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 كليات

 

 

 اطالعات پايه 

واحد پول و تفاوت زمان با ايران ارايه شهرهاي مهم ،  ، در اين بخش ، اطالعات پايه اي كشور افغانستان شامل موقعيت

.مي شود  

كشورنام رسمي   

 جمهوري اسالمي افغانستان

 موقعيت جغرافيايي

تنها كشور خاورميانه محسوب مي » اردن هاشمي«افغانستان سرزميني كوهستاني و محاط بر خشكي است، و جز 
.راه ندارد» دريا«شود كه به   

اين كشور با كشورهاي ايران از . اين سرزمين درنيمكره شمالي، نيمكره شرقي و درمحدوده آسياي ميانه واقع است
از شرق، كشمير از جنوب شرقي و  چيناز شمال،  نتاجيكستااز شمال،  ازبكستاناز شمال،  تركمنستانغرب، 

هاي  يكي از مهمترين مشخصه. هايش سرد است هاي آن گرم و زمستان تابستان.مرز است از جنوب هم پاكستان
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ها اغلب طوالني است همين  هاي افغان يكي از داليلي كه جنگ. جغرافيايي افغانستان كوهستاني بودن آن است
.كوهستاني بودن افغانستان است  

:مساحت  

.است كيلومتر مربع 652، 225مساحت اين كشور   

:همسايگان  

     

از شرق،  چيناز شمال،  تاجيكستاناز شمال،  ازبكستاناز شمال،  تركمنستاناين كشور با كشورهاي ايران از غرب، 
.مرز است از جنوب هم پاكستانكشمير از جنوب شرقي و   

: جمعيت  

ت رشد ساالنه جمعي.ميليون نفر است29835392نزديك به  2011جمعيت اين كشور بر اساس آمار تخميني در سال 
.درصد است2,375در اين كشور   

:شهرهاي مهم  

پر جمعيت ترين شهرهاي .و پايتخت آن كابل نام دارد تقسيم مي گردد) استان(واليت  29جمهوري افغانستان به 
 57/100نفر قندوز  58/800نفر، جالل آباد  130/600نفر، مزار شريف  177/300نفر؛ هرات 500/225قندهار  افغانستان 
بقيه شهرها جمعيت اندكي داشته و با چهره سازي روستايي مانند و حتي ظاهر يك  .ميباشندنفر 41/200نفر، بغالن 

بقيه نيز زندگي عشايري  8/6%روستا ساكن هستند و  20/000در حدود  73/7%در شهر و  16/5.%شهر را نيز ندارند
از شهرها زندگي مي كنند، اساس جامعه در اين ميليون افغاني در خارج  17دارند؛ و به دليل اينكه حدود ) چادر نشين(

.مي باشد» ده « كشور   

:واحد پول  
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.است واحد پول اين كشور افغاني .افغاني افغانستان ميباشد 46,45هر دالر آمريكا برابر  2011در سال .است   

:تفاوت زمان با ايران  

ساعت بين المللي . است+) 4,5(جلوتر ساعت بين المللي اين كشور نسبت به ساعت گرينويچ چهار ساعت و نيم 
.ن استاافغانستان يك ساعت عقب تر از اير  

 فصل اول

 محيط سياسي و قانوني

  1.محيط سياسي
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با نگاه اجمالي به قانون اساسي جمهوري اسالمي افغانستان، به اين نتيجه مي رسيم كه نظام سياسي حكومت جديد 
قانون اساسي، رئيس جمهور به عنوان شاخص ترين  61و  60افغانستان از نوع نظام رياستي است؛ زيرا طبق ماده ي 

افزون بر آن، وي رياست . از سوي ملت، انتخاب مي شودمقام حكومتي و به عنوان رئيس دولت با انتخاب آزاد و سري 
رئيس جمهور در رأس دولت «: قانون اساسي، چنين آمده است 60در ماده ي . قوه ي مجريه را نيز عهده دار است

و قضائيه مطابق به احكام  مقننهجمهوري اسالمي افغانستان قرار داشته، صالحيت هاي خود را در عرصه هاي اجرائيه، 
رئيس جمهور با كسب اكثريت «: اين قانون چنين آمده است 61در ماده ي ) 35(» .اين قانون اساسي اعمال مي كند

در  همچنين» .درصد آراء رأي دهندگان از طريق رأي گيري آزاد، عمومي، سري و مستقيم انتخاب مي گردد 50بيش از 
با توجه به » .شكل از وزراء كه تحت رياست رئيس جمهور، اجراي وظيفه مي نمايندحكومت مت«: آمده است 71ماده ي 

 .مواد مزبور، رئيس جمهور افزون بر داشتن باالترين مقام رسمي، رياست نهاد اجرايي را نيز عهده دار است
ي است، از راه ، كه مقتدرترين مجلس شوراي مل»ولسي جرگه«همچنين طبق مواد ديگري از همين قانون، نمايندگان 

شوراي ملي دولت جمهوري اسالمي « : مي گويد 81ماده ي . انتخابات عمومي، سري و مستقيم برگزيده مي شوند
در » .افغانستان به حيث عالي ترين ارگان تقنييني، مظهر اراده ي مردم آن است و از قاطبه ي ملت نمايندگي مي كند

وسط مردم از طريق انتخابات آزاد، عمومي، سري و مستقيم انتخاب اعضاي ولسي جرگه ت«: هم آمده است 83ماده ي 
ولسي جرگه يا مجلس شوراي ملي و (شوراي ملي متشكل از دو مجلس «: نيز آمده است 82در ماده ي » .مي گردد

و » ولسي جرگه«بدين سان، شوراي ملي، كه متشكل از دو مجلس ) 37(» .مي باشد) يا مجلس سنا) 36(مشرانو جرگه 
 .است، عالي ترين مقام قانون گذاري و به عنوان نمايندگان برگزيده ملت افغانستان است» مشرانو جرگه«

يكي در انتخاب رئيس حكومت كه : با نظرداشت به مواد مزبور، اراده ي عمومي ملت در دو مرحله تجلي پيدا مي كند
 .جرگهرياست نهاد مجريه را داراست و ديگري در برگزيدن نمايندگان ولسي 

مطابق موادي از  -همان گونه كه ذكر شد  -بدين روي، در ظاهر، نظام رياستي در اين سرزمين شكل مي گيرد؛ زيرا 
 .قانون اساسي، رئيس جمهور منتخب مردم بوده و رئيس قوه ي مجريه نيز هست

ست كه هيچ كدام از ، تفكيك كامل قواي سه گانه ا»رياستي«اما سخن در اين است كه شاخص هاي اصلي اين نظام 
سه نهاد در برابر همديگر مسئوليت پاسخگويي ندارند؛ مثال، مجلس نمي تواند اعضاي هيأت دولت را زير سؤال ببرد يا 

نظام رياستي نظام سياسي است كه در آن «: حقوق دانان نظام رياستي را چنين تعريف كرده اند. استيضاح نمايد
ساسي اعالم شده است و قوه ي مجريه در دست رئيس جمهور، كه مستقيم از تفكيك قوا به طور مطلق، در قانون ا

سوي ملت انتخاب مي شود، متمركز است و شخص رئيس جمهور و وزيران در برابر قوه ي مقننه يا پارلمان مسئوليت 
 » .ندارد

فكيك مطلق قوا را در آن است كه قانون اساسي اين گونه نظام ها ت» رياستي«بنابراين، شاخص ترين نشانه ي نظام 
را پذيرفته است، ولي از تفكيك » رياستي«نظر مي دارد، و حال آنكه قانون اساسي افغانستان در عين اينكه نظام 

 .كامل قوا پيروي نمي كند، بلكه از تفكيك نسبي يا همكاري قوا حكايت دارد

 روابط قواي سه گانه

نظام رياستي يا تفكيك كامل قوا موجب پيدايش نهادهاي تخصصي حاكم مي گردد كه هر نهاد به انجام وظيفه ي 
در اين نظام، شخصيت قواي حاكم . خاص خود مشغول است و هيچ يك از قوا حق انجام وظيفه ي قواي ديگر را ندارد

يارات ديگري، كار خود را انجام دهد و هيچ يك از قوا اقتضا دارد كه هر يك از قوا، بدون برتري و دخالت در قلمرو اخت
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گويند كه از دل » تفكيك مطلق قوا«چنين استقاللي را . حق سؤال، استيضاح، عزل و انحالل يكديگر را نداشته باشند
 .به شمار آورد» رياستي«بر اين اساس، نمي توان نظام سياسي افغانستان را . برمي خيزد» رياستي«نظام 

ي رسد قانون اساسي افغانستان راه نسبتا جديدي را پذيرفته و آن اين است كه در عين پذيرش نظام به نظر م
رياستي، از تفكيك كامل قوا پيروي ننموده، بلكه در مجموع، به سوي همكاري، همسويي و تعامل قوا گام برداشته و در 

، نمايندگان مجلس حق دخالت »رياستي«ر نظام را پذيرا گرديده است؛ زيرا د» تفكيك نسبي«واقع، نظام و سازوكار 
در حيطه ي كاري قوه ي مجريه را نداشته، وزرا هيچ گونه مسئوليت پاسخ گويي در برابر مجلس را ندارند، و حال 

قانون اساسي  91بند يك ماده : اينكه به عكس اين ويژگي، در موادي از قانون اساسي افغانستان چنين آمده است
اتخاذ تصميم در مورد استيضاح از هر يكي از وزرا، مطابق به «: مي گويد» ولسي جرگه«ت نمايندگان درباره ي صالحي

درصد كل اعضا،  20ولسي جرگه به پيشنهاد «: هم مي گويد 92ماده ي » .اين قانون اساسي مي باشد 92حكم ماده ي 
شده قناعت بخش نباشد، ولسي جرگه موضوع  هر گاه توضيح ارائه. مي تواند از هر يك از وزرا استيضاح به عمل آورد

اين . رأي عدم اعتماد از وزير بايد صريح، مستقيم و بر اساس داليل موجه باشد. رأي عدم اعتماد را بررسي مي كند
هر يك از «: قانون اساسي مي گويد 93همچنين ماده » .رأي به اكثريت آراء كل اعضاي ولسي جرگه صادر مي گردد

شخصي كه از او . دو مجلس شوراي ملي، مي تواند از هر يك از وزرا در موضوعات معين سؤال نمايدكميسيون هاي هر 
 » .سؤال به عمل آمده، مي تواند جواب شفاهي يا تحريري بدهد

با نگاهي به مواد مزبور، تفكيك نسبي قوا، يا موجوديت نظام پارلماني در افغانستان، به ذهن تداعي مي شود؛ زيرا 
ساسي نظام هاي پارلماني، اصل را بر سودمند بودن پيوندهاي رسمي ميان قوا قرار داده اند و نه جدايي كامل و قوانين ا

مسئول بودن اعضاي كابينه در برابر مجلس قانون گذاري با دادن رأي اعتماد مجلس به اعضاي دولت . مطلق آنها
ريت اعضاي قوه ي مقننه، پيش بيني شده در قانون اساسي اگر اعضاي كابينه يا دولت نتوانند آراء اكث. نمايان مي شود

را به سود خود جذب كنند و اكثريت نمايندگان به دولت يا هر يك از وزيران رأي موافق ندهند، در اين صورت اعضاي 
  .كابينه نمي توانند به كار خود ادامه دهند

قانون اساسي افغانستان به گونه اي تنظيم شده كه  در هر صورت، روابط قوا، به ويژه قوه ي مقننه و قوه ي مجريه در
قوه ي مقننه و مجريه در اين قانون، همانند نظام هاي سياسي . در نهايت، بيانگر همكاري قوا و تفكيك نسبي آنهاست

 .پارلماني، درهم تنيدگي و پيوند دارند، به گونه اي كه شبكه ي وسيعي از تعامل ميان آن دو به چشم مي خورد
نظر از قوه ي مجريه، كه حتي در نظام هاي پارلماني نيز از استقالل بسياري برخوردار است و مجلس يا مجالس صرف 

نمايندگان چندان در آن نقش ندارند، از مجموع مواد قانون اساسي افغانستان در رابطه با تعامل و روابط بين قوه ي 
ذيرفته شده در آن، در عين تفكيك وظايف قوا و علي رغم مجريه و مقننه، به اين نتيجه مي رسيم كه نظام سياسي پ

پذيرش ظاهر رياستي آن، نظريه ي همكاري و سازوكار تفكيك نسبي قوا نيز در مواد متعددي از اين قانون وجود دارد، 
مهم  از جمله ي. است، به هيچ عنوان سازگاري ندارد» رياستي«به گونه اي كه با تفكيك كامل قوا، كه الزمه ي نظام 

و حتي مشروعيت آن » ولسي جرگه«ترين مواردي كه اين قانون مورد توجه قرار داده، مسئوليت سياسي حكومت نزد 
بعد از «: قانون اساسي در اين رابطه مي گويد 161بند دوم ماده . پس از برگزاري نخستين جلسه ي شوراي ملي است

مطابق به احكام اين ) 40(ز، حكومت و ستره محكمه داير شدن اولين جلسه ي شوراي ملي، در خالل مدت سي رو
 ».قانون اساسي تشكيل مي گردند

در رابطه با تعامل و روابط قوا، قانون اساسي افغانستان برخي امتيازات و برتري ها به مجلس شورا اعطا نموده است، هر 
امتيازات مجلس طبق قانون اساسي،  چند در برابر، دولت ياقوه ي مجريه نيز امتيازات فراواني داده است؛ از جمله
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 :موارد ذيل است
 64و ماده ي  12و  11ضرورت تأييد ولسي جرگه نسبت به تعيين وزرا و ساير مقامات بلندپايه ي كشور؛ در بند . الف

، رئيس بانك مركزي، رئيس امنيت ملي و رئيس سره مياشت، )رئيس دادستان(تعيين وزرا و لوي سارنوال «: آمده است
 ».تأييد ولسي جرگه و عزل و قبول استعفاي آنها، تعيين رئيس و اعضاي ستره محكمه به تأييد ولسي جرگهبه 

اتخاذ تصميم نهايي راجع به پروگرام هاي ... «: مي گويد» ولسي جرگه«درباره ي صالحيت  91همچنين ماده ي 
براي  117؛ همان گونه كه در ماده ي »ن اساسيانكشافي و بودجه ي دولتي، تأييد يا رد مقرري ها مطابق به احكام قانو

 .اشاره شده است» ولسي جرگه«، با تعيين رئيس جمهور و تأييد »ستره محكمه«انتخاب اعضاي 
در خصوص تعيين خط مشي اساسي سياسي كشور، اعزام نيرو به خارج از افغانستان، » ولسي جرگه«ضرورت تأييد . ب

تعيين ... «: آمده است 64راري؛ در زمينه ي موارد مزبور، در بندهايي از ماده ي اعالن جنگ يا صلح و اعالم حالت اضط
خطوط اساسي سياست كشور و اعالن حرب و متاركه به تأييد شواري ملي و نيز فرستادن قطعات قواي مسلح به خارج 

 ».افغانستان و اعالن حالت اضطرار به تأييد شوراي ملي و خاتمه دادن به آن
نيز اعالن حالت اضطراري از سوي رئيس جمهور را با تأييد شوراي ملي در حالت جنگ، اغتشاش و آفات  143ماده ي 

 .طبيعي براي حفظ استقالل مطرح نموده است
وزرا وظايف خود را به «: مي گويد 77؛ ماده ي »ولسي جرگه«مسئوليت داشتن وزرا در رابطه با وظايفشان نزد . ج

وزرا از وظايف مشخصه ي خود نزد رئيس جمهور و ولسي جرگه . اجرا مي نمايند. ..حيث آمرين واحدهاي اداري 
 ».مسئوليت دارند

دولت در پايان هر سال، وظيفه دارد گزارش مالي سال گذشته و ارائه ي برنامه امور مالي سال جديد را به شوراي . د
ملي در ختم سال مالي درباره ي امور انجام ارائه ي گزارش به شوراي «: مي گويد 75ماده ي  6بند . ملي تقديم كند

 ».شده و پروگرام هاي عمده ي سال مالي جديد
مي  89ماده ي . اعضاي ولسي جرگه مي توانند كميسيون را براي تحقيق درباره ي كارهاي حكومت تشكيل دهند. هـ

مال حكومت، كميسيون ولسي جرگه صالحيت دارد به پيشنهاد يك ثلث اعضا، جهت بررسي و مطالعه ي اع«: گويد
 ».خاص تعيين نمايد

هر دو مجلس شوراي ملي مي تواند از هر يك از وزرا در » تحقيق«هر يك از كميسيون هاي  93مطابق ماده ي 
 .موضوعات معين سؤال نمايد

، ممكن ، اعضاي مجلس مي توانند هر يك از وزرا را استيضاح كنند، كه در نتيجه92و  91از همه مهم تر، طبق ماده . و
 .است با رأي عدم اعتماد، عزل وزير را در پي داشته باشد

ماده ي . صورت مي گيرد» ولسي جرگه«رسيدگي به خيانت ملي، جرايم ضد بشري و جنايت رئيس جمهور از سوي . ز
اتهام عليه رئيس جمهور به ارتكاب . مسئول مي باشد... رئيس جمهور در برابر ملت و ولسي جرگه«: مي گويد 69

هرگاه لويه جرگه اتهام منسوب را به اكثريت دو ثلث آراء كل اعضا تصويب ... جرايم ضد بشري، خيانت ملي يا جنايت
 ».نمايد، رئيس جمهور از وظيفه منفصل و موضوع به محكمه ي خاص محول مي گردد

ت فراواني برخوردار است كه با با نگاهي به اين قبيل مواد از قانون اساسي، مالحظه مي شود كه قوه ي مقننه از امتيازا
 .نظام رياستي يا تفكيك كامل قوا سر سازش ندارد

البته قانون اساسي در برابر امتيازات مزبور كه به مجالس شوراي ملي اعطا نموده، براي حكومت يا قوه ي مجريه نيز 
 :طي نمايد؛ از جمله امتيازاتي را در نظر گرفته است تا شيوه ي همكاري و تعامل قوا مسير طبيعي خود را
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، در صورت ضرورت عاجل، حكومت مي تواند فرمان هاي تقنيني وضع و به اجرا »ولسي جرگه«در ايام تعطيلي 
 -حكومت مي تواند در حالت تعطيل ولسي جرگه، در صورت ضرورت عاجل «: مي گويد 79درآورد؛ چنان كه ماده ي 

فرامين تقنيني بعد از توشيح رئيس . فرامين تقنيني را ترتيب كند -به استثناي امور مربوط به بودجه و امور مالي 
 »... .جمهور، حكم قانون را حايز مي شود

افزون بر خط مشي معمول در روابط قواي مجريه و مقننه در نظام رياستي، امتيازات ديگري نيز براي رئيس جمهور در 
مي  107بند سوم ماده ي . ي مجلس در ايام تعطيليتشكيل جلسه هاي فوق العاده : نظر گرفته شده است؛ از قبيل

جلسات فوق العاده ي شورا در ايام تعطيل به امر رئيس جمهور داير مي شود، و يا پيشنهاد تصويب قوانين « : گويد
 ».64ويژه از طرف رئيس جمهور در هنگام بازگشايي ساالنه ي مجلس شورا مطابق فقره ي نهم ماده ي 

برخي قوانين و مصوبه هاي مجلس شورا، حق وتوي تعليقي دارد؛ چنان كه قسمت دوم ماده ي رئيس جمهور نسبت به 
در صورتي كه رئيس جمهور با مصوبه ي شوراي ملي موافقت نداشته باشد، مي تواند آن را در ظرف «: مي گويد 94

 ».پانزده روز از تاريخ تقديم، با ذكر داليل، به ولسي جرگه مسترد نمايد
: مي گويد 76ماده ي . ين مي تواند مقرراتي را در زمينه ي تطبيق سياست كشور، تنظيم و اجرا نمايددولت همچن

 »... .حكومت براي تطبيق خطوط اساسي سياست كشور و تنظيم وظايف خود، مقررات وضع و تصويب مي كند«
و مقننه، به اين نتيجه مي رسيم كه اين بنابراين، با ارزيابي مواد قانون اساسي افغانستان درباره ي روابط قواي مجريه 

و » تفكيك نسبي«در ظاهر، و نظر به تفكيك وظايف هر كدام از قوا، نظريه ي » رياستي«قانون در عين پذيرش نظام 
نظام سياسي افغانستان از يك : از اين رو، شايد بتوان گفت. سازوكار همكاري قواي حكومت را نيز در نظر گرفته است

از سوي ديگر، پارلماني است و يا به ديگر سخن، نظام نيمه رياستي و نيمه پارلماني است كه اين طرح و  سو، رياستي و
 .ابتكار نسبتا نوين به شمار مي آيد

 

 قوه ي قضائيه در نظام سياسي افغانستان

ت، در تمام قوه ي قضائيه، كه مأموريت اصلي اش امر قضا، حل و فصل خصومت و رسيدگي به شكايت ها و تظلمات اس
استقالل قاضي و قوه ي قضا . ، از ديگر قوا مستقل است»مختلط«و يا » پارلماني«، »رياستي«نظام هاي سياسي، اعم از 

و نيز عدم تسلط و دخالت ديگران در آرائي كه قضات دادگاه ها صادر مي كنند، از اصول مهم حقوقي است كه ضامن 
دين روي، حتي در نظام هاي پارلماني مانند انگلستان و كشورهاي ديگر ب. امنيت و حفظ حقوق فردي و اجتماعي است

 . نيز قوه ي قضائيه از استقالل فراواني برخوردار است و اين مهم در قانون اساسي افغانستان نيز مورد توجه قرار گرفته
مي  116ماده . ه استقوه ي قضائيه از منظر قانون اساسي افغانستان، از جمله نهادهاي مستقل حكومت شناخته شد

اين قوه صالحيت  119برابر ماده ي » ...قوه ي قضائيه ركن مستقل دولت جمهوري اسالمي افغانستان مي باشد«: گويد
رسيدگي به تمام دعاوي اقامه شده در محاكم را داراست، اعم از اينكه دعاوي از سوي اشخاص حقيقي يا حقوقي 

صالحيت قوه ي قضائيه شامل رسيدگي به تمام دعاوي است كه از طرف «: مي گويد 120ماده ي . مطرح شده باشد
به شمول دولت به حيث مدعي يا مدعي عليه در پيشگاه محكمه مطابق به احكام ) حقوقي(اشخاص حقيقي يا حكمي 

مده آ 122در ماده » .صالحيت اين اركان قابل نقل و انتقال به نهادهاي ديگري حكومت نمي باشد. قانون اقامه شود
خارج سازد و به ... هيچ قانون نمي تواند در هيچ حالت، قضيه يا ساحه اي را از دايره ي صالحيت قوه ي قضائيه«: است

 ».مقام ديگر تفويض كند
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بنابراين، قوه ي قضائيه از نظر ماهوي، در ديدگاه قانون اساسي افغانستان، يك ركن مستقل حكومت است و هيچ 
با » ستره محكمه«مرو كاري آن را ندارد، هر چند از نظر شكلي، انتصاب رئيس و اعضاي نهادي صالحيت دخالت در قل

ستره محكمه «: مي گويد 117ماده ي . باشد» ولسي جرگه«عنوان باالترين مقام قضا از سوي رئيس جمهور با تأييد 
از ماده ي  12همچنين بند » . ...تعيين مي گردند... مركب است از نه عضو كه از طرف رئيس جمهور و تأييد ولسي جرگه

 .قانون اساسي تعيين رئيس و اعضاي ستره محكمه را منوط به تأييد ولسي جرگه دانسته است 64
مرتكب جرم و جنايتي در ) اعضاي ديوان عالي قضائي(مطابق قانون اساسي در صورتي كه اعضاي عالي ستره محكمه 

 127ماده ي . سي جرگه مي توانند خواستار محاكمه ي آنان گردندحيطه ي كار و وظيفه ي خود گردند، نمايندگان ول
هرگاه بيش از يك ثلث اعضاي ولسي جرگه محاكمه ي رئيس يا عضو ستره محكمه را براساس اتهام به «: مي گويد

ا جرم ناشي از اجراي وظيفه يا ارتكاب جنايت تقاضا نمايند و ولسي جرگه اين تقاضا را با اكثريت دو ثلث كل اعض
 » ... .تصويب كند، متهم از وظيفه عزل و موضوع به محكمه ي خاص محول مي گردد

بنابراين، قطع نظر از مسائل شكلي، قوه ي قضائيه نهاد مستقل شناخته شده و داراي استقالل و صالحيت ويژه در 
ي قضائيه و اجرائيه ي  حدود وظايف خويش، در چارچوب قانون است، هر چند راه هاي ايجاد رابطه و تعامل ميان قوه

كشور در باب بودجه ي نهاد قضا و يا مطابقت فرامين تقنيني و ميثاق هاي بين المللي با قانون اساسي نيز وجود دارد 
بودجه ي «: مي گويد 125ماده ي . كه زمينه هاي ايجاد ارتباط و همكاري قوا را طبق چارچوب قانون فراهم مي سازد

حكومت از طرف ستره محكمه ترتيب گرديده و به حيث جزء بودجه هاي دولت، توسط قوه ي قضائيه به مشوره ي 
بررسي مطابقت قوانين، فرامين تقنيني، «اين قانون،  121با توجه به ماده ي » .حكومت به شوراي ملي تقديم شود

حكومت و يا محاكم، معاهدات بين الدول و ميثاق هاي بين المللي با قانون اساسي، و تفسير آنها براساس تقاضاي 
 ».مطابق به احكام قانون از صالحيت ستره محكمه مي باشد

 

با توجه به مواد و چارچوب قانون اساسي افغانستان و روابطي كه ميان قواي سه گانه درنظر گرفته شده است، مي توان 

پارلماني كامل، بلكه نظامي چنين برآورد كرد كه نظام جديد سياسي افغانستان نه نظام رياستي كامل است و نه نظام 

از لحاظ سپردن زمام امور با . است كه هم از برخي شاخصه هاي رياستي برخوردار است و هم از برخي مزاياي پارلماني

از سوي ديگر، با . اختيارات وسيع به دست رئيس جمهور در مقام رئيس دولت، توان قوه ي اجرائيه را باال برده است

به مجالس قانون گذاري و نظارت آن بر كار اعضاي هيأت دولت، قوه نظارتي نيرومندي را درنظر دادن امتيازات فراوان 

است و شايد بتوان نام آن را » نيمه پارلماني«و » نيمه رياستي«بدين روي، نظام سياسي افغانستان نظامي . داشته است

.همراه دارد از نوع جديد ناميد كه تا حدي مزاياي هر دو نظام را به» مختلط«نظام   

. بنابراين، نظام رياستي كامل نيست. در اين نظام، به جاي تفكيك كامل قوا، تفكيك نسبي و همكاري قوا وجود دارد

نيز دولت حق . همچنين در آن، مقام نخست وزيري برداشته شده و جاي آن را رئيس جمهور تصاحب نموده است

مختلط «از اين رو، مي توان نام آن را نظام . پارلماني كامل هم نيستاز اين رو، نظام . انحالل قوه ي مقننه را ندارد

.ناميد» نوين  

اكنون كه تا حدي قانون اساسي افغانستان تدوين گرديده و براي اولين بار در تاريخ سياسي افغانستان، حقوق مدني و 
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ولت افغانستان به سوي ملت احوال شخصي شيعيان مظلوم اين سرزمين نيز به رسميت شناخته شده است و مردم و د

سازي حركت مي كنند، زمان آن فرارسيده است كه تمام اقوام و مليت ها با آگاهي كامل و اراده ي پوالدين، آستين 

همت را براي آباداني افغانستان نوين و انتخاب مديران اليق و كارا باال بزنند تا با اتحاد و هماهنگي كامل بتوانند از 

يون شهيد راه آزادي و اسالم حمايت نمايند و از حقوق جامعه و مردم خويش دفاع كنند و با آرمان هاي يك ميل

انتخاب افراد خبير و دانا در رأس هرم كارهاي اجرايي و نيز با به وجود آمدن مجلس شوراي ملي قدرتمند، سعي كنند، 

وانين ديگر را توسط مجلس شورا با توجه هم از يكه تازي و استبداد قوه ي مجريه جلوگيري نمايند و هم خطوط كلي ق

.بادا كه چنين شود، ان شاءاهللا. به مبناي شريعت مبين اسالم، مطابق روح قانون اساسي تعيين كنند  

  1-1.تاريخچه حكومت

عنوان يك كشور و يك ملت داراي تاريخي جديد است؛ اما، اين سرزمين از لحاظ قدمت تاريخي،  ، اگرچه بهافغانستان
محل پيوندگاه  جاده ابريشمافغانستان بدليل قرارگرفتن در مسير .رود شمار مي هاي جهان به ترين سرزمين يكي از كهن

اين موقعيت مهم و . است رفته هاي بزرگ جهان بوده و يكي از مهمترين مراكز بازرگاني عصر باستان به شمار مي تمدن
هاي بزرگ  ها و تمدن ئواستراتژيكي و ژئوپوليتيكي افغانستان در شكل دادن موزائيكي غني از فرهنگحساس ژ
و طي  سنگي پارينهاز عصر . است در اين كشور نقش مهمي داشته هنديو  النهريني بين، يوناني، ايرانيهمچون 

اي در معرفي و گسترش اديان جهاني  ، جايگاه عمدهايرانيان شرقي باستانافغانستان، يا همان  هاي تاريخي، مردم دوره
از اين رو . اند بوده آسياقش مهمي در بازرگاني و دادوستد داشته و گهكاه كانون مسلط سياسي و فرهنگي در و ن

ز در گوشه و كنار اين ها هنو گشايان بوده كه ردپاي آن افغانستان در طول تاريخ گلوگاه يورش مهاجمان و جهان
اش و حضور  سبب موقعيت مهم و حساس ژئواستراتژيكي و ژئوپوليتيكي از افغانستان به.شود سرزمين ديده مي

هاي  چهارراه فرهنگ"عنوان  هاي بزرگ در تاريخ هزاران سالة اين سرزمين به ها و تمدن موزائيكي غني از فرهنگ
 .شود ياد مي "باستان

 :تاريخ افغانستان 

 12000يكي از فرماندهان قشون وي بنام احمدخان ابدالي دراني با  1747با كشته شدن نادر شاه  افشار در ماه جون 
هزار سرباز تحت فرماندهي خويش راه قندهار را در پيش گرفته و در ماه اكتبر همان سال تاج شاهنشاهي را بر سر 

احمدخان ابدالي توانست . ريخ سياسي افغانستان گشود تاجگذاري احمد شاه ابدالي فصل نويني را در تا. گذاشت
گرچه او را نمي توان موسس كشور افغانستان به معناي دولت . تاسيس نمايد 1747اولين حكومت افغاني را در سال 

 .ملت ناميد ولي بايد ادعا كرد كه احمدشاه ابدالي موسس حكومتي افغاني بوده است 

در )  محمدزاييسدوزاييها و(  به بعد حكومت مستقل افغانستان را همواره دو خانواده از طايفه ابدالي  1747از سال   
 . دست داشته اند
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ي سرزمينهاي واقع در غرب رود  همه. احمدخان سدوزايي دست به يك پارچه ساختن مملكت زد، كابل را تصرف نمود
احمدخان (احمدشاه . نواع مشكالت از دست مغوالن هند باز پس گرفت، با پذيرفتن ادرياي عمانتا  كشميرسند را، از 

اي خود را  دهلي را تصرف كرد و خزانه  1756مرتبه بر هند لشكر كشيد در سال  12ملقب به احمدشاه بابا ) سدوزايي
بعد همچنان بعد از مرگ احمدشاه درسال  تا چهل وپنج سال . گرفته بود انباشت غنيمتبا ثروت سرشار كه از آنجا 

 .ي سدوزايي ادامه يافت  رقابت و كشمكش و دسيسه چيني در ميان مدعيان حكومت در طايفه

، پايتخت خود را از قندهار به كابل انتقال داد و مدت بيست سال ورشاهتيمپسر دوم و جانشين احمدشاه، يعني 
تيمور شاه بيست و سه پسر داشت اما نتوانست براي . بر قلمرو وسيع اما نا مطمئن حكم ميراند  1793- 1773از

ايي مشغول توطئه و تحريك براي دست يافتن به طي بيست و پنج سال شاهزادگان سدوز. خويش جانشين تعين كند
در اين مدت از ميان پسران تيمور شاه، . حكومت كابل بودند و قلمرو اين حكومت هم به مرور زمان از هم مي پاشيد

سه برادر هر كدام براي چند صباحي و يكي از ايشان دو بار به حكومت رسيدند، و هريك از ايشان نيز بزودي قرباني 
اي محمدزايي به قتل رساندند و پسر بزرگ وي را  بعد از اينكه اين برادران رئيس طايفه. اي خانوادگي گرديدنده توطئه

 1818اين طايفه علم طغيان عليه سدوزاييها را بلند كرد، و در سال . اي صبر محمدزاييها لبريز شد كور كردند، كاسه
 . ، جوانترين پسر رئيس طايفه محمد زايي، حاكم سدوزايي را در حوالي كابل شكست دادمحمدخان دوست

دوست محمد از انگليسها كه عمال . خود را امير افغانستان خواند  1835دوست محمدخان در شرايطي بحراني درسال 
له پنجاب ميان ايشان ميانجيگري نمايند و در ضمن به انگليس از سيكها حمايت ميكردند تقاضا نمود تا بر سر مسئ

دوست محمد خان وقتي زمام امور را در دست . قول داد كه افغانها مانع پيشروي روسها از شمال به جانب جنوب شوند
صورت افغانستان ب. ي قلمرو خويش بودند ها و توسعه روي گرفت كه دو امپراتوري بزرگ روسيه و انگليس سرگرم پيش

اي در رقابت شطرنج وار اين  اي پياده مانع و حد فاصل طبيعي و كوهستاني در ميان اين دو امپراتوري، به مهره
وقتي دوست محمد در مبارزه . و دست آخر به سپري براي جلوگيري از تصادم آن دو، بدل شد 19قدرتهاي بزرگ قرن 

وي كمك كنند، چه كه آنها آخرين حمالت دوران احمدشاه  با سيكها از انگليس كمك خواست آنها حاضر نشدند كه به
بر هند را هنوز بخاطر داشتند و اجازه نمي دادند تا افغانها اين مردمان كوه نشين و حادثه جو و فاقد حس وفاداري را 

ز همين احساس خطر باالخره باعث شد كه دوست محمدخان دوسال بعد ا. اي خود بر هند باشند تهديدي براي سلطه
دوست محمدخان از انگليس كمك خواست تا كرد كه هرات ايران را از ايران جدا نموده و . حكومت افغانستان كنار رود

روي  هابا وجو اينكه از پيش انگليس. به خاك خود ضميمه نمايد تا سدي در برابر حركت روسه تزاري درست نمايد
به درخواست امير دوست محمد جواب منفي . طر نمودندروي روسيه در آسياي مركزي بيشتر احساس خ ايران و پيش

دراين وقت انگليس خطر را بسيار جدي تلقي نموده اعالن نمود كه . دادند، وي نيز ناگزير دست به دامان تزار روس زد
براي حفظ هند بريتانيا در مقابل دست درازيهاي روسيه ضرورت ميداند تا در كابل يك حكومت دوست انگليس باشد، 

اين وقت شاه شجاع، شاهزاده مخلوع و بي تخت و تاج سدوزايي اعالن كرد كه هرگاه انگليسها در رسيدن به در
از سوي ديگر ايران هم مدعي ديگري .حكومت كابل به وي كمك كنند، او حاضر است كه پشاور را به سيك ها واگذارد

ني افغانستان را داشت و به همين منظور جهت بود كه قصد باز گرداندن خاك از دست رفته خود در واليات شرقي يع
تنبيه حاكم ياقي خود در هرات به هرات و مناطق تحت حمايت خود در افغانستان نيروي نظامي فرستاد اما انگليس ها 
كه با گسترش ايران و بازگشت ايران به مرزهاي قديمي خود مخالف بودند و اين امر را در تضاد با منافع خود مي ديدند 

ز اين حركت ايران احساس خطر براي هند بريتانيا مي نمودند به ايران حمله نظامي نمودندو با پياده كردن نيرو هاي و ا
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سال جنگ موفق به شكست ايران و انعقاد توافق نامه پاريس شده كه  2نظامي خود در سواحل خليج فارس و پس از 
 .قالل افغانستان را به رسميت مي شناسددر اين توافق نامه هرات از ايران جدا شده و ايران است

ها افغانستان را اشغال كردند  انگليس. با  توجه به اينكه افغانستان بايد حد فاصل روسيه و ايران با هند قرار مي گرفت 
جنگ بين افغانستان  1838در سال  .شود آغاز مي  1842 -  1838و بدين ترتيب نخستين جنگ انگليس و افغانستان 

ها و دسايس  دوست محمدخان كه در كابل خود را در چنبر توطئه. روي داد هلمنداي  و انگليس در بخش جنوبي دره
دند و شاه شجاع نيز بر حكومت نيروهاي انگليسي در كابل مستقر ش. گرفتار ديد، ناگزير به تبعيد در هند تن در داد

اي ودسيسه  اي محاصره نيروهاي انگليسي كه  از شاه شجاع حمايت كردند و بزودي خود را در حلقه. كابل دست يافت،
در . هاي افغان ها يافتند، جنگجويان افغان از هرسو بر انگليس ها حمله نمودند و محاصره را روز تا روز تنگتر ساختند

رهبران قبايل نيز تضمين نمودند كه آن ها . ها اعالن نمودند كه حاضر اند كابل را تخليه كنند انگليس  1857ژانويه 
اي زن و كودك،  مرد جنگي، عده 4500ستون نيروهاي انگليسي مركب از . ه هند خواهند رساندبدون آسيب خود را ب

خدمه و ساير همراهان لشكر در ميان برف سنگين و سرماي شديد زمستان، كابل را ترك كردند، اما ناگهان  12500
براي بدست آوردن غنيمت بر  حمله كننده گان كساني بودند كه. مورد هجوم قبايل خشمگين كوه نشين قرار گرفتند

 .ايشان حمله نموده تمام عفت و احساس بشردوستي را زير پا گذاشته همه را قتل عام نمودند

اينان قلعه . اي كمتر از يك سال بعد گروهي از نيروهاي انگليسي براي گرفتن انتقام رهسپار افغانستان شدند در فاصله
 . گونه مخالفت را سركوب نمودندو بازار بزرگ شهر را به آتش كشيدند، و هر

دوست محمدخان امير تبعيدي از هند به . شاه شجاع كه مورد حمايت انگليس بود در اين گيرو دارها كشته شد
  1863دوست محمد پيش از فرا رسيدن مرگش به سال . افغانستان باز گشت و مورد استقبال مردم قرار گرفت

 .اي كه امروز است، متحد و يكپارچه سازد توانست افغانستان را تقريبا در همان محدوده

آوردن تخت و تاج به جان هم  پس از مرگ دوست محمدخان باز پسرانش مانند پسران تيمورشاه بخاطر بدست
سن و  لندندر سالهاي حكومت داري شيرعليخان . به حكومت رسيد  1867افتادند، سرانجام شيرعليخان در 

وسيه مرزهاي شمالي افغانستان را كه كمابيش با رود جيحون اي به اين فيصله رسيدند كه ر در مذاكره پترزبورگ
 .منطبق است، به رسميت بشناسد، و اين منطقع بايد خارح از نفوذ روسيه بماند

بين انگليس و روسيه پيش آمد، نتايج آن براي   1877اي اين احوال، مشكالت و مسائلي كه در سال  با همه
يك هيأت   1878روسها در مرزهاي شمالي افغانستان لشكر آراستند و در سال . شيرعليخان در نهايت گران تمام شد

انگليس هم برا ي اينكه از معركه عقب نماند متقابال يك هيات سياسي . ديپلوماتيك به نزد امير شيرعلي اعزام كردند
انگليسها . انستان هيأت انگليسي را در تنگه خيبر متوقف ساخترا بطرف كابل گسيل داشتند، اما نگهبانان مرزي افغ

كه از اين رفتار حكومت كابل به خشم آمده بودند، اعالم كردند كه حكومت افغانستان بايد از اين عمل خود 
توضيحات امير شيرعليخان نيز انگليس را قانع . عذرخواهي كند و به هيأت انگليس اجازه بدهند كه وارد كابل شود

 .نكرد، لذا دومين جنگ انگليس و افغان درگرفت
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وقتي انگليسها از طرف جنوب، افغانستان را اشغال كردند، اميرشيرعليخان از روسها استمداد كرد، ولي پاسخي نيافت 
و ناگزير اداره امور را به فرزندش يعقوب خان سپرد و خود به اميد جلب كمك رهسپار شمال گشت، روسها تنها كمكي 

امير شيرعلي نا اميد، . ها از در صلح درآيد وي كردند اين بود كه توصيه نمودند به پايختش برگردد و با انگيس كه به
اگرچه يعقوب خان فرزند شيرعليخان بود و از طرف . چشم از جهان فروبست مزارشريفافسرده و در هم شكسته در 

وي به . اي امور را در شهر كابل در دست داشت، ولي او نيز رهبري نبود كه مورد قبول سران قبايل باشد وي اداره
ط خود را با ساير كشورهاي كه افغانستان بايد رواب ي خواستهاي انگليس كه مهمترين آنها عبارت بود از اين همه

معاهده (نمايندگاني را كه انگليس بنابر مفاد همين معاهده صلح . خارجي با مشورت انگليس تنظيم كند، گردن نهاد
از اين . ها به قتل رسيدند به كابل اعزام نموده بود، چند هفته بعد به دست افغان ميالدي 1879، در سال )صلح گندمك

يعقوب . رو سه لشكر تازه نفس انگليسي كه هنوز آسيبي نديده بودند وارد صحنه شده، كابل و قندهار را اشغال كردند
 .هند تبعيد شدخان بعد از مدت كوتاهي به 

ها پي بردند كه اشغال افغانستان كار چندان مشكلي نيست ولي نگهداري آن خيلي مشكل است، بنابر اين به  انگليس
ها مقبوليت داشته  فكر آن افتادند تا در ميان قبايل كسي را بيابند كه هم مورد قبول مردم باشد و هم نزد انگليس

اي دوست محمدخان  عبدالرحمان خان پسر عموي امير تبعيد شده و نوه باشد، اين آخرين اميد انگليس در وجود
ها از موفقيت خويش در جنگ دوم چشم پوشيده، از افغانستان خارج شدند، عبدالرحمان در  انگليس. تحقق يافت

 .ها تنظيم روابط خارجي خويش را به ايشان واگذاشت قبال گرفتن شناسايي از طرف انگليس

روسها و انگليسها به توافقي قطعي در مورد مرزهاي طوالني افغانستان با روسيه، از مرزهاي ايران در خالل حكومت او 
تعيين گشت، ) Durand Line( ديورندمرزهاي جنوب غربي انگليس نيز بر اساس خط مشهور . تا پامير، دست يافتند

عبدالرحمان در برابر امتياز پادشاهي و شناسايي حكومت خود بر افغانستان معاهده ديورند را امضا كند كه در اثر آن 
امير عبدالرحمان را در تاريخ بنام يك امير آهنين ياد كرده اند، . نيمي از سرزمين پشتونها به قواي بريتانيا تعلق گرفت

پارچگي افغانستان را تأمين و  را تحت فرمان درآورد و يك هزارهتمرد و نافرمان غلزايي و چرا كه او توانست قبايل م
 . تضمين كند

 جنگ اول جهاني و بي طرفي افغانستان

چشم از جهان پوشيد، حبيب اهللا خان پسر بزرگش بر طبق وصيت پدر برجاي وي  1901سال  ن بهاميرعبدالرحمان خا
نزواگرايي پدر را دنبال كرد، وي همواره با هرگونه تالش قدرتهاي خارجي براي كسب حبيب اهللا خان سياست ا. نشست

حبيب اهللا خان طب غربي را در كشور رايج ساخت و خريد و فروش برده را نيز لغو . امتيازاتي در افغانستان مخالف بود
 .تأسيس نمود حبيبيهاي عالي را بنابر الگوهاي غربي بنام  نمود، و يك باب مدرسه

سن پترزبورگ خود يكبار ديگر بر موافقتشان با اينكه   1907اي بين المللي، روسيه و انگليس طي قرارداد  در صحنه
در فاصله كمي بعد از . اي اين دو قدرت باقي بماند، تاكيد كردند اي سپري در ميانه افغانستان همچنان بايستي به مثابه
آلمانها در پي . افغانستان از هردو سو بشدت تحت فشار قرار گرفت. شعله ور شد انعقاد اين قرارداد جنگ جهاني اول

كه  سلطان حميد عثمانيها جلب كنند،  آن بودند كه حمايت و ياري افغانستان را نسبت به خودشان در مقابل انگليس
خود را خليفه مسلمين ميخواند عليه كفار و مشركان حكم جهاد داده بود و استقالل طلبان مسلمان هندي 
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م همه اينها اميرحبيب اهللا كامالً به قول و قراري علي رغ. كوشيدند هر طور شده پاي افغانستان را به جنگ بكشند مي
كه براي حفظ بيطرفي با انگليس گذاشته بود وفا كرد، و با اين كار با مخالفت هاي شديدي در بين مردم خود مواجه 

 وي در مقابل حفظ بي طرفي افغانستان تقاضا كرده بود كه با پايان گرفتن جنگ به اين كشور استقالل كامل داده. شد
 .به قتل رسيد ميالدي 1919اما در سال . شود

  جنگ استقالل

افغانستان  شاهو به عنوان . تخت و تاج پدر را تصاحب كرد امان اهللا خانپس از مرگ اميرحبيب اهللا خان پسر سومش، 
در اين روزها احساسات ضد انگليسي در بين مردم به اوج شدت خويش رسيده بود، زيرا عموما معتقد . پذيرفته شد

بايست در قبال بيطرفي افغانستان در جنگ اول جهاني، استقالل كامل اين كشور را بدان باز  بودند كه انگليس مي
سومين جنگ عليه انگليس را  1919اهللا از احساسات ضد انگليسي مردم استفاده نموده، در سال  نشاه كما. گرداند مي

ي اين كشور به طرف هند آغاز شد، نيروهاي هوايي انگليس براي مدت ده روز پشت هم سفربري نيروها. آغاز كرد
شهر جالل آباد و نواحي خيبر را بمباران كردند، بعد از ده روز جنگ افغانستان تقاضاي آتش بس و پيشنهاد صلح 

از سوي . تقاضا را پذيرفتند انگيلسها هم كه از جنگ اول جهاني خسته و فرسوده شده بودند، با اندكي تعلل اين. نمود
شد،  ود را داشت، و ديگر براي انگليس تهديدي محسوب نميدر روسيه نيز تأثيرات خ 1917انقالب اكتبر ديگر 

افغانستان در نخستين روزهاي جنگ سوم افغان و انگليس اعالن . سياست بلشويكها عدم مداخله در امور ديگران بود
استقالل افغانستان را به رسميت  راولپنديطي قراردادي در ) ميالدي 1921( ش.ه 1300انگليس به سال . استقالل نمود

 .شناخت

اين . شاه امان اهللا سياست گوشه گيرانه پدر بزرگ و پدرش را كنار گذاشته دست به يك سلسله اصالحات اساسي زد
ات شاه مورد قبول قشر مذهبي واقع نشد، مالها و روحانيون محافظه كار دست به تحريكات عليه شاه اصالح اصالح

امان اهللا خان نخستين رهبر افغان بود كه عنوان خود را از امير به شاه ). ميالدي 1927( ش.ه 1307در سال . طلب زدند
الت در جهان و به وي كه از ديدن تحو. ديدن كرد ايرانو  مصر، تركيه، اروپااز  ملكه ثرياتغيير داد، و همراه با همسرش 

كشف . شگفت زده شده بود، دست به اقدامان و اصالحات وسيع زد) ايران و تركيه(ويژه كشورهاي مسلمان همسايه 
حجاب زنان و رايج ساختن لباسهاي اروپايي در دفاتر و ادارات دولتي از نحستين اقدامات شاه جوان افغان بودند كه با 

در مناطق جنوبي افغانستان دست به تحريكات  مالي لنگو گشت، شخصي به نام مخالفت رهبران مذهبي و مالها روبر
كار شده توطئه  و برادران نيز دست به نادرخانگر از سوي دي.علني عليه امان اهللا خان زده و عليه وي فتواي جهاد داد

ها و  شوبها و توطئهخوش آ در اين روزها يكبار ديگر كشور دست. اهللا خان را آغاز نمودند سازي عليه امان و دسيسه
 حبيب اهللا كلكانيدرين ميان جواني بنام . نمودند دسايس گشت، اين آشوبها بار ديگر استقالل افغانستان را تهديد مي

شاه امان اهللا  . به سوي كابل به قصد تصرف تخت و تاج براه افتاد شماليبا تني چند از ياران وفادار و جانباز خود از 
ناسي مردم ، جنگ را الزم ندانسته تخت و تاج را رها كرده به هند رفت و بقيه سي سال عمر خود را خسته از قدر نش

 .در اروپا گذراند

محمد نادرخان در زمرة محافظان امير حبيب اهللا خان خدمت ميكرد، و دست آخر به فرماندهي كل ارتش وي منصوب 
اي محمدنادرخان نيز برمال گشت، لذا پادشاه جوان افغان بعد ازآنكه حبيب اهللا خان به قتل رسيد، خيانت ه. گشت
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اي عالج بيماري عازم اروپا گرديد و در آنجا در  نادرخان به بهانه. امان اهللا خان او را از فرماندهي كل قوا معزول نمود
م به كفر نمود و تباني با انگليس دست به دسيسه چيني عليه دولت تازه بنياد شاه امان اهللا زد، از جمله شاه را مته

تهيه كرده در بين قبايل توزيع نمود همچنان عكس جعلي ) ملكه ثريا(عكسهاي جعلي بي حجاب را از خانم شاه 
ديگري را تهيه كردند كه گويا شاه در اروپا دست پاپ اعظم را بوسيده است، اين همه دسايس محمد نادرخان و 

شاه بدون جنگ و خونريزي تخت و . اه مردم را تحريك نمودندبرادران باعث شدند تا روحانيون فرصت طلب عليه ش
نادرخان و برادران از طريق هند بريتانيا . اميرحبيب اهللا مشهور به كلكاني تخت و تاج را تصاحب نمود. تاج را رها كرد

گشته قبايل پشتون را تحت نام برگشتاندن تخت وتاج به وارث اصلي آن شاه امان اهللا، عليه حبيب اهللا  پكتياوارد 
حبيب اهللا نميخواست كه جنگ كند، او ميخواست كه بدون جنگ و خونريزي تخت و تاج را تسليم . تحريك نمودند

نادرخان بر قرآن مهر نهاد و سوگند خورد كه جان وي . اي نرسد رانش صدمهنادرخان كند، در صورتيكه به وي و طرفدا
نادرخان . حبيب اهللا نيز به سوگند نادرخان اعتماد نموده دست از سلطنت كشيد. و طرفدارانش درامان خواهد بود

كومت رعب و شتم همراه با قبايل جنوبي وارد كابل شده حبيب اهللا و طرفدارانش را از دم تيغ كشيد و بدين طريق ح
تشكيل ميداند نادرخان و برادران را در ) هند (چندين هزار نفر قبايلي كه بيشترشان را مردان آنسوي مرز . را بنا كرد

نادرخان تمام دارايي بانك را بين ايشان . به قدرت رسيدن همكاري نموده بودند، در مقابل خواهان پاداش بودند
و غارت، دار و ندار شهر را مانند گرگان بياباني تاراج نموده با خود به آنسوي مرز اي تاراج  تقسيم كرد، اقوام تشنه

نادرخان و برادران كوچكترين مخالفت را . اي ديگر هم پستهاي مهمي دولتي را تصاحب كردند  انتقال داده و عده
سان را به طرفداري از نسبت به خود و حكومت خويش توسط ژاندارمرهاي خويش در نطفه خنثي ساختند، هزاران ان
آخراالمر نادرخان در . امان اهللا و يا به جرم وطندوستي و آزاديخواهي رهسپار زندانهاي مخوف و سياه چالها نمودند

 . به ضرب گلوله كشته شد عبدالخالقم در اثناي توزيع جوايز در يك مدرسه توسط جواني بنام 1933/خ1312سال 

 حكومت محمدظاهر

يا آمد، و هنگاميكه بجاي پدرش ميالدي بدن 1914/قمري 1332محمدظاهر پسر ارشد محمدنادر پادشاه مقتول به سال 
اعزام شد، وي الي شانزده سالگي در اروپا بسر  محمدظاهر ده سال داشت كه به فرانسه. سال داشت 19نشست فقط 

محمدظاهر وقتيكه بجاي پدر . برد، بعد از شانزده سالگي به افغانستان باز گشت و شامل مدرسه نظامي كابل شد
 .يش قدرت را در دست گرفته مملكت را بزور سرنيزه و رعب و شتم اداره نمودندنشست كودكي بيش نبود ولي عموها

سال بر افغانستان سلطنت نمود اما در حقيقت زماني توانست اداره امور را در دست بگيرد كه داماد و  40ظاهر شاه 
. واگذار نمود )  1963( ف پسر عموي قدرتمند خود ژنرال داوود را از كار بركنار نمود وصدارت را به دكتر محمد يوس

يك سال پس از آن با وجود مخالفت هاي شديد افراد مستبد و قدرت طلب خاندان سلطنتي ظاهر شاه قانون اساسي 
جديد افغانستان را بر اساس آزادي هاي اجتماعي  و اصول مشروطيت با تاسي از قانون اساسي ايران اعالم و تصويب 

ين انتخابات شورا ي ملي را تا به حد امكان با توجه به شرايط آن زمان در جوي آزاد اول  1965نمود پس از آن در سال 
به صدارت رسيدند اما نقطه  1967و احمد اعتمادي  1965برگزار نمود و به دنبال آن محمد هاشم ميوندوال در سال  

دوديت  هاي رايج در كشور هاي نا اوج اين دوران آزادي هاي احزاب و روزنامه ها اععم از مخالف و يا موافق بدون مح
دكتر عبدالظاهر ومحمد موسي شفيق به صدارت رسيدند و اين تغييرات مورد پذيرش  1971در سال .توسعه يافته بود 

ژنرال داوود كه از قدرت دور افتاده بود ، قرار نگرفت و خوي فتنه انگيز وي را بر آن داشت كه در نبود ظاهر شاه در 
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ه كودتا زده و دولت جمهوري را اعالم نمايد و در اين راه از حمايت گروه هاي چپ مورد حمايت دست ب 1973جوالي 
قانون اساسي جمهوري افغانستان را عالم نمود  1974شوروي بصورت كوركورانه استفاده نمود ژنرال داوود در سال 

وران ماه عسل داوود و كمونيست ها د. وسال بعد مقام رياست جمهوري از طرف لويه جرگه  انتصابي خود كسب نمود 
با توجه به سنگ بنايي  1978آوريل  27طولي نكشيد كه به پايان رسيد و افسران مربوط به حزب دموكراتيك خلقدر  

كه داوود در كسب قدرت نهاده بود ، از راه كوتايي خونين وارد شده و با كشتن داوود و خاندانش در قصر سلطنتي به 
 .ايان دادند جاه طلبي هاي وي پ

نور محمد تره كي به سمت رهبر جديد دولت و حفيظ اهللا امين به سمت صدر اعظم انتخاب شدند، اما در ميان اين 
گروه تندروي خلق به رهبري تركي وكارمل در صدد . كمونيست ها هم دو جناح خلقي و پرچمي اختالف مي افتد 

، رهبر  1979سپتامبر  16حفيظ اهللا امين . به تبعيد مي فرستند حذف گروه پرچم بر آمده تعدادي را به عنوان سفارت 
روز حكومت، ببرك كارمل بر عليه حفيظ اهللا امين با  100پس از . انقالب ثور  تره كي را كشته و خود بجايش مي نشيند 

فغانستان حمله در همان روز اتحاد جماهير شوروي به ا. كمك ارتش شوروي كودتا مي كند و امين را بقتل مي رساند 
نمود و ببرك كارمل در سمت رئيس شوراي انقالبي براي مردم افغانستان از حضوردولت برادر شوروي در افغانستان  

با حضور ارتش شوروي و حكوكت كمونيتس گروه هاي اخوان المسلمين كه سالها در افغانستان تحت . سخن گفت 
ه اقدام مسلحانه زدند و از اينجا حركت هاي گروهاي جهادي رهبري استاد سياف و رباني  حركت مي كردند دست ب

گروه هاي اهل سنت در پاكستان و شيعيان در ايران با كمك مالي و نظامي ايران ، آمريكا، عربستان و . آغاز گرديد 
ن حزب سايردول اسالمي حركات نظامي خود را آغاز مي كنند اما در اين ميان نام احمد شاه مسعود يك ياز فرماندها

مسعود از سوي مردم لقب شير دره پنجشير را مي گيرد . جمعيت اسالمي به رهبري استاد رباني بيشتر بگوش ميخورد 
مجاهدين با دريافت موشك هاي ستينگر . و بارها هجوم ارتش سرخ را در جهت تسخير دره پنجشير ناكام مي گذارد 

نبال ناكامي كارمل در اداره كشور و برتري مجاهدين در برابر امريكا ضربات سهمگيني به روس ها وارد مي كنند به د
به فرمان شوروي انتخاب مي  1986مي به سمت مقام رهبري حزب حاكم  4ارتش خلق افغانستان  دكتر نجيب اهللا در 

دكتر نجيب ،حاجي محمد سمكني ، شخصيت غير حزبي به سمت رئيس شوراي انقالبي انتخاب كرده و براي كم . گردد
ژنرال دوستم كه فرمانده . ردن آتش مخالفت مردم  اعالم مشي مصالحه ملي را مي نمايد كه مورد قبول واقع نميشود ك

ميليشياي ازبك ها در شمال افغانستان است به دليل رفتار صعوبانه با مردم شمال افغانستان به عنوان قهرمان خلق 
به دنبال برخي تغييرات داخلي . ساختمان كابل نصب مي گرددمعرفي مي گردد و عكس بزرگي از وي بر روي بلندترين 

علي رغم بهبود وضع معيشتي و . و آغاز سياست هاي جديد گورباچف طرح خروج نيروهاي شوروي اعالم ميگردد 
حسن شرق به سمت صدر اعظم .روند رو به رشد اقتصادي بحران مشروعيتي حكومت دكتر نجيب بيشتر مي گردد 

در سال . بموجب امضاي موافقت نامه ژنو كه راه خروج نيروهاي شوروي ميسر مي گردد   1988سال  تعيين شده و در
، وزير دفاع شهنواز تني با كوتاي خود تير خالص را حكومت دكتر نجيب مي زند و روند فروپاشي آغاز مي  1990
ندد مجاهدين به سمت كابل حركت ژنرال ازبك دوستم به دكتر نجيب خيانت كرده و به احمدشاه مسعود مي پيو.شود

مطابق . كابل به تصرف مجاهدين در آيدو دكتر نجيب به دفتر سازمان ملل پناهنده مي شود 1371ثور  8در .  مي كنند 
ماه انتخاب مي شود و  2با فيصله نامه  پيشاور صبغت اهللا مجددي داماد ظاهر شاه بعنوان رييس جمهور موقت به مدت 

استاد رباني اعالم عفو عمومي در كشور مي كند و از .  اني تاجيك تبار به رياست جمهوري مي رسد پس از آن استاد رب
پان پشتون ها . همه مي خواهد كه براي رسيدن به ثبات و آرامش در كشور تالش كنند و گام در راه سازندگي بگزارند 
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بر مي آيند و حكميتار پشتون به سمت صدر اعظم  از حضور استاد رباني در مقام رياست ناراضي شده و به مقابله با آن
. اما اين بار سهم خواهي گروه هاي جهادي مانعي در برابر برقراري آرامش درافغانستان است . انتخاب مي گردد 

پاكستان كه از تحميل سياست هاي خود از طريق حكمتيار ناكام مانده اين بار گروهي نو را در صحنه افغانستان 
قندهار شاهد حضور اين گروه به رهبري  1994اكتبر  12در . آورد گروه سلفي و بنيادگرا بنام طالبان  بحركت در مي

بار ديگر پشتونهاي افراطي زير پرچم سلفي گري و اسالميت حركت خود را . سازمان اطالعات ارتش پاكستان است 
راب افغان يعني گروه بن الدن ميلياردر يمني اصل براي مقابله با تاجيكان آغاز مي كنند و در اين راه نيز از حمايت اع

در همين زمان جنگ هاي داخلي ميان فرماندهان مجاهيدن دولت استاد رباني را تا سرحد امكان ضعيف . برخوردارند 
در هيات رهبري اوليه طالبان تمامي پشتونيست هاي قديمي و جديد اعم از كمونيست و يا مسلمان . نموده است 
مانند شهنواز تني ژنرال كمونيست و كودتا چي زمان دكتر نجيب و حامد كرزاي و چند مالي گمنام و يا وجود دارد 

 .مشهور 

طالبان تنها يك . در آغاز همه مي خواهند از طالبان به نفع خود استفاده كنند و كسي متوجه خطر طالبان نيست 
ل ، دوستم سالح و تكنيسين  در اختيار آنان قرار رباني پو. حركت ساده بدون پشتوانه براي صلح محسوب مي شود 

گروه . تامين نيرو هم از طرف پاكستان و طالب مدارس سلفي با پول عربستان و امارات صورت مي گيرد . مي دهند
القاعده و بن الدن هم تامين كننده اصلي اين جريان از نظر سالح و رزمنده و پول و از همه مهم تر ايدئولوژي هستند 

ئولوژي مبتني بر سلفي گري ، مبارزه با آمريكا كه پاي در خاك مقدس عربستان نهاده و شيعيان رافضي و كليه ايد
 .افرادي كه حاضر نيستند طرز فكر سلفي را اجرا نمايند ، مي باشند 

وردار است علي مزاري رهبر حزب وحدت  كه در جنگ با دولت استاد رباني موفق نبود و از حمايت بي دريغ ايران بر خ
در مقابل طالبان در موضع ضعيفي قرار دارد او دعوت مسعود را رد مي كند و به دستور ايران به طالبان تسليم مي 

مالعمر رهبر گمنام طالبان توسط شوراي علما به سمت  1996آوريل  4در . شود اما توسط آنان كشته مي شود 
بدست طالبان  1996سپتامبر  27كابل در . اعالم جهاد مي نمايداميرالمومنين انتخاب مي شود و بر ضد استاد رباني 

سقوط مي كند و ژنرال پشتون شهنواز تني وزير دفاع دولت كمونيستي ،  دكتر نجيب در مقر سازمان ملل به هدايت 
%  90از بيش  2001تا  فوريه . افسران پاكستاني  و به تالفي انتقام سال هاي قبل و اختالفات خلقي و پرچمي مي كشد

كشور امارات متحده عربي و پاكستان و عربستان  3خاك افغانستان توسط طالبان تصرف تصرف مي شود اما فقط 
روابط ايران با طالبان . حكومت طالبان را كه اكنون امارت اسالمي افغانستان خوانده مي شودبه رسميت مي شناسند 

ضاي سفارت ايران در مزار شريف توسط عوامل پاكستاني و كه با كشته شدن مزاري تيره شده بود با كشته شدن اع
 .عرب طالبان به بدترين حالت در مي آيد 

احمد شاه مسعود در پارلمان اروپايي در مورد شروع حركات بين المللي تروريستي در دنيا هشدار توسط گروه  
 در.خواند  القاعده و طالبان هشدار مي دهد و جنگ آيند در دنيا را جنگ با تروريسم مي

سپتامبر  11. طي يك حمله انتهاري برنامه ريزي شده توسط القاعده احمد شاه مسعود ترور ميگردد 2001سپتامبر  8
هواپيماي مسافربري خاك آمريكا را مورد حمله  5طي بزرگترين عمليت تروريستي تاريخ گروه القاعده با ربودن  2001
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يشگويي احمد شاه مسعود پي مي برد و اين زمان نقطه آغاز تاريخ جديد قرار مي دهند و و تازه دنيا به اهميت و پ
 .جرج بوش از طالبان مي خواهد كه بدون قيد و شرط بن الدن را تحويل دهد اما طالبان موافقت نمي كنند . است 

له كرد و هدف نظامي طالبان در سر تا سر كشور حم 30شب،نيروهاي بين المللي ائتالف بر  9ساعت  2001اكتبر  8
انتخاب شده و رهبري نظامي مجاهدين ) ائتالف شمال ( مارشال فهيم بسمت فرمانده كل نيروهاي دولت افغانستان 

نوامبر كابل سقوط كرده، نيروهاي  13در پي حمالت شديد شبانه روزي امريكا، به تاريخ .افغان را بر عهده مي گيرد 
مطابق موافقتنامه بن حامد كرزي كه از خاندان وابسته به ظاهر .شدندائتالف شمال با حمايت امريكا داخل شهر كابل 

زمام امور  2001دسامبر  22شاه محسوب مي شودو قبال با طالبان همكاري داشت با حمايت شديد آمريكا  به تاريخ 
ان تصويب لويي جرگه قانون اساسي  تشكيل و قانون اساسي جمهوري اسالمي افغانست. اداره موقت را در دست گرفت 

 .مي گردد و حامد كرزي به سمت رياست دولت انتقالي انتخاب مي شود 

حركت . نيروهاي نظامي ائتالف بين الملل و ناتو به همراهي آمريكا  در حالت جنگي در تمام افغانستان حضور دارند  
شروع مي  2003در سال  ثبت نام براي انتخابات از مردم. براي حذف مجاهدين از عرصه هاي حكومتي آغاز مي شود 

شود در سال بعد در انتخابات رياست جمهوري اختالفات بين مجاهدين و گروه  كرزي بيشتر مي شود رهبران 
براي انتخابات نامزد مي شوند و لي به دليل عدم داشتن كانديد واحد و سابقه )  قانوني ، دوستم ، محقق ( مجاهدين 

حامد كرزي مارشال فهيم را از معاونت خود كنار مي گزارد و امير . ارند مناسب توان رقابت با حامد كرزي را ند
،  رئيس جمهور 11/2004با اعالم نتايج انتخابات رياست جمهوري . اسماعيل خان را از واليت هرات خلع مي كند 

سپتامبر  18.  سال رييس جمهور جمهوري اسالمي افغانستان شناخته ميشود 5به مدت %  54منتخب حامد كرزي با 
انتخابات پارلمان  و مجالس ايالتي برگزار مي شود اين بار مجاهدين كه داراي اختالفات شديدي باهم هستند در  2005

نفر از كمونيست 2نماينده از گروه طالبان در پارلمان وبه همراه 2پارلمان صاحب اكثريت هستند اما نكته جالب حضور 
ن مجاهدين سرباز مي كند و نماينده مردم لغمان در پارلمان  به دستور گروه بار ديگر اختالفات داخلي ميا.ها است 

پارلمان و مجلس  2006در آوريل  . دوستم دست داشتن در اين امر را تكذيب مي نمايد. ژنرال دوستم كشته مي شود
سياف و يونس قانوني ايجاد اختالف ميان استاد ( سنا تشكيل مي شود و بر سر رياست پارلمان اختالف ميان مجاهدين 

شروع مي گردد و در نهايت با انتخاب ) و استاد محقق،  كناره گيري پروفيسور رباني از كانديداتوري رياست پارلمان 
 .يونس قانوني به  رياست پارلمان و صبغت اهللا مجددي به رياست مجلس سنا ماجرا تمام مي شود 

را  براي جهت كسب راي اعتماد به پارلمان معرفي مي كند )نفر  25( اعضاي جديد كابينه  2006حامد كرزي در آوريل 
 . هستيم) اعضاي كابينه پشتون هستند % 70( در اين كابينه شاهدحذف بيشتر مجاهدين و غير پشتون ها از كابينه 

اف و گروه تحت حمايت قانوني  ، استاد رباني ، استاد سي 3مجاهدين كه داراي اختالفات شديدي باهم هستند به 
اما . نفر اعضاي كابينه  راي اعتماد مي دهد  25نفر از  20پارلمان به . محقق  در پارلمان  جناح بندي مي كنند 

 . هيچكدام از اعضاي ستره محكمه را داراي صالحيت براي كار قضايي نمي داند 

 1-2.نوع و اركان اصلي حكومت
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  نظام جمهوري اسالمي افغانستان

 دولت انتقاليبراي تشكيل  اضطراري ٴلويه جرگه آمريكابه رهبري  ائتالف جهاني ضد تروريسمبا شكست طالبان توسط 
اهللا آصف  آيتهاي  افغانستان به نام سنيو  شيعهرهبران سياسي و مذهبي تن از  2در اين لويه جرگه .تشكيل شد

اين كار انجام شد و دولت انتقالي .اسالمي به دولت انتقالي شدند ٴخواهان افزودن كلمه ب سيافعبدالرو  محسني
جديد افغانستان هم  قانون اساسيتأثير افزايش اين كلمه ماندگار بود و نويسندگان .اسالمي افقانستان بر سر كار آمد

 .نام رژيم سياسي افغانستان را جمهوري اسالمي ناميدند

دو دستگاه قانون . شود سال انتخاب مي 5در جمهوري اسالمي افغانستان رئيس جمهوري با راي مستقيم مردم براي 
بطور مستقل ) قضائيه(قوه عدليه . وجود دارد) مجلس سنا( مشرانو جرگهو ) پارلمان( ولسي جرگههاي  گذاري به نام

 نيازم.[دهد شود و ولسي جرگه به آنها راي مي رئيس آن توسط رئيس جمهور انتخاب مي. كند عمل مي

 :دولت

 قوه مجريه    •
 قوه قضايه    •
 قوه مقننه    •
 اساسي جمهوري اسالمي افغانستان قانون    •
 سرود ملي    •

 دولت 
ساختار اداري جاري دولت مدرن افغانستان به زمان تالش هاي پادشاه عبد الرحمان خان در اواخر قرن نوزدهم 

دو قانون . تا اواسط قرن بيستم، افغانستان توسط قدرت مطلق پادشاهي اداره مي شد. بر مي گردد  )1880-1901(
اگرچه قانون . انتشار يافت كه هر دو، قدرت سلطنت مطلقه را تأييد مي كردند 1931و  1923ر سال هاي اساسي د

براي حكومت سلطنتي مطابق قانون اساسي بر مبني تفكيك اختيارات قوه مجريه، قوه مقننه و قوه  1964اساسي سال 
 .قضائيه پيش بيني شده بود

نماينده از سراسر كشور موافقت شد، بطور رسمي توسط رئيس  500قانون اساسي حال حاضر، كه توسط بيش از 
بيان شده است  1بخش  6در ماده . به تصويب رسيد 2004جنوري  26جمهور حامد كرزي در مراسمي در كابل مورخ 

 :كه
از ) ت حماي( دولت بايد براي ايجاد جامعه ايي موفق و مترقي بر اساس عدالت اجتماعي، ارائه مقام انساني، دفاع  "

حقوق بشر، تحقق دمكراسي، دستيابي به اتحاد ملي و همچنين مساوات بين كليه مردم و قبايل و تعادل در انكشاف 
 ".متعهد گردد  تمامي عرصه هاي كشور

اسالم، دين . بعالوه، افغانستان قرار است كشور جمهوري اسالمي، مستقل، موحد و غير قابل تقسيم باقي بماند
پيروان اديان ديگر در چارچوب قانون، در اعمال و اجراي تشريفات مذهبي شان . فغانستان مي باشدجمهوري اسالمي ا

 .آزاد خواهند بود
كابينه انتصابي ايشان كه . افغانستان، جمهوري بوده و رئيس كنوني دولت، جاللتمآب حامد كرزي مي باشد: قوه مجريه
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عضو تشكيل مي شود و مراسم تحليف را در دوم  25دست آورد، از ب 2006را در مارچ ) ولسي جرگه( تأييد خانه مردم 
  .منصوب شدند  2002كابينه پيشين رئيس جمهور كرزي بمحض تشكيل دولت انتقالي در سال . بجا آوردند 2006مي 

 .، كابينه انتقالي منحل گرديد2005سپتمبر  18بعداز انتخابات 

 معاونان رئيس جمهور جمهوري اسالمي افغانستان
 مارشال محمد قسيم فهيم: معاون اول رئيس جمهور
 محمد كريم خليلي: معاون دوم رئيس جمهور

 :اعضاي كنوني كابينه عبارتند از
 
 جاللتمآب دكتور زلمي رسول: وزارت امور خارجه     •
 جاللتمآب ستر جنرال عبدالرحيم وردك: وزارت دفاع ملي    •
 هللا محمديجاللتمآب بسم ا: وزارت امور داخله    •
 جاللتمآب حضرت عمر زاخيل وال: وزارت ماليه    •
 جاللتمآب عبدالهادي ارغندي وال: وزارت اقتصاد    •
 جاللتمآب: وزارت عدليه    •
 جاللتمآب دكتور مخدوم رهين: وزارت فرهنگ و امور جوانان    •
 جاللتمآب فاروق وردك: وزارت معارف    •
 )سرپرست(لتمآب سرور دانشجال: وزارت تحصيالت عالي    •
 جاللتمآب انور الحق احدي: وزارت تجارت و صنايع    •
 )سرپرست(جاللتمآب محمد اسماعيل خان: وزارت آب و انرژي    •
 )سرپرست( جاللتمآب داوود علي نجفي: وزارت تراسپورت و هوانوردي     •
 )سرپرست( جاللتمآب خانم حسن بانو غضنفر: وزارت امور زنان    •
 جاللتماب: وزارت حج و اوقاف    •
 جاللتمآب: وزارت فوايد عامه    •
 )سرپرست(جاللتماب داكتر ثريا دليل: وزارت صحت عامه    •
 جاللتمآب: وزارت زراعت    •
 جاللتماب وحيد اهللا شهراني: وزارت معادن    •
 )تسرپرس(جاللتماب انجينير اميرزي سنگين: وزارت مخابرات و تكنالوژي    •
 جاللتمآب جاراهللا منصوري: وزارت انكشاف دهات    •
 جاللتمآب آمنه افضلي: وزارت كار و امور اجتماعي شهدا و معلولين    •
 جاللتماب اسد اهللا خالد: وزارت امور سرحدات و قبايل    •
 جاللتمآب: وزارت انكشاف شهري    •
 مقبلجاللتمآب ضرار احمد : وزارت مبارزه با مواد مخدر    •
 جاللتمآب: وزارت مهاجرين    •
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 :قوه قضائيه
، محكمه )ديوان عالي( اين قوه متشكل است از استره محكمه . نهاد مستقل دولت باقي بماند  قوه قضائيه قراراست

  .هاي استيناف و همچنين محكمه هاي مقدماتي مي باشد كه سازمان و صالحيتش بايد توسط قانون تنظيم گردد
  قرار است عالي ترين نهاد قضايي باشد كه رياست قوه قضائيه جمهوري اسالمي افغانستان را بر عهده  استره محكمه

 .دارد
و  50ماده  3و با رعايت مفاد بند ) ولسي جرگه( عضو انتصابي رئيس جمهور با تأئيد خانه مردم ) 9(استره محكمه از نه 

 .قانون اساسي تشكيل مي شود 118همچنين ماده 
. سال منصوب مي شوند 10سال و سه عضو بعدي براي مدت  7عضو ديگر براي مدت  3سال ،  4ن براي مدت عضو آ 3

 .انتصاب اعضاء براي دور دوم اجازه داده نمي شود. سال خواهد بود 10انتصابات بعدي براي مدت 
ضاي استره محكمه قرار اع. رئيس جمهور بايد يكي از اعضاء را به عنوان رئيس عدالت استره محكمه منصوب نمايد

 .قانون اساسي بيان شده باشد 127نيست تا آخر دوره شان عزل گردند مگر تحت شرايطي كه در ماده 
 :از اعضاي استره محكمه درخواست مي شود تا سوگند مسؤليت هاي ذيل را در حضور رئيس جمهورياد كنند

وگند ياد مي كنم تا عدالت و تقوي را مطابق اصول دين بنام خداوند بخشاينده و مهربان، من بنام خداوند مقتدر، س "
مقدس اسالم، مفاد اين قانون اساسي و همچنين ساير قوانين افغانستان رعايت نموده و مسئوليت قضايي را با حداكثر 

  .انصاف اجرا خواهم كرد  تقوي و  صداقت،

 :قوه مقننه
دهه،  3در بيش از   قوه مقننه برگزيده مردمي كشور به عنوان اولين  عضو جديد پارلمان 351، 2005در دسمبر 

چوكي ولسي جرگه يا خانه مردم  249زن كه براي  328نفر نامزد شده بودند بشمول  2707تعداد . سوگند ياد كردند
 .رقابت مي كردند  2005در جريان انتخابات هجدهم سپتمبر 

رأي . جمعيت شان مي باشند) با توجه(چوكي بسته به  هر واليتي يك حوزه انتخاباتي بوده و داراي تعداد بيشماري
هر واليتي يك تعداد نماينده بسته . مردم به نامزدان در والياتشان رأي دادند  .دهندگان، رأي غير قابل انتقال داشتند

 390 (چوكي  33بزرگترين واليت از نظر جمعيت، كابل مي باشد كه . جمعيت شان در پارلمان دارند) باتوجه به( به 
 .دارد) مرد 340زن و  50نامزد، 

يك سوم اعضاء آن توسط رئيس جمهور . مشرانو جرگه يا خانه بزرگان از تعداد نامعييني عضو تشكيل مي شود
انتخابات براي شوراي واليتي بطور . منصوب شدند در حاليكه يك سوم ديگر توسط شوراي واليتي انتخاب شدند

 .يك سوم باقيمانده توسط شوراي ناحيه انتخاب شدند. رگزارشدهمزمان با انتخابات ولسي جرگه ب

  

 :اليحه) پروسه هاي( روندهاي 
مشرانو جرگه تصويب شده و توسط   هر قانوني بايد توسط هر دوي خانه هاي انجمن ملي، ولسي جرگه و همچنين

عضاي انجمن ملي ويا اگر طرح هاي پيشنهادي براي مسوده اليحه يا توسط دولت يا ا. رئيس جمهور توشيح گردد
( يك اليحه ابتدا به ولسي جرگه . دولت انجام مي شود  مربوط به نظارت قوه قضائيه باشد توسط استره محكمه بواسطه

. ارائه مي گردد كه يك ماه وقت دارد تا يا آن را تصويب نمايد يا آنرا با دو سوم رأي نپذيرد) خانه پايين تر يا خانه مردم
ارجاع داده مي شود كه بر تصويب يا رد آن تا پانزده روز ) خانه بزرگان( ادي سپس به مشرانوجرگه اين طرح پيشنه
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در صورتيكه رئيس جمهور قرار باشد آنچه را كه انجمن ملي به تصويب رسانده، نپذيرد، او بايد . تصميمي اتخاذ نمايند
) ولسي جرگه ( در صورتيكه خانه مردم . رسال نمايدروز با ذكر داليل رد آن به ولسي جرگه ا 15آن اليحه را در ظرف 

 .آن اليحه را با اكثريت دوسوم مجددا تصويب نمودند سپس آن اليحه توشيح شده و قابل اجرا مي گردد
  .امور مالي و بودجه فقط توسط دولت انجام مي شود  طرح هاي پيشنهادي براي اليحه

 احزاب سياسي افغانستان

يكي از اولين گروه . و دوره ي حكومت محمدظاهر شاه برمي گردد 1960/  1340نستان به دهه پيدايش احزاب در افغا
از سوي عبدالرحيم نيازي اداره مي  1343بود كه در » نهضت جوانان مسلمان«هاي سياسي كه در اين دوره پديد آمد، 

اين گروه اختالف افتاد كه حاصل آن  توسط رژيم ظاهر شاه، ميان گردانندگان 1349اندكي پس از اعدام نيازي در . شد
انشعاب در نهضت جوانان مسلمان و تأسيس حزب اسالمي به رهبري گلبدين حكمتيار و حزب جمعيت اسالمي به 

براي مقابله با رژيم كمونيستي متحد شدند و حزب  1357اين دو حزب در . گرديد 1354رهبري برهن الدين رباني در 
بعد از آن هم، چنين اتحادها و انشعاب هايي بارها . اما اين اتحاد ديري نپائيد. ل دادندحركت انقالب اسالمي را تشكي

.در حيات سياسي احزاب متعلق به اهل سنت تكرار گرديد  
او قريب سي سال عمر خود را در . فعاليت احزاب سياسي شيعه، ريشه در فعاليت هاي فرد مبارزي به نام بلخي دارد

از ... پس از آن و به تأثير از اقدامات بلخي، سازمان نصر، حركت اسالمي، شوراي اتفاق و. دزندان هاي سياسي گذران
جبهه آزادي  1358احزاب شيعه در . اولين گروه هاي شيعه و به شمار مي روند كه وارد عرصه مبارزه سياسي شدند

صورت » شوراي ائتالف اسالمي«نام با  1365مشابه اين اتحاد در . بخش انقالب اسالمي افغانستان را تشكيل دادند
بنابراين، . از ائتالف بيشتر گروه هاي شيعه، حزب وحدت اسالمي پا به عرصه حيات سياسي گذاشت 1368در . گرفت

احزاب شيعه همانند احزاب سني، بارها دچار اتحاد و انشعاب شده اند و همين روند از قدرت آنان براي نيل به خواسته 
.ه استها و اهدافشان كاست  

افغانستان  ٴميالدي و تشكيل دولت جديد احزاب زيادي خود را در وزارت عدليه 2001بن در سال  ٴدر افغانستان پس از توافق نامه
در افغانستان احزاب سياسي از تشكيالت منظم حزبي بر خوردار نيستند و اكثر . رسد مي 86ثبت نموده اند كه تعداد آنها به 

.شود شكل موسمي داشته و به غير از چند حزب بزرگ نقش زيادي در حيات سياسي افغانستان ندارند احزابي كه تشكيل مي  

 حزب حركت اسالمي افغانستان •
 جنبش ملي اسالمي افغانستان •
 حزب اسالمي افغانستان •
 حزب كنگره ملي افغانستان •
 حزب نهضت ملي افغانستان •
 حزب جمعيت اسالمي افغانستان •
 غانستانحزب كمونيست اف •
 نهضت فراگير دموكراسي و ترقي افغانستان •
 حزب وحدت اسالمي افغانستان •
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 هايي افغانستانسازمان ر •
 حزب ليبرال دموكرات افغانستان •
 حزب سوسيال دموكرات افغانستان •
 دموكراتيك افغانستان» وطن«حزب  •
 نجمعيت انقالبي زنان افغانستا •
 مجمع حقيقت افغان •
 جنبش سكوالريسم افغانستان •
 افغانستانجبهه ملي  •

 محيط قانوني

مالكيت فردي، گمركي، كنسولي، سرمايه گذاري، ثبت و راه اندازي شركتها، قوانين در اين بخش ، قوانين مالكيت ،
بانكي، ارزي و مالياتي، معافيت ها و مشوق هاي قانوني سرمايه گذاري و عضويت در سازمانهاي بين المللي ، پيمان 

 .تجاري بيان مي شود هاي اقتصادي و موافقتنامه هاي

 قانون حمايت حقوق مخترع و مكتشف

 فصل اول 

 احكام عمومي 

 :مبني 

قانون اساسي به منظور تامين حمايت حقوق مادي و معنوي مخترع و  47اين قانون در روشني حكم ماده : ماده اول
 .مكتشف و تنظيم ساير امور مربوط به ان وضع گرديده است

 :اهداف

 : اهداف اين قانون عبارت اند از : ماده دوم 

 .حمايت و تضمين حقوق مالكيت هاي فكري مخترع و مكتشف -1

 )اختراع و اكتشاف( حمايت و تشويق تحقيقات علمي در عرصه هاي علم و تخنيك  -2

 ثبت حقوق انحصاري مخترع و مكتشف داخلي و خارجي -3

 اصطالحات 
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 : قانون مفاهيم ذيل را افاده مي نمايداصطالحات اتي درين : ماده سوم 

ايجاد پديده جديد يا استفاده از وسايل موجود به طريق جديد، جهت حصول يك نتيجه يا محصول : اختراع     -1
 .صنعتي ، زراعتي و يا خدماتي ميباشد كه قبل از ان مثل نداشته باشد

 .ن پنهان بوده و به دسترس قرار نداشته باشداشكار ساختن پديده موجودي است كه قبل از ا: اكتشاف      -2

 .امتيازي است كه مطابق احكام اين قانون به مخترع و مكتشف تعلق ميگيرد: حق مخترع و مكتشف     -3

سندي است كه بحيث معرف اختراع يا اكتشاف ، از طرف دفتر ملكيت هاي فكري به : قورمه اختراع يا اكتشاف     -4
 .ميشودمخترع يا مكتشف داده 

 .فعاليت اقتصادي بشري است كه باالثر ان مواد طبيعي به توليد اجناس و خدمات تبديل ميگردد: صنعت     -5

سندي كتبي است كه از طرف دفتر ثبت صادر و به اساس ان شخص ديگر ، اختراع يا ): اليسنس( جواز اجباري      -6
 .ستفاده قرار ميدهداكتشاف را بدون موافقه مالك حق انحصاري ان ، مورد ا

 :حق انحصاري

اختراع يا اكتشاف ، حق انحصاري مخترع يا مكتشف ان بوده و مورد حمايت قرار ميگيرد، مشروط بر : ماده چهارم
 .اينكه مطابق احكام اين قانون به ثبت رسيده باشد

 تطبيق كننده قانون 

 .نون ميباشدوزارت تجارت و صنايع مرجع اصلي تطبيق كننده اين قا: ماده پنجم

 فصل دوم

 ثبت اختراعات و اكتشافات 

 شرايط ثبت

 :ماده ششم

مخترع، مكتشف يا وكيل قانوني انها ميتواند ، درخواست ثبت اختراع و اكتشاف خويش را به دفتر ملكيت هاي      -1
 .فكري وزارت تجارت و صنايع ارايه نمايد
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است، بعد از تائيد درخواست ثبت، مبلغي را به عنوان حق الثبت به مخترع ، مكتشف يا وكيل قانوني انها ملكف      -2
 .اين مبلغ قابل استرداد نمي باشد. حساب واردات دولت تحويل بانك نمايد

 :عدم ثبت

 : اختراعات و اكتشافات ذيل قابل ثبت نميباشد: ماده هفتم

 .نقشه مالي      -1

ف ، كه منافي غفت ، نظم عامه يا مخالف حفظ الصحه يا محيط اختراع يا اكتشاف تكميلي اختراع يا اكتشا     -2
 .زيست باشد

 .فورمول هاي ادويه جات     -3

 درخواست ثبت 

 : ماده هشتم

 :درخواست ثبت اختراع يا اكتشاف حاوي نكات ذيل ميباشد   )1(

 شهرت مكمله ، تابعيت ، شغل و ادرس مخترع ، مكتشف يا نماينده قانوني انها     -1

 خالصه موضوع اختراع يا اكتشاف      -2

 .ذكر مدت اعتبار درخواست با نظرداشت ميعاد اعتبار فورمه اختراع يا اكتشاف     -3

ذكر تاريخ، محل صدور و شماره ثبت اختراع يا اكتشاف در خارج در صورتي كه براي ان اختراع يا اكتشاف در      -4
 .باشد خارج از افغانستان فورمه ثبت، صادر شده

شهرت مكمله و ادرس شخص كه مقيم افغانستان بوده و جهت دريافت كليه اطالعات مربوطه به اختراع يا      -5
 .اكتشاف كه در خواست ثبت ان ارايه گرديده ، صالحيت داشته باشد

 .درخواست ثبت به يكي از زبانهاي رسمي كشور ارايه و داراي امضاء و تاريخ ميباشد   )2(

 واست ثبتضمايم درخ

 : ماده نهم 
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 :درخواست ثبت حاوي ضمايم ذيل ميباشد

 تشريح اختراع يا اكتشاف در سه نقل     -1

 اسناد يا نقشه ها جهت فهم تشريح اختراع يا اكتشاف در سه نقل      -2

 .سند ثبت دفتر ملكيت هاي فكري ، مبني بر پرداخت حق الثبت     -3

 .خواست ثبت توسط نماينده قانوني انها ارايه شده باشد وكالت نامه ، درصورتيكه در     -4

 بررسي درخواست

 :ماده دهم

دفتر مربوط، بعد از دريافت درخواست، صحت اسناد انرا با نظرداشت حكم مندرج ماده بيست و چهارم اين قانون    )1(
ماه و سال وصول ان با شرح حروف به بررسي نموده ، كاپي انرا بعد از امضاء و مهر دفتر با قيد تاريخ ، ساعت ، روز، 

 .درخواست دهنده ، مسترد مينمايد

دفتر ثبت مكلف است، از تاريخ وصول درخواست وضمايم ان در خالل مدت پانزده روز، مطابفت انرا با قانون و    )2(
به درخواست  مقرره مربوط بررسي نموده ، تصميم اتخاذ نمايد، هرگاه نواقص در ان مالحظه رسد، موضوع را كتبا

 .دهنده اطالع دهد

هرگاه دخواست دهنده ، تبعه افغاني باشد، مكلف است ، در خالل مدت دو ماه و اگر تبعه خارجي باشد ، در خالل    )3(
مدت شش ماه جهت رفع نواقص ان تصميم اتخاذ نمايد، در صورت ارايه داليل ، اين مدت براي يك دوره ديگر تمديد 

 .شده ميتواند

اين ماده به رفع نواقص اقدام ننمايند، دفتر مربوط با ارايه ) 2(هرگاه درخواست دهندگان در ميعاد مندرج فقره    )4(
در اينصورت درخواست دهندگان مي توانند، . داليل انرا مسترد و موضوع را كتبا به درخواست دهندگان اطالع ميدهد

 .صالح مراجع نماينداين ماده به محكمه ذي) 2(با نظرداشت حكم مندرج فقره 

 ثبت اختراع يا اكتشاف

 : ماده يازدهم 

 :اختراع يا اكتشاف با نظرداشت نكات ذيل به ثبت مي رسد   )1(

 شماره ثبت درخواست     -1
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 شماره دوسيه درخواست     -2

 تاريخ وصول درخواست با ذكر ساعت، روز ، ماه و سال     -3

 شف يا نماينده قانوني انها شهرت مكمله و ادرس مخترع ، مكت     -4

 موضوع اختراع يا اكتشاف      -5

 مدت اعتبار فورمه اختراع يا اكتشاف     -6

 شماره ثبت و مدت اعتبار فورمه اختراع يا اكتشاف در خارج      -7

 .تاريخ ثبت اختراع يا اكتشاف     -8

 امضاي مسئول دفتر     -9

 انوني انها امضاي مخترع ، مكتشف يا نماينده ق -10

) 1(نوع تغيير و تكميل در اختراع يا اكتشاف، واگذاري يا انتقال كلي يا قسمي ان با رعايت حكم مندرج قره  هر -)2(
 .اين ماده نيز در دفتر مربوط به ثبت ميرسد

 فورمه اختراع يا اكتشاف ثبت شده

 :ماده دوازدهم 

ترع ، مكتشف يا نماينده قانوني انها كه داراي نكات ذيل ميباشد، فورمه اختراع يا اكتشاف ، بعد از ثبت ان به مخ   )1(
 :ارايه ميگردد

 تاريخ اختراع يا اكتشاف     -1

 شماره و تاريخ ثبت اختراع يا اكتشاف      -2

 شماره دوسيه مخترع يا مكتشف      -3

 موضوع اختراع يا اكتشاف      -4

 تاريخ تسليمي درخواست      -5
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 مكمله و ادرس مخترع ، مكتشف يا ادرس نماينده اوشهرت      -6

 مدت اعتبار فورمه اختراع يا اكتشاف      -7

 شماره ثبت و مدت اعتبار اختراع يا اكتشاف در خارج از افغانستان     -8

 امضاي مسوول دفتر      -9

 .شماره و تاريخ صدور فورمه اختراع يا اكتشاف ضم ميگردد  -10

 .تشريح اختراع يا اكتشاف و نقشه هاي مربوط مهر و به فورمه اختراع يا اكتشاف ضم ميگرددنقل خالصه    )2(

 ميعاد اعتبار فورمه 

 :ماده سيزدهم 

 .سال ميباشد) 20(ميعاد اعتبار فورمه اختراع يا اكتشاف ، حسب تقاضاي مخترع يا مكتشف الي    )1(

اين ماده ، حق انحصاري استفاده ، توليد و يا ) 1(مندرج فقره مخترع، مكتشف يا وكيل قانوني انها در ميعاد    )2(
 .فروش اختراع يا اكتشاف خويشرا دارا ميباشد

 نشر اختراع يا اكتشاف 

دفتر مربوط مكلف است، بعد از ثبت اختراع يا اكتشاف، حداكثر در خالل مدت يك ماه اطالعيه را كه : ماده چهاردهم 
 :مخترع با كتشف ، در جريده رسمي به نشر برساند شامل نكات ذيل ميباشد، به مصرف

 موضوع اختراع يا اكتشاف      -1

 شهرت مكمله و ادرس مخترع يا مكتشف      -2

 شماره ثبت اختراغ يا اكتشاف      -3

 مدت اعتبار فورمه اختراع يا اكتشاف      -4

 حق ادعا عليه ثبت اختراع يا اكتشاف 

 :ماده پانزدهم 

www.te
ds

a.c
om

http://code-industry.net/


 
 

35 
 

يا اكتشاف مندرج ماده ششم اين قانون مانع ادعاي اشخاص ذينفع مبني بر جديد بودن، حقيقي بودن ، ثبت اختراع 
 .قابل استفاده بودن اختراع يا اكتشاف و امثال ان ، به پيشگاه محكمه با صالحيت شده نمي تواند

 اختراع يا اكتشاف جديد

 :ماده شانزدهم 

يا اكتشاف موجودي كه قبل از تاريخ در خواست ثبت ، در افغانستان يا هر نوع اختراع يا اكتشاف يا تكميل اختراع 
 .خارج از ان در رسانه هاي همگاني نشر و يا مورد استفاده قرار گرفته باشد، اختراع يا اكتشاف جديد محسوب ميگردد

 انتقال حق اختراع يا اكتشاف 

 :ماده هفدهم 

راع يا اكتشاف خويشرا كه در افغانستان به ثبت رسيده باشد، مخترع يا مكتشف مي تواند، حق انحصاري اخت   )1(
 .طبق احكام اين قانون طور كلي با قسمي به شخص ديگري انتقال دهد

هرگاه فورمه اختراع با اكتشاف از طريق وراثت منتقل گردد، مالك جديد، در صورتي ميتواند از حقوق ان طبيق    )2(
دا انرا به ثبت برساند، دفتر ، ثبت متذكره را در صفحه مربوط اختراع يا احكام اين قانون مستفيد گردد كه مجد

 .اكتشاف درج و در جريده رسمي نشر مي نمايد

هرگاه اختراع يا اكتشاف مطابق احكام اين قانون انتقال گرديده باشد، درخواست ثبت مجدد، حاوي نكات ذيل    )3(
 :ميباشد

 شماره ثبت قبلي در افغانستان     -1

 .شهرت مكمله و ادرس و تابعيت منتقل اليه     -2

 شهرت مكمله و ادرس نماينده قانوني انها در افغانستان      -3

هرگاه انتقال اختراع يا اكتشاف از خارج صورت گرفته باشد، دفتر محل ، انتقال متذكره را ثبت نموده ، اين سند      -4
 .به حيث سند انتقال پذيرفته ميشود

 تسليمي اجازه نامه استفاده از اختراع يا اكتشاف 

 :ماده هجدهم 
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دفتر مربوط، بعد از غور و رسيدگي درخواست ثبت و كسب اطمينان از مطابقت ان با احكام اين قانون و مقرره مربوط، 
ع يا اكتشاف و به ثبت ان اقدام نموده ، معلومات حاوي نام مخترع يا مكتشف ، استفاده كننده ان، شماره ثبت اخترا

 .خالصه مندرجات اجاره نامه را به نشر رسانيده و سند ان را به منتقل اليه تسليم مي نمايد

 استفاده اختراع يا اكتشاف تكميلي به عوض اختراع يا اكتشاف اصلي 

 :ماده نزدهم 

شد، نمي تواند فورمه هرگاه درخواست دهنده اختراع يا اكتشاف تكميلي ، غير از مخترع يا مكتشف ، شخص ديگري با
 .اختراع يا اكتشاف تكميلي را جهت استفاده از اختراع يا اكتشاف اصلي به ثبت برساند

 انتقال به اشخاص ثالث 

 :ماده بيستم 

حق انحصار مخترع يا مكتشف كه به اساس سند رسمي انتقال گرديده ، در دفتر مربوط به ثبت ميرسد، در غير ان به 
 .نمي باشد شخص ثالث قابل اعتبار

 مراجعه به اسناد ثبت

 :ماده بيست و يكم 

هر شخص مي تواند ، نقل مصدقه اسناد مربوط به اختراع يا اكتشاف يا انتقال و يا واگذاري انرا بعد از ثبت ، در بدل 
 .پرداخت مبلغ معينه بدست اورد

 ثبت تغيير در اختراع يا اكتشاف 

 :ماده بيست و دوم 

ا نماينده قانوني انها ميتواند ، تغيير را در ميعاد اعتبار فورمه اختراع يا اكتشاف خويش وارد مخترع ، مكتشف ي   )1(
 .نمايد و مكلف است انرا مطابق احكام اين قانون با پرداخت حق الثبت معينه به ثبت برساند

ارد، مگر اينكه به ثبت تغيير شهرت مكمله ، ادرس و تابعيت نماينده مخترع يا مكتشف در افغانستان جواز ند   )2(
 .رسيده باشد

ثبت تغييرات وارده به اساس درخواست كتبي مخترع ، مكتشف يا نماينده قانوني انها در سه نقل ترتيب و    )3(
 .مطابق احكام اين قانون صورت ميگيرد
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 موضوع اصلي اختراع يا اكتشاف 

 :ماده بيست و سوم  

انها مي  افغانستان به ثبت رسيده باشد، مخترع، مكتشف يا نماينده قانونيهرگاه اختراع يا اكتشاف قبال در خارج از 
تواند بر اساس فورمه اختراع يا اكتشاف اصلي و اختراع يا اكتشاف تكميلي ان ، درخواست ثبت واحد را به دفتر 

 .مربوط ارايه نمايد

 تشريح اختراع يا اكتشاف 

 :ماده بيست و چهارم

شاف با رعايت حكم مندرج ماده بيست و سوم اين قانون ضميمه درخواست بوده و به يكي تشريح اختراع يا اكت   )1(
 .از زبانهاي رسمي كشور تهيه و در اخر ان خالصه اختراع يا اكتشاف و نحوه استفاده ان اضافه ميگردد

سي ترتيب و خالصه هرگاه تشريح اختراع يا اكتشاف به زبانهاي رسمي كشور ميسر نباشد، تشريح كامل به زبان انگلي
 .ان به يكي از زبانهاي رسمي ، ضميمه ميگردد

تشريح اختراع يا اكتشاف خوانا و طوري تنظيم گردد كه شخص مسلكي يا فني با مطالعه ان بتواند ، تازه گي انرا    )2(
 .نوع استو تراش بوده و نوشته كلمات در بين سطور ان مم  تشريح اختراع يا اكتشاف عاري از گل. درك نمايد

صفحات تشريح اختراع يا اكتشاف از طرف مخترع ، مكتشف يا ناينده قانوني انها امضاء و نشاني گرديده و زير    )3(
 .هر جمله خط كشيده و تعداد جمالت در اخر ان معين گردد

به نحوي تهيه ) A4(تشريح اختراع يا اكتشاف و ضمايم ان ، نقشه ها و ساير اسناد، در يك صفحه كاغذ ستندرد    )4(
 .گردد ، كه عقب ان سفيد و داراي امضاء يا مهر مخترع ، مكتشف يا نماينده قانوني انها باشد

صفحات تشريح اختراع يا اكتشاف، دوخته شده و داراي شماره مسلسل بوده و نقشه ها نيز روي كاغذ مخصوص    )5(
 .نقشه تهيه، دوخته شده و داراي شماره مسلسل باشد

 فصل سوم

 تغيير يا تكميل در اختراع يا اكتشاف 

 تغيير يا تكميل

 :ماده بيست و پنجم
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ميگرد، تابع احكام   هر تغيير يا تكميلي كه در اختراع يا اكتشاف در معياد اعتبار فورمه اختراع يا اكتشاف صورت   )1(
 .مواد دهم و بيست و چهارم اين قانون ميباشد

يا اكتشاف ، فورمه اختراع يا اكتشاف در تكميل فورمه اصلي صادر ميگردد، فورمه براي تغيير يا تكميل اختراع    )2(
اختراع تكميلي تابع احكام مواد پيش بيني شده فورمه اصلي بوده ، ولي مدت اعتبار فورمه تكميلي از مدت اعتبار 

 .فورمه اصلي بيشتر بوده نمي تواند 

 تقاضاي فورمه اصلي به عوض فورمه تكميلي 

 :يست و ششم ماده ب

هرگاه مالك فورمه اختراع يا اكتشاف جهت تغيير يا تكميل ، به عوض فورمه تكميلي ، فورمه اصلي جداگانه را ارايه 
 .نمايد، مطابق احكام اين قانون مكلف به پرداخت حق الثبت و ساير مصارف معينه ، ميباشد

 اسناد انتقال و ضمايم ان

 :ماده بيست و هفتم 

فورمه اختراع يا اكتشاف بعد . وكالت نامه و فورمه ثبت اختراع يا اكتشاف، به درخواست ضميمه ميشود اسناد انتقال ،
 .از ثبت انتقال به مالك ان مسترد ميگردد

 رد درخواست و ضمايم ان 

 :ماده بيست و هشتم 

 :هرگاه درخواست ثبت اختراع يا اكتشاف رد گردد، اسناد ذيل نيز به ان ضميمه ميگردد

 .اصل يا نقل تصميمي كه درخواست ثبت به موجب ان رد گرديده      -1

 .اعتراضات كه درخواست دهنده ثبت ، مبني به رد ان ارايه نموده      -2

 .وكالت نامه ، در صورتيكه درخواست توسط نماينده قانوني مخترع يا مكتشف، ارائه شده باشد     -3

 فصل چهارم

 ثبت اختراع يا اكتشاف اشخاص خارجي 

 شرايط ثبت 

www.te
ds

a.c
om

http://code-industry.net/


 
 

39 
 

 :ماده بيست و نهم 

مخترع يا مكتشف خارجي مي تواند ، براي مدت باقيمانده اختراع يا اكتشاف خويش طبق احكام اين قانون ف 
بوع اش درخواست ثبت را در افغانستان ارائه نمايد، مشروط بر اينكه ميعاد فورمه اختراع يا اكتشاف ان در كشور مت

هرگاه اختراع يا اكتشاف از طرف شخص يا موسسه ديگر قبل از درخواست ثبت در افغانستان . منقضي نگرديده باشد
طور كلي يا جزئي مورد استفاده قرار گرفته و يا زمينه استفاده ان اماده شده باشد، مخترع يا مكتشف نمي تواند ، از 

 .اقدام شخص يا موسسه جلوگيري نمايد

 :ام  ماده سي

هرگاه شخص درخواست دهنده ثبت اختراع يا اكتشاف در افغانستان مقيم نباشد، مكلف است ادرس مشخص    )1(
خود را در افغانستان تعيين و يا شخص با صالحيت ديگري را كه تبعه افغانستان باشد، جهت ارائه اطالعات و اسناد 

 .مربوط به اختراع يا اكتشاف ، معرفي نمايد

 .اين ماده باالي شخص اعتراض كننده فورمه اختراع يا اكتشاف نيز قابل تطبيق ميباشد) 1(مندرج فقره حكم    )2(

 ثبت حق انتقال يا واگذاري 

 :ماده سي و يكم 

هرگاه انتقال گيرنده حق انحصاري اختراع يا اكتشاف شخص خارجي باشد يا اشخاص حقيقي يا حكمي كه از    )1(
م قانون، حق را از انتقال گيرنده حاصل مي نمايد، منحيث مالك يا دارنده جواز انحصاري ، طريق واگذاري ، با به حك

 .مي تواند ثبت حق انحصاري اختراع يا اكتشاف خارجي را در افغانستان درخواست نمايد

 .ددرخواست ثبت در خالل مدت دوسال بعد از اعطاي حق انحصاري اختراع يا اكتشاف به كشور اصلي ارائه ميگرد

 :اين ماده حاوي نكات ذيل ميباشد) 1(در خواست ثبت مندرج فقره    )2(

 شهرت مكمله و ادرس درخواست دهنده      -1

 موضوع اختراع يا اكتشاف      -2

 شماره و تاريخ ثبت قبلي      -3

 .نام كشوريكه اختراع يا اكتشاف قبال در انجا به ثبت رسيده باشد     -4

 اختراع يا اكتشاف حق انحصاري   بررسي
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 :ماده سي و دوم 

حق انحصاري اختراع يا اكشتاف كه ثبت ان در خواست ميگردد، بدون بازرسي به مسووليت درخواست دهنده و عدم 
تضمين با تصريح اينكه بدون بازرسي ثبت گرديده است، ثبت ميگردد مشروط بر اينكه موجب تحديد حقوق اشخاص 

 .ثالث نگردد

 ي اختراع يا اكتشاف تصديق حق انحصار

 :ماده سي و سوم 

درخواست دهنده ثبت، مالك حق انحصاري اختراع يا اكتشاف ثبت شده محسوب ميگردد مگر اينكه مالكيت    )1(
به اساس حكم محكمه تشخيص  حق انحصاري ، طبق احكام اين قانون به شخص ديگري واگذار يا انتقال يافته و يا 

 .واست دهنده شخص ديگري مي باشدگردد كه مالك، بغير از درخ

 :اين ماده بعد از ثبت ، داراي حقوق انحصاري ذيل نيز ميباشد) 1(مالك حق انحصاري مندرج فقره    )2(

حق انحصاري اختراع يا اكتشاف ، توليد باشد ، استعمال ، عرضه ، فروش و توريد ان ممنوع  هرگاه موضوع      -1
 .مالك ان كتبا كسب گرديده باشد  ميباشد ، مگر اينكه موافقه قبلي

هرگاه موضوع حق انحصاري اختراع يا اكتشاف ، روش يا طرز العمل باشد، استعمال ، عرضه ، فروش يا توريد ان      -2
 .ممنوع ميباشد، مگر اينكه موافقه قبلي مالك ان كتبا كسب گرديده باشد

شتي هاي ساير كشورهاي كه موقتا يا حسب تصادف داخل استفاده از پرزه جات طيارات ، وسايط زميني يا ك     -3
 .اين ماده مستثني اند) 2(قلمرو قضائي يا دريائي افغانستان ميشوند، از حكم مندرج فقره 

 اغار و استمرار حقوق 

 : ماده سي چهارم 

اكتشاف در ماده سي و سوم اين قانون از تاريخ ارائه درخواست ثبت حق انحصاري اختراع يا ) 2(حقوق مندرج 
 .افغانستان اغاز و الي مدت بيست سال از تاريخ ثبت حق انحصاري اصلي اختراع يا اكتشاف ، قابل اعتبار ميباشد

 :شرايط كاري 

 :ماده سي و پنجم
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هرگاه اختراع يا اكتشاف ثبت شده با طرز كار ان در محل يا با توريد ان در افغانستان بطور كلي يا قسمي مورد    )1(
داري قرار نگيرد، دفتر مربوط مي تواند بعد از انقاضاي مدت چهار سال از تاريخ ارائه درخواست ثبت يا انقضاي بهره بر

 .مدت سه سال از تاريخ ثبت ، جواز اجباري را صادر نمايد

 :جواز اجباري با رعايت شرايط ذيل صادر ميگردد   )2(

 تعيين حدود استعمال جواز     -1

 .دارنده جواز در خالل ان به بهره برداري اختراع يا اكتشاف ثبت شده اغاز نمايدتعيين مدت كه      -2

 .تعيين مبلغ قابل پرداخت به مالك حق انحصاري و شرايط پرداخت ان      -3

هرگاه مالك حق انحصاري اختراع يا اكتشاف ، دفتر مربوط را با ارائه داليل مبني بر عدم بهره برداري يا بهره    )3(
ري غير مكفي اختراع يا اكتشاف ثبت شده در افغانستان متقاعد بسازد، در اينصورت جواز اجباري صادر نمي بردا

 .گردد

استفاده كننده جواز اجباري ، حق بهره برداري از اختراع يا اكتشاف ثبت شده را در افغانستان طبق شرايط جواز    )4(
 .دارا ميباشد

 .اين ماده در بدل فيس معين صادر ميگردد) 2(جواز اجباري مندرج فقره    )5(

 ضميمه درخواست

 :ماده سي و ششم 

نقل مصدقه حق انحصاري اختراع يا اكتشاف و مشخصات مربوط به ان با رعايت حكم مندرج ماده نهم اين قانون به 
زبانهاي رسمي درخواست ثبت ضميمه ميگردد، هرگاه نقل مصدقه به لسان خارجي باشد ترجمه دقيق ان به يكي از 

 .كشور بعد از تصديق نيز ضميمه ميگردد

 نشر درخواست

 :ماده سي و هفتم 

دفتر مربوط مكلف است بعد از تاييد درخواست ثبت حق انحصاري اختراع خارجي ، معلومات مربوط به حق انحصاري 
 .را قبل از ثبت ان در رسانه ها به نشر برساند

 فصل پنجم 
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 تصاميم قضائي 

 اعتراض

 :سي و هشتم  ماده

اعتراض مبني بر حق مالكيت در مورد درخواست ثبت اختراع يا اكتشاف زماني پذيرفته ميشود كه معترض ، ثبت 
 .اختراع يا اكتشاف را بنام خود مطابق احكام اين قانون نيز درخواست نمايد

 رسيدگي به اعتراض 

 :ماده سي ونهم 

قبل از ثبت يا بعد از ان صورت گيرد، اعتراض كننده مكلف است ،  هرگاه اعتراض در مورد فورمه اختراع يا اكتشاف
مبلغ معين را به عنوان تضمين به حساب مخصوص كه اندازه ان از طرف محكمه ذيصالح مشخص ميگردد تحويل بانك 

مبلغ هرگاه معترض حق خود را ثابت كرده نتواند ، خساره وارده از . نموده و سند انرا ضم درخواست اعتراض نمايد
هرگاه . تضمين جبران و در غير ان به اساس حكم محكمه مكلف به پرداخت كل جبران خساره جانب مقابل مي باشد

 .اعتراض ثابت گردد، معترض مستحق جبران خساره وارده ميباشد

 اعتراض قبل از ثبت

 :ماده چهلم 

كات ذيل طور كتبي به دفتر مربوط ارائه اعتراض مربوط به اختراع يا اكتشاف كه ثبت نگرديده، با نظرداشت ن   )1(
 .ميگردد

 شهرت مكمله وادرس معترض در كشور     -1

 .ذكر داليل و مدارك كه معترض به استناد ان خود را مستحق مي داند     -2

 .نقل اسناد كه ادعاي معترض را به اثبات ميرساند     -3

كه حاوي تاريخ وصول اعتراض ميباشد ، به معترض ارائه دفتر مربوط مكلف است در مقابل اعتراض ، رسيدي    )2(
 .نمايد

 اعتراض بعد از ثبت 

 :ماده چهل و يكم 
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درخواست مبني بر ابطال فورمه اختراع يا اكتشاف ثبت شده كه حاوي ضمايم ذيل ميباشد، به دفتر مربوط ارايه 
 :ميگردد

 .ابطال ان تقاضا ميگردد سند مصدقه دفتر، مبني بر فورمه اختراع يا اكتشاف كه     -1

 اصل يا نقل اسناد مثبته ادعاي معترض      -2

 .وكالت نامه ، در صوتيكه صورت دعوي از طرف نماينده قانوني مخترع يا مكتشف ارائه شده باشد     -3

 ابالغ اعتراض 

 :ماده چهل و دوم 

روز انرا به ادرس درخواست دهنده ) 10(مدت دفتر مربوط مكلف است، از تاريخ وصول اعتراض ، حداكثر در خالل    )1(
 .ثبت يا نماينده قانوني ان ابالغ نمايد، هرگاه اعتراض ثابت گردد، درخواست ثبت اختراع يا اكتشاف رد ميگردد

اين ماده ، هر گاه اختراع يا اكتشاف قبال ثبت گرديده باشد، در اين صورت ، ثبت قبلي ) 1(در حالت مندرج فقره    )2(
 .و اختراع يا اكتشاف بنام معترض ثبت ميگرددباطل 

 جواب رد

 :ماده چهل و سوم

هرگاه درخواست دهنده ثبت، اعتراض معترض را موجه داند، موضوع را معترض كتبا به معترض ابالغ و درخواست    )1(
 .وي رد ميگردد

ت درخواست ، مطابق حكم مندرج ماده هرگاه اختراع يا اكتشاف مورد ادعا قبال به ثبت نرسيده باشد، با نظرداش   )2(
 .چهلم اين قانون كه حين اعتراض ارائه نموده ، به ثبت ان اقدام ميگردد

اين ماده ) 1(هرگاه اختراع يا اكتشاف مورد ادعا قبال به ثبت رسيده باشد، درين صورت طبق حكم مندرج فقره    )3(
 .اجراات صورت ميگيرد

 انقضاي مدت 

 :ماده چهل و چهارم
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معترض مي تواند ، در خالل مدت شصت روز از تاريخ ابالغ اعتراض عليه درخواست دهنده ثبت ، به محكمه    )1(
مگر اينكه قبل از انقضاي اين مدت ، درخواست دهنده ثبت طبق حكم مندرج ماده چهل و سوم اين .مراجعه نمايد

 .قانون به اعتراض وي جواب رد ارائه نموده باشد

اين ماده به محكمه مراجعه نمايد، دفتر مربوط به درخواست شخص كه ) 1(رض در ميعاد مندرج فقره هرگاه معت   )2(
درخواست ثبت اختراع با اكتشاف را نموده ، با ننظرداشت تصميم محكمه ، اختراع يا اكتشاف را به نام معترض اليه ، 

 .ثبت مي نمايد

 .تاديه نموده ، بحساب واردات دولت تحويل بانك ميگردد در اين صورت مبلغي را كه جهت ثبت اختراع يا اكتشاف

 مهلت

 :ماده چهل و پنجم

  هرگاه معترض نتواند اسناد ومدارك خود را به صورت دعوي ضميمه نمايد، محكمه ميتواند به اساس تقاضاي وي   )1(
 .بعد از رسيدگي و در صورت لزوم مهلت را كه بيش از سه ماه نباشد به وي اعطا نمايد

به درخواست دهنده ثبت نيز اعطاء شده ميتواند   اين ماده جهت ارائه اسناد الزم دفاعيه،) 1(مهلت مندرج فقره    )2(
. 

 رجوع به محكمه

 :ماده چهل و ششم 

هر شخص ذينفع ميتواند ، درخواست صدور حكم بطالن فورمه اختراع يا اكتشاف را در موارد اتي به محكمه ذيصالح 
 :ارائه نمايد

 .در صورتي كه اختراع يا اكتشاف جديد نباشد     -1

 .در صورتي كه فورمه اختراع يا اكتشاف مطابق حكم مندرج ماده هفتم اين قانون صادر نشده باشد     -2

در صورتي كه هدف اختراع يا اكتشاف صرف تحقيقات علمي بوده و عمال مورد استفاده مقاصد صنعتي ، زراعتي      -3
 .نباشد و يا خدماتي

در صورتي كه از تاريخ صدور فورمه اختراع يا اكتشاف ، پنج سال سپري و مورد استفاده عملي قرار نگرفته      -4
 .باشد
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 تدابير احتياطي 

 :ماده چهل و هفتم 

معترض ميتواند در مورد حق انحصاري اختراع يا اكتشاف خويش در هر موقع از محكمه ذيصالح صدور حكم    )1(
الت تقلبي يا تقليدي يا تقاضاي صدور حكم موقت مبني بر عدم توليد ، فروش يا ورود اجناس تقلبي يا ضبط محصو

 .تقليدي را نمايد

محكمه به منظور جبران خساره جانب مقابل ، قبل از صدور حكم موقت در مورد ضبط محصوالت يا مبني بر عدم    )2(
 .ارائه تضمين مناسب نمايدتوليد ، فروش يا ورود اجناس، معترض را مكلف به 

هرگاه معترض در خالل مدت ده روز از تاريخ صدور حكم محكمه ، اقامه دعوي ننمايد، در اينصورت مكلف به    )3(
 .پرداخت جبران خساره به جانب مقابل ميباشد

 فصل ششم 

 احكام نهايي 

 اندازه حق الثبت

 :ماده چهل و هشتم 

 .ي و فيس جواز اجباري اختراع يا اكتشاف در مقرره جداگانه تعيين ميگردداندازه حق الثبت، انتقال يا واگذار

 وضع مقرره ها و طرزالعمل ها

 :ماده چهل و نهم 

وزارت تجارت و صنايع مي تواند ، به منظور تطبيق بهتر احكام اين قانونف مقرره ها را طي مراحل و لوايح و طرزالعمل 
 .ها را وضع نمايد

 تاريخ انفاذ

 :جاهم ماده پن

 .اين قانون از تاريخ توشيح نافذ و در جريده رسمي نشر گردد

 :وضعيت موجود حمايت از حقوق مالكيت فكري در افغانستان
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قانون حمايت از حقوق مخترع و مكتشف در افغانستان تا حال طي مراحل خود از طريق پارلمان را طي نكرده به شكل 
 .)متاسفانه مقرره اي در مورد قانون مذكور ترتيب نگرديده استتا حال . ( فرمان تقنيني نافذ ميباشد

دفتر ملكيت هاي فكري افغانستان از چند سال به اين طرف در چوكات وزارت تجارت و صنايع ايجاد شده كه عمال 
 . غير فعال ميباشد

اي فكري برداشته است به طور كلي ميتوان گفت افغانستان نخستين گامهاي خود را در راه حمايت از حقوق ملكيت ه
مهمترين چالش در اين . حداقل چندين سال ديگر نياز است تا يك سيستم ستندرد براي تطبيق قانون ان به وجود ايد

 .زمينه داشتن ظرفيت مخصوصا كادرها و افراد متخصص و مجرب در مورد حقوق ملكيت هاي فكري ميباشد

 قانون سرمايه گذاري 

 و خصوصي در افغانستانقانون سرمايه گزاري داخلي 

 :بخش اول  
 1ماده 

هدف اين قانون، . اين قانون به منظور تشويق وتقويت سرمايه گذاري خارجي وداخلي خصوصي ايجاد شده است
سرمايه گذاري و توسعه اقتصادي، بسط بازار كار، افزايش درآمد ملي، ارتقاء استانداردهاي زندگي و كمك به پروسه 

 .باشد يبازسازي افغانستان م
 2ماده 

 :تعريف واژگان بكار رفته در اين قانون بدين شرح است
حقوق انحصاري ... (بهره گيري از سرمايه مالي وغير مالي مانند پول نقد يا اعتبار، كاال، خدمات و : سرمايه گذاري) 1

 .كه در شركت تاييد شده است) ومالكيت معنوي، عالمت تجاري، وحق التاليف
سرمايه گذاري توسط يك فرد يا يك شخص حقوقي، داخلي يا خارجي، همانگونه كه در اين : دهشركت تاييد ش) 2

 .قانون آمده است
 3ماده 

افراد حقيقي وحقوقي افغاني واجد شرايط قانوني وافراد حقيقي وحقوقي خارجي كه دركشور متبوع خود از نظر قانوني 
توانند در همه بخش هاي خدماتي و زير  تفاده از اين قوانين، ميواجد شرايط هستند تا به امر تجارت بپردازند، با اس

 .ساختي اقتصادي سرمايه گذاري نمايند
 4ماده 

متعاقب يك بررسي جامع، بر اساس اين قانون گذاري، مجوز عملكرد براي سرمايه گذاري توسط كميته عالي سرمايه 
 .اعطا خواهد شد) HCI(گذاري 

 5ماده 
 .وزه هاي مختلف مناسب سرمايه هاي خصوصي را در دسترس عموم قرار خواهد دادح HCIجهت جذب سرمايه، 

 6ماده 
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توانند به صورت يكي از  سرمايه هاي خصوصي داخلي و خارجي و معامالت مشتركي كه مشمول اين قانون هستند مي
 :موارد ذيل باشد

 درصد سهام خصوصي داخلي 100 -1
 درصد سهام خصوصي خارجي 100 -2
 وع تلفيقي از سرمايه سهامي بخش خصوصي خارجي وداخليهر ن -3
 مشاركت هاي تجاري مشترك دولتي يا خصوصي وداخلي يا خارجي -4

 .با توجه به دو مورد آخر، درصد وتوزيع سهام با توافق طرفين تعيين خواهد شد
 مقام هماهنگ كننده و كنترل كننده: بخش دوم

 7ماده 
HCI ه براي ايجاد، پشتيباني، تشويق و توسعه سرمايه هاي داخلي وخارجي در كشور عالي ترين مقام تصميم گيرند
 :اين هيئت متشكل است از. باشد مي

 وزير بازسازي -وزير برنامه ريزي -وزير امور مالي -وزير امور خارجه -وزير دادگستري -وزير بازرگاني
توانند نماينده اي را  وزرا مي. را بر عهده داردهر وزير مسئوليت شركت در جلسات پروژه هاي سرمايه گذاري مربوطه 

خدمات مربوط به كميته عالي سرمايه گذاري تحت اختيار قانوني وزارت . از طرف خود براي اين جلسات تعيين كنند
 .باشند بازرگاني مي

 8ماده 
 .كنند همكاري مي HCIهر ساله دو نماينده علي البدل از بخش سرمايه گذاري خصوصي با 

 9ماده 
HCI سازد ، اين كميته گزارشات را منتشر مي)هر شش ماه(دهد  سالي دوبار به كابينه گزارش مي. 

 10ماده 
HCI  وظيفه پيگيري پيشنهادات پروژه هاي سرمايه گذاري را براي كارايي اقتصادي و اقدام كارشناسانه انجام خواهد
 :از موارد ذيل تشكيل شده است HCIدر اين راستا، . داد

 چهار متخصص فني -1
 دو نماينده از سرمايه گذارها -2

 .شوند اعضاي گروه فوق هر ساله عوض مي
 11ماده 
HCI  سرمايه اوليه را مبتني بر ارزيابي بازار داخلي تعيين خواهد كرد، در صورت اعتراض سرمايه گذار نسبت به اين

 .كند ارزيابي، يك شركت ارزيابي كننده مرضي الطرفين، ارزش را تعيين مي
 12ماده 

تواند بر اساس استانداردهاي بين  بازرگاني تاييد شده مسئوليت سازماندهي دفاتر حسابداري را بر عهده دارد كه مي
انتخاب  HCIشركت مميزي غير وابسته توسط . شود المللي توسط شركت هاي حسابداري غير وابسته مميزي مي

 .خواهد شد
 هاي شركت هاي تاييد شدهتعهدات، امتيازات و معافيت : بخش سه

 درآمدها: 13ماده 
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زمان تعيين شده براي معافيت هاي مالياتي چهار سال از زمان صدور مجوز خواهد بود، : سرمايه گذاري كوتاه مدت -1
و يا سه سال از شروع توليد، مبني بر اين كه كدام يك مقدم باشد، و اين معافيت سه برابر ارزش سرمايه گذاري را در 

 .گيرد بر مي
جدول زماني براي معافيت هاي مالياتي شش سال از صدور يا پنج سال از شروع توليد : سرمايه گذاري ميان مدت -2

 .گيرد است، مبني بر اين كه كدام يك مقدم باشد، و اين معافيت يك و نيم برابر ارزش سرمايه را در بر مي
ماليات هشت سال از صدور مجوز خواهد بود و يا هفت  جدول زماني براي معافيتهاي: سرمايه گذاري دراز مدت -3

 .سال از شروع توليد، مبني بر اين كه كداميك مقدم باشد، و اين معافيت برابر با ارزش سرمايه است
توسعه زماني را  HCIدر مورد شرايط خاص سرمايه گذاري كه نياز به بسط زماني دارد، با توجه به معيارهاي جهاني، 

 .ردتعيين خواهد ك
 .در تمام بندهاي اين ماده، با استرداد مبلغ مذكور، سرمايه گذار حائز شرايط معافيت مالياتي بيشتر نمي باشد

 14ماده 
HCI تعيين خواهد كرد 8، با توجه به استاندارهاي جهاني، شرايط سرمايه گذاري را تحت هر بند ماده. 

 عوارض گمركي: 15ماده 
 .الياتهاي صادراتي به مدت ده سال از صدور مجوز معاف خواهد بودتوليد شركت از هر نوع تعرفه وم

 اجاره مستغالت: 16ماده 
توانند به مدت سي، بيست و يا ده سال  سرمايه گذاران خارجي، اعم از دراز مدت، ميان مدت و كوتاه مدت، مي

 .مدت را افزايش دهدتواند اين  بنا بر داليل موجه و يا در صورت نياز ميHCI. مستغالت را اجاره كنند
 انتقال سرمايه، منافع ، بهره و وامها: 17ماده 

تواند تحت محدوديت  انتقال سرمايه وبهره بازرگاني خصوصي خارجي و وام و بهره ايجاد شده از سرمايه گذاري مي
 :هاي ذيل انتقال يابد

تواند بعد از يك  شود مي اري ميسرمايه گذاري خارجي ثبت شده و سود حاصله از سرمايه كه مجددا سرمايه گذ -1
 .دوره هفت ساله انتقال يابد

 .تواند تا ميزان قيد شده در قرارداد انتقال يابد بهره و ميزان اصلي وامها مي -2
 18ماده 

توانند هفتاد درصد درآمد خود را، بعد از پرداخت عوارض و ماليات انتقال  اتباع خارجي شركت هاي تاييد شده مي
 .دهند
 فروش: 19ماده 

توانند بعد از تراز دفاتر حسابداري قانوني خود و  سرمايه گذاران خارجي و سرمايه گذاران افغان با سرمايه خارجي مي
 .شركت را به فروش برسانند HCIتاييد 
 20ماده 

 .توانند سرمايه و درآمد حاصل از فروش را انتقال دهند مي 19سرمايه گذاران مذكور در ماده 
 21ماده 
، رعايت HCIتوانند با توجه به ايين نامه ها، و كسب مجوز از  يه گذاران خارجي و داخلي با سرمايه خارجي ميسرما

 .مقررات تجاري، و مشخص كردن دفاتر حسابداري قانوني خود، و انتقال سرمايه به كشور مورد نظر، منحل شوند
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 خريد و فروش سهام: 22ماده 
 .واند سهام خود را به شهروندان افغاني يا به دولت افغان بفروشدت سرمايه گذار خارجي تاييد شده مي

 23ماده 
 .مي تواند از فروش سهام جلوگيري به عمل آوردHCIهر گاه فروش سهام توازن مالي يا مديريتي را بر هم بزند، آنگاه 

 24ماده 
رمايه گذاري تاييد شده، مطابق با خريد، فروش، يا استفاده از حق انحصاري و عالمت تجاري، و دانش فني مربوط به س

 .توافق قراردادي سرمايه گذار انجام خواهد شد
 25ماده 

سرمايه گذاران تاييد شده خارجي وداخلي اين حق را دارند تا از تسهيالت بانكي افغانستان استفاده كنند تا براي ارز 
اعتبار خود استفاده كنند يا وام بگيرند تا همچنين اين حق را دارند تا از . خارجي خود حساب بانكي افتتاح نمايند

 .سرمايه گذاري خود را در كشور افزايش دهند
 26ماده 

سرمايه گذاران خارجي وداخلي توصيف شده در اين قانون سرمايه گذاري نمي توانند كاالها و اقالمي را وارد كنند كه 
 .جزء مواد اوليه توليدات آنان نمي باشد

 27ماده 
خارجي وداخلي در محدوده امكانات خود براي انتخاب افغان هاي ماهر جهت پرسنل خود، و آموزش سرمايه گذاران 

 .باشند مي  فني و كمك به تقويت دانش فني كاركنان خود مسئول
 متفرقه: بخش چهار

 مصادره، ضبط و ملي سازي: 28ماده 
 .ط يا ملي سازي را ندارددولت بدون روند قانوني وحكم دادگاه واجد صالحت قانوني حق مصادره، ضب

 29ماده 
سلب مالكيت سرمايه گذاري هاي خارجي يا داخلي تنها با توجه به امنيت داخلي مجاز است كه درآن دولت بايد قبال 

 .بهاي منصفانه بازار را بپردازد كه توسط شركت ارزياب بين المللي غير وابسته تعيين خواهد شد
 30ماده 

توانند مبالغي را انتقال دهند كه در نتيجه ملي سازي و مصادره دولت به  لي خصوصي ميسرمايه گذاران خارجي و داخ
 .اتخاذ خواهد شد HCIخواهد رسيد و تصميمات مقتضي توسط  HCIشكايات شركتهاي تاييد شده به .دست آمده اند

 31ماده 
اين قانون سرمايه گذاري مستثني  ساخت خط لوله، زير ساخت ارتباطات تلفني دور برد، صنايع گاز و نفت ومعادن از

 .شود سرمايه گذاري در اين بخش ها تحت قانوني جداگانه تنظيم مي. خواهند بود
 حل و فصل مناقشه: 32ماده 

تواند مستقيما به روشي  و كارمندان و هويتهاي دولتي ميHCIمناقشه بين سرمايه گذاران داخلي وخارجي در برابر 
قواعد اين قانونگذاري و مستندات شركت تاييد شده و قراردادها مشخص كه در اين  دوستانه با رعايت و توجه به

 .خصوص به امضا و توافق رسيده است، حل و فصل شود
اگر مناقشات به اين شيوه حل و فصل نشوند، آنگاه با توجه به مناقشات بين دولت ها وشهروندان خارجي يا مطابق با 
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واشنگتن  1965مارس  18و قوانين بين المللي، طرفين ميتوانند به كنوانسيون قانون حكميت كميسيون سازمان ملل 
 .رجوع كنند

 33ماده 
تصميمات مبتني بر كنوانسيون بين المللي جهت حل مناقشه يا قانون حكميت نهايي خواهد بود وطرفين تسليم راي 

 .آن هستند
 34ماده 
HCI وط بر اين كه اين قوانين در تضاد با قانون فعلي و ديگر قوانين كند، مشر مقرراتي براي اعمال اين قانون صادر مي

 .كشور نباشند
 35ماده 

هر گاه مفاد اين قانون سرمايه گذاري با مفاد ديگر قوانين موجود مربوط به سرمايه گذاري خصوصي خارجي و داخلي 
 36ماده . تناقض داشته باشد، مفاد اين قانون سرمايه گذاري اعمال خواهد شد

ن قانون بعد از امضاي رئيس دولت معتبر خواهد بود و در روزنامه دولتي انتشار خواهد يافت، قانون سرمايه گذاري اي
انتشار يافته است، باطل ) هجري قمري 8/8/1422مورخ ( 797داخلي و خارجي خصوصي كه در روزنامه رسمي شماره 

 .باشد و بي اعتبار مي
 :بازرگانيمقررات مربوط به دريافت كارت  -2-3

متن كامل مقررات چگونگي اخذ كارت بازرگاني توسط اتباع كشورهاي خارجي در افغانستان براي انجام فعاليتهاي 
 تجاري

اتباع خارجي اعم از اشخاص حقيقي وحقوقي به منظور تجارت در افغانستان مكلفند براي اخذ جواز تجارتي  -48ماده 
ايند در صورت قبولي در خواستشان جواز نامه تجارتي مورد نظر مطابق به مركز وزارت تجارت در كابل مراجعه نم

دالر آمريكايي اجرا ي شود تاجر خارجي مكلف به انجام تاديات ) چهار صد(شرايط مندرج اين فصل در بدل مبلغ 
 .باشد فصل ششم اين اليحه نيز مي

 49ماده 
 .ا واضح و تصريح نماينداتباع خارجي در درخواست خويش بايد نوع فعاليت تجاري خود ر

 50ماده 
نمايند مكلف به رعايت قوانين نافذه افغاني و انجام تاديات قانوني به  تجار خارجي كه جواز تجارتي افغاني را حاصل مي

 .باشند دولت افغانستان مي
 51ماده 

 :براي حصول جواز نامه تجارتي خارجي انجام مراتب آتي ضروري است
 ي با سه قطع عكسارائه درخواست كتب -الف

 .ارائه تصديق عدم مسئوليت از مراجع قانوني كشور متبوع درخواست دهنده -ب
 .توضيح اسم شركت، تاريخ تاسيس، ميزان سرمايه و آدرس مركزي در كشور متبوع درخواست دهنده -ج
 .ارائه تصديق يكي از بانكهاي كشور متبوع در مورد داشتن اعتبار مالي درخواست دهنده -د
 .تضمين شركت مورد تاسيس در افغانستان از جانب دفتر مركزي درخواست دهنده و اتاق تجارت كشور مربوط -ه
تمام اسناد مندرج فوق به تاييد وزارت خارج كشور متبوع درخواست دهنده و تائيد سفارت افغاني مقيم آن كشور  -و
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 .گردد وزارت تجاري ارائه مي بعد از ممهور شدن از طريق وزارت امور خارجه دولت افغانستان به
 .كشور متبوع شخصيت حقيقي همان كشوريست كه شخصيت حقيقي مذكور در انجا تاسيس گرديد است

 52ماده 
 .باشد دالر آمريكا مي) يك صد هزار(سرمايه اوليه شركتهاي تجاري خارجي مبلغ 

 53ماده 
شور خويش را به افغانستان وارد نمايند وحق واردات تاجران خارجي دارنده جواز افغاني صرفا مجازند اموال توليدي ك

 .از ساير كشورها را به افغانستان ندارند
 54ماده 

 .تاجران خارجي حق خرده فروشي ندارند
 55ماده 

 .توانند توليدات افغاني را به ساير كشورها صادر نمايند تاجران خارجي مي
 56ماده 

عتبار بوده و در پايان هر سال در صورتي كه تمام تكاليف قانوي جواز نامه تجارت خارجي براي يك سال داراي ا
 .تواند براي سال آينده نيز تجديد شود خويش را انجام داده باشند مي

 57ماده 
تاجر خارجي مكلف است دفتر تجارتي حساب خود را مطابق قوانين نافذه در افغاستان به يكي از زبانهاي رسمي 

 .افغانستان مرتب نمايند
 58 ماده

باشد در صورتي كه ايجاد نمايندگيهاي شركت در  مي) كابل(محل فعاليت تجارتي تجار خارجي درافغانستان در شهر 
در . تواند تاسيس شود واليت ضروري باشد با موافقت وزارت تجارت، نمايندگي مورد نظر در واليات مربوطه مي

 .جع امنيتي را در آن مورد حاصل نمايداينصورت وزارت تجارت بايد با توضيح ضرورت ها مواقفت مرا
 59ماده 

 .تاجر خارجي مكلف است تمام داد و ستد خود را از طريق بانكهاي افغاني اجرا نمايد
 60ماده 

صدور پاسپورت و ويزاي ورود و خروج تاجر خارجي بر اساس درخواست شخص و با مراجعه و ارائه جواز به يكي از 
تمديد ويزاي اقامت تاجر خارجي تابع جوازنامه وي بوده و همه . گيرد صورت مي شعب ذيربط وزارت تجارت افغاني

 .گردد ساله بعد از تجديد جواز تجارتي اجرا مي
 61ماده 

تاجر خارجي با اجازه وزارت تجارت ميتواند اعضاي خارجي دفتر خويش را استخدام كند كه اين اعضا نمي توانند بيش 
ويزا اقامت براي اتباع خارجي بعد از تثبيت ضرورت استخدام آنها از طرف . باشنداز يك هشتم تعداد پرسنل شركت 

 .گردد وزارت تجارت از مراجع قانوني صادر مي
 62ماده 

تاجر خارجي مكلف است در صورت فسخ قرارداد مستخدمين خارجي موضوع را به وزارت تجارت اطالع دهد 
 .وزارت تجارت تعيين ميگردد كشور را ترك گويندمستخدمين مذكور مكلفند طي ميعادي كه از طريق 
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 63ماده 
باشد اگر خواسته باشد براي مدتي از افغانستان خارج شود بايد  تاجر خارجي مكلف بحضور در مركز تجاري خويش مي

ف نخست وكيل قانوني خويش را تعيين و بعدا با اجازه وزارت تجارت بخارج برود بدين ترتيب وكيل قانوني مذكور مكل
 .باشد بانجام تمام تعهداتف بدهيها و وظايف تاجر مذكور مي

 64ماده 
دهد وزارت تجارت پس  هر گاه تاجر خارحي براي هميشه افغانستان را ترك نمايد وزارت تجارت را در جريان قرار مي

رك افغانستان را به از استعالم از عدم مسئوليت و اخذ تاييد از تمام موسسات مربوطه وتصفيه حساب نامبرده، اجازه ت
وزارت تجارت مكلف است دو ماه قبل از تاريخ خروج تاجر نامبرده از كشور موضوع را از طريق رسانه . دهد وي مي

 .اطالعات جمعي باطالع عموم برساند
 65ماده 

تاجر خارجي و مستخدمين آن مكلف اند در مدت اقامت خويش در افغانستان در امور ديني، سياسي وامنيتي 
 .غانستان بصورت مستقيم ويا غير مستقيم تشبث و مداخله ننماينداف
 
گردد وبا انفاذ آن قانون سرمايه گذاري  اين قانون از تاريخ توشيح رئيس دولت نافذ ودر جريده رسمي نشر مي 

خصوصي داخلي وخارجي و مقرره تنظيم اجراآت و فعاليت هاي اداره مركزي تشويق و انكشاف سرمايه گذاري 
 .شود ق ملغي شمرده مي.ه 8/2/1422: مورخ) 797(صي منتشره جريده رسمي شماره خصو

)كسب و كار(مراحل راه اندازي كار تجاري  

 قانون ثبت شركت براي اتباع خارجي در افغانستان 

اتباع خارجي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي كه خواسته باشند در افغانستان تجارت نمايد مكلفند در  -1ماده 
 ت قبولي درخواست جواز شان ، براي اخذ جواز تجارتي به وزارت تجارت در كابل مراجعه نمايندصور
اتباع خارجي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي كه خواسته باشند در افغانستان تجارت نمايد مكلفند براي اخذ  -2ماده 

درخواستشان جواز نامه تجارتي مورد  جواز تجارتي به مركز وزارت تجارت در كابل مراجعه نمايند در صورت قبولي
شود تاجر خارجي مكلف به انجام  دالر آمريكائي اجرا مي) چهارصد(نظر مطابق شرايط مندرج اين فصل در بدل مبلغ 

 .باشد تايدات فصل ششم اين اليحه نيز مي
 .نداتباع خارجي در درخواست خويش بايد نوع فعاليت تجارتي خود را واضحا تصريح نماي -3ماده 
نمايند مكلف به رعايت قوانين نافذ افغاني و انجام تاديات  تجار خارجي كه جواز تجارتي افغاني را حاصل مي -4ماده 

 .باشند قانوني به دولت افغانستان مي
 :براي حصول جوازنامه تجارتي خارجي انجام مراتب آتي ضروري است -5ماده 

 .تقديم درخواست تحريري با سه قطعه فوتو: الف
 .ارائه تصديق عدم مسئوليت از مراجع قانوني كشور متبوع درخواست دهنده -ب
 .توضيح اسم شركت، تاريخ تاسيس، اندازه سرمايه و آدرس مركز اصلي در كشور متبوع درخواست دهنده -ج
 .ارائه تصديق يكي از بانكهاي كشور متبوع در مورد داشتن اعتبار مالي درخواست دهنده -د
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 .مورد تاسيس در افغانستان از جانب دفتر مركزي درخواست دهنده و اتاق تجارت كشور مربوط تضمين شركت -ه
تمام اسناد مندرج فوق به تصديق وزارت خارجه كشور متبوع درخواست دهنده و تائيد سفارت افغاني مقيم آن  -و

 .گردد ارائه ميكشور بعد از مهر نشاني شدن از طريق وزارت خارجه دولت افغانستان بوزارت تجارت 
 .كشور متبوع شخصيت حكمي همان كشوريست كه شخصيت حكمي مذكور در آنجا تاسيس گرديده است: نوت

 .باشد دالر آمريكائي مي) يك صد هزار(سرمايه ابتدائي شركتهاي تجارتي خارجي مبلغ  -6ماده 
ويش را به افغانستان وارد نمايند و تاجران خارجي دارنده جواز افغاني صرف مجازند اموال توليدي شركت خ -7ماده 

 .اموال توليدي ساير كشورها را به افغانستان وارد كرده نمي توانند
 .را ندارند) خرده فروشي(تاجران خارجي حق پر چون فروشي  -8ماده 
 .توانند توليدات افغاني را به ساير كشورها صادر نمايند تاجران خارجي مي -9ماده 
رت خارجي براي يك سال داراي اعتبار بوده ودر ختم هرسال در صورتيكه تمام مكلفيتها و جوازنامه تجا -10ماده 

 .تواند جايب قانوني خويش را انجام داده باشند براي سال آينده تجديد شده مي
تاجر خارجي مكلف است دفتر تجارتي حساب خودرا مطابق قوانين نافذه در افغانستان به يكي از زبانهاي  -11ماده
 .ي افغانستان ترتيب نمايندرسم
باشد، در صورتيكه ايجاد نمايندگيهاي  مي) كابل( محل فعاليت تجارتي تجار خارجي در افغانستان در شهر  -12ماده

شركت در واليات ضرورت ديده شود به موافقه وزارت تجارت نمايندگي مورد نظر در واليات مربوطه تاسيس شده 
 .رت بايد با توضيح ضرورت ها موافقه مراجع امنيتي را در مورد حاصل نمايدتواند در اين صورت وزارت تجا مي

 .تاجر خارجي مكلف است تمام داد و ستد خودرا از طريق بانكهاي افغاني اجرا نمايد -13ماده 
ي تواند اعضاي خارجي دفتر خويش را استخدام كند كه اين اعضا نم تاجر خارجي با اجازه وزارت تجارت مي - 13ماده 

تواند اضافه ازيك بر هشت تعداد مجموعي پرسنل شركت باشد ويزه اقامت براي اتباع خارجي بعد از تثبيت ضرورت 
 .گردد استخدام آنها از طرف وزارت تجارت از مراجع پاسپورت و ويزه افغاني مطالبه مي

ه وزارت اطالع دهند تاجر خارجي مكلف است در صورت فسخ قرار داد مستخدمين خارجي موضوع را ب -14ماده 
 .گردد كشور را ترك نمايد مستخدمين مذكور مكلفند طي ميعادي كه از طريق وزارت تجارت تعيين مي

باشد اگر خواسته باشد براي مدتي ازافغانستان  تاجر خارجي مكلف به حضور در مركز تجارتي خويش مي -15ماده 
به اين صورت وكيل قانوني . اجازه وزارت تجارت به خارج برودخارج شود بايد وكيل قانوني خويش را تعيين و بعدا با 

 .باشد مذكور مكلف به انجام تمام تعهدات بدهيها و و جايب تاجر مذكور مي
هرگاه تاجر خارجي براي هميشه افغانستان را ترك نمايد وزارت تجارت را درجريان قرار بدهد وزرات تجارت  -16ماده 

ت باقيداري از تمام موسسات مربوطه وتصفيه حسابهاي نامبرده براي موصوف اجازه بعداز معلومات از عدم مسئولي
دهد وزارت مكلف است دوماه قبل ازتاريخ خروج نامبرده از كشور موضوع را ذريعه اطالعات  ترك افغانستان را مي

 جمعي به اطالع عامه برساند
 چگونگي اخذ ماليات و هزينه هاي ثبت عاليم تجاري در كابل

 .اعالم كرد به شرح زير دادگاه تجاري كابل، چگونگي اخذ ماليات و هزينه هاي ثبت عاليم تجاري در اين شهر

 شود، لذا نمي توان پرداخت مي) افغاني(هاي ثبت عاليم تجاري به پول رايج كشور  هزينه از آنجا كه تمامي مالياتها و

نمايد، اما ماليات ثبت يك عالمت  نرخ دالر در هر روز تغيير ميدقيقاً هزينه هاي ثبت را به دالر پرداخت كرد، چراكه 
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 ".تخمين زده مي شود دالر 50مبلغ ) شامل هزينه هاي اعالن و غيره(تجاري 

اخذ جواز تجاري شده، به گونه اي كه به اليحه صدور  در قسمتي ديگر از اين نامه، اشاره اي به مراحل ثبت شركت و 
اتباع ": خارجي كه خواهان اخذ جواز تجاري هستند، اشاره مي كند و مي افزايد اتباع) مشاغل و تجارت(جوازهاي 

بعد از ارائه  كه خواهان اخذ جواز تجاري به صورت انفرادي و يا شركت تجاري خارجي يا مختلط باشند، اي خارجي
از بانكهاي كشور متبوع و يك بانكي از يكي  گواهي عدم سوء پيشينه از اداره پليس كشور متبوع، اعتبارنامه(اسناد 

متبوع يا سفارت همان كشور در افغانستان يا سفارت افغانستان در آن  كپي پاسپورت صادره از وزارت خارجه كشور
موظف به  به منظور صدور جواز،) وزارت امور خارجه و معرفي از آن وزارت به دفتر رياست جوازها كشور و ارائه به

خانگه   باشد بايد به) افغاني(افغانستان  اين مبلغ اگر به پول. باشند اردات دولت ميپرداخت مبلغ ذيل به حساب و
 ".بايد به خزانه دولت در افغانستان بانك واريز گردد پنجم در افغانستان بانك و اگر دالر باشد

 :از موارد فوق به شرح ذيل اعالم شده است الزم به ذكر است، قيمت بعضي

 آمريكا دالر 400قيمت جواز مبلغ  -1

 دالر آمريكا 1000حق ثبت مبلغ  -2

 افغاني 1000امتياز جواز مبلغ  -3

 افغاني 400قيمت فرم ها  -4

 افغاني 250حق مهر مبلغ  -5

 افغاني 200فتوكپي مبلغ  قيمت -6

افغاني  1850دالر امريكا و  1400رياست جوازها مبلغ  همچنين بيان گرديده، كه مجموع مبلغ قابل پرداخت به دفتر
 .باشد مي

 .مي باشد افغاني در اداره ثبت مركزي نيز الزامي 500عالوه بر پرداخت مبلغ فوق، پرداخت مبلغ  قابل ذكر است كه

 

 ) : AISA( آيسا  –موسسه حمايت از سرمايه گذاري در افغانستان 

جمله ثبت و صدور  خدماتي را از)  AISA(آژانس حمايت ازسرمايه گذاري در افغانستان موسوم به آيسا  -
مجوزهاي سرمايه گذاري ، نحوه جمع آوري و نوع مدارك الزم ، پاسخ به سواالت درخواست كنندگان به منظور 

تسريع ، اقدام به سرمايه گذاري و كاهش موانع متعدد اداري ، ارائه مي دهد و متقاضيان مي توانند اطالعات مورد 
 .تاهي كسب نمايند نظر خود را در بخشهاي مختلف ، در زمان كو

 :موسسه آيسا متقاضيان را طي مراحل ذيل كمك خواهد نمود 
 .تكميل فرم تقاضاي سرمايه گذاري و فرم شماره شناسايي مالياتي  -
 .ثبت فرم سرمايه گذاري در دفتر مخصوص و رايانه اي نمودن اطالعات  -
 .راهنمايي الزم در مورد طرح تجاري  -
 .گذاري براي اطمينان از قرار داشتن آن در چارچوب مقررات بررسي مدارك سرمايه  -
ثبت مدارك سرمايه گذاري در دادگاه تجاري و اعالم جزئيات و نوع تجارت سرمايه گذار در يك روزنامه  -

 .هزينه دريافت مجوز و صدور مجوز سرمايه گذاري  -.كثيراالنتشار افغان 
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اداره مي شود ، با حمايت و كمك مالي دولت آلمان ايجاد  اين موسسه دولتي كه به شكل يك موسسه خصوصي
بنابر اعالم موسسه مذكور از تاريخ . شده ، براي سهولت كار سرمايه گذاران ، خدمات ويژه اي ارائه مي كند 

 645/038/230/1شركت سرمايه گذار داخلي و خارجي با سرمايه اوليه  2631تعداد  30/10/1383تا  1/9/1382
 911دالر در بخش ساختمان و  544/743/510شركت با سرمايه  1209بت رسيده است كه از اين تعداد دالر به ث

دالر در بخش  690/991/62شركت با سرمايه  106دالر در بخش صنعت و  221/201/275شركت با سرمايه 
ارند ، جمهوري دالر نيز در بخش خدمات به فعاليت اشتغال د 190/102/381شركت با سرمايه  405كشاورزي و 

ايران ، چين ، ( كشور اول  5اسالمي ايران با توجه به تعداد شركت فعال و ميزان سرمايه اوليه ثبت شده در بين 
 .قرار دارد ) تركيه ، آمريكا و پاكستان 

   شرايط سرمايه گذاري در افغانستان

اضر شود در صورتيكه مقدور نباشد سرمايه گذار بايد شخصآ جهت تكميل پروسه مجوز خويش به دفتر آيسا ح  -1
وكيل قانوني خويش را كه وكالت خط شرعي محكمه را با خود داشته باشد جهت طي مراحل و اخذ مجوز به اداره آيسا 

 . مراجعه نمايد

. ارائه پاسپوت و يا ديگر اسناد رسمي كه هويت انفرادي و يا شخصيت قانوني در خواست كننده را تثبيت نمايد  -2 
ت حقوقي شركت هاي خراجي بايد از طريق وزارت محترم امور خارجه افغانستان تصديق گرديده و به دفتر شخصي

 . آيسا معرفي شود

آدرس پستي قابل قابل قبول نبوده و موجوديت . سرمايه گذار بايست يك آدرس مشخص محل كار را داشته باشد  -3
 . آن تائيد شودآدرس دفتر بايد به اساس سند پرداخت كرايه و امثال 

آيسا فرم تشخيص هزينه را دراختيارسرمايه گذار قرار داده كه بعد از تكميل فرم مذكور توسط سرمايه گذار  -4
 . بدست مي آورد  ماليات مربوطه را، اداره آيسا از طريق اداره دارايي

ده تفصيل مقدار و اندازه سرمايه فعاليت كار سرمايه گذار بايد واضح بوده لذا ايجاب مي نمايد تا در خواست كنن -5
 . گذاري را كه قصد آغاز آن را دارد ، تعداد كارگران شركت و اسامي مامورين رسمي شركت را با خود بياورد

در خواست كننده سعي كند تا اسم تجارتي را كه انتخاب مي نمايد تكراري نباشد گرچه مجوز سرمايه گذاري بعد  -6 
 . در ميشوداز استعالم اسم تجارتي صا

شركت بايد بر اساس ساختار فعاليت تجارتي مانند شركت تك موسس ، شركت تضامني ) شكل حقوقي ( مالكيت   -
 . مسئوليت محدود و يا شركت خارجي ميباشد ، اسناد مرتبط با آن بايد ضميمه در خواست باشد تا آنرا ثبت سازد

سرمايه گذاري ارائه شده در يكي ازروزنامه هاي  اطالعات عمومي وخالصه اطالعاتي كه در درخواست   -8
 . كثيراالنتشار به چاپ برسد
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از درخواست كننده تقاضا مي شود تا اطالعاتي را كه دردرخواست جهت اخذ مجوز اظهار مي دارد واقعي بوده و   -9
عالوه بر آن . د شددر صورت ارائه اطالعات نادرست در خواست دهنده از دريافت مجوز سرمايه گذاري محروم خواه

             اگر اطالعات غير واقعي بعد از صدور مجوز ثابت گردد ، مجوز سرمايه گذار بصورت فوري باطل گرديده
بايد از تغييرات كه در ) شركت ثبت شده ( مطابق با قانون سرمايه گذاري خصوصي در افغانستان سرمايه گذار  -10

دهد   د و يا در صورتيكه سرمايه گذار سهم خويش را در سرمايه گذاري افزايشمالكيت و يا سرمايه آن ايجاد ميگرد
بايد اداره آيسا را در جريان قرار دهد زيرا كم نشان دادن سرمايه آغاز فعاليت تخطي از قانون سرمايه گذاري تلقي 

 . خواهد شد

دارنده گان مجوز سرمايه گذاري كوچك مستحق توزيع زمين صنعتي شناخته نمي شوند و همچنان نامه معرفي   -11
 . براي اخذ پاسپورت تجارتي به وزارت امور داخله داده نميشود

 . موقعيكه شركت فعاليت خود را آغاز مي كند بالفاصله مي بايست اداره آيسا را مطلع نمايد  -12

   جوز و تجديد ساالنه مجوز سرمايه گذاريهزينه اخذ م

( درماني -هزينه مجوز سرمايه گذاري بخش توليدي و خدمات بهداشتي : بخش توليد و خدمات بهداشتي ودرماني
صنعتي ، زراعتي ، دامپروري و مواد ساختماني ، صنعت فيلم سازي ، دارو سازي ، بيمارستان ها و كلينيك هاي 

 )  درماني و غيره-بهداشتي 

  

 مبلغ سرمايه ابتدايي 

  

 نوع 

  

   هزينه مجوز 
  

  

 دالر 10000تا  5000 

  

  سرمايه گذاري كوچك

  

 دالر 100   
  

  

 دالر 1000000تا  10001 

  

  سرمايه گذاري متوسط

  

    دالر 700
  

  

 باال  دالر به 1000001 

  

 سرمايه گذاري بزرگ 

  

    دالر 1000   

  

  

 درصد هزينه مجوز % 25هزينه تجديد مجوز ساالنه شركت هاي فوق الذكر  
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مانند خدمات مخابراتي ، بانكي ، هتل ، ( دالر 1000هزينه مجوز سرمايه گذاري بخش خدماتي : بخش خدماتي   .2 
 ....) و ITرستوران ، آژانس مسافرتي، مشاورتي ،حسابرسي ،

 هزينه تجديد مجوز ساالنه شركت هاي خدماتي فوق الذكرپنجاه درصد هزينه مجوز   -

 . هزينه مجوز شركت هاي ساختماني . 3

  

 مبلغ سرمايه ابتدايي 

  

 نوع 

  

   هزينه مجوز
  

  

 دالر 1000000تا  20000

  

 متوسط

  

 دالر 700   
  

  

 دالر به باال 1000001 

  

 بزرگ

  

    دالر 1000

  

  

  

 مجوز% 50تجديد مجوز ساالنه شركت هاي ساختماني   هزينه 

 افغاني  250000دالر آمريكاي معادل  5000هزينه مجوز شركت هاي امنيتي . 4

  

 درصد مجوز  100هزينه تجديد مجوز ساالنه شركت هاي امنيتي  -

افغاني جهت نشرآگهي تاسيس شركت درروزنامه هاي افغاني و جريده  1000عالوه بر هزينه فوق الذكر مبلغ : نكته 
 . رسمي وزارت عدليه اخذ ميگردد

 : هزينه تصديق فعاليت . 4

 دالر 100درماني -بخش هاي توليدي ، خدمات بهداشتي . الف 

 دالر 250بخش هاي خدماتي . ب

 . دالر 10ه گذاري المثني مجوز سرماي· 

 . در صورتيكه در خواست كننده موافق با شرايط فوق الذكر باشند، با امضا فرم مربوطه اطالع مي دهند· 
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وانين بانكيق  

 بانك داري درافغانستان

وجود سه دهه جنگ وهرج ومرج در افغانستان ،باعث آسيب و ويراني درتمامي بخش هاي اقتصادي ازجمله بخش  
 .گرديدبانكداري 

 .                اهميت بخش  بانكداري دراقتصاد كشورها به گونه اي است كه ازآن به عنوان موتوررشد اقتصادي و توسعه  نام ميبرند

بانكها موسساتي هستند كه از محل تجميع سپردهاي مردم ،سرمايه هاي الزم را دراختيار صاحبان واحدهاي صنعتي       
در واقع بانكها باجمع آوري سپرده ها . واشخاص از طريق وام هاي  كوچك وبزرگ قرار ميدهند ،كشاورزي   ،بازرگاني 

به گروه ديگر ) سپرده گزاران(به جريان انداختن آنها درفعاليتهاي اقتصادي موجب انتقال رمايه از يك گروه غيرفعال  
ر اين نقش مهم درفرايند رشدوتوسعه اقتصادي بناب. كه در امر توليد فعاليت واشتغال زايي دارند  را فراهم ميكنند

 .كشورها دارند

 سير تكامل بانكداري در افغانستان                       

بانك ملي افغان ساختار . تأسيس گرديد ) 1312(اولين بانك به شيوه نوين ، بانك ملي افغان بوده است كه درسال 
بانك مركزي امور چاپ پول، ) 1318(زمان تأسيس دفغانستان بانك بانكداري را در افغانستان معرفي نموده وتا 

ساله درسطح افغانستان  75فعاليتهاي اقتصادي و توزيع حقوقكارمندان افغانستان را به عهده داشت وداراي شهرت 
تان اين حوزه فعاليت اين بانك محدود بوده وبا وجود ملي بودن آن تا زمان داوودخان پادشاه افغانس.وجهان ميباشد 

» دافغانستان بانك«بانك خصوصي بوده وبعد ازآن در گسترش فعاليت دولت در آمد ،چند سال بعد ازبانك ملي ، بانك 
تعدادبانكها روبه افزايش گذاشت بانك رهني ،بانك  1332اما بعد ازسال .كه به نام پشتو ميباشد ، نيز تأسيس شد 

نظام .را ميتوان نام برد.... راعت وبانك پشتوني وبانك توسعه صنعت وتعميراتي، بانك توسعه صادرات ، بانك توسعه ز
بانكداري در آن زمان شامل سه نوع بانكهاي تخصصي ،تجارتي وبانك مركزي بوده كه هر كدام ازاين بانكها خصوصاً 

ش  بانكي مي به ارائه خدمات بخ.بانك تخصصي كه خود شامل بانك زراعتي ، بانك صنعتي بانك رهني وتعميراتي بود 
اما بعد از حكومت طالبان .پرداختند وبسياري ازمشكالت سد راه توسعه اقتصادي افغانستان را به نوعي حل ميكردند 

وروي كار آمدن دولت جديدبنا برمقتضيات وشرايط موجود مسئولين نظام بانكي كشور، بانك تخصصي موجود 
ند وفعاليت بانكهاي تجارتي به شيوه بخش  خصوصي ، را در دركشوررا به نام بازار آزاد وبخش  خصوصي ،منحل كرد

 .عرصه بانكداري ظهور وبروز دادند 

با مطالعه تاريخ اين بانكها به خوبي مشاهده ميشود كه تا ابتداي شروع جنگها در افغانستان ، تاريخي موفق وباتجربه 
ولي . داده ومشتريان بسياري را جمع كننداي داشته است ودر همان اوايل توانستند خدمات خوب ونوين را ارائه 

متأسفانه با شروع جنگهاي داخلي وسر كار آمدن حكومت طالبان بانكداري نيز همانند ساير بخش هاي اقتصادي ازبين 
فعاليت بانكداري افغانستان بعد حكومت طالبان اقتصاد بازار آزاد ميباشد وقوانين اقتصادي نيز از فعاليت بخش  .رفت 
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بانكها نيز به عنوان يكي از .مايت ميكند ،زيرا مبناي فعاليت اقتصادي بازار آزاد بخش خصوصي است خصوصي ح
كه باجذب حدود دو ميليارد دالر از پنج ميليارد دالر سرمايه . موسسات مالي در حوزه بخش  خصوصي قرار ميگيرد

ون تعداد ونمايندگي هاي بانكهاي مختلف افزايش روز افز.گذاريها به عنوان دومين بخش  موفق از آن ياد ميگردد
در استانها به خوبي بيانگر رشد و گسترش بانكها در افغانستان ميباشد كه با تصويب قوانين ) داخلي وخارجي(

به طوري كه با .باب نويني در راستاي رشد سريع آن ايجاد گرديد  1382بانكداري و قانون دافغانستان بانك  درسال 
درسال  27به درجه  1387در سال  180كشور از جايگاه  53سي به كريدت كارت براي تا جران ازايجاد زمينه دستر

در اوايل تنها  شش بانك دولتي ونيمه فعال وجودداشت  كه شامل .را درزمينه دسترسي به وام از آن خود كرد  1388
توسعه صادرات وبانك رهني بانك ملي افغان  وپشتني بانك وبانك انكشلف زراعت وبانك توسعه صنعت وبانك 

وپس از تصويب : وتعميراتي بوده است كه بر اثر جنگهاي مختلف  سرمايها ومكان هايشان را از دست داده بودند 
قانون بانكداري وطبق شرايط جديد تنها بانك ملي افغان وپشتني بانك توانستند به فعاليت خود ادامه دهند ومابقي 

بانك از بانك مركزي جواز دريافت كردند كه به  17در حال حاضر به طور كلي .رديدند كالٌ از سيستم بانكداري حذف گ
 .شرح زير ميباشد 

 بانك پشوني   ، بانك ملي افغان: بانكهاي ملي شامل 

بانك بين المللي افغانستان ، بانك افغان يونايتد ،عزيزي بانك ،بانك برك ،بانك باختر ،بانك : بانك خصوصي داخلي 
 .ينس اول،كابل بانك ميوند بانك وغضنفر بانك ميكروفا

، ) امارات متحده عربي (، الفالح ) ايران(بانك آرين  ) انكليس(بانك استاندارد چارتر : بانكهاي خصوصي خارجي 
 .) هند (بانك ملي پاكستان ، بانك ملي پنجاب ) آمريكا(حبيبي بانك 

 :بانك را به شرح زير ارائه نموده است  17مالي اين بانك مركزي در گزارش ساليانه خود بخشي از عملكرد 

بالغ ) ميليارد دالر2,41(ميليارد افغاني  125,76به  2009مجموعه دارائي هاي سيستم بانكي در ماه جنوري  •
 .ميباشد  2008در صد از ماه جنوري  66,5كه نشان دهنده گرديد

) ميليا رد دالر1(ميليارد افغاني  51,95به  2009در ماه جنوري  ) LONAS PORTOLIO(مجموعه قروض نا خا لص  •
 .ميباشد  2008درصد از جنوري  37رسيده كه نشان دهنده 

ميرسد كه نشان دهنده  2009در جنوري ) ميليارد دالر2(ميليارد افغاني  100,4سپردها جز اساسي بدهيات به  •
 .ميباشد  2008درصد افزايش از جنوري 69

 .شغل در سطح كشور گرديده اند  5000باعث ايجاد تقريباٌ اين بانكها  •

اكثر بانكهاي افغانستان داراي متصل به شبكه صويفت  ميباشد كه نقل وانتقاالت بين المللي مانند انتقال پيام حواله هاي پولي           
 .اشخاص وشركتهاي تجارتي را بصورت رمزي ارسال ميكند

افغانستان نست به بانك هاي دولتي به لحاظ سرعت انتقال پول واطمينان مردم از محل امن براي سرمايه بانكهاي خصوصي در          
هايشان وهمچنين خدمات نوين وفعاليت شفافشان از استقبال بيشتري بر خوردار است به طوري كه افزايش مشتركان بانكي 

 .اين نوع بانها به خوبي گواهي بر صحت اين موضوع ميباشد 
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 في خدمات بانكهاي افغانستانمعر

 :خدمات بانكي را در افغانستان ميتوان به دو دسته عمده تقسيم كرد 

 خدمات اصلي شامل افتتاح انواع حسابها وارائه انواع وام  به بخش  هاي مختلف اقتصادي ) الف

 خدمات فرعي شامل خدمات الكترونيك ، خدمات بانكداري اسالمي وساير خدمات ) ب

گونگي ارائه اين خدنات در بانكهاي مختلف متفاوت است اما عموماً همه بانكهاي افغانستان خدمات اصلي را ميزان وچ
به يك شيوه ارائه ميكنند ، وليكن تفاوت بانكها در ارائه خدمات فرعي بسيار چشمگير است بطوريكه از آن به عنوان 

 .يك استراتيژي  جلب مشتري استفاده ميگردد

 ي شامل انواع حساب ها وارائه انواع وام به بخشهاي مختلف اقتصادي خدمات اصل) الف

 :افتتاح انواع حسابها به افغاني  وارزهاي مختلف 

 ) انفرادي ، شركتها ،وموسسات وارگانهاي دولتي(حساب هاي جاري .1

 حساب هاي پس انداز .2

 يكساله ميباشد  – شش ماهه -كه طرح هاي سه ماهه) معيادي  (حساب هاي سپرده بلند مدت .3

 .به سپرده هاي بلند مدت طبق تعرفه بانك سود پرداخت ميشود 

افتتاح اين نوع حساب ها عالوه بر اينكه محل امني براي پول هاي مردم ايجاد ميكند وميتوانند هر زمان كه بخواهند 
 .م مينمايد به پولشان دسترسي داشته باشند ،امكان بدست آمدن درآمد مناسبي را براي انها فراه

 وام در بخش زراعت 

 ) وام هاي رهني وتعميراتي (وام در بخش مسكن ، راه وساختمان 

 تجارتي  –وام هاي بازرگاني 

 وام در بخش صادرات و واردات 

 وام بازرگاني داخلي 

 وام در بخش خدمات 

 وام در بخش ترانسپورت 

 وام در بخش خدمات انجينري 
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 وام در بخش خدمات عمومي 

 )وام به كاركنان دولت  وام جهت ازدواج (ساير وام ها 

 ) ليتراف كريدت :( اقتتاح انواع اعتبارات اسنادي  ديداري ومدت دار 

 .اعتبار اسنادي مستقيم كه مستقيماً به نفع فروشنده صادر ميگردد.1

 .فروشندگان ديگر انتقال دهد اعتبار اسنادي قابل انتقال كه ذينغع اعتبار آن را به نام توليد كننده كاال يا .2

اعتبار اسناد اتكائي  كه ذينغع اعتبار ميتواند آن را به عنوان تضمين قرار داده  واز بانك بخواهد به نغع ديگري .3
 .اعتبار صادر نمايد

 .اعتبار اسنادي ترانزيتي كه براي خريد كاال از كشور ثالث استفاده ميگردد.4

 .فقط يك نوبت استفاده ازآن ، براي نوبت هاي متعدد قابل استفاده ميباشد  اعتبار اسنادي گردلن كه بجاي.5

 .اعتبار اسنادي صادراتي كه جهت صادر كردن كاال از كشور افغانستان به ساير كشورا مورد استفاده قرار ميگيرد .6

 :از جمله صدورانواع ضمانت نامه بانكي كه در تجارت بين المللي وامور ساختاري كاربرد  دارند ،.7

 ضمانت نامه شركت در مناقصه يا مزايده .1

 ضمانت نامه حسن انجام كار يا تعهد.2

 ضمانت نامه استرداد وجه ا لضمان .3

 خدمات فرعي شامل خدمات الكترونيك ،خدمات بانكداري اسالمي وساير خدمات ) ب

ست ، خدمات رفاهي بانكي را كه در ديگر كشور نظام بانكداري افغانستان با توجه به نو پا بودن خود به خوبي توانسته ا
 :اين خدمات را ميتوان به سه دسته كلي تقسيم بندي كرد. ها ي جهان مروج است  ارائه نمايد 

 :خدمات الكترونيك

در افغانستان همه بانك هاي خصوصي ودولتي بخشهاي از خدمات بانكداري  الكترونيكي را ارائه ميدهند و روز به روز 
ال توسعه آن هستند واگر هر فردي يك حساب بانكي داشته باشد به راحتي امكان انتقال وجه بصورت هم در ح

اينترنتي در هر كجاي جهان را دارد بانكهاي افغانستان عموماً به سامانه نوين بانكداري از قبيل انتقال به شبكه 
به ارائه انواع كارتهاي الكترونيك از  وسامانه سوئيس متصل است و همچنين بخوبي توانسته است   swiftسويقت 

قبيل كريدت كارت ، دبيت كارت ، مستركارت و ويزا كارت بپردازد، وبا ارائه خدمات خويش از طريق اينترنت  وموبايل 
 .سعي در افزايش هر چه بيشتر رفاه مشتريان خود نموده اند

 كارت اعتباري يا كريدت كارت
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معموالً ) وام(اين وام .كه بانك يا يك موسسه عالي در اختيار دارنده كارت قرار ميدهند ) وام (اين نوع كارتها نوع وام  
الي 2معموالً ) همچنين كارت اعتباري پس از مدتي . معيني دارد كه هنگام اعطاي كارت به دارنده اعالم ميشود  سقف

كارت جديد تمديد خواهد شد و گر  سال باطل ميشود كه در صورت صالح ديد مؤسسه صادر كننده كارت ، با ارسال 3
 .تقريباً تمامي بانكهاي افغانستان  اين خدمات را ارائه مينمايند .نه خود به خود از بين ميرود 

 كارت بدهكاري يا دبيت كارت 

اين كارتها به يك .در اين كارت شخص فقط تا سقف موجودي حساب خود ميتواند به وسيله اين كارت پرداخت نمايد 
نكي مجزا مرتبط ميباشد وعموماً هر شخصي كه يك حساب بانكي جاري در بانك افغانستان داشته باشد حساب با

 .ميتوانند اين كارت را دريافت نمايند 

                                                      مستر كارت وويزا كارت                                                                                                         

وبه دليل دسترس . ري است مستر كارت و ويزا كارت پديد هاي جديد وهمه گير در عرصه مبادالت  بين المللي وتجا
بودن به اينترنت ومالياتهاي فوق العاده كم نسبت به حواله هاي بانكي اكثر شركتها به عالوه اشخاص ميتواند مبادالت 

مالي خود را از طريق اينترنت انجام داده و واسطه هاي تجاري را كه در كشورها وميادين تجاري اقامت داشته اند از 
همچنين يكي ديگر از مشكالت حمل پول .ه صورت مستقيم با كمپانيهاي معتبر همكاري كنندپيش پا برداشته و ب

وبحث امنيت  انتقال وجوه ميباشد كه با كارتهاي اعتباري اين مشكل از پيش پا برداشته شده ونگراني افراد را تهديد 
قط وفقط دارنده كارت به آن نميكند چرا كه حتي اگر يك كارتي هم سرقت شود به دليل كد پين اختصاصي كه ف

مستر كارت و ويزا كارت دو نوع از كارت هاي اعتباري معتبر جهان .دسترسي دارد تخليه مالي امكان پذير نميباشد 
در   ATMSدستگاه پايانه  3000000شعبه نمايندگي در كشور ها وهمين طور با دارا بودن  140است كه با داشتن بيش از 

از ديگر مزاياي مستر كارت و ويزا كارت ميتوان به كار مزدهاي ناچيز دريافت صورت .قرار دارد  رتبه اول مبادالت مالي
حساب روزانه و رايگان نقد كرد وجوه از دستگاهاي خود پرداز ،خريد از  تمامي فروشگاهاي بين المللي ، تبادل مالي با 

خدمات بانكداري موبايلي بانكداري از .مي باشد... و  شركت هاي بين المللي ، انتقال پول، صرافيها ،بانكهاي اينترنتي
طريق موبايل يك گام مثمر ديگر ميباشد كه فقط دسترس مشتركين افغان بيسيم  وشركت مخابرات روشن قرار دارد  

اين خدمات ارزنده به مشتركين افغان بيسيم م شركت مخابراتي  روشن كه در برخي از بانكها مانند عزيزي بانك 
واليت كشور امكان  34اين خدمات دسترسي به حساب اشخاص  از طريق موبايل در. ارند صورت ميگيرد حساب د

البته قرار است كه با كمك اداره توسعه اياالت متحده آمريكا خدمات بانكداري از طريق موبايل براي . پذيرميسازد 
 .ساير بانكهاي ديگر نيز فراهم گردد

 خدمات بانكداري اسالمي 

اين فرهنگ .است  كه داراي فرهنگ وارزشهاي اسالمي  ميباشد مسلمان جمعيت كشور افغانستان  درصد 90 پيش از
وآموزه هاي ديني طبيعتاً در عملكرد اقتصادي  آنها نيز مؤثر است طوري كه امروزه تعدادي از مردم وتجار افغان 

را به اعتقاد آنان اين سيستم هاي بانكي بر اساس زي.ودريافت وام از بانكهاي موجود ندارد  تمايلي  به سپرده گذاري
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ميكانيسم بهره ،پايه گذاري شده است بدين  منظور بسباري از بانكهاي موجود اقدام به ارائه خدمات بانكداري اسالمي  
 .در كنار ساير خدمات موجود بر اساس قوانين معامالت اسالمي اجرا نمودند 

شامل بانك ملي افغان ،بانك پشتوني ،ميوند بانك ،بانك خارجي آرين بانك   بانكها ارائه دهنده اين نوع خدمات 
 .ميباشد كه محصوالت مربوط به اين نوع خدمات به شرح زير ميباشد.. غضنفر بانك و

 ) حساب جاري(وام حسنه  •
 بيع مراجعه  •
 مضاربه •
 مشاركه •
 مشاركه متناقصه  •
 اجاره  •
 استصناع  •

توسعه بعضي از بانكها ي داخل افغانستان ارائه ميگردد كه رد دارد كه وجوديكسري خدمات خاص م: ساير خدمات 
 :شامل موارد زير است 

ايجاد شعبه زنان كه توسط ميوند بانك صورت گرفته است  وهذف از ارائه اين نوع خدمات را فراهم سازي زمينه هاي 
 .نموده اند سرمايه گذاري وعرضه  خدمات بانكداري سهل ومدرن براي بانوان  بيان 

اين خدمات را كه كابل بانك ارائه مينمايد يك نوع حساب پس انداز بانكي ميباشد كه بنام : ايجاد حساب بخت واقبال 
مشهور است وبراي دارندگان  اين نوع حساب ها ساليانه جوايزي نقدي وغير نقدي را به قيد قرعه اهدا »بخت حساب «

                                                                                                                       .                            ميگردد

 قوانين مالياتي

قرار گرفته، با پيامدهاي عميقي را براي جامعه مدني و  2002نظام حقوقي افغانستان چندين تغيير چشمگير از سال  
 ). NPOs(سازمان هاي غير انتفاعي 

، دولت انتقالي افغانستان به تصويب رسيد قانون سازمان هاي اجتماعي، كه در پرتو قانون اساسي 2002در نوامبر سال  
 . به تصويب رسيد 1964افغانستان در 

از قانون اساسي شهروندان  35ماده  . ، يك قانون اساسي جديد افغانستان به تصويب رسيد2004در ژانويه سال  
حق به تشكيل گردهمايي هاي اجتماعي به منظور تامين اهداف مادي يا معنوي مطابق با مفاد "افغانستان را اعطا 

 ) 36، 34مواد ( . را به رسميت مي شناسد) "تظاهرات"و يا (در قانون اساسي نيز از آزادي بيان و اجتماعات  قانون 
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، بود كه بالفاصله پس )ها NGO(، تصويب قانون سازمان هاي غير دولتي 2005رئيس جمهور كرزي در ماه ژوئن سال  
را در افغانستان، ) NGOs(قانون ايجاد يك چهارچوب قانوني جديدي براي سازمان هاي غير دولتي  . از امضاي

قررات م(جايگزين مقررات براي فعاليت هاي سازمان هاي غير دولتي داخلي و خارجي در افغانستان و پاكستان 
NGO ( هر دو قانون سازمان هاي غير دولتي و قانون سازمانهاي  . به تصويب رسيد 2000كه توسط رژيم طالبان در سال

اجتماعي باقي مي ماند در انتظار قبل از مجمع ملي افغانستان، به عنوان بخشي از فرآيند كه همه قوانين مصوب قبل 
با اين حال، هر دو در شرايطي از  . مورد بررسي تاييد شده است از صندلي مجمع ملي افغانستان بايد توسط مجلس

 . بررسي توسط مجمع ملي، قوانين در نيروي كامل و اثر باقي مي ماند

 سازمان . Aانواع  

 : افغانستان داراي دو دسته اصلي از ثبت نام، غير دولتي، سازمان هاي غير انتفاعي با وضعيت شخصيت حقوقي 

 ؛ 1680، كه تعداد )ها NGO(سازمان هاي غيردولتي   •
 . 2600، كه تعداد )SOS(سازمان هاي اجتماعي   •

) هر چند تا حدودي تعريف نشده(در كابينه تصميم وزيران، سازمان هاي اجتماعي رو به اضافي  2005بر اساس ژانويه  
عمل نشان داده است، با اين حال،  ). كنيد به بخش سوم زير نگاه(محدوديت در دريافت كمك هاي مالي خارجي 

توجه داشته باشيد اين  . سازمانهاي اجتماعي است ممنوعيت كمك هاي مالي خارجي، اجبار حداقل در ارتباط با
 . اطالعات مربوط به هر دو شكل سازماني را فراهم كند

  ]1[. نيز تا حد زيادي از اين يادداشت از مطالعه خارج شدند NPOsچندين نوع ديگر  [1]

 B . قوانين مالياتي 

 : ا شرايط زيرقانون ماليات بر درآمد ايجاد يك دسته از سازمان هاي معاف، كه شامل سازمان هايي كه ب 

 . اين سازمان بايد تحت قوانين افغانستان تاسيس شده است  •
 اين سازمان بايد سازمان يافته و عمل منحصرا براي اهداف آموزشي، فرهنگي، ادبي، علمي، و يا خيريه و   •
و  1كانون، سهامداران، از اعضا و كارمندان يا در طي عمل يا پس از انحالل اين سازمان ذكر شده در بندهاي   •

 . اين بند نمي بايد از اين سازمان بهره مند شوند 2

  ". تيم سازمان معاف از ماليات بر كمك هاي دريافت و بر روي درآمد حاصل از عمليات الزم است 

كساني كه وارد : را في نفسه است، اما معاف دسته بندي خاصي از كاالها، از جمله NPOsقانون گمركي معاف نمي  
شده توسط امداد رساني خارجي خصوصي و بين المللي و سازمان توسعه و برخي كاالهاي ديگر، پس از توصيه و 

  . تصويب وزير امور مالي و شوراي وزيران بود
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• The Constitution of the Islamic Republic of AfghanistanLaw on Social 
OrganizationsLaw on Non-Governmental OrganizationsRelevant Legal Forms 

•  II اشكال قانوني مربوطه  

 
 . Aفرم هاي حقوقي عمومي  

و ) ها NGO(سازمان هاي غير دولتي : دو نوع اصلي از ثبت نام، سازمان هاي غير انتفاعي در افغانستان وجود دارد 
 . سازمانهاي اجتماعي است

NGOs در سازمان هاي غير دولتي  2005بطور گسترده در قانون سال  سازمان هاي غير دولتي)NGO شامل هر ) حقوق
يك سازمان غيردولتي داخلي است كه به سادگي  . دو داخلي و خارجي سازمان هاي غير دولتي تعريف شده است

براي ايجاد يك سازمان )) 2( 5ماده (  ".يك سازمان غير دولتي داخلي كه به دنبال اهداف خاص ايجاد شده است"
يا خارجي، حقيقي يا حقوقي كه ممكن است،  غيردولتي داخلي، قانون، نياز به حداقل دو موسسين، اشخاص داخلي

براي تبديل شدن به ثبت )) 1( 11ماده ( . حداقل يكي از آنها داراي محل اقامت و آدرس دقيق آن در افغانستان است
در  NGO، گروه 2011همانطور كه از سپتامبر ) 4ماده ( [2]. د به وزارت اقتصادمي شود، سازمان هاي غير دولتي باي

در افغانستان ثبت شد ) از جمله هر دو داخلي و خارجي(سازمان هاي غير دولتي  1680وزارت اقتصاد گزارش داد كه 
]2[  . 

سازمان هاي  Article 2(1). آدرس يك رده خاص از سازمان است) 2002نوامبر (قانون سازمان هاي اجتماعي  
اتحاديه هاي داوطلبانه اشخاص حقيقي يا حقوقي، سازمان يافته براي حصول  "انبه عنو") جوامع و انجمن(اجتماعي 

ازمان س [3]. است)  )1( 2ماده تعريف ("اطمينان از اهداف اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، حقوقي، هنري و حرفه اي 
تشكيل شده )) 1( 6ماده (اعضاي موسس  10و در كمتر از  ]3[هاي اجتماعي بايد ثبت نام با وزارت دادگستري به دنبال 

محدود شده است، اگر چه آنها مي توانند به )) 2( 2ماده (شهروندان خارجي را از خدمت به عنوان بنيان گذاران  . است
در كابينه  2005ژانويه سال  . به دست آوردن) 18ماده (عضويت افتخاري را پس از دريافت مجوز از وزارت دادگستري 

مي تواند ) احزاب سياسي و(تصميم وزيران در مورد تامين مالي خارجي را فراهم مي كند كه سازمان هاي اجتماعي 
در  ). حمايت مالي از دولت هاي خارجي و يا سازمان هاي بين المللي"(كمك هاي مالي خارجي را دريافت خواهيد كرد 

با اين  . ل، با توجه به وزارت دادگستري، منع نمي شود به طور معمول در برابر سازمان هاي اجتماعي استفاده شودعم
 2600، 2011همانطور كه از سپتامبر  . استبايد هشدار را به خطر استفاده از اين ممنوعيت  grantmakersحال، 

 . سازمان هاي اجتماعي با وزارت دادگستري ثبت نام كرده بودند

  .B . وضعيت مزاياي عمومي 

در عوض، سازمان  . قانون سازمان هاي غير دولتي، وضعيت سود عمومي براي سازمان هاي غير دولتي را ايجاد كنيد 
) اعم از سود متقابل و يا عام المنفعه(هاي غير دولتي در حال حاضر قادر به دنبال كردن در هر منظور و حقوقي 
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سازمان  شمارش توابع به: 8، ماده  قانون سازمان هاي غير دولتيهمچنين نگاه كنيد به ( Law on NGOs. هستند
 .) هاي غير دولتي ممنوع شده است

Law on SOs  فعاليت هاي اجتماعي، فرهنگي، "قانون سازمان هاي اجتماعي نياز به سازمان هاي اجتماعي به دنبال
 )كمك(قانون اس شامل (آموزشي، حقوقي، هنري و حرفه اي كه مي تواند هر دو سود متقابل و يا اهداف عام المنفعه 

 )). 1( 2ماده 

 . سازمان معاف از ماليات در قانون ماليات بر درآمد"افغانستان به دنبال رويكرد اياالت متحده با ايجاد يك رده از  
سازمان يافته و منحصرا براي  "وضعيت را محدود به آن دسته از سازمان هاي"از قانون ماليات معاف سازمان  10ماده 

سازمان هاي اختصاص داده شده به اين اهداف عام   ". مقاصد آموزشي، فرهنگي، ادبي، علمي، و يا خيريه است
كمك هاي دريافت شده و درآمد حاصل از "ارها اجباري هستند از پرداخت ماليات معاف المنفعه و مالقات با ساير معي

 ) 10، ماده  ماليات بر درآمد حقوق(  Income Tax Law ".عمليات الزم است

Specific Questions Regarding Local Law خاص با توجه به قانون محلي  

 
 A. Inurement  

خصوصي محدود مي شود، به شرح  inurementسازمان هاي غير دولتي با محدوديت عدم توزيع و توسط ممنوعيت  
 : زير

• NGO Law  سازمان هاي غير دولتي مي تواند دارايي ها، درآمد يا سود خود را به هر شخص توزيع نيست، به
 )). 5( 5، ماده  قانون NGO( جز براي اهداف كار سازمان 

• NGO Law  سازمان هاي غير دولتي مي تواند دارايي، درآمد خود را يا سود استفاده نيست به ارائه منافع
كارمند، يا كمك كننده سازمان،  شخصي، به طور مستقيم يا غير مستقيم، به هر موسس، عضو و مدير، افسر،

 )). 5(  5، ماده  قانون NGO( و يا اعضاي خانواده خود و يا بستگان 

Law on SOs  قانون زينه هاي محدود به دارايي هاي ه(سازمان هاي اجتماعي تنها براي دستيابي به اهداف سازمان
اين قانون همچنين توزيع دارايي ها را ممنوع كرده، پس از انحالل، بنيانگذاران  Law on SOs). 16، ماده  )كمك(اس 

 inurementهيچ بيانيه اي مستقيم منع  ). 15، ماده  )كمك(قانون اس ( فردي، اعضاي خانواده خود و يا وارثان 
 . خصوصي گسترده تر وجود دارد

 اختصاصي . Bبهره  

قانون سازمان هاي غير دولتي فراهم مي كند كه يك سازمان غيردولتي ممكن است دارايي هاي خود را براي انجام  
حتي  . صد و آن اموال منقول و غير منقول را بايد در نام سازمان ثبت نام استفاده كنيدآن غير انتفاعي با اهداف و مقا

www.te
ds

a.c
om

http://code-industry.net/


 
 

67 
 

خواص منقول و غير منقول خريداري شده و يا ثبت شده در "به طور مستقيم، قانون مي گويد كه ممكن است سازمان 
 26، ماده  قانون NGO Law  )NGO ".نام بنيانگذاران، اعضاي هيئت مديره، كاركنان، و يا بستگان نزديك خود را

)3 (( 
 

Law on SOs  قانون سازمان هاي اجتماعي اين موضوع آدرس به طور مستقيم، اما به جاي اشاره به قانون مدني )
ر نام را به واريز پول نقد را د"قانون مدني، به نوبه خود، نياز به ارتباط  Civil Code). 23، ماده  )كمك(قانون اس 

و محدود استفاده از اموال ) 414، ماده  قانون مدني( ارتباط در يك بانك يا جاي ديگري بر اجازه از مقام مربوطه 
به  "او را به بخش باقيمانده[] اجازه مي دهد تا ، اما )415ماده ("دستيابي به مجموعه اهداف مشخص  "سازماني 

عالوه بر  Civil Code. تاثير نمي گذارد) 415ماده ( "سرمايه گذاري در مناطق امن به آن را از فعاليت هاي اصلي آن"
، ماده  قانون مدني( محروم از اموال انجمن مگر آن كه خالف اين قانون "اين، پس از ترك سازمان، عضو خواهد بود 

407 .( 

 C . انحالل 

NGO Law  ،در مورد انحالل باقي مانده سازمان هاي غير دولتي در دارايي ها بايد توان به سازمان با فعاليتهاي مشابه
اگر شما با هيچ سازمان مانند، خواص منقول و غير منقول متعلق به دولت . توزيع با تصويب كميسيون ارزيابي باال است

كميسيون عالي ارزيابي از نمايندگان وزارتخانه هاي اقتصاد، امور خارجه،  ). 36,1، ماده  قانون NGO( "وجود دارد 
 36,2ماده  . تشكيل شده است) 17سازمان هاي غير دولتي قانون، ماده (دادگستري، و كار و امور اجتماعي دارايي، 

يانگذاران، اعضا، مديران، بن ... توزيع به هر "نده از بودن فراهم مي كند حفاظت اضافي منع دارايي هاي باقي ما
عالوه بر اين، با توجه به حكم رياست جمهوري ". يا بستگان خود است/ افسران، كارمندان، مراجع كمك كننده و 

اعضاي اين  . ، كميسيون براي مقابله با روند انحالل سازمان هاي غير دولتي تاسيس شد2005/2006صادر شده در سال 
كميسيون شامل نمايندگاني از وزارتخانه هاي امور خارجه، امور مالي، اقتصاد، كشور، دادگستري، و كار و امور 

اجتماعي، كنترل و حسابرسي گروه، دفتر دادستان كل، وزارت اطالعات و نهادهاي هماهنگي سازمان هاي غيردولتي 
 . است

مبر سازمان هاي غير دولتي، و در نوا 172، وزارت اقتصاد را متوقف ثبت نام از 2010قابل ذكر است در ماه مه سال  
سازمان هاي غير دولتي، به دليل شكست از اين سازمان هاي غير دولتي به ارائه گزارش در طي يك دوره  149، 2010

سازمان هاي غير دولتي  769، وزارت تا خاتمه جمعا از 2011وزارت، از سپتامبر  NGOبا توجه به گروه  . دو ساله است
 ). سازمان هاي غير دولتي بين المللي 74داخلي سازمان هاي غير دولتي و  695(
 
سازمان هاي اجتماعي مواجه انحالل دادگاه يك يا چند نفر كه مسئوليت رسيدگي به انحالل اين سازمان و براي  

مانده دارايي هاي باقي )) 1(، ماده 14 )كمك(قانون اس (  Law on SOs. توزيع دارايي هاي خود را اختصاص داده است
بايد با توجه به مفاد اساسنامه حاكم، و يا در شرايطي كه چنين تامين، توزيع به يك سازمان اجتماعي يا ارتباط با 

از زمان استقرار گروه سازمان هاي اجتماعي، تنها دو )) 2( 14ماده ( . اهداف و اهداف مشابه به سازمان حل شده است
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در هر مورد، انحالل در صورت درخواست خود را بر اساس، با توجه به  . سازمان هاي اجتماعي شده اند حل شده است
ز ثبت نام به عنوان پس از انحالل، هر يك ا . چالش هاي پايداري مالي و نداشتن حق دريافت كمك هاي مالي خارجي

 . يك سازمان غيردولتي در وزارت اقتصاد شد

 . Dفعاليت  

 
 فعاليت هاي عمومي  . 1 

قانون سازمان هاي  . سازمان هاي غير دولتي به طور كلي مجاز به انجام هيچ گونه فعاليتهاي مشروع و قانوني است 
قانون (  NGO Law ".ص استبه منظور دنبال كردن اهداف خا"غير دولتي داخلي تعريف به عنوان كساني كه 

، با اين حال، ليست فعاليت هاي غير قانوني است و شامل، از جمله، 8ماده ) 5,2، ماده  سازمان هاي غير دولتي
اين ممنوعيت تا به حال تاثير قطعي در بسياري از سازمان   ".اخت و ساز و قرارداد استمشاركت در پروژه هاي س"

بند فرار را  8,8ماده  . عه جامعه است كه شامل يك جزء ساخت و ساز استهاي غير دولتي درگير در پروژه هاي توس
در موارد استثنايي، وزير اقتصاد، ممكن است اجازه مخصوص به درخواست رئيس آژانس ديپلماتيك ": فراهم مي كند

اين ماده بنا به گزارشها در حال اجرا و سفارتخانه هاي مختلف و سازمان هاي   ".كشور هاي كمك كننده را صادر كند
ساخت و ساز به اين نتيجه كمك كننده تفاهم نامه با وزارت اقتصاد به منظور اجازه مي دهد براي شركت در پروژه هاي 

 . رسيدند

در سازمان هاي غير دولتي، بهبود قابل توجهي بيش از ابهام از چارچوب قانوني قبل از آن  2005سال  گرچه قانون 
 . اجازه مي دهد دولت افغانستان كنترل قابل توجهي بيش از بهره برداري از سازمان هاي غير دولتي به ورزش است

به وزارت "ژه متعهد اسناد پرو "، قبل از شروع كار، به ارائه"، به طور خاص، نياز به سازمان هاي غير دولتي 23ماده 
 . اين ماده بنا به گزارشها در حال اجرا است . خط مربوطه را جهت بررسي و به وزارت اقتصاد براي تاييد و ثبت است

Law on SOs  ،همانطور كه قبال ذكر شد، سازمان هاي اجتماعي از عكسها و مطالب، به دنبال فعاليت هاي اجتماعي
در مفاد و ممكن است انجام فعاليت هايي كه ) 2، ماده  SOSقانون ( فرهنگي، آموزشي، حقوقي، هنري و حرفه اي 

 ) 12ماده ( . اساسنامه حاكم بر خود مي انديشيدم

 فعاليتهاي عام المنفعه  . 2 

ن فوق اعالم كرد، سازمان هاي غير دولتي به طور كلي مجاز به انجام هر نوع فعاليت مشروع، كه آيا منافع به عنوا 
قانون توانايي سازمان هاي غير دولتي به دنبال فعاليت هاي عام المنفعه را محدود نمي  . متقابل يا عام المنفعه است

و توسعه جامعه و انواع ) كه در باال گفته شد(وعيت فعاليت هاي ساخت و ساز كند، مگر تا حدي كه ممكن است ممن
 . ديگر از پروژه ها، مانند ساختن مدرسه و درمانگاه تحت تاثير قرار
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به طور مشابه، قانون سازمان هاي اجتماعي اجازه مي دهد تا سازمان هاي اجتماعي را به دنبال فعاليت هاي عام  
 . ستالمنفعه، و بسياري از سازمان هاي اجتماعي در واقع به دنبال فعاليت در جهت منافع عمومي ا

 فعاليت هاي اقتصادي  . 3 

دي براي رسيدن به اهداف قانوني بر اساس قانون سازمان هاي غير دولتي، يك سازمان مي تواند فعاليت هاي اقتصا 
اين قانون همچنين مشخص است كه درآمد حاصل از فعاليت هاي  NGO Law ". براي سود سازمان انجام دهد

 22,2و  22,1، ماده  قانون NGO( تنها ممكن است مورد استفاده براي انجام اهداف مورد نظر سازمان "اقتصادي 
 ). درصد

سازمان هاي اجتماعي به طور خاص مجاز به انجام فعاليت هاي اقتصادي توسط قانون سازمان هاي اجتماعي، و نه اين  
ممكن "قانون مدني، با اين حال، مشخص است كه انجمن  Civil Code. فعاليت ها به صراحت توسط قانون ممنوع است

، كه مي تواند براي محدود كردن فعاليت هاي اقتصادي )418، ماده  مدني(  "است حمل بر روي هر كسب و كار مالي
 . تفسير است

 فعاليت هاي سياسي  . 4 

NGO Law  مشاركت در ») 1( قانون سازمان هاي غير دولتياز  8از جمله فعاليت هاي غير قانوني ذكر شده در ماده
اگر  . پرداخت و به جمع آوري پول براي احزاب سياسي و كانديدان) 2("و  "فعاليت هاي سياسي و مبارزات انتخاباتي

فعاليت هاي سياسي، زمينه حاكي از آن است كه اين عبارت اشاره به مبارزه و "چه اين قانون هيچ جا تعريف 
 . انتخاباتي، به عنوان مخالف حمايت عمومي

 . قانون سازمان هاي اجتماعي به طور خاص اشاره به فعاليت هاي سياسي 

 . Eتبعيض  

اعم از  -اتباع افغانستان "و  "هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است"از قانون اساسي كه  22ماده  
ي، با اين حال، قوانين، مقابله با تبعيض در آموزش و پرورش خصوص  ".حقوق و وظايف برابر در برابر قانون - مرد يا زن

 . و هيچ چيزي در قانون سازمان هاي غير دولتي و يا قانون سازمان هاي اجتماعي به طور خاص مورد خطاب تبعيض

 F . كنترل از سازمان 

NGO Law  كن است ، اين امكان وجود دارد كه يك سازمان غيردولتي مم قانون سازمان هاي غير دولتيبر اساس
كه (كنترل شود، شايد به طور غير مستقيم، توسط يك نهاد غير انتفاعي و يا خيريه اهداء كننده توسط يك آمريكايي 

 ). نياز است كه اين سازمان خيريه به طور خاص در استشهاد
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 قوانين كنسولي

 ):جواز ورود(انوع ويز
 

 :توريستي) جواز ورود(ويزهء
خارجي كه عالقه مند هستند به صورت فردي و يا همراه با يك گروه به هدف بازديد از ويزاي توريستي براي اتباع 

و اين نوع ويزا توسط ماموريت هاي افغانستان در خارج . افغانستان و يا اقوام خود به افغانستان سفركنند صادر ميشود
يك بار توسط وزارت امور داخله با اعتبار اين نوع ويزا براي يك ماه است كه ميتوان تنها . از كشور صادر ميشود

 .موافقت سازمان گردشگري افغانستان اين را تمديد كرد
 

 ):ويزاي جواز كار(ورود براي اجازه كار) جواز ورود(اويز
ويزاي جواز كار به مقاصد كسب و كار و مسايل اقتصادي، تجاري، فرهنگي، صنعتي براي سازمان هاي دولتي يا غير 

. قنسولگري وزارت امور خارجه افغانستان به دست آورد4ين نوع ويزا را مي توان از بخش دولتي صادر ميشود، ا
به هر حال، اين نوع . به طور مستقيم تماس بگيريد  كارفرما يا اسپانسر شما بايد با بخش مربوطه وزارت امور خارجه

 .ويزا را مي توان از طريق وزارت كشور تمديد كرد
 

 :اقامت) جواز ورود(اويز
اين نوع ويزا توسط وزارت داخله كشور به اتباع خارجي كه داراي پاسپورت عادي اند، و در حال حاضر با يك ويزا 

 .اعتبار اين نوع ويزا از يك اال شش ماه است و مي تواند تمديد شود. مناسب وارد افغانستان شده اند صادر ميشود
 

 :حمل و نقل) جواز ورود(ويزهء
وريت هاي افغانستان در خارج از كشور به آن دسته از اتباع خارجي كه از طريق افغانستان به اين نوع ويزا توسط مام

ساعت براي مسافران هوايي و شش روز  72اعتبار اين نوع ويزا به مدت . يك كشور سوم سفر ميكنند صادر ميشود
 .هم براي كساني كه از طريق زمين سفرميكنند است

 :جواز دوبار ورود
 .ا به اتباع خارجي كه داراي ويزا اقامت اند و مي توان اعتبار ويزا را تمديد كرد صادر ميشوداين نوع ويز

 
 :ديپلماتيك

دارنده . هاي ديپلماتيك كه قصد سفر به افغانستان را دارند صادر ميشود) پاسپورت(اين ويزا براي دارندگان گذرنامه
به هر حال، آنها بايد . ريت هاي افغانستان در خارج به دست آورندگذرنامه ديپلماتيك مي تواند اين نوع ويزا را از مامو

به بخش گذرنامه هاي ديپلماتيك و ويزاي ديپلماتيك وزارت امور خارجه افغانستان به طور مستقيم از طريق ماموريت 
 .خود در كابل تماس بگيرند
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 :اخدمات ويز
ور به اتباع خارجي كه دارنده پاسپورت خدمت يا ويژه اين نوع ويزه توسط ماموريت هاي افغانستان در خارج از كش

 .باشد صادر مي شود
 

 ):تحصيلي(دانشجويي اويز
اين نوع ويزا توسط ماموريت هاي افغانستان در خارج از كشور به دانشجويان خارجي كه قصد تحصيل در افغانستان را 

ابط فرهنگي وزارت امور خارجه به طور مستقيم موسسه تحصيلي مربوطه بايد با گروه رو/دانشگاه. دارند صادر ميشود
 .تماس بگيرند

 
 :خروجي اويز

اعتبار اين نوع ويزا يك تا شش . اين نوع ويزا به اتباع خارجي كه با ويزاي اجازه كار وارد كشور شده اند صادر ميشود
 .روز است و در برخي شرايط مي توان آن را تمديد كرد

 
اي ورود به افغانستان به بدست آوردن استثنا نامه از سفارتخانه و يا كنسولگري همه افغانها با تابعيت دوئل بر

 .افغانستان در خارج از كشور نيازدارند
 
 راهنمايي براي درخواست ويزه 

 :بازديد كنندگان بايد داراي
 يك فرم درخواست تكميل شده •
 )سانتي م ¾اندازه (دو عكس پاسپورت به  •
 ماه 6ر به مدت حداقل معتب) پاسپورت(گذرنامه •
 حامي با بيان هدف و مدت سفر/معرفي نامه از كارفرماي •
 )معموال قابل پرداخت به پول رايج محلي(هزينه پردازش ويزا  •
 احتماال يك مصاحبه كوتاه •
 

 :توجه 
عات بيشتر بسياري از ماموريت هاي خارج از كشور ما داراي وب سايتهاي خود هستند كه در آن شما مي توانيد اطال

مقررات آنها ممكن است . در مورد اوقات كاري شعبهء ويزه، مدارك مورد نياز، زمان انتظار، و غيره را بدست آوريد
 .بنابراين، لطفا اوالٌ با سفارت يا كنسولگري محلي افغانستان اين را تثبيت نماييد. مطابق به نوع ويزه متفاوت باشد

 
 

 :اطالعات و مقررات مهم 3-
 
ما تمام بازديد كنندگان را جداٌ توصيه ميكنيم كه در صورتي كه مايل به اقامت طوالني تر از طول مدت مجاز     •
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در موعد مقرر تمديد نكردند، دارنده   اگر ويزهء خود را. هستند، براي تمديد ويزهء خود قبل از انقضاء آن مراجعه نمايد
جريمه را (جريمه ميشود US $ 5دالر ، و در طول ماه دوم روزانه  2پاسپورت در صورت تاخير در طول ماه اول هر روز 

اگر تاخير بيش از دو ماه طول كشيد، عالوه بر جريمه، صاحب پاسپورت ). مي توان در ميدان هاي هوايي پرداخت
 .تبعيد خواهد شد

ود در كابل، اداره پليس ما به شدت بازديد كنندگان خارجي را توصيه به ثبت نام در هنگام ورود با سفارت خ     •
 ).در صورتي كه بازديد فقط براي مقاصد گردشگري باشد(محلي افغان و سازمان گردشگري افغان ميكنيم 

ما احتراماٌ ازبازديد كنندگان درخواست ميكنيم كه در طول اقامت خود در افغانستان، به فرهنگ محلي و     •
 .حساسيتهاي جامعه ما ارج بگزارند

و فيلمبرداري را ميتوان پس از اخذ اجازه قبلي از دفتر توريستي، گروه مطبوعاتي، واقع در طبقه اول عكاسي     •
 .ساختمان وزارت اطالعات و فرهنگ نمود

بنابراين، بازديد كننده بايد با اداره . حمل و نقل برخي از پرندگان نادر به خارج از كشور غير قانوني بوده    •
 .براي به دست آوردن اطالعات بيشتر و اجازه نامه صادره به تماس شوندگردشگري در افغانستان 

پوست به استثناي گوسفند قره قل، سنگ هاي قيمتي از جمله  10متر مربع قالين،  30گردشگران ميتوانند كه     •
 .سنگ الجورد، صنايع دستي و انواع محدودي از عتيقه ها را با خود صادر كنند

افغاني  1millionمقدار آن بيش از (زديد كنندگان ملزم به اعالم تمام پول كه با خود حمل ميكنند و هنگام ورود، با    •
 .درينصورت لطفا فرم درخواست انصاري را از ميدان هواهي طلب كنيد. ميباشند) و يا معادل آن است

 
امور خارجه در كابل تماس نسولي وزارت كسفارت محلي يا بخش /نسولگريكبا  "ابراي كسب اطالعات بيشتر لطف

    0093)0( 701104 332   0093)0( 70104 336: بگيريد

...عضويت در سازمان هاي بين المللي ،پيمان هاي اقتصادي و   

 عضويت در سازمان هاي بين المللي

نهاي سالي است كه كشور افغانستان به عضويت سازمان ملل متحد درآمد و هم اكنون اين كشور در سازما 1946سال 
آژانس ل متحد،لبانك توسعه آسيايي،صندوق بين المللي پول،شوراي همكاري گمركي،سازمان خواروبار كشاروزي م:

،طرح كلمبو سازمان بين المللي مهاجرت،سازمان 77بين المللي انرژي اتمي ،سازمان توسعه صنعتي ملل متحد،گروه 
اجتماعي و دوق بين المللي توسعه ي كشاورزي،كميسيون بين المللي هواپيمايي كشوري،انجمن بين المللي توسعه،صن

.المللي ترميم و توسعه عضويت دارد اقتصادي سازمان ملل متحد براي آسيا و منطقه اقيانوس آرام،بانك بين  

محيط فرهنگي:فصل دوم  

جشن ها،ديدگاه ،رسانه ها ، و ،تعطيالت،اعياد و  در اين فصل به مطالبي هم چون،دين،زبان، الگوي زندگي و مصرف
.كلي نسبت به ايران،فرهنگ مذاكره، هاي غالب و آداب و رسوم خاص مردم افغانستان پرداخته مي شود  
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 اركان فرهنگي و اجتماعي

،رسانه در اين قسمت نخست با اركان اصلي تشكيل دهنده ي فرهنگ كشور افغانستان،هم چون دين،زبان 
.مردم اين كشور آشنا مي شويم مذاكره باها،تعطيالت رسمي، اعياد و جشن ها و فرهنگ   

 دين

 

 

ديگر اديان  ٪1و  شيعه ٪19-10، سنیآنان  ٪89-80هستند كه حدود  مسلمانمردم افغانستان  ٪99داري،  از روي دين
. شد شناخته مي) سرزمين كافرها( کافرستاناش با نام  به خاطر ساكنين نورستان، منطقه 1890تا دهه . هستند

  .گرويده بودند باوری شمنو  چندخدايی، باوری روحها از نژادي متمايز بودند كه به باورهاي  نورستاني

 يهودیسال گذشته، اقليتي  30هاي  پيش از جنگ. نيز در افغانستان پيرواني دارد سيکو  هندومذاهب ديگري چون 
تا  000�1همچنين بين . اند رفته اسرائيلوجود داشتند كه امروزه بيشتر آنان به  هراتنيز در افغانستان و به ويژه شهر 

 .كنند در اين كشور زندگي مي يحيتمسنفر از پيروان  000�2

 زبان
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اند كه ما در اينجا تعدادي از آنها را با مناطق جغرافيايي  زبان را در كشور برشمرده 30گران وجود بيش از  پژوهش
:كنيم عمومي افغانستان با اندكي تلخيص نقل مي  

 زبان پشتو

داراي   بيشتر اين زبان. ديگر مورد گفتگو استزبان پشتو در مناطق جنوب، شرق و جنوب غرب و برخي از مناطق  
): قندهاري(الف ـ لهجه غربي. باشد مي)قندهاري(ترين آنها دو لهجه شمالي و غربي  هاي فراوان است كه معروف  لهجه

از اتك شروع شده به غرب رود سند يعني، ديره اسماعيل خان، بنو، توري، وزيرستان، كويته، شيندند، قندهاري، 
نمايند؛ زبان دري ر، فراه، جوين، سبزوار، اوبه و بعضي از جاهاي ديگر به اين لهجه مكالمه ميداو زمين  

هاي كشور بوده، عده زيادي نفوس افغانستان با لهجه هاي مختلف اين زبان آشناي  ترين زبان اين زبان از جمله قديمي 
ن عبارت از لهجه غربي، لهجه شمال شرقي، هاي مختلف اين زبا لهجه. رانند داشته و به فصاحت و بالغت سخن مي

منطقه هزاره نشين كه بعضي از (و لهجه اهالي مركز و اطراف كابل، لهجه مناطق مركزي ) بدخشان، كاپيسا و پروان(
نمايند، اكثر نفوس مردم غرب كشور،  مناطقي كه به زبان دري محاوره مي.) لغات مغولي در آن حفظ گرديده است

ن، واليت كاپيسا، پروان، كابل، لغمان، نيمروز، بلخ، تخار، قندوز و قسمتي از مردم بلوچستان و جات، بدخشا هزاره
دهند؛  چترال را تشكيل مي  

بلوچي   

از بلوچستان تا كراچي، مروج است و در ساحه خاك افغاني در هلمند، حوالي گودزره، هامون صابري،   اين زبان 
.رانند ن ميحواشي سر حد غربي كشور و بلوچستان سخ  

ازبكي   

در واليت شمال كشور عموميت دارد   

تركمني   

در شمال و شمال غرب كشور تا واليت هرات   

پراچي   

متصل به آلرساي تگاب: هاي نجراب در يكي از دره   

 منجي

در منجان بدخشان   
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 واخي

در واخان   

 سريگي

در حاشيه شمال واخان   

 سنگليچي

بدخشاندر شمال منجان و جنوب زيباك    

 زيباكي

در زيباك بدخشان   

اشكاشمي   

در اشكاشم بدخشان   

 شغني

در اشكاشم و شغنان افغاني و شوروي   

 روشاني و وارشري

...در حاشيه غربي بدخشان به جوار رود پنج   

 كه ته

 در نورستان شرقي، مركزي و غربي

 وايگلي

در نورستان مركزي   

 انبكويي

در نورستان مركزي و غربي   
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 پاروني

در نورستان مركزي   

اي پشه   

هاي تگاب، نجراب و كوهستان، كاپيسا و لغمان در جنوب نورستان مركزي، غربي بحوالي لغمان، دره   

 گورتبي

... . در حاشيه شرقي نورستان شرقي و   

  

كه  هاي رسمي دولت افغانستان ميباشند و در مناطقي بر اساس قانون اساسي افغانستان،زبانهاي دري و پشتو زبان
.گويشوران زباني ديگر زياد باشند آن زبان به عنوان زبان رسمي سوم تلقي ميشود  

اگر كسي يكي از دو زبان رسمي افغانستان را بداند ميتوان گفت تقريبا در برقراري ارتباط در هيچ جاي افغانستان 
.مشكلي ندارد  

 رسانه ها

 سينما

در . سينما نيز ممنوع شد طالباندر دوره . در افغانستان به دليل سه دهه جنگ پيشرفت چنداني نداشته است سينما
ن دوره طالبان حتي اقدام به تخريب آثار سينمايي نيز كرد، اما در اين ميان برخي از اين آثار به ويژه آرشيو اي

 .باشند تلويزيون ملي افغانستان به وسيله افراد هنردوست از نابودي نجات يافتند و امروز در دسترس مي

توان به فيلم  از جمله اين آثار مي. خوبي هم ارائه شدهايي نايل آمد و آثار  پس از سرنگوني طالبان، سينما به پيشرفت
در تاريخ افغانستان پس از سرنگوني طالبان با نام  انيميشننخستين . اشاره كرد» صديق برمك«ساخته » اسامه«
المللي  هاي بين برگرفته از طرح احمد فهيم كوه دامني براي شركت در جشنواره» افشين دانش«به كارگرداني  »تهاجم«

 . را به سوي خود جلب نمايد جشنوارهاين انيميشن توانست توجه و ديد بيشتر داوران . ساخته شد ١٣٨٢در سال 
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 راديو و تلويزيون

 مكان شبكه هاي تلويزيون رديف

 مجموع شبكه هاي تلويزيون

 كابل شبكه تلويزيون ملي افغانستان  1

 كابل شبكه تلويزيوني طلوع 2

 كابل شبكه تويزيوني آريانا 3

 كابل شبكه تلويزيوني آفغان 4

 كابل شبكه تلويزيوني لمر 5

 كابل شبكه تلويزيوني شمشاد 6

 جوزجان شبكه تلويزيوني آئينه 7

 هرات شبكه تلويزيوني سيماي غوريان 8

 كابل شبكه تلويزيوني نور 9

 كابل شبكه تلويزيوني تمدن 10

 كابل شبكه تلويزيوني نورين 11

تلويزيوني فرداشبكه  12  كابل 

  شبكه تلويزيوني كيبلي 13

 

 شبكه هاي راديو دولتي و خصوصي در كشورافغانستان 

 مكان شبكه هاي راديويي رديف
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 كابل راديو افغانستان 1

ام –راديو آرمان اف  2  كابل 

 كابل راديو كليد 3

 كابل راديو قره باغ 4

 كابل راديو آواز سباي افغانستان 5

 كابل راديو صداي زن افغان 6

 كندز راديو ارغوان 7

 تخار راديو ارمغان 8

 بغالن راديو تراجمير 9

 لوگر راديو استقالل 10

 لوگر راديو پيغام ملي 11

 هرات راديو زنان هرات 12

 باميان راديو باميان 13

 بلخ راديو بهار بلخ 14

 خوست راديو د صلح پيغام 15

 پروان راديو صلح 16

 غور راديو صداي عدالت 17

 كندز راديو صداي زنان كندز 18

 هرات راديو نداي صبح 19
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 ننگرهار دشرق خپلواك راديو 20

 

 

:رسانه هاي چاپي  

همينك چندين روزنامه در .گردد برمي ١٢۵٢در سال  النهار شمس، روزنامهها درافغانستان به نشر اولين  رسانه ٴپيشينه
 .هاي افغانستان پس از سرنگوني طالبان روي كار آمدند بيشتر روزنامه. كنند كابل و ساير واليات افغانستان فعاليت مي

 تعطيالت رسمي

:تعطيالت رسمي افغانستان عبارتند از  

مارس 21:نوروز  

يلآور 28:تشكيل پيروزي دولت اسالمي  

مي 1:روز كارگر  

مي4: روز يادبود شهدا و معلولين  

آگوست 19:مليروز   

:تعطيالت مذهبي مسلمانان افغانستان نيز عبارتند از  

 عاشورا
 عيد فطر

 عيد قربان

 اعياد و جشن ها

 نوروز 

. است فصل بهارزمان برگزاري نوروز، در آغاز . هاي به جا مانده از دوران باستان است ترين جشن يكي از كهن نوروز
ها براي مدت دو هفته برگزار  اين جشن طبق سنت. شود نو محسوب مي سالآغاز  ايراننوروز در افغانستان نيز همچون 
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هاي  جشن. شوند براي آغاز اين جشن آماده مي) چهارشنبه سوریحداقل قبل از (شود و مردم از چند روز قبل  مي
 :نوروزي در افغانستان عبارتند از

روز اول سال و به  40در  مزار شريفيك جشن خاص است كه در ) ميله گل سرخ(جشن گل سرخ : جشن گل سرخ
روز مردم از همه جا براي حضور در اين جشن به مزار  40شود و در طول اين  هاي سرخ اجرا مي مناسبت روييدن گل

اين مراسم با برافراشتن . شود انجام مي) يا ژنده علي( جهنده علیراسم به طور همزمان با مراسم اين م. آيند شريف مي
 حرم منسوب به امام علیدر ) گويند شباهت دارد و به آن ژنده سخي مي درفش کاويانیكه تركيب رنگ آن به (يك علم 

 .يابد هاي الله و حرم ادامه مي جشن گل سرخ براي چهل روز در دشت. شود و در اولين روز سال اجرا مي

شود  است كه در روز اول سال اجرا مي» جشن دهقان«هاي نوروزي در افغانستان  يكي ديگر از جشن: جشن دهقان
و برخي  کابلهاي اخير اين مراسم تنها در  در سال. گذارند آيند و توليدات خود را به نمايش مي به شهرها مي کشاورزان

 .هاي بلند پايه حكومتي نيز در تماشاي آن شركت دارند شود و حتي شخصيت مي شهرهاي بزرگ اجرا

گيرند و از اواخر عصر تا صبح روز بعد مشغول  مي) سمنو( َسَمَنکها در طول شب يك مراسم خاص براي  زن: سمنَك
 :كنند پختن آن هستند و شعري به اين مضمون را تكرار مي

 »!سمنك در جوش، ما كفچه زنيم، ديگران در خواب، ما دفچه زنيم«

ساالد هفت ميوه چيزي شبيه به . پردازند مي هفت ميوهمردم به آماده كردن  هفت سيندر افغانستان به جاي : هفت ميوه
، فندق، پسته، سنجد، کشمش: اين هفت ميوه عبارتند از. است كه از هفت نوع ميوه خشك مختلف تشكيل شده ميوه

 .آلويا ) گردو( چهارمغزو ) زردآلوي خشك( قيسی

 .پردازند نيز به گردش در طبيعت مي روردينسيزده فعالوه بر چهارشنبه اول سال در روز  هراتمردم : سيزده بدر

  جشن استقالل

اين مراسم با اجراي رقص و . شود  در سالروز استقالل افغانستان تجليل مي) مرداد ٢٨( اسد 28اين جشن هر ساله در 
، استقالل خود اهللا خان اماندر زمان حكومت ) خورشيدي 1298(ميالدي  1919افغانستان در سال . پايكوبي همراه است

 . كسب كرد بريتانيارا از 

 

 فرهنگ مذاكره

   فرهنگ وآداب معاشرت و مذاكره حضوري
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توجه و احترام ديگران، بايد حركات و رفتارهاي  براي نشان دادن شخصيتي با وقار و احترام برانگيز از خود و جلب
اجتماعي ياد گرفته ايم، ولي هنوز نكات  در آمد و رفت هاياگرچه بيشتر آنها را  مناسبي داشته باشيم؛ رفتارهايي كه

  .ياد مي كنيم ظريف زيادي وجود دارد كه از آنها بي خبريم، نكاتي كه از آنها به عنوان آداب معاشرت ريز و

ي اجتماعي خود را ارتقاء دهيم  و از يك فرد عام رعايت برخي آداب اجتماعي به ما كمك خواهد كرد تا شأن و منزلت
با رعايت اين نكات ساده، ديگران شما را در زمره افراد با اصل و نسب و  .به يك انسان متشخص و باكمال تبديل شويم

  .خواهند داد؛ شخصي كه ديگران آرزوي معاشرت و شراكت با وي را دارند فرهيخته قرار

مشترك وجود دارد كه البته چگونگي آنها ثابت و  اين بايدها و نبايدهاي معاشرتي در همه جوامع به صورت الگوهايي
  .باورهاي آن جامعه است در هر فرهنگي تابع نظام ارزش ها و

ديگر را خارج از نزاكت مي شمارند، اما اين كه چه چيزي  از اين رو، اگرچه همه جوامع برخي رفتارها را مودبانه و برخي
ف مي شود، به طوري كه رفتار و رسوم پسنديده در يك وسيله فرهنگ هر جامعه تعري مودبانه است يا نيست، فقط به

  .ممكن است در دسته ديگر اصال پسنديده نباشد دسته

  چگونه سالم كنيم و دست بدهيم؟ ●

معاشرت است كه تقريبا ميان همه اديان، فرهنگ  سالم كردن و دست دادن، اولين و مهم ترين بند از مجموعه آداب
افغان ها نه تنها در حين سالم واحوالپرسي . خاصي هم براي خودش دارد ب و قوانينها و ملت ها وجود دارد و آدا

دست دادن با دست راست و گذاشتن . هنگام دست دادن، روبوسي و بغل كشي هم مي كنند بلكه. دست مي دهند
. گيري كندجلو ديگر به شانه مقابل نشان دهنده تالشي است كه اين شخص مي خواهد به نحوي از بوسه دادن دست

 . جهان مي توان مالحظه كرد اين وضعيت را در بازديدهاي رسمي كشورها و مقامات و ديپلمات هاي مختلف

شما در خاطره طرف مقابل هميشه باقي مي  اين عمل. هميشه در حين سالم كردن به جانب مقابل، پيشقدم باشيد
  .و بزرگواري انسان است تواضع، فروتني پيشقدم شدن در سالم همچنين نشان دهنده. ماند

جلسه و مجلس با اخالل مواجه نشود، با صداي  به هر مجلس يا به هر محل تجمع كه وارد مي شويد، در صورتي كه نظم
 به هيچ وجه مقابل سالم كسي سر تكان. مقام و رتبه باال و مسن تر باشيد بلند و متناسب سالم كنيد، حتي اگر داراي

  .ا زبان، جواب سالم جانب مقابل را بدهيدندهيد، بلكه كوشش كنيد ب

نشان دهنده ابراز صميميت با طرف مقابل است  اين كار اگرچه. هنگام دست دادن، دست طرف مقابل را محكم نگيريد
البته شل دست . اين مساله بويژه در مالقات اول بايد در نظر گرفته شود. است اما ناراحت كننده و خارج از عرف نيز

  .درست نيست دادن هم

www.te
ds

a.c
om

http://code-industry.net/


 
 

82 
 

. با نوك انگشتان خود دست ندهيد. ثبات است دست دادن شل نشان دهنده ضعف، نداشتن اعتماد به نفس، عالقه و
كرديد، حتما از جانب مقابل معذرت بخواهيد و دوباره با دست كامل به  اگر بر حسب عجله يا تصادف چنين كاري

  .و احترام كنيد ايشان اداي سالم

شما دست دراز نكرده، دستتان را براي دست دادن به  بزرگ تر از خودتان سالم كنيد، اما تا او به سمتدر رويارويي با 
  .سويش دراز نكنيد

عذرخواهي مانعي ندارد، اما يادتان باشد حتما  با دستكش دست ندهيد، اما اگر زماني براي در آوردن آن نيست، ضمن
  .دست مي دهمدستكش  ببخشيد كه با: اين جمله را بگوييد

آداب معاشرت است كه تقريبا ميان همه اديان،  سالم كردن و دست دادن اولين و مهم ترين بند از مجموعه: نكته
  قوانين خاصي هم براي خودش دارد فرهنگ ها و ملت ها وجود دارد و آداب و

پيش . كسي را قطع نكنيد صحبت. محسوب مي شود زل زدن به ديگران نوعي تعرض به آنها. به ديگران خيره نشويد
دهيد صحبت ديگران به پايان برسد، اگر ناچار به انجام اين كار شديد حتما با  از آن كه اظهار عقيده اي بكنيد، اجازه

 . جمله معذرت مي خواهم، اين كار را انجام دهيد گفتن

فورم خاصي ندارد بهتر است چنانچه اداره اوني .اين يكي، جزو ضروريات است. لباس مناسب با محيط كار بپوشيد
پوشيدن . استفاده كنند) سفيد، بژ يا آبي(و پيراهن هايي با رنگ ماليم  آقايان از كت و شلوارهاي مناسب محيط كار

 . تيره يا رنگ هاي تند و زننده ممنوع است پيراهن هاي

 
 :مذاكره حضوري

مذاكره نكنيد و هيچ كسي را نيز در چنين وقت بدون اطالع و آمادگي قبلي با كسي  هيچ: تعيين وقت مذاكره* 
 .موقعيتي قرار ندهيد

مذاكره داريد تا شما نيز بتوانيد  قبل از مذاكره بدانيد كه با چه كساني و با چه سمتي: كننده تعيين افراد مذاكره *
 .مذاكره را داشته باشيد هاي الزم، براي همراهي همكاران الزم براي بيني پيش

 .مذاكره، مجددا براي برگزاري مذاكره تاييديه بگيريد ساعت قبل از شروع 24حداقل : مالقاتتاييديه زمان  *

دقيقه قبل از شروع مذاكره، در محل مذاكره حضور پيدا  10بهتر آن است كه حدود  :زمان حضور در قرار مالقات *
 .گذراني كنيم وقت شويم،اگر خيلي زود به محل قرار رسيديم، بهتر آن است كه در محلي كه ديده ن .كنيم

لوازم ضروري را هميشه همراه خود دارد تا در  اي برخي كننده حرفه يك مذاكره: همراه داشتن برخي لوازم ضروري *
 .بتواند با آن مقابله كند بيني نشده، صورت وقوع اتفاقات پيش

كلياتي وجود دارد كه در مورد  شود، البته تعيين مي نوع پوشش با توجه به نوع مخاطب: رعايت تناسب در پوشش *
  :زير است ها صادق است كه به شرح همه محيط
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 .نوع پوشش بايد رسمي باشد -1

 هاي مناسب باشيد هاي دولتي، مراقب استفاده از پوشش در مالقات با شركت -2

قيمت  ن هاي گرا لباسپذير جامعه را بر عهده داريد، از پوشيدن  قشر آسيب هنگامي كه مثال وظيفه فروش به يك -3
 .اعمال پرستيژ يا فخرفروشي را داشته باشد، خودداري كنيد كه شبهه

 .استفاده از خودكار و همراه داشتن يك دفترچه يادداشت كوچك  -4

 .شود اتومبيل؛ نوع اتومبيل نيز ارتباط كامل با هدف جلسه دارد كه بايد به آن توجه -5

يك . رعايت فاصله رسمي باشد ر اتاق بايد رو به روي طرف مقابل، بامحل نشستن د: مكان نشستن در اتاق *
آورد  تر و از نشستن در جايي كه موقعيت وي را پايين مي پايين گيرد نه اي نه باالتر قرار مي كننده حرفه مذاكره

 .كند خودداري مي

 . مقابل است با طرف هاي ايجاد ارتباط اوليه ترين روش دست دادن صحيح يكي از مهم: نحوه دست دادن *

ارائه كارت ويزيت به داليلي  امروزه طفره رفتن از. در افغانستان داشتن كارت ويزيت الزامي است: دادن كارت ويزيت 
آيد و شايسته نيست فرد  از داليل سوخته به شمار مي همچون آماده نبودن كارت، تمام شدن كارت، فراموشي و غيره

 .باشد شتهكننده كارت ويزيت ندا مذاكره

 :قوانين استفاده از تلفن همراه *

بنابراين هنگام برقراري ارتباط با تلفن همراه به شخص پشت خط    است؛ كسي كه در حال حاضر با او هستيد مقدم - 1
 .گيريد و بالفاصله تلفن را قطع كنيد با وي تماس مي اعالم كنيد بعدا

 . لفن همراه خود را حتما خاموش كنيديا تجاري، ت در هنگام حضور در جلسات رسمي - 2 

 . هاي كوتاه در حين مذاكره خودداري كنيد به پيام از دريافت يا خواندن و توجه كردن - 3

 .مثال از زمان تنفس استفاده كنيد. انتخاب كنيد زمان مناسبي را براي زنگ زدن - 4

 .براي صحبت كردن انتخاب كنيد مكان خصوصي يا نسبتا خلوتي را - 5 

 .بلند به شدت خودداري كنيد با تن صداي متعادل حرف بزنيد و از حرف زدن با صداي - 6 

كردن سخنان را دارند  ضبط مذاكرات اصال معمول نيست، بنابراين از گذاشتن وسائلي كه شائبه ضبط: مذاكرات ضبط*
 .شامل موبايل، كيف و غيره روي ميز خودداري كنيد

 .از سيگار مناسب نيست در حين مذاكرات استفاده  *

 

 :استفاده از دستور جلسه

www.te
ds

a.c
om

http://code-industry.net/


 
 

84 
 

دستور جلسه داشته باشيد و قبل از شروع مذاكره، آن را براي طرف مقابل نيز مطرح  در مذاكرات حتما سعي كنيد 
 . تا در مورد موضوع جلسه توافق به عمل آمده باشد كنيد

 :دتوان به آنها اشاره كر مي داشتن دستورجلسه چند فايده دارد كه

 .دهد مذاكره كاهش مي احتمال بروز موارد غافلگير كننده را در جريان: الف

 .گذارد اختيارتان مي هاي طرف مقابل را در اطالعات مربوط به فهرست خواسته: ب 

 شود از پراكنده شدن مطالب و از هر دري سخن گفتن جلوگيري مي: ج 

 . دهد را افزايش ميامكان رسيدن به نتيجه و استفاده بهينه از وقت : د .

 :جلسه پس از مذاكرات تنظيم كردن صورت

 .اند شود كه قبال توافق شده مواردي مي در جلسات آينده مانع از بحث روي -1

اي را امضا  اصوال كساني كه حاضر هستند پاي برگه. كند شده بيشتر مي تعهد طرفين را به اجراي بندهاي توافق -2
 .ووليت بيشتري را در خود حس خواهند كردطبيعي احساس مس طور كنند، به

مذاكره روي مباحث مختلفي بحث شود با تنظيم صورت جلسه روي نكات كليدي  چون امكان دارد در حين  -3
 .گيرد همگاني انجام مي مذاكره توافق

 

 

رانيديدگاه كلي نسبت به ا  

نقش مهمي در سياست خارجي افغانستان دارد، عالوه بر اين ايران يكي از  ايرانبه سبب ارتباطات ريشه دار فرهنگي، 
و روي كار آمدن نظام سياسي جديد در  طالبانپس از سرنگوني . هاي تجاري افغانستان است ترين طرف بزرگ

البته اين روابط تاكنون بيشتر صادرات . افغانستان روابط تجاري افغانستان و ايران افزايش چشمگيري داشته است
و بازسازي شبكه حمل و نقل افغانستان  مواد مخدرايران و افغانستان در زمينه مبارزه با . ايران به افغانستان بوده است

 .همكاري دارند

 

محيط اقتصادي:فصل سوم  

وضعيت بخش هاي  خلي،داتوليد ناخالص  جمعيت، شاخص هاي مهم اقتصادي، در اين فصل سيستم هاي اقتصادي ،
شبكه هاي توزيع  نرخ تورم، نرخ بيكاري، دستمزد نيروي كار، ميزان ذخاير ارزي،تراز حساب جاري، مختلف اقتصادي،

.بازاريابي و تبليغات و منابع طبيعي در كشورافغانستان بررسي مي شود ،  
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 سيستم اقتصادي و نقش دولت

.داردميليون نفر 28،395،716 يك بهكشور افغانستان جمعيتي نزد   

 

 بخش معدن

:كشور هند شامل موارد زير است معدنيمحصوالت عمده   

 زغال سنگ 

  مس 

   كروم 

 نيكل 

   طال 

 باريت 

   آهن 

  سولفور 

  نمك 

 اورانيوم 

  قلع 

 :محصوالت عمده صنعتي كشور افغانستان شامل موارد زير است
 منسوجات 
 صابون 
 مبلمان 
 كفش 
 كود شيميايي 
 پوشاك 
 محصوالت غذايي 

 
 

 :بخش كشاورزي
 :عمده ترين محصوالت كشاورزي افغانستان عبارتند از 
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 ترياك 

  گندم 

  انواع ميوه 

  خشكبار 

  پشم 

  گوشت گوسفند 

  پوست گوسفند 

   پوست بره 

 بخش خدمات 

ترياك را شامل نمي اين آمار توليد .درصد بزرگترين بخش اقتصاد افغانستان را تشكيل مي دهد 1/42بخش خدمات با 
.درصد نيروي كار افغانستان در بخش خدمات مشغول به كار هستند 7/15.شود  

 جمعيت

.ميليون نفراست 28،395،716 نزديك به 2011 جمعيت در اين كشور در سال   

ويژگيها و نسبت هاي جمعيتي افغانستان:1جدول   

 رديف نسبت يا ويژگي ميزان

درصد 3/42 سال 14نسبت جمعيت زير    1 

درصد 3/55 سال 64تا  15نسبت جمعيت    2 

درصد 4/2 سال و باالتر 65نسبت جمعيت    3 

83/37  4 نرخ زاد و ولد در هر هزار نفر 

39/17  5 نرخ مرگ و مير در هر هزار نفر 

درصد 23 )نسبت به جمعيت(نرخ شهر نشيني   6 

31/3  7 نرخ خالص مهاجرت در هر هزار نفر 

05/1 مردان به زناننسبت جمعيت    8 

سال 79/44 )مردان(تولداميد به زندگي در آغاز    9 

سال 25/45 )زنان(اميد به زندگي در آغاز تولد   10 

درصد 1/28 سال15نرخ باسوادي در كل جمعيت باالي    11 

درصد 1/43 سال 15نرخ باسوادي در مردان باالي    12 

درصد 6/12 سال 15نرخ باسوادي در زنان باالي    13 
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(GDP) توليد ناخالص داخلي   

دالر  و رشد توليد ناخالص  ميليارد  61/15ميالدي ميزان توليد ناخالص داخلي افغانستان بر اساس مبادله  2010در سال 
.درصد بوده است 2/8داخلي برابر با   

  2جدول شمارهتوليد ناخالص داخلي  كشور افغانستان به تفكيك سهم بخشهاي عمده ي اقتصادي و درآمد سرانه،در 
.آمده است  

2011كشور افغانستان  در سال   (GDP (توليد ناخالص داخلي :2جدول شماره    

 شاخص ميزان

(PPP بر اساس برابري قدرت خريد ( ميليارد دالر  36/27   (GDP)توليد ناخالص داخلي 
)بر اساس نرخ رسمي مبادله(ميليارد دالر  61/15  (GDP) د ناخالص داخلي تولي  

ميليارد دالر 1  درآمد سرانه 

درصد 2/8  نرخ رشد توليد ناخالص داخلي 

(GDP درصد تغييرات ساالنه توليد ناخالص داخلي: 3جدول   

2011 2010 2009  

0/18-  3/23  7/11-  زراعت و كشاورزي 

3/6  1/6  7/5  صنعت 

1/18  2/17  8/13  خدمات 

0/3  3/16  3/2  مجموع 

:شاخص هاي مهم اقتصادي  

ميليارد دالر  3/3ميليارد دالر بوده و هزينه ها برابر با  1ميالدي ميزان در آمد هاي اين كشور برابر با  2010در سال 
.بوده است  

.در ادامه به مهم ترين شاخص هاي اقتصادي افغانستان بر اساس آخرين آما رو اطالعات اشاره شده است  

:نرخ تورم  
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با اين حال ، نرخ تورم اين كشور از .نوسانات متعادلي همراه بوده استنرخ تورم در اين كشور در سالهاي گذشته با 
 2009-2011در جدول زير نرخ تورم كشور افغانستان در سالهاي . ميالدي تاكنون روند افزايشي داشته است  2009سال 

.ميالدي آمده است  

ميالدي 2009-2011نرخ تورم افغانستان طي دوره زماني  

 سال 2009 2010 2011

7/13  5/4-  9/4  نرخ تورم 

:نرخ بيكاري  

.درصد بوده است 35ميالدي  2008بر اساس آمار رسمي ، نرخ بيكاري كشور افغانستان در سال   

ميالدي  2008و  2005-1995سالهاي نرخ بيكاري افغانستان طي   

 كشور 1995 2005 2008

 افغانستان 8 40 35

 

يروي كارن  

  6/78از اين ميزان نيروي كار ،. ميليون نفر بوده است   15ميالدي تعداد نيروي كار افغانستان برابر با  2009در سال 
.درصد در بخش خدمات مشغول به كارند 7/15درصد در بخش صنعت و  7/5درصد در بخش كشاورزي،   

 ميزان ذخاير ارزي و طال

 2005و ذخاير طال در سال دالر   ميليون 1426ميالدي،برابربا  2007ميزان ذخاير ارزي و طالي افغانستان،در اوايل سال 
.ميليون دالر بوده است40ميالدي،  

 شبكه هاي توزيع

كيلومتر  42150فرودگاه هليكوپتر، برخورداري از  11فرودگاه،  53ميالدي،افغانستان داراي  2010بر اساس آمار سال 
.شير خان ميباشد كيلومتر راه آبي، دو بندر خير آباد و 1200جاده،    
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 بازاريابي و تبليغات

 درافغانستانبازاريابي  

تا همين چند سال پيش، بازاريابي و تبليغات كاالها در بازارهاي افغانستان، به سبك سنتي و آن هم تنها از طريق 
 . راديو و تلويزيون دولتي اين كشور صورت مي گرفت و كمتر كسي به شيوه هاي نوين تبليغات دسترسي داشت

اما امروزه بخش اعظم درآمد راديوها و تلويزيون هاي خصوصي افغانستان را تبليغات اجناس و كاالهاي شركت هاي 
 . تجاري تشكيل داده است

 تابلوهاي كوچك و بزرگ تبليغاتي، تقريباً در همه جا به چشم مي خورد
ت به گونه اي كه بخش اصلي درآمد ظرف شش سال گذشته، تجارت در افغانستان بطور قابل توجهي افزايش يافته اس

 . دولت اين كشور از ناحيه ماليات و ترانزيت كاالهاي تجاري تامين مي شود

كارشناسان اقتصادي مي گويند طبيعي است كه به هر اندازه تجارت در يك كشور رشد يابد، به همان ميزان داد و 
 . ستد و در نتيجه تبليغات كاالها افزايش مي يابد

هي ها، شركت هاى خصوصى  از نوآوري هاي خود مي گويند، بانك ها شيوه هاى جديد بانكدارى را تبليغ در اين آگ
مى كنند، شركت هاى هواپيمايى به مردم مى گويند كه با چه نوع هواپيمايى به كدام كشورها مى توانند سفر كنند و 

  .حتي وزارت هاي داخله و دفاع در مورد تامين امنيت تبليغ مي كنند

شركت هاي مخابراتي و تلفن هاي همراه، در يك رقابت تنگاتنگ در بازارهاي از طريق  در اين ميان، تبليغات 
 . افغانستان  بيشتر از همه به چشم مي خورد

 تبديل شده است افغانستان تبليغات در سالهاي اخير، به منبع اصلي درآمد رسانه هاي غيردولتي
غانستان بسيار باال نيست، در سال هاي اخير به يكي از مهمترين منابع درآمد ايستگاه هزينه تبليغات، با آن كه در اف

 . هاي تلويزيوني، راديويي و رسانه هاي غيردولتي تبديل شده است

براي پخش يك دقيقه پيام بازرگاني، ششصد دالر دريافت مي  ،بخش پيام هاي بازرگاني تلويزيون پرطرفدار طلوع 
 . كند

عداد شركت هايى كه كار تبليغاتى مى كنند افزوده مى شود و شمار زيادى از افراد مشغول به اين كار شده هر روز بر ت
 . اند

 .مي باشد اقتصادي و صنعتي در مطبوعات روز افغانستان تمجال يكي ازاطالعات صنعتي افغانستان  مجله 

 :ردگي فعاليت مجله اطالعات صنعتي افغانستان در قالبهاي ذيل صورت مي
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 تبليغات در مجله و شبكه هاي تلويزيوني و بيلبورد  -1

 مشتري در سطح افغانستان با دارا بودن تيمهاي بازارياب بازاريابي و جذب  -2

نيز در همين زمينه در واليات مختلف افغانستان منتشر  شركتهاي فعال و توانمند در افغانستان ايجاد نمايندگي براي -3
 . مي شود

تابلوهاي بزرگ تبليغاتي، با طرح ها و عكس هاي گوناگون رنگي، در ميدان ها و خيابان هاي داخل و خارج امروزه، 
 شهرهاي افغانستان، توجه هر كسي را به خود جلب مي كنند

  :توصيه بازاريابي  چند

 .صورت كارت چاپ كرده و براي مشتريان خود در بازار هدف خود، ارسال كنيد بهترين آگهي هاي خود را به -1
تواند  يك آگهي كوچك روي يك كارت پستال مي. هايي را مي خوانند كه كوتاه و خالصه باشد مشتريان كارت

كار  ينهزينه ا. مشتريان زيادي را به سمت محصول شما جلب كند و اين خود مي تواند باعث افزايش فروش شما شود
 .معموال زياد نيست

 
هاي بازاريابي خود را  يك روش بازاريابي معموال براي هميشه براي همه كسب و كارها موفق نيست، بنابراين روش -2

 .ها خالق باشيد مرتب عوض كنيد و در استفاده از اين روش
. اين تكرار خسته خواهيد شدمشتريان شما اگر متن آگهي شما عوض نشود، خسته مي شوند، البته خود شما هم از 

هاي متنوع بازاريابي براي برقراري ارتباط با  هاي استفاده از روش بازاريابي مي تواند مفرح باشد بنابراين از مزيت
هميشه براي يك بازاريابي . هاي بازاريابي خود دقت كنيد اما در انتخاب روش. مشتريان باارزش خود استفاده كنيد

. هاي متنوع استفاده كنيد سعي كنيد در طرح بازاريابي خود از روش. ك طرح بازاريابي عمل كردموفق بايد بر اساس ي
توانند موفقيت طرح  كار برده ايد جويا شويد اين نظريات مي هايي كه به هميشه نظر مشتريان خود را در مورد روش

 .بازاريابي شما را تضمين كند
 

 خدمات مناسب كمك به مشتريان براي يافتن محصوالت و -3
خواهيد براي مشتري خود بروشور معرفي محصوالت را بفرستيد، مي توانيد بروشور يا كارت محصول يا  اگر مي

كار مي تواند به مشتري شما در يافتن  اين. خدماتي را كه فكر مي كنيد براي مشتري شما مفيد است را هم بفرستيد
اگر نگران فروش محصول خود هستيد مي . راضي نگه داردمحصوالت مناسب كمك زيادي بكند و مشتري شما را 

مثال درصدي از فروش . كار با توليد كننده آن محصول هماهنگي كنيد و از اين فرصت استفاده كنيد توانيد قبل از اين
 .كه تخفيف خاصي را براي مشتري خود از فروشنده بگيريد را براي خود در نظر بگيريد يا اين

 
 ت نوشتهاستفاده از دس -4

هايي كه براي مشتري خود مي فرستيد، از دست نوشته و يا مهرهاي مخصوص يا برچسب هاي  سعي كنيد در تمام نامه
. شود شود، خوانده مي روي نامه در اولين بار كه نامه ديده مي  توجه داشته باشيد كه دست نوشته. خاص استفاده كنيد

كه بيننده  طوري شود كه خالصه و كوتاه باشد به طور كامل خوانده مي به خاطر داشته باشيد اين نوشته در صورتي به
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 .را در كمتر از ده ثانيه بخواند بتواند آن
 

 .يك پيشنهاد فروش براي مشتري خود كه تازه از شما خريد كرده است، بفرستيد -5
او بفرستيد و ضمن تشكر از  عنوان مثال مشتري شما لباسي را از شما خريده است، مي توانيد نامه اي براي اگر به

كه  براي اين. درصدي برخوردار است 20طور مثال از تخفيف  خريد قبلي به اطالع او برسانيد كه براي خريد بعدي به
 .بتوانيد اين پيشنهاد را به فروش نزديك كنيد، براي پيشنهاد خود زمان تعيين كنيد

 
 خبرنامه -6

ديد شش برابر بيشتر از فروش به مشتري قديمي است؟ شما با استفاده از آيا مي دانيد هزينه فروش به يك مشتري ج
اگر هزينه خبرنامه چاپي براي شما . خبرنامه مي توانيد بازاريابي خود را بر روي مشتريان قديمي خود متمركز كنيد

هميشه در خبر نامه . دهيد كار را با هزينه بسيار پاييني انجام زياد است، مي توانيد با استفاده از پست الكترونيك اين
 .اي را به مشتري قبلي خود ارايه كنيد توانيد پيشنهاد فروش ويژه خود مي

 
 بازاريابي مشترك -7

دنبال شريكي باشيد كه محصول او هم  اگر فكر مي كنيد كه قادر به تحمل هزينه بازاريابي به تنهايي نيستيد، به
توانيد در  با ارايه طرح بازاريابي مشترك مي. ا مكمل يكديگر باشدكه محصوالت شم مناسب مشتري شما باشد يا اين

 .كنيد عالوه بر اين با اين روش سرويس بهتري را هم به مشتريان خود ارايه مي. جويي كنيد هاي بازاريابي صرفه هزينه
 

 . هاي ارسالي شركت خود قرار دهيد بروشورها و آگهي هاي خود را در تمام نامه -8
ينه زيادي براي شما ندارد و شما از نتيجه كار قطعا متعجب خواهيد شد كه ببينيد اين پيشنهادهاي شما به كار هز اين

 .رسد و سفارش خريد به شما مي دهند دست چه افرادي مي
 

تبليغات از طريق پخش آگهي هاي جذاب درتلويزيون هاي پر ببينده با توجه به هزينه  پايين تبليغات تلويزيوني  -9
 فغانستان به نسبت ايران در ا

 
 نابع طبيعيم
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نوعي كاني ( (talc) گاز طبيعي ، نفت ، زغال سنگ ، مس ، كروميت ، طلقمنابع طبيعي و معدني افغانستان شامل 
روي ، سنگ آهن ، نمك طعام و  ، سولفات باريم ، گوگرد ، سرب ،) هاي سفيد و سبز و خاكستري شفاف به رنگ

 .كرد اشاره.... ، اورانيوم و  )گوهر(هاي قيمتي  سنگ

 .ميليون بشكه در روز بوده است 4800برابر با  2011مصرف نفت در افغانستان  در سال 

ميليون  30ميليون متر مكعب در روز ، مصرف برابر با   30ميالدي ، ميزان تولي گاز طبيعي اين كشور   2009در سال 
ميزان ذخاير اثبات شده ي گاز افغانستان  .ردات برابر با صفر بوده استبشكه در روز، صادارت برابر با صفر و ميزان وا

 .ميليارد متر مكعب بوده است 4955ميالدي برابر با  2011تا آغاز سال 

تنها كشور خاورميانه محسوب مي » اردن هاشمي«افغانستان سرزميني كوهستاني و محاط بر خشكي است، و جز 
 .راه ندارد» دريا«شود كه به 

يشترين فاصله شرق تا غرب ب.استسرزمين درنيمكره شمالي، نيمكره شرقي و درمحدوده آسياي ميانه واقع  اين
 500كيلومتر است و حداقل فاصله آن با آبهاي آزاد جهان  855كيلومتر، و شمال تا جنوب آن  1240افغانستان 

ق كشور، كوهها وسنگالخ ها پوشانده قسمت هاي وسيعي از خاك افغانستان را عمدتا در شمال و شر.كيلومتر است
كيلومتر از سمت شمال شرقي به طرف غرب و جنوب غربي كشيده  100و عرض  600است كوههاي هند و كش به طول 

اين كوهها بيش از نيمي از سرزمين افغانستان را فراگرفته، و براي شهرهاي . شده و تقريباً از ميانه كشور مي گذرد
كوههاي قدر به طرف مغرب امتداد مي يابند، .ارزش استراتژيكي مهمي ايجاد كرده است» تهرا«و» قندهار«، »كابل«

در ادرتفاعات .از ارتفاع آن كاسته مي شود و در نزديكي مرزهاي ايران تبديل به كوهها و تپه هاي كم ارتفاع مي گردند
در ميان ارتفاعات هند و .ا پر برف استحتي در تابستان ها نيز قله ها و يخچال ه. هند و كش همواره برف وجود دارد

كش،دره هاي عميق و خوش آب و هوا و حاصلخيزي وجود دارد كه محيط مساعدي براي پرورش دام و توليد ميوه 
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افغانستان سرزمين افراط و تفريط است كوهها سر به فلك كشيده و دره ها عميق، باران هاي بهاري و تابستان .است
ار سرد و تابستان هاي گرم، ارتفاعات پوشيده از برف در طول سال و سرزمين هاي هاي خشك، زمستان هاي بسي

عالوه بر اين تا قبل از كشف راههاي . اين افراط و تفريط در زندگي اجتماعي نيز وجود دارد.پست و خشك وسوزان
ي آن عبور مي كرد، آبي در قرون جديد و سپس توسعه راههاي هوايي، خط مسير بازرگاني شرق و غرب، از دشت شمال

محل عبور كاروانهاي جاده ابريشم از اين سرزمين بوده كه عموما ازطريق قندهار به هند و از طريق بلخ به چين مي 
 .رفت

پس از كشف راههاي آبي و سپس توسعه راههاي هوايي، افغانستان مانند ساير سرزمين هاي آسياي مركزي، تبديل به 
همچنين ارتفاعات افغانستان سپر استراتژيكي . بيگانه اي به آنجا نيفتاد منطقه اي بن بست شد و گذر هيچ

 .مستحكمي بين آسياي شمالي و آسياي جنوبي است

 : مهمترين رودهاي كشور عبارتند از
كيلومتر از آن در قسمت مرزهاي شمالي كشور  1126از كوههاي پامير سرچشمه گرفته و حدود ) جيحون(آمودريا  -1

،ازبكستان و تركمنستان مي باشد و قسمت هايي از آن قابل كشتيراني است در سواحل آن رودخانه با تاجيكستان
شيرخان بندر و بندر حيرتان قرار گرفته، كه كاالهاي صادراتي يا وارداتي افغانستان به ممالك آسياي ميانه از اين 

 . يروهاي هيدروليك قابل استفاده استجيحون داراي آبشارهاي متعدد است و براي توليد ن.طريق مبادله مي شود
كيلومتر طول دارد و در جنوب غربي  1400از كوههاي يغمان در غرب كابل سرچشمه گرفته و ): هلتمند(هيرمند  -2

افغانستان قسمت كمي از مرز مشترك ايران و افغانستان را تشكيل مي دهد و مهمترين منبع تامين آب درياچه هاي 
 . اراضي زراعي شمالي آن استسيستان و بلوچستان و 

از كوه بابا در مركز افغانستان سرچشمه گرفته، از هرات مي گذرد و در شمال غربي كشور اندكي از مرز  -هريرود -3
كيلومتر طول داشته  1230. مشترك ايران و افغانستان را تشكيل داده سرانجام در ريگزارهاي تركمنستان فرو مي رود

 . د است و براي توليد نيروي برق مناسب استو داراي آبشارهاي متعد
عبور كرده وارد خاك » جالل آباد«و » كابل«از كوههاي شرقي سرچشمه گرفته از وسط دو شهر مهم : كابل رود -4

 .مي ريزد» سند«پاكستان مي شود و به رود 

، سمور، بزهاي كوهي، پلنگ برفيمانند  رانيجانوافغانستان خطر نابودي  محيطي زيستترين مشكل  شايد مهم
 . شوند شان كشته مي اين حيوانات بيشتر براي استفاده از پوست. باشد... و قوچ، هاي وحشي غزال

 فصل چهارم

 زير ساخت ها

زير ساخت هاي زراعت ، صنعت، معادن و استخراج، برق ،آب و گاز، ساختمان اين فصل از گزارش به  بررسي 
، نظام بانكي، نظام بيمه اي و زير ساخت هاي ارتباطي جاده اي، ريلي،دريايي و هواييحمل و نقل، خدمات ،و 

.افغانستان مي پردازد  

 زراعت
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درصد خانواه ها به زراعت اشتغال  55. فعاليتهاي زراعتي عمده تامين معيشت براي مردم افغانستان است
قسمت عمده توليدات آن را گندم . زراعت به دست مي آيدبيشترين قسمت عوايد آنها از بخش . دارند

.تشكيل داده و به صورت عموم توليد غله جات جهت استفاده داخلي به مصرف مي رسد  
درصد توليد ناخالص  76،27ميليون افغاني تخمين گرديد كه  207301ارزش افزوده زراعت  1389در سال 

.داخلي را تشكيل مي دهد  
كاهش نموده  1389ميليون تن در سال  7،5به  1388ميليون تن در سال  3،6ه جات از به طور كلي توليد غل

كاهش بعمل آمده  1389ميليون تن در سال  0،4به  1388ميليون تن در سال  5در توليد گند م از  "كه عمدتا
.علت اين كاهش خشكسالي بوده كه توليدات زراعتي را متاثر كرده است. است  

افغانستان در مجموع متكي به آب برف و باران هاب بهاري كه آب را تهيه مي كند، مي  توليدات زراعتي در
.شرايط ناگوار اقليمي توليد غله جات را متاثر ساخته بود 1389در سال . باشد  

 

 صنعت
درصد  57،20ميليون افغاني تخمين گرديده و  153608بالغ بر  1389صنعت طي سال ارزش افزوده بخش 

درصد  3،6محصوالت صنايع نسبت به سال قبل  1389در سال . داخلي را تشكيل مي دهد توليد ناخالص
سهم عمده را در اين افزايش ،معادن، صنايع شيميايي، ذغال، پالستيك، كاغذ، . افزايش را نشان ميدهد

.چاپ و نشر دارا ميباشد محصوالت آن ،  
 

 معادن و استخراج
در كشور گاز طبيعي . متكي به منابع طبيعي آن كشور ميباشد "احتماالبلند مدت اقتصاد افغانستان  اكتشاف

ميليون  4473بالغ بر  1389ارزش افزوده  اين بخش طي سال . ، نمك و ساير مواد معدني توليد ميگردد
استخراج نمك عامل افزايش در اين .درصد افزايش را نشان مي دهد 43افغاني گرديده كه نسبت به سال قبل 

. ذخاير معدني مانند مس، آهن، ركروم، مرمر، نمك، طال و نقره شناسايي گرديده است  .است بخش بوده
.بسيار وسيعي از معادن كشف نشده در اين كشور وجود دارد بخش  

ذخاير معدني شناسايي شده بنابر كمبود زير بناهاي اساسي سهولت هاي تخنيكي، ارتياطات ترانسپورت 
.ن استخراج نگرديده استضعيف و سرمايه ناكافي تاكنو  

 

 برق ، آب و گاز
درصد كاهش را نسبت به سال قبل نشان مي دهد كه از  2،0شاخص برق، آب و گاز به ميزان  1389در سال 

.ميباشد 1389علت اين كاهش ترميم دستگاههاي برق در سال . درصد را كاهش دارد 1،0جمله توليد برق   

 

 ساختمان
 7،7رشد اين بخش به طور كل به  1389بدين طرف اين بخش رشد سريع داشته و در سال  1381از سال 

در شهر كابل اعمال  "تعميرات بزرگ شخصي و ساختمانهاي مسكوني در شهرها مخصوصا. درصد بوده است
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ل ها، مكاتب، راههاي بزرگ ، په، شاجادههمچنين ساختمانهاي دولتي و ساير ساختمانها چون . گرديده است
.توسط كشورهاي كمك كننده اعمال گرديده است "عمدتا... بيمارستانها، پل هاي هوايي و   

 

 خدمات
درصد  1،18به  1389ميليون افغاني تخمين گرديده است و در سال  358650ارزش افزوده بخش خدمات 

و نقل ، مخابرات و ذخاير  درصد، حمل 8،23سهم عمده را در اين بخش هتل و رستوران . افزايش داشته است
درصد، پست و مخابرات نسبت به توسعه فعاليت هاي شبكه هاي  2،6درصد از جمله حمل و نقل  1،23

درصد دارا  27درصد و خدمات دولتي  4،14درصد، فعاليتهاي مالي و بانكي  7،65مخابراتي و استفاده از آن 
.مي باشد  

حمل و نقل   

حمل و نقل جاده اي ، ريلي، دريايي و هوايي از امكانات مناسبي برخوردار  اين كشور از لحاظ زير ساخت هاي
.مشخصات سيستم حمل و نقل افغانستان د ر ادامه گفته شده است.نميباشد  

 جاده اي

. كيلومتر جاده است 42150افغانستان داراي   

 ريلي

.افغانستان فاقد شبكه ي راه آهن است  

 دريايي

تنها كشور خاورميانه محسوب مي » اردن هاشمي«و محاط بر خشكي است، و جز  افغانستان سرزميني كوهستاني
.راه ندارد» دريا«شود كه به   

 هوايي
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.فرودگاه خاكي است 34فرودگاه آسفالته و  19فرودگاه دارد كه از اين ميزان ،   53افغانستان   

نظام بانكي. 2  

 361نمايندگي بانكهاي خارجي، 5 بانك تجارتي خصوصي،10بانك دولتي به استثناي بانك مركزي، 2در حال حاضر
 .در جمهوري اسالمي افغانستان فعاليت ميكنند بانك تجارتي خصوصي301 بانك دولتي،  60نمايندگي،

بانك مركزي افغانستان در . بانك مركزي افغانستان ،نهاد اصلي تنظيم كننده روابط و مقررات بانكي در اين كشور است
. در كابل افغانستان تاسيس شد 2004كابل بانك بانك خصوصي است كه در سال  تاسيس شده است شمسي1313سال 

. اين بانك مورد استفاده دولت افغانستان براي پرداخت حقوق كساني است كه در پليس و ارتش مشغول كار هستند
( ب كابل بانك صد ها ميليون دالربود اما با مديريت نامناس 1389شرخان فاروند اولين مدير عامل اين بانك تا سال 

بعد از اين ورشكستگي بانك مركزي افغانستان كنترل آن را به دست گرفته و با . از ارزهاي خود را از دست داد) دالر
اين بانك دوباره براي بخش خصوصي به مزايده  1390فروردين  27در . مشتريان آن از ادامه كاركرد بانك اطمينان داد

. واليت افغانستان را تحت پوشش خدماتي خود قرار داده است 19شعبه خود  143بانك تاكنون با  كابل.گذاشته شد
حساب باز شده مي تواند . شعبه در ديگر واليت افغانستان قرار دارند 99آن در شهر كابل و ) 44(بيشترين نمايندگي

سراسر افغانستان براي واريز كردن و  به افغاني، دالر و يورو باشد مشتريان كابل بانك از خدمات سريع سير در
اين بانك داراي روابط بانكي با هفت بانكي بين المللي در آلمان، چين، ايران، . برداشتن وجوه خود مي باشد

همچنين اكثر ارسال هاي ارزي ويسترن يونين بانك از طريق كابل بانك . هندوستان، تاجيكستان و عربستان مي باشد
 .درصد از تمام در آمد هاي كمشن اين بانك را تشكيل مي دهد 85يا صورت مي گيرد كه تقرب

 نظام بيمه اي.3
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توسعه چنداني  صنعت بيمه در افغانستان .خورشيدي تاسيس شد1342   اولين موسسه بيمه در افغانستان در سال
 .ه استپيدا نكرد

  .شود افغانستان استفاده مي نوع خدمات بيمه در بازارهاي جهاني، فقط از چهار نوع آن در167  از 

  .بهداشت و سانحه است اين چهار نوع خدمات شامل بيمه كاالهاي تجاري، خودرو،

ميليون دالر است كه رقم قابل توجهي براي 300  افغانستان حدود  به رغم گسترش اندك اين صنعت، سرمايه بيمه
ضمن صدور  بيمه، اداره كه ميباشد   ن را چهار موردهاي فعال بيمه در افغانستا تعداد شركت .باشد مي گسترش فعاليت

گسترش .بيمه، بر فعاليت اين موسسات نيز نظارت دارد گذاري در صنعت هاي متقاضي سرمايه مجوز براي شركت
درصدد است تا زمينه فعاليت افغانستان خواهد شد و دولت  گذاري و ايجاد اشتغال فرهنگ بيمه، باعث افزايش سرمايه

 .فراهم كند بيمه را براي توسعه خدماتهاي  شركت

قانون   .باشند هاي افغانستان مي تعهد دو ميليون دالر نزد بانك هاي بيمه براي شروع فعاليت ملزم به سپردن شركت
تعديل و اصالح شد و پس از آن اداره بيمه در وزارت دارايي تشكيل  شمسي1384  بيمه در افغانستان در سال 

 مردم با اين كلمه آشنايي ندارند،به همين علت فرهنگ بيمه است و افغانستان دست نخورده در  بازار بيمه .گرديد

 .است نامي ناآشنا است، براي معرفي فوايد و توسعه آن به همكاري وسايل ارتباط جمعي نياز

 ياتزير ساختهاي ارتباط. 4

پيشرفت مي باشد و سهم اين كشور از انقالب بخش ارتباطات و فناوري اطالعات افغانستان با سرعت كمي در حال 
 .ديجيتالي بسيار ناچيز است

 .است  afكد اينترنتي مربوط به آدرس هاي الكترونيكي و يا وب سايتها 

 .ميالدي نشان مي دهد 2010، زير ساخت هاي و شاخص هاي ارتباطي كشور افغانستان را در سال 7جدول شماره 

 ميالدي 2010ي ارتباطي كشور افغانستان را در سال زير ساخت ها و شاخص ها: 7جدول 

 ميزان شاخص 
 خط 140000 تعداد خطوط تلفن ثابت
 خط ميليون 13 تعداد خطوط تلفن همراه

 ميليون كاربر 1 كاربران اينترنتي
 ميزبان 46 تعداد ميزبان هاي اينترنتي

 ايستگاه 13 تعداد ايستگاههاي تلويزيوني
 ايستگاه 20 راديوييتعداد ايستگاههاي 
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 اطالعات كلي

در اين فصل ، وضعيت تجارت خارجي مشتمل بر وضعيت صادارت و واردات ، انواع و ميزان گروه هاي كااليي وارد و 
در . به افغانستان بررسي مي شود/ از افغانستان و كشورهاي عمده وارد كننده و صادر كننده  كاال از / صادر شده به 

.گذاري هاي خارجي انجام شده در اين كشور تشريح مي شودپايان ، سرمايه   

 تراز تجاري .1

اين ارقام . ميليارد دالر واردات داشته است 3/5ميليون دالر صادرات و  547ميالدي2009 در سال   نافغانستا
.دالر منفي بوده است مبليارد -3/545ميالدي، به ميزان  2009نشان مي دهد كه تراز تجاري اين كشور در سال   

ميليون (ميالدي 2010و  2009ارزش صادارت و واردات و تراز تجاري افغانستان طي سالهاي  8جدول شماره ي 
)دالر  

11-2010  10-2009  09-2008  رديف شرح 

 1 ارزش صادارت 545 403 388

 2 ارزش واردات 3020 3336 5154

4766-  2933-  2475-  3 تراز تجاري 

 

ميالدي  2010و  2009 – 2008ساله ي  سههمان گونه كه مشاهده مي شود ، روند تراز تجاري افغانستان طي دوره 
.همواره منفي بوده است  

 صادارت .2

اقالم عمده صادراتي اين كشور شامل .دالر صادارت داشته است ميليون  388ميالدي   2011و  2010افغانستان در سال 
 .مي شودهاي روغني، گياهان دارويي، پشم و مو  هاي دستباف، دانه پوش ميوه تازه، خشكبار، فرش و كف

در جدول  ميالدي 2011و  2010-2009-2008فهرست اقالم مهم صادراتي اين كشور به جهان و روند رشد آن ، طي دوره 
 .آمده است 9شماره ي 

 ميالدي 2011و  -2010-2009-2008اقالم مهم صادراتي اين كشور به جهان و روند رشد آن ، طي دوره : 9جدول شماره 
 )ميليون دالر(

 2010-11 2009-10 2008-09 واحد مقياس اقالم شماره
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 52528 44509 78244 تن ميوه جات تازه 
 24313 16089 39360 تن انگور 1
 2357 13632 12699 تن انار 2
 1465 9366 7716 تن سيب 3
 1857 1227 3226 تن كينو 4
 20565 3866 11845 تن خربزه 5
 38 0 2881 تن هندوانه 6
 1934 329 517 تن زردآلو 7

 33865 66550 117532 تن ميوه جات خشك 
 26203 48735 تن كشمش سرخ 8

 
21761 

 550 4222 7242 تن كشمش سبز 9

 517 673 12344 تن كشمش سياه 10
 2 0 1127 تن منقه 11

 1242 1716 3886 تن كشمش آبجوش 12

 1225 0 1224 تن برگه زرد آلو 13

 679 425 481 تن اشتق 14

 0 0 0 تن آلو بخارا،آلوچه 15

 1285 1042 10000 تن شكر پاره 16

 343 256 0 تن آلبالوي خشك 17

 1671 3417 8993 تن آلبالوي خشك 18

 1308 4763 2417 تن باداممغز  19

 266 5331 3297 تن بادام كاغذي 20

 266 5734 1639 تن بادام سنگي 21

 377 1177 4585 تن چهار مغز 22
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 915 1969 4292 تن مغز پسته 23

 315 2975 1202 تن مغز خسته 24

 231 2502 5416 تن مغز چهار مغز 25

 112 237 52 تن توت خشك 26

 347 2199 340 تن خشكآلو بخاراي  27

 46 39 260 تن جلغوزه 28

 162 1670 0 تن ساير ميوه جات خشك 29

 8250 7626 12010 تن نباتات طبي 
 

 7819 7335 9509 تن شيرين بيان 30
 

 337 228 2128 تن هنگ سفيد 31

 0 0 55 تن هنگ سياه 32

 24 32 9 تن بهمن سفيد 33

 3 4 0 تن خاكشير 35

 0 2 0 تن اناردانه  36

 گل زوف 37
 

 19 2 0 تن

 2315 2068 397 تن كريانه باب 
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 2047 1433 173 تن زيره اعلي 38
 

 266 631 224 تن زيره كجك 39
 

 1 4 0 تن سمارق 40
 

 3812 8868 5905 تن بذر 

 33 41 0 تن تخم گشنيز 41
 

 3601 8782 5458 تن تخم هندوانه 42
 

 77 10 431 تن تخم رشقه 43
 

 100 35 16 تن تخم شبدر 44
 

 2657 1451 2908 هزار جلد پوست  

 582 56 1172 هزار جلد پوست قره قل 45

 1535 813 814 هزار جلد پوست گوسفند 46

 216 373 352 هزار جلد پوست بز 47

 325 209 570 هزار جلد پوست گاوي 48

 14364 1053 894 تن پشم باب و پنبه 
 

 266 112 438 تن پشم گوسفند 49

 1139 686 445 تن پت كرك 50
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 12960 255 11 تن پنبه خام 51

 2039 83 4068 هزار حلقه روده  

 2039 83 4068 هزار حلقه  روده گوسفندي 52
 

هزار متر  قالي و گليم 
 مربع

5963 2978 724 
 

هزار متر  گليم 53
 مربع

3 2 18 

هزار متر  قالي اعلي 54
 مربع

5960 2976 706 
 

 
تركيه، ايران،روسيه، چين، هلند، عراق،تركمنستان، تاجيكستان، امارات متحده  پاكستان، هندوستان،كشورهاي  

عربي، مصر ،اياالت متحده آمريكا، فنالند، انگلستان، آلمان وعربستان سعودي هفده كشور عمده ي وارد كننده كاال از 
ميليون  32ايران با واردات. از كاالهاي افغانستان را وارد مي كننددالرميليون   388افغانستان هستند كه در مجموع 

 .  ميالدي ، در رتبه چهارم قرار دارد 2011دالر كاال از افغانستان در سال 
 .ميالدي را نشان مي دهد 2011مهم ترين كشورهاي وارد كننده كاال از افغانستان را در سال  10جدول شماره 

 ميالدي 2011كشورهاي وارد كننده كاال از افغانستان را در سال مهم ترين : 10جدول 
 )ميليون دالر(

 
11-2010  رديف كشور 

 1 پاكستان 151

 2 هندوستان 65

 3 تركيه 35

 4 ايران 32

 5 روسيه 30

 6 چين 12

 7 هلند 9

 8 عراق 9

 9 تركمنستان 9

 10 تاجيكستان 7

 11 امارات متحده عربي 6

 12 مصر 4
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 13 اياالت متحده آمريكا 4

 14 فنالند 3

 15 انگلستان 2

 16 آلمان 2

 17 عربستان سعودي 2

 

واردات.3  

ماشين  اقالم عمده وارداتي افغانستان شامل.ميليون دالر واردات داشته است 5154ميالدي  2011افغانستان در سال 

آالت و تجهيزات، مواد نفتي،مواد شيميايي، مواد ساختماني، كاغذ، مواد غذايي، نوشابه،منسوجات و پوشاك، ظروف و 

اقالم مهم وارداتي افغانستا ن از جهان و ارزش وارداتي هر يك طي دوره زماني  11جدول شماره .مي شود ادويه جات

.ميالدي را نشان مي دهد 2008-2011  

11-2010  10-2009  09-2008  شماره اقالم 

و تجهيزات ماشين آالت 575701 687508 1235275   

 1 ماشين آالت 47634 55616 99777

طري موتوراب 7271 5113 11578  2 

طري راديواب 9064 18998 8645  3 

طري موتور سيكلتاب 9 10 59  4 

 5 وسايل طبي 1199 2145 3384

 6 تراكتور 7555 23357 25465

 7 واتر پمپ 2396 1342 4424

 8 سه چرخه كودكان 84 293 322

 9 الري 58604 63507 50358

 10 بس 25314 9326 2150

 11 موتورهاي تيز رفتار 277250 327789 720758

 12 موتور سيكلت 49115 5058 14815

 13 دوچرخه 2513 863 3018

 14 ساير عراده جات 0 14022 29939

 15 ژنراتور 14082 28002 20765

 16 پرزه جات موتور 91811 97326 168294

 17 ساير پرزه جات 25965 34710 71353
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 18 سنگ آسياب 35 31 171

  مواد نفتي 546992 740101 998742

 19 بنزين 519878 669225 957765

 20 تيل خاك 11738 60670 3228

 21 مبالئل 12336 7175 16816

11-2010  10-2009  09-2008  رديف اقالم 

 22 گريس 1009 390 789

 23 ساير روغنها 2031 2641 20144

  آهن آالت 433169 317376 565512

 24 آهن چادر 102423 76394 154330

 25 ساير محصوالت فلزي 154906 65244 87585

 26 نل جستي و ميخ آهني 6895 13198 16896

 27 سيخ گول 130656 124863 231322

 28 مواد تعميرات 38289 37677 75378

  مواد شيميايي 119598 45441 56634

 29 مواد شيميايي 870 68 173

 30 رنگ باب 3397 6235 10226

 31 تاير و تيوب الري 27678 531 4664

 32 تاير و تيوب تيز رفتار 86133 38331 40755

 33 تاير و تيوب دوچرخه 1520 276 816

ساختمانيمواد  77802 101784 270413   

 34 سيمان 28889 38265 270413

 35 شيشه تعميرات 11151 2968 13297

 36 چوب سخت 37762 60551 78160

  كاغذ 2873 1196 2974

 37 كاغذ تشناب 2873 1196 2974

  مواد منسوجات 6991 10005 13378

 38 پخته مصنوعي 231 2038 4217

 39 قرقره نخي 182 1668 1601

 40 قرقره پشمي 1759 585 238

 41 تار سندي 2288 189 79

 42 ساير نخ ها 2531 5525 7243

  مواد غذايي 499571 586984 722219
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 43 شير خشك 15594 7665 24105

 44 مصالح ساختماني 4170 1828 10138

 45 گندم 162443 359929 229567

 46 برنج 20891 16785 24215

 47 شكر 23431 32960 68451

 48 ساير محصوالت قنادي 12764 11082 21290

 49 روغن نباتي 163225 42711 119307

 50 چاي سياه 29214 7036 28792

 51 چاي سبز 10849 2266 9258

 52 نمك 63 6 172

 53 گوشت گوساله 103 1650 3421

 54 گوشت مرغ 4764 24584 45065

 55 ساير مواد غذايي 52060 78482 138439

  مشروبات و نوشابه 51770 52134 80459

 56 مشروبات 33633 48071 49507

 57 مشروبات غير الكلي 18137 4063 30952

  منسوجات،پوشاك و پاپوش 111542 148260 205386

 58 منسوجات پولستر 69920 108603 117764

 59 البسه مردانه 4401 4827 6817

 60 البسه زنانه 3186 5182 12036

 61 البسه كودكانه 1940 1346 2944

 62 البسه مستعمل 296 2498 11382

 63 كمپل و پتو 13393 10638 20015

 64 پل ريش 1453 0 433
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 65 كفش مردانه 8019 6827 22270

 66 كفش چرمي زنانه 2052 425 4053

 67 كفش چرمي بچه گانه 1032 921 1852

 68 پاپوش پالستيكي 5821 6921 5421

 69 پاپوش مستعمل 29 72 398

  ظروف و ادويه جات 593851 645646 1003257

 70 ظروف فلزي 1946 2085 6388

 71 ظروف شيشه اي 13695 10328 18585

 72 ظروف پالستيكي 1242 2900 2797

 73 ادويه طبي 17650 15187 39004

 74 ادويه زراعتي 2020 1448 1685

 75 صابون حمام 12099 4186 12120

 76 صابون كاال شويي 11995 6898 10758

 77 پودر كاال شويي 5090 3701 6377

 78 چرخ خياطي 2387 439 1964

 79 ماشين لباسشويي 858 749 3406

 80 يخچال 5724 3477 10896

 81 ساعت مچي 3 7 94

495 
 

 82 ساعت ديواري 198 164

 83 راديو 0 784 1055
 84 تلويزيون 12696 6508 9774

 85 وسايل برقي 82598 72525 129216

 86 گوگرد 2445 2053 2729

 87 قرطاسيه 11310 14049 15297

 88 بنجاره گي 9660 4055 7602
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723016 
 

 89 ساير اشيا 400235 494103

آلمان، ايران، قزاقستان، روسيه،تركمنستان،هند،تركيه، امارات متحده كشورهاي ازبكستان، چين، پاكستان، ژاپن، 

عربي، تاجيكستان، اياالت متحده آمريكا، جمهوري كره، عربستان سعودي، مالزي، تايلند، اندونزي، كانادا، انگلستان، 

.صادر كننده به هند هستند  كشور سي  برزيل، كنيا، سوئد، هلند، ايتاليا، ويتنام، آذربايجان، تايوان  

.آمده است 12ميالدي در جدول شماره  2011در سال صادارت آن ها  شمهم ترين صادر كنندگان كاال به هند و ارز  

)ميليون دالر(ميالدي 2001مهم ترين كشورهاي صادر كننده كاال به افغانستان در سال :  12جدول  

 رديف نام كشور   11-2010

 1 ازبكستان 1088

 2 چين 704

 3 پاكستان 598

 4 ژاپن 494

 5 آلمان 422

 6 ايران 386

 7 قزاقستان 208

 8 روسيه 181

 9 تركمنستان 117

 10 هند 113

 11 تركيه 109

 12 امارات متحده عربي 106

 13 تاجيكستان 98

 14 اياالت متحده آمريكا 78

 15 جمهوري كره 57

 16 عربستان سعودي 54

 17 مالزي 53

 18 تايلند 40

 19 اندونزي 36

 20 كانادا 35

 21 انگلستان 32

 22 برزيل 25

 23 كنيا 22
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 24 سوئد 19

 25 هلند 10

 26 ايتاليا 10

 27 ويتنام 9

 28 آذربايجان 8

 29 بلژيك 5

 30 تايوان 5

 

اين اطالعات ميتواند تصوير روشني از رقباي .در اين بخش ، كشورهاي عهده صادر كننده به هند معرفي مي شوند.4

. بالقوه و رقباي كنوني در گروه هاي كااليي اصلي صادراتي به هند براي بازرگانان ايراني فراهم كند  

 :كشورها به ترتيب ميزان صادرات به افغانستان

مصالح ساختماني،  ،شيرخشك،برنج،آرد گندم،سوخت،منسوجات،كود،پالستيك جات،)وگاوميش گاو(احشام:پاكستان 

 انواع نرم افزار،مواد غذايي ساير باطري ماشين،ماشين آالت صنعتي و توليدي،

شكر،سيگار،ادويه،وسايل طبي،تاير وتيوپ ،منسوجات،لوازم  شير خشك، روغن نباتي،چاي سياه وسبز،:چين 

 خدمات فني و مهندسي، ژنراتور،تلويزيون ،ماشين سواري وكاميون، تحرير،ماشين آالت

  ، چوب والوار،ماشين آالت ،صابون، شكر،سوخت،ماشين كاميون وسواريآهن آالت:  روسيه 

 :ازبكستان آردگندم،حبوبات،سوخت،چوب آهن آالت

  ، منسوجات،سيگارانواع لوازم الكترونيك و لوازم خانگي: كره 

وسايل برقي، لوازم يدكي  ي سياه وسبز،شكر، انواع ادويه،تاير وتيوپ،منسوجات، آهن آالت،تخم مرغ، چا:هند 

 .ماشين

 آرد گندم،شيرخشك، روغن نباتي،آهن آالت:قزاقستان

 ،روغن نباتي،آهن آالت...)بنزين،نفت، گاز، و(سوخت:تر كمنستان

 سيگار،مشروبات غير الكلي، وسايل برقي ماشين سواري ،لوازم يدكي ماشين، تاير وتيوپ،صابون، موبايل،:آلمان 

  وسايل برقي،ماشين آالت، ژنراتوربرق،موادغذايي،صابون،مشروبات غير الكلي:تركيه
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تلويريون و ( ماشين سواري، تاير وتيوپ،موبايل،سيم كارت و كارت اعتباري،وسايل برقي:امارات متحده عربي

 غير الكلي، سيگار،ظروف شيشه اي،روغن نباتي، شكر، مشروبات )كامپيوتر

 چاي: كنيا 

 ، ماشين آالت، سيگار گوشت مرغ،ماشين سواري،آرد گندم، روغن نباتي:آمريكا 

 اجالس هاي اقتصادي و تجاري مشترك

اجالس كميسيون مشترك همكاريهاي اقتصادي فيما بين جمهوري اسالمي ايران و جمهوري اسالمي  3تاكنون  

اجالس كميسيون مشترك همكاريهاي اقتصادي و بازرگاني ايران و افغانستان با . افغانستان برگزار گرديده است

سومين اجالس كميسيون .برگزار ميشودمسئوليت وزارت امور خارجه هر چند سال يكبار در پايتخت هاي دو كشور 

جدول ذيل تاريخ و محل برگزاري اجالس هاي مشترك دو . در تهران برگزار گرديد 1389مشترك در آبان ماه سال 

.كشور را نشان مي دهد  

 

اريخ و محل برگزاري اجالس هاي كميسيون مشترك اقتصادي ميان ايران و افغانستانت  

محل  تاريخ متولي اجالس اجالس رديف
 برگزاري

1381ديماه  وزارت بازرگاني سه جانبه ايران، هند، افغانستان 1  تهران 

81مهرماه  وزارت بازرگاني كميته مشترك بازرگاني 2  مشهد 

83اسفندماه  وزارت اقتصاد و دارايي اولين اجالس كميسيون مشترك 3  تهران 

85ديماه  وزارت امور خارجه دومين اجالس كميسيون مشترك 4  كابل 

89آبان  وزارت امور خارجه  سومين اجالس كميسيون مشترك  5  تهران  

 

:موافقتنامه هاي تجاري و يادداشت تفاهم هاي همكاري  

 )80اسفند ( يادداشت تفاهم همكاريهاي بازرگاني  .1
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 )81مهرماه ( يادداشت تفاهم همكاريهاي بازرگاني  .2

 )81ديماه ( كشور   امضاء يادداشت تفاهم توسعه بازرگاني دو .3

ايـران و  .ا.يادداشت تفاهم همكاريهاي سه جانبه بازرگـاني و اقتصـادي فيمـابين دولـت ج     .4
 )81ديماه ( هندوستان و افغانستان 

 )81ديماه  15(موافقتنامه حمل و نقل بين المللي جاده اي كاال و مسافر  .5

 )82خرداد ( ازبكستان  –افغانستان  –موافقتنامه سه جانبه ايران  .6

 )82خرداد ( موافقتنامه سه جانبه ايران، افغانستان، تاجيكستان  .7

 )82شهريور ( تفاهمنامه همكاريهاي تجاري و اقتصادي  .8

يادداشت تفاهم اولين اجالس كميسيون مشترك همكاريهاي اقتصادي جمهوري اسالمي ايران و  .9
 )1383اسفند ماه ( جمهوري اسالمي افغانستان 

اجالس كميسيون مشترك همكاريهاي اقتصادي جمهوري اسالمي ايران يادداشت تفاهم دومين  .10
 )1385ديماه ( و جمهوري اسالمي افغانستان 

مرداد ماه (يادداشت تفاهم بين سازمان توسعه تجارت ايران و اداره انكشاف صادرات افغانستان  .11
1387( 

تيـر مـاه   (افغانستان ايران و وزير تجارت و صنايع .ا.تفاهمنامه نشست مشترك وزير بازرگاني ج .12
1388( 

:رويدادهاي تجاري  

: همايش ها و نمايشگاههاي تجاري برگزارشده  

1387المللي بازسازي اقتصادي افغانستان در دي ماه  همايش و نمايشگاه بين -  

و  23گذاري در مسير توسعه افغانستان در  هاي سرمايه المللي بازگشت، بازسازي و فرصت همايش و نمايشگاه بين -
1388مهر ماه  24  

1388مهر  23گذاري در افغانستان در  همايش فرصتهاي تجاري و سرمايه -  

1388برگزاري سومين نمايشگاه صنايع توليدي ايران در هرات در مهر ماه سال   -  

در كابل 1388همايش توسعه عمران افغانستان در آذر  -  

افتتاح مركز تجاري ايرانيان در كابل -  

27/8/88گذاري در افغانستان در  سرمايه همايش فرصتهاي -  

) 1389اسفند ماه  16و  15(همايش توسعه روابط تجاري ايران و افغانستان در تهران  -  
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1389برگزاري نمايشگاه اختصاصي جمهوري اسالمي ايران در كابل در تير ماه  -  

1389برگزاري نمايشگاه اختصاصي جمهوري اسالمي ايران در كابل در تير ماه  -  

1389برگزاري نمايشگاه اختصاصي جمهوري اسالمي ايران در كابل در مهر و آبان ماه  -  

1389برگزاري نمايشگاه اختصاصي جمهوري اسالمي ايران در هرات در آبان ماه  -  

1389برگزاري نمايشگاه اختصاصي جمهوري اسالمي ايران در كابل در اسفند ماه  -  

1390وري اسالمي ايران در مزار شريف در خرداد ماه برگزاري نمايشگاه اختصاصي جمه -  

1390برگزاري سومين ميز كشوري افغانستان در مشهد در تير ماه  -  

 

وزير بازرگاني و معاون وزير -معاون -ديدارهاي متقابل مقامات بلندپايه رييس جمهوري  

1388در تير ماه مالقات مقام عالي وزارت بازرگاني با وزير تجارت و صنايع افغانستان   -  

1388ژاد با آقاي حامد كرزاي رييس جمهور افغانستان در اسفند ماه سال  مالقات جناب آقاي دكتر احمدي ن -  

  در تهران  1389مالقات روساي كشورهاي فارسي زبان در نوروز  -

تهراندر مراسم جشن جهاني نوروز در  1390فروردين  7مالقات روساي جمهور دو كشور ايران و افغانستان در  -  

پذيرش تجار طال به ايران  -   

گذاران افغاني به منطقه آزاد چابهار  پذيرش تجار و سرمايه -  

ران در كيش در ارديبهشت ماه پذيرش تجار فرش كابل و هرات به سومين نمايشگاه بين المللي فرش دستباف اي -  

به رياست آقاي شافعي به هرات 23/2/1388اعزام هياتي از اتاق بازرگاني مشهد در  -  

88آذر ماه  27اعزام هيات جهت برگزاري اولين همايش توسعه عمران افغانستان در كابل در  -  

) 89خرداد (اورزي و مواد غذاييگذاري همزمان با برگزاري نمايشگاه صنايع كش پذيرش هيات تجاري سرمايه -  

) 89مرداد (گذاري همزمان با برگزاري نمايشگاه صنعت ساختمان  پذيرش هيات تجاري سرمايه -  
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) 89شهريور (بندي  گذاري همزمان با نمايشگاه چاپ و بسته سرمايه -پذيرش هيات تجاري -  

) 89ماه  مهر(گذاري همزمان با نمايشگاه صنعت  سرمايه -پذيرش هيات تجاري -  

 فصل هفتم

حمل و نقل صادراتي و  زير ساختهاي  

در اين فصل زير ساختها و ظرفيت هاي موجود دركشور براي صادارت محصوالت به افغانستان و راهكارهاي بازاريابي 

بررسي وضعيت خطوط جاده اي، هوايي و ريلي، روابط و مبادالت بانكي، . براي حضور در اين كشور بررسي مي شود

نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهديدهاي پيش رو  در بازار افغانستان و پيشنهادها و راهكارهاي اجرايي براي 

.بازاريابي در اين كشور ، مهم ترين موارد بررسي هستند  

 زير ساخت هاي حمل و نقل

زير ساخت در اين بخش وضعيت خطوط جاده اي ، دريايي، هواي و ريلي موجود ميان دو كشور، به عنوان 

.هاي كليدي جهت ارسال كاال و محموله هاي تجاري مورد بررسي قرار مي گيرد  

 زيرساخت هاي فيزيكي كشور هدف

:.فرودگاهها  

المللي فقط در  پروازهاي بين. هاي اين كشور است المللي كابل، قندهار و بگرام از مهمترين فرودگاه سه فرودگاه بين

.باشد المللي افغانستان آريانا مي هواپيمايي بيننام . گيرد فرودگاه كابل صورت مي  

:  حمل نقل ريلي  

خواف كه افغانستان را به  -آهن هرات راه. آهن در آن توسعه نيافته است افغانستان جزو معدود كشورهايي است كه راه

وژه، افغانستان براي خورشيدي آغاز و با اجراي اين پر 1385دهد، در تابستان  آهن ايران و اروپا پيوند مي شبكه راه

. آهن خواهد شد نخستين بار داراي راه  

: اي حمل و نقل جاده  

كيلومتر آن آسفالته و داراي زيرسازي مستحكم است، بقيه اغلب شوسه  12350كيلومتر جاده وجود دارد، كه  42150

.  باشند هستند و يا داراي زيرساختي ضعيف مي  
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: بنادر  

دريا از اين قاعده  ه آبهاي آزاد فاقد بندر كشتيراني است و تنها رودخانه مرزي آموافغانستان بدليل عدم دسترسي ب

.برداري نيست مستثني است كه آن هم به سبب عدم توجه فعالً قابل بهره  

: ارتباطات  

شركت ارائه دهنده خدمات  14ميليون تلفن همراه و  8هزار خط تلفن ثابت و بيش از  450در افغانستان بيش از 

. ترنت وجود دارداين  

:روابط بانكي  

. باشد صادرات در افغانستان مشغول به فعاليت مي گذاري بانكهاي ايراني ملي و با سرمايهتنها بانك ايراني  آرين بانك   

در جدول ذيل به بررسي خطوط اعتباري و .جمهوري اسالمي ايران بانك مشتركي با جمهوري اسالمي افغانستان ندارد

.فيمابين ميپردازيمنرخ ريسك   

: خطوط اعتباري و نرخ ريسك  

مدت و بلند مدت سقف پوشش اعتبارات كوتاه گروه ريسك كشور  

ميليون دالر 100 7 افغانستان  

 

:مشكالت فرا راه توسعه مناسبات  

: ساخت مشكالت در حوزه زير  

 هاي مناسب جهت حمل كاال به افغانستان آهن و زيرساخت عدم وجود راه 

 محوريت يورو: در افغانستان اعم از هاي موجود براي فعاليت بانك ايراني آرين محدوديت 

      ...در معامالت ارزي، انتقال حوالجات، گشايش اعتبارات اسنادي و   

 اي و اعتباري معتبر براي تسهيل تجارت دو كشور عدم وجود موسسات بانكي و بيمه 
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 هاي ماليات و استاندارد عدم وجود موافقتنامه 

   : مشكالت در حوزه بازاريابي

 گذاري در بازار افغانستان باال بودن ريسك سرمايه 

 گذاري  هاي سرمايه دخالت صريح آمريكا در طرح 

  توليد كاالهاي تقلبي و سوء استفاده از برندهاي ايراني توسط توليدكنندگان افغاني و پاكستاني 

 گذاري در افغانستان  يهنبود يك بانك اطالعاتي دقيق در خصوص تجارت و سرما 

 عدم استقرار اتاق مشترك در كابل 

 تامين بانك توسعه آسيايي منابع مالي اكثر مناقصات در افغانستان از : عدم عضويت ايران در بانك توسعه آسيايي

 .اعتبار ميگردد

: مشكالت در روابط دو جانبه  

 هاي اقتصادي  هاي فيمابين در زمينه نامه ها و توافق اجرايي نشدن بعضي از مفاد يادداشت تفاهم 

  عدم وجود موافقتنامه تجارت ترجيحي 

 هاي الزم به  هايي توسط بانك جهاني، درخصوص توسعه روابط اقتصادي و عدم ارائه تضمين اعمال محدوديت

 با شركتهاي ايرانيهاي خصوصي اين كشور جهت فعاليت تجاري  بخش

  نبود كميته مشترك تجاري 

  عدم توانايي دولت افغانستان در تامين امنيت در سطح كشور افغانستان 

 اي براي محدود كردن روابط دو كشور  پذيري و اعمال نفوذ قدرتهاي فرامنطقه تاثير 

 افغانستان در اين زمينه و مانند  هاي افراد ذينفوذ در افغانستان و عدم پاسخگويي دولت اعمال گاه و بيگاه دخالت

 بسته شدن يك طرفه مرزها 

  مشكل قاچاق مواد مخدر و عبور غير قانوني اتباع افغانستان به ايران 

 

 برنامه راهبردي توسعه روابط تجاري ايران با جمهوري اسالمي افغانستان

  
 

 :اندها و مباني زير تدوين شده اساس زمينهراهبردهاي توسعه روابط تجاري ايران با جمهوري اسالمي افغانستان بر 
 

 ساله پنجم توسعه كشوري پنج ساله و برنامهانداز بيستسند چشم. 
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 اساسنامه سازمان.( هاي سازمان توسعه تجارت رسالت يا ماموريت( 
 انداز توسعه صادرات غيرنفتي كشور چشم. 

 جمهوري افغانستان اهداف راهبردي توسعه صادرات ايران به كشورهاي منطقه از جمله. 

 هاي گذشته ي روابط اقتصادي و بازرگاني خارجي ايران و جمهوري افغانستان در سال پيشينه. 

 ي صادرات ايران به جمهوري افغانستان ها و تهديدهاي فراروي توسعه نقاط قوت، ضعف، فرصت. 
 د و موثر از منابع موجودهاي زيربط در مسير استفاده مفي ايجاد هماهنگي الزم بين وزارتخانه و سازمان 

 
 اندازچشم

 
 :انداز توسعه روابط تجاري ايران با كشور جمهوري افغانستان در افق سه ساله به صورت زير استچشم

 

 سال
ميليون ( ارزش صادرات 

 )دالر
 )درصد(رشد 

1384 497 0 

1385 514 3 

1386 539 5 

1387 633 17 

1388 1002 58 

سال  قبل  5ميانگين رشد  17 درصد است   

1389 1172 17 

1390 1371 17 

1391 1604 17 

 

 
 اهداف

 : اهداف كمي و كيفي توسعه روابط تجاري ايران با كشور افغانستان در افق يك ساله به صورت زير است
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 اهداف كمي
 

 :استترين هدف كمي توسعه روابط تجاري ايران با افغانستان به صورت زير مهم
 

  افزايش ارزش صادرات غيرنفتي ايران به افغانستان 
 اهداف كيفي 

 :اهداف كيفي توسعه روابط تجاري ايران با افغانستان به صورت زير است
 

  گسترش مراكز تجاري و حمايت همه جانبه دولت وسازمان از اين مراكز. 

 نامه ترجيحات تجاري بين دو كشورامضاي موافقت. 

 وردائم در بازار هدفي حضژاسترات تدوين. 

 تهيه بسته حمايتي افغانستان. 
 

 ها و تهديدهانقاط قوت، ضعف، فرصت
 

ي روابط ها و تهديدهاي پيش روي توسعه هاي انجام شده، نقاط قوت، ضعف، فرصتبر اساس مطالعات و ارزيابي
 :تجاري ايران با جمهوري افغانستان عبارتند از

 

ها  فرصت
(O) 

 

O1 : هاي اقتصادي  ها از ايران و توانمندي افغانيشناخت مناسب

ايران و نگاه مثبت اغلب مردم دو كشور به توسعه روابط سياسي و 

 .تجاري دوجانبه

 O2: سهولت در تردد و رفت و آمد به دليل همجواري 

 O3:  فقدان قوانين محدودكننده با توجه به نوپا بودن ساختار

 سياسي كشور 

 O4 :ارائه خدمات فني و مهندسي قوي و ايران در .ا.توانمندي ج

  نياز شديد افغانستان به آن 

 (T)تهديدها 

 

 T1 :10باالي (گذاري  هاي كالن سرمايه ريسك نسبتا زياد طرح 

به علت تهديدهاي امنيتي، ساختار بيمه، تعرفه و ) ميليون دالر

 منابع مالي 

 T2 :هاي مناسب جهت  ها و ظرفيت كمبود زيرساخت

 ...) برق، جاده و   آب،(گذاران  سرمايه
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 T3 :  اعمال محدوديتهاي جدي از سوي كشور هاي غربي مستقر

  در افغانستان

 T4 : حضور رقباي قوي در سرمايه گذاري. 

T5 .آهن دوكشورعدم اتصال شبكه راه:   

T6  هاي همكاريظرفيتشناخت ناكافي نسبت به امكانات و : 

.مشترك  

T7 ها و شرايط اقتصادي و تجاري رساني ناكافي از فرصتاطالع: 

.بازار جمهوري افغانستان به فعاالن دولتي و خصوصي  

 

 

  نقاط قوت
(S) 

 

 

S1 : مشتركات فرهنگي، زباني و ديني 

S2 : مزيت جغرافيايي و نزديكي فاصله 

 S3 : شناخت كامل از وضعيت اقليمي، اقتصادي، اجتماعي و

 سياسي افغانستان 

 S4 :آالت مورد  دسترسي آسان به مواد اوليه، تجهيزات و ماشين

 نياز بازسازي و نوسازي 

S5 : امكانات حمل و نقل و رفت و آمد سريع و آسان بدليل نزديكي 

S6   :تدوين  ي دولت به گسترش صادرات غيرنفتي در توجه ويژه

 .ي چهارم توسعه كشور ساله و برنامه انداز بيست چشم

هاي مناسب در توليد و صادرات لوازم و  ها و ظرفيت وجود پتانسيل

مورد نياز ... تجهيزات پزشكي، ساختمان، مواد غذايي، بهداشتي و 

 .بازار جمهوري افغانستان

نقاط ضعف   
(W) 

 

W1 :ها  سيستم بانكي ناكارآمد براي كمك به تامين مالي طرح 

W2 :گذاري و صادرات  فقدان سيستم بيمه ضمانت سرمايه 

W3 : عدم تامين اعتبارات الزم براي صدور كاال و خدمات 

W4 :عدم عضويت ايران در بانك توسعه آسيايي  

W5 :قيمت باالي كاالهاي ايراني در مقايسه با رقبا  

www.te
ds

a.c
om

http://code-industry.net/


 
 

118 
 

W6 :اكثر مناقصات : ضويت ايران در بانك توسعه آسياييعدم ع

 . تامين اعتبار ميگردد  در افغانستان از بانك توسعه آسيايي

 
 

 راهبردهاي توسعه روابط تجاري 

 SWOTي روابط تجاري ايران با افغانستان جهت رسيدن به اهداف با استفاده از مدل تحليل راهبردهاي توسعه
 :عبارتند از

 

 SOراهبردهاي  

 

هاي صادراتي كشور براي صادرات گيري از توانمنديبهره •

 محصوالت مورد نياز افغانستان 

تالش براي افزايش سهم بازار كاالهاي ايراني با توجه به روابط  •

 .هاي اعتباري ميان دو كشور تجاري دوستانه و رديف

 .از افغانستان/هاي تجاري مختلف بهاعزام و پذيرش هيات •

ها و  اي و برپايي همايش اندازي تبليغات منسجم رسانه راه •

 ها  نمايشگاه

راهبردهاي    ST 

 

هاي تجاري ميان دو نامه گيري و گسترش موافقتتالش براي بهره •

 .كشور

تقويت جايگاه كاالهاي ايراني در ذهن مشتريان افغانستاني از  •

 .راه تبليغات

نياز بازار افغانستان دار داخلي مورد  شناسايي كاالهاي مزيت •

براي گسترش بازار و تنوع بخشيدن به محصوالت صادراتي 

 .ايران

توجه خاص به سرمايه گذاري و ايجاد صنايع توليدي در اين  •

 .كشور
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راهبردهاي 
WO 

 

هاي جمعي ي فراگير بازاريابي و تبليغات در رسانه تدوين برنامه •

-در بين مصرف افغانستان براي افزايش شناخت كاالهاي ايراني

 .كنندگان افغانستاني

افزايش تنوع كاالهاي صادرشده به بازار جمهوري افغانستان به  •

 .گيري از اشتراكات فرهنگي بين دو كشور منظور بهره

ي محصوالت باكيفيت به بازار جمهوري  تالش براي ارايه •

افغانستان به منظور تقويت جايگاه و سهم بازار ايران با توجه به 

 .رشد مصرف در اين كشورروبهتقاضاي 

 WTراهبردهاي 

 

 .اي موجود بين دو كشور تالش براي تقويت روابط بانكي و بيمه •

ي تسهيالت به بازرگانان افغانستاني براي حضور در بازار و ارايه •

 . هاي ايران و بالعكسنمايشگاه

اي بين دو كشور براي افزايش مبادالت تقويت خطوط جاده •

 .تجاري دوجانبه

 .خواف از طرف ايران –تكميل خطوط ريلي هرات  •

كيلومتر باقيمانده از جاده مرز ميلك در داخل خاك  50تكميل  •

 افغانستان

گذاري  فراهم كردن امكانات و تسهيالت بيشتر جهت سرمايه •

 افغانيها در بندر چابهار

راهبردهاي 

 SWOTتركيبي 

 

ي داراي تالش براي افزايش صادرات كاالها: مدت در افق كوتاه •

  پتانسيل با قيمت رقابتي

 : مدت در افق ميان •

اي و  تغيير الگوي صادرات از كاالهاي مصرفي به كاالهاي واسطه

 . آالت سبك ماشين

ارائه خدمات فني و مهندسي در بخشهاي انرژي، معدن، احداث 

 نيروگاههاي برق، پااليشگاه، فرآوري محصوالت پتروشيمي 

گذاري مشترك يا اختصاصي در  سرمايه: در افق بلندمدت •

هاي ترانزيتي با حمايت دولت و ارائه  شهرهاي صنعتي و راه

 گذاران  تسهيالت به سرمايه
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 بخش سوم 

 پيوست ها

 :هاي افغانستان ارتخانهوز

 وزارت زراعت ومالداري 

 وزارت تجارت

  وزارت مخابرات

 وزارت دفاع

 وزارت ماليه

  امورخارجهوزارت 

 وزارت تحصيالت عالي

 وزارت شهداء ومعلولين

 وزارت احياء وانكشاف دهات

 وزارت آب وانرژي 

 وزارت امور خارجه افغانستان 
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 وزارت عدليه افغانستان 

 وزارت تجارت افغانستان 

 وزارت ماليه افغانستان 

 وزارت معارف افغانستان 

 وزارت امور خارجه افغانستان 

 وزارت معارف افغانستان 

:نام بانكهاي افغانستان  

 

www.te
ds

a.c
om

http://code-industry.net/


 
 

122 
 

 

  .بانك از بانك مركزي جواز دريافت كردند كه به شرح زير ميباشد  17در حال حاضر به طور كلي 
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ينترنتيآدرس ا آدرس الكترونيكي شماره تماس سال تاسيس  نوعيت بانك اسم بانك  آدرس 

 -بانك بين المللي افغانستان 
Afghanistan 
International Bank - AIB 

بانك خصوصي 
 تجارتي

مارچ  22
2004 

93202550255 info@aib.af  

چارراهي حاجي يعقوب، شهاب 
الدين وات، شهر نو، كابل 

 افغانستان

  -افغان يونايتد بانك 
Afghan United Bank - 
AUB 

بانك خصوصي 
 تجارتي

اكتبر  4
2007 

93202203836-
7 

info@aub.af  
چارراهي طره باز خان، شهر نو، 

 كابل افغانستان

 Aryan Bank -آرين بانك 
بانك خصوصي 

 تجارتي
دسمبر  4

2004 
93202203994 

info@arian-
bank.com.af 

www.arian-
bank.com.af 

سرك شير علي خان، شهر نو، 
 كابل افغانستان

 Azizi Bank -عزيزي بانك 
بانك خصوصي 

 تجارتي
جون  13

2006 
93202104470 

info@azizibank.a
f 

www.azizibank.
af 

سرك عمومي چارراهي زنبق، 
مقابل سفارت تركيه و جمهوري 

 اسالمي ايران، كابل افغانستان

 Bakhtar Bank -باختر بانك 
بانك خصوصي 

 تجارتي
جون  21

2009 
93776777000 

info@bakhtarban
k.af 

www.bakhtarba
nk.com 

 شيرپور، كابل افغانستان

 Bank Millie -بانك ملي افغان 

Afghan  - BMA 

بانك تجارتي 
 دولتي

1933 93202100311 
info@bma.com.a

f 
www.bma.com.

af 
 ابن سينا وات، كابل افغانستان

 Alfalah Bank -بانك الفالح 

نمايندگي 
بانك ) شعبه(

 تجارتي خارجي

سپتامبر  4
2005 

00932022033
62-263-860 

afghanistan@ba
nkalfalah.com 

www.bankalfala
h.com 

، چارراهي صدارت، شهر نو، 410
 كابل افغانستان

 Brac Bank -برك بانك 
بانك خصوصي 

 تجارتي
سپتامبر  28

2006 
00932022038

70-71-72 
info@bracafbank

.com 
www.bracafban

k.com 

چارراهي طره باز خان، شهر نو، 
 كابل افغانستان

 Ghazanfar -غضنفر بانك 
Bank 

بانك خصوصي 
 تجارتي

2009مارچ   93202101111 
ceo@ghazanfarb

ank.com 
www.ghazanfar

bank.com 

، سرك عمومي شيرپور، كابل 866
 افغانستان

 Habib -حبيب بانك لميتد 

Bank Ltd  - HBL 

نمايندگي 
بانك ) شعبه(

 تجارتي خارجي

فبروري  18
2004 

93202203449 
cmhbl.afg@hotm

ail.com 
 

منزل اول پارك پالزا، سرك طره 
 باز خان، شهر نو، كابل افغانستان

 Kabul Bank -كابلـــبانــك 
بانك خصوصي 

 تجارتي
جون  26

2004 
93202222666 

info@kabulbank.
af 

www.kabulbank.
com 

، سرك طره باز خان، شهر 42-10
 نو ، كابل افغانستان

 Maiwand -ميوند بانك 
Bank 

بانك خصوصي 
 تجارتي

2008 9320220991 
info@maiwandb

ank.com 
www.maiwandb

ank.com 

باز خان، شهر نو، كابل طره 
 افغانستان

 National -نشنل بانك پاكستان 

Bank of Pakistan - NBP 

نمايندگي 
بانك ) شعبه(

 تجارتي خارجي

اكتوبر  7
2003 

00932023016
59-60 

nbpkbl.operation
s@yahoo.com 

www.nbp.com.p
k 

، سرك اول وزير اكبر خان، 2خانه 
 كابل افغانستان
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:نام هتلهاي مهم افغانستان  

 

1- Hotel inter – continental 
2- Kabul serena Hotel 
3- Safi landmarak Hotel 
4- Capital Inn Kabul 
5- Heetal  plaza Hotel Kabul  
6- Le monde Guest House 
7- Mustafa Hotel Afghanistan  

 Pashtany -پشتني بانك 
Bank 

بانك تجارتي 
 دولتي

1954 00932021003
06-202103862 

info@pashtanyb
ank.com 

www.pashtanyb
ank.com 

غازي محمد جان خان وات، كابل 
 افغانستان

 Punjab -پنجاب نشنل بانك 

National Bank - PNB 

نمايندگي 
بانك ) شعبه(

 تجارتي خارجي

مي  11
2004 

93786794170 
cmpnbkabul@g

mail.com 
www.pnbindia.c

om 

وزير اكبر خان،  13، سرك 6خانه 
 كابل افغانستان

 - آدرس اينترنتي آدرس الكترونيكي شماره تماس سال تاسيس  نوعيت بانك اسم بانك

 -ستندرد چارترد بانك 
Standard Charterd 
Bank - SCB 

 نمايندگي
بانك ) شعبه(

 تجارتي خارجي

جنوري  20
2004 

93799007777 
ahmad.zia@sc.c

om 
www.standardc
harterd.com/af 

وزير اكبر  10، سرك ب 10خانه 
 خان، كابل افغانستان

 -فرست مايكروفاينانس بانك 
First Micro Finance 
Bank - FMFB 

بانك خصوصي 
 تجارتي

مارچ  18
2004 

00937983632
23-25 

info@fmfb.com.a
f 

www.fmfb.com.
af 

، 2، اشرف وات، سرك 174خانه 
انصاري، شهر نو، كابل چارراهي 

 افغانستان
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در رياست فارمسي افغانستان ركت هاي فعال وارداتي دارو، ثبت شدهش  

 شماره تماس نام شركت رديف
 0093700279836 روشن برادران لميتد 1
 0093700276260 جان آغا نيازي لميتد 2
 0093700241483 نارون لميتد 3
 0093700604368 انور نجيب لميتد 4
009377732825و 0093799328029 ولي الرحمن لميتد 5  
0093700286218و0093799200777 خالد برادران لميتد 6  
 0093799334187 ضياالدين شريف لميتد 7
 009377732988 خالق جاجي لميتد 8
 0093799322065 عزيز حبيب لميتد 8
 0093799228001 عمر دراني لميتد 9
 0093777334187 فقير زمان لميتد 10
 0093799336665 هارون ياسر لميتد 11
 0093700275394 عمر صالح لميتد 12
 0093799322230 اجمل حليم لميتد 13
 0093700200867 گالب زاده لميتد 14
 0093799330645 نوي فقيري لميتد 15
 0093776210602 عشقري صاحب 16
 0093799328029 عبداهللا ولي الرحمن لميتد 17
 0093772377587 محمود سادات لميتد 18
 0093799334764 صحت لميتد 19
 0093774345378 عيور عزيزنه لميتد 20
 0093799245543 سميع ستانيزي لميتد 21
 0093799174835 شب سعد لميتد 22
 0093799623545 محب اهللا نيازي لميتد 23
 0093700400992 افغان فارما لميتد 24
 0093700013592 نجيب زراب لميتد 25
 0093799328108 همت افغان لميتد 26
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لميتد نوي انصار 27  0093700288027 
 0093778842004 امير محمد قريشي لميتد 28
 0093700274484 نياز بصير لميتد 29
 // برادران كبري لميتد 30
 0093799334187 روشن شرافت لميتد 31
 0093799333015 شمس اميري لميتد 32
 00937759588880 نوي فايق دقيق لميتد 33
 0093799329696 اليك لميتد 34
 0093777077292 عمر بنگش لميتد 35
 0093700331900 خليل برادران لميتد 36
 0093707474736 نوين فارما لميتد 37
 0093700614371 خالد توريالي لميتد 38
 0093786203590 عمران اهللا لميتد 39
 0093777329660 سيد عبداهللا سيدزاده لميتد 40
لميتدپسران فتح زاده  41  0093799311703 
 0093799331940 باصر مريد لميتد 42
 0093799328038 صميم سليم لميتد 43
 0093799131807 ضيا مجيب لميتد 44
 0093799328110 بيت نيكه لميتد 45
  جنوب شرق لميتد 46
 0093700632196 نور عصري لميتد 47
0039786280009و 0093777202860 برادران جامي لميتد 48  
 0093700266585 سيد پادشاه نيازي لميتد 49
 0093700642793 ولي باختر لميتد 50
 0093799314171 فردا لميتد 51
 0093799593613 حاكي خانوان لميتد 52
 0093700274484 هاورن نصير لميتد 53
 0093799332947 الحاج معلم منگل لميتد 54
 0093799328022 هارون ذكي لميتد 55
 009370088027 احمد گلزاد لميتد 56
 0093776000000 سعدي فردوسي لميتد 57
 0093707474721 افغان دراگ لميتد 58
 0093700886087 دستگير زاده لميتد 59
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 0093799333930 نوي برادران قريشي لميتد 60
 0093772103222 افغان طلوع لميتد 61
 0093700257529 تاج محل لميتد 62
 0093799358097 پامير كندز لميتد 63
 0093700288904 پورن چاوله لميتد 64
 0093700256156 فارما گروپ لميتد 65
 0093700266690 حمزه بابا لميتد 66
 0093799833091 سيد عباس ترابي لميتد 67
 0093798250720 زبيد نايب خيل لميتد 68
 0093799472978 احسان عرفان لميتد 69
 0093700500126 نجيب محب لميتد 70

 

 

 اطالعات سفارتخانه افغانستان در تهران

 نبش كوچه چهارم -خيابان پاكستان  -) عباس آباد(خيابان دكتربهشتي تهران، : نشاني

 88730826 - 88737531 - 88737151 - 88735040 -تلفن  :تلفن

 

 88735600:  دورنگار
 .سفير كنوني افغانستان در ايران مي باشند عبيداهللا عبيدفرزند عبدالوهاب خانآقاي دكتر 

 .مي باشد 17الي  8رشنبه از ساعت اروزهاي كاري شنبه تا چه
 

 
 اطالعات سفارت خانه جمهوري اسالمي ايران در افغانستان

 افغانستان، كابل، چهارراه شيرپور، خيابان شارع نو: نشاني

 2101391/5-20-0093: تلفن

 2101397-20-003: دورنگار

 www.iranattach_afgan.ir: وب سايت

 .آقاي حسين مالكي سفير كنوني ايران در افغانستان مي باشند

 .مي باشد 16الي  30/8روزهاي كاري  شنبه تا چهار شنبه از ساعت 
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   : رايزن تجاري سفارت ايران در كابل ارتباط با اطالعات 

 
    طبقه دوم  ( Business Center)كابل ، چهارراه حاج يعقوب ، ساختمان مركز تجاري ،  افغانستان ، :آدرس  

   0093 752052955 :تلفن  

 099312511:فاكس  

   0093 783541100: همراه

 irantpo_mj@yahoo.com :ست الكترونيكپ  

info@iranattache-afghan.ir 

 
 ن در افغانستاناشماره سركنسولگريهاي جمهوري اسالمي اير

 0093502042401-6:كنسولگري مزار شريف

 009340225820:كنسولگري هرات

 0093602000301-2: كنسولگري جالل آباد

                  0093302001952: كنسولگري قندهار
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 منابع و ماخذ

 www.doe.govكشورهاسايت اطالعات اقتصادي  -1

 www.indexmundi.comسايت اطالعات جامع كشورها -2

 www.wto.org                 سايت اطالع رساني سازمان تجارت جهاني -3

 www.tpo.ir                                                                                         سايت سازمان توسعه تجارت ايران -4

 www.afghanistan chamber of commerce & industries.comسايت اتاق تجارت و صنايع افغانستان  -5

 www.iccim.org       سايت اتاق بازرگاني و صنايع  و معادن ايران  -6

 www.worldatlas.com           سايت اطالعات جغرافيايي كشورها -7

 www.mfa.gov.ir سايت وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي ايران -8

 اقيانوسيه سازمان توسعه تجارت ايرانمجموعه گزارشات اداره كل بازرگاني كشورهاي آسيا و  -9

 جمهوري اسالمي افغانستان 1389سالنامه احصائيوي سال  -10

 پايگاه الكترونيكي رايزن بازرگاني جمهوري اسالمي ايران در افغانستان -11

 www.irica.gov.ir                                                            سايت گمرك جمهوري اسالمي ايران -12

 

www.te
ds

a.c
om

http://code-industry.net/

	تاريخ افغانستان :
	با کشته شدن نادر شاه  افشار در ماه جون 1747 يكي از فرماندهان قشون وي بنام احمدخان ابدالي دراني با 12000 هزار سرباز تحت فرماندهي خويش راه قندهار را در پيش گرفته و در ماه اكتبر همان سال تاج شاهنشاهي را بر سر گذاشت. تاجگذاري احمد شاه ابدالي فصل نويني را ...
	از سال ۱۷۴۷ به بعد حکومت مستقل افغانستان را همواره دو خانواده از طايفه ابدالي (  سدوزاييها ومحمدزايي ) در دست داشته اند.
	احمدخان سدوزايي دست به يک پارچه ساختن مملکت زد، کابل را تصرف نمود. همهي سرزمينهاي واقع در غرب رود سند را، از کشمير تا درياي عمان، با پذيرفتن انواع مشکلات از دست مغولان هند باز پس گرفت. احمدشاه (احمدخان سدوزايي) ملقب به احمدشاه بابا ۱۲ مرتبه بر هند لش...
	پسر دوم و جانشين احمدشاه، يعني تيمورشاه، پايتخت خود را از قندهار به کابل انتقال داد و مدت بيست سال از۱۷۷۳ -۱۷۹۳  بر قلمرو وسيع اما نا مطمئن حکم ميراند. تيمور شاه بيست و سه پسر داشت اما نتوانست براي خويش جانشين تعين کند. طي بيست و پنج سال شاهزادگان سدو...
	دوست محمدخان در شرايطي بحراني درسال ۱۸۳۵  خود را امير افغانستان خواند. دوست محمد از انگليسها که عملا از سيکها حمايت ميکردند تقاضا نمود تا بر سر مسئله پنجاب ميان ايشان ميانجيگري نمايند و در ضمن به انگليس قول داد که افغانها مانع پيشروي روسها از شمال به ...
	با  توجه به اينکه افغانستان بايد حد فاصل روسيه و ايران با هند قرار مي گرفت . انگليسها افغانستان را اشغال کردند و بدين ترتيب نخستين جنگ انگليس و افغانستان ۱۸۳۸  - ۱۸۴۲  آغاز ميشود. در سال ۱۸۳۸ جنگ بين افغانستان و انگليس در بخش جنوبي درهاي هلمند روي ...
	در فاصلهاي کمتر از يک سال بعد گروهي از نيروهاي انگليسي براي گرفتن انتقام رهسپار افغانستان شدند. اينان قلعه و بازار بزرگ شهر را به آتش کشيدند، و هرگونه مخالفت را سرکوب نمودند.
	شاه شجاع که مورد حمايت انگليس بود در اين گيرو دارها کشته شد. دوست محمدخان امير تبعيدي از هند به افغانستان باز گشت و مورد استقبال مردم قرار گرفت. دوست محمد پيش از فرا رسيدن مرگش به سال ۱۸۶۳  توانست افغانستان را تقريبا در همان محدودهاي که امروز است، مت...
	پس از مرگ دوست محمدخان باز پسرانش مانند پسران تيمورشاه بخاطر بدست آوردن تخت و تاج به جان هم افتادند، سرانجام شيرعليخان در ۱۸۶۷  به حکومت رسيد. در سالهاي حکومت داري شيرعليخان لندن و سن پترزبورگ در مذاکرهاي به اين فيصله رسيدند که روسيه مرزهاي شمالي افغ...
	با همهاي اين احوال، مشکلات و مسائلي که در سال ۱۸۷۷  بين انگليس و روسيه پيش آمد، نتايج آن براي شيرعليخان در نهايت گران تمام شد. روسها در مرزهاي شمالي افغانستان لشکر آراستند و در سال ۱۸۷۸  يک هيأت ديپلوماتيک به نزد امير شيرعلي اعزام کردند. انگليس هم بر...
	وقتي انگليسها از طرف جنوب، افغانستان را اشغال کردند، اميرشيرعليخان از روسها استمداد کرد، ولي پاسخي نيافت و ناگزير اداره امور را به فرزندش يعقوب خان سپرد و خود به اميد جلب کمک رهسپار شمال گشت، روسها تنها کمکي که به وي کردند اين بود که توصيه نمودند به پ...
	انگليسها پي بردند که اشغال افغانستان کار چندان مشکلي نيست ولي نگهداري آن خيلي مشکل است، بنابر اين به فکر آن افتادند تا در ميان قبايل کسي را بيابند که هم مورد قبول مردم باشد و هم نزد انگليسها مقبوليت داشته باشد، اين آخرين اميد انگليس در وجود عبدالرحم...
	انگليسها پي بردند که اشغال افغانستان کار چندان مشکلي نيست ولي نگهداري آن خيلي مشکل است، بنابر اين به فکر آن افتادند تا در ميان قبايل کسي را بيابند که هم مورد قبول مردم باشد و هم نزد انگليسها مقبوليت داشته باشد، اين آخرين اميد انگليس در وجود عبدالرحم...
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	نور محمد تره كي به سمت رهبر جديد دولت و حفيظ الله امين به سمت صدر اعظم انتخاب شدند، اما در ميان اين کمونيست ها هم دو جناح خلقي و پرچمي اختلاف مي افتد . گروه تندروي خلق به رهبري ترکي وکارمل در صدد حذف گروه پرچم بر آمده تعدادي را به عنوان سفارت به تبعيد...
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	علي مزاري رهبر حزب وحدت  که در جنگ با دولت استاد رباني موفق نبود و از حمايت بي دريغ ايران بر خوردار است در مقابل طالبان در موضع ضعيفي قرار دارد او دعوت مسعود را رد مي کند و به دستور ايران به طالبان تسليم مي شود اما توسط آنان کشته مي شود . در 4 آوريل 1...
	احمد شاه مسعود در پارلمان اروپايي در مورد شروع حرکات بين المللي تروريستي در دنيا هشدار توسط گروه القاعده و طالبان هشدار مي دهد و جنگ آيند در دنيا را جنگ با تروريسم مي خواند .در
	8 سپتامبر 2001 طي يک حمله انتهاري برنامه ريزي شده توسط القاعده احمد شاه مسعود ترور ميگردد. 11 سپتامبر 2001 طي بزرگترين عمليت تروريستي تاريخ گروه القاعده با ربودن 5 هواپيماي مسافربري خاک آمريکا را مورد حمله قرار مي دهند و و تازه دنيا به اهميت و پيشگويي...
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	نيروهاي نظامي ائتلاف بين الملل و ناتو به همراهي آمريکا  در حالت جنگي در تمام افغانستان حضور دارند . حرکت براي حذف مجاهدين از عرصه هاي حکومتي آغاز مي شود . ثبت نام براي انتخابات از مردم در سال 2003 شروع مي شود در سال بعد در انتخابات رياست جمهوري اختلا...
	حامد کرزي در آوريل 2006 اعضاي جديد کابينه ( 25 نفر )را  براي جهت کسب راي اعتماد به پارلمان معرفي مي کند در اين کابينه شاهدحذف بيشتر مجاهدين و غير پشتون ها از کابينه ( 70% اعضاي کابينه پشتون هستند ) هستيم.
	مجاهدين که داراي اختلافات شديدي باهم هستند به 3 گروه تحت حمايت قانوني  ، استاد رباني ، استاد سياف و محقق  در پارلمان  جناح بندي مي کنند . پارلمان به 20 نفر از 25 نفر اعضاي کابينه  راي اعتماد مي دهد . اما هيچکدام از اعضاي ستره محکمه را داراي صلاحيت برا...
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