېل کعمومي قضايي مح

  

د سوداريزو  محکمواصالح

په حقيقت کې . يېچونه، د سوداريزو محکمو د واک له پولې بهر حل او ېل کېپه افغانستان کې زيات شمېر سوداريز کک

قوقي سيستم ددې لپاره چې سوداريز  محکمې د افغانستان په ح. ېرى سودار، سوداريزو محکمو ته له ت خه ه کوي

ددې محکمو قضايي پرېکو ته بايد السرسي . کې ارزتناکه رول ولري، بايد ددې محکمو پرواندې پرتې ستونزې ليرې شي

موجود او د عامو خلکو  د خبرتیا و وی ترو راتلونکې قضایی پرېکې  د خلکو لخوا و ارزول شي او په راتلونکې کې  د ورته 

 ېسربېره پردې د سوداريزو  محکمو اوسني کارکوونکي او آسانتياوې بايد . واندوينې و  شي پرېکو د پايلو رنوالي د
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د ليکلو او نظم د ساتلو د مامورينو له ) دوسيو(اوسن سوداريزې محکمې د قضيو.شي او نوي سوداريزې محکمې جوې شي

و او ورخه د راوالو شويو شخو په اه پرېکې کوي، دي او يرى قاضيان چې د پېچلو سوداريزو معامل امخکموالي سره مخ

وونيزو پرورامونو په اه چې وکوالى شي قاضيان د  ئیهتردې مهاله د قضا. په اينو وونيزو پرورامونو کې ون نه دى کى

ي زونونو کې چې د فعالو دغه راز په شپو ادار. خپلو کارونو ترسره کولو ته اماده کي، ېر ابتدايي امونه اخيستل شوي دي

يو ل چې دا سوداريزې محکمې . محکمو له کموالي سره مخ دي، د شپو سوداريزو محکمو جوېدل، په پالن کې دي

.فعالې شي او خپلې رې او د واندوينې و پرېکو په کولو پيل وکي، نو دا برخه به زياتې پانونې ته اتيا ولري

د سوداريزو محکمو د سيستم رامنته کول، د . يل د يوې جدي ستونزې په توه پراى پاتې دهسره له دې ددغو محکمو تمو

د افغانستان د محکمو په اوسني جوت کې، هغه حق  یحت. دولت او بهرنيو تمويلوونکو بنسونو، لويې پانونې ته اتيا لري

 ې اخيستنې لپاره ريزو محکمو له خدمتونو دي له دغو الزحمه چې د سودااندې چې غوااکل شوي دي، د هغو کسانو پرو

. خدمتونو خه ه واخلي، د يوه اساسی او بالقوه خن ل کېي

که چېرې د افغانستان حکومت له سوداريزو فعاليتو خه د مالياتو د اخيستو له الرې، د سوداريزو محکمو د تمويل لپاره اين 

په هغه صورت کې په سودارو کې به له سوداريزو محکمو د ې اخيستنې انيزه ېره اوچته  مالي امکانات برابر کي وای، نو

او د سوداريزو شخو د حل لپاره د يوې سمې او امنې سرچينې په جوېدو ) پلي کېدو(د انفاذ دادشوې وه، که چې د قرار

تراوسه رنده نه ده، چې په ول هېواد کې به د . لى راغلى واىداشان سوداريزو فعاليتونو کې په احتمالي توه ېروا په سره به

  نه؟ ه سوداريزو محکمو د سيستم د پلي کولو لپاره مالي امکانات او روزل شوي قاضيان برابر شي او ک

د نورو  )دوسيې(سربېره پردې، په هغو واليتونو کې چې د سوداريزو محکمو له کموالي سره مخ دي، پرته له دې چې قضاياوې

نو اينه . ابتدايه محکمو او يا هم د ينو کنالرو او غير رسمي سرچينو لکه سيمه ييزو شوراانو له الرې حل شي، بله الره نشته

، والده چې دولت په سوداريزو محکمو کې د هغو قاضيانو کميت او کيفيت ېر کي، چې په شرايطو برابر دي او د بانک

پردې سربېره سوداريزې محکمې بايد د . و د ديوالي کېدو د قانون په برخه کې تخصص لريانرژ، سهامي شرکتونو ا

  .  کي هبرابر) کاري تالره(سوداريزو دعواوو د حل لپاره کاري او عملي کندود

و کې دا ان په هغو واليتونو کې چې سوداريزې محکمې جوې شوې دي، تر اوسه دا رنده نه ده چې په سوداريز بنسون

کال کې د نيوال بانک لخوا  ٢٠٠٥په . نه؟ چې دغه بنس د خپلو سوداريزو شخو د حل بنس ويه باور رامنته شوى او ک

بنسونه يا شرکتونه د پيسو د شخو د حل په  ٣٣٥ې زپه ترسره شوې سروې کې دا رنده شوه چې په تېرو دوو کلونو کې يوا

  .لي ديموخه سوداريزو محکمو ته ورغ

کال راهيسې په ينو خواوو کې وضعيت يو ه ه والى موندلى، خو تر اوسه  ٢٠٠٥لکه رنه چې تر سترو کيي، له 

داسې کاري چې د سوداريزو محکمو د . رنده نه ده چې سوداريز بنسونه ترکومه بريده پر سوداريزو محکمو باور لري

  .پام وشي کار موثريت هغه مسايل دي چې بايد ورته

د راپورونو له مخې، هغو درېو شرکتونو چې د خپلو سوداريزو شخو د حل په موخه سوداريزو محکمو ته ورغلي، ويلي دي 

خو يو مثبت کى دادى چې ياد شرکتونه د . نيو کې رسېدنه شوې دهواو ٣٤ته په منني ول په ) دوسيو(چې د هغوى قضيو

د سوداريزو محکمو ستونزو ته په کتو سره، به دومره د . او رضايت رند کى دى سوداريزو محکمو له پرېکو خوي

په سلو کې سوداريزې شخې په افغانستان کې د شوراانو او يا نورو غير رسمي سيستمونو له الرې  ٨٠حيرانتيا خبره نه وي چې 

. يېحل ک
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د بحث و پوتنې

  

و ه ه تل دی؟په افغانستان کې د محکمو جو  

  

 ومره د په افغانستان کې کوم توپيرونه شتون لري؟ او دا توپيرونه ريزو محکمو او نورو ملکي محکمو ترمند سودا

  ارزت و دي؟

  

ريز محکمې ورسره مخينې هغه ستونزې چې افغانستان سوداه کوالى شي د  امخن دي کوم دي؟ او دا ستونزې

  ال نه شي؟وال شي او يا وېکو تاثير او نفوذ وکي چې محکمو ته شخو د حل په موخه، د سودارو پر پر

  

ه حل کوالى شن ؟ئتاسې دا ستونزې  

  قانون جوونې انهد. هـ

دا شوار هم په دوو . ملي شورا د قانون د تصويب، تعديل، لغوې او همداراز د دولتي بوديجې دتصويب مسووليت پر غاه لري

ددې لپاره . ملي شورا په اوسني افغانستان کې د قانون جوونې رکن دی. سي جره او مشرانو جرهول: شل شوې دهېمجلسونو و

همداراز د ولسي . چې يو قانون اجرايي به پيدا کي، بايد د ملي شورا لخوا تاييد او تصويب او د ولسمشر لخوا توشيح شوې وي

وروسته له دې چې ملي . فرمان له مخې يو قانون تصويب کي جرې د رخصتيو پرمهال، ولسمشر هم کوالى شي د خپل اجرايي

. شورا بېرته خپله کاري دوره پيل کي، کوالى شي د ولسمشر فرمان لغو يا تعديل کي

  

. د ولسي جرې غي په هرو پنو کلونویو ل اکل کيي، او د هر واليت د استازيو شمېر د هغه نفوس  په تناسب اکل کيي

غي لري، له درې برخو يې يوه برخه له واليتي شوراانو، بله  ١٠٢غيو درلودونکې ده، خو مشرانو جره،  ٢٤٩ولسي جره د 

ولسي جره د هغو نوماندانو د رد يا تاييد انى . برخه د ولسوال له شوراانو او پاتې برخه د ولسمشر لخوا انتصابيي

د ملي شورا دواه مجلسونه، د بېالبېلو کميو . ې محکمې ته ورپېژندل کييصالحيت لري، چې د ولسمشر لخوا وزارتونو او ستر

.يې د سودار په قانون پورې اونده موضوعاتو سره سروکار لري هيو هدرلودونکي دي،  چې هر
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  ولسي جرها نو جره او مشر:   د ملي شورا جوت او تشکيالت

  

  

  

  

  

  

د بحث و پوتې

  

ه ي؟ ددې شورا واکونه کوم دي؟ ملي شوراه تشکيلين ته وايي؟ دا شورا  

  

ه رول درلود؟ ېدو کېدې شورا د افغانستان د تجارتي قانون په جو  

د ا فغانستان بانک. و

: ماده کې راغلي دي ١٢د افغانستان داساسي قانون په . د افغانستان بانک، د افغانستان مرکزي بانک دى

  

پولي سياست طرح او پلي د پيسو خپرول، د هېواد د. نك، د دولت مركزي بانك او خپلواک بنس دىدافغانستان با(( 

مرکزي بانک د پيسو په چاپولو کې د ولسي جرې د . یدقانون له حكمونو سره سم د مركزي بانك واککول، د

))ليارې تنظيمېي كار ول د قـانون له دددې بانك جوت او. اقتصاد له کميسيون سره مشوره کوي

  

کال قانون، مرکزي بانک ته واک ورکوي چې د افغانستان د پيسو بهرن پاليسي واکي، تعريف او پلى  ٢٠٠٣د افغانستان بانک د 

رمو رسمي اداره وساتي او نورو بانکونو ته چې د ېيې کي؛ بانک نوونه او فلزي سکې نشر کي، د افغانستان د بهرنيو پيسو د ز

.ان په هره برخه کې موقعيت لري، د بانکدار جواز ليکونه صادر کي او ددې بانکونو چارې تنظيم او ترې ارنه وکيافغانست

د افغانستان بانک ته پوره قانوني، عملیاتي او اداري خپلواکي ورکل شوې، چې له دولت خه په خپلواکه توه خپلې موخې 

په موخه، د ورسپارل شويو چارو په اه دوره يي راپور جو او  نې د تأميبانک مکلف دى چى د حساب ورکون. تعقيب کي

.پارلمان او عامو خلکو په واک کې یی ورکي
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)AISA(مالت ادارهد د افغانستان د پانونې . ز
  

رن سودار د ، يو له مهمو بنسونو خه ده چې په افغانستان کې د کورن او به)AISA(مالت ادارهد د افغانستان پانونې 

کال کې تصويب شو، د ايسا اداره  ٢٠٠٥د خصوصي پانونې د قانون له مخې چې په . تشکيل او ثبتولو مسووليت پرغاه لري

د ايسا اداره په سوداريزو محکمو کې د ېريو . ته واب ورکوونکې ده) HCI(جوه شوې، چې د پانونې عالي کميسيون

ه برابروي، د پانونې جواز ليکونه صادروي او د جوازليکونو ارشيف له ان سره جووي او شرکتونو د ثبت او راجستر زمين

.ساتي

  

بېالبېلو سوداريو ته اجازه ورکول، د جوازليکونوا او رسمي تاييدي اسنادو : الندې فعاليتونه او اقدامات د ايسا مسووليتونه جووي

و، ماليه ورکولو، د کاري واک، بيمې، د ژوندانه چاپېريال د قوانينو او مقرراتو په ته د پانونې د قانون او مقرر والو پلل، پانه

همداراز د . رکولبې سارو جوتونو په اه د معلوماتو ود هکله د معلوماتو چمتو او واندې کول او همداشانې په افغانستان کې 

ونکو امتيازاتو د موجوديت په اه معلومات ورکول، د غير ي واک  بیه، په افغانستان کې پانونې ته د هوبانکدار، د کار

منقول ملکيتونو د حاصلولو او اجاره اخيستلو په برخه کې له سودارو سره مرسته، پانونې سره داونده وارېدونکو توکو او 

ري کنفرانسونو له الرې په کې سودارو ته د آسانتياوو برابرول، د خب)  تصفیه(تجهيزاتو په اه د مرکي حسابونو په ورکولو

علمي سمپوزيمونو، په افغانستان کې د بهرنيو سفارتونو او په بهر کې د افغانستان د افغانستان کې د پانونې د موخو په اه د

  .سفارتونو له الرې د اعالميو تصويب او خپرول
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  تشكيالتي جدول): AISA(مالت ادارهد د افغانستان د پانونې 

  
  

تنې د بحث وپو

  

 ي؟ ددې بانک واکونه کوم دي؟ه شی دی؟ ددې بانک چارې د کوم حقوقي ر رژيم پر بنیاد اداره کې د افغانستان بانک  

 ه ده؟د آیسا تشکیالتي ېدو موخهه اداره ده؟ ددې ادارې د جون اداره خه د مالت ونېپه افغانستان کې له پان

جوت ه ول دی؟

  

سوداريز بنسونهکې غير رسميپه افغانستان   - ۴
  

سلنې ېر اقتصادي فعاليتونه، د غير رسمي سکتور له مخې ترسره  ٩٠–٨٠د ېريو سرچينو د راپور له مخې، په افغانستان کې له 

 موالًغير رسمي اقتصاد مع. کيي او د افغانستان شاوخوا ول مالي او  اعتباري معاملې په غير رسمي سکتور کې پرمخ بېول کيي

ې د ورکولو او له دولتي مقراراتو خه د پيروي په موخه له دولت سره ثبت نه يهغو اقتصادي فعاليتونو ته ويل کيي چې د مال

يا په بل عبارت، غير رسمي اقتصاد هغو انکيو فعاليتونو ته ويل کيي چې په رسمي سکتور کې مخ ته ول کيي، خو د . وي
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د غير رسمي اقتصاد تعريف په دې پورې اه لري چې تر کومه بريده . او يا ورخه پيروي نه کوي دولت له مقرراتو تېته کوي

چې هرومره چې يو زمو د نظر و فعاليت په دولت کې ثبت دى او چارې يې د دولت د مقرراتو له لورې تنظيميي، نه دا

.اليت ول شياقتصادي فعاليت له رسمي سکتور خه ليرې وي، غير رسمي اقتصادي فع

  

واليد حوالې له الرې بانک. الف

جې او کورن جې په دې . کاله جې وروسته، د افغانستان رسمي مالي سکتور اوس د بيارغېدو په حال کې دى ٢٠له 

رکولو ول د پور و د سيستم د له منه تللو المل شوې او په هېواد کې يې عمالً) پرداخت(هېواد کې د کورن او بهرن تاديې 

ن فعاليتونه په په درولي؛ د بانکي امانت د ترالسه کولو په فعاليتونو کې د پام و کموالى راغى او له نيوالو بانکونو سره د افغانستا

د طالبانو د حکومت پرمهال د مالي خدمتونو د واندې کولو او تدارک قطع کېدل، کله چې افغانستان د . ولې ايکې وشلېدې

د بانکدار د سالم او رسمي سيستم د نه شتون له اامله په . ولنې لخوا تر اقتصادي تحريم الندې وو، ېر زور وموندنيوالې 

په واقعيت کې افغانستان له تېرو سلو کلونو راهيسې د مالي . افغانستان کې يو پراخ او فعال غير رسمي مارکې رامنته شوى دى

.الي سکتور تکيه درلودهخدمتونو په برخه کې  په غير رسمي م

  

په عربي ژبه کې . حواله داران يا د پيسو صرافان، د غير رسمي بانکدار او مالي خدماتو منظم سيستم په ول هېواد کې برابروي

عبارت دى د پيسو د ليدولو خه چې ) حواله داري(په آسان سره ويالى شو چې د حوالې معامله. د لېد په معنى ده)) حواله((

د کابل د . اصلي کس يا مشتريانو لخوا غوتنه کيي او په اونده هېوادونو کې د حوالې د برابروونکو لخوا ترسره کيي د

.کلنه تاريخچه لري ٨٠صراف مارکي چې اوسمهال پکې د ار ېر حواله داران فعاليت کوي، ل ترله 

  

له ېرو کلونو راهيسې سودارو ته د بانکدار، د خارجي پيسو د تبادلې،  هغه صرافان چې په دې مارکې کې فعاليت کوي، په سنتي ول

ي کورن او بهرن ليدونې او د سپارل شويو پيسو د ترالسه کولو يو ل خدمتونه برابروي چې په دې وروستيو کې خپلو مشتريانو ته د ارتباط

د . ېر راجسر شوي صرافان فعاليت کوي ٣٠٠وسمهال په دغه مارکې کې له ا. اسانتياوو لکه سالي، فاکس او برېناليک خدمتونو هم برابروي

صرافان مکلف . تنو پورې ده ٢٠٠٠خه تر  ٥٠٠اکلونو له مخې په کابل او نورو واليتونو کې د غيرقانوني او نه راجسر شويو صرافانو، شمېر له 

.ت سره ثبت کيدي چې خپله سوداري د افغانستان بانک د نيوالو چارو له رياس

  

او د مالي تروريزم په له کې دي، د حواله ) Money laundering(له بده مرغه د هغو کسانو لخوا چې د پيسو د تطهير

د حواله دار له سيستم خه ناوه ه اخيستنه د هغو کسانو لخوا چې . دار سيستم په ېرې آسان سره زيانمنېداى شي

د حواله دار په سيستم کې د پيسو د . ې په جدي توه د رسنيو د پام و رېدلى وهترهري تمويلوي، ه وخت مخک

لېدوونکو او يا ترالسه کوونکو هويت په ېرې آسان سره پېدلى شي او دا وضعيت ددې المل کيي چې ترهر او مجرمان په 

.رکي او په پايله کې جرم وکيآسان سره وکوالى شي خپلې پيسې وليدوي او يا هم په لويه کچه پيسې تطهي

د پيسو د رسمي او غير رسمي ليدونې په من کې بنسيز توپير، په ينو اسنادو او مدارکو پورې اه لري چې هر يو يې له 

ترهر په رسمي مالي سيستم کې د پيسو د تطهير له الرې له انه ينې اسناد او شواهد مجرمان او. مشتريانو خه ترالسه کوي

پراى پرېدي چې د قانون د پلي کوونکو بنسونو لخوا ددوى د جرمونو د 

  .کشف او ېلو په برخه کې هغوى زيانمنوي، په دې توه اونده بنسونه کوالى شي چې هغوى تعقيب کي

کندودونه) Credit(د غيررسمي اعتباري معامالتو. ب
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مخې، د افغانستان اقتصاد تر ېره بريده غير رسمي اقتصاد بلل کيي چې د هغو  د ولنيز، سياسي او تاريخي بېالبېلو داليلو له

سره له دې هم، دا . بنسونو، شبکو او ايکو تر تاثير الندې دي چې له دولت سره راجستر نه دي او د دولتي مقرراتو تابع نه دي

ره بولي؛ که چې رسمي مالي سيسم له هغو له پيل خه تر پاى پورې رسمي سيستم تر غير رسمي سيستم غو) درسي کتاب(

د ) Credit(نو له دې امله د مالي اعتبار سکتور. بنسونو ل کيي چې له مخې يې دافغانستان نوى دولت رامنته شوى دى

رسمي افغانستان د ولنې د لومن تاريخي دورې له بېلو خه دى چې په آسان سره نشو کوالى پکې رسمي سيستمونه له غير 

.سيستمونو بېل کو او پېچلتيا يې حل کو

  

مفهوم په آسان سره کوالى شو چې داسې پورونه په پام کې ونيسو او پوه شو چې ويشل کيي ) Credit(رسمي پور یاد اعتبار 

دولتي کونو، غيرد رسمي پورونو سرچينې د مالي بنسونو لکه بان.او د قوانيو او قواعدو د نظام په اساس  بېرته ورکول کيي

اعتبار هغه پور دي /له بله پلوه غير رسمي پور. او ان دا چې خپله حکومتي بنسونه ري) چې وې قرضې ورکوي(سازمانونه

. چې له منظمو قانوني پولو بهر ورکول کيي يا اخيستل کيي او له همدې امله داشان يو زيات شمېر معاملې د ارلو و نه دي

پور ورکونې تر ېره د دوستانو، خپلوانو او د نورو ولنيزو ايکو له مخې صورت نيسي او دا معاملې  /ي معاملېغير رسمي اعتبار

د غير رسمي مالي اعتبار راکه ورکه . هغه کندودونه دي چې ېر افغانان خپل د اتيا و مالي اعتبار ته السرسى پيدا کوالى شي

پر اساس توصيف کېداى شي چې هم د معامالتو په رامنته کېدو او هم د ))  ذيرلوې درجې انعطاف پ(( پور ورکول د  /

.پورونو د بېرته سپارلو په شکل او کنالرو کې رند دي

  

مذهبي او اخالقي مکلفيت چې او خلکو د الس نيوي لپاره چې په اسالمي تعليماتو کې راغلي دي يو له هغو عواملو او 

همداراز د غير رسمي پور . مالي اعتبار د شتون زمينه برابروي /انستان کې د غيررسمي پورونوهوونکو خه دى چې په افغ

ورکولو سيستم تر ېره پر ولنيزو ايکو وال دى چې د معاملې د خواوو ترمن موجود دی او سربېره پردې د پورونو د بېرته 

يکو ته د احترام په خاطر، په ينو کمو مواردو کې د پور په بېرته ولنيزو ا موده نه اکل کيي او معموالً سپارلو لپاره غالباً

.زه کويېسپارلو کې غفلت، د دواو لوريو پر ايکو ېره بده اغ

  

پر اصلي ماهيت غوره والى  په عمومي ول په اکثرو مواردو کې د معاملې د لوريو ترمن د ولنيزو تاوونو ساتنه، د سودار

دونه خه په ه اخيستنې دواه لوري غواي چې په راتلونکې کې د اتياوو د پيداکېدو په صورت کې د مومي او له دې کندو

هغه مهال چې د پيسو د ورکې  په پايله کې پور ورکوونکي معموالً. ان لپاره د پور اخيستو او مرستې زمينه او الره تضمين کي

ند او مقدمې په دې هيله مني چې که په راتلونکې کې خپله له ورته ورکوي او پور ورکوونکي هم دغه ول چل ،توان ولري

.ستونزو سره مخ کيي او د پيسو قرض اخيستو ته اتيا پيداکوي، وشي کوالى په زغم سره له مقابل لوري ه واخلي

او دې ( ه جدي تقاضا شتون لريپه افغانستان کې د نيوالو خيريه ولنو ترمن دا باور چې په افغانستان کې د مالي پورونو ويش ت

سره له . د اني ول رسمي قرضې د پراختيا او ترويج المل شوى چې د وو پورونو ورکه ده) برخې ته پاملرنه نه ده شوې

دې يوه چې بايد هېر نه شي، دا باور چې د وو پورونو ورکه کېداى شي د غير رسمي پورونو د ورکې اى ناستى شي، ېر 

. دى راوساده ب

يو ل ېنې چې . په داسې حال کې چې واه پورونه د نوتونو او کارونو رامنته کولو د هو د تمويل په موخه ورکول کيي

لخوا ترسره شوې، دا حقيقت رند کى چې غير رسمي پورونه په هېواد ) AREU(د افغانستان د ېنې او ارزونې د واحد

ېرېدو يا د و ې دېره د افرادو کې د پاند تصور پرخالف تر ته کولو لپاره ترې کار واخيستل شي، زمود رامن رې سودا

غير رسمي پورونه چې په غالب مان ېر وختونه د . د لتونو او بېنيو اتياوو د پوره کولو لپاره ترې ه اخيستل کيي
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د تيار نيولو او د کورنيو د يو ل هغو اتياوو د پوره کولو په لتونو د تامين او په انې توه مشخصو پېو لکه ودونو ته 

  .موخه په هغو فعاليتونو لول کيي چې ه ترې الس ته نشي راتالى

يو ه بديل وي، د غير رسمي پورونو  هدوه نورې مفکورې چې وايي د رسمي پورونو سيستم کېداى شي چې د غير رسمي پورون

ې په پام کې نه نيسي، او يا هغه ته ژوره کتنه نه لري، که د غير رسمي پورونو انعطاف، د هغه ې دسيستماتيکې او نظام من

 ودو په برخه کې د نسبي مالي خطر نشتوالى د دغه ول پورونو له مهمو انتياوېد پوره ک وموجوديت او د خلکو د مالي اتياو

ئ چې د تضامني معامالتو په اه مو  درلود نو تاسې ته به روانه تاسې هغه بحث په ياد ولر ېچېره په حقيقت کې ک. خه دي

شي چې د رسمي پور د تر السه کولو د يو شرط په توه د وثايقو په الس کې لرل، تر يوې زياتې اندازې بې وزله او بې مکې 

  .کسان له رسمي پورونو بې برخې کي دي

 د يادو شوو نيي چې واقعيېد دې تر نو پايلې هت دادى چې د پور ورکولو رسمي او غير رسمي سيستمونه په موازي تو

د شواهدو له مخې ادعا کوالى شو چې په حقيقت کې د وو . د بې برخې شوو کسانو د اتياوو د پوره کولو لپاره فعاليت کوي

له چې د رسمي پورونو په چوکا له دې ام. پورونو رسمي سيستم د غير رسمي پورونو پرسيستم د پارازيت په توه فعاليت کوي

کې پور اخيستونکي د تقسيم اوقات او محدديتونو سره مخامخ وي يو ل بيا غير رسمي پورته مخه کوي تر و د رسمي 

.ي، ادا کاى شيېدو سره زياتېريېارانونو په واندې خپل مالي مکلفيتونه چې د هرې ورې په ت

  

ېتنپووبحثد

و؟ ايا فکر کوئ امکانته ک وفق رامن ولري چې په افغانستان کې د رسمي او غير رسمي پور ورکولو سيستمونو ترمن  

  

ئ چې په هغو کې هم د رسمي او غير رسمي  ېايا تاسو کوالى شئ چې په افغانستان کې نوروته ک داسې برخې په

  ؟.سيستمونو ترمن کر شتون ولري

  

 کي چې د کتاب په دې برخه کې ه راغلي او يا مطرح شوي دي، ايا هغهيکو په اد پېچلو ا و سيستمونو ترمند دوا

ته په افغانستان کې د رسمي او غير رسمي بنسونو په اه ) اخيستنې(کوالى شي په يوه ول ستاسو تصورات او برداشتونه

  بدلون ورکي؟ په کومو چلندونو؟

د پركي نتیجه يري –۵
  

په دې . تان د تجارتي قانون چوکا په هغه ول چې موجود دى تر ارزونې الندې نيول شوى دىپه دې پركى کې د افغانس

د افغانستان د رسمي سکتور لکه سوداريزې محکمې، ددې هېواد وزراتونه او ملي شورا په اه تمرکز  پركى کې بحثونو اساساً

. په يادو بنسونو پلى او نافذ دى، تر ېنې الندې نيول شوي ديهمداراز د افغانستان نوى اساسي قانون او نور قوانين چې . درلود

سلنه سوداريزې شخې د افغانستان د  ٨٠په دې پركى کې رنده شوې ده چې اوس هم په افغانستان کې په اکليز ول 

که شريعت، د غير رسمي د مطالعاتو او ېنو شمېرې، ددوديزو کنالرو او الرو چارو، ل. رسمي حقوقي بنسونو بهر حل کيي

.پور ورکولو د سيستم او حوالې له الرې بانکدار ارزت روانه کى دى

. هغه مواد او مطالب چې په دې پركى کې واندې شول، په راتلونکو  پرکیو کې به په تفصيل سره تحليل او و ارزول شي

داريز قوانين بايد نه فعاليت وکي او په عمل کې نه تاسې به ددې مسالې په پوهېدو سره چې د افغانستان بنسونه او سو
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فعاليت لري، وتوانيئ چې د قرارداد قانون، د شرکت قانون او نور موضوعاتو په اه چې ددې کتاب په راتلونکو فصلونو کې 

  . راول شوي دي، په ه توه درک کئ
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اخليکونه

.کال ۲۰۰۵یسو نیوال صندوق، چاپ، بي نی ا ال، ادم؛ دافغانستان بیارغونه، د پ

  

میالدي کال تجارتي اصولنامه ۱۹۵۵د افغانستان د  

  

کال ۲۰۰۷د سهامي شرکتونو او محدودلمسولیت شرکتونو قانون، 

کال د پانونې قانون  ۲۰۰۵د افغانستان د 

میالدي کال  ۲۰۰۸دافغانستان حقوقي تعلیمي پروژه، نشر 

میالدي کال  ۲۰۰۷نون، تصویب د افغانستان د مشارکت قا

د پاترسن، ان نا، په چارو کې نا سم ترتیب او پای، په افغانستان کې اقتصادي خصوصي کول او سمونه، دافغانستان د تحقیقاتو او ارزونې واح

(AREU) ام کال ۲۰۰۶، چاپ

میالدي کال  ۲۰۰۱د بن پریکه، چاپ 

الدي می ۲۰۰۴د افغانستان نوی اساسي قانون، چاپ 

و فلورتجه کلین او ادم پین، دپيسو پیداکول، د افغانستان په لرې سیمو کې د غیررسمي پورونو ورکولو الرې چارې، دافغانستان د تحقیقاتو ا

ام کال  ۲۰۰۷، چاپ (AREU)ارزونې واحد 

میالدي ۲۰۰۹الکساندر؛ د افغانستان راتلونکې،چاپ،. تي یر، جي

محکمو اختیارات، د افغانستان عدالتي رسمي سیتستم د بن له پریکې سره سم، چاپ ي ستان د نوو تشکیل شوو قضایرامن؛ د افغانموسیج تاغي،

میالد۲۰۰۵

میالدي  ۲۰۰۳یستم په اه مطالعه، نیوال بانک، چاپ  سمایم بو، سامویل مونزیله،  دکابل اسعاربدلوونکي، د افغانستان دحواله دار

ام کال ۲۰۰۴، چاپ (AREU)په افغانستان کې دآازاد بازار سیاست، دافغانستان د تحقیقاتو او ارزونې واحد : رونق درتجارتسارا لیستر و ادم پين؛

ام کال ۲۰۰۴، چاپ AREUسارا لیزر ز او زین الدین کاریف؛ په افغانستان کې دمارکی فهم او درک؛ 

USAIDای پ: ؛ افغانستان د عملکرد رونې او سودامیالدي کال ۲۰۰۷رمختایی چاپيریال،چاپ،د پان

میالدي کال ۲۰۰۸افغانستان، چاپ : کال سوداریز رهنمايي ۲۰۰۸امریکا بهرنیو چارو وزارت، د د

.میالدي کال۲۰۰۵نیوال بانک، په افغانستان کې دپانونې حال او حالت، چاپ 
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  قراردادونه: ىلورم پرک

  سريزه –۱

مطالعې تمركز

؟ ومره اهمیت لريرولاغیزه ه ده؟ د یوه اقتصاد په پرمختیا کې د قراردادونو  وکې د قراردادون معاملهسوداریزه په یوه 

  مهم دی؟  پلي کول ولې د قراردادونو 

هغه د خپل ورور حمید اهللا او وراره . دی چې د هرات والیت په یوه واه کلي کې ژوند کوي) نانوای(اسد هغه وی پخوونکی 

ول په ه سره خپل کارونه په ه شان سرته رسوي، اسد هره ور . جیب اهللا سره یو ای، د و د یوه پخلني خاوند دین

د ولو خلکو د اتیا و و پخوي، نجیب اهللا د پیروودونکو چارو ته رسیدنه کوي او حمید هره ور، پخلني ته ندې د اوو 

اسد د خپل پخلني او د هغه د اینو چارو د پرمختیا او فعاله ساتلو په . اوه رارسوي لپارهد یوې وې کارخانې خه د پخلني

هغه خوشاله دی او وايي چې د دې اتیا . موخه، د خپل ورور او وراره په کوونو او هو باندې له اندازې زیات حساب کوي

ارو نوی ام دي، تکیه وکي او هغه ته اجازه ورکي و لوم او پردي کس باندې چې په سوداریزو چعنه شته چې په یوه نام

یدلو ای یعنې يچې خپل اوبي او د ز نيسيسربیره پر دې، یوه ور حمید تصمیم . د نوموي په سودار کې السوهنه وکي

نجیب اهللا د ژوند  هغه خپله د اوو کارخانه خروي و وکوالی شي د کندهار په ار کې د خپل ان او. کندهار ته وال شي

نو اوس اسد نه شي کوالی و د پخلني چارې په یوازي توب سره پر مخ بوزي او هغه د تصمیم . تیرولو لپاره یوه حویل واخلي

نوموی د سختې اتیا له مخې غواي د پخلني لپاره د اوو  یو نوی ویشونکی او کار . لري قرارنیولو په یوه سخت پاو کې 

.او د هغه سره قرارداد السلیک کي او یا هم د پخلني چارې په بشپه ول ودروي او ویې تيکوونکی پیدا 

سره و د اوو نوی ویشونکی او تهیه کوونکی  پیدا کي، حمید هغه عبدل نيسي ترهغه له زیات ن فکر کولو ورورسته تصمیم 

سد عبدل ه نه پیژني، نو هغه نه پوهیي چې آیا دغه نوی اوه خو دا چې ا. .، معرفي کويد اوو د پلورني یو نوی خاوند دی

خروونکی د اعتماد و کس دی که نه؟ د اوو په ویشلو کې ناکامي او کمي کوالی شي د اسد سودار ته د پام و لوی 

همدا ول د هغه  تاوان واوي او د دې المل وري چې اسد یوه ور د سودار له ې په بشپه توه بې برخې شي او

هر ومره چې عبدل ینار کوي چې هغه د صادق او د اعتماد و سودار دی، . پیرودونکي او مراجعین ورخه ناخوه وري

لوم کس سره د عخو حمید بیا هم د هغه په اه یو و پوتنې او کتنې لري او په آسان سره نه شي کوالی و د یوه پردي او نام

  .ولو تصمیم ونیسيمعاملې د ترسره ک

  

پوتنې و د بحث 

  

ستونزو او تشویشونو په اه فکر وکی چې ستاسو او د عبدل  غورهد پنو هغو . داسې وئ چې تاسو د حمید پر ای یاستی

و که تاسو د حمید پر ای وای، نو په دغې معامله کې به مو د خپل. يرزد سودار او راکې ورکې په اه مو په ذهن کې را

  لپاره ه ترسره کي وو؟ پایتو د ساتنې او 

اساساْ، ترو پورې چې اسد د عبدل له لوري د سودار یا بېزنېس په اوند د ژمنو د تر سره کولو په هکله باور تر السه نه 

مکان لري یوه ور د همدا ول اسد د هغو ستونزو په اه چې ا. . کي، د هغه سره د کار او بار کولو په هکله زه نا زه دی
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د بیلې په ول، اسد هره شپه مخکې له دې  .ناوه تفاهم پر اساس د دواو ترمن رابرسیره شي، د ستیا او خفان احساس کوي

ي ېچې خپل پخلنپخه ک و ي او د سبا لپارهه پیدا کاو تیا وي،  باید د او  آناوس که عبدل . وتې د اون و یو

ې وروسته والی وکي، اسد نه شي کوالی په پخلني او دام کې اوه پیدا کي او په پایله کې اسد د ووکې په ویشلو ک

سودار د راتلونکې ورې ه له السه ورکوي، که هغه نه شي کوالی و په راتلونکې ور کې د پیرودونکو لپاره ه تیار 

خپلو وعدو سره سم په کنو کې ناکام او پاتې راشي، هغه نه شي کي، همدا ول اسد په دې فکر کې دی چې که عبدل د 

.ته شوي تاوان د مسوول په توه په نه کي کې د رامنسودارپه  عبدل چې کوالی 

نو . په هغه کلي کې چې دوی هلته فعالیت ترسره کوي، په معمولي ول سوداریزې چارې او شخې د شورا له الرې پرې کیي

. نیسي اهغو پورې چې د یاد شوي کلي له مشرانو او لویانو خه جوه شوې ده،  پهیطو کې، دغه مسأله د شورا په داسې شرا

نوموې شورا لومی هغې قضیې ته رسیدنه کوي چې د قرارداد او معاملې د لوریو له خوا دوی ته راجع شوې ده او بیالبیل 

آیا د دواو لوریو ترمن مخکې دغه ول موافقې ترسره شوې دي، آیا د اخونه یې یي او له هغو وروسته تصمیم نیسي چې 

پیدا کي چې د شورا دا که . او اجراء کې پاتې راغلی دی کولوپلي دواو لوریو د موافقې سره سم یو لوری د مکلفیتونو په 

دی، نو په دې وخت کې به د حل الره ه قرارداد او معاملې یو لوری د خپلو مکلفیتونو او مسوولیتونو په اجراء کې پاتې راغلی 

عبدل په اصل کې د پداسې حال کې چې  ، خالف دعوا ويبه د عبدل  دااسد ه پوهیي چې که داسې پیه وشي، نو . وي

هرات د ار اوسیدونکی دی او په هغه ای کې زیاتې ایکې او انیواالن لري، نو اسد په دې باور او یقین لري چې که د هغه او 

هرات د یوه اصلي اوسیدونکې ترمن دغه ول ستونزې او شخې رامن ته شي، نو د هغه ای ایي شورا به خامخا د عبدل په  د

.نه کي درهه پرېکه کوي او هیکله به هم د اسد په ه پرېکه صا

بوتونه او واقعیتونه هم ولري چې د د دې لپاره چې اسد د خپل ان سره یو ل داسې دلیلونه لري چې که چیرې نوموی داسې ث

نوموي په ه پریوزي، د هرات ایي شورا به خامخا د دغه والیت د ايی سودار خه خپل مالت رندوي او نه له یوه 

بهرني کس خه، هغه تصمیم نیسي چې د عبدل سره د خرالو داسې یو قرارداد السلیک کي چې د شخو او ستونزو د 

له . په وخت کې دواه لوري وکوالی شي یاد شوي قرارداد ته رجوع او د هغه پر بناء یې حل او پركى کي راپورته کیدلو

دغې الرې خه په ه اخېستو، د دوو لوریو ترمن د یوې سودار له رسمي پیل واندې، د دواو لوریو مکلفیتونه او 

فقه صورت نیسي او که د سودار په چارو کې کومه نا خوي او یا مسوولیتونه په روانه ول رندیي او په هغه باندې موا

کومه کمي رامن ته کیي، د هغو دلیلونو پر ای چې د اسد په ذهن کې راریدل، دوی کوالی شي د دواو لوریو ترمن له 

. السلیک شوی قرارداد خه د سوداریزو شخو او ستونزو د حل او فصل لپاره ه واخلي

ول اسد له واندې پوهیدلو چې د پلورلو د قرارداد شتون کوالی شي هغه تمې او هیلې چې نوموی یې د یوه پیرودونکي همدا 

په توه له عبدل خه د یوه پلورونکي په توه لري، په رند ول روانه کي، د بیلې په توه، که عبدل د اوو په ورني 

په دې وخت کې یې کوالی شول چې دلیل یې واندې کی وای چې هغه یوازې د ویش کې ناوتیا په وته کې وای، نو 

کی دی او د هغو په موافقه لیک کې انی او مشخص وخت نه دی په نه  الس ليکاوو د ورني ویش پر سر قرارداد

قرارداد دواو لوریو ته  ا کار دد لیرې کیي او لویه کچهفاهم او تفسیرونه په ت شوی، خو په یوه لیکلي مناسب قرارداد کې ناوه

او د اجراء کېدو پلې د ، که دوی پوهیي چې د دوی موافقه ديورې او اغیزمنې  د دوی ايکېد دې ضمانت کوي چې د 

. و ده

و او کله چې خلک د ی. په ساده ول ویالی شو چې قراردادونه د ولو سوداریزو راکو ورکو لپاره یو مناسب بنس بلل کیي

بل سره سوداریزې راکې ورکې ترسره کوي، قراردادونه د دې لپاره تدوین شوي دي و په رند ول ویي چې په راکه 

که د قرارداد قانون په رند ول روانه او په سم او . ورکه کې هر یو لوری له بل لوري خه د کومو شیانو تمه او هیله لري

د دوی حقوق او  له مخېدواه لوري پوهیي چې د قرارداد ) معاملې(د راکې ورکې  ، کېدو و دي پلید منظم ول 
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مکلفیتونه کوم دي او همدا ول د قرارداد دواه لوري پوره پوهیي چې هغه حقوق چې دوی د دغه قرارداد په اساس له هغو 

په صورت کې، د معاملې  حقوقو د نشتواليو د د قراردادون. خه برخمن دي، د یوې منظمې او سمې الرې په اساس به پلي کیي

له و او خوندونو خه برخمن شي او که  موافقېدواه لوري د دې باور او اطمینان نه شي ترالسه کوالی چې آیا دوی به د 

که دواه  ای د یوه لیکلي او رسمي قرارداد د نه شتون په وخت کې، دغه مسأله امکان لري چې چوپه او ونه پاتې شي، ،. نه

 ي چې د دوی ترمنخه  کېدای شي چې شتون لري، خو بیاهم موافقهلوري هم موافقه وک ه لوري د موافقېد قرارداد دوا

  .بیالبیل تفسیرونه او تعبیرونه ولري

د نې درمد بیلې په ول، په پام کې ونیسئ چې زه او تاسو داسې یو قرارداد کوو چې زه به ول هغه غنم چې له کت خه ی

که د هوا د خراب والي او ککتیا له امله ول غنم مخکې له دې . کوم، په تاسو باندې په یوه ثابت او مناسب قیمت باندې پلورم

چې  ېي او که نه؟ اوس سره له دشد شي خراب شي، نو په دې وخت کې زما او ستاسو ترمن به قرارداد ثابت پاتې نچې درم

یوه وه برخه هم نه ده ترالسه کې، آیا اوس هم زه په دې مکلف او ملزم یې و خپل  درلودهکې  ما له هغې ې چې په پام

شمېر غنم په هغه قیمت چې پرې موافقه شوې ده، په تاسو باندې وپلورم؟ دغه ول و او شکونه د دې المل ري و کم 

په ولو بالقوه اقتصادي فرصتونو  ا ددې سبب کېي چېد لوري د یو او بل سره راکې ورکې ته زه ه کي او همدا ول

دغه ول شکونه او و د یو ل قواعدو او مقرراتو له الرې لیرې  حقوقنود قرارداد. رامن ته شيباندې ینې محدودیتونه 

  .تنو ته واب ووایيو د یادو شویو مقرراتو او قوانینو په را کې خپلو احتمالي پوترکوي او د قرارداد لوري کوالی شي 

په دغه پرکي کې به لومی په افغانستان کې د قراردادونو په اه معمولي سرچینې، واکونه او صالحیتونه په لن او رنده ول 

له هغو . تر غور او ینې الندې ونیول شي او همدا ول روانه به شي چې په اوسني افغانستان کې کوم قوانین پلي او جاري دي

. ه به په دغه پرکي کې د قانونه هغه مهم او کلیدي مفاهيم چې د ولو هیوادونو په حقوقي نظام کې رواج لري، رند شيورست

افغانستان اوس هغه هیواد بلل کیي چې په بالقوه ول د دې وتیا لري و د خپل کورني او داخلي اقتصاد د پراختیا لپاره له 

نو له دې امله، د افغانستان زیات پریکه لیکونه به د نیوالو او . خه په بشپه ول ه واخلي نیوالو سوداریزو تجربو او کنو

مهم او د پام و کی دا دی چې د د دغه هیواد په اقتصادي چارو کې الس  .بهرنیو قراردادونو د قوانینو په پیرو تسوید شي

فغانستان د قرارداد په قانون کې ای پر ای شوي، د افغانستان د لرونکي کسان باید د قرارداد د هغو اصولو سربیره چې د ا

  .قرارداد قانون د نیوال او د ولو هیوادونو د حقوقي اخه درک او زده کي

 لومی په افغانستان کې د قراردادونو د حقوقو په هکله د تاريخي مراجعو دسرچينو په واندې کولو سره په دغه پرکي کې 

بیا دا پرکی هغه کليدي نطریی په وته کوي چې د نورو . روانه کیي په افغانستان کې نافذ قوانينهغه وروسته  پیلیي او له

افغانستان داسې یو هېواد دی چې بهرن سودار خه د اقتصادي ودې . بهرنیو هېوادونو په حقوقي سیستمونو کې شتون لري

رتيب، د افغانستان په حقوقو کې د تسجيل شوو اصولو سربېره، دا مهمه ده چې د پدې ت. لپاره د ې اخيستلو بالقوه وتیا لري

قراردادونو  په حقوقو باندې د نورو هېوادونو د حقوقي سيستمونو له نظره هم پوه شو  که چې کېدای شي د قراردادونو د بهرنیو 

ی د تیوريکي عمومياتو سره واندې کېي چې هره برخه د نظری. حقوقو له مخې هم یو شمېر موافقتنامې تسويد او طرح شي

او په پای کې دغه پرکی د دولتي قراردادونو یوه انې موضوع تر غور او ینې ورپسې اونده تنظيموونکي احکام راي

ورسره  الندې نیسي او د ینو انو قراردادونو په اه چې تاسو او ستاسو په شان نور کسان په سوداریزو راکو ورکو کې

.مخامخ کیی، د لوستونکو لپاره د پام و روانتیاوې او رندونې واندې کوي

  

سرچینې دونو د حقوقوپه افغانستان کې د قراردا- ۲
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د افغانستان حقوقي نظام ته یوه لنه کتنه الف  

غوره دني قانون د حقوقي نظام تر ولو کې م په ن .رنه چې واندې ورخه یادونه وشوه، افغانستان د مدني قانون هیواد دی

په دوو برخو مدني او جزایي باندې ویشل کیي  چې اکثراباندې تکیه کوي قونينو عاموشمیرل کیي چې په زیاته کچه په  ول

ا کې اې پرې کويوچې د هغو په ري شخونه خپلې منول حقوقي نظام کې قاضیان. نده بنس ې د حقوقي  ،په دغهشته شخ

د معمول عرفي قانون تر . له الرې چې د تقنیني انې په واسطه لیکل کیي او تصویبیي، پرې کوي کېدو  د پلی قضایی قوانينو

د مدني حقوقي نظام په ن ،ن  ي چې تر احکامو الندې یېول بلل کی قوانین له  عامکې د حقوقي نظامونو یو معمولتیرین

.یو په اه صورت نیسي، اخستل کیيهغو پریکو خه چې د انو قض

، حکم کوي چې د افغانستان حقوقي نظام او چوکا به د اسالم د هز کال کې السلیک شو ۲۰۰۱د بن پریکه لیک چې په 

سپیلي دین د اصولو، نیوالو معیارونو، د قانون د حاکمیت او د افغانستان د حقوقي عرف او رواجونو سره سم، جو او 

چې په رسمي ول تصویب، په رند ) د قراردادونو قانون( په اوس وخت کې افغانستان داسې یو قراردادیز قانون  .7ترتیبیي

زکال کې، د افغانستان د تجارتي قانون  ۲۰۰۸په . ول روانه او تشریح او په پرله پسې توه پلی شوی وي، په واک کې نه لري

کې، د قراردادونو په اه یوه نوې قراردادیزه مسوده د بهرنیو سالکارانو له لوري د تدوین د لېدي پروژې په جوت او تشکیل 

د قراردادونو د نوي قانون دغه مسوده د قراردادونو په اه یوه هر اخیزه کنالره شمیرل کیي چې په تدوین کې . 8ولیکل شوه

د قراردادونو د . او رواجونه په پام کې نیول شوي ديدودونهیې ولې منل شوې نیوالې الرې چارې او هم د افغانستان حقوقي 

او رسمي قانون تصویب، د ورو او اغیزمنو ولنیزو او اقتصادي الرو چارو د ایجاد په برخه کې یو مهم  متحدالشکلیوه  سېدغ

د قراردادونو دغه  یو وارې که. او د پام و ام بلل کیي چې د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت له لوري اخستل شوی دی

نوی قانون د افغانستان د حقوقي فرهن په یوه نه بیلیدونکې برخه تبدیل شوو، نو د دې تمه کیي چې دغه قانون به وکوالی شي 

د قراردادونو رسمي قانون . په افغانستان کې د قراردادونو د پلي کېدو او جوت لپاره یو ساده او پراخه چاپیریال برابر کي

.ي د افغانستان د خلکو سوداریزو راکو ورکو او شخصي تعامالتو لپاره د پام و باور او یقین له انه سره ولريکوالی ش

ز کال د تجارت  ۱۹۵۵ز کال مدني قانون او همدا ول د  ۱۹۷۷په اوس وخت کې د افغانستان د قراردادونو د قانون حکمونه د 

له خوا په رسمیت پیژندل شوي او د تأیید و رول شوي دي، تیت او وبن د پریکولو متونو کې، چې دواه د ې په اصولنام

. پرک پراته دي

  

د مراتبو سسلسلهد واک : ب

هره یوه سرچینه د افغانستان د . له و ونیو سرچینو خه را ایستلی دی حقوق ، افغانستان خپل د قراردادونونظره  له تاریخي 

په تر کې تدوین او تصویب شوې ده و وکوالی شي هر ول نوې ستونزه چې په دې اه  تاریخ د یوې انې دورې

د خلکو ترمن د قراردادونو د پلي کېدو او جوت په برخه کې، ايي، ملي او قومي رسمونو او . ، پرې کيشوېرابرسیره 

هم د خلکو ترمن د ول ول تعامالتو  نونه وقو مترواجونو په پرله پسې توه فعالیت لرلی دی، په یرو ایونو کې د اسالمي حق

په قراردادونو باندې حاکم دي، همدا ول د  هوننپه اه، مناسبې الروونې او درسونه تیار کي او په یرو ایونو کې دغه ول مت

                                               
په ) كال ديسمبر۲۰۱۱د . (پاه ۱۱۵۴. كال خپرونه ۲۰۱۱د ملرو ملتونو، د . دويم چاپ. په افغانستان كې د حكومتي د دايمي ادارو د بيا تاسيس اونده چارو په اه موافقه-   7

www.afghangovernment.com/AfghanAgreementBonn.htm//:). د موافقې په نامه يادېي. (الندې ويبپاه كې موجود دي
8

. په الندې ويب پاه كې د ترالسه كېدو و دي. كال خپرونه ۲۰۰۷پاه، د  ۳۲د سوداريز چاپيريال پراختيا، . ، د چارو اجناUSAIDد افغانستان لپاره  

http://www.bizclir.com/galleries/country-assessments/Afghanistan.pdf.  
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اه ینې ورې قاعدې او د پلي کېدو د رنوالي او تفسیر په  حقوقوپخوانیو واکمنیو ینو مدونو قوانینو، د قراردادونو د

را ایستلی دی، د دې  حقوقد ول ول سرچینو شتون چې افغانستان له هغو خه د قراردادونو خپل . مقررې واندې کې دي

باید د وخت په تیریدلو سره داسې بشپ شوی وای و د اوس  حقوقواقعیت رندويي کوي چې د دغه هیواد د قراردادونو 

.یاواب ویالی وهم وو ته یې وخت شروطو او اتیا

ز کال  ۲۰۰۴د مرنو او سنتي سرچینو د پیاوې، غني او متقابلې اغیزې او تعامل سربیره، د  د حقوقوپه افغانستان کې د قراردادونو 

ه مستقیمه ز کال مدني قوانین دواه، په مسایلو او قضیو باندې ینې اني محدودیتونه پرې باسي چې باید پ ۱۹۷۷اساسي او د 

رنه مو چې په مخکینیو بحثونو کې ولوستل، د . توه د اسالمي فقهې د حکمونو سره سم تر غور او ینې الندې ونیول شي

مادې فقهي قضایې کنو ته الروونه کوي او رندوي ی چې په کوم ای کې له  ۱۳۱او  ۱۳۰ز کال د اساسي قانون  ۲۰۰۴

.بت لريفقهي حکمونو خه ه اخستل مناس

سربیره پر دې، په دواو سرچینو کې د فقهي حکمونو په واندې د حقوقي حکمونو تفوق او لووالی روانه دی، رنه چې د 

په هغو مواردو کې چې قانون موجود وي، اجتهاد روا نه دی، ددې : (ز کال د مدني قانون لوم ماده په رند ول وايي ۱۹۷۷

خو د صریح حقوقي حکم د نشتوالي په صورت کې د دغه ). .هغې د فحوی په لحاظ د تطبيق و دیقانون حکمونه د لفظ یا د 

ستو، د قضیې په اه عدالت په یقانون لوم ماده د قضاوت واک حنفي فقهې ته سپاري و له خپلو بنسیزو اصولو خه په ه اخ

نه صریح قانوني حکم شتون ولري او نه هم د حنفي فقهې خو که د قضیې په اه . غوره ممکنه الرو چارو باندې تضمین کي

بنسیز اصول هلته د پلي کېدوپلي کېدو و وي، په دې وخت کې د مدني قانون دويمه ماده دغه واک د محکمې د منصفه پالوي 

و د عدالت له حکم ته سپاري او هغه هم باید د هغه عمومي میثاق سره سمون ولري چې یاد شوی میثاق د قانون له حکمونو ا

.اصولو سره په کر کې نه وي

  

یوه بنسیزه  قوانینحقوقي له دې امله چې په افغانستان کې ول قوانین د اسالمي قانون په را کې تسویدیي، نو د محکمو لپاره 

په منلو، چې په د دغه واقعیت . سرچینه شمیرل کیي چې باید د قراردادونو د مسایلو د پرېکې لپاره ورخه ه پورته کي

افغانستان کې د تجارتي قانون د مسایلو اوند مذهبي او عرفي الرو چارو غور او مطالعه د دغه کتاب له بریدونو خه بهر شتون 

کال د ۱۹۵۵حقوقي چوکا  چې د  پهد قراردادونو قانون  نهلري، د دغه پرکي زیات ینار او تمرکز په هغه اصل باندې دی 

، ستاسو معلوماتو او پوهې ته پراختیا او پرمختیا یز کال مدني قانون په ملتیا تدوین شوې د ۱۹۷۷ر بنس او د پ تجارت قانون

.وروبخي

  

د کارولو بریدونو ته یې یوه لنه کتنه : ز کال د تجارت اصولنامه ۱۹۵۵د : ج

ث او غور الندې نیسي او د دې لپاره لیکل شوې ده ز کال د تجارت اصولنامه د قراردادونو د قانون بیالبیل اخونه تر بح ۱۹۵۵د 

د تجارت  .يشتطبيقکې اکل شوي دي، پلې او  نامهو وکوالی شي په ولو سوداریزو راکو ورکو چې په دغه اصول

ی او د د تصویب له نیې خه تر اوسه پورې په افغانستان کې د تجارتي قانون د بنسیزو سرچینو په توه کار کی د اصولنامه

که په رنده د نویو قوانينو سره په کر هغه قوانین چې له دغه اساسي قانون خه واندې تصویب شوي،  وايی افغانستان اساسي 

ز کال کې د اساسي قانون له تصویب وروسته، د دغې سوداریزې  ۲۰۰۳خو دا مساله چې په . .کې نه وی، د اعتبار و دي

محدود ( سربیره پر دې، د . وانینو له خوا باطلې شوې دي، په سم ول نه ده روانه شوېاصولپاې کومې برخې د نویو ق

 تجارت اصولنامهد(دواو په رند ول د ) مشارکت نوی قانون ( او همدا ول د ) المسوولیت او سهامي شرکتونو نوی قانون 

. ر لري، باطلې اعالن کې ديهغه برخې چې د سهامي شرکتونو او مشارکتونو له مسایلو سره سر او کا
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شته سوداریزو قوانینو د معنی او ( دويمه ماده په رند ول وایي چې سوداریزې شخې او النجې باید د مې اصولنا يد تجارت

د  سپه بل عبارت، تجارتي قانون باید داسې یوازین سرچینه ورول شي و د هغه پر ب. سره سم حل او فصل شي) تعبیرونو

د قانون د نه شتون په صورت کې باید له اني او ایي عرف او رواج خه ه واخستل . ې شخې مناسبه پایله واکل شيیو

.شي او په هغو کې هم، له عمومي عرف خه باید ایي عرف ته ترجیح ورکل شي

ورکو پورې محدود او تل شوی د مقررو پلي کېدو او کارول په اني ول تر سوداریزو راکو ې د تجارت اصولنام

خه الندې، ینې راکې ورکې په اني ول د سوداریزو شروطو و بلل شوې  سرليک ) ج(له د تجارت اصولنامه. دی

د یادې شوې . خه عبارت دي) ماده ۱۶( او د کارکوونکو له مارلو ) مادې ۱۵او  ۱۴( دي او د اني او منقول جایداد 

مادې چې په الندې ول راول شوې دي، د محکمې لپاره ینې مناسب او ور الروودونه برابروي تر و  ۱۹او  ۱۸نامېاصول

.محکمه وکوالی شي سوداریزې معاملې له نا سوداریزو معاملو خه بیلې او توپیر یې وکي

  

ماده ۱۸- ز کال، د تجارت اصولنامه ۱۹۵۵د 

  

: دي معاملې تجارتي الندې دا 

  

  ل منقولو مالو د تهیه کولو تعهد او د هر ول اعماالتو او انشاآتو په ذمه اخيستل او قبلولهر و.أ

رول، عکاسيو نشرال او د کتابونو پلورلد فابريکې تأسيس ، د مطبعې د دستاه دائ.ب

او ددې شان نورو او د تیاتر، سينما، د نندارتونونو افتتاح او د عمومیه مقاماتو پرانستل لکه هول، سرایونه د خوو خونې .ت

.کارکوونکو د تهیه کولو د پاره دفترونه او د ليالم ایونه

.للېدوپه وچه ، سيندونو او هوا کې د مسافرينو، حیواناتو او شیانو .ث

  سيسأد اوبو، یس، او برينا ویشل او د تيلفوني مخابراتو ت.ج

ز کال، د تجارت اصولنامه ۱۹۵۵د 

  

  : ماده ۱۹

: شمیرل کیي تجارتي معاملې  اونده لورو له رنوالي پرته، دالندې معاملې دا 

  

  په کمیشن کارکول.أ

داللي.ب

.او چک) شخص او یا وونکي په نوم ثبت ويده ک( د برات او حجت معاملې.ت

.د صرافي معاملې.ث

.د خصوصي او عمومي بانکونو معاملې.ج

طې مقاولیود جاري حساب معاملې او په هغه پورې مرب.ح

.نو او رسيدونو په باره کې چه د موضوعه مالو په مقابل د تجارت په عموموی دامو  کې موجود شوي ويد روي سندو.خ

.ي شرکتونو تشکيل او د سهمونو پېرودل او پلورلرتد تجا.د

.په مقابل کې د هر ول بېمې تنه، که په اجرت سره و تل شي او که په متقابله شرطونو سره ود مخاطرات.ذ

په اه د افغانستان مدني قانون رداد د عرف د قرا: تبصره
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و او اجراء و حکمونو او کېد په ولي توه، د مدني قانون په ول متن کې دغه مفهوم،چې قراردادونه د دې پر ای چې د پلی

مننه او خدمت  موادو په توه په پام کې ونیول شي، باید د داسې وسایلو په توه ورته وکتل شي چې کسان په خپله له هغو خه

فغانستان کې د یوه پخواني وغیو، د افغانستان مدني قانون په ا د سخاوت له مخې که . نده ول بیان شوی دیوکي، په ر

د مدني . رندويي کوي چې د دغه هیواد په ول عرفي قانون کې د درک او میندلو و دی) عذر غوتلو او بخلو(رواج 

لومیتوبونه، له هغو کسانو خه چې غواي خپل قراردادیز مسوولیتونه او مکلفیتونه د محکمو له الرې  قانون په پام کې نیول شوي

ترسره کي، په زیاته کچه د هغو کسانو مالت کوي چې د قرارداد اوند مکلفیتونو او مسوولیتونو په اجراء کې خپل ان بې وسه 

نستان د قراردادونو قانون په اوسني شکل، په رند ول د هغو موخو او الرو په پای کې باید ووایو چې د افغا. او ناچاره بولي

چارو په خالف او عکس کار کوي چې آزاد بازار د هغو په له کې دی او هغه که چې نوموی قانون د قرارداد اوند خطرونو 

. لوه کچه او میزان په رسمیت پیژندلی او غواي بنسیز یې کي

د کسب او کار او سودار د : ، افغانستان، د کنو لپاره اجنا)USAID( یکا د متحده ایالتونو پراختیايي اداره د امر: سرچینه

  .ز کال ۲۰۰۷چاپیریال پراختیا، د خپریدلو نیه، 

ته یوه لنه کتنه کچېد نوموي قانون د کار او پلي کېدو : ز کال مدني قانون ۱۹۷۷د . د

او له همدې امله نن ور یاد شوی  درلودېېستونز ېو، ینی وز کال کې تصویب شو ۱۹۷۷ون چې په د افغانستان مدني قان

او ناقصه سرچینه بلل کیي، د مدني قانون په اه لوم مسأله د اعتبار د وتیا مساله ده چې د  نيمېقانون د قراردادونو یوه 

ز کال اساسي قانون په روانه  ۲۰۰۴سربیره پر دې، چې د . دې راغلې دهنویو قوانینو د تصویب او وضعې له امله تر پوتنې الن

ول هغه قوانین چې له اساسي قانون واندې تصویب شوي دي، و چې د نویو قوانینو له خوا په رند او صریح : ول وایي

نه ده روانه شوې چې د مدني قانون خو دا مسأله په بشپه توه . او د اعتبار و بلل کیيکېدو پلي د ول نه وي لغوه شوي، 

د دغه قانون په  ېیوه بله ستونزه چې د مدني قانون په اه واندې کیدای شي هغه دا ده چ. کومې برخې باطلې او لغوه شوې دي

موادو او متنونو کې زیات عربي اصطالحات او کلمې کارول شوې دي چې هغه کلمې په پتو او دري کې معمول نه دي او له 

له اخه یاد شوي اصطالحات او کلمې په قانون کې په سمه او روانه توه نه دي تعریف شوې، نو له دې امله امکان لري چې د ب

.دغه قانون حکمونه او مواد نه دي روانه او رند شوي

ره یوه مهمه سرچینه بلل کیي ز کال مدني قانون اوس هم د قرارداد د مفاهيمو لپا ۱۹۷۷خو د پورته یادو شویو ستونزو سربیره، د 

بنس دی، رنه چې قاضیان د پرې کې د صادرولو په وخت کې مدني قانون ته  لپاره یواو د محکمو د شته تصمیم نیولو 

رجوع کوي او له هغه خه ه اخلي، نو له دې امله مو او تاسو ته یره مهمه او وره ده و د دغه قانون د کنالرو او کارونو 

.اه پوه او د پام و معلومات ترالسه کو په

  

د افغانستان مدني قانون، د هغو تخنیکي قوانینو او قواعدو او همدا شان کنالرو الرونه په ینار سره کوي، کوم چې د حقوقي 

خه راپورته شوې  دولت کوم یو قانون باید د قرارداد له مکلفیت د ېا چد لکه . لپاره اینې دي حل او فصلشخو او النجو د 

هغه قانون چې د قرارداد په اه پلی کېي، شرایطو او خاصو : وایي رندهماده په  ۲۷د یاد شوي قانون . شخې په اه پلی شي

حاالتو ته په پام سره، کوالی شي چې د هغې محکمې د قضايي پرېکې پر بنس چې د طرفینو د اوسېدو په سیمه کې موقعیت 

و غاچېرې چې قرارداد شوی ولري، د دوا ای پر بنس کېدای شياو یا  ، تعیینيو په موافقې یا د.

  

چې کوم یو بنس او  یعنې داکول دي د مدني قانون د کنو او اغیزو خه یوه هم د بیالبیلو بنسونو پیژندل دي او په وته 
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 ۳۳۸د مدني قانون . ه توه په پام کې ونیول شيمرکز کیدای شي د قانون د پلي کېدو په موخه باید د یوه حقوقي شخصیت پ

مادې، ینې شرکتونه او مرکزونه په رسمیت پیژندلي دي او دغه یاد شوي بنسونه او مرکزونه کوالی شي د ريتینیو کسانو په 

مدني قانون د . د حکمونو سره سم د بل کس په واندې خپله دعوا واندې کي حقوقواو یا د قراردادونو د تيیر، قرارداد 

      .  بنسونو او جایدادونو ترمن چې د قرارداد د قانون لپاره  په ولنه کې یوه وره اغیزه پرې باسي، یوه مهمه ایکه ینوي

.نې او تحقیق الندې نیسوېینې مهم او معمول ترین مفاهيم او اصطالحانې تر ژورې ی قوقوحاوس مو د قراردادونو د 

  

کلیدي مفاهيم حقوقوادونو دد قرارد  - ۳

 ونوی دی، خو د قراردادلشکل نیو یی چې افغانستان داسې یو هیواد دی چې حقوقي نظام یې د مدني قانون پر بنس ېسره له د

د قرارداد . یر اصول چې په دغه پرکي کې تر غور او ینې الندې نیول شوي دي، له عرفي قانون خه سرچینه اخليحقوقو د

، انلستان، پاکستان، هندوستان او د امریکې د متحده ایالتونو په لکه  هیوادونه وله هغې بې خه عبارت دی چې زیات قوقعامه ح

رنه مو چې ل واندې ولوستل، سربیره پر دې چې په افغانستان کې هغه ل چې پر بناء يې . ون ورخه ه پورته کوي

شوي او راایستل شوي دي، د مدني قانون د نظام سره توپیر لري، خو د قراردادونو د  ول قوانین له عرفي قانون خه اخستل

باندې پلي او د تطبیق  حقوقوپه  ونومفاهيم چې په دغه برخه کې مو تر بحث الندې نیولي دي، په عمومي توه د قرارداد حقوقو

.و دي

  

  ؟ قرارداد ه ته ویل کیيالف 

:موخې حقوقوادونو د د قرارداد تعریف او د قرارد

  

ء و نه بلل کیي، تر من په   چې د حقوقي اخه د پلي کېدو و بلل کیي او هغو وعدو چې د اجرا ژمنوهر حقوقي نظام د هغو 

هغه و پخوونکی چې واندې مو په اه یې بحث ( د اسد د کار او کسب حالت او شرایط . توپیر او تمایز باندې قایل دی

ئ په یاد) وکد عبدل لپاره د هرې یوې . راواندې د هغه د  بوجو په واندیز او د عبدل له خوا د یاد شوي  ۵۰۰اوافغانیو و

مو د حقوقي لغت پیژندنې په . ء او پلي کېدو و دی واندیز منل، یو ول ژمنه تر سترو کیي چې په اه به یې قانون د اجرا

خو که تاسو د خپل کاکا زوی ته د . خه د پلي کېدو و وي، د قرارداد په نوم یادووحقوقي ا لهبرخه کې دغه ول ژمنې چې 

یوه هول د پرانستلو او پرمخ بیولو په برخه کې د مرستې او همکار ژمنه ورکی، دغه ژمنه د هغو وعدو له لې خه نه ده چې 

.په اه یې قانون د اجراء و وشمیرل شي

  

په عقودو کې حقوقي تصرف د عقد د دواو : (ماده د قرارداد د تعریف په اه داسې وایي ۴۹۴انون له مفهومي اخه، د مدني ق

د دويم ل لپاره د دغه تعریف ). خواوو د ارادې په موافقه پوره کېی او د هغې په اثر د دواو خواوو خه پر یوه التزام مرتبېي

کې رندیي او په نوموې رساله ) په اه په یوه رساله حقوقوقراردادونو دامریکې د (په اه د  حقوقومفاهيم د قراردادونو د 

خه عبارت دی چې د هغو د نقض او ماتولو  مجموعېله و ژمنواو یا د  ژمنې قرارداد د : (کې قرارداد داسې تعریف شوی دی

ه ول چې وي، د یوې دندې په توه په په صورت کې، قانون جقوقي پ او جبران برابروي او یا قانون د هغو اجراء، په هر 

9).رسمیت پیژني

                                               
  )ز كال 1981( بیا ترتيب) دوهم(قراردادونود    - 9
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په ساده . نو له دې امله، د قرارداد د کلمې او اصطالح، اطالق یوازې او یوازې په هغو کنو باندې کیي چې حقوقي پایله ولري

ن سرته رسیي او د حقوقي تر م) د قرارداد د لوریو( ول ویالی شو چې قرارداد هغې پریکې ته ویل کیي چې د دوو لوریو 

رسمي وسایلو او کنالرو ته د خلکو د اتیا یوه پدیده ده د ، حقوقپه پایله کې د قراردادونو . پلې کیدونکې وسیلې خاوند وي

.چې پر بنا یې خلک کوالی شي هم د خپلو و او هم د سوداریزو موخو د السته راولو په موخه د یو او بل سره مرسته وکي

کیي چې دواه لوري د یوه توکي د اخستلو او یا نه اخستلو په موخه، د یوه او بل  تلعمومي توه، قراردادونه هغه وخت  په

عنصر شتون لري چې د ) پریکې او موافقې( د هر قرارداد په متن او من کې د . سره په بالمقابل ول د وعدو سپارتنه وکي

په ) منلو ( او ) واندیز ( دواو لوریو تر من اینه او بنسیزه پریکه په آسان سره د  د. دواو لوریو تر من صورت نیسي

افغانیو په بدل کې د هغه د مور د  ۲۰۰۰۰۰احتمال لري چې تاسو خپل ملري ته د : چوکا کې رندیي، د بیلې په ول

نو په . ستاسو دواو ترمن یو فرضي قرارداد رامن ته شواخستلو واندیز وکی، اوس که ستاسو ملری دغه واندیز ومني، نو 

) واندیز منل(او د ) واندیز(دې توه، د قراردادونو د قانون د پیژندلو او کارولو لپاره لومی ام دا دی و تاسو وپوهیی چې 

  .ه وخت ترسره شوي دي

 بوجبه هره ور له غرمې وروسته په لورو بجو یوه اسد او عبدل په خپل من کې پریکه کوي چې عبدل  :د بیلې په ول

سربیره پر . اوه د اسد دکان ته سپاري او دا د قرارداد شروط او مواد دي چې دواه لوري ورباندې پریکه او موافقه ترسره کوي

ه یاد شوي قرارداد دې، یوه ور د عبدل مور خرابیي او نه شي کوالی د اوو د ویشلو کار په هغه وخت ترسره کي چې پ

د قراردادونو د قانون د حکمونو سره سم، هر هغه وخت چې د قرارداد یو لوری ونه شي کوالی . کې ورباندې پرېکه شوې ده

هر کله چې د قرارداد یو لوری قرارداد . و خپلې ژمنې سرته ورسوي، نو داسې ویل کیي چې نوموي قرارداد مات کی دی

و هغه بل لوري او یا لوریو ته اول شوی تاوان او ضرر چې د قرارداد د ماتیدلو له امله رامن ته مات کي، هغه مکلف دی 

په معمولي ول هغه لوری چې قرارداد یې مات کی دی مکلف دی و ولو کسانو ته اول . شوی دی، پ او جبران کي

ای شي چې محکمه د قرارداد له ناقض خه وغواي و پرې کي، خو ینې وخت کید) پیسه ایز ول(شوی تاوان په نغد ول 

  .د ولو اخونو د تاوان او ضرر د کمولو لپاره ینې کنې او کارونه ترسره کي

وروست موخه دا ده چې زیانمن شوی لوری باید وکوالی شي له داسې و او خوندونو خه برخمن شي  حقوقود قراردادونو د

نو له دې امله، هر وخت چې . سرته رسیدالی وی، نو هغه مبلغ او مقدار به یې په الس راوی ووچې که قرارداد په سمه توه 

چې د ( محکمه او یا یو بل مقام وغواي یاد شوي زیانونه ویي، په معمولي توه اول شوی زیان، زیانمن شوي لوري ته 

او جبران او د زیان د پرې کولو په موخه تر غور او ینې الندې د زیان د پ ) قرارداد د ماتیدلو له امله یې په غواه اخستي دي

د جزاء د قانون . نیسي او همدا ول نیت به یې داسې وي و د قرارداد ماتوونکی لوری باید د سرغونې په سبب جریمه والي

او تمرکز د وعدو د بشپتیا او تخلفاتو پر مخ باندې نه کیي، بلکې زیات ینار  دبرعکس، په دې ای کې ینار او تمرکز 

یر وخت، کله چې یو لوری قرارداد . پر سر باندې صورت نیسي) چې دواو لوریو ورباندې پرېکه کې ده( اجراء د رنوالي 

ماتوي، ول لوري یر د بدیلو امونو پر سر پرېکه کوي، که امکان لري چې د قرارداد اجراء کول زیات وخت نیسي او د 

. د د لوریو لپاره قیمته تمامیيقراردا

  

بهييرد قرارداد : کتنهد حقوقي مفهوم 

  

دغه  ود چنې وهل. او اجراء په هغه ژمنه مفروض دی چې د چنې وهلو سره د یوې برخې په توه صورت نیسي يلد قرارداد پ

یوه کس له خوا ترسره کیي او د  په نوم د) واندیز کوونکي(مبادله، په معمولي ول د واندیز به ان ته خپلوي چې د 

.په نوم د بل کس له خوا په مناسب وخت کې منل کیي) واندیز د السته راوونکي (
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د منلو لپاره  الزاماراده د حقوقي ) offeror(د واندیز کوونکياو یا عرضه هغه افهام او تفهیم ته ویل کیي چې  واندیز

ته دا واک سپاري چې د منلو او ) offeree(و معتبر واندیز، د واندیز ترالسه کوونکي د واندیز کوونکي له لوري ی. رندوي

هر کله چې د قرارداد یو لوری د قرارداد په سرته رسولو کې پاتې راشي، . وبخيپه رندولو سره، یو قرارداد ته به ورقبلولو 

.ویل کیي )نقض(قرارداد ماتول دغه حالت ته د 

؟نه کوالی شي د قرارداد به ان ته غوره کي یو قرارداد: ب
  

د اجراء و یوه قرارداد لور عنصرونه: د پام و او کلیدي تعریفونه

  

د واندیز کوونکي او واندیز السته راوونکي ترمن مني او شته پریکه باید په داسې توه د : دوه اخیزه خوي او رضایت

 اندیز کوونکي له لوي صورت نیسيقرارداد په موادو او شروطو کېای شي، چې د و ای پر .  

هغو شروطو او الملونو ته ویل کیي چې واندیز کوونکی او واندیز السته راوونکی یې د پرېکې په  :کتنې او یا مالحظات

  .وخت کې، د قرارداد په اه په پام کې نیسي او د قرارداد د بې جوونې المل ري

قانون یوازې د پلي کېدو و هغه قراردادونه د لوریو ترمن په رسمیت پیژني چې د دوی د امونو د حقوقي : وريد وتیا و ل

  پایلو د درک او پیژندلو، وتیا ولري

  .د نه لرلو په صورت کې هی ول تون نه پلی کوي .قانون، د یوې حقوقي موخې: د قرارداد 

:اخه پلی او د اجراء و رويهغه عنصرونه چې یو قرارداد له حقوقي 

کله مو چې د قانون په اه پوره معلومات ترالسه کل او پوهیو چې قرارداد ه ته ویل کیي، اوس باید وپوهیو چې نه 

. کوالی شو یوه قرارداد ته داسې سمه او منظمه به ورکو و په راتلونکې کې وکوالی شي، له حقوقي اخه د اجراء و وري

مو لپاره روانه ده چې اسد غواي یو قرارداد بسته کي، آیا یوازې د اسد اراده د یوه قرارداد د به نیولو او د عبدل د حقوقي ز

لکه چې پورته ورخه یادونه وشوه، د دې لپاره چې . وي) نه(تقید لپاره کافي بلل کیي او که نه؟ بې له شکه چې واب به 

د لوریو : ارداد د لوریو ترمن د اجراء به ان ته خپله کي، باید لور این او بنسیز عنصرونه ولريیوه ژمنه وکوالی شي د قر

  .، د وتیا او اهلیت و لوري او د قرارداد پلیتوب او اجراوالی)پاداشونهکتنې او (دوه اخیزه خوه او رضایت، عوضین 

ې ته ویل کیي چې یو لوری د خوې و واندیز ترسره او بل لوری د د رضایتد لوریو ترمن دوه اخیزه : رضایت دوه اخیز

کله چې اسد د عبدل سره لیده کاته ترسره او . پریکې هغه شروط چې د واندیز کوونکي له لوري یې صورت نیوالی دی، ومني

و عبدل هم د یاد شوي واندیز افغان پرې کوي ا ۱۰۰۰اوو په بدل کې به نوموي ته  بوجیوهغه ته واندیز وکي چې د دوو 

یر . شتون لري رضایتسره خوې او موافقه رنده کي، نو په دې وخت کې ویالی شو چې د لوریو ترمن دوه اخیزه 

زه یې : ( ونکي لوري، خپله پریکه په لیکلې به او یا شفاهي توه رسما رندوي؛ د بیلې په توهمنوخت د پریکې او توافق 

که اسد : بیره پر دې، ینې وخت د لوریو ترمن خوي د دوی د امونو او کنو خه رامن ته کیي، د بیلې په توهسر). منم

خپل واندیز چې پورته مو په هغه اه بحث وک، عبدل ته وروسپاري او د راتلونکې ور، له غرمې وروسته په لورو بجو، د 

چې عبدل د اسد  دي افغانیو د بیل سره یو ای پیدا کي، نو دا په دې معنی ۱۰۰۰اوه د  بوجخپل دوکان په مخ کې دوې 
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په هغو ایونو کې . واندیز منلی دی، دا سربیره پر دې چې اسد یاد شوی واندیز په رسمي به نه دی ویلی او یا نه دی لیکلی

 حقوقلپاره صورت نیوالی وي، د قراردادونو  چې د پرېکې و توکي ارزت یر زیات وي او یا قرارداد د یو ل انو موخو

رسمي او لیکلې پرېکه د دې المل ري و . لوري مکلف بولي و خپل قرارداد او پریکه په رسمي او لیکلې به ترسره کي

  .د لوریو اوند ناوه فهمونو کچه رایه کي

 ۶۱۸او  ۶۱۰؛ د تجارت اصولنامهکويزیات ينار باندېماهیت  پرد واندیز  خهقرارداد او پرېکې د منلو د حقوقد افغانستان 

 و د تأمینایکد مادې چې د قرارداد د منلو بیالبیل اخونه لکه د وخت اندازه چې د قرارداد د واندیز د منلو لپاره اینه ده، 

هر کله چې د  .او رندوي بیانیي، او دا چې ه وخت یو واندیز پلی ک کيلېد په هکله پیام منلووانديز د سرچینې چې د 

ې کې د تجارت اصولنام صورتمنلو واب، د هغو شروطو سره چې په واندیز کې بیان شوي دي، سمون ونه لري، نو په دې

حکمونه، منل د یوه معکوس او سرچپه واندیز په توه په پام کې نیسي چې په هغه کې اصلي واندیز کوونکی، د یوه معتبر 

  .د وانديز ومنياو به ورکولو په موخه، باید  تلود  قرارداد

یو مجرد مفهوم دی چې د ژمنې لپاره د یوې بنسیزې انیزې په  غور او کتنه. اتیا لري تهغور او کتنې م دا چې قراردادونه يدو

یوزي؛ که زیات احتمال قانون هه کوي و هغه ژمنې پلې کي چې د دواو لوریو په ه پر. پام کې نیول کیيتوه په 

نو له دې امله، قانون د دې مسألې د . لیدل کیي چې دغه ژمنې دې د تولید المل وري او عمومي هوساینې ته پراختیا ورکي

کتنې او بالمقابل ( غور او کتنهلومولو لپاره چې آیا د لوریو ترمن کوم د اجراء و قرارداد او پریکه شتون لري او که نه، عم

داسې یو ثبوت بلل کیي چې د چنې وهلو لپاره، د راکې ورکې او یا  غور او کتنهتر ینې الندې نیسي که ) پاداشونه

هغه ژمنې چې عوضین ولري، د هغو وعدو سره چې په هوایي او خوشي ول صورت نیسي، .  مبادلې په وخت کې صورت نیسي

         .توپیر لري

د عوضینو حتمي شتون په دې معنی دی چې د قرارداد لوري باید هغه الزم االجراء قرارداد السلیک نه له کارونې او عملي اخه، 

هر کله چې یو لوری بل لوري ته، یو توکی، د بل شي د السته راولو له . کي چې له هغو خه هی شی هم په الس نه راي

په . وري او هیکله یې د قرارداد د السلیک په توه نه بولي تمې پرته ورکوي، قانون د غې کنې ته د تحفې او بخشش په نظر

.یرو ایونو کې د تحفې د ورکې په موخه، یوه کس ته د بل کس ژمنه، د اجراء و قرارداد او پریکه نه بلل کیي

  

د بحث و پوتنې

  

ه او موافقه په پام کې ونیسئه د اسد او عبدل پریکو د ویشلو په اه کې آیا پ. د اوشتون لري؟  غور او کتنهه دغې بیل

  آیا اسد به له دغې معاملې خه کومه ه ترالسه کي؟ او عبدل به له دغې معاملې خه کومه ه السته راوي؟

  

ه په پام کې نیسي؟ولې قانون، دغه معامله د ثروت زیاتوونکې یوې معاملې په تو

دې وتیا، ظرفیت او حقوقي واک لري و د اجراء و یو قرارداد دواهعبدل دقانون باید معلومه کي چې آیا اسد او : دریم

ء او پلي کېدو و بولي چې په قرارداد کې الس لرونکي کسان،  په بل عبارت، قانون یوازې هغه قراردادونه د اجرا. السلیک کي

دل او اسد دواه بالغ دي، خو فرض په دې باندې رنه چې عب. د خپلو امونو او کنو د پایلو د درک او معلومولو وتیا ولري

.دی چې آیا دوی د هغه قرارداد چې دوی یې بسته کوي، السته راونې، پایلې او اغیزې درک کې او پرې پوهیي او که نه

 ،ينه بلل کی تیا او اهلیت وقرارداد د عقد او بسته کولو لپاره د و ول، ماشومان د اجراء و نو په عموميکه دوی د خپلو ک
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چې لویان زیات وخت د  ددېسره . او امونو په پایله باندې نه پوهیي او په دې برخه کې الزم پخوالی، شعور او تجربه نه لري

ي، خو یو لوری کوالی شي د دغې مسلمې فرضيې د رد او یا نه منلو لپاره، ثبوت او  ووه په پام کې نیول کیکسانو په تو

ینې بېلې چې په هغو کې د قرارداد د لوریو نه وتیا ثابیتدالی شي، موقت لیونتوب او محجوري ده چې . ې کيشواهد واند

په یرو ایونو کې، هغه قراردادونه چې د داسې لوري سره صورت . د زخم او یا د درمل له ه اخستلو خه پیدا شوې وي

تیا ونه لري، د اجراء وي نیسي چې هغه د قرارداد ولوري او یا د هغه د استازي په  .بلل کی ول قراردادونه د ناو خو دغه

 واونونو له دې امله، د قرارداد و لوری د قرارداد د ناو لوري سره د قرارداد په کولو کې، د ینو . غوتنه فسخه کیدالی شي

دی کوالی  خه بې برخېغه لوری چې د وتیا که دا ثابته شي چې قرارداد د و لوري په ه شوی دی، ه. سره مخامخ کیي

شي یاد شوی قرارداد فسخه کي او که قرارداد د ناو لوري په ه تل شوی وي، نوموی کوالی شي قرارداد د اجراء او پلي 

        .کېدو و وبولي

د  .و قانون دغه قرارداد معتبر نه بوليهمدا ول کله چې د قرارداد د یوه لوري خوه او رضایت په زور او فشار سره ترالسه شي، ن

افغان پرې نه کي، د خپلو پیاویو  ۱۰۰۰اوو لپاره  بوجکه عبدل اسد وار کي چې که د هرې یوې : بیلې په توه

سوادریزو ایکو خه به ه واخلي او د اسد د سودار الرې چارې به ې وې کي او اسد د ار له مخې د هغه سره د 

ترالسه  د مناسبې الرې خهرداد پریکه کوي، نو دغه ول د اجراء او پلي کېدو وتیا نه لري؛ که د اسد خوه او رضایت قرا

  .دی نه شوی

په دې توه، قانون د دې لپاره و وکوالی شي د قرارداد د یوه لوري د خوې او رضایت د نه منلو او رد لپاره د اکراه او فشار 

ي، باید د ناوه تهدید او ار بیلې چې په سخت سره د بل لوري د خوې المل ري او یا د بل لوري ایونه په وته ک

ي چې او رضایت هخووته ک ي، پهخه پیدا کی ار ول تهدید او ار او تهدید له . له دغه خه د که یو کس له بل لوري

  .د اجراء و نه بلل کیيامله قرارداد ته ان ورکي، نو په دې وخت کې قرارداد 

که اروونکی او زور . د جبر او ار قضیه هغه وخت پییي چې د قرارداد کوونکي لوري له خوا تهدید رند او روانه وي

اچوونکی کس د قرارداد د بل لوري د زیانمولو او یا هغو ته د تاوان اولو نیت ولري، نو په آسان سره تهدید او ار، د 

.و زور اچوونکي لوري له خبرو او کنو خه درک کیدالی شياروونکي ا

  

و پوتنېد بحث 

  

ی دی او هغو د پلورلو لپاره یو بل نوی پیرودونکی پیدا کی چې عبدل د اوو د اسد په  هداسې و دې ته مایل دی

) ناوتیا(چې اسد کوالی شي خپله اوس ستاسو په اند، ینې داسې ممکنه دالیل . پرتله اوه په یوه لو نرخ باندې واخلي

اسد ته بهانه کي او د هغه پر اساس خپل ان له هغه قرارداد خه چې د اسد سره یې ترسره کی دی، معذور وبولي، 

  کوم شیان کیدالی شي؟

  

 ی چېتیا(آیا پوهیول کار ) ناو اندې د یوې بهانې او دفاعیې پهه کیدای شي د قرارداد د اجراء په ون ي؟ هغهوک

لوری چې د قرارداد په اه یې خپل نظر ته تغییر ورکی دی، نه کوالی شي د خپلو و د السته راولو په موخه دغه 

  ول بهانې د دفاع په توه له خپله انه واندې کي؟

 ه کوالی شی لهن ه، تاسوتیا(د یوه مدافع وکیل په توه اخستل د یوې بهان) ناو هخه ناو ه دفاع پهې او یا ناو

توه محدود کی او کومې الرې چارې په دې اه واندې کوالی شی؟  
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په وروست پوتنه کې، قانون د یوه قرارداد د بحث و توکي د هغه د اجرايوي الرو چارو په موخه تر ینې او غور الندې 

دغه حقیقت په پایله کې د قانون ناتمایلي په وته . ل کیيهر هغه قرارداد چې حقوقي موخې ونه لري، د اجراء و نه بل. نیسي

کوي او هغه هم په هغو ایونو کې چې قانون نه غواي قضایي برخې ته اجازه ورکي و په هغو انو معاملو کې چې د 

ې محکمې په دې وخت ک. وهنه وکيقانون د صریح متن پر اساس، د ولنې د عمومي هوساینې سره په کر کې وي، الس

مکلفې دي و د یوه اجرایوي بنس په توه، په هغو ایونو کې چې که قرارداد د ولنې لپاره زیانمن وي او یا ونه شي کوالی 

.د قرارداد لوري د ناوه او غیر عادالنه چنې وهلو خه منع کي، د محکمې له دایرولو ان وساتي

تو سره کار لري او یا د داسې ول کنو چې له قانوني والي سربیره د آکنو او اجرا نو له دې امله، هغه قراردادونه چې د ناقانوني

په پایله کې اسد نه شي کوالی د یوه غله سره چې . ولنې د عمومي اخالقیاتو سره په کر کې پرتې وي، د اجراء و نه بلل کیي

هی محکمه نه شي کوالی و دغه ول . کي وارداد غواي نوموي ته د یوې اندازې پیسو په مقابل کې مور غال کي، قر

قراردادونه پلي کي او که اسد غواي چې د داسې پرېکې او قرارداد پر اساس، خپلې موخې ته ورسیي نو مجرم پیژندل 

.او بس په لن ول ویالی شو چې یو قرارداد هغه وخت د اجراء وتیا لري چې موخې او مقاصد یې شرعي او قانوني وي. کیي

ې غوتنېپه اه د تجارت اصولنام) پذیرش(د قرارداد د به غوره کولو او منلو 

  

د  د تجارت اصولنامه د افغانستان د محکمو لپاره ینې مهم او د پام و الروودونه واندې کوي و هغه وکوالی شي معلوم

ولولی چې د قرارداد تر به  مادېداسې ې خه ينې متاسو به په الندې ول د تجارت اصولنا. کيممعلوقرارداد رنوالی 

.تاو لري سرهاو منلو ) يشکلده(غوره کولو 

  

:شروط او اتیاوې) به غوره کولو(د قرارداد د تکوین 

  

د قرارداد تنظيم او د نورو مراسمو اجرا کول . د تجارتي عقدونو د پاره د دواو خواوو رضا او موافقت کافي دي:ماده ۶۰۸

..وم نه لريلز

  

که د قانون له مخې د عقد د پاره د یوه مخصوص شکل رعایت په تحريري ول الزم وي او یا دواه خواوې عقد : ماده ۶۰۹

د ينو مراسمو د اجرا پورې لکه د مقاولې تنظيم موقوف پرې ایی وي نو تر هغه وخته پورې چه ددې شکل رعایت و نشی او 

. ...د نه اجرا کېيیا اکلي مراسم اجرا نشي، عق

  

ېاویتااوشرطونهقبولاوجابیادقراردادوهید

  

دواه لوري  چېصورت  په صورت شوی وي نو په دې د تعیین مودې د قبول لپاره د یوې اکلي ايجاب که: ماده ۶۱۰

بې که ایجاب . تېرشيخه له ایجاب و خه پخوا له له تیرید مودېد اکلي  چېحاضر هم وي، ایجاب کوونکی نه شي کوالی 

اعتبار یې نه پاتې کیي خو په دې  شرط چې د دواو لوریو د حاضروالي په صورت  نو ترسره شوی وي، خهواکل د مودې د 

حکم لري دهغه عقد ، د وشيفون، سره يتلپه لکه  په ذريعهچې د مخابراتي وسایلو  عقدهغه . نه وي واقع شوی فوراْکې قبول 

.ره شوی ويچې په حضور س

  

دهغه ايجاب لپاره جې د ليکنې په صورت واقع کېي که موده نه وي اکلې شوې نو ايجاب کوونکی نشي کوالی : ماده ۶۱۱
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پخوا له هغې مودې تېرېدو خه چې د عرف له مخې قبول کوونکي ته د فکر کولو او د قبول د جواب ورکولو لپاره د هغې 

.شيتېرېدل الزم دي له ايجاب خه تېر 

  

که واب د اکلي او. رسیدالی شي، واستول شيوکې چې ایجابوونکي ته  مودهاکلي  په یوهد قبول واب باید  :ماده ۶۱۲

ور کې الزمه موده که معلومه شي چې د قبول واب په اکلي  مرله تیریدلو وروسته ورسیي، عقد نه ترسره کیي،  مودې

د عقد د نه تلو  نېدو په خصوص کې فوراْ مقابل جانب تهواب د  چې دی ایجاب کوونکی مجبور دنو شوی دی،  رسول

.کیي نه تلعقد  نه دااو که . خبر ورکي

  

مر په دې صورت چې دوه تاجران یو له بله سره دایمی تجارتيقبول نه بلل کیي،  سکوتد مقابل لوري محضې  :ماده ۶۱۳

خه بل خپل ته مراجعه او هغه یی پخپل نامه د ينو معامالتو د اجرا لپاره وکيل مناسبات ولري او یا یو له دې دوو تاجرانو 

رولی وي هغه ایجاب چې له دوی خه د یوه له خوا بل ته واقع کېي نو مقابل طرف باید ته ژر تر ژره هغه ایجاب واب 

نو په باره کې چې د ايجاب د تبليغ په هغه طرف چې ایجاب ردوي، د هغو مالو. ورکي او که نه، سکوت یی قبول بلل کېي

.مادو کې بیان شوي دي، ونيسي) ۷۶۳–۷۶۲(وخت کې هغه ته لېل شوی دی مکلف دی هغه تدبيرونه چې په 

  

کې قبول د نوي ایجاب غوتنه  صورتپه دې . ، عقد نه تل کیيموافق نه ويکه د قبول واب د ایجاب سره  :ماده ۶۱۴

.کوي

  

 دي چې  په اثبات ورسېي الزمنووبلل شي،  د اعتبار وماوند تلرا پورې  ایجاب او قبول پهې لپاره چې د د :ماده ۶۱۵

.د هغه په اجازه صادر شوی دی مچې د لیدوونکي کس السلیک ورباندې شته او یا تلرا

  

کیي، تل یدلو له نیې خه عقد ، ایجاب کوونکي ته د قبول د واب د رارسسره کېيب نههغه ایجاب چې په لیک :ماده ۶۱۶

خه خبر  اووتواو یا په عین وخت کې د قبول کوونکي له  خه پخوا که ایجاب کوونکی د قبول د واب له رارسیدلو  مر 

.  ، ايجاب بې اثره کېيشي

  

. و داعتبار و بلل کېیا کیي تل، د قبول د واب د لیلو له نیې خه ې  په ذریعه وشيچې د مخابر عقدهغه : ماده ۶۱۷

چې قبول په صراحت سره الزم نه وي، عقد مخاطب ته د ایجاب د  صورت هغه  په. شوې ده مقررهماده کې  ۶۱۳لکه چې په 

.د اعتبار و دیرسیدلو له نیې خه 

  

ول کې د بطالن یو ه تاجر فوت او یا اهلیت سلبېدل دده د تجارتي معامالتو په خصوص کې په ایجاب او قبد  :ماده ۶۱۸

  .مستلزم نه کېي، مر داچې د هغه په خالف دوی تصريح کې وي او یا د معاملې له ماهیت خخه استدالل وشی

.د تر سره کېدو اوند مطالباتو ينې استثاوېد قرارداد 

والی شي د قرارداد د طو کې، حتی که له پورته یادو شویو شرطونو خه یو هم شتون ونه لري، محکمې کایپه ینو انو شر

فرض کی چې و پخوونکی اسد د پام و بریاوې السته راوي او هغه په خپله په یوه مالداره او . پریکه صادره کي تلو

اسد نجیب اهللا ته ژمنه ورکوي چې هغه ته به . هغه خبریي چې وراره یې نجیب اهللا غواي واده وکي. کس باندې بدلیي بای

. نجیب اهللا د خپل کاکا د ژمنې او خپل درک او شعور پر اساس، د یوه کور د اخستلو لپاره په عقد باندې پیل کوي. یو کور اخلي

وروسته له دې په یر کم وخت کې د اسد او نجیب اهللا ترمن مخالفتونه پیداکیي او په پایله کې اسد خپل وراره نجیب اهللا ته 
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نو له دې امله نجیب اهللا په خپل واک کې پوره او کافي پیسې نه لري . پیسې ورکي خبر ورکوي چې نوموی نه غواي هغه ته

د خطر او احتمال سره مخامخ یا سرغونې و وکوالی شي کور پلورونکي ته یې ورکي او په دې توه د قرارداد د ماتیدلو 

. کیي

ر قرارداد د بمنه یې له هغو عنصرونو خه چې د یوه معتمني چې د نوموي سره د کاکا ژدا چې نجیب اهللا پوهیي او  ددېسره  

ده او له دې امله د اجراء کیدلو وتیا نه لري، خو نوموی تراوسه د دې احساس کوي چې د  بې برخې،لپاره این بلل کیي تلو

غه د خالصون لپاره کوم خه د ه ستونزېله دغې  حقوقآیا د قراردادونو . دغه ول ژمنې پایلې یرې غیرعادالنه او بدې دي

  درمل نه دی واندې کی؟

چې د قرارداد له اینو او الزمي شرطونو خه  ددې هیو قرارداد سر حقوقیو له هغو شرطونو خه چې په هغه کې د قراردادونو 

اد په عمل کې یا د قرارد . په نوم یادوي(detrimental reliance)ې ته بالفعل منل  د چې خالي هم وي، د اجراء و بولي،

هغه وخت صورت نیسي چې یو کس ژمنه سپاري او د خپلې ژمنې د بشپولو لپاره پوره امونه ترسره کوي؛ او د  بالفعل منل

ژمنې بل لوری په بل کس باندې د تکیې له امله کنې ترسره کوي او همدا ول د ژمنې د تعمیل لپاره د هغه کنې هم د توجیه 

يم لوری د زیان پر غواه اخستلو سربیره، په خپله ژمنه باندې وال وي، نو په دې وخت کې محکمه د که د ژمنې دو. و وي

نوموي لپاره درملنې او یا د حل الرې چارې پلي او د بهرني کس له خوا ورکل شوې ژمنه د قرارداد په توه په پام کې نیول 

یه او اعتماد، په قرارداد کې د دواو لوریو لپاره د حقوقو او دندو د ایجاد په ژمنه باندې تک. کیي او بشپتیا یې حتمي بلل کیي

نو له دې امله د اجراء و یوه . یو متمایز او روانه بنس شمیرل کیي او هیکله هم د معاملې په شتون باندې تکیه نه کوي

خو او رضایت معمولي او لومني شرطونه او اتیاوې، قرارداد د ایجاد او پیژندلو لپاره د دوه اخیزه عوضینو او یا دوه اخیزه 

د نجیب اهللا او د هغه د پیسه داره کاکا په قضیه کې، محکمه احتمال لري دې ته ورسیي چې نجیب اهللا په . اینې نه بلل کیي

په واندې ) پلورونکي کور(مکلف دی و د ) اسد(منطقي ول په خپله ژمنه باندې عمل کی دی او له دې امله د نوموي کاکا 

       . خپله ژمنه عملي کي

همدا ول که په یوه قرارداد کې تیروتنه شوې وي او یو درېیم کس چې اصال د قرارداد له لوریو خه نه وي، له یادې شوې 

في ول خپل اوه که عبدل په تصاد: تیروتنې خه ه پورته کې وي، قرارداد په هغه باندې الزمي بلل کیي؛ د بیلې په ول

په هغه هول کې ویشلي وي چې د اسد په اونیتوب کې واقع دی او د هول خاوند هم له یادو شویو اوو خه د خپلو 

په . بلل کیي(implied contract)قراردادضمنيدا د کې  صورتورنیو چارو د مخ ته بیولو لپاره ه اخلي، نو په دې 

نصاف داسې پرېکه کوي چې د هول تن باید عبدل ته د زیان جبران په داسې توه پرې کې، عدالت او ا تپورتني حال

.دی موندالیلکه چې د سره د دوی ترمن قرارداد صورت  کي،

  

د بحث و پوتنې

  

 ینې وخت قانون هغه قرارداد چې ه امکان لري چېنخه هم خالي وي،  آن یزو عنصرونولورو اساسي او بنس له

  اجراء و یوه قرارداد په توه پیژني؟د 

  

يه کوي چې د ضمني اشارې له الرې په یادو شوی شرطونو کې د قرارداد په شتون، کومې پایلې پیدا ک؟آیا قانون ه  

  

یاو ) مبهم(لوم عهر کله چې یو قرارداد نامنيم ه به پی ،ي؟ش وي
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؟من ته راي مې ستونزېکو له امله نيمتیاد قرارداد د ابهام او یا : ج

هغه عمومي ستونزې چې د قرارداد د ابهام او نیمتیا خه رامن ته کېی

تاسو په یاد راوئ چې په پورتن بیله کې، اسد په دې خفه دی چې د هغه او عبدل ترمن د ناوه تفاهم مبدأ او سرچینه د 

و او پایلو المل ورید او په دې باور لري که د قرارداد شرطونه د دوی ر ته د ناوه او زیانمنو اغیزانوموي اقتصاد او سود

رنه چې ل واندې ورباندې بحث وشو، د . ترمن په سمه توه ترسره شوي وای، نو زیاتې ې به یې ترالسه کې وای

مې او هیلې نه ساتل کیدالی قرارداد د لوریو لومی تشویش او خفان دا دی چې په قرارداد کې د دوی معقولې او منطقي ت

شي؛ دغه ول خفان په خپل وار سره په هغو الرو چارو کې چې د هغو پر بناء، قانون، د پام و قرارداد به نیول او انعقاد 

.  معلوموي او هم د قرارداد د شروطو او موادو د تفسیر او تعبیر په الور چارو کې منعکس او رارندیي

پرته له (ه دې برخه کې اصلي ستونزه دا ده چې د قریب او ندې په اتفاق نه شو کوالی په ولو قراردادونو کې سربیره پر دې،  پ

د ولو جزیاتو او واقعاتو لپاره چې د یوه قرارداد په ول ) هغو قراردادونو خه چې د واحدو او فوري معامالتو لپاره تل کیي

سره له دو چې د اسد او عبدل ترمن پریکه شوې : ای یې کو؛ د بیلې په توه عمر کې پییي، حکمونه ولیکو او ای پر

چې اسد یې په پام کې لري د  بوجافغان پرې کوي، خو امکان لري چې هغه  ۵۰۰اوو په واندې  بوجچې اسد به د هرې 

 عبدل د پام وي چې هغه . سره توپیر ولري بوجول ونه غوا تینيالرې چارې چې هغه یې کاروي، عبدل که عبدل په ري

چې  ددېسره . لري انېرنېورباندې پوه شي، نو په دې وخت کې د قرارداد لوري د قرارداد له انعقاد خه بیالبیلې اخستنې او 

ه اوو پ بوجیعنې اسد به د هرې یوې ( اسد داسې فکر کوي چې د قرارداد مواد او شرطونه په ه توه رند او روانه دي 

د لویوالي او کوچنوالي په اه، له  بوج، ولې هغه امکان لري پوه نه شي چې عبدل د اوو د )افغان پرې کوي ۵۰۰مقابل کې 

هغه خه بیل درک او اخذ په سر کې لري، او دغه ستونزه تر هغه وخت پورې چې و قرارداد نه وي السلیک شوی او عبدل د 

  .اخستی، نه معلومیيهغو د سرته رسولو لپاره ام نه وي 

) بې باور(په دې توه، د هغو ستونزو له لې خه چې قراردادونه ووي، یوه هم د قرارداد په شرطونو او جزئیاتو کې د 

کې پییي حتا په هغو ایونو کې چې د قرارداد ول  وتاسو کوالی شی فکر وکی چې دغه ستونزه په زیاتو ایون. ستونزه ده

د اوو د پلورلو لپاره د عبدل په . داد په ولو شرطونو او موادو باندې موافقه لري، هم دغه شان ستونزې رارندیيلوري د قرار

واندیز کې، که چیرې نوموی ینې داسې جملې او کلمې وکاروي چې اسد د پیروودونکي په توه، د هغو د جملو پر بناء باور 

یفیت خه برخمن دي، بې له شکه عبدل به د دې تمه او هیله لري چې د عبدل سره د وکي چې د پام و اوه د یوه اني ک

عبدل : قرارداد په پایله کې به داسې اوه ترالسه کي چې له یاد شوي کیفیت او رنوالي خه برخمن وي؛ د بیلې په توه

ورخه وکي چې د پام و اوه د  ېرنهانلري، اسد امکان لري داسې ) ه کیفیت (امکان لري ژمنه ورکې چې اوه یې 

که په هیلو او تمو کې د قرارداد د لوریو پورته توپیر د دوی ترمن د شخې المل وري، نو په دې . دي) بهترین کیفت تن(

  .وخت کې د قرارداد تفسیر اوند قانون ته راجع کیي او قاضي باید په دې اه تصمیم ونیسي

سره )  ستونزه رد بې باو( ې د قرارداد مسوده برابروي، مجبور دي د یوه زیات شمیر دغه ول ستونزو ، هغه لوري چېسره له د

چې د ماهیت له معنی خه رابرسیره کیي، مخامخ شي، رنه چې د قرارداد لوري نه پوهیي چې راتلونکې پیې او واقعات 

ه یره ستونزمنه ده و د ولو هغو شیانو په راتلونکې کې به پییي به په کوم ول تالره کې ای ونیسي، نو له دې امله دوی ت

په دې توه د دوی قرارداد د دغه ول بې باور . او د قرارداد د لوریو په مکلفیتونو باندې به اغیزه پرې باسي، واندوینه وکي

وماتو له نشتوالي او یا کمت خه رابرسیره د قرارداد د وخت په زیاتیدلو سره دغه ستونزې چې د معل. په اه چوپ پاتې کیي

همدا ول ینې احتماالت کیدای شي په قصدي او عمدي ول په قرارداد کې ای پر ای نه شي؛ که د . کیي، زیاتیي

اترې امکان  قرارداد لوري د دغه ول احتماالتو بالقوه پایلې په پام کې نه نیسي او له بله اخه د یادو شوو احتماالتو په سر خبرې
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  .نو پر سر ناوه اغیزه پرې باسيلري د لوریو د تفاهم او پوتنو روې

د قرارداد د تفسیر او تعبیر بنسونه: اصول د قصور

په دغه ول قضیو کې د قرارداد قانون کوم ول الروودونه برابروي؟ د عمل له سرته رسولو وروسته، آیا مناسبه ده چې محکمه 

ې او تشې، د قانوني د شرطونو او موادو له الرې چې د قرارداد د پلي کېدو د شرطونو سره مناسبت ولري، لیرې د قرارداد خالو

کي؟ آیا د محکمې له خوا د دغه ول خالو او تشو لیرې کول، د قرارداد د داوطلبانو خوه او رضایت، چې د قرارداد د به 

  ي؟جوولو او انعقاد په وخت کې صورت نیسي، نه کمو

له عملي پیې وروسته، ینې وخت محکمې د یوه ناقص قرارداد د تشو او خالو د کولو لپاره، له خپل قانوني واک خه ته 

 اصولد قصور . اخلي، خو په زیات کچه دغه ول ناقص قراردادونه د قصور د قوانینو له خوا تر غور او ینې الندې نیول کیي

برخه بلل کیي، خو که د قرارداد حکمونو په رند ول ) ضمني(یي چې د قرارداد رنده هغو موادو او شرطونو ته ویل ک

وايي چې  اصولکه د قصور : نه وي ویلي چې په دغه ای کې اني حکمونه او مواد د پلي کېدو و دي؛ د بیلې په توه

وی قرارداد تر هغه وخت پورې دوامدار بلل قرارداد په پرله پسې توه جاري پاتې شي، محکمه داسې فرض کوي چې یاد ش

.کیي چې د قانون یو حکم، د قرارداد د پای ته رسیدلو وخت په وته نه کي

یوه برخه بلل کیي چې محکمې باید  اصولو قصور د، د  مادې۷۲۹او  ۷۰۵او د مدني قانون  مادې۶۲۳او  ۶۱۹د تجارت اصولنامه

  . حل لپاره ورخه ه پورته کيورخه د قرارداد د تفسیر د شخو د 

په افغانستان کې قانون، د قرارداد د ريتینې موخې د اجراء او پلي کېدو ارجحیت بیانوي او ريتیني موخه د قرارداد د انعقاد په 

 هغه حقیقي نیت ته ویل) Subjective intention( ذهني نیت . وخت کې د قرارداد د لوریو له نیت خه رندويي کوي

، رنه چې د قرارداد ېسره له د. کیي چې د قرارداد لوري یې په خپل زه او ذهن کې لري خو خبرې یې نه دي پرې کې

په هغه . لوري په شخه کې کیل دي، داسې تر سترو کیي چې د دوی ذهني نیتونه د یو او بل سره زیات اختالف نه لري

  .کلمې ته انې معنی او تفسیر لري) ه ( وې ده، هر یو د شخه کې چې د عبدل او اسد ترمن رابرسیره ش

که اسد او عبدل تصمیم ونیسي چې شخه به یې د سودار د قانون د حکمونو سره سم پرې کیي، د سودار قانون وايي له 

ي لومی باید د دې امله چې دوی نه شي کوالی په ه سره یوه ريتیني، همغې او یو شان موخه ولري، نو د محکمې غ

ته رجوع وکي او له دې وروسته هغه رسمونه او رواجونه چې د ) محتوا(عبدل او اسد ترمن د بسته شوي قرارداد منپانې 

قرارداد د انفاذ په وخت کې رایج وو، تر غور او ینې الندې نیسي و وکوالی شي د قرارداد د ابهام د تفسیر لپاره یوه سریزه 

ا ول که دوی له دې واندې داسې معامله ترسره کې وي چې په هغو کې عبدل خپل محصوالت په اسد همد. جوه کي

په کلمه توصیف او په لو ویشلي وي او اسد هم هغه پرته له کومې کتنې او نیوکې منلي ) ه ( باندې پلورلي وي او هغه یې د 

  .مفهوم پیژندلی دی) ه( لبه وکي او ادعا وکي چې اسد د وي، عبدل شته واقعیت ته په کتو، کوالی شي په اسد باندې غ

خو که چیرې د دوی ترمن دغه ول سوداریزه ایکه شتون ولري، مو مجبور یو چې د سودار د قانون ترن، هغو 

لوماتو لپاره عاو مکه د مو د باور . رسمونو او رواجونو ته رجوع وکو چې د دغه ول معاملو په اه د خلکو ترمن رایجې دي

کوم رسم او رواج شتون ونه لري، نو په دې وخت کې د هیواد مدني او سوداریز دواه قوانین غواي چې قرارداد باید د 

      .وونکي په خالف تفسیر شيکواندیز د السته راوونکي په ه او د واندیز

موادو ) فرعي(، چې ینې رنده )mandatory rules( اصولهمدا ول قانون کوالی شي ینې نورې اجباري قاعدې او

او حکمونو ته شامل او هی لوری ونه شي کوالی له هغو خه سرغونه وکي، وضع کي؛ که د وضعي قانون موخه دا ده و 
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متحده ایالتونو کې د امریکې په : یاد شوی قانون د لوریو لپاره مثبت پریوزي او له ولنییزو و خه برخمن وي؛ د بیلې په توه

زیات قضاوتونه او پرېکې د هغو میثاقونو او معاهدو پر سر صورت نیسي چې د تحویل په یر، په قرارداد کې د لوریو د ه 

یعنې د قرارداد لوري نه شي کوالی د مقابل لوري سره د کنو لپاره، په خپله ینې شرطونه او . نیت او انصاف رندويي کوي

  .، بلکې دغه شرطونه د میثاقونو له خو اکل کیياتیاوې واکي

وي، شانې  تهحل  دپه الندې ول د سوداریز او مدني قانون ینې برخې چې د قرارداد د تفسیر سره تاو لري او د شخو 

.بیانوو

  

کال۱۹۵۵د سوار د تجارت اصولنامه ، 

  

:د قرارداد تفسیر

  

هغه ظاهري معنی ته  د وي، واضح او منطقي سوداریزه معامله کې لیکل کیي  هوکه د عبارت معنی چې په ی: ماده ۶۱۹

.مقصد ته اعتبار ورکول کیي نو پدې صورت کې معنی وي، رنده عبارت مقصد منافې که د او . اعتبار ورکول کیي

قصد د بلې مقاولې له په دې صورت کې چې عبارت د معددو تعبيرونو امکان ولري نو د طرفینو مشترک م: ماده ۶۲۰

مندرجاتو یا له هغه عرف او عاداتو او احوالو خه چې د مقاولې د تنظيم په وخت کې مووجود وي او یا نظر د پخوانیو تطبيقاتو 

.سوابقو ته اکل کېي

  

تفسير ، يکولو ته چې ندې ومعنی افاده  ېهرد ولري،    معنیمتعدده او مشترکه عبارت  په دې صورت کې چې :ماده ۶۲۱

.کیي سرهپه هماغه معنی یی 

  

حقيقي  مې مادې سره سم،  ۶۲۰پدې صورت کې چې د مقاولې عبارت په ېرو معناانو سره تعبير شي او له :ماده ۶۲۲

.تفسير کېي خالفبر له او د متعهد له د متعهدنو مقاوله ونه اکل شي،   مقصد

  

چې  خه حالتبې له هغه   ، په تجارتي معامالتو کې مؤثر دیواج اعتبار عرف او ر قانون احکام او تجارتيد : ماده ۶۲۳

  . صراحتاْ د هغه په خالف موافقت کی ويدواو خواوو 

: ز کال مدني قانون ۱۹۷۷د 

  

ل په عقدونو کې د عقد دواو خواوو د ظاهري ارادې په نظر کې نيولو سره، مقصودونو او معناانو ته اعتبار ورکو :ماده ۷۰۶

.کېی ، نه لفظونو او حرفونو ته

  

که د دواو مفهوم یو دبل معارض واقع شي نو صريح ته ترجيح . د صريح په مقابل کې، داللت اعتبار نه لري  :ماده ۷۰۸

.ورکول کېی

  

ودل تر و چې خبره په یوې معنې حملېدای شي، د هغې پرې. ره عمل کول د هغې د پرېودو خه ه ديبپه خ :ماده ۷۱۱

.جواز نه لري، که یی عمل متعذر شو نو پرېودله کېي
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.شک د پوروی په ه تفسریي :ماده ۷۱۷

  

: د قرارداد د تفسیر په وخت کې د رسم او رواج ای

.کوم شی چې په عرف کې معروف وي د هغه ه په ېر دي لکه چې شرط اېودل شوی وي:ماده ۷۲۰

  

.کېدای شيا خاص، د حکم مدار که عام وي او ی عادت: ماده ۷۲۱

  

 نادر اغلبیتته اعتبار ورکول کیي، نه  خپور اغلبیت . ولرياو اکثریت ، چې عمومیت لريعادت هغه وخت اعتبار  :ماده ۷۲۲

.ته

  

.کوم شی چې په عادت کې منع وي لکه چې په حقيقت کې منع وي:ماده ۷۲۳

  

د بحث و پوتنې

  

 ر لپاره د ېماد ۷۱۷قانون  او د مدني ۶۲۲د تجارتي قانونه کوالی شي، د مون ،)ه ( اکلې ده زه به یې په د کلمې، چې

  پرې باسي؟ ستاسو په اند آیا دغه قانون عادل دی؟   منهتا پلورم، د تعبیر او تفسیر د اکلو په برخه کې د قاضي په پریکه اغیز

  

 اندې اصولستاسو په نظر، ولې قانون د قصوربل عادل قانون پیدا  ،پرته اصولوا تاسو کوالی شی د قصور له کوي؟ آی زو

  کی؟ 

هغه حقوق او مکلفیتيونه چې له قرارداد خه پیداکیي، نه کیدای شي له اصلي متعهد خه بل : د

شي؟یا و لېدول لوري ته منتقل 

، که د ویلېدو و امتیازات یو بل لوري ته د قرارداد له لوریو خه امکان لري یو لوری وغواي چې د قرارداد خپل حقوق ا

فرض کئ چې اسد تصمیم نیسي و له خپل کار او بار خه الس په . م امکان لري د هغه لپاره کومه معنی ونه لريوقرارداد تدا

لري اوس امکان . سر او د و پخلنی خپل زوی یاسر ته وسپاري و نوموی وکوالی شي د خپل کار او بار په مخ بوزي

د دې پر ای چې اسد د یوه نوي . نور کوم معنی او مفهوم ونه لري) له عبدل خه د اوو راول(چې اسد ته د قرارداد تداوم 

قرارداد د عقد لپاره د عبدل سره تفاهم وکي، اسد په آسان سره کوالی شي خپل حق  چې د اوو له راولو خه عبارت دی، 

قانون عالقه مند دی و . ویل کیي) ASSIGNMENT(سپارلو مکلفیتونو دغه ول لېد ته د حقوقو ا. خپل زوی ته وسپاري

په عمومي توه، . ته رسمیت وروبخي؛ که په اقتصادي چارو کې د اغیزمنتوب او ورتوب المل ري سپارلدغه ول 

.بلل شوي دي، خو که قرارداد په صریح ول هغه نه وي منع کی جایزسپارل

ل او واکدار کولسپار

  

هرکله چې تاسو یو وارې قرارداد ته ور داخل شی، هغه حقوق او امتیازات چې تاسو لپاره له قرارداد خه پیدا کیي، د مالکیت د 
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تاسو د یوه منقول جایداد د مالکیت لپاره لکه کت، د هغه د ولو  ېرنده ده، رنه چ. حقوقو په توه په پام کې نیول کیي

و امتیازاتو مستحق یاستی او د خپلو مکلفیتونو په واندې مسوول یاستی، همدا ول کله چې تاسو د یوه اجراء و قرارداد یو و ا

د جایداد په ولو ولونو کې، د دې لپاره چې ولې دغه . لوری پریوزی، هماغه ول مسوولیتونه او حقوق درباندې پلي کیي

  .پیاوي دلیلونه شتون لريحقوق د لېدولو و دي، زیات شمیر 

په هره . ویلېدوهمدا ول امکان لري د قرارداد یو لوری وغواي و خپل مکلفیتونه او دندې د یوه قرارداد له الرې بل کس ته 

، ولې په آسان سره نه شي کوالی خپلې دندې یوه بل  وياندازه چې نوموی کس کوالی شي خپل حقوق په آسان سره لېد

په هغو ایونو کې چې هلته دندې شخصي او خصوصي ماهیت ونه لري، کیدای شي د وکالت له الرې یوه . ويلېدو کس ته

: ، خو په دې شرط چې د خدمتونو السته راوونکی د هغه وکالت منظور کي او ویې مني؛ د بیلې په توه ويلېدوبل کس ته 

که زه د پورته یاد . ويلېدون لري خپل مکلفیت یوه بل سودار ته هغه سودار چې مکلف دی ماته یو ن اوه راوي، امکا

د بدلې شوي تغییر او لېد سره موافق واوسم، نو قانون اجازه ورکوي و دغه مکلفیت وکیل ته وروسپاري؛ که اوه کیدای شي 

آسان سره په عین نمونه او  خه دی چې آزادانه او په مالونوپه بل عبارت، د اوو ماهیت له هغې ). FUNGIBLE(و وي 

زما له خوا د وکالت منل او تأییدول دا معنی لري چې زه باید د دويم سودار خه د اوو د السته . ول باندې بدلیدالی شي

راولو په وخت کې اوه وورم او معلومه کم چې آیا انداز یې د هغو اوو سره چې له اصلي سودار خه مې ترالسه کول، 

  .ده او که نه یو شان

په عمومي توه، که قرارداد یوه لوري ته د دې اجازه ورکوي او مکلف یې رويٍ و خپل خدمات چې د کیفیت له اخ بې 

ء لپاره، یوه بل   نو یو مشهور سندر غوای نه شي کوالی خپل مکلفیتونه، د یوه کانسرت د اجرا. سارې دي، په خپله ترسره کي

همدا ول که یو کس خپل مکلفیتونه یوه بل لوري ته وسپاري، تر و چې سپارل شوي مکلفیتونه نه . اريسندر غواي ته وسپ

هغه له مکلفیت خه نه وي آزاد ) هغه لوری چې وکالت یې منلی دی(وي بشپ شوي او همدا ول تر و چې اصلي لوري 

ودار وکوالی شول خپله دنده یې ملري ته وسپاري تر نو په دې توه هر ومره چې س. کی، هغه ملزم او متعهد پاتې کیي

و لومي لوري ته د اتیا و اوه تهیه او تدارک کي، خو که د هغه ملری د اوو په ویشلو او تهیه او تدارک کې ناکام پاتې 

دنده، په سمه توه نه ده  شي، لومی سودار د ولو زیانونو لپاره مسوول او متعهد بلل کیي، که د هغه بل چاته سپارل شوې

.ترسره شوې

  

د قرارداد د دندو او حقوقو لېد: کتنه بیا  اهيمود مف

  

 وللېدوهر کله چې له قرارداد خه ترالسه شوې ه او یا حق له اصلي لوري خه بل لوري ته : واکدار کول رل او لېدسپا

  .ل کیيوی) ASSIGNMENT) (سپارل(شي، نو دغه کار ته په اصطالح کې 

هر کله چې هغه دنده چې د قرارداد له مخې یوه کس ته سپارل شوې ده، له اصلي لوري خه بل لوري ته : اکدار کول و

خو په یاد ولری چې سره له دو چې اصلي لوری کوالی . ویل کیي) وکالت سپارل( شي، نو په اصطالح کې ورته د  وللېدو

و تفویض کي، ولې د سرته نه رسولو مسوولیت او التزام د اصلي کس په غاه پاتې شي خپل مکلفیت یوه بل کس ته انتقال ا

.په هغه وخت کې چې دندې شخصي ماهیت ولري او تر فرد پورې اوند وي، نو د وکالت تفویض او سپارل نه دي رواه. کیي

  

د بحث و پوتنې

  

  تفویض ترمن ه توپیر دی؟ رکولو یاادکاارلو او د وسپد 1.
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  د قرارداد د دندو او مکلفیتونو د لېد لپاره قانوني اجازه نه کیدای شي د اغیزمنتوب او ورتوب المل وري؟2.

  

وروسته له دې چې ته زما د و پخلنی واخلې، زه غوام له سودار خه د اوو د السته : یوه بیله په پام کې ونیسئ3.

نو دغه لېد ولې زما لپاره ور دی؟ ستا لپاره؟ او د سودار لپاره؟ فکر وکی، آیا که مو . راولو خپل حق، تا ته انتقال کم

دغه ول ساده لېد په پراخه کچه د ول هیواد په اقتصاد کې تکرار کو، تر کومې کچې کوالی شو خپلې سرچیې او وخت 

ذخیره کو؟

ـ  وکو؟کیي، مو باید ه سرغونه قرارداد هیوله کله چې ه
  

د الرو چارو پلل د قرارداد نقض او د هغو لپاره

اوس فرض کی چې هغه ار چې اسد په خپل سر کې د سودار په اه لرلو، په واقعیت بدل شو، عبدل د اوو په راولو کې، 

وخت چې د قرارداد یو  د قراردادونو د قانون سره سم، هر هغه. رنه چې ورباندې پریکه شوې وه، ناکام او یا بې وسه کیي

  .هکی دخه سرغونهقرارداد له  لوری د قرارداد د مکلفیت او دندو په ترسره کولو کې ناکام پاتې شي، نو مو وایو چې هغه

رنه چې د اجراء و یوه . یوه مهمه برخه جوويحقوقود قرارداد د نقض او ماتیدلو د موضوع سره تعامل د قراردادونو د

، د )او یا د قرارداد د نقض له المله د اول شوي زیان لپاره د رغاونې نه شتون( اره د یوې اغیزمنې کندودونه نه شتون قرارداد لپ

نو له دې امله قانون د قرارداد د ماهیت او شکل ارزت د . ، یره کته بیایيرامن ته کيهغه باور کچه چې قانون یې باید 

ماده، په هغو ایونو کې چې قرارداد نقض او مات شوی وي،  ۷۳۹د مدني قانون . له الرې ساتي مناسبې درملنې او یا چاره پلنې

کوي نوکه یوې خوا عقد دواو خواووته الزام متوجهد  په هغه عقدونو کې چې : ( د زیان د پ کولو او جبران لپاره داسې وایي

  ).کېدو او د اقتضا په وخت کې د تعويض سره غوتنه وکي خپل التزام تر سره نک ، بله خوا کوالی شی چې د عقد د فسخ

وروسته له دې چې معلومه شي، چې د اجراء و قرارداد یو لوری نه شي کولی د اکلو شروطو سره عمل ترسره کي، واک 

 و له هغه يول درمل ترالسه ک ه لرونکې محکمه باید تصمیم ونیسي چې د ناکام لوري مقابل لوری باید کوم خه په

په عمومي توه، . اخستو وکوالی شي، هغه زیانونه چې د قرارداد د نقض له المله ورباندې عارض شوي دي، جبران او پ کي

همدا ول امکان لري چې واک لرونکې محکمه د قرارداد . د پیسو کمک دیمک داد د نقض لپاره فرضي مرسته او کد یوه قرار

امونه واخليناقض او ماتوونکي ته امر وک يان ینې ،ول شوي زیان د جبران لپارهو د قرارداد له ماتیدلو د ا دغه . ي

همدا ول ینې وخت د قرارداد لوري مخکې له مخکې د خپلې پریکې او . ویل کیي) انې کنې( اني ام ته 

 دغه ول زیان. په صورت کې کوم زیانونه پییي موافقې د یوې برخې په توه په وته کوي چې د قرارداد د نقض او ماتیدلو

ولونه ) یا د زیان د جبران الرو چارو(نو له دې المله په الندې ول مو د درمل . ویل کیيته په قرارداد کې اکل شوي زیان ه 

  .په خپل وار سره تر غور او ینې الندې نیسو

پيسو مرسته ونغد

  

. لوري ته ورکول کیي) زیانمن شوي(توه د زیان د جبران او پ په توه، غیر ناقض  پیسې هغه وسیله ده چې په معمولي

محکمې غواي و زیانمن شوي لوري ته دومره اندازه پیسې ورکي، و د هغه مبلغ سره، چې په بریالیتوب سره د قرارداد د 

د پیسو د ورکې په اه په تصمیم نیولو کې، محکمه د جبران په توه . بشپتیا په صورت کې یې تمه او هیله لرله، برابرې وي
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باید ینې کندودونه په خپل واک کې ولري و د هغه پر بنس وکوالی شي د زیان اندازه او کچه په سمه توه محاسبه او په 

.وته کي چې د زیانمن شوي لوري لپاره ومره اندازه پیسې مناسبې دي

wealth(تو په معمولي ول خلک د ورو معامال enhancing (یوه قرارداد . په الر اچولو لپاره، قرارداد کوي د اجراء و

او به نیول د دواو لوریو لپاره یو ل هیلې من ته راوي او قانون هم په خپل وار سره له دغه ول هیلو او آرزوانو  الس لیک

نو لوریو لپاره، یوه اندازه پیسې د خسارې په توه پرې کله چې محکمه تصمیم نیسي چې د زیانم. خه ساتنه او حراست کوي

کي و دوی وکوالی شي د هغو و او فایدو لپاره، چې اکلې وه د قرارداد د بشپتیا په صورت کې به یې السته راوي، خو 

ې ای خه په آسان سره ولې د دوی تمه او هیله د قرارداد د ماتیدلو له المله پوره نه شوه، ورخه ه پورته کي، نو له د

expectation(د احتمالي زیان کوالی شی  damages (هغه حق ته چې د قرارداد بل . پر مفهوم او معنی باندې پوه شی

که د قرارداد یو لوری قرارداد مات . لوری یې د ترسره شویو اجرااتو او کنو خه ترالسه کوي، د مالکیت حق ورته ویل کیي

ر چې امکان وي، د هغو پیسو د اعادې لپاره، چې د قرارداد د ژمن شوی لوری مستحق دی و هرومره او نقض کي، زیان

بشپتیا په صورت کې یې د و په توه السته راولې او د هغه مقام د ساتلو په موخه، چې د قرارداد د بشپتیا په وخت کې یې 

یر وخت د تمې وجه الخساره، په و له . اوت ته مراجعه وکيتر خپلې ولکې الندې راوستلی شو، د محکمې پرېکې او قض

په دې اه چې ه وخت او په ه ول باید د ورته غوتنو او ادعاانو . له هغې اندازې خه چې مو یې فکر کوو، کمیي

Remedy(جبران کولو د حقوقوترمن توپیر او تفکیک رامن ته شي، تصمیم نیول د  law (یره ستو نزمنه او جنجالي یوه

  .موضوع شمیرل کیي

د قرارداد پر اساس عبدل مجبور دی و هره ور : د دغې موضوع د الروانتیا په موخه، د عبدل او اسد بیله په پام کې ونیسئ

 هر کله چې عبدل د یوې اون وخت لپاره د اسد دوکان ته د اوو په رسولو کې. اوه د عبدل پخلني ته ورسوي بوجدوې 

  پاتې راشي، محکمه باید تصمیم ونیسي و د اسد لپاره د تمې وجه الخساره پرې کي، نو اسد به د ومره پیسو و وي؟

لومن او روانه اندازه چې اسد یې و بلل کیي، هغه اندازه ده چې اسد د اوو د السته راولو لپاره پرې کې ده خو ولې په 

افغان پرې کې وي او عبدل د  ۵۰۰۰که اسد د یوې اون وخت اوو د السته راولو لپاره . بدل کې یې اوه نه دي ویشل شوي

  .افغانیو د السته راولو مستحق دی ۵۰۰۰یوې اون لپاره د اوو په ولو کې پاتې راغلی وي، نو په لومي ام کې اسد د 

ورکي، باید یو نوی سودار پیدا او د یوه لن یادت  سربیره پر دې، اسد د دې لپاره و وکوالی شي خپلې سودار ته ادامه

افغان پرې  ۶۰۰په پایله کې اسد مکلف دی، د بیلې په توه، د هرې پو په واندې . په استولو سره، له هغه خه اوه واخلي

ای کې د پام و ، چې په دې non-breacher((لوم موخه دا ده، و غیر ناقض لوری ) تمې د وجه الخسارې( د . کي

کس اسد دی، په داسې ای کې برقراروي چې د قرارداد د بشپتیا په صورت کې یې کوالی شول، هغه تر خپلې ولکې الندې 

نو له دې المله، د اضافي لتونو معقوله او منطقي محاسبه، چې اسد د قرارداد د ماتیدلو په پایله کې پر غاه اخيستې ده،  . راولي

په پای کې د تمې وجه الخساره، ولو هغو له السه ورکیو و ته شاملیي چې اسد د اون په . سارې ته شاملیيد تمې وجه الخ

  .اودو کې، د و د تیارولو په موخه د اوو د نشتوالي له المله، په غاه اخیستي دي

  انې کنې

الرې په سمه توه نه شي جبران کیدالی، زیات احتمال لیدل کیي  که د قرارداد د ماتیدلو له امله، اول شوي تاوانونه د پیسو له

معمولترین ای او حالت چې د جبراني . الروونه وکي) اني عمل او کنې( چې محکمه د قرارداد ماتوونکي لوري ته د 

رارداد بې بیلې وي، یعنې وسیلې په توه، په پیسه ایزه وجه الخساره کې ناکافي او بې اغیزه بلل کیي، هغه وخت دی چې ق

که د یوې قطعې مکې د پلورلو لپاره قرارداد تر یوه فرد پورې منحصر وي، پیسه ایزه وجه الخساره . ورته قرارداد شتون ونه لري
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نه شي کوالی، د زیانمن لوري هغه حقوق چې د قرارداد د بشپتیا په صورت کې هغه السته راوالی شول او یا هغه مقام چې د 

ارداد د بشپتیا په صورت کې ېې تر خپلې ولکې الندې راوستالی شو، اعاده کي؛ که په یادو شویو پیسو باندې نه شي قر

که زه ستاسره د یوه ندي : دغه بیله د نمونې په ول په پام کې ونیسئ. کوالی هماغه ول مکه په یوه بل ای کې واخلي

اوس که ته محکمې ته رجوع وکې نو محکمه . کم او وروسته خپل تصمیم بدل کمود پلورلو قرارداد ) د سیالیو آس( آس 

به ماته امر وکي چې آس درته وسپارم؛ که محکمه نه شي کوالی په سمه توه د هغو پیسو اندازه چې په دقیق ول د یاد 

ول، پیاوی مان او فرض دا دی،  په عمومي . شوي آس د له السه ورکول له المله د اول شوي زیان تکافو وکي، واکي

چې منقول جایداد تر فرد پورې منحصر دی، نو له دې امله، که د قرارداد ماتول د انتقال او یا مکې په اه وي په دې وخت کې 

. یوازینی چاره بلل کیي انی عمل

  

په قانون کې اکل شوی زیاند

لپاره الره خالصه کې ده او د ) زیانونو د نغدیې ( وې ده، په رند ول د لیکل شتوه الندې په ماده چې  ۷۳۱د مدني قانون 

و ورکولو له د پیس او ،رامن ته کېي قرارداد لوریو ته یې واک سپارلی و ینې زیانونه چې د قرارداد د ماتیدلو په وخت کې

خه ه اخستل،  ) liquidated damage(ې د زیانونو له نغدی. ، په روانه او رند ول مشخص کيالرې باید جبران شي

لومی، د قرارداد لوریو ته اجازه ورکوي و یوه اندازه پیسې د قرارداد د : د قرارداد د لوریو لپاره زیات شمیر ې برابروي

هغه دغه انتخاب په اني ول . ماتیدلو لپاره مخکې له مخکې تعیین کي او له دغې الرې د خطرونو کچه محدوده کي

وخت یر ور دی چې زیانونه نامعلوم او یا سمه او دقیقه محاسبه یې سخته وي؛ دويم، د قرارداد لوریو ته اجازه ورکوي و د 

په پایله کې د قرارداد لوري . ه او کلک باور له مخې، له قرارداد خه د پیدا شویو احتمالي زیانونو د کچې په اه پوه شي

د بې باور له رابرسیره کیدلو، په متقابلو چارو کې له وروسته والي او د قضایي ل په موخه د کوالی شي په آسان سره، 

. لتونو له پرې کولو خه ان وساتي

  )ز کال ۱۹۷۷( مدني قانون 

)ضمان(اکل شوي زیان د 

  

ي په حالت کې، په عقد یا تر هغې د عقد دواه خواوې کوالی شي د تنفیذ د نشتوالي یا د اداکولو د وروسته وال:ماده ۷۳۱

.وروسته موافقه کې، د مستحق ضمان قیمت تحددید کي

  

ا دکه پوروی ثابت کي چې اکل شوی ضمان عادالنه نه دی او دهغه ضرر سره چې د نه تنفیذېدو له امله پی: ماده ۷۳۲

.شوی متناسب ندی، پورورکوونکی یی نه مستحق کېي

  

ونو محاسبه د محکمې له لوري د زیان

  

اندازه دترمخه موافقه نه وه شوی یا په قانون کې ورباندې صراحت نه وو شوی، محکمه کوالی د ضمان په که : ماده ۷۳۴

  ..شی پور ورکوونکی ته د وارد شوی خسارې او د کاره پاتې کېدو په نظر کې نيولو سره، هغه و اکي

نغدېیه د دې پر ای چې د زیانمن شوي لوري زیانونه  په سمه توه جبران  سربیره پر دې، که محکمه معلوم کي چې د زیانونو

کي، په قرارداد کې په زیاته کچه د ناقض د جریمه کولو  په موخه کارول کیي، کوالی شي د زیانونو د نغدیې حکمونه بې 

یاته اکل شوې ده و د لوریو کنې که محکمه معلوم کي چې د زیانونو د نغدیې اندازه د دې لپاره ز. اعتباره اعالن کي
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په دې توه محکمه یوازې هغه حکم چې د زیان په . الزامي ورول شي، نو په دې وخت کې اکل شوی حکم اعتبار نه لري

اه رند وي او د قرارداد له ماتیدلو خه د احتمالي زیانونو د جبران په موخه د لوریو د ه او صادقانه نیت رندويي کوي، 

  .معتبر بولي

هغه دلیل چې محکمه یې د جریمې د ایودلو په موخه د زیانونو له نغدیې خه د ه اخستو پر سر ممنوعیت لوي، دا دی، چې 

دغه ول جریمو ته په کتو، هرکله چې د قرارداد ماتوونکی لوری احساس وکي چې د دې پر ای چې د قرارداد سره سم د 

نو او مکلفیتونو په بشپي، د قرارداد ماتیدلو کیا شي، په کمو پيسو سره کوالی شي د زیانمن شوي لوري د زیان جبران وکتیا ل

 چې زیانمن شوي لوري ته  ور جواز لريد ینو محکمو نظر دا دی، چې د زیانونو نغدییه په دې شرط . ته نور هم هول کیي

  .و اندازې خه د متحمل شویو زیانونو جبران وکيکافي وي، و وکوالی شي له پام و مبلغ اه شوي خسار اول

دا چې محکمې د قرارداد د ماتیدلو د موضوع سره ه ول عمل ترسره کوي، په زیاته کچه د دې مسألې سره تاو لري چې د 

یدونکې مشخصه او قراردادونو قانون، د کندودونه د جوولو د پیچلتیاوو سره چې د تجارتي قانون د بیالبیلو اخونو یوه نه بیل

محکمه باید د قرارداد له شخې خه د . برخه ده او مو د دغه پرکي په پیل کې ورباندې بحث وک ،رنه عمل ترسره کوي

پیدا شوې خسارې د ورکولو او اکلو په اه داسې تصمیم ونیسي و وکوالی شي د زیانمن شوي لوري د حقوقو د ساتنې او 

ور د اتیا، چې د ولو لوریو لپاره کوم چې د لومي ل لپاره یې د قرارداد بسته کولو لپاره عالقه حراست او د سوداریز سکت

  .مندي وودلې ده، اینې هې برابرې کي، په زیاته کچه توازن او برابروالی ایجاد کي

و طرفدار وي و وکوالی شي د قرارداد امکان لري د قرارداد بالقوه لوري د پیاویو قانوني کنو او د درنو خساراتو د وضع کول

د بشپتیا او سرته رسولو په موخه زیات باور من ته راوي، خو همدا ول که د قرارداد احتمالي لوري پوه شي چې د قرارداد د 

لپاره خپله ماتیدلو او نقض په صورت کې به د زیاتو زیانونو او خساراتو سره مخامخ شي، په دې وخت کې د قرارداد د بسته کولو 

دغه ول تصورات او اخستنې په هغو حالتونو کې د واقعیت زیات اخ پیدا کوي چې له . خوه او عالقه مندي له السه ورکوي

اقتصادي پلوه، د قرارداد له بشپتیا خه د هغو نقض او ماتول اغیزمن او ور وي، خو هغه تحریف چې د خسارې د اکلو او 

.نیسي، د ريتینې اقتصادي خسارې له بریده چې غیر ناقض لوري ته ورکول کیي، تجاوز کويورکولو په برخه کې صورت 

  

واقعیتونه حقوقوپه افغانستان کې د قراردادونو د- ۴

زیاتې برخې چې باید د خصوصي سکتورونو ترمن په پریکو او موافقو باندې پلې شي او هغه وهوي و  چارچوبحقوقي د 

. خصوصي پانونه او له هغو خه ساتنه او حراست وکي، التر اوسه هم د طرحې او تدوین په حالت کې ديپه افغانستان کې 

همدا ول په افغانستان کې ینې حقوقي نظامونه شتون لري چې د قرارداد د لوریو ترمن د سوداریزو شخو پر سر په یوه وخت 

ز کال له  ۲۰۰۴له خوا پلي کیي او رسمي حقوقي نظام چې د  انوعرفي قوانین چې د شورا: د بیلې په توه. کې پلي دي

اوس باید هې وشي و دغه بیالبیل حقوقي نظامونه په بشپ ول د یوه او . اساسي قانون خه په پیرو یې به غورې کې ده

له لویو ارونو پرته، په نورو په حالت کې دی، اما  پیلد سوداریزې محکمې نظام التر اوسه د . بل سره همغي او پرتله کي

د افغانستان د محکمو پایلې او کنې، د نیوالو . یرو کمو او محدودو ارونو کې سوداریزې محکمې عمال کنې ترسره کوي

لومې ترسترو کیي او له همدې المله نیوالې سودار له هغو محکمو خه چې په دغه هیواد عسودارو له نظره التر اوسه نام

فعالیت کوي، ه نه پورته کوي؛ که په دغه هیواد کې التر اوسه د قراردادونو یو رسمي قانون شتون نه لري او د محکمو  کې

سوداریزه محکمه التر اوسه یره کمه وتیا په واک کې لري و وکوالی شي . پرېکې په ه توه د واندوینې و نه دي

.ې تر غو او ینې الندې ونیسيیه ي وکي او د پام و قضپیچلو سوداریزو شخو او النجو ته رسید
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  د قراردادونو په اه د افغانستان قانون: الف

بیالبیلې برخې د پراختیا او پرمختیا په حالت کې دي او د دې تمه کیي چې د افغانستان د  حقوقوپه هر حال، د سودار د

یریال د پرانستلو او ایجاد په برخه کې د قراردادونو د یوه ثابت قانون د اني اقتصادي پراختیا لپاره د یوه ور سوداریز چاپ

په داسې ول چې په هغو کې د بهرنیو سودارانو د راداخلیدلو پر سر یر کم موانع ( اهمیت د رسمیت پیژندلو او د آزاد بازار 

  .ینار سره سره، د قراردادونو یو نوی قانون تصویب شيپر لور د افغانستان د اقتصادي سیستم په تدریجي لېد د ) شتون ولري

الندې د حقوق پوهانو یوې کمیې  نېتر اراو  نوت په  د تیرو و کلونو په تر کې، د امریکې د مدافع وکیالنو د انجمن

افغانستان د لو پویو  کار کولو و له یوې خوا، د افغانستان په تجارتي قانون کې یو ل اصالحات راولي او له بله اخه، د

چارواکو سره یې مرسته کوله و د قراردادونو یو نوی قانون چې موخه یې په معاملو کې د باور او یقین پراختیا او د قرارداد د 

د دوی د کار السته راونې او محصول یعنې د . لوریو له مشروعه حقوقو او و خه ساتنه او حراست وي، تهیه او تدوین کي

نستان د قراردادونو قانون، د قراردادونو د قانون د حکمونو تیت او پرک الرې چې د افغانستان په سودار او مدني قوانینو افغا

کې په تیت او پرک ول ای پر ای شوې دي، له منه بوتله او هغه یې په یوه خپلواک مدون قانون چې د یوه الس اغیزې 

لرونکی وي، تبدیل ک.       

فغانستان د قراردادونو قانون د قراردادونو د آزاد مسأله، د لوریو دوه اخیزه خوه او حسن نیت د بنسیزو اصولو په توه په د ا

یزونو په ون تر  ۸د اوسني لیکل شوي قانون متن،  د قرارداد بیالبیل کلیدي او مهم اخونه د الندې . رسمیت پیژندلي دي

لو د قرارداد اعتبار او پلي کېد) ۲(او د یوه قرارداد این عنصرونه؛ ) تکوین(د قرارداد به نیول ) ۱: (ديغور او ینې الندې نیولي 

د ) ۶(د قرارداد فسخه او وخت تیریدل؛ ) ۵(د قرارداد د تفسیر قاعدې او قوانین؛ ) ۴(ت؛ آد قرارداد کنې او اجرا)  ۳(؛ رنوالی

  .د اصلي شخص او دالل ایکې) ۸(پلنه او  او د قرارداد د ماتیدلو په واندې چاره) )۷د؛ و او مکلفیتونو رسمي لېنقرارداد د حقو

دغې مسالې ته په پام چې د افغانستان حکومت د دې تمه او هیله لري و په هیواد کې د آزاد بازار اقتصاد ته الرې چارې برابرې 

قانون، یوه بشپه برخه خرالو او همدا ) مدون(کي، نوی لیکل شوی او دغه اقتصادي سیستم ته پراختیا او پرمختیا ورپه برخه 

ول انې چاره پلنې د ته چې خرالو په معاملو کې پلې کیي، انې کې ده، همدا ول په نوموي قانون کې، ینې 

  .ي شوي ديمعاملو، د حمل او نقل قراردادونو او د دام جوونې تر قراردادونو پورې ان بارترپرکي د 

په پایله کې، د . و په پیرو او پام کې نیول سره تسوید شوی دییننواد اوسني افغانستان د اسالمي ق حقوقد افغانستان د قراردادونو 

په زیات کچه د اسالمي هیوادونو لکه عربي متحده اماراتو، کوی ) محتوا(حکمونه او منپانې  حقوقوافغانستان د قراردادونو د 

صر له مدونو قوانینو خه الهام اخستی او د اسالمي قانون اصول په هغه کې په مناسب ول ای پر ای شوي دي او همدا او م

ول، یاد شوي قانون د قراردادونو د اسالمي قانون د سنتي او تاریخي ایکو ینې اني او د پام و اصول لکه مضاربه او 

، د نورو پرمخ تللیو هیوادونو له متحده ایالتونو حقوقتوه، د افغانستان د قراردادونو  په همدې. مرابحه په رسمیت پیژندلي دي

د یادونې و  .نیولې آن د چین تر جمهوري خلق پورې د قراردادونو د قوانینو له انو حکمونو او موادو خه الهام اخستی دی

وادونو د قوانینو حکمونه د اسالمي قانون سره په کر کې نه ده چې په هغو ایونو کې يې الهام اخستی دی چې د یادو شویو هی

.10وي

  

                                               

10
په الندې . میالدی كال خپرونه 2007پاه، د  16د سوداريز چاپېريال پراختيا، : د چارو اجنا. ؛)USAID(د افغانستان لپاره د امريكا د متحده ايالتونو د نيوالې پراختيا اداره- 

.http://Biziclir.com/gallaries/country-assessment/afghansitan.pdf: برېناليك كې ترالسه كېي
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او جوت ته یوه لنه کتنه) محتوا(منپانې  حقوقود افغانستان د قراردادونو د

  

:عمومي حکمونه: لومی کتاب

  

  موخه او هدف: پرکی1

  د قراردادونو بنسیز او تکویني عنصرونه : پرکی 2

  آثار  عتبار او د قراردادونو ا: پرکی 3

  د قرارداد د فسخې حقوق او شرطونه  رسمیات، : پرکی 4

  پلي کېدلد قراردادونو : پرکی 5

  اصولد قراردادونو د تفسیر : پرکی 6

  د قراردادونو تعدیل او بل چاته سپارنه : پرکی 7

  د وخت نه مخکې انقضاءد دندو سرته رسونه او د ؛ د قرارداد اصطالح: پرکی 8

9 د قراردادونو ماتول او نقض: پرکی  

  اني حکمونه: پرکی 10

او په رند ول وایي چې نر او ې د ) ماده  ۲( لومی کتاب اصطالحات او کلمې یې یر په رند ول تعریف کې دي 

اد د به نیول او تکوین لپاره دغه کتاب رندوي چې د یوه قرارد). ماده ۹(قرارداد د عقد په واندې د برابرې وتیا خاوندان دي 

واندیز، قبول، شی او یا مشروع علت او مشروع موضوع، : لور بنسیز عنصرونه این دي چې دغه لور عنصرونه عبارت دي له

همدا ول لومي کتاب ). مادې ۱۵-۱۱(همدا ول د کتاب په اودو کې دغه لور عنصرونه په رند ول تعریف شوي دي 

مې چې په یوه قرارداد کې پیدا کیي لکه کمیت، کیفیت، نرخ او داسې نورې نومل کې دي، خو په رند ول بیالبیلې کل

له دې وروسته په . شي ولوایي چې د یوه قرارداد د پلي کولو لپاره اینه نه ده و ول پورته یاد شوي عنصرونه په پام کې ونی

په ون، د احوالو او شرطونو بشپ نومل چې امکان لري د قرارداد د ایکې د نوموي کتاب کې، د قرارداد د ابطال د شروطو 

وروسته له دې، د اجرااتو او کنو ). ۳۶-۲۹(تعمیل او پلي کېدو په تر کې رند شي، تر غور او ینې الندې نیولي دي 

، د قرارداد د پلي کېدو اوند شرطونو )ماده ۶۰( او همدا ول د قرارداد د تفسیر او تعبیر عمومي اصول ) ۵۴-۴۷(معنی او اغیزه 

، خسارات او جبرانهمدا ول په لومي کتاب کې، د قرارداد د ماتیدلو پایلې لکه . او احوالو په توه تر بحث الندې نیولي دي

.شاملې، تعریف او په رند ول بیان شوې دي) مادې ۹۰-۷۹( اکل شوی زیانزیانونه، انې کنې او د 

  

د پلورلو قراردادونه: م کتابيدو

  

  عمومي حکمونه: لومی پرکی

  او اوند حقوق  اتتضمین: دويم پرکی

  خرالو موخې او محدودیتونه  يد ان؛ لېدد مالکیت : درېیم پرکی

  ] ریسک[ د زیان خطرونه : لورم پرکی

  او چاره پلنه، نقض کنې: پنم پرکی

  قراردادونو اني ولونه  د پلورلو د: شپم پرکی

د توکو د پلورلو منل شوې او قراردادیزې الرې چارې چې په ولو اقتصادي بازارنو کې په ) د قراردادونو قانون( م کتاب يدو

) تضمین(په دغه بحث کې مهمترینه مسأله د . پراخه کچه معمول او د پیدا کیدلو و دي، د لومي ل لپاره معرفي کې دي
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یو . د تضمیناتو په ون چې تلویحا دغه اصل ته اشاره کوي چې پلورل شوي توکې د پلورلو د کیفیت خه برخمن ديمسأله 

بل نوی واقعیت چې په دغه کتاب کې تر غور او ینې الندې نیول شوی دی هغه دا دی، چې د قراردادونو د نوي قانون د 

له قرارداد خه نوې تمې او هیلې چې مخکې یې له هغو خه صرف نظر حکمونو او موادو سره سم، افغاني سودار کوالی شي 

نوی قانون اخستونکو ته دا حق ورکوي و هغه توکي چې د هغو اخستلو لپاره یې قرارداد بسته ) ۱۱۰-۱۰۴(کی وو، ولري 

کل شویو معیارونو د او همدا ول دوی ته حق ورکل شوی دی و هغه ناقص توکي چې د ا) ماده ۱۰۴( کی دی، وآزمويي 

تعریف ) ریسک(سربیره پر دې، په رند ول خطر ). ماده ۱۰۷(لیست سره یې سمون نه وي خوالی، ونه مني او رد یې کي 

، مخکې له ویشلو د پلورونکي په )ریسک(کی او وایي چې د پلورل شویو قلمونو د خساراتو او یا زیانونو  خه پیدا شوی خطر 

). ماده  ۱۱۸( ه ویش د پیروودونکي په غاه دی، خو که په قرارداد کې په کوم بل ول پریکه نه وي شوې غاه او وروسته ل

 ول په دويم کتاب کې، د پلورلو یو زیات شمیر قراردادونه چې امکان لري د افغاني اقتصاد او بازار په چاپیریال کې پی همدا

د پلورلو هغه قراردادونه چې په بیالبیلو ایونو کې د توکو د : ي لهشي، په رند ول تعریف کي دي چې هغه عبارت د

، )ماده ۱۳۶( ، د سودارو ترمن خرالو )ماده ۱۳۵( او بیا مالک کېدلاو پېرودل ، قسطي )ماده ۱۳۴(ویشلو اتیا ولري 

د بیمې د ورکولو سره د حمل او نقل او ) ماده ۱۳۸(د خرالو قراردادونه  ) FCA(ویا لېد ، د )ماده ۱۳۷( آزمایشتي خرالو 

له دغو مفاهيمو خه یو زیات شمیر یې آرماني ته سترو کیي او له همدې المله، د افغانستان ). ماده CIP ) (۱۳۰(قراردادونه 

 اقتصاد په اوس وخت کې امکان لري د تحرک لپاره پوره وتیا ونه لري چې له دغه نوتونو خه مالت وکي، خو دغه یاد

  .شوي قراردادونه به په ندې راتلونکې رابرسیره او به ونیسي

)نمایندي(استازیتوب : دریم کتاب

  

  . موضوع د درېیم کتاب په پېنم پرکي کې تر غور او ینې الندې نیول شوې ده استازیتوب د 

ینې نور اني قراردادونه : لورم کتاب

  

  بارتر : لومی پرکی

  ال: دويم پرکی

  ] باربري[ د حمل او نقل قراردادونه: درېیم پرکي

  قراردادونه کولود دام : لورم پرکی

  اني حکمونه: پېنم پرکی

په لورم کتاب کې، ینې داسې اني حالتونه او وضعیتونه چې احتمال لري په افغاني چاپیریال او بازار کې رارند شي او 

په دامونو کې ( د قراردادونو په نوي قانون کې د دامونو د قرارداد ورول . توصیف کي ديیا یې قرارداد وشي، تعریف او 

، د قرارداد هغه ول چې په هغه کې د دام تن هغه توکي چې د امانت په ول ورته سپارل )د توکو ای پر ای کول

ې کوي، یو له یرو مهمو دامونو خه شمیرل کیي، په دام کې ای پر ای کوي او یاد شوی کس د دام حق الزحمه پر

کیي؛ که دغه ول قراردادونه د افغانستان د اقتصاد د زراعتي جوت او ماهیت لپاره واب ویونکی او په دغه ول 

.سوداریزه ایکه کې د الس لرونکو کسانو د خطرونو د کچې د رایولو المل ري

  

متفرقه حکمونه :پنم کتاب

د قراردادونو د پلي کېدو د نیې او د هغو د پلي کېدو د رنوالي په ون د قراردادونو د نوي قانون اجرايوي او  ،ابپنم کت

همدا ول دغه پرکی په رند ول وایي چې د قراردادونو د نوي قانون د پلي کېدو او انفاذ له نیې . مهمو جزیاتو ته شامل دی

. او تر قرارداد اوند ول فرمانونه او مقررې باطلې دي او له هغه وروسته نور د اجراء وتیا نه لريوروسته، د قرارداد ول قوانین 
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په افغانستان کې د : ، د کنو لپاره اجنا؛ افغانستان)USAIDC(اد امریکې د متحده ایالتونو نیواله پراختیایي اداره : سرچینه

  .ز کال2007:پریدلو نیهد خ، 34-32مخ؛ سودار د چاپیریال پراختیا

  

.ننونېد افغانستان د اقتصادي بازار په چاپیریال کې د قانون د پلي کېدو او تعمیم په واندې : تبصره

رنه چې ورخه یادونه وشوه، د افغانستان په اقتصادي بازارونو او همدا ول په حقوقي برخه کې، د قراردادونو د نوي قانون 

و د بنسیز ذهنیت جوونې په واندې لویې لویې ستونزې لري هغه په داسې ول چې افغانان به له دې وروسته د تعمیم، د افغانان

د مدني قانون ژبه او ادبیات، د قانون د .سوداریز موافقه لیک او تر هغو اوند مکلفیتونو په اه یو بل شان فکر پیدا کي وکي

غه د قراردادونو په نوي قانون چې هخشش په پلو د یوې ملې ولنې رندویي کوي؛ پلي کېدو او انفاذ پر ای د عفوې او ب

د دغه . کې رد شوی دی او ویل شوي دي چې خلک باید د خپلو دندو او مکلفیتونو په واندې مسوول او ملزم ورول شي

ي چې لوی لوی سودار وي او غواي د آزاد ه اخستونکي او یا پلي کوونکي یر امکان لر) د قراردادونو د نوي قانون( قانون 

له دې المله دوی له لیکلو قراردادونو خه پیروي کوي او له محکمو خه د خپل . بازار د شرطونو سره سم، پرمخت وکي

ن همدا ول ینې کوچني کسان او سودار امکا. اعتبار د پخولو او مستندولو په برخه کې د وسیلو په توه ه پورته کوي

ول سوداریزې شخې او النجې  دودیزو چې په انلري د یو ه وخت لپاره هه وکي و په ایي بنسونو، جرو او شورا

چې یاد شوي غیر رسمي بنسونه په هیواد کې د بې  ېددسره . پرې کوي او سوداریزې چارې مدیریت کوي، تکیه وکي

ضیې د یوه لیکلي الروود له لوري نه حل کوي، خو بیا هم ترې یوې اود سواد له المله فعالیت کوي او په معمولي ول ق

  . مهاله راتلونکې پورې، د افغانستان د حقوقي چوکا یوه برخه جووي

ز  ۲۰۰۷: م مخ، د خپریدلو نیه ۳۴د سودار د چاپیریال پراختیا، : ، افغانستان، د کنو لپاره اجناUSAID: سرچینه او مأخذ

  .کال

حث و پوتنېد ب

  

د افغانستان د قراردادونو د نوي قانون تعمیم او پلیتوب، د : آیا تاسو د دغه لیکونکي د خبرو سره چې وایي

سوداریز قرارداد او د هغو د مکلفیتونو په اه د افغانستان د خلکو  د باور لپاره لومی ذهنیت پیدا کوي او وروسته د ذهنیت 

  وافق یاستی؟د رغاونې لپاره کار کوي، م

  

 خه د خلکو په فهم او درک باندې ستاسو په اند، د قراردادونو نوی قانون به په افغانستان کې له قرارداد

کومې اغیزې پرې باسي؟

وروسته له دې چې دغه نوی قانون په رسمي ول تصویب او پلی شي، امکان لري د سوداریزو شخو له پایلو خه په زیاته 

وکي او خلک به د سوداریزو شخو د حل او فصل لپاره د مخکې په پرتله په زیاته کچه د هیواد حقوقي نظام کچه واندوینه 

.ته مراجعه وکي

که له تیرو وختونو خه تر نن ورې پورې د افغانستان د سوداریزو قراردادونو د قانون وضعیت او حالت ته په یر وورو، نو 

اغیزه او  غورهن حقوقي نظام التر اوسه د سواریزو شخو د حل او فصل په برخه کې هی ول روانه به شي چې د افغانستا

په افغانستان کې یرې سودار غواي  د خپلو سوداریزو شخو د حل او فصل لپاره له غیر رسمي . نقش نه دی لوبوالی
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د : حق ته اجرايي اخ ورکي؛ د بیلې په ولکنالرو او میکانیزمونو خه ه واخلي او له هغې الرې د خپل مالکیت 

ینې وخت د پانه اچوونکو تر من د شخو د حل او فصل لپاره ) AISA(مالتې اداره د خه   ېافغانستان له پانون

روانه د پانونو ستونزې یر وخت له قراردادونو خه پیدا کیي او د قراردادونو د یوه رند او . منیتوب ته مراجعه کوي

تجارت بین المللي حقوقو په د . قانون د نشتوالي له المله، د یوې رسمي سرچینې له الرې، موافقه لیکونه په سم ول نه پلي کیي

سره سم، د خصوصي پانونې قانون، د شخو د حل او فصل لپاره  (UNCITRAL)اصولو کمیسیون د هکله د ملرو ملتو د 

ه واندې کي دي، چې سربیره پر دې، دغه حکمونه التر اوسه نه دي تجربه شوي او اوس هم ینې کندودونه او میکانیزمون

  .سوداریزې شخې د عرفي او سنتي سرچینو لکه شورا او داسې نورو غیر رسمي بنسونو له الرې حل او فصل کیي

ي نیوال سودار وي، په افغانستان کې د خپلو په نیواله کچه، ینې داسې کندودونه او میکانیزمونه شته چې که د قرارداد لور

د نیوالو او د دوو دولتونو ترمن د پانونې د ( افغانستان د . سوداریزو شخو د حل او فصل لپاره ورخه ه پورته کي

اجراء او چې د بهرنیو پریکو د  (کال د نیویارک معاهدې  ۱۹۵۸( یو لوری او همدا ول د ) شخو د حل او فصل د معاهدې

دغه نیوالې موافقې، د نیوالو سوداریزو شخو د . السلیک کوونکی دی) رسمیت پیژندلو په اه صادر او تصویب شوی دی

په عمومي ول، که د قرارداد لوری، نیوال بنس او یا نیوال . حل او فصل لپاره یو حقوقي چوکا او محکمه واندې کوي

، )نس سوداریز ماهیت لرونکی، یا غیر انتفاعي او یا هم د نیوال سازمان د بنسونو اوند ويعامه خبر ده، که دغه ب( کس وي 

په دې وخت کې یوه فقره، د حکمیت تر نامه الندې په خپل قرارداد کې ای پر ای کوي او یاده شوې فقره، د یوه بل هیواد 

  .قانون د حکم په عنوان په قرارداد کې قید کوي

هغو هو او کوونو په پایله کې چې د سوداریزو شخو د حل او فصل لپاره د یوه حقوقي سیستم او نظام د  په پای کې، د

په دې وروستیو کې د سوداریزو شخو د . رامن ته کولو په برخه کې ترسره شوې د پام و پرمختونه السته راول شوي دي

قانون، د مصالحې او منیتوب قانون، نوموی قانون د قرارداد د  لومی. حل او فصل لپاره دوه قانونونه تصویب شوي دي

لوریو لپاره داسې یو چوکا په واک کې ورکوي چې له هغه خه په ه اخستو وکوالی شي خپلې شخې د یوې رسمي 

فصل لپاره یوه غیر رسمي منیتوب په افغانستان کې د سوداریزو شخو د حل او . کندودونه له طریقه حل او فصل کي

. معمولي سرچینه او وسیله شمیرل کیي، خو دغه یاد شوی قانون غواي چې دغه ول غیر رسمي میکانیزم غني او اغیزمن کي

قانون د قرارداد لوریو ته دا په وته کوي، چې دوی نه کوالی شي یو مصلح او منی د خپلو شخو لپاره وماري او 

محکمو ته الروونه   نسربیره پر دې، دغه قانو. لوریو ترمن منیتوب نه په مخ ول کیي همدا ول روانه کوي چې د

کوي چې نه کوالی شي هغه پرېکې چې د منیتوب له المله رامن ته کیي، په پام کې ونیسي او په ه ول دغه 

  .پریکې پلې او عملي کي

د قرارداد د لوریو لپاره داسې الرې چارې برابروي و له هغو خه په ه  دويم قانون، د سوداریز حکمیت قانون دی چې

همدا ول .  اخستو وکوالی شي حکمیت د خپلو سوداریزو شخو د حل او فصل لپاره د یوې وسیلې او آلې په توه واکي

دواو حالتونو کې د افغانستان په . دوی واک لري و په وته کي چې حکمیت باید په ملي او یا نیواله کچه صورت ونیسي

یر احتمال لري د حکم لومی . محکمې د شخې په اه حکم نه شي صادرولی او قضیه د حکمیت اکلې ادارې ته سپارل کیي

نو له دې المله، سره له دو چې . او عمده کار، د حکمیت د موافقه لیک پر اساس د پریکې د قانون معلومول او په وته کول دي

اردادونو قانون التر اوسه نه دی تصویب شوی، خو د قرارداد لوري کوالی شي په خپل من کې پریکه وکي او د خپل د قر

د دغو قوانینو تصویب د سوداریزو شخو د حل او فصل د الرو . موافقه لیک په اه د یوه بل هیواد د قراردادونو قانون پلی کي

له طریقه د قراردادونو د پلي کولو او  وغوره کندودون ام بلل کیي او د وو د پام چارو د ایجادولو په برخه کې یو مهم ا

. اجراءکولو الرې چارې برابروي
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  قرارداد  مارنېد : د وکالت د مهارتونو او وتیاوو کارول- ۵

د یوه نوي ویشونکي او تهیه چې اوس اسد د اوو  ووپه دغه پرکي کې، د اسد اوند بیله کې داسې یوه پاو ته رارسیدلي 

نو پورتن بیله په پام کې نیسو ترو وکوالی شو د یوه قرارداد جوت او په اني ول د یوه . کوونکي په له کې دی

مو اوس د قراردادونو یوه بل معمولي ول ته . برخې او عنصرونه مطالعه کو) چې د توکو د پلورلو لپاره تل کیي( قرارداد 

چې د اکنو له قرارداد خه عبارت دی، رسیو

  

د بحث و پوتنې

  

اسد اوس هم په دې له کې دی و داسې یو کس پیدا کي چې د دکان د چارو د پرمخت لپاره د نجیب اهللا ای ونیسي 

پام، آیا کوالی شی د توکو د پلورلو د قرارداد د عنصرونو بحث او ینې ته په . او له دې المله، غواي یو کس په کرایه کي

  په قرارداد کې به د هغو سره مخامخ شو، پیدا کی؟ مارنېینې داسې مسایل چې د 

تمريند حقوقي مسودې 

یره کچهود حقوقو په مسلک کې، د قرارداد د مسودې دنده هغه کار دی چې مخکینی ت ي ،ن یې پهیعنې . محور بلل کی

قرارداد په پام کې نیسي او وروسته هغه د خپل پام و مورد سره د سمون په موخه، حقوقي وکیالن د مخکنی او ورته معاملې 

چې د بیلې په ول د پلورلو لپاره تل کیي، په ولو حالتونو کې ) محتوا(تعدیل او اصالح کوي؛ که د هغه قرارداد منپانه 

قیمت، د . ه جوت سره کوم انی توپیر نه لريله یوه معیار خه پیروي کوي او د یوه قرارداد جوت د بل قرارداد ل

توکو د ویشلو او تهیه کولو الرې چارې، او د ورکې نیه ول هغه مشترک یزونه دي چې د توکو د پلورلو په هر قرارداد کې 

رارداد خه په پایله کې یوازې هغه مشخصات چې یوازې تر یوې معاملې پورې اني او مختص وي، له یوه ق. باید شامل شي

.په بل قرارداد کې توپیر لري او بس

په الندې توه د اکنې د یوه ريتیني قرارداد نمونه چې په افغانستان کې د یوه فعال شرکت له خوا کارول کیي، ستاسو لپاره 

چې باید ول هغه کي یو مهم او ور مهارت چې یو حقوق پوه او یا وکیل باید له هغو خه ه پورته کي، دا دی . راوې ده

نو له دې . او مبهم ایونه چې په راتلونکې کې امکان لري د قرارداد د لوریو ترمن شخو ته لمن ووهي، په وته او معلوم کي

. موخه باید دا وي چې تر خپلې وسې ابهام له منه یوسي )حقوق پوه(المله، د قرارداد د مسودې په برابرولو کې، د یوه ه وکیل

الندې قرارداد له ارزونې او ینې واندې، د هغو شروطو او موادو په اه چې باید په دغه قرارداد کې ای پر ای شي، ه د 

د یوه قرارداد د لیکلو لپاره مهم او د پام و کی دا دی چې تاسو ول هغه معلومات چې د قرارداد لوري یې د . فکر وکئ

دغې موخې ته د رسیدلو لپاره غوره الره دا . کې لري، باید واندې له واندې په وته کی قرارداد د اجراء په وخت کې په پام

که تاسو داسې یو کس وی چې د یې دندې په له کې . ده، چې تاسو هر یو د قرارداد د یوه لوري په ای خپل ان وئ

نیتونه مو د اکنې په قرارداد کې ؤساتنې او مص یاستی، په قرارداد کې مو د کومو حکمونو ای پر ای کول غوتل؟ کوم ول

ای پر ای کولې؟

په همدې سلسله، که تاسو داسې یو وک وای چې غوتل مو د خپلې سودار لپاره یو نوی کارکوونکی وماری، کوم ول 

ی کی و وکوالی شي تشویشونه او خطرونه مو په دې اه لرل؟ کوم ول حکمونه مو غوتل په خپل قرارداد کې ای پر ا

یه کي؟ را دغه ول تشویشونه او خطرونه ورک او یا یې کچه
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د مارلو او قرارداد

  

-------------آغلې / چې له دې وروسته د کارسپارونکی په نوم یادیي او اغلي---------------د  موافقتنامهدغه 

 السليکچې د دواو لوریو بشپه پته په النده ول بیانیي، ترمن چې له دې ورسته د کارکوونکي په نوم یادیي،  --------

  . کیي

  ___________________________________:د کارسپارونکی او کار کوونکي په

مواد او شرطونه د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت د کار پر قانون او مقرراتو باندې بناء او په الندې  ېموافقتنامېد دغ

: کیي ه مفصل ول شرحول پ

  

:د دندو الیحه  - ۱

  

د . په توه په پام کې نیول کیي) دورې(میاشت د آزمایتي پاو ) ۱(د ولو کارکوونکو لپاره :آزمایتي دوره. الف

په  د دغه وخت. کارکوونکي یوه میاشت آزمایتي دوره، د کار سپارونکی سره د پرله پسې دیرشو ورو له کار خه عبارت ده

تر کې، کار کوونکی د دندو او مسوولیتونو سره بلدیي، د کار سپارونکی، د پروژې د چاپیریال او خپلې دندې په اه معلومات 

سربیره پر دې، آزمایتي دوره د کارمند د سرپرست په واک کې الزم او معقول وخت ورکوي و وکوالی شي د . السته راوي

دوره کې، هرکله چې سرپرست پریکه وکي چې په یاده شوې دوره کې کار کوونکي یو ه  په آزمایتي. هغه کنې و ارزوي

ې خه وه داو د پام و پرمخت نه دی په وته کی او یا د هغه کنې د قناعت و نه دي، د کار سپارونکی له خوا له دن

.کیدالی شي

  

.........................................:.............................د کارمند مقام او عنوان. ب

د لوریو د شفاهي او یا ليكلي  توافق په صورت کې، د دندو الیحه او همدا ول د اکنو  :د قرارداد د شرطونو او موادو تعدیل. ج

.يکېدالی ش د موافقه لیک حکمونه او شرطونه په دوره يي ول د پروژې د لزوم دید سره سم تعدیل

  

د سند چې د دغه قرارداد سره مل او د دغه موافقه لیک یوه نه بیلیدونکې کار د کچې یا حجم کارمند د  :کچه یا حجمر د کا. د

برخه جووي او هر مخ یې باید د کار سپارونکی او کار کوونکي له خوا باید السلیک شي، د حکمونو سره سم په دنده مارل 

.کیي

  

اره چې یو کارکوونکی وکوالی شي خپل ان د کار وتیا لرونکی معرفي کي، باید یوه د دې لپ :روغتیایي تصدیق پاه. هـ

.روغتیايي تصدیق پاه چې د نوموي د بشپ روغتیا رندونه کوي، کار سپارونکی ته واندې کي

  

  تنامې مودهد موافق- ۲

نیه پای ته _____________ پیلیي او په  ______________د ـــــــــــــــــ وخت لپاره چې له  تنامهدغه موافق. الف

د  ۶او  ۵رسیي، د اعتبار و او د کاري حوزې او بریدونو سره سم، د پروژې د چارو د مخته بولو او د دغه موافقه لیک د 

  . بندونو د حکمونو په پام کې نیولو سره، تل کیي

. د السلیک سره سم پلی او اجراء دی دغه موافقه لیک د کار سپارونکی او کار کوونکی له خوا. ب
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  معاش  - ۳

امریکايي الره  ___________  دی چې معادل یېافغان_____________ ناخالص معاش  کارکوونکي میاشتنید . الف

. .د کارکوونکي معاش به هره میاشت پرې کیي. کیي

  

  ېمالی/ ونهامتیاز  - ۴

رسپارونکی به د افغانستان د دولت د الروونې سره سم، د کارکوونکي له معاش خه کار و: اشتغال پر سر مالیې/ د عاید. الف

. مالیه روي او د هغه په استازیتوب به یې دولت ته سپاري

  

د رسمي رخصت ورې ا ورخصت ، ي، اضافه کارکاري ساعتونه  - ۵

بجو خالصیي او د غرمې د  ۳۰ :۴ي او د مازدیر پهبجو پیلی ۰۰:۸هد دفتري کار رسمي ساعت د سهار ل :کاري ساعتونه: الف

  .مستحق دیتفرېح و او لمانه لپاره کارکوونکی د یوه نیم ساعت 

د جمعې ورې د غیر کاري ورو په . د دفتر کاري ورې له شنبې خه پیلیي او په پنجشنبه باندې پای مومي: کاري اون: ب

. توه رخصت دي

  

د قرارداد د هر کال په اودو کې کارکوونکی له ــــــــــــ کاري ورو خه د رخصت په توه : صتيرخ) مهالن(کلن . ج

په دغه سودار کې د درېیو میاشتو پرله پسې کار وروسته کار کوونکی کوالی شي له کلن رخصت خه . ی شيه اخستال

کي او د رخصت له پیل واندې ل تر له بایدــــــــــ  کار کوونکی باید خپلې کلن رخصت ته یو پالن جو. ه واخلي

ورې واندې د هغه رخصتي منظور شي، د کلن رخصت د السته راولو لپاره، باید د خپل سرپرست لیکلې موافقه ترالسه کي 

صت اندازه تنظیم و د هغه سرپرست وکوالی شي د کارکوونکي د رخصت په ورو کې، د کنو د پالن سره سم، د هغه د رخ

که د کارکوونکي د اشتغال وخت شپ میاشتې او یا له هغو خه کم وي د کلن او ناروغ د رخصتیو استحقاق یې په .  کي

له ولو کلنیو رخصتیو خه باید د دندې په اودو کې ه پورته شي او دکلن . هی صورت د کار کوونکي په ه نه پلی کیي

.  یوه کال خه بل کال ته لېدیي رخصت پاتې ورې له

  

کار کوونکی کوالی شي د هر قراردادیز کال په اودو کې له ــــــــــــ ورو خه د ناروغ د رخصت  :د ناروغ رخصتي:د

د کارکوونکي په کاري دوره کې، د . د ناروغ رخصتي په هره میاشت کې یوه ور محاسبه کیي. ، ه پورته کيهپه موخ

که کارکوونکی د درېیو پر له پسې ورو لپاره ناروغ وي، . ه د ناروغ رخصت له یوه کال خه بل کال ته نه اضافه کیيهغ

که نوموی . باید له هغه اکتر خه چې هغه یې تر درملنې الندې نیولی دی، یو لیکلی تصدیق د خپل ان سره راوي

.ناوه رخصتي، له دندې خه د هغه د وه کیدلو المل ري کارکوونکی په دغه کار کې بریالی نه شي، د هغه

  

د . کاري ورې د زیدلو د رخصت په توه ورکول کیي ۲۰په اودو کې، هرې مور ته د والدت او زیدلو د ورو :هـ

کوونکی همدا ول کار . رخصت په بشپولو سره، د کار کوونکي له ول معاش خه د رخصت ورو معاش نه وضع کیي

که د دندې . یدلو د دورې د تیرولو لپاره له اونده بنس خه د درېیو میاشتو بې معاشه رخصت غوتنه وکيیکوالی شي د ز

.یدلو هی ول رخصتي د کارکوونکي لپاره نه پلې کیيیوخت شپ میاشتې او یا له هغو خه کم وي، د ز

  

ه رخصت باید په لیکلې به د کارکوونکي له سرپرست خه وغوتل شي او د انې بې معاش:انې بې معاشه رخصت:. ح

د کار کوونکي غوتنلیک باید د رخصت د پیل دقیقې ورې او د ورو شمیر چې کارکوونکی . هغه له خوا منظور او تأیید شي

. یې له معاش پرته غواي، شامل وي
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هغه رسمي ورې . ـــــــــــــــــــــــ ورو رسمي رخصتیو مستحق دیپه هر تقویمي کال کې کارکوونکی  :رسمي رخصت: ط

.چې د کار سپارونکی له خوا په رسمیت پیژندل شوې دي، د دغه موافقه لیک سره مل دي

  

  فسخه کول تنامېد موافق- ۶

که د کار سپارونکی . داد باطل کيهر لوری کوالی شي د ـــــــــــــــــــــــ ورو مخکین خبرتیا په صادرولو، دغه قرار: الف

. پروژه د ینو دلیلونو له المله فسخه شي، دغه قرارداد هم په چک ول فسخه کیي

  

د شخو حل او فصل- ۷

او ) منیتوب( ولې هغه شخې چې له دغه قرارداد خه پیدا کیي، د دوستانه تفاهم او ايي : د شخو حل او فصل: الف

که د شخو د حل او فصل په اه منیتوب او تفاهم کومه . و او میکانیزمونو له الرې حل او فصل کیيمنل شویو کنالر

د دغې موضوع . اغیزه او ه نه لري، مساله د دری نفري شورا حکمیت ته چې د کار سپارونکی له خوا اکل کیي، راجع کیي

  . یقانون، د افغانستان مروج قانون د نافذد رسیدنې لپاره 

د کومې شخې د رارندیدلو په وخت کې، د اکنو د موافقه لیک د ستونزو د ینې لپاره مروجه او  :د موافقه لیک ژبه. ب

. پلې نسخه، د انلیسي نسخه ده

  

  محرمیت- ۸

ې شتون نه لري او سري معلومات او مواد،  ولو هغو موادو او معلوماتو ته ویل کیي چې د عامو خلکو د واکونو په حوزه ک: الف

دغه ول مواد او معلومات د کار سپارونکی له خوا کارکوونکي ته تیت کیي، او یا په یوه کوم بل ول د کارکوونکي په واک 

کې ورکول کیي او یا کارکوونکی د کار او دندې په اودو کې د دغه ول معلوماتو سره مخامخ کیي او یا د کار سپارونکی 

په وخت کې دغه ول معلوماتو ته متوجه کیي، یاد شوي معلومات او مواد په اني ول هغو معلوماتو او سره د خبرو اترو 

موادو ته شاملیي چې د الندې یادو شویو مسالو په اه را غون شوي وي، خو د یادونې و ده چې یوازې تر دغو موضوعاتو او 

:مسایلو پورې نه محدودیي

  

دبیرونو او یا اکنې په اه د کار سپارونکی او کارکوونکي ترمن د بحث ماهیت او نورې ولې د قرارداد د مقدماتي ت.1

ایکې او 

تر تشکیالتو، مالي چارو، مالي جوت او د کار سپارونکی مالي وضعیت؛ شتمنيو، مالي الزاماتو او د دغه بنس اوند .2

مالي حمایت کوونکو، پورمدیرانو، مامورینو او آمرینو؛ الس لرونکو کسانو او بنس ه اچوونکو، د بنسورکوونکو، ونو، پان

.ساتونکو، سالکارانو، د سالکار خدماتي بنس، همکارانو، نمایندیو او استازو پورې اوند معلومات

 د ولو مسایلو او موضوعاتو ترن، کوالی شو له الندې مهمو معلوماتو خه. عملیات، د کارکوونکي ې او پالنونه.3

تر سوداریزو کنالرو او کندودونو، د سیالیو ایونو، سوداریزو اسرارو، تولیدي مفاهيمو، نقشو، کلي طرحو، د : یادونه وکو

ینو او آزموینو د پایلو، نظري او عملي پوهې او تکتیکونو، تجهیزاتو او تولیدي وتیاوو، د محصوالتو پراختیايي پالنونو، 

پیداکوونکو کنالرو، ویش او نرخ ایودنې، د موادو لت او سرچینو، د مکې او د هغو د پالنونو او مسلکي، تولیدي او بازار 

د پراختیا لتونو، د ساختمان او د هغه د پالن، تعمیر او پراختیا لتونو، بیاپلورل او د چارو د انتظام او نظم قیمتونو او پالنونو، 

. او مراجعینو یا پیروودونکو پورې اوند معلومات) هغو اوند کنې او امونه پراو (مالي سرچینو د تهیه کولو پالنونو 

د تدارک د مصوونیت او حراست په برخه کې د کار سپارونکی وتیا او یا د هغو ناوه کنو پر ضد چې د هغه دارای او .4

.رولو او یا د هغه هې او کوونهیا د هغه مدیرانو، مامورینو او کارکوونکو ته متوجه شوي دي، د مصوونیت د براب

په  ۸که د کارکوونکي قرارداد فسخه شي، هغه مکلف دی و د اسرارو او رازونو د ساتلو په اه له هغو فقرو خه چې د : ب
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 ۸و، الف بند،  ۳، ۲، ۱کارکوونکی باید د هغو معلوماتو او موادو په ون چې په . برخه کې قید شوي دي، پیروي وکي

ه، کې یاد شوي دي،  تر جایداد چې د کار سپارونکی مالکیت دی، پورې اوند سري او پ معلومات، نورو کسانو ته تیت او برخ

.رند نه کي

  

یا سرغونه د قرارداد نقض- ۹

  

ول که یاد شوی کارکوونکی د دغه قرارداد یوه برخه یا یو عنصر مات کي، کار ورسپارونکی کوالی شوی په چک : لفا

.او باطل کي فسخ تنامهموافق

  

که د کارکوونکي کنې او امونه د قرارداد د ماتېدلو او سودار ته د زیانونو د اولو المل وري، د کارکوونکي سره د : ب

اد له ماتیدلو د تأکیدي مرستې د السته راولو او د قرارد:قرارداد د ماتیدلو سربیره، کار ورسپارونکی د الندې شیانو و بلل کیي

هر ول ) ۳(له کارکوونکي خه د خساراتو د اعادې لپاره دعوا وکي، ) ۲(محکمې خه مرسته وغواي، د مخنیوي په موخه له

د افغانستان ) ۴(لتونه چې د مدافع وکیل او محکمې د حق الزحمې په موخه پرې کیي له کارکوونکي خه ترالسه کي، او 

ه سم، په یوه بل داسې فعالیت الس پورې کي چې کوالی شي د کار سپارونکی لپاره مرستندوی د قوانینو د حکمونو سر

.پریوزي

  

  د ه نیت سره مل هې - ۱۰

کارکوونکی باید هه وکي و د دندې په اودو او د قرارداد له فسخه کیدو وروسته، د کار سپارونکی په واندې ه : الف

.نیت ولري

: غه موافقه لیک د الندې کسانو ترمن السلیک کیيد، له دې المله

  

  __________________: کارکوونکی____________________   : ورسپارونکی کار

  ______________________:نیه            ____________________           :نیه

  د حکومت قراردادونه او د تدارکاتو قانون- ۶

د بیارغونې او اصالحاتو په برخه کې كي غانستان د یوه ه انتقال په درشل کې ای لري او په دغه هیواد په اوس وخت کې اف

د دغه هیواد په وزارتونو، وونیو، روغتونونو، لور الرو او داسې نورو برخو کې د زیربناوو . زیاتې او مهمې هې جریان لري

م او نظام د ایجاد المل ریدلې ده و دغه سیستم وکوالی شي په بیالبیلو چکه بیارغونه په اني ول د یوه حقوقي سیست

.معاملو باندې پلی و اوسي

چې په خصوصي سکتورونو کې ترسره کیي، تر غور او ینې الندې نیسي،  موافقتنامېد قراردادونو نوی قانون هغه  رنه چې

په اجراء او پلي کېدو باندې ولکه لري، د دولتي تدارکاتو د قانون په یوه  ولې له حقوقي مسایلو خه یوه لویه برخه چې د قرارداد

كال د اكتوبر په مياشت كې  ۲۰۰۵دغه مسايل د تداركاتو په هغه قانون كې ېل شي چې د  .انې برخه کې پاتې کیي

.تصويب شو

د تدرارکاتو په ) ۱(نون موخې عبارت دي لهد دغه قا( مه ماده کې ورخه یادونه شوې يرنه چې د یاد شوي قانون په دو
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د کیفیت لرونکو توکو، ) ۳(د مالي او عامو لتونو د چارو اغیزمن کنترولول، ) ۲(کې د رووالي تامینول، ) پروسه(وپاوون

الرې چارې  په داوطلبیو کې د ولو و داوطلبانو د ون) ۴(خدمتونو او ودانیزو چارو د برابرولو او تدارک اقتصادیتوب او 

 هد دغه قانون اصلي موخه دا ده چې د دولتي سکتورونو د قراردادونو د پلي کېدو موخې باید یرې مستقیمې وي او هغ.) برابرول

په داسې ول چې د توکو د تهیه کولو او خدماتو د تدارک په موخه د سیالیو یو داسې داوطلبي درشل رامن ته کي، چې د 

  .   یر کم خطرونه په واندې ولريقصور او کم له المله 

د افغانستان د تدارکاتو قانون، د دولتي خپلواک، ناسم او نامنظم سیستم د کنترولولو او تر خپلې ولکې الندې راوستلو په برخه کې 

راتو په ناهمغ او د وزارتونه، د چارو په رووالي، د قوانینو او مقر ۲۶اوس مهال د افغانستان  .د لویو لویو ستونزو سره مخامخ دی

معلوماتو د خپرولو په برخه کې د معیاري شروطونو د نه شتون او داسې نورو په کنترول کې د یوې لویې ستونزې او و سره 

چې د دولت مالي وجوه چې له بیالبیلو قرارداد کوونکو خه توکي اخلي او خدمات السته  ېسره له د. الس او ریوان دي

ر پراخه کیي، نو د الرووالي په موخه د کنترولي تصمیمونو او تدبیرونو نیول له یوه اني اهمیت خه راوي، ور په و

هغه قراردادونه چې ارزت یې له (سره له دو چې په اقتصاد وزارت کې یوه انه د قراردادونو : برخمن دي؛ د بیلې په ول

موخه پرانستل شوې او فعالیت کوي، خو ولې هغه قراردادونه چې ارزت د ارنې په ) امریکايي الرو خه زیات وي ۲۰۰۰۰۰

  .یې له پورته اکل شوي معیار خه کم وي په اني ول ناسم او بې قانونه پاتې شول

ته مله رامن اد هغو خساراتو د مخنیوي په موخه چې د افغانستان د حکومت له خوا د زرونو میلیونونو الرو بې باکه لت له 

. ستیپران) PPU(مادې، د مالیې وزارت په چوکا کې د تدارکاتو د پالیس یو واحد  ۹۳کیي، د افغانستان د تدارکاتو د قانون 

د تدارکاتو د پالیس واحد، د مسلکي او پالیسي جوونکو چارو د پراختیا په موخه او همدا ول د تدارکاتو په برخه کې د کنو د 

Performance(یوه ارونکي اران  monitoring (ه پرانستل شود تطبیقي : دغه واحد دوې عمده دندې لري. په تو

همدا ول تمه کیي چې نوموی واحد به د تطبیقي . مقرراتو تسوید او د ولو وزارتو په تدارکاتي برخه کې د مامورینو روزنه

نیزم او کنالره ایجاد او همدا ول د داوطلب معیاري سندونه مقرراتو د تسوید په وخت کې، د قراردادونو د پریکو لپاره یو میکا

  .برابر کي و دغه ول سندونه وکوالی شي د دولتي قراردادونو د عقد په برخه کې الزیات رووالی او همغي رامن ته کي

نه واکي او دغه معیارونه په خپل د یوه سالم دولتي تدارکاتي سیستم د شتون ه دا ده چې د قرارداد په برخه کې یو ل معیارو

همدا . وار سره هم د خصوصي سکتور قرارداد کوونکو او هم د دولتي ادارو لپاره چې خصوصي سکتورونه اکي، ور پرېوزي

ول د تدارکاتو د یوه دوامداره او اجراء و منظم سیستم شتون خلکو ته دا هیله او تمه پیدا کوي چې حکومتي قراردادونه په 

ء او مراقبت باندې معروض او دغه باور په خپل وار سره د حکومت په مشروعیت او د خلکو په واندې د واب ویلو په  رااج

.وتیا باندې مثبتې اغیزې پرې باسي

  

د بحث و پوتنې

  

وي، ستاسو په اند په دې برخه کې کوم شیان ي  د دې لپاره چې حکومتي قراردادونه په شفافیت سره د اجراء وان له

  اهمیت خه برخمن دي؟ ولې شفافیت د دولت په لتونو کې دومره مهم دی؟

  

په قراردادونو باندې اغیزه پرې باسي؟ ه کوالی شي د خصوصي سکتورونو ترمنن ندودونهد دولتي تدارکاتو مناسبې ک  

.په اه د اداراتو د کنو او اجراآتو اهمیتقانون  قراردادونو د د :تبصره
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مله د قانون د پلي کوونکو او مالت کوونکو تعهد اپه خپله د قانون له ماهیت خه د قانون اغیزمنتوب یر اهمیت لري او له همدې 

حتا که په قراردادونو پلي او لیکلي قوانین سم او سالم هم وي، خو . او زه سوی، له یر او کلیدي اهمیت خه برخمن دی

نه باید د قانون د اجراء وتیا او عالقه ولري او د قرارداد د لوریو سره، د خپلو حقوقو د ساتنې او محکمې او ول اوند بنسو

که په رند ول ووایو، محکمې او قاضیان باید په خپل ان کې د قراردادونو د تفسیر . حراست په برخه کې مرسته وکي

او عمل په اه په بشپ ول قضاوت او پریکه وکي  وکن وشوشي د سرته رسول  الیوتیا په خپل ان کې پیدا کي و وکو

او مسلکي ولنې باید د  ول حقوقي بنسونه لکه حقوقي کورسونه او وون. چارې پلي کي الرې او په باوري ول مناسبې

رداد د مسودې د تهیه کولو وکیالنو د وونې او روزنې او له هغو خه د ارنې وتیا ولري او باور ترالسه کي چې هغوی د قرا

.او برابولو په برخه کې پوره وتیا ترالسه کې او کوالی شي حقوقي شرطونه او اتیاوې په سم او مناسب ول ترالسه کي

مله هغه اصالحي پرورام چې د قراردادو د ه والي او اجراء لپاره انې شوې ده، باید د محکمو د تشکیالتي انو له همدې 

توب، د قاضیانو د وتیا، د مدافع وکیالنو د کیفیت او اغیزمنتوب او د خصوصي سکتورونو د مرستې او مالت په اه عملي اغیزمن

که ثابته شي چې د قانون مالتي او پلي کوونکي چارواکي او بنسونه . امونه پورته او د مناسبو کنو الرې چارې برابرې کي

ناهمغي په وته کوي، نو د منفعت طلبه جوتونو د معلومولو، چې د سرغونې ریې او په خصمانه توه چلند کوي او یوه 

په یرو ایونو کې، د و لرونکي کسان د دې لپاره د قانون . الملونه شمیرل کیي، لپاره احتیاطي او دقیق امونه پورته کل شي

 ندوي، چې دوی له دېر اندې مقاومتانه نه او قانون د حاکمیت په وخه د دوی بې خبري رو ي چې له نویو قوانینواری

. اه لري سرهنه وتیا او فساد  دشيٍ او یا هم د دوی مقاومت امکان لري په لویو لویو ستونزو کې ریه ولري چې حتا د دوی 

۲۰۰۷د خپریدلو نیه ، 26خم، د برنامې د پلي کېدو لپاره عملي الروود: د وو سوداریو د اصالح قانون؛ USAID: سرچینه

  . ز کال

او یا هم د قانون پر واندي دمنی د بهرنیو اشخاصو او یا بنسونو لخوا مخته بیول کیی کوم چی فکر کوی چی ددوی 

د قانون په پلی کونکو نهادو کي د سرسختی او یا هم د تشکیالتی . باید اصالح شي، سیستمار که ومره وران ویجا هم وی

وورونکي هم دی یرئ وخت یر سست روان دی او اووته کولو پ لیکن دا حقیقت چی د اصالح راوستلو په . ئ په

مخکی هر خن باید و پیژندل شی یر این کار دی او باید ورباندی کار وشی تر و د بدلون او اصالح واک په ان کی پیدا 

. کي

  

: )پایله(د پركي لنيز  - ۷

هغه ولنی چی په خپلو ژمنو باندی والی دی هغه . قانون د ژمنو په اجرا باندی د کتونکي او ارونکي حیثیت لرید قرارداد 

وخت پرمخت کوالی شي چي کله یو کس ووایی چی فالنی کار سرته رسوم، نو باید هغه کار په داسې ول سرته ورسیي 

ت او انتیاوو ته په پام، د فشار او ولنیزو محرکاتو او همدا ول په د ایي وو ولنو جو. چې ستونزې په واندې ونه لري

هر کله چي د ولنو لمن پراختیا و . په خپلو ژمنو باندی د دریدو انیزه من ته راوي،ولنه کي  له نورو غو خه تمې هیو

نو که باید یو . ه سرته رسولو کی ناکافي ثابیتییمومي، ارونه او والیات من ته راشي، نو د ولنیزو ایکو را پارونکی د ژمنو پ

. حقوقی سستم الندنی کارونه سرته ورسوی

oلو د حقوقو او دندو تعریف په یو قرارداد کی د ژمنو  

oولندودونه جود قراردادونو د اجرا او تعمیل لپاره د یو میکانیزم او ک  
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o وته کولد قراردادونو د نه اجراء کیدو په وخت کې د حل او فصل مناسبې الرې چارې په.

  

او پلي کول د اقتصادي پرمخت او پراختیا یو حیاتی اصل ل  تلد یوه کاره حقوقی چوکا په را کې د قرارداد ایجاد، 

دا که چی په بازاری چاپیریال . کاره حقوقي چوکا کوالی شي چی د افغانستان په بازارونو کی یو لوی بدلون راولي. کیی

هغه که د . الس لرونکي کسان تمه او هیله لري چي  قانون به ددوی سوداریز شریکان د خپلو ژمنو سرته رسولو ته ا کي کی

د سودار معامالتو د سرته رسولو په برخه  ،په پایله کي. د توکو ویش او یا هم د خدمتونو واندی کول وي، پیسو لید را لید

  . د و د السته راولو لپاره د بازار بالقوه وتیاوې پیاوې کوياو . کې د خطرونو کچه راییي
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  اتاصطالح

  Assignmentsنهرسپا

دغه عمل د قرارداد د مقابل لوري . د قرارداد د اصلي لوري له خوا درېیم لوري ته د قرارداد د حقوقو او امتیازونو رسمي لېد

.خوې او رضایت ته اتیا نه لري

  

  Breach of Contractغونه د قانون خه سر

کله چې د قرارداد یو لوری د قرارداد د کنو او مکلفیتونو په اجراء کې پاتې راشي، نو دغه حالت ته د قرارداد نقض او ماتیدل 

.غوتنه کوي) چارو(ویل کیي چې قانون ورته د یو ل درملنو 

  

  Capacityاهلیت/ وتیا

.لپاره د یوه شخص حقوقي واک ته ویل کیي تلواجراء و یوه یو قرارداد د د 

  

  Capable Parties   وتیا لرونکي لوري

قانون د لوریو ترمن یوزاې د قراردادونو هغه اجراء په رسمیت پیژني چې د خپلو کنو او امونو حقوقي پایلې درک او معلومې 

.کي

  

  Considerationکتنېغور

ې واندیز کوونکی او واندیز منونکی یې د قرارداد په وخت کې په پام کې نیسي او یا هغو شروطو او احوالو ته ویل کیي چ

.هغو شروطو او احوالو ته ویل کیي چې د قرارداد د عقد المل ري

  

  Gratuitous Promiseبې معنی ژمنې

.دي هغې ژمنې ته ویل کیي چې یو قرارداد د سرته رسولو و نه وي، که له عوضینو خه خالي

  

  Default Rulesد نغتل شوي اصول

ولو هغو قاعدو او قوانینو ته ویل کیي چې د انو حکمونو په اه د قرارداد د سکوت او لویدلو په صورت کې عمل ته 

لیک سره سم تفسیر شي، هغه باید په خپل موافقه  اصولوکه یو لوری نه غواي و د پام و قرارداد د قصور د . واندې کیي

.کې د هغو په اه قرارداد وکي

  

  Delegation  اکمنولو

د مارنې سرچپه، دغه عمل د قرارداد د بل . درېیم لوري ته د یوه لوري له خوا د قرارداد د دندو او مکلفیتونو لېدولو ته وایي

.لوري رضایت او خوې ته اتیا لري

  

  Detrimental Relianceءزيان رسوونكي اتكا

یو لوری ژمنه کوي او د خپلو کنو په اه عملي امونه پورته کوي و په ژمنه کې هغه بل دخیل لوری د متکي د هرکله چې 

دغې حالت ته قانون، د انو چارو او درملونو غوتنه کوي؛ که واندې قرارداد د . قناعت السته راوي اساسکنو په اه په 

. شوی دیدغې معقولې او منطقي تکیې پر بناء ایجاد 
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  Expectation Damagesد تمې وجه الخساره 

د وجه الخسارې له ورکې خه د محکمې موخه دا ده و د قرارداد . د پیسه ایزې مرستې لپاره دا یوه معمولترینه الره بلل کیي

 یکوالی شوت کې زیانمن شوی لوری په داسې یوه حالت کې ای پر ای کي چې په سمه توه د قرارداد د بشپتیا په صور

نو له دې المله، که زیانمن شوي لوري ته د تمې وجه الخساره ورکل شي، نو دا داسې . هغه ای تر خپلې ولکې الندې راولي

معنی لري چې هغه د دومره اندازې پیسو مستحق دی و خپل ان په داسې یوه ای کې برقرار کي چې که قرارداد په سمه 

   . او یا بشپ شوی وای نو هغه کوالی شول هغه ای تر خپلې ولکې الندې راوليتوه پای ته رسیدالی وی 

  

  Fungible  توکي تعويضي

یو قلم او یا یو توکی هغه وخت د معاوضې او بدلولو وتیا پیدا کوالی شي چې د هماغه جنس په بله نوعه باندې په آزادانه ول 

ه مثلي بلل کیي او په آسان سره د بدلولو وتیا لري، که د بورې له بلې دانې د بورې یوه دان: بدل کل شي؛ د بیلې په توه

نه بلل کیي که د هماغه جنس له یوه بل مور خه په آسان ) معاوضه پذیر(ولې یو مور مثلي . خه نه شي تفکیک کیدالی

. سره تفکیک او بیلیدالی شي

  

  Implied Contractضمني قرارداد 

ته ویل کیي چې د یوه معیاري قرارداد ول شرطونه او اتیاوې ونه لري ولې په محکمه کې د انصاف د السته هغه قرارداد 

.راولو په موخه په هغه باندې تمسک شوی وي

  

  Liquidated Damagesاکل شوی زیان

أله ده، د قرارداد لوري امکان لري لکه رنه چې د هغو خساراتو تعریف چې د قرارداد له نقض خه پیدا کیي، یو ستونزمنه مس

د خساراتو د نغدیې د . داسې پرېکه وکي چې د خساراتو د نغدیې په احکامو، خپل ان له بې بارو خه خالص کي

احکامو په شاملولو، د قرارداد لوري مخکې له مخکې پرېکه کوي چې د قرارداد د ماتیدلو او نقض په صورت کې، ومره پیسې 

محکمې هغه وخت د خساراتو د نغدیې احکامو ته ارزت ورکوي . چارې په توه د قرارداد لوري ته ورکل شي د درمل او

چې معلومه کي چې د قرارداد لوریو په صداقت او د ه نیت له مخې د خساراتو د نغدیې اکنه کې ده او دغه اندازه واقعا د 

که محکمه معلومه کي چې د خساراتو . ه المله رامن ته کیي، برابره دههغې اندازې سره چې د قرارداد د ماتیدلو او نقض ل

. نغدییه یوازې د لوریو د تنبیه او جریمې په موخه وضع شوې ده، نو محکمه هغه نه اجراء کوي

  

  Monetary Relief   د پیسو مرسته

د دغه درمل او چارې محاسبه . ي ته ورکويد درمل او چارې هغه ول ته ویل کیي چې محکمه یې د قرارداد زیانمن شوي لور

د مروجو قوانینو د حکمونو سره سم، د هغو خسارې په اندازه کیي چې زیانمن شوي لوري د قرارداد د نقض له المله په غاه 

. د درمل دا یو معمولترین ول دی چې د محکمې له لوري زیانمن شوي کس ته ورکول کیي. اخستي دي

  

Mutualمتفاهدوه اخیزه  Consent  

هغه موافقې ته ویل کیي چې د واندیز کوونکي او واندیز منونکي ترمن صورت نیسي او د هغو شیانو سره سم چې د واندیز 

.کوونکي له خوا واندې شوي، د قرارداد په موادو او شرطونو کې قید شوي دي

  

  Remedyجبران

د . انون له خوا د زیانمن شوي لوري د زیانونو د پ په موخه واندیز شوی دید تاوان او زیان هغه ول ته ویل کیي چې د ق

 ه بشپي چې که قرارداد په سمه توای کې برقرار ک و زیانمن شوی لوری په داسې یوه درمل او چارې اصلي موخه دا ده
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ي ول قانون دوه وله درمل او چاره په عموم. شوی وای، نو هغه به هغه موقف او ای تر خپلې ولکې الندې راوستالی وای

. د پیسو مرسته او انی عمل: واندې کوي

  

  Specific Performanceانی عمل 

ي چې د هغو سره سم محکمه د تول ته ویل کی ی عمل د درمل او چارې هغهانوونه کوي ون ماتوونکي لوري ته الر

دغه ول زیان او تاوان یر کم او نادر دی او . ندې پرېکه شوې، اجراات وکيو د هغو شیانو سره سم چې په قرارداد کې وربا

نو په دې وخت کې . یوازې په هغو حالتو کې توجیه کیي چې په هغو کې مالي مرسته د زیانمن لوري د خساراتو بسنه نه کوي

. محکمه کوالی شي د انو کنو الروونه او امر صادر کي

  

  Subjective Intentionفاعلی اراده

دغه اصطالح د . ریتینی او واقعي نیت دې ته ویل کیي چې د قرارداد یو لوری په یوه اني حال کې، هغه په سر کې ولري

په عیني نیت کې د قرارداد یو لوری داسې معلومیي چې که هغه د قرارداد د هغه بل . د اصطالح سره توپیر لري) عیني نیت(

  . و هغه به هم عین شنی درک کي ويلوري پر ای وای ن
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اخليکونه

. ز کال ۱۹۸۱قراردادونه؛ د خپریدلو نیه، : د امریکې د قانون انستیتیوت؛ د قانون بیا لیکنه، دويم پرکی

  

USAID قانون؛ روود، مسوده، د خپریدل: د کوچني اقتصاد د اصالحاتو او سوداندودونه د پلي کېدو لپاره عملي الرو د ک

.ز کال ۲۰۰۷: نیه

  

USAID ،ا؛ افغانستاننو لپاره اجنه: د کد چاپیریال پراختیا او پرمختیا، د خپریدلو نی رز کال ۲۰۰۷: د سودا.

  

د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت مدني قانون

  

د افغانستان د سودار قانون

  

ان په ليرې پرتو سیمو کې د پیسو غیر رسمي کندودونه؛ د افغانستان د د افغانست: د پیسو په له کېفلورتجی کلین و ادم پین؛ 

.ز کال ۲۰۰۲: ارزونې او ینې واحد، د خپریدلو نیه

  

ز  ۲۰۰۶: د لوی تامسن خپرونې، د خپریدلو نیه: تی پاول. ؛ اسد قراردادونو لب او لبابسکروکی؛ . ام. راور و انتونی. کالد د

.کال

  

.ز کال ۲۰۰۹: نیوال مالي سهامي شرکت، د سودار پراختیا، د خپریدلو نیهنیوال بانک او 

  

  .ز کال ۲۰۰۷: د خپریدلو نیه، د نیوال بانک د خپرونو اداره: سی. افغانستان پروفایل، واشنتن دید 
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سهامي شرکتونه: پنم پرکی

  سريزه - ۱

د حقوقي بنسونو . د عملیاتو له الرې صورت نیسي یا واحدونو و بنسونوپه افغانستان کې زیاتره اقتصادي کنې د سوداریز

کې برخه واخلي، خو په بهییر، د ملکیت او جایداد خاوند شي او په قضایی و تيسوداري، په آزادانه ول کوالی شي قرارداد 

. و لپاره ترسره کويمعمولي توه یو سوداریز بنس دغه ولې کنې د خپلو خاوندانو د ې د ترالسه کول

. نجیب اهللا غواي چې د ختو کارخانه پیل کي. کومه کیسه مو چې د لومي پرکي له پیل خه شروع که، په یاد راوئ

. لوم پوتنه چې په دې برخه کې واندې کیي هغه داده چې نه کوالی شي د خپلې سودار لپاره پیسې را ولې کي

ې پیسې نه لري و په یوازيتوب سره خپله سوداري په الر واچوي، نو له دې المله هغه مجبور دی و د که هغه پوره او الزم

نو آیا نجیب اهللا نامی به د یو کس په عنوان، د هغو تاوانونو او هسکو یو او . بهرنیو سودارو او پانه اچوونکو په له کې شي

مسوول وي؟ که هغه په یوازیتوب سره یو سودار وي، د سودار ې او  لوو ژورو چې د نوموي په سودار کې پییي،

 وک به د توکو د پیریودلو لپاره هو وک پرمخ بیایي او چارې به نول وویشل شي؟ د شرکت ور ه تاوانونه به په

شرکت له کنو خه یو د کوي؟ د کومو بازارونو سره به راکه ورکه لري او کوم ول کارکوونکي باید واکل شي؟ که د 

 خه خپله برخه وپلوري؟ که نجیب اهللا نامی م نه وي، کوالی شي له شرکت خه خو ه اچوونکورو او یا هم پانسودا

شي؟ په سودار کې به یې ه پی شي؟ د شرکت قانون غواي له زیاتو قوانینو، حقوقي قواعدو او اخالقي معیارونو خه په 

یو پوتنوته واب ووایي او په عین وخت کې کو کوي و د غیو لپاره ومره چې ممکن وي بخنه ه اخېسو، پورتن

لکه نه چې تاسو فکر کوی، تر انو او سوداریزو اتیاوو . وکي و خپلې قراردادیزې ایکې په زه پورې جوې کي

  .پورې تلي خلک به دغو پوتنو ته بیالبیل وابونه واندې کي

و سوداریو ته په لوه کچه آسانتیاوې ور وربخي، چې وکوالی شي خپلې ایکې ،۱د شرکت د قوانینو اساسي موخې دادي، 

، چې په سودار کي کیل کسان وکوالی ۲. د نورو مراجعینو، تهیه کوونکو او پیروودونکو سره په زه پورې جوې کي

قتصاد د پرمخت لپاره الره آواره کي او د خپل شرکت د سمون او مدیریت لپاره شي خپل نوتونه ه او د یو پیاوي او روغ ا

داسې یو سیستم رامن ته کي و د سودار د خاوندانو لپاره اطمینان ورکي چې د سودار مدیران، د قانون په را کې په 

  .خپلو شخصي و په له کې نه دي مسووالنه توه خپلې چارې په مخ بیایي او د سودار د خاوندانو په لت، د

، چې یر وخت هغه کسان چې خپله پانه په سودار کې په کار کې اچوي او د سودار مهمه ده کهدويمه موخه  اد

نو له دې المله، په سودار . خاوند وي، د هغو کسانو سره چې د شرکت ورن کنې او فعالیتونه پر مخ بیايي، یو شان نه دي

 يکې دول رابرسیره کی و تضاد په طبیعي.  

له دې . په دې پرکي کې، هغه اصلي قوانین چې پر سوداریزو بنسونو حاکم او پلي دي، تر بحث او ینې الندې نیول کیي

ازین سره سره، مهم کی چې باید په پام کې ونیول شي هغه دادی چې لیکل شوي قوانین، په شرکتونو او کنو د اغیزې اچولو یو

سرچینه نه ده، بلکې د قانون ولې انې لکه د قرارداد قانون، د مالیاتو قانون، د تاوان او خساراتو قانون، د ملکیت قانون، د جزا 

له هغه وروسته، د دغه پرکي په اصلي برخه . قانون، د پیسو قانون او نور مدني طرز العملونه هم پر شرکتونو او کنو اغیزه اچوي

انستلو د رنوالي پر کنالرو، د شرکتونو پر انحالل او پرمخت، سهامي او محدود المسوولیت شرکتونو باندې توجه کې، د پر

که سهامي او محدود المسوولیت شرکتونه، د مدیریت او د خپلو سوداریزو کنو د پرمخت په موخه، له . او تمرکز اچوي

په سودار کې د شریکانو ترمن د و تضاد او تفاووت په انې . ه تکیه کوياصلي خاوندانو پرته په نورو کسانو باندې زیات
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نماینده یو ( نو له دې المله، د دغه پرکي په پیل کې به مو د وخت زیاته کچه د . توه د ستونزو یو اصلي المل ل کیي

تونه تر ینې او شننې الندې ونیسو و په پایله ته انې کو او له هغه وروسته به حقوقي اصول، کندودونه او جو) قانون

  .کې د نمایندیو لتونه کم کي

د شرکتونو هغه قوانین چې په دغه پرکي کې تر ینې او بحث الندې نیول کيي، پر سوداریزو بنسونو باندې پلي او د 

که : بیلې په توه(د ( مي شرکتونو پر مالت کومې سودار چې د ولو سها. جویيپه را کې وینانوجاري ق دافغانستان 

، اینه نه ده و د افغانستان د )او فعالیت پیل کي یو کاناایی شرکت نمایندي او استازیتوب جود چیرې په افغانستان کې 

شرکتونه چې په حقیقت کې، زیات شمیر لوی . مدیریت او ادارې په اه خپل ان تنظیم کي حقوقي غوتنو په واندې، د 

نن ور په افغانستان کې خپل فعالیت ترسره کوي، په ولو هیوادونو کې په رسمي به ثبت او راجستر دي او د دغو قوانینو په  

د یوه شرکت د راجستر او ثبتولو د قوانين مدیریت او ادارې دا ولې باید داسې وي؟ د . پیرو باندې معروض نه بلل کیي

په افغانستان کې د شرکتونو قوانین په زیاته کچه د غوره او نیوالو الرو چارو . الملونو خه شمیرل کیي اي د مهمو او عمده

سره سمون او مطابقت لري، نو له دې المله اوس کوالی شو د دې هیله ولرو چې په افغانستان کې چې نوي شرکتونه پر فعالیت 

نیوالو او د افغانستان د اسالمي /دا هوکه وکي چې د ولو هیوادونو پیل کوي، د ورو په تیریدو، په تدریجي به  باید

  .جمهوریت د قوانینو سره سم خپل ان ثبت او راجستر کي

دا هم د یادونې و ده چې یوازې د شرکتونو د لیکل شویو او مدونو قوانینو پر احکامو تمرکز او توجه، مو د سوداریزو 

د مدون قانون چوکا تر اوسه په داسې کچه نه دی و وکوالی . ه ینې او بحث خه لیرې ساتيقضایاوو او اصلي واقعیتونو ل

د مدون او لیکل شوي قانون خالوې به دې وخت په تیریدو . شي د هر ول سوداریزو حاالتو او شروطو واندوینه وکي

رې کیي چې د محکمو له خوا من ته راي او د دغه خالوې او نواقص زیاتره وختونه، د هغو نورمونو له ال. رابرسیره شي

او  تشېد مدون قانون زیاتره : خو په افغانستان کې دغه پروسه د پیل په پاو کې ده. قانون صالحیت او قدرت ته ارزت لري

مو له خوا ال تر اوسه نه دي رابرسیره شوې او آن تر دې چې په کمه اندازه د شرکت او سوداریزې قضیې د محک نيمتیاوې

وخت دی چې د افغانستان په یوه سوداریزه برخه کې  هبیا هم باید ووایو چې د هغو چا لپاره یر مهم او . حل او فصل کیي

.مدافع وکیل وي

  

  د شرکتونو د قانون سرچینې- ۲

مهم او کلیدي قوانین په الندې  چې په دې اه. په افغانستان کې پر شرکتونو باندې پلي او حاکم قوانین په زیاته کچه شتون لري

.ول شرحه کیي

تجارت اصولنامهز کال د ۱۹۵۵د 

  

د وضعې او تصویب له کال خه تر اوسه، په افغانستان کې د سودار د قانون د لومنیو  اصولنامه تجارت د ز کال ۱۹۵۵د 

انین چې له اساسي قانون خه واندې ول هغه قو: ز کال اساسي قانون حکم کوي چې ۲۰۰۴د . سرچینو خه شمیرل کیي

تصویب شوي دي، تر هغه وخت پورې جاري او د پلي کېدو و دي، چې په صریح ول لغوه شوي نه دي او یا هم نور قوانین د 

په یوه انې برخه کې ) اصولنامې(خو په رند ول ویالی شو، چې ینې احکام چې د  .هغه پر ای نه دي تصویب شوي

 ای پرند نه دير انه اوای شوي دي، د تل لپاره سم رو.

     

یو یر پخوانی قانون دی، د دې لپاره چې وکوالی شي د افغانستان نوي ولنیز، اقتصادي او د حکومتدار  تجارت اصولنامهد 

.تغییرات رند او په وته کي، باید د نن ورې سره سم نوي او له سره ولیکل شي
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American(د لې  مدافع وکيالنوز کال د است په میاشت کې د امریکې د  ۲۰۰۲ه پام، د عدليې وزارت د دغې اتیا ته پ

Bar Association  ( ي او داو پخوانی قانون له سره غور وک په زو رو د سودا لې ته واک ورک وند یوېا

د امریکې د مدافع . نې تغییرات او تعدیالت واندې کيیوه برخه جووي، ینامېاصول شرکتونو په قانون کې، چې د تجارت

وکیالنو چې په رضاکارانه ول پرته له معاش خه یې کار کولو، د شرکتونو د قانون یوه مسوده د دې لپاره برابره که و د 

خه اخستل شوی دی  له متن نامېد شرکتونو نوی قانون په اصل کې د تجارت اصول. افغانستان د سودار د قانون ای ونیسي

د شراکت او د سهامي او محدود المسوولیت قوانین، چې : قانونو باندې ویشلی دی) مدونو(او هغه یې په دوو نویو لیکل شویو 

کال د  ۲۰۰۷دواه قانونونه د جمهور رئیس د تقنیني فرمان له خوا د . دواه یو ای شوي او د شرکت د قانون په نوم یادیي

د ولسي . ت کې السلیک او د هماغه کال د مارچ په میاشت کې د ولسي جرې اقتصادي کمیې ته ولیدول شولجنور په میاش

قوانین مخکني جرې اقتصاد کمیسیون شاید یاد شوي قوانین ووري، خو د دغه درسي کتاب د خپریدو په وخت کې، یاد شوي 

. نافذ وو

  

کت د نوي قانون او د سهامي او محدود المسوولیت شرکتونو مشارتوجه د  چې په دغه پرکي کې، زیات تمرکز او ېسره له د

د سودار . او د ارزت و دي ېپه قانون باندې صورت نیوالی دی، خو بیا هم د سودار د پخواني قانون ینې برخې معتبر

لې د ئتجارتی مس(بولي و  د پخواني قانون دويمه ماده، د مهمو احکامو خه شمیرل کیي چې دواه لوري په دې مکلف

اصولي معتبرو مقاوله نامو په ذريعه، او په هغه صورت کې چې داسې مقاوله موجوده نه وي، نو د تجارتي اصولنامې د صراحت او 

 ونه شي کوالی د قرارداد د دوو تنامهموافق هد اجراء و یو) قرارداد( په بل عبارت، که د  ).یا داللت په موجب حل او فصل کېي

باید د قضیو، شخو د حل او د مناسب او ) نامهاصول تجارتد (لورو ترمن یوه شخه پرې کي، د سودار له قانون خه 

که د پام و قضیې په اه د سودار په قانون . اکلو پایلو د السته راوول لپاره د یوازین مرجع په توه ه واخستل شي

د سودار د . ته رجوع کیي) انو عاداتو او ایي عرف(نه شي، په دې وخت کې کې کوم حکم پیدا ) نامهاصول تجارت(

خه زیاته ) عام او ولنیز عرف(ته له ) ایي او اني عرف(قانون لیکواالن وايي، چې د قضیو او معضلو د حل په وخت کې 

د تاریخچې سره سم جو او د تکامل درجې ته  ترجیح ورکول کیي، که د بیالبیلو ایونو عرف، د پام و سوداریزو معاملو

په یو اني ای کې د پام و شخې په اه په رنده توه شتون ونه ) عرف او رواج(خو بیا هم که چیرې کوم . رسیي

.لري، د ندې ای عرف او عادت باید پلی شيٍ

  

ن د سودار قانون په کومو معاملو، راکو ورکو د سودار د قانون قلمرو او موخې کومې دي؟ په بل عبارت، د خلکو ترم

د : مادو کې رند او اکل شوې دي، د بیلې په توه ۲۳-۱۲د پلي کیدو و دی؟ د سودار قانون قلمرو، د دغه قانون په 

دې کی دی چې مادو د معاملو یو للیک، چې د سوداریزو راکو ورکو عنوانونو لرونکې وي، وان ۱۹او  ۱۸نوموي قانون 

خه چې د منقول جایداد د تدارک، د سوداریزو ولونو د رامن ته کولو، د خلکو او توکو د تناموهغو موافق: هغه عبارت دی له

.ولو او د خدمتونو د تدارک لپاره تهیه کیي

  

باید په خپله د دغه قانون سره  که چیرې د سودار قانون، ستاسو لپاره له تاریخي ارزت پرته بل هی ارزت ونه لري، تاسو

 ۴۵-۴۰په اه ) سودار د عنوان او قبالې(مادې، د ۳۹-۲۴په اه ) سودار د ثبت او راجستر(د : بلد شی، د بیلې په توه

د یاد شوي قانون . مادې له یو اني ارزت او اهمیت خه برخمنې دي ۸۴-۶۵په اه ) سودار د کتابونو(مادې او د 

کت، سهامي او محدود المسوولیت شرکتونه ترینې الندې نیولي دي، چې د شراکت مشارمادو بیال بیلې مسألې لکه  ۱۱۶-۴۷۰

.او سهامي او محدود المسوولیت نویو قوانینو د حکمونو پر ای اکل شوې دي

  

.ز کال مصوبه ۲۰۰۷رکت او سهامي او محدود المسوولیت شرکتونو قوانین، د اشمد 
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او خپاره شول چې په اوس وخت کې، د  نافذز کال کې  ۲۰۰۷رکت او سهامي او محدود المسوولیت شرکتونو قوانین په اشمد 

برخو کې تر بحث او  ۶او  ۵پهقانون حکمونه په تفصیلي به ) مدون(د دغه لیکل شوي . شرکتونو د قانون اصلي متن جووي

.ینې الندې نیول شوي دي

  

)ز کال   ۲۰۰۵( ون د پانه اچونې قان

د اساسي . او تصویب شوو ز کال کې وضع ۲۰۰۴مې مادې سره سم په  ۱۰د خصوصي پانه اچونې قانون، د اساسي قانون د 

د افغانستان دولت او حقوقي سیستم به د تشویقي بازار د اقتصادي نظام پر اساس، له پانه  چې ماده په دې اه وایي ۱۰قانون 

لکه نه چې د قانون په متن کې ورباندې تصریح شوې . شبثاتو خه مالت او د هغو د ساتنې ضمانت کوياچونې او خصوصي ت

  : ده، د پانه اچونې د قانون موخه عبارت ده له

د هیواد د اقتصاد په برخه کې، د کورنیو او بهرنیو خصوصي پانه اچونو د اغیزې او رول پرمختیا او د هغه د اداري جوت سره 

م د یو قانوني نظم جوول، چې د اقتصادي پرمختیا او پراختیا، د اشتغال د الرو چارو برابرولو، د تولید او صادراتي عوایدو د س

زیاتولو، د تکنالوژ د لېدولو، د عامه خلکو د ژوند د کچې لوولو او ه کولو او عامه هوساینې په موخه د پانه اچوونکو د 

  بب وريتشویق، مالت او ساتنې س

پورتن موخې ته  د رسیدلو لپاره، . نو له دې المله، د خصوصي پانه اچونې له الرې، اقتصادي پرمخت، د قانون اصلي موخه ده

د . قانون داسې یوه کنالره برابره کې چې د کورنیو او بهرنیو پانه اچوونکو لپاره د خوې و او مناسب شرطونه من ته راوي

د من ته رات په موخه، د پانه اچونې قانون داسې سرچینې او وسایل په وته او اني کوي، چې د هغو پر  یاد شوي سیستم

دغه قانون، هغه برخې چې پانه اچونه په هغو کې منع شوې او یا هم ورباندې . بناء وکوالی شي پانه اچونې سمې تنظیم کي

په وته کوي او داسې الرې چارې اکي چې د هغو سره په سمون، پانه محدودیتونه لول شوي دي، په رند او لن ول 

یوازنی دولتي ) د پانه اچونې لو کمیسیون: (د پانه اچونې قانون داسې حکم کوي چې. اچونه باید اداره او ورخه ارنه وشي

  .لري بنس او واک لرونکی مقام دی چې د پانه اچونې د قانون د پلي کېدو مسوولیت پر غاه

خه یوه هم داده، چې پانه اچوونکي د دې لپاره چې په ) پیش شرطونو /مخکې شرطونو( د یاد شوي قانون، له کلیدي اتیاوو 

د دغو اتیاوو رنوالی، د افغانستان د پانه اچونې د . افغانستان کې فعالیت وکي، باید خپله سوداري ثبت او راجستر کي

کوالی ) ونهپیش شرط(لپاره یر اغیزمن او ور دی، که د ثبت او راجستر سخت او ستونزمن شرطونه  قانون موخو ته د رسیدلو

برخې ته  ۷د زیات بحث او ینې لپاره دې د ( شي، له هغو پانه اچوونو خه چې قانون د هغو په له کې دی، مخه ونیسي 

). رجوع وکئ 

یت په دولت کې یوه خصوصي پانه اچونه وکوالی شي خپل ان ثبت او راجستر د دې لپاره چې د افغانستان د اسالمي جمهور

خصوصي تشبثات او پانه اچونې کوالی شي د ا . کي، دولت باید د پانه اچونې د قانون سره سم یو بنس په رسمیت وپیژني

حال، سوداري باید په خپله د افغانستان په فغانستان او یا نورو ولو هیوادونو د قوانینو سره سم جوې او تنظیم شي، خو په هر 

دغه خپلواکي کیدالی شي بهرنیو سوداریو ته په ه پریوزي، که هغه رسما مکلف نه دي و . دولت کې ثبت او راجستر شي

 او نورې خپلې الرې چارې د افغانستان د جاري او پلیو قوانینو سره سمې تنظیم کي، دوی یوازې) تشکیل ( خپل جوت 

د افغانستان په دولت کې ثبت او راجستر . مکلف دي چې خپلې سودار د افغانستان په دولت کې ثبت او راجستر کي

خصوصي تشبثات کوالی شي په پوره توه د پانه اچونې او یا هم د خصوصي سکتور د پانه اچوونکو او د افغانستان د دولت 

د دې په پام کې نیولو سره (دې المله، قانون پانه اچوونکو ته اجازه ورکې نو له . ترمن د ې پانه اچونې خاوندان شي
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و خپل تصمیمونه قاطع کي چې آیا په خپلواک )  سره، چې کوم جوت د دوی زیاتې سوداریزې ې السته راوالی شي

  .  امه ورکياو آزاده توه او یا هم د افغانستان د دولت سره د شریک په توه خپل فعالیتونو ته اد

د پانه اچونې دويم او کلیدي حکم دادی، چې راجستر شوي تشبثات او بهرني پانه اچوونکي، په افغانستان کې له پانه اچونې 

د پانه اچوونکو مسوولیتونه، د پانه اچونې اوند و . خه برخمن کیي ووروسته، له ارزتناکو او مهمو حقوقو او مسوولیتون

او مرکي عوارضو له ورکې خه عبارت دي، خو د یوه پانه اچوونکي حقوق  له  اتو مالیهله درکه، د عایدخدماتو او انتفاعی 

د دولت ) چې له هغې الرې د سودار کنترول د حکومت پر غاه دی ( پانه اچونې خه د هر ول مالکیت د سلب په خاطر 

ول پانه اچوونکي کوالی شي، په خپلو قراردادونو کې دا مساله په وته او  همدا. له خوا د تاوانونو پ کولو خه عبارت دي

 ې د حل وایونو کې د شخ ري، په کوم وخت او په کومواکي، چې پر بدیلو الرو چارو او یا پر حکمیت معروضه سوادو

اچوونکي کوالی شي، د افغانستان د رنه چې د سودار قانون اوند پرکي کې ورخه یادونه وشوه، همدا ول پانه . ده

دولت سره په خپل قرارداد کې، د خپلو سوداریزو شخو د حل او فصل لپاره د افغانستان له قانون خه پرته د نورو هیوادونو 

حقوق، په افغانستان کې د پانه اچونې د تشویق لپاره له اني  دا شاند شخو د حل او فصل . .هم پکاروالی شيقوانین 

که پانه اچوونکي په اني ول بهرني پانه اچوونکي کوالی شي په آزادانه توه هغه محکمه . ارزت خه برخمن دي

په پایله کې، په داسې . او قانون واکي، کوم چې کوالی شي د دوی له حقوقو او و خه په ه توه ساتنه او مالت وکي

یر لیدل کیي چې بهرني پانه اچوونکي مجبور شي، خپلې شخې په داسې یوه  حاالتو او شرایطو کې د دې خطر او احتمال

د دغه شان ساتنو او مصوونیتونو د شتون په صورت . محکمه کې پرې کي، چې د دوی د و پر واندې تبعیض په وته کي

ای پیدا ک ه اچوونکي داسې یوي چې د افغانستان پانای کې کې، زیات احتمال د دې لیدل کی ه اچونه په هغهي، چې پان

.ورته زیاته د خوې او عالقې و وي

  

.قانون) نمایند(د استازیتوب - ۳

. او د استازیتوب قانون لتونه)نمایندیو(د استازیتوب الف 

دې چې د ولې هر وخت چې یو شرکت پراختیا پیدا کوي، په هماغه وخت کې د هغه شرکت و دفترونه په ول هیواد او آن تر

ن په کچه فعالیت کوي، په دې وخت کې د شرکت خاوندان نور نه شي کوالی چې د خپلو سوداریزو چارو د پرمخت او 

نجیب اهللا نامی هوکه کوي و د ختو دوې : مدیریت په موخه پر کورنیو ایکو او ارتباطاتو تکیه وکي، د بیلې په توه

ات او کندهار کې پرانیزي، خو په یادو شویو والیتونو کې نوموی کوم د اعتبار و خپل، آشنا په هر) د ختو داش ( کارخانې 

له . او ملری نه لري و وکوالی شي د نجیب اهللا کارخانې پر مخ بوزي او د هغه له پانه اچونې خه ساتنه او محافظت وکي

. رمخت او مدیریت لپاره یو ايي کس، د مدیر په توه واکيهمدې المله، نومی اتیا لري و د دواو کارخانو د چارو د پ

او اکل شوی مدیر چې د رئيس په غیابت کې د نائب په )  principal( نجیب اهللا د شرکت رئيس  د پورتن قضیې ته په پام،

      . په نوم یادیي) Agent( توه کار کوي، د استازي او یا هم وکیل 

کوم یزونه : و نجیب اهللا نامي ې په کر کې پریوزي، په هغه وخت کې به ه پییي؟ د بیلې په توهخو که د ایي مدیر ا

یر په شرطونو برابر دی او د کارخانې لپاره هم یر اغیزناک  کوالی شي د کارخانې مدیر، د یو بل کس د اکنې پر ای، چې 

غه شخه نجیب اهللا نامي ته یره زیانمنه پریوزي او زیاتو لتونو ته ؟ د و دمخنيوی کوي دی، د خپل ورور له اکنې خه 

که چیرې خبره را ونغاو، د نمایند لتونه له ولو هغو . په نوم یادیي) نمایند د لتونو ( اتیا لري، دغه لتونه د 

کنو او محتاط استازي د خطر خه ک  لتونو خه عبارت دي چې د رئيس یا خاوند تر واک الندې ملکیت پورې اوند، د

  .پورې تاو ولري
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د نمایندیو قانون د دې لپاره . د نمایندیو قانون، د ولنیزو او سوداریزو ولنو لپاره یو د یرو مهمو مفاهيمو خه شمیرل کیي

ته دا وتیا ور وبخي، چې ) استازو  (و د تولید او سودار لپاره الره آواره کي او ینو کسانو تر  جو او واندې شوی دی

د نمایند قانون هه کوي و ). کي  وقرارداد( په نیابت د درېیمو لوریو سره راکه ورکه وکي ) خاوندانو ( د نورو کسانو 

بت کومې د تعریف له الرې د یو استازي د کنو او فعالیتونو لمن پراخه کي او په وته کي چې یو استازی د خاوند په نیا

چارې تر سره کوالی شي او کومې چارې نه شي تر سره کوالی او هه کوي و د نمایندیو خرې او لتونه یې درجې ته 

ول د نمایندیو قانون وایي، چې کوم وخت یو مالک مکلف دی و د خپل استازي د کنو په واندې  همدا . رای کي

په خپل وار، درېیم لوري یر هوي و د پام او خوې و استازي سره راکه ورکه  مسوولیت په غاه واخلي، چې دغه مساله

  .وکي، قرارداد السلیک کي او په سودار باندې پیل وکي

واندیز شوی قراردادونو یوه برخه د  نمایند د قانون  په نوم شتون لري او تمه کیي چې د  اصولنامې تجارتد ز کال  ۱۹۵۵د 

دغه فرعي  برخه،  د نمایند د قانونو اصلي او اساسي مفاهيم تر بحث او . د ان سره ولريد  نمایند قانون  هم  قانون به

ینې الندې نیسې او دا روانه کوي چې د نمایند قانون نه کوالی شي، د خاوندانو، استازو او درېیمو لوریو شخرو ته 

لیکنه کې، چې د امریکې د انستیتیوت له خوا  د دغه نظریې یرې برخې د نمایندیو د قانون په دويمه او درېیمه. رسیدنه وکي

.خپور شوی دی، د پیدا کولو و دي

  

  د نمایند من ته رات او د استازي دندې: ب

له هغې ایکې خه عبارت دی د امانتداري ) نمایندي(استازیتوب : د نمایندیو د قانون درېیمه لیکنه، نمایندي داسې تعریفوي

د بل کس  یا موافقه خپله خوه) خاوند(هغه وخت من ته راي، چې یو کس ار باندې واله ده او چې پر اعتماد او اعتب

په نیابت کنې ترسره کي او کنې یې د مالک تر ) خاوند ( په واندې رنده کي، په دې شرط چې استازی د ) استازي(

 ه او رضایت پهارنې الندې وي او استازی هم خپله خو ه او موافقه کنترول اونو خووته کوي او یا په بل عبارت، په دغو ک

دواه په خپله خوه داسې موافقه کوي چې استازی به د مالک او خاوند په ) استازی ( او ) مالک ( په بل عبارت، . 11بیانوي

اکونو په قلمرو کې نیابت کار کوي او د استازي کنې تر هغه وخت پورې پر مالک الزمي دي چې نوموی استازی د اکلو و

    .خپل فعالیتونه ترسره کوي

ایکه هغه وخت من ته راي چې دوه کسان د یو او بل سره د یوې نمایند چوکا ته ور ) Fiduciary( مانتداريد ا

 معتمد هغه کس ته ویل کیي چې د استازیتوب په ولو. په دې وخت کې استازی د مالک د اعتماد و کس جویي. ننوزي

د نمایندیو د قانون درېیمه ( اونده امورو کې ريتینی او د خپل مالک د و د السته راولو لپاره خپلې هې ندکي 

د غه ایکه، استازي ته دنده سپاري و د هغو و په واندې چې د استازي د اکنې خه من ته راي، حساب ). ۸۰۱لیکنه، 

له خوې ) اصلي کس (ولو اوندو راکو ورکو کې عادالنه عمل ترسره کي، د مالک ورکوونکی و اوسي، د مالک سره په 

پرته باید د مخالف کس په نیابت عمل ترسره نه کي او همدا شان هغه ته دنده سپاري چې د نمایند اونده چارو کې د 

ه، استازی مکلف دی، چې هر ول بله دنده چې د اعتماد دار پر ایکه سربیر. سره په سالمه سیال پریوزي) اصلي کس ( مالک 

   .د استازیتوب په هوکه لیک کې قید شوې ده، د مالک لپاره او د هغه د و د را ولولو لپاره ترسره کي

      

                                               
  پاه 101میالدی كال خپرونه،  206د قانون نوې به، دريم چاپ، نمایندی، د امريكا حقوقي انستيتيوت، د - 11
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 د خاورې د پیرودلو د مسوول په توه ید نجیب اهللا نامي د ختو د داش په کارخانه کې یو کار کوونک: د موضوع رندوالی

دنده ترسره کوي او د پام و خاوره د ختو د جوولو لپاره کاروي، یاد شوی کار کوونکی په حقیقت کې د نجیب اهللا د 

ورور خاوره پلوري، خو هغه نرخ چې نوموی یې د خاورې د خرالو په واندې ) وکیل ( د استازي . استازيتوب حکم لري

اوس، استازی کوالی شي د . د خاورې په واندې غواي، دوه چنده دی غواي، د هغه نرخ چې نور ول تهیه کوونکي یې

سمنو د آماده کولو لپاره د مالک غوتنې او اتیاوې، له خپل ورور خه د خاورې د اخستلو له الرې، پوره کي، خو د دې 

و هماغه اندازه خاوره له نورو  سره سره، استازی دلته د مالک د و د السته راولو لپاره کار نه کوي، که ده کوالی شول

استازي له خپلې دندې خه د تیریدلو له الرې، چې د نجیب اهللا په واندې له . تهیه کوونکو خه په یر ی نرخ ترالسه کي

ي اصل( دار ایکه یې د مالک  امانتهماغه کنو او د خپل ورور په واندې د ريتینول د ودلو خه عبارت دي، د دندې او 

  .وشلوله پر واندې )کس 

باید په یاد ولرو، چې هر ول ایکه چې په هغه کې یو کس د بل کس لپاره چوپ ترسره کوي، د اتیا له مخې د نمایند او 

د دې لپاره چې د استازیتوب د تعریف د شروطو سره سم، یوه سوداریزه . استازيتوب د پیژندلو او تعریف لپاره بسنه نه کوي

، استازی او درېیم لوری او یا هغه )اصلي کس ( مالک : رامن ته شي الندې دری لوري باید په معامله کې شتون ولريایکه 

( نو له دې المله، په استازیتوب کې غوره اصل دادی چې استازی باید د مالک . 12کس چې استازی ورسره راکه ورکه کوي

.ې ورکې اختیار او واک ولريپه نیابت کې د ولو لوریو سره د راک) اصلي کس 

  

  په واندې د مالک مسوولیت لوری د درېیم: ج

یو مالک ه وخت د خپل استازي د کنو له المله د درېیم  لوري په واندې مسوول بلل کیيٍ؟ د استازیتوب د قانون د درېیمې 

 الزام او مسوولیتکې ) په قراردادیزې راکو ورکو: دبیلې په توه(لیکنې سره سم، په خپله خوه معاملو او راکه ورکو کې 

. د دې مسألې سره اه لري چې آیا استازي د خپلو واکونو او صالحیتونو په را کې د یوه استازي په توه عمل کی دی او که نه

توکو پیرودلو او ( د) اصلي کس(که یو استازي د خپلو واکونو او اختیاراتو په را کې کار کی وي، په دې وخت کې مالک 

استازی له . د هغو قراردادونو په واندې چې استازي یې د درېیم لوري سره کوي مسوول او ملزم بلل کیي) پلورلو په ون 

ريتینی واک هغه . ظاهري او برسیرن واکاو  واقعي او ريتینی واکمالک خه د نیابت په وخت کې دوه وله واکونه لري، 

په دې وخت . مالک، استازي ته د یوې انې راکې ورکې د تلو او ترسره کولو واک ور وسپاريوخت شتون لري چې 

، مسوول  بلل کیي، که تر سره کياستازي  سرهنیابت  ده پهد ولو هغو مکلفیتونو په واندې چې د) مالک(کې، اصلي کس 

ظاهري . خپل فعالیتونه ترسره کي سرهنیابت  کې پهب مالک په رنده توه استازي ته واک سپارلی دی و د هغه په غیا

او صریح ول د مالک له لوري د یوې راکې ورکې د سرته رسولو لپاره نه  دواک هغه وخت رندیي چې استازی په رن

معقول او وي اکل شوی، خو د مالک کنې په داسې شان وي چې درېیم کس یې د معاملې د تلو لپاره را جلب کی وي او په 

. منطقي ول داسې باور پیدا کي چې استازی د قانوني واک او اختیار لرونکی دی

ته یو انی یونیفورم او مور ورکوي او په پرله پسې توه د هغه ) استازي(نجیب اهللا خپل کار کوونکي : د موضوع وضاحت

یوه ور د ورو نجیب اهللا نامی خپل . رارداد السلیک کيلپاره اجازه ورکوي چې د ختو د خرالو لپاره د پیرودونکو سره ق

د دې سره سره، . سره قرارداد ونه کي) امیر نامي( کارکوونکي ته الروونه کوي چې له دې وروسته باید د شرکت د مشتري 

لري چې د نجیب اهللا دا امکان ( کار کوونکی د نجیب اهللا له الروونې خه سرغونه کوي او د امیر سره قرارداد بسته کوي 

                                               
12

 -ه كتاب،  . فلوید قانون په ا ه  27میکام، د نمایندگمیالدی كال خپرونه 1914دويم چاپ، د (پا (  
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خو کار کوونکی د شرکت یونیفورم په غاه لري او د ). خبرې یې له یاده وتلې وي او یا هم امیر یې د خپلوانو له لې خه وي

شرکت مور ته ناست دی او هر چې امیر دی هغه د نجیب اهللا د الروونې خه چې خپل کار کوونکي ته یې سپارلی دی، خبر 

ت کې کار کوونکي له خپل ظاهري واک خه ه اخستې او د امیر سره یې قرارداد کی دی او په پایله کې نه لري په دې وخ

  .نجیب اهللا نامی د قرارداد د ترسره کولو لپاره مسوول بلل کیي

رکوونکی د ، لکه رنه چې تاسو د قرارداد د درېیم لوري په واندې مسوول او ملزم یاستی، همدا شان ستاسو کاېد دسره 

د ماتولو په خاطر مسوول او ملزم دی که چیرې تاسو د  مسؤلیت )د معتمد دندې ( استازي په توه د ستاسو په واندې د خپلې 

استازي د ناروا قرارداد د اغیزې له المله یو شمیر پیسې له السه ورکی، کوالی شی، اول شوی تاوان له خپل استازي خه 

اندنی واک او اختیار یر ور او اغیزناک دی، که درېیم لوری دې ته هوي او مطمئن کوي و پوه د یوه مفهوم ب. وغوای

په آسان نه شي کوالی له هغه قرارداد خه چې د استازي له لوري تل شوی، خپلې پې سپکې ) اصلي لوری ( شي چې مالک 

ارداد درېیم لوری، د استازي سره د سودار او قراردادونو د پیل د دغه شان باورونو او اطمنانونو شتون له یوه لوري، د قر. کي

او دوام لپاره زیاته خوي او عالقه رندوي او په پایله کې د اقتصادي کنو د مالت او هولو لپاره ې الرې چارې آواروي او 

خپلو استازو لپاره رندې الروونې  له بلې خوا، د بیروني او ظاهري واک شتون د سودارو لپاره د دې فکر پیدا کوي چې د

. وسپاري او له هغوی د ندې خه ارنه وکي

  

).نماینده ي ( ز کال په تجارتي قانون کې استازیتوب  ۱۹۵۵د 

  

کې تر غور او ینې الندې نیول شوې ده، له دې  نامهاصولپه موضوع، د تجارت ) نمایند ( لکه رنه چې د استازیتوب 

په . پاتې او د پلي کېدو و بلل کیيې بل نوی قانون په تصویب نه وي رسیدالی، د حقوقي سند په توه موجودالمله و چ

مادو کې تر ینې او غور الندې نیول   ۸۲۰-۷۶۰او همدا شان  ۹۷-۸۵قانون په ) نمایند(تجارتي قانون کې، د استازیتوب 

  .شوی، چې تاسو یې باید په غور سره ولولئ

 مخکېکې، د نمایند د لومن نظریې خه، کومه چې په ) ۱۹۵۵(قانون، د سودار په قانون ) نمایند ( تازیتوب د اس

په عمومي توه، د سودار قانون د نمایندیو د ایکو د پیل لپاره یو ل رسمي پاوونه الزمي . واضح شوه، یو اندازه توپیر لري

په پام کې ونیول ) رند استازی ( ماده کې ویل شوي دي، که یو نفر  ۸۸تجارتي قانون په  د: او این بولي، د بیلې په توه

، باید ثبت او راجستر )د ريتیني واک د مفهوم په شان لکه رنه چې په پورته ول رنده شوه( شي، د استازیتوب ایکه 

په . په پام کې نیول کیيشوې، د نمایند ایکه پهکه چیرې د نمایند ایکه په رند ول نه وي ثبت او راجستر . شي

داسې حاالتو کې د استازي حقوق له سودار خه د استازیتوب له لحاظه، اکلي نه دي او ولو هغو معاملو او راکه ورکو ته 

  .شاملیي، چې د سودار په اکلې دوره کې صورت نیوالی شي

۴ -ر تنهکد شکلونو بیا  )بېزنس(د سودا

په بل . سوداري پیل کي، هغه باید د مالکیت د رنوالي تصمیم ونیسي هکله چې یو پانه اچوونکی هو وکي و خپل

عبارت، سوداري به یې خپل ان ته ه ول حقوقي شکل غوره کي؟ په افغانستان کې، پانه اچوونکي خپلو سوداریزو 

د افغانستان قانون د سودار بیال بیل ولونه په . ه ولونو خه یو انتخاب کياتیاوو ته په پام کوالی شي، د سودار ل

چې کوالی  ېدلته پانه اچوونکي سره له د. فرد پورې اوند د انتیاوو لرونکی دی پهرسمیت پیژندلي دي، چې هر یو یې 

پاره ه الره آواروي، انتخاب کي، همدا شان شي و هر ول سوداري، له هغو انتیاوو سره چې د موخو د السته راوولو ل

کوالی شي د خپلې سودار شکل په زیاته کچه د خپلې خوې و وروي، و وکوالی شي د هغو اتیاوو واب ووایي 
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په دې پرکي کې د سودار د بیال بیلو ولونو یری انتیاوې تر غور او . کومې چې تر فرد پورې چاپیرې شوي دي

  . ندې نیول کیيینې ال

په دا ول . په نوم یادیي )انفرادي مالکیت ( چې دا ول سوداري د . یر شمیر سودار یوازې د یوه کس ملکیت وي

که د . مسوولیت په غاه لري پورونوسوداریو کې، د سودار یو مالک ولې ې ترالسه کوي او په خپله د سودار د ولو 

، خو خپلې سودار ته دوام  ویلېدوو غواي چې د خپل مکلیت حق وپلوري او یا یې هم  دغه شان سودار مالک

  .ورکوي، دوی کوالی شي وله خپله سوداري په بل لوري وپلوري

په شکل په دولت کې ثبت او راجستر  رکتاشمهغه سوداري چې مالکیت یې تر دوو یا زیات تر دوو نفرو پورې تاو ولري، د

که د سودار مالکان په ه او تاوان دواو کې شریک او هر یو یې د . رکت عمدتا په دوه وله دیاشم. يکیدالی ش

په نوم یادیي او پر ) رکت اشمعام ( سودار د لتونو، و او تاوانونو په واندې مسوولیت ولري، دغه ول سوداري د 

ه د سودار یو شمیر شریکان، د و او تاوانونو په واندې د ینو مالکانو یې د عامو شریکانو د نوم اطالق کیي، خو ک

له حقوقي اخه، په اني . په نوم یادیي) رکتاشمیا محدود (رکت اشممسوولیتونو لرونکي وي، په دې وخت کې د اني 

ه کې، د هر شریک مالي رکت کې، شراکت له ولو شریکانو خه ان ان ته په پام کې نیول کیي او په پایلاشم) خاص(

خو د دې سره سره، په عمومي توه د شراکت هر لوری د ولو و . مسوولیت د هغه د پانه اچونې د لومي مبلغ په اندازه دی

او تاوانونو په واندې پوره مسوولیت لري، هر شریک چې د محدود مسوولیت خاوند وي، د محدود المسوولیت شریک په نوم 

د دغه پرکي په پنمه برخه کې، . بل شریک چې د پوره مسوولیت خاوند وي، د عام شریک په نوم یادیيیادیي، خو هغه 

  .شراکت تر پوره غور او ینې الندې نیول شوی دی

له سوداریزو ولنو خه یو انی جوت او شکل شمیرل کیي، چې د شراکت په شان ) سهامي شرکت ( په افغانستان کې 

: ( په افغانستان کې د محدود المسوولیت او سهامي شرکتونو قانون، سهامي شرکت داسې تعریفوي. نو خاوند دید و مالکا

سهامي شرکت هغې سودار ته ویل کیي چې پانه یې معلومه په و برخو باندې ویشل شوی وي او د هرې برخې د خاوند 

ونو په عنوان، سهامي شرکتونه له مالکانو خه، په اني ول په د حقوقي بنس.) مسوولیت د هغه د برخې په اندازه اکلی وي

په سهامي . زیات شمیر کسان کوالی شي چې هر یو یې یوه برخه د شرکت په خپل اختیار کې ولري. پام کې نیول کیي

خه په پانه اچوونکو یو سهامي شرکت کوالی شي خپله بر. په نوم یادیي) ونو ( شرکتونو کې د مالکیت دغه برخې معموال د 

باندې خره کي او د خرالو د غه حق، سهامي شرکتونو ته د یوې سودار د پرمخت لپاره د زیاتو پیسو د را ولولو او 

 ونېهمدا شان د ونو انفرادي مالکان کوالی شي، خپلې . جذب او کنو او یا د کنو د پراختیا پر بنا د پانونې اجازه ورکوي

د سهامي شرکتونو مالکان، د شرکت د مالي و، تاوانونو او الزاماتو په واندې د محدود . یا يې بل نفر ته ور وسپاريوپلوري او 

که سوداري د شکست او ماتې سره مخامخ شي، مالکان . المسوولیت شرکتونو په شان، د محدودو مسوولیتونو خاوندان دي

امي شرکتونه د یو مدیریتي، مقید او متمرکز جوت لرونکي دي، چې د سه. یوازې هغه اخستل شوې برخه له السه ورکوي

د دغه پرکي . شرکت کنې او فعالیتونه همغې کوي او د مالکانو او یا برخه لرونکو په واندې مسوول او حساب ورکونکی دی

  .ور او ینې الندې نیول کیيپه پنمه برخه کې، د سهامي شرکتونو شکل او جوت، د زیاتو جزئیاتو او شرحې سره، تر غ

 المسؤلیت محدود المسوولیت شرکتونه د سهامي شرکتونو سره ورته دي او په عین حال کې، ینې انتیاوې یې د محدود

د سهامي شرکت په شان، د محدود المسوولیت شرکت مالکان هم د شرکت د تاوانونو، و او الزاماتو په . شرکت سره ورته دي

خو سره له دې، په دغه ول سودار کې، د سهامي شرکت په شان، د مالکیت ې . محدود مسوولیت خاوندان ديواندې، د 

نو له دې المله، د سهامي شرکتونو سره په توپیر، د هر برخه لرونکي مالي التزامات او . او تاوانونه پر برخو باندې نه ویشل کیي

محدود (همدا شان، باید وویل شي چې . ي، چې په هغه باندې یې موافقه کې دهمسوولیتونه د هغه مبلغ په اندازه اکل کی

خو د . تر من، یو له اغیزمنو او کلیدي توپیرونو خه شمیرل کیي ود شراکت او محدود المسوولیت شرکتون)  مسوولیتال
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خه زیات مالکان  ۵۰کم او له خه  ۲سهامي شرکتونو سره په توپیر، یو محدود المسوولیت شرکت نه شي کوالی، چې له 

دي او ونه لرونکي یې د شرکت د خرولو اجازه نه لري او بل ستل او خرول منعیاخ ونوولري، په عام مارکی کې یې د 

محدود المسوولیت شرکتونه، د وو سوداریو لپاره معموال د تجارت یو غوره ول او شکل . چا ته یې سپارلی او یا بدلولی نه شي

کیي، که مالکان یې یر کم او محدود وي او په افغانستان کې یری شرکتونو د همدغه شکل او جوت پر بنا فعالیت  بلل

.کوي

  

.الندې جدول د سودار د لورو ولونو، چې پورته یې بحث او ینه وشوه، په لن ول توصیف کوي

  

د سودار شکل انفرادي 

مسوولیت او 

؟ الزام

د مالکیت 

؟سانه لېدآ

د شتون آسانه 

دوام

د مدیریتي 

تمرکز جوت

د دولت آیا 

سره یې ثبتیدل 

الزمي او این 

؟دي

انفرادي مالکیت هوکې هوکې هوکې نه نه

شراکت  نه نه نه نه هوکې

سهامي شراکت نه هوکې هوکې هوکې هوکې

المسوولیت محدود

. شرکت

نه نه هوکې هوکې هوکې

  نېد بحث و پوت

آیا تاسو . رکت، سهامي او محدود المسوولیت شرکتونو ترمن شته توپیرونه د خپل ان لپاره ولیکئاشمد فردي مالکیت، 

  کوالی شي د سودار د دغو یادو شویو شکلونو لپاره، د سودار مناسبې نمونې واندې کی؟

  

رکت قانوناشمد - ۵

د دوو یا له دوو خه د زیاتو کسانو یو  مشارکت . .نظیمېیپوسيله  ترکت قانوناشمد ز کال ۲۰۰۷د کې افغانستان  همشارکت پ

ای کیدو ته ویل کیي، چې د و مالکانو په صفت د خپلې سودار او د ې د السته راولو لپاره صورت نیسي او د 

رکت شروط او اشمه پرکي دغه برخه، د د موجود). رکت د قانون دويمه ماده اشمد . ( شراکت د موافقه لیک له الرې تنظیمیي

او یا منحل شي،  رکت فسخاشمرنوالی، د شریکانو حقوق او مکلفیتونه تر غور او ینې الندې نیسي او وایي چې هر وخت 

نو ه به پییي؟

  رامنن ته کېدلرکت اشمد الف 

اندې کو، چې ولې دوه یا له دوو خه یر لوري، کوالی شو داسې پوتنه و. رکت ویل کیياشمد  مالکیت ساده شکل ته 

د شراکت د جوولو لپاره تصمیم نیسي و د یو ای کار کولو او د سودار د کندودونه د اکلو او له هغه خه د را من ته 

: یلونه شتون لريشویو و د ویش پر سر شخې کولو پر پیرو باندې مجبوره شي؟ د پورتن پوتنې د واب لپاره بیال بیل دل

یو له کسانو خه ممکن، د سودار له الرې د و د السته راولو مفکوره ولري، خو . یو له دلیلونو خه د پانې یریدل دي

یا . په خپل واک کې، په یوازیتوب سره د سودار د پيل لپاره ونه لري) یا نور این شته لکه جایداد ( هغه شاید نغدې پیسې 
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یاد شوی نفر . ې یاد شوی کس پوره پیسې او پانه ولري، خو نه غواي چې وله خپله پانه په خطر کې واچويامکان لري چ

بله پوتنه چې دلته . کوالی شي د خپل ان لپاره شریک پیدا کي، و د سودار د پیل له الرې اینه پانه السته راوي

و ورکوونکو خه پیسې په پور نه اخلي و د  مالکیت له لتونو واندې کیي هغه داده چې نوموی ولې د سنتي پورون

خه خپل ان وژغوري؟ هغه په دې دلیل چې د مالکیت خرالو، له یو بانک خه د مالي وجوهو د پورولو خه ممکن 

رات امکان لري یو لوی پور اوند لتونه او د پیسو ور په ور زیاتیدونکي خط پهپه بل عبارت، . آرزانتر او راحتتر پریوزي

دلیل وبلل شي، که د پور پیدا کوونکی امکان لري د دغه شان خطراتو له و  خه خوند اخلي او له دغه خطراتو خه پیدا 

.او احتمال لري چې د  مالکیت له لتونو خه تجاوز وکي. شوي تاوانونه د منلو و نه دي

، لکه د یو ل مهارتونو، خدماتو، ا دی چې دواه لوري غواي و پرته له پانېیو بل دلیل د رامن ته کېدورکت د اشمد 

چې دا ول شتمنيو ته ارزت ورکول یو ستونزمن  ې ددسره  .راويته په یوه سوداریزه ولنه کې الس یا نېکه ارادهمشتریانو 

دوه تنه مدافع وکیالن چې هر یو یې په : په توهد بیلې  .کار دی خو کوالی شي یوې سودار ته لویه بریا ور په برخه کي

خو دوی دواه ) د بیلې په توه یو یې د سودار او بل یې د جزا په قانون کې( یوه انې برخه کې وتیا او تخصص لري 

رادي فعالیت د یو او بل سره د همکار له الرې کوالی شي غوتونکو ته جامع او ور حقوقي خدمتونه واندې کي او د انف

د هغو پانو د لیدلو لپاره چې شریکان یې په یوه . په پرتله دوی کوالی شي زیات مشتریان او مراجعین ان ته راول کي

. 13مې مادې ته رجوع وکئ۷شرکت کې شریک کوالی شي، د شراکت قانون 

همدا . او د پانونې د یو ه فرصت په له کې دی د نجیب اهللا یو انیوال هارون نومیي چې زیاتې پیسې لري: روانتیا موضوعد 

شان نجیب اهللا یوه بله انیواله د خاطرې په نوم لري چې د ختو د کارخانې او د هغو د مدیریت سره پوره بلدتیا لري او په ولنه 

ختو په سودار کې د  اوس، نجیب اهللا تصمیم نیسي چې یو له انیواالنو یا دواه د. کې د ه شهرت او درناوي خاونده ده

شریک په توه شریک کي، که یو له هغو کوالی شي، د سودار لپاره پوره پیسې برابرې کي او بل شریک یې کوالی 

  . شي د سودار لپاره ه مراجعین او شرکت د غوره شهرت خه برخمن کي

ې انې پانه په الس کې لري، د خپلې برخې د نو کوالی شو چې و پوتو، چې ولې نجیب اهللا په یو د افرادو باندې چ

خرولو پر ای، یو ساده قرارداد نه السلیک کولو؟ په ینې حاالتو کې غوره داده چې د خدمتونو د ترالسه کولو لپاره قرارداد 

لو لتونه د السلیک کي، خو په ینو وختونو کې احتمال لري چې د خدمتونو د ترالسه کولو لپاره د قرارداد السلیک کو

که یو شخص د  او مشترک مالک په ای کې قرار ولري، د هغه : د بیلې په توه. مالکیت له لتونو خه یر پریوزي

حالت په پرتله چې د قرارداد کوونکي په ای قرار ولري او د اکلو خدمتونو فیس السته راوي، د سودار د پرمخت او 

 او هه وکي، که د شریک نوموی له هغو و خه چې د هغو دالسته راولو په هه کې ممکن زیات کوپراختیا لپاره 

نو له دې المله، د سودار د پانې د کچې د زیاتولو په موخه، یو کس باید د  مالکیت لتونه د . دی، زیات خوند اخلي

.ه کي چې کوم یو یر د هغه په ه باندې پریوزيشتو د پیداکولو لپاره د قرارداد د السلیک کولو د لتونو سره پرتل

  

د بحث و پوتنې

  

ماده کې یاد شوی دی، د خپل ان  ۷رکت د قانون په اشملیست چې د ستاسو د پوره درسي موادو، د ) بسپونوپانو د ( د 

                                               

  )ماده۱۴۹. (اه يو ه محدوديت شته، چې انې شريكان له كومې پانې خه مرسته كولى شي په دې  - 13
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د انې پانې خاوند دی، آیا کوالی شی پیدا کی چې ولې یو کس غواي د نورو کسانو سره چې هر یو . سره مطالعه کئ

  جو کي؟ ) رکت اشم(  مالکیت 

عام مشارکت، خصوصي مشارکت، کاري مشارکت او د کاري : شکلونه یو له بل خه بېلويرکت قانون د شراکت لورو اشمد 

توه په لن ول د مشارکت د یادو شویو ولونو هر یوه تعریف په الندې ) مادې  ۲۴-۲۱د مشارکت قانون ( غوتنې مشارکت 

.برخه کې په اني ول یاد او یل شوي دي) فرعي ( بیانیي، سربیره پر دې، د یادو شویو ولو رند توپیرونه په رنده 

  

  عام مشارکت : ماده ۲۱

کسانو هغه مشارکت ته ویل کیي چې د سوداریزو او اقتصادي معاملو او کنو د پرمخت په موخه د دوو یا زیات له دوو 

که د عام مشارکت پانه د ولو لتونو لپاره بسنه ونه کي، هر یو . تر من جویي او ول لوري د  مسوولیت خاوندان وي

د شریکانو خه مسوولیت لري و د شرکت ول لتونه پرې کي او هغه شریک یا شریکان چې یاد شوي لتونه پرې 

.تعاوون و بلل کیي کوي، له نورو شریکانو خه د مرستې او

  

  . خاص او انی مشارکت: ماده ۲۲

خاص یا انی مشارکت هغه شراکت ته ویل کیي، چې د دغه قانون د حکمونو سره سم او د یو اني سند په را کې، 

د شریکانو د د اقتصادي او سوداریزو کنو او معاملو د پرمخت په موخه جویي او په دغه ول مشارکت کې یو یا زیات 

د هغو شریکانو . عام یا نور ول شریکان د اکلې پانې په کچه د محدود مسوولیت تنان دي. محدود مسوولیت تن وي

.پانه چې د محدود مسوولیت خاوندان دي، په برخو باندې د ویش و ده

  

  .کاري مشارکت: هماد ۲۳

پاره د یو اني مکلفیت د بشپتیا او یا د یو کار د سرته کاري مشارکت هغه شراکت ته ویل کیي چې د یو بل شخص ل

له کاري مشارکت خه تر السه شوې ې، لکه رنه چې د لوریو ترمن . رسولو په موخه دوه یا زیات کسان را ول شوي وي

.هوکې صورت نیوالی دی، ویشل کیي

  

  .اعتباري مشارکت: ماده ۲۴

) قرضې(ه ویل کیي چې په هغه کې دوه یا له دوو خه زیات کسان، د اعتباري د کاري غوتنې مشارکت هغه شراکت ت

په ول، د توکو د اخستلو او خرولو لپاره هوکه وکي او له اعتباري مشارکت خه ترالسه شوي پورونه او تاوانونو په خپلو 

، له شراکت خه پیدا شویو و او تاوانونو په هر یو د شریکانو، د خپلې پانې او برخې په پام کې نیولو سره. منو کې وویشي

  .واندې مسوول بلل کیي

د . رکت د موافقه لیک یا هوکه لیک په نوم یادیياشمرکت باندې حاکم او د پلي کېدو و وي، د اشمهر هغه سند چې په یو 

کلې او هم په تقریري به صورت مادې سره سم، موافقه لیک یا هوکه لیک کیدالی شي چې هم په لی ۴رکت د قانون د اشم

د شراکت قرارداد . 14)ماده ۶۱رکت قانون اشمد ( رکتونه بیا یو لیکلي سند ته اتیا لري اشم) خاص(ونیسي، خو عام او اني 

باید وکوالی شي و د نورو ولو مسایلو تر ن، د شریکانو نومونه، د هغوی د پانو د مرستو اندازه او  له شراکت خه د 

                                               
كه ه هم دوې لې يوې رسمې موافقې ته نه دي رسېدلي، محكمه دا نتيجه ترالسه كولى شي چې مشاركت شتون لري خو دې په - 14

  .ې شوې ويدې شرط چې د دواوو لوريو ترمن  د مشاركت په اه شفوي رندون
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رکت د قانون سره یو ای، د اشمد قرارداد هوکه لیک، د ) ماده۲۵(وی د پورونو او تاوانونو اندازه انې او په وته کي د

باید په . رکت، د شریکانو ترمن ایکو او د درېیم لوري په واندې د هغو د مسوولیتونو پر موضوعاتو باندې حاکم او پلی دیاشم

، چې د قرارداد لوري کوالی شي د خپل هوکه لیک د موادو احکام دي شمیر حکمونه د قصور  یاد ولرو، چې د شراکت زیات

( په بل عبارت، که د مشارکت هوکه لیک د یوې موضوع په اه ون او ساکت وي  ).او شروطو سره یې ای پر ای کي

، د قصور حکمونه )نه وي تر سره شویشان توافق  چې په معمولي توه د دغه عبارت یوه بند ته شامله ده، یا دا چې په کوم بل

. په موضوع باندې حاکم او پلي دي، خو د قرارداد لوري په آزادانه ول کوالی شي، و په بل ول هوکه وکي

  

ماده کې بیان شوي، د یو مشارکت حقوقي موجودیت هغه وخت پیلیي چې د اقتصاد  ۲۰له نه چې د مشارکت قانون په 

له دې سره سره، که یو مشارکت واندې له دې . یعو وزارت د مرکزي سودار د ثبت په دفتر کې ثبت او راجستر شياو صنا

چې احتمال لري د درېیم لوري په واندې خپل حقوق  ېچې د ثبت او راجستر پاوونه بشپ کي، معاملې ته ننوزي، سره له د

ای، ولې د خپلو مکلفیتونو په ويترسره نه شي کنو او انو له دې . اندې مسوول بلل کیریزو کمله، مهمه داده چې له سودا

ماده، دواه لوري په  ۶۳پرته، د مشارکت قانون  ېله د. فعالیتونو خه واندې، یو مشارکت باید خپل ان ثبت او راجستر کي

سلیک کوونکي شریکان، د شریکانو ایستل دې باندې مکلفوي، چې په عنوان کې بدلونونه، د تجارت ای، د قرارداد واکمن ال

او شاملول، د مشارکت د پانې زیاتول او یا کمول، له اکلي وخت واندې د مشارکت انحالل، یا له اکلي وخت وروسته د 

مشارکت تمدید او یا په کوم یو بل شرکت کې د ادغام او داسې نورې ولې مسألې او چارې په حقوقي برخه کې ای پر ای 

.السلیک یې کي او له هغه وروسته یې په اوند بنس کې راجستر کي او

په هوکه لیک کې، د )قرارداد ( که د مشارکت . مشارکت کیدالی شي د یو اکلي او یا نا اکلي وخت لپاره شتون ولري

کې نیول کیي چې وخت یې  مشارکت شتون د یو اکلي وخت لپاره نه وي یاد شوی، مشارکت د شراکتي عنوان په توه په پام

).ماده  ۲۶د مشارکت قانون ( اکلی نه وي 

  

.د مشارکت حقوق او مکلفیتونه: ب

په سودار کې . په بدل کې، د سودار په نسبي مالک باندې بدلیي) پانې ( هر یو شریک د مالي مرستې د معلومې اندازې 

.د مالکیت برخه د انو حقوقو او مکلفیتونو وونکې ده. نوم یادیيپه ) مالکیت د برخې ( د هر مالک ه او منفعت د 

ې او تاوانونه

کومه پانه چې . د مشارکت د مالک په توه، هر یو شریک کوالی شي و د سودار له و خه یو ه برخه خپله کي

مادې ته دې  ۱۰( پر ملکیت باندې بدلیي یي او د مشارکت ول کشریکان یې د مشارکت لپاره مرسته کوي، شراکت ته لېد

په اندازه، د شرکت له و ) پانې ( په افغانستان کې د قصور قاعده داده، چې شریکان د خپلو پیسو د مرستې ). رجوع وشي 

په مشارکت ) مرسته ( نو له دې المله، که د نجیب اهللا پانه ) مادې ته رجوع وشي   )۱۵خه برخمن او د تاوانونو الونکي دي 

بې له شکه پورته یاده شوې . ٪ تاوانونه یې والي ٪۳۰ې برخمن او ۳۰٪ قیمت ولري، نو نجیب اهللا باید د مشارکت له ۳۰کې 

قاعده د قصور قاعده ده، ولې ول لوري آزادانه کوالی شي د تاوان سلنې په شریکانو باندې  په وته او واکي او یا هم کوالی 

ل شریکان په یو شان په و کې شریک و اوسي، د غه فرضیې کیدالی شي د تاوان په برخه کې هم پلې شي چې د مشارکت و

، د ن له ولو قضایي پریکو خه توپیر لري، د بیلې په احکام  ولې باید په یاد ولری چې په افغانستان کې د قصور . شي

د ورکې ) لوم پانې ( ارکت کې شریکان د مالي مرستې وایي، چې په مشد قصور اصول د امریکې ملرو ملتونو : توه

.خه وروسته ول په ه او تاوان کې په مساویانه ول شریک دي
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د مشارکت د پورونو په واندې مسوولیت او التزام

 لپاره  وکوالی شي د شتو خاوند و اوسي، قراردادونه دى مشارکت یو حقوقي بنس ي او د جایداد د واکمنقباله السته ک

په نتيجه كې د تجارت لپاره يو ل انې داراي د پورونو د  ركتاشممشارکتونه یر مهم او ارزتناک دي، که د . راوي

هوي و د ) Creditors(ورکوونکي د ایتالف مجموعه، پور شتمنیود شتو د ایتالف د . تضمين لپاره د الس رسى و وي

 ،يه نور هم اطمینان ترالسه کوي، خو برعکس، پورونه مشارکت لپاره پورونه ورکې په اکه دوی د پورونو د دويم وار ورک

که مشارکت د پورونو د بیا . الره آوار وي و خپل سوداریز فعالیتونه سم او په چک سره پر مخ بوزيلپاره د مشارکت د دې 

ورکوونکي په واک کې زیتوب سره خپله پانه د پام و پورپه وته کي او هر یو شریک په یوا) قصور ( ورکو په برخه کې 

ورکوونکي کوالی شي و د بیا ورکې اندازه د ولو شتو له مجموعې خه، هغه چې د مشارکت په تملک کې ورکي، پور

د لومیتوب حق ورکوونکو خه ورکوونکي د تل لپاره له انفرادي پورد مشارکت د دارای په اه، د مشارکت پور. ده، وغواي

).ماده  ۸۵د مشارکت دقانون ( لري 

خو کله چې یو مشارکت د پورونو د بیا ورکې لپاره پوره پیسې او شته په خپل واک کې ونه لري، نو په دې وخت کې به ه 

مادو ته  ۲۴-۲۲د مشارکت د قانون ( مشارکت قاعدې له یو او بل خه توپیر لري ) خاص(پییي؟ په دې اه د عام او اني 

په یو عام مشارکت کې، ول شریکان، عام شریکان دي او هر یو شریک په خپل وار د مشارکت د پورونو د ). رجوع وشي

باید د مشارکت پورونه له خپلو شتو خه ) یو عام شریک ( دا خبره په دې معنی ده، چې . ورکې په واندې مسوول او ملزم دی

کوم، عام شریک چې د مشارکت پورونه پرې کوي، کوالی  ېسره له د. 15)مادې  ۱۳۴او  ۸۶د مشارکت دقانون ( پرې کي 

مشارکت کې، عام شریکان په انفرادي توه د ) خاص(په اني . شي له نورو ولو شریکانو خه یې بیا ورکه وغواي

او التزام تر هغه اندازې پورې مقید او مشارکت ولو پورونو په واندې مسوول او ملزم دي، خو د خصوصي شریکانو مسوولیت 

کې که چیرې یو شریک مفلس  وپه ولو مشارکتون. په هوکه لیک کې قید شوی دی) قرارداد ( تلی دی چې د مشارکت 

 شریکان نه). ماده ۴۸(، په نورو ولو شریکانو ویشل کیي  )د سرمایې د اندازې په کچه ( کیي، د پور برخه يې په مناسبه توه 

شي کوالی په انفرادي ول قرارداد وتي یعنی دوی په انفرادي توه د مشارکت د پورونو د ورکې لپاره مسوول او ملزم نه دي 

  ).ماده  ۴۷( 

نجیب اهللا، هارون او خاطرې یو عام شرکت پرانستلی دی، و د خوتو یوه کارخانه فعاله : روانتیا او رندوالی موضوعد 

افغان د شرکت قیمت له یوه بانک خه د پور په ول قرض اخلي او د پور د بیا ورکې وخت هم  ۰۰۰.۰۰۰۱.یو میلیون. کي

نو په دې وخت کې شرکت زیات اود کال مخ په واندې لري او د کال په اودو کې نه شي کوالی و . د مالي کال آخر دی

د شرکت یوازین پانه، یوازې د . و بانک ته پورونه واپس کيشرکت این دی  ېخو سره له د. د پام و ه السته راوي

مشارکت کوالی شي د ختو کارخانه خره او د بانک پور واپس کي، . افغان ارزت لري ۷۰۰.۰۰۰ختو کارخانه ده چې 

دې وخت کې بانک  نو په.  باقي کیي که د مشارکت شته د پورونو د واپس لپاره بسنه نه کوي ۳۰۰۰۰۰۰خو بیا هم مشارکت 

بانک کوالی شي د نجیب اهللا کور . کوالی شي د خپلې غوتنې د ترالسه کولو لپاره د مشارکت هر یو شریک پانې ته ورشي

اوس، نجیب اهللا کوالی شي د خپلې . افغان کیي ۳۰۰۰۰۰بط او توقیف کي، چې د هغو ول ارزت او قیمت ضاو مور 

                                               

.ماده كې راغلي، چې د انفرادي شريك داراي ته د شراكت طلبكار او انفرادي طلبكار يو ول الس رسى لري ۱۷۱په - 15
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که د هر یو هارون او خاطرې، د . له هارون او خاطرې خه د مالي مرستې د ورکې غوتنه وکيپانې د اعادې او پ لپاره، 

سلنې وي، نو په دې وخت کې نجیب اهللا کوالی له هر یوه هارون او خاطرې خه  ۳۳، ۳۳تعاون او مرستې د پانې اندازه 

  .افغان وغواي ۱۰۰۰۰۰

او شخصي پانه يې د پور د بیا ورکې لپاره بسنه نه کوي، نو په دې وخت کې که یو انفرادي شریک، د اني پور لرونکی وي 

د یادو شویو شریکانو د و . ورکوونکي، د نوموي شریک برخه له مشارکت خه وغوايبه ه پییي؟ احتمال لري چې پور

ورکوونکي له غوتنې خه ساتلې رتناسب او اندازه باید په مشارکت کې د شریک د مالکیت له و خه، چې د انفرادي پو

  ).ماده  ۴۹( وي، تفکیک شي 

له مخې د ستونزو سره الس او ریوان کیي، تر  خبریخو بیا هم باید په یاد ولرو چې یو مشارکت د یوه شریک د غفلت او بې 

خبره ده، بلکې  اصولود قصور د ولې دا . شک الندې لوری په یوازیتوب سره، د ولو اول شویو تاوانونو لپاره مسوول بلل کیي

).ماده ۱۲( شریکان کوالی شي و هوکه وکي چې په یو ای سره د سودار تاوانونه والي 

  

کنترول او تصمیم نیول

 د نمایند یر امکان لري چې د مشارکت د شریکانو ترمن ،يندیر خه چې په مشارکت کې استازیتوب ( یو له ستونزو (

ر سر وي، که د مشارکت په نیابت هر یو شریک کوالی شي، قرارداد وتي او په دې توه، نور ول لوري مسوول او د مسألې پ

آیا قانون، د مشارکت په نیابت، د قرارداد د تلو او د الزام او مسوولیت د متحمل کیدلو پر واک او صالحیت باندې . ملزم وي

ر، په مشارکت کې نه کیدای شي، چې د تصمیم نیونې او کنترول توان او واک کوم محدودیت باید وضع کي؟ ستاسو په نظ

په وته شي؟

چې د یوه شراکت شریکان باید ل تر له یو شریک او یا یو درېیم کس د مشارکت د چارو د  واییماده  ۴۰د مشارکت قانون 

، د مشارکت قانون، د شرکت شریکانو ته د پام و ددېسره. یاد شوی شخص د مدیر په نوم یادیي. سمون او ادارې لپاره واکي

: آزادي برابروي، هغه داسې چې دوی کوالی شي په خپل من کې د تصمیم نیولو واک او اختیار په وته کي، د بیلې په توه

اتو شریکانو له و حکم وکي چې تصمیم نیول باید د زی) نه ده  حتمي ولې ( د مشارکت د قرارداد  موافقه لیک کوالی شي 

رأیو اتیا ولري، په موافقه لیک کې باید روانه شي چې هر یو  اکثریتکه د مشارکت موافقه لیک د . خوا منظور او تصویب شي

مادې ته دې   ۴۳( شریک د برابرو رأیو تن دی او یا دا چې د دوی رأيې، په مشارکت کې د برخو په اندازه والې دي 

هوکه لیک په دې برخه کې ون پاتې وي، په دې صورت کې هر یو ) قرارداد ( مشارکت  که چیرې د). رجوع وشي 

چې د مشارکت موافقه لیک ته دومره خپلواکي  ېماده آن ترد ۴۴خو باآلخره، د مشارکت قانون . شریک د برابرو رأیو خاوند دی

  .او آزادي وربخي، چې د مشارکت له مدیریت خه شریکان بیرون وساتي

ه عام مشارکت کې، که د مشارکت موافقه لیک، د تصمیم نیولو په اه ون پاتې وي، په دې وخت کې د مشارکت د قانون پ

ماده، د مشارکت د مدیرانو لپاره د مشارکت د ورني  مدیریت او ادارې په اه  ۶۹د مشارکت قانون . ماده د پلي کېدو و ده ۶۹

د د منید غیر معمولو مسایلو لکه د خدمتونو او یا د یو محصول او د مشارکت د شت. يد تصمیم نیولو واک او اختیار ور بخو د لې

خو مدیران باید په دومره اندازه له احتیاط او پام . رأیو له الرې صورت ونیسي د شريکانو د اکثریتقیمت په اه، تصمیم نیول 

وب کوم عمل ترسره کوي، باید په ه او صاف نیت عمل همدا شان هر استازی چې د مشارکت په استازیت. خه کار واخلي

ولې قانون باید، د مراقبت او غور، . ستاسو مخکینی بحث کوم چې د استازیتوب په اه وو، په یاد راوئ). ماده۸۱(وکي 

لت له معیارونو ته شامل وي؟ که دغه ول معیارونه شریکانو ته دا اطمینان او حوصله وربخي چې مدیران د شرکت د 

  .الرې، د خپلو اني تو د السته راولو په هه کې نه دي
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سودار د پورونو په واندې پرته له کوم مسوولیت او الزامیت، د  اوندهمشارکت کې، خاص شریکان د ) خاص(په اني 

په بدل کې، د ) برخمنتوب  د محدود مسوولیت خه( خاص شریکان د دغه امتیاز . مشارکت په امتیازاتو او و کې برخمن دي

د مشارکت پر اداري چارو د کنترول له حق خه بې برخې کیدل، په . مشارکت په چارو دکنترول او تصرف حق قرباني کوي

، خاص ددېسره . حقیقت کې هغه لت دی، چې خاص شریکان یې د محدود مسوولیت د ترالسه کولو لپاره پرې کوي

د مشارکت د قانون ( ادي مسایلو پر سر رأيې ورکي او د مشارکت مالي سوابق ویي شریکان کوالی شي، د مشارکت د ع

په خاص مشارکت کې د یوه عام شریک سره داسې معامله کیي، لکه په عام مشارکت ). مادو ته مراجعه وکئ  ۱۵۹او  ۱۵۸

همدا . اندې د محدود مسوولیت تن دیمله، هغه د مشارکت د کنو او امونو په واکې د یوه عام شریک سره او له همدې 

شان عام شریک د مشارکت په اداري چارو او ورنیو عملیاتو باندې د کنترول او تصروف او د درېیم لوري سره د مشارکت د 

مادې سره سم، عام شریک د دې واک لري چې د  ۱۶۷، د مشارکت دقانون د ددېسره . معاملې د استازیتوب واک او اختیار لري

. و معاملو لپاره خپل مسوولیتونه، یو بل خاص شریک ته تفویض کيان

  

د بحث و پوتنې

  

د شراکتونو مدیریت نه صورت نیسي؟ آیا د مدیریت دغه جوت د کارولو و دی؟ په دغه مدیریتي جوت کې تاسو 

  د کومو ستونزو واندوینه کوالی شی؟

 د کمېلپاره  افرادو رکت د نورو زیاتو اشچې مد  کوالی شيتاو موضوعشریک د  د نورو شریکانو د تصمیم نیونې سره د یوه

رکت قانون شریکانو ته دا آسانتیا برابره کی ده، چې هر وخت اشمد دغې ستونزې د پ او واب لپاره، د . مندی سبب شيعالق

ار د حرکت د لوري، بیلې او مخالفې نو له دې المله، که یو شریک د سود. رکت خه بهر شياشموغواي کوالی شي له 

رکت خه بهر شي او د مالکیت د ې په مقابل کې بدله ترالسه اشمتالرې او پالیس ولري، په آسانتیا سره کوالی شي له 

.دغه یوه لیکلې موضوع ده چې مو یې تر بحث او ینې الندې نیسو. کي

  

نو تصفیهد مشارکت انحالل او د حسابو: ج

کوي برخه، هغه قاعدې او قوانین شرح) فرعي ( دغه رنده . رکت قانون، د مشارکت فسخ او انحالل یر آسانه کی دید مشا

باندې د پلي کېدو و دي او ینې ) عام مشارکت، خاص مشارکت او کاري مشارکت ( چې په عمومي ول په ولو مشارکتونو 

.پر سر په اني ول د پلي کېدو و دي، روانه او په وته کي دي نورې انې قاعدې چې د عام او خاص مشارکتونو

انحالل 

نو له دې المله، د یوه مشارکت د . حالته واندې کوي ۸ماده، د مشارکت د انحالل او یا فسخې لپاره  ۵۰ند مشارکت د قانو

.انحالل لپاره، په یوه وخت کې د ولو موجودیت شرط او این نه دی

  

انحاللمشارکتوهید: هماد۵۰

  

:يیکفسخهایاومنحلېکوختپهدویکرهیرابرسدحالتوهیدخهحاالتوېالندلهمشارکت،وی
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  .کې د اکل شوي وخت تیریدل) موافقه لیک ( د مشارکت په هوکه لیک .1

.د هغې موخې السته راول چې مشارکت د هغې د ترالسه کولو لپاره جو شوی دی.2

د ولې او یا د پانې د یوې برخې پوره والی او یا حذف، په داسې حال کې چې د کنو د ادامې په د شرکت .3

.وخت کې د هغو هی ول ه د رندیدو و نه وي

د شریکانو له لې خه د یوه شریک مینه، د محکمې په قطعي حکم، د مشارکت له مالکیت خه، د یوه شریک .4

.ه عنوان، د پام و شریک پیژندل او ثبتیدلمحرومیدل او یا هم د مفلس پ

وي،  هله مشارکت خه، د یوه شریک شاته کیدل او هغه په داسې حال کې چې د مشارکت د فعالیت دوره نامعلوم.5

میاشتې  ۳هغه هم په دې شرط چې نوموی شریک، نورو شریکانو ته، له مشارکت خه د شاته کیدلو خپل نیت 

ريتینولی (  ، له مشارکت خه د داسې شریک شاته کیدل د ېپرته له د. کی وي واندې په رسمي به رند

عنوان په توه په پام کې نیول کیي او یا د هغه شاته کیدل نا مناسبه عمل بلل کیي، خو دا په هغه صورت ) ضد 

.موافقه په بل شان نه وي ترسره شوې) طرفینو(کې چې د لوریو 

.د ولو شریکانو د رأیو توافق د مشارکت د انحالل په اه.6

د محکمې د حکم سره سم، د مشارکت انحالل او یا.7

په اه د محکمې د رنده او کاره حکم خپریدل، او یا دا چې د مشارکت ) بې خر ( د مشارکت د افالس .8

.شریکان او پورورکوونکي داسې هوکه وکي و مشارکت مفلس خپور کي

رکتونو باندې د پلي کېدو اشمیوې یرې انې پیاوتیا خه برخمن دی او دغه حکم یوازې پر هغو دریم حالت او یا شرط له 

و دی چې نامعلوم او نا محدود وخت ولري او دغه حالت شریکانو ته حق ورکوي، چې د هر دلیل له الرې کوالی شي له 

په بل . ونه هم د هغه په اه د پلي کېدو و نه وي، که اووه نور حالتېرکت خه خپل ان په شا او لیرې کي، آن ترداشم

عبارت، هر کله چې دا احساس پیدا شي چې د وخت له نظره نامحدود مشارکت نور نه شي کوالی، و د شریکانو ې پوره 

په عام او خاص مشارکتونو کې، هغه شریک . کي، د پام و شریک کوالی شي د مشارکت د انحالل د فسخې غوته وکي

میاشتې واندې، باید په رسمي توه خپله  ۶غواي له مشارکت خه شاته شي، د مالي کال د پای ته رسیدلو خه، ل تر له  چې

او نور ول شریکان کوالی شي د شرکت د ادامې په اه خپل تصمیم ونیسي ) ماده  ۹۳د قانون ( شاته کیدنه خپره او اعالن کي 

په عام مشارکت کې، وروسته له دې چې یو شریک د مشارکت د انحالل او فسخې ). دې ما ۱۰۱او  ۹۷د مشارکت دقانون ( 

( غوتنه په قطعي ول اعالن کي، د شاته شوي شریک د برخې ه په نغدي توه ورکول کیي، خو که چیرې د مشارکت 

.کې په بل شان پریکې صورت نه وي نیوالی) موافقه لیک(په هوکه لیک ) قرارداد 

بیره پر دې، په هغو مشارکتونو کې چې دوره او وخت یې معلوم وي، د شرکت د انحالل او فسخه کیدل، د دغه ول خپلواک سر

 .یو شریک نه شوي کوالی چې د یو دلیل په لرلو سره، نور شریکان د مشارکت انحالل او فسخې ته ا کي. خه برخمن نه دي

د پلیتبابه و نه وي، یو د شریکانو یوازې دومره کوالی شي، چې د مشارکت د انحالل  حالتونو او شروطو خه یو ۷که د پورتنیو 

آیا کوالی ). مادې  ۱۰۲او  ۴۹او د خاصو مشارکتونو په اه  ۵۳د عام مشارکت د قوانینو په اه ( په اه د محکمې حکم وغواي 

د او د هغو مشارکتونو ترمن چې وخت یې نامعلوم او شی ووایی، چې قانون ولې د هغو مشارکتونو چې وخت یې معلوم او محدو

نا محدود دی، توپیر پیدا کی او د هر یوه په اه یې ان ان ته کنې غوره کې دی؟

  

د بحث و پوتنې

  

تیا، ولې دومره اغیزمنه ده؟ آیا تاسو فکر کوی چې قانون دغه کار په کافي اندازه آسانه کخه د وتلو پیاو ی له مشارکت
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  آسانه کی دی؟ ېردی؟ او یا یې 

تصفیهد حساب 

و په اه به ه پییي؟ په عمومي توه، دغه شان پانې په نغد ول منیله دې وروسته چې مشارکت منحل شي، د مشارکت د شت

سم، د  د موادو او شروطو سره) موافقه لیک(خریي او د هغو له خرالو ترالسه شوې ې، د مشارکت د هوکه لیک 

مله، شریکان په خپله کوالی شي د نغد جونې او د عایداتو د ویش په اه پالن جو او انو له دې . شریکانو ترمن ویشل کیي

مادې، د نغد   ۵۹-۵۵د مشارکت دقانون . تصمیم ونیسي چې اضافي پیسې نه کیدای شي د دوی ترمن تخصیص شي

مادې، هغه انې قاعدې، چې په خاص او  ۱۴۶-۱۱۴واندې او روانه کوي او جوونې او د عوایدو د ویش عمومي قاعدې 

  .عامو شرکتونو باندې په اني ول د پلي کېدو و دي، بیانوي

له هر ه واندې محکمه یو : وول کیيېنغد جوونه او له هغو خه د ترالسه شویو عوایدو ویش په عمومي توه داسې مخته ب

دويم، له نغد جوونې خه د ترالسه شويو عوایدو . او پانه خره کي منشت هسپاري، و د مشارکت ول د لوریو ته دنده

درېیم، هر هغه ه چې له پورتني پاو . لپاره، ه اخستل کیي تصفیید پورونو د ادا کولو او د حساب د  مشارکتخه د 

موافقه (رکت هوکه لیک اشمیکانو ترمن د اضافي پیسو ویش، د که د شر. وروسته پاتې کیي، د شریکانو ترمن ویشل کیي

سره له . رکت کې د معلومې سلنې په اندازه برخه ترالسه کوياشمله خوا نه وي په وته شوې، نو هر یو د شریکانو به، په ) لیک

لري، شریکان باید پاتې پیسې،  د پورونو لپاره پوره پیسې او پانه شتون ونه مشارکت، که چیرې له نغد جوونې وروسته د ېد

  .لکه نه چې پورته روانه شول، آماده او ورکي

و او پانې د ویشلو لپاره تیار او اکل شوي لومیتوبونه یر اغیزناک او ور دي، که د ولو هغو بیال بیلو منید شرکت د شت

دا باور وربخي چې د ولو ) کي او د هغو مالکان پورورکوون: د بیلې په ول( کسانو لپاره چې په مشارکت کې الس لري 

نو له . و او پانې په سر د دوی غوتنې په مناسب او مرتب ای کې شتون لريمنیرکت د شتاشمالس لرونکو کسانو په نسبت، د 

ره سم اونده و خه خپلې هیلې په وته او واکي او د خپلو هیلو سمنیمله، دوی کوالی شي و د شرکت له پانې او شتادې 

خطرات تنظیم او مدیریت کي او په پایله کې، د داسې باور شتون، د دې المل ري و دوی له پیل خه د یوه مشارکت د 

.جوولو لپاره غوره عالقه او کافي هیله له خپل ان خه رنده کي

  

  .د بحث و پوتنې

او د شتو له خرالو خه د ترالسه شویو ) شتو او پانې خرالو د ( رکت له انحالل خه وروسته، د نغد جوونې اشمد یوه 

جنسي ویش ( پیسو د ویش لپاره غوره بدیل، د شریکانو تر من د شتو او پانې د مستقیم ویش خه عبارت دی او دغه عملیه د 

خه وي،  ولله ) د سودار دفتر  :د بیلې په توه( که پانه د نه نقل کیدونکي جایداد : د بیلې په توه. په نوم یادیي) 

کوالی شي د هر یو د دې پر ای چې اول جایداد خر کي او هغه پیسې چې له هغه خه السته راي وویشي، د شریکانو 

 ستاسو په نظر، د دواو قواعدو او قوانینو ې او تاوانونه په اني ول کومې. دفتر یوه انې برخه په خپله ولکه کې راولي

دي؟ فکر وکئ چې کومه یوه قاعده کوالی شي، د پام و شتو او پانې د مارکی قیمت په ه توه واکي؟ کومه یوه قاعده 

د یوه واه نه  ونوورکوونکو له حقوقو خه په ه شان ساتنه وکي؟ او آیا په وو برخو او کوالی شي د مشارکت د پور

  جموعي قیمت او ارزت ی کي؟جایداد ویشل به د جایداد م لېدېدونکي

  (Corporation)د محدود المسوولیت او سهامي شرکتونو قانون- ۶
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په افغانستان کې د . سهامي شرکت په ن کې او محدود المسوولیت شرکت په افغانستان کې د سودار معمولترین شکلونه دي

په دې اه . ، د سودار پر دواو ولونو باندې حاکم او پلی دیمحدود المسوولیت او سهامي شرکتونو د قانون په نوم یو قانون

:کېيمن ته رااوس، دوې پوتې 

oه توپیر لري؟ دغه دوه شکلونه، د مشارکت سره رد سودا

oه توپیر لري؟ خه سهامي شرکت له محدود المسوولیت شرکت

ور او اغیزمن دي، که د تشکیل او جوت له کبله یر لکه نه مو چې په مخکینیو بحثونو کې ولیدل، مشارکتونه یر 

ساده دي، جوت یې کم لته دی، د حکومت په مقرراتو معروضه او په مدیریتي جوت کې یې نرمي په زیاته کچه شتون 

د مشارکت چارې چې د یوه شریک د مینې له المله،  ېسره له د: ، مشارکتونه ینې کم او عیبونه هم لريېخو سره له د. لري

هغه کسان چې د . ې وې کیي او د انحالل او فسخ المل ري، دغه شان مشارکتونو په اود مهاله کې زیات ثابت نه وي

په خپله د مشارکت د پورونو د بیا ورکې لپاره ) خپله پانه د مشارکت په واک کې ورکوي ( پیسو مرسته او تعاوون کوي 

دا په خپل وار د دې المل . ره شوې پانونه په آسان سره له مشارکت خه بیرته نه شي اخستالیمسوول او ملزم دی او تر س

ري چې که پانوونکي ونه شي کوالی مشارکت منحل او فسخ کي، نه شي کوالی خپله ه له مشارکت خه تر السه 

یمه السوهنه هم د مشارکت د پیچلتیا او او وروسته کی دا چې د مشارکت د مدیریت په چارو کې د شریکانو مستق. کي

لکه نه چې مو او ستاسو به یې په راتلونکي بحث کې وورو، سهامي او محدود المسوولیت شرکتونه . و المل ري

.او عیوبو ته واب ووایي نيمتیاوود دې لپاره جویي و پورتنیو 

 غوره. ود المسوولیت شرکتونه سره بیل او د دوی ترمن توپیر پیدا کيو کلیدي او مهم توپیرونه کوالی شي، سهامي او محد

توپیرونه یې دادي چې محدود المسوولیت شرکتونه نه شي کوالی په عامو خلکو باندې خپلې برخې وپلوري او نوموي شرکتونه 

شرکتونو ونه لرونکي نه شي خه زیات مالکان او برخه وال ولري او همدا شان د محدود المسوولیت  ۵۰نه شي کوالی له 

د دواو شرکتونو ترمن یو بل توپیر دادی چې د سهامي شرکت ). ماده  ۳( کوالی و د اتیا په وخت کې، شرکت خر کي 

د محدود  پانه په برخو باندې ویشل شوې او د ونه لرونکيو مسوولیت او التزام هم د برخو په اندازه دی، په داسې حال کې چې

لیت شرکتونو پانه په برخو باندې نه ویشل کیي او هر یو د ونه لرونکو د هغه مبلغ په اندازه مسوول او ملزم دي، چې په المسوو

په عمل کې دا خبره په دې معنی ده، چې سهامي شرکت د مشارکت د الره اچولو لپاره . پیل کې یې ورباندې هوکه کې ده

  .ه عام اولس او خلکو خه زیاتې پیسې ترالسه او په کار یې واچويغوره ترینه الره ده، که هه کوي و ل

په دې برخه کې لور هغه مهم او اساسي عنصرونه تر غور او ینې الندې کیي، چې محدود المسوولیت او سهامي شرکتونه 

رکتونو د جوت او ادارې د دغه کار د ترسره کولو لپاره، دغه برخه، د محدود المسوولیت او سهامي ش. توصیف او تعریفوي

له هغې وروسته، کو کوي چې د شرکتونو د قانون له الرې، د یوه شرکت د مدیرانو او ونه . پورې اوند قوانین، بیانوي

دغه برخه، د دې موضوع په اه . لرونکيو ترمن، د استازیتوب د مبادلې و لتونو د کچې د رایولو الرې چارې په وته کي

د دغه پرکي . ي او محدود المسوولیت شرکتونه ه ول منحل او فسخ کیي، د یوه لن بحث په واسطه پای ته رسیيچې سهام

اصطالح، د دواو سهامي او محدود المسوولیت شرکتونو لپاره )   Corporation(سهامي شرکت په راتلونکو برخو کې، د

.الیکارول کیي، خو که توافق په بل ول صورت نه وي نیو

  

  (Corporate Form).هعنصروند یوه حقوقي ایتالفالف 

چې حقوقي ایتالف یې په ن کې د سودار په یوه مشهور ترین شکل او ول باندې بدل کی دی؟ د ن  الملونه دیکوم 
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دغه ایتالفونه د ) ۱: (ونکي ديپه زیاتره برخو کې، حقوقي ایتالفونه له بیال بیلو اخونو خه د یرو و او مشترکو انتیاوو لر

د دغه ایتالفونو ) ۲(جدا حقوقي شخصیتونو په عنوان په پام کې نیول کیي، چې د یوه نه پای ته رسیدونکي وخت لرونکي دي،  

یر وخت، په دغه شان شرکتونو کې شته برخې په آزادانه او ) ۳(په قالب کې، پانوونکي له محدود مسوولیت خه خوند اخلي، 

دغه ول شرکتونو د مدیره پالوی له لوري، چې د ونه لرونکو ) ۴(لواکانه ول د سودار د لوریو ترمن لېدیدالی شي او خپ

د مشارکت . دغه انتیاوې به، په خپل وار تر غور او ینې الندې ونیول شي. له لوري اکل کیي، کنترول او مدیریت کیي

پرته له دې چې د سودار کنو او فعالیتونو ته ه زیان او یا : اوې بیال بیل غوره توبونه لريداریو سره په پرتله، دغه انتی

اختالل واول شي، د مالکیت برخې د لېد و دي او د دې المل ري و سوداري په اود مهاله کې زیات دوام او ثبات پیدا 

وولیت خاوندان دي، پانوونکي په آسان سره کوالی شي، و کي، د شرکت د پورونو په واندې، ونه لرونکي د محدود مس

خپله ترسره شوې پانه له بانک خه په نغد ول بهر وباسي او باالخره، په دغه ول حقوقي ایتالفونو کې د مدیریت الرې چارې 

.یرې متمرکزې، تخصصي او اغیزمنې دي

خه بیل حقوقي بنس له مالکانو

سم، سهامي او محدود المسوولیت شرکتونه، یو انی حقوقي شخصیت لري او د یو نه پای ته  د قانون د حکمونو سره

دغه مسأله یو له هغو انتیاوو خه شمیرل کیي چې د حقوقي ایتالف له ولو انتیاوو خه . رسیدونکي عمر لرونکي دي

 )ه مو یې پورته بحث وککوي) چې په ا ي شوي دي، په پام کې الندې مطالب چې د ه. مالتان همدغې موضوع په ا

.ولرئ

  

)له مالکانو خه بیل(د یوه بیل حقوقي بنس ې 

  

ویلیم آلن او ري ني یر کاراک من، د سوداریو د تشکیالتو د قانون په اه، غور، کره کتنه او قضیې، د خپریدو نیه، : سرچینه

.زدیز کال ۲۰۰۳

د مکې د اخستونکي په توه، سهامي شرکت د . موضوع په پام کې ونیسئ د ترالسه کولومکې  وېد یوې : د بیلې په ول

او واک لرونکو استازو له الرې د یوې وې مکې د ترالسه کولو ام اخلي، یاد شوی شرکت کوالی شي د مقابل  قانونی

قباله السته ) د شرکت په نوم ( او په خپل نوم لوري سره داسې قرارداد السلیک کي چې الزامي وي، خرالو پای ته ورسوي 

له دې وروسته، د مدیره پالوی د مصلحت سره سم، یاد شوی سهامي شرکت کوالی شي و له ترالسه شوي جایداد . راوي

د  که اصلي پانوونکي د دې اتیا نه لري و د مکې معامله اجرا او یا د هغه په اه هوکه ترسره کي،. خه ه واخلي

همدا . دغې معاملې د پای ته رسولو لپاره، د معلوماتو او همغیو د ترالسه کولو پر سر د لتونو کچه به یره کمه او یه وي

ول داسې الرې چارې چې د هغو پر بنا، سهامي شرکت د یوه حقوقي بنس په توه، د تملک له حق خه برخمن او د هغو له 

و سره قرارداد وتي، په پام کې ونیسئ، د بیلې په توه کوالی شي د پورونو د السته راوولو الرې وکوالی شي د نورو بنسون

ورکوونکي د دې اتیا نه لري و وپوهیي چې د یوه شرکت له الرې اوس، پور. په موخه د بانکونو سره قرارداد السلیک کي

دغه حالت، سهامي شرکتونو ته . او ه ول کسان شتون لري د پورونو او و د بیا ورکې د وعدو او هوکو تر شا کوم پالن

اجازه ورکوي و بیال بیلې پانې د سوداریو او تجارتخانو په ون په خپله ولکه او تر تملک الندې راولي، له بله لوریه 

ي، محدود او په وته ورکوونکي کوالی شي د پورونو د بیا ورکې لپاره په هغو تکیه وککوالی شي ولې هغه پانې چې پور

ورکوونکو له لې خه یو که چیرې سهامي شرکتونه د بیل حقوقي شخصیت خاوندان نه وای، د شرکت د پور. یې کي

پورورکوونکي مجبور او این وو و تر تملک الندې وله پانه او همدا ول د ولو و پانه اچوونکو د بیا ورکې وتیا او 

وروونکي ا وو و د د پور د ورکې لپاره، پور: د بیلې په ول .په یوازې توه ویي) credit-worthiness(اعتبار 
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د حقوقي شخصیت لرونکی ( مله، د یوه مصنوعي بنس انو له دې . ونه لرونکو د هر یوه وتیا او ظرفیت په بیل بیل ول ویي

د عقد لتونه، کوم چې د قرضې د ترالسه کولو لپاره صورت ) قرارداد(نظري مفهوم او داستان کوالی شي و د قرارداد ) 

ورکوونکو د ارنیز د یوه غیر واقعي حقوقي بنس په توه د سهامي شرکت ای، د پور. نیسي، په پراخه کچه کم کي

وي او دغه غوره لتونو د اقتصادي کولو سربیره، د دې المل ري چې دا ول شرکت د یوه پای ته نه رسیدونکي عمر خاوند 

پرته له دې چې د پیچلیو موضوعانو په ینه او غور . توب او امتیاز د سهامي شرکت د شکل ثبات ته زیادت او پراختیا وربخي

باندې ان بوخت کو، په آسانه توه کوالی شو ووایو چې د مالکانو له لې خه د یو مالک مینه، لکه رنه چې په 

.شي کوالی د سهامي شرکت د کنو د دریدلو او یا وولو المل وري مشارکت کې پییي، نه

په بل عبارت، سهامي شرکت د . همدا ول امکان لري چې سهامي شرکت د زیاتو قراردادونو د ترکیب په عنوان په پام کې ونیسو

او همدا شان د محصوالتو او خدماتو د ،د ویشونکو او یا توزیع کوونکو نهخدمت ترسره کوي لوري  له نوم اوقرارداد کوونکي 

نو دغه داستان په دې معنی دی چې سهامي شرکت یو حقوقي شخصیت دی . 16مصرفوونکو کنې او فعالیتونه سره همغي کي

چې د پانه اچوونکو، قرضه ورکوونکو، توزیع کوونکو، اخستونکو، حکومتي ادارو او په عمومي ول د عامه خلکو ترمن یې یو 

  . شمیر مغلق او پیچلي قراردادونو ته همغي وربخلې او آسانه کي یې ديزیات 

ې، د ماد) incorporation(د یوه مشارکت یو بنسیز او اساسي سند بلل کیي، د یوه حقوقي ایتالف  ) قرارداد(رنه چې

یتالف حقوقي شتون هغه وخت پیلیي د یوه حقوقي ا. ل کیيهم سهامي او محدود المسوولیت شرکتونو اساسي او بنسیز سند 

کې ثبت او ) سودار د ثبت په رسمي دفتر ( چې د ایتالف جووونکو له خوا د حقوقي ایتالف موافقه لیک، السلیک او د 

ستان د ایتالفي قرارداد مادې باید د حقوقي ایتالف نوم، د ولو جووونکیو نومونو، د هغو د لومي مدیر نوم، په افغان. راجستر شي

کې د هغو د ثبت او راجستر پتې، د برخو شمیر هغه چې شرکت یې د صدور واک او اختیار لري او د حقوقي ایتالف د دوام 

د حقوقي . ( ته شامل وي) خو که د بې پایه شرط پرته، د دوام وخت په نورو شروطو باندې اکل شوی وي( وخت او نیې 

دې د تعدیل و دي او د تعدیل رنوالی به يې په راتلونکو بحثونو کې تر ینې الندې د ایتالفي قرارداد ما). ماده  ۲۱ایتالف 

.ونیول شي

  

  د شرکت مدیریت

د دغو پورتنیو اتیاوو سربیره، د حقوقي ایتالف مادې دا هم په وته کوي چې شرکت نه کوالی شي خپلې اونده چارې 

او یا مدیره پالوی یې همدا شان کوالی شي و ) incorporators(ي د حقوقي ایتالف جووونک. اداره او مدیریت کي

تصویب کي او دغه شان اصولپاې که چیرې د افغانستان د جاري قوانینو او یا د ایتالف د موافقه لیک ) ېآیینام( اینې اصولپاې 

  .کت باندې حاکم او د پلي کېدو و ديسره په کر کې وي د اضافي مقرراتو او قواعدو په توه په شر) ماده  ۲۵( د احکامو 

یادې شوې اصولپاې د شرکتونو لپاره له اندازې زیاته آزاداي او خپلواکي وربخي، و وکوالی شي تصمیم ونیسي چې شرکت 

د یوه شرکت د بیال بیلو شریکانو لکه مدیره پالوی، . په کومو الرو چارو ه فعالیت کوالی شي او چارې یې نه اداره شي

مدیرانو، ونه لرونکو او نور ول الس لرونکو کسانو د حقوقو او مسوولیتونو طرحې او توصیف او همدا ول هغه قواعد او 

corporate(کندودونه چې په یوه شرکت کې د تصمیم نیولو لپار کارول کیي، د ایتالفي ادارې او مدیریت 

governance (يه کوالی شي د یوه شرکت ایتالفي مد. په نوم یادین شرکت وته کوي چې د پام و یریت دا په

حکومتوليد . خپلې موخې واکې او السته یې راوي او کنې یې په ه ول او دکومو کسانو له خوا باید وارل شي

                                               
16

میالدی 2004رینیر کارآکمن ا اايل، د شركت د قانون اتانومي، نشر 
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)governance (که هر وخت چې یو شرکت د دې باور او اطمینان پیدا ک ،یر اغیزناک دي ور او مناسب اصول هم ي

چې ول شرکتونه د داخلي چارو د سمون او تنظیم او همدا شان د درېیم لوري سره د تعامل او قراردادونو لپاره روانه او رند 

قواعد او مقررات لري، نو په دې وخت کې د دې امید او هیله پیدا کوي چې زیات خطر ومني او د افغانستان په اقتصادي برخه 

  .و شرکتونو سره د سودار زیات قراردادونه ترسره کيکې پانونه وکي او د نور

  مدیره پالوی

که یو شرکت زیات او بیال بیل مالکان ولري، یو له جدي ستونزو خه چې په دې اه رابرسیره کیي هغه د شرکت د ایتالفي 

دیریت او تصمیم نیول باید په داسې شان نو له دې المله د یوه شرکت ایتالفي م. مدیریت او تصمیم نیولو د شکل او ول په اه ده

تنظیم او صورت ونیسي و وکوالی شي د استازیتوب  لتونه کم او د هغو کنو او فعالیتونو چې د اقتصادي بنس په زیان 

ول او ونوال سره را ونه لرونکي دا به یره له ستونزو که او ناکامه وي چې د یوه شرکت ول . تمامیي، مخه و نیول وشي

د هر ول تصمیم نیونې په اه خپله رأیه ورکي، که یو لوی شرکت احتمال لري، چې د ورې په زرونو دغه ول تصمیم 

د یوه لوی شرکت د تصمیم نیولو د ه والي، سمون او پراختیا لپاره، قانون وایي چې د سهامي او محدود . نیولو ته اتیا ولري

ي باید یو مرکزي بنس جو کي چې هغه د مدیره پالوی په نوم یادیي او نوموی مرکز او المسوولیت شرکتونو ونه لرونک

سربیره پر دې، د اغیزمنتوب او مدیریت د جوولو ). ماده  ۳۳د شرکتونو د قانون ( بنس به د شرکت چارې اداره او تنظیموي 

ت صالحیت ورکی او دوی د ونه لرونکو له و سربیره مفهوم او د دې مسألې چې تاسو د مدیرانو په واک کې له اندازې زیا

دغه مسأله چې قانون او مقررات ] ب[برخه ) فرعي(رنده . د خپلو و په له کې دي، یو لوی او جدي کشمکش شتون لري

م کي نه کوالی شي و په شرکت کې داسې یوه فضا رامن ته کي و په هغو کې مدیران تصمیمونه په داسې شان تنظی

.چې په هغو کې یوازې او یوازې د ونه لرونکو د و السته راول نغالي وي، تر غور او ینې الندې نیسي

  

د شرکت مدیره پالوی: چک لیست

  

.مدیر باید د ونه لرونکو له خوا واکل شي: د اکلو الرې چارې

  

په موادو او د ونه لرونکو ) incorporation(یا قرارداد د مدیرانو شمیر کیدالی شي، د ایتالفي قرارداد : د مدیرانو شمیر

).ماده ۳۴د شرکتونو د قانون ( له خوا تصویب شوې اصول پاه کې په وته شي، خو مدیره پالوی ل تر له باید یو مدیر ولري 

  

کلنو کم  ۱۸ې له هر وک کوالی شي د شرکت د مدیر په توه خدمت ترسره کي، خو که چیرې عمر ی: وتیا او اهلیت

.دی یاو یا د محکمې په واسطه له خپلو مدني حقوقو خه محروم شوی وي، له پورتني وتیا او اهلیت خه مستثن

  

ونه لرونکي کوالی شي په آزادانه ول د مدیریت وخت او نیه واکي، خو په مجموع کې، د : د مدیریت وخت او نیه

).ماده  ۳۶( جاوز ونه کي مدیریت وخت باید له درېیو کلنو خه ت

  

ونه لرونکي کوالی شي د مستقیمې رأیې اچونې له الرې د شرکت مدیر په هغه : د مدیر عزل او له دندې خه وه کیدل

وي او ) کاندید کی ( وخت کې له دندې وه کي چې یاد شوي مدیر دويم ل د مدیریت بست لپاره خپل ان نومولی 

کو په یو انې ناسته کې چې د مدیر د عزل او له دندې خه د وه کیدو په موخه را بلل شوې وي، همدا ول د ونه لرون

د ونه لرونکو دغه حق په دې معنی دی چې که ). ماده  ۳۸( کوالی شي یاد شوی مدیر د مدیریت له بست خه بهر کي 

ی د دې واک او صالحیت لري و یاد شوی مدیر د چیرې د ونه لرونکو زیات شمیر د مدیر له کنو خه ناخوه وي، دو
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یعنې د مدیر د ( د شرکت ونه لرونکي کوالی شي، د یو دلیل له مخې او یا پرته له کوم دیل . مدیریت له بست خه لیرې کي

ل کې چې مدیران له دندې خه وه کي، خو دا په داسې حا) کنو په اه د معقول دلیل د شتون او نه شتون په صورت کې 

یعنې چې . کي قرارداد  موادو او یا تصویب شوې اصولپاې کوم بل ول شرط او شروط نه وي وضع دد حقوقي ایتالف 

سهامي شرکت له دې قید او بند خه چې ونه لرونکي باید د مدیر د عزل او له دندې خه د وه کولو په وخت کې دلیل 

.دی یولري، آزاد او مستثن

  

  :مادو ته رجوع وکئ ۴۰او  ۳۶د مشارکت د قانون : خالي بستونه

هرکله چې مدیره پالوی جو شي، د شرکت په استازیتوب او نیابت کوالی شي له الندې دوو الرو خه په ه اخیستو تصمیم 

ایتالف په  چې شمېر یې د حقوقي –د مدیره پالوي د ناستو د رابللو له الرې چې پکې د شرکت د ولو مدیرانو ) ۱: (ونیسي

پر کارونو یا پرېکې پر مهال د تصمیم د نیولو او یا د یوه عمل د ترسره کولو لپاره، د شرکت د مدیرانو له   -پرېکه کې راغلی 

په ناسته کې د یوه شرکت د مدیرانو ). هماد ۴۵د قانون ( لې خه ل تر له باید زیاتره برخه یې په ناسته کې خپل حضور ولري 

 ي) نصاب د اندازې ( کم میزان د د حاضرې د شرکت د یو . په نوم یادیې کمیې وول مدیره پالوی کوالی شي و همدا

). ماده  ۴۶( شمیر مدیرانو په غیتوب، جوې او یادو شویو کمیو ته ینې اني او معلوم مدیریتي مسوولیتونه ور وسپاري 

تر ونه لرونکو پورې اوند : ې مسوولیت نورو کسانو یا بنسونو ته ور وسپاريسربیره پر دې، مدیره پالوی نه شي کوالی الند

اجرايوي کنې،  د یوه بست کول او په مدیریتي کمیو او پالوي کې د کسانو اکل، په اصولپاو او یا د ایتالفي قرارداد په مادو 

ستاسو په اند، قانون ولې له مدیره پالوی خه د دغه .ريکې د تعدیل واندیز او یا هم د نوموي شرکت د ادغام او انحالل منظو

لیت اخلي او مدیرانو د کمیې له خوا د هغو سرته رسونه ناروا بولي؟ؤمس لیتونو د اجراؤیاد شویو مس

چې یو شمیر مدیران د شرکت د چارو د سمون او رهبر مسوولیت پر غاه ولري، خو د شرکت ورن کنې  ېسربیره پر د

دغه مامورین د مدیرانو له خوا اکل کیي، خو که چیرې د حقوقي . ال د شرکت د ولو مامورانو له خوا مدیریت کیيمعمو

مامورین معموال په ). ماده  ۵۷د شرکتونو د قانون ( ایتالف د موافقه لیک مادو او یا اصولپاو په کوم بل شان نه وي ذکر کې 

په یاد . دوی د یوې انې وتیا او یا په یوه انې برخه کې د تخصص خاوندان دياکنیزو الرو چارو استخدامیي، که 

ولرئ چې یو کس چې د ونه لرونکو له لې خه نه وي، په یوه وخت کې کوالی شي په یوه شرکت کې هم د مدیر او هم د 

  .مامور په توه دنده ترسره کي

ه خوا مدیریت شي، نو د مدیرانو لپاره ه نقش او کومې دندې پاتې کیي؟ که د شرکت ورن کنې او عملیات د مامورینو ل

کلمه به بله ه معنی ولرلی شي؟ په عمومي توه، مدیره پالوی د دې ) شرکت د چارو سمون او رهبر ( په بل عبارت، د 

یت لري و هغه تصمیمونه چې مسوولیت او حق لري و د مامورینو له کنو او اجراتو خه ارنه وکي او همدا ول مسوول

مله، د یوه شرکت مدیره پالوی له اجرایوي او عملیاتي مدیرانو انو له دې . باالخره د مامورینو له خوا ترسره کیي منظور کي

 یو له معامالتو خه چې باید د مدیره پالوي له خوا منظور او تأیید شي، د شرکت د: خه بیل او متمایز دي، د بیلې په توه

). مادې ۹۴-۹۱د قانون ( ونه لرونکو لپاره د هغوی د برخو صدور دی 

  

د شرکت او د ونو ه

د پور د السته راولو او یا په نویو پانه اچوونکو باندې د شرکت د برخو د : شرکتونه کوالی شي له دوو الرو پانه ترالسه کي

وی آزاد دی چې د هغو ارزت په وته او واکي او هغه د نغدو د برخو د صدور په وخت کې، مدیره پال. خرولو له الرو

که یو شرکت د ولو خلکو لپاره په عمومي ). مادې  ۳۱او  ۳۰د قانون ( برخو او یا ول جاید لپاره د عوضینو په توه قبول کي 
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ورو رسمي مرکزونو او بنسونو له او یا ن) سودار د رسمي ثبت د دفتر ( توه برخې صادروي، باید له هر ول قاعدو چې د 

  ).ماده  ۳۲( خوا من ته راي، پیروي وکي 

هر ومره چې یو شرکت پرمخت کوي او زیاتې ې السته راوي، په هماغه اندازه ونه لرونکي زیاته عالقه رندوي و له 

آسانترینو الرو خه داده، چې که چیرې د شرکت د مطلوبو و د ترالسه کولو لپاره یو له . دغو و خه یوه برخه ترالسه کي

  .پرمخت د شته برخو د پرمخت او زیادت المل ریدلی وي، دوی کوالی شي چې له برخو خه یوه اندازه خره کي

  .، ونه لرونکي آزاد دي و خپلې برخې او په شرکت کې پانونه خر نه کيېسربیره پر د

نه لرونکو لپاره دغه انتخاب برابروي چې د خپلو برخو له خرالو پرته، کوالی شي د شرکت د و )Dividends(د ونو  ه 

د ونو  ه هغو نغدو پیسو یا جایداد ته ویل کیي چې د یوه شرکت یوې لې او یا ولو . یا سودار له و خه برخمن شي

غان ه السته راوې وي، اف۱۰۰۰۰۰الي کال په اودو کې که یو شرکت د م: ونه لرونکو ته ور ویشل کیي، د بیلې په توه

. افغان بس او کافي دي۹۰۰۰مدیره پالوی کوالی شي و پریکه وکي چې د شرکت د معمولو چارو د مخته بیولو لپاره 

لرونکو ترمن د  افغان له ورنیو کنو او عملیاتو خه بیرون وساتي او هغه د ونه ۱۰۰۰اوس، نوموی شرکت کوالی شي  و 

افغان د  ۱افغانیو په اندازه برخې صادرې کې وي، هر یو ونه لرونکي به  ۱۰۰۰که شرکت د . په شکل وویشي) ونو د ې ( 

ې کوالی شي و د شرکت د اضافي ونو او برخو په توه وکارول شي، ) ونو(د برخو . برخې د ې په توه ترالسه کي

ی شي د شرکت د ملموس او غیر ملموس شتو او پانې، د شرکت د جایداد د ې اخستو او یا د یوه یعنې د برخو ې کوال

  .شرکت له خوا د توکو په نرخ کې د تخفیف په توه صادر شي

 و لیستونه، د لومن پانې د تعاوونکهمدا ول مدیره پالوی مسوولیت لري چې د یوه شرکت بیال بیل سندونه لکه د ونه لرون

 ۵۶د قانون ( لیست، د شرکت دمدیره پالوی او ونه لرونکو د ناستو مینو، د شرکت مالي حسابونه او داسې نور تهیه او وساتي 

، یو شمیر تصمیمونه دي چې د یوه شرکت د شتو لپاره له حده زیات این او اغیزناک او په خپله د ونه ېسربیره پر د). ماده 

خو که چیرې تعدیالت یوازې تر ( دغه تصمیمونه، د شرکت د موافقه لیکونو د تعدیل . اتیا لريلرونکو تأیید او منظور ته 

، د برخو او ونو زیادت، هغه چې شرکت د هغو د صدور ] )ماده ۹۵[ اداري چارو او جزیاتو پورې نه وي اني شوي 

.خه عبارت دي) ماده  ۱۰۳( او د شرکت له انحالل ) ماده  ۹۶( صالحیت او اجازه لري 

  

  د شرکت ارنیز پالوی او استازی

د یوه شرکت له مدیره پالوي سربیره، محدود المسوولیت او سهامي شرکتونه مکلف دي چې د ارنیز پالوي  تر عنوان الندې یو 

ن دی او په د مدیره پالوي سره په پرتله، ارنیز پالوی له یر صالحیت او واک خه برخم. مرکز او بنس جو او پرانیزي

د ) ۲(د شرکت له مالي او عملیاتي سوابقو او اسنادو خه لیدنه او ) ۱: (اساسي توه د الندې مواردو په واندې مسوولیت لري

مادو ته دې رجوع  ۶۶او  ۶۴د قانون ( هغو کنالرو او امونو کتنه او پلي کېدو، کوم چې د مدیره پالوی له خوا ترسره کیي 

توه، ارونکي او سرپرستان باید ل تر له په هر شپو میاشتو کې د شرکت کتابونه او عملیات ویي، په  د بیلې په). وشي

هرو درېیو میاشتو کې باید د سهامي شرکت د پیسو ذخیره ویي او د شرکت د مالي حساباتو د تهیې او برابرولو په اه 

)financial statements (يارونکي د . د مدیرانو سره مرسته وک ،ه لرونکو په نیابت او استازیتوبنو له دې المله، د ون

یوه شرکت له مالي سالمتیا خه لیدنه کوي او د دې باور او اطمینان ترالسه کوي چې د شرکت مدیران په سمه او ريتیني توه 

هغه شکایتونه چې ونه لرونکي یې همدا ول د دې موضوع په اه، ارونکي د دې مسوولیت لري، و . خپلې چار پر مخ بیایي

د یادونې و ده چې د ارنیز پالوي . د شرکت له مدیرانو خه لري ووري او د هغو د رنوالي په اه خپلې ینې وکي

قوانینو کې ای پر ای او تضمین شوي دي او د یوه ) مدونو(پورته یاد شوي صالحیتونه او واکونه د افغانستان په لیکل شویو 

.وقي ایتالف تر موافقه لیکونو او د شرکت تر اصولپاو پورې محدود نه ديحق



معرفيقانون تجارتيد د افغانستان    

159

  

  د ارنیز پالوي چک لیست

ارونکي باید د کلن ناستې په اودو کې د ونه لرونکو له خوا واکل شي، خو که چیرې د شرکت په : د اکلو الرې چارې

.موافقه لیک کې په کوم بل شان پریکه نه وي شوی

  

.ارنیز پالوی ل تر له باید دوه غي ولري: د مدیرانو شمیرد شرکت 

  

( ارنیز پالوی کوالی شي په یوه وخت کې هم د شرکت د مدیر او هم مامور په توه خدمت ترسره کي : وتیا او اهلیت

.او نه که د شرکت د مدیر سره د وینې ایکه ولري، نو له پورتني حکم خه مستثنا دی) ماد  ۵۹

  

که د شرکت ارونکي د حقوقي ایتالف د موافقه لیک سره سم اکل شوي وي، د : نظارت کې د کار وخت او نیهپه 

، شرکت کوالی شي د ارنیز پالوي د غو د خدمت موده تر درېیو ېپرته له د. خدمت وخت یې تر یوه کاله پورې دوام کوي

).ماده  ۵۹( کلونو پورې تمدید کي 

  

کوم شروط چې د مدیرانو په اه واندې شول، په هماغه شان ونه لرونکي کوالی شي و هر : ولله دندې خه وه ک

  .وخت چې وغواي د نظارت د غيو د برطرف په اه تصمیم ونیسي

د بحث و پوتنې

د دغې موضوع ( ه وي که مدیره پالوی خپلې دندې په ه شان ترسره او ولې هې یې د ونه لرونکو د و د السته راولو لپار

ستاسو په نظر د ارنیز غي او پالوي ) برخه کې چې د دندو په اه راول شوی دی، ولولی] فرعي[به په راتلونکي رنده 

شتون او تشکیل حتمي او این دی؟ آیا د دغه اضافي مدیریتي تشکیل ه او ارزت به ه وي؟ د دغې پوتنې د واب لپاره 

که چیرې ونه لرونکي په پراخه کچه تیت او پرک وي، په یوه او یا و تنو ونه لرونکو باندې په : کې ونیسئالندې کي په پام 

انفرادي ول اطمینان او باور په آسان سره نه شي ترالسه کیدالی، و وکوالی شي د مدیر غلطې کنې وپیژني، که د دغه شان 

توه د هر یوه ونه لرونکي په ه نه تمامیي او په ینه او ارنه کې دغه ول ستیکي لتونه، په انفرادي ژینې مالي او لو

collective[جمعي کنو د ستونزې ( ناراحتي او ستونزه د  action problem( [ يپه نوم یادی ) هدغه موضوع به هم د ون

مله، آیا د بیال بیلو کسانو خه جوې شوې اې نو له د). لرونکو د رأیې اچونې په اه، رنده برخه کې روانه او ویل شي

یوې داسې لې ته چې هر یو د قانون له مخې مسوول وي و د مراقبو او ارونکو کسانو په توه، د ونه لرونکو و ته کار 

. يکوونکو په صفت کار وک وکي، کوالی شي دغه ستونزه پرې او همدا ول د مدیرانو د غلطو کنو په واندې د منع

  

د محدود مسوولیت معنی او مفهوم

کله چې د یوه شرکت مالک او خاوند د محدود مسوولیت تن وي، د شرکت د پورونو د ورکې په واندې د هغه مسوولیت 

او التزام هم په اکلي او معین ول محدود دی، معموال باید د مالک، د هغه مبلغ په اندازه وي چې په شرکت کې یې پانونه 

په محدود المسوولیت شرکتونو کې دغه اندازه تر . په سهامي شرکتونو کې دغه اندازه د ونو تر ارزت پورې تاو لري. ې دهک

خو د دغه مواردو سرچپه، د یوه واحد مالک او . هغه توافق پورې تاو لري کوم چې د شرکت او پانه اچوونکو ترمن شوی دی

 راندې ملزم او مسوول ديد عامو شرکتونو شریکان د سوداې په وولو پورونو د بیا ورک د.  
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داسې وئ چې تاسو د کمپیوري سامان آالتو د یوه دکان مالک یاست، تاسو د کمپیورو د سودار لپاره : د بیلې په توه

ته ننوزي او ول  واندې له دې چې تاسو کمپیورونه خر کی، یو غل ستاسو دکان. یو شمیر پیسې په پور اخيستې دي

کمپیورونه ورخه غال کوي، ایي پولیس هه کوي و غله ونیسي او کمپیورونه پیدا کي، ولې ایي پولیس د کمپیورونو 

چې هغه موجود توکي خر کي، د پورونو د بیا ورکې لپاره  ېستاسو سوداري پرته له د. په پیداکولو کې ناکام پاتې کیي

اوس، تاسو د سودار یوازینی او تنها مالک یاستی، هغه کس چې تاسو ته یې پور در کی دی، . ره نه لريبله هی چاره او ال

حق لري، د خپلو پورونو د اعادې لپاره، د محکمې د حکم په واسطه، ستاسو کور او مور، که چیرې ستاسو د پور اندازه زیاته 

حدود المسوولیت شرکتونو له لې خه وي، تاسو هی کله خپل مور خو که ستاسو سوداري د سهامي او یا م. بط کيضوي، 

.او کور له السه نه شی ورکوالی

ته هوي و این او احتمالي  ېدغه حالت خلک د. محدود مسوولیت له زیاتو اقتصادي او سوداریزو و خه برخمن دی

لی او په ولنه کې اغیزمن او ور ای ونیسي او هم خطرونه ومني او خپله سوداري پیل کي چې هغه امکان لري ه بریا

که هغه کس چې د سودار پیل . احتمال لري چې د و او مطلوب مکان د ترالسه کولو په تر کې ناکام پاتې شي

کوونکی دی، دا فکر کوي چې که د شرکت په سوداریزو چارو کې ناکام او شکست وخوري، په خپله په شخصي ول د 

له دغه ول . نو له دې المله د سودار د پیل لپاره زیاته  عالقه پیدا کوي. د بیا ورکې لپاره مسوول او ملزم نه دیپورونو 

محدود مسوولیت او التزام خه ولنه زیاته ه پورته کوي، که هر ومره چې یر خلک د سودار د پیل لپاره خپله تیاري 

د ولنې او هیواد اقتصاد مخ پر واندې درومي، محصوالت او خدمتونه پراختیا مومي او د  او وتیا په وته کوي، په هماغه کچه

  .ژوندانه معیارونه ه کیي

د سهامي شرکتونو د قانون دوه پرمخ تللي پوهان فرانک ایستر بوک او دانیل فیشل په دغه بحث کې ل مخ پر واندې تللي دي او 

په راتلونکي لن متن کې، ه نا ه پیچلی لومني دلیلونه چې د محدود . دالیل راوي دي د محدود مسوولیت په مالت یې ینې

.مسوولیت په مالت یې صورت نیوالی دی، واندې کیي

  

.د محدود مسوولیت لپاره ینې معقول او منل شوي دلیلونه: پرمخ تللې مطالعه

  

.ز کال ۱۹۸۵او محدود مسوولیت، د خپریدو نیه،  فرانک ایستر بوک او دانیل فیشل، سهامي شرکتونه: سرچینه

د پانې تدارک، مدیریتي . سهامي شرکتونه چې د عامو خلکو په واک او اختیار کې دي، د کار د ویشلو لپاره ه الره آواروي

ک پرته، د کارونو له ش. کنې او د خطرونو منل کیدالی شي له یو او بل خه جدا، تفکیک او بیال بیلو خلکو ته ور وسپارل شي

د دې لپاره چې د شرکت پانه اچونه او مدیریتې چارې له . او فعالیتونو جدایي او بیلتوب، له لتونو پرته صورت نه شي نیوالی

شرکت (یو او بل سره تفکیک او د دوی ترمن توپیر پیدا شي، شرکتونه مکلف دي و داسې الرې چارې ولوي چې ونوال 

ونه  په یوه سهامي شرکت کې، . ي له یو او بل خه ارنه وکي او د خپلو کنو سمون تضمین کيوکوالی ش) کوونکی

سربیره پر دې، د شرکت مدیران که چیرې د خپلو کنو پوره ې . لې معموال په پوره ول ريتینې نه شي پاتې کیدالی لرونکي

د سوداریزو چارو د مدیریت او پانه اچونې ترمن . القه نه رندويترالسه نه کي، د یوه ور او اغیزمن کار لپاره پیاوې ع

مو ته دا په وته  پایتپه هر حال، د سهامي شرکتونو  بقا او تل . د توپیر لتونه احتمال لري چې یر زیات او د پام و وي

په پرتله چې د نقشونو او کنو ترمن د  کوي چې د پانه اچونې او مدیرانو تر من د ایکو لتونه، د هغو و او عوایدو

.خو ولې محدود مسوولیتونه، د چارو د تفکیک او جدایی لتونه یويتفکیک په سر راي، یر درانه پریوزي، 

 د استازو د کنو او اقداماتو په موخه، ول پانه اچوونکي. اتیاوو کچه را ییي ارنی)مدیرانو (لومی، محدود مسوولیت د 
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دوی کوالی شي چې یاد شوي . دې ته چمتو دي، و د یوې برخې پانې له السه ورکولو په واندې ینې خطرونه ومني

خو د یادونې و ده، چې په هره کچه چې د خطرونو منل زیاتیي، په هماغه کچه د استازو له . استازي له ندې خه واري

کچې زیاته ارنه، د هغو لتونو چې د استازو د ارنې په موخه لول خو له اندازې او . کنو خه ه ارنه کوالی شي

په ) passivity( ناغيمحدود مسوولیتونه، په یوه شرکت کې تنوع رامن ته کوي او . کیي، ارزت نه شي پوره کوالی

.لتونو کچه رایوي معقوله ستراتیژ باندې اوي او همدا ول، د سهامي شرکتونو د کنو د پراختیا او پرمختیا د

وري چې د مدیرانو کنې دوی ته تاوان او په بل عبارت په دوی باندې لتونه  وادا  ونه لرونکيله شک پرته، هویار 

کوم نرخ چې دوی يې د برخو لپاره پرې کوي، په . راولي، خو په آسان سره دغه یاد شوي حقیقت او واقعیت ته ان نه ورکوي

نو له دې المله، مدیران هه کوي و داسې الرې چارې ولوي . خطر رندوونکی دی چې هغه یې په مخکې لريخپله د هغه 

د مدیرانو هغه . نان او باور تر السه کيیچې پرته له دو چې پانه اچوونکي ورخه په مستقیمه توه ارنه وکي، د هغو اطم

والی شي د پانه اچوونکو لپاره زیادترینه ه او پانه راوله او سوداریز له چې یاد شوی کار په رتیني توه سرته رسوي، ک

  .فعالیتونه په پراخه کچه چک کي

محدود مسوولیت تر یوې قاعدې . لپاره یوي نورو ونه لرونکودويم، محدود مسوولیت، د ارنې او نظارت د لتونو کچه د 

یوه اضافي مالي مسوولیت او هوکې الندې راولي او په هره کچه چې د پانه  پانه اچوونکي تره ونواو قانون الندې، د 

اچوونکو پانه زیاتیي، په هماغه اندازه د دې احتمال کمیي چې د ونه لرونکو له لې خه دې یو ونه لرونکي، د محکمې د 

دې المله، د یوه شرکت اوسني ونه لرونکي  نو له. او پانه له السه ورکي منيحکم له المله این او مجبور شي و خپل شت

ته د شرکت پانه نه  ونه لرونکوواري او له دې الرې، باور تر السه کي چې یاد شوی  ونه لرونکيهه کوي و ول 

وي دوي.لېاندې نه خرې په وپان ه په نورو کسانو باندې د له. او یا دا چې د شرکت پانولو ون محدود مسوولیت د 

  . مله، له پورته یادو شویو لتونو خه ان ساتيالرونکيو پیژندل این نه بولي او له دې 

د الرو چارو آوارولو له الرې، مدیرانو ته دا فکر پیدا کوي و په اغیزناک او ور لېددلېد ونودرېیم، محدود مسوولیت، د 

مدیرانو، (ینار کی دی، چې د و او متخصصو استازو  پدې و کېمو تر اوسه پورې  په خپلو بحثون. ول فعالیت ترسره کي

وال د کمې تجربې او وتیا د ستونزو سره الس او ریوان  ونه) انفرادي(د کنو د ارنې لپاره بیل بیل ) مامورین او داسې نورو

رې، د نمایندیو د لتونو له ال) Disinvesting(وال په انفرادي ول هه کوي چې د اصلي پانې د کمت  ونه.دي

کوالی شي د هغو پر اساس، خپلې برخې وپلوري، د شرکت له  ونه لرونکيپرته له شکه، هغه نرخ چې . کم ته واب ووایي

موجوده ارزت خه استازیتوب کوي کوم چې د و او متخصصو استازو د تصمیم نیونو له المله من ته راي، خو د انفرادي 

په من کې د دغه وتیا شتون و وکوالی شي برخې وپلوري، له ییزو ونه لرونکو او پانه اچوونکو ته نوې  پانه اچوونکو

په اه  ونوتر هغه وخت پورې، چې د . الرې چارې برابروي او په دې توه د استازو کنې او اقدامات مقید او محدودوي

تو او کنو خاوندان دي، کوالی شي یو شمیر آنه چې د ضعیفو اجراتصمیم نیول، تر رأيې اچونې پورې تلی وي، هغه شرکتو

مله، لویې اتحادیې او لې جوې انوي پانه اچوونکي راول او خپل ان ته جلب کي، و د یوه پام و تخفیف د ايودلو له 

د پانه اچوونکو دغه  په شرکت کې د ای په ای کولو په اه. او په شرکت کې نوي مدیریتي یمونه ای پر ای کي

وتیا، موجوده مدیرانو ته دا فکر پیدا کوي چې د برخو د نرخ او قیمت د لو ساتلو په اه په ور او اغیزناک ول فعالیت 

  .وکي

محدود مسوولیت د نرخ او یا د مارکی اقتصاد ته داسې الرې چارې برابروي و وکوالی شي د شرکت د ارزت او لورم، 

نه شي کوالی یو شان و اوسي، نو نه شي  ونېد محدود مسوولیت سره، . ت راول کيمالوعای په اه زیات ماقتصادي 

نو له دې المله پانه اچوونکي مکلف دي و د یوه شرکت د . کوالی د زیات وخت لپاره، د مارکی عین قیمت او نرخ ولري

که د همدغه شروطو . وهیي چې آیا ایودل شوی نرخ سم دی که نهرچینې مصرف و وپسلپاره زیاتې ) تحلیل(د د شننې یلیرل
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په پلي کولو سره، ول د معاملې او سودار وتیا ولري، پانه اچوونکي تر هغې پورې خپلې سودار او معاملې ته دوام 

وونکي د سرچینو د لولو د ینې په سر، زیاتره پانه اچ. ورکوي، چې د برخو نرخ د شرکت په اه د معلوماتو رندوی وي

ومني او په یوه عادالنه نرخ، د ) په هغه شان چې اکل شوی دی( موافق نه دي، دوی په  سره کوالی شي و د مارکی نرخ 

  .اخستل ترسره کي ونو

و شتمنیو خه پانه اچوونکي کوالی شي له خپلې پانې ا. محدود مسوولیت د یوه اغیزمن تنوع لپاره الرې چارې برابرويپنم، 

شرکتونه کوالی شي په ی نرخ باندې زیاته پانه السته . خطرونه، د محصول د یوه متنوع سند په واک کې لرلو سره، کم کي

خو که د . راوي، که پانه اچوونکي د دې اتیا نه لري، و هغه اني خطرونه چې د یو شان پانې خه پیدا کیي، ومني

مسوولیت ینې قاعدې او مقررارت او یا نور دغه شان مناسب انتخابونه ای پر ای شي، پانه اچوونکي هغه په ای د محدود 

د غیر محدود مسوولیت تر مقرراتو او قاعدو الندې د شتمنیو او پانې تنوع، د . دې ته چمتو کیي چې دغه ول خطرونه ومني

سره مخامخ کیي، یو ) ورشکست/افالس(ت د بې خر که یو شرک. دې پر ای چې خطرونه کم کي، زیادت وربخي

نو له دې المله تر غیر محدود مسوولیت الندې معقوله او د پام و . پانه اچوونکی په آسان سره خپله پانه له السه ورکوي

ا شي و هغه  او په پایله کې به پانه اچوونکي دې ته. ستراتیژي به دا وي، چې د اخستل شویو تضمیناتو شمیر کم کي

او د پانې د جلبولو په موخه د خطرونه چې په پانو کې د تنوع د جوولو له المله يې له هغو خه ان ساتلی شوی، ومني 

تونو کچه هم لويشرکت د لې.  

ه چې پانه کل. محدود مسوولیت د پانه اچونې په برخه کې د غوره تصمیمونو د نیولو لپاره، ې الرې چارې برابرويشپم، 

دي،  لرونکياچوونکي د یو متنوع محصولي سند تنان وي، مدیران کوالی شي په هغو پروژو کې چې تر اوسه د مثبت ارزت 

چې پانه  ېدوی کوالی شي، چې پرته له د. د پانه اچونې له الرې د پانه اچوونکو د خومنتوب او رضایت کچه لوه بوزي

الس او ریوان کي، د نویو محصوالتو او اختراعاتو د پراختیا له الرې، یرې لویې خطرناکې  اچوونکي د مفلس او ماتې سره

د  ونوهر یو پانه اچوونکی کوالی شي، د . ، پیل کي)High Variance(پانونې چې د تغییر او بدلون موندلو وتیا ولري 

په ن کې د نا محدود . د ماتې او ناکام خه وساتي کې د موجودیت له الرې خپل ان وساتنې او یا هم په نورو شرکتون

دوی هغه پروژې چې یرې خطرناکې . مسوولیت  د یادو شویو الرو چارو سرچپه، او په توپیر، مدیران خپلې کنې ترسره کوي

خه  چې اوسمهال له یوه اني ارزت خه برخمنې وي، نه مني، خو پانه اچوونکي بالعکس له دوی ېوي سره له د

.غواي و یاد شوی کار ترسره کي، که داسې پروژې کوالی شي د خطرونو کچه یه کي

ولدغه: سئیونېکپامپه،یدیولینصورتیېضدپهتیمسوولمحدوددېچلیدالهغهسرچپه،مواردوویپورتنداوس

دلوي،یتحمتونهلهیاېبریوغولوپرېولنداوبرابرويالملونهاتیزلپارهدلویکرهیرابرسدخطرونودتیمسوول

ایبدپورونودیېمالکانېریچکهوي،تنانتیمسوولمحدوددیېمالکانېچېکرسوداهغهپه: ولپهېلیب

يورکالسهلهسهیپهغیدمجبوریدیورکپوریېتهشرکتشويادیېچبانکهغهشي،ېپاتناکامېکترپهېورک

 )ېنومولهیکوالشينهېچکهسودارتوقانونياورسميپهېسیپاوپورونهخپلخهوغواهېچلپارهېدد). ي

ېباندویرسوداولوپهاندازههلوسوددېباندپورونوخپلوپهدیباي،کپتاوانونهخپلشيیوکوالبانکینومو

دشرکتونه،اليیبراوو. کويادایېایاواداپورونهخپلشيیکوالېچېباندویرداسواوشرکتونوهغوپهیحتدي،یک

  .ديیکیپادهتومهیمستقریغپهکوي،ېپریېخاطرپهپورونودویرسوداناکامهدېچتهسویپهغواونرخسود

  

د بحث و پوتنې

  

اه یې صورت نیوالی دی، تاسو ه فکر کوی چې آیا د افغانستان د  ولو هغو دلیلونو ته په پام چې د محدود مسوولیت په
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  اقتصاد په برخه کې محدود مسوولیت، یو پرمخت او مثبت اقدام دی که منفي؟ 

لېدولپه آزادانه ول د مالکیت 

  

و کې وي رامن ته چې د شرکت په چار ېسهامي او محدود المسوولیت شرکتونه، مالکانو ته دا وتیا وربخي، و پرته له د

او دغه ول خپلواکي او آزاداي سرچپه د هغو آزادیو، چې مو د مشارکتونو  و لېدويشي، د خپل مالکیت ې په آزادانه ول 

د مالکیت آزادانه . په برخه کې ولوستل او ومو لیدل، د شرکت له انحالل او نورو وروستیو اصالحي امونو خه مخنیوی کوي

ایستر بوک  دلومی، د شرکت ارزت زیات ثبات تر السه کوي، لکه رنه مو چې : دې توه یو شمیر ې لرينقلول په الن

آسانه او آزادانه نقلول تر یره حده پورې تر محدود مسوولیت پورې تاو لري، که چیرې  ونوکې ولوستل، د په ليکنه او فیشل 

ه لرونکو پانولو ون ت باندې اغیزه اچوي او په پایله کې، د مالکیت د مبادلې مسوولیت غیر محدود وي، دې د شرکت په ارز

  .حق د شرکت د ارزت المل ري

همدا ول د مالکیت د حق لېد، مالکانو ته دا اجازه ورکوي و خپله برخه په آسان سره له اقتصادي بهیر خه بهر وباسي او یا 

وار سره پانه ونې ته یره خوي او جذابیت وربخي، که خلک کوالی شي، په  دغه کار په خپل. یې په نغدو پیسو بدله کي

همدا ول . شرکتونو کې د خپلې پانه اچونې او سودا ر لمن پراخه کي او په پایله کې په خپلو خطرونو کې تنوع پیدا کي

پورتني . لي شرکت پورې مقید او تلی پاتې شيتر یو اک نا معلوم او نا محدود وخت لپاره پانه اچوونکي اتیا نه لري و د

  .الملونه د شرکت لپاره داسې الرې چارې برابروي و زیاته پانه خپل ان ته راوله او جذب کي

Self(غوتنې  باآلخره، د مالکیت آزادانه لېد، مدیران له شخصي ې serving behavior (خه منع  کوي او د

که مدیران د یوې غلطې کنې مرتکب وري، پانه اچوونکي په . لتونه را یوي) مدیرانو ایکه د مالکانو او( استازیتوب 

نرخ او  ونوخپلې برخې او پانې وپلوري، د  ونه لرونکياوس، که چیرې زیات . وپلوري ونېآسان سره کوالی شي خپلې 

نو له دې المله دغه حالت ول پانه اچوونکي . تقاضا کمیيعرضه زیاتیي او  ونوقیمت ییي، که په داسې حاالتو کې د 

  .دې ته هوي و مدیران د ناوه کنو په واندې خبر او یا هم له دندې خه لیرې کي

مالکان په یوه سهامي شرکت کې کوالی شي خپلې برخې په آزادانه توه  ونوداده، چې د  اصولو قاعدهقصورپه افغانستان کې د 

تاو لري، ولې سهامي شرکتونه  سرهقاعدې  دخو پورته یاد شوی حکم د قصور . ویلېد و)له خو او رضایت پرته  د شرکت( 

د قانون ( په موادو کې مقید او محدود کي ) حقوقي ایتالف( لو وتیا، د خپل شرکت د موافقه لیک ونو د لېدوکوالی شي د 

).ماده  ۹۹

  

د بحث و پوتنې

  

د ) ونو (چې په پورتنیو بحثونو کې ولوستل، د مالکیت د آزادانه لېدولو و ته په پام، ستاسو په نظر، د برخو لکه نه مو 

لېدولو په برخه کې په ونه لرونکو او پانه اچوونکو باندې د محدودیتونو لول به د هغه په تصمیم نیولو باندې ه اغیزې 

واندې کی، چې د مالکیت حق د آزادانه لېد د دومره و سره سره، ولې محدود  هواچوي؟ آیا تاسو کوالی و داسې دلیلون

آیا هغه قوانین چې . د داسې شرکتونو په اه فکر وکئ چې د هغه ونه لرونکي یر کم او محدود وي: او مقید شي؟ اشاره

  انین دي؟سهامي شرکتونو ته اجازه ورکوي و د برخو د لېد حق محدود او مقید کي، ه قو

  قانون د نمایندیو د لتونو د کچې د را یولو په برخه کې ه ول هې کوي؟: ب
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تر اوسه پورې، مو په دې اه چې د محدود المسوولیت او سهامي شرکتونو جوت ه ول او په دغه ول حقوقي مرکزونو او 

مو اوس د دې ینه کوو چې قانون نه کوالی . ث وکبنسونو کې، مدیران، مامورین او ارونکي ه ول رول لوبوي، بح

شي و د باور او اطمنان داسې یوه فضا رامن ته کي چې د شرکت مدیران، مامورین او ارونکي په داسې ول فعالیت کوي 

.چې په هغو ولو کې د ونه لرونکو او مالکانو ې نغتې وي

د  ونوباندې د ) ونه لرونکو(ا د بانکي پورونو او یا په نورو نویو پانه اچوونکو شرکتونه له دوو الرو پانه ترالسه کوي، ی

او پانه د بانکي پور په  منيچې خپل شت ېپلورلو له الرې، که دغه انتخاب پانه اچوونکو ته اجازه ورکوي و پرته له د

خو په یوه شرکت کې پانه اچوونکي او . ت وکيواندې په وثیقه کې کیدي او یا هم د پور په بیا ورکه مکلف شي، پرمخ

ونه لرونکي د پانې په اه خپل خپان په وته کوي، په اني ول که چیرې دوی د شرکت په ورني مدیریت کې الس 

هغه سودار دي چې د خپل شرکت ورن چارې، کنترول او مدیریت يې ارونکو،  ونه لرونکيپه بل عبارت، . ونه لري

اوس کوم شیان کوالی شي چې استازي د ضعیفو او بې ې تصمیمونو له نیولو خه منعه . رانو او مامورینو ته ورسپارلې ديمدی

باندې  ونه لرونکواو یا دوی له داسې تصمیمونو خه وساتي چې د له ييزو او شخصي و د السته راولو په برخه کې په 

د شرکت مدیر په شرکت کې د برقي ستونزو د پورته کولو او حلولو په موخه د : ه ولاضافي لتونه تحمیل نه شي؟ د بیلې پ

یوه ه برقي په له کې دی، اوس د دې احتمال شته چې نوموی مدیر د پورتني کار د سرته رسولو لپاره خپل ورور واکي او د 

شرکت . خه و چنده اضافي لتونه غوايمدیر ورور سره له دو چې په مارکی کې د ه شهرت خاوند نه دی، له شرکت 

له )مدیر، مامور او یا ارونکی (استازی . د اضافي لتونو په ورکه کوم چې باید د ونه لرونکو له خوا پرې شي، تاواني کیي

، د ورور خواې او له بل) که هغه یوه اکلې اندازه د معاش ترالسه کوي ( یوې خوا، په دې برخه کې کوم مالي تاوان نه الي 

  .  د اکنې له الرې کوالی شي خپلې کورن ته اقتصادي ې را غونې کي

په یاد ولرئ . رابرسیره کیي اهپورته یاده شوې موضوع، یوه یره پخوان او قدیمي موضوع ده، چې د استازو او سودارو په 

لتونو خه عبارت دي چې د استازي د کنو په پایله کې د او پو  كارهلتونه له ولو هغو ) نمایند(چې د استازیتوب 

پانه اچوونکي د مدیرانو، مامورینو او ارونکو د ناسمو . ونه لرونکو او پانه اچوونکو په شتمنیو او پانه باندې تحمیلیي

ي قواعد او قوانین، چې د په واندې د خپلې پانې د ساتنې په موخه قانون ته سترې په الره دي، د شرکت مدیریت 17کنو

محدود المسوولیت او سهامي شرکتونو د قوانینو او د یوه حقوقي شرکت د موافقه لیک په را کې تدوین او لیکل شوي دي، 

الرې چارې برابرې کي چې له یوې خوا د شرکت ونه لرونکو ته عبارت دي او هه کوي و د تصمیم نیولو لپاره داسې

یوزې او له بلې خوا، استازي دې ته ا کي چې د شخصي و د السته راوول په موخه د شرکت له اغیزمنې او ورې پر

حقوق پوهان په عمومي ول د دې مالتي دي . امکاناتو او په ونه لرونکو باندې د اضافي لتونو له تحمیل خه ان وساتي

له الرې ) د شرکتي مدیریت د سم سیستم ( د الرو چارو برابرولو چې په پولي مارکیونو او کورنیو شرکتونو کې د سالمو سیالیو 

  . 18د پانه اچونې د روحیې پیاوتیا وره پریوزي او په پایله کې، د ملي اقتصاد د پراختیا لپاره ې الرې چارې آوارې شي

                                               
دا په اه كوي، چې د حقوقي مصؤنيتونو موجوديت د  كال كې د دويجي، كاري او سولز لخوا ترسره شوې، ۲۰۰۷هغه ېنه چې په - 17

 ۲۲٪خه تر  ٪۴برعكس، د شركت انتياوې بيا د پانونې په اونده پرېكو يوازې له . اغېز لري ۷۳پانونې په اونده پرېكو په سلو كې 

.كال خپرونه ۲۰۰۹پاه، د  ۲۸، د افغانستان ملي پېژندليك. كال كې تجارت ۲۰۰۹نيوال بانك، په .  پورې اغېز شيندلى شي

كال خپرونهمیالدی 2007پاۀ، د  6بوز، آلن، هاملتون، د تجارت قانون او لوى اقتصادي ااصالحات، - 18
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د ونه لرونکيو رأیه : ه په واک کې لريد مخنیوي لپارې دری الرې او اختیاروناو ناوه رفتار د افغانستان قانون د ناسم مدیریت 

چې په نوبت سره، .  د کنترول لپاره د مارکی پروسه ونه لرونکو لپارهدندې او همدا ول د  امانتداریاچونه، د ونه لرونکيو د 

  .هره یوه یې په الندې توه تر غور او ینې الندې نیول کیي

رأيه اچونهونه لرونکود 

  

و وکوالی شي د پام و او اني تصمیمونه رأيه اچونې ته واچوي، په یوه شرکت  ددې لپاره دی غه حقد ونه لرونکو د

د قانون له مخې، ونه لرونکي مکلف دي و د مدیرانو او . کې د مدیریتي کنترول لپاره لومن او ساده ترینه الر شمیرل کیي

پرته له هغو ( ، د حقوقي ایتالف د موافقه لیک د موادو د تعدیالتو )ې ماد ۵۹او  ۳۵د شرکتونو د قانون ( ارونکو د اکنې 

کې هر ول زیادت او همدا ول د شرکت د انحالل په اه،  ونو، د شرکت په)تعدیالتو چې تر اداري جزئیاتو پورې تاو لري 

د لتونو تر ) نمایندیو(چې د استازو  ولې ونه لرونکي مکلف دي و په پورته یادو شویو مسایلو کې. رأیه اچونه ترسره کي

او  ونه لرونکيکه یو مدیر او یا ارونکی په ناسم سره کنې ترسره کي، . کمت پورې اه لري،  رأیه اچونه ترسره کي

پانه اچوونکي کوالی شي رأيه اچونه وکي او هغه له دندې خه وه کي او د مهمو تصمیمونو لکه د شرکت د موافقه 

 او مدیرانو ې په کر کې ولویي او د  ونه لرونکویک په موادو کې تعدیل او یا د هغو انحالل په اه یر احتمال لري چې د ل

رأیه اچونه دوی ته دا واک او صالحیت وربخي و د مدیرانو او ارونکو له فرصت طلبانه کنو خه مخ نیوی  ونه لرونکو

  . سره مبارزه وکي وکي او یا په یو بل ول د هغو

مهمه داده چې ینې قوانین د قصور په اه دي او هغه په دې معنی، چې . حقوقي الرې چارې په نسبتي ول سمې او مستقیمې دي

کوالی شي چې د الندینیو الرو خه په ه  ونه لرونکي. شرکتونه کوالی شي و د ایتالفي تشکیل په موادو کې تغیر راولي

ناستو په تر کې او یا هم د کتبې رضایت او خوې له ) انو(د مهالنیو ناستو او فوق العاده : چونه ترسره کياخستو، رأیه ا

.الرې

  

 کلن)او فوق العاده ناستې) مهالن  

رونکو سربیره پر دې، مدیره پالوی او یا د ونه ل). ماده  )۶۹ل جوه کيسهامي شرکتونه باید کلن ناسته په هر کال کې یو 

یا کومه بله اندازه چې د ایتالفي شرکت موافقه لیک له ( سلنې رأیو مالک وی  ۱۰له لې خه یو ونه لرونکي چې ل تر له 

.، کوالی شي و د ناستو د نیولو لپاره غوتنه وکي)خوا اکل شوی وی 

  

د بحث و پوتنې

  

یو تن وي، د ناستو د جوولو د غوتنې واک او صالحیت سلنه او یا زیات له هغو د رأ ۱۰ولې هغه ونه لرونکي چې 

د هغو کسانو لپاره چې په . لري؟ ولې په یاد ولرئ چې د ونه لرونکو ناستې کیدای شي یر لت او وخت ته اتیا ولري

پل سلنه رأیې د دې الرې چارې برابروي و د شرکت د راتلونکې په اه خ ۱۰شرکت کې د زیات مالکیت تن وي، 

واندیزونه او نیوکې رند کي، خو په عین وخت کې، دغه مسأله هغه ونه لرونکي چې په شرکت کې د کمې اندازې 

خاوندان دي، د بې هوده او بې ې ناستو د ترسره کولو په موخه له غوتنو او واندیزونو خه محروم او هغه ونه لرونکي چې 

ه که دوی د بې هو. په دغو بې هوده او وخت ضایع کوونکو ناستو الس نه پورې کوي د زیاتو ملکیتونو یا رأیو خاوندان دي،

په هر حال دا قانون د قصور قانون . او بې ې ناستو د ترسره کولو له المله په دوی باندې د مالي زیان زیاته سلنه تحمیل کیي

سلنه چې له پورتن الرې خه توپیر ولري، د ایتالفي دی او سهامي شرکتونه کوالی شي د ناستو د جوولو په اه، یوه کمه 
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  .شرکت په موافقه لیک کې ای پر ای کي

  

د ونه لرونکو ناستې: چک لیست

  

او له فوق  ۱۰چې د شرکت په ناستو کې د رأیو خاوندان دي، له مهالن ناستې خه باید ل تر له  ونه لرونکيهغه : خبرتیا

تر ل خه ل ي  ۵ه العاده ناستېاندې خبر تر السه کې وماده ۷۴( ور.(

  

ونه لرونکو په ناسته /ونه شي کوالی و په خپله د پانه اچوونکو ونه لرونکیکه یو  : په ناسته کې د ون الرې چارې

و له ته اجازه ورکي و د ارتباطي وسایل ونه لرونکیکې ون وکي، د ایتالفي شرکت موافقه لیک کوالی شي نوموي 

و  یهمدا ول ونه لرونکي کوالی ش]). م بند ۴[مادې  ۷۱او  ۷۰( په ناسته کې ون وکي ) تلیفون او داسې نور(الرې لکه 

.غونه کې ون وکي/، د شرکت په ناستهاْیوه وکیل ته دنده وسپاري چې د هغه د نه شتون په صورت کې نیابت

  

( ونه لرونکي د یوې رأیې حق لري /هرې برخې په واندې هر پانه اچوونکی د قصور د قانون سره سم، دې: د رأیو شمیر

کي، چې ونه لرونکي یې د دوو رأیو حق ولري، د هی وونېغ، شرکتونه کوالی شي و داسې ېخو سربیره پر د). ماده ۸۱

 بیل حقوق لري، په معمولي توه کومې برخې چې بیال. رأيې حق ونه لري او یا هم په انو تصمیمونو کې د رأیې حق ولري

یوه بله قاعده چې یره مهمه ده هغه داده چې، که د مالکیت برخې تر یو بل سهامي شرکت پورې . په بیال بیلو انو ویشل کیي

د دې قاعدې سرچپه چې یوه رأيه د یوې برخې په مقابل کې ده، دغه قانون . تاو ولري، مالک یې د رأیې اچونې حق نه لري

. زمي او اجباري دیال

  

د دې لپاره چې د ناستې رأیه د اعتبار و ول شيٍ، د ونه لرونکو کم شمیر باید په ناسته کې خپل حضور : د نصاب اندازه

هر شرکت امکان لري د حقوقي ایتالف په . په نوم یادیي) quorum) (د نصاب حد ( د هغوی ل تر له نصاب د . ولري

( سلنه کم وي  ۲۵اب حد واکي، سربیره پر دې، د نصاب د سلنې له کبله، ونه لرونکي نه شي کوالی تر موافقه لیک کې د نص

که د ). ماده ۸۴) (هغه ونه لرونکي چې د شرکت له خوا صادر شوي وي او د موضوع په اه د رأيې مستحق ل شوي وي

اکلې، د قصور قانون دا دی، چې د موضوع په اه باید د  حقوقي ایتالف موافقه لیک کوم حد او اندازه د نصاب لپاره نه وي

. برخو زیاتره مالکان رأیه ورکي

  

articles(همدا ول د ایتالفي قانون مواد : د بریالیتوب قانون of incorporation (اکی چې د /کوالی شي و

که د شرکت پلورل او یا انحالل، شرکت باید داسې په ینو مسایلو کې ل. واندیزې رأیې د بریالیتوب لپاره ومره رأيې اینې دي

خو که د ایتالفي جوت . له خوا تصویب او یا منظور شوې وي) ٪ ۷۵د بیلې په توه ( یوه طرحه ولري چې د اکثریت رایو

په . اینه دهموادو، د موضوع د تصویب لپاره د سلنې نصاب او اندازه نه وي اکلې، نو په دې وخت کې د نصاب زیادتره اندازه 

 اکنې موضوع ده چې په دې وخت کې یوازې زیاتره کچه د پلي کېدو و خه د شرکت د مدیرانو د ه یو له استثناءاتودې ا

  .  ده

  

امونه) کتبي(ليكلي 

  

كلي ول رأیې اچونې درېیمه الره، دغه الره عبارت ده له دې چې له ناستې خه د غیابت او نه شتون په صورت کې رأیه په ليد 

کتبي اقدام باید د ونه لرونکو د هماغه رأیو له خوا چې د هغو تصویب ته اتیا ده، السلیک شي، و ). ماده۷۳(صورت نیسي 
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نو له دې المله، که پورته یاد شوی اقدام، د حقوقي . وکوالی شي د ونه لرونکو په ناسته کې د یوې طرحې په توه تصویب شي

نظر وي او دغه تعدیل په ناسته کې د زیاتو رأیو له خوا تصویب ته اتیا ولري، ونه  شوی  لپاره واندیایتالف د موادو د تعدیل 

لرونکي کوالی شي و د ناستې د جوولو پر ای، دغه ول تعدیالت د ليكلي اقدام له الرې تصویب کي او هغه په دې شرط 

  .چې د مستحقو رأیو د اکثریت له خوا السلیک شي

  ييز اقدام ستونزېد له 

په حقیقت کې، د ونه لرونکو د رأیې ورکولو پروسه، د استازو د  ناسمو کنو په واندې د ارنې او ینې حیثیت لري، د له 

ييز اقدام د ستونزې په اساس، زیادتره ونه لرونکي د دې عالقه مند نه دي و د رأیې ورکولو مسوولیتونه یر سخت او کلک 

ونه لرونکي په اني ول هغه ونه لرونکي چې په شرکت کې یې د برخې کچه یه وي، حتی د رأیه ورکولو یر . ونیسي

دلیل یې دا دی چې یا دوی فکر نه کوي چې د دوی رأیه دې په تصمیم نیونه اغیزه واچوي او یا دا . لپاره هی تکلیف نه وباسي

ې خه چې دوی یې په شرکت کې د ل ا و وې برخې په پایله کې ناسته کې د ون لتونه، له هغې / چې په غونه

نو له دې المله، کوالی شو ووایو چې دغه ول ونه لرونکي د رأیه ورکولو لپاره کافي او بس عالقه . ترالسه کوي، درانه پریوزي

  .نه لري

د قانون ( رکل شي چې د شرکت سوابق ویي کولو لپاره یوه الره داده، و ونه لرونکو ته اجازه و ليرېد دغې ستونزې د 

هغه ونه لرونکي چې غواي ). ماده  ۸۰( او همدا ول له ناستې خه واندې د ونه لرونکو پر لیست یوه کتنه وکي ) ماده  ۸۷

ونه د شرکت سوابق و یي، په ذهن کې باید یوه مناسبه موخه ولري، داسې یو مقصد چې د شرکت د پانه اچوونکو او 

مناسبه موخه په دې معنی، چې ونه لرونکو ته باید قانوني او مشروع ه . لرونکو په صفت د دوی د و سره منطقي تاو ولري

له دې الرې، له یوې خوا کوالی شي له . شتون ولري و د هغو پر بنا وکوالی شي د شرکت سوابقو ته السرسی پیدا کي

الره برابره کي او له بله لوریه، د شرکت له السرس خه هغه کسان چې په شرکت کې شرکت خه د ونه لرونکو ارنې ته 

ولې په مجموع کې، مو غواو د دغه شان ارنو او ینو خه مخ نیوی وکو، که د . ل او یه برخه لري، لیرې پاتې کیي

ی ه نه لري، خو په عین حال کې، د دغه شان ېان تونو او د معلوماتو د شرکت لپاره کومهارنو سره، د زیاتو ل نو او

  .تیتیدلو خطر هم مل دی

د شرکت د ونه لرونکو په اه چې کومو معلوماتو ته باید السرسی ولري، د شرکت د مدیرانو او پانه اچوونکو د مسوولیتونو او 

سوابقو ته د السرس حق، ونه لرونکو ته د  د شرکت. تصامیمو د تفکیک په اه زیاتې پوتنې او جې را من ته کې دي

د ولو ونه لرونکو لیست ته د یوه ونه لرونکي السرسی، . شرکت د مدیرانو، ارونکو او مامورینو ارنه او نظارت آسانه کوي

که د مدیرانو، ونه لرونکو او پانه اچوونکو ته د دې وتیا وربخي و په آسان د یو او بل سره افهام او تفهیم وکي او 

ارونکو او مامورینو په کنو کې کومه کمي پیدا کي، کوالی شي د یو او بل مالت تر السه او هغه د رأیه ورکونې په ناسته 

.کې را وبولي

نجیب اهللا تصمیم نیسي چې د ختو د کارخانې لپاره یو سهامي شرکت جو کي، د نوموي شرکت یو : د موضوع روانتیا

د ونه لرونکو د مهالن ناستې په تر کې، د شرکت غي په یوه نوې او سیاله . برخې په سودارو باندې پلوري زیات شمیر

ونه لرونکي باید د دې موضوع په اه رأیه اچونه وکي . کارخانه کې د نوموې کارخانې د ادغام په اه رأیه اچونه ترسره کوي

په موادو کې تعدیل ته اتیا ) د سهامي شرکت په موافقه لیک ( قوقي ایتالف که د یوه شرکت ادغام په بل شرکت کې، د ح

یو کس د امیر په نوم په شرکت کې د پانې یره کمه برخه لري، هغه فکر کوي چې د ادغام مفکوره کومه اغیزمنه او ه . لري

افغان زیانمن کیي، په  ۲۰۰غام خه نوموی د خپل ان سره حساب کوي او دې ته رسیي چې نوموی له اد. مفکوره نه ده
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او هغه  هکله مطالعهد کار دریدل، د ادغام د ادبیاتو په ( افغان لت لري  ۱۰۰۰داسې حال کې چې په ناسته کې د هغه حضور 

، خو په سربیره پر دې، چې امیر د ادغام له المله یو اندازه پیسې له السه ورکي). وخت چې د ناستې د ون لپاره لول کیي

چې د ادغام لپاره د رأیې اچونې په موخه نیول کیي، عالقمند نه دی، که هغه په دې پرېکه ناسته کې د ون لپاره کومه 

.ون کې زیاتې پیسې له السه ورکوي

  

د معتمد دندې

اساسي دنده

انون په اه واندې شو، په یاد راوی او د ق) نمایند ( په دې پاو کې، تاسو باید زمو واندینی بحث چې د استازیتوب 

د معتمد  د دندې موخه داده چې له مالک او سودار خه په نیابت، د معامالتو د سرته رسولو په برخه کې د . مطالعه یې کئ

د معتمد   (دغه قانون . کي او سودار هم د استازي د کنو په واندې مقید او ملزم کي هاستازي آزادي او خپلواکي محدود

، د پورته یادې شوې موخې د السته راولو په موخه، پر استازي باندې د کنې یو معیار تحمیلوي و د نوموي د تصمیم )دنده 

د استازیتوب . په بل عبارت، د سودار په واندې د استازي کنې سمې او محدودې کي. نیولو پر واک باندې حاکم او پلی وي

 ) انه نه دی او قانون ) نمایندنو معیار سم روکه د استازي د ک ،يکوالی شي د مدافع وکیالنو لپاره زیاتې ستونزې پیدا ک

کي چې آیا استازي د خپلو کنو له معیار خه  هپه هغه کې دا نه ده په وته شوې چې محکمې نه کوالی شي، و معلوم

کي چې د استازي د  هعلومې نه دي چې د هغو پر بنا محکمه معلومپه بل عبارت، داسې الرې چارې م. پیروي کې ده که نه

په نیواله کچه، هغه قوانین چې د سهامي شرکت د استازو . کنو او اکلو معیارونو تر من مطابقت او سمون شتون لري او که نه

په سمه او منظمه توه هغه نه شي  دندې یې او تجویزوي یې، یر وخت یوازې هغه مبهم او نا معلوم معیارونه واندیزوي چې

، د وخت تیریدل به په خپله د دې پریکه کوي چې د افغانستان محکمې نه شتهدغه مسأله په افغانستان کې هم . پلي کوالی

ماده یوازې دومره روانه  ۴۷د سهامي او محدود المسوولیت شرکتونو د قانون د لومي بند . کوالی شي دغه دنده تعریف کي

اندې که اچوونکو په وتې په پام کې ونیسي او د پان ه اچوونکو بهترینېې ده چې مدیره پالوی باید د سهامي شرکت او پان

due(خپلې دندې، په یر یر او احتیاط  diligence (يي بند . سره ترسره کماده  ۶۶همدا شان د شرکت د قانون د لوم

د سهامي شرکت او پانه اچوونکو د و د راولولو او جلبولو په موخه، خپلې دندې  وايي، ارونکی پالوی باید په ه نیت او

ماده وایي، چې په مدیرانو باندې لول شویو تورونو او شکایتونو ته په پام، ارونکی پالوی  ۶۷د شرکتونو د قانون . ترسره کي

.و د پام و کنې ترسره کيباید شکایتونه په سمه او منظمه توه ویي او په هغو اه معقول ا

کلمې ساده تر سترو کیي، خو په عمل ) معقول ( او ) نېکه اراده( ، )په کار پسې الزم غور(، )بهترینې ې( چې د  ېددسره 

اوس پوتنه داده، که مدیران او ارونکي . کې د پورتنیو کلمو د اني او مشخص مفهوم په وته کول یر سخت دي

پلو دندو کې له تخلف او سرغونې خه ان وساتي، کومو معیارونو ته باید الس واچوي؟ د دا ول معیارونو د وغواي په خ

دا مسأله روانه ده چې . شينمنع منلو  لهتسوید په وخت کې، مهم کی دا دی چې مدیران باید د شرکت اوند ولو خطرونو 

په مفهوم او معنی باندې تفسیر او په پام کې ونیول شي، ) بهترینو و ( د  اول شوی مالي زیان او تاوان نه شي کیدای د شرکت

 ارونکو باندې هغه په تحمیل شي، هغه هی ه له السه ورکوي او په مدیرانو اوخو که شرکت هر وخت یوه اندازه پیسې او پان

value) (ارزتمندې پانه اچونې ( د . وخت به دا ول خطرونه ونه مني maximizing investment( ه زیات شمیرپه ا

تصمیمونه چې نیول کیي، ه نا ه له خطر خه ک وي او تر کومه وخته چې دغه ول تصمیمونه د ه نیت له مخې ترسره 

د موضوع . کي نه شي، په هی صورت پانه اچوونکي نه غواي و مدیران له دغه ول خطر خه ک تصمیمونو خه منع

په سلو  ۷۰. افغان پانونه کوي ۱۰۰۰۰۰نجیب اهللا په یوه پروژه کې :  روانتیا لپاره الندې بیله په پام کې ونیسئاو مسألې د ال

سلنه  ۲۰یا دا چې یاد شوی مبلغ به ورته ( افغان وي  ۲۰۰۰۰کې د دې چانس لیدل کیي چې د کال په اودو کې به ورته 
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. افغان تاوان واوي ۲۰۰۰۰سلنه یا  ۲۰او احتمال لري چې نوموی مبلغ به هغه ته  ، همدا شان د دې چانس)ه السته راوي 

تاوان واوي، ستاسو په اند، آیا مدیران له دې المله چې نه دي بریالي  ۲۰۰۰۰که د کال په اودو کې نوموې پروژه نجیب اهللا ته 

موخه تصمیم ونیسي، باید مجازات شي؟ که داسې بیلې او  شوي او یا یې نه دي غوتي، د شرکت د و و د السته راوولو په

  شواهد شتون ولري چې دوی د ه نیت له مخې کار کی دی، نو په دې وخت کې ه باید وکل شي؟

عقل داسې پریکه کوي چې اکلې دندې، استازی دې ته ا باسي و په دومره غور او احتیاط سره کنې ترسره کي چې که یو 

دغه خبره په دې معنی ده چې مدیران باید د خپلو . تاط کس د هغه په ای وای، نو دغه کنې به یې ترسره کې وایمعمولي مح

هغه باید د : په توه مثالکنو په اه پوره ینه وکي و د د و او خطرونو په هکله پوره باور او اطمینان السته راوي، د 

رنیو سالکارانو او یا ولو مسلکي سالکارانو سره سال او مشوره هرخې کارپوه وي، د بشرکت د هغو کار کوونکو چې د اونده ب

امله اد دغه پرکي په راتلونکو برخو کې به ولولی چې که یو مدیر د شرکت د و سربیره، په یوه اني ه لرونکې مع. وکي

.کې کیل وي، باید له ینو نورو رسمیاتو خه پیروي او متابعت وکي

  

د بحث و پوتنې

باید له هغو خه پیروي او متابعت وکي، ) مدیران، ارونکي او مامورین(وروسته له دې چې مو معیاري کنې چې استازي 

کي چې د دندو د ترسره کولو په پاو کې، یاد شوي استازي په ريتیني توه له  همعلومتر و کوالی شي  قضاوتنه 

ابعت کی دی او که نه؟ بیا هم هغه تیره شوې فرضي بیله چې مو مخکې واندې که، په پام کې معیارونو خه پیروي او مت

٪ د تاوان احتمال لیدل کیي، فرض کی چې مدیرانو د و او خطرونو په ۳۰٪ د ې او ۷۰هغه پروژه چې په هغو کې : ونیسئ

مله خپلې دندې یې په پوره غور او د ه نیت له مخې ااو له دې  (اه د یوې معقولې او پام و ینې او ارنې تصمیم نیولی دی 

آیا محکمه په دې اه چې مدیران وايي چو مو د شرکت لپاره د غوره او یرو و د السته راولو په برخه ). ترسره کې دي 

کي چې د مدیرانو کې پوره هې کې دي، تسلیم شي او یوازې په هغو ایونو او مواردو کې الس ووهي و معلومه 

مل وو او هر هویار او معقول کس که په ه نیت وال وای، نو دغه ول  سره تصمیمونه له یرو زیانونو خه ک او د هغو

تصمیمونه یې نه نیول؟ او یا محکمه باید خپل ان د مدیرانو په ای وي او شته معلومات ویي او پریکه وکي چې مدیرانو 

یوالی دی؟ خو په یاد ولرئ چې د شرکت مدیران د محکمې په پرتله له زیاتې سوادریزې پوهې او تخصص ه ول تصمیم ن

خه برخمن دي او کوالی شي چې د شرکت په صنعت کې یر پیچلي الملونه او د په خپله د شرکت اتیاوې په ه او مسلکي 

یوې پانه اچونې اهلیت او وتیا، له تخنیکي اخه په  اوس، یو قاضي د دې لپاره چې وکوالی شي و د. توه معلومې کي

تن وي؟  انتیاووپوره ول وارزوي او هغه د شرکت په اه د ولو شته انتخابونو سره پرتله کي، باید د کومو شروطو او 

ی وای، نو کومو الرو که تاسو د یوه شرکت مدیر او یا هم د ارنې غی وای، کومې الرې چارې او که تاسو یو پانه اچوونک

  چارو ته به مو د لومیتوب حق ورکی وای؟

د مغایرو و درلودونکی مدېر خپله دنده نه تنظيموی

و خاوند ) مغایرو(کله چې مدیر د شرکت په یوه معالمله کې اني اضافي ه ولري، ویل کیي چې د شرکت مدیر د بیال بیلو 

مادې سره سم، یو مدیر هغه وخت د  ۵۰د قانون د . خه پیروي او متابعت وکي) ندودونوک(دی او باید له اضافي کنالرو 

ه، مور او پالر، وروه، خویندې، زامن، لمسیان او یا نور داسې (مغایرو و لرونکی دی چې مدیر په خپله او یا د هغه خپلوان 

په یوه لوري کې واقع وي او یا په معامله کې د کومې ، په رسمي ول د معاملې )کسان چې د هغه په کورن کې ژوند کوي 

کوي، که د دې شک لیدل کیي چې د  په داسې حالت کې قانون، د مدیر لپاره ینې نورې دندې وضع. مالي ې تن وي

نو مالي مدیر قضاوت د کوم جوت له مخې صورت نیسي او احتمال لیدل کیي چې هغه به د شرکت په لتونو باندې د خپلوا
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  .نو له دې المله، په دې وخت کې مو زیاته اتیا لرو چې د استازو د بدو او ناسمو کنو په اه فکر ولرو. ې تأمین کي

سربیره پر دې، دا به هم مناسب نه وي چې له یوې معاملې خه یوازې د دې لپاره چې د هغه مدیر په کې د مغایرې ې تن 

. داسې معاملې هم شته چې د مغایرو و د شتون سره سره، د شرکت لپاره ارزتمند او اغیزمنې ديینې . دی، ان وساتل شي

نو له دې المله، د معاملو د تمایز او بیلتیا لپاره چې آیا کومې د شرکت لپاره ورې او اغیزمنې او کومې د شرکت لپاره زیانمنې 

قانون د یاد شوي میکانیزم او اصل د السته راولو . یکانیزم شتون ولرياو بې ې دي، د تفکیک او جدایی لپاره یو اصل او م

. لپاره، هغه مدیر ته چې مغایرې ې ولري، دنده سپارلې ده و هغه مغایره ه د ول مدیره پالوي د غو لپاره په وته کي

چې مدیره پالوی، د دې موضوع په اه چې آیا دغه پریکه او مسأله په معامله کې ولو کیلو لوریو ته باور او اطمینان ورکوي 

  .معامله ادامه پیدا کي او که نه، د تصمیم نیولو په وخت کې پوره معلوماتو ته السرسی لري

( د موضوع د خپریدو او افشا خه وروسته، که زیاتره مدیران، له مغایرو و پرته، بیا هم معامله تأیید کي، معامله د اعتبار و ده 

مدیر هغه وخت د مغایر او بیل لوري په توه پیژندل کیي چې نوموی په معامله کې د مغایر منفعت تن نه ). ماده  ۵۲ون د قان

همدا ول که زیاتره . وي او یا هم کومه کورن، مالي او مسلکي ایکه د هغه مدیر سره چې د مغایر منفعت خاوند دی، و نه لري

، پرته ديلرونکي  ې مغایرتون ېول). ماده  ۵۳( ته، معامله تایید او ومني، معامله د اعتبار و ده ونه لرونکي، له مغایرو و پر

  .له هغو ونو چې د شرکت د مدیر په تصرف او یا د هغه د اوندو کسانو په الس کې وي

، محکمه اوس هم کوالی شي و په یاد ولرئ کله چې د مغایرو و نه لرونکو مدیرانو له خوا یوه مغایره معامله تصویب شي

قرارداد منع کي او یا د مغایرې ې لرونکي مدیر ته تاوان پ کي، خو هغه مغایره معامله چې د مغایرو و نه لرونکو ونه 

لرونکو له خوا تصویب او منل شوې وي او محکمې په هغو اه داسې پریکه کې وي چې د سهامي شرکت لپاره عادالنه وي، له 

امله، که یو مدیر وغواي چې نو له دې). ماده ۵۱لومی بند، ( ده  خونديه ول مالي او قضایي تحریمونو خه مصوون اودغ

محکمه دې د هغه له مغایرې معاملې خه ساتنه او حراست وکي، مناسبه الره به دا وي چې مدیر باید د ونه لرونکو تأییدي او 

چې د نوموي د معاملې سموالی او صحت، د محکمې د یوې عادالنه او خپلواکې ینې منظوري الس ته راوي او مطمئن شي 

.له خوا تأیید شي

    

brick(د نجیب اهللا د ختو د تولید شرکت او یا د ختو د تولید ایتالف : روانتیا موضوعد  incorporated ( ه کېپه دې ل

د شرکت د مدیرانو له لې خه . تان ولو لیرې پرتو سیمو ته ختې ورسويدی و د بار چاالن یو مشارکت پرانیزي او د افغانس

سره له دو . یو هم امیر دی، د بار چاالن یو شرکت لري او د ختو د تولید د شرکت اتیاوو ته ه مناسب واب ویونکی دی

ل لپاره، د امیر شرکت یو مناسب او چې د نوموي شرکت د اکنې له الرې امیر ته مالي ه رسیي، خو بیا هم د حمل او نق

د امیر د بار چاالن شرکت یوازینی شرکت دی چې کوالی شي د افغانستان ولو لیرې پرتو : مثبت تصمیم دی، د بیلې په ول

 اوس، که امیر خپله اني ه د مدیره پالوي په ناسته کې کې کاره کي، او د مغایرې ې نه. سیمو ته ورسوي او ویې ویشي

لرونکي ونه لرونکي او پانه اچوونکي د امیر معامله تأیید او ومني، نو په دې وخت امیر د معتمد په دنده کې هی کمي نه ده 

  .کې

  .د ونه لرونکو د دعوې اقامه کول: د معتمد  د دندو انفاذ

لپاره ینې اني اصول او میکانیزمونه ه بایدپه هکلد سزا  وي، باید د سر غونکو هاغیزمن هد دې لپاره چې د معتمد دنده یر

عادالنه سزاانې په خپل وار، د دې لپاره په پام کې نیول شوې دي و مدیران او مامورین له سرغونې خه ان . شتون ولري

  .ريد استازو د ناسمو کنو د مخ نیوي لپاره د سزا او مجازاتو اصل، په حقیقت کې د دعوې د اقامې معنی ل. وساتي
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له شرکت خه په نیابت، هر یو ونه لرونکي کوالی شی د مدیر او مامور په واندې چې د معتمد له دندې خه یې سرغونه 

دی، په  یکوم مدیر او مامور چې سهامي شرکت یا مالکانو ته زیان او تاوان اول). ماده  ۴۸( کې ده، خپله دعوا ثبت کي 

نو کوم ونه لرونکي چې د شرکت په نیابت، نه له خپله انه خه، د دعوې .  و ته متوجه دیحقیقت کې دغه تاوان ونه لرونک

Derivative) (اشتقاقي حکم غوتنې ( اقامه کوي، دغه یاده شوې دعوه د  lawsuit( ه لرونکو یاکه ون ،يپه نوم یادی

نو د دې لپاره چې یاد شوی کس د دعوې د . یرا والېسهم لرونکو ته اول شوی تاوان د سهامي شرکت له مالکیت خه 

  .حاضر وياقامې وتیا ولري، هغه باید د سرغونې په وخت کې 

ونه لرونکي مکلف دي و له سهامي شرکت خه غوتنه وکي چې د سر  د اشتقاقي دعوې له اقامې خه واندې، ول

کورني یا : دي په الندې ولدغه ول سم او مناسب امونه  .غوونکي او متخلف په واندې مناسب او سم امونه پورته کي

ورو په ۹۰شرکت باید د ونه لرونکو غوتنو ته د . داخلي اصالحي امونه او یا په خپله د شرکت له خوا د دعوې اقامه کول

سته راوالی شي؟ د دغه ستاسو په اند، د حکم غوتنې لپاره د پورتني شرط تقیید، کومې موخې ال. دقیق واب ووایي تر کې

اتیا او شرط د مقیدولو دلیل دا دی، چې شرکت د یوه مرکز او بنس په توه، له مالي زیان او تاوان خه په مستقیمه توه 

متضرر شوی دی او دا سمه او مناسبه خبر ده چې د ولو سهم لرونکو په نیابت او استازیتوب د مالي تاوان د پ او داسې نورو 

، سهامي شرکتونه دې ته هوي و د دعوې له )پیش شرط ( همدا ول دغه شرط . د حل لپاره د دعوې اقامه وکي ستونزو

اقامې واندې کومه چې له مالي اخه زیات د زیاتو لتونو سره مل ده، یو شمیر داخلي اصالحي امونه پورته کي، خو که 

ې دا یو مناسب عمل دی، نوموی شرکت مجبور دی و د دعوې د شرکت د دعوې د اقامې کلک هو وکي او پرې وکي چ

خو بیا هم سهامي شرکت مکلف دی و د دعوې له اقامې خه . اقامې د پرانستلو او دوام لپاره کافي او پوره سرچینې ولري

مي وي او يو پر بل مدیران کیدای شي د یو او بل سره یر ندې او صمی. واندې ول سهم ونه لرونکي په جریان کې واچوي

يې زه سوزیي، چې په پایله کې احتمال لري چې په خپلو ملرو باندې د دعوې د اقامي مالتي نه وي او په آسان سره دغه 

که شرکت د مناسبو تصمیمونو د نیولو په موخه د ونه لرونکو غوته رد کي، نو په دې وخت کې ونه . کار ته حاضر نه شي

  . د اقامه کولو لپاره نورو قضايي برخو ته رجوع وکي) اشتقاقي دعوې ( د لرونکي کوالی شي 

و ) او په ینې قضیو او حاالتو کې یې مکلف بولي( وروستی کی په دې اه دادی، چې قانون د شرکتونو لپاره اجازه ورکوي 

وخت پورې چې نه وي معلومه شوې چې قضایي لتونه، چې د استازي له خوا تر قضایي تعقیب الندې غوتل کیي، تر هغه 

قضايي لتونه د مدافع وکیل حق ). ماده  ۵۸( نوموي استازي د بد او ناسم نیت له مخې عمل ترسره کی دی، پرې کي 

، او د محکمو له پریکو خه پیدا د محکمې د حکم له مخې اکل شوی زیان جبيره کول، حکومتي جریمهالزحمې، د 

) تاوان ورکې (یا ) غرامت د ورکې(د دغه ول لتونو د ورکې لپاره د شرکت وعده د . نونو ته شاملیيتاوانور کیدونکیو 

)indemnification (يول شرکتونه کوالی شي، د استازو له درکه . په نوم یادی همدا ) چې د رسمي صالحیت او واک سره

په دې اه تاسې شاید تعجب وکئ چې شرکتونه ولې . ه واخليد اول شویو لتونو لپاره، بیم)  سم یې فعالیت کی دی

ناسم او بدرفتاره استازی ) د غرامت او تاوان ورکه ( کي، په داسې حال کې چې  ورمکلف دي و د خپلو استازيو لپاره تاوان 

 ونهي او له بله پلوه،له اني مسوولیت او التزام خه بخي او په دې توه، د هغه د معتمد د دندې الرې چارې ضعیفو

لرونکي دې ته ا باسي و د استازیتوب د اول شوی لتونو د ینې او کتنې لپاره، د محکمې د حکم غوتنه او یا د  دعوې 

اقامه وکي؟ بیا هم د یادونې و ده، چې تاوان اچونه د دې واقعیت او حقیقت سره، چې قانون غواٍي د دغه اصل له الرې 

  . امورین له خطرناکو کنو او تصمیمونو خه منعه او د و او اغیزمنو کنو او تصمیمونه لپاره وهوي، سمون لريمدیران او م

هر کله چې مدیران د تصمیم نیولو په وخت کې د مسوولیت او التزام سره مخامخ شي، دوی له خطر خه غواي ان لیرې 

.توه، د دندې له سرته رسولو خه تیته غوره کوي خه هم سخت، د شرکت د مدیر په ېوساتي او یا له د

  



معرفيقانون تجارتيد د افغانستان    

172

  او د ونه لرونکو له لوري د دعوا اقامه د معتمد د دندو ارزونه: بحث

غوتنه نه کوالی شي د معتمد د دندو د ) د دعوې د اقامې ( ستاسو په اند، د ونه لرونکو له خوا، د محکمې د پریکې 

د لتونو د کچې په رایولو په برخه کې اغیز ولري؟ د دغې موضوع په اه بیال بیلې ) ایندنم(سرته رسولو او د استازیتوب 

له خوا د دعوې د اقامې ې په مخکې بحثونو کې ویلې، خو په دغه برخه کې، ینې  ولرونک ونهمو د . نظریې شتون لري

  .اقامه له کمې ې او اغیزې خه برخمنه دههغه دلیلونه واندې کوو چې وایي د ونه لرونکي له خوا د دعوې 

لومی، ونه لرونکي په یوازیتوب سره امکان لري چې پوره او کافي پیسې ونه لري و وکوالی شي د شرکت په مدیرانو او 

ه باید  نو د دې لپاره چې نوموی وکوالی شي خپله دعوا اقامه کي، د یوه ونه لرونکي. مامورینو باندې خپله دعوا درج کي

هغه که د پولي خساراتو السته راول وي، یا د قرارداد فسخه وي او یا هم د ( د قضايي تعقیب له لتونو خه زیاته وي 

  .سرغوونکي استازي له دندې خه وه کول وي

ن ورکې او بیمې ته دويم، که سهم لرونکي وکوالی شي د دعوې اقامه وکي، بیا هم ناسم او سرغوونکی مدیر یا مامور، تاوا

و چې سرغوونکي ونه لرونکي د دعوې د . په پام، په آسان سره کوالی شي د اني مسوولیت او التزام له قید خه وتتي

همدا ول سهامي . اقامې لپاره پیسې نه وي ورکې، سهامي شرکت مجبوره دی، و د دعوې د اقامې لپاره ول تاوانونه والي

که مدیران او مامورین په دې پوه شي . ه دې باندې مکلف شي و د استازي ول قضایي لتونه پرې کيشرکت امکان لري پ

چې له دندې خه د سرغونې په صورت کې د الزام او مسوولیت د حکم سره نه مخامخ کیي، نو دوی د دندې د ترسره کولو 

ر دې، کوم لتونه چې د سهامي شرکتونو له خوا د دغه شان سربیره پ. په وخت کې، منع کوونکو الملونو ته پاملرنه نه کوي

یوه مسأله چې د سهم لرونکو لپاره یر د پام و او . دعوو د اقامې لپاره ورکول کیي، باآلخره باید د ونه لرونکو له خوا پرې شي

ور او مکلف دي و هغه تاوانونه عجیبه او د دایرې په ول په شرکت باندې راریدونکې ده، هغه دا ده چې دوی بیا هم مجب

  !چې د محکمې د پرې کې پر اساس پر سرغوونکو استازو باندې ایودل کیي، پرې کي

دغه مسأله د شرکت د : د دغه ولو نیوکو سره سره، د ونه لرونکي له خوا د دعوې اقامه ینې ې هم له انه سره لرلې دي

یوه یره ه او رسمي الره شمیرل کیي چې باآلخره د استازي په عزل او له دفتر خه د استازو د ناسمو کنو د پیژندلو لپاره 

همدا ول، د دعوې اقامه کوالی شي د تیرو تاوانونو د پ لپاره، چې د ونه لرونکو له خوا الل شوي دي، . ایستلو المل ري

لپاره په  وونه پ کي، که د دعوې د اقامې او پرمخ بیولچې نه شي کوالی ول تیر تاوان ددېسره ( الرې چارې برابرې کي، 

چې د بد نیت له مخې یې فعالیتونه ) نمایند( او همدا ول د دعوې اقامه، پر استازیتوب ) خپله ونه لرونکي پیسې پرې کوي

هم شتون ونه لري او حتی که لباآلخره، که چیرې هی دلی. کوي ترسره کي دي، ینې اني مالي مسوولیتونه او الزامات وضع

استازي د انرژ او وخت او په داسې نورو لتونو چې د شرکت له خوا پرې کیي هی باک ونه لري، پر مدیرانو او مامورینو د 

دعوې د اقامې یو معقول او منطقي دلیل دا دی چې دوی د دغه ام په واسطه، مدیران او مامورین له راتلونکو ناسمو کنو او 

  .کوي ونو خه منعسرغ

د دعوې د اقامې د شروطو او وتیا په اه له بحث خه جدا باید ووایو، چې د سیمې د هیوادونو سره په پرتله، افغانستان د پانه 

والیندېککالز۲۰۰۹پهېچاساسپهېسروېهغد.اچوونکو په ساتنه او حراست کې په یره یه درجه کې قرار لري

ېولراېاویتانېساتناوېژغورند  وادونویهلویبالیبدخهاچوونکوهپانلهېکهغوپهاوېشوترسرهخوالهبانک

ولادتهشرکتونوسهاميخپلهپهرانیمدېکهغوپهېچ(ېمحدوداعالماجباريدېېریمغادخوالهرانویمدددي،ېشو

  فسخېمعاملېریمغااوېلیبالیبشيیکواللرونکيهونېکهغوپهېچتهېمحدودههغاو) ديملزماومسوولتاوانونوشوي

،ېککلنوزو۲۰۰۹او۲۰۰۷،۲۰۰۸په  ،سرهنيولوېکنظرپهاوویآسانتېاقامېدعودېباند  رانویمدپهسرهآسانپهاو
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یوروستن،یدیشولییېاقتصادېچېکقطارپهدونووایه۱۸۱دسره،لوپهنمرو۰،۷دخهنمروولولسودافغانستان

.یدیکخپلمقام

  .كال ز۲۰۰۹:خپور، د افغانستان اقتصادي پروفایل: د سودار پرمختیا؛ نیوال بانک: سرچینه

د چارو واکداري کولد سهامي شرکت 

ې د ونه لرونکو د استازي په توه دنده سرته رسوي، برخه کې، مو د مدیرانو، ارونکو او مامورینو چ) فرعي(په دغه رنده 

لرونکو رأیه  ونهد امانتداری د دندو ایجاد او د: د کنترول او ارنې لپاره دوې انې او مشخصې الرې په پام کې نیولې دي

corporate) (نمایند(د سهامي شرکت د تصاحب د استازیتوب . اچونه takeover (تونو له وروستننې او  د لی

له نظري پلوه کوالی شو ووایو، هر کله چې د یوه شرکت مدیران او مامورین یو ناسم عمل ترسره . بررس خه شمیرل کیي

په دې وخت کې، د شرکت د کنترول په موخه درېیم لوری کوالی شي په شرکت کې . کي، د شرکت د ارزت کچه یوي

رفتاره مدیران او مامورین له دندې خه وه او په ای نوي کسان ای پر ای  کافي او پوره برخې ترالسه او ناسم او بد

د لومي مدیر په ای د دويم مدیر ای په ای کول باید د شرکت ارزت لو شي، شرکت وکوالی شي د درېیم . کي

.ل پیاوی کيلپاره ې ې وزیوي او د ولو ونه لرونکو د هوساینې احتما) د برخو حاصلوونکي( لوري 

  

په مارکی کې د نجیب اهللا د ختو د تولیدي شرکت مدیره پالوی، د شرکت د سرچینو د ضیاع او د  :روانتیا موضوعد 

افغانستان        ایران            تاجكستان            عراق         ھندوستان           پاكستان             قرغستان    نیوزلن�    
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د نوموي شرکت مدیریت دومره ضعیف او خراب دی چې شرکت . مشهور دی ه کمزوریرپه مله، امدیریتي تصمیم نیولو له 

تر کې، یرې پیسې له السه ورکې دي، دا په داسې حال کې، چې په مارکی کې د ختو د  د تیرو درېیو پر له پسې کلونو په

د . افغانیو ته رسیي ۱۰۰ارزت  ونېاوس، د نجیب اهللا د شرکت د هرې . اخستلو غوتنه او تقاضا ور په ور پورته درومي

په نوم، یقین لري چې د نجیب اهللا د ختو ) ABC(په ول د ختو یو بل شرکت د افغانستان د ختو سهامي شرکت  مثال

شرکت تر یوه پیاوي مدیریت الندې په و وارې پراخه شوی دی، نو له دې المله، د افغانستان د ختو سهامي شرکت د دغه 

نې او د نجیب اهللا شرکت د ونه لرونکو یوه ا. افغان واندې کوي ۱۱۰شرکت د ونو د اخستلو لپاره، د هرې برخې لپاره 

دوی د شرکت د ادغام په تأیید او تصویب باندې رأیه ورکوي او د . فوق العاده ناسته دایروي و یاد شوی واندیز ویي

د نوي ) ABC(اوس، د افغانستان د ختو سهامي شرکت . شرکت د ایتالفي جوت او تشکیل مواد د هغه سره سم تعدیلوي

وی د نویو استازو سره ای پر ای کوي او په پایله کې، د یوه کال په اودو کې مالک په توه، د لومي شرکت مدیره پال

  . افغانیو ته پورته کیي ۲۰۰ارزت  ې ونېشرکت زیاتې ې ترالسه کوي او همدا شان د شرکت د هر

کمزوری توب سربیره پر دې، په عمل کې ل تر له دوې ستونزې شتون لري چې د سهامي شرکت تصاحب، واک او اغیزمن

په دې . ستیکي لتونه یر زیات او د پام و ديژلومی، د یوه نوي شرکت له خوا د یوه سهامي شرکت د تصاحب لو: کوي

د ناسمو کنو میزان او سختي، باید دومره بحراني او جدي وي چې د سهامي .....) مدیرانو، مامورینو او(وخت کې، د استازو 

چې اوس هم د شرکت لپاره تاواني  ېنو له دې امله، د استازو ناسمې کنې سره له د. ولريشرکت د تصاحب او واک ارزت 

، په هی صورت )یا له اندازې زیاتې بحراني وي( دي، خو که په لومي پاو کې له نومویو انتیاوو سره سمون ونه لري 

  .ت له الرې کنترول او تر ینې الندې ونیول شيد ل) د سهامي شرکت تصاحب، واک او سپارل( الزمه او مناسبه نه ده چې 

که عهده لرونکي مدیران د شرکت له سپارلو خه . تصاحب او یا په بله معنی، سپارل له دوو الرو خه صورت نیوالی شي: دويم

مدیران ژمن ده که هی د تعجب و خبره نه . په نوم یادیي) دوستانه سپارلو( مالت رند کي، دغه ول تصرف او سپارل د 

 ونهحتی که تصرف او سپارل د . او مامورین هه وکي و د یوه خصمانه تصرف او سپارولو په واندې مقاومت وکي

لرونکو تأیید او منظور ته اتیا ولري او مدیرانو ته د دې فرصت نه وي و وروست خبره دوی وکي، خو سره له دې، د 

مدیران . ي، که ونه لرونکي زیاتره وخت د خپل شرکت د مدیرانو الروونې ته تسلیمیيمدیرانو مقاومت زیات ارزت لر

زیاتره وخت د شرکت، د هغه کارخانې او سودار په اه ه او کره معلومات په واک کې لري او پوهیي چې دیوه سهامي 

د ( دغه ول معلومات د . غیزې پرې باسيشرکت له خوا د شرکت تصرف او تصاحب، په راتلونکې کې په شرکت باندې کومې ا

  .په نوم یادیي) عدم تقارن معلوماتو

هغو په داسې حالت کې چې موخه یې د لو نرخ ترالسه کول، یا د( کوم دفاعي امونه چې د مدیرانو له خوا اخستل کیي 

، د ونه لرونکو )مهاله ارزتونو تأمین وياو یا هم د شرکت د اود چې په جریان کې نه دي لرونکو له حقوقو خه ساتنه  ونه

لرونکو له اعتبار خه په ه اخستو، د خپلو اني و د  ونهخو ینې وخت د. لپاره یو مثبت او اغیزمن مقاومت شمیرل کیي

لرونکو باندې د  ونهمدیران غواي و خپلې دندې په هره بیه چې وي، پر : د بیلې په توه .السته راولو لپاره، بده ه اخلي

نو په داسې وخت کې مدیران شاید د شرکت د تصرف او سپارلو په واندې . هر ول زیان او تاوان د راوستلو له الرې، وساتي

. منفي مقاومت رند کي، که دوی پوهیي چې په دې وخت کې د دوی پر ای نور نوي کسان ای پر ای کیي

صرف او سپارلو خه مخه ونیسي، احتمال لري چې شرکت د نوي داوطلب په نظر، بې ې مدیران د دې لپاره چې د شرکت له ت

ینې وخت کله چې مدیران د شرکت د تصرف او سپارلو د مسألې سره مخامخ کیي، د شرکت . او کم ارزته رند کي

وته کوي، که داسې حالت د زیاتو پورونه، شرکت د نوي داوطلب لپاره بې ارزته او ناجاذبه په . پورونه یر معرفي کوي

داسې په وته کوي چې شرکت به په یر ندې وخت کې د ) ضمني(خطرونو المل ري، هغه خطرونه چې په رنده توه 

 ې ناکام او بې توانه شي او په پایله کې به د بې خرریوان شي) افالس(پورونو په ورک یا احتمال لري چې . سره الس او
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نوی اخستونکی چې د شرکت لپاره ی نرخ واندې کوي پیدا کي او په بدله کې مدیرانو ته وعده وسپاري چې  مدیران یو

  .دوی به بیاهم په خپلو دندو پاتې کیي

له نظري اخه، . بې له شکه، د مدیرانو دغه ول امونه به د معتمد د دندو د قانون له خوا تر ینې او بررس الندې نیول کیي

معتمد دندې باید مدیران او مامورین له هغو هو او کوونو خه چې د ونه لرونکو په ه نه وي، منع کي، خو په عمل  د

کې، لکه نه مو چې واندې ورباندې بحث وک، د معتمد د دندو ترسره کول یو ستونزمن کار دی او له دې امله، دغه دندې 

             .ره نه دهد تل لپاره د مخنیوي یوه اغیزمنه ال

موضوع او مسایلو د پام و پرمخت نه دی کی او یو لیکل  چارو د واکداری او سموند شرکتونو د  ال هم په افغانستان کې

سره له دو چې د ( بیا هم مو باید ووینو او ویو چې د دغه ول دفاعیو په واندې . شکل یې نه دی خپل کی) مدون(شوی 

..محکمو ومره صبر او حوصله کې ده) و سپارلو په واندې زیات او پیچلي تکتیکونه من ته راويشرکت د تصرف ا

  

د بحث و پوتنې

  

د پورته درېیو یادو شویو الرو چارو چې د ونه لرونکو له رأیې اچولو، د معتمد له دندو او د سهامي شرکتونو له 

، ستاسو په اند، د پورته یادو شوی الرو چارو خه کومه سره کیو ته په پامموخو او د ضعف  ، دسپارلو خه عبارت دي/تصرف

 د لتونو کچه) نمایند(او کوالی شي د استازیتوب  ده  یوه، د ونه لرونکو د و د ساتنې او حراست لپاره وره او اغیزمنه

ادو شویو میکانیزمونو اغیزمنتوب او ه زیاته او يه کي؟ آیا تاسو کومې نورې الرې چارې پیدا کوالی شی چې د پورته ی را

  پراخه کي؟ 

  انحالل: ج

لرونکي کوالی شي،  ونهسربیره پر دې چې د پرانستلو په وخت کې د سهامي شرکتونو عمر دایمي تعریف شوی دی، خو بیا هم 

شي کوالی د ونه لرونکو ې السته  وروسته له دې چې خپلو موخو ته ورسیي او یا داسې پاو ته ورسیي چې شرکت نور نه

د یوه سهامي شرکت د انحالل واندیز باید زیاتره مدیران تأیید او منظور کي او له هغې . راوي، په داوطلبانه ول منحل کي

).ماده  ۱۰۳( وروسته، سهم لرونکي د واندیز په اه رأیه اچونه ترسره کي 

اریزه محکمه کوالی شي، د ینو انو شروطو له مخې یو سهامي شرکت منحل اعالن د داوطلبانه انحالل سربیره، یوه سود

که سهامي شرکت د ایتالفي موافقه لیک مواد او شروط په فریب سره السته راوي وي او ). مادې ته دې رجوع وشي ۱۰۷(کي 

زارت کوالی شي د یاد شوي سهامي یا نوموی شرکت له خپل واک او صالحیت خه تجاوز وکي، د اقتصاد او صنایعو و

یو ونه لرونکي کوالی شي په الندې حالتونو کې د سهامي شرکت د انحالل او لغوې . شرکت د لغوې او انحالل غوتونکی شي

او غیر قانوني کنې ترسره کې وي، هر کله چې سهم لرونکي د دوو  درغليپه هغه صورت کې چې مدیرانو : غوتنه وکي

کیل او په پایله کې  ناستو په تر ه کېو کې په شخاکي او یا هم مدیران په خپلو منکې ونه شي کوالی د شرکت مدیران و

باآلخره، د سهامي شرکت پور. ونه لرونکي او شرکت د یوه داسې تاوان شاهد واوسي چې بیا رغاونه یې ستونزمنه وي

شوی وي، د یاد شوي ) ورشکسته(وي او په پوره ول ناکام  ورکوونکي هم که چیرې شرکت د زیاتو پیسو د پور غوتونکی

.شرکت د انحالل غوتنه وکي

  

  ارزونهد شراکتونو د قانون : نتيج يري –۷
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په نوم یادیي، د بهرنیو ) شرکتونو د قانون( د مشارکت قانون او د محدود المسوولیت او سهامي شرکتونو قانون چې دواه د 

یکل شوی دی چې په افغانستان کې یې زیات وخت نه دی تیر کی او کم معلومات يې د افغانستان د حقوق پوهانو له خوا ل

دغه قانون ل تر له د یوه بهرني حکومتي بنس او مرکز له خوا تر نیوکې . خلکو او سودار له خوا راول او پیدا شوي دي

چې په افغانستان کې پوره السته راونې او موندنې ولري، لیکل الندې نیول شوی دی، که هغه وایي چې دغه قانون پرته له دې 

د پورته یاد شوي قانون زیاتره . سربیره پر دې، د دغه قانون ینې احکام له اتیا پرته یر پیچلي او مغلق دي. شوی دی) تدوین(

د بهرن پانې اچونې لپاره د هو او  چې( احکام، سره له دې چې په نیوال کچه یې زیاتې او د پام و السته راونې لرلې دي 

کې تر فرد پورې منحصرو  ن، خو احتمال لري چې دغه قانون ونه شي کوالی و په افغانستا)تشویق الرې برابرې کې دي 

. اتیاوو او شروطو ته واب ووایي، د زیاتو معلوماتو لپاره الندې ینې او بحث په پام کې ونیسئ

  

ېې او نيمتیاوېشرکتونو د قانون د افغانستان د : تبصره

  کالز 2007خپرول،، د کنو لپاره د افغانستان اجنا؛ USAID: سرچینه

 د افغانستان د شرکتونو د قانون د سهامي شرکتونو برخه، هغه شرکتي مدیریتي احکام، چې انی امریکایي ول لري او د

کې شتون لري، معرفي ) ABA(ن او د سوداریز مال د سهامي شرکت په الیحه دالور ایالت په قانو امريکې د متحده ایاالتو د

دغه احکام د هغو احکامو ای نیسي چې د افغانستان د شرکتونو په مخکیني قانون کې موجود او د دغه خاورې زیات . کوي

قانون احکام، د هغو معاملو په اه چې  د نوي). او په خپل زیات کې یر پیاوی او محکم وو( شمیر موجوده واقعیتونه یې بیانول 

کې چې معامله ې شتون لري، یو انی پیش شرط لري او نوموی پیش شرط وایي په هغه ) متضاد(په هغو کې متغایرې 

ونه چې د سهامي شرکت او یوه مدیر ترمن پلي شي، باید د هغو مدیرانو او  ېمتضادې ې او ایکې شتون لري، مخکې له د

کو تأیید او منظوري ترالسه شي چې متضادې ې نه لري او یا ثابته کي چې د سهامي شرکت لپاره نوموې معاملې ورې لرون

، د ونه لرونکو او مدیرانو له خوا باید ثابته شي چې مدیرانو ته دنده سپارل شوې ده و د )مادې ۶۹-۶۶. (او اغیزمنې دي

مریکا په یوه اني ژبنیز ول باندې اباید ووایو چې دغه موضوع د ا. ې ترسره کيريتینتوب او احتیاط له مخې خپلې کن

یالتونو په محکمو کې، په اني ول د دالور په ایالت کې تر تفسیر او اعبارت بندي شوې او همدا اوس د امریکې د متحده 

ورینو او ارونکو لپاره، هغه وخت چې د سهم لرونکو له او همدا ول باید ثابته شي چې د مدیرانو، مام) ماده۶۳(تعبیر الندې دي 

ولوي ) ، د اني حقوقي حق الزحمې په ونپرې کولتاوان (خوا تر قانوني تعقیب الندې نیول کیي، د زیان ورکه 

خه په نیابت د چې د شرکت په نوم او یا له شرکت ( د مدیر د ناسمو کنو په واندې د اشتقاقي حکم غوتنې په اه ). ماده۴۷(

د مفصلو پیش شرطونو لرونکي ) ماده۶۴(د نوي قانون حکمونه، د مخکیني قانون په پرتله) یوه ونه لرونکي له خوا اقامه کیي

سربیره پر دې، نوی قانون وایي، هر کله چې د مدیرانو له خوا، ونه لرونکو ته د برخو د و د ویشلو تصمیمونه، د شرکت د . دي

المل وري، شرکت کوالی شي مدیران د خپلو تصمیمونو د پایلو لپاره مسوول او ملزم وبولي ) ورشکست/افالس(ماتې 

  .  ، ولې مخکینی قانون دغه ول احکام نه لري)هماد۶۵(

سره له دې، په نوي قانون کې ینې داسې حکمونه شته چې د سهامي شرکتونو د نیوال مدیریت د اصولو او کنالرو سره 

مخنیوی ) په اني ول نیوالو او بهرنیو پانوونو کې( ي نه دي او دغه مسأله کوالی شي له نویو پانه اچونو خه همغ

د دغه قانون ینې احکام سهامي شرکتونو ته اجازه ورکوي و وکوالی شي دخپلو ونو او برخو په  آزادانه لېد باندې . وکي

سهامي ) حدودیت په هغه شرکتونو کې چې زیات سهم لرونکي ولري، مناسب نه دیدغه م( محدودیتونه او قیودات ولوي 

شرکت ته د دغې اجازې ورکه چې کوالی شي په رأیو چې یو ونه لرونکي یې د ونه لرونکو په ناسته کې واندې کوي، 

دې اجازه، چې د مدیر د اکنې سهامي شرکت ته د .....یوه رأیه د اصل سره په کر کې لویي+ محدودیت ولوي، د یوه برخه

لرونکي خه د علت پوتنه وکي او مدیره پالوي ته د دې اجازه چې د تصمیم نیولو خپل واک او  ونهپه وخت کې له 
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    .صالحیت اداري کمیو ته وسپاري

د بحث و پوتنې

و او کلیدي حکمونو سره بلدتیا پیدا کې رنه چې تاسو اوس د مشارکتونو، سهامي او محدود المسوولیت قوانینو د ینو مهم

ده، آیا د پورته یادو شویو نظریاتو سره موافقه لری؟ یو له تجربو خه چې د کورنیو د غو د خپلوانو په اه یې لری، په پام کې 

  ي؟که د نیوالو حقوقي او افغاني سنتي اصولو ترمن شخه رامن ته شي، کوم یوه ته یې ترجیح ورکول کی. ونیسئ

  کارکورن : عملي کارول مهارتونود - ۸

تحلیلي کورن دنده1.

که د خپلوانو له لې او یا د کورن . د خپلوانو له لې او یا د کورن له غو خه داسې یو کس پیدا کئ چې سوداري کوي

عامه شرکت خه ترالسه /دولتيله غو خه داسې وک پیدا نه شي چې سوداري کوي، هه وکئ الندې معلومات له یوه 

.کی

ه راجستر شوی دی؟شرکت په سمه تو آیا د پام و

تونو مواد لري؟آیا شرکت د ایتالفي جو

ې لري؟آیا دغه شرکت کومې اصولپا

نې الندې ونیسئی شرکت مدیریتي احکام او ستونزې تر ې مقاله ولیکئ او په هغو کې ستاسو د پام ودوې پا.

رن دندې لپاره تیاريد کو2.

!د یوه شرکت په اه خپل نظریات او واندیزونه تیار کئ

ور دی، او په کوم دلیل؟ ریز شکل اغیزمن اوستاسو د شرکت لپاره، ستاسو په اند کوم سودا

ري چې تاسو پیلوی، د مشارکت په شکل به ويئ کومه سوداولو. فرض ک ین هغهد مشارکت موافقه لیک لپاره تیاريا 

.چې ستاسو په اند د شرکت لپاره ور دی، شاملیي او داسې نور احکام

خه دی ول ئ چې ستاسو شرکت د سهامي شرکت لهني احکام . اوس داسې فرض کد ایتالفي شرکت لوم)Articles

of incorporation (،يور تمامی ول هغه احکام چې ستاسو په اند د سهامي شرکت لپاره ئ اوتهیه او تدوین ک.

ومي شرکت لپاره یود سها ورې ې اصولپا(bylaws)ئو دقیقو لپاره د شرکت د ادارې او مدیریت په . تهیه ک د یو

.اه فکر وکئ

تمثیل3.

ونه  نور ول ولیوال به د. پنه تنه له ولي والو خه په تصادفي توه د سهامي شرکت د مدیره پالوي په توه واکئ

پالوی الندې موضوعات په پام کې . داسې ونئ چې ستاسو شرکت د سمنو د تولید شرکت دی. په توه فعالیت کوي/ لرونکو

:لري و د ونه لرونکو په راتلونکې ناسته کې ورباندې خبرې اترې وشي

آیا په هرات کې دغه شرکت یوه نوې کارخانه پرانیزي؟

اندیز چې د سمنه ترسره شوی دی، ومني؟ آیا شرکت هغه وو د سیال شرکت له خوا د شرکت د ادغام په ا
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اکنه د نویو مدیرانو

  ؟ لرونکو رأیو ته اتیا لريونه,د موضوعاتو له لې خه کومه یوه د . الف

  :درسي ولی باید د یوې ناستې جریان تمثیل کي، خو الندې موضوعات باید ورسره په پام کې ونیسي. ب

 هدول معلومات ولری؟ د پورتنیو موضوعاتو ون ئ کومای، تاسو غوا ا(لرونکو پرتنې ) د ناستې اجنه، کومې پوپه ا

غوای له مدیره پالوي خه وکی؟

 ئ اوول فکر وک اندې کوی؟ په خپلواک او آزادانهوابونه و ول ه تنو تهای، دغو تیرو شویو پو د مدیره پالوي پر

.ومات او اسناد چې د دغو پوتنو د واب لپاره این دي، برابر کئهغه این معل

فرض کئ . لرونکی باید د هغو موضوعاتو په اه چې د رأیې اچونې اتیا لري، رأیه اچونه وکي ونهد ناستې په ختم کې، . ج

Default[نصاب له حد، قصور (چې شرکت د  quorum [ او د بریالیتوب له قوانینو]victory rules [ ،ه پورته کوي خه

ستاسو په اند کومه یوه موضوع مو د پوره رأیو د تصویب لپاره په الس راوې ده؟

  !وکې او کالې هم ولری
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  اصطالحات

Actualريتینی واک  Authority  

خ بوزي، دغه ول د استازي لپاره واک سپاري و یوه انې معامله پر م] principal[سودار / هر کله چې اصلي مالک

.صالحیت او واک د ريتیني واک په نوم یادیي

  

  Agency Costلت) نمایند(د استازیتوب 

سودار د پانې په اه د احتیاطي او داسې نورو تصمیمونو پر سر راي، د /هر ول لت چې د استازي له خوا د مالک

.د لتونو په نوم یادیي) نمایند(استازیتوب 

  

Agent      زیاستا

.هغه کس چې د سودار سره د هغه تر کنترول الندې د نیابت قرارداد کوي، استازی بلل کیي

  

Appearentظاهري او باندینی واک  Authority  

مالک کنې د معاملې /که چیرې یو استازی د معاملې د سرته رسولو واقعي واک او صالحیت ونه لري، ولې د اصلي سودار

ته داسې رنده کي چې استازي ته د معاملې د سرته رسولو واک ورکل شوی دی او د همدغه ومان او فرضیې  درېیم لوري

. له مخې د هغه سره معامله ترسره کوي، د استازي دغه ول واک ته ظاهري واک او صالحیت ویل کیي

  

  Asset) دارايي(تمني شت

لکه ساختمان، توکي، د شرکت شته، (کت په تملک کې قرار ولري هر هغه شی چې مثبت ارزت ولري او د کس او یا شر

.په نوم یادیي) دارای(د شتو ) تکنالوژي او نغدې پیسې 

  

   Capitalپانه

.هغه مالي ثروت ته ویل کیي چې د یوې سودار د پیل او تداوم لپاره ورخه ه اخستل کیي، د پانې په نوم یادیي

  

  Corporationسهامي شرکت

 ونهاو په برخو باندې ویشل شوی وي او په هغه کې هر یو  هویل کیي چې پانه یې معلومهغه سوداریز بنس او مرکز ته 

.په اندازه مسوولیت ولري ونېلرونکی د 

  

  Creditorورکوونکيپور

.هغه بنس ته ویل کیي چې د بل بنس او مرکز لپاره پور ورکوي

  

  Debtپور

.ت ته ویل کیي چې باید پرې شي او یا هم باید په کوم یو بل شکل درېیم لوري ته ورکل شيهغه مکلفی

  

  Dividenedد ونو ه 

.ونه لرونکو ته د شرکت د و د یوې بخې ویشلو ته، د ونو ه ویل کیي
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  Fiduciaryمعتمد

و موضوعاتو کې په ريتیني ول صادق او د مالک او ایکو اوند ول) نمایند(هغه کس ته ویل کیي چې د استازیتوب 

.سودار د و د السته راولو په هه کې وي

  

Fiduciaryد معتمد دنده  Duty  

هیله کیي چې معتمد به د هغه کس په واندې چې . د اعتماد او اعتقاد یوه ایکه ده چې د دوو یا یرو کسانو تر من پیدا کیي

معتمد باید خپلې ې له دندې خه مهمې او غوره ونه بولي او له . ې دنده سپارلې ده، صادق او ريتینی وينوموي معتمد ته ی

. خه بده ه پورته نه کي، مر دا چې سودار خپله رضایت او خوه رند کي) امانتداری(دندې 

  

  General Partnershipعام مشارکت 

ي چې په هغو کې مالکان د مشارکت ې په خپلو منو کې ویشي او هر یو د دوی د هغو سوداریز بنس او مرکز ته ویل کی

.مشارکت د و، پورونو او تاوانونو په واندې مسوول وي

  

  Good willنېکه اراده

.ته ویل کیي) یعنې هغه احترام چې شرکت یې د مشترکینو په نزد لري(له دارای او پانې خه د شرکت لو ارزت 

  

  Insolvent)مفلس(بې خره / محجور

.کله چې د شرکت پورونه له دارای خه واوي، په دې وخت کې ورته محجور یا مفلس شرکت ویل کیي

  

  Indemnification) د غرامت یا تاوان پرې کول( زیان ورکه 

.ونه او لتونه پرې کويهغه تضمین ته ویل کیي چې که چیرې د شرکت یو غی تاوان وکي، شرکت به د هغه پور

  

  Liabiltyمسؤلیت اوالتزام 

پورونه او داسې نور مکلفیتونه چې باید د هغو په خاطر،  -۲د پورونو د ورکې لپاره مسوولیت  -۱له دوو شیانو خه عبارت دي 

.درېیم لوري ته پیسې ورکل شي

  

  LLCمحدود المسوولیت شرکت 

د پورونو د ورکې په خاطر د محدود مسوولیت او ) برخه لرونکي(کیي چې د هغه مالکان  هغه سوداریز بنس او مرکز ته ویل

لرونکي او شرکت ورباندې موافقه کې  ونهلرونکو مسوولیت او التزام د هغو مبلغ په اندازه دی چې  ونهد . التزام خاوند وي

.وي

  

  Partnershipمشارک

.ته دې مراجعه وشي مشارکت تعریفونو) خاص(د عام او اني 

  

  Pricipleاصلي مالک/ سودار

هغه کس ته ویل کیي چې استازي ته واک ورکوي و د نوموي له ارنې او کنترول الندې، د سوداریزو چارو په برخه کې 

.نیابت وکي
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  Share)سهم(ونه

.په نوم یادیي ونېپه شرکت کې د مالکیت واحد، د 

  

  Shareholder)لرونکی سهم(ونه لرونکي 

.هغه کس ته ویل کیي چې په شرکت کې برخه او سهم ولري او له دې امله د شرکت د نسبي مالک په توه یادیي

  

  Sole Proprietorshipفردي او یوازینی مالکیت 

.هغه سوداریز بنس ته ویل کیي چې د یوه کس په تملک کې قرار ولري

  

هغه سوداریز   Special (or limited) Partnership)شارکت محدود المسؤلیتم( مشارکت ) خاص(انی 

د هر یوه مالک . بنس ته ویل کیي چې په هغو کې سهم لرونکي دشرکت د پورونو او تاوانونو لپاره محدود مسوولیت لري

  . مسوولیت د هغو مبلغ په اندازه دی چې په مشارکت کې یې پانونه کې ده
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اخلیک

ز کال مصوبه ۱۹۵۵د، افغانستان د سودار قانون د

  

.ز کال مصوبه ۲۰۰۷د افغانستان د محدود المسوولیت او سهامي شرکتونو قانون، د 

  

.ز کال ۲۰۰۵د افغانستان د پانه اچونې قانون، د خپریدو نیه، 

  

.ز کال ۲۰۰۷د خپریدو نیه ، د افغانستان د مشارکت قانون

  

ز کال  ۲۰۰۵د سوداریزو جوتونو قانون په اه کره کتنه او مسایل، د وهان سوبرامانیان؛  اونی یر کاراک من  ویلیم الن، ری

.ز کال ۲۰۰۷خپرونه، دويم چاپ، 

  

.ز کال ۲۰۰۶د خپریدو نیه، ، قانون) نمایند(د استازیتوب -درېیمه برخه: د قانون بیا لیکنه؛ د امریکې د حقوقو انستیتیوت

  

.ز کال ۲۰۰۷د ووکي اقتصاد په برخه کې اصالحات او د سودار قانون، د خپریدو نیه ز الن هامیلتون؛ بو

  

ز کال ۲۰۰۷د سهامي شرکتونو د قانون تفسیر، د خپریدو نیه، ال، ری نی یر کاراک من؛ . ات

  

.ز کال ۱۹۱۴ويمه لیکنه، م مخ، د۲۷د قانون په باب کې رساله، ) نمایند(د استازیتوب مکم، فلوید آر؛ 

  

.ز کال ۲۰۰۷، افغانستان، د کنو موضوع، د خپریدو نیه، )USAID(د امریکې د متحده آیاالتو نیواله پراختیایي اداره 

  

  .ز کال ۲۰۰۹د خپریدو نیه ، د افغانستان د ملي اقتصاد پروفایل، ز کال کې د سودار سرته رسول ۲۰۰۹په ؛ نیوال بانک
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  تضامني راکې ورکې: پرکیشپم 

  سريزه  - ۱

د یوه پرمخ تللي اقتصاد له کلیدي او مهمو عنصرونو خه یو هم پور او پور  )credit and lending(پور او پور ورکونه 

 پور( نو په دې توه د اغیزمن پور ورکې سوداریزه انه هغه وخت صورت نیوالی شي و د پور دواو لوریو . ورکونه ده

د پور ورکې د . او پرې پلي یې کي لپاره یو شمیر روانه او رندې قاعدې او قوانین وضع) اخستونکو او پور ورکوونکو 

یوه اغیزمن سیستم شتون، د سودار او اقتصاد په برخو کې یرې ې لري او د پور ورکوونکو لپاره د دې الرې چارې 

، د تضمین لپاره د وثیقې په توه ه )لکه اني جایداد او مکه ( ذاتي ارزت خه له  شتمنيبرابروي و د پور اخستونکي د 

همدا ول دغه سیستم د پور اخستونکو لپاره اجازه ورکوي و د پورورکوونکي د خطرونو د کمولو لپاره، د دارای . پورته کي

چې په پایله کې  د دې المل ري و په . ر واخلياو پانې له ذاتي ارزت خه د یوې پیاوې او ورې وسیلې په توه کا

مالتی سیستم او ) معامالتو(د تضامني راکو ورکو . ولنه کې د پانه اچونې دود پیاوی او یو اقتصادي تحرک رامن ته شي

.ې چارې برابرويحقوقي نظام د پور ورکوونکو په اه یر این او د اغیزمنو کارونو لپاره د پورونو د ورکې او شتون الر

پور اخستونکی د کم او دد وثیقې په اه د پور ورکوونکي د حقوقو د پلي کېدو او اجراء لپاره د یوه حقوقي سیستم شتون، 

، یر این او ضروري دی، مو هغه چوکا چې په هغه کې پور ورکوونکی د خپل پور د مکلفیت د په صورت کېقصور 

په نوم  "تضامني معاملې"او یا د  "تضامني پور ورکې"ول جایداد پر سر د باالقوه ې تن دی، د د منق پورويتضمین لپاره، د 

  . یادوو

د هغو پور ورکوونکو . .و دیاهمیت شتون د یوه قانون  معامالتو د په اه دخوت د آزاد بازار د اقتصاد په لور د افغانستان  

ي، د یو اغیزمن حقوقي سیستم شتون په حقیقت کې د هیواد په اقتصادي وده باندې لپاره چې خپل پورونه یې نه وي تر السه ک

نیوال بانک په یوه خپل راپور کې چې د سودار د پراختیا . ه اغیزه پرې باسي، که کورن او بهرن پانه اچونه تشویقوي

)doing business(  ه  ۲۰۰۹تر عنوان الندې پهتضامني معامالتو یو ز کال کې خپور شو، په دې ا چې د پلي کېدو و

:پوره کي، الندې الروونې واندې کې دي ې غوتنېسیستم باید کوم

  

ې د دفترد پور وک پراختیا وشریکولد د معلوماتو  ونو ترمن .  

 د همکار ې او د وثیقو د ثبت رسمي دفترونو تر مننده رول د خصوصي پور ورکر انه اواو اغیزې په رو

  او . رند ول تعریف او تجویز کي

و وکوالی شي د پور يی کتیا او اهلیت پیاوورکوونکو حقوق تضمین او پلي د قضائیه قوې اداري او تشکیالتي و

.کي

کې  کلمه امکان لري چې اروونکې او نا بلده تر سترو شي، نو له دې امله الندې حالت د دې لپاره په پام) تضامني معاملې ( د 

: نیسو و په بحث باندې ه پوه شو

  

یوه ور نوموی معلومات . نجیب اهللا د تل لپاره په دې له کې دی و د ختو د تولید او ویش د یوې کارخانې تن و اوسي

پوره ترالسه کوي چې د دوی د کلي کارخانه د خرالو لپاره واندې شوې ده، خو بد بختانه هغه د کارخانې د اخستلو لپاره 

نو نجیب اهللا تصمیم نیسي و بانک ته د پور د تر السه کولو لپاره ال شي او د کارخانې د پیل لپاره . پیسې په واک کې نه لري

بانک نوموي ته د اتیا و پیسې په پور ورکوي، خو له نجیب اهللا خه په بدل کې د داسې یوه . لومن پانه برابره کي
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، که چیرې نوموی د پور په ورکه کې ناکام پاتې شي، بانک کوالی شي یاد شوی توکی تر خپلې ارزتناک یز ضمانت اخلي

نجیب اهللا او بانک داسې پرې که کوي چې که نجیب اهللا د میاشتنیو معلومو قسطونو په ورکه کې ناکام . ولکې الندې راولي

بانک د هغه موتر پلوري او د . الکیت په خپله ولکه کې راوليپاتې شي او یا هم له سست خه کار واخلي، بانک د هغه د موتر م

  .موتر د پلورولو خه ترالسه شوې پیسې، د نجیب اهللا د پاتې پور د اندازې سره سمې پلې کوي

پورتن کیسه داسې یو حالت دی چې ممکن تاسو په دې اه د واندې خه فکر او غور کی وي او د تضامني راکو ورکو 

د قراردادونو یو انی ول دی چې د ) معامله(په لن ول، تضامني راکه ورکه . د یوې نمونې رندویي کوي )معاملو(

له مخې د دوو لوریو له خوا ترسره کیي او له یوه لوري خه بل لوري ته د شخصي پانې او جایداد د ې د لېدولو  رضایت

او  ويپه پورتن بیله کې، نجیب اهللا د پور. په عنوان،  الرې چارې برابروي) obligation(مکلفیت لپاره، د یوه قراردادی

او پورورکوونکي ترمن د ایکې بیانوونکي شروط او احکام  ويد پور. په نومونو یادیي) creditor(بانک د پورورکوونکي

ورکه یو مکلفیت او الزام شمیرل کیي چې په  که بانک ته د نجیب اهللا له خوا د پورونو. د تضامني موافقه لیک په نوم یادیي

په دې توه که . په نوم یادیي) collateral(وثیقې  په پورته معامله کې د نجیب اهللا مور د. تازه ول رامن ته شوی دی

تضامني لت نجیب اهللا په خپل مکلفیت کې ناکام پاتې شي، بانک د نجیب اهللا له مور خه ه السته راوي او دغه ه د 

)securing charge (يپه نوم یادی.  

اوس، کله چې تاسو د تضامني معاملې او ینو نورو عبارتونو او اصطالحانون د اساسې مفاهيمو سره بلدتیا پیدا که، مو په دغه 

ام په ام ینې ته  پرکي کې، یو ام شاته درومو او پاتې برخې یې د دغو مفاهيمو او اصطالحانو د بنسونو او اساساتو

مو خپل بحث، په تضامني راکو ورکو کې د منقول جایداد په اه د افغانستان د تضامني راکو ورکو د قانون . انی کوو

له هغې وروسته په دې پرکي کې به د تضامني معاملې اوند ول پاوونه او . کتنه باندې پیلوو)ضمني(پر سر په یوه رنده 

غور او ینې الندې نیسو او په ن کې به یې د افغانستان د راکو ورکو د قانون متناظر احکام او د هر پاو حقوقي  امونه تر

د یادونې و ده، چې تضامني راکه ورکه د سودار د قانون یوه النجمنه موضوع شمیرل کیي، خو دا بیا . مفاهيم ویل شي

یره مهمه ده چې تاسو د نومو ول معاملې یوه بیخي ه د هره ورککه په حقیقت کې تضامني راک ،ي قانون اساسات ولولی

سربیره پر دې، په یاد ولرئ چې تضامني معاملې او راکې . ده چې د نن ورې په پرمخ تللي اقتصاد کې ترسره کیي برخهمهمه 

نو په اه ستاسو پوهه او معلومات، د تضامني معامالتو له شک ، د قرارداد د ولو بې او دیورکې د قراردادونو یو انی ول 

ز کال په  ۲۰۰۹خو په پای کې، لکه رنه چې د تضامني معاملو نظام او قانون د . په هضم او درک کې زیاته مرسته کوالی شي

برخه کې د کنالرو او وروستیو کې تصویب شوی دی، دغه پرکی د تضامني معامالتو د یوه اغیزمن او ور نظام د پرانستلو په 

. یا د سیاسي موخو د تحلیل او رنوالي په اه، د یوه بحث په واندې کولو سره پای ته رسیي

  

قانون ته یوه لنه کتنه) معاملو(د افغانستان د تضامني راکو ورکو - ۲

تضامنی  (قانون  چې له دې وروسته په لن ول دد بانکدار په معامالتو کې د منقول جایداد په اه د افغانستان د تضامني معاملو 

په نوم یادیي، د یوه سالم او پیاوي خصوصي سکتور د پرانستلو او پراختیا په برخه کې د افغانستان د دولت  د ) معاملو د قانون 

پلي  جېېکلنتعهد یوه بیله شمیرل کیي، چې د خصوصي سکتور پیاوتیا او پرانستل نه یوازې د افغانستان د دیرش 

اقتصاد د ژغورلو لپاره یوه ژوندوني چاره ده، بلکې د دغه هیواد د اقتصاد د پرمخت، ثبات او تداوم لپاره له یوه اني اهمیت 

د تضامني معاملو لپاره د یوه جامع او مانع چوکا د پیژندلو او درک له الرې، د افغانستان د بانکونو د تقنیني .  خه برخمن دی

تدوین ک و نوموی قانون وکوالی شي هغه سوداریزې معاملې او ) افغانستان د تضامني معاملو  قانون(ادو د تسوید شعبې د اسن

( بانکونه چې له منقول جایداد خه د تضمین په توه ه اخلي، تنظیم او د دواو لوریو حقوق او مکلفیتونه اني او واکي 

  ).  مادهد تضامني معاملو د قانون لوم
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ز کال د م په میاشت کې تصویب او د افغانستان د اسالمي جمهوریت د  ۲۰۰۹دويم قانون د ) معاملو(د تضامني راکو ورکو 

همدا ول تاسو کوالی شی د . ، چاپ ته ورسیدههز کال کې خپره شو ۲۰۰۹ه رسمي جریده کې چې په  ۹۹۰عدلیې وزارت په 

  19.قانون په الندې انرني پته ترالسه کیافغانستان د تضامني معاملو 

 درلودد افغانستان د تضامني معاملو د قانون له تصویب واندې، د تضامني پورونو لپاره یو جامع حقوقي بنس او چوکا شتون نه 

. ا مدیریت او تنظیمیيز کال د سودار او د افغانستان د بانکدار د قوانینو د ینو احکامو له خو ۱۹۵۵او د قانون دغه برخه د 

خو سربیره پر دې، هغه تدابیر چې د پورتني حقوقي بنس له خوا ترتیبیي، پوره نه وو او په تضامني راکو ورکو کې زیاتې 

مخکینیو قوانینو د عین جایداد په اه د سیال د و د اکنې لپاره، کوم لومیتوب : د بیلې په توه. مسألې ناحل پاتې شوې وې

Collateral(، مخکینیو قوانینو د وثیقې د و ددېسره . تبو سلسه نه ده انې کېارمیا د او  interests ( د سمون او

security(یادو شویو قوانینو د تضامنٍي و د ثبت مساله . اجرا لپاره حقوقي بنسونه په سم ول نه دي رامن ته کي

interests (یوه قانون، د شخصي جایداد د دولت رسمي سوابقو ته راجع ک خه هی ې ده، خو بیا هم له یادو شویو قوانینو

نو له دې امله، . په اه، د تضامني و د ثبت او راجستر د یوه خپلواک رسمي دفتر د جوت لپاره واندیز نه دی واندې کی

چارې برابرې کي او دغه غوتنه په خپل ذات و د تضامني و د ثبت، سمون او اجرا لپاره الرې تر دنده وه ېمحکم دا د

دا خبره یره روانه وه چې د قوانینو د مخکینیو احکامو پ او .کې له واقعیت خه لیرې او الس او پې قراردادکې پرې وزي

برابر   وباين چارچیو په افغانستان کې پینه کول، په هی صورت نه شي کوالی و د وخت سره سم د تضامني پورونو لپاره 

  .کي

راف کې واندې شوې، د نورو الملونو ترن د دې سبب وریدل و په افغانستان اچې په پورته پرنارندتوب دغه ول 

سربیره پر دې، د تضامني معاملو نوي قانون تدوین ته چې همدا اوس . خه که او د خلکو تر پام بده کي واکې پانونه له 

ونیتونو ته چې پور ورکوونکي او پور اخستونکي ته یې برابر کي دي، په کتو، باید د دې هیله ولرو چې دی او هغو مصو نافذ

.افغانستان به په چک سره د سودار د پیل او تداوم په یوه جذاب ترین ای باندې بدل شي

  

  او تعریفونه  اتیو شمیر کلیدي اصطالحد تضامني معاملو له قانون خه  –۳

له کومو اصطالحانو . معاملو په اه مو خپل بحث په رسمي توه د اصطالحانو او عبارتونو په ینه او غور پیل کوو تضامني

او عبارتونو خه چې په تضامني معاملو کې ه پورته کیي، یرې لنې او رندې دي او د پام و کی دا دی چې تاسو په 

د تضامني معاملو د قانون درېیمه ماده، هغه تعریفونه واندې کوي . بلدتیا السته راوېدې برخه کې خپل این معلومات او پوره 

نو په دې توه تاسو به اني او خالصه شوي او . چې په نوموي قانون کې ورخه ل اخستل کیي او د پلي کېدو و وي

به ستاسو لپاره ور او اغیزمن  ې لپارهمطالعد دله کاري اخه ویشل شوي تعریفونه ولولئ چې له شک پرته د تضامني معاملو

. پریوزي

په یاد ولرئ چې د اصطالحاتو او عبارتونو لیست به د بحث په پیل کې ستاسو لپاره یچ کوونکی او پیچلی وي، که تر اوسه 

بل تر ن کارول کیي تاسو نه شی درک کوالی چې دغه اصطالحات او کلمې په یوه تضامني معامله کې په ه ول د یو او 

نو له دې امله په پیل کې یوازې نومل په سر سري ول مطالعه کئ و د هغو . او د دوی ترمن کوم ول ایکه شتون لري

همدا ول د پرکي په اودو کې، که تاسو د . اصطالحانو سره چې وروسته ورسره مخامخ کیی، نسبي بلدتیا تر السه کی
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دې ورخه خط کش شوی وي او یا د خط اندازه یې لویه وي، سره مخامخ کیی، نو دويم واري دغه داسې اصطالح چې الن

 ئ) لیست(نومله مراجعه وکندودونه ولولئ، نو په دې وخت کې تاسو . ته د مرجع په توکله چې تاسو د تضامني معاملې ک

اته بلدتیا پیدا او تاسو خپل ان د دغو اصطالحاتو د کوالی شی، چې د دغو تعریفونو د مراجعې له الرې، په ورني ول زی

.مفاهيمو او کن ایونو سره یر راحت احساس کی

  

تعریفونه: دریمه ماده

د یوې تضامني معاملې بنسیز عنصرنه

  

پور د پیسو له یوې اکلې اندازې خه عبارت دی چې مدیون یې د کوم رسمي حساب او یا د یوې ) Debt( »پور « -1

همدا ول پور الندې موضوعاتو ته . مني معاملې د توافق له الرې، د مالي تدارک له المله، پور ورکوونکي ته ورکويتضا

. لکه مالي تدارک، جریمې، تاوانونه، لتونه او تر دغو مسایلو پورې اوند نورو الزاماتو او مسوولیتونو ته شاملیي

  

Securing(»تضامني موافقه لیک « -5 Agreement ( له هغه لیکل شوي)خه عبارت دی چې د ) مدون موافقه لیک

ترمن، د یوې او یا زیاتو معامالتو د سرته رسولو لپاره ) charger and charge holder(پور ورکوونکي او پور اخستونکي 

. تدوین او ترتیبیي

  

Securing(»تضامني لت « -8 Charge ( خه عبارت دی چې تر حال او د منقول جایداد پر سر باندې له هغه حق

، د پور یو یا زیات ایونه، چې د تضامني موافقه لیک له السلیک )Charge(دغه مسوولیت. راتلونې دواو پورې تلی وي

. واندې او یا وروسته من ته راي، تضمینوي

  

ې د تضمین په موخه د منقول جایداد پر له هغه ريتیني حق خه عبارت ده چې د پور د ورکCollateral ((»وثیقه« -9

وثیقه کیدای شي په هیواد کې د ننه او یا له هیواد خه بهر ای ولري او همدا ول کیدای شي د وثیقې . سر محاسبه کیي

.عوایدو ته شامله شي

  

Proceeds(»د  وثیقې عواید « -10 Collateral( خه عبا رت دي چې په د منقول جایداد له هغو پیسو او پایلو

همدا ول د دغه تعریف مفهوم د وثیقې تولیدي عوایدو او د بیمې . مستقیمه او یا غیر مستقیمه توه له وثیقې خه السته راي

.لتونو دواو ته شاملیي

  

او غیر جایداد، منقول . له هغو یزونو او ملکیتونو خه عبارت دی، چې د تملک وتیا ولري (Property)»جایداد« - 11

.منقول دواو جایدادونو ته شاملیي

  

Movable(»منقول جایداد « - 12 Property( وي دولو وي چې له تجزیې او تغییر پرته د لېهغه جایداد ته ویل کی .

قوق او منقول جایداد ولو ملموسو توکو ته لکه قباله، سند، تضمینات، حسابونه، د خپرولو حقوق، سوداریزې نې، د امتیاز ح

. داسې نورو شیانو ته شاملیي

  

Immovable(»غیر منقول جایداد« -13 Property(  د وي چې له تغییر او تجزیې پرته د لېهغه جایداد ته ویل کی
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. غیر منقول جایداد کور، ساختمانونو او مکو ته شاملیي. نه وي

  

نېد یوې تضامني معاملې د ونوالو بالقوه اغیزې او کاري ک

  

).د دین مدیون( هغه کس ته ویل کیي چې د دین د پرې کولو لپاره مسوول بلل کیي (Debtor)»اخيستونکیپور « -2

  

هغه کس ته ویل کیي چې د هیواد د ننه او یا له هیواد خه بهر په بانکې چارو لیا او )Lender(»پور ورکوونکی« -3

. و بیا ورکې حقوق او مکلفیتونه لريپه بل کس باندې د مالي حقوقو د اعادې ا

  

هغه کس ته ویل کیي چې د وثیقې تن، په تضامني لتونو معروض او په (Chargor)»پور پرې کوونکی « -6

کله چې د وثیقې مالک او پور ادا کوونکی دوه بیال بیل کسان وي، د لت د پرې . زیاتو ایونو کې دیني مدیون بلل کیي

هغه کس ته ویل کیي چې د ) debtor(د اصطالح اطالق د وثیقې پر مالک کیي او پور ادا کوونکی ) charger(کونکي 

. دین په واندې مدیون وي

  

Charge(»د لت اخستونکی « -7 holder (يته را ه من تونه د هغه پهي چې تضامني لهغه چا ته ویل کی .

  

چاته ویل کیي چې حواله کوونکی هغه ته تضامني موافقه لیک او یا کوم حساب هغه )Transferee(»مرسل الیه« -21

. استوي او یا یې حواله کوي

هغه کس ته ویل کیي چې د تضامني موافقه لیک له مخې د مرسل الیه حساب ته  )Transferor(»کوونکیحواله « -22

.د نورو مدیونینو خه ترالسه شوې پیسې، حواله کوي

  

ني معامالتو متفرقه کلمې او اصطالحانېد تضام

  

و معلوماته ته ویل کیي چې د یوې موضوع په اه مرکزي دفتر او یا د مطلوب کس هغو ليكلي(Notice)» خبرتیا« -23

.د اوسیدلو ای ته استول کیي او د یادې شوې خبرتیا ترالسه کول او رسیدل اطمیناني او  قطعي ويٍ

  

هغه دفتر ته ویل کیي چې د منقول جایداد په اه هر ول تضامني )Registry(»جستر رسمي دفتر د ثبت او را« -24

.معاملې ثبت او راجستروي او د هغو سوابق او اسناد په سمه توه ساتي

  

Notice(»د ثبت او راجستر خبرتیا « -25 of Registration(خه عبارت دی چې د تضامني معاملو د له هغه فورم 

.ثبت او راجستر د کندودونو سره سم تنظیم او واندې کیي

  

Default(»په ورکه کې قصور« -27 on Payment( د دین او یا د هغو د قسطونو د اداء کولو په برخه کې هغې

.ناکام او شکست ته ویل کیي چې د تضامني موافقه لیک د وعدې سره سم، صورت ونه نیسي

  

Default(»جرااتو کې قصور په کنو او « -28 in Performance ( ې چې د یوه مکلفیت دته ویل کی هغې ناکام

).یعنې د تضامني موافقه لیک د موادو او شروطو سره سم کنې ترسره نه شي(سرته رسولو په برخه کې صورت ونیسي 
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Documents(» د مالکیت سندونه « -29 of title(خه عبا رت دی چې د قانون د موادو سره سم له هغه ليكلي  سند

.تهیه او د منقول جایداد د تملک په اه د مالک حق ثابتوي

  

  . خه عبارت دی چې د راکې ورکې وتیا ولري  دستاویز له هغه مالي)Security(»تضمین« -30

د تضامني راکې ورکې بنسونه- ۴

/  او بانک د بیلو په تر کې ولوستل، تضامني معامله له هغه موافقه لیکلکه نه چې تاسو په مخکینیو پاو کې د نجیب اهللا

د پور د اداء ) هغه کس چې نور کسان ورته د پیسو مدیون وي( قرارداد خه عبارت ده چې د هغه له مخې پور ورکوونکی 

په عمومي کچه، تضامني معامله پنه . يد وثیقې له درکه، یوه اندازه پیسې د تضامني لت په نامه السته راو) مدیون(کوونکي 

: عنصرونه لري چې په الندې توه بیانیي

  

Debtor-)پوری( پور اداء کوونکی.1

  -Lender)تضمین شوی پورورکوونکيیا ( پور ورکوونکی.2

هغه شخصي او اني جایداد ته ویل کیي چې د پورورکوونکي له خوا د تضامني لتونو  Collateral- وثیقه.3

. ه ترالسه کولو معروض ويپ

Securing-تضامني موافقه لیک.4 Agreement- ي چې د تضامني معاملې بنسهغه قرارداد ته ویل کی

لپاره یو شمیر دندې، حقوق او مکلفیتونه ) پور ورکوونکي او پور اخستونکي( قرارداد د دواو لوریو / جوي او د معاملې

. من ته راوي

--تضامني لت.5 Securing Chargeت  دمدیون د جایداد پر سر د پورورکوونکي حقوقو ته تضامني ل

که . دغه لت له هغو حقوق خه ساتنه کوي چې پورورکوونکي یې د مدیون پر سر د بیاورکې له امله لري. ویل کیي

دیون د وثیقې چیرې مدیون د پور په ورکه کې ناکام پاتې شي تضمین شوی پورورکوونکي کوالی شي د نوموي م

. مالکیت تر خپله ولکه الندې راولي

ې ونوالتضامني معامل د

په یرو ایونو کې، پور . د یوې تضامني معاملې له مهمو لوریو خه شمیرل کیي) پور ورکوونکی او پور اخستونکی(دوه تنه 

Charge) (لت ورکوونکی ( ورکوونکی په خپله  holder (یر او یا تضمین شوی پورو رکوونکي وي، عین شکل په

هغه ( لت ورکوونکی هم وي، یعنې هغه وک چې په اني او شخصي جایداد یې ) )chargerایونو کې مدیون په خپله 

  .، د مالکیت د حق او یا و تن وي)چې تضامني ې ورباندې وضعه کیي

باندې تضمین کی دی، د تضامني معاملو د یوه مهم ول ه دغه موضوع او د نجیب اهللا بیله چې خپل پور یې په شخصي مور 

په یاده شوې قضیه کې، نجیب اهللا چې د بانک مدیون او پور اداء کوونکی وو، همدا شان .  روانتیا او رندویي په وته کوي

ول بانک هم پور په همدې . د مور مالک هم وو، نو په دې توه نجیب اهللا په خپله لت ورکوونکی هم شمیرل کیي

ستونکی بلل کیي، که که نجیب اهللا د پور په ورکه کې ناکام پاتې شي، دغه بنس په آزادانه او یورکوونکی او هم لت اخ

  .خپلواکانه ول کوالی شي د نجیب اهللا د مور له و خه برخمن شي
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هغه بیله په پام . قضیې خه توپیر ولري، تصور کی سربیره پر دو، تاسو کوالی شی یوه پیچلې تضامني معامله چې له پورتنی

کې ونیسئ چې په هغه کې نجیب اهللا غواي له بانک خه پور ترالسه کي، خو هغه مور چې نوموی ورخه د دین د تضمین 

کی شمیرل کیي په پورتن قضیه کې سره له دو چې نجیب اهللا مدیون او د پور اداء کوون. په توه ه اخلي د هغه د پالر دی

  . پالر دی) charger(خو لت ورکوونکی یې 

وثیقه: په تضامني معامله کې د ارزت و توکی

تاسو ممکن هغه مقدماتي بیله چې په دې پرکي کې واندې شوه په یاد ولری چې د نجیب اهللا مور له هغه اني او شخصي 

د نجیب اهللا . رت نیولو او محاسبه کیدل او د وثیقې په نوم هم یادیدلجایداد خه عبارت وو چې ورباندې تضامني لتونو صو

securing(لري  ه تضامني لتپه قضیه کې، بانک د هغه د مور پر سر باندې یو  charge ( ول په او موخه یې همدا

  .نجیب اهللا باندې د پور تضمین دی

قول جایداد کیدای شي د پور د تضمین په توه ورخه ه واخستل د افغانستان د تضامني معاملو د قانون سره سم، هر ول من

. منقول جایداد په خپل وار سره په دوو رنده برخو ویشل کیي چې له ملموس او غیر ملموس قلمونو خه عبارت دي. شي

ته شاملیي او غیر  او داسېملموس قلمونه هغو توکو ته ویل کیي چې د لمس و وي او مور، سامانونو، اسبابو او برقي وسایلو

ملموس قلمونه هغو شیانو ته ویل کیي چې د لمس و نه وي او د مالکیت سندونو، د چاپ او خپرولو حق، سوداریزو نو، د 

.امتیاز حقوقو او داسې نورو ته شاملیي

  

  د یوې تضامني معاملې عنصرونه- ۵

رامن ته کېدلد تضامني لت الف 

کی مهم او د پام و: ي او تضامني موافقه لیک السلیکې السته راو ی د وثیقې له الرې یو لوروسته له دې چې پورو

ورکوونکي کوالی شي د هغه لپاره یوه اندازه تضامني لتونه، په ولو هغو شیانو چې د دوی ترمن پییي، پرانیزي کي، پور

. او اجراء یې کي

مادې سره سم، تضامني لتونه د وثیقې او د هغو پر ضمایمو باندې راي او وروسته له دې چې  ۷د تضامني معاملو د قانون د 

لت پرې کوونکی او لت اخستونکی دواه تضامني موافقه لیک السلیک کي، نوموي لتونه د لت پرې کوونکي 

شوي،  د قصور په وخت کې  رامن تهنه نه وي پر سر اجراء کیي، یعنې تر هغه وخت پورې چې د وثیقې پر سر تضامني لتو

تضامني موافقه لیک هغه موافقه لیک ته . وروونکي ته د اني ا وشخصي جایداد په ورکولو مکلف نه بلل کیيپوروی، پور

ت یر وخ. ویل کیي چې د هغه له الرې پوروی یوه اندازه تضامني لتونه د وثیقې له درکه لت اخستونکي ته لېدوي

دغه مفهوم باید داسې زده کو چې تر وثیقه الندې جایداد پر سر د ې پرانستل، د دواو لوریو تر هوکې او موافقې پورې تاو 

  .د دې لپاره چې تضامني موافقه لیک معتبر وبلل شي، مخکې له مخکې باید یو ل انې اتیاوې پوره او اجراء شي. لري

. وثیقه چې اکلې ده د پورونو د تضمین لپاره به ورخه ه واخستل شي، توصیف او روانه کي لومی، موافقه لیک باید هغه 

د وثیقې توصیف او روانتیا یوه یره مهمه موضوع ده، که دغه موضوع د معاملې د ماهیت او ذات په اه ور او این 

ې به ول ول کندودونه تجسم او تصور کیدالی شوې که چیرې دغه شرط او اتیا نه وای، په ذهن ک. معلومات واندې کوي
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ستو، د معاملې و بیالبیلو خلکو به غوتل و له قراردادونو خه ناوه ه پورته کي، د بیلې په یچې له هغو خه په ه اخ

ر د وثیقې په تول موز ماه نجیب اهللا په پام کې نیسو، امکان لري چې نجیب اهللا یو نوی مرسیاندیز تواندې وه د پور په و

کې وي، او همدا ول بانک هم احتمال لري چې د نجیب اهللا مور یې قیمت کی وي او د هغه سره سم یې ورته پور ورکی 

سربیره پر دې، که د تضامني موافقه لیک دواو لوریو د وثیقې د روانتیا او توصیف لپاره یوازې د مور ساده کلمه کارولې . وي

ه دې وخت کې هی المل نه شي کوالی و نجیب اهللا د بانک د پور له ورکې خه منع کي او کله چې بانک وغواي وي، پ

مور تر خپله ولکه الندې راولي هغه مور چې نجیب اهللا یې دوی ته ورکوي دويم الس مور دی چې د وثیقې له قیمت خه یې 

  .ارزت او قیمت و برابره ی  او کم دی

سره له هغه ینار او غور چې د وثیقې د سم توصیف او روانتیا په اه ترسره شوی، د تضامني معاملې قانون کوم رسمي او خو 

د هغه په بدل کې، قانون په آسان سره دواه لوري مکلف بللي دي و په قرارداد کې . تخنیکي شرط او اتیا نه ده واندې کې

  ).تمه مادهاد وهم بند ( انه او توصیف کي وثیقه په معقول او منطقي ول رو

د وثیقې د . د دې لپاره چې تضامني معامله د اعتبار و وي دويم شرط دا دی چې پور باید په سمه توه روانه او توصیف شي

وانه او قید شي روانتیا او توصیف سرچپه، په تضامني موافقه لیک کې، د پور اندازه او د بیا ورکې نیه باید په دقیق ول ر

  ). تمه ماده، د تضامني راکې ورکې قانونادرېیم بند (

باآلخره، وروسته له دې چې لت ورکوونکی د وثیقې مالکیت تر خپلې ولکې الندې راولي او تضامني موافقه لیک السلیک 

و، یو وار چې تضامني لتونه پلي که په عملي توه په دې اه خبرې وک. کي، تضامني لتونه اجراء او د پلي کېدو و دي

یعنې هر کله چې پوروی د پور د . ستونکي د قصور په واندې تضمین کیيید پور اخ) پور ورکوونکی(شي، پورورکوونکي 

وروونکي کوالی شي د پوروی په واندې ورکې په چارو کې ناکام پاتې شي او یا هم د کومې کم مرتکب وري، پور

سره له دو باید دغه کي ته پوره پاملرنه وکو چې تضامني لتونه په ولو حاالتو او . ه خپل واک کې راوليینې سرچینې پ

د تضامني معاملو دغه مفاهیم پوره شرحې او . وروونکي له حقوقو خه حراست او ساتنه نه شي کوالیوختونو کې د پور

.نکو بحثونو کې به یې تر غور او ینې الندې ونیسورندونې ته اتیا لري چې انشاءاهللا په وروستیو راتلو

           

افغان په پور واخستې و د خپلې کارخانې  ۱۵۰۰۰د جنوري په لوم نیه، نجیب اهللا له کابل بانک خه :د موضوع روانتیا

ه لیک السلیک او هغه ماشین چې اکلې هغه د کابل بانک سره د جنوري په لوم نیه یو موافق. لپاره یو د اتیا و ماشین واخلي

. وه د کارخانې لپاره یې واخلي د وثیقې په توه په موافقه لیک کې د نجیب اهللا د پور د تضمین په موخه تثبیت او وپیژندل شوو

پلي کېدو و  مه نیه نوموی ماشین واخستلو، اوس ستاسو په اند تضامني لتونه له کومې نیې خه د ۲۰نجیب اهللا د جنوري په 

  20بلل کیي؟ 

ېدلد تضامني لتونو بشپ: ب

  

                                               
  .  كه چې نجيب اهللا په همدې نېه وثيقه ترالسه كې ده. نېې تضامني لت د اجرا و دى ۲۰پر وثيقه تضامني د جنور له   - 20
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وروونکي تضامني لتونه د محافظت وتیا لري چې وروونکو په واندې یوازې د هغه پورد ولو پور:د پام و او مهم کی

  . له واندې خه بشپ او تکمیل شوي وي

. وروونکي د حقوقو د تضمین لپاره دويم پاو بلل کیيو بشپتیا د پورد تضامني لتونو له پرانستلو وروسته، د تضامني لتون

لکه نه مو چې واندې ورخه یادونه وکه، د تضامني لتونو پرانستل او ایجاد په یوازیتوب سره نه شي کوالی و د پور

پر سر یې لري محافظت او ساتنه  وروونکانو په واندې،  د عین وثیقېوروونکي له ولو هغو غوتنو خه چې د نورو پور

د  ووروونکوروونکي له غوتنو چې د نورو پورخو هرکله چې تضامني لتونه بشپ او تکمیل شي، کوالی شي د پور. وکي

محافظت او ) وروونکو تضامني لتونه نه وي بشپ شوي یعنې په هغه وخت کې چې د نورو پور(غوتنو په واندې یې لري 

په ساده ژبه ویالی شو چې د تضامني لت بشپتیا له هغه پاو او شرط خه عبارت دی چې له هغه الرې پور. ساتنه وکي

وروونکي کوالی شي، هغه کسان چې په عین مارکی کې کار او بار لري او یا هغه کسان چې په عین جایداد باندې د و 

. تضمین شوي منفعت تن دی خاوندان وي، خبر کي چې هغه په نوموي جایداد باندې د

  

  د بحث و پوتنې

ته دومره په لوه کچه عالقه مند دی او غواي د هغه سره مرسته وکي و  خوندي ساتلووروونکي د وتیا ولې قانون د پور

طقي او معقول پوه شي آیا د پام و وثیقې په اه کوم تضامني لت شتون لري او که نه؟ آیا تاسو کوالی شی، په دې اه من

د واندې شوې پوتنې د واب لپاره، تاسو لپاره به دا وره وي و پوه شی چې ولې یو بالقوه : اشاره( دالیل واندې کی؟ 

  وروونکي دغو معلوماتو ته عالقه مند دی؟ پور

دې چې د پوروی په ان او خو په بنسیز ول تضامني لتونه یر مهم دي، که ولو لوریو ته اجازه ورکوي و پرته له 

او له هغو خه پوره معلومات تر شخصیت باندې اطمینان وکي کوالی شي په وثیقه باندې د تضامني لتونو شتون رابرسیره

وونکي سره لیده کاته ترسره کي او هه وکي چې هماغه مور ککه نجیب اهللا د یوه نوي پور ور: السه کي، د بیلې په ول

پور ورکوونکي ته یې د وثیقې په توه ورخه ه اخستې، نوي پور ورکوونکي ته یې د ضمانت په توه استعمال  چې مخکیني

په دې صورت کې قانون هه کوي و پوره اطمینان او باور ترالسه کي چې دويم پور وروونکي د تضامني لت په . کي

  . ي، کافي معلومات ترالسه کي دياه چې همدا اوس یې بانک د نجیب اهللا د مور پر سر لر

د واندې شوې موضوع دلیل دا هم کیدای شي، چې د تضامني راکو ورکو قانون د نورو سوداریزو قوانینو په شان داسې 

اصل پیروي د هیواد په  غورهوونکو د ساتنې په لور دي، که د دغه کترتیب او تنظیم شوی دی چې سترې یې د بالقوه پور ور

که پیسه لرونکو خلکو د . صادي او سوداریزه برخه کې د پانونې او اقتصادي کنو لپاره د تشویق یوه غوره الر بلل کیياقت

دغه شان مصوونیت او محافظت احساس نه لرالی، نو هی وخت به دوی نه وو حاضر شوي و په اقتصادي مارکیونو کې پانونه 

       .وکي

وونکي کوالی شول چې کوروونکو د حقوقو د ساتنې پر اغیزه پوه شو، فکر وکئ چې که دويم پورکورد دې لپاره چې د پور

یوازې او یوازې له نجیب اهللا خه، د وثیقې پر سر د تضامني لت په اه پوره معلومات ترالسه کي، نو په دې وخت کې به 

له السه دروغ وایي او دويم پور ورکوونکي ته اطمینان ه پی شوي وو؟ که نجیب اهللا یو صادق القوله شخصیت نه وي، سم 

اوس که د نجیب اهللا د ختو کارخانه سمه پایله ونه لري او . ورکوي چې د وثیقې پر سر هی ول تضامني لت شتون نه لري

الی شي یاد شوی ونه شي کوالی و په اکلې نیه د بانک پورونه پرې کي، د تضامني موافقه لیک د موادو سره سم بانک کو

په پایله کې دويم پور ورکوونکی هی وثیقه په واک او اختیار کې نه لري و د نجیب . مور ضبط او تر خپله ولکه الندې راولي

  .اهللا د قصور په صورت کې، هغه خر او یا یې تر خپله ولکه الندې راولي
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وونکي ونه شي کورري، دغه شان پایلې ولري، یعنې پورکه سوداریزې معاملې چې هره ور د دغه شان پورونو سره تاو ل

کوالی و له پوروی خه د خپل پور په واندې کوم شی السته راوي، نو په دې وخت کې به پور ورکوونکو د پور ورکولو 

پیاوتیا خه مخنیوی لپاره هی المل او انیزه نه لرله، چې دغه وضعیت او حالت په تدریجي ول د هیواد د اقتصاد د پراختیا او 

. نو په دې توه د تضامني موافقه لیک قانون هه کوي و د دغه شان ستونزو له پییدو خه مخنیوی وکي. کوي

  

د تضامني لتونو بشپتیا: ولسمه مادهد

  

اتلونکو مادې سره سم، تر پام و وثیقې پورې مل او له ر ۷تضامني لت هغه وخت بشپیي چې د دغه قانون د ) 1(

: خه یې یو شرط پوره کی وي)  پیش شرط(شروطو 

  

  .تضامني لت لکه رنه چې په دغه قانون کې بیان شوې ده، ثبت او راجستر کی وي-1

، د تضامني لت له السلیک خه )چې په خپله لت ورکوونکی نه وي ( لت اخستونکی او یا د هغه استازی -2

  .ثیقې فزیکي مالکیت تر خپلې ولکې الندې راوستلی ويوروسته، سم له السه د و

  . د دغه قانون له حکمونو خه یو حکم وایي چې تضامني لت ه وخت بشپیي-3

وونکي کوالی شي چې کورمادې حکمونه بشپ او پوره شي، یو پور ۷مادې سره سم، کله چې د  ۱۲د قانون د  معاملود تضامني 

  .وو الرو خه په ه اخستو، خپل تضامني لت بشپ کيله الندې درېیو تجویز ش

مادې سره سم، د تضامني لت د بشپتیا لومی  ۴۴د تضامني راکو ورکو د قانون د . د لت ثبت او راجستر- لومی الره

central(الره دې ته ویل کیي چې د لتونو د ثبت او راجستر په رسمي دفتر کې  charge registry ( خپل تضامني

د تضامني معاملو د مخکیني نظام پر اساس چې د سودار او مدني قوانینو کې یاد شوی دی، په . لت ثبت او راجستر کې

پرته له دې د پور . یوه معامله کې پور ورکوونکی مکلف دی و د وثیقې فزیکې مالکیت تر خپلې ولکې الندې راولي

و اطمینان السته راوي چې د وثیقې پر سر د هغه د ې لپاره وک په احترام او یا  ورکوونکو لپاره هی چاره نه ده پاتې

نو په دې توه د تضامني راکو ورکو نوی قانون پریکه کوي چې ول معاملې باید د ثبت او راجستر په  .ارزت قایل دي

چې د پانې فزیکي مالکیت کوم چې د وثیقې  مرکزي دفتر کې ثبت او راجستر شي او په همدې توه پوروی ته اجازه ورکوي

په توه ورخه ه اخستل کیي د خپل ان سره وساتي او د هغه لپاره داسې الرې چارې برابروي چې د پام و جایداد او 

. پانې خه په ې اخستو، خپل تولید او عاید ته ادامه ورکي

  

د تضامني لت ثبت: ماده ۴۴

  

  .افغانستان بانک له خوا پرانستل کیيد ثبت دفتر د )  1(

بیال بیل خدمتونه لکه برېناییز ثبت ، د تضامني لت د خبرتیا خپرول، د وثیقې د خرالو د ممنوعیت » د ثبت دفتر « ) 2(

ود دي، د هغه توکي چې د ثبت په رسمي دفتر کې موج. په اه د لیکونو صادرول او د خبرتیا په اه ینه او داسې نور برابروي

  .اعتبار و دي

لت اخستونکی کوالی شي د پوروی په اجازه د وثیقې د جایداد له الرې، سم له :یا خپلولد وثیقې تملک  –دويمه الره 

charge(په دې وخت کې لت اخستونکی. السه تضامني لت بشپ او ملکیت یې السته راوي holder (هغه پور
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کیت تن دی او له دې امله، د وثیقې په اه د سیاالنو او رقیبانو هر ول غوتنې او دعوې باید د وروونکي بلل کیي چې د مال

  . هغه له نظره تیرې شي

وروستن الره وایي چې هر ول قانونې وسیله چې په : قانون د حکمونو سره سمې کنې)  مدون(د لیکل شوي  - درېیمه الره

بناْء دغه ول حکم د تضامني معاملو په قانون . یا لپاره اینه وي، باید کامل او پوره ويراتلونکې کې د تضامني لت د بشپت

. کې شتون نه لري

  

د بحث و پوتنې

  

رند هغه توپیرونه چې د بشپ شویو تضامني لتونو او پرانستل شویو تضامني لتونو ترمن شتون لري، د خپل ان لپاره 

وونکي په توه، په لوم قضیه او یا ای کې کوم ول مصوونیتونه په واک کې لری؟ همدا ول د یوه پورورک. کئ اولنیز

  په راتلونکې قضیه کې تاسو کوم ول مصوونیتونه په واک کې لری؟

د تضامني لتونو ترمن د لومیتوب د حق اکل: ج

 ولو لوییاوس مو تر ییتوبونوستونزې ته چې په یوه تضامني معامله کې پیو او هغه د لومي، رسی خه  ترمن اکلو له

. عبارت ده او هغه وخت من ته راي چې له پوروی پرته بل کس د وثیقې الندې جایداد باندې د ې او منفعت دعوا وکي

ي چې ماده کې ورباندې حکم شوی دی، امکان لري چې یو تضمین شوی لوری موافقه وک۲۴ ینې وخت، لکه رنه چې په 

. خپل تضمین شوی منفعت بل کس ته وروسپاري

  

Subordination(موافقه  مادون د :لورویشتمه ماده Agreement(

هغه کس چې د دغه قانون سره سم، په تضامني لت کې لومیتوب لري شاید داسې موافقه وکي چې د ولو لت 

مادون  ( دغه حالت د حقوقي اخه د . خپل لومیتوب حق تعدیل کيستونکو په واندې له خپل لومیتوب خه تیر او یا د یاخ

  . په نوم یادیي) موافقه لیک  یا تلي

 مادونسربیره پر دې، که چیرې د . موافقه باید په ليكلي  ول وي او د ثبت او راجستر په رسمي دفتر کې راجستر شي مادوند 

د تقدم . وخت کې د لومیتوب اکل د لومیتوب د قوانینو سره سم پرې کیيء او پلی شوی نه وي، نو په دې  موافقه لیک اجرا

د لومي ل لپاره چې . قانون او قاعدې پریکه کوي چې د کوم یوه مدعي ه،  د وثیقې له ارزت خه د لومیتوب حق لري

، که  هله شک بې .رسی پیدا کيکله د لومي مدعي منفعت حاصل شي، له هغې وروسته ول مدعیان کوالی شي منفعت ته الس

وروونکي خپله وثیقه تر چیرې د پورورکوونکي د و د ترالسه کولو او د مکلفیت د بشپولو لپاره یوازې الره دا وي چې پور

د تقدم او لومیتوب . ولکې الندې راولي، په دې وخت کې تضمین شوی لوری کوالی شي د لومیتوب له حق خه برخمن شي

ویل کیي چې مستحق کس کوالی شي د پام و وثیقه، له ولو منفعت لرونکو خه واندې تر ولکه الندې راولي او حق دې ته 

  .په خپله پوروی او نور ه لرونکي کسان له تملک او تصرف خه محروم کي

درکه، له یوه ای خه مادې لومی بند، لت ورکوونکي ته اجازه ورکوي چې د همدغه پام و وثیقې له  ۱۵د قانون د 

وروونکي لپاره غوره الره چې په تضامني معامله کې د لومیتوب حق زیات، نورو کسانو ته تضامني لت ورکي، د پور

ترالسه کي، دا ده چې د وثیقې پرسر د تضامني لت له ترالسه کولو واندې، په غور سره پلنه وکي او د خپل ان لپاره 
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لکه ( په وثیقه باندې نورې مغایرې ې شتون لري او که نه، او یا باید د تضامني لت په بشپتیا  کي چې آیا همعلوم

  .هر ومره چې په عاجله توه کیي، الس پورې کي)ماده کې ورباندې پریکه شوې  ۱۲رنه چې د قانون په 

وک وونکی وبلل شي، په ای خبره به دا وي چې  د دې موضوع د معلومولو لپاره چې د لومیتوب د حق په سیالیو کې به

وونکي د تضمین شوو له لې خه دي که د غیر تضمنی شوو له کورلومی باید معلومه شي چې په وثیقه کې ه لرونکي پور

   : د لومیتوب قانون د هر یوه احتمال لپاره په الندې توه تعریف او انی شوی دی. لې خه

  

وروونکي وروونکو په واندې تضمین شوي پور د نا تضمین شوو پور

وروونکي خه واندې او د تفوق د وثیقې پر سر د تل لپاره تضمین شوی پورورکوونکي له نا تضمین شوي پور:د پام و کی

  .او تقدم له حق خه برخمن دی

ې وکې، وروسته له دې چې پورورکوونکي لکه نه مو چې د تضامني لت د پرانستلو په برخه کې ورباندې بحث او خبر

وروونکي په تضمین تضامني لت په وثیقه پورې مل او ضمیمه کي، په پوروی باندې د هغه دعوا د اجراء و او نوموی پور

هر کله چې تضامني لت تر وثیقې پورې په سمه توه ضم شي، تضمین شوی پورورکوونکي د . وروونکي بدلیيشوي پور

نا تضمین شوی پور. وروونکو په واندې د تقدم او لومیتوب له حق خه برخمن بلل کیينورو نا تضمین شویو پورولو 

هر وخت چې التر اوسه . وروونکي ته ویل کیي چې د هغه تضامني لت التر اوسه په وثیقه پورې نه وي ضم او مل شویوروونکي هغه پور

وی او یا په داسې حالت کې وي چې وثیقه تر اوسه د پوروی په واک او مالکیت کې نه وي لویدلې، تضامني موافقه لیک نه وي السلیک ش

مې مادې محتوا او مطلب په یاد لری، تر  ۷همدا ول تاسو به د . زیاتره طلبکاران تر وثیقې پورې د تضامني لت په ضم کې ناکام پاتې کیي

نو له دې . ې نه وي ضم او مل شوې، د پوروی پر سر د پلي کېدو او اجراء و نه بلل کیيهغه وخت پورې چې تضامني لت تر وثیقې پور

وونکي په واندې په هی وخت کې د تقدم او لومیتوب حق نه شي پیدا کوالی او کوروروونکي، د تضمین شوي پورامله، نا تضمین شوی پور

.واندې له کومو انیو حقوقو خه نه برخمن کیي وونکو پهکورهمدا ول د وثیقې پر سر د ه لرونکو پور

  

ورکوونکيپه واندې تضمین شوی پور وونکوکورپورتضمین شوو نورود 

ورکوونکو خه واندې بشپ کی وي، یو پرمخ تللی ورکوونکي چې تضمیني مسوولیت یې له نورو پورهغه تضمین شوی پور:د پام و کی

  .ورکوونکي شمیرل کیيپور

ورکوونکي د عین وثیقې پر سر د اجراء و تامیني مسوولیتونو خاوندان وي، نو په دې وخت کې داسې په هغه صورت کې چې دوه یا زیات پور

ورکوونکي د زیات حق تن او په سیال کې د تقدم او لومیتوب له حق خه یوې کندودونه ته اتیا ده و معلومه کي چې کوم یو پور

پر بنس پیژندل کیي، د دغه قانون سره سم، ) حقوقو ته په کتو  - لومی(او ) وخت ته په کتو - لومی( نو په دې وخت کې قانون . برخمن دی

ورکوونکو واندې خپل تضمیني مسوولیت بشپ او یا یې دوسیه بندي کی دی، له نورو ولو پورورکوونکي چې له نورو پورهغه پور

ورکوونکو په اه نو په دې توه، هغه قانون چې مو پورته د تضمین شوو او نا تضمین شوو پور. وب تن دیورکوونکو خه د غوره ت

بناْء تاسو داسې یو حالت په . رورکوونکو مسوولیتونه ال تر اوسه نه وي بشپ شويولوستلو، یوازې هغه وخت د پلي کېدو وتیا دی چې د سیالو پو

د ب لوری د الف له لوري واندې خپله . الف له ب لوري خه واندې خپل تأمیني مسوولیت ضمیمه کی ويپام کې ونیسی چې په هغه کې 

په پورتني حالت کې سره له دو چې . دوسیه د مسوولیتونو د ثبت په مرکزي دفتر کې درج کوي او یا د الف له لوري واندې وثیقه ترالسه کوي

دا کی باید د تل لپاره په . ولو په برخه کې ناکام دی، خو د سیال په برخه کې وونکی بلل کیيد الف لوری د تضمیني مسوولیت د ضمیمه ک

مادې  ۱۵د تضامني معاملو د قانون د . یاد ولری چې بشپ شوی تضمیني مسوولیت له نا بشپ شوي تضمیني مسوولیت خه واندې او بهتره دی
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. ورکوونکو د تقدم او لومیتوب د حق په اکلو کې باید د مراتبو سلسله تثبیت شيد پوردويم بند چې الندې لیکل شوی هم دی، وايي چې 

  

ترمن د لومیتوب حق لونود تضامني : پنلسمه ماده، دويم بند

  

 د لومیتوب د نا بشپ شوو تضامني مسوولیتونو ترمن. بشپ شوی تضامني لت له نا بشپ شوي تضامني لت خه د لومیتوب حق لري- ۱

  . حق، د لومي تضامني لت پر اساس، چې تر وثیقې پورې پیوسته کیي، اکل کیي

د دوو یا زیاتو تضامني مسوولیتونو ترمن د لومیتوب حق، د هغه ترتیب او سلسلې پر اساس چې لت اخستونکي خپل تضامني مسوولیتونه - ۲

ولکې الندې راولي او یا د هغې سلسلې پر اساس چې تضامني مسوولیتونه پرې بشپیي، اکل ثبت او راجستر کوي، د وثیقې مالکیت تر خپلې 

. کیي

  

افغان په پور اخلي و د ختو د تولید د  ۱۵۰۰۰د جنور په لوم نیه، نجیب اهللا د لومي ل لپاره له کابل بانک خه  : پوتنهد بیا کتنې 

هغه د کابل بانک سره یو تضامني موافقه لیک په پورتن نیه السلیک او په موافقه لیک کې د پام و مور د . کارخانې لپاره یو ل ماشینونه واخلي

لومی کابل بانک د تضامني مسوولیت د ثبت او راجستر دوسیه، د نوموې میاشتې تر لسمې نیې پورې د . ثیقې په توه د بانک د پور لپاره اکي

تمه نیه نجیب اهللا د دويم کابل بانک سره یو بل تضامني موافقه لیک د اد جنور په . تر په مرکزي اداره کې نه ثبتويٍمسوولیتونو د ثبت او راجس

اوس دويم کابل بانک د تضامني . افغانیو پور اخستلو لپاره السلیک کوي او د دغه موافقه لیک لپاره هم خپل مور د وثیقې په توه اکي ۱۵۰۰۰

دوې میاشتې وروسته نجیب اهللا د . لیک د السلیک وروسته خپل ان د مسوولیتونو د ثبت او راجستر په مرکزي کې ثبتويمسوولیت د موافقه 

تاسو اوس کوالی شی ووایی چې کوم یو . دواو بانکونو د پور ورکې په برخه کې ناکام پاتې کیي او یا هم د کوم قصور مرتکب کیي

  21شینونو په اه د لومیتوب حق لري؟بانک د نجیب اهللا د کارخانې د ما

  

د پور په بیا ورکه کې د پوروی د کم او قصور په وخت کې د پور: الس ته روال د وثیقې : د

. ورکوونکي د حق لپاره الرې چارې

  
د پوروی له خوا کمي او قصور- ۱

  

شي، مو دغه حالت د پوروی د قصور  را کې یاد شوي دي، پاتېکه پوروی د هغو مکلفیتونو په سرته رسولو کې چې په تضامني موافقه لیک 

هر کله چې پوروی د خپلو مکلفیتونو په بشپتیا او اجراء کې خپله کمي او قصور په وته کي، تضمین شوی لوری . او یا کم په نوم یادوو

لپاره چې وپوهیو چې تضامني لتونه، د تضمین شوو د دې . کوالی و د خپلو پورونو د السته راولو په موخه وثیقې ته الس اود کي

. حقوق نغتي دي کومملکفیتونو د تأمین لپاره نه په ارزت او بیه باندې بدلیدالی شي، لومی باید وپوهیو چې په تضامني لتونو کې 

حق ته که مشروط حق ویل کیي چې د پور دغه. ورکوونکي لپاره، د جایداد پر سر مشروط حق برابرويتضامني لت د تضمنی شوي پور

د تضامني معاملې په قضیه کې، هغه . ورکوونکي یو حق تر و  نه وي بشپ شوی او یا نه وي ترالسه شوی، نه شي کوالی خپل حق اعمال کي

راکو ورکو په قانون کې د  د تضامني. حق چې باید بشپ شي، د پور د بیا ورکې په برخه کې د پوروی له قصور او کم خه عبارت دی

ي چې د دوی په منه وکه لوري باید هوکند شوی، خو دوار ی کمي او قصور نه دیې معامله کې، کوم شیان قصور او پوروان او

                                               
، مر رنه چې )مادې د حكم مطابق ۷د (ي په مور تضامني لت لر) لومى او دويم كابل بانك(مادې له حكم سره سم دواه طلبكاران ) 2(15د   - 21

  . دويم كابل بانك د تضامني لت پروسه له لومي كابل خه مخكې بشپه كې نو دويم كابل بانك د لوميتوب حق لري



معرفيقانون تجارتيد د افغانستان    

196

ري یې د قصور په که هغه شیان او مواد چې دواه لو. کمي بلل کیي او دغه مواد او شروط باید په تضامني موافقه لیک کې ای پر ای کي

ورکوونکي لپاره یره ستونزمنه ده چې تضامني موافقه لیک په پوروی باندې اجراء او ، د پورنه وي راغليتوه تثبیتوي خو په موافقه لیک کې 

.پلی کي او وثیقه تر خپلې ولکې الندې راولي

یله راول شوې ده، خو په یاد ولرئ چې دواه لوري هی وخت له په الندې توه له ريتیني تضامني موافقه لیک خه د قصور د فقرې یوه ب

د قصور په الندې فقره کې، د پور. قصور خه خپل تعریف، په اکلي وخت کې د پور په بیا ورکه کې د ناکام په مفهوم نه خالصه کوي

ر سر اول شوی تاوان یو مهم او پوره عامل په پام ورکوونکي د حقوقو د تعمیل په موخه چې په تضامني لت کې شامل شوي ده، د وثیقې پ

فقره کې ویل شوي دي، په کوم وخت کې چې پوروی د افالس او یا مالي شکست ) ه(سربیره پر دې، د قصور د بیلې په . کې نیول شوی دی

وروی د مفلس او بې خر سره الس که د پور د ورکې له اکلې نیې خه واندې پ. سره مخامخ کیي، قصور او یا کمي رامن ته کیي

ورکوونکي مکلف نه دی و تر اکلې نیې پورې انتظار وباسي، بلکې هغه کوالی شي له اکلې نیې واندې د وثیقې د او ریوان کیي، پور

دغه . په پام کې نیول شوی دیساتنې لپاره  خوندي ورکوونکي د حقوقو ددغه تصمیم او تدبیر یوازې د پور. تملک او تصرف لپاره دعوا وکي

ورکوونکو په ورکوونکي لپاره که په ه پریوزي چې هر ومره واندې هغه د وثیقې دعوا کوي، په هماغه اندازه د نورو پورپریکه د پور

.واندې، د وثیقې پر سر د هغه د لومیتوب د حق اندازه زیاتیي

وی هغه وخت قاصر او کم بلل کیي چې له الندې شروطو او واقعو خه یو شرط او د دغه موافقه لیک سره سم، پور: د قصور پیې 

:یاپیه صورت ونیسي

  

د ولو هغو مکلفیتونو، رسمي قراردادونو او مالي مسوولیتونو په اجراء کې کمي او قصور چې په دغه موافقه لیک کې ای پر ای او د : الف

  .پوروی له مکلفیتونو خه شمیرل کیي

هر ول تضمین، استازیتوب او رندونې چې د پوروی او یا د هغه د استازي له خوا، د تضمین شوي لوري په واندې ترسره شوي : ب

  . وي او د هغه د پلي کېدو په وخت کې غلط او ناقص ثابت شي

ه هر ول حقوقي خن، اختالل، د جریمې د وثیقې هر ول تاوان، غال، لوی تاوانونه، تخریب، خرالو، د وثیقې د ه اخستلو په ا: ج

  .تحمیل او د وثیقې پر سر مصادره، ظبط او توقیف

د وثیقې د موجودیت انحالل او فسخ، د افالس د فدرالي قانون سره سم، د محکمې د غوتنې لپاره د پوروی او یا کوم درېیم لوري له : د

ورکوونکي د و یداد د برخو د تصفیې لپاره د تصفیې د مدیر مارل او یا د پورخوا د دوسیې درج، د سودار په چارو کې ناکامي او د جا

  . ورکوونکي لخوا د یوه بل کس مارللپاره د پور

  .د هغه قصور او کم پییدل چې د دواو لوریو له خوا په موافقه لیک کې ای پر ای شوي دي: و

له پورته یادو شویو فقرو پخه په ه اخستو، هه وکی و له بانک خه د نجیب اهللا له خوا د قصور په اه : تمرین برابرولود  قانوني مسودېد 

ورکوونکي په توه وئ او د نوموي کو وکی خپل ان د بانک او یا پور. د پور د پیدا کولو د قضیې لپاره د قصور یوه فقره برابره کئ

ورکوونکي د قصور د فقرې په برابرولو کې ورسره مخامخ کیي، ونزې او خنونه چې یو پورستاسو په اند هغه ست. مرکز له نظره یې ولیکئ

  کومې دي؟ 

.حقد جبران ورکوونکي پورد  -   ۲

ورکوونکي په توه تاسو لپاره د تضامني معاملو د پلي کېدو له و خه یوه هم د مصوونیت موضوع ده، چې د ستاسو به په یاد وي چې د پور

کله چې په یوه تضامني موافقه لیک کې، . وی له خوا د مکلفیتونو د نه پلي کېدو او اجراء په وخت کې تاسو له هغه خه برخمن کییپور

ورکوونکي کوالی شي له انو او په پوروی د کم او ناکام مرتکب کیي، د تضامني موافقه لیک د حکمونو او شروطو سره سم، پور
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:ورکوونکي خپل مصوونیت له درېیو الندې حقوقي سرچینو خه السته راويیو پور. حقوقي و خه برخمن شي وته شوو حقوقو او

. ورکوونکي له خوا په تضامني موافقه لیک کې السلیک او تسجیل شوي ديهغه حقوق چې د پوروی او پور.1

مادې سره سم چې په وروسته بحثونو کې به  ۴۲قانون د  عاملومد تضامني ( هر ول حقوقي کندودونو او کنالرو ته د السرس حقوق .2

  او ). ورباندې خبرې اترې وشي

. مادې سره سم ورباندې حکم شوی دی ۲۹هغه حقوق چې د تضامني معاملو د قانون د .3

د کنو په پلي کېدو او د پورونو په ورکه کې د قصور په واندې تصمیمونه: ماده ۲۹

که او یا د یوه مکلفیت په تر سره کولو کې د قصور د پییدو په وخت کې، لت اخستونکی د تضامني موافقه لیک د د پور په بیا ور) 1(

  حکمونو سره سم په مستقیمه توه کوالی خپل حقوق د وثیقې پر سر پلي او اجراء کي

ته د خپلو حقوقو د اعادې غوتنلیک  د پوروی له خوا د پور ورکې د قصور په وخت کې، لت اخستونکی کوالی محکمې) 2(

  . واندې کي

  . د تضامني موافقه لیک ول حقوق، دندې او مکلفیتونه باید د معقولو او منطقي سودارریزو الرو چارو سره سم، ترسره شي )3(

يم مالک د حقوقو او حیثیت اعاده د نجیب دغه مسأله امکان لري چې د وثیقې د دويم مالک لپاره ل غیر عادالنه په نظر پریوزي، خو بیا هم د دو

داسې وئ چې نجیب اهللا پوهیي چې هغه د دې وتیا نه لري چې بانک ته خپل پور : د بیلې په توه .اهللا په رندونو او اقرار کې نغتې ده

ه یې د وثیقې په توه معلوم کی دی، ورکي او په پایله کې نوموی بانک له دې حق خه برخمن دی چې هغه مور چې د پور د تضمین لپار

په دې وخت کې که نجیب اهللا هه وکي و یاد شوی مور په عبدل باندې خر کي او له دې الرې مور . تر خپلې ولکې الندې راولي

لري، وروسته له دې کله  ورکوونکي ادعا نهبانک ته له سپارلو خه آزاد کي او د معاملې په وخت کې ووایي چې په مور باندې بل هی پور

چې بانک وغواي خپل تضامني لت د عبدل د مور پر سر پلی کي، عبدل کوالی شي د نجیب اهللا پر سر د غلطو رندونو له امله، د 

  .حقوقو د اعادې غوتنه وکي

ه برخمن شي، دغه موضوع چې وثیقه تر وروسته له دې چې تضمین شوی لوری د وثیقې د تملک له حق او تر هغه پورې اوند قانوني ام خ

ورکوونکي د قرارداد لوری نه وي، تلې وي، کوم انی اهمیت او درېیم لوري پورې کوم چې په لومي تضامني موافقه لیک کې د پور

ت کنې په پوروی باندې سربیره پر دې چې مو په دې عقیده یو، چې پورورکوونکي باید د آسانتیا په موخه د تضامني ل. غوره توب نه لري

. پلې او اجراء کي، خو باید په یاد ولرئ چې هغه حقوقي چې مو يې په همدغه بحث کې په پام کې لرو، د طلبکا او پوروی ترمن شتون لري

له السه ورکولو د  نو په دې توه، که اصلي پوروی د قصور او کم په صورت کې هغه وثیقه چې د پور د اخستلو لپاره یې تضمین کې ده، د

. مخنیوي په موخه وپلوري، تضامني لت د وثیقې د پلورلو له امله اخالل او  و شو او د پام و وثیقه دويم مالک ته لېدیي

واندې ماده هه کوي و پور پورورکوونکي د دغه ول ناخوالو او پایلو په  ۲۵سربیره پر دې، د تضامني راکو ورکو قانون د لومي بند 

وساتي او هغه په داسې ول چې پوروی په خپله مکلف بولي و په یوه تضامني معامله کې د مسوولیت د لېد په وخت کې چې د وثیقې د لېد 

نو له دې امله، هم بانک او هم عبدل ته . پورورکوونکي منظوري او خوه ترالسه کي/ سره یو ای صورت نیسي، باید د لت اخستونکي

د داسې شروطو د پلي کېدو په صورت کې، کابل بانک پوهیي چې د نجیب . د تضامني موافقه لیک د نویې ایکې په اه خبر ورکل شي باید

د اهللا د کم او قصور په وخت کې خپله ادعا او غوتنه په عبدل باندې پلې او اجراء کي او عبدل هم پوهیي چې نوموی مور د نجیب اهللا 

په دې توه که عبدل له پیل خه د دغه ول مسوولیت او التزام د منلو لپاره خوي نه . ي له خوا د تصرف د احتمال سره مل دیورکوونکپور

. رندوالی، نو د نجیب اهللا د مور د اخستلو له واندیز خه به یې ان ساتلی وو
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د پوروی او لت ورکوونکي د مسوولیتونو لېد: ماده ۲۵

  

په یوه تضامني معامله کې د پوروی او لت ورکوونکي حقوق او مسوولیتونه په هغه وخت کې درېیم لوري ته لېدیدالی شي چې : )۱(

ورکوونکي موافقه یې په ليكلي توه ترالسه کې وي، خو دا په هغه وخت کې چې د تضامني راکو ورکو په د لت اخستونکي او پور

  .پریکه نه وي ترسره شوېقانون کې په کوم بل شان 

په رند ول، رنه چې د لت ورکوونکي او پوروی حقوق او مسوولیتونه درېیم لوري ته نقلیدالی شي، همدا ول لت اخستونکی 

ي، د کوالی شي و د تملک او تصرف حق او قانوني امونه چې د یوې تضامني معاملې له الرې تضمین شوي دي او په خپل واک کې یې لر

ورکوونکي د حقوقو او مسوولیتونو خو باید په یاد ولری چې د پور. مادې سره سم کوالی شي بل درېیم لوري ته نقل کي ۲۶دغه قانون د 

نقلیدل،  د پوروی ليكلي موافقې او هوکې ته اتیا نلري، خو د لت ورکوونکي او پوروی د حقوقو د لېدیدلو سرچپه، د لت 

ورکوونکي د مسوولیتونو او حقوقو نقلیدل داسې ليكلي موافقې ته لکه چې د لت ورکوونکي په برخه کې یې صورت پورورکوونکي او 

ه نیولو، اتیا نه لري، بلکې یوازې دومره مکلف دی چې درېیم لوري ته د حقوقو او مسوولیتونو د نقلیدلو په وخت کې پوروی ته په رسمي تو

ورکوونکي خه غوتنه وکي و د خو که په دې برخه کې، پوروی د نا آرام احساس وکي، کوالی شي له پور. خبرتیا او اطالع ورکي

.اصلي تضامني موافقه لیک اوند حقوقو او مسوولیتونو د لېدولو خه ان وساتي

  

حقوق لېدد لت اخستونکي د مکلفیتونو او مسوولیتونو د: ماده ۲۶

  

الی شي و د طلبکار او اوندې وثیقې له درکه د پور د بیا ورکې حقوق، درېیم لوري ته د پوروی له اجازې لت اخستونکی کو) ۱(

.پرته لېد کي

  

حساب پر سر د تضامني لت بشپتیا، رسمي بانکي د پوروی د  .ی یادت له مخې تر سره کېيلد پوروي حساب ته انتقال یا لېد د ليک) ۲(

. د هغو پرانستل، مخکین خبرتیا او اطالع ته اتیا نه لري ضمیمه او یا هم

.ېچارېالررسولوسرتهداوونوپدېقیوثدخوالهورکوونکيپوردخهیپوروله- ۳  

و وثیقه تر  ورکوونکي د دې لپاره چې وکوالی شي و له خپلو حقوقو خه برخمن شي، هغه باید د پامکه په عملي توه خبرې وک، یو پور

چې د پوروی د قصور او کم په : ماده ینې تصمیمونه او تدبیرونه په لن او رند ول بیانوي او وایي ۲۹د قانون . خپلې ولکې الندې راولي

.وثیقه تر خپلې ولکې الندې راوليورکوونکي کوالی شي وخت کې پور

ندې نه وي راوستلې، کوالی شي له مقصر پوروی خه غوتنه وکي چې د وثیقې ورکوونکي تر اوسه پورې وثیقه تر خپلې ولکې الکه پور

خو دا په هغه صورت کې چې په تضامني موافقه لیک کې تر . کارونه برابر او د دیرشو ورو په تر کې یې د هغه په واک کې ورکي

ورکوونکي ینې انې الرې چارې لو خه ان ژغوري، پورکه پوروی د وثیقې له سپار. نوموې نیې لنه او یا اوده نه وي اکل شوې

هغه کوالی شي د موافقه لیک د موادو د اجباري پلي کېدو : په واک کې لري و وکوالی شي وثیقه په خپل واک کې راولي، د بیلې په توه

  .او اجراء غوتنه له محکمې خه وکي

دې باندې مکلفوي چې د تضامني موافقه لیک ولو مکلفیتونه او الزامات، د معقولو او منطقي  ماده دواه لوري په ۲۹وروستنی کی دا دی چې 

چې قانون دغه مسأله چې کومې کنې او کندودونه له سوداریز نظره منطقي او معقولې  ېسره له د. کي عمليسوداریزو الرو چارو سره سم 

د زیاتو معلوماتو او الروونو د السته راولو په موخه، مو کوالی شو د امریکې عمومي قانون بلل کیي، یره نه ده روانه کې، خو په دې اه 
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د امریکې د تضامني . ته رجوع وکو او معلومه کو چې نوموي قانون منطقي او معقولې سوداریزې الرې چارې نه تعریف کې دي

دندې او مکلفیتونه باید په داسې شان ترسره شي چې له سوداریز اخه معقول او  د تضامني موافقه لیک ول حقوق،  معاملو د قانون سره سم،

ورکوونکي وثیقه تر خپلې ولکې الندې راولي، د دغو شروطو او اتیاوو د پلي کېدو لپاره، د امریکې محاکم وروسته له دې چې پور. منطقي وي

دغه مفهوم په راتلونکو ( ورکوونکي په کنو باندې کی دی پارلو لپاره، د پورزیات تمرکز او ینار د وثیقې د خرالو او یا بل چاته د س

ورکوونکي په هو او کوونو یعنې د امریکې محاکم زیات ینار د پور). بحثونو کې په مفصل ول تر ینې او غور الندې نیول شوی دی

که د ). ې اخستونکي چې د وثیقې لپاره زیات او مناسب قیمت پرې کيداس( باندې کوي کوم چې د وثیقې د اخستونکو لپاره یې ترسره کوي 

وثیقې سپارل د عمومي لیالم له الرې ترسره شوی وي، محاکم زیات ینار پر دې کوي چې آیا د وثیقې د خرالو او لیالم لپاره، د پور

د تبلیغاتو او نورو رسنیو له الرې کمپاین په الره اچولی دی ورکوونکي هې او کوونه د ه او پاک نیت سره مل دي او که داوطلبانو ته یې 

. و د وثیقې له و خه باخبره شي

که د وثیقې سپارل او خرالو له یوې انې الرې ترسره شوې وي، په دې وخت کې محاکم زیاته هه د دې لپاره کوي و هغه الرې 

سربیره پر دې، په یوه تضامني . سره کې او د هغو سره یې د خرالو تفاهم کی دید ورو لوریو سره تر کوورکوونچارې ویي چې  پور

ورکوونکي نه شي کوالی هغه تر خپلې ولکې الندې راولي، بلکې وثیقه د یوه معامله کې امکان لري چې وثیقه یو غیر ملموس شی وي او پور

ه یوه تضامني معامله کې پوروی په خپله د ب په تضامني معامله کې د د الف پ: د بیلې په توه .حساب، دلیل او یا تضمین په شکل وي

په داسې قضیه کې د الف معاملې پوروی کوالی شي هغه بیا ورکې چې په راتلونکي کې به یې د . ورکوونکي ويپوروی په واندې پور

د تضامني راکو ورکو . د پورونو د تضمین لپاره وکاروي خه ترالسه کي، د الف د تضامني معاملې وورکوونکي په توه له نورو پوروپور

ورکوونکي په مستقیمه توه کوالی شي، د ب تضامني معاملې له پوروی خه ترالسه مادې سره سم، د الف تضامني معاملې پور ۳۰د قانون د 

پاره یې متحمل کیي د هغو لتونو په ون کوالی شي ول لتونه چې د وثیقې د راولولو ل) ورکوونکيپور(تضمین شوی لوری . کي

.چې د درېیم لوري سره د تعامل په پایله کې رامن ته کیي، د پوروی په پور وراضافه کي

  

.تو او یا په بیا ورکه کې د قصور په اه تصمیمونهآپه کنو او اجرا: ماده۲۹

  

اخستونکی کوالی شي د وثیقې پر سر خپل حقوق، لکه نه چې په تضامني د کنو او بیا ورکې په اه د قصور په وخت کې، لت ) ۱(

  . موافقه لیک کې ذکر شوي دي، په مستقیم ول پلي کي

که د پوروی له خوا د پورونو د اداء کولو په برخه کې قصور او کمي رامن ته شي، لت اخستونکی کوالی شي و محکمې ته د ) ۲(

.و د اجباري پلي کېدو او اجراء غوتنه وکيپوروی پر سر د خپلو حقوق

د تضامني موافقه لیک ول حقوق، دندې او مکلفیتونه باید د هغو الرو چارو سره سم ترسره شي چې له سوداریز اخه اصولي، معقول او ) ۳(

.حقوقي بلل شوي دي

.د دستاویز، تضمین او مالي حسابونو راولول: ماده۳۰

د کم او قصور د خبرتیا له صدرو وروسته، لت اخستونکی کوالی شي ولو هغو کسانو ته چې د کوم حساب، تضمین او  د قصور په اه) ۱(

  . یا دستاویز له امله د لت ورکوونکي پوروي وي، خبر ورکي چې دغه ول پیسې په مستقیمه توه لت اخستونکي ته ورکي

کوونکي یې د دغې مادې د لوم فقرې د پلي کېدو او اجراء په وخت کې په غواه اخلي، د ورهر ول لتونه او مصارف چې پور) ۲(

. لت ورکوونکي له مالي وجوهو خه پرې کیي
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  . ورکوونکي له لوري د تصرف شوې وثیقې خرالو او یا بل چاته ورسپارلد پور-۴

خپلې ولکې الندې راولي، هغه کوالی شي د وجوهو د السته راولو لپاره کومې  ورکوونکي په بریالیتوب سره وثیقه تروروسته له دې چې پور

د تضامني راکو ورکو قانون پورورکوونکي ته د وثیقې د خرالو او . چې د تضامني مکلفیتونو د رفعه کولو لپاره اینې دي، خره کي

بل چاته د وثیقې د سپارلو معمولترینه الره . و الرو چارو اجازه ورکې دهاجارې او همدا ول د اجازه لیک د صدرو حق او بل چاته د سپارلو نور

په یاد ). مادې ته رجوع وکئ  ۳۳د دغه قانون ( او یا د اني تفاهم پر سر له معاملې خه عبارت ده ) لیالم او مزایدې( له عمومي خرالو 

ثیقې د خرولو په اه مدیونه ته سم او منظمې خبرتیاوې صادرې او ورکوونکي په دې باندې مکلف کی دی چې د وولرئ چې قانون پور

ورکوونکي د تضامني لت له قید د پور: وثیقه بیرته په خپله واخلي، د بیلې په توه) که تمایل ولري (ورولیي، تر و پوروی وکوالی شي 

مادو ته  ۳۹او  ۳۵د تضامني راکو ورکو ( په توه پرې کي خه د وثیقې د خالصون لپاره، د وثیقې له خرالو واندې خپل پور په بش

).رجوع وکئ 

. هر ومره چې د استرداد او بیا اخستلو حقوق له یوه اني اهمیت خه برخمن دي، خو دغه ول حقوق په یره یه کچه د تعمیل و دي

موال داسې معنی لري چې هغه پوره او کافي بیسې په واک کې نه لري که یو پوروی د پور په بیا ورکه کې کمي او قصور په وته کي، مع

که قضیه په همدغه شان وي، پوروی امکان نه لري چې ول مالي وجوه چې . ورکوونکي پیسې ورکيکې د پور نوو په اکلې نیه او قسطو

ینې وخت امکان لري چې پوروی هغه . ه توه پرې کيد تضامني لت له قید خه د وثیقې د خالصون لپاره این دي، د یوه لوی مبلغ پ

ه پیسې چې د وثیقې د استراد لپاره اینې دي، د بل پور په ول السته راوي، خو د وثیقې په توه د نورې دارای د نه شتون په صورت کې ب

.پوروی ته ستونزمنه وي چې دغه ول پورونه ترالسه کي

دونه وکو هغه دا دی، چې د واندیني برخې په پام کې نیولو سره، د وثیقې د خرالو او سپارلو ولې الرې وروستی کی چې باید ورخه یا

).ماده  ۲۹د دغه قانون ( چارې، له سوداریز اخه په معقولو او منطقي الرو چارو باندې مشروط او معروض دي 

اغیزېسپارلو الرې چارې او د هغو بل کس ته د وثیقې د ور: ماده ۳۳

  

:ولې وثیقې له الندې الرو چارو خه په ه اخستو، بل کس ته سپارل کیي.1

  

i(الوالو، عمومي خری خران او داسې نورې الرې چارې چې د دغه قانون د حکمونو تابع او په هر وخت او هر ، اجاره

. ، پییيمعقول او منطقي وي مخېد سوداریزو اصولو له  اوای او د ولو شروطو سره سم، 

ii( ) الو له الرې، د پور) په عمومي بازار کېورکوونکي له لوري د وثیقې اخستل، په داسې یوه مناسب نرخ د عمومي خر

. چې د سوداریز نرخ سره سمون ولري او وثیقه واندې په هماغه نرخ اخستل شوې وي

ستونکی او د هغه اوند تضامني لتونه او یت اخل ،تضامني لت. د دغه قانون د حکمونو سره سم، د وثیقې سپارل.2

.همدا ول د لت ورکوونکي ې له وثیقې خه لیرې کوي او یا یې له منه وي

هر هغه کس چې د یوه ضمانت، الحاقی مادې او یا دې ته ورته موافقه لیک له الرې د لت اخستونکي په واندې مسوول .3

ستونکي د دندو او حقوقو یستونکي خه د وثیقې لېد تسلیموي، د لت اخیله لت اخاو ملزم وې، پورونه پرې کوي او 

. دغه ول لېد د وثیقې د سپارلو په توه په پام کې نه نیول کیي. قایم مقام رول کیي

  

.د وثیقې د سپارلو په اه د خبرتیا صادرول: ماده ۳۵
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ورکوونکي او یا یو بل لت ورکوونکي ته چې د ثبت او راجستر په رسمي دفتر کې ورکوونکي یا لت اخستونکی به لت پور) 1(

ورو په تر کې صورت ونیسي او دغه ول  ۱۵د خبرتیا او اطالعیې دغه صدرو باید د . ثبت شوی وي، د وثیقې د سپارلو په اه خبرتیا صادروي

: اطالعیه او خبرتیا باید الندې کیو ته شامله وي

  

  )i  (والیرن انتیا اود وثیقې رو .  

)ii  (د پور هغه مبلغ او اندازه چې د تضامني موافقې پر اساس تضمین او التراوسه نه دی پرې شوی.  

)iii (اکل شوې، یوه معقوله اندازه باید تخمین شي تونو اندازه نه ويیو لتونو او مصارفو اندازه او که د نومود ل.  

)iv (ر ندونې اعتراف او ) ې په صورت کې، هغه کس چې د اطالعیې اوول نا پرې شوي مبلغ د ورک د پورتني دويم او درېیم بند

  ).  خبرتیا د السته راوولو و دی، کوالی شي وثیقه بیا واخلي 

)v (ندونېر کس له خوا وثیقه بیا وا نه اخستل شي، بل کس ته د سپارلو« - اعتراف او ي او  کله چې د خبرتیا واندې کیلپاره و

  ). لت ورکوونکی د ولې هغې اندازې په واندې چې د سپارلو له درکه نه دی ورکل شوی، مسوول او ملزم دی / پوروی

)vi ( ه چې لهي، هغه نیاندې کیدې مناقصې وای چې هلته ن او هغه ای، وخت او ور الوول خر د عمومي مزایدې له الرې د هر

. سته مناقصه او مزایده نه منل کیي او د وثیقې د بل هر ول سپارلو نیههغې ورو

  

ایونه چې خبرتیا ته اتیا نه لريهغه : ماده ۳۶

  

: د وثیقې د سپارلو په اه په الندې ایونو کې، د خبرتیا صدور ته اتیا نه لیدل کیي

ثیقه له داسې قلمونو خه جوه شوې ده چې هغه خرابیي لت اخستونکی د خپلو دالیلو پر اساس په دې باور لري چې و.أ

. او یا که وثیقه په عاجله توه ونه سپارل شي، په پوره توه خپل ارزت او اهمیت له السه ورکوي

.وياتیزېاندازلهولمناسبریغپهپرتله،پهتارزنيیتريدېقیوثدتونه،لېساتناودامدېقیوثد.ب

ېکموافقهسپارلودېقیوثدول  ليكليپه،یدوکولوترالسهدایخبرتاویېاطالعدېچکسهغهوروستهقصورله .ت

.وي

.حق) پوروی(د وثیقې د بیا اخستلو لپاره د لت ورکوونکي : ماده ۳۹

و لپاره د بل کس سره موافقه وکي او یا په هر وخت کې، واندې له دې چې لت اخستونکی وثیقه بل چاته وسپاري، د وثیقې د سپارل) ۱(

مخکې له دې چې روانه شي چې لت اخستونکي په قطعي ول تصمیم نیوالی و وثیقه د خپل ان سره وساتي، لت ورکوونکی 

که . ه واخليو وله نا پرې شوې اندازه لت ورکوونکي ته ورکي او وثیقه ورختراو یا یو بل لت ورکوونکی کوالی شي ) پوروی(

ستونکی باید هغه معقول او منطقي لتونه چې د لت اخستونکي له خوا د وثیقې د یامکان ولري، لت ورکوونکی او یا یو بل لت اخ

  . بط باندې لیي، هم پرې کيضسپارلو لپاره د تیار لپاره په رغاونه، تملک او 

پيیدو واندې، لت ورکوونکی کوالی شي د وثیقې د بیا اخستلو د حق په اه خپل ابراء په کنو او یا د پور په ورکه کې د قصور له ) ۲(

  .  لیک برابر کي

عواید په ویش کې د لومیتوب حق خه د پیدا شوو له تملک د وثیقې له   - ۵
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د وثیقې له خرالو خه ترالسه شوي که وثیقه د پورتنیو شروطو سره سم بل چاته وسپارل شي، د تضامني راکو ورکو قانون وایي چې 

عایدات باید له ولو واندې د هغو لتونو لپاره وکارول شي چې پورورکوونکي د دغه قرارداد د اجراء او د وثیقې د تملک، تصرف او 

. خرالو لپاره په غواه اخستې دي

السه شوي عایدات کیدای شي د پور د رفعې او بیا ورکې لپاره که پورتني لتونه ول پوره شوي وي، همدا ول د وثیقې له خرالو خه تر

ورکوونکي چې په وجوه له پورتنیو پاوونو خه پاتې شوي وي، نو په دې وخت کې هغه پور هپه وروستي پاو کې، که ینې نور. پلي شي

ج کې وي، مستحق دي و د لومیتوب د حق د دويم پاو کې شتون لري او په قانع کوونکو الرو چارو یې خپلې دعوې د وثیقې پر سر در

د تضامني معاملو قانون د لومیتوب سلسلې، چې د هغو سره سم باید د وثیقې د خرالو له عایداتو . سلسلې پر اساس خپلې پیسې السته راوي

. خه ه پورته شي، په لن ول بیان کي دي

  

بل کس ته د وثیقې سپارل: ماده ۳۲

  

فقه لیک الندې د قصور د پییدو په صورت کې، لت اخستونکی کوالی شي د وثیقې یوه برخه او یا وله وثیقه، له سوداریز تر تضامني موا

  : چې له عایداتو خه یې په الندې توه ه اخستل کیي. اخه د هر ول معقول او منطقي رغاونې او تیار واندې، بل کس ته وسپاري

داء کول چې لت اخستونکي د وثیقې د اپه ون، د لت اخستونکي د معقولو لتونو، مالیاتو او نورو لتونو  د بیمې د لتونو)  ۱(

ول لتونه هغو شیانو ته شاملیي چې په تضامني موافقه لیک کې ذکر . سپارلو په موخه د تملک، رغاونې او د تیار لپاره په غواه اخستي دي

  . شوي دي

.ر د پرې کولو لپاره چې په تضامني موافقه لیک کې تسجیل شوی دید هغه پو) ۲(

.د لومیتوب د حق په رعایت، نورو لت اخستونکو ته د هر ول وجوهو د ورکولو لپاره)  ۳(

. لت ورکوونکي ته د حکم د درېیم بند پر اساس، د پاتې وجوهو ورکول) ۴(

ماده  ۴۰کي باندې پلوري چې د وثیقې په اخستلو کې ه او صاف نیت په وته کوي، د قانون ورکوونکي وثیقه په داسې یوه اخستونکه پور

نیتونه برابروي او هغه ته اجازه ورکوي چې د پام و جایداد پرته له دو چې د لت ورکوونکي او یا ؤنوموي اخستونکي لپاره یني حقوقي مص

  .ر خپلې ولکې الندې راوليدويم درجه لت اخستونکو د دعوا سره مخامخ شي، ت

قانون، د دغې موضوع په اه چې که پورورکوونکي وثیقه په داسې یوه اخستونکي خره کي چې په اخستلو کې  معاملود افغانستان د تضامني 

نه وي، هی ول  داء کولو لپاره کافياخپل ه او صاف نیت په وته کي خو د وثیقې له خرالو خه ترالسه شوي عایدات د اصلي پور د 

ستونکی د هغو تفاوت او وضع په واندې چې د یمادې دا روانه کې چې د وثیقې اخ ۴۰سره له دو چې د قانون . قانوني حکم نه دی برابر کی

وت په وثیقې د نرخ او پور ترمن شتون لري، مسوول او ملزم نه دی، خو په رند ول یې نه دي ویلي چې کوم لوری د دغه وضع او تفا

د امریکې د تضامني معاملو د قانون سره سم، پور ورکوونکی د دغه ول مالي وضع او تفاوت په واندې مسوول دی او پور. واندې ملزم دی

ه په دا ول حاالتو او شروطو کې، پ. ورکوونکي کوالی شي په هغه باندې د موافقه لیک د ماتولو دعوا وکي او د قانون منولو ته یې وسپاري

رنه . عمومي توه محاکمو خپله پریکه صادره کې او وایي چې پاتې شوې اندازه به پورورکوونکي ته د کسري مبلغ په توه ورکول کیي

 ورکوونکي په خپلهچې تاسو هم په دې اه پوهیی، د افغانستتان د تضامني راکو ورکو د قانون دا یوه غه تیروتنه او کمي بلل کیي، که پور

اوس یې هم باید دې ته تمه لرلی چې آیا د افغانستان د تضامني راکو ورکو قانون د یوه . دې ته ا باسي چې تاوان په خپله پ او جبران کي

.نیوال او ملي مشورتي پاو له الرې تعدیل شي تر و وکوالی شي دغه نا باوره او انی ای په پام کې ونیسي او که نه
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  رول معاملې په اجراء او پلي کېدو کې د محکمو  د تضامني: ج

قوانینو او بنسونو تر من د تعامل مسأله ده چې د دغو قوانینو د ) مدونو(په ول دغه درسي کتاب کې له معمولو لرلیدونو خه یو هم د لیکل شوو 

لي ایونه او کم لیدالی شو چې باید کې او یا هم لیرې یوازې د تضامني معاملې په برخه کې مو دوه خا. پلي کېدو د مالت لپاره شتون لري

د ثبت او راجستر : لومی. شي، تر و د تضامني معاملو قانون وکوالی شي د هیواد د اقتصاد د پراختیا او پرمختیا لپاره الرې چارې برابرې کي

ه کې د یوه اغیزمن او ور قضایي سیستم شتون و وکوالی شي د په دغه برخ: یوه پرمختللي او مرن مرکزي دفتر ته د افغانستان اتیا او دويم

. ورکوونکو حقوقو او غوتنو ته مثبت واب ووایياغیزمنو الرو چارو له طریقه د پور

د هغه سربیره پر دې، هغه پالیسي جووونکي چې د تضامني راکو ورکو د یوه نظام د ترتیب او سمون لپاره مارل شوي دي، التر اوسه هم 

هغه کسان چې په تضامني راکو ورکو کې د . نقش پر سر چې محاکم یې باید ولوبوي، په خبرو اترو باندې ليا او موافقې ته نه دي رسیدلي

محاکمو د زیات الس لرلو او تداخل مالتي دي داسې فکر کوي چې محاکم له یوه مناسب موقف او ای خه برخمنې دي او کوالی شي د 

و په اه چې آیا په حقیقت کې کومه تضامني معامله شتون لري او که شتون لري د تضامني موافقه لیک کوم مواد وجود لري او همدا دغو مسأل

. ول دغه موافقه لیکونه باید په ه ول پلې شي، په عیني او انې توه پرې که وکي

اخل د تضامني راکو ورکو پروسه او سیستم د خن سره الس او ریوان کوي او ، یوه له کسان وایي چې د محاکمو الس لرل او تدخواېله بل

په تضامني راکو ورکو کې د محاکمو د کمې . محرومويخه لو کوپه پایله کې، د قرارداد لوري په ساده او آسانه توه د ستونزې له حلو

ې حقوقو ته شامل وي چې په یره کچه د قرارداد د لوریو له خوا د پلي مداخلې مالتي کسان وایي چې د تضامني راکو ورکو قانون باید داس

کېدو و وي او دوی ته اجازه ورکي چې له هغو محکمو خه چې د تضامني معاملو لپاره د یوه اغیزمن نظام په رامن ته کولو کې ورې نه 

.دي، مخ واوي

  

د بحث و پوتنې

  

د  شی په چوکا کې د محکمو نقش او اغیزه باید په ه ول وي؟ د دې لپاره چې تاسو وکوالیستاسو په اند د تضامني راکو ورکو 

  وولو ته اتیا ده؟جیا ادارو  وبنسون وتضامني راکو ورکو د قانون اغیزې بشپې او پوره کی، کوم

  

د وثیقې د سپارلو او یا د مالکیت د تصرف لپاره له محکمې خه غوتنه: ماده ۴۲

  

ماده کې رند شوی، تر  ۱۵که لت اخستونکی نه شي کوالی او یا په خپله نه غواي چې د وثیقې مالکیت رنه چې د قانون په ) 1(

مادې د دويم بند سره سم وثیقه بل چاته  ۲۹خپلې ولکې الندې راولي، یا غواي د وثیقې مالکیت تر خپلې ولکې الندې راولي او یا هم د قانون د 

نوموې محکمه کوالی شي د . هغه کوالی شي په ليكلي  ول له محکمې خه د جبري انفاذ او پلي کېدو غوتنه وکيوسپاري، 

: ورو په تر کې له الندې الرو چارو خه په ه اخستو، واب ووایي ۱۵پورورکوونکي غوتنې ته د 

  

i(ت اخستونکي او یا د هغهموکل ته وسپاري وثیقه بل چاته د سپارلو په موخه، یا ل .

ii(يد وثیقې د سپارلو لپاره حکم صادر ک .

iii(ندودونه سره سمي چې د هغوی د موافقه لیک د کخه وغوا ي. د قرارداد له لوریوتونه پرې کحق الزحمې او ل .

iv( يضوثیقهبط او توقیف ک .
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و د نوموي قانون د دغې مادې د لومي بند له قانوني ام  د محکمې د الروونې پر اساس نه محکمه او نه د پولیسو مامور کوالی شي،) 2(

مادې سره سم، محکمه کوالی شي ورته خبرتیا  ۳۵د وثیقې د سپارلو واندې، د دغه قانون د . خه واندې، پوروی ته اخطار او خبرتیا ورکي

. صادره کي

بط، توقیف او سپارلو خه اغیزمن شوی دی، کوالی شي د الندې موخو ضدرېیم لوری چې د وثیقې پر سر د حقوقو تن او د وثیقې له (3)

:لپاره محکمې ته خپل غوتنلیک وسپاري

i.  قانونيودروي،یوالینیدنهصورتېکپهاوسهالترقصورېچېکطویشراهغوپهامونه .

ii.  لکهقانوندغهلهاخستونکيتېکوينهرويیپخه،کیپرایحکمېمحکمدلندهکقیتعللپاره،تلدایاومهالي .

iii.  ېقیوثلهېچکلهېوررشیدشیودداتویعاویشوترالسهدخهشیودشي،ېریترنکحیتصحایاولیتعدتیفیکاویوالي .

د،یدیشوراجعورتهسمسرهبندمېیدردېمادېدغدقانوندمعاملوتضامنيدېچسرهولوینېکپامپهکیتنلغوهغهدمحکمه  )4(

  .يکصادرههکیپرخپلهاوسيیونمیتصمېکترپهوور۱۵ددیباخهلیپلهکیتنلغوداخستونکيتلدويم

  . کلیدې موخې رژيمد یوه اغیزمن او وتلي  معاملود تضامني - ۶

 جوونې بهيير، د قانون  کويشي د هغو کسانو په کنو او سلوکو باندې اغیزه  قوانین نه کوالی نافذ او حاکم چې سره  دغې مسألې ته په کتو

په دغه مفهوم کې نور قوانین په عمومي ول او تجارتي قانون په انې توه یر جالب دي، که هغه قوانین چې په غور او . دییر جالب 

. ورته لېواله دينافغانا ون ورکي چې ته بدلاو پرمخت  بهدقت سره تسوید شوي دي کوالی شي د اقتصاد 

رنه چې مو په دغه پرکې کې ورباندې بحث او ینه ترسره که، د دې لپاره چې د تضامني معامالتو یو چوکا وکوالی شي په هیواد 

:باید وکوالی شي چې سمون ورکيکې د پور ورکولو او پانونې ته

  

 تیارانو ته د دې واو سودا رت چې همدا اوس د دوی د جایداد په سوداو وکوالی شي له هغه ارز يوروبخ

  .ماهیت او ذات کې نغتی دی، د زیاتو پیسو او یا ممکن اعتبار د السته راولو لپاره ورخه ه پورته کي

 ه اخستلو، عامو خلکو ته په جایداد کې خه په ري سیستمو د ثبت او راجستر له یوه متمرکز او کمپیو د خپلو تضامني

. په  اه خبر ورکي او یا دوی ته د سمې اطالع د رسولو الرې تأمین کي

یدلو په وخت کې، د پورد پی ی له لوري د قصور او کمند د پورور ،انهیتوب د حق لپاره یو روورکوونکو د لوم

.او انی تصمیم واندې کي

د قانون د پلي کېدو په وخت کې باید په پام کې ونیول  معاملوچې د تضامني ( يسي جووونکو موخو د دغه پرکي پاتې برخې مو د ینو پال

د دغې برخې موخه دا ده چې تاسو وکوالی شی هغه الرې چارې چې همدا اوس مو په دغه . د ینې او غور لپاره انې کې دي) شي 

ه ولولی، خو د یادولو و ده چې دغه برخه یوازې په نظري مطالعه باندې نه خالصه پرکي تر بحث الندې نیولې دي، له مفهومي او نظري اخ

کیي، بلکې په دغه برخه کې نوموې الرې چارې په داسې توه واندې شوې دي چې د پراختیایي کندودونه او تضامني راکو ورکو د 

22.قانون ترمن د یوه موجود تعامل رندويي کوي

                                               
تضامني معامالتو په اه برابر كى  د نيوال تجارت اونده) د ملرو ملتونو كميسيون(دغه برخه تر ېره حده له هغه تقنيني الرود خه اخيستل شوى، چې   22

  .كال كې خپور شوى دى ۲۰۰۷او په 
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ته د الس رسي پراختیا )CreditSecured(پورتضمین شوي 1.

  

د تضمین شوي پور زیات شتون، بیالبیل خلک او د یوه هیواد اقتصاد ته د دې وتیا وربخي و وکوالی شي له دغه ول پورونو او پیسه ایز 

. اعتبارونو خه اقتصادي ې ترالسه کي

  

له ذاتي ارزت خه د پوره ه اخستلو د الرو چارو  شتمنیووتیا او مالت په موخه، دد پیسو په یوه پراخ او ممکن شکل کې د پورونو د پیا2.

. برابرول

په تضامني راکو ورکو کې د یوه بریالي، پیاوي، پلي او حاکم حقوقي نظام د ایجاد لپاره یوه مهمه او کليدي مسأله دا ده چې 

پاره مناسبې الرې چارې برابرې کو و سوداریز مرکزونه او بنسونه باید د سودار د بیالبیلو پراخه ولونو د جوت ل

له ذاتي  شتمنیووکوالی شي د تضامني معامالتو په یوه پراخ او ممکن شکل کې، د پیسه ایز اعتبار د السته راولو په موخه، د 

په سودار کې د ) ۱: (چارې شتون لريد پورتن موخې د السته راولو لپاره دری الرې . ارزت خه په بشپ ول ه واخلي

د ) ۲). (د موجوده او آینده شتمنيو په ون ( مقیدو شتمنيو په موخه، له شتمنيو خه د پراخه ه اخستلو الرې چارې برابرول 

یز مکلفیتونو په د راتلونکو، مشروط، پیسه ایز او نا پیسه ا( سوداریزو مکلفیتونو د یوه پراخه شکل لپاره د الرو چارو برابرول 

د اعتباري معاملو، ) ۳. (چې باید د سودار اوند شتمنيو کې  د موجودو تضامني حقوقو له خوا تضمین شي) ون 

.پورورکوونکو او مدیونینو پر یوه پراخه او ممکن شکل د حقوقي نظام د و او امتیازاتو پراختیا

.3 خه په تورې او ساده الرې ،ولد یوې اغیزمنېتیا د کچې لولو په موخه د قرارداد د لوریو د وه اخستو، د تضامني حقوقو د السته راو.

  

له دې امله، د . د ترالسه کولو لتونو کچه به هم یه شي کریدتکه تضامني حقوق له یوې اغیزمنې الرې په الس راشي، نو د 

حقوقو د السته راولو په برخه کې د کندودونو او کنالرو د تضامني راکو ورکو یو ه نظام باید وکوالی شي، د تضامني 

دغه الرې . اغیزې د زیادت لپاره ورې الرې چارې برابرې کي او له بله لوریه، د راکو ورکو د لتونو کچه رایه کي

بیالبیلو ولونو په اه د و ونيو چارې د نا اینه او غیر ضروري رسمیاتو له منه ولو او حذفولو، د سودار اوند شتمنيو د 

تضامني وسایلو پر ای د تضامني حقوقو د السته راولو لپاره د یوې واحدې کندودونه له ایجاد او د راتلونکې دارای او د 

برولو اضافي اسنادو له تدارک خه پرته د راتلونکو پرمختونو په اه له تضامني حقوقو خه د ې ې اخستلو الرو چارو برا

.خه عبارت دي

  

.یوشان کارولو تأمينول د  خهسرچینو  کريېتيود بیالبیل4.

ورکوونکو ترمن سالمه سیالي یوه اغیزمنه الر ده، خو د د لتونو د کچې د رایولو لپاره، د پور کريدتچې د  ېسره له د

ورکوونکو پر سر په یو شان او ون، د کورنیو او بهرنیو پور باید د بانکونو او نورو ولو مالي بنسونو په معاملو رژيمتضامني 

.مساوي توه پلی شي

  

و ته اعتبار ورکول نتضامني حقو)possessory-Non(غیر تملکي 5.

  

تضامني حقوق باید په داسې شان وویشل شي چې د پوروی او بل اعطاء کوونکي لپاره یې ه اخستل ستونزمن او ناممکن نه 

نه کي، له همدې امله، د تضمین شویو معامالتو یو ا ول نوموي کسان باید د سوداریزو عملیاتو له تداوم خه منعوي او همد

سربیره پر دې د  .نظام باید له شتمنيو خه په یوه پراخه سلسله کې د غیر تملکي تضامني حقوقو لپاره الرې چارې برابرې کي 

.ره یوه انې کنالره د ثبت او راجستر د دولتي سیستم په شکل، پرانیزيتضامني حقوقو اوند عمومي اعالن لپا
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.له الرې د مسووالنه کنو لپاره د قرارداد د لوریو هول واندوینې وتیا خپلولود شفافیت او6.

  

ره الرې چارې برابرې او له باید د اعتباري معاملې د لوریو د مسووالنه کنو او امونو لپا رژيمیو اغیزمن  معاملود تضمین شویو 

ته پراختیا ورکي و د اعتباري معاملې  واندوینېهغو خه مالت وکي، دغه نظام باید د یوې معاملې په لوریو کې، رووالي او 

لوري وکوالی شي خپل ول اوند حقوقي مسایل ویي او د نه پیرو په صورت کې انې قواعد، قوانین او پایلې په وته 

يکنو ته درناوی وکه اندیي او همدا شان د محرمیت په ا .

  

  تثبیت اصولو   رندهواندوینې د لوميتوب د 7.

لري،  اهورکوونکو پورې هم ورکوونکي ونه شي کوالی په تضامني معامله کې د جایداد پر سر چې تر نورو پورکله چې پور

نو له دې امله د تضامني . ن او موجودیت یر کم او یا بیخي ارزت نه لريخپل د لومیتوب حق ثابت کي، د تضامني حق شتو

لتونو د خبرتیاوو د ثبت او راجستر یو متمرکز او کمپیوري سیستم له یوه اني او ژوندوني اهمیت او ې خه برخمن 

ن ته راوي او له دې الرې پوردغه سیستم په خپل وار سره کوالی شي یو ل روانه او رند قوانین او قواعد م. دی

.ورکوونکو ته د یوې تضامني معاملې له پیل خه د لومیتوب د حق د تثبیتولو وتیا وروبخي

  . آسانول ورکوونکو د حقوقو پلي کېدو له الرې د پور ېاو اغیزمنواندوینې و د  8.

وې اغیزمنې الرې خه په ته اخستو پلي او اجراء ورکوونکي ونه شي کوالی و خپل تضامني حقوق له یکله چې یو پور

نو له دې امله، حقوقي الرود ینې . ورکوونکي لپاره تضامني حق له یر کم ارزت خه برخمن دیکي، د نوموي پور

رورکوونکي ته د دې اجازه ورکوي و وکوالی شي خپل تضامني حقوق په مناسب داسې کندودونه واندې کوي چې هغه پو

ورکوونکي له لوري د حقوقو پلي کېدو، د قضایي بنسونو او نورو قانوني خو البته که مناسبت ولري، د پور. ول پلي کي

همدا ول نوموی الروود وایي چې د یوه هیواد د تضامني راکو . مقاماتو تر ارنې، لیدنې او کنترول پورې معروض دي

پام و او ندې همغي او همکاري وجود ولري او دواه یاد شوي قوانین باید د افالس له ورکو او افالس د قوانینو ترمن باید د 

دورې او اقتصادي ارزت هغه چې په خپل نوبت د افالس د قانون د انو قوانینو او قواعدو په پیرو معروض دي، واندې د 

. تضامني حقوقو اغیزمنتوب ته درناوی ولري

  

انول کولکسانو د و ) متأثرو(ه کې د بیالبیلو اغیزمنو په یوه تضامني معامل9.

ورکوونکي، تضمین شوي پور( رورکوونکو پر بیالبیلو لوریو لکه پوروی، اعطاء کوونکو، سیال پومعاملې رنه چې تضامني 

 ول  ، د وثیقې اخستونکو، مرسل الیه او)ورکوونکيپورورکوونکي او نا تضمین شوي پورد امتیاز و دولت باندې یوه په همدا

انې اغیزه پرې باسي، نو له همدې امله د تضامني معاملو اوند قوانین باید د دغو لوریو مشروع ې او ایکې په پام کې 

ونیسي او د پورته یادو شویو موخو د السته راولو لپاره مناسبې الرې چارې چې د پیژندل شوې طریقې له نظره متوازنې وي، 

.ويول

  

  . د معاملې د لوري د صالحیت او واک پیژندل او تثبیتول10.

د تضامني معامالتو نظام باید داسې یوه دوامداري برابره کي و وکوالی شي د اعتباري معامالتو یوه پراخه شکل ته شامل وي 

اري قواعد او اصول باید داسې اندازې ته نو له همدې امله، اجب. او همدا ول د معامالتو نویو او متحولو شکلونو ته ای ورکي
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په عین وخت کې د . ورسول شي و ول لوري وکوالی شي خپلې اعتباري معاملې د خپلو انو اتیاوو سره برابرې کي

دا مسأله چې ول تقنیني نظامونه کوالی شي د لت کوونکی او نورو ولو کسانو له مشروع و خه  رژيمتضامني معاملو 

ه وکي، هم باید په رسمیت وپیژني او د دغه ول بنسونو او مرکزونو سره ندې همغي او همکاري ولري او باید دغه ول ساتن

.نور تقنیني الرې چارې له پامه وغورول شي

  

 بهيير د تضامني معاملې :كتنېوروست

ریفونو لپاره په دغه پرکي کې تر ینې الندې نیولې الندې خالي ایونه په مناسبو کلمو او اصطالحانو چې مو د بیالبیلو تع

. په یاد ولری چې یوه کلمه او اصطالح کیدای شي په و ایونو کې وکارول شي. دي، کې کئ

د پور د ترالسه کولو لپاره، له 23________________د تضامني معاملې پاوونه هغه وخت پیلیي چې 

کله چې د پور اخستونکي وتیا د پور د بیا ورکې لپاره نا معلومه وي، پور . يخه غوتنه وک24________________

وثیقه کوالی شي د . غوتنه کوي  25_____________ورکوونکی د دې لپاره و وکوالی شي خپل پور تضمین کي، د 

  .شکل ان ته راخپل کي26______________ منقول جایداد پر سر د 

ورکوونکي هم وي، د سر د تضامني لت خاوند وي او په یرو وختونو کې په خپله پورهغه کس چې د وثیقې پر 

  . په نوم یادیي 27_____________ 

هغه قرارداد ته ویل کیي چې د تضامني معاملې بنس یې ایی او د پور ورکوونکي او پور  28_____________

  .راوي اخستونکي لپاره ینې دندې، حقوق او حقوقي ې من ته

 30_______________د خپل پور په بیا ورکه کې د قصور او کم مرتکب شي،  29.............................................يوکه 

له ینو حقوقي و لکه د وثیقې خرالو او داسې نورو خه برخمن کیدالی شي چې د لت ورکوونکي له مخکین موافقې 

  .پرته یې ترسره کوالی شياو د محکمې له مداخلې 

یو . کې ثبت او راجستر شي31____________________پهپه یرو حاالتو کې یو تضامني لت باید 

  سره یو ای33________________د وثیقې پر سر خپل تضامني لت، د  32________________

ابت کی او د ولو ، چې د لومیتوب خپل حق یې ث34__________________________________

  . .د ادعاانو او غوتنو په واندې ورخه ساتنه وکي35____________________

                                               
  بدهکار/ پور ترالسھ كوونكى- 23
24

  طلبکار/ پور وركوونكى- 
25

  وثیقھ- 
26

  تضامني ل��ت- 
27

  ل��ت ترالسھ كوونكى- 
28

  تضامني موافقھ لیك- 
29

  بدھكار- پور ترالسھ كوونكى- 
30

  ستونكىلت اخي/ طلبکار/ پور وركوونكى- 
31

  د تضامني ل��ت د ثبت رسمي دفتر- 
32

  لت اخيستونكى/ طلبکار/ پور وركوونكى- 
  بدھكار- پور ترالسھ كوونكى- 33
34

  د تضامني ل��ت د ثبت رسمي دفتر- 
35

  لت اخيستونكي/ پورورکوونکي/ پور وركوونكي- 
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ي نتيجه يريشپم پرکد  ۷
  

هغه که د عرضه کوونکو شرکتونو او یا تولید کوونکو ( سودار ېاقتصاد د یوې برخې په توه ول مخ پر ودېد یوه روان او 

د دې لپاره چې وکوالی شي فعالیت وکي، نوت رامن ته کي او ) و شرکتونو له لې خه ويشرکتونو او یا مصرف کوونک

د افغانستان په یر په . په یوه اقتصادي چاپېریال کې په بریالیتوب سره فعالیت وکي، د نوې پانې د جلب او پیژندلو اتیا لري

ش کلن جن وروسته یو نوی ژوند پیل کی دی، دغه مسأله چې یوه اقتصادي سیستم کې چې همدا اوس یې په تازه ول له دیر

کې باید موجوده او ذاتي ارزت ته حرکت ورکل شي او د هغو کسانو د مفکورو او پالنونو د مالت او تمویل  شتمنيپه هره 

ي، له حده زیات اهمیت او لپاره چې د افغانستان د اقتصاد د بیا رغاونې هیله او آرزو لري، پوره او کافي مالي وجوه پیدا ک

.  اغیزمنتوب پیدا کوي

رنه چې مو د دغه پرکي په اودو کې ورباندې بحث او ینه وکه، یو حقوقي سیستم، د اعتباري معامالتو د احتمالي خطر 

د موجودیت او  ريدتکد کچې د رایولو له الرې، له تضامني راکو ورکو خه مالت کوي او په پایله کې په یوه هیواد کې د 

سربیره پر دې، د تضامني معاملو نظام هغه چې تراوسه مو مطالعه ک، یوازې او . اقتصادي پرمخت لپاره الرې چارې برابروي

رنه چې د دې تمه کیي چې د افغانستان اقتصاد مخ په ه کیدو دی او دغه هیواد به . یوازې داخلي او کورن انتیا لري

کی کې په یوه وتلي لوبغاي بدل شي، د افغانستان د تضامني معاملو نظام هم باید له دغه پاو خه په داسې شان په نیوال مار

تیر شي و وکوالی شي د افغانستان لپاره د دې الرې چارې برابرې کي چې په نیواله سودار او له ملي بندرونو خه د 

غانستان د راتلونکو سیاستمدارانو په توه په تاسو باندې واجبه ده چې د تضامني د اف. خدماتو او توکو په لېد کې برخه واخلي

په اه خپلې طرحې او واندیزونه ولری، چې دغه نوموی نظام نه یوازې ستاسو د هیواد د کورینو شتمنيو  رژيممعاملې د یوه نوي 

رخه کې د افغانستان دروازې د نیوالو همکاریو او ارزتونه په حرکت راولي بلکې باید وکوالی شي چې د ې پانونې په ب

  .مرستو لپاره پرانیزي
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  اتاصطالح

  Assetشتمني

هر هغه ارزت لرونکي توکي ته ویل کیي چې یو بنس او مرکز يې په خپل واک کې لري، له هغو خه ه اخلي او یا هم 

د ملموسو او فزیکي توکو له لې خه وي لکه نغدې پیسې،  کیدای شي شتمني. د و د السته راولو لپاره ورخه ه اخلي

ماشینونه، د کارخانې او شرکت شته، مکه او تعمیر او همدا ول کیدای شي د غیر ملموسو شیانو له لې خه وي لکه د خپرولو 

ل صورت کې چې د مالک د حساب په خپ شتمنيهغه . او چاپولو حق، د نوت حق، سوداریز نوم او نان او سرقلفي

  . کاریي، په ساده ول د نغدو پیسو په کچه درجه بندي کیي

  Creditکرېدت یا اعتبار

ورکوونکي، توکي، خدمتونه او پيسې د د قرارداد پر سر له هغو امونو او تصمیمونو خه عبارت دی چې د هغو پر اساس، پور

  . پوروی د وروستیو ورکو د وعدې په واندې مبادله کوي

  Defaultقصور

قصور هغه وخت رامن ته کیي چې د قرارداد یو لوری د قانون او مقرراتو د موادو او احکامو د متابعت په برخه کې ناکام پاتې 

ینې قراردادونه د شخو د حل او تاوانونو د پ لپاره د شروطو او کنالرو سربیره، د . کب شيتشي او یا هم د کومې کم مر

  ). حقوقي درمان ( په اه ینې احکام لري قصور د مدیریت 

د مهربان له مخې پورته کلمې او اصطالحات د افغانستان د تضامني راکو ورکو د قانون د حکمونو او تعریفونو د لیست *

  .  سره په ملتیا باید ولوستل شي
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  او سرچینې اخليکونه

  :پته ورته السرسی کیي د افغانستان د بانکونو د اتحادیې ویبپاه چې په الندې

  http://www.aba.org.af/about.asp
  

د تضامني معاملو د قانون د کلمو او صطالحاتو لپاره تخنیکي مرسته، چې په الندې پته ورته السرسی : د آسیا پراختیایي بانک

: کیي

. TAR.pdf-TRA-http://www.adb.org/Documents/TARs/REG/31389
  

: د پرورامونو او برنامو لپاره عملي الروود، په الندې پته ورته السرسی کیي: د واه اقتصاد کلمېهاملتون، بوز الن؛ 

.r2b.pdf-http://www.bizlawreform.com/CLIRTeachPub

: د کنو لپاره د افغانستان اجنا، د تجارت او سودار د چاپیریال پراختیا، په الندې پته یې ترالسه کوالی شیهاملتون، بوز الن؛ 

http://afghanistan.usaid.gov/en/Article.172.aspx

د تضامني معامالتو د مادې بیا کتل شوی شکل، شیکاو، د امریکا د حقوق پوهانو انجمن، د : توري UCCد ، هاکس؛ .روسل ای

. ز کال ۲۰۰۰خپریدو نیه، 

: الندې پته یې ترالسه کوالی شیپه . په بانکي معاملو کې د منقول جایداد په اه د تضامني معاملو قانون

http://www.centralbank.gov.af/pdf/Secured%20Transaction%20of%20Movable%20Property%20Law(
Eng).pdf.

د پیسو او پانې مارکیونه، مالي بنسونه او د یوه نیوال مارکی د چاپیریال اچ میلتون؛  اومارکویس  واروز، پی ترسن 

. ز کال ۲۰۰۶، نیویارک، د مک را او هیل آروین خپرونه، د خپریدو نیه، دستاویزونه

  

فایل، واشنن ي سي، د نیوال بانک د افغانستان ملي پرو: ز کال کې سوداري ۲۰۰۹نیوال بانک او نیوال مالي شرکت، په 

. ز کال ۲۰۰۸د خپریدو نیه، : دخپرونو دفتر

د نیوالې سودار د قانون د کاري لې په اه د ملرو ملتونو د ولنې کمیسیون، د تضامني معاملو په اداره کې د قانون 

:جوونې الروود، په الندې پته یې ترالسه کوالی شی

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/LTD/V06/585/73/PDF/V0658573.pdf.

http://www.aba.org.af/about.asp
http://www.adb.org/Documents/TARs/REG/31389-TRA-TAR.pdf
http://www.bizlawreform.com/CLIRTeachPub-r2b.pdf
http://afghanistan.usaid.gov/en/Article.172.aspx
http://www.centralbank.gov.af/pdf/Secured Transaction of Movable Property Law(Eng).pdf
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/LTD/V06/585/73/PDF/V0658573.pdf
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د مالیاتو قانون: پركىاووم 

  :سريزه - ۱

ې او روزنې او امنیتي خوندیتوب په یر بېالبېل حکومتونه مسؤلیت لري چې د خپلو وو او اوسیدونکو لپاره د روغتیایي خدمتونو،  وون

خدمتونه او جنسونه چمتو کي، حکومتونه دغه کنې یوازې هغه مهال ترسره کوالی شي چې د هغو د لت د پرېکولو لپاره مالي وجوه په 

و بنسیز روش په توه دود وي چې له واک کې ولري، په یرو حکومتونو کې د مالیاتو وضع کول د اینو مالي وجوهو د جمع کولو لپاره د ی

.دغې الرې خه په ه اخیستلو سره د و خدمتونو او اجناسو په چمتو کولو الس پورې کوي

  .په دې اساس د مالیې د سیستم لوم موخه دا ده چې د دولت لپاره عوائد تولید کي

و خدمتونه چې دوی یې له حکومت خه د چمتوکولو هیله لري، په ایي  شمیر خلک د مالیاتو په ورکولو نیوکه ولري خو هغه اجناس ا

په انې توه افغانستان تر اندازې زیاته اتیا لري چې خپل داخلي مالیاتي عوائد لو کي؛ .ولیز ول د مالیاتو له شتون پرته نه شي تمویلیدلی

او اجناسو د السته راولو لپاره کارول کیي له کورنیو سرچینو خه نه  و برخه چې د خدمتونوپام د مهال د مالي وجوهو یوه زیاته هغهاوس

  .بلکې د بهرنیو هېوادونو له بسپنو او مرستو خه ترالسه کیي

http://mof.gov.af/en: هويبپاوزارتېماليدافغانستاند: سرچينه

و سلنه په وته کوي چې له بهرنیو او کورنیو سرچینو خه تأمینیي خو دا اندازه بهرن الندې واندې شوې شمیرې په ترتیب سره  د هغو عوائد

د  مالي مرستې د وخت په تیریدو سره ثبات له السه ورکوي دا که چې بهرني تمویلوونکي بنسونه به له افغانانو خه دا توقع ولري چې د دوی

سؤلیت پر غاه واخلي او په انې توه به دافغانستان د بیارغونې او پراختیا په لور الهم هېواد لپاره د ملي بودجې چمتوکولو لپاره به لوی م

. چک امونه واخلي

لومی، مالیه ورکوونکي باید امن وي . د یوه مالي سیستم د پلی کولو او ارزولو پرمهال باید ېر عناصر په پام کې ونیول شي

ن که چېرې پر هغو کو وو توافق هم نه وي شوی چې آوع موخو کې کارول کېي؛ هغه مالیې چې دولت ته ورکوي، په مشر

په دقیقه توه یې مالیې باید په ل کې ولول شي، ل ترله دوی باید دا ا ترالسه کي چې ورکل شوې مالیې د فاسدو 

کلونو لپاره د کورنیو عوایدو له الرې د دولتي بودیجې د تمویل اکل شوی زیاتوالی 1384- 1382  د

بهرن مرستې  :گالبی خط

کال 
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نکي غواي چې د مالیې ورکولو په بدل تر دې مهمه مساله دا ده چې مالیه ورکوو. مامورینو په شخصي و کې نه لول کېي

 ''عادالنه''د مالیو . وي ''عادالنه''دویم، بل مهم کی دا دی چې مالیې باید . کې د خپل دولت له لوري الزم خدمتونه واندې شي

مسؤلیتونه کېدل یوه داسې موضوع ده چې د هویارو او منطق لرونکو کسانو له بحث او ېرو جنجالونو سره مل ده چې مالیاتي 

. دریم، مالیې باید د ې لپاره راغونې شي. رنه د ولنې په من کې ووېشل شي، او دوی یې په اه د نظر اختالف لريیې 

که چېرې دولت هغه پیسې چې د مالیې راغونولو لپاره لوي، د اندازې او مقدار له اخه د اصلي مالیاتو له مبلغ سره برابرې وي، 

  .مالیې لوولو ته ا کېي، په دې صورت کې د مالیې اخیستو میکانیزم ناچارنده او ناسم خېژيپه پایله کې د 

و هیوادوالو ته د دې پوهاوی ورک او مشخص قوانین او قواعد شتون ولري تر ه باید د السرسي وشي چې کوم  لهمدارن

د مالیاتي مسؤلیت پر .سره ومره مالیات ورکي وخت باید دوی خپل مالیات ورکي او له کوم روش خه په ې اخیستنې

وندي که که پانه وال فکر وکي چې د مالیاتو د تحمیل په پایله کې به د دوی  هو اغیزپام د واندې بې باوري، کوالی شي په پانونه

  . چمتو کولو کې یر ل تمایل ویي ې یرې رایې شي نو په دې صورت کې به د یوې نوې سودار د پرانیستلو لپاره د پانې په

او  دغه پرکی د مالیې او مالیې ورکولو د مقدماتي تیور په یلو او بحث پیلیي او د دې تر ن به د هغو مالیاتي ولونو په باب هم کره

ه دولتي عوائد چې له کورنیو سرچینو په افغانستان کې په مطلق اکثریت سره هغ. ور معلومات واندې کي چې د حکومتونو له خوا وضع کیي

په عايد مالیه : په عايداتو او مرکي عوارضو مالیه:خه ترالسه کیي، د هغو په ترالسه کولو کې له دوو مالیاتي الرو کار اخیستل کیي

طه ترالسه کیي او هغه ول مالیې ته ویل کیي چې په عايداتو وضع کیي او د یو کال په اودو کې د مالیه ورکوونکي په واس

د .مرکي عوارض هغه مالیات دي چې هیواد ته په وارداتي او یا له هیواد خه بهر ته په صادریدونکو توکو وضع کیي

ز کال په وروستیو کې  ۲۰۰۵افغانستان د مالیاتو موجوده قوانین پر عايداتو د مالیې قانون او مرکي قانون ته شامل دي چې د 

.و دوو قوانینو احکام او انفاذ به د دغه فصل په تر کې ویل شيتصویب شوي، د نومو

  

  په افغانستان کې پر عايداتو مالیه- ۲

دو کې ترالسه کیي  چې د مالیه ورکوونکو په وسیله د یوه کال په اوعمده عايداتي سرچینه له هغو مالیاتو تشکیلی ي، د د افغان دولت لوم

د . عايداتو مالیه د هغو عايداتو سره مطابق محاسبه او ورکل شي چې د نوموي کال په تر کې ترالسه شوي دي هر کال په پای کې باید پر

 د(پیل او د کب میاشتې په وروست ور  )۲۱د مارچ له  (لوم میاشتې په ) وري(مالیې ورکولو کال له هغه لمریز کال خه عبارت دی چې د 

په ن کې یر پرمختللي او د پراختیا په حال کې . په عايداتو مالیات په وله ن کې دود دي. ه ورسیيپای ت) ۲۰مارچ راتلوني ز کال د

النه او هېوادونه په عايداتو د مالیه ورکولو یو ول نه یو ول لري، که دغه مالیه ورکونه په سمه به طرح کل شي ایي د مالیه ورکونې یو عاد

دغه روش کې پر مالیه ورکوونکو د پیسو او هغه اندازه عايداتو مطابق مالیات وضع کیي چې دوی د تیر مالي کال په په . منصفانه ول وبلل شي

  .  جریان کې ترالسه کي دي

طابقت او نه پر عايداتو د مالیې د ماهیت د پیچلتیا او د هغو معلوماتو د پیچلتیا له امله چې د مالیه ورکونې له قانون سره د مالیه ورکوونکو د م

په یرو هېوادونو کې د .مطابقت د یلو په موخه این دي، یر ستونزمن کار دی چې پر عايداتو دې مالیات مدیریت او کنرول کل شي

و کورنیو عايدات(روکراس رامنته شوې دي چې په امریکا کې د ېمالیاتي سیستمونو د ارنې په موخه د لوو لتونو په منلو سره لویې ب

  . په نوم جوتونه یې ې بېلې دي) کورنیو عايداتو(او په انلستان کې د ) خدمتونه

دغه برخه په افغانستان کې پر عايداتو د مالیې تاریخچې ته یوه کتنه کوي او په عايداتو د مالیې قوانینو، د مالیې د جمع کولو  پرکيد شپم 

د عدم تابعیت او عدم مطابقت جریمې تر ینې الندې نیسي او نوموې برخه به په عايداتو د مالیې  کندودونو او همدارنه له اوندو قوانینو خه

  .مالیه اخیستلو د سیستم په ارزونې سره پای ته ورسیي/له لیدلوري د مالیه ورکولو
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  :تاریخچهالف، 

د مالیې پر تصویب شوي قانون وال ؤ چې بیا وروسته په  ز کال کې۱۹۶۵په افغانستان کې د مالیې سیستم، په  ،ز کال خه واندې ۲۰۰۵له 

د افغانستان پر عايداتو د پر عايداتو د مالیې موجوده سیستم.  بیالبیلو فرمانونو په صادریدو سره تعدیل شوی ؤ ۱۸ترتیب سره په مختلفو دورو کې د 

تان پر عايداتو د مالیې قانون د وزیرانو د شورا په واسطه منظور د افغانس.شو رامن تهز کال کې۲۰۰۵مالیې د قانون له تصویب سره سم په 

اوسنی قانون سره له دې چې یو ل تغیرات .مه نېه د ولسمشر مقام له خوا توشیح کل شو۱۴ز کال د نوامبر په ۲۰۰۵او بیا وروسته د 

ز کال قانون له اساسي قانون سره سم تهیه ۱۹۶۵تو د مالیې د پر عايدا  ،ز کال د مالیې د قانون مجدد تصویب دی۱۹۶۵لري خو یری احکام یې د 

.او تدوین شوی دی

  

:ماده په صراحت سره داسې حکم کوي ۴۲د اساسي قانون 

  

هې راز مالیه او محصول، د قانون له حکمه پرته نه وضع . هر افغان مکلف دی د قانون له حکمونو سره سم دولت ته مالیه او محصول ورکي

دا حکم د بهرنیو کسانو او . مالیی او محصول اندازه او د ورکې ول یی د ولنيز عدالت په رعایت د قانون په وسيله وول کېيد . کېي

     .هر ول ورک شوې مالیه، محصول او عایدات،دولتي واحدحساب ته تحويلېي. مؤسسو په برخه کې هم تطبيقېي

د هغه صالحیت سره مطابق لري، ) بند ۲(مادې د  ۱۱۳سې یو الروود چې پر عايداتو د مالیې قانون د د مالیې وزارت هم پر عايداتو د مالیې دا

ه پر عايداتو د مالیې الروود د عايداتو او مالیې په ینو نورو ریاستونو کې پر عايداتو د مالیې قانون د پلي کولو او تفسیر په اه یو. صادر کی دی

  . رسمي سرچینه بلل کیي

  عايداتي سرچینې او د مالیې ورکولو و اشخاص: ب

لومی اصل د شخص . او کومو سرچینو مالیه واخیستل شي، باید دوه اصله په پام کې ونیول شي ود دې مسئلې د اکلو لپاره چې له کومو خلک

و نرخونو سره سم د هغوی د وضعیت ارزونه اشخاصو تر من په تفاووت قایل دی او د مالیې له مختلف) حکمي(او ) حقیقي(نوعیت دی، قانون د 

حقوقي اشخاص له محدود المسؤلیت شرکتونو، سهامي شرکتونو او نورو حقوقي بنسونو خه عبارت دي او حقیقي اشخاص له افرادو، .کوي

وائدو مالیات د هر یوه د خصوصي او عمومي شرکتونو د ع.واحدو مالکانو او په یوه مشارکت کې د شریکې سودار لرونکو خه عبارت دي

شریک له خوا په انفرادي ول داسې ورکول کیي چې د مشارکت هر یو غی باید د خپلې هغه ونې له مخې مالیه ورکي چې د شرکت په 

  ).ماده پر عايداتو د مالیې قانون۳۳(عايداتو کې یې لري

د یوه مقیم شخص په توه په نظر کې نیول کیي؛ ) یت شرکتسهامي شرکت او یا محدودالمسؤل(دويم مهم اصل د اقامت دی، حقوقي شخص

نوموی شرکت که په افغانستان کې تأسیس شوی وي او یا یې د اداري چارو د مدیریت مرکزیت د مالي کال په اودو کې په افغانستان کې 

و کې په افغانستان کې د خپل اصلي کار حقوقي شخصیت په هغه صورت کې مقیم بلل کیي چې د مالي کال په اود).ماده۲(موقعیت ولري

ورو یر په افغانستان کې حاضر وي او یا  ۱۸۳مالک پاتې شوی وي او یا هم نوموی ل تر له مثالً د نیم کال خه د زیات وخت په ول له 

د بېلې په توه د هېواد د بهرنیو (يخو هم د مالي کال یوه برخه د حکومت کارمند او د یوه کار د اجراء لپاره له هېواده بهر توظیف شوی و

  ).  چارو وزارت کارمند وي

افغان وي مکلف دي چې د مالیې و ولو عوائدو آن د هغو مالیه هم دولت ته ورکي چې له بهرنیو سرچینو خه ترالسه کیي، په دې 

نو دغه ورکل شوې مالیه د عیني بهرني عايد له پلوه اساس که چیرې یو شخص له خپل بهرني عايد خه یو خارجي دولت ته مالیه ورکې وي، 

  ).ماده ۵د افغانستان د مالیې د قانون(دا اعتبار لري چې هغه د افغانستان دولت ته ورکل شوې
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د دې برخالف هغه کسان چې هغوی په افغانستان کې اقامت نه دی کی، دوی به دولت ته یوازې د هغو عوائدو مالیه ورکوي 

پر .(ستان له سرچینو یې ترالسه کي دي یعنې په هغو عوائدو مالیه نشته چې دوی له هېواده بهر ترالسه کي ديچې د افغان

)ېماد ۸او  ۷عايداتو د مالیې قانون 

شرط  ی شي خو په دېسربېره پر دې هغه کسان چې په افغانستان کې یې اقامت نه وي کی دوی په بشپه توه د مالیې له ورکولو معاف کیدال

غیر مقیم افغاني هېواد xپه دې اساس که د )ماده۶(  . چې د هغه اصلي هېواد هم د افغانستان د وو لپاره دې ته ورته معافیت ایجاد کی وي

الیې معاف هېواد غیر مقیم اشخاص به هم په ورته به  په افغانستان کې پر عايداتو له م xاشخاص پر عايداتو له مالیې خه معاف کي وي نو د 

  .شي

الندې جدول په افغانستان کې د شخص د نوعیت او د هغه د اقامت پر بنس د معیاري مالیې مختلف نرخونه په لنه توه بیانوي او ینې 

.اني نرخونه به وروسته په تفصیل سره ویل شي

  

غیر مقیم مقیم 

په افغانستان کې له  سلنه هغه عايد چې   20  سلنه نیوال عايد20شخص  يحقوق

.مختلفو سرچینو ترالسه کیي

سلنه هغه عايد چې په افغانستان کې له   20-0سلنه نیوال عايد     20-0شخص يحقیق

.مختلفو سرچینو ترالسه کیي

تو او همدارنه پر کورنيو او په دې ای کې دوې داسې بېلې راول شوې دي چې د مقیمو او غیر مقیمو اشخاصو پر عايدا :روانتياد موضوع 

.بهرنیو عايداتو د مالیې تفاووت په وته کوي

  

یستلو یو سهامي شرکت چې د هغه مرکزي دفتر په کابل کې موقعیت لري، دا چې د نوموي شرکت مرکزي دفتر اد کانونو د . 1

په دې .په توه په نظر کې نیول کیي په افغانستان کې موقعیت لري نو دغه شرکت په افغانستان کې د یوه مقیم حقوقي شخص

یستلو په پایله کې السته راوي، ااساس دغه شرکت باید د هغو عايداتو له مخې چې په افغانستان او پاکستان کې یې د کانونو د 

رکزي همدې ته په پام سره که یاد شرکت د یو حقوقي بنس په توه په افغانستان کې نه وی تأسیس شوی او م. مالیه ورکي

دفتر یې په کابل کې موقعیت نه درلودی نو یوازې د هغو عوائدو د مالیې د ورکې مکلفیت یې درلود چې د افغانستان له کانونو 

.خه یې ترالسه کول

  

ورې په افغانستان کې او د کال پاتې ورې په ایران کې تیروي؛ دا چې نوموی د  ۲۰۰خه  مودېحمید د یوه کال له . 2

په دې توه . ن اوسیدونکی دی نو باید دی د افغانستان دولت ته د ایران او افغانستان دواو السته راوو توکو مالیه ورکيافغانستا

ه په له مخې مالیه ورکي دغه مالیه د هغه مالیاتي حساب په تو السته روانوکه دی د ایران دولت ته په هغه هېواد کې د خپلو 

ورې په ایران کې ژوند کوي  ۲۰۰د دې برعکس که حمید .ید د افغانستان دولت ته ورکې وینظر کې نیول کیي چې ده با

پاتې ورې په افغانستان کې تیرې کي نو په دې صورت کې که دی د افغانستان د حکومت کارکوونکی نه وي  ۱۶۵او یوازې 

انستان دولت ته ورکي چې په افغانستان کې یې او نه هم دلته کور ولري نو دی مکلف دی چې یوازې د هغه ې مالیه د افغ

  .السته راوې ده

انو  لیو، دوروستی مهم کی چې باید یادونه یې وشي هغه دا چې هغه حقوقي بنسونه چې له پورتنیو اصولو پرتهپدې اوند 

خو په دې ) ماده ۱۰و د مالیې قانون پر عايدات.(معاف ديخه په بشپ ول پرعايداتو له مالیې ورکولو  ،شرطونو درلودونکي وي
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شرط چې دغه بنسونه د افغانستان د نافذو قوانینو مطابق او یوازې او په انې توه د خیریه مقاصدو، علمي، ادبي او کلتوري 

 ي یې د دغه بنسه لرونکي او نور غکوونکي، همکاران، ون له چارو د پراختیا په موخه تأسیس شوي وي او د هغو مالت

  .فعالیتونو خه نورې ې او مالي موخې ونه لري

آیا د کارکوونکو لپاره د تنخوا ورکول د نوموي بنس لپاره : دا وروست برخه یو ه مبهمه غوندې بریي د بېلې په توه

ه کولو  باندې د هغه کومه ه برابرولی شي؟ اساساً دغه مخکې شرط په خاص ول له هغو حقوقي بنسونو خه د مالیې په ترالس

محدودیت کارندوی دی چې د هغوی فعالیتونه او پرورامونه په اني ول یوازې د عامه خلکو سوکال ته اني شوي 

.وي

  

پوتنې و د بحث 

  

ولې هغه بنسونه چې په اني ول سره د علمي، وونیزو، ادبي او کلتوري چارو په موخه تأسیس شوي او یوازې د 

مالیات د : (هغه اصل مو په یاد راوئ چې وایيبرخمن دي؟ خه غو کنو لپاره فعالیت کوي، د مالیې نه ورکولو له امتیازاتوهمد

ستاسو په اند ولې حکومت د دغه ول بنسونو ) ینو خاصو کنو له ترسره کولو خه د مخنیوي د هولو لپاره کارول کیي

  ی ته منلی دی؟ خه د مالیې نه اخیستلو امتیاز هغو

Taxable(عايد  ې مالید : ج Income(  

 ولونو تر من ي،  - د افغانستان پر عايداتو د مالیې قانون، د عايداتو دد عايداتو پر سرچینو له تمرکز پرته چې د عايداتو د ملي سرچینې په نوم یادی

شي چې خپلې پیسې او نور امتیازونه له مختلفو ایونو او سرچینو خه  ه شرکتونه کوالیافراد او په انې تو. په تفکیک او تمایز قائلیي

د عايداتو له مختلفو .دغه سرچینې د الس مزد، سود او سهامي سود خه عبارت دي چې د پانونې له الرې السته راي. ترالسه کي

خه رامن الوریز فعالیتونه، کرایه او یا داللي حق یوازې تر خري چې یو ته شوي سودامالیه هغو پیسو پورې نه محدودی

و ارزت د عايد که یو مالیه ورکوونکی یو جایداد د عايد په توه ترالسه کي نو د جایداد پام.ورکوونکی یې ترالسه کوي

ته  افغانیو 10.000په توه مطرح کیي؛ د بېلې په توه که مالیه ورکوونکی داسې یو جایداد ترالسه کي چې ارزت یې 

ورسیي نو پر عايداتو د مالیې قانون دغه جایداد د یوې داسې معاملې په توه په نظر کې نیسي چې د نغدو پیسو له مخې ترسره 

.کوي دشوې او د هماغه روش مطابق ورسره چلن

  

Taxable(د مالیې و عايد  Income ( د د یو فرد، سهامي شرکت، محدودالمسؤلیت شرکت او نورو حقوقي اشخاصو

کمت او معافیت خه د هغو منفي السته راونو په توه تعریفیي چې پر عايداتو د مالیې قانون په واسطه وضع شوي او مجاز 

ی شي او کوم لتونه باید د دې مسألې د درک او فهم لپاره چې کوم عايد له مالیې خه معاف کیدال).ماده ۱۲.(بلل کیي

  . پوهیو چې د مالیې و عايد ه ول محاسبه کیيوضع کل شي، الزمه ده چې په دې و

  

  له مالیې د معافو او د مالیې و عايداتو ولونه

  :عمومي احکام

 خه هغوله د عوائدو په ل کې یو شمېر خاص او اني عوائد د مالیې و معافو عايداتو خه شمیرل کیي او له همدې امله 

شي د خپل السمزد او یا روغتیایي بیمې یوه برخه له خپل كار مارونكي خه ترالسه  یو فرد کوالی. مالیه نه اخیستل کیي
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کي یا کوم تحصیلي بورس د نیم مهاله زده کو په موخه له کوم نیوال بنس واخلي او یا یوه اندازه سهامي سود د خپلې هغې 

  و خه کوم یو باید د مالیې و ونه بلل شي؟  ونې له مخې ترالسه کي چې په یوه شرکت کې یې لري، له دغه ول عوائد

تنخواانې، السمزدونه، السته راغلې حق الزحمې او د دالل حق؛ د : په افغانستان کې الندې و وله عوائد د مالیې و بلل کیي

تألیفونو حق، اعطائیې،  ، د سهام ه، کرایې، د)ه(منقولو او غیرمنقولو جایدادونو له خرالو خه السته راغلي عوائد، سود 

، ناخالصه عوائد چې د ونه )حق الزحمې، انعامونه، دوستانه ورکې(جایزې، له یوې سیال خه السته راغلې جایزې، بخششونه 

لرونکو تر من د مشارکت له مخې ویشل کیي او هر ول بل عايد چې د جسمي کار، سرمایې او یا اقتصادي فعالیتونو په پایله 

  )ماده۱۳پر عايداتو د مالیې قانون . (سه کیيکې ترال

ماده و وله هغه عوائد په لنه توه بیانوي چې له مالیې خه معاف دي او په الندې توه په لن ول خالصه  ۱۴پلوه،  له بل

یي، خاصې ، تحصیلي جایزې، هغه تحفې چې د افغانستان د دولت له خوا ورکول ک)بسپنې(اعانې : شوي چې عبارت دي له

چې د بهرنیو حکومتونو او نیوالو سازمانونو له خوا ورکول کیي، هغه تعلیمي او روغتیایي هدیې چې تر ) Grants(اعانې 

حوادثو پورې اه لري او همدارنه د بیکار د بیمې امتیازات، د ان د بیمې امتیازات چې د مر د پییدو په صورت کې د 

هغه پیسې چې یو شرکت یې د قرضې او یا د ونه لرونکو لپاره د برخې د صدور په موخه السته مي کورن ته ورکول کیي؛ 

  .راوي او وروستی ول هغه سود چې یو شخص یې له دولتي بانکونو خه د خپلو سپارل شویو ودیعو له مخې السته راوي

هغه  ،معقول او منطقي دلیلونه شتون لري؟ په عام ول  له مالیې ورکولو خه د عايداتو د دغو خاصو ولونو د معافیت لپاره ه

وخت عايد له مالیه ورکولو خه معاف کیي چې حکومت هه وکي و هغه فعالیتونه چې د نوموو عوائدو د ایجاد سبب 

ره چې په یوه هېواد د دې لپا: د بېلې په توه.  شوي، نور هم وهوي او د هغې د ودې او پراختیا لپاره نوره هم الره هواره کي

کې د وونې او روزنې وضعیت الهم د ه والي په لور ال شي، په معمولي ول تر مالیې پورې اوند قوانین او په عامه توه 

  .تعلیمي اعانې او تحصیلي بورسونه له مالیې خه معافوي

Capital(د پانې ه gains:(  

یر او تبدیل خه السته راي، د مالیې ورکولو و بلل کیي چې په ینې ي، تغهغه عوائد چې د  انو جایدادونو له لېد

Capitalیاله سرمایې خه د السته راغلو عوائدو مالیه (هېوادونو کې دې ول مالیې ته  Gains Tax (يعايد په .بلل کی

پر . اخلي او وروسته یې خروينرخونو کې له هغه تفاووت خه عبارت دی چې مالیه ورکوونکی د هغه پر بنس جایداد 

عايداتو د مالیې د قانون احکام چې له سرمایې خه د السته راغلو عوائدو د مالیې له قانون سره ارتباط لري، پر عايداتو د مالیې 

  .  کې تسجیل شوی دی وماد ۳۰او  ۲۱قانون په 

Capital(له مبادلې  پانوالې شتمنله خرالو یا د  asset (خه السته  ،يبلل کی والي  راغلي عوائد د مالیه ورکونې وپان

هغې دارای ته ویل کیي چې یری مهال د پیسو د تولید په موخه کارول کیي یعنې د لت په موخه نه کارول کیي؛  شتمني

جایدادونو د سربېره پر دې د الندې .نغدې پیسې، شتمن او ارزت لرونکې پاې د دې ول دارای ې بېلې بلل کیي

د تجهیزاتو، (سودار، کارخانې : خرالو، مبادلې او لېد خه السته راغلي عايدات هم د مالیې ورکونې و عوائد بلل کیي

، هغه تجهیزات او وسائل چې د جایداد او اشخاصو د لېد په سودار کې کارول )ماشینونو، ساختمانونو او مکې په ون

دالمسؤلیته شرکتونو کې موجوده برخې او یا د محدودالمسؤلیته او سهامي شرکتونو هغه شتمن چې له کیي، په سهامي یا محدو

د شتمن د ).مادې ته مراجعه وشي ۴۴قانوند بشپ نومل د کتنې لپاره دې د . (هغې وروسته په مساوي ول شرکت حسابیي

هغې پورې هی ول اغیز نه لري تر و چې د شتمن لېد د ارث به  خرالو، مبادلې او لېد روش د مالیې په مقدار او اندازه تر

د شتمن د مالیې ورکولو لپاره باید د شتمن ارزت د هغه ارزت پر .خپله نه کي او یا هم د مالیې مورد د پلي کیدو و نه وي
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  ) ماده۲۵. (شوی ويغه جنس په بازار کې د هغه له مخې خر، مبادله او یا لېد ابنس و اکل شي چې هم

عوائدو یوه برخه د دې پر ای چې هغه باید د  ا ولعوائدو موضوع په جال توه په تفصیل سره یو؛ که د پانواليمو د 

. لیست په فرعي برخه کې ذکر شول،  دوی د انو مالیاتي نرخونو تابع دي) د(هغو مالیاتي معیاري نرخونو تابع وي کوم چې د 

کې ثابت او د تراکتور او نورو عوائدو په ېر د منقول جایداد د  سلنههپه ېر د غیر منقول جایداد لپاره مالیاتي نرخ یود ساختمان 

میاشتو لپاره  ۱۸هغه شتمن چې له خرالو یا لېد مخکې ل تر له د )ماده ۳۰.(کې ثابت دی سلنهخرالو لپاره مالیاتي نرخ دوه 

هر کله چې له خرالو یا د :ئطو سره مطابقت او سمون ولري، د اني مالیاتي نرخ و بلل کیيوساتل شي او له الندې شرا

میراث له کومې شیوې پرته لېد رامنته شي یا هم د خرالو د یوې برخې په توه د یوې سودار د نغدولو په تر کې لېد 

په دې ولو حاالتو کې د خاص مالیاتي نرخ د محاسبې بهیر په  شتمني وي، نو پانواليرامنته شي او یا هم لېد شوې شتمني 

. کې د السته راولو و دی یماد ۲۹)۳(

  

پوتنې ود بحث 

  

د دې مسئلې په اه نقادانه فکر وکئ چې ولې د عوائدو ینې خاص ولونه له مالیې معاف او ینې نور یې معاف نه دي؟ 

  خه د معافیت د شرائطو درلودونکي دي که نه؟ ستاسې په اند دا ول عايدات له مالیې 

تونه د وضع کېدو ولsExpenseDeductible  

افغان ترالسه کي خو شونې ده چې دغه  ۲۰۰ایي یو شرکت له خپل پېرودونکي خه د خپل اني محصول له مخې 

غان هغه کارکوونکي ته ورکي چې اف ۵۰افغان هغه شخص ته ورکي چې د نوموي محصول یې ورکی دی او  ۱۰۰شرکت

افغانیو خپلې ې له مخې مالیه  ۵۰افغانیو او که یوازې د  ۲۰۰محصول یې رامنته کی؛ ستاسې په اند اوس شرکت باید د ولو 

  ورکي؟   

 عوائدو خه وضع د افغانستان د مالیاتو قانون سوداریزو بنسونو ته اجازه ورکوي چې ینې اني لتونه له خپلو مالیې و

دغه وضع او د عوائدو د اندازې کمت چې .کي؛ د لت وضع له مالیې و عوائدو خه د لتونو د منفي کولو په معنی دی

په عام . و شرکت یې پوروی دی، کمیيپامد د مالیاتي وضعیت تابع دی، راییي او په پایله کې یې د مالیې هغه اندازه چې 

  .وونکي کوالی شي هغه لتونه وضع کي چې د عايداتو د تولید پر مهال رامنته شوي ديول مالیه ورک

 رتون معمولد سوداین لهاو ا  

او اینو لتونو د کمولو اجازه ورکوي چې د حقوقي او حقیقي شخصیتونو د تولید، جمع  معمولقانون د وضع یا د ولو هغو 

يکولو او ساتنې په پایله کې رامنتونه چې ) ماده۱۸. (ته کیول حقیقي او حقوقي شخصیتونه کوالی شي هغه ل یا په بله وینا

د عايداتو د تولید د یوې برخې په توه پیداکیي له خپل عايد نه وضع کي خو په دې شرط چې د نظر و لت د مالیې 

  . ه په یوه کې رامنته شوی ويورکولو د کال په اودو او یا له تېرو دریو مالیاتي کالونو خه د هغ

مزدونه چې کارکوونکو ته ورکول کیي، د هغو توکو لت چې د یو محصول د تسدهغه : دا ول لتونه عبارت دي له

جوولو لپاره استعمالیي، هغه سود چې د سوداریزو پورونو په بدل کې ورکول کیي، هغه کرایه چې د سوداریزې ې 

په نغد ول ورکول ) پرخالف ونود اضافي (سود چې  د ونو هغهاستفادې الندې جایداد ته ورکول کیي،  اخیستنې په موخه تر

د بېلې په توه د سوداریزو رسیدونو . کیي، هغه مالیات چې د یوې سودار د اینو برخو په توه په نظر کې نیول کیي
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د وضع منونکو لتونو .( له مخې پر سودار واردیي ناتار ا کوم بل طبعيمالیه او آن هغه زیانونه چې د اورلېدنې، زلزلې او ی

).مادې ته مراجعه وشي ۱۸د بشپ لیست د کتنې لپاره دې 

  :   روانتیا موضوعد 

افغان چې د نظر و  ۱۰۰د دغه فرعي بحث په پیل کې ذکر شوي مثال ته په پام سره ویلی شو چې شرکت اجازه لري و 

افغان چې تولید کوونکي شخص ته یې ورکې وې، له عوائدو خه وضع کي؛  ۵۰زیع کوونکي یا ورکوونکي او محصول تو

همدارنه که د یوې . افغانیو مالیه ورکوي چې د سودار ه بلل کیي ۵۰په دې اساس نوموی شرکت به یوازې د هغه 

افغان د پرولو او یا سون موادو لپاره لوي، په دې  ۵ ترالسه کوي اما افغان ۱۰۰الر چلوونکی د یو بار د لېد او توزیع له امله 

صورت کې نوموی باید د پرولو هغه لت وضع کي، چې له السته راوو پیسو خه دی په نتیجه کې د مالیې و پیسې 

ان کې د مالیه ورکوونکي په غاه افغان بلل کیي او پرول په حقیقت کې هغه لت دی چې د عايد د تولید په جری ۹۵یوازې 

    .پروت دی

و نه دي، په عمومي ول وضع نه منونکي لتونه هغه لتونه دي  ېدویا کم کولو په دې اساس د لتونو نور ولونه د وضع

ه ول د دغ.( او یا د مالیې و بوختیاوې خواهچې چې د شخصي و او موخو لپاره رامنته کیي لکه د اوسیدو لت، 

ایي تاسې استدالل وکئ چې د شخصي لتونو له لې )مادې ته مراجعه وشي ۱۹لتونو د بشپ لیست د کتنې لپاره دې 

خه د ان د بیمې روغتیایي لتونه چې په احتمالي ول د عايد د تولید او د کار د استخدام له مسئلې سره تاو لري، او 

صي لتونه باید له وضع منونکو عوائدو خه وي؛ په داسې حال کې چې دا ول لتونه همدارنه کار ته د ت او رات شخ

اوسمهال د وضع و نه بلل کیي که کله چې مالیه ورکوونکی د خپل ان لپاره پیسې لوي نو د هغو پیسو په توه په نظر کې 

.نه نیول کیي چې د عايد د تولید لپاره مصرف شوې دي

  

  :نهزیانو پانوالي

مالیه الزموونکي نه بلل ) عايدات پانوالي( په یاد ولرئ چې د یو ل خاصو شتمنیو د مبادلې او خرالو خه السته راغلي عوائد 

په دې اساس هغه زیانونه چې د دغسې خرالوونو په پایله کې رامنته کیي، د مالیې و عوائدو د محاسبې په وخت کې .کیي

داسې وضع واقع شي چې په هغه کې یو ) )۱خه دي، خو په دې شرط چې د مالیاتي کال له پاره له وضع منونکو عوائدو 

 پانوالي کسرونه په هغه صورت کې چې مبادله یا خرالو په عوائدو منتج شوی وي او دا ول عايد ) ۲(خرالو شوی وي او 

افغانیو  80.000افغانیو واخلئ او د   100.000ارتخونه په پورتني اصل ته په پام سره که تاسو یوه تج.مالیې و عايد بلل کیي

په دې قاعده کې یوه  .افغان له مالیې و عوائدو خه وضع کئ 20.000په بدل کې یې وپلورئ، تاسو کوالی شئ چې 

ېل په نظر کې نیول خه السته راغلی عايد له نورو عوائدو ب ونواستثناء هم شته چې هغه تر سهام سره پورې اه پیدا کوي؛ له 

که چیرې )ماده۲۸. (تاوانونه د عوائدو د نورو ولونو برعکس یوازې له مالیې و عوائدو خه وضع کیدلی شي ونوکیي او د 

خه پیدا شوي تاوانونه له عوائدو زیاتیي، تاسو کوالی شئ خپل تاوانونه د عوائدو  ونود یوه مالي کال په اودو کې ستاسې له 

.  تاوانونه د عوائدو د نورو ولونو حساب ته لېدولی نشئ ونوزې سره سم وضع کئ خو د له اندا

  

:د محدودالمسؤلیته او سهامي شرکتونو عملیاتي لتونه

  

Net(محدودالمسؤلیته او یا سهامي شرکت چې د یوه مالیاتي کال په اودو کې یو عملیاتي خالص تاوان یا   Operating

loss ( هي یعنې کوالی شي چې د په غاعوائدو تاوانونه وضع ک اخلي، د دې مستحق دی چې د دریو کلونو وروسته مالیې و

( دغه عمل په اصطالح کې . )ماده ۴۲(موجوده کال یو پر درېیم تاوان د درې کاله وروسته مالیې و عوائدو خه وضع کي
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losscarryورپسې کال ته د تاوان لېد یا  over (ي او دغه قاعده شرکتونو ته اجازه ورکوي چې د خپلو تاوانونو په نامه یادی

یوه برخه، د خپلو راتلونکو کلونو د مالیاتي مسؤلیتونو او الزاماتو د اغیزمنې را یونې له الرې رفع کي، دغه کنې په خپل ذات 

او پلې کي چې یو ول ستونزمنې خو په  کې د شرکتونو له پاره داسې انیزه ایجادوي چې له مخې یې داسې پروژې انتخاب

. عیني حال کې له ولنیز اخه لو ارزت ولري

  

تالرهد مالیاتو د محاسبې 

د مالیې اخیستلو او مالیې ورکولو لپاره د حساب او محاسبې روش د خورا زیات ارزت درلودونکی دی، که چې د همدې 

ایي یو وک د عوائدو د پیسو په اندازه د مالیه .مالیاتي موخې تثبیتیيروش په واسطه په یوه اکلي وخت کې د عوائدو 

ورکوونکي پوروی وي او ممکن په دې صورت کې مالیه ورکوونکی د هغې په ترالسه کولو کې ونیي؛ خو په دې پرکي 

مهال له محدودالمسؤلیته او سهامي د یادولو و ده چې د مالیې ترالسه کولو پر. کې د محاسبې په دغه روشونو د بحث مجال نشته

سهامي او محدودالمسؤلیته شرکتونه مکلف دي . کیي دشرکتونو سره د نورو اشخاصو په پرتله د یوه اني روش له الرې چلن

Accrual(چې خپل د مالیې و عوائد د زیاتوالي  Method ( تونه د هغهروش په کارولو سره، چې له مخې یې عوائد او ل

پورتني شرکتونه مکلفیت لري چې خپل د مالیې و . طابق په کاره توه په یو یو د طرفینو پسې قید شوي وي، تثبیتیينیې م

که عوائد او لتونه په خپله اکلې نېه ورنه .)ماده ۳۷پرعايداتو د مالیې قانون (عوائد د دغه روش په کارولو سره محاسبه کي

Cash(و عوائدو د محاسبې لپاره باید د نغدي روش کل شي نو نور اشخاص باید د خپل Method ( خه کار واخلي؛ په دغه

.)ماده۳۸(روش کې عوائد او لتونه د هغې نېې له مخې تثبیتیي چې په واقعي توه د هغو په تر کې ورکل شوي وي

ې که د معاملې د طرفونو ترمن په بې پرې که ولې راکې ورک: په دې ل کې د مهمو مفاهیمو له لې خه یو هم دا دی چې

)Unconnectedول parties (اکنه وشي تته شي، نو باید د مالیاتي موخو لپاره ارزیری مهال.سره رامن،  دغه معاملې

معامله ویل کیي؛ د بېلې په توه فرض کئ چې د احمد له شرکتونو خه د هغه یو شرکت ) Arms-length(ته ناتلې 

خروي؛ په دې ای کې د ) افغانیو ۱۰۰(محصول هغه شرکت ته چې د هغه خاوند هم احمد دی، د تخفیف په یو نرخ خپل 

 ۲۰۰معاملې دواه لوري سره پیوستون پیداکوي، که دلته تخفیف نه وی شوی په هغه صورت کې د نوموي محصول ارزت به 

مادې له مخې هغه شرکت چې خپل محصول یې  ۱۰۲و د مالیې قانون د پر عايدات) د مارکې نرخ(د بېلې په توه .يافغان و

. افغان محاسبه کي ۲۰۰خر کی، باید چې د محاسبې پر مهال خپل د مالیې و عايد 

  

  مالیات او نرخونه: د

د . رلودونکی دیپر عوائدو د مالیاتو قانون د مالیاتو مختلف ولونه په خپله لمن کې رانغاي چې هر یو یې د مختلف نرخ د

د .عوائدو په اه ترسره شو، تاسو د مالیې له یو ول او د هغو له نرخ سره اشنا شوئ پانواليپورتني بحث په تر کې چې د 

مالیې د یو مشخص نرخ له اکلو خه هدف دا دی چې د دولتي خدمتونو او ارزتمنو اقتصادي فعالیتونو خه د السته راغلو 

په اه چې باید ه ول وي، مخالفت کوي  انولهویار او منطقي خلک د دغه .زن او انول ایجاد کيعوائدو تر من توا

که هغوی د عوائدو د هغو اندازې په باره کې چې باید یو حکومت یې را جمع کي، یو له بله سره د نظر اختالف لري او دغه 

باید د خلکو لپاره الزم خدمتونه واندې کي او که نه، په یوه وضعیت په خپل وار سره د دې موضوع په اه چې آیا حکومت 

.د مالیې نرخونه کوالی شي چې له سیاسي، اقتصادي او ولنیزو اخونو کیدای شي په یوه النجمنه موضوع واوي. النجه اوي

  

  عادالنه مالیه ه شی ده؟

ه ده، باید په دې پوه شو چې مالیاتي مسؤولیت یا لت د د دې لپاره چې وپوهیو چې وضع شوې مالیه تر کومه بریده عادالن
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دغه اصل چې آیا مالیات د ورکې د توان مطابق پر مالیه . دونکو تر من ه ول ویشل کیيوو او تر قضاوت الندې اوسې

خه د یو ) الت او انصافعد( ورکوونکو وضع کیي او یا په عام ول په یرو هېوادونو کې د مالیاتو په اه د بنسیزو تدابیرو

خو د دې عبارت لنه معنا واندې تر دې چې په کاره او لومي نظر ساده . ر په توه په نظر کې نیول کیياساسي تدبی

  .وبریي، خورا پیچلې ده

ف افقي انصا: مفهوم له دې پرته په دوو نورو اصلونو هم تجزیه کیي) مالیې د ورکې د توان(د بیلې په توه د 

)Horizontal equity ( او عمودي انصاف)Vertical Equity.( افقي انصاف حکم کوي چې له هغو مالیه ورکوونکو سره

د بېلې په توه هغه مالیه ورکوونکي . ورسره وشي دچې په عیني حالت کې وي، باید پر عوائدو د مالیې قانون مطابق ورته چلن

د مالیې له قوانینو ) عمودي انصاف(الیې ورته اندازه ورکي، په داسې حال کې چې چې د مشابه عايد درلودونکي دي، باید د م

د بېلې په توه د الف، و، . غواي و د هغو مالیه ورکوونکو چې یو له بله په جال وضعیت کې دي، یو له بله په توپیر قائل شي

. تر و د هغوی د عوائدو مختلفې کچې منعکسې کيی او ز اشخاص په نوموي مثال کې باید د مالیې مختلفې اندازې ورکي 

  په دې اه فکر وکئ چې په الندې مالیاتي نظامونو کې افقي او عمودي انصاف تأمینیي که نه؟

Head(، سرانه مالیه ولساده  تر ولومالیې د  tax ( ول  برابرهغه اندازه ده چې په هر شخص باندې په  ېمالید ده، سرانه مالیه

ایي یو زیات شمېر مالیه ورکوونکي خلک دغه .یي یا په هر هغه چا باندې وضع کیي چې د کار کولو وس ولريوضع ک

طرز نامنصفانه وبولي که هغه مالیه ورکوونکي چې په مختلفو مالي شرائطو کې ای لري، ایي د هغه کره مالیه یي اندازې له 

په دې اساس هغه مالیه ورکوونکي چې د ل شتمن او کم عايد . به دهورکې سرغونه وکي چې د دوی له حال سره مناس

درلودونکي دي، له هغه چاسره د پرتلې په صورت کې چې یره شتمني او زیات عايد لري، پر اوو به یې د مالیې دروند بار او 

.مسوولیت پریوزي

  

الف بزر یو داسې وی دی چې په یوه : نکی دیفرض کئ چې الف هېواد د دریو مختلفو وو درلودو:روانتیا موضوعد 

 ۱۰۰۰۰۰هېواد داسې پروفیسور دی چې په یو پوهنتون کې درس ورکوي او هر کال  ) ب (.افغان ه کوي ۱۰۰۰کال کې 

 افغان ترالسه کوي؛۱۰۰۰۰۰وی چې د غوو د یوه لوی شرکت خاوند دی او په کلني ول ) ج(درېیم . افغان السته راوي

هریو شخص د مالیې په  ج، و او بافغان سرانه مالیه وضع کې وي په دې صورت کې به د الف،  200اوسمهال که الف هېواد 

شخص د  جشخص له الف خه ل زیات شتمن او د ) ب(ول د پیسو عیني اندازه پرې کوي، دا په داسې حال کې ده چې د 

په بله وینا د سرانه مالیې پر عوائدو قوانین په غير عادالنه ول سره یو . شتمن دیپه پرتله د پام و اندازه یر زیات  بالف او 

زیات شمیر مختلف السویه خلک تر ېنې الندې نیسي که دغه قانون له ولو مالیه ورکوونکو سره د عین روش له مخې معامله 

افغانیو وویشو، د  1000افغان په  200هر کله چې . کوي؛ پرته له دې چې په دوی کې د مالیه ورکونې توان په نظر کې ونیسي

 100.000افغان په  200سلنې سره برابر دی؛ دا په داسې حال کې چې که  20الف شخص مالیاتي مسؤولیت د ده د عوائدو له 

  .سره برابر دی%  0.5شخص مالیاتي مسؤولیت له ) ج(افغانیو وویشو د 

Progressive(عبارت دی له تصاعدي مالیې ولدويم  tax ( خه چې په هغې کې د مالیې نرخونه د مالیه منونکو عوائدو له

په دې توه له تصاعدي مالیې سره مطابق هغه مالیه ورکوونکی چې د یر عايد . زیاتوالي سره په همهالي توه جوخت زیاتیي

ې د خپل عايد یوه زیاته برخه هم د مالیې په درلودونکی وي، نه یوازې دا چې د کم عايده شخص په پرتله یره مالیه ورکوي بلک

.  به ورکوي

  

په سلو کې صفر په هغه : د الف هېواد په خپلو مالیه ورکوونکو افرادو درې وله مالیاتي نرخونه وضع کوي:او تمرین روانتیا
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په سلو کې په هغه  20یي، افغانیو ته ورس 5000پورې  پایمالیې و عايد چې د کال په پیل کې له صفر شروع او د کال تر 

سلنه په هغه مالیې و عايد چې د  مالی کال په اودو % 40ورسیي او  35000مالیې و عايد چې د کال په جریان کې تر پورې

افغان وي، الف مالیه  1000اوس ستاسې په اند هغه شخص چې په مالي کال کې د هغه عايد . افغانیو زیاتیي 35000کې له 

مالیه ورکوونکی چې د مالیې و عايد یې په یوه مالي کال کې ) ب(ه دولت ته د ومره مالیې  پوروی وي؟ ورکوونکی ب

مالیه ورکوونکی چې د مالیې و عايد یې په مالي کال کې ) ج(او افغان دی، ومره اندازه مالیه پوروی به وي؟ 10.000

کاره ده چې الف مالیه ورکوونکی به د مالیې ورکوونکي د قانون له ؟افغان دی، ومره مالیه باید دولت ته وسپاري 100.000

هغه نرخ چې د هغه مالیه یې اندازې کارندوی دی چې واقعاً ( مخې د مالیه ورکولو و نه وي که چې په ده نافذ مالیاتي نرخ 

 5،000مالیه ورکوونکی د هغو ) ب(.صفر په سلو کې به وي) شخص هغه ورکوي او د ده په مجموعي عايد ویشل کیي) الف(

مر دی به مکلف وي چې د خپلو .افغانیو له مخې چې د ده د عايد لوم برخه تشکیلوي، د مالیې په ورکولو به مکلف نه وي

) 0.2X5,000(افغان مالیات  1،000په دې اساس دی به . په سلو کې مالیه ورکوي  20اضافي افغانیو عايد له مخې به 5،000

 10،000افغان مالیات د ده پر  1،000مالیاتي نرخ د ده پر مالیې و عوائدو نافذ وي چې کله % 10او په واقعیت کې به ورکي 

افغانیو له مخې د مالیې په ورکولو مکلف  5،000مالیه ورکوونکی هم د هغو ) ج(په پایله کې به .افغانیو کلني عايد وویشل شي

سلنه  20له امله ) افغانیو 35،000(مر دی به مکلف وي چې د خپل وروستي عايد . یلوينه وي چې د ده مالیې و عوائد تشک

افغان د  31،000په دې اساس دی مکلف دی چې . سلنه مالیه ورکي 40افغانیو له امله باید  60،000مالیه او د خپلو نورو 

سلنه وي او  31له کې به په ده نافذ مالیاتي نرخ دولت ته مالیه ورکي چې په پای) 0.2X35,00+0.4X60.000(مالیاتو په به 

  .افغانیو عايد په واسطه ویشل کیي 100،000افغان چې د مالیې په توه ورکول کیي، د  31،000هغه 

رنه چې په افغانستان کې له حقیقي شخصیتونو خه د مالیې ترالسه کولو لپاره د مالیې تصاعدي طرز کارول کیي، نو مناسبه 

په ای به وي چې د یو و شیبو لپاره هغه استداللونه چې د نوموي طرز پر بنس د مالیې اخیستلو لپاره کارول کیي، تر او 

پوهان او سیاستوال په تصاعدي مالیه کې د انصاف د اصل رعایتولو په اه یو له بله بحث او د نظر اختالف .ینې الندې ونیسو

تدالل کوي چې دا ول طرز عادالنه مالیه ده؛ که چې د اضافي مالیاتو ورکول، بای او شتمن لري، د تصاعدي مالیې پلویان اس

وزلو مالیه ورکوونکو په پرتله دوی له انه انې میانه ویي او مالیه ورکوونکي مالیه ورکوونکي دې ته ا کوي چې د بې

ول ) نامتناسب(ن خلک له دولتي خدمتونو خه په نا انول همدارنه دا ول پوهان استدالل کوي چې یاد شتم.قرباني ویي

سره ه اخلي او په انې توه د هغو قوانینو له اجراء او انفاذ خه ویریي چې د خصوصي جایدادونو او خدماتي اجناسو د 

متناسبه برخه دولت ته د مالیې په السته راولو له الرې د انباشت او تولید المل کیي نو له همدې امله باید د خپل عايد یوه غیر

په پایله کې د تصاعدي مالیې طرز او جوت په بشپه ولنه کې د عايداتو او شتمن د دويم لي ویش له الرې، .ول ورکي

  .د اقتصادي نابرابر د رایولو په الره کې د یوه محرک په توه ونه اخلي

شتمن خلک کوالی شي د خپل عايد (دغه واقعیت یوازین معنی او مفهوم  چې د تصاعدي مالیې مخالفان استدالل کوي چې د 

د انصاف او عدالت اصل ته په پام سره داسې نه دی چې دوی مجبور شي او په دومره کچه ) یوه زیاته برخه د مالیې په به ورکي

رې اندازې مالیې په ورکولو سره ل قرباني د دغه برداشت یوه بله برخه چې وایي شتمن مالیه ورکوونکي د ی.نرخونه پرې کي

ورکوي او یا دا چې بای مالیه ورکوونکي په نا انوله توه له دولتي خدمتونو ه پورته کوي، دغسې رندونې له ستونزې 

سته راونو د کتونکو یوه بله له استدالل کوي چې افراد په دودیز ول سره د دې و دي چې د خپلو عوائدو او ال.سره مخ کوي

ثمره له خپل ان سره وساتي او د دولت په واسطه له یوه شخص خه بل ته د عوائدو او شتمن دويم لي توزیع په خپل ذات 

په دې توه هر وک داسې استدالل کوالی شي چې د مالیې اخیستلو هر هغه سیستم چې د نورو په . کې یو غیرعادالنه کار دی

مالیات وضع او تحمیل کي، له بنسه غیرعادالنه دی او د مالیې اخیستلو یوازې هغه سیستم چې په  پرتله پر یوه شخص یر زیات

  .هغه کې ول افراد یا ل تر له هروک د خپل السمزد له مخې د مالیې اکلې اندازه ورکي، عادالنه او منصفانه بلل کیي
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Flat(می هغه چې پر عايداتو یوشان مالیهد مالیې ورکولو دوه نور طرزونه هم د یادولو و دي، لو income tax ( وي چې د

د دې قاعدې پر بنس هغه شخص چې د لو عايد .هغو له مخې د مختلفو اشخاصو پر عوائدو یو شان مالیه وضع او پلې کیي

وه زیاته برخه د مالیې درلودونکی وي، مکلف دی چې یوه اندازه زیاته مالیه ورکي خو په دې مکلف نه دی چې د خپل عايد ی

افغان د  200سلنه وي، نو الف مالیه ورکوونکی به  20په دې توه که پر عوائدو د مالیې نرخ په مساوي ول .په توه ورکي

د دې ول مالیې مدافعین استدالل کوي چې .افغان د مالیې په توه ورکوي 20،000مالیه ورکوونکی به ) ج(مالیې په توه او 

که دا قاعده هغه مالیه ورکوونکي چې د .داتو یوشان د مالیې طرز کې د افقي صداقت او انصاف اصل مراعات کیيپر عاي

  .عوائدو په مختلفو سطحو کې ای لري، مکلفوي چې له بریده زیاته اندازه مالیه دولت ته ورکي

ه مالیه ورکوونکي چې د مختلفو عوائدو درلودونکي د مالیې اخیستنې دغه طرز هم له عیب او کمزورتیاوو خالي نه دی؛ که هغ

د بېلې په توه . نه شي کوالی چې د مالیې عیني نرخ ورکي) آن تر دې که د عوائدو د ورته کچې درلودونکي هم وي(دي 

که ل نور هم  مالیه ورکي؛% 20مالیه ورکوونکي په پرتله ستونزمنه وي چې ) ج(مالیه ورکوونکي له پاره به د ) ب(او ) الف(د 

عمومي وغیو، دا مسأله روانه نه ده چې ولې مختلف مالیه ورکوونکي د دوی د عوائدو مختلفو کچو ته له پاملرنې پرته، عین 

  .په افغانستان کې د یوشان مالیې طرز پر حقوقي اشخاصو کارول کیي. مالیاتي نرخ ورکوي

Consumption(مالیه د مالیې د نورو بدیلونو خه یوهم، د محور د لت Tax ( ای چې په ول مالیه د دې پر ده، دا

په پرتله یر ) عوائدو مالیاتو(د محور د لت مالیات پر .عوائدو وضع شي تر یره د مالیه ورکوونکو په لتونو رارخیي

تله یر مالیات وضع کوي چې عادالنه طرز بلل کیي؛ که چې دغه طرز په هغو خلکو چې یر لت کوي، د هغو کسانو په پر

دوه مالیه ورکوونکي د یوه مالي کال په اودو کې ) ی(او ) و(د بېلې په توه فرض کئ چې . هغوی یې ذخیره کوي

د نوموي . افغان السته راوي او په الف هېواد کې چې د تصاعدي مالیه اخیستنې سیستم درلودونکی دی، ژوند کوي 10،000

مالیه ) و(.افغان د عوائدو د مالیې په توه ورکي 10،00دواه مالیه ورکوونکي مکلف دي چې ) ی(او ) و(سیستم له مخې د 

مالیه ورکوونکی تصمیم ) ی(افغان د خپلو رخصتیو لپاره مصرف کي، په داسې حال کې چې  500ورکوونکی هو کوي چې 

رنه . از واله حساب کې ذخیره کوي چې ده ته سود ورکويافغان په داسې یوه پس اند 500نیسي چې له خپلو عوائدو خه 

له مخې مالیه ) ې(مالیه ورکوونکی مکلف دی چې د خپل سود ) ی(چې له سود خه السته راغلی عايد مالیې و بلل کیي نو 

په رخصتیو کې  مالیه ورکوونکی مکلف نه دی و د هغو پیسو له مخې مالیه ورکي چې ده) و(ورکي؛ په داسې حال کې چې 

دا ول مالیه اخیستنه د افقي انصاف د اصل پر خالف بلل کیي، که دا ول . لولې دي؛ د محور د لت مالیې پر خالف

مالیه له هغو خلکو سره چې د عین عايد درلودونکي دي پرته له دې چې دوی له لت خه ه ه کوي او یا یې ژر مصرفوي، 

د محور د لت په مالیه کې، په هغو پیسو چې په پس انداز ول ساتل شوې .له الرې چلن کويد مختلفو روشونو د کارولو 

په نظر کې نیول کیي او که نه، ایي مالیه وضع او یا وضع نه ) لت(دي، دې ته په پام چې د مالیې اخیستنې د سیستم له مخې 

ې پر ای چې د ستونزو د حل یوه الره شي، الهم ستونزې په دې اساس به د محور د لت مالیه په خپل وار سره د د.شي

  .رامنته کوي

که هرکله چې دوه اشخاص سره ورته عايد ولري، هغه شخص چې د پس انداز او او خپلو پانونو له امله یې یوه اندازه اضافي 

په عیني حال کې د ده د مالیې (دی  و زیاتوالی رامنته شویپام د عايد ترالسه کی له شک پرته چې د ده په شتمن کې هم

او له همدې امله دغه شخص له هغه شخص سره چې په شتمن کې یې زیاتوالی نه دی ) ورکونې واک هم زیات شوی دی

راغلی، په یوه مالي دری کې نه دی؛ که خو ایي د محور د لت مالیه له افقي اخه مناسب روش نه وي، سربېره پر دې د 

:مالې مسؤولیت یری په هغو اشخاصو تکیه کوي چې د ی عايد درلودونکي دي او دا د دوو دلیلونو له مخېمحور د لت 

د ی عايد درلودونکي اشخاص د خپلو اتیاوو د تأمین لپاره مجبور دي چې د شتمنو خلکو په پرتله د خپلې شتمن یوه زیاته  -۱

او دويم دا چې د یر عايد درلودونکي اشخاص د هغه خلکو په پرتله  -۲.ولويبرخه د خدماتو او اجناسو د ترالسه کولو لپاره 

چې د ل عايد خاوندان دي، د پانونې او ذخیره کولو لپاره د یر توان خه برخمن دي او کوالی شي له دې اخه زیات عوائد 
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داسې کاري چې تاسې ته به هم په دې اوس که ستاسې لپاره دغه واندې شوي استداللونه د قناعت و وي، . ترالسه کي

  .وقناعت کول سخت وي چې د محور د لت مالیه د تصاعدي مالیې په پرتله یره عادالنه ده

. که په خلص ول ووایو دا پوتنه چې د مالیې اخیستلو کوم روش اوطرز یر عادالنه دی، یو اود او پراخه بحث ته اتیا لري

  

تنې د بحث وپو

  

په دغه فرعي برخه کې د هېوادونو د انو ې اخیستنې لپاره ستاسو لپاره کوم یو سیستم یر منطقي او عادالنه بریي؟د مالی

شرائطو له په نظر کې نیولو پرته تاسو ته د مالیې اخیستنې مختلف سیستمونه واندې شول، ستاسو په اند د افغانستان د وو 

شته کچې ته په پام سره له نوموو سیستمونو خه کوم یو د افغانستان لپاره ور او معنی منحصرو شرائطو او د هغو د پراختیا 

  لرونکی دی؟ راې و پوهیو چې آیا د افغانستان حکومت هم ستاسو له نظر سره همغی دی که نه؟ 

د افغانستان مالیاتي نرخونه

  

معیاري عايد مالیه د

د خپلو مالیې و عوائدو درلودلو له مخې ) سؤلیته شرکتونه او نور حقوقي بنسونهسهامي شرکتونه، محدودالم(حقوقي اشخاص 

په دې اساس شرکتي . )ماده ۴پر عوائدو د مالیې قانون (مطابق خپله مالیه ورکي%) 20(مکلف دي چې د نرخ 

Corporate(مالیه tax (خه ده ولونو اتي نرخونو سره د الندې حقیقي د دې پر خالف له مالی. پر عايداتو د یوشان مالیې له

.اشخاصو پر مالیې و عوائدو، مالیه محاسبه کیي او دغه مورد د تصاعدي مالیې له ولونو خه دی

  

چې په هغو کې اني (په یاد ولرئ چې د مالیې راولولو په قضیه کې هغه سوداریز شرکتونه چې د یوه مالک لرونکي دي 

او د مشارکتونو غي د دې پر ای چې د حقوقي ) ې درلودونکي وي او دوی په خپله یې چارې پرمخ بیایيافراد د تجارتخان

دا کار تر یوې اندازې په ای هم .حیث په نظر کې نیول کیيبنسونو په توه په نظر کې ونیول شي، د حقیقي اشخاصو په 

دغه افراد د  .المسؤلیته او سهامي شرکتونو په شرائطو برابر نه ويدی، که د یوه مالک لرونکي شرکتونه او مشارکتونه د محدود

مالیې ورکولو له قواعدو او مزایاوو خه برخمن کیي، که و تجارتونه د یوه مالکیت او داسې مشارکت درلودونکي وي چې د 

مالیاتي نرخ تابع دي یعنې د %20نه زیاتیي نو دوی پر شخصي عوائدو د   خه افغانیو 12،00،000هغو مالیې و عايد له 

 به د حقیقي شخص د مالیاتي نرخونو د  1200،000محدودالمسؤولیته او سهامي شرکتونو دنرخ؛ خو د دوی د عايد لوم افغان

. یې مالیې اخیستنې د نرخ تابع وي

بيېمالیاتي   مالیې و عوائد

۰-۱۵۰۰۰۰  خه معاف ديافغان له مالیې ورکولو

. افغانیو خه زیات وي 150000په سلو کې هغه عوائد چې له  10افغانی  150000-1200000

افغانیو خه  1200000په سلو کې هغه پیسې چې له  20په اضافه ول 105000او له دې خه زیات  1200000

. زیاتې وي
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له سوداریزو رسیدونو سره متناسبه مالیه

  

مادو  ۶۷او  ۶۴د قانون احکام، پر عايداتو د مالیې قانون د لسم پرکي په )  BRT(له سوداریزو رسیدونو سره د متناسبې مالیې 

نرخ له واندې شویو خدماتو سره تاو لري، په عام ) BRT(کې ای شوي دي، له سوداریزو نرخونو سره د متناسبې مالیې 

: ول له سوداریزو رسیدونو سره د متناسبې مالیې نرخ په الندې ول دی

    

 ول (اخالصو رسیدونو ن اندې وضعیاتوله هري؛ د ) وخه په الس را دوه سلنه مالیه چې د محصوالتو، اجناسو او شتمنیو

ودانیو د جوولو او حمل نقل تر یوه قرارداد الندې موادو د تدارک رسیدونه، تجهیزات او خدمات؛ د حق البیمې رسیدونه 

  .خه ترالسه شوي رسیدونهشمول له خرالو /او عامو خلکو د حق دخول

 خه ترالسه شوو رسیدونو له پاره ه په سلو کې له کرایېول کرایې پرته چې د قانون د ( پن مادې مطابق  ۵۹له هغه هر

.سود او د هغو ورته بې ونو، سود، دیا کمېشن ، د حق التألیف یا حق امتیاز رسیدونه، حق الزحمې)ترالسه کیي

پر حقوقي شخصیتونو او یوازې هغو حقیقي اشخاصو د پلي کیدو و ده چې په یوازې ان ) BRT(سره متناسبه مالیه  له سوداریزو رسیدونو

.سره د سودار مالک وي

د اینرنېي خدمتونه، /د نیوالو هوایي کرو د مسافر ولو خدمتونه، مخابراتي ایکې( په دې اساس له لورو سکتورونو خه ترالسه شوي عوائد 

نرخ به % 10افغان وي؛ په دوی د  100،000هولونو او رستورانتونو خدمات په هغه صورت کې چې د هغوی میاشتین اندازه عايد ل تر له 

که چېرې له پورتنیو خدماتو خه په یوه میاشت کې ترالسه کیدونکی عايد له ).مادې) 2(65او ) 1(65، )2(64(مخې مالیه ایودل کیي 

له .چې په پورتني بند کې ذکر شوی، په هغوی پلی کیي% 2فغانیو خه کم وي، په دې صورت کې د مالیې عمومي نرخ ا 100،000

.سوداریزو رسیدونو سره په متناسبه مالیه کې لور وله خدماتي سکتورونه په ولو حقیقي او حقوقي اشخاصو د پلي کېدو و دي

  

د یوې سودار مالک دی او په کابل ار کې د یوه رستورانت کاروبار کوي، د نوموي رستورانت  احمد په تنهای سره: روانتیا موضوعد 

رنه . افغان دي 80،000او   104،000افغان،  90،000کې په ترتیب سره ) لينداو  لم، تلې(میاشتیني خرالو د کال په دریو میاشتو 

افغانیو خه کم دي، نو په مالیاتي بنسونو د مالیې ورکولو په موخه د  100،000  شات لهمیاشتو فرو لينداو تلېچې د احمد د رستورانت د 

نه دی او دغه تجارت یوازې د عقرب ) پوروی(، پوروی )BRT(نوموو میاشتو لپاره دغه تجارت د سوداریزو رسیدونو سره د متناسبې مالیې 

په دې دویمه قضیه . په واندې د مسؤولیت او التزام درلودونکی دی)) BRT(تناسبې مالیې سوداریزو رسیدونو سره د م(میاشتې د عايد لپاره د 

په دې اساس د عقرب میاشتې لپاره به د . افغانیو پلی کیي 104،000وي چې په ولو % 10کې د رستورانت د استفادې و مالیاتي نرخ به 

  36.افغان وي 10،400نرخ ) BRT(سوداریزو رسیدونو سره د متناسبې مالیې 

نرخ د ناخالص عايد پر بنس ارزول کیي او دا په دې ) BRT(په عايد د معیاري مالیې پر خالف، له سوداریزو رسیدونو سره د متناسبې مالیې 

ه، د روان کال له مالیاتي معنی نه دی چې معمولي او این سوداریز لتونه، د سودار تاوانونه او له مخکینیو کلونو خه پاتې عملیاتي تاوانون

په معیاري مالیه کې، هغه تاوانونه چې د مخکې کلونو په جریان کې پر سودار وارد شوي دي، شونې ده . ی نه شيکیدال وضعالزاماتو خه 

                                               

  كال خپرونه ۲۰۰۶د تجارتي رسيداتو ماليه، د  نمبر الرود، ماليه په خدمتونو ۳وزارت ماليه، د عوايدو رياست، - 36
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داسې حال کې چې له  چې په پام و ول سره د یوه مالیه ورکوونکي بشپ مالیاتي مسؤولیتونه او الزامات راتلونکو کلونو ته رای کي په

پرته له دې چې دې ته پام وشي چې مالیه ورکوونکي ه او که تاوان کی، باید هرکال ورکل ) BRT(سوداریزو رسیدونو سره متناسبه مالیه 

  ).ماده) 5(93(ورو کې ورکول کیي  15په ربع وار ول سره د هرې ربع په وروستیو ) پرداختونه(مالیاتي ورکونې .شي

ېره بحث پاروونکې ده، که تاسې مجبور یاست چې په مالي کال کې د ) BRT(ه یاد ولرئ چې له سوداریزو رسیدونو سره متناسبه مالیه پ

  .خپلې ې او تاوان له په نظر کې نیولو پرته، په الزامي ول هغه ورکئ

  ثابت مالیات

 - 81-68(لیتونو باندې د معیاري مالیې د نرخ پر ای، په ثابت عايد مالیه وضع کوي پر عوائدو د مالیې قانون، په ینې مشخصو سوداریزو فعا

، د )سلنه د جنس ارزت 3تر  - 2( د هغو سوداریزو فعالیتونو بېلې چې د ثابتو مالیاتو تابع دي، عبارت دي له صادراتو او وارداتو ). ېماد

، له )افغانیو تر یرو پورې، په هر مور د هغه عرادې نوعیت ته په پام سره 18500آن له  افغانیو پیل  2600له(مسافرو او اجناسو حمل او نقل 

 15،000افغان تر  6،000(او اکتران ) په سلو کې ناخالص عايد 10(، د اوو ژرنده )اووه په سلو کې( سوداریز جواز پرته دولتي قراردادونه 

دکانداران او نورې کوچن سودار به هم د ثابتې مالیې له نرخ سره مطابق مالیه ).سره افغانیو پورې د هغوی تخصص او تجربې ته په پام

د اجناسو او واندې شوو خدماتو نوعیت، : باید وویل شي چې د ثابتې مالیې نرخ د نهو معیارونو پر بنس اکل کیي چې عبارت دي له.ورکوي

او همدارنه ) قیمتونه(، د اجناسو تخمیني ارزتونه )میزان(او خدماتو د تقاضا کچه  د سودار تخمیني حجم، ورکل شوې کرایه، د اجناسو

په دې اساس که سودار خپل سوابق په منظم ول سره نه وي ساتلي، په هغه صورت کې به پر عايد د مالیې ثابت . تخمین شوی خالص عايد

ې وشي هغه دا چې د دالالنو او کمیشن کارانو په ېر هغه اشخاص چې د وروستی مهم کی چې یادونه ی.پورې وي) سلنه 6تر  2(نرخ له 

  .سودار لپاره اکلی ای نه لري، مجبور دي و د هغه ثابت مالیاتي نرخ له مخې مالیه ورکي چې د مالیې وزارت له خوا تعین شوی دی

مناسب دي؟ آیا دغه فعالیتونه په خپل من کې سره مشترکات لري؟  تاسې ه فکر کوئ چې الندې فعالیتونه یوازې د ثابتې مالیې اخیستنې لپاره

نرخ خه کم دي چې د حقوقي شخصیتونو له پاره % 20دغه ثابت مالیات، پر عايد د معیاري مالیې له هغه !الندې توضیحات په نظر کې ونیسئ

نرخ خه هم کم دی چې د حقیقي اشخاصو لپاره % 10هغه  په نظر کې نیول شوي دي، آن تر دې چې د هغوی شمېر پر عايد د معیاري مالیې له

او % 10دغه سودار په دودیز ول له هغو معامالتو سره سروکار لري چې حجم یې لوی او مفاد یې ی وي او پر دې باندې د . کارول کیي

په دې اساس دغه سودار .  ثباته شي فیصده مالیې نرخ وضع کول ایي د دې المل شي چې دغه سودار له اقتصادي اخه بې% 20یا 

ه او ارنه ارزتمن فعالیتونه دي چې مو نه غواو مخنیوی یې وکو؛ سربېره پر دې د هغو د سوابقو د ساتلو ستونزې او د هغو اینو اسنادو راولون

.ايچې په هر کال کې د دغه سودار د معیاري او مالیې و عوائدو لپاره ضروري ده، یر لت غو

  

د بحث و پوتنې

  

اسب مالیاتي نرخونه چې کله یو له بله سره پرتله کیي نو یرې پوتنې رامنته کوي، آیا تاسې فکر کوئ چې پورتني مالیاتي نرخونه و او من

  وه انول رامنته کوالی شي؟دي؟ آیا نوموي مالیاتي نرخونه د دولت د عوائدو تر من له یوه اخه او د ولنیزو فعالیتونو تر من له بله پل

چې له هغو خه د مالیې اخیستنې نرخ له (خه د نورو انفرادي اشخاصو په پرتله ) حقوقي اشخاصو(آیا له محدودالمسؤولیته او سهامي شرکتونو 

  مالیه راوله کل شي؟ ولې او ولې نه؟) فیصده 20(په یوه مالیاتي نرخ ) سلنې دی 10صفره تر 

مالیه ترالسه کل شي چې له دې خه  داسې  محدودالمسؤولیته او سهامي شرکتونو خه د کوم داسې نرخ په کارولو سره ستاسې په اند له

  وي؟ هاو زیات هاغیزمن

فیصده مالیاتي نرخ تعین شوی دی، دغه نرخ له اندازې زیات  20لپاره ) حقوقي اشخاصو(د محدودالمسؤولیته او سهامي شرکتونو  

  دی او یا هم په بشپه توه مناسب او و دی؟  او که له حده کم
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وي او که په تصاعدي ول د یو شخص له عايد سره په متناسبه ) Flat(ه اندازهمالیاتي نرخ  یو) حقوقي اشخاصو(آیا د دوی 

افغانیو خه  1،00،000آیا هغه افراد چې په یوه کال کې له  لپاره د نرخ په شان مخ په زیاتېدو وي؟حقیقي اشخاصو  لکه دبه 

افغانیو شاوخوا ه کوي، د یوه لو  1،200،00او  150،000زیات عايد ترالسه کوي، له هغو کسانو سره چې په کلني ول د 

مالیاتي نرخ پر بنس مالیه ورکي؛ په داسې حال کې چې هغوی اوس هم د مالیاتو یوه زیاته ولیزه اندازه ورکوي؟ آیا % 20

افغانیو خه  150،000هغه وک چې په یوه مالي کال کې له : د بېلې په توه(یې ورکولو معاف شي؟ وک په عوائدو له مال

  .)کمې پیسې ه کوي

  مالیه راولونه: ج

د دې لپاره چې د مالیې قوانین په اغیزمن ول سره اجراء او مدیریت شي، په عمومي توه د یوه هېواد ول وي مکلف دي 

د یوه حکومت لپاره به یره ستونزمنه وي چې دولت ته د . نینو خه  په داوطلبانه ول پیروي او متابعت وکيچې د مالیې له قوا

د دغسې سیستمونو لت به په احتمالي . هر پوروی وي مالیه تعین او هماغه اکل شوې اندازه له دوی خه راوله کي

کي، او د دې پر ای د مالیې اخیستنې یری سیستمونه په مالیه ورکوونکو  و پیسې الهم زیاتېتوه په راوله شوې مالیه پام

د مالیې .اتکا کوي و دوی په خپله د خپلو عوائدو په اه دولت ته معلومات واندې او په داوطلبانه شکل سره خپله مالیه ورکي

په دې اساس که له . کاري یره اینه او مهمه دهاخیستنې د یوه سیستم د ه اغیز لپاره، له حکومت سره د مالیه ورکوونکو هم

واقعي لیدلوري خبرې وشي، د مالیې اخیستنې په هر سیستم کې د هغه اندازه پیسو ترمن چې مالیه ورکوونکي یې باید 

او د هغو ترمن چې حکومت یې په عملي ول له دوی ترالسه ) هغه اندازه پیسې چې دوی یې دولت ته پوروی دي(ورکي

  . مالي وان شتون لري/ي، یوه تشهکو

د دې لپاره چې د مالیې اخیستنې یو سیستم وکوالی شي هغه خپل اراده کي عوائد ترالسه کي او د دې لپاره چې هغه د یو 

انون هېواد د ولو وو ترمن په عادالنه ول سره وویشل شي، حکومت باید دا وتیا ولري و هغه اندازه مالیه چې د مالیې تر ق

که مالیات په اغیزمن ول سره راول نه کل شي او یا یوازې له ینې وو .الندې یې په وو وضع کې، راوله کی شي

، په دې صورت کې د مالیې قانون ایي حکومت ته په کافي تولید کې خه راول او نورو ته پریودل شي) مالیه ورکوونکو(

د مالیې د یو ه مدیریت او ادارې سیستم، هغه . کوونکو پر اوو د لتونو دروند پېی کیديپاتې راشي او یا د ینې مالیه ور

  .سیستم دی چې د هغو مالیه ورکوونکو شمېر الهم زیات کي چې د مالیې ورکولو له قوانینو خه پیروي کوي

لري، یو له دغو دالئلو خه دا دی؛ چې د مالیې د مالیې له قانون خه د مالیه ورکوونکو د نه متابعت لپاره مختلف دالئل شتون 

ایي مالیه ورکوونکي . ازه پیچلو محاسبو ته اتیا لريقانون ېر پیچلی وي او یا د مالیه ورکوونکو د ترالسه کولو و مالیاتو اند

د مالیې . نون ونه پوهیيونه پوهیي چې دوی دولت ته د مالیې ورکولو له مخې پوروی دي او یا هم شونې ده چې د مالیې په قا

له قانون خه داوطلبانه متابعت هغه مهال ه والی پیداکوي چې د مالیې اخیستنې قوانین او اداري اسناد یر ساده او واضح وي، هر 

کله چې مالیه ورکوونکي د مالیې ورکولو په وخت کې مکلف وي چې ینې اسناد او مدارک خانه پري کي، دا ول اسناد باید 

همدارنه د مالیې ساده .ر ساده وي و هغه اندازه وخت الهم راکم کي چې له قانون خه د پیرو او متابعت لپاره الزم دیی

  .قوانین د مالیې اخیستنې د سیستم مدیریت د دولت او اجرائیوي بنسونو لپاره نور هم ساده کوي

کي د دې له امله د مالیې له قانونه پیروي ونه کي چې د مالیې په دې اساس ایي په ېرې آسان سره یو شمېر مالیه ورکوون

. په قصدي ول سره د مالیې له قانون خه پیروي نه کول د فرار یا له مالیې خه د تیتې په نامه یادیي.ورکولو ته میالن نه لري

وروی دی، نو په ده باندې د مالیې په ولیز ول چې کله یو مالیه ورکوونکی دولت ته هغه مالیات ورنه کي چې دی یې پ

که حکومت په ). جنایي مجازاتو خه وي/ایي دغه جریمې له مدني جریمو او یا هم(اخیستلو سیستتم یو ل جریمې وضع کوي 
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په دې اساس د .اغیزمن ول سره دغه جریمې نافذې او اجراء نه شي کی، دوی هم د خپل مانع په واندې اغیز له السه ورکوي

لیې د مدیریت له اخونو خه یو هم له مالیه ورکوونکو خه ارنه کول دي و مشخص شي چې کوم مالیه ورکوونکي د ما

  .مالیې له قانون پیروي کوي او کوم نور هغه یې نه کوي

ي، دا دی چې د یو مهم او اغیزمن المل چې د مالیې له قوانینو خه د مالیه ورکوونکو د پیرو او نه پیرو پر مسأله اغیز لر

حکومتي مشروعیت او د مالیې د هغه سیستم پر واندې چې نوموې مالیه وضع کوي، د دوی درک او تصور ه ول دی او 

د بېلې په . د مشروعیت په اه ه فکر او تصور لري چې له مخې یې دوی خپل مالیاتي عوائد مصرفوي الرو چاروهغوی د هغو 

کوي چې د دوی په شان ېری مالیه ورکوونکي خپل مالیات دولت ته نه ورکوي او یا شتمن او  که مالیه ورکوونکي فکر: توه

مخور خلک خپل مالیات نه ورکوي او له قانون خه د نه پیرو له امله هم نه مجازات کیي، بیا دوی هم د مالیې له قوانینو خه 

وانین غیرعادالنه او اجباري کاره شي او یا هم په داسې روش سره که د مالیې ق.د پیرو په اه خپله عالقمندي له السه ورکوي

اجراء او پلي شي چې خلکو ته غیر عادالنه وبریي، مالیه ورکوونکي به ېر ل تمایل دې ته پیداکي چې په داوطلبانه ول په 

وع الرې واک ته رسیدلی دې برخه کې همکاري وکي، باآلخره که مالیه ورکوونکي فکر وکي چې حکومت له یوې نامشر

او یا له راولو شوو مالیاتو خه د فاسدو دولتي چارواکو په وسیله ناوه ه پورته کیي، دوی به د مالیي په ورکولو کې متردد 

  .شي او د مالیې ورکولو په الره کې به خنونه الهم زیات شي

لې کی ، نو په کار ده چې د مالیې په سیستم کې د ه د دې له پاره چې حکومت په اغیزمن ول سره مجازات او جریمې پ

مدیریت لوې اننې ولري، د مالیې د مدیریت له ارزتمنو اخونو خه یو هم دا دی چې د مالیه ورکوونکو په اه هر اخیز 

نکي د مالیې په لومي سر کې مخکې تر دې چې حکومت دا موضوع تعین کی شي چې مالیه ورکوو.کره معلومات راول شي

یو زیات شمېر هېوادونه د خپلو مالیه . له قانون خه پیروي کوي او که نه، باید په دې پوه شي ومره کسان مالیه ورکوونکي دي

ورکوونکو د راجستر کولو لپاره یو سیستم ایجادوي او په زیات شمېر نورو هېوادونو کې مالیه ورکوونکي د خپلې مالیې ورکولو 

Tax(د مالیې رسمي رپو(ي و هغه اسناد او مدارک چې پر مهال مکلف د return (يي) بلل کیاندې کدغه . دولت ته و

واروي و هغه محاسبې وېي چې مالیه ورکوونکي ترسره کې او حکومت باید مشخصه کي ا معلومات حکومت ته الره 

کومت د مالیه ورکوونکي له خوا د ورکل شوو معلوماتو که ح.ه په بشپ ول سره ورکې که نهچې مالیه ورکوونکي خپله مالی

د تفتیش په بهیر کې باید مالیه ).تفتیش یې کي(په اه شک او تردید پیداکي، کوالی شي چې مالیه ورکوونکي راوپلي 

ې ده محاسبه ورکوونکی ثابته کي چې دولت ته د ده له خوا واندې شوي معلومات کره او صحیح دي او هغه اندازه مالیه چ

مسؤولیت لري چې د حکومت لپاره  واحدونهد مالیې اخیستلو په ینې سیستمونو کې، ینې نور .کې هغه هم دقیقه او سمه ده

چې یو معلوماتي رپو درج  کوالی شيواحدونه یا لوري د غونې په صورت کې دغه دریم .الزم معلومات واندې کي

که یوه سوداري : د بېلې په توه. معلومات واندې کيمفصل  ورکوونکو د معاملو په هکله د نورومالیه کي او په هغو کې 

افغان ورکي، ایي نوموی سوداریز بنس مکلف وي چې هر کارکوونکي ته د خپلو ورکل شوو  100یو کارکوونکي ته 

وي مدیر کوالی شي هغه معلومات په پرتلیز ول سره پیسو په اه دولت ته معلومات واندې کي، له دې وروسته معلوماتي اجرائی

وېي چې د یو کارکوونکي له خوا ورکل شوي دي او په پایله کې دی ترالسه کي چې آیا نوموي کارکوونکي د خپلو 

.مالیاتو په اه رپو ورکی دی که نه

  

)Organisation(تشکیالت

چې د مالیې د قانون د اجراء او مدیریت او د مالیاتي مکلفیتونو د اکلو  اداره ده ه هغ معینیتد افغانستان د مالیې وزارت د عوائدو 

کورني مالیات په . کې ای لري) چوکا(مسؤولیت په غاه لري او د افغانستان د اسالمي جمهوریت د مالیې وزارت په اانه 

ولوي او وروسته مکلف دي چې راول شوي مالیات والیتي مستوفیتونو او په ولسوالیو کې د هغو په اوندو دفترونو کې را

کې ای لري، د ملي مرکزي دفتر په توه کار کوي ) مالیې وزارت(چې په کابل  معینیتمرکزي حکومت ته واستوي، د عوائدو 
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.او د مالیاتو راولولو کنې په والیتونو کې رهبري او همغې کوي

  

د راولولو کندودونه  

  

ل شوي مالیاتې راوک اودوکال پهد 

کوي و په عوائدو هغه معیاري مالیه چې  تکیه)کارفرما(د نورو هېوادونو په ېر افغانستان هم په خپلو كار مارونكو

که په مشخص ول سره وویل شي، . او له خپل ان سره یې وساتي وضعکارکوونکي یې دولت ته پوروی دي، له دوی خه 

شخاص چې دوه یا له دوو زیات افراد استخداموي مکلف دي و یوه اندازه له هغه السمزد خه چې ول هغه حقیقي او حقوقي ا

کي کومه مالیاتي اندازه چې د نوموي السمزد له مخې د ده کارکوونکي دولت ته  وضعخپلو کارکوونکو ته یې ورکوي، 

  ).مادو ته دې مراجعه وشي 58او  46، 17د قانون . ( پوروی کیي

ې میاشتې په وروستیو لسو ورو کې كار مارونكي باید یو داسې رپو دولت ته تسلیم کي چې د ده د کار کوونکو د د هر

السمزدونو او وضع شوو مالیاتي اندازو په اه د کره معلوماتو درلودونکی وي او كار مارونكي باید هر ول هغه مالیات د مالیې 

د مالي کال له ختمېدلو یوه (د حمل میاشتې په وروست ور . ونکو یې وضع کي ديچې له خپلو کارکو ويلېدو وزارت ته 

، باید كار مارونكي د هر کارکوونکي د وضع شوې مالیې او السمزد په اه خپل پام و کارکوونکي او د مالیې )میاشت وروسته

).ېماد 61او  46په عوائدو د مالیې قانون . (وزارت ته یو رپو تسلیم کي

د مالیې د ساتنې او یا وضع قاعده له كار مارونكي خه غواي چې د پیسو له هر هغه مقدار خه چې دی :  روانتیاوضوع د م

که یو : د بېلې په توه.یې پام و مالیه ورکوونکي ته پوروی دی، وضع کي او نوموي مالیات حکومت ته ولیدوي

نرخ په % 10افغان السته راوي او له ترالسه شوي عايد خه هم د  10،000کارکوونکی له یو شرکت سره د کار له مخې

افغان د نوموي کارکوونکي له پرداختي  1،000کارولو سره مالیه واخیستل شي، په دې صورت کې به شرکت مکلف وي چې 

دی چې له خپل كار په دې اساس نوموی کارکوونکی مستحق .ويلېدو چک خه وضع او د افغانستان حکومت ته یې 

په دې حالت کې نوموی کارکوونکی د خپل عايد له مخې دولت ته د . افغان ترالسه کي 9،000مارونكي خه یوازې 

  . نورې مالیې پوروی نه وي که چې د ده مالیاتي مکلفیت د كار مارونكي له خوا ورکل شوی دی

ینې نور مالیات هم د مالي کال په اودو کې په دوره یي شکل سره  د كار مارونكي له خوا په وضع شوو مالیاتو سربېره

بند، د نورو اضافي مالیاتو په اه یو بشپ نومل چمتو ) 10(ماده او همدارنه د هغې ) 8(-)5(93د مالیې قانون . ورکول کیي

ورو کې  15ره د هرې ربعې په وروستیو له سوداریزو رسیدونو سره متناسبه مالیه، په ربع وار ول س: کوي؛ د بېلې په توه

د کرایي عوائدو یوه برخه . ورکول کیي، په عايد د ثابتو مالیاتو یوه برخه په ربع وار او آن په میاشتیني ول سره ورکول کیي

.هم چې په الندې جدول کې تر بحث او ېنې الندې نیول کیي، باید په میاشتیني شکل سره ورکل شي

  

ې پېانتن کرایي عايد) جایداد(د کور : ه د

  

هغه نرخونه چې د انو جایدادونو له مخې ترالسه کیي، د انې مالیې اخیستنې د نالرې او د هغې د راولولو د روش د 

مال او د کرایي جایداد باید د حقیقي او یا حقوقي شخص په واسطه د سوداریزو اهدافو لپاره استع). ماده) .59ېلو تابع دي

که دغه شرائط د اني جایداد د کرایې په اه موجود وي، نو د کور .افغانیو خه یره وي 15،000کرایې اندازه هم باید له 

باید خپله ) کرایه نشین(او له همدې امله مستأجر . فیصده مالیې پوروی دی% 20مالک د السته راغلې مالیې له مخې، دولت ته د 
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سلنې په وضع سره  20په دې اساس به د کور تن د .ويلېدو ورکې له اندازې خه وضع او حکومت ته یې مالیه د مالیې د 

له هغه خه واقعي کرایه ترالسه کي؛ او د مالي کال په پای کې هغه مالیه دولت ته ورکول کیي چې د مستأجر په واسطه وضع 

  .لو الزاماتو له حساب سره د کور د تن تر محاسبې پورې اوندیيشوې ده او پام و پیسې د مالیاتي مسؤولیتونو او و

له سوداریزو رسیدونو سره د (ېری هغه مالیات چې د مالي کال په اودو کې د تجارتخونو د اوندو انو له خوا راولیي 

.و بنسونو په واسطه دولت ته ورکول کیيد سوداریز) متناسبې مالیې او یاهم په عوائدو د ثابتې مالیې د وضع او ساتنې له الرې

له یوه : لومی.د ول مالي کال په معینو زماني وانونو کې، د دغه ول مالیاتو راولونه د دوو مشخصو موخو لپاره ترسره کیي

امداره عايداتي جریان پلوه دغه کنالره د دولت د مالیه اخیستونکو بنسونو من ته د مالي کال په اودو کې داسې یو مالیم او دو

لپاره ) پرداخت(روانوي چې دولت هم په خپل وار له هغه نه په ې اخیستنې سره د هغو خدماتو او اجناسو په بدل کې د ورکې 

دا روش د دې المل کیي چې د مالیې له قوانینو خه پیروي : دویم. استفاده کوي چې د هغوی د ورکولو وخت را رسېدلی دی

هغه شرکتونه او مختلف بنسونه چې د درناوي او حقوقو په خاطر په پانونه . په واسطه په سم ول سره رعایت شيد کارکوونکو 

او مدیریت کې یوه برخه لري، د شخص او افرادو د حالتونو په پرتله د مالیاتي قوانینو خه پیرو ته یر تمایل یي او د دغسې 

همدارنه د کارکوونکو له عايد خه د . لو خه ارنه کول یر اغیزمن او ساده ديحقوقي اشخاصو او بنسونو له مالیه ورکو

مالیاتو وضع او ساتنه، د انفرادي مالیه ورکوونکو لپاره داسې کاري آسانتیاوې رامنته کوي چې په پایله کې یې دوی له مالیاتي 

مهال د دوی د كار مارونكو په ته پوروی دي، اوسقوانینو خه پیروي کوي؛ که د هغې مالیې اندازه چې افراد یې دولت 

وسیله تعین او ساتل شوې ده، په دې صورت کې کارکوونکي مکلف نه دي چې خپل مالیات په خپله محاسبه کي او په ه او 

  .ومره پسې یې سر وروي

  هغه مالیات چې د کال په پای کې راولیي

السمزدونه له یوه او یا له یوه خه زیاتو كار مارونكو /ونکی چې خپلې تنخواانېد مالي کال په اودو کې، هر مالیه ورکو

خه ترالسه کوي او یا له تنخواانو او السمزدونو خه پرته له نورو سرچینو عايد ولري، باید چې پر خپل عايد د مالیې په اه یو 

،  وضعیاتوهغه سند دی چې د مالیې ورکوونکي د عايد،  البته باید وویل شي چې نوموی رپو.رپو درج او خانه پوري کي

هغه مالیاتو چې د كار مارونكيو په واسطه وضع او ساتل کیي، هغه مالیه چې د ورکولو نېه یې را رسېدلې وي او نورو اینو 

ترالسه کیي او  هغه خلک چې په تنخوا او السمزد سره د دوی عايد له یوه كار مارونكي خه.معلوماتو درلودونکی وي

مالیات یې هم د هغه په وسیله وضع شوي وي، نوره اتیا نه لري چې مالیاتي بس ته دغسې رپو واندې کي؛ دا ول افراد د 

دې لپاره چې خپل مالیاتي مکلفیتونه بشپ کي، یوازې په دې مکلف دي چې د هغه تنخوا او هغه اوندې مالیې یې، د هېواد 

هر وک چې د مالیې په ).ېماد)2(92او  62. (ته تسلیم کي  چې د دوی د كار مارونكيو له خوا تصدیقیيمالیاتي بنسونو 

باید د مالیه ورکوونکو د ناني کولو د ) هغه مالیه که د كار مارونكي په واسطه وضع شوې وي او که نه(خاطر پوروی وي 

د مالیاتي رپوونو د ).ېماد 110او   91. (خپل غوتنلیک ورکي د ترالسه کولو لپاره د مالیې وزارت ته) TIN(شمېرې 

په دې اه قوانین  که چېرې).ماده 62(تسلیمولو لپاره وروست ور، د روان مالي کال له ختمېدو یوه نیمه میاشت وروسته ده، 

د د (کال د جوزا میاشتې په آخر په صراحت سره بیانوي چې مالیاتي رپو باید د راتلونکي ) ماده) 1(93(نه وي نو یوالس 

  .کې تسلیم شي) هجري لمریز کال دریمه میاشتراتلونکي 

د . .دو په مهال ورکل شيتسلیمی د مالیاتي رپو د ، نو مالیه باید ورکوونکو مالیه نده ورکېکه مالیاتي رپو ویي چې مالیه 

 ندودونه له مخې له مالیې سره د یوې رسمي بررسې پ(کهد بېلی دی: ه تود هغې اندازې چې مالیه ورکوونکی یې پورو (

پر عوائدو د مالیې . (په توه چلن کیي او مالیاتي رپو له هماغې بررس خه د یوې خبرتیا په توه په نظر کې نیول کیي

چې دی یې پوروی که د مالیې وزارت درک کي چې مالیه ورکوونکي له هغې اندازې زیاته مالیه ورکې ).ماده 92قانون 

کوي چې دی محاسبه دی، نو نوموی وزارت اضافي ورکل شوې مالیه، د نوموي د هغو نورو مالیاتو یا مرکي عوارضو لپاره 
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د دې پر خالف که د . )ماده 95پر عوائدو د مالیې قانون (هغې اضافه بیرته نوموي ته ورکويیې دولت ته پوروی دی او له 

ې او یا ناسمه ده، په دې صورت کې یاد وزارت کوالی شي چې مالیه له سره مالیې وزارت درک کي چې د مالیې اندازه نیم

مکلف مالیه ورکوونکي،  په اوندپر دې سربېره که د رپو تسلیمولو ).ماده 92(4)(به او مالیاتي رپو یې تعدیل کيمحاس

صورت کې د مالیې وزارت په خپله، مالیه محاسبه کوي او د هغو غفلت کی وي او یا په خپل کار کې پاتې راشي، نو په دې 

له همدې امله د تېر ).ماده (5)92(پیسو په اه د نوموي له ادرسه یوه خبرتیا صادروي چې مالیه ورکوونکی یې پوروی دی 

تاو، یو زماني محدودیت شتون  او توان په واککال د مالیاتو د ېلو د خبرتیا د تعدیل او یا صدور په اه د مالیې وزارت د 

د مالیې وزارت یوازې کوالی شي چې د پنو کلونو په تر کې د مالیې د رسمي ېنې په اه یوه خبرتیا صادره او یا . لري

که ه هم دغه زماني محدودیت په هغه صورت کې د پلي کېدو و نه دی چې یو مالیه ورکوونکی د خپل رپو . (تعدیل کي

مالیه .)کولو کې پاتې راشي او یا هم له مالیې خه د تېتې په نیت وزارت ته غلط مالیاتي رپو واندې کيپه واندې 

په مالیې وزارت کې د النجې او یا  .یاو تعديل حق لر دعواد رسمي ارزونې په اه دد مالیې وزارت له خوا شوې ورکوونکی 

حاکمو ته هم وغزول شي، د عدالت غوتنې او یا استیناف غوتنې بهیر په دعوای د حل بهیر پیل کیي او شونې ده چې نورو م

  .ماده کې په خلص شکل سره بیان شوی دی 94

وروستی مهم کی دا چې ول حقیقي او حقوقي اشخاص باید د ولو معامالتو د سوابقو، منقول او غیرمنقول جایدادونو او خپلو 

).ېماد 96او  36. (وزارت د غوتنې پر مهال دغه سوابق د هغه په واک کې ورکي عوائدو ساتنه وکي او دوی باید د مالیې

ایي د مالیې وزارت دغه سوابق د نوموې مالیې د ثبت او درج د رنوالي د تشخیص او تدقیق په موخه او یا هم د مالیه 

دغه و معلومات چې د مالیه ورکوونکو په ورکوونکي د مالیې و عايد د تخمین په غرض وېي، او د مالیې وزارت هم باید 

  .مالیاتي رپوونو کې ای شوي دي، په په به وساتي

ولې د مالیاتو د ورکولو او مالیاتي رپوونو د تسلیمولو کندودونه دومره رسمي به لري؟   کندودونو پورې تلې مخ اتیاوې 

نکو سره په عادالنه ول چلن وشي او د دولتي چارواکو له خوا له که د اهمیت و دي و ا ترالسه شي چې له مالیه ورکوو

ناوه ې اخیستنې مخنیوی وشي، په انې توه هغه مالیه ورکوونکي چې د مالیاتو له قوانینو خه یې پیروي نه ده کې، 

ورکولو له سیستم خه باخبر مالیه ورکوونکي د مالیه ).دا موضوع الندې ېل شوې ده(ایي له سختو مجازاتو سره مخ شي 

وي او تر هغې چې د مالیې ورکولو له قانون او جریان خه پیروي کوي، دوی باور لري چې په هی ول به هم د حکومت له 

. خوا په اجباري به مجازات نه شي

  

له لویو مالیه ورکوونکو سره انې مرسته

  

لیه ورکوي، ینې مالیه ورکوونکي په انې توه لوی شرکتونه د ول مالیه ورکوونکي په مساوي او برابر ول سره ما

دولت د ېرو مالیاتو پوروی وي او له همدې امله دغه عوائد دولتي جوتونو ته د ورود او جریان لپاره یر این او حیاتي بلل 

) LTOد لویو مالیه ورکوونکو دفتر ( لت د له لویو مالیه ورکوونکو خه د دغو مالیاتو راولولو د اسانتیا په موخه، دو.  کیي

لوی مالیه ورکوونکي په دغه خدماتي پرورام کې د .ایجاد کی چې د مالیې وزارت په اانه او کابل ار کې موقعیت لري

ې د ون لپاره، د دوی د هغه کلن اندازې عوائدو له امله چې دوی یې دولت ته پوروی دي او همدارنه هغه ریسکي مقدار چ

د لویو مالیه ورکوونکو دفتر د لویو مالیه ورکوونکو مالیاتي مسؤولیتونه .هغو نه ورکول پر دولتي عوائدو تحمیلیي، انتخابیي

اداره کوي او د هغوی لپاره وونیز خدمات او پرورامونه چمتو کوي او همدارنه د خپلو زیات شمېر کارکوونکو فعالیتونه له 

  .همکار لپاره اني کويهغوی سره د مشورې او 

  اجرائیوي کندودونه او مجازات
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په عايداتو د مالیې اهمیت ته په پام سره په کار ده چې حکومت له هغې خه په ې اخیستلو سره د وو لپاره لومني او بنسیز 

واک ورکوي و له هغې نه په  په واک کې یو ل وسائل او معینیت، پر عوائدو د مالیې قانون، د عوائدو شيخدمتونه چمتو 

د دغو .وضع شوي مالیات راول کي) چې د مالیاتو له قانون پیروي نه کوي(ې اخیستلو سره له سرغوونکو مالیه ورکوونکو 

موخه دا ده چې د هېواد د مالیاتي بنس ساتنه او حراست وکي، د یادولو و ده چې دغه کندودونه په هغو اشخاصو  دودونوکن

پلې کېدو و دي چې د مالیاتي رپو په تسلیمولو او د مالیاتو په ورکولو یا هم د دوی تر امر الندې اشخاصو خه د مالیاتو په  د

:دغه کندودونه د الندې پاوونو درلودونکې دي.ساتنه او وضع کې ناکام شوي دي

  

نې/ارزونېې :ه چې په مخکې فرعي برخه کې بحث وشو، په هغه صوررن ت کې چې یو مالیه ورکوونکی د خپل مالیاتي

رپو په واندې کولو کې پاتې راشي او یا هم دولت ته د خپلو مالیاتو ناسم رپو واندې کي نو د مالیې محترم وزارت 

سربېره پر دې که د مالیې وزارت باور لري چې د . کوالی شي چې د ېنې امر صادر او یا هم مالیاتي رپو تعدیل کي

، د ويلېدبه والیې و سی د هېواد د پرېودو په حالت کې دی یا غواي خپله سوداري ودروي او یا هم خپل جایداد م

) 7(92. (مالیې وزارت باید د مالي کال تر پایه ورته تم نه شي او په هر وخت کې کوالی شي چې د ېنې امر صادر کي

  ).ماده

 خهد دریمو لورو ولونهل شوي مالیات له  د: د مالیې راومالیې وزارت کوالی شي د مالیې هغه ناورکاشخاصو یا  پورو

) د دوی د عوائدو او السمزدونو په ون(هغو خلکو خه ترالسه کي چې د مالیه ورکوونکي پیسې له ان سره ساتي 

  ).ماده97(

خه د مالیې ترالسه کول ه لرونکوپلو مالیاتو په ورکولو کې ناکام شوی وي، د هرکله چې یو شرکت د خ: له مدیرانو او ون

مالیې شرکت کوالی شي چې ناورکل شوې مالیه د نوموي شرکت له هماغه مدیر خه ترالسه کي چې مالیاتي مسؤلیتونو 

 ته په واب ویلو کې د نوموي شرکت له خوا د خپلو مکلفیتونو په اجراء کې پاتې راغلی او یا هم د مالیې وزارت ناورکل

سلنې مالکیت ې برخه ولري % 10شوې مالیه له هغو ونه لرونکو خه ترالسه کي چې ل تر له په دغه شرکت کې د 

خو په دې شرط چې دوی له دغه شرکت خه د سهام ه ترالسه کې وي، همدارنه له بل هر ول هغه شخص خه د 

یو کلونو په جریان کې یې د نوموي شرکت یوه برخه شتمن مالیې وزارت ناورکل شوې مالیه اخیستلی شي چې د تېرو در

).ماده 98(د بازار له نرخ خه په یت ارزت پېرودلې وي 

 خه مخنیوی نظربهر ته د شخص له ت مالیه ورکوونکی تر : و افغانیو پورې د  20،000په هغه صورت کې چې پام و

ارت کوالی شي چې اوندو چارواکو ته رسمي دستور صادر کي دولت د ناورکل شوې مالیې پوروی وي، د مالیې وز

).ماده ) .99و هغوی بهر ته د نوموي مالیه ورکوونکي د وتلو خه مخنیوی وکي

بندول رپه تسلیمولو کې ناکام شي او یا یې خپل مالیات په : د سودا هرکله چې یو مالیه ورکوونکی د خپل مالیاتي رپو

ه د مالیې په وضعخپل وخت نه وي ورکمارونكي په تو ی وي، د /ي او یا هم د كارک ن ساتنه کې ناکام او یا یې

ورې وروسته د نوموي مالیه ورکوونکي د  7مالیې وزارت کوالی شي چې د لیکلي خبرداري له صادرېدو خه  

).ماده 100. (سودار د تلو پرېکه صادره کي

ه اقداماتپه تسلیمولو، په خپل وخت د مالیې په ورکولو او یا هرک: د جایداد په ا له چې یو مالیه ورکوونکی د مالیاتي رپو

د كار مارونكي په توه د خپلو کارکوونکو د مالیاتو په ساتنه کې ناکام شوی وي، د مالیې وزارت کوالی شي له محکمې 

و چې تر کي  صادراد تر هغې د قید او منع حکم خه غوتنه وکي چې د مالیه ورکوونکي په منقول او غیرمنقول جاید

).ماده101. (خپل ول مالیات یې نه وي کي

 خه د ل شي، د مالیې وزارت  30هرکله چې د محکمې د دستور او حکمو تر تېریدلو وروسته بیا هم مالیه ورنه کور

.ور صادر کيکوالی شي چې له محکمې غوتنه وکي و د نوموي د جایداد د خرالو دست

نهول السته راو ي، باید بېرته ده ته /هریي او د مالیې تر مالیاتي کچه لوخه ترالسه کی الوعايد چې د جایداد له خر
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  .ورکل شي

 و د وخت لهخه مخنیوی غزېدود مالیه ورکوونکي د جوازپا : په هغو مواردو کې چې مالیه ورکوونکی د خپلو مالیاتو په

حکومتي بنسونو ته د جوازپاو د صادرېدو په اه خبر ورکي  واکمنواکام شي، د مالیې وزارت کوالی شي ورکولو کې ن

)ماده 114. (چې د مالیه ورکوونکي د جوازپاو او اجازه لیکونو له تمدید خه مخنیوی وکي

  

و د مالیې قانون د مالیې وزارت د عوائدو ریاست ته اجازه ورکوي له پورتنیو کنالرو سربېره چې د ناورکل شوو مالیاتو په اه پلې کیي، په عوائد

مادو ته دې  ) .103 -112و پر هغو مالیه ورکوونکو چې له قانون سره په مطابقت او پیرو کې ناکام شوي، یو ل مجازات او جریمې وضع کي

:په دې برخه کې مجازات او جریمې الندې مواردو ته شاملیي).مراجعه وشي

  

ي،  پهې  0.1هغو اشخاصو چې د مالیې په ورکولو کې ناکامیسلنه هغه اضافي مالیه وضع کول چې دی یې باید د هرې ور

  .له مخې دولت ته ورکي

 او غفلت کوي او ن په هغو اشخاصو د اضافي مالیاتو وضع کول چې د مالیې په ورکولو کې غفلت کوي، تر اندازې زیات

د مالیې ورکولو وس نه لري، او یا پر هغه شخص چې له کوم موجه عذر او دلیل پرته، خپلو یا په کاره داسې یي چې 

سوداریزو معاملو ته د السرسي د زمینې په مساعدولو کې پاتې راشي، د مالیاتي رپو په تسلیمولو کې ناکام شي او یا په 

یا هم هغه شخص چې د مالیه ورکوونکي د ناني  هغه مالیاتي وضع او ساتنه کې پاتې راشي چې باید ترسره کي یې وی او

.په ترالسه کولو کې پاتې راشي) TIN(کولو د شمېري 

 خه یې موخه مالیه ) مالیه ورکوونکی(هرکله چې یو شخص ي چې له هغېپه داسې یو کار او اقداماتو الس پورې ک

.نوموي سوداري وتي تتونه وي، د مالیې وزارت کوالی شي په ده اضافي مالیه وضع کي او د

 ه د مالیې په ورکولو کې ناکام شوی وي یا د خپلو معاملو د سوابقو په ساتنه او یا هم ده توکه یو مالیه ورکوونکی په بشپ

مالیې وزارت  ته د هغې په سپارلو کې له کوم موجه عذر پرته ناکام شي او یا هم د مالیاتي رپو او د خپلو کارکوونکو د 

ساتلو کې پاتې راشي او د هغې له مخې نیت او اراده ولري چې له مالیې وتتي، نو د مالیې وزارت کوالی شي  مالیې په

.افغان جریمه کي او یا یې هم د دوو کالو لپاره په جیل کې واچوي 250،000نوموی 

ول شعوري نیت کارندوی وي، ېر اندېنه پاروونکی  هغه قانون چې له مالیې خه د تېتې په الره کې د یو دله مالیه ورکوونکي سره د چلن

او محتاط دی او له همدې امله د اضافي مالیاتو وضع کول، جریمې او جېل ته اچول هغه خوونې دي چې په همداسې شرائطو کې د پلي کېدو 

. وتیا لري

و مالیې اخیستلو خه د دولتي چارواکو د ناوه ې وروستی کی دا دی چې پر عوائدو د مالیې قانون په دې هه کې دی چې د مالیې ا

اخیستنې او فساد د پېیدو مخنیوی وکي او له همدې امله خو هر کله چې د مالیاتي چارو مقامات د شخصي ې په موخه د مالیه ورکوونکو 

 225،000نو قانون په داسې اشخاصو آن تر  هغه پ معلومات افشاء کي یا د شخصي و له پاره له خپل دری خه ناوه ه پورته کي، 

).ماده ۱۱۱(تسجيل کيديافغانیو پورې ېره درنده جریمه او د دریو زندان 

  

پوتنې و بحثد 

  

سان چلنده دي؟ له یادو آپه عوائدو د مالیې قانون پورې اوندې جریمې مناسبې دي، له اندازې زیاتې دي او یا ېرې/ستاسې په اند آیا مجازات

  شویو مجازاتو خه کوم یو یې له اندازې ېر سختیر او یا ېر اسان چلنده دی؟ ولې او ه ول؟
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  )پایله(ارزونه:  و

:37ز کال خه د مخکې مالیاتي سیستم په اه په نه کې دي 2005او د نظر  خاوند الندې ستونزې د  مبصریوه 

  

افغان وب په مختلفو سیمو کې د مالیې و ي د ن ي چې په بهر کې ژوند کاوه اولل کېدل، په دې معنی چې هر افغان و

پام و مالیاتي بېل به یې د هغه عايد له امله پرې کاوه چې په د کله یې چې  خپل هېواد ته د راتلو اراده کوله، نو د مالیې یو 

  . بهر کې یې ترالسه کی دی

 مالیاتي نرخ به ولو لو نرخ دی س% 60په شخصي عايداتو تر خه لو  ول معیار لنې ته رسېده چې د مالیې اخیستنې له هر

.او دا په خپله مالیه ورکوونکي د مالیې له قوانینو خه نه پیروي کولو ته اباسي او یا یې هوي

 مالیه کې له ېرو مالیاتي نرخونو شتون درلود چې له مدیریت پرته هغه 32په پخوان خه وونکی ستونز لپاره دولت  دې زی

.و

 ریزو رسیدونو سره متناسب نرخله سودا)BRT ( ېر محدود له اندازې)ون نه منونکی ( و او هغه خدمات پکې نه

.شاملېدل چې د افغانانو لپاره تر هېواده بهر له لو عايد سره تولیدېدل

پوتنې وبحثد 

  و ته واب وایي؟ز کال قانون ه ول  دغو ستونز 2005پر عوائدو د مالیې د 

ېر ساده دی، دغه قانون د مالیه ورکوونکو او دولت لپاره د دې زمینه  رژيمعوائدو د مالیې خه وروسته د  ز کال 2005د 

د هغو کسانو لپاره چې دولت ته د مالیې .مساعده کې چې مالیه په ارامه اداره او په عوائدو د مالیې قانون خه پیروي وکي

دې په اه چې کوم یزونه مالیې و او کوم معاف دي، په دې اه چې کوم لتونه باید له مالیې خه وضع پوروی دي، د 

چې د مالیې و  هشي؛ په دغه قانون کې واضح او روانه قواعد شتون لري او همدارنه د دې مسألې په اه مشخص روشونه شت

د دغه قانون له مخې حکومت د مالیاتو یوه برخه د روان مالي .شي هصفیعوائد د مالیې د ورکې په موخه ه ول محاسبه او 

کال په اودو کې ترالسه کوي او په دې اساس اتیا نه لري چې د کال تر پایه صبر وکي او په دې توه وکوالی شي و هغه 

نو خه د پیرو په موخه بېالبېل حکومت د متخلفانو د مجازات او له قوانی.عوائد ترالسه کي چې د بودجې لپاره یې این دي

په پرتله ېر ل مالیاتي نرخونه او ی نرخونه شتون لري او ) په عوائدو د مالیې قانون(ز کال  1965وسائل په واک کې لري، د 

  .همدارنه دغه قانون په افغانستان کې د مقیمو او غیرمقیمو وو ترمن په تمایز قائل دی

لپاره ېر لوی  )کورن او بهرن(ناسب ای په توه د یوه هېواد په جذابیت او نه جذابیت او د پانونې هم د یوه م رژيممالیاتي 

د افغانستان، په : د بېلې په توه. اغیز لري؛ نوموي قانون د افغانستان وروستي اصالحات له دې اخه ېر جذاب کي دي

ې نه دي چې د هغو عوائدو مالیه ورکي چې له افغانستان خه د باندې عوائدو د مالیې په نوي قانون کې بهرن سودار مکلف

د بهرنیو شرکتونو انې د عین مالیاتي نرخ پر بنس مالیه ورکوي، د یو تر بل تلیو .و خه یې تولید او ترالسه کويسرچین

کیي او ارزت یې اکل کیي او  بنسونو تر من معاملې د مالیې اخیستنې په موخه د بې پرې مالیاتي نرخ مطابق ارزول

ی شو چې یوازې د مناسبو قوانینو یوه وله او یو ویال.38همدارنه له مالیې تتېدونکي اشخاص په سخت ول مجازات کیي

ې حکومت چې د دغو قوانینو اجراء او انفاذ ته ژمن وي، په افغانستان کې د قانون د حاکمیت لپاره یو شین چراغ بلل کیي او شون

                                               
كال خپرونه ۲۰۰۵په نيوالي وجهي صندوق كې د مالي ادارو رامن ته كول، د افغانستان بيا رغونه، د :  کلفون؛ تشكيالتي اصالحات تيري  - 37
38

.میالدی كال خپرونه 2006ته غلنده كتنه، د د پانوالو او انفرادي اشخاصو ماليې : الرود ۴، د عوایدو رياست، وزارت  ېمالید   - 
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  .  ده چې د افغانستان په اه د پانه والو اعتماد الهم زیات کي

په دې اساس اوس هم د نوموو قوانینو د ساده کولو له پاره ېرو اقداماتو ته اتیا محسوسیي، چې وکوالی شي په افغانستان کې 

نو مطابق، د افغانستان په عوائدو د مالیې قانون رندونو او نظرو دد افغانستان د سودارو . هغه بې اغیزې مالیات له منه یوسي

کې نه دي شاملې کې چې د دولت د بېالبېلو انو لخوا یې ) فهرست(هغه زیات شمېر مالیات او حق الزحمې په خپل للیک 

کې هغه  ېری وختونه د دغو مالیانو او حق الزحمو مشروعیت پوتنه پاروونکی وي، او په پایله.پر سودار وضع کې دي

سیستم دی چې په هغه کې نه مالیه ورکوونکی او نه هم د هغې ترالسه کوونکی پوهیي چې آیا هغه مالیه او حق الزحمه چې 

دا ول قانوني ناخوالې نه یوازې دا چې په سودار مستقیم .ترالسه کیي، په سم او اغیزمن ول سره پلي او تائیدیي او که نه

په داسې حالت کې، که .و شمېر غیرمستقیم لتونه هم د عدم یقین په ن کې په سودار تحمیلويلتونه واردوي بلکې ی

د دولتي حق الزحمو او مالیاتو له کلیدي لتونو خه یو هم د واندوېینې و نه وي، ېره ستونزمنه به وي چې وکوالی شو 

  .39زیات شمېر اجناس پروژه بندي کو

د مالیې راولونه اوس هم د قومي او دولتي . یاتو راولونه بیا هم د یوه عمده خن او دېوال په توه پاتې دهپه داخلي عوائدو د مال

چارواکو تر نفوذ او اغیز الندې ده، چې له شک پرته د فشار دغسې وسائل او سیمه ییز رسوخ په هغه مالیه اغیز لري چې دولت 

د افغانستان د مالیې وزارت د رندونو مطابق، والیتي . ندي هم اغیزناکه دهیې ترالسه کوي او د دغو السته راونو زمانب

مستوفیت او د هغه اوند دفترونه چې په ولسوالیو کې موقعیت لري، د یو ل محدودو فزیکي زېرساختونو درلودونکی دی او په 

وکلنو کورنیو جو په پایله کې، په  د.دغسې دفترونو کې اداري تجهیزات ېر کم دي او معموالً انی جوت نه لري

دې هېواد کې انساني وتیا له اندازې زیاته کمزورې شوې او د پام و چارواکو د مهارتونو کچه ېره یه ده، مننی السمزد په 

تیک اداري فساد او د مالیې اخیستلو د چارواکو تر من د مالیاتو په راولونه کې د سیستما يالرو ته رسي$ 35تقریبي ول سره 

، سیستمونه او د مالیاتو د مدیریت لپاره کاري تمرینونه الرې چارې.شتون، د مالیې راولولو بهیر ته یو جدي وا بلل کیي

یو ېر کم شمېر مالیه . ناکافي دي او په پایله کې هغه د مالیاتو د ادارې او مدیریت د مدرنو کنالرو انعکاسوونکي کیي

والیتي چارواکو او د هغه  دیې له قانون خه په داوطلبانه ول پیروي نه کوي، د مالیاتي قوانینو اجراء او انفاذ ورکوونکي د مال

مسؤولینو پورې اه لري چې دوی هم په خپل وار سره د مرکزي حکومت په واندې مسؤول او واب  پروالیت د پولیسو 

نو ترمن د همکار او همغ کچه ېره یه ده، د مالیې اخیستنې بهیر د د عوائدو د لوی ریاست او نورو وزارتخا. ویونکي دي

.عیني کولو لپاره هې به ادامه ولري او په دې الره کې سمونې او اصالحات د پلي کېدو په حال کې دي

  

  فغانستان کې مرکي عوارضاپه - ۳

شویو توکو او افغانستان ته په واردېدونکو توکو وضع  مرکي عوارض له هغو مالیاتو خه عبارت دي چې په بهر کې په تولید

په دې اساس هغه اجناس چې په افغانستان کې تولیدیي او د خرالو په . کیي چې دا ول اجناس د وارداتو په نامه یادیي

ې مالیې خه مرکي عوارض له هغې مستقیم.مالیات نه پرې وضع کیي ،)صادرات(موخه بهرنیو هېوادونو ته لیدول کیي 

 رخه په عبوري سودا عبارت دي چې له سرحد)Tax-boarder (يت او کورني عايد وضع کیپه افغانستان کې .په ل

د .مرکي عوارض ېر زیات اهمیت لري، که چې دغه عوارض د افغانستان د دولت ترولو لویه عايداتي سرچینه بلل کیي

میلیونه الر محاسبه شوي دي،  41،45چ میاشتې تر جون پورې د افغانستان مرکي عوائد ز کال له مار 2005د : بېلې په توه

                                               
39

  .میالدی كال خپرونه 2007پاه، د  102د امريكا د متحده اياالتونو نيواله پراختيايي اداره، افغانستان، د چارو اجنا؛   - 
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  .40سلنه جووي% 53میلیون الري کورنیو عوائدو  71،16چې دغه شمېره په خپل وار سره د افغانستان د ولو 

تر ېنې الندې نیسو، ورپسې په دې  په دې برخه کې مو د مرکي عوارضو او د هغو د راولولو په واندې د ستونزو تاریخچه

پرکي کې د افغانستان د مرکي عوارضو د ادارې په شته تشکیالتو بحث کوو او په تدریجي ول سره د مرکي حساب د 

همدارنه په دې فصل کې د مرکي عوارضو د محاسبې روش، جریمې یا د مرکي قوانینو . بهیر په لور واندې و تصفيې

ازات او په هغو پرېکو د استیناف غوتنې بهیر چې د مرک د ادارې لخوا ترسره کیي، تر بحث او ېنې خه د تخلف مج

قوانینو سره تاو لري، د دې پر  رندهمرکي عوارضو پورې اوند ېری قوانین، له کندودونو او نورو  په.الندې نیول کیي

نو په اه شتون لري، په دې قوانینو کې ېر ل ابهام موجود دی او د شخصي خالف هغه قوانین چې د قراردادونو او سهامي شرکتو

.تعبیرونو او تفسیر لپاره ېره محدوده ساحه پکې شته ده

  

  د مرکونو تاریخچه او ستونزې: الف

مرکي عوارض  لومی. اهمیت سره سره، د عوارضو راولول تل یوه ستونزمنه چاره ده دد دولتي کورني عايد لپاره د مرکونو 

د والیتونو په کچه راولیي او له همدې ایه ده چې د مرکي عوارضو قوانین همېشه په ول افغانستان کې په یوه کچه نه پلي 

د افغانستان د مرکاتو اداره د ناروزل شویو کارکوونکو د شتون، بې تجربې مدیرانو او ناکافي امکاناتو او تجهیزاتو : دویم.کیي

د مرکاتو اجرائیوي کندودونه په پام و ول سره د مدیریت شوو مدیرانو په الس په : دریم.له ستونزو سره مخ دهله امله 

ېرسست او کن ول سره پر مخ ول کیي چې دا په خپل وار سره په چارو کې د اضافي ن او بې ایه لتونو باعث 

ول سره ووایو، سوداران د هېواد له پولو  لنه جدي ستونزه ده، که په فساد د مرکاتو د چارواکو ترمن یو: لورم. کیي

کنالرو، د یې کچې زده کو درلودونکو کارکوونکو او همدارنه تر قانون  رندوخه د تېریدو په وخت کې له یو غیر

  .لوو لتونو او بروکراتیکو خنونو سره مخ کیي

فغانستان د اقتصادي ودې او پراختیا لپاره د تخصص او ملي معیاري جوونې د اصل اله د مرکاتو د ادارې په جوت کې د ا

د افغانستان حکومت خپله دغه نیمتیا پیژندلې او له همدې امله یې د مرکاتو . ل یو ېر حیاتي او این کار دیکول او لوو

ز کال کې، د افغانستان حکومت د مرکاتو ریاست  2003په .ته په خپلو کاري لومیتوبونو کې ای ورکی) اصالح(سمونې 

د وضعیت د اله والي په موخه یو پنه کلن پالن په الس کې ونیو او د مرکي چارواکو د زده کې او روزنې، د کنالرو 

و والیتونو ، او همدارنه په هغو مرکي عوائدو تمرکز کول یې په دغه پالن کې سره راغون کل چې په مختلف)اصالح(سمونې 

همدارنه د افغانستان حکومت د اروپایي اتحادیې د مرکي نظام پر بنس، د هېواد په پنو کلیدي والیتونو کې د . کې راولیی

مرکي حساب د تصفیې لپاره واحد اداري سند معرفي ک. ز کال د مارچ په میاشت کې، د افغانستان دولت د معلوماتو  2005د

په پلي کولو الس پورې ک، د غه سیستم د مرکي عوارضو ) ASYCYDA(ملرو ملتونو د خودکار سیستم  د راولولو لپاره د

راولولو لپاره یو کمپیوري شوی سیستم دی چې شفافیت زیاتوي او هغه فرصتونه رایوي چې له هغو خه په ې اخیستنې سره 

او د . و خه د فریب او چل له الرې په اجباري به اخليچې له سودار) بېلکه (مرکي چارواکي غیر رسمي لتونه 

همدارنه د افغانستان دولت د جوازپاو د صدور یو پرورام هم پلی کی دی .عوارضو راولولو کندودونه هم معیاري کوي

ونو له واردوونکو چې د هغې له الرې د مرکي مشروع دالالنو یوه شبکه ایجاد کي او په پایله کې یې وکوالی شي چې د مال

  .لپاره په آسان او قانوني به استازیتوب وکي صفيېخه د مرکي حساب د ت

                                               

40
  .میالدی كال خپرونه 2007پاه، د  111د امريكا د متحده اياالتونو نيواله پراختيايي اداره، افغانستان، د چارو اجنا؛ - 
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ز کال کې د  2005د مرکاتو د نظام د معیاري کولو او رسمي کولو په الره کې د افغان دولت تر ولو لوی او مهم اقدام په 

مادې د حکم پر بنس42  مرکي اصولنامه د اساسي قانون د .شو هاله پيلافغانستان د مرکاتو د اصولنامې له تصویب سره هم

دغه اصولنامه د مرکي خدماتو د . تصویب شوه چې د ملي مرکاتو د چارواکو په واسطه د عوائدو راولولو ته زمینه برابره شي

ته د اجناسو د لېد د کنرول او  تشکیل په اه حکم صادروي، د مرکي چارواکو د صالحیت اانه تعریفوي او له افغانستانه بهر

ارنې په اه یو ل شرائط او احکام واندیز کوي او په دې توه هه کوي چې د مرکي قوانینو د تخلف له مواردو خه 

دا چې نوموې مرکي اصولنامه د مرکي عوارضو د شته قانون د زیاتو برخو انعکاسوونکې ده، که خو به . مخنیوی وکي

که ه هم د وروستیو کلونو په بهیر کې مرکي کنالرو بهبود .نون په دې بحث کې تر ېنې الندې ونیسونوموی قا

پیداکی، خو له دې سره اوس هم دغه کندودونه پیچلې، ناهمغې او ناکافي بریي او تر ېره بریده د اداري فساد ارتکاب ته 

  .الره هواروي

  د مرکاتو تشکیل او کندودونه: ب

شي، د مرکي عوارضو پلي کول ېر اسانه وي، معوالً هوایي رونه او  وللېدو کله چې اجناس د هوا او یا اوبو له الرې 

بندرونه کوالی شي د مالیاتو لپاره الزمې شونتیاوې رامنته کي، د دې پر خالف کله چې داوني هېواد خه د مکې له 

لول او السته راول یې یو ه ستونزمن وي، خو که دولت د هوایي رونو او یي، د مرکي عوارضو وول کلېدالرې 

په عام ول .ایجاد کي) Checkpoints(بندرونو په ېر هم دولت کوالی شي د پولې په یوه اکلې نقطه کې اینې پوستې 

یوازې د مرکي عوارضو راولولو په نامه یو بنس یا بېله اداره تشکیلوي چې نه » د مرکاتو ریاست « سره هېوادونه د 

  .مسؤولیت پر غاه لري بلکې دوی دنده لري چې د هېواد د صادراتي او وارداتي اقالمو مشروعیت هم تثبیت کي

ماده، د مرکاتو د عوائدو راولونه او د اصولنامې او نورو اوندو قوانینو د پلي کولو ضمانت د  2د مرکاتو د اصولنامې 

ماده په صراحت سره بیانوي چې مرکي قوانین باید  4د اصولنامې . افغانستان د مالیې وزارت ته محول کوي جمهوري اسالمي

دا حکم په دې معنی دی چې قوانین باید په ولو سودارو اشخاصو .په ول افغانستان کې په یوالسي او مساوي ول سره پلي شي

په دې اساس که یو سودار له هرات او یا کندهار . رته په مساویانه توه پلي شياو افرادو د هغوی د والیت له په نظر کې نیولو پ

  . خه اجناس را لېدوي، د نوموي په واندې نه باید کوم حقوقي مزیت یا عدم مزیت په نظر کې ونیول شي

دي عايداتو د چارو د یو عمده بنس یا د سرح) ACD(د مالیې په محترم وزارت کې د افغانستان د مرکاتو لوی ریاست 

رسمي سرحدي عبوري مرکزونو  14د مرکاتو د ریاست مرکزي دفتر په کابل کې موقعیت لري او د .کنرول اداره بلل کیي

مرکي والیتي خونو درلودونکی دی چې په هغه ایونو کې  18له چارو خه ارنه کوي او د هېواد په مختلفو والیتونو کې د 

د افغانستان د مرکاتو لوی ریاست په ول افغانستان کې په تقریبي .و مرکي عوارض یې ترالسه کیياجناس بررسي کیي ا

د مرکاتو د اصولنامې دویم فصل، د افغانستان دمرکاتو د ادارې .لري کارکوونکيکارکوونکو شاوخوا  16،00ول سره د 

حې او مختلفې مقررې تصویب کې دي و د یسه طرزالعملونه، الد افغانستان د مرکاتو ریاست تراو. مسؤولیتونه په وته کوي

هغو په کارولو سره د مرکي اصولنامې احکام بشپ کي او د جزئیاتو په اه یې الزیات توضیحات ورکي، د مرکاتو د 

    .http://www.customs.gov.af/customs_codes:  ریاست کندودونه او مقررې په الندې سای کې د السرسي و دي

ول واردوونکي چې افغانستان ته له نورو هېوادونو خه اجناس راوي، باید هېواد ته د هغو د واردولو په وخت کې خپل 

ه کیي او په هماغه ای مرکي ارنه او کنرول د سرحد په اکلیو مرکي ساحو کې ترسر.کي تصفیهمرکي عوارض 

په هغو سیمو کې /مرکي ساحې په داسې ایونو کې موقعیت لري چې له هغو سیمو.کې مرکي عوارض هم ترالسه کیي

هېواد ته د مالونو لیدوونکي ېر واردیي، لکه د سرحدي عبورایونو نقطې، نیوال هوایي رونه، له مرکي عوارضو خه 

duty(سیمې  آزاده free zones (دامونه مرکاتو ي چې د هغو .او دایونه بلل کی اکلې نقطې، یوازې هغه مرکاتو د

http://www.customs.gov.af/customs_codes.php
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ماده د هېواد د مرکاتو ریاست ته اجازه  14په دې اساس  .)ماده 10(له الرې هېواد ته په قانوني ول اجناس را واردیي 

  .نو هم ارنه او کنرول ولريورکوي چې په انو شرائطو کې د اجناسو په واردوونکو دام خو

:په ول الندې داسې بیانوي) فهرست(د مرکاتو د ادارې مسؤلیتونه د للیک ) ماده 11(د مرکاتو قانون 

  

مه ماده11

  

ولونه؛راپورونومرکاتيوندواداواکلتارزداجناسود.1

رنه؛ااوکشفورکول،رپو،یویمخنخهقاچاقلهاجناسواوموادود.2

ارزونه؛اوکشفمواردودتخلفدخهقانوندغهله.3

داوکونوالسليکیلههوکاوقراردادونووالویندهاپهمسائلومرکيدېکمطابقتپهسرهنویقواناومقررومرکيله.4

ون؛ېککولوچمتواونیتدوپههغو

مليدوروسته،کولوترالسهتوافقدوزارتیېمالداولونهورااونیتدوچمتوکول،اطالعاتوآماريدرسودابهرند.5

شل؛ېوهغودتهونوبنسدولتينورواواقتصاد

ارنه؛خهاجناسومرکيلهېکقلمروولپهدولتد.6

کول؛پليرولکنمرکيدېکمویسمرکيپه.7

دمرکاتو ریاردونه حفظ کول.8

.    ديشويدیقېکقانونپهکاتومردېچلوپرمختونویفعالهغوولود.9

یوې مرکي سیمې ته ) لکه الوتکه یا د باربر مور(که ل په جزئیاتو بحث وکو، کله چې یوه سوداریزه باروونکې وسیله 

و یو ننوزي، له موروان یا پیلو خه غوتنه کیي چې د نوموو توکو په اه له الزمو معلوماتو سره یوای د بارشویو مواد

بیرغ او همدارنه د سوداریزو مالونو د ، په نوموې وسیله کې د اوندو توکو او سپرو افرادو، د هویت،)manifest(للیک 

په دغه پاو کې اجناس او یا بار وونکې وسیله په .41پېژندنې لپاره، هغه این معلومات، د مرکاتو مسؤولو افرادو ته تسلیم کي

د چارواکو په واک کې ورکول  دې پورې، د ارنې او کنرول په موخه د مرکودار د اقامت تر ممرکي ساحه کې د سو

کله چې د لومي ل لپاره اجناس مرکي ساحې ته را رسېي، د مرک چارواکي صالحیت لري چې د . )ماده 34(کیي

واردوونکی مستحق بلل کیي چې د بېلو د کره ارزونې او تشخیص په هدف له محصول خه بېله اخیستنه وکي خو بیا هم 

نې او کتنې ای ید اجناسو واردوونکی د معا).ته دې مراجعه وشي ادوم58او  47د قانون . (پرانیستلو له بهیر خه ارنه وکي

ول هغو کنو ، د بار دويم لي تل او همدارنه د هر )وزن کول(ته د بېلو د جنس د لې لت، د هغو پرانیستل، د هغو تلل 

  .  لت په خپله غاه اخلي چې د بېلې اخیستنې او کتنې لپاره ترسره شوي دي

ولنیزو اخالقو د رعایت، ولنیز امنیت، د ژوند د چاپېریال د (ماده مرکاتو ته ېر پراخه صالحیت ورسپاري و د  53همدارنه 

اتو د ساتنې، د هغو ملي خزانو ساتنه چې د هنري او تاریخي هویت او د ساتنې، د انسانانو د ژوند او روغتیا، د حیواناتو او نبات

لرغونتیا درلودونکې وي او یا هم د صنعتي، دولتي او سوداریز جایداد او نورو دولتي تالرو د ساتنې د دالئلو له مخې، پر 

مادې د حکم )3(53رو او یا ورود د هرکله چې د یوه جنس صد. صادراتي او وارداتي اجناسو ممنوعیت او یا قیودات وضع کي

                                               
  .په الندې پته ترالسه كېي. ې معلومات لري او يو فارم واندې كويمقررات چ» گمرکاتو ریاست « د   - 41
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له مخې منع او بند شوي وي او یاثابت شي چې نوموی جنس قاچاق کیي، مرکات صالحیت لري چې د مسؤلو چارواکو په 

سربېره پر دې مرکات کوالی .واسطه له نهایي تصمیم وروسته نوموی جنس وپلوري او یا یې په اه نور اقدامات ترسره کي

د لرونکي د غوتنې له مخې د انحصار حق یا تر ) Trademark(وتنې پر بنس او یا د سوداریزې نانې شي چې د غ

جایداد پورې نور اوند حقونه، کوالی شي د دغسې اجناسو له خرالو او خپرېدو خه مخنیوی وکي خو په دې شرط چې دا 

  .چاق په به تیت او خپور شوی دیثابته کل شي نوموی جنس په جعلي توه وارد شوی او یا د قا

هرکله چې . په اه یو بشپ سند تسلیم کي تصفيېد اجناسو د واردوونکي بل مکلفیت دا دی چې د مرکي حساب د 

واردوونکي ونه شو کوالی چې مرک ته د اجناسو د تسلیم د یوه ساعت په تر کې د مرک رندپاه بشپه کي، دی 

یل اختیار په توه یوه داسې لنه رندپاه واندې کي چې یوازې د اجناسو د عمومي شرحې، ولیز کوالی شي چې د یوه بد

یوه بشپه مرکي رندپاه د لنې رندپاې تر تسلیمولو وروسته، .42)ماده 48. (حجم او مجموعي ارزت ته اتیا ولري

ساعتونو  48ترالسه کولو وروسته د  لهشپې مرکي رندپاې باید د پنو ورو په تر کې تسلیم شي اوله سودار خه د ب

د افغانستان د (په تر کې باید د مرک چارواکي هغه مالیاتي اندازه محاسبه کي چې سودار یې مرک ته پوروی دی

  .)ماده 151مرکي عوارضو د قانون 

بنس ورکول کیي، مرکات باید هر ول هغه اجناس او د رنه چې د اجناسو د مختلفو ولونو مالیات د متفاوتو نرخونو پر 

تر و وکوالی شي چې د  سودار د مالیاتي و . هغوی د مختلفو ولونو شمېر وپېژني چې په باروونکې وسیله کې موجود دي

ې اکل چې په کوم په دې اساس د تل شوو بار وونکو وسائلو د لبندي کولو بهیر او د د.توکو دقیقه او کره محاسبه وکي

دې مسألې ته په پام سره چې ن او .ول اجناسو کوم ول مالیاتي نرخ د  پلي کېدو و دی، یوه ېره وخت لوونکې پروسه ده

 67د قانون .ساعتونو پورې وخت ونیسي، ایي پر معاملو او سودار یو ېر تاوان اوونکی اغیز ولري 48-24تعلل که له  

ته اجازه ورکوي چې د اجناسو د واردوونکي د توافق په صورت کې، په عمومي ول سره د بارلیېدوونکې وسیلې ماده مرکاتو 

دغه کار یوه جنس د هر هغه واحد د .  په هر ول اقالمو او اجناسو باندې تر ولو لو یو ول مالیاتي نرخ وضع  او محاسبه کي

په . نرخ درلودونکی دی، که چې په ولو اجناسو عین مالیاتي نرخ پلی کیينرخ له اکلو خه مخنیوی کوي چې د بېل بېل 

هغه صورت کې چې تر ولو لو مالیاتي نرخ د هغه لت خه ی وي چې د ده په سوداریزو چارو کې له ن او تأخیر 

  .خه راپیدا شوی دی، له دغه واندیز سره به موافقت وکي

ار د مالیاتي توکو د عوارضو په ورکې او د سوداریز مال د حرکت د اجازې په ترالسه کولو بهیر، د سود صفيېد مرکي ت

د بارلیدوونکې وسیلې له خوشي کېدو وروسته نوموي اجناس د افغاني اجناسو په توه په نظر کې نیول .سره پای ته رسیي

ورکې لپاره له بدیلو اختیاراتو خه یو هم دا دی چې  د مالیاتي لتونو د).ماده 65. (کیي نه د بهرنیو توکو په حیث

مادو د حکم پر بنس د سودارو لېد ته اجازه ورکي و یو تضمیني  158-154او  137-144مرکات کوالی شي چې د 

Security(امانت  Deposit (يه تضمین کر په واسطه د مالیاتو ورکي چې په راتلونکي کې د سودارا مخې ته ک.

 ول شوې، یون هو د هغې مودې په جریان کې چې د مالیې ورک ت  0.01مرک صالحیت لريسلنه یا دې ته ورته ل

 156.( چې د مالیې وزارت له خوا اکل کیي، د اني لت یا حق الذمت په توه په سودار باندې وضع او محاسبه کي

  )ماده

حیت لري چې داسې یو رنده ارزوونکی او ېونکی یم ایجاد کي چې له پورتني سیستم پرته د مرکاتو ریاست صال

سوداریزې لیدوونکې وسیلې د افغانستان د سکونو په اودو کې د اجناسو د تشخیص او ېنې په موخه دغه وسیلې ودروي او 

                                               
42

: په الندې پته يې وورئ. ې په دې اه ېر معلومات واندې كوي او هم يو انى فارم هم لريمقررات چ» گمرکاتو ریاست « د   - 
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خو له دې سره سره قانون، په . هویې ېي چې آیا دغه اجناس د مرک له خوا له صادرو شویو اسنادو سره مطابقت لري که ن

اني ول سره د مرکي چارواکو لخوا د دوی له دری خه د ناوه ې اخیستلو له مخې د نامشروع شتمن ترالسه کولو 

خو هغه سیمه )ماده 9. (او یا داسې سوداریز فعالیت ترسره کولو مانع شوی دی چې د دوی له وظیفوي اجرااتو سره مغایرت لري

ې پوستې چې د سکونو په ن کې پرتې دي، په خاصه توه د مرکي چارواکو په الس کې دا فرصت ورکوي چې ییز

.فاسدو او غیرقانوني کنو ته الس واچوي

  

)سازمان(نیوال سوداریز بنس ) WTO(افغانستان او د : پرمختللې مطالعه

  

.2007جندا، د خپرېدو نېه؛ ، د افغانستان د سوداریزو کنو لپاره اUSAID:سرچینه

  

نیوال سوداریز سازمان غیتوب ترالسه کي، باید خپل مرکي قوانین د ) WTO(د غواي هغه داوطلب هېوادونه چې 

)GATT ( یا)ه لیکونوه عمومي هوکیا تعرفو په ا رونده  )د سوداي اتدوین او تصویب ک ه لیکونو  پر بنسمختلفو هوک

د ن زیات شمېر هېوادونو د خپلو مدونو سوداریزو او مرکي قوانینو د .د مدیریت لپاره حیاتي ل کیيچې د مرکاتو 

په هغو هېوادونو : د بېلې په توه. له ادبیاتو او موادو خه په مقطعي او مفصل ول استفاده کې) GATT(تسوید پر مهال د 

د هغوی راکه ورکه د /د اجناسو د ارزت اکنې لپاره سوداریز ارزت کې چې د نیوالې سودار د سازمان غیتوب لري،

د نیوالې سودار سازمان د ارزت اکنې هوکه لیک، د مرکاتو د اکنې یو داسې سیستم .یو بنس په توه کارول کیي

رکې پر بنس تعینوي او د و -ایجاد کی دی چې په بنسیز ول د اجناسو مرکي ارزت د واردو شوو اجناسو د راکې

Transaction(معنی او مفهوم  معاملې ارزت Value ( خه عبارت دی چې د جنس د پېرودلو له پاره له هغه واقعي نرخ

اکل شوی او یا هغه نرخ چې واردوونکي هېواد ته د نوموي جنس د صدرو په وخت کې د ل تغیراتو په راولو سره ترالسه 

ن دولت د جنس د غیر واقعي ارزت اکنې خه د هغه اندینې له امله چې د بالقوه عوائدو د له السه وتلو د افغانستا.شوی دی

المل کیي، د دوی د منلو و ارزتونو له نومل خه او همدارنه د ارزتونو د کتالک او د نیوالو توکو د بېلو په توه، له 

) GATT(سربېره پر دې، د دې لپاره چې افغانستان وکوالی شي خپل سیستم د .پورتنیو عناصرو په ارزت اکنه کې ه اخلي

په معیارونو برابر کي، باید ینې نور قانوني او مقرراتي تغیرات هم په خپل قانون کې رامنته کي و له هغو نه په ې 

شتمنیو حقوقو او سوداریزو هوکه لیکونو نومونه اخیستلو سره د اجناسو د غوتنې له قواعدو او قوانینو،  همغو تعرفو، د معنوي 

.د یادونې و دي چې باید زمو د هېواد په قانون کې ای کل شي

له معیارونو سره د یوه مدون قانون تصویب او د تطبیقي او تعریفي فرمانونو د صدور مسأله له هغو مهمو امونو خه ) GATT(د 

سازمان سره د افغانستان د پیوستون لپاره تر اوسه نه دي ترسره شوي او باید بشپ کل  عبارت دي چې له نیوالې سودار له

اجراء او انفاذ او د  وپه سوداریزو پروسو کې د تغیراتو راوستل، د مرکاتو د کارکوونکو روزنې لپاره د نویو قوانین.شي

ان د مرکاتو ریاست د هغې د بشپتابه او پلي کېدو د پاو په افغانستان د سودارو ولنه به له هغو ستونزو خه وي چې د افغانست

دا چې د افغانستان دولت د دغه هېواد د مدرن کولو لپاره هې کې او ال تراوسه دوام .پیل کېدو ورسره الس او ریوان شي

ن سره د پیوستون په موخه عملي لري، نو په همدغه هو سره یې د مسؤلیتونو د سپکولو په الره کې د نیوالې سودار له سازما

په افغانستان کې همدا اوس د مرکي تعرفو نرخونه ېر ی دي او د افغانستان دولت په ېره عاقالنه به . اقدامات پیل کي دي

د  په دې اساس د افغانستان.کندودونه په خپلولو سره د دغه هېواد نوي ملي صنعتونه الهم غتلي کي وهو کی دی چې د دغ

دولت لپاره به د شونتیا و نه وي چې د مرکاتو د قانون له تغیر پرته د کره ارنې اجراء، د پالنذار د سیستمونو ایجاد او 

ارزونې او همدارنه د نیوالې سودار د سازمان د پراخو معیارونو د تصویب او کارولو پرته په ندې زماني وان کې د 

  .ه کينوموي سازمان غیتوب ترالس
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  د مرکي عوارضو محاسبه: ج

) مالیه(د د هغه سیستم په درک سره چې پر بنس یې مرکي عوارض ترالسه کیي، اوس به مو وېو چې مرکي عوارض 

ماده په صراحت سره وایي چې د مالیې وزارت، د افغانستان د مرکاتو ریاست  23د مرکي اصولنامې . ه ول محاسبه کیي

په نامه یوه خپرونه نشر کوي او په نوموي سند کې به د هر ول اجناسو ) مرکاتو تعرفه(ه ترالسه کولو وروسته به د د توصیې ل

د سوداریزو اجناسو له لې خه د هغوی د هر یوه نرخ د افغانستان د مرکاتو ریاست د . مرکي عوارض هم واکل شي

مرکي تعرفې . http://www.customs.gov.af/download_tariff.phpسای په الندې کره د ترالسه کولو و دی

پیل تر منسوجاتو، فلزاتو او د هنري کارونو او پویانو لپاره د تجهیزاتو تر حمل او نقل پورې  ژویوبرخو کې له له ژوندیو  22په 

مادې هغه اجناس چې له مرکي عوارضو معاف  27د مرکي اصولنامې . یم او لبندي شوي دياوند موضوعات پکې تنظ

د بېلې په توه په افغانستان کې د بهرنیو وو د استفادې و هغه اجناس او محصوالت چې د افغانستان دولت د ( شوي دي

  .مشخص ول سره لیک ل کي ديپه ) چارواکو له خوا بهرنیو هېوادونو ته د سفر پر مهال ترالسه شوي دي

مرکي عوارض په دې دلیل چې پر جنسي ارزت وال دي، د مالیه ورکوونکي د اننو له مخې د مالیاتو له نورو ولونو 

صادروونکی د /رنه چې د اجناسو واردوونکی. خه متفاوت دي او د اجناسو په واردوونکي یا صادروونکي باندې وضع کیي

مصرفوونکی په غیر مستقیمه به /د جبران لپاره د اجناسو د پېرودلو نرخ زیاتوي، د اجناسو پېرودونکی)  عوارضو مرکي(مالیې

  .مالیات ورکوي

د مرکي عوارضو مالیات د یو ول نرخونو درلودونکي دي، که په هر ول اجناسو عین مالیاتي نرخ وضع کیي، په مالیه کې 

ان ه لري نه د مالیه ورکوونکي تر خصوصیاتو پورېتفاووت یوازې د جنس ترول .نو پورې ا ه چې په هر جنس یورن

دا ول . )مالیاتي نرخ وضع کیي، د بېلې په توه د یو بي سرتو او د هغو د ورته اندازې مالیه په یو ول سره ورکول کیي

یات، په هغو خلکو مرکي عوارض ېر اغیزمن دی  چې د مالیه په خپل ذات کې عادالنه کاري، همدارنه په خرالوونو مال

Excise(که په کونیو اجناسو مالیه : د بېلې په توه.ل عايد درلودونکي دي، د هغو نورو په پرتله چې ېر عايد لري tax ( د

فغان ه ا 100رو کې نرخ دوې افغان زیات شي، نو هغه شخص چې په یوه اون کې س بيدې باعث شي چې په هر 

افغان وي او په دې توه د عین قطیو سر وپېري، خو له شک  3000کوي، نوموی نه شي کوالی چې په یوه اون کې 

  .پرته چې دویم شخص د سرو یر قطي پیري او د هغې له مخې زیاته ه ترالسه کوي

په یاد ولرئ چې دغې . ورې ارقام په ان کې رانغايسلنې پ 25په افغانستان کې د مرکي عوارضو نرخ له صفر نه پیل او تر 

دغسې لو مالیاتي نرخونه د . د مالیې تر ولو لو نرخ وضع کېده%  150مسألې له تیر وخت نه تغیر کی دی؛ له هغه وخته چې 

وهیدای شي چې مالیات د هغو کاره بېلو خه دي چې د هغو پر بنس سی پ. انو لتونو او مزایاوو درلودونکي دي

د بېلې په توه د مورو (پر وارداتي اقالمو د مرکي عوارضو یو لو نرخ . او نفوذ ه ول اغیز لري دمالیات د اشخاصو پر چلن

د دغو اقالمو قیمت ېر لووي او ایي مصرفوونکي دې ته وهوي چې د بهرنیو اجناسو د پېرودلو په ای خپل کورني ) ولونه

ي؛ خو له بله اخه د پولو تر کچې د سوداریو اوتي د مالیات لو نرخونه د سودار په واندې خنونه اجناس را وپېر

له  مرکي تعرفو خه راپیدا شوي خنونه کوالی شي د یوه هېواد لپاره ور واقع شي، خو دا هم په هغه وخت کې . پیداکوي

وال کورني کلیدي صنعیت خه مالت وکي چې د نشتون له چې د هغوی حکومت هه وکي و د خپل هغه نوي پر پو 

که .امله یې دوی نه شي کوالی چې د بهرنیو محصوالتو په واندې مقاومت وکي او یا ارزانه محصوالت او اجناس تولید کي

فاهماتو په پایله کې، ه هم د مرکي عوارض اهمیت د نیوالې سودار سازمان د اغیزو او د ازادې سودار په اه د شویو ت

په هره اندازه چې د ن هېوادونه د .رای شوی، خو له دې سره بیا هم مرکي عوارض په وله ن کې یو دودیز او کار دی

سودار له نیوال سازمان سره پیوسته کیي، په هماغه کچه نوموی سازمان د مرکي تعرفو اندازه رایوي او په نتیجه کې 

و کمو سوداریزو ستونزو سره مخ کیي او په دې توه کوالی شو چې په ولو نیوالو پولو کې د اجناسو له ازادانه مو له ېر

http://www.customs.gov.af/download_tariff.php
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په دې اساس اوس هم زمو هېواد هه کوي چې خپل کلیدي صنعتونه د بهرنیو تولیداتو د سیال په .بهیر خه برخمن شو

.وساتو او مالت یې وکوواندې د لوو مرکي تعرفو د وضع کولو له الرې 

  

که تاسې اینرنې ته السرسی لرئ، نو د و شیبو لپاره خپل وخت له الندې سای خه د مرکي  :تمرین او مفهومي ېنه

  customs.gov.af/download_tariff.phphttp://www..عوارضو د مختلفو برخو د پرانیستلو په موخه انی کئ

آیا هغه مختلف نرخونه چې د بېالبېلو محصوالتو لپاره په نظر کې نیول شوي دي، له منطقي اخه معنی او مفهوم لري؟ په دې 

یا دغه مسأله فکر وکئ چې ولې په ینې مشخصو محصوالتو ی مالیاتي نرخ او په ینې نورو یې لو مالیاتي نرخ پلی کیي؟ آ

د بېلې په توپیر له دې حقیقت سره چې ینې اجناس د شتمنو خلکو د سوکال او راحت لپاره لول کیي، ه تاو لري؟

سلنه او د ینې نورو تازه سبزیو ېری مالیاتي نرخونه  2.5مالیاتي نرخ  ژویوسلنه، د ژوندیو  5د پالستیکي محصوالتو نرخ : توه

% 25نیولې تر  16سلنه، د مورو مالیاتي نرخ له  16ساس د تزییني نباتاتو او النو مالیاتي نرخونه په دې ا. سلنه دي 2.5هم 

سلنې  20تر  10له )  لکه چاکلې، کیک، آیسکریم، مشروبات او تنباکو(سلنې پورې او د ینې چمتو شویو خوراکي توکو 

ستاسو په اند له کومو محصوالتو خه د مالیې . سلنه دی 16نرخ هم  سلنه او د وسلو مالیاتي 16پورې، د هنري اثارو مالیاتي نرخ 

  اخیستلو نرخ ېر لو دی؟ د کومو محصوالتو نرخ تر اندازې ېر ی دی؟

  

له مرکي عوارضو خه ازادې سیمې او دکانونه

  

.مرکي عوارضو خه، ازاد دي افغانستان یو شمېر داسې سیمې رامنته کې چې په هغو کې بهرني اجناس د وارداتو له اوندو

ماده په صراحت سره بیانوي چې له مرکي عوارضو خه ازادې سیمې، دامونه او له مرکي  124د مرکاتو د قانون 

-Non(عوارضو خه ازاد دوکانونه د دولت د مرکي قلمرو له بېلو برخو خه دي چې په هغو کې غیر افغاني اجناس 

Afghan goods (مرکي عوا خه د مرکي قلمرو د تدابیرو لپاره، د افغانستان له ریزې پالیسرضو د مقاصدو او د سودا

یا په بله وینا، په هغو بهرنیو اجناسو باندې چې په دې سیمو کې ای لري، .د د خارجو اجناسو په توه په نظر کې نیول کیی

باید وویل شي چې په . رو خارجي اجناسو وضع کیيهغه ول مرکي عوارض نه وضع کیي چې په معمولي ول سره په نو

تر ارنې او کنرول الندې دي تر و ا ترالسه ) ACD(عین حال کې نوموې سیمې اوس هم د افغانستان د مرکاتو ریاست 

ک او یعنې اوس هم مرکونه کوالی شي هغه اجناس، خل. شي چې د نوموو سیمو له مزایاوو خه ناوه ه وانه خیستل شي

  ). ې ماد 127او  126دقانون . (بارلیدوونکې وسیلې بررسي کي چې په نوموو سیمو کې شتون لري

له مرکي عوارضو خه (د مالیې وزارت له مرکي عوارضو خه د ازادو دوکانونو او سیمو د اکلو مسؤولیت پر غاه لري

له مرکي عوارضو خه د ازادو سیمو چې . )السته راولو و دي ازاد دکانونه ېری په هوایي رونو او نورو  ایونو کې د

ېری وختونه د انو اقتصادي سیمو  په نامه هم یادیي،  د ایجاد موخه دا ده چې د اقتصادي فعالیتونو او پانونې لپاره زمینه 

عوارضو خه په ازادو سیمو کې د شرکتونه کوالی شي خپل صنعتي، سوداریز او خدماتي فعالیتونه له مرکي . مساعده کي

مو له مخکې بحث خه پوهیو چې حکومت د هغو اجناسو د مختلفو ولونو .مرکي عوارضو له ورکولو پرته پر مخ بوزي

لپاره چې افغانستان ته واردیي، مختلف مالیاتي نرخونه اکي، مو کوالی شو د مالیاتي نرخونو پر بنس استنباط کو چې د 

  . ن دولت او خلک  مختلفو اجناسو او صنعتونو ته له کوم لیدلوري وريافغانستا

مو پوهیو چې داسې مالیاتي نرخ له کومه ایه ترالسه کوالی شو؛ اوس ددې وخت را رسېدلی دی چې مو و پوهیو چې د 

د هغو له مناسبو مالیاتي ) ارزتونه(افغانستان  د مرکاتو چارواکي د ه ول اجناسو د ارزت اکنه کوي، که که دغه قیمتونه 

د مرکاتو اصولنامه د . اندازه به رنده کي چې مو یې دولت ته پوروی یو) پیسو(نرخونو سره ضرب شي نو د هغو مالیې 

http://www.customs.gov.af/download_tariff.php
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د  افغانستان د مرکاتو له چارواکو خه غواي چې د پېرودل شویو بهرنیو اسعارو پر بنس د اجناسو د ارزت اکنې په موخه

د اسعارو د بازار نرخ د افغانستان د . )ماده 25(اسعارو د تبادل د بازار او د هغې د میاشتین تجدید شوې بې خه، ه واخلي

د دغه هېواد په ) یعنې هغه دورې چې افغانستان د اسعارو د تبادل له یوه مصنوعي نرخ خه استفاده کوله(تېرو دورو په پرتله 

  .ت کارندویي کوياقتصاد کې د یوه پرمخ

  جریمې/له قانون خه د تخلفاتو لپاره مجازات: د

د مرکاتو اصولنامې د مرکاتو د پولیسو په نامه د پولیسو یو انی واک ایجاد کی او هغو ته یې مسؤولیت ورکی دی 

ساس قانون په عین وخت په دې ا.چې د مرکي اصولنامې خه د تخلف موارد کشف او له پېیدو خه یې مخنیوی وکي

کې د مرک د پولیسو اغیز، د کورنیو چارو وزارت له تشکیالتو سره د هغو په تلو سره محدود کی دی؛ لکه رنه یې چې 

مادې ته دې مراجعه  164(د افغانستان د مرکاتو ریاست صالحیتونه له مالیې وزارت سره د هغو په تلو محدود کي دي 

سره د ندې همکار په تر کې  مرکاتو ریاست او د مرکاتو پولیسو ته دنده سپارل شوې چې یو له بلد افغانستان د. )وشي

کار وکي؛ خو له شک پرته چې له مختلفو وزارتونو سره د دوی تاو، د دوی د همغ په مسأله کې یو ل ستونزې را والې 

  .کې او د دوی ترمن د کشمکش او النجې المل کیي

اداري : مرکي تخلفات په دوو لو وېشل کیيپه اند د مرکاتو له قانون خه متخلف افراد باید ه ول مجازات شي؟ ستاسو

ماده کې نومل  166اداري تخلفات په خپل وار سره بیا په دوو ولو وېشل کیي چې د قانون په . تخلفات او د قاچاق تخلفات

شمېر هغه نغدي جریمې هم شاملیي چې د دتخلفاتو د درجې له شدت او د نغدي د اداري مجازاتو په له کې یو .شوي دي

ولولئ؛ که نوموې مادې اداري تخلفات او د هغو  وماد 167او  166تاسې باید . جریمو له پیسو  او اندازې سره هم زیاتیي

:دلته په لن ول سره د ینې تخلفاتو ېنه کوو. اوند مجازات توضیح کوي

  

يلومته شاملی ن مرکاتو د لیکنیو چارو اکل شوي وخت کې د له اداري تخلفات چې په  . ېه د لنې په تود بېل

او یا د سوداریز مال د ارزت او کیفیت په اه د ) ترالسه کول او یا د مرکي رندپاې بشپول) پاېاظهار(رندپاې 

  . ار او تنزیل پر کمیدو اغیز لريکخپل وار سره د مرکاتو د طلبهغه ناسم نظر رندولو ته شاملیي چې په 

 ي چې په سلو کې تر یوه حده ورکرلپه داسې حاالتو کې متخلفان مسؤل دي چې یوه اندازه جریمه تر هغې پورې ورک

شخص  له دې سربېره هغه مرکي عوارض هم باید دولت ته ورکل شي چې په عادي حالت کې یو. شوی ارز ناسم دی

په دې اساس که سودار ه نیت مراعات کی وي خو په غیر شعوري به تېروتلی وي، د . د هغو په ورکولو مکلف دی

.مرکاتو چارواکي باید له هغه صرف نظر وکي

له؛ و ) د تأخیر پرضد(د اداري تخلفاتو دویمهندپار مرکي اندې کولو او دمرکاتو ته د اجناسو د و اندې کولو 

..هعبارت دارزت خه  ٪۵۰–۱۰جريمه د مالونو د ولې محمولې د د تخلفاتو د دویمې لې لپاره . دي

 خه د ي چې له مالیاتوندولو ته شاملیر مرکاتو ته د معلوماتو په بیان کې هغه قصدي اشتباه له؛ د اداري تخلفاتو دریمه

% 100خه تر  50له   و کېپه دې له مجازات. لو په موخه ترسره کیيتېتې او یا هم د یو مرکي عوارضو د السته راو

.رايپورې د ول بار د ارزت 

.ماده کې په صراحت سره تعریف او توضیح شوی دی) 1(172د مرکي تخلفاتو دویمه له له هغه قاچاق خه عبارت ده چې د قانون په  

ماده (1)172

  .ا انجام قاچاق بلل کیي او متخلف له دغه قانون او د مرکاتو له نورو قوانینو سره مطابق مجازات کیيد الندې فعالیتونو ترسره کول ی
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 رولارنې او کن مرکاتو د مرکي قوانینو د احکامو سره د تخلف په صورت کې د هېواد داخل ته د د دغه قانون او نورو

 ل او یا له هېوادتې په نیت د اجناسو راوخه د تېدولخه بهر ته لې.  

 وندو مسؤولو چارواکو د اجازې له ترالسه کولو پرته د واردولو، صادرولو او یا ذخیره کولو په موخه د ممنوعه اجناسود ا

.لېد

کومهلهپرتهیکالیتیترانزدرودلیپنهمحصولیمرک.

د دوه برابره او یا پنه برابره هغو مرکي  -۲. درهد قاچاق شوو اجناسو ضبط او مصا -۱: د قاچاق لپاره مجازات عبارت دي له

په خاصو شرائطو کې قید او زندان، د قید او زندان تېرول  -۳. عوارضو جریمه چې د هماغه اجناسو له مخې دولت ته عايد کېدل

د جزئیاتو لپاره (که مجاز تان په قانون کې منع وود قاچاق تر اجناسو پورې اه لري او دا مسأله چې آیا نوموي اجناسو د افغانس

سربېره پر دې هرکله چې په نوموي قاچاق کې ېر خلک سره شریک وي او یا هم د هغوی د . )مادې ته مراجعه وشي 179دې 

نیولو په وخت کې وسله وال مقاومت رامنته شوی وي او یا د مرک چارواکي د قاچاقچیانو له خوا وژل شوي وي، د متخلف 

Aggravating(یاد شوي عوامل د تشدیدوونکو شرائطو .ېه ورسره زیاتیيد زنداني کېدو ن Circumstances ( په نامه

همدارنه که کوم دولتي مامور له نوموي سره په . ماده کې په مفصل ول سره ېل شوي دي 180یادیي او د قانون په 

په دې اساس تر ولو سخت او شدید ).ماده 181. (شي قاچاق کې برخه اخیستې وي، نو د زندان موده به یې نوره هم زیاته

مجازات، د ازاد له حق خه د متخلف محرومول دي او دغه مجازات یوازې او یوازې د ېرو سختو او کرکجنو مرکي 

دو شویو په یاد ولرئ، چې د مور یو چلوونکی چې په قاچاق کې دخیل وي، د ده له لوري د وار.تخلفاتو په پایله کې پلي کیي

د موضوع د جزئیاتو (ضررونو او جرم خه د هغه د خبرتیا کچې ته په پام، سره د یو ل بېلو مجازاتو د پلي کولو و بلل کیي 

  .)مادې ته مراجعه وشي 175لپاره دې 

رائط د افغانیو خه کم وي او تشدیدوونکي ش 10،000په دې اساس په هغو مواردو کې چې د قاچاق شوو موادو ارزت له 

مه ماده مرکاتو ته اجازه ورکوي چې د هغه جرم د اداري تخلفاتو د درېمې لې مطابق 168هغو په اه شتون ونه لري، د قانون 

افغانیو خه زیات وي، مرکات کوالی شي چې نوموې قضیه قضایي  10،000که د قاچاق شوو اجناسو ارزت له .کي

د  -۲. د جرم تشدیدوونکي شرائط شتون ونه لري -۱: فصل کي؛ خو په دې شرط چې چارواکو ته له رجوع کولو پرته حل او

متخلف  د  -۴. افغانیو خه کم وي 20،000د اجناسو مرکي عوارض له  -۳.قضیې په اه قضایي تعقیب نه وي پیل شوی

  .حق خه تېر شيمتخلف د  استیناف غوتنې له خپل  - .۵مرکي عوارضو او نغدي جریمو ورکولو ته چمتو وي

جرائمو له لې خه دي، په دې اساس هغه شخص چې و تخلفونه په تکرار سره ترسره )  تصاعدی( مرکي تخلفات د مضاعفو

مرکات مکلف ).ماده ( (3)173ونو په مقابل کې مجازات کیيکي، په بېل ول سره به د ده له لوري د واردو شویو ضرر

د ولو مرکي تخلفاتو یوه دوسیه او لیکلی رپو چمتو کي او په هغو کې د تخلف نوعیت  دي چې د اجناسو د لېدوونکو

ساعتونو په تر کې یوه استماعیه  72شرح کي او په فوري توه مشکوک متخلف باخبر کي او د تخلف د ماهیت په اه د 

مې 18لو سره استیناف غوتنه وکي چې د متخلفان حق لري چې چې د هغو پروسې په طی کو.ماده)184(ناسته دائره کي 

.مادې په احکامو کې بیان شوې ده، او د هغو له مزایاوو خه برخمن شي

  

د بحث و پوتنې

  

ستاسې په اند، آیا هغه مجازات او جریمې چې د افغانستان د مرکاتو په قوانینو کې ای شوې دي مناسبې دي، ېرې سختې دي 

دی؟ له نوموو مجازاتو خه کوم یو له اندازې ېر اسانه دی؟ آیا تاسې موافق یئ چې د اجناسو قاچاق او یا هم ېرې سهلیرانه 

  د یو جرمي ضرر په توه په نظر کې ونیول شي؟ ولې او ولې نه؟
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د قاچاق د اجناسو لپاره د مصادرې کندود

  

اس مصادره کي، ایي د مرکاتو ناپوهو د قانون په واسطه حکومت ته د دې صالحیت ورکول چې د قاچاق مشکوک اجن

او استفاده غوتونکو چارواکو ته د دې بلنه وي چې له مصادرې او ضبط خه د غال په موخ د افرادو له شخصي جایدادونو خه 

و ماده په دې اه یو ل حفاظتي کندودونه واندیزوي او د دوی اصلي موخه له داسې ناوه  176. ناوه ه پورته کي

د مرک چارواکي د خلکو له خصوصي جایداد او شتمنیو خه د قاچاق د اجناسو د توقیف یا .اخیستو خه مخنیوی دی

خو که د قاچاق عمل جریان ولري او د مرک کارکوونکي هم د . مصادرې خه مخکې باید د محکمې دستور ترالسه کي

ي اجناس باید د اوندې ولسوال مقام له دفتر خه د مرک د نوموې هغو په شتون شاهد وي، نو ول توقیفي او یا مصادره شو

ماده د هر ول هغه زیان لپاره د خسارې  178.ادارې په واسطه د یوه رسید د ترالسه کولو په بدل کې توزیع او یا تسلیم شي

مرک د چارواکو په واسطه د مالونو د مصادرې او توقیف پرمهال رامن يجبران ردوي چې دته کی .  

  د استیناف غوتنې بهیر: هـ

ماده افرادو ته دا حق ورکوي چې د مرک د چارواکو د تصمیم نیونو په اه د دوی د نه موافقت او یا د هغه نغدي  18د قانون 

  .جریمې په صورت کې استیناف غوتنه وکي چې د دوی له خوا تثبیت شوې ده

ورو په تر کې د افغانستان د مرکاتو په ریاست کې درج شي چې په مالیه  10سته د لوم استیناف غوتنه باید له پیې ورو

د افغانستان د مرکاتو لوی ریاست باید د استیناف غوتنې مکتوب تر بیاکتنې وروسته بررسي کي او د  . وزارت کې ای لري

او یا سودار بیا هم اعتراض ولري، دی  په هغه صورت کې چې واردوونکی. ورو په تر کې خپل تصمیم اعالم کي  20

خو یوه اندازه هغه . ورو په تر کې د مرک د حکمیت ادارې ته د عدالت غوتنې لپاره عریضه وکي 15کوالی شي د 

د مرک د حکمیت اداره یو درې کسیز .سلنې سره برابرې وي) 2(پیسې به نوموې ادارې ته ورکوي چې د نوموې شخې د 

د مرک د . ې د مالیې وزارت په دفتر کې ای لري او د هغو غي د ولسمشر د مسقیم فرمان په واسطه انتصابیيبنس دی چ

افغانیو خه زیاتې وي او یا د  50،000حکمیت د ادارې پرېکه او یا نظریه نهایې بلل کیي خو که تر شخې الندې پیسې له 

مادې مطابق یوې سوداریزې  20شاکي اخ مستحق دی چې د قانون د هغو مقدار له یادو پیسو خه ېر وي، د منازعې 

  .محکمې ته مراجعه وکي

  

  د مالیاتو نور ولونه- ۴

درې وله داسې مالیات شتون لري چې د افغانستان دولت تصمیم نیولی و د هغو السته راول تعقیب نه کي، دغه مالیات په 

.امله یو لن بحث ته اتیا لري نورو هېوادونو کې هم دود دي او له همدې

  د شخصي جایداد مالیه/پر شتمن مالیه.الف

پر شتمن مالیه، د یوه مالیه ورکوونکي په واسطه د نوموي د شتمن د هغه خالص ارزت له مخې ورکول کیي چې د شتمنیو له مالي 

، نغدو پیسو، مالي )مکې، کورونو او نورو ودانیو(تمن منقولو جایدادونوپه معمول ول ش.مسؤولیتونو او ولو معاملو له وضع وروسته ترالسه شي

بانکي  نور د کور د رو او ول پورونه لکه  الزامات په عمومي ول .ته شاملیي) ارزت لرونکې پاې او سهام(تضمیناتو او بانکي حسابونو

قیمت او یا هم د یوې اکلې اندازې پیسو د خالص ارزت پر بنس وضع  په شتمن مالیه معموالً یا د شخص پر خالص.ته ویل کېيپورونو 
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  .)افغانیو خه زیات شي، د دغسې مالیې تابع دی 500000د بېلې په توه د پیسو هغه ارزت چې له (. کیي

.ره شتمني لري، ېره مالیه به ورکويپه عام ول سره په شتمن مالیه، د عمودي انصاف او عدالت تأمین ته الره برابروي که هغه کسان چې ې

ندازه دغه میکانیزم د دې المل کیي چې د مالیه ورکوونکو تر من طبقاتي تمایز او تو پیر را کم او په عین حال کې د دولت د مالیاتي عوائد ا

که مالیه یوازې تر . یاتو پر بنس واله دههمدارنه په شتمن مالیه افقي عدالت غتلی کوي، که چې دغه مالیه د یو ل پراخو خصوص.لوه شي

ط رامن ته کوي چې په هغو کې هغه اشخاص چې د متفاوتې یعايد او تر خاصې زماني دورې پورې تلې وي، په ساده  سره داسې شرا

په مساوي ول ) ونو درلودونکي وياو له همدې امله د مالیاتو په ورکولو کې د مختلفو توان(شتمن درلودونکي او یا د ورته عايد درلودونکي وي

په دې اساس په شتمن مالیه کوالی شي چې تر ېره دغه نابرابري له منه یوسي که په دې روش کې هغه وک چې د سره . به مالیه ورکوي

  .ورته عوائدو درلودونکي او شتمني یې سره تو پیر ولري، مجبور دي چې یو له بله متفاوت مالیات ورکي

ې په شتمن د مالیې، راولونه او مدیریت ېر ستونزمن دی، د اصلي ستونزو تر ن د مالیه ورکوونکو لخوا د دوی ورکل شوی په عمل ک

.له امله ېر ستونزې پاروونکی کار دی) د شتمن د اندازې اخیستلو(رپو او له هغو سره متناسب ورکل شوي مالیات، په شتمن مالیه د ستونزې

ته وویل شول، شتمني د مختلفو ولونو درلودونکې ده، ایي چې دغسې زیات شمېر شتمن د بازار د ارزت درلودونکې او رنه چې پور

سربېره پر دې، مالیه ورکوونکي کوالی شي خپلې یو شمېر مشخصې شتمن د مالیې . ینې نورې یې د بازار د ارزت درلودونکې نه وي

عوائدو د مالیې د راولونې او مدیریت ستونزه یو له هغو دالئلو خه دی چې په ېره نادره توه ترې استفاده پر . اخیستلو له چارواکو پې کي

  .په عوائدو مالیه، د ناروې، هندوستان او فرانسې په ون د یو محدود شمېر هېوادونو په واسطه وضع او ترالسه کیي.کیي

ي اغیزو او پایلو خه یو هم دا دی چې د شتمن د تشبث په تر کې  د انفرادي مالیه ورکوونکو د په عوائدو د مالیې د هغه پام و او غیرشعور

هرکله چې د مالیې مختلفو نرخونو ته په پام سره د شتمن د زیاتوالی له مخې د مالیاتو کچه لوه شي، د مالیه ورکوونکو . عالقې کچه رایوي

کله چې دا ول مالیه پلې شي، باید هه وشي چې د .ن د راولولو او انباشت لپاره ېرې هې وکيلپاره به دومره ارزت ونه لري چې د شتم

په شتمن د مالیې بل اغیز ایي دا وي چې دخیریه مرستو د وېشلو او کمکونو لپاره به زمینه مساعده . هغو په وضع کولو کې توازن مراعات شي

  . ونې لپاره د مالیې و شتمن د کچې رایولو په موخه، د مالیې کچه لوه کيدولت کوالی شي د خیریه انو د ه.کي

  په غیرمنقول عايد مالیه: ب

د .ورکول کیي ارزت په غیر منقول عايد مالیه، له هغه مالیې خه عبارت ده چې د غیرمنقولو جایدادونو د مالکانو په واسطه د همغه جایداد د 

معنی د هر هغه پر مکه پورې سری شي خه عبارت ده چې د لېد و نه وي لکه ودان، کورونه او آن هغه غیرمنقول جایداد عمومي 

د نوموي جایداد ارزت معموالً د هغه نرخ په بررس سره اکل کیي چې په ندې وخت کې  - ۱.حبوبات چې د مکې په سر شنه کیي

کې غیر منقول جایداد  په .په واسطه چې د جایداد ارزت تخمینولی شي) Appraiser(خر شوی وي او یا هم د یو داسې ارزوونکي پالوي

) لکه پیسې، سهام، بانکي ودیعې او ارزت لرونکې پاې(او یا هم غیر ملموس جایدادونه) اسباب، وسائل، مور او زیورات(هشخصي جایدادون

  .راي

الیې په اه مطرح کیي، دا دی چې دا ول مالیه د جایداد د ارزت پر یو له هغو نیوکو خه چې په غیرمنقولو جایدادونو د م

بنس اکل کیي او سره له دې چې ایي د مالي کال په اودو کې یې کومه ه او سود نه وي تولید کي، د هغه مالک 

په یوه کور وضع شي، که د د بېلې په توه په غیر منقول جایداد ایي د اوسېدو . مجبور دی چې له مخې یې مالیه ورکي

نوموي کور تن د مالیې د ورکولو لپاره کافي پیسې په واک کې ونه لري، ایي مجبوره شي چې د کور د مالیې چمتوکولو 

سربېره پر دې ممکن د بازار اوضاع او شرائط د کور د قیمت د لوېدو المل شي او په پایله کې به .لپاره همدغه کور خر کي

په دې صورت کې به مالیه ورکوونکی چې د مالیې په توه . هم لوه شي چې د نوموي کور له مخې ورکول کیي هغه مالیه

له شک چې په هغو بې .ېرې زیاتې پیسې ورکي؛ په داسې حال کې چې ده له هغه خه کوم ملموس عايد نه دی ترالسه کی
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ی اه کمت سره مخ کیي، د دې سرچپه قضیه هم تحلیل کیدمواردو کې چې د جایداد ارزت سقوط کوي او مالیات هم ل

د نیوکو له لې خه یو هم دا دی چې په .خو جایداد اوس هم د خپل په واسطه د ورته هدف لپاره د ې اخیستنې و دی. شي

یو بزر : د بېلې په توه. جایداد مالیه د هغو کسانو لپاره عادالنه نه ده چې د هغوی په عوائدو کې پام و تغیر رامنته کیي

ایي د یوه کال په جریان کې ېر کم عايد له خپل کت خه ترالسه کي، خو مالیاتي بار یې عین هغه اندازه وي چې په 

  .مخکې کلونو کې یې د حاصالتو په و شرائطو کې هغه پیسې ورکې دي

ې ول مالیاتو راولونه د نورو ولونو مالیاتو په پرتله ېره اسانه هم دا ده چې د د هخه یو وپه منقولو جایدادونو د مالیاتو له 

ده، د مالیې اخیستنې له بنسونو خه د منقولو جایدادونو پول ېر ستونزمن دي او د مالیې اخیستنې چارواکي په دودیز ول سره 

په دې اساس ېره ستونزمنه .ا مصادره کيدا واک لري چې د مالیاتو د نه ورکولو په صورت کې غیرمنقول جایداد توقیف او ی

ده چې مالیه اخیستونکي چارواکي په دې وتوانیي چې د جایداد د سوابقو د ساتنې او د غیر منقول جایداد د ارزت د ارزونې 

لیې پلي کولو لپاره یو مناسب او و سیستم رامنته کي؛ که چې د داسې سیستم ایجادول لویو لتونو ته ا او په جایداد د ما

  .پر واندې د یو هراخیز خن په توه کار کوي

ي او مالیه ورکوونکي په آسان سره د هغو د ورکولو معنی او روش درک کوالی وپه جایداد مالیات شفاف  ،په عام ول سره

. مارکې یا بازار کې وي د دې ول مالیې له پیچلیو عواملو خه یو  هم دا دی چې د مالیې و جنس د ارزت اخیستنه په. شي

ېری وختونه هغه روشونه چې د مالیې د ارزونې لپاره کارول کیي، عین هغه ه نه دي چې د غیر منقولو جایدادونو د دالالنو  

ذات کې د مالیه ورکوونکو لپاره یو  او یا د نوموي جایداد د بالقوه پېرودونکي په واسطه کارول کیي او دغه حالت په خپل 

په هر صورت د مارکې د ارزونې او تناوب د شمېر په اه یوه روانه پالیسي په غیرمنقول جایداد د .سرخوی جووي ول

  .مالیې د شفافیت او تأمین لپاره ېره اینه ده

ل کیي خو ېری د امریکې د متحده ایالتونو په ون په کاناا، هالن او زیات شمېر نورو هېوادونو کې پر جایدادونو مالیه کارو

په .وختونه په عوائدو مالیه د سیمه ییزو حکومتونو او دولت ارونو په واسطه وضع کیي؛ نه د ملي یا فدرالي حکومتونو په واسطه

جایدادونو د مالیاتو سیمه ییزه اداره په آسان سره د جایدادونو د ارزت ارزونې مسؤولیتونه او لتونه را کمولی شي؛ که د 

په . و فدرالي حکومت په پرتله یو سیمه ییز حکومت له هغه جایداد خه ه خبرتیا لري چې په نوموې سیمه کې دیملي ا

  .افغانستان کې په منقولو جایدادونو مالیه نشته

  په داخلي اجناسو مالیه: ج

په داخلي . هېواد کې د ننه پلورل کیيپه داخلي اجناسو مالیه، په هغو اجناسو وضع کیي چې په هېواد کې د ننه تولیدیي او په 

.اجناسو مالیه د مرکي عوارضو په شان ده او دا ول مالیات هم د جنس په ارزت وال دي نه د مالیه ورکوونکو په خصوصیاتو

یم سره له دې چې دا ول مالیه د جنس په تولیدوونکو وضع کیي خو له دې سره سره بیا هم د هغو مصرفوونکی په غیر مستق

ول دولت ته مالیه ورکوي؛ که چې تولیدوونکي د هغو مالیې اندازې ته په کتو سره د نوموو اجناسو د پېرودلو نرخ لووي، دا 

  .  ول مالیه په مصرفوونکو باندې یوه نهایي غیر مستقیمه مالیه بلل کیي

Flat(د مرکي عوارضو په شان د سره ورته مالیاتو ،په جایداد مالیات taxes ( که د اجناسو د سره ورته ،خه دي لې له

 پرخصوصیاتو پورې اه لري؛ نه د مالیه ورکوونکي  پرد مالیاتي نرخونو توپیرونه د جنس . لو لپاره مشابه مالیاتي نرخ وضع کیي

سره عین  بيبل ول د هغه د یو  بید سرو یو (دا چې د یوې لې هر جنس د یو ول مالیاتي نرخ درلودونکی دی، .اننو

ذات کې عادالنه برېي؛ لکه په فروشاتو مالیه، په داخلي اجناسو کې مالیه په هغو کسانو  نو دا مالیه هم په خپل ) مالیاتي نرخ لري

د . چې د ېر ی عايد درلودونکي دي د هغو کسانو په پرتله چې د لو عايد درلودونکي دي، ېر زیات او سخت اغیز لري



معرفيقانون تجارتيد د افغانستان    

247

افغان زیاتوالی راشي، په دې صورت  2کې  بيه توه که په بهرنیو اجناسو مالیه د دې المل شي چې د سرو په هر بېلې پ

افغان ه کوي،   3000افغان ه کوي د هغه شخص په پرتله چې په اون کې  100کې هغه شخص چې په یوه اون کې 

  .ېر سر پېرودلی شي ی شي او د دې پر خالف دویم شخصېر ل سر اخیستال

همدارنه په . په بهرنیو اجناسو د مالیې مدیریت یوه اندازه اسانه دی، خو په دې شرط چې د یوه رند جنس تولیدوونکی وي

داخلي اجناسو مالیه ېری وختونه په لو اجناسو پلې کیي؛ نه په فروشاتو د مالیې په ېر چې په ولو اجناسو پلې کیي او له 

  .رته چې دغه معیار د مالیه اخیستونکو چارواکو اداري مسؤولیت راکمويشک پ

د مالیې د اکونکي رول له بېلو خه  دد مرکي عوارضو په ېر، په خارجي اجناسو مالیات د مالیه ورکو په کردار او چلن

و د وان رامنته کولو په موخه د یوې په امریکا او اروپایي اتحادیه کې په سرو مالیات، له سرو خه د خلک.شمېرل کیي

سر ارزت او لت زیاتوي، چې د  بيسرو د لو مالیاتي نرخ وضع کول د هر یوه  په.وسیلې په توه کارول کیي

.هغو قیمت په خپل وار سره د سرو خرالو راکموي او په پایله کې به له سرو خه د خلکو د زونو د سېدو المل شي

زیات شمېر . یان چې په دودیز ول سره په بهرنیو اجناسو د مالیاتو تابع دي، تنباکو، جه ییزو وسائلو او پرولو ته شاملیيهغه ش

هېوادونه د سوداریزو اجناسو مالیات د هېواد په داخلي اجناسو پلي کوي؛ چې په مشخص ول سره د امریکې متحده ایالتونه، 

.ې کنې ترسره کويجاپان او اروپایي ملتونه داس

  

د بحث و پوتنې

  

پر جایداد او داخلي اجناسو د مالیاتو په اه ه فکر کوئ؟ آیا تاسې فکر کوئ چې افغانستان باید  په هکله  او شتمن دتاسې 

  دغه مالیات تر یوې اندازې پورې وکاروي؟

  کورن دنده: د مهارتونو عملي کارونه- ۵

ې سپارتنهشننه، ېنه او د کورن دند

  

اونده  یوه درې مخیزه مقاله ولیکئ او هغه ه مو چې د . د یو بل هېواد د مالیې اخیستنې د سیستم په اه یوه مقاله پیداکئ.1

هېواد د مالیې اخیستنې د سیستم په اه زده کي، د افغانستان د مالیې اخیستنې له سیستم سره یې پرتله او د کومو دالئلو پر 

چې د افغانستان د مالیې اخیستنې سیستم د ېرو و او مزایاوو درلودونکی دی؟د کومو دالئلو پر بنس د  بنس ویلی شئ

موندنو ته په پام سره د خپلو ولیوالو لپاره یو  د معلوماتيد خپلې ېنې افغانستان د مالیې اخیستنې سیستم بې ې بریي؟

د دغه روش په کارولو سره یو درسي ولی د مختلفو . متو کئچ) Presentation(متن -پنه دقیقه یي ننداریز

.هېوادونو د مالیې اخیستنې د سیستمونو په اه په نظري توه یو ه زده کوالی شي

په عوائدو مالیه، مرکي عوارض، په شتمن (ی شيد هغو مختلفو مالیاتي ولونو له مرور وروسته چې یو هېواد یې کاروال.2

په اه یوه درې مخیزه مقاله چمتو او په هغو کې د افغانستان د مالیاتو د ) نقول جایداد او داخلي اجناسو مالیهمالیه، پر غیر م

همدارنه تاسې کوالی شئ د مالیاتو د نرخ د اکلو د کنالرو د .مختلفو ولو د نیمتیاوو او مزایاوو په اه بحث وکئ

سره برابره مالیه او د محور د لت مالیې په اه بحث په خپله مقاله کې ای  سرانه مالیه، تصاعدي مالیه، له عايد(اکلو

.کئ
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د مرکي عوارضو د راولونې د کنالرو . د افغانستان د مرکي عوارضو د کندود په اه یوه درې مخیزه شننه چمتو کئ.3

ي کئ او واضح کئ چې په کومو مواردو هغه اخونه چې په دغه پروسه کې انی اغیز لري او یا بې اغیزې دي، معرف

کې د اداري فساد لپاره شونتیا شته؟ تاسې ه ول کوالی شئ چې د مالیاتو د ترالسه کولو کندودونه تعدیل کئ و دغې 

  تشې ته واب ورکئ او د فساد شونتیا له منه یوسئ؟
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  اصطالحات

  Assessmentد ارزونې جریمه یا د مالیاتو پیسې 

  .  سې چې پر بنس یې د یو قلم جنس د ارزت اکنه کیيهغه پی 

  Capitalسرمایه

  . هغه مالي شتمني چې د یوې سودار د پیل او تداوم لپاره کارول کیي

Capitalپانه والي شتمني asset  

  .بو سره کارول کیيهغه ول شتمني چې د پیسو د تولید لپاره، د ارزت لرونکو پاو، ونو، نغدو او خپلو نورو مختلفو 

Deviسود  ونود dent  

  . د یوه شرکت یوه برخه هغه عوائد چې د هغو د ونه لرونکو د مختلفو لو ترمن وېشل کیي

  Duty free zoneله عوارضو خه ازاده سیمه 

ه رال کیي و په له هغې نه اجناس د مرکي عوارضو له ورکولو پرته د هېواد داخل ت/هغه خاصه سیمه ده چې په هغې کې

  .  دويم لي توه طی مراحل او یا صادر شي

  Exportصادرات

  . هغه اجناس چې په یوه هېواد کې تولیدیي او نورو هېوادونو ته لېد او هلته وپلورل شي

Gross receiptsناخالص رسیدونه

و ساتنې سره یو ای د مالیاتو کارکوونکو ته ورکول د عايداتو هغه ول چې د لتونو له وضع واندې او یا د مالیاتو د وضع ا

  .کیي

  Horizontal Equityافقي عدالت 

هغه اصل چې له مالیه اخیستونکو بنسونو خه غواي و له هغو مالیه ورکوونکو سره چې د عايد د عین وضعیت درلودونکي 

یه ورکوونکي چې د سره ورته عايد درلودونکي دي، باید هغه مال( دي، د مالیې له قوانینو په پیرو دې ورته چلن ورسره وکي

  ). مشابه مالیات ورکي

  Importواردات

  . هغه اجناس چې په بهر هېوادونو کې تولیدیي او د خرالو لپاره یو بل هېواد ته لیدول کیي 

  Legal personsاشخاص حقوقی

  .بنسونهسهامي شرکتونه، محدود المسؤلیته شرکتونه او نور حقوقي 

  Natural personsحقیقي اشخاص

  . افراد، د واحد مالکیت لرونکې سودار او د یوه مشارکت شریکان

  Net incomeخالص عايد
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  . هغه عايد چې یو اقتصادي بنس یې د خپلو ناخالصو عوائدو خه د لتونو تر وضع وروسته په واک کې لري

  Operating lossعملیاتي زیان

  . پیداکیي خو د سود په شان لتونو او عايد ته نه شاملیيبنس له بنسیزو عملیاتو وروستهچې د یوه اقتصادي هغه زیان  

  Residentمقیم

هغه شخص چې اصلي کور یې د روان مالي کال په جریان کې په افغانستان کې وي او یا د روان مالي کال په اودو ل تر له د 

تان کې وي او یا هغه شخص چې اصالً د دولت کارکوونکی وي خو د یوې انې دندې په موخه د ورو لپاره په افغانس ۱۸۳

  .  روان مالي کال په یوه برخه کې په کوم بهر هېواد کې توظیف شوی وي

Securityتضمیني ودیعه deposit  

  .یيهغه پرداخت چې بل لوري ته د کنو د تضمین او یا د مکلفیت د تضمین په موخ ورکول ک

  Tariffتعرفه

  ).چارچوکا(د اجناسو د مختلفو لو لپاره د مالیاتي نرخونو اانه

Verticalعمودي عدالت  Equity  

هغه اصل چې په عوائدو د مالیې په قانون کې له مالیه اخیستونکو بنسونو خه غواي و د هغو مالیه ورکوونکو تر من په توپیر  

د بېلې په توه هغه مالیه ورکوونکي چې د عوائدو د مختلفو . له په متفاوت حالت کې ای لرياو تمایز قائل شي چې یو له ب

  .اندازو درلودونکي دي، باید مختلفې اندازې مالیات ورکي
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  ه او سرچینېماخذون

ز کال؛  2005د افغانستان مرکي اصولنامه، د خپرېدو نېه 

  

ز کال؛ 2005خپرېدو نېه  د افغانستان پر عوائدو د مالیې قانون، د

  

ز کال؛ 2006د افغانستان په عوائدو د مالیې الئحه، د خپرېدو نېه 

  

ز کال؛ 2006د افرادو او پانه والو د مالیاتو بررسي، د خپرېدو نېه : شمېره الروود 04د مالیې وزارت، د افغانستان د عوائدو ریاست، 

  

ز  2006شمېره الروود، د سوداریزو رسیدونو پر بنس د خدماتو مالیه، د خپرېدو نېه  03است، د مالیې وزارت، د افغانستان د عوائدو ری

کال؛

  

ز  2006مالیه د سوداریزو رسیدونو پر بنس، د خپرېدو نېه، % 5شمېره الرود، او % 2: 09د مالیې وزارت، د افغانستان د عوائدو ریاست، 

کال؛

  

 2005، ز کال په عوائدو د مالیې قانون کې د بدلونونو خالصه، د خپرېدو نېه 2005تان د عوائدو ریاست،  د د مالیې وزارت، ریاست د افغانس

ز کال؛

  

؛http://www.mof.gov.af/en: ېبپاهد مالیې وزارت و

  

؛  خپرونه میالدی 2005د، بيا رغاونه افغانستان د؛ د پيسو  اداره د پيسو په نيوال صندوق كې: کالفون تی یری؛ ساختاری اصالحات

  ز کال؛  2007؛ افغانستان اجندای برای عملکرد؛ د خپرېدو نېه )USAID(د امریکې د متحده ایالتونو د نیوالې پراختیا اداره

  

  

  

  

  

http://www.mof.gov.af/en?
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د افغانستان مالي نظام او د هغه اوند قوانین: تم پرکیا

  سريزه  - ۱

  تمرکزاومحورېمطالعد

د یوه هیواد د پراختیا په برخه کې د مالي سیستم رول او اغیزه ه ده؟ ولې زمو لپاره د مالي سیستم د فعالیت او رنوالي مساله 

  دومره مهمه ده؟ د مالي سیستم د اغیزمن فعالیت د تضمین په برخه کې، قانون ه رول لوبوالی شي؟ 

د دغه . وال او بشپ اقتصاد، د یوه هیواد د خلکو د نیکبخت او خوشال لپاره یر این او حیاتي بلل کیيیو آزاد، په خپلو پو 

ول پراختیا د پیاویتوب لپاره، په یوه پیاوې حقوقي چوکا کې باید یو سم او سالم مالي سیستم چې د کلکو او دقیقو مقرراتو 

سیستم مجرد مفاهيم د افغانستان د سوداریو قانون د رسمي سیستم په اساساتو کې مو همدا اوس د دغه . پیرو وي، شتون ولري

په پنم پرکي کې، مو د سوداریو د پراختیا او پرمختیا په موخه د قرارداد د پلي کېدو د اهمیت په . تر ینې الندې ونیول

ه بحث وکولنو د حاکم. ا ریزوپرکي کې، په سودا لورم ول په ونو او  د پور همداو قراردادونو د حقوقي شکل، پان

ورکونو د قراردادونو او همدا ول نورو موضوعاتو په اه بیالبیل مطلبونه مطالعه او ومو موندل چې کوم کسان سوداریزو و او 

یر د تجسم لپاره دا کی ، د افغانستان د اقتصاد د فعالیت په اه د یوه بشپ او کلي تصوددېسره . شتمنيو ته د السرسي حق لري

Regulatory( هم یر مهم بلل کیي چې د تنظیموونکو طرحو سره یو ای schemes(  چې د افغانستان د دولت له خوا

. عملي کیي، سوداریز بنسونه او ولنې او د قرارداد حقوقي مفاهيم په ه ول تعامل کوالی شي

قوانینو او مقرراتو تمرکز وکو چې د افغانستان په پرمخت کوونکي مالي سیستم مو پالن لرو و په دغه پرکي کې په هغو 

هغه سودار او معاملې . د افغانستان اقتصاد په یره چک سره د پراختیا او پرمخت په درشل کې دی. باندې حاکم او پلی وي

ې په تیریدلو سره پیچلې کیي او په خپل وار سره د افغانستان په مالي او چې د افغانستان خلک یې ترسره کوي، د هرې ور

سوداریزو مرکزونو او بنسونو باندې فشار پرې باسي ترو د کورنیو ایکو او ولنیزو منل شویو انیزو او الملونو له برید خه 

دې راوستلې چې له یر واندې وختونو خه تر نن ورې پورې یې د معاملو په وخت کې د خلکو کنې تر خپلې ولکې الن

، د نویو سوداریزو چارو او کنو د سمون لپاره، افغانستان یو ل هر اخیزه  هله شک بې دي، مخ په واندې ام پورته کي او

ولې اوس مهال، د افغانستان د یوه تل پاتې او په خپلو پو وال اقتصاد د پراختیا لپاره د یوه رو او همغي . قوانینو ته اتیا لري

سیستم شتون یوه یره حیاتي او مهمه موضوع شمیرل کیي، په اني ول دې ته پام چې د افغانستان دولت اتیا لري  حقوقي

.و داسې یو سالم او پراخه چاپیریال چې د بهرنیو سودارو او پانه اچوونکو لپاره یر جذاب وي، من ته راوي

  

له هغه وروسته، . کو چارو او کنو په اه په یو شمیر مقدماتي بحثونو باندې پیلیيدغه پرکی، د یو ل پرمخ تلليو مالي سیستماتی

قانون تر غور او ینې ) مالي ورشکست(په دغه پرکي کې د افغانستان د بانکدار قانون او همدا ول د افغانستان د افالس 

یوه مالي سیستم کې د بانکدار د بنسونو په رول او اغیزه د بانکدار د قانون د ینې په برخه کې، مو په . الندې نیول کیي

باندې بحث کوو او له هغه ورسته به د مرکزي بانک د و او اغیزو په اه خبرې اترې وکو او همدا ول د بحث په اودو کې 

د نویو قوانینو چې په مرکزي د دغه پرکي د بانکدار برخه . به د سوداریزو بانکونو د کنو په اه په مفصل ول خبرې وکو

د تضامني معاملو په برخه کې، . او نورو سوداریو بانکونو باندې پلي او نافذ دي، په اه په خبرو اترو باندې پای ته رسیي

تر  چې د پور اخستنې په قلمرو د نافذ او پلي حقوقي چوکا په اه خبرې وکو، د مالي اعتبار ینې بنسیز مفاهيم ېواندې له د

رنه چې همدا اوس په افغانستان کې د افالس هی ول قانون نافذ نه دی، د اوسني پرکې د دغه . غور او ینې الندې نیسو
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برخې موخه به داوي و وکوالی شي تاسو د یوه پرمخت کوونکي اقتصاد په برخه کې د افالس د قانون د موخو او کنالرو 

غه برخه د افالس د سیستم پر سر د ینو الرووودونو او لوایحو په اه د یو ل واندیزونو همدا ول د پرکي د. سره بلد کي

  .په واندې کولو سره پای ته رسیي

تم پرکی په افغانستان کې د غیر رسمي اعتباري مارکیونو خه د یوه لن بحث او همدا ول د هغو اغیزو په ادغه باآلخره، 

Micro(الي سیستم پر سر یې د وو نیوالو پورونوینه چې د دغه هیواد د م credit(  يای ک ای پر امونه تونه اونو

د دوو اقتصادي سیستمونو په اه خبرې اترې امکان لري ستاسو په ذهن کې د افغانستان د تالرې په اه .  دي، پای ته رسیي

افغانستان په اقتصادي پرمخت الس پورې کي، یو ل یرې چې اکلې ده په راتلونکې کې به یې طی او له دغه الرې به د 

  . مهمې پوتنې او روېنې پیدا کي

  د مالي سیستم بنسیز مفاهيم  - ۲

کې د  نول دې پ. شتمني نشتهکې ژوند کوی چې په هغه کې هی مالي بنس، بازار او  نفرض کئ تاسو په داسې یوه 

وازین سرچینه او د السرسي الره وي چې ارزتونه په دې اساس له یوه کس خه بل کس ته توکو تعویض او خدمات شاید ی

په دغه ول ن کې که تاسو وغوای یو کور او یا یو مور واخلی او یا هم یوه سوداري او درس پیل کی او پیسو . نقل کیي

له . په بدل کې له یوه کس خه پور ترالسه کیته اتیا ولری، نو په هی صورت نه شی کوالی و د خپل آینده عاید 

سوداریز بانک او پیسو پرته، هی الره نه شته و د خپل موجود عاید یوه برخه د راتلونکو لتونو د مدیریت لپاره وسپموی او 

  .همدا ول تاسو به د اضافه کار د پیسو لپاره د سپما وتیا ونه لری

نورو یو ل پوتنو او حیاتي اتیاوو د واب ویلو لپاره چې د پرمخ تللي صنعتي اقتصاد د د کولو او همدا ول  تشېد دغې 

غوتنو له من خه، د سرچینو د ه اخستلو، د خدمتونو او توکو د تولید او د دغه ول خدماتو او توکو د ریتیني لت تر 

په بل عبارت، مالي سیستم، له بیالبیلو بازارونو، مالي . ديمن د جدای او تفکیک په موخه یې صورت نیوالی،  رامن ته شوي 

بنسونو، قوانینو، مقرراتو او همدا ول له تخنیکونو خه یوه شبکه ده چې ل پیدا کیدونکې سرچینې لکه مکه، د کار قوه، 

ې د توکو او خدماتو تولید ته مدیریتي او د پانونې وتیا او داسې نور د ارزت او فعالیت لوې کچې ته رسوي او له هغې الر

  .چې د هرې ولنې له اتیاوو خه شمیرل کیي، پراختیا ورکوي

فرض کئ : د مالي سیستم د فعالیت د رنوالي په اه، د الزیاتو معلوماتو د السته راولو لپاره الندې حالتونه په پام کې ونیسئ

سیستم کې، تاسو امکان لري داسې واندیز وکی چې د رادیو د السته  په) بارتر(د تعویض . چې تاسو د یوې رادیو مالک یاستی

له دې وروسته کله چې تاسو رادیو . راولو په مقابل کې به د اوني له ماشومانو خه د یوې اون لپاره مراقبت او ساتنه کوی

په یوه بل شي باندې تعویض کی؛ د ترالسه کی، نه شی کوالی د یادې شوې رادیو ارزت وسپموی او یا په آسان سره هغه 

اوس تر هغه وخت پورې چې تاسو داسې یو . فرض کئ تاسو د کور لپاره د یوه کاري میز د اخستلو اتیا لری: بیلې په ول

کس پیدا کی چې هغه د میز مالک وي او غواي خپل میز یې د تاسو په رادیو بدل کي، نه شی کوالی خپل د اتیا و میز 

  . دغه ساده بیله په روانه ول د تعویض د اقتصادي محدودیت رندويي کوي. ه کیترالس

:مالي سیستم دغه ول محدودیتونو د لورو کلیدي کنو او فعالیتونو د اجراء له الرې حلوي

  

د سپما فعالیت ،  

د ثروت د تولید فعالیت ،

ونې فعالیتد نغدیې جو ،
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 فعالیت ) کریدت(اعتباري

 و دفعالیت ) تأدیاتو(ورک

 ؛  حفاظتي فعالیت

ونې فعالیتجو د پالیس

Savings )د سپما فعالیت: الف Function)  

د سپما د روانه او . تم، د ولو خلکو لپاره د سپما یو مناسب ای او سیستم برابرويسد بازارونو او مالي بنسونو نیوال سی

سپارلو سربیره، په دغه سیستم کې ارزتونه د با ارزت پاو، برخو او نورو مالي غوتنو  رندو الرو چارو لکه بانک ته د پیسو

.په شان، ذخیره کیدالی شي

Wealth)د ثروت د تولید فعالیت: ب Function)   

ساتل کېي په داسې حال کې چې سپما د مالي جريان کارندويه ده، نو هغه سپماوې چې د ونو او ارزت لرونکو پاو په توه 

کله چې سودار او .او هغه سپماوې چې د نورو پانو په شکل د وخت په تېرېدو سره ېرېي د ثروت يا شتو په نوم يادېي

افراد د سپما لپاره هو کوي، دې هدف ته د رسېدو لپاره تر ول غوره الره داده چې دوى په بازار کې خرېدونکي دستاويزونه 

که ه  د مور، کور او نورو توکو اخيستل د پانې د ساتلو  .تر وخته د پانې ساتنې ته الره همواره ويرانيسي، دا کار د لت 

د با .لپاره عامه طريقه دا ده، خو دغه توکي د وخت په تېرېدو سره ازرت له السه ورکوي او د ېر ريسک متحمل کېي

ه، چې د له وا سره نه مخ کېي او استهالک کېي هم نه او د ثروت ارزته پاو، ونو او نورو مالي وسايلو ه په دې کې د

  .د نورو ولو ولونو د ساتلو په پرتله يې د زيان خطر هم ل دى

Liquidity(د نغديې جونې فعاليت : ج Function (  

يا پيدا کېي مالي سيستم زمو اوس چې مو خپلې پيسې د مالي دستاويزونو په ول ذخيره کې، نو کله چې د هغې لت ته ات

د . دې ته د نغديې جوونې فعاليت وايي. لپاره دا وسيله او اسانتيا رامنته کې، چې دغه مالي وسيلي په نقدو پيسو بدل کو

 که تاسې ارزت لرونکې پاې ولرى او وغواى چې مور رانيسى مالي مارکې تاسې ته دا زمينه برابره کې چې: بېلې په ول

.تاسې خپلې ارزت لرونکې پاې په نقدو پيسې تبديل کى او مور ورباندې واخلى

Credit( د اعتبار يا کېې فعاليت : د Function (  

د نغديې جوونې او د پانې د توليد په موخه د سپما د جريان د اسانتيا تر ن مالي سيستم د مياشتنيو لتونو لپاره پور او پولي 

پولي اعتبار عبارت دى د مالي وجوه له پور خه چې د يوه تعهد له مخې يې بايد په .م زمو په واک کې راکىاعتبار ه

لوموى دا چې د اسانتيا او راحت د .په دوو عادي او معولي حاالتو کې مصرف کوونکي پور ته ا کېي.راتلونکي کې ورکي

وادونو کې خلک د ورنيو توکو د اخيستو لپاره له دې امله چې د نغدو پيسو له په دېرو هې: رامنته کولو لپاره د بېلې په ول

Creditلېد نه يې ان خالص کي وي د اعتبار کارت يا   Card کارت کاروي ېکارت يا د اعتبار کارت .کرې ېکرې

احت سره خپل د اتيا و توکي له مصرف کوونکو سره مرسته کوي، و په مارکې، کتابتون او نانواي کې په آسان او ر

دوى به ولې هغه پيسې چې د مياشتې په جريان کې يې د خپلو ورنيو توکو د اخيستلو لپاره استفاده کې په يو اى . رانيسي

د پور اعتبار يا د اعتبار کارت  د استفادې بل اى دا دى چې د لوى توکو لکه مور او کور د اخيستو لپاره هم د .ورکي
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ېرى وختونه مصرف کوونکي د اتيا په وخت کې پوره پيسې په الس کې نه لري، په دې .ف کوونکو لپاره زمينه برابرويمصرو

.کې ورکي راتلونکېحالت کې کرېېت دوى ته دا زمينه برابروي چې دوى خپل د اتيا و توکي واخلي او پيسې يې بيا په 

  .ې تر السه کوي د هغې په اه هم همدغه قضيه په پام کې ونيسىتاسې کوالى شي هغه پورونه چې په راتلونکي ي

Paymentsفعاليت) تاديې( د ورکې: هـ function  

لکه رنه .کانيزم جو کى دىیمالي سيستم د توکو او خدماتو په بدل کې د پيسو د ورکې لپاره هم يو انى او مشخص م

ارت د عادي خدمتونو له لې خه دى چې بانک يې له خپلو مشتر يانو سره د چې پورته وويل چې داعتبار کارت يا کرېدې ک

د هغه يوه بله نمونه له موعود پرته د اعتبار کارت دى، دا کارت داسې .توکو په اخيستو کې د مرسته په موخه واندې کوي

د انرنې له الرې د ده له حساب خه  فعاليت کوي چې کله مشتري خپل د اتيا و توکي اخلي د توکو د بيې په اندازه پيسې

د . او بالخره، چک دريمه مالي وسيله ده چې بانکونه يې د نغدو پيسو پر اى د خدمتونو د واندې کولو لپاره کاروي.کمېي

  .ن مالي سيسم ور تر بلې د الکترونيکي ورکې خواته روان دى، نو په دې اساس د چک کارونه په تدريج سره کمېي

Risk)له وا خه د مخنيوي فعاليت: و protection function)  

لکه رنه مو چې په پنم پرکي کې ولوستل سهامي شرکتونو د تجارت د زيان منلو کچه ونه لرونکو او مالي بنسونو ته د يو 

په همدې اساس مالي . ورکيشان زمنيو په برابرولو سره محدودوي، و هغوى وکوالى شي خپلو پانونو ته پرمخت او تنوع 

سيستم تجارانو، مصرف کوونکو او دولت ته فرصت ورکوي و د زيان د شريکولو او کمولو له الرې د زيان منلو کچه يه 

Risk(د زيان شريکول هغه وخت رامنته کېي چې  يو کس د زيان منلو  احتمال .کي exposure ( د يوه نرخ )بيمي (

داسې حال کې چې د زيان کچه هغه وخت رايېي چې ثروت په بېالبېلو بو و ويشل شي او په دې توه  په. په بدل کې و مني

  .د وليز زيان خطر کم شي

له ولو مهمه دا ده چې مالي سيستم د سودار او مصرف کوونکي لپاره دا زمينه برابروي چې د بيمي له الرې د خپلو راتلونکو 

  . ې چارې برابرې کيزيانونو لپاره د مخنيو الر

Policy)د پاليس جوولو فعاليت: ز function)  

)  سودونه(او د پاى کى هم دا چې مالي سيستم دولت ته داسې شبکه په الس ورکوي چې وکوالى شي له دې الرې خپلې ې

پر مخت ورکي او اقتصادي لوې کچې ته پورته کي، د بېلې په توه، کوالى شي د ثبات د ميکانېزم له الرې اقتصاد ته 

په هغه مقررو کې چې له دې وروسته به يې په دې پرکي . اسانتياوې رامنته کي، خو د مالي تورم خه بايد مخنیوى وکي

کې مطالعه کو وبه ور چې د افغانستان حکومت د مرکزي بانک له الرې پر لتونو او د عامو خلکو پر پور اخيستلو نفوذ 

ياوو پر پرمخت اغېز کوي او همدا رنه د يادې پاليس نه په ې اخيستلو سره توليد او د نرخونو کنرول په کوي، د بوخت

.مرکزي بانک کې تنظيموي

  

  د بحث و پوتنې

د مالي سيستم د اوو فعاليتونو په اه چې همدا اوس مو يې په اه بحث وک کوم يې ستاسې په فکر نوى دى؟ ستاسې په اند له 

عاليتونو خه کوم يو يې دافغانستان په مالي سيستم کې ېر کمزورى دى؟ که تاسې د فعاليتونو د ه والي لپاره کار کوالى له ف
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دې لې مو کوم يو اکه او ولې؟  نه کوالى شى د فعاليتونو د بشپولو لپاره الرې چارې تر سره کى؟

  

  مالي بنسونه

ونه په اقتصاد کې د پيسو بېالبېل رول

  

بارتر چې توکي له خدمتونو او خدمتونو له . يو پر مختللى صنعتي اقتصاد په هي ول نه شي کوالى چې له پيسو پرته کار وکي

په : د بېلې په توه.خدمتونو سره تبادله کوي، ال هم کوالى شي د خلکو لپاره د محصوالتو د مبادلې لپاره يوه موثره الر وي

په نورو ) ژوي( چې خلک ېرى داسې اجناس لکه ژوي لري په آسان سره کوالى شي دغه توکي  کلو او بانو کې چېرې

له دې امله چې په .خو په ارونو کې د خلکو په مېشت کېدو سره دغه تجارتي الر هم ستونزمنه کېده.توکو او خدمتونو بدل کي

  .و په تجارت کې پر ېوې مهمې او موثرې وسيلي واوتېو په ېر توکي نه شي ساتل کېداى، نو پيسې ورو وریارونو کې د ژو

نو بانکدار هم په اقتصاد کې مهم رول  بدلې شوېوسيله  غورهله دې سره په يو وخت چې پيسې په راکه ورکه کې په 

دوى د پيسو په خلک له دې امله چې که يې کله پيسو ته بين اتيا پيدا کېي پيسې په بانک کې ساتي او بانک هم د .ولوباوه

بانک هم د خلکو پيسې تجارتي بنسونو ته په پور ورکوي و هغوى خپل تجارت .بدل کې شخص ته يوه اندازه ه ورکوي

له دې الرې بانکونه يوه زياته اندازه ه تر السه کوي او له دغو پيسو يوه برخه .ورباندې پياوى او لوى توکي ورباندې رانيسي

بانک د پور په ورکولو سره تجارانوته دا زمينه برابروي چې دوى .کوي چې په بانک يې پيسې اېې دييې هغو کسانو ته ور

.ورو سرچینو ته الس رس پيدا کي، چې د بانک د نه مرستې په صورت کې تجاران هغې ته الس رسن نه شي پيدا کوالى

ت خلکو ته د بوختياوو په پيدا کولو کې مرسته کوي، مخ پر دغه ول معالت د اقتصادي پرمخت لپاره زمينه برابروي او تجار

ودې سوادري ېر کله د نورې سودار د ايجاد سبب کېي، که دغه سوداري او تجارت د خپلو اتيا و توکو د توليد 

  .لپاره نور توکي اخلي

ومره چې اقتصاد وده او پرمخت کوي او هر . پر دې سربېره پيسې کوالى شي د يوه اغېزمن معيار په توه ارزت پيدا کي

کېداى شي يو وک .محصوالت ېرېي، په محصوالتو پورې اوند ارزت د بارتر له الرې په سودار کې سختېي

وپوهېي چې يوه تجار دوې امېې له يوه بل تن  سره په اتو پسو بدلې کې، خو دغه کار نوموي ته دا نه شي رندوالى 

و  ېچې د يو مې تيا دهکد اخيستو لپارهرامو وريجو ته ا ولونه .يلو الو دوهه په پيسو وشي د خرخو کله چې راکره ورک

  .په ېره آسان د پرتلنې وي دي

افغان يو کمپيور اخيستى وي، زه هم د يوه کمپيور د اخيستو لپاره پر  ٥٠٠٠که له ما واندې بل کس په : د بېلې په توه

  .دازه پيسو په هکله فکر کومهمدې ان

  د بانکدار قانون  - ۳

د بانكدار سيستم ته يوه لنه کتنه

سريزه : الف

د .د افغانستان  لن مهاله ادارې د افغانستان بانک له الرې د  نوو بانک نوونو لوم کليزه و لمانله ٧کال د اکوبر په  ٢٠٠۲د 

، د دې بانک اساسي دنده د بانک نوونو جوول او صادرول او په ولو ارونو او بانکونو کال جو شوى ۱۹۳۸افغانستان بانک په 

زېديز کال کې په افغانستان کې د جامع قانون د نه شتون له امله چې د پور  ١٩٧٥په .کې د دولتي پورونو تنظيمول دي
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  .لي اعالن شولاخيستونکو او پور ورکوونکو لپاره رند شرايط وضع کي، ول بانکونه م

په الروونه د لومي ل لپاره دونو د پرمختللې تبادلې ) ایساف(په افغانستان کې د امنیت د همکاری بین المللي واک 

)Stock Exchange  (و بازار ويل کېده چې خلک به په کې د .لپاره پالنونه پلي شولاى ته د ون په تېرو وختونو کې هغه

و لپاره سره ولېدل، خو اوس د ونو د تبادلې بازار معموال د يوې رسمي ارتباطي شبکې په توه د ونو او بانکي تضيمنات

د کابل د ونو نيوال بازار د نغدو ونو تبادله د بهرنيو .اقتصادي فعاليتونو لپاره زمينه برابروي او د نغديې د پيدا کېدو سبب کېي

  . 43ي ل لپاره يې د مالي معاملو او تضميناتو د تجمع اه په توه په کار پيل کىاسعارو له تبادلې سره يو اى کې او د لوم

له دې واندې چې د افغانستان په اه ېنه وکو په سر کې د يوې فعالې بانکدار د سيستم دوه جزه يا مولفې تر بحث الندې 

  .دي نيسو، دغه دوې مولفې يو مرکزي بانک دى او بل د تجارتي بانکونو شبکې

  مرکزي بانک: ب

مرکزي بانک د يوه هېواد هغه دولتي اداره ده چې د . د نن ورې په پرمختللي اقتصاد کې مهمترين مالي بنس مرکزي بانک دى

. هغه هېواد مالي سيستم، پولي پرمخت، د اجراتو ېر والى او اقتصادي کنې تر ار الندې نيسي او پاليسي جوونکى رول لري

ول ووايو مرکزي بانکونه الندې چارې تر سره کوي که په لن

  

رول؛د پيسو د عرضې کن  

ل؛ته ثبات ورب بازار او مارکې

د ستونزې وروستى حل کوونکى؛

مراقبت  تاسيس، اجرا او د  اقتصادي پاليس

وي د شديد د مرکزي بانک يو تر ولو مهمه دنده چې دغه بانک يې د يوه هېواد په مالي سيستم کې تر سره ک

ناببره پورته والى ) د اجناسو او خدماتو( انفالسیون د نرخونو .  د مخنيوي لپاره د پيسو د عرضې تنظيم دى) Inflation(انفالسیون

په داسې حال کې د . دى، چې معموال د پيسو د حجم د زياتېد په پايله او د پولي اعتبار يا کېې په شتون کې رامنته کېي

په ياد ولرئ چې د . کنرول لپاره اغېزمن تدابير نه وي، د کاغذي بانک نوونو په به پيسې عمال له حد نه ېرېي پيسو د چاپ د

marginalوي لتونه کله چې حاشيه.په توه عمل کوي) store(خزانې  ارزت د پيسو يوه دنده دا ده چې د cost)  (

، که چاپ شوې پيسې د هېواد د اقتصاد د ظرفيت او د توکو د توليد او د پيسو صفر رامنته کوونکي ويد اضافي واحدونو 

خدماتو خه تجاوز وکي، په دې صورت کې پولي انفالسیون رامنته کېي او په داسې حالت کې د پيسو توزیع  بې ارزته 

صاد کې په دوران کې ده، د هېوادوالو له همدې امله دا د افغانستان بانک مسوليت دى چې د هرې افغان چې د افغانستان په اقت. ده

  .له اقتصادي ظرفيت سره  په ارتباط او  دتوکو د توليد او خدماتو په واسطه يې مالت وشي

Capital(د مرکزي بانک دويمه دنده پيسو او سوداريزو مارکېونو  markets (ل ديد دې لپاره چې دغه .ته ثبات ورب

و او پانولو چې مالي وجوه ته اتيا ري سيستم بايد په مالي بنسوکې شته سپماوې د هغه سوداثبات تحقق او دوام پيدا کي، مال

د دې لپاره چې دغه لېد تر سره شي، عام ولس بايد پر مالي .لري  ولېدوي، و په دې وسيله د هېواد اقتصاد پرمخت وکي

په دې .پاتې شي ژمنپانه والو ته د خپلو سپماوو په لېد کې  بنسونو اعتماد وکي، و مالي بنسونه وکوالى شي سودارو او

اساس که که مارکېونه د پولي واحد د نه ثبات له امله چې مالي بنسونه سم نه دي نتنظيم شوي، بې ثباته او د واند وينې و نه 

                                               
43

: په افغانستان كې اسعار او بانكدار، په الندې پته يې وورئ- 

https://www.afghanistans.com/information/economy/currenctybanking.htm.  
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مخنيوى کوي، چې په پاى کې دا وي، دغه وضعيت له شک پرته د عامو خلکو د بې اعتماد سبب کېي چې د سالمې پانونې 

مرکزي بانک د مالي وجوه يا پيسو پر ثبات د ارنې او د پانې اچونې اتياوو ته په .کار د هېواد اقتصادي پرمخت مخه نيسي

د واب ورکولو سره له بېالبېلو الرو په بارزار کې د مداخلې او د پولي اعتبار د موجوديت او مارکې ته د اتيا په وخت کې 

  .44يق له الرې د ملي اقتصادي د پرمخت لپاره ومينه برابرويزرنوې پانې د ت

lender((  همدارنه د يو شمېر نورو مرکزي بانکونو اساسي دنده چې ناجى پور ورکونه of last resort (( ده، تر سره

ورکولو مستلزمه  ده، البته په داسې حال کې د مرکزي بانک دا دنده نورو مالي بنسونو ته  د تدارک او نغدې مالي وجوه د .کوي

  . چې بديلي تمويلوونکې منابع د افغانستان په دولت کې له منته تللې وي

د اقتصادي و پر وخت چې د نغديې د نه شتون ويره رامنته هغه مهال ېر اين دى، چې د مرکزي بانک دا دنده يا فعاليت 

زمو مالي وجوه په برابرولو سره، چې هغوى وکوالى شي له دې الرې خپل لن مهالي پاته مرکزي بانک مالي بنسونو ته د  ال.شي

  . والی، له منه يوسي  مالي سيستم حتا په يوه متزلزل اقتصاد کې هم فعال ساتلى شي

اجرا او  مراقبت د د پاى کى دا چې مرکزي بانک کوالى شي د مالي سيستم پر شرايطو د اغېز او  د دولت د اقتصادي پاليس پر 

بانکونه کوالى شي د الندې تغيراتو په رواولو سره د  .نظارت له الرې د دولت په اقتصادي پاليس کې حياتي رول ولوبوي

:دولت پر پاليس د نفود له الرې خپلو مخو ته ورسېي

  

تونو او د اعتبار په شتون کې د تجارانو،  مصرف کوونکو او حکومت  لپاره دو د نرخ په  په ل بدلو راوستلو د

  دست کاري کولو سره؛ 

د پيسو د غرضې په حجم او نرخ کې د بدلو په راوستلو سره؛

ي؛ت يې په بازاري جايدادونو کې منعکسېوالو په ثروت کې د بدلو له الرې، چې ارزد پان

د کورنيو او بهرنيو اسعارو په بيو کې د بدلون له الرې؛

ت کې د بدلو له الرې؛ او د عامو خلکو پهتونو کې د هغوى د راتلونکو پيسو د اعتباري شرايطو او په ارزغو

فرض کى چې د مرکزي  ،د بېلې په توه .دغه تغيرات او بدلونونه معموال د مرکزي بانک د پاليس د وسايلو په نوم ياديدي 

تقاضا کمه شوې، نو مرکزي بانک له دې کمت سره د بانک ويني چې د توکو او خدمتونو د اخيستو لپاره د عامو خلکو 

اوس که مرکزي بانک د ې يا سود نرخ لو .مطالبقت لپاره مجبور دى د هېواد د اقتصادي رشد او ودې نرخ هم ورو کي

يدا شي کي، پوره وي په دې صورت کې  پوهېي چې پور يا مالي اعتبار ته الس رسى  به ل شي او که الس رسى  هم ورته پ

په دې اساس دوى پور اخيستو او لتونو ته  ېر تمايل يي، چې دا په خپلل وار سره د .ېر لت ته يې اتيا پيدا کېي

  .اقتصادي نرخ د ودې او رشد د ورو والي سبب کېداى شي

 ،ويته وه ي، چې د هېواد د اقتصاد حرکت او پرمختي؟ دې د دې حالت پر خالف که مرکزي بانک وغواه بايد وک

هدف ته د رسېدو لپاره يوه وسيله چې مرکزي بانک ورخه ه پورته کوالى شي دا ده چې د اسعارو د تبادلې نرخونه کنرول 

مرکزي بانک کوالى شي د بهرنيو سودونو پر واندې د کورني سود د بيو په رايولو سره د سپما پر اى د لت عالقه .کي

دغه اقدام به همدارانه د دې سبب .کار په خپل نوبت سره د پيسو په دوران کې اچولو باندې  اغېز ندي پياوې کي، چې دا

شي، چې د کورنيو اسعارو نرخ د بهرنيو اسعارو پر واندې سقوط وکي او په پايله کې د هېواد صادرات ارزانه او په بهرنيو 

                                               

44
میالدی  2006په نيوال مالي ماركې كې ادارې او مالي اسناد، نیویارک، د مک گرا هل آروین خپرونه، :  ايچ؛ د پانې پيسې او ماركې. رز، پیترسن او مارکویز، میلتون- 

  كال
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په دې اساس به  په هېواد کې د توليد او کار موندنې لپاره غوره زمينې برابرې ضا ېره شي اهېوادونو کې د هغه د اخيستو لپاره تق

  .شي

:د مرکزي بانک د پاليس اغېزې

د مرکزي بانک د 

د مارکې� د 
سود او ��ې 

نرخونھ 

� پھ نک والد با
سیستم کې د 
ذخیرو کچھ او 
وده

ل��تونھ او  د پورونو 
شتون

د پیسو د عرضې اندازه 
او نرخ

د دولتي تضمیني پان�و 
) مالي ثروت( ارز�ت

د کورنیو او بھرنیو 
عارو د نرخونو اس

د اسعارو د (مقایسھ 
)تبادلې ترخ

ېک�د د مارکې� 
نرخونھ 

د پور او عامھ 
ل��تونو حجم پر 
کورنیو او بھرنیو 
توکو او خدمتونو او 

پان�ې

: اقتصادي موخې

د نرخ یوه �اکلې کچھ 
او د اقتصادي 
انفالسیون  د رشد 

�ی�ھ کچھ 

د کار موندنې لوړه 
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  تجارتي بانک: ج

په ېرى . تجارتي بانک د خصوصي مالي بنسونو خه دى چې د عامو خلکو د پيسو سپارلو په برخه کې د اتيا و خدمتونه واندې کوي

ياد بانکونه د خلکو لپاره د اعتبار کارتونو له الرې د .ېوادونو په مالي سيستم کې ېر حياتي رول لريپرمختللو هېوادونو کې تجارتي بانکونه د ه

همدارنه بانکونه کوالى شي د هغه ورسپارل شوو توکو په . پيسو ساتلو او د پيسو د الکترونکي لېد په موخه وسيلې او اسانتياوې رامنته کوي

 ،يواسطه چې خلکو دوى ته سپارليونو سره د هېواد په . ېرې پيسې توليد که په نوو پانبانکونه کوالى شي خپلې اضافي ذخيرې د پور په ب

پر دې سربېره تجارتي بانکونه د کوچنيو او متوسطو سوداريو لپاره . اقتصاد کې په جريان کې وساتي او له دې الرې يو لوى درامد پيدا کي

  . کو لو تر ولو لويه منبع شمېرل کېيسودارو او افرادو ته د پورونو ور

د . کال واندې د افغانستان بانکونه له يوې کنوالې پرته بل ه نه وو چې يوازې يو شمېر محدود او رسمي فعاليتونه يې تر سره کول ٢٠٠٣له 

 ٢٠٠٤د . ه د جواز ورکول يو ل بيا پيل کلز کال په وروستيو کې  د افغانستان بانک د کورنيو او بهرنيو تجارتي بانکونو د تشکيل لپار ٢٠٠٣

د دې ولنې له . جوه شوه چې اته بانکونه يې غيتوب لري) ABA( کال په سپمپر کې د مرکزي بانک په مرسته د افغانستان د بانکونو ولنه 

په شاوخوا کې بانکونه  د يادې ولنې د  ١٧د اوس مهال . جوولو نه موخه داوه چې د افغانستان د بانکدار د سيستم کنو ته ه والى ور وبي

45.غيتوب جواز لري

  

زکال کې د يوه غوره مالي سيستم د جوېدو په موخه چې وکوالى شي د هېواد له اقتصادي پرمخت خه مالت وکي دوه قانونونه په  ٢٠٠٣په 

  . انکدار قانوند افغانستان د باو  د افغانستان بانک قانون: رسمي به تدوين او تصويب شول

لنه کتنه او د فعاليتونو حدود يې:  د افغانستان بانک قانون

  

ري د افغانستان بانک د قانون په دويمه ماده کې افغانستان بانک د هېواد مرکزي بانک پېژندل شوى او د يوه حقوقي شخص په توه دا صالحيت ل

ته وسپاري او همدارنه خپل اني ضمانتونه ]  بنس يا دريم شخص[ دريم کس  دچې مربوط قرار دادونه عقد او منقول او غير منقول جايدا

د دې سربېره د افغانستان بانک د پولي سيستم او د . صادر کي،  او يا د دې پر عکس کوالى شي پيسې پور واخلي او حقوقي طرف واقع شي

.بانکي امورو د تنظيم دنده هم پر غاه لري

  

او يا په بل عبارت د )) د کورني نرخ ثبات و ساتي(( نستان بانک په قانون کې ويل شوي د افغانستان بانک موخه دا ده چې لکه رنه چې د افغا

د افغانستان بانک ولې موخې او اهداف .افغانستان بانک دنده دا ده چې د افغانستان په مارکې کې د نرخونو له انفالسیون خه مخنيوى وکي

د نغديې پياوتيا، د پور د ورکې پياوتيا همدارنه د يوه باثباته مالي سيستم  جوه ول چې پر ازاد بازار وال وي او تادياتويا (( عباردي دي له 

پورته ليکل شوې موخې په غيرې مستقيم ول دا يي چې د افغانستان بانک مسؤل دى چې ))ورکو لپاره د يوه مصؤن مالي سيستم جوه ول

  .في پيسې په مالي سيستم کې داخلې او تزريق کي و ازاد بازار وکوالى شي په سمه توه خپل فعاليتنو ترسره کييوه اندازه کا

د افغانستان بانک قانون په اه کوي چې د افغانستان بانک ولې موخې او مقاصد د هغه د اصلي هدف او موخې تابع دي، چې په هېواد کې 

همدې ته ورته د افغانستان بانک دنده لري چې د افغان دولت له اقتصادي . رې د اقتصادي انفالسیون مخنيوى دىنرخونو ته د ثبات ورکولو له ال

د پاليسيو  مالتو وکي او خپلې دندې ته په درناوي سره چې همغه نرخونو ته د ثبات ورکولو له الرې د انفالسیون مخنيوى دى د افغانستان 

                                               

  <</http://www.aba.org.af: د افغانستان د بانكونو د ولنې ويبپاه، په دې پته مراجعه وكئ  - 45
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. په دې اساس د افغانستان بانک بايد د خپلو موخو تر من انول رامن ته کي.ره مناسې الرې چارې برابرې کياقتصاد د دوامدار  پرمخت لپا

مالي سيستم ته د . که چېرې بانک د مالي سيستم لپاره ېرې پيسې تيارې کي په دې صورت ک د پور اخيستونکو لپاره پولي اعتبار ارزانه کېي

د ېروالي سبب کېي چې په پايله کې له يوه لوري په اقتصادي پرمخت کې چکوالى رامنته کېي او له بل لوري ېرو پيسو تيارول د نغديې 

که چېرې د مالي سيستم لپاره ل پيسې واندې شي د پور اخيستونکو  لپاره  د پولي اعتبار د پور بيه . يو شديد او غتلى انفالسیون رامنته کېي

په د اساس د افغانستان . کې د اقتصاد وده کمېي، خو د انفالسیون له امله د رامنته شوي فشار کچه  هم کمېي ېېي چې په دې صورت

، بانک د بايد هه وکي و د پيسو د توزيع کچه يو ول وساتي او په دې ول په هېواد کې د معقول اقتصادي پرمخت لپاره زمينه برابره شي

.مالي انفالسیون رامنته شي له دې پرته چې له حد نه ېر

  

مادهدويمهقانوندبانکافغانستاند

؛یددوامثباتدغهاوثباتنرخونوداخليدموخهاساسيبانکافغانستاند  .1

د  بدهکاردوالى،غورهلهېنغديددي،تابعهدفاساسياويلومدېچاهدافاوېموخېولبانکافغانستاند  .2

دههمدارناوويوالبنسپربازارآزاددېچدهعبارتخهېساتنمديريتدسيستمماليېداسيوهداوتياوپياېساتن

.  دهتياپياواوونهجوسيستمماليورکوونکيکاراوسالمموثر،يوهدلپارهاجراآتواو) وورک( پرداختونو

کويمالتپاليساقتصاديلهدولتافغاندوريوهسترسپکهپهورتهيااورهېهدندهخپلهېچپرتهېدلهبانکافغانستاند

. برابرويزمينهلپارهپرمختېپاتتلاواقتصاديدوادېهداو

: ديولېالندپهدى،مسؤلبانکافغانستانېيېاندوپرېچېدنداساسيبانکافغانستاند-۱

اجرا؛اوتصويبن،تدويپاليسپوليدافغانستاند-۲

اقدامات؛الزملپاره  ېتبادلداسعاروداخليدافغانستانداواجرااوتصويبتدوين،پاليسدلپاراسعاروبهرنيود-۳

ساتنه؛اوولهجوذخيرورسميداسعاروبهرنيودېکافغانستانپه

صادرول؛اوچاپونونوبانکدافغانيود-۴

ه؛توپهاستازيپوليدافغانستاندخدمتېمشوردېکخهبرپهبانکدارد-۵

پرضمانتونوبانکيدتادياتو،کوونکو،ېاندوپرخدمتونوپوليدصرافانو،بانکونو،پراوثبتاوصدروجوازنامود-۶

کول؛ېاندوراپوردتهبوردنظارتيوندااوارونوبنسورتهپرتهېداوسيستمدېلدضمانتونودبرابرونکو،

لهاو  معمالتوحسابيدههمدارناويېصادرېالرلهبانکافغانستاندياواسطهپهدولتدېچدېلضمانتيدتادياتو،د-۷

؛پرمتخاوساتنهتاسيس،  سيستمونوماليورکوونکوکاراوسالمودلپارهضمانتونووندواسرهېد

بايد وويل شي هغه دادى د افغانستان بانک د قانون لوم ماده يو شمېر داسې کليدي اصطالحات  او د پاى کى چې ستاسې لپاره

تعريفوي چې کېداى شي تاسې په راتلونکي کې له هغه سره مخ شى، دا له تاسې سره مرسته کوي په انې توه په راتلونکې 

کې د افغانستان په مالي سيستم کې په جديت سره دخيل و اوس.

بحث و پوتنې د

  

د و يا منافعو تضاد ه شى دى؟ ستاسې په اند په دې برخه کې د قوانينو غفلت ومره کوالى شي پر حکومت د خلکو اعتماد کمزورى 

 هستاسې په اند ولې د و تضاد د اجرايي بنسونو په جوت په انې توه د افغانستان بانک په جوت کې حياتي ارزت لري؟کي؟
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  که وايى چې نه، تاسې د کومو تصميمونو وانديز کوالى شى؟مادې په دې برخه کې ولو پتو ته واب ويلى دي؟ ٢٥فکر کوى چې 

  د افغانستان بانک تشکيالت

د پام و مسئله د دغه د افغانستان بانک په قانون کې تر ولو .د دې کتاب دويم پركى د افغانستان بانک د تشکيالتو اتيا او شرطونه روانه کوي

ه غي لري او اوه واان  اوه غان دى، دا ارولو با صالحيته ار ولو ترجو ت دى چې په دغه بانک کې د پاليسي بانک د عالي شورا جو

پورې د بانک د عالي  ٢٦تر مادې  ٦د افغانستان بانک د قانون له ). ماده ٧(يې د ولسمشر او ولسي جرې په توافق د پنو کلونو لپاره اکل کېي 

ماده په کاره د و د تضاد  ٢٥د دې قانون .شورا د فعاليتونه، کنې، صالحيتونه، د عضويت شرايط او د غو امکانات تر بحث الندې نيسي

.موضوع تر بحث الندې نيولي او د افغانستان بانک له خپلواک او استقالل يې په رندو کو مالت کى دى

  

مادهمه٢٥قانوندبانکنستانافغاد

كرمصلحتونود

بستبلدصورتېهپهاوويلېکبانکافغانستانپهظرفيتمسلکياوکاريولبهناظرولوداومرستيالنرئيس،بانکافغانستاند..1

افغانستاندېکبنسهغهپهېچدارمداى،ېقبولشينهويېبانددخهبانکلهېچلري،نهوهمېييااوولريمعاشهغهکههلپاره،

.يکسرهتردندههتوپهاستازيدبانک

رضايتاوېموافقېليکللهشورادبانکافغانستاندهموروستهکاليودوېکهوترېدندلهناظرولو  داومرستياالنرئيس،پخوانى..2

. يستالىاخشينهدندهېکموسسهماليبلهپهپرته

.شياستخدامپرتهمعاشلهياسرهمعاشلهېکادرهبلهپهبانکافغانستاندپرتهېموافقليکليلهکارکوونکيبانکافغانستاند..3

ېباند  يطرفېبپرهغهدېکدندهپهېچپورایالکوالىشينهکارکوونکيولاومامورينيپولومرستيال،رئيس،بانکافغانستاند4.

.ومنيلري،يکهاکورناوماليتجارتي،سرهدهلهيااوويمنسوبتهدهېچچاتهبليااندشي،یکوالزېاغ

زاتو يا د لوژستيکي اجراتو فعاليتید افغانستان بانک د تجه

  

د دغه قانو .ه اه موضوعات اى پر اى شوي ديد افغانستان بانک د قانون په دريم پرکي کې د افغانستان بانک د مالي مديرت د رنوالي پ

ه افغان لومى مجازه سرمايه اکلې او همدارنه په دې پرکې د محاسبې او د بانک د دميليار ٨ماده کې افغانستان بانک د ان لپاره  ٢٧په 

ماده کې د ماليې  ٣١ستان بانک د قانون په د افغان)مادې ٢٨- ٢٧( .خالصې ې د تخصيص  او زيانونو په اه هم ضروري الروونې شوې دي

لورم پركى هم د . وزارت له لوري د کمبود په صورت کې مرکزي بانک ته سرمايې د تزريق په اه هم احکام اى پر اى شوي دي

. افغانستان د پولي واحد بېالبېل اخونه او د پيسو اونده جرايم ېلي دي

  

فعاليتد افغانستان بانک د پولي سياست 

  

په ياد ولرئ چې د پولي سياست تطبيق د مالي سيستم له اووه ونو فعاليتونو . باالخره مو د افغانستان بانک د قانون تر ولو مهمې برخې ته رسېي

پرکي کې بحث وک ه د کتاب په تېريې په ا خه دى چې مو .ېر مرکزي بانک د مالي سيستم د دغه فعاليت په ترسره کولو او تطب يق کې

چې د افغانستان بانک د خپلو پولي سياستونو د پلي کولو لپاره ورته  .د افغانستان بانک د قانون پنم پرکي هغه وسايل. کليدي او مهم رول لري
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  . اتيا لري معرفي او توضيح کوي

د افغانستان بانک د هېواد د : (( نافذ او ارونکى دىماده کې په اه شوې چې دغه بانک د هېواد پر پولي سياست  ٦٢د افغانستان بانک د قانون 

ماده کې د اسعارو د نرخ د تعين سياست په اه  افغانستان  ٦٩او په همدې ترتيب په .)) پولي سياست د طرحې، تطبيق او پلي  کولو مسئول دى

  .بانک ته ورته صالحيتونه، مرکزي بانک ته هم ورکل شوي دي

بانک ايکه له دولت سره د افغانستان

  

ماده حکم کوي  ٧٦د قانون . اووم او اتم پرکي په ترتيب له دولت او نورو بانکونو سره د افغانستان بانک د ايکې په اه خبرې او توضيحات دي

و مرکزي بانک اووم پركى  د ماليې وزارت ا. چې د افغانستان بانک د مشاور بانکدار او د دولت د پولي استازي په توه دنده تر سره کوي

ترمن ندې ايکې ينوي او له ماليې وزارت ه غواي چې د خپل کلني بودجوي پالن د جوولو په وخت کې د کورن او بهرني پور 

و په اخيستنې اوند د هغه مبالغو په شمول چې تر هماغه پالن الندې د قرار داد لپاره صورت نيسي او ترسره کېي او همدارنه د دې ول پورون

پر دې سربېره، د افغانستان بانک مکلف دى په هرو شپو مياشتو کې ).٧٧ماده( تاو د شرايطو او احکامو په اه د افغانستان بانک سره مشوره وکي

POLICY(پارلمان ته خپله پاليسې پاه  STATEMENT  ( ه کې هغهپه پا ه دغه بانک بايد د پاليسي او همدارناندې او خپره کو

ياستونه چې په راتلونکو شپو مياشتو کې به يې تعقيب کي توضح کي، د دې ترن د تېرو شپو مياشتو پولي سياست چې له دې سند نه س

له دې سره سره،  د افغانستان بانک او دولت ترمن ندې ايکه په )) ٢ماده ١٠٥( واندې تدوين شوى توضيح او روالى يې په اه کي 

( جيل شوي، دغه قانون په رند ول د افغانستان بانک ته له دولت سره د هرول معاملې په خاطر مرسته يا د دولت د و په موخه قانون کې تس

). ماده٨١( ماده له دولتي بنسونو سره مالي مرسته منع بلل شوې ده ))١(٧٦

  

له نورو ولو بانکونو سره د افغانستان بانک ايکې

  

مادو د جواز صدور، د کورنيو بانکونو تنظيم او پر کنو يې نظارت او همدارنه له ولو بهرنيو  ٨٤او ٨٣نون د اتم پرکي  د مرکزي بانک د قا

له رنه چې مخکې وويل . ارونکو چارواکو سره چې په افغانستان کې نماينده  ولري د مرستې چارې افغانستان بانک ته ورکل شوې دي

LENDER(وختونه د ناجي پور ورکوونکي  شول د مرکزي بانک ېرى OF LAST RESORT (دا مسئله د . دنده تر سره کوي

. ماده کې هم ليکل شوې  ده ٨٦بانکدار د قانون په 

  

ستى پور ورکوونکىوور

  

مالي بنسونو ته چې د  د افغانستان بانک کوالى شي د شرايطو او احکامو سره سم د وروست پور ورکوونکې منبع په توه کورنيو او او بهرني

بیا حساب تنان وي د افغانستان بانک له الرې مالي مرسته يا د هغوى د و د تامين لپاره چې له دريو مياشتو ېره نه وي د پور، معاوضې، 

استثنايي حالت کې  ماده کې درج ده ورکي، مر دا چې د افغانستان بانک تصميم ونيسي چې په ٦٩پلورنې او مشروط قرضې  په توه چې په 

هغه  –) الف: (د افغانستان بانک په واسطه پور او تعهد د الندې شرايطو له الرې ورکول کېي.بې ضمانته پور ورکول موجه او معقول نه دي

دې مادې په الف د ماليې وزير د  –) ب ( .قرضه او تعهد چې د نغديې د احکامو په منظور حساب لرونکى وي او د عامه و د تامين لپاره وي

د قرضې او . ساعتونو کې له افغانستان بانک سره موافقه کې وي ٢٤جز کې د درج شوې قرضې يا تعهد سره د پیشنهاد له رسېدو وروسته  

نس يې رعايت او د دغه ب) سيالي( تعهداتو معياد او وخت هغه وخت تمديداى شي چې په افغانستان بانک حساب لرونکې، شرايط او د نغديې 

  .د قناعت و کرېدلي وي

  د منازعاتو د حل کميسيون
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په دې اساس د خپلو سرو کونو د مخنيوي لپاره به د .  تر دې ایه  درته رنده شوې وي چې د يوه هېواد مرکزي بانک  لوى صالحيتونه لري

د يوې ار رې کمېې يا کميسيون حکم کوي، مرکزي بانک د قانون وروست برخه لولو، چې د قانون شپم پرکى کېي او دغه پركى 

دغه کمېه له دريو . انک  د ولو مسئوليتونو ترمن  د دغه بانک د تصميم نيول او فرمانونه د قضايي صالحيت درلودونکي ديبچې د مرکزي 

. ( د ولسمشر له لوري په دايمي به انتصابېيوکيالنو او دريو محاسبينو خه جوه ده، چې د افغانستان بانک د رئيس او ماليې وزارت په وانديز 

پر دې سربېره دې کميسيون ته دا صالحيت ورک شوى چې د مالي بنسونو ترمن د منازعې په وخت کې د دوى ترمن قضاوت ) ماده ١٠٨

).ادهم ١٠٧( په ليکلې به د دوى پر قضاوت رضايت وودلى وي) مالي بنسونو( وکي البته هغه وخت کله چې دوى 

  

د بحث و پوتنې

  

ماده تسويد کوله چې د افغانستان بانک يوازې هغه وخت بې ضمانته تعهدات ترسره  ٨٦ستاسې په اند قانون جوه ونکو چې 

ستاسې په باور د افغانستان بانک به ه شى د عامه کوالى شي چې د عامه ې د داسې يو شي ايجاب وکي، منظور یی ه وو؟

  ه نظر کې ونيسي؟  تاسې ه شى د عامه و په توه په نظر کې نيسى؟و په توه پ

  لنه کتنه او د فعاليتونو حدود: د افغانستان د بانکدار قانون

کال د مرکزي بانک له قانون سره په يو وخت تصويب شوي او د تصويب موخه يې د تجاراتي بانکدار ز٢٠٠٣د افغانستان د بانکدار قانون د  

د بانکدار قانون په تجارتي بانکونو . د تنظيم په موخه د يو منظم چوکا رامنه کول وو چې له مخې يې د بانکدار سيستم تنظيم شي سيستم

او  دغه قانون ول هغه فعاليتونه چې د بانکونو او نورو ولو غير بانکي بنسو ته ممنوع دي.پورې اوند بېالبېل مسايل تر ېنې او بحث الندې نيسې

همدا رنه هغه تحريمونه چې د بانکدار له قانون خه د سرغونو له امله دي معين او رندوي او د بانکي مقررو د تصويب لپاره عمومي 

نه پر دې سربېره د بانکدار قانون هغه شرايط چې له الرې یی بهرني بنسونه کوالى شي په افغانستان کې پر بانکدار پانو.مشوره واندې کوي

  . وکي معين او مشخصوي او په کاره حکم کوي چې په افغانستان کې فعال بانکونه بايد د بهرنيو بانکونو له تنظيموونکو سره مرسته وکي

د بانکدار قانون د افغانستان بانک ته د دې قانون د نافذ او مجري اى ورکى او صالحيت يې ورکى چې د بانکدار د صنعت لپاره مقررې 

همدارنه دغه قانون يو شمېر پراخه اجرايوي کندودونه د افغانستان بانک په اختيار کې ورکې و په هغه صورت کې .وين او اعالن کيتد

  .  چې بانکونه اتياو ته په واب ورکولو او د بانکدار په حقوقي شرايطو کې ناکام شي يا تعلل وکي، هغوى تطبيق کي

اندې او توضيح  د افغانستان د بانکداري وول فعال بانکونه يې بايد پوره ک پركى، پيش نيازونه او شرايط  چې په افغانستان کې قانون يو شمېر

همدارنه .دغه کندودونه د بانکونو د ثبت او راجستر، د جواز پاې او اجازه پاې چې ول بانکونه يې بايد تر سره کي توضیح کوي.کي دي

ه شرکتونو لپاره چې نوي جو شوي او له واندې يې وجود نه درلود انې کالرې ايجاد کې، و هغوى وکوالى شي د دغه قانون د هغ

د دې سربېره د افغانستان د بانکدار قانون يو شمېر داسې .بانکدار په صنعت کې د فعاليت په موخه صالحيت او تجويز پاه تر السه کي

که چېرې يو بانک د قانون له احکامو سره مطابقت .دغه شرکتونه يې بايد د خپل قانوني فعاليت لپاره پوره کي معيارونه هم واندې کي چې

پاره ونه لري، د دې ول بانکونو د جواز پاې او اجازه پاې  د ابطال لپاره انې کنالره شته او همدارنه د دې ول ابطال او باطلېدو ل

دغه اقدامات د بانک تن ته دا ا ورکوي چې د بانک جواز يې يوازې هغه وخت .اسې حاالتو کې تطبيق کېيواندوينې او شوې چې په د

  .  باطل کېداى شي چې مالک يې له قانون خه سرغونه کي او بس

  .نيسي د بانکونو ماليکيت او مديريت هغه مهمې او اساسي برخې دي چې د بانکدار قانون يې تر بحث او ېنې الندې

لپاره کومو اسنادو لکه منشورونو او نظامنامو ته اتيا ) د بانک د جوېدو( دا قانون مشخصوي چې يو بانکي بنس ه ول جوېي او د دې کار 
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.يدغه اسناد او قوانين په يوه  بانک کې دننه  د داخلي دندو اليحه مشخصوي چې د هغې پر اساس دغه بانک خپل فعاليتونه پر مخ و. ده

(( همدارنه بانکونه مکلف دي چې د پانکې يو شمېر اني جوتونه له انه سره وساتي و له هغې نه په ې اخيستنې سره د خپل احتمالي 

دا په دې معنی ده چې هر بانک بايد په هر وخت کې عمال رنده کي چې د پانې اندازه يې د بدهکار. خه مخنيوى وکي)) افالس 

  .له ېره ده؛ له بانک سره شته پانکه ل تر له په هغه اندازه وي چې په پيل کې د بانک مالکانو پر دې بانک باندې پانونه کې وهپه پرت

اتلې د افغانستان د  بانکدار قانون له بانکدارانو غواي چې هې بانک بايد د مرکزي بانک له اجازې پرته نه شي کوالى خپله ذخيره کې يا س

د بانک مديريت ا دى چې د قانون د بېالبېلو احکامو او اصول .ه د سهم يا ونې د بيا اخيستو له الرې توزيع او يا د هغه مالکانو ته کمه کيپان

وره او نامو د پلي کولو لپاره يو انى هيئت او بېالبېلې کمېې جوې کي، و د مديرت د يم او مالکانو په واسطه د بانک پر فعاليتونو غ

د مالکيت او کنرول موضوع د اضافي اصولو په واسطه تنظيمېي د هغه اصولو او الروونو په واسطه چې د بانکدار .مناسب ارنه تر سره کي

اتو خه ت سره شريک او کارکوونکي بايد له هغو پو معلومئمديران بايد د هر ول متضادو و په اه معلومات له مديره هي: قانون رند کي

  .چې په بانک کې یی  د کار په موده کې يې تر السه کي، د خپلو شخصو و لپاره ونه کاروي

هغه مجاز فعاليتونه چې يو بانک يې بايد تطبيق کي ېر محدود دي او د دې . د يوه بانک عمليات او کنې د بېالبلو اصولو تطبيق ته اتيا لري

د بانکدار په کليدي اصولو کې يو .د خلکو د عامه و د خوندي کولو لپاره غوره زمينه برابره شي محدوديت موخه او هدف هم دا دى چې

ول هغه شرايط چې د قانون په واسطه وانديز شوي، د جواز شرايط او يا هغه : شمېر اني پيش نيازونه او شرايط شامل دي؛ د بېلې په توه

ونو خه غواي او همدا رانه بانکونه بايد يوه اندازه نغدې پيسې او د سرمايې يوه برخه نغده وساتي، شرايط چې مرکزي بانک يې له نورو بانک

  .خپل سوابق په ه توه وساتي او د تجارت او پانونې  د احتمالي وا نظارت او ارنه وکي

، د پور ورکول، د مالي )دريافت سپرده هاى بانکي( سو اخيستلد پي: هغه فعاليتونه چې په عمومي ول يې بانکونه تر سره کوالى شي عبارت دي له

ول، ضمانتونه وسيلو يا دستاوېزونو او مالي توکو پلورل او پېرل، د بانکي ضمانتونو او اعتبار پاو ورکول، په پيسو پورې د اوندو خدمتونو واندې ک

.تهيه او تدارکاو ولې مالي وسيلي، د با ارزته توکو ساتنه او د مالي معلوماتو 

  

لپاره يوه انې کنالره تعريف کې چې يوازې پر هغه بانکونو او اختيار نامو باندې د ) افالس( د بانکدار د قانون وروست برخه د ماتې او 

نک ته تر انو شرايطو اساسا دغه کنالره د افغانستان با.طبيق و ده چې پر هغو د ماتې او ورشکست نور ول قوانين د پلي کېدو و نه وي

له لوري ) د افغانستان بانک( الندې دا اجازه ورکوي چې د هغه بانکونو لپاره چې خپل حقوقي مسئوليت نه شي تر سره کوالى د ان له لوري 

کنالره له دې امله تدوين  دا چې د يوه بانک ناکامي او ماتې د هغه بانک پر مشتريانو ېر ناوه اغېز کوي، د افغانستان بانک دغه.مدير واکي

کې چې د يوه لوى او مهم بانک د ناکام په وخت کې  وکوالى شي د دې کندودونه په پلي کولو سره د بانک د مشتريانو له حقوقو او د 

ه دې امله ېرى سودار بانکونه معموال د هېواد د اقتصاد د ولو برخو لپاره ېر مهم دي ل.46ول هېواد له اقتصاد خه ساتنه او حفاظت وکي

کله چې يو بانک له ماتې سره مخ کېي او سودار پوره .او تجارتونه پر بانکونو متکي دي او بانکونه بايد د هغو د عملياتو لت تمويل کي

رتونه د سودار له مالي اعتبار په الس نه شي راوى، په دې صورت کې د بانک ناکامي د دې سبب کېي چې يو زيات شمېر سودار او تجا

  .ک خارج شي

کونو د له دې امله چې د بانک ماتې او ناکامي پر سودار بالقوه اغېز لري، دا يو دليل دى چې د بانکونو د ماتې انې کنالره يوازې پر بان

  .پلي کېدو وه ده

  

                                               

<<http://www.centalbank.gov.af/pdf/6banking%20law%20_english%20version_%20final_Dec_.pdf>>: الندې پتھ و�ورئ- 46
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د افغانستان د مرکزي بانک له رئيس انورالحق احدي سره مرکه: ژوره مطالعه

  

 په ود رو سطه اېوېد  

  زېديز کال خپرونه ٢٠٠٣شمېر، د  ٣٥د اسيا د توسيعه يې بانک د ارزونې خالصه، 

  سريزه

هغه کسان چې د دې ويجا شوي بانکي .د افغان دولت د نورو انو په ېر بانکي سيستم هم د تېرو شل کلنو جو پر مهال ويجا شوى دى

علي البدل کې د افغانستان پرمختيايي بانک  پهسياآنستان د مرکزي بانک رئيس اغلى انورالحق احدي او د سيستم رغول يې پر غاه دي د افغا

ز کال په مارچ کې  ٢٠٠٢کاله يې په امريکا کې د بانکدار او پروفيسور په توه کار کى دى، د  ٢٣اغلى انورالحق احدي چې .ديمشر 

  .ه دنده پاتې دىافغانستان ته راغى او تر اوسه يې پر خپل

 نوموي له ېوېد کرور سره د افغانستان د مرکزي بانک د پرمختونو په اه چې تر اوسه يې کي دي او همدارنه د هغه ستونزه په اه چې

  : د دې مرکې لنيز به تاسې ته واندې کو. دغه بانک په راتلوکي کې ورسره مخ دى خبرې کي

مياشتې تېرې شوى، په افغانستان کې د بيارغونې چارې  ١٨امد کرزى په کابل کې واک ته رسېدلى تر اوسه له هغه وخت چې افغان ولسمشر ح

  نه پر مخ ي؟

د بنسونو د جوولو او تشکيالتو له اخه د افغانستان .تاسې کوالى شى دغه حکومت ته د بنسونو او يا هم فزيکي جوت له الرې وورئ

د پولي واحد د بدلو کار مو پاى ته رسولى، د لوى اقتصاد د ېنې برخه مو بيارغولې ده، دغه برخه .جوونه پيل کى دىبانک ل تر له په ان 

مو د ارنې په موخه يوه انه جوه کې چې د دې انه جوونه  موته د دوه مخه بانکي .مو ته د مالي سياست په اه معلومات راکوي

TWO(سيستم  TIER (ينه وه، چې په هغه کې تجارتي بانکونه له مرکزي بانک نه بېل فعاليت کويد جوولو لپاره ا. د اسعارو ه موهمدا رن

س کال بيې په ريتيا را ېې شوې، تر کومه ايه چې په مرکزي بانک پورې اه لري، فکر کوم چې مو پرمختونه  . يو اکلى او ثابت نرخ لرو

دا په دې معنا ده چې مو ل تر له له دريو بانکونو خه غوتنې .انکدار د يوه نوي سيستم جوېدو ته ندې شوي يوتر يو حده د ب.کي دي

  .تر السه کې او مو حاضر يو هغوى ته جواز نامې ورکو، خو مو دې ته منتظر يو چې دغه جواز نامې پاس شي

ه د بانکدارې توان ولو لويه ستونزه چې د افغانستان مرکزي بانک همدا اوس ورسره مخ دى قانونه ته تم يو د مرکزي بانک د قانونو په تر

  کومه ده؟

کې زمو تجارتي وخت په تېر . زمو تر ولو لويه اتيا او ستونزه داده چې د بانکدار يو نوى سکتور جو کو چې له پخواني سره توپير ولري

زه فکر کوم مو په دې برخه .مو غواو داسې تجارتي بانکونه ولرو چې له مرکزي بانک خه بېل وي بانکونه د مرکزي بانک برخې وې، اوس

کې ېر پرمخت کى او زه پوره مطمئن يم چې د س کال تر پايه به مو په افغانستان کې د بانکدار يو متحرک سيستم ولرو چې مالکيت به 

واک دى، مو په افغانستان کې زيات شمېر مسلکي او پياوي کسان نه لرو، خو مو په دې  زمو اصلي ستونزه بشري.يې خصوصي به ولري

  .هه کې يو و هغه افغانان چې په يو شمېر اونويو او بهرنيو هېوادونو کې يې تحصيل کى، ه کاري وتيا او تخصص لري استخدام کو

  د دولت او خلکو لپاره ومره ور وي؟ستاسې په اند د تجارتي بانکونو شتون به د افغانستان 

د دغه بانکونه ا دي چې له يو بل سره رقابت وکي او مو هيله من يې چې هغوى به د خلکو لپاره غوره خدمتونه واندې کي او په ي نرخ 

بازر له وال يوه رقابتي اقتصادي محيط  په حقيقت کې دا يوه ه ده چې پر ازاد.بانکدار يو مشتري محوره او دوستانه محيط به رامنته کي

د تجارتي بانکونو بله ه افغان دولت ده او هغه دا چې دغه بانکونه که کله له زيان سره مخ کېي افغان دولت په .خه يې تاسې  تمه لرالى شى



معرفيقانون تجارتيد د افغانستان    

267

ندودونه ورباندې حاکم دي،  په يوه داسې مو هيله من چې افغانستان د بانکدار فرهن چې بېروکراتيک ک.کې دخالت او مسئوليت نه لري

  .غلبه ولري هفرهن بدل کو چې په هغه کې خالقيت، رقابت او پايل

 تاسې باوري ياست چې د افغانستان نوي پولي واحد د افغان ولس د منلو او قبول وېدلى دى؟ر  

د افغانستان نوي  .تو کې زاه بانک نوونه په نوو بانک نوونو بدل کومو وکوالى شول په دريو مياش.  د نوو افغانيو واندې کول ېر بريالي وو

، خو بې له شکه ال هم شمېر معاملې په امريکايي الرو او پاکستان کلدارو باندې کېي. بانک نوونه په ول هېواد کې خپاره او رواج شوي دي

رو شپو مياشتو کې د اسعارو تبادله تر ېره باثباته وه او زه فکر کوم چې مو وکاى په تې. کل مخ په پراخېدو دي ملوازه فکر کوم په افغانيو د مع

زه هيله لرم چې د يوه او يوه نيم کال په شاوخوا کې زمو پولي واحد په لويو تجارتي .شول پر نوي پولي واحد د خلکو اعتماد تر السه کو

  .معامالتو کې هم رواج شي

يوه موخه داوه، چې تاسې وکوالى شي د خپل هېواد پر پولي سياست ېر کنرول پيدا کى؟ ايا تاسې دغه موخې  د نوي پولي واحد د جوولو

  ته رسېدلي ياست؟

په حقيقت کې مو نه پوهېدو چې په هېواد کې مو ومره . مو په تېرو وختونو کې د پيسو پر چاپ او خپرولو هې کنرول نه درلود. هو يقينا

اوس زه هره ور پوهېم چې په .د سالمو اقتصادي بنسونو پر اساس د پولي سياست جوول ستونزمن کار و. ه حال کې ديپيسې د ردش پ

.... په حال کې دي، د اسعارو د بدلون او تبادلې نرخ و دى،  زه بايد ومره پيسې بازار ته واندې کم چلندهېواد کې ومره پيسې د  دوران او 

  .دا ول پرېکې په ېر اعتماد سره د غوره معلوماتو په را کې وکماوس زه کوالى شم 

  حکومت د کسر د نه شتون  پاليسي اتخاذ کې،  کېداى شي په دې اه چې دغه پاليسې ه شى او موخې يې کومې دي توضيح کئ؟

  .دو لويه برخه نه مصرفويهغه پاليسي ده چې له مخې حکومت د توليد کو عواي) NO-DEFICT(له کسر پرته پاليسي يا

د په تېرو وختونو کې د افغانستان حکومت د ترالسه کو عوايدو ېره برخه مصرفوله، د دې کار تر وله بد عيب دا و چې د پيسو کسر د پيسو 

لي تاريخ په اه يوه کتنه د دې لپاره چې تاسې د افغان پو.له همدې امله د افغان ارزت په ېره تېز سره کمېده. چاپ په واسطه تمويلېده

خو له دې .افغان کېده ٤٠کلونو کې په نظر کې ونيسئ، په ياد ولرئ چې د کمونستانو له کودتا واندې يو امريکايي الر  ١٩٧٠ولرى، افغان په 

افغان د بيې د ېېدو علت دا دى چې  افغان وو،  د ٤٠٠٠٠واندې کله چې ما  د افغانستان بانک د رئيس په توه دنده پيل که يو امريکايي الر 

يستي ريژيمونو له رسېدو واندې د افغانستان په بازارونو ونکلونو کې يعنى قدرت د کم ١٩٧٠په .په افغانستان کې ېر زياتې پيسې چاپ شوې دي

 ١٣٠٠٠ره رامنته شوه دغه اندازه ادا لن مهالي په مشر رزمیلیارده افغان په ردش او دوران کې وې، خو کله جې د ولسمشر ک ١٦کې 

په حقيقت کې دا هغه پيسې دي، چې د بهرنيو اسعارو له مالت پرته چاپېدې له همدې امله د افغان ارزت په ېرې تېز سره .ميليارده افغان ده

کي او وضع يې هم په  که چېرې اکل شوې وي چې حکومت د پيسو په چاپ او خپرولو کې له کسري سياست خه ه پورته.ي شو

  .پيسو تبديل کي، يقيننا همدا ه د نوي پولي واحد په اه هم پې شوي دي

  د هېواد امنيتي وضعيت ستاسې د پولي پاليسيو په اه د تصميم پر نيولو او د دغه پاليسيو پر پلي کولو ه ول اغېز لري؟

زه فکر . کېداى شواى امنيت له دې هم په لونو ه واى او بايد هم ه واى.کېي د اقتصادي سوکالي لپاره امنیت یو د مخ شرطونو خه ل

زه په آسان سره دا استدالل نه شم منالى چې د اقتصاد پرمخت کوالى شي امنيت . کوم امنيت بايد زمو د هېواد لومى لوميتوب و بلل شي

امنيتي وضعيت . يت نه وي امکان نه لري چې اقتصاد دې پرمخت وکيزه فکر کوم تر و چې په هېواد کې امن. ته هم پرمخت ورکي

ومره چې بايد ه وى نه ده ه، خو زه فکر کوم چې حکومت دا واقعيت درک کى او اوس يې امنيت خپل تر ولو لوى لوميتوب اکلی 

  . دى
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نه کېدالى شي دغه . مالي سيستم دى) پرداخت ها( ورکوسيا پرمختيايي بانک په افغانستان کې کار پرې کوي، د آيوه له هغو برخو چې د

  بهير پرمخ وال شي؟

له دې درى ونو عناصر يو يې هم بين المللي دى او زه فکر کوم : په سيستم کې درى عنصره اى لري) پرداخت ها( زمو د هېواد د ورکو 

، مو له بهر خه پيسې تر السه کوالى شو او له افغانستان هم پر وخت توان ولري) پرداخت ها( چې که مرکزي بانک د هر ول نيوالو ورکو

بيا هم بايد ووايم چې مرکزي . په کابل ار کې هم بايد مو ورکې تر سره کو.پيسې استولى شو او مو په دې برخه کې کومه ستونزه نه لرو

له دې وروسته داسې ورکې شته چې په واليتونو  کې بايد تر سره .  لريپه برخه کې هم کومه ستونزه نه ) پرداختونو ( بانک د دې ول ورکو 

د افغانستان د مرکزي بانک انې د هېواد په ولو برخو کې شته او هر انه يې خپل .په دې برخه کې هم کومه ستونزه نه لرو. شي

له ولسمشر خه غوتي چې په دې اه له .بايد ه شي کارکوونکي لري، خو د دې لپاره چې دغو انو ته پيسې ولېلى شو امنيتي وضعيت

 واليانو سره خبرې وکي، و د بانکونو لپاره غوره امنيت رامنته کي، زه فکر کوم ولسمشر له دوى سره خبرې کې او هغوى هم منلې چې دا

مو اوس د کمپيور اوسپومک له الرې له دغو .انکو سره ايکې ينې کې دي ٣٢مو په دې وروستيو کې په واليتونو کې له .کار کوي

له همدې امله مو د اسيا له .انو سره ايکې نيولي، خو اوس هم يو شمېر وسايلو او تجهيزاتو ته اتيا لرو و خپلې واليتي انې ترميم کو

  .پرمختيايي بانک خه غوتي چې د دې پروژې په پلي کولو کې زمو مرسته وکي

  : وماتو لپارد نور معل

کال په سپمبر کې يې د پيسو ز٢٠٠٢د افغانستان د مرکزي بانک د رئيس انورالحق احدي د دې جالبې او په زه پورې وينا د لوستلو لپاره چې د 

  : د نيوالو صندق په مقر کې کې دې ساي ته مراجعه وکئ

http://www.imf.org/external/am/2002/speeches/pr41e.pdf.  

قانون) افالس( د ماتې  - ۴

 لومى دا چې د پور اخيستونکى له ماتې يا افالس سره مخ شي او نه شي کوالى چې په اکلې موده خپل پور ورکي، د ماتې قانون په دې حالت

په داسې حال کې چې د تجارت .کولو لپاره زمينه برابروي تر و خپل پورونه خالص کي) Liquidation(کې د نوموي د پانې د نغديې 

اعدوي، د بقا چانس موجود وي، د ماتې يا ورشکست قانون د بيا جوېدنې او د نظر و پر پورونو او د تجارتونو پر پانو د تجديد نظر زمينه مس

  . نه وژغوريو له دې الرې هغوى د غوتونکو له تعقيب 

نکى د پرمخت په حال کې د يوه اقتصاد لکه د افغانستان په اقتصاد کې دا مسئله دېره مهم ده چې د ماتې ورشکست يا افالس لپاره کار ورکوو

برابروي  او په دې  د اجباري توب يو دليل يې دا دى چې د ماتې یا افالس قانون د پورونو د سرچينو د بيا تخصيص لپاره زمينه.او و سيستم ولرو

  .ترتيب سره د هغه تجارتونو د داوم مخنيوى کوي چې دوام داره نه وي او  پانې د ور وېش له ستونزو سره مخ کوي، مخنيوى کوي

چوونې ته د له دې ادعا  سره په تاو بل دليل دا دى چې له واندې تعيين شوي قواعد چې د ماتې او نقدې جوونې په ارتباط حاکم دي، پانې ا

تشويق زمينه رامنته کوي او غوتونکي ته باور ورکوي چې که چېرې يو شرکت ه او فايده توليد نه کي د دوى پولي ادعاوې او غوتنې 

کې تر تر بحث الندې نيولى شوې، په افغانستان ) سياليت( د شرکتونو له قانون پرته چې په کې  نقدينه سازي .مصئونې او محترمې شمېرل کېي

کال کې د بانکونو په اه شوې، افغانستان د ن د ز٢٠٠٩په هغه ېنه کې چې په .اوسه د ماتې لپاره اني او بېل قانون نه دى تصويب شوى

د ماتې .وه هېوادونو ترمن په يه درجه کې اى درلود؛ د بانکونو په اه دغه ېنه په هېوادونو کې د تجارت خانو د تولو پر بنس شوې ١٨١

 يا ورشکستې د قانون نه شتون د هغه خلکو لپاره چې هه کوي نوي تجارتونه پيل کي د وا اندازه ېره وي، او دغه کار په خپل وار سره

د دې سبب کېي په هېواد کې د کارموندنې پر واندې خنونه رامنته او مخه يې ونيول شي؛ که دوى مطمئن نه دى چې که چېرې خپل 

په داسې حال کې چې د ماتې او ورشکست د سيستم په تدوين کې ېر ي لومويتوبونه د . تجارت بندوي ومره لت به ورباندې راشي

http://www.imf.org/external/am/2002/speeches/pr41e.pdf
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پولي ولو  ېرېدونکو تقنيني اتياوو چې افغانستان ورسره مخ دى تر شا په پام کې نيول کېي، خو دغه وضعيت له هغه وروسته چې د افغانستان 

  .او تجارتي پورنه پراختيا ومومي د هېواد اقتصاد خپلې ودې او پرمخت ته ادامه ورکوي، بدلون مومي اعتبار

له دې امله چې د بانکدار صنعت ور تر بلې پرمخت کوي، د ماتې او ورشکست د قانون پلي کول هم ور تر بلې د هېواد په اقتصاد او 

رې بانکونه وکوالى شي د خپلو تضمين شوو معامالتو پورونه ورکي او تضمين شوي غوتونکي يا معامالتو کې اهميت پيدا کوي، و له دې ال

  .طلبکاران هم وکوالى شي د يوه تجارت دتل کېدو په صورت کې، د نورو پور اخيستونکو ترمن د لوميتوب حق تر السه کي

ره د ماتې او ورشکست د قانون د تسويد په بهير کې دى، چې دا قانون هم تر کال را په دېخوا افغان حکومت د خپلو مالي بنسونو لپا ٢٠٠٤له 

د ماتې او ورشکست په قانون کې د تمرکز و کى دا دى چې کله . ېره د امريکا د متحده ایاالتو د ماتې يا ورشکست پر اصولنامه متکى دى

د داسې يوه قانون تدوين او .ع لپاره وسايل او الرې چارې رامن ته کيهم يو شرکت چې مفلس او ماتېي، د دغه شرکت د داراي د توزي

تصويب د هغه کسانو لپاره چې غواي نوى تجارت پيل کي د دې زمينه برابروي چې له دې قانون نه په ې اخيستنې سره په پيل کې د خپل 

.تجارت دتل کېدو لت له پيله دقيق وېي

  

جارت قانون په پراخ سیستم کې د ماتې يا ورشکست د قانون ادغامپه پراخ سيستم د ت: تبصره

  

د دې لپاره چې د ماتې او ورشکست قانون کال ز ٢٠٠٧د پلي کولو عملي الروود  د پرورامونو: د تجارت او لويو اقتصادونو د قانون لنيز

  .و همغي ولريعملي به پيدا کي بايد د هېواد له ولو حقوقي سيستمونو سره مطابقت ا

تر  دا چې د ماتې او ورشکست قانون د اقتصادي موخو او مالي ثبات په تثبيت او د پانونې د وا له کمولو سره مرسته کوالى شي او که نه،

د ماتې او ورشکست . ېره د شرکت په مديريت، د قراردادونو په ترسره کولو، د جايداد په قانون او د ضمانتي معامالتو په قانون پوې اه لري

پلي کېدو او انفاذ ته اتيا، د منقول او غير : قانون او نور ول تجارتي قوانين يو شمېر ې اتياوې لري چې دلته يې په لنه د يو شمېر نومونه اخلو

بنسونو شتون لکه محاکم، کارکوونکو، منقول جايداد د راجستر لپاره باصالحيته رسيمي بنسونو ته اتيا، د پلي کوونکو او مالت کوونکو سالمو 

.انه والو يا متخصيصينو او مسلکي کسانو ته اتيا او داسې نور

  

په اني ول د ضمانتي معامالتو په قوانينو کې اصالحات، کوالى شي چې د ولنې د هغو برخو چې په اوس وخت کې د لويو اقتصادي 

. غيرې رسمي پور ورکولو باندې متکي دي، مالي پورونو ته پراختيا ورکيفعاليتونو خه د باندې دي او له مجبوري پر 

  

شمېر  پر دې سربېره د دې لپاره چې د ماتې او ورشکست قانون په غوره بنه پلى شي، يوه کنالره، د ماتې او ورشکت  سيستم او همدا رنه يو

  .م کې نيولو سره تهيه او تصويب شيبديلو قواعد هم بايد د محاکمو او مربطو ادارو د ظرفيت په پا

  د رسمي پور ورکولو سيستم د غيري رسمي سيستم پر واندې - ۵

شبکې او  د بېالبېلو اجتماعي، سياسي او تاريخي داليلو له مخې د افغانستان اقتصادي سيستم يو غير رسمي اقتصادي سيستم دى، له دې امله بنسونه،

تر اوسه دغه کتاب تر ېره د غير .کې ثبت او ننظيم شوي نه دي د افغانستان پر اقتصاد غلبه او سلطه لري غير رسمي روابط چې ال هم په دولت

. رسمي سيستم پر اى پر رسمي سيستم ينار کاوه؛ که رسمي سيستم هغه بنس او تهداب دى چې د افغانستان دولت ورباندې جو شو دى

لنيز ژوند يوه لويه او رنده بېله ده چې په هغه کې رسمي او غير رسمي سيستم په آسان سره له له دې سره سره د پورو ورکولو سکتور د و

.يو بل نه تفکيک کېداى شي
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د بحث و پوتنې

  

د افغانستان د پرمخت په حال کې دولت اقتصاد ته په کتو، د ماتې او ورشکست د داسې يوه قانون چې په بيه ليکل شوى وي، 

ماتې او ورشکست يو قانون نه کوالى شي د افغانستان په مالي سيستم کې ثبات او امنيت من  غوره والى ه دى؟ېه او 

ته راوي؟ د ماتې او ورشکست يو قانون په افغانستان کې پر بهرن پانونې کومې پېش بيني شوې اغېزې کوالى شي؟ دغه 

  غانانو له لوري صورت نيسي کومې اغېزې لرلى شي؟ قانون  پر محلي او هېوادنيو پانونو چې د اف

د . د رسمي پور مفهوم په ېره ساده  سره د پوهېدو و دى چې د يوه اکلي سيستم او قانون تر قاعدو الندې توزيع او بېرته اخيستل کېي

له بل لوري غير رسمي پور . ي اوآن خپله حکومتونهرسمي پور ورکونې منابع عبارت دي له بانکونو، غير دولتي سازمانونه چې واه پورونه ورکو

دغه ول .هغه قرضه ده چې د منظمو رسمي سيستمونو له پولو بيرون اخيستل او ورکول کېي او دغه ول پور تر ارنې او نظارت الندې نه ده

ره ايکه لري اخيستل او ورکول کېي، د دغه ول پور پور او قرضه معموال د دوستانو، خپلوانو او هغه کسانو تر من چې په ولنه کې له يو بله س

د غيري رسمي پور لويه اننه د انعطاف پذيرى لوه کچه ده، که هغه د . له الرې د افغانستان ېرى اوسېدونکي پيسو ته الس رسى پيدا کوي

  .ترالسه کوونکي له لوري وي او يا د ورکوونکي

ونې يو محرک مذهبي او اخالقي مکلفيتونه دي چې د اسالم په سپېلي دين کې ورباندې امر شوى او په افغانستان کې د غيري رسمي پور د ه

پر دې سربېره غير رسمي پورنه تر ېره د معامله کوونکو ترمن پر ولنيزو ايکو باندې والې دي او په دې .هغه د محتاجو کسانو الس نيوى دى

له واندې نه تعينېي او په دغه معامالتو کې د وکې يا پرداخت په برخه کې نيمتياوې هم ېرې ول پور کې د ورکې يا پرداخت شرايط  

په عمومي ول د دواو لورو ترمن له ولنيز يوالي خه ساتنه او مراقبت د معامالتو د ذاتي اهميت په پرتله د دواو لورو د راتلونکو . کمې دي

  .او لووالى ورکوياتياوو د تضمين اهميت ته ارجحيت 

په پايله کې پور اخيستونکي پور هغه وخت د پور ورکوونکي ته ورکوي، کوم وخت چې يې توان پيدا ک او پور ورکوونکى هم دغه توافق مني 

خيستي هغه وخت او دا تمه لري چې که  په راتلونکي کې د ده هم پيسو ته اتيا پيدا کېي نو دى به هم هغه چاته چې پيسې يې ترېنه په پور ا

په افغانستان کې د قرضې ورکونې په برخه کې يو پراخ باور د بهرنيو خيريه موسسو ترمن د دې . خپل پور وکوي کله يې چې وس پر ورسېي

سبب شو چې په دغه هېواد کې په يو ول رسمي قرضې واوي چې د مالي امورو چمتو کولو په نوم د وو پورونو له الرې چې 

)Microcredit Financing (يي تر سره کېپه نوم يادې.

په داسې حال کې چې . له دې سره سره د هغو کسانو باور چې وايي واه پورونه د غيري رسمي پورونو اى ناستي دي يو ول ساده باور دى

ه مخې چې د افغانستان د ېنو او واه پورونه په کاري برخه کې د نوت او خالقيت د ايجاد په موخه ورکول کېئ، خو د د هغې ېنې ل

ارزياب د بنس له لوري شوې يي چې غير رسمي پورونه تر ېره د لتونو د پوره کولو لپاره وي چې شخصي او فوري دي نه د دې لپاره 

لتونو او يا د ژوند  غيرې رسمي پورونه چې تر ېره د ژوند د معمولي47.چې مو د هېواد د پرمخت په موخه پر هغې کوم تجارت پيل کو

يو شمېر مهمو پېو لکه واده  ته د تيار په موخه دي، په کورن ژوند کې يو ل مهم رول هم ادا کوي چې ېرى وختونو د درامد توليد له 

و سره دې غير رسمي د ياد بنس د ېونو له مخې داسې نه کاري چې د رسمي پورنو په رامنته کېد. زياتوالي سره هم هې راز ايکه نه لري

  .پورونه په بشپ  ول له منه وال شي

دويمه مفکوره دا ده چې وايي رسمي پورونه د غير رسمي پورونو لپاره تر ولو و او مناسب اى ناستى سيستم دى، دا مفکوره د غيرې رسمي 

                                               

  .پاه ۶میالدي كال،  2007، د افغانستان د ېنې او ارزونې اداره، جون »د افغانستان په بانو كې د غير رسمي پورونو تالره: د پيسو لون« ، فلور جی او پین آدم؛ كليچ - 47
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ې د خطر نه شتون او دغه پورنو ته الس رسى د دې ولو په دې پورونو ک. پورونو يو شمېر ېې چې دغه پورونه يې لري په نظر کې نه نيسي

په حقيقت کې لکه رنه چې تاسې زمو په مخکيني بحث کې د ضمانتي معامالتو په اه ولوستل  د پور .پورنو تر ولو مهمې ېې دي

د دې توکو د برابرولو وتيا ونه لري او يا هم  رسمي سيستم له دې امله چې ضمانت او وثيقي ته اتيا لري د ولنې يو زيات شمېر فقير وي چې

  . مکه نه لري تر ېره له پور اخيستنې بې برخې کوي

پر دې سربېره د دغه بنس موندنې د هغه مفکورې نيمتياوې او عيبونه يي چې وايي د پور رسمي او غير رسمي سيستمونه په موازې ول د 

شته ثبوتونه او اسناد يي چې د پور رسمي سيستم په حقيقت کې د پور پر غيري .ه کې خدمت کوياو خلکو د اتياوو د پوره کولو په برخ

د وو پورنو اخيستونکي ېرى وختونه د پور وروکوونکو له لوري د د پور ورکولو لپاره د شديد مهال وېش د . رسمي سيستم طفيلي حيثيت لري

د دې برعکس چې . و د خپلو رسيمي پورونو پر واندې خپل مکلفيت ته واب و وايي فشار  له مله بېرته غير رسمي پورونو ته مخه کوي

.رسمي پورونه د متقاضيانو پورونه کم کي، د هغوى پور اخيستنې نورې هم ېره وي

  

  د بحث و پوتنې

تاسې کوالى شى په افغاني ولنه کې په ستاسې په اند کېداى شي په افغانستان کې د پور رسمي او غيرې رسمي سيستمونه سره همغي کو؟   

 دومره ضاد موجود وي لکه د پور د سيستمونو تر من ى چې د رسمي او غيرې رسمي سيستمونو تر منه پيدا ک نورو برخو کې هم داسې

د رسمي سيستم په اه  پوراخيستنې د غيرې رسمي سيستم پر واندېدواو سيستمونو په اه ولوستل د  هغه کي چې دلته مو د دېچې شته؟

  ستاسې په تصور کې کوم بدلون راوست او که نه؟ که هو، په کومو الرو او داليلو؟ 



معرفيقانون تجارتيد د افغانستان    

272

  اتاصطالح

  Assetشتمني 

هر هغه ارزت لرونکي توکو ته چې یو بنس یې مالک وي، له هغه خه ه پورته کي او یا د تولید لپاره هغه وکاروي، ویل 

چې فزیکي او ملموس شیان لکه نغدې پیسې، ماشینونه، د اجناسو موجودي، مکه او ودان، او یا ) ۱(دارايي کیدای شي . کیي

هغه دارای چې د مالکانو د لتونو او عاید . غیر ملموس شیان لکه د خپرول او چاپ حق، سوداریز نان او یا سر قفلي وي) ۲(

Balance[په صورت  sheet[  ول ي، په معموليکاری په هغه آسانه الر چې هر یو یې په نغدو پیسو بدلیدالی شي،  کې

  .   درجه بندي کیي

  Barterجنس په جنس بدلول یا بارتر

  .  هغه معاملې او سودار ته ویل کیي چې د نغدو پیسو له ه اخستو پرته په خدماتو او توکو کې معاوضه کیدالی شي

  Bondsارزت لرونکې پاې 

السلیک شوې ژمنې ته ویل کیي چې په اکلي وخت کې د یوې معلومې اندازې د پرې کولو او یا هم د یوه هغه لیکلې او 

  . ولو مستند قراردادونه او د پور موافقه لیکونه د باارزته پاو لرونکي دي. معلوم او اني شرط د اجرا کولو لپار کارول کیي

Capitalد پانونې مارکیونه markets  

. مالي مارکیونه چې د پانې د عرضې او تقاضا د یوه مرکز او ای په توه فعالیت کوي، د پانې د مارکی په نوم یادیيهغه 

ته ورکول کیي، د یو ل ) تقاضا کوونکو(له الرې پور اخستونکو ) عرضه کوونکو(په دغه ای کې هغه پیسې چې د بانکونو 

  .الرې نقل کیيله ) باارزته پاې، برخې( تضمیناتو 

  Creditرپولي اعتبا

ورکوونکي خپل توکي، خدمتونه او يا پيسې د بدهکار يا قرض د وعدې په د داسې يوه قرداد اقدام دى چې له مخې يې پور

  .بدل کې چې په راتلوکي کې د قرضدار له لور ورکول کېي تبديلوي

  Creditorورکوونکيپوریا طلبکار

هغه بنسونو چې د مدیونینو لپاره، د بیاورکې د ژمنې په بدل کې، پورونه . ویل کیي چې داین ويهغه بنس او یا کس ته 

  .برابروي

  Inflationانفالسیون

     .د کال یا میاشتې په اودو کې د عمومي نرخونو زیادت چې د پولي واحد د ارزت د کمیدلو او ییدلو سره مل وي

  Interest ratesسود نرخونه/د ې

سوداريز يا تجارتي . د پور هغه لت چې په کال کې د سلو له مخې پر اصلي پانه يا سرمايه حسابېي ه يا سود بلل کېي

بانکونه عموما پر هغه پيسو چې قرض يې ورکې د ې يا سود نر اکي او د هېواد مرکزي بانک هم کوالى شي د خپلې ې 

د يا ې نرخونه د انفالسیون، پور يا قرض ته د ېر غوتنې يا تقضا له امله، د پيسو د توزيع په عمومي ول د سو.نرخ تعين کي

د سود يا ې د نرخونو .پر وخت د سختو شرايريطو او په بانکونو کې له حد نه د ېرو پيسو د ذخيرو پر مهال رامنته کېي

  .په داسې حالت کې د پور قيمت لوېيلووالى د تجارتي فعاليتونو د ورو والي سبب کېي، که چې 

   Illiquidityنه شتون) سيالي( د نغديې يا 
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  .د تعريف لپاره نغديې ته مراجعه وکئ

  Insolvency)افالس( ماتې 

  .ته مراجعه وکئ Solvency))) (د پورونونو د ورکې وتيا يا توانايي پرداخت بدهي(( د تعريف لپاره

  Liquidationد نغديې جوونه

د نغديې جونې بهير يا .  هغه پروسه ده چې له مخې يې يو شرکت د خپلو پورونو د ورکې په موخه خپله دارايې يا پانه پلوري 

  .د ونوالو له خوا پيلېي او يا هم د محکمې له اجازې وروسته د غوتونکو يا پورورکوونکو له خوا پيلېي

  Liquidityنغديه

د نغديې نه شتون .دازه نغدو پيسو شتون چې د شرکت لد مهالو او فوري مالي مکلفيتونو ته واب وواييپه شرکت کې د يوه ان

له هغه ستونزې خه عبارت ده چې يو حقوقي بنس نه شي کوالى خپله پانه په نغدو پيسو بدله کي او نه شي کوالى چې 

  .خپل پولي مکلفيتونو او اتياوې پوره کي

Marginalيا حاشيه اي لتونهنديز لتونه  cost  

  .د توليد په لتونو کې د زياتوالى يا کموالى چې  د يوه واحد اضافي قلم د توليد او جوېدو له امله رامنته کېي

  Securitiesضمانتونه

  .ونېې اود پانې يا سرمايه دار هغه وسيلي دي چې مالي بازار ته رول کېي او خرېي لکه ارزت لرونکې پا

   Solvencyد پور يا بدهى د ورکې وتيا

افالس هغه نا تواني ده . مالي سالمتي يوه بنس ته اجازه ورکوي چې په اکلي وخت خپل مالي ملکلفيتون ترسره او پوره کي

  .چې يو بسن په اکلي وخت د خپلو مالي ملکفيتونو د ترسره کولو وتيا و نه لري

  Stockشتون /سهام

سهام د يوه بنس د مالکيت له ثبتونو او اسنادو خه عبارت دي چې د يوه .هم مشهوره ده)) Shares(( اصطالح په ونو دا 

  .شرکت سره د تاو يا د شرکت د سرمايې استازيتوب کوي

او پورونو د ونو لرونکي مستحق دي چې د شرکت له و د مساوي برخې غوتونکي شي او له همدې امله د شرکت د زيانونو 

  .پر واندې هم مساوي مکلفيتونه لري

  Stock exchangeار د ونو باز

د عرضې او .... ) ارزت لرونکې پاې، سهام او( له هغه منظم او قانوني مارکې خه عبارت دى چې په هغه کې ضمانتونه، لکه 

  .تقاضا د پياوتيا له امله په راتلونکي کې رامنته کېي پلورل کېي

  : و بازار عموما په دوه وله خدمت کويد ون

د لوميو بازارونو په توه چې په هغه کې سهامي شرکتونه، حکومتونه، اروال، او شرکتي بنسونه کوالى د پس اندازونو د ) ١(

  .انقال او جاري کولو له الرې په خطر لرونکو معامالتو کې سرمايه تر السه کي

ه هغو کې پانوال خپل مالي ضمانتونه  په نور پانوالو د نغدو پيسو په بدل کې پلوري، او په دې دويم ثانوي مارکېونه چې پ) ٢(

.ساتي) سياليت( ترتيب سره د خپلې پانونې د خطر په کمولو سره په خپل مالي سيستم کې د اتيا و نغديه 
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  مأخذونه او سرچینې

  :چې په الندې پته د السرسي او موندلو و دهد افغانستان د بانک لرونکو ویب پاه و یا اتارنما 

http://www.aba.org.af/about.asp.

: د افغانستان د بانکدار او اسعارو ویب پاه چې په الندې پته د السرسي او میندلو و ده

http://www.afghanistans.com/Information/Economy/CurrencyBanking.htm

د خصوصي سکتور او مالي : د افغانستان اسالمي جمهوریت ته د آسیایي پراختیا د مالي وجوهو ورکې؛ آسیایي پراختیایي بانک

  : په الندې پته موندل کیي. ز کال، نوومبر ۲۰۰۶د : د خپریدلو نیهمارکی د پراختیا پروارم؛ 

http://www.adb.org/Documents/RRPs/AFG/37393-AFG-RRP.pdf.

برنامې د پلي کېدو لپاره د عملي الروود د : د وو اقتصادونو او سوداریو د قانون اصالحات برونز الن هامیلتون؛سهامي شرکت 

  :مسوده، په الندې پته یې موندالی شی

http://www.bizlawreform.com/CLIRTechPub-r2b.pdf. 

په الندې پته ورته . معامالت د چاپیریال پراختیا د سودار او: د تالرې لپاره اجناان هامیلتون؛ افغانستان سهامي شرکت 

  : السرسی کوالی شی

http://afghanistan.usaid.gov/en/Article.172.aspx.

  : چې په الندې پته یې موندالی شی. د افغانستان بانک قانون

http://www.centralbank.gov.af/pdf/7Latest%20approved%20DAB%20law%20English%20ver
%20%20Dec.pdf.

و کې د غیر رسمي پورونو الرې چارې، د د افغانستان په لرې پرتو سیم: د پیسو پیدا کولکی لین، فلورت ژی و پین آدم؛ 

  .ز کال، جون ۲۰۰۷: د خپریدلو نیه، )AREU(افغانستان د ینې او ارزونې واحد 

ز کال  ۲۰۰۳ه،  ۳۵د انور الحق احدي سره مرکه، د آسیایي پراختیاي بانک ینه، : په افغانستان کې بانکداريدوید، کرور؛ 

  :ی شیالندې پته یې تر السه کوال چې په

http://www.adb.org/Documents/Periodicals/ADB_Review/2003/vol35_5/interview.asp.

ز کال چې په الندې پته  ۲۰۰۳، ۱۴ژباه، د یسمبر په افغانستان کې د قانکدار د قانون موقته ، په افغانستان کې د بانکدار قانون

  : یې تر السه کوالی شی

http://www.centralbank.gov.af/pdf/6Banking%20Law%20_english%20Version_%20Final_De
c_.pdf.

په افغانستان کې اقتصادي اصالحات او خصوصي جوونه؛ د :  ؟د چارو سم او ناسم ترتیبیی ترسن، انا و بلی وت جمیز؛ 

  ز کال۲۰۰۶،  مبرو، نو)AREU(افغانستان د ینو او ارزونو واحد 

د ؛ نیویارک، مالي بنسونه او دستاویزونه په نیوال مارکی کې: د پانې او پیسو مارکیونهمیلتون؛ . روز، پی ترسن، مارکویز، اچ

  ز کال2006: یدلو نیهرد خپهیل آروین،  -مک راو خپرونه

د نیوال سی؛ . واشنتن دینستان تاریخچه؛ اد افغ: ز کال کې سوداریزې چارې ۲۰۰۹په ؛ نیوال بانک او نیوال مالي شرکت

.ز کال ۲۰۰۸: د خپریدلو نیه، بانک چاپتون

http://www.aba.org.af/about.asp
http://www.afghanistans.com/Information/Economy/CurrencyBanking.htm
http://www.adb.org/Documents/RRPs/AFG/37393-AFG-RRP.pdf
http://www.bizlawreform.com/CLIRTechPub-r2b.pdf
http://afghanistan.usaid.gov/en/Article.172.aspx
http://www.centralbank.gov.af/pdf/7Latest approved DAB law English ver  Dec.pdf
http://www.adb.org/Documents/Periodicals/ADB_Review/2003/vol35_5/interview.asp
http://www.centralbank.gov.af/pdf/6Banking Law _english Version_ Final_Dec_.pdf
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	۲- د افغانستان د پولي پاليسۍ تدوين، تصويب او اجرا؛
	۳- د بهرنيو اسعارو لپار د پاليسۍ تدوين، تصويب او اجرا او د افغانستان د داخلي اسعارو د تبادلې  لپاره لازم اقدامات؛
	په افغانستان کې د بهرنيو اسعارو د رسمي ذخيرو جوړه ول او ساتنه؛
	۴- د افغانيو د بانک نوټونو چاپ او صادرول؛
	۵- د بانکدارۍ په برخه کې د مشورې خدمت د افغانستان د پولي استازي په توګه؛
	۶- د جوازنامو صدرو او ثبت او پر بانکونو، صرافانو، د پولي خدمتونو پر وړاندې کوونکو، تادياتو، د بانکي ضمانتونو پر برابرونکو، د ضمانتونو د لېږد سيستم او دې ته پر ورته بنسټونو څار او اړوند نظارتي بورد ته د راپور وړاندې کول؛
	۷- د تادياتو، د ضمانتي لېږد چې د دولت په واسطه يا د افغانستان بانک له لارې صادرېږي او همدارنګه د حسابي معملاتو  او له دې سره اړوندو ضمانتونو لپاره د سالمو او کار ورکوونکو مالي سيستمونو  تاسيس، ساتنه او پرمتخګ؛
	او د پاى ټکى چې ستاسې لپاره بايد وويل شي هغه دادى د افغانستان بانک د قانون لومړۍ ماده يو شمېر داسې کليدي اصطلاحات تعريفوي چې کېداى شي تاسې په راتلونکي کې له هغه سره مخ شى، دا له تاسې سره مرسته کوي په ځانګړې توګه په راتلونکې کې د افغانستان په مالي سيستم کې په جديت سره دخيل و اوسۍ.

	۵ - د رسمي پور ورکولو سيستم د غيري رسمي سيستم پر وړاندې
	ستاسې په اند کېداى شي په افغانستان کې د پور رسمي او غيرې رسمي سيستمونه سره همغږي کړو؟   تاسې کولاى شى په افغاني ټولنه کې په نورو برخو کې هم داسې څه پيدا کړى چې د رسمي او غيرې رسمي سيستمونو تر منځ دومره ضاد موجود وي لکه د پور د سيستمونو تر منځ چې شته؟ هغه ټکي چې دلته مو د دې دواړو سيستمونو په اړه ولوستل د پوراخيستنې د غيرې رسمي سيستم پر وړاندې د رسمي سيستم په اړه ستاسې په تصور کې کوم بدلون راوست او که نه؟ که هو، په کومو لارو او دلايلو؟
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