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 !سرمایه گذاران محترم

ستترمایه گتتذارا فر اانانستتتان  تتای  ا روجتته بتته بتترارصتتمق   تتما  .را بتته اانانستتتان خقتتر مگتتمم مق تتوی نخستتت رشتتریر  شرا  تتما 

فر  تا    .را رتامق  متی نمایتم   بقشتتر  منتاا   جهتان   طمعتگتمم کته سترمایه گتذارا فر اانانستتان فر مگایسته بته ستایر نگتا         . استت اهمقت 

 از  نجتتا کتته. ختتورفم مقها تتماراا ظراقتتت اصتصتتافا بقشتتتر فستتت نمرکتت ا نستتهت بتته ستتایر منتتاسی جهتتان ف  ا اضتتر منتتاسی  ستتقا

ر  رولقتتما  متتبقشتتمار ستترمایه گتتذارا فر ستتکتورهاا مخت تتر ماننتتم ستتنگ هتتاا صقمتتی  ستتنگ مر      هتتاا فر اانانستتتان ارصتتت 

مناستت   جتتااپنکتته هتتا ش ما تتق  کاب تتو ی برصتتی  ختتمما  هوانتتورفا  زمیتتران   هتت   کشتتمقرم ش صتتالق  شجتتوف فارف  ایتت  کشتتور 

هتتاا اصتصتتافا ختتویش مقها تتم ش بتتا فرن رفا تتت شم اعمتتار زیربنانستتتان خواهتتان رتتمااانا. بتتراا ستترمایه گتتذارا محستتو  مق تترفف

 .زیافا شجوف فارف هاا گ استخراج معافن ش هایمشرکارب   فر ای  عرصه امقمشارا ر ماز پرشژم هاا  ب

صطت    بته عنتوان  یت  بتار فی تر     کشتور متا  . استت  بتوفم رام هتاا عمتمم رجتارری  مقتان  ستقا ش ارشپتا        صط  محورااانانستان همقشه 

ش بتته ستترعت فر صتتمف پقوستتت  بتته اصتصتتاف  بتتوفم  ظهتتور فر  تتا  بتتراا رجتتار  ش اصتصتتاف فر  ستتقاا مرکتت ا ش جنتتوبی  اا ممعمتت

 .با م جهانی می

فشلت اانانستتان بته نگتش ختویش مطتابی صتانون اساستی کشتور مترر ایجتاف  ترایر مناست  بته رههترا ستکتور خصوصتی متعهتم                  

فر ایت  اشاختر   . ا ش نگتش ستکتور خصوصتی فر بتازار اصتصتاف پاستمارا مق ترفف       با تم کته بته استا   ن از ا تترام بته م کقتت هت         می

فر ایتت  صتتانون  . رعتتمیگ گرفیتتم  بتتراا اعالقتتت هتتاا رجتتارری    تترایر مستتاعم  ایجتتافصتتانون ستترمایه گتتذارا اانانستتتان بمن تتور    

ستترمایه گتتذاران پرشستته ستتافم برگشتتت اوایتتم  برختتورف بتتا  ش بطتتور صتتم فر صتتم ررتتمق  گرفیتتمم ارهتتاخ ختتارجی رجتتارا مالکقتتت

فر صتتانون  تترکت هتتا بتتراا   . ختتارجی بتته ماننتتم ستترمایه گتتذران فاخ تتی ش رتتامق  زمقنتته شصیتته هتتاا متتالی اعطتتا گرفیتتمم استتت       

صتتانون بانتت  مرکتت ا .  گتتوو ش ا کتتام ن قتتر صتتانون  تترکت هتتاا ایتتاب  متحتتمم امریکتتا فر ن تتر  گراتتته  تتمم استتت    ستتهمماران

اعالقتتت هتتاا سقستتت  هتتاا     صتتانون جمیتتم بانکتتمارا . مقنمایتتم رثهقتتتت پتتولی را سقاستت ش بانتت  مرکتت ا استتتگیلقت   اانانستتتان

اانانستتتان سقستتت   زاف رهافلتته استتعار ختتارجی را متتورف پتتذیر  صتترار    . بانکتتمارا را مطتتابی بتته اصتتو  اصتصتتاف بتتازار رن تتق  مقکنتتم   

نی  نترا فشبتارم بته ختارج از کشتور      فافم است که به استا   ن مترفم صتافر بته فختو  صتانونی پتو  بته فاختگ کشتور بتوفم ش بته  ستا             

 .بان  هاا خصوصی فاراا  عها  ش  سابا  رهافله اسعار خارجی مقها نم. انتگا  فافم مقتواننم

فشلتتتت اانانستتتتان پرشستتته هتتتاا صتتتافرا  ش شارفا  را ستتتافم ستتتاخته ش فر ایتتت  اشاختتتر رمتتتام انتتتواخ مالقتتتا  رشا محصتتتوب   

ااگتتت نامتته رران یتتتی را بتتا پاکستتتان امرتتا نمتتوفم کتته زمقنتته فسترستتی متتا را بتته    یتت  مو کشتتور متتا. را راتت  نمتتوفم استتت یصتتافرار

 ایستته بتتا کشتتور هتتاا منطگتته فر پتتا ق  فر مگ فر اانانستتتان رعراتته هتتاا کمرگتتی. مارکقتتت هتتاا بتت رگ هنمشستتتان اتتراه  مقستتازف 

مالقتتاری اانانستتتان کتته همقشتته رتتمابقر ش مگتتررا  . رتتری  ستتطا صتترار فا تتته ش کت تتورا  نهتتا ستتافم بتتوفم ش رعتتماف  تتان انتتم  استتت
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بتته عهتتارم فی تتر اانانستتتان یتت   . بتتی  بیتتش بتتوفم ش راکقتتم رشا مگتتمار انتتم  شضتت  مالقتتا  فارف  صابتتگ روجتته ش فل تتذیر مقها تتم  

نستتتان بتته استتا   تتاخت هتتاا رجتتار  نمتتوفن بانتت  جهتتانی  اانا . محتتقر مناستت  صهتتگ از ستترمایه گتتذارا را ایجتتاف نمتتوفم استتت 

فر عرصتته ام  41فر مگتتام کشتتور  081از جم تته رم را اختتذ نمتتوفم کتته بتته استتا   ن کشتتور متتا    ری  نمتتفر بعرتتی ستتا ا  بتتابر 

 .ایجاف سرمایه گذارا صرار فارف

کتته فر صستتمت  مایتتت از اصتصتتاف  را بمینستتو زیربنتتا هتتاا ابتتتما ی ماننتتم ستتر  ش انتترژا بتترو     4114فشلتتت اانانستتتان از ستتا   

وا بتتراا ررانستت ور  بتتاز بتتوفم ش کتتامی  همتتوار ش چنتتمی  ستتا  ستتر  هتتاا   گتت از. استتت متتمرن ضتترشرا مقها تتم  ایجتتاف نمتتوفم

 تتاهرام هتتاا مهتت  ش  قتتاری کتته اانانستتتان را بتته ایتتران  ررکمنستتتان  ازبکستتتان  راجکستتتان ش پاکستتتان       . یتت ا گرفیتتمم انتتم ررقص

 تترو  – جنتتو  ش متتر  –  تتما  امتتتماف ازهرام هتتاا جمیتتم اهتت اران کق تتومتر  تت اکنتتون . ریتت ا  تتمم استتت قرمتصتتگ مقستتازف  ص

ختتر . اقصتم ااتت ایش یااتته استت    811گرفیتتمم ش التی   اتراه  فر فهته اخقتتر  انتبرا بترو بصتتور  کتاای     . رحتت اعمتار صتترار فارنتم   

 .که اانانستان را به  هکه خر  ه  ازبکستان شصگ مقسازف  اعمار ش رکمقگ گرفیمم است ا ه  جمیم

 01اشستتر ر تتم ستتابنه اضتتااه رتتر از    م تتتایخ ختتو  بتتوفم ش فر فهتته اخقتتر  اعالقتتت هتتا ش برنامتته هتتاا اصتصتتافا بتت رگ فاراا ن  

ش مستت ما  فر اشایتتگ ستتطا    فا تتتهاقصتتم ااتت ایش   11صتتافرا  اانانستتتان ستتابنه بطتتور اشستتر    . اقصتتم رخمتتق  گرفیتتمم استتت   

منتتتخ بتته ایجتتاف اانانستتتان رتتی  ش برنامتته هتتاا بزم را بطتترف بتتازار اصتصتتافا رشا فستتت گراتتته کتته . صتتافرا  پتتا ق  بتتوفم استتت

بستتقار ش ایتت  ستتکتور هتتا  مستتکتور هتتاا مخت تتر ماننتتم اررهاستتا   هوانتتورفا  بانکتتمارا  سهتتاعتی ش رستتانه هتتاا جمعتتی گرفیتتم   

 تترکت هتتاا مشتتهور   ررفیتتما نقستتت کتته فر ایتت  بختتش هتتا  . گتترفف خصوصتتی محستتو  متتی مالکقتتت ستتکتور  کتتهبتتوفم  پویتتا

فر  پوهنتتتون امریکتتا ی ف گتترشی متتارریو   ستترینا  رش تتان ش مقتترم  جهتتانی ماننتتم  تترکت هتتوا ی  متتارا   کوکتتاکوب  پق ستتی  

 .سرمایه گذارا کرفم انم اانانستان

نتتتایخ بمستتت  متتمم از . رکمقتتگ ن رفیتتمم استتتالهتتته رتتی  ش اعالقتتت هتتاا فشلتتت اانانستتتان فر صستتمت اعمتتار بتتازار اصتصتتاف اعتتا   

ن هنتتوز هتت  نقتتاز بتته ایجتتاف یتت  سقستتت  عتتملی متتو ر بتتا   اانانستتتا. یتت  ستتا ه نمقتوانتتم بتتراا ستتایر ستتا ا  صناعتتت بختتش با تتم  

فسترستتی بتته شجتتوم متتالی ش اراضتتی   ؛زیربناهتتا بههتتوف یااتتته ؛رنیقتتذ گرفیتتمم ستتریعترصرارفافهتتا  فر نتقجتته  نظراقتتت کتتاای فارف رتتا 

ازا فشلتتت اانانستتتان رتتا اکنتتون استتترارقبا صتتنعتی ستت   . صتتنعتی ااتت ایش یابتتم ش فر ضتتم  ستتایر ستتکتور هتتا ر تتم شستتق  نمایتتم     

ختتویش را ستترت ش رکمقتتگ نمتتوفم کتته بتته استتا   ن  رزشمنتتمی  رتتا فر تتمشف یتت  مق قتتون ارصتتت کتتارا صتتنعتی ستتی  تتش ستتا  

سوریکته همتته مقماننتم  فر یتت  اصتصتاف جهتتان  تمو  یتت  کشتور بایتتم ستا ا  را کتته صتافر بتته رصابتت صتتوا         .  ینتمم ایجتاف گتترفف  

نستتتان فر ایتت  مگطتت  ستترمایه گتتذارا فر ستتکتورهاا ستتنگ مرمتتر    بتته استتا  رح قتتگ فشلتتت اانا . فر  ن هستتتنم   ناستتا ی نماینتتم

 یصتتالق   پرشستتو مقتتوم جتتا  رتتازم  محصتتوب  زراعتتتی  ستتنگ هتتاا صقمتتی ش جتتواهرا   ش نهارتتا  سهتتی باعتت  رولقتتم محصتتوبر 

  .مق رفف که فر مارکقت هاا جهانی رصابتی بوفم ش ا تما  ای  مواگقت فر ای  سکتور ها فر سطا ب نم صرار فارف

 تتهر ستتیقم فر ررکمنستتتان بتتا   9فر  تتا   اضتتر . بتتوفم ش از همتتق   تتاب صابتتگ رطهقتتی مقها تتنم   شاصعتتیارصتتت هتتاا اتتوو التتذکر  

استتتیافم از ستتنگ مرمتتر ستتیقم اانانستتتان اعمتتار گرفیتتمم استتت  چونکتته اانانستتتان ی انتته منهتت  ستتنگ مرمتتر ستتیقم فر منطگتته ر گتتی    

مق قتتون فالتتر امریکتتا ی گشتتایش یااتتته استتت کتته کا تتی ش صطعتته   2.4ز  فر شبیتتت هتترا  یتت  اابریکتته پرشستتو بتته ار. مق تترفف
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فشلتتت اانانستتتان فر ایتت  اشاختتر . ارایتته مقنمایتتمختتمما  ستتنگ هتتا را رولقتتم نمتتوفم ش بتته مارکقتتت ررکمنستتتان ش ستتایر مارکقتتت هتتا  

مریکتتا ی ستتی  تتش ستتا   مق قتتون فالرا 811التتی  011 ازی یمق قتتون فالرامریکتتا  241ااتت ایش ا تمتتالی فر رولقتتما  ستتنگ مرمتتر 

بتتا .  تتما بایتتم از ارصتتت هتتاا م یتتم ش متتو ر کنتتونی اانانستتتان بتتراا ستترمایه گتتذارا استتتیافم نما قتتم  .  ینتتمم رخمتتق  نمتتوفم استتت

 .استیافم از ای  ارصت مواگقت م یم  ما را فر عرصه سرمایه گذارا فر اانانستان خواهان 

 

 با ا ترام

 

 

 

 محمد شاکر کارگر

 صنایع ت وتجار سرپرست وزارت

 جمهوری اسالمی افغانستان
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رهنمود سـرمایه گـذاری در افغانسـتان توسـا فتاو ـت و همکـاری مشـتر  وزارت تجـارت وصـنایع          

ــا        ــی نریتان  ــ   اوم   ــاف ن ــا اداره انکش ــه توس ــمت ک ــر  ده اس ــی دفت ــاری تی نک ــروزه همک و پ

(DFID )مایت م گردد، طرح و ترت ب گردیده استح. 
 

فر اانانستتتان چتتارچو  صتتوانق  ش مگتتررا  ام هتتا  فر  تتا  رنققتتر صتترار فا تتته ش از اینتترش  فر شزار  هتتا ش افارا  فشلتتتی     

رمتتام مع ومتتا   تتاشا ایتت  ستتنم  . فر برابتتر صتتوانق  ش پرشستته هتتاا صابتتگ رطهقتتی یتت  انتتمازم گتتق  ش ستترفرگ  مقها تتنم   

هرچنتتم شزار  رجتتار  شصتتنای  ش فاتتتر  فم استتمت     . رح قتتگ ش بررستتی صتترار گراتتته استتت     بصتتور  فصقتتی متتورف  

فر . مانترنقشتتنگ فر صهتتا  ا تتتهاها  ش  تتذاقا  ایتت  رهنمتتوف هقت ونتته مستتوشلقت ش الت امتتا  را ا ستتا  نتته مقنمایتت         

صتتانونی ش  ستتا ا  مهتت  ش اساستتی ستترمایه گتتذران متتورف رشتتویی ش ررمقتت  صتترار گراتتته ش از اینکتته  نهتتا از رتتمابقر          

مگررارتتی متتررهر بتته اعالقتتت هتتاا  تتان رضتتایت فارنتتم  اسمقنتتان  اصتتگ گرفیتتمم استتت ش فر صتتور  نقتتاز  نهتتا مقتواننتتم  

 .مشور  هاا بزم را از ااراف مس کی ش باکیایت  گوصی فریاات نماینم
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 :  ومات تماسمت

 عهمالر ق  سعقما  ریقو عمومی انکشاف سکتور خصوصی 

 arsaeedi9@yahoo.com: یمقگا

 256 835 786 (93+): مارم موبایگ 

 محمم القا  یافگارا  ممیر عمومی سرت ش انکشاف پالقسی ها 

 elias.yadgary@Moci.gov.af: یمقگا

 936 266 700 (93+) : مارم موبایگ 
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 پ شگفتار

 

ایتت  رهنمتتا بتته من تتور رشتتویی ستترمایه گتتذارا فر اانانستتتان ستترت گرفیتتمم استتت  رهنمتتاا ستترمایه گتتذارا مگتتررا  را کتته بتتابا  

 .لقت هاا  نها فر  ینمم را قر گذار است   رت مقمهم ماز رشه   سرمایه گذارا  پرشژم هاا سرمایه گذارا ش اعا

 

ایتت  رهنمتتا فر برگقرنتتمم  هتتت ش راجستتتر   تترت جوازنامتته هتتا  اجتتازم نامتته هتتا ش رصتتاشی  کتته یتت  ستترمایه گتتذار       فصــل اول

 متترر  متتاز اعالقتتت بایتتم  ن را اختتذ نمایتتم ش استتناف متتورف نقتتاز کتته ستترمایه گتتذار بتتراا اختتذ هتتر جتتواز بتته  ن ضتترشر  فارف      

 .ای  بخش نگش مشخت افارا   فشلتی را فر ای  پرشسه ها نق  بصور  مختصر بقان مقنمایم .مقها م

 

رهنمتتا  تتامگ پرشستته هتتاا اساستتی مربوستته بتته صتتافرا  ش شارفا  بتته فاختتگ ش ختتارج اانانستتتان بشتتمو  جتتوازفهی ش   فصــل دوه

 .اجازم نامه مقها م

 

ــوه ــل س گتتذارا  ستت    وصتتی را بشتتمو  موانتت   متتوارف رشتتویگی ستترمایه   ن ج  قتتا  عمتتمم صتتانون ستترمایه گتتذارا خص   فص

 .م کقت ها ش م ی سازا  اجارم فهی ش مالکقت زمق    گ منازعا  رجارری ش کنترش  سرمایه فر بر فارف

 

مع ومتتا  جمیتتم را فر متتورف صتتوانق  رجتتارری کنتتونی فر اانانستتتان اتتراه  نمتتوفم  مع ومتتا  مختصتتر را فر متتورف    فصــل اهــاره

 .رجارری فر  ا  سرت ش شضعقت هری  از ای  رییورم ها بقان مقمارفصوانق  

 

ــنجم  ــل پ ایتت  بختتش پقشتترات هتتا ش رکامتتگ رتتمریجی سقستتت  بانکتتمارا اانانستتتان       .  تتامگ بانکتتمارا ش مالقتتا  مقها تتم   فص

عمتتمم شظتتایر بانتت  مرکتت ا  ختتمما  اع تتی بتتانکی ش می  تته رییتتورم هتتاا ک قتتما صتتانون را کتته بتتراا رشتتویی اعالقتتت هتتاا    

 .رجارری ش مالقاری سرت گرفیمم  روضقا مقنمایم

 

ایتت  بختتش  تتامگ انتتواخ مخت تتر مالقتتا   معااقتتت ش کستترا  نستتهی  . سقستتت  مالقتتاری را فر اانانستتتان  تترت مقمهتتم  فصــل ششــم

 .مالقا   رژی  اع ی رعراه گمرکی ش ری  ها مرر رییورم سقست  مالقا  مقها م

 

ــت ــل هف ام  معقتتار هتتاا استتتخمام  مع ومتتا  اساستتی فر متتورف پرشستته استتتخمام  ستتاعا     موضتتوعا  مربوستته بتته استتتخم  فص

 .کارا  م ف   گوو کارگران  ارحافیه هاش موضوعا  ارهن ی محگ کار را بقان مقنمایم

 

ایتت  . فر برگقرنتتمم افارا  ک قتتما فشلتتتی کتته رتتأ قرا  بخصتتوص را بتتابا  تترایر ستترمایه گتتذارا فارف  مقها تتم   فصــل هشــتم

اانانستتتان  ش افارم انکشتتاف صتتافرا  (  یستتا) مگ شزار  رجتتار  شصتتنای   افارم  مایتته از ستترمایه گتتذارا اانانستتتان    افارا   تتا

 .مقها م

 

ایتت  رهنمتتا همتنتتان مع ومتتا  میقتتم را بتتراا ستترمایه گتتذاران فر متتورف مگترتتقا  شیتت م  انت امتتا  فختتولی ش خرشجتتی  استتعار        

1 .محگ اصامه ش ساعا  کارا نق  اراه  مقنمایم
 

 

                                                 
 یدرا مطالعه نمائ IIجهت معلومات بشتر ضمیمه   1
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کتته عیصمنتتم ستترمایه گتتذارا فر اانانستتتان مقها تتنم  مشتتورم فافم مقشتتوف رتتا بتتراا مع ومتتا  بقشتتتر فر     ختتارجیبتته خواننتتمم گتتان 

متتورف هتتر بختتش منتتمرج ایتت  رهنمتتوف ش رگاضتتاا همکتتارا متترر رهنمتتایی فر متتورف سقستتت   امتتور  گتتوصی ش مگررارتتی اانانستتتان  

ستترمایه گتتذاران کتته فر رابطتته بتته متتواف ایتت  رهنمتتاا    . فاختتگ رمتتا   تتونم (  یستتا) بتتا افارم  مایتته ستترمایه گتتذارا اانانستتتان   

شیتتا ریاستتت عمتتومی  هتتت مرکتت ا اعالقتتت ستترمایه گتتذارا پرستتش فا تتته با تتنم  مقتواننتتم بتتا ریاستتت عمتتومی ستتکتور خصوصتتی 

 .هاا رجارری ش مالکقت اکرا شزار  رجار  شصنای  به رما   ونم
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 انستانایجاد و تأس س یک تشبث در افغ 1

 

 :ی  فصل در نرگ رنده موارد ذیل م باشدا

 مرا گ ابتما ی براا سرمایه گذاران خارجی ش فاخ ی  .0

بشتتمو  متتوارف  )  " یستتا "ه ستترمایه گتتذارا اانانستتتان   از افارم  مایتت ش امتقتتازا  کستت  جتتواز ستترمایه گتتذاراا    .4

 (رشویگی مالقاری

 کس  جواز اعالقت رجارری   هت ش راجستر فر فیتابقو  هت ش راجستر اعالقت رجارری ش .1

 اخذ نمهر رشخقصقه مالقه فهنمم  .2

 ارصت هاا سرمایه گذارا فر اانانستان  .4

 انواخ مخت ر جوازنامه هاا سکتورا که ن ر به اعالقت  ن ضرشرا مقها م .6

 امتقاز مالقاری از ا ر اخذ جواز اعالقت رجارری  .0

 چ ونه گی اخذ شی م ش جواز کار  .8

  بررسی سابگه جرمی .9

 مقدمه 1.1

رمتتام ستترمایه گتتذاران فاخ تتی ش     4110فر ستتا   لمستتؤشلقتابعتتم از من تتورا ش رو تتقا صتتانون  تترکت هتتاا ستتهامی  محتتمشف     

چنانتته ایجتا  مقنمایتم رتا  ترکت هتاا       . عیصمنم بته راستقو یت  رشتهت منحقت  یت  نهتاف صتانونی فر اانانستتان هستتنم          خارجی 

 هتتت مرکتت ا اعالقتتت هتتاا رجتتارری ش مالکقتتت اکتترا شزار    ریاستتت عمتتومی مشتتارکتی  ستتهامی شیتتا محتتمشف المستتؤشلقت فر  

 .رجار  شصنای   هت ش راجستر گرفنم

کتته  کتته رصتتریا مقتتمارف رتتا رمتتام رتتاجران کوچتت   ش  تترکت هتتاا رجتتارری      0944 نعتتمم بختتش هتتاا صتتانون رجتتار  ستتا     

  از یتت  متتم  هستتتنمرری مشتتنو  اعالقتتت هتتاا رجتتارری فر اانانستتتان مقها تتنم   ش مک تتر بتته  هتتت ش راجستتتر فر محکمتته رجتتا    

 هتتت ش راجستتتر (  یستتا) ستترمایه گتتذار ختتارجی بایتتم فر افارم  مایتته از ستترمایه گتتذارا اانانستتتان   . زمتتان مرعتتی ابجتترا نمقها تتم 

اختتذ نمهتتر رشخقصتتقه مالقتته فهنتتمم شیتتا  هتتت ش راجستتتر فر نا قتته هتتا ش   (. ج  قتتا  مرا تتگ  ن ذیتتی  تترت فافم  تتمم استتت ) نمایتتم

م کتتر بتته رطهقتتی  نهتتا   تترکت هتتاا رجتتارری  ش  کوچتت ه مگترتتقا   گتتوصی یستتت کتته ستترمایه گتتذارا   تتارشالی هتتا از جم تت

ستت   هتت مرکت ا اعالقتت هتاا رجتارری       بعرتی ااتراف عیصمنتم بته  هتت ش راجستتر فر سق      (. ج  قتا  را ذیتی  مطالعته نما قتم    ) مقها م

بعرتتی متتوارف رشتتگویگی ش پقشتتنهافا  . هنتتمجتتواز رجتتار  شزار  رجتتار  شصتتنای  فرخواستتت مقمجهتتت اختتذ  یستتا بتتوفم شیتتا  ش

. بزم شجتوف فارف کتته سترمایه گتتذاران اانتتان را بته  هتتت ش راجستتتر فر سقستت   هتتت مرکت ا اعالقتتت هتتاا رجتارری ررمقتت  مقنمایتتم      

 :ایتت  پقشتتنهافا  ش نستتخه ستتاات رهنمتتاا ستترمایه گتتذارا  را مقتتتوان فر شیتت  ستتایت شزار  رجتتار  شصتتنای  فریااتتت نمتتوف    

http://moci.gov.af/en 

http://moci.gov.af/en
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 مراحل انتدائی: سرمایه گذاران خارجی  1.2

 ( یسا) اانانستان از افارم  مایه سرمایه گذاراا جواز سرمایه گذارا 

ز فر اانانستتان بته استا  صتتانون مک تر بته اختذ جتواز سترمایه گتتذارا ا         مایتگ بته ایجتتاف ش رأستقو رشته      سترمایه گتذاران ختارجی   

 http://www.aisa.org.af/index.phpج  قتتتا  بقشتتتتر را فر ) مقها تتتنم(  یستتتا ) افارم  مایتتته ستتترمایه گتتتذارا اانانستتتتان 

 3خصوصتتیسرزالعمتتگ کستت  جتتواز از افارم  مایتته ستترمایه گتتذارا اانانستتتان بتته استتا  صتتانون ستترمایه گتتذارا   (.2مطالعتته نما قتتم

 تتترکت هتتتاا مخت تتتر ماننتتتم ستتتهامی  رجتتتار  کوچتتت   محتتتمشف المستتتؤشلقت ش . ستترت ش رررقتتت  گرفیتتتمم استتتت ( 4111)

 .ررامنی فر افارم  مایه سرمایه گذارا اانانستان  هت ش راجستر مق رفف

ختتارجی  فریااتتت  ن روستتر ستترمایه گتتذاران ختتمما  افارم  مایتته ستترمایه گتتذارا اانانستتتان بتته استترخ شصتتت صتتور  گراتتته ش    

اتقو صابتگ پرفاختت    . گترفف  رممیتم ایجتا  مقنمایتم رتا جتواز سترمایه گتذارا ستابنه        . اجهارا بتوفم ش نستهتا   ستان ش بستقر مقها تم     

اررهتتاط مق قتترف  فر  القکتته مصتتارف    فالرامریکتتا ی بتتوفم ش بتته نوعقتتت ش ستتا ا  اعالقتتت رجتتارری       4111التتی  41جتتواز از 

منحقتت   (.ایتت  ستتنم را مطالعتته نما قتتم  Iلطیتتا  ضتتمقمه )  ی رخمتتق  گرفیتتمم استتت اقصتتم اتتقو ابتتتما  41رجمیتتم جتتواز فر  تتمشف  

بختتش از سرزالعمتتگ هتتاا جتتوازفهی  افارم  مایتته ستترمایه گتتذارا اانانستتتان ختتمما  کمقشتتنکارا را بمشتتو   هتتت ش راجستتتر       

شخقصتته مالقتته فهنتتمم را گتتذاران ختتارجی فر سقستتت  مرکتت ا  هتتت ش راجستتتر اعالقتتت هتتاا رجتتارری رتتامق  نمتتوفم ش نمهتتر ر  ستترمایه

 .سرمایه گذار رعق  مقنمایماز افارم عوایم شزار  مالقه اانانستان براا 

فر صتتور  ایجتتاف رنققتترا  فر مالکقتتت شیتتا ستتاختار ستترمایه  تترکت شیتتا ااتت ایش فر ستترمایه  ستترمایه گتتذارا بایتتم افارم  مایتته     

فر متتورف رشتته  ختتویش  راجمیتتم  مع ومتتا   بایتتم تتمم راجستر رشتته یتت  بتترعیشم . 4ستترمایه گتتذارا اانانستتتان را مط تت  ستتازف 

ش  ن بایتتم فربرگقرنتتمم مع ومتتا  جمیتتم کتته فر  . رررقتت  ش رستت ق  نمایتتم ستتا  متتالی التتی ختتت  رشز 09فر ظتترف   یستتاستتابنه بتته 

  .ابتما اراه  نموفم بوف  با م

اینتتم  فر القکتته  نهتتا جتتواز از  خصتتقت  گتتوصی  تترکت ختتویش  گتتاهی  اصتتگ نمایجتتا  مقنمایتتم رتتا ستترمایه گتتذاران ختتارجی 

ایتت  افارم راجستتتر کننتتمم یتت  مرجتت   گتتوصی  ستترمایه گتتذارا را از افارم  مایتته ستترمایه گتتذارا اانانستتتان  اصتتگ مقکننتتم شلتتی  

ایتت  یتت  . یتت  مرجتت   گتتوصی مقها تتم  5نتته بتتوفم ب کتته ریاستتت  هتتت مرکتت ا اعالقتتت هتتاا رجتتارری  شزار  رجتتار  شصتتنای    

ایجتتاف هرگونتته رنققتترا  فرایتت  استتناف بایتتم بتته ریاستتت    . تترکت هتتا  ستتهمماران ش مقتترم مقها تتم موضتتوخ پنهتتان فر استتناف مربتتوط  

نمهتتر رشخقصتته مالقتته فهنتتمم از ستترف ریاستتت عوایتتم شزار  مالقتته رعتتق    .  هتتت مرکتت ا اعالقتتت هتتاا رجتتارری استتیخ فافم  تتوف  

  .مق رفف ش بح  ش گیت و فر مورف موضوعا  مالقاری به خوف  رکت اررهاط مق قرف

 پروسه کسب جواز سرمایه گذاری: 1جدول 

 جزئ ات  

                                                 
 0383 854 78 93+: -تیلفون : ، چهاراهی حاجی یعقوب، شهرنو ، کابل ، افغانستان مراجعه نمائید 2به اداره آیسا واقع سرک  2
 www.aisa.org.af/investmentlaws.html :قانون سرمایه گذاری از لینک ذیل قابل دسترس میباشند 3
 2441قانون سرمایه گذاری خصوصی سال  31ماده  4
 قانون شرکت های محدود المسوولیت و قانون مشارکت را مطالعه نمائید 5

http://www.aisa.org.af/index.php
http://www.aisa.org.af/investmentlaws.html
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 طرزاوتمل 

 .مراجعه مقکنمبه افارم  مایه سرمایه گذارا اانانستان  نخست سرمایه گذار  .0

 :ضمایم

   سرمایه گذار  ش هویت هر 

a. کتتمام ستتنم فی تترا را کتته هویتتت فرخواستتت     پاستت ور  شیتتا اانتتانی ش ستترمایه گتتذار انیتترافا رتتذکرم رابعقتتت   هتتاخار

 .مقنمایمننمم را بتوانم رثهقت نمایم  ک

b.  متگاضتتی ختتارجی پاستت ور  ختتویش را جهتتت را قتتم هویتتت ارایتته نمتتوفم ش فر ضتتم  یتت  ستتنم بررستتی ستتابگه جرمتتی را

ایتت  استتناف روستتر شزار  امتتور خارجتته اانانستتتان بتته  افارم     . نقتت  از سریتتی ستتیار  مربوستته ختتویش  متتافم مقستتازف    

 .ایه مق رفف مایه سرمایه گذارا اانانستان ار

c.  ستتنم بررستتی ( یتت   تترکت  گتتوصی کتته فاراا اعالقتتت هتتاا ختتارج از اانانستتتان فا تتته با تتم  ) یتت   تترکت ختتارجی

 .سابگه  گوصی خویش را از سریی سیار  مربوسه خویش ارایه مقنمایم

  پنخ صطعه عکو 

    گقرنتتمم صتترارفاف اجتتارم شیتتا  ایتت  استتناف فربر. استتناف  گتتوصی کتته ایجتتاف فاترکتتارا متگاضتتی را فر اانانستتتان  ابتتت نمایتتم

 .است( روسر رهنما ی معامی  رسمی راپه ش امرا گرفیمم با م)  کرایه خانه 

 مریتتت جتتوازفهی افارم  مایتته ستترمایه گتتذارا اانانستتتان اورمتته هتتاا فرخواستتتی را جهتتت  هتتت ش راجستتتر اعالقتتت             .4

ایتت  اورمتته  تتاشا مع ومتتا  فر متتورف نوعقتتت  . رجتتارری بتته ستترمایه گتتذاران ارایتته مقنمایتتم رتتا ایتت  اورمتته را رکمقتتگ نماینتتم   

ستترمایه گتتذار مک تتر بتته   .ی  مگتتمار ستترمایه  رعتتماف کارمنتتمان ش استتامی کارمنتتمان ب نمررهتته  تترکت مقها تتم   اعالقتتت رجتتارر

مالکقتتت انحصتتارا  مشتتارکت   تترکت ستتهامی یتتا محتتمشف      : رعتتق  نوعقتتت  خصتتقت  گتتوصی  تترکت ختتویش مقها تتم     

ستترمایه گتتذار  (.بتته صتتانون  تترکت هتتاا محتتمشف المستتوشلقت ش ستتهامی مراجعتته  تتوف    جهتتت مع ومتتا  بقشتتتر ) المستتوشلقت 

 .م کر است را اسناف مربوسه را که ساختار اعالقت رجارری صهو   مم را ضمقمه اورمه فرخواستی خویش ارایه نمایم

 هانتتت کننتتمم ایتت  استت  نتته بایتتم سقاستتی  ن تتامی ش . مشتتخت را بتتراا  تترکت ختتویش رعتتق  نمایتتم متگاضتتی بایتتم یتت  استت  .1

 .بوفم ش  امگ ک ما  ممنوعه ماننم یورانق  شمقرم نه با م

بمن تتور ج تتوگقرا   نتتام  تترکت مربتتوط را   مریتتت جتتوازفهی استتناف ش مع ومتتا  ارایتته  تتمم را متتورف بررستتی صتترار فافم ش     .2

رکت فر صتتور  عتتمم اختتذ نتتام مربوستته روستتر  تت  . ت هتتا فر فیتتتابقو مربوستته بررستتی مقنمایتتم نتتام  تترک یکستتان بتتوفناز

 .فی ر  نام  رکت من ور گرفیمم ش جواز اعالقت به سرمایه گذار صافرمق رفف

افارم  مایتته ستترمایه گتتذارا اانانستتتان اورمتته رگاضتتا ی نمهتتر رشخصتتقه مالقتته فهنتتمم را بتته ستترمایه گتتذار جهتتت رکمقتتگ ش        .4

مم بتتراا ستترمایه گتتذار متتورف  ایتت  افارم اورمتته متتتذکرم را جهتتت رعتتق  نمهتتر رشخصتتقه مالقتته فهنتت  . خانتته پتترا ارایتته مقنمایتتم 

 .استیافم صرار مقمهم

بتته ریاستتت  هتتت مرکتت ا اعالقتتت افارم ستترمایه گتتذارا اانانستتتان بعتتم از صتتمشر جتتواز اعالقتتت  رمتتام مشخصتتا   تترکت را   .6

هتتاا رجتتارری شزار  رجتتار  شصتتنای  ارستتا  نمتتوفم ش یتت  انتتمازم مع ومتتا  را جهتتت نشتتر فر جریتتمم رستتمی بتته شزار       
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 .مایمعملقه ارایه مقن

 طرزاوتمل تمدید جواز فتاو ت 

صهتتگ از انگرتتا جتتواز اعالقتتت  فارنتتمم جتتواز اعالقتتت رجتتارری اورمتته فرخواستتتی رممیتتم جتتواز را بتته  مریتتت جتتوازفهی افارم     .0

 . مایه سرمایه گذارا اانانستان ارایه مقنمایم

مالقتته جهتتت رتترخقت    مریتتت جتتوازفهی اورمتته فرخواستتتی را ضتتمقمه یتت  مکتتتو  رستتمی بتته ریاستتت عوایتتم شزار        .4

 .مالقاری ارسا  مقنمایم

بعتتم از فریااتتت رصتتمیی نامتته رتترخقت مالقتتاری از ریاستتت عوایتتم   تترکت متتتذکرم اورمتته رممیتتم جتتواز را رکقمتتگ نمتتوفم ش     .1

 .افارم  مایه سرمایه گذارا اانانستان جواز را رممیم مقکنم. اقو رممیم را پرفاخت مقنمایم

 

 اانانستان  سرمایه گذاراز از افارم  مایت از جوابابت  م ایا ش امتقازا  مالقاری از 

) صتتانون مالقتتا  برعایتتما   04ش  01بتترعیشم از م ایتتاا موجتتوف بتتراا رمتتام فارنتتمم گتتان جوازهتتاا رجتتارری مطتتابی بتته متتافم هتتاا  

مستتتیقم   فارنتتمم گتتان جتتواز  یستتا بتته استتا  صتتانون ستترمایه گتتذارا از م ایتتاا اضتتاای ذیتتگ        (مراجعتته گتترفف  0.6بتته بختتش  

 :مق رفنم

یتت  رشتته  راجستتتر  تتمم هتتر گتتام فر ستتو  ستتا  متتالی مواجتته بتته ضتترر ختتالت   : راجستر تتمم مالقتتاری بتتراا رشتتهثا امتقتتاز  -

گرفف  مقتوانتم ضترر عایتمم را بته ستا  هتاا متالی بعتما انتگتا  فافم ش  نترا از عوایتم صابتگ مالقتا  ختوف رتا  مشفیکته صتانون                  

همتنتتان یتت  رشتته  راجستتتر  تتمم  تتی استتتیافم را از کستترا  استتتهیر    . نمایتتم مالقتتا  برعایتتما  مجتتاز مقمانتتم  شضتت  

 .سری  بر فارایی هاا سرمایوا خوف سهی صانون مالقا  برعایما  فارا مقها م

یتت  رشتته  راجستتتر  تتمم  تتی ایتت  را فارف رتتا از رستتهقی  بتتانکی فر اانانستتتان استتتیافم     : 6فسترستتی بتته رستتهقی  بتتانکی  -

 ستتا  بتتانکی بتته استتعار ختتارجی شیتتا از ایتت  بانتت  هتتا متترر اختتذ کرفیتتت ش صتترشر بتته استتعار       کنتتم  از جم تته ااتتتتات 

ختتارجی از ختتارج اانانستتتان بتتراا ر تتم ش پقشتترات رشتته  مشتترشخ ختتوف استتتیافم نمایتتم  یتت  رشتته  راجستر تتمم  تتی فارف  

اف ختتام  پتترزم جتتا   رتتا  ستتا  بتتانکی را بتته استتعار فر ختتارج از اانانستتتان جهتتت خریتتمارا رجهقتت ا   ما تتق   ب   متتو   

متتواف ش ختتمما  کتته بتتراا پقشتتهرف اعالقتتت هتتاا رشتته  متتورف استتتیافم صتترار مق قتترف  بتتراا پرفاختتت معا تتا  ش امتقتتازا       

کارمنمان ختارجی ش ک قته پرفاختت هتاا رشته  راجستتر  تمم مشترشط بتر اینکته بتا صتوانق  نااتذم اانانستتان منتایر  نما تته                 

 .با م  ااتتات ش استیافم نمایم

بتتمشن منتتایر  بتته هتتق  یتت  از ا کتتام صتتوانق  اانانستتتان  یتت  رشتته  راجستر تتمم  تتی فارف بتته صتتور   : 7ش استتتخمامکتتار  -

رشتتهثا  . مستتتگق  شیتتا مقرمستتتگق  کارمنتتمان افارا ش متخصصتتق  ختتارجی را بتتا هتتر رتتابعقتی کتته با تتنم استتتخمام نماینتتم        

قشتهرف اهتماف ش اعالقتت هتاا رجتارری ختویش عگتم        راجستر  مم  ی فارنتم رتا بتا کارمنتمان ش پرستونگ ختارجی بته من تور پ        

رتتا جتتواز کتتار را بتتراا کارمنتتمان افارا ش متخصصتتق  ختتویش اختتذ      رشتتهثا  راجستتتر  تتمم  تتی فارنتتم  . صتترارفاف نماینتتم 

                                                 
 2441، قانون سرمایه گذاری خصوصی سال 32ماده  6
  2441، قانون سرمایه گذاری خصوصی سال 24ماده  7
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نماینتتم  بتتمشن فر ن رفا تتت رابعقتتت کارمنتتمان ختتارجی هن تتام  رتتور فا تتت فر اانانستتتان رتتاب  صتتوانق  نااتتذم اانانستتتان       

ستترمایه گتتذاران ختتارجی ش رشتتهثا  راجستتتر  تتمم کتته ستترمایه    : بتته یتتاف فا تتته با تتقم .)  ن رعایتتت نماینتتمبتتوفم ش بایتتم از 

گتتذاران ختتارجی فر  ن م کقتتت مستتاشا فارنتتم  رشتتویی مقشتتونم کتته پرستتونگ اانتتانی را فر صتتور  ممکتت  بتتراا پقشتتهرف      

 (.امورف رخنقکی  ان استخمام نماینم

بتتمشن هتتق  نتتوخ منتتایر  بتتا صتتوانق  ش مگتتررا  نااتتذم  : 8تیافم صتترار مق قتترفزمقنتتی کتته روستتر رشتتهثا  راجستر تتمم متتورف استت -

 .سا  به اجارم ب قرنم 41فر اانانستان  رشهثا  راجستر  مم  ی فارنم عگار را براا مم  الی 

بافرن رفا تتت هتتق  نتتوخ منتتایر  بتتا صتتوانق  ش محتتمشفیت هتتاا استتعار فر        : 9انتگتتا  ستترمایه ستترمایه گتتذارا ختتارجی     -

روزیت  یکته مطتابی صتانون     ی  سرمایه گتذار ختارجی اجتازم فارف رتا معتاف  شجتوم ک تی سترمایه گتذارا  تمم شیتا             اانانستان 

کته سترمایه گتذار ختارجی انتختا  نمایتم  بته استا           ستعر مالقا  برعایما  میتاف رگ تی گترفف  را بتمشن کتمام رتأخقر بته هتر         

 . افانه به خارج از اانانستان انتگا  فهمنرخ رشز بعم از افاا شجای  مالقاری از ی  رشه  راجستر  مم  ز

راجستتتر  تتمم اجتتازم فارف رتتا میتتاف  اصتت ه ستترمایه   یتت  رشتته : 10انتگتتا  میتتاف ستترمایه مربتتوط بتته ستترمایه گتتذارا ختتارجی  -

گتتذارا یتتا روزیتت  یکتته مطتتابی صتتانون مالقتتا  بتتر عایتتما  میتتاف رگ تتی مق تترفف  بتته استتا  نتترخ رشز بعتتم از افاا شجایتت        

 .سعر که سرمایه گذار خارجی انتخا  نمایم  به خارج از اانانستان بمشن رأخقر انتگا  فهممالقاری ش به هر 

یتت  رشتته  راجستتتر  تتمم اجتتازم فارف رتتا شجتتوم مربتتوط بتته بتتاز پرفاختتت   : 11انتگتتا  اصتتگ صرضتته ش رکتانتته اتترشر ختتارجی  -

ا  نتترخ رشز بتته ختتارج از اصتتگ صرضتته  رکتانتته صرضتته ش اتتقو هتتاا متترشبر بتته صرضتته ختتارجی را بتته استتعار ختتارجی ش بتته استت

 .اانانستان مطابی صوانق  نااذم اانانستان  زافانه انتگا  فهم

 جواز رشهتا  اضاای 

) یتت  جتتواز اضتتاای بتتراا شزار  هتتاا ستتکتورا   -را مطالعتته نما قتتم 0.4جهتتت مع ومتتا  بقشتتتر بختتش   –فر بعرتتی ستتکتورها 

  .قت ضرشر  استصهگ از  ماز اعال( مثی  شزار  صحت عامه  براا  یاخانه ها 

 یمراحل انتدائ: سرمایه گذاران داخ ی  1.1

  هت ش راجستر رشه   

کتته جتتاگ ی  بختتش هتتاا از  (4110)سوریکتته فر اتتوو ذکریااتتت  مطتتابی بتته صتتانون  تترکت هتتاا ستتهامی ش محتتمشف المستتوشلقت  

ر اانانستتتان گرفیتتمم استتت  ستترمایه گتتذاران انیتترافا ش  تترکت هتتا کتته خواهتتان  خصتتقت  گتتوصی ف     ( 0944)صتتانون رجتتار   

مستتت  م  هتتت ش راجستتتر فر ریاستتت  هتتت مرکتت ا اعالقتتت هتتاا رجتتارری    ( ستتهامی  محتتمشف المستتوشلقت شیتتا مشتتارکتی ) هستتتنم 

پقشتتنهاف مق تترفف رتتا متشتتهثق  اانتتانی فر سقستتت  مرکتت ا اعالقتتت هتتاا رجتتارری ش مشتتامگ  هتتت    .شزار  رجتتار  ش صتتنای  مقها تتنم

                                                 
 2441، قانون سرمایه گذاری خصوصی سال 23ماده  8
 2441، قانون سرمایه گذاری خصوصی سال 22ماده  9

 2441، قانون سرمایه گذاری خصوصی سال 21ماده  10
  2441، قانون سرمایه گذاری خصوصی سال 21ماده  11
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بتتا نستتخه جمیتتم رهنمتتوف ستترمایه گتتذارا فر شیتت  ستتایت شزار  رجتتار  شصتتنای       ایتت  پقشتتنهافا  همتترام . ش راجستتتر گرفنتتم

  http://moci.gov.af/en:صابگ فستر  مقها م

ستترمایه گتتذاران اانتتانی کتته خواهتتان اعالقتتت رجتتارری  از سریتتی متتمیریت جتتوازفهی  یستتا بتتوفم ش بتتا استتتیافم از ختتمما               

( منحقتت  بختتش از ختتمما    یستتا  نهتتا فر سقستتت  مرکتت ا  هتتت اعالقتتت هتتاا رجتتارری راجستتتر مقنمایتتم ) یتت  افارم کمقشتتنکارا ا

فر صتتور   نهتتا خواهتتان  .  هتتت ش راجستتتر فر ایتت  سقستتت  نمارنتتم  مقکننتتم شلتتی از ن تتام صتتانون هقت ونتته مک یقتتت فر صستتمت    

راجستتر نته گرفیتمم با تنم        تا  فر  سقستت  متتذکرم    ایجتاف  ترکت مشتارکتی  محتمشف المستوشلقت شیتا ستهامی با تنم ش فر عتق          

 . پو بایم  نها مستگقما  با ریاست  هت مرک ا اعالقت هاا رجارری به رما   ونم

 پرشسه  هت اعالقت رجارری جمیم ش اخذ جواز رجارری فر کابگ 

رجتتارری کتته متگاضتتی متتی   استتناف متتورف نقتتاز بتتر  ستت  نوعقتتت اعالقتتت رجتتارری ش نوعقتتت جتتواز  :اتتراه  ستتاخت  استتناف ضتترشرا 

پرشستته فریااتتت ایتت  استتناف نقتت  از هتت  متیتتاش  متتی با تتنم کتته فر مرا تتگ بعتتما رشتتریا   . خواهتتم اختتذ نمایتتم متیتتاش  متتی با تتم 

 : لست اسناف ضرشرا بصور  ذیگ می با م. خواهم گرفیم

 

 اسناد ضروری نرای ثبت فتاو ت تجارتی در کانل : 2جدول 

 مایه گذاری مشتر  سر اشیاص خارجی  اشیاص داخ ی  

 شرکت  انفرادی شرکت  انفرادی اسناد 

ــدگ نماینـ

ی 

 شرکت 

 شرکت
نماینـــــــدگی 

 شرکت

 اعراا هقئت ممیرم /صطعه عکو مال  4
X X X X  X  

 صطعه عکو نماینمم  رکت فر اانانستان  4
    X  X 

 کاپی اورمه ریاست  هت مرک ا  4
X X X X X X X 

 اپی  ن ش فش ک( رذکرم)اصگ سنم هویت 

X X    

بتتتتراا ا تتتتخاص  

 فاخ ی

بتتتتراا ا تتتتخاص  

 فاخ ی 

 سنم عمم ذمه مال  از کشور متهوخ 

  X X  

بتتتتتتتراا ارهتتتتتتتاخ 

 خارجی
 

ستتنم عتتمم ذمتته نماینتتمم  تترکت فر اانانستتتان   

  X     از کشور متهوخ

بتتتتتتتراا ارهتتتتتتتاخ 

 خارجی 

مکتتتو  از بانتت  بتتراا رثهقتتت اعتهتتار  تتخت  

 X X X X X   متگاضی 

  X X  X   ور  سهممار فش کاپی پاس 

کتتته  تتتاشا مع ومتتتا    )اساستتتنامه  تتترکت  

 X  X X X X  ( عمومی فربارم  رکت مربوسه با م
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بتتا  نکتته پرشستته  هتتت اعالقتتت هتتاا رجتتارری جمیتتم فر شزار  رجتتار  ش صتتنای  رگریهتتا بتتراا همتته یکستتان متتی با تتم  امتتا استتناف     

همتنتان پرشستته  هتت ش استتناف متتورف   . تگاضتی متیتتاش  متی با تتم  متورف نقتتاز بتر  ستت  نوعقتت اعالقتتت رجتارری ش رابعقتتت  تتخت م    

نقتاز فر کابتتگ ش شبیتتا  متیتتاش  متتی با تنم ش بتته ایتت  فلقتتگ  استتناف بزم ش سرزالعمتتگ هتاا  هتتت ش صتتمشر جوازنامتته هتتاا رجتتارری    

رری ش شزار  رجتتار  ش صتتنای  رهنمتتوف  هتتت ش راجستتتر اعالقتتت هتتاا رجتتا   . فر شبیتتا  بصتتور  جماگانتته رشتتریا خواهتتم  تتم  

فرایت  رهنمتوف ج  قتا  بقشتتر فر متورف پرشسته هتاا شبیتتی ارایته گرفیتمم           . کس  جتواز رجتار  را سترت ش رررقت  نمتوفم استت      

  http://moci.gov.af/en:ش از شی  سایت شزار  رجار  شصنای  صابگ فستر  مقها م

 

 ذ جواز تجارتی د ر کانلپروسه عمومی ثبت تجارت و اخ: 1شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جتواز رممیتم  تمم بتراا متم  سته        .جواز اعالقتت رجتارری فر کابتگ بتراا متم  سته ستا  صابتگ اعتهتار بتوفم ش بایتم رممیتم گترفف             

 . سا  صابگ اعتهار است

http://moci.gov.af/en
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 ایجاف رشه  انیرافا یا رجار  اامق ی 

 نعتتمم متشتتهثق  کتته خواهتتان استتتیافم      .رافا را  هتتت ش راجستتتر مقنمایتتم  انیتت رجتتار افارم  مایتته ستترمایه گتتذارا اانانستتتان    

ختتمما   یستتا نمقها تتنم  مک تتر بتته راجستتتر اعالقتتت هتتاا ختتویش فر  تتارشالی ش نتتوا ی  تتهر کتته فاتتارر  نهتتا موصعقتتت فارف        

 .ای  پرشسه فر مگایسه با اخذ  جواز  یسا ارزانتر بوفم شلی به زمان بقشتر ضرشر  فارف. هستنم

 ثبت و راجستر در شارواوی: 1 جدول

 جزئ ات 

اا جتتواز اعالقتتت رجتتارری را از نا قتته متشتته  بتته فاتتتر  تتارشالی فر نتتوا ی مربوستته ختتویش مراجعتته نمتتوفم ش رگاضتت .0

 211فر  تتمشف ) ایتت  نتتوخ جتتواز ستتابنه رممیتتم گرفیتتمم ش نوعقتتت اعالقتتت رجتتارری را نشتتان مقمهتتم  . هتتا مقنماینتتم

 (.کت ورا شجوف فارف

 .را رافیه مقنماینماقو جواز  .4

 .جواز را از فاتر  ارشالی فر نا قه ها به فاتر مرک ا  ارشالی انتگا  مقمهنم .1

نوعقتتت  مرجتت  من تورا  ایت  اورمته  . متشته  بایتم اورمتته مربوسته را مطتتابی نوعقتت رجتار  ختتویش فریااتت نمایتتم       .2

نتتانواا من تتورا   بتتراا یتت  متتثی  ) مشتتخت مقستتازف اعالقتتت رجتتارری را کتته متشتته  خواهتتان  متتاز  ن استتت      

 (.شزار  صحت ش افارم  یظ محقر زیست ضرشر  است

 مراجعه به شزار  هاا سکتورا جهت فریاات من ورا  نها  .4

 ارایه فشبارم اورمه من ورا ش فرخواست نامه به  ارشالی  .6

 .فر صور  فریاات من ورا از سرف مراج  مربوسه   ی  رصمیی نامه جهت  ماز اعالقت ارایه مق رفف .0

ایت   . ایت  اتقو فشچنتم اتقو ستابنه یکته بته نا قته رافیته مق ترفف  مقها تنم           ) ت اتقو فر برابتر رصتمیی نامته     پرفاخ .8

 .رصمیی نامه ها ضرشر  به رممیم نما ته ش الی خت  اعالقت رجارری صابگ اعتهار مقها م

 

 :فریاات نمهر رشخقصقه مالقه فهنمم

فر  ریارا فاراا مستتئولقت محتتمشف کتته مصتترشف اعالقتتت هتتاا رجتتار   همتته ااتتراف  ختتانوافم هتتا   تترکاو   تترکتها ش افارا  رجتت   

 بتتراا  نانقکتته از ختتمما .  قها تتنمم (نمهتر رشخقصتتقه مالقتته فهنتتمم  ) 12نمهتتر رشخقصتتقه مالقتته فهنتتمماانانستتان مقها تتنم  رتتاب  اختتذ  

م  فریااتتت نمهتتر استتتیافم مقکننتتم ش هتت  بتتراا  نانقکتته بتتا ریاستتت  هتتت مرکتت ا اعالقتتت هتتاا رجتتارری  هتتت گرفیتتمم انتت       یستتا

خویشترا بته     نمهررشخقصتقه مالقته فهنتمم    ستایری  بایتم   .  پرشسته محستو  مق ترفف   رشخقصتقه مالقته فهنتمم بته عنتوان بخشتی از ایت         

مراجعتته کنقتتم  کتته بتتر سهتتی  ن  4119صتتانون مالقتتا  برعایتتما   86لطیتتا  بتته متتافم .  )ستتور مستتتگق   از افارم عایتتما  بمستتت  رنتتم

 (بمست  شرنم خقصقه مالقه فهنممنمهررش ذشا   ری بایم

                                                 
12

خويشرا  منرب تشخيصيه ماليه دهنده منرب تشخيصيه و يا ايند، معامله من ACBRمهچنان آنعده افراديکه ميخواهند مستقيماً با ی آيسا مستفيد ميگردند، کميشنکار افراد و جتارت هائيکه از خدمات     
 .منحيث خبشی از اين خدمات بدست می آورند
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     ش صتتانون گمتتر   م تت م بتته  4119ااتتراف   تترکت هتتا ش ستتازمان هتتا ی کتته  بتتا روجتته بتته صتتانون مالقتتا  برعایتتما  ستتا

 پرفاخت مالقا  یا عوارر گمرکی مقها نم

 موسسا  اجتماعی  خقریه  ش مقر انتیاعی که م  م به شض  مالقه از معا ا  کارمنمان  ان مقها نم 

 افا که فاراا ی   سا  بانکی فر یکی از بانکها یا سایر موسسا  مالی مقها نم؛ شاار 

        رتتاب  شضتت  مالقتتا  بتتر عایتتما    4119کارمنمانقکتته کتته فر متتم  تتان ن تتر بتته میتتاف صتتانون مالقتتا  برعایتتما  ستتا  

13مق رفف
 

مقها تنم  زیترا   رشخقصتقه مالقته فهنتمم    نمهتر  ااراف   رکت هتا ش ستازمان هتایی کته مگترشن بته ضترر ش زیتان هستتنم نقت  مستت  م اختذ             

 نهتتا مک یقتتت فارنتتم رتتا اظهارنامتته مالقتتاری ستتابنه  تتانرا  هتتت نمتتوفم ش ممکتت  استتت ایشتتان رتتاب  مگرشضتتا  فشرم  تتی گرفنتتم  کتته  

مربتتوط بتته مالقتتا  رجتتارا  مالقتتا  شضتتعی معا تتا   مالقتتا  شضتتعی کرایتته  شضتت  ستتوف ستتهام  شضتت  فر صتترارفاف هتتا ش امثتتا   ن   

 .با م

فم رصمتی استت  کته بته همته ااتراف   ترکت هتا  ش ستازمان هتا ی کته فر اانانستتان کتار متی                یت  عتمف   مهر رشخقصقه مالقته فهنتمم  ن

همتانطورا کته فر بتاب ا تارم  تم  کستانی       .  ایت   تمارم  ناستایی فا متی بتوفم ش نقتازا بته رممیتم نتمارف           14.کننم  صتافر مق ترفف  

فریااتتت خواهنتتم  پرشستتهبتته عنتتوان بخشتتی از ایت    را نتتم نمهر رشخقصتتقه مالقتته فهنتمم استتیافم مقکن کته از ختتمما  کتتارگ ارا  یستتا  

نمهتر رشخقصتقه مالقته فهنتمم     مجتازا  کستانی را کته بتمشن عتذر معگتو  فر فریااتت         4119صتانون مالقتا  بتر عایتما  ستا       .  کرف

 (014مافم ) : کوراهی ش یا سهگ ان ارا مقکننم   رت مقمهم

خویشتترا زمتتانی فریااتتت    نمهتتر رشخقصتتقه مالقتته فهنتتمم استتتیافم کننتتم    یستتانمقخواهنتتم از ختتمما  ستترمایه گتتذاران فاخ تتی کتته  

متتالکق  اصتت ی  رجتتار  .  نماینتتم فر سقستتت   هتتت مرکت ا اعالقتتت هتتاا رجتتارری راجستتتر خواهنتم کتترف کتته  نهتتا رجتتار  خویشتترا  

خویشتترا فر کابتتگ از شزار  مالقتته اانانستتتان   نمهتتر رشخقصتتقه مالقتته فهنتتمم  هتتاا ختتانوافگی ش موسستتا  مقتتر فشلتتتی متتی رواننتتم   

مالقتته فهنتتمگان .  بتته فستتت  شرنتتم( افارم عوایتتم اانانستتتان  شزار  مالقتته  رعمقتتر عایتتما  ش گمرکتتا   ستتر  جتتی   بتتاف  کابتتگ )

  شاصتت  ستتقنما پتتامقر  جتتافم مقونتتم   تتهر کهنتته    STOخویشتترا از فاتتتر مرکتت ا   نمهتترم رشخصتتقه مالقتته فهنتتمم  کوچتت  مقتواننتتم 

از مستتتواقت هتتا فر هتترا   جتتی   بتتاف  کنتتمهار  کنتتمز ش   را  نمهتتر رشخقصتتقه مالقتته فهنتتمم  همتنتتق  متتی روانقتتم  .  مستتت  رنتتمب

  ش یتتا سریگتته نمهتتر رشخقصتقه مالقتته فهنتتمم  جهتت کستت  مع ومتتا  م یتتم فر متورف ضتترشریا  بتتراا   .  مت ار  تتریر بتته فستتت  شرف 

اورمتته هتتاا  .  فیتتمن نما قتتم  نمهتتر رشخقصتتقه مالقتته فهنتتمم    کتتر  تتمم  فرخواستتت  ش یتتا بتتراا فریااتتت اورمتته هتتا  از فاتتارر ذ     

صابتتگ فستتتر     / / www.ard.gov.afhttpبعرتتا  بطتتور  نییتت  رشا صتتیحه     نمهتتر رشخقصتتقه مالقتته فهنتتمم   فرخواستتت 

 .مقها نم

 :نمبر تشی ص ه ماو ه دهنده مراحل اخذ : 6جدول 

  قی ریص/  رت 

                                                 
 .يکند، از اين امر مستثنی ميباشندافراد دارای عايدات پائني و مالکني جتارت هائيکه مفاد هنايت کم بدست می آورده و عايدات شان حد اقل مبالغ قابل ماليه را برآورده من  13
 .قانون ماليات بر عايدات 90ماده   14

http://www.ard.gov.af/
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فر فاتاررا کته فر بتاب ذکتر  تم صابتگ فستتر         )را رکمقتگ نما قتم    نمهتر رشخقصتقه مالقته فهنتمم      اورمته فرخواستتی    .0

 (مقها م

 اسناف رثهقت هویت خویشرا ارا ه فاریم .4

       مقها تتنم  فا تتت    نمهتتر رشخقصتتقه مالقتته فهنتتمم    مالقتته فهنتتمگان ختتارجی کتته خواهتتان فریااتتت

 م فرخواستی ضرشرا مقها مپاس ور  فر زمان رس ق  فهی اور

      را فا تتته  نمهتر رشخقصتتقه مالقته فهنتتمم   بتراا مالقتته فهنتمگان اانتتان کتته رگاضتاا  هتتت نتام بتتراا اختتذ

 با نم  فا ت  کار  هویت فاخ ی یا رذکرم به عنوان سنم هویت ضرشر  است

 .ضرشر  به پرفاخت اقو نمقها م نمهر رشخقصقه مالقه فهنمم جهت اخذ : یاففا ت

را صتتافر  نمهتتر رشخقصتتقه مالقتته فهنتتمم   ستتاعت  پتتو از رستت قمی اورمتته فرخواستتتی      42فر ظتترف  ریاستتت عوایتتم : یاففا تتت

 .خواهم نموف  مشرشط بر اینکه مالقه فهنمم هویت خویشرا بطور صناعت بخش رثهقت نموفم با م

 

عوایتتتتم اانانستتتتتان  فر صتتتتیحه انترنتتتتتی افارم   نمهتتتتر رشخقصتتتتقه مالقتتتته فهنتتتتمم   ریصتتتتقی  بقشتتتتتر فر متتتتورف فریااتتتتت   

guides-00/taxpayer-53-16-04-06-http://www.ard.gov.af/index.php/2012 صابگ فستر  مقها م. 

 :های سرمایه گذاری در افغانستان فرصت 1.6

رهنمتتوف ارصتتت هتتاا ستترمایه گتتذارا بعتتم از ستترت ش رررقتت  ایتت  رهنمتتوف ستترت ش رهقتته  صتترار استتت رتتا شزار  رجتتار  ش صتتنای   

ایتت  کتتتا   تتامگ مع ومتتا  فر .  رهنمتتوف متتتذکرم ارصتتت هتتاا ستترمایه گتتذارا فر اانانستتتان را بطورمیصتتگ  تترت مقمهتتم . نمایتتم

 :زمقنه هاا ذیگ مقها م

  ررمق  ش اعمار زیربنا ها 

 ریروسعه ش انکشاف امی  مسکونی ش رجار 

  روریم مواف ساختمانی/ رولقم 

 خمما  ررانس ورری ش رمارکاری 

 خمما  رکنالوژا مع وماری ش مخابراری 

  مقها م صنای  استخراج معافن که  امگ مواف معمنی  نیت  ش ا  ا 

 اجنا  ش خمما   رجهق ا  ش عم قا  ش رعمقر ش ن همارا از نقرشهاا ن امی  ش پولقو م ی 

  مقتتوم هتتاا خشتت   من یتتا  ش رخمقانتته جتتا  از صتتافرا   .  محصتتوب  ش زیربنتتا هتتا محصتتوب  زراعتتتی ش روزیتت

بتتا ایتت   تتا   صتتافرا  اانانستتتان فر بختتش  .  صتتالق  پقشتتی گراتتته ش نقمتتی از مجمتتوخ صتتافرا  را رشتتکقگ مقمهتتم  

اقصتتم مجمتتوخ رجتتار  را فر بتتر فارف  زیتترا زیرستتاختهاا زراعتتتی ش پرشستتو متتواف         6محصتتوب  رتتازم اگتتر   

 .اانانستان نهایت محمشف مقها م  ماننم کمهوف سرفخانه ها ش ذخایر خش  مذا ی فر

 شارفا  بمیگ فر بخشهاا ذیگ: 

http://www.ard.gov.af/index.php/2012-06-04-16-53-00/taxpayer-guides
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o گو ت ش رخ  مرغ 

o سقخ گو   پرشاقگ  ش  ه  گافر 

o چمن 

o سمنت؛ ش 

o  (ر  بافنجان رشمی  جوسها)مواف مذا ی پرشسو  مم 

o  (ماست   قر پوفرا ش سایر محصوب   ن)محصوب  لهنی 

o اکیرشم  هاا خور 

o پای هاا پیستقکی 

o بورم؛ ش 

o صابون 

 سکتور هاا رشهثا  کوچ  ش متوسر: 

o کشمقرم 

o صالق  باای  بر    ستشو  ش رجار   ن 

o استخراج سنگ مرمر  بر   پالش  ن 

o  استخراج  بر  ش پالش سنگ هاا صقمتی ش جواهرا 

o پوست ش چرم؛ 

o گقاهان فارشیی؛ ش 

o چو   چو  چهارررا  ش نجارا 

 :جواز های سکتوری 1.8

ا روجته بتته بختش هتا یتتا ستکتور هتاا ختتاص کته رتاجران بتته  ن مشتنو  مق رفنتم  ممکتت  بتراا  تان بمستتت  شرفن جتواز هتتاا             بت 

بتتا اعالقتتت فر ( رشتته  انحصتتارا   تترکتها  ش نهافهتتاا مختتت ر )بتته ستتور ختتاص  همتته رجاررهتتا  .  مخصتتوص  ن بختتش بزم با تتم

 :هر ی  از بخش هاا ذیگ بایم جواز  ن بخش را بمست  رنم

 :جواز های سکتور ها و ادارات صادر کننده  ن: 8ل جدو

 مقاه صادر کننده جواز نیش یا سکتور

بتتتراا )صتتتافرا  ش شارفا  

ریصتتتقی  م یتتتم لطیتتتا  بتتته 

 (مراجعه کنقم 4.0صسمت 

 

جتتتواز رجتتتارری انیتتترافا فاخ تتتی ش یتتتا رتتتاجر     

 انیرافا خارجی 

 جواز رجارری  رکت فاخ ی -

جتتتواز رجتتتارری گمتتتر  ختتتارجی ش     -

  ر فاخ ی ش خارجی رکت مخت

بارچتتتابنی , جتتتواز  تتترکت رران یتتتتی   -

 ها نامهجوازریاست 

 شزار  رجار  ش صنای 

 نسر  فارابما

 کابگ
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 مقاه صادر کننده جواز نیش یا سکتور

 خارجی ش مخت ر فاخ ی ش خارجی, فاخ ی 

جتتتتواز ایجتتتتاف نماینتتتتمگی کم نتتتتی      -

 خارجی فر اانانستان

)     جتتتواز اعالقتتتت ختتتمماری رجتتتارری   -

کتته بتته  تتکگ انیتترافا صتتمشر متتی ( کمقشتنکارا  

 .گرفف

 

 گمرکا  ریاست عمومی جواز کمقشنکاربا گمر  

 شزار  مالقه

 پشتونستان شا 

 کابگ

 جواز روریم شسایر نگ قه زرم پو  

 

ریاستتتت عمتتتومی ررشریتتت م  متتتمیریت  هتتتت ش   

 یزرهراجستر شسایر 

 شزار  امور فاخ ه

 (جافم صمار )چهارراهی صمار  

 کابگ

 بتتته استتتتثنی)جتتواز بتتتراز روریتتم شستتتایگ ن تتامی     

 (اس حه ش مهما 

ریاستتتت عمتتتومی ررشریتتت م  متتتمیریت  هتتتت ش   

 یزرهراجستر شسایر 

 شزار  امور فاخ ه

 (جافم صمار )چهار راهی صمار  

 کابگ

 جواز روریم مواف مخر  بیه اشزشن 
 

 یونت اشزشن

 افارم م ی محاا ت از محقر زیست

 سر  فشم

  ش فر   مجاشر ایست ان فشاخانه

 کابگ

 فیو ش یا ر وی یون  خصیجواز را رسانه ها 

 

 

فاتتتر جتتوازفهی رافیتتو ر وی یتتون م تتی اانانستتتان  

 ش کمقسقون م ی مستگگ نشرا 

 شزار  اسیعا   ارهنگ  ش جوانان

 جافم مسعوف ب رگ

 کابگ

 جواز  رکت رولقم ا   

 جواز مطهعه  خصی

 فی اررمنت سکتور خصوصی

 ممیریت پین ش اررهاسا  خارجه

 ش جوانانشزار  اسیعا   ارهنگ  
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 مقاه صادر کننده جواز نیش یا سکتور

 پگ باغ عمومی

 کابگ

جتتتواز انجمنهتتتا ش موسستتتا  ارهن تتتی کتتته بتتته     

 اعالقتهاا رسانه  ی مشنو  مقها نم

 معقنقت نشرا 

 شزار  اسیعا   ارهنگ  ش جوانان

 پگ باغ عمومی

 کابگ

 جواز روریم ا مها 
 

 فی اررمنت اانان ا  

 شزار  اسیعا   ارهنگ  ش جوانان

 پگ باغ عمومی

 کابگ

 جواز استگرار براا روریست ها روری م

 

 معقنقت نشرا 

 شزار  اسیعا   ارهنگ  ش جوانان

  سما ی شا   جوا  قر

 کابگ
 

 جواز براا  رکتهاا مخابراری لق  فار - مخابرا 

 GSMجواز براا  رکتهاا مخابراری  -

 جواز براا ارا ه کننمگان خمما  انترنتی -

 جواز براا روریم شسایگ مخابراری -

 رن ق  مخابرا  اانانستانافارم  –اررا 

 شزار  مخابرا  ش رکنالوژا مع وماری

 رعمقر شزار  مخابرا   سهگه فه 

 محمم جان خان شا 

 کابگ

ررانس وررقشتتتتتتتتت  یتتتتتتتتتا 

 مواصی 

 

 جواز  رکت ررانس ورری زمقنی
 

 ررانس ور  سکتور خصوصی ریاست

 شزار  ررانس ور  ش هوانورفا م کی

 سر  عمومی سق و

 کارره ماموری 

 گکاب

 جواز  رکت هوانورفا  خصی 

 (رصمیگنامه اعالقت هوانورفا)

 م ی هوانورفا ریاست

 شزار  ررانس ور  ش هوانورفا م کی

 انصارا شا 

 کابگ

 جواز بانکمارا  - بانکمارا ش مالقا 

 جواز بانکمارا ارخ خارجی -

 جواز رهافله اسعار  -

 جواز اراه  کننمگان خمما  پولی -

 کیجواز نهافهاا پولی الکترشنق -

   ممیریت جوازفهیمالیامورن ار   مریت 

 ف اانانستان بان 

 پشتونستان شا 

 کابگ
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 مقاه صادر کننده جواز نیش یا سکتور

 بقمه

 

 جواز  رکت مح ی بقمه -

 جواز  رکت خارجی بقمه -

 جواز نماینمگی بقمه -

 بقمه ریاست 

 شزار  مالقه

 پشتونستان شا 

 کابگ

 جواز موسسه رع قمی معارف
 

 شزار  معارف

 اب  سقنا

 کابگ

 رحصقی  عالی

 

 ز پوهنتون هاا خصوصیجوا

 

ریاستتتت پوهنتتتتون هتتتا ش موسستتتا   

 -رحصتتتتتقی  عتتتتتالی خصوصتتتتتی 

 شزار  رحصقی  عالی

 کارره چار

 کابگ

 جواز  یاخانه هاا خصوصی - صحت

 جواز ببراروار هاا سهی  خصی -

 جواز ک قنق  هاا  خصی ایکسرا -

 ممیریت س  معالجوا

 شزار  صحت عامه

 چهار راهی مسعوف ب رگ

 کابگ

 از فشاخانهجو - فشا سازا

 فاخ ی  جواز رولقم محصوب  فشا ی -

جتتتواز اتتترش  محصتتتوب  فشا تتتی بطتتتور     -

 عممم

ش لتتتوازم  جتتتواز روریتتتم محصتتتوب  فشا تتتی -

 فاخ ی

جتتتواز روریتتتم متتتواف ارایشتتتی ش بهما تتتتی ش   -

 کقمقاشا

جتتتواز  هتتتت کم نتتتی هتتتاا رولقتتتم افشیتتته     -

  خارجی

  -کمقته رن ق  افشیه ریاست امور اارمسی 

 شزار  صحت عامه

 قر   سما ی شا جوا  

 کابگ

جتتتواز بتتتراا روریتتتم متتتواف ختتتام ش متتتواف مختتتمر  

 کقمقاشا 

 

 کمقته رن ق  فارش هاا اانان

 شزار  صحت عامه

 جوا  قر   سما ی شا 

 کابگ

 

 مالمارا
 

 جواز ک قنق  هاا  قوانی -

یتتا موسستته مقتتر فشلتتتی   NGOجتتواز ک قنقتت   -

 مالمارا

 عمومی مالمارا ش صحت  قوانیریاست 

 شزار  زراعت

 سر  فارابمان
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 مقاه صادر کننده جواز نیش یا سکتور

 جواز ارش  افشیه  قوانی -

 انیجواز روریم افشیه  قو -

 جواز روریم شسایگ شررنرا -

 جواز روریم اس رم ش شاکسق  هاا  قوانی -

جتتتواز روریتتتم نستتت هاا معتتترشر بتتته خطتتتر  -
(CITES II and III) 

 کابگ

 

 اعالقتهاا رجارا
 

فر  اعالقتهتتتاا رجتتتاراصتتتنیی بتتتراا جتتتواز  -

 نوا ی  هرفارا

 لی براا اعالقتهاا رجاراجواز شلسوا -

  هرفارا کابگ

 سر  عمومی ف اانانستان

 مرک   هر

 کابگ

کنتتتترش   لتتتوفگی ش متتتواف 

 (کثااا )ااض ه 

 جواز کنترش   لوفگی -

 (کثااا )جواز ممیریت مواف ااض ه  -

 جواز ممیریت مواف ااض ه خطرنا  -

 جواز محقر زیستی -

 افارم م ی  یاظت از محقر زیست

 سر  فشم

 ایست ام فشاخانه ش فر  جوار 

 کابگ

 صمشر ا  ا  کهنه - 

صتتتتمشر  قشتتتته ش پیستتتتتق  مستتتتتعمگ ش    -

 محصوب  ذما  سنگ

 افارم انکشاف صافرا  اانانستان

 سر  فشم  جافم سه عگر 

 کارره سه

 کابگ

 رحگقگا  جنقتقکی
 

 افارم م ی  یاظت از محقر زیست اجازم نامه فسترسی به مناب  جنقتقکی

 سر  فشم

 ست ام فشاخانه ش فر   جوار ای

 کابگ

 امنقت

 

 جواز  رکت امنقتی خصوصی

 

 معقنقت محاا ت عامه

 شزار  فاخ ه

 (جافم صمار )چهار راهی صمار  

 کابگ

 امی 
 

 ریاست عمومی صرایاا فشلت جواز رهنماا معامی 

 شزار  عملقه

 فههورا  کارره چار

 کابگ

 استخراج معافن

 

 فر صتتتتتمم اش  جوازنامتتتتته اکتشتتتتتاای ش متعاصهتتتتت 

 جوازنامه بهرم برفارا
 

 ریاست کارستر شزار  معافن

ررمق  ش روستعه بنتمها ش نهتر هتا  ش  یتر چتام هتاا         

 عمقی

 ریاست سرشا ش فی ای  پرشژم هاا  برسانی

 شزار  انرژا ش   
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 مقاه صادر کننده جواز نیش یا سکتور

 فارابمان  مگابگ سناروری  

 کابگ

 جواز روریم مواف نیتی ش گاز مای  - سکتور جریان پا ق  نیت

هتتاا گتتاز متتای     جتتواز پمتتت استقشتت    -

 سهقگی اشرفم

 مریتتت رن تتق  امتتور رجتتار  متتواف نیتتتی ش گتتاز   

ستتتتر   -شزار  رجتتتتار  ش صتتتتنای   -متتتتای 

 فارابمان  کابگ

اسیعتتا  فر متتورف استتناف  زمتتان  مصتتارف  ش پرشستته گتتام بتته گتتام جهتتت فریااتتت جوازهتتا  بتتراا اکثریتتت بختتش هتتا را متتی رتتوان  

AISAفر ش  سایت 
 .فریاات 15

 که از داشت  جواز تجاری حاصل م گردد مزایای ماو اتی 1.3

( بشتتمو  جتتواز ستترمایه گتتذارا  یستتا ش یتتا جتتواز رجتتارری شزار  رجتتار  ش صتتنای  )مطتتابی صتتانون مالقتتا   فا تتت  جتتواز رجتتارری 

ایتت  امتقتتازا  مربتتوط بتته کتتاهش مالقتتا   ابتتت بتتر شارفا  ش فر صرارفافهتتاا فشلتتتی       .  باعتت  یتت  س ستت ه امتقتتازا  مق تترفف   

 :ور خاص موارف ذیگ را فربرمق قرفبط.  مقها م

 

 تترکت هتتاا رجتتارری کتته فاراا اعالقتتت هتتاا شارفارتتی بتتوفم ش فاراا جتتواز    :  16کتتاهش فر مالقتتا   ابتتت بتتر شارفا   -

اجنتتا  شارف  تتمم  ( بشتتمو  عتتوارر گمرکتتی )رجتتارری مقها تتنم  رتتاب  فش فرصتتم مالقتتا   ابتتت فر ارز  مجمتتوعی     

ار فر محاستتهه ارزیتتابی ستتابنه مالقتتا  برعایتتما  اتترف بتتا روجتته بتته میتتاف صتتانون ایتت  مالقتتا  بتته عنتتوان یتت  اعتهتت.  مقها تتنم

 تترکت هایکتته فر  صتتور  عتتمم فا تتت  جتتواز اعالقتتت رجتتارری   اجنتتا  را شارف  .  مالقتتا  بتتر عایتتما  رافیتته متتی  تتوف

ف کتتاب شار( از جم تته عتتوارر گمرکتتی )مقنماینتتم مک تتر بتته پرفاختتت ستته فرصتتم مالقتتا   ابتتت از ارز  مجمتتوعی      

 .  مم مقها نم

 :17کاهش فر صرارفاف هاا فشلتی -

o (0) "      ااتتراف ش ا خاصتتقکه بتتمشن جتتواز رجتتارری  رحتتت صتترارفاف بتتا افارا  فشلتتتی   تتارشالی هتتا  نهتتاف

هاا فشلتتی  نهتاف هتاا خصوصتی  ش یتا ستایر ااتراف؛ مهتافر  بته عرضته متواف ستاختمانی ش ختمما  مقورزنتم                

ایتت  مالقتتا  از مه تتل ناختتالت صابتتگ   .  مالقتتا   ابتتت مق رفنتتم  اقصتتم 0بتته عتتور مالقتتا  بتتر عایتتما   رتتاب    

 .پرفاخت به صا   صرارفاف شض  مق رفف

o (4)      ااتتراف ش ا خاصتتقکه فاراا جتتواز رجتتارری بتتوفم ش مهتتافر  بتته عرضتته متتواف ش ختتمما  متتتذکرم فر

   تتمم رحتتت مالقتتا  شضتت.  اقصتتم مالقتتا  صتترارفاف کننتتمم مقها تتنم 4ایتت  اگتترم مقورزنتتم  رتتاب  ( 0)پتتاراگراف 

 .ای  بنم  فر برابر مسؤشلقتهاا مالقاری متعاص   ن صابگ محاسهه مقها م

                                                 
15  http://www.aisa.org.af/licensing.php 
 قانون ماليات بر عايدات 01فقره   16
 قانون ماليات بر عايدات 04فقره  17
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o (1)    ایتت  متتافم روستتر پرفاختتت کننتتمم از مه تتل صابتتگ پرفاختتت      ( 4)ش ( 0)مالقتتا  ذکتتر  تتمم فر بنتتم

بر ستت  ایتت  متتافم  صتترارفاف کننتتمگان     .  شضتت  ش التتی متتم  فم رشز بتته  ستتا  مربوستته منتگتتگ مق تترفف      

.  پتتتو از امرتتتاا ایتتت  صتتترارفاف  یتت  کتتتاپی  ن را بتتته افارا  مالقتتتاری مربوستتته بیرستتتتنم  مک یقتتت فارنتتتم  

ایتت  صتتانون  عوایتتم  تتان رتتاب  مالقتتا  بتتر عایتتما  ( 00)متافم  ( 0)ا تخاص  گقگتتی کتته  بتتا روجتته بتته میتتاف بنتتم  

 .مق رفف  از  ک  ای  مافم مستثنی مقها نم

 :ویزه و جواز کار 1.6

 :گی فر اانانستان مست  م است را سه مر  ه ذیگ را رکمقگ نمایم ی  متشه  خارجی جهت ش کار ش زنمم

 اخذ شی م جهت سیر مرف یا زن رجار  پقشه ش یا ی  کارمنم  .0

 اخذ جواز کار .4

 رممیم مم  اصامه شی م  .1

 

 

 

 

 :فریاات شی م فخولی :6جمش  

 :ریصقی /  رت  

 جنران صونسگ مرج  رما 

 شزار  امور خارجه

 332-104-0701 ;367-100-0202 ;338-104-0700: ر ی 

  :http://mfa.gov.af/en/page/3903: شیهسایت

 :سرمایه گذار جمیم پرشسه فرخواست

ر تتقو ش یتتا معتتاشن  تترکت بایتتم بتتا افارم  یستتا فر رمتتا   تتمم ش فر زمقنتته فریااتتت شیتت م از         .0

 :مای  ذیگ بایم همرام با مکتو  با نمض.  ایشان خواهان همکارا گرفنم

 کاپی صرارفاف کار 

 کاپی پاس ور  کارمنم خارجی 

   اانانستتتان  کتته کارمنتتم ختتارجی ( ستتیار  یتتا صونستت  را)موصعقتتت ماموریتتت فی  ومارقتت

 .شی م خویش را از  ن فریاات مقمارف

 خ ت سوانا کارمنم 

http://mfa.gov.af/en/page/3903
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 کاپی  هافرنامه ها ش اسناف رحصق ی 

   فر برختتی از متتوارف معراتتی نامتته بایتتم از    )  استتتخمام کننتتمم   یتت  معراتتی نامتته از جانتت

ایتت  نامتته بایتتم .  کتته هتتمف ش متتم  اصامتتت کارمنتتم را  تترت فهتتم ( شزار  مربوستته با تتم

هتتق  اانتتان شاجتتم  : ب ونتته مثتتا  .  )روجقتته بتتراا استتتخمام کارمنتتم ختتارجی ارا تته بتتمارف   

 (پست نه با م  رایر براا ای  پست  ناسا ی نه گرفف شیا صافر به ا راز ای 

ستت و افارم  یستتا یتت  مکتتتو  را بتته جنتترا  صنستتو  ارستتا  مقنمایتتم  کتته پتتو از ستتی مرا تتگ     .4

ن هتتمارا :  یاففا تتت مهتت .  )فرخواستتت را بتته متتامور فی  ومارقتت  یتتا صونستت ی اکتتو مقکنتتم   

ای  ی  کتاپی ایت  مکتتو  خق تی ضرشریستت  زیترا زمانقکته شیت م رتانرا رممیتم مقنما قتم  یت              

 (.تو  بایم ن ف ران موجوف با مکاپی ای  مک

استتتخمام کننتتمم ارا تته   /را بتته کارمنتتم ( شزار  امتتور خارجتته )جنتترا  صونستتگ  تتمارم اکتتو     .1

 .مقمارف

کارمنتتم ختتارجی  تتمارم شزار  امتتور خارجتته را همتترام بتتا استتناف ذیتتگ بتته ماموریتتت فی  ومارقتت   .2

 .مربوسه اانانستان ارسا  مقنمایم  را شی م خویشرا  اصگ نمایم

a. کتته مقتتتوان از شیهستتایت شزار  امتتور خارجتته بمستتت   )رم فرخواستتتی شیتت م یتت  اتتو

 ( شرف

b.  سانتی متر 2/1فش صطعه عکو پاس ور  سای 

c.   (که  م اصگ  ش مام مقعاف اعتهار  ن باصی مانمم با م)پاس ور 

d.  فشصتتم فالتتر  مریکتتا ی فر فشبتتی  شلتتی ممکتت  فر ستتایر کشتتور  )اتتقو پرشستتو شیتت م

 (ها متیاش  با م

.  صونستت ی فرخواستتت را ستتی مرا تتگ نمتتوفم ش شیتت م را صتتافر مقنماینتتم    /  ومارقتت ماموریتتت فی .4

فر برختتی متتوارف  فرخواستتت فهنتتمم  صهتتگ از فریااتتت شیتت م  بتتراا یتت  مصتتا هه مختصتتر          

 .فعو  مقشوف

 : جواز  یسا را فریاات نموفم است کسقکه صهی )سرمایه گذار موجوف 

صتتوررقکه صتتهی  جتتواز  یستتا را فریااتتت     فر) یستتا ش یتتا استتتخمام کننتتمم   )فرخواستتت کننتتمم   .6

  بتته (کارمنتتم ختتارجی یتتا بصتتور  مستتتگق  ش یتتا از سریتتی شزار  مربوستته  تتان    ( نمتتوفم با تتم

جنتتترا  صونستتتگ شزار  امتتتور خارجتتته  بتتتراا فریااتتتت شیتتت م ستتتافم بتتتراا کارمنتتتم ختتتویش   

 .فرخواست مقمهنم

 :ضمای  فرخواست

   موسستتا  فشلتتتی بایتتم یتت   )ته استتت کتتاپی جتتواز استتتخمام کننتتمم کتته از  یستتا فریااتتت فا تت

 .(مکتو  رسمی ارا ه بمارنم
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 کاپی صرارفاف استخمام 

 کاپی پاس ور  کارمنم خارجی 

 موصعقت ماموریت فی  ومارق  که صرار است کارمنم شی م ا را از  نجا فریاات فارف 

 خ ت سوانا کارمنم 

 کاپی  هافرنامه ها ش اسناف رحصق ی 

  فر برختتی از متتوارف معراتتی نامتته بایتتم از شزار    )کننتتمم   یتت  معراتتی نامتته از جانتت  استتتخمام

کتته هتتمف ش متتم  اصامتتت کارمنتتم ش همتنتتان روجقتته بتتراا استتتخمام کارمنتتم     ( مربوستته با تتم

 .خارجی را  رت فهم

کارمنتتم ارا تته  / را بتته استتتخمام کننتتمم   ( شزار  امتتور خارجتته )جنتترا  صونستتگ  تتمارم اکتتو    .0

 .مقمارف

/ را همتترام بتتا استتناف ذیتتگ بتته ماموریتتت فی  ومارقتت      کارمنتتم ختتارجی  تتمارم اکتتو شزار     .8

 .صونس ی مربوسه اانانستان برفم ش شی م خویشرا اخذ مقنمایم

a.    کتته مقتتتوان از شیهستتایت شزار  امتتور خارجتته بمستتت  )یتت  اتتورم فرخواستتتی شیتت م

 ( شرف

b.  سانتی متر 2/1فش صطعه عکو پاس ور  سای 

c.   (اصی مانمم با مکه  م اصگ  ش مام مقعاف اعتهار  ن ب)پاس ور 

d.  فشصتتم فالتتر  مریکتتا ی فر فشبتتی  شلتتی ممکتت  فر ستتایر کشتتور  )اتتقو پرشستتو شیتت م

 (ها متیاش  با م

.  صونستت ی فرخواستتت را ستتی مرا تتگ نمتتوفم ش شیتت م را صتتافر مقنماینتتم    /ماموریتتت فی  ومارقتت   .9

فر برختتی متتوارف  فرخواستتت فهنتتمم  صهتتگ از فریااتتت شیتت م  بتتراا یتت  مصتتا هه مختصتتر          

 .م  مفعو  خواه

زمان بزم بتراا ستی   

 مرا گ

 سه الی فم رشز کارا: زمان بزم براا سی مرا گ فر شزار  امور خارجه .0

اررهتتاط مق قتترف بتته پالقستتی    : صونستت ی/   ومارقتت  زمتتان بزم بتتراا ستتی مرا تتگ فر ماموریتتت فی     .4

فر فشبتتی پاستت ور  ش فرخواستتت شیتت م فر ستتاعا  صتتها رستت ق  فافم  تتمم  ش     )ماموریتتت مربوستته  

صتتوررقکه همتته استتناف ش کامتتذا  مربوستته مکمتتگ ش فصقتتی با تتم  ظهتتر همتتان رشز شیتت م بتته            فر 

 .(فستر  صرار خواهم گرات

 سه مام: مقعاف اعتهار مقعاف اعتهار

 ی  مام: مم  اصامت فر اانانستان

 .مربوط به پالقسی ماموریت فی  ومارق  اانانستان فر  ن کشور مقها م اقو
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 : یسا هت ش راجستر فر افارم 

ستترمایه گتتذارا ختتویش فر افارم  یستتا  هتتت ش راجستتتر نمایتتم  زیتترا یتت  کتتاپی  /ستترمایه گتتذار ختتارجی جمیتتم بایتتم نتتام  تترکت 

 .جواز ای  افارم از جم ه اسناف مورف نقاز  پرشسه فرخواست جواز کار ر براا کارمنم  ان  رکت مربوسه پنما ته مقشوف

 :اخذ جواز کار براا کارمنم خارجی

 .خارجی بعم از فریاات شی م  جواز کار را از مرج  مربوسه اخذ مقنمایم کارمنمان

.  مگتررا  عمتتومی کتتار کته رحتتت رش تتنا ی   صتانون کتتار ستترت ش رررقتت  گرفیتمم   فر یتت  اصتتگ جماگانته  تترت فافم  تتمم استتت     

عمتتا  متتی  تتوف  اررهتتاط   یعنتتی صتتوانقنی کتته بتته کتتارگران ختتارجی اPILصتتوانق  ش مگتتررا  فر ایتت  اصتتگ بتته میتتاف نقتترشا کتتار فر 

بتتر استتا  ایتت  ستتنم یتت   تترکت رایقتتم  تتمم  تتی فارف  بطتتور مستتتگق  یتتا مقتتر مستتتگق   نقتترشا کتتار ش کار ناستتان         18.مق قتترف

ختتارجی را استتتخمام  ش بتتا پرستتونگ ختتارجی بتتراا اهتتماف رجتتارری صتترارفاف نمایتتم  مشتترشط بتتر اینکتته پرستتونگ ختتارجی از صتتوانق    

بتتا اینحتتا   فر ستتا ه عمتتگ   تترکت هتتاا رأ قتتم  تتمم فاخ تتی یتتا ختتارجی  ش یتتا    .  پقتترشا نماینتتمش مگتتررا  اانانستتتان اساعتتت ش 

 . نانقکه صسما  فاراا اسهام سرمایه گذارا خارجی مقها نم  ررمق  مقشونم را به استخمام اانان ها ب رفازنم

 .صوانق  کار اانانستان فر مورف استخمام اانانها فر اصگ هیت  ذیی  مشخت  مم است

 .مطابی به صانون مالقا  بر عایما   مسئولقت رعهم مالقاری کارمنمان خارجی  بمش  کارارما مقها م

 :اخذ جواز کار: 6جدول 

 ریصقی /  رت  

 نوعقت جواز

 

 جواز کار ارهاخ خارجی

 شزار  ش یا مگام مسؤش 

 

 ریاست جواز کار ارهاخ خارجی  شزار  کار ش امور اجتماعی   هماو ش مع ولق 

 

 ؛ ش966صانون کار  جریمم م ی  مارم   صانون ش یا مگررم مربوسه

  848مگررم استخمام ارهاخ خارجی  جریمم م ی  مارم 

 : مارم رما 

 

 

 سقم کاظ  اخرا

 ممیرجوازکار براا ارهاخ خارجی

 شزار  کار  امور اجتماعی   هماو ش مع ولق 

 023-277-0700 ;545-454-0702 ;299-001-0752 :ر ی 

 شسه فرخواستپر

 

رمتتام ستتازمان هتتاا فشلتتتی ش  تترکت هتتاا خصوصتتی بایتتم جهتتت اختتذ جتتواز کتتار   .0

بتتراا کارمنتتمان ختتارجی ختتویش  فرخواستتتهاا  تتانرا بتته زبتتان فرا ش یاپشتتتو بتته    

                                                 
 قانون کار 41ماده   18
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 .ممیریت جواز کار ارایه نماینم

 سایر اسناف ش ضمای 

a.      ( شیت م ستافم یتا شیت م اصامتت  تش ماهته       )پاس ور  کارمنتم بتا شیت م معتهتر

 .همرام راپه شاضا ش رش   فخولیبه 

b.  بعرتتا  نقتتاز استتت ایتت  استتناف  _خ تتت ستتوانا ش استتناف رحصتتق ی کارمنتتمان

 .روسر شزار  امور خارجه رصمیی  مم با م

c. کاپی صرارفاف امرا  مم بق  کارمنم ش استخمام کننمم 

d. کاپی جواز کارارما از افارم  یسا 

e.     ه فر مقتتان رصتتمیی صتتحی از ک قنقتت  سهتتی  هتتت  تتمم فر اانانستتتان کتت

 .رصمیی نمایم HIVسایر مع وما  از عمم ابتیو کارمنم به مرر 

f.         کتتاپی فعورنامتته هتتاا ختتارجی همتترام بتتا  تتمارم اکتتو شزار  امتتور

 خارجه

g. فش صطعه عکو 

 

را بتته متگاضتتی ( 0اورمتته معراتتی ش اورمتته )ریاستتت جتتواز کتتار اورمتته هتتاا ختتاص   .4

ریاستتت .  ارایتته گتترفف  اتتراه  مقنمایتتم کتته بایتتم پتتو از رکمقتتگ بتته افارم مربوستته    

جتتواز کتتار بعتتم از رکمقتتگ ش بتتر شرفم ستتازا رمتتام نقازمنتتما هتتا بمشتتو  بررستتی      

ستتابگه جرمتتی روستتر ریاستتت پتتولقو بتتق  الم  تتی شزار  فاخ تته  جتتواز کتتار را بتته   

 .متگاضی صافر مقنمایم

بتتته عنتتتوان بخشتتتی از  ختتتری  صستتتمت پرشستتته  متگاضتتتی بایتتتم مه تتتل فم هتتت ار اانتتتانی 

فی اررمنتتت عوایتتم شزار  کتتار ش امتتور   ( 0442610)ستتا   تتمارم  را بتته  ( 01111)

ش کتتتوف عوایتتتم  ( 1012029)اجتمتتتاعی   تتتهما ش مع تتتولق    تتتمارم  ستتتا  ارعتتتی   

رحویتتگ نمتتوفم ش رستتقم   "جتتافم نتتافر پشتتتون "شاصتت   "ف اانانستتتان بانتت "بتته ( 01129)

 .بانکی  نرا ض  فرخواست ش سایر  اسناف ضرشرا خویش سازف

 

 : اضر سه نوخ اجازم نامه کار براا ارهاخ خارجی شجوف فارف فر ا : یاففا ت

 

ایتت  اجتتازم نامتته .  کتته بتته متخصصتتق  ش متتاهری  فافم مقشتتوف : اجتتازم نامتته بتته رنتتگ  بتتی 

ستتا  متتمار اعتهتتار بتتوفم ش رنققتترا  اخقتتر نمایتتان ر  نستتت کتته ایتت  اجتتازم   4بتتراا متتم  

 .نامه منهعم صابگ رممیم نمقها م

کتته بتته ارهتتاخ ختتارجی نقمتته  راتته  تتی فافم  تتمم  متتم  اعتهتتار : فاجتتازم نامتته بتته رنتتگ زر
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 سا  ش اقو  ن مه ل فم ه ار اانانی مقها م؛ 4 ن 

کتته بتته کارمنتتمان ختتارجی کورتتام متتم   بتتا فشرم ختتممت : ش اجتتازم نامتته بتته رنتتگ ستتیقم

 .اانانی مقها م 04111کمتر از ی  سا  فر اانانستان فافم  مم ش اقو  ن مه ل 

  گزمان سی مرا

 

 فش الی سه رشز کارا

 

 پرشسه رممیم ش یا رجمیم هماننم پرشسه اخذ جواز کار مقها م پرشسه رممیم ش یا رجمیم

متگاضتتی بایتتم فرخواستتت رممیتتم یتتا رجمیتتم را بتته متتمیریت جتتواز کتتار ارهتتاخ           .0

 .خارجی رس ق  نمایم

 :ضمای  فرخواست

a. اجازم نامه کار سابگه یا منگری  مم کارمنم 

b. رمنمفش صطعه عکو کا 

c. جواز  رکت 

d.       فر صتتوررقکه کارمنتتم بتتا افارم فی تترا  تتامگ کتتار مقشتتوف  یتت  ستتنم عتتمم

اعتتترار از جانتت  افارم صه تتی یتتا بتته زبتتان فرا ش یتتا بتته زبتتان پشتتتو بایتتم ارا تته   

 .گرفف

 .  س و افارم اجازم نامه کار با رممیم ش یا رجمیم مقنمایم .0

نامتته کارارهتتاخ ختتارجی  شزار  کتتار ش امتتور  رتتق  ستتقار رصتتمیی کننتتمم متتمیریت اجتتازم    ن ار / رطابی 

 اجتماعی   هماو ش مع ولق 

 



35 

 

 :اخذ شی م اصامه  ش ماهه 

زمانقکتته کارمنتتم فاختتگ کشتتور  تتمم ش جتتواز کتتار را فریااتتت نمتتوف  موصتتوف  صتتافر بتته اختتذ شیتت م اصامتتت  تتش ماهتته مق تترفف      

 .معموب  مم  اعتهار ای  شی م از سه الی  ش مام مقها م

 ذ شی م اصامه  ش ماههاخ: 8جمش  

 ریصقی  /  رت  

 رممیم شی م سافم به شی م اصامه  ش ماهه  صاب قت رممیم یا رجمیم

استتتخمام کننتتمم فر عتتور کارمنتتم ختتارجی مکتتتوبی را ریاستتت شیتت م  افارم  یستتا     .0 سرزالعمگ رممیم 

 .ش از  نها رگاضاا رممیم شی م کارمنم خویشرا مقنمایم ارایه نموفم

 :ضمای 

 ی پاس ور  معتهرکاپ 

  کاپی  خری  شی م سافم 

 کاپی صرارفاف 

  کاپی خ ت سوانا(CV) ش  هافرنامه ها 

  از زمانقکتتته بتتتار نخستتتت رگاضتتتاا شیتتت م ستتتافم )کتتتاپی فعورنامتتته افارم  یستتتا

 ؛ ش(گرفیمم بوف

 کاپی جواز کار معتهر 

فرصتتتوررقکه همتتته استتتناف مکمتتتگ ش متتتن   با تتتم  افارم  یستتتا فرخواستتتت را بتتته    .4

ر خارجتته  ش از  نجتتا پتتو از ستتی مرا تتگ  فشبتتارم بتته ختتوف متگاضتتی      شزار  امتتو

 .رس ق  فافم خواهم  م  را  نرا با شزار  امور فاخ ه رعگق  نمایم

متگاضتتی مکتتتو  را بتته متتمیریت اررهتتاط خارجتته ش ارهتتاخ ختتارجی شزار  امتتور         .1

 .فاخ ه رس ق  مقنمایم

 .اضی مقمهمممیریت متذکرم فرخواست را پو از سی مرا گ فشبارم به متگ .2

متگاضتتی فرخواستتت رکمقتتگ  تتمم را جهتتت اجتترا   بعتتما بتته ریاستتت پاستت ور     .4

 .شزار  فاخ ه مقهرف

ریاستتت پاستت ور  بتتگ پرفاختتت اتتقو شیتت م را بتته متگاضتتی مقمهتتم  کتته بایتتم بتته        .6

  سا  بان  مربوسه رحویگ گرفف

پتتو از رحتتوی ی پتتو   متگاضتتی  شیتت  بتتانکی  نتترا فشبتتارم بتته ریاستتت پاستت ور  متتی  .0

  شرف

 .ریاست پاس ور  شی م  ش ماهه را به متگاضی اهماو مقنمایم .8

 ی  الی فش هیته زمان براا سی مرا گ
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 فالر  مریکا ی 91:  سه ماهه  اقو رممیم

 فالر  مریکا ی 081:  ش ماهه 

 جنرا  صونسگ  شزرا  امور خارجه ن ار / رطابی 

 http://www.aisa.org.af/visa.phpافارم  یسا خمما  رسریعی براا اخذ شی م پقشکش مقمارف  

 :نررسی سانقه جرمی      1.5

متگاضتتی ختتارجی بایتتم .  متشتته  بایتتم بررستتی گتترفف / صهتتگ از  متتاز اعالقتتت هتتاا رجتتارری فر اانانستتتان  ستتوابی جرمتتی متگاضتتی  

لتت ختویش ارا ته فارف  رتا عتمم فخالتت ش فستت فا تت  شا را فر         ی  رصتمیی نامته ش یتا هتر نتوخ ستنم فی ترا از ستیار  یتا فش         

جتترم ش جنایتتت ش اعالقتتت هتتاا مقتتر صتتانونی بطتتور شاضتتا ابتتراز فا تتته ش رصتتمیی نمایتتم کتته شا فر  تتا   اضتتر رحتتت پق تترف        

 .  صانونی صرار نمارف

ایتت  بررستتی  بخشتتی از  .  رفبررستتی ستتابگه جرمتتی متگاضتتقان اانتتان از سریتتی فی اررمنتتت جتترای  صومانتتمانی پتتولقو صتتور  مق قتت    

 .پرشسه  هت ش راجستریش  با ریاست  هت مرک ا اعالقت هاا رجارری ش افارم  یسا محسو  مق رفف

 :صادرات و واردات 2

 

 

 

شزار  رجتتار  ش صتتنای  مستتؤشلقت  متتافم ستتازا ش متتمیریت اعالقتهتتا مربتتوط بتته رجتتار  بتتق  الم  تتی را بتته عهتتمم فارف  کتته          

ش ستتایر نهتتاف هتتاا فشلتتتی ش  ( ACCI)  ارتتاو رجتتار  ش صتتنای   (ACD)اجتتراا  ن عمتتی  روستتر ریاستتت گمرکتتا  اانانستتتان   

خواهتتان رجتتار  فر اانانستتتان هستتتنم  بایتتم صهتتگ از  متتاز اعالقتهتتاا  تتان    نعتتمم  تترکت هتتا ی کتته .  مقتتر فشلتتتی افارم متتی  تتوف

 .جواز رجارری خویش را از شزار  رجار  ش صنای  اانانستان  اصگ نماینم

 

 

 :ای  فصل موضوعات ذیل را در نر م گ رد

 فریاات جواز رجارری از شزار  رجار  ش صنای  .0

 صرارفاف هاا رجارری .4

 پرشسه صافرا  .1

 پرشسه شارفا  .2

 رعراهنرخ  .4

http://www.aisa.org.af/visa.php
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 :جواز تجارتی وزارت تجارت و صنایع 2.1

ررانستت ورری را ریاستتت  هتتت ش جتتوازفهی شزار  رجتتار  ش صتتنای   متتمیریت ش رن تتق  پرشستته جتتواز فهتتی اعالقتهتتاا رجتتارری ش     

کتته بتته اعالقتهتتاا صتتافرا  ش شارفا  مشتتنو  مق تترفف       صتتنای  هتتر نهتتافا را  شزار  رجتتار  ش .  فر اانانستتتان بتته عهتتمم فارف  

صترف ن تر از اینکته  یتتا  نهتا اعالقتت انیتترافا  ش یتا  ترکت هتتا هستتنم ش اینکته  یتا  نهتتا رجتار  فاخ تی فارنتتم شیتا بتق  الم  تتی                

رجتتار  هتتا بایتتم صهتتگ از  متتاز اعالقتهتتاا  تتان  جتتواز رجتتارری خویشتترا از شزار  رجتتار  ش صتتنای     ایتت .  منحقتت  رتتاجر مق تتذیرف

     .اخذ نماینم

ای  جواز ها کته ام هتا  بنتام جوازاعالقتت مستمی مقها تنم  فر اینجتا منحقت  جتواز رجتارری نامقتمم خواهنتم  تم  رتا بتا جتواز اعالقتت                  

ش یتا بتا رشنتم  هتت اعالقتهتا کته فر ریاستت  هتت مرکت ا اعالقتت رجتارری صتور              یا سرمایه گتذارا کته افارم  یستا صتافر نمتوفم      

 .مق قرف  ا تهام ن رفف

 :نوخ جواز رجارری مخت ر شجوف فارنم چنمی 

 جواز رجارری انیرافا فاخ ی ش یا راجر انیرافا خارجی  -

 جواز رجارری  رکت فاخ ی -

 جواز رجارری گمر  خارجی ش  رکت مخت ر فاخ ی ش خارجی -

 خارجی ش مخت ر فاخ ی ش خارجی, بارچابنی فاخ ی , واز  رکت رران یتی ج -

 جواز ایجاف نماینمگی کم نی خارجی فر اانانستان -

 .که به  کگ انیرافا صمشر می گرفف( کمقشنکارا ) جواز اعالقت خمماری رجارری  -

 .همتنان جوازا براا  رکتهاا رران یتی ش بارچابنی شجوف فارف

ستته اختذ جوازهتتاا اتوو التذکر رگریهتتا  مشتابه مقها تتم؛ رنهتا ریتتاش   ن ایت  خواهتم بتتوف کته  یتتا سترمایه گتتذار          فر  تا   اضتر پرش  

ایت   (.   ترکت استت ش یتا اعالقتت انیترافا     )اانان استت ش یتا رهعته ختارج ش همتنتان ماهقتت نهتافا کته بترایش جتواز فافم مقشتوف            

رصتتمیی نامتته  هتتت ش راجستتتر روستتر کارمنتتم موظتتر  متتاز   یتت  پرشستته فاخ تتی شزار  رجتتار  ش صتتنای  بتتوفم ش ش بعتتم از چتتا  

 :جهت فریاات جواز رجارری از شزار  رجار  ش صنای   متگاضی بایم  رایر ذی را رکمقگ نمایم.  مق رفف

 (م ر اینکه  رکت انیرافا با م) هت ش راجستر با م  ACBR با .1

 .فاراا نمهر رشخقصقه مالقه فهنمم  با م .2

 .نا ی  ان رکمقگ  مم با مبررسی سوابی ج .3

 دریافت جواز تجارتی در کانل :2شکل 
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کتته روستتر شزار  رجتتار  ش  4111مرا تتگ اجتتراا جتتواز هتتا فر شزار  رجتتار  ش صتتنای   فر مگتتررم جتتواز هتتاا رجتتارری ستتا    

 . تصنای  صافر  مم است   رت گرفیمم اس

فر مرکتت  از  تتعها  عوایتتم شزار  مالقتته ش فر   جهتتت رممیتتم  فارنتتمم جتتواز   .  ر مقها تتممتتمار اعتهتتا ایتت  جتتواز بتتراا ستته ستتا    

مالقتته .   هتتو  ش را قتتم پرفاختتت ش رافیتته محصتتوب  مالقتتاری ختتویش   اصتتگ نمایتتم   متترر بایتتم یتت  شبیتتا  از مستتتواقت هتتا  

چتت   متوستتر  ش بتت رگ  فهنتتمگان کوچتت   متوستتر  ش بتت رگ بایتتم رصتتمیی خویشتترا بالتررقتت  از فاتتارر مالقتته فهنتتمگان کو     

 . مسا  ممار اعتهار مقها  جواز رممیم  مم نق  براا سه.  فریاات فارنم

 .   مراجعه کنقم IIجهت مشاهمم اقو ای  جواز ها  لطیا  به ضمقمه 

 شزار  رجار  ش صنای 

مصتتتارف 

   اضاای

مصتتتتتتترف 

 رممیم

 نوخ جواز مصارف جواز مصارف اضاای 

 11111 
 اانانی

ایقکتته از سریتتی ریاستتت  هتتت ش رمتتام جوازنامتته ه

جتتتوازفهی صتتتمشر مق تتتذیرف فر اختتتذ جتتتواز     

جمیتتتم بتتترعیشم اتتتقو فرج اتتتوو مک تتتر بتتته 

پرفاختتتتت فشهتتتت ار اانتتتتانی بابتتتتت صتتتتمشر    

رصتتمیگنامه  هتتت ش بابتتت  تتی اب تتامه جریتتمم    

رستتمی شزار  محتتترم عملقتته کتته اتتی  تترف      

اانتتتانی مقها تتتم ش پتتتو   ن  خصتتتی    4مه تتتل 

فر رممیتتتم نقستتتت صابتتتگ رمویتتتگ مقها تتتم شلتتتی 

 جواز صابگ محاسهه نمقها م

 جواز  رکت مخت ر خارجی ش فاخ ی اانانی 11111
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  11111 
 اانانی

 جواز  رکت رران یتی ش بارچابنی اانانی 11111 

 11111 
 اانانی

/ ر ستتتقو نماینتتتمگی  تتترکت رجتتتارری     اانانی 11111 

 رران یتی

    08111 
 اانانی

 جواز رجارری انیرافا اانانی 08111 

 11111 
 اانانی

 جواز رجارری  رکت سهامی فاخ ی اانانی 11111 

 

 :موافقت نامه های تجارتی 2.2

اانانستتتان اخقتترا  موااگتتت نامتته هتتاا  جمیتتم رجتتارری را امرتتا نمتتوفم استتت  کتته بتتراا کشتتور هتتاا  تترکت کننتتمم میتتاف ش م ایتتاا   

قتتی صرارفارنتتم  پقشتتراتهاا زیتتافا فر بههتتوف رشنتتم کتتار  فر القکتته ایتت  موااگتتت نامتته هتتا فر  تتا   رطه .  مخت تتر را رتتامق  مقنمایتتم

 .موااگت نامه هاا عممم  صوانق  ش رأ قرا   نان رشا صافرا  فر جمش  ذیگ ارا ه مق رفف. رشزمرم بن ر مقرسم

 :موااگت نامه هاا رجارری: 9جمش  

 نگش ش را قرا  اعرا  موااگت نامه 

موااگتتتت نامتتته رران یتتتتی ش   

رجتتتتتتتارری اانانستتتتتتتتان ش  

  (APTTA) پاکستان

اانانستتتتتتتتتتان ش 

 پاکستان 

 را  محمشفیت هاا رران یتی مقان اانانستان ش پاکستان 

شستایر بتتاربرا اانانستتان از سریتتی مستتقر از صهتگ رعتتق   تمم ش فه قتت  هتتاا     

 .من ور  مم به پاکستان رران یت گرفنم

اانان  تی انتختا  نوعقتت شستایر بتاربرا را فا تته شلتی بایتم رشا مستقر          

ش رعتتق   تتمم  رکتتت فا تتته ش از پاکستتتان فر زمتتان رعتتق   تتمم   مشتتخت 

 .خارج گرفنم

 هق  گونه محصو  یا مالقه رشا اموا  رران یتی شارف نمق رفف

زمانکتته . شستتایر بتتاربرا اانانستتتان فاختتگ کشتتور هنمشستتتان نمق رفنتتم    

شستتایر بتتاربرا اانانستتتان بتته ستتر ما  هنمشستتتان ن فیتت   تتم  امتتوا  را 

 .شسایر باربرا هنمشستانی  بارگقرا مقشونم رخ قه نموفم ش فر

  

منتتاسی  زاف رجتتارری  ستتقاا 

 (SAFTA)جنوبی 

 اانانستان 

 بن  میش

 بوران

 هنمشستان

 مالمیر 

کتتاهش فر رعراتته هتتاا گمرکتتی فر اعالقتتت هتتاا رجتتارری منطگتتوا مقتتان  

 کشور هاا عرو سار  

اا عرتتو بایتتم رولقتتم  ر تتم شیتتا   اجنتتا  صافر تتونمم فر فاختتگ کشتتوره 

 .استخراج گرفیمم با م

رمتتام کشتتورهاا عرتتو بایتتم معقارهتتاا م تتی محصتتوب  ستتایر کشتتورها     
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 نق ا  

 پاکستان 

 سریینکا 

 

 WTOرا فر مطابگتتتت بتتتا نگتتتش ش بیحتتته ستتتازمان رجتتتار  جهتتتانی    

 .رعایت نماینم

اموا  صتافرکننمم نقتاز بته اتورم هتاا ختاص ش رصتمیی مهتما فا تته با تنم           

 (صافر مق رفف روسر اراو رجار  ش صنای ) 

موااگتتتتتت نامتتتتته ستتتتتازمان 

 WTO) رجتار  جهتانی   

Agreement) 

کشتتتتتتتتور  049

عرتتتتتتو ایتتتتتت  

ستتتازمان بتتتوفم ش 

اانانستتتتتتتتتان فر 

مر  تتتته الحتتتتاو 

بتته ایتت  ستتازمان   

 .صرار فارف

 صانون م ت هاا کام ه الوفاف 

 پالقسی مراصهت م ی 

اصتتو  راتت  محصتتوب  گمرکتتی بتتراا رمتتام رولقتتما  بتته استتتثناا استت حه 

 انیجارا ش مواف 

 :اتپروسه صادر 2.1

اخقتترا  شزار  رجتتار  ش صتتنای  بتتا همکتتارا رمتتام نهافهتتاا ذیتتمخگ پرشستته صتتافرا   رهنمتتوف صتتافرا  ستترت ش رررقتت  نمتتوفم    

ایتتت  رهنمتتتوف همتتته رش  هتتتا ش صتتتوانق  عمتتتومی موجتتتوف را  تتترت مقمهتتتم  کتتته روستتتر شا تتتم هتتتاا افارا فشلتتتت ش .  استتتت

رهنمتتوف صتتافرا  جهتتت روضتتقا  پرشستته  .   مما  از اانانستتتان رعایتتت مق رفنتتمصتتافرکننمگان  بتته من تتور صتتافرا  کتتاب ش ختت 

ایتت  رهنمتتوف  رمتتام سرزالعمتتگ هتتاا صتتافر  را بمشتتو  رکمقتتگ اورمتته هتتاا مخت تتر       . اع تتی  صتتافرا  ستترت  گرفیتتمم استتت 

.  ت مقستتازفرعرییتتا  ک قتتما   نگتتش ش مستتؤلقت هتتاا نهتتاف هتتاا مخت تتر ذیتتمخگ را  تترت فافم ش پرشستته هتتاا مربوستته را مشتتخ   

فر ایتت  رهنمتتوف ستتعی ش رتتی  فرصستتمت ریتتاش  هتتاا ا تمتتالی فر جریتتان پرشستته صتتافرا  ریصتتقی  بقشتتتر ارایتته گتترفف شلتتی    

 http://moci.gov.af/en :ایتت  رهنمتتوف را مقتتتوان از شیتت  ستتایت شزار   .  رمتتام متتوارف را رحتتت پو تتش صتترار نمقمهتتم  

 .ارایه گرفیمم استفر بخش ذیگ اشرفم  پرشسه هاا صافرا .  اصگ نموف

بنتتا  صتتافرکننمگان نتتاگ یر انتتم بتتراا صتتافرا  امتعتته ختتویش بتتا ستتایر کشتتور هتتا یتتا از    .  اانانستتتان کشوریستتت محتتاط بتته خشتتکه 

پرشستته فر هتترفش .  استتتیافم نماینتتم( کتتارگوا زمقنتتی)ش یتتا از شستتایر ررانستت ورری زمقنتتی  ( کتتارگوا هتتوا ی)ررانستت ور  هتتوا ی 

هتتر پرشستته  تترت  "مرا تتگ میصتتگ"رهتتاا موجتتوف بتتق  ایتت  فش پرشستته  ماننتتم نهتتاف هتتاا ذیتتمخگ  فر   ریاش.   التتت مشتتابه مقها تتم

 .گرفیمم است

 :پرشسه عمومی صافرا  متشکگ از پنخ مر  ه عممم مقها م

 شسه عمومی صافرا پر: 1 کگ 
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یتتا رصتتمیگنامه مهتتم  اشصتتا  نقتتاز استتت کتته کستت  اجازنامتته  بتتراا صتتافر کتترفن بصتتور  هم متتان بتتا رصتتمیگنامه کقیقتتت ش  بعرتتی 

ج  قتتا  مرا تتگ صتتافرا  همتنتتان بنتتا بتته نوعقتتت جتتنو صتتافراری  کشتتور کتته  صتتافرا  بتته  ن صتتور  مق قتترف ش  . اختتذ گتترفف

ایتت  ریتتاش  هتتا هتتر کتتمام فر سرزالعمتتگ مربوستته روضتتقا فافم  . متیتتاش  متتی با تتم( هتتوایی یتتا زمقنتتی)مقتتتوف ررانستت ور  /یتتا رش 

  . مم است
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 :صافر کننمگان بایم رعگق  نماینم صرار ذیگ استجریان عمومی رشنما که 

 :عمومی صافرا  پرشسه:  2 کگ 

 

 مسؤوو تهای نهاد های میت ف ذیدخل در صادرات 2.6
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 :سه گرشم ذیگ رگسق  نموف نهاف هاا مخت ر فخقگ فر پرشسه صافرا  را مقتوان به 

 نهاف هاا رصمیی کننمم 4.2.0

 نمم از ررخقت کابا صافراری از گمر نهاف هاا  مایت کن

 خمما  مشورری مربوط به صافرا 

 :نهاف هاا رصمیی کننمم

نهاف هاا رصمیی کننمم  ن نهتاف هتاا انتم کته انتواخ مخت تر رصتمیی نامته هتاا را صتافر مقنماینتم کته ممکت  بتر مهنتاا نقازمنتما                 

کننتتمم  از ن تتر نوعقتتت رصتتمیی نامتته هتتاا کتته ایشتتان   نهتتاف هتتاا رصتتمیی.  هتتاا صتتانون ش یتتا فریااتتت کننتتمم کتتاب ضتترشر  با تتم 

 :صافر مقنماینم  به فش گرشم رگسق  مقشونم

 )براا بعری اجنا  اجهارا مقها م)اجازم نامه صافرا  کاب  (اختقارا)رصمیی کقیقت 

متعتته بتته  ن صتتافر رصتتمیی امتعتته یتت  امتتر فلختتوام بتتوفم ش رتتا  تتم زیتتاف بستتت ی بتته اصتتیم صتتافراری ش هتت  کشتتور هتتاا کتته ا          

رصتتمیی کقیقتتت را مطالهتته نمایتتم    ( کشتتوریکه امتعتته بتته  ن صتتافر مق تترفف   )فر صتتوررقکه کشتتور شارف کننتتمم   .  مق تترفف  فارف

رصتتمیی کقیقتتت فر متتورف کقیقتتت امتعتته ش یتتا محتتم اینکتته امتعتته متتتذکرم    .  صتتافر کننتتمم مجهتتور خواهتتم بتتوف  نتترا بمستتت  رف  

 .مع وما  ارا ه مقمارف( صنای  فستیفر بابت )ساخت اانانستان مقها نم 

فرصتتوررقکه صتتافر کننتتمم عتتق  امتعتته را بتته نگتتاط مخت تتر    .  بتتراا هتتر کتتارگو یتت  رصتتمیی کقیقتتت جماگانتته صتتافر مق تترفف   

صتتافر نمتتوفم ش بتتراا هریتت   ن رصتتمیی جماگانتته نقتتاز استتت  صتتافر کننتتمم بایتتم رصتتمیی هتتاا جماگانتته بتتراا هتتر کتتارگوا       

کتتاب روستتر نهتتاف هتتاا  .  ننتتمم مقتوانتتم هم متتان فرخواستتت فریااتتت چنتتمی  رصتتمیی را نمایتتم  صتتافر ک.  ختتویش  اصتتگ نمایتتم 

 .مخت ر رصمیی مقشونم که بست ی به نوعقت اصیم فارف

صتتنای  فستتتی  متتواف معتتمنی  ستتن هاا صقمتتتی ش نقمتته صقمتتتی  جتتواهرا   همتته محصتتوب     –بتتراا بعرتتی از کتتاب هتتاا رجتتارری  

 .میی نامه که اجازم صمشر  نها را اراه  سازف  اجهارا مقها ماخذ رص – قوانی  نهارا  سهی 

 نهاف هاا رصمیی کننمم کقیقت ش اجازم صمشر :  01جمش  

 موصعقت  افارم رصمیی کننمم  جنو  نوخ رصمیی نامه

رصتتتتمیی نامتتتته 

 کقیقت

 

 اختقارا

 صالق 
ارحافیتتته مولتتتمی  شصتتتافرکننمم گتتتان  

 صالق  

گمرکتتا  زمقنتتی ش   

 هوایی

 جا  خش مقوم 

 مقوم جا  رازم

 سه ا جا 

  نهارا  سهی 

افارم انکشتتتتاف صتتتتافرا  کشتتتتمش   

 مقوم جا  ش سه یجا  

افارم انکشتتتتتتتتتتتاف 

صتتتافرا  کشتتتمش  

مقتتتتتتتوم جتتتتتتتا  ش 

 سه یجا  

مرکتتتتت  انکشتتتتتاف   مرک  انکشاف صنای  فستی  صنای  فستی 
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 صنای  فستی 

مجتتتتتتتتتتتتتتوز 

 صافرا 
 اجهارا

 موزی  م ی کابگ  (انتق )صنای  فستی 

وزی  کابتتتگ شیتتتا   متتت

گمرکتتتتا  زمقنتتتتی  

 شهوایی

 منرا  ها 

 سنگ هاا صقمتی 

 سنگ هاا نقمه صقمتی 

 

شزار  معتتتافن ش پطتتترشلق    ریاستتتت   

 کافستر 

شزار  معتتتتتتتتافن ش 

 پطرشلق  

 محصوب   قوانی 

شزار  زارعتتت  مالتتمارا ش  بقتتارا ش   

ارحافیتتتته ختتتتمما  رحتتتتارا صتتتتنعتی 

 محصوب   قوانی ش نهاری

ا  ارحافیتتتته ختتتتمم 

رحتتتتتارا صتتتتتنعتی  

محصتتوب   قتتوانی  

 ش نهاری 

 نهارا  سهی 
 

 ریاست  یاظه نهارا  ش صرنطق 

شزار  زراعتتتتتتتتت  

  بقارا ش مالمارا 

 پرشسه فریاات اجازم نامه ش رصمیی نامه ها ش همتنان مسؤشلقت هاا نهاف هاا رصمیی کننمم فر بخش 

  رجتتار  ش صتتنای   کتته فر شیتت  ستتایت ایتت  شزار  صابتتگ    فر رهنمتتوف صتتافرا  شزار  "پرشستته ش سرزالعمتتگ هتتاا صتتافرا   "

 .فستر  مقها م   رت گرفیمم است

 نهاف هاا  مایت کننمم از ررخقت کابا صافراری از گمر  4.2.4

اینکتته چتته .  پتتو از فریااتتت رمتتام رصتتمیی هتتا ش اجتتازم متتورف نقتتاز  صتتافر کننتتمم مقتوانتتم پرشستته رتترخقت گمرکتتی را  متتاز نمایتتم 

کتتار پتتقش گراتتته  تتوف بستتت ی فارف بتته ص تت  صتتافراری  کشتتوریکه کتتاب بتته  ن صتتافر مق تترفف  ش رام        راهتتی بتتراا انجتتام ایتت   

 (.رران یت   مگ ش نگگ زمقنی  ش یا  مگ ش نگگ هوا ی)رجارری 

 :جهت ررخقت گمر   صافر کننمم نقاز به اسناف ذیگ فارف

 اسناف مورف نقاز نهاف هاا ررخقت صافرا :  00جمش  

 موصعقت    صافرکننمم مرج جنو  نوخ سنم

صتتتتتتتور   ستتتتتتتا   

 ( انوایو)
 رمام اجنا   اجهارا 

ارتتاو رجتتار  ش صتتنای  

 اانانستان

 

فاتتتر مرکتت ا ارتتاو رجتتار  ش صتتنای  

 اانانستان 
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 سنم رصمیی مهما
اجهتتتارا بتتته استتتتثناا   

 صافرا  به پاکستان 
 رمام اجنا  

ارتتاو رجتتار  شصتتنای   

 اانانستان 

 فاتتتر مرکتت ا ارتتاو رجتتار  ش صتتنای 

 اانانستان شیا گمرکا  کابگ 
 Aاورم 

بتتتراا کشتتتورهایی کتتته 

را بتتته  GSPختتتمما  

اانانستتتتتتتتان اتتتتتتتراه  

 مقسازنم  اجهارا است

 رمام اجنا  

 رصمیی صحی 
بتتراا رمتتام محصتتوب   

 زراعتی اجهارا است

 مقوم جا  خش 

 مقوم رازم

 سه یجا 

 نهارا  سهی

شزار  زراعتتتتتتتتتتتت  

  بقارا ش مالمارا
 اییگمرکا  زمقنی ش هو

 محصوب   قوانی 
شزار  زراعتتتتتتتتتتتت  

  بقارا ش مالمارا
 گمرکا  زمقنی ش هوایی 

 اورم رران یت 

بتتراا انتگتتا  اجنتتا  از  

سریتتتتتی ررانستتتتت ور   

 زمقنی اجهارا است

 رمام اجنا 
شزار  رجتتتتتتتتتتتتار  

 افارم گمرکا  شصنای  

 گمرکا  اانانستان  رمام اجنا   اجهارا  (SAD)اسناف افارا 

 

 ( One Stop Shop)شتتاف صتتافرا  اانانستتتان  بمن تتور اتتراه   شرا رستتهقی  مرکتت  شا تتم ستتی مرا تتگ استتناف      افارم انک

را فر محوستته گمتتر  کابتتگ ایجتتاف نمتتوفم  ش رمتتام نماینتتمم گتتان افارا  ذیتتمخگ فر ستتی مرا تتگ  استتناف صتتافرا  زیتتر  یتت  چتتتر  

صتافرکننمم گتان بتواننتم رمتام استناف مربوسته را فر یت         ایت  ابتکتار سته  گرفیتم رتا      . شا م فر  گمر  کابتگ اعالقتت متی نماینتم    

مرکتت  شا تتم ستتی مرا تتگ استتناف بمن تتور گتترف هتت   شرا  رمتتام ارگانهتتاا       . محتتگ ش فر همتتان رشز پرشستتو ش پق قتترا نماینتتم  

ایتت  کتتار فر .  ذیتتمخگ فر امتتور صتتافرا  ایجتتاف گرفیتتمم استتت رتتا از ایتت  سریتتی رشنتتم رهقتته استتناف صتتافراری را ستترعت بخشتتم     

ا بایتم بتراا رتاجران امکتان  نترا اتراه  ستازف رتا همته استناف صتافراری خویشترا فر یت  محتگ ش فر جریتان یت  رشز  بتمشن                  رئتور 

 .رأخقر ش معط ی مقر بزم رهقه ش بمست  رنم

 :خمما  مشورری به اعالقت هاا صافراری 4.2.1

ف صتتافرا  اانانستتتان یتت  افارم  افارم انکشتتا. صتتافرکننمم گتتان روستتر افارم انکشتتاف صتتافرا  اانانستتتان  مایتتت  مق رفنتتم     

رحتتت چتتتر شزار  رجتتار    4100شفر ستتا  راستتقو گرفیتتم   GIZبتته همکتتارا موسستته   4116ا بتتوفم کتته فر ستتا   یتتواجرا

هتتمف عمتتمم ش اساستتی افارم انکشتتاف صتتافرا  اانانستتتان      . شصتتنای  منحقتت  یکتتی از ریاستتت هتتاا ایتت  شزار  صرارگراتتت     

ان از سریتتی کمتت  ش همکتتارا بتتا صتتافرکننمم گتتان فر صستتمت راتت  مشتتکی  اتترا  عهتتار  از رتترشیخ ش انکشتتاف صتتافرا  اانانستتت
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رام صتافراری ش رجتتارری ایشتتان مقها تتم رتتا اعالقتتت هتتاا رجتتارری فر ستطا ب نتتم  ن رطهقتتی گرفیتتمم ش بتتا کشتتورهاا ختتارجی رهافلتته   

 .صور  گقرف ش بمی  شسق ه ر م اصتصافا فر کشور رامق  گرفف

 : اف صافرا  اانانستان عرضه مق رفففارم انکشاخمماری که از جان  

   ارایه شرکشای هاا  موز ی فر عرصه ممیریت صافرا 

 شرکشاپهاا ظراقت سازا براا رجار فر عرصه ممیریت عمومی ش بازاریابی 

 انجام رحگقی مارکقت 

 انکشاف فیتابقو براا رجار صافر کننمم 

 لم  یاراه  ساخت  ا ترا  صافرکننمگان به نمایش ام ش ج سا  بق  ا 

 رام انمازا نمایش ام هاا منطگوا براا معرای امتعه اانانی فر فاخگ ش خارج از کشور. 

 شسایر خمما  فر عرصه صافرا  براا رجارصافرکننمم 

فر  القکتته اساستتا  صتتافرکننمم گتتان مقتواننتتم بعتتم از فریااتتت ستتنم رصتتمیی مهتتما  بتتمشن فر ن رفا تتت فریااتتت هرگونتته اجتتازم یتتا    

پرشستته صتتافرا  را  متتاز نماینتتم  شلتتی بعرتتی استتتثناوها فر برابرصتتافرا  اجنتتا  محتتمشف  تتمم ماننتتم منتترا   ستتنم رصتتمیی فی تتر  

 . ش بعری انواخ محصوب  زراعتی فر ن ر گراته  مم است  صنای  فستی ها محصوب   قوانی 

 :اخذ رصمیی نامه مهما یا اورمه الر 4.2.2

رصتتمیی نامتته مهتتما عهتتار  از   . یتتم رصتتمیی نامتته مهتتما را  اصتتگ نمایتتم   بعتتم از فریااتتت اجتتازم نامتته  متتورف نقتتاز  صتتافرکننمم با   

ک متته مهتتما بتته کشتتوریکه امتتوا  ش اجنتتا   فر  . سنمیستتت کتته جهتتت رصتتمیی رولقتتما  یتت  کشتتور  متتورف استتتیافم صتترار مق قتترف 

بته کشتورا استیو    منهت  بته کشتورا استیو نمقشتوف کته امتعته از  ن انتگتا  گرفیتمم با تم  ب کته            .  ن ساخته مقشتوف رع تی مق قترف   

فر  تتا   اضتتر اارمتتت هتتاا متیتتاش  رصتتمیی نامتته مهتتما  بتتراا صتتافرا  شجتتوف .  مقشتوف کتته امتعتته فر  نجتتا رولقتتم گرفیتتمم با تتم 

  :فارف

 اارمت رصمیی نامه مهما : 04جمش  

 مصارف رصمیی نامه  کشور 

یتت  اارمتتت مشتتخت   –رصتتمیی نامتته مهتتما   چق   کوریا ش هنمشستان 

 اانانی  111 ف فارفبراا هر کشور شجو

 رصمیی نامه مهما /  Aاورم  سایر کشور ها 

صتتافرکننمم گتتان اانتتان امتقتتاز مناستت  ش بعرتتی استتتنثنا  بزمتته را از بتته استتا  مگتتررا  ستتازمان رجتتار  بتتق  الم  تتی از بقشتتتر      

یکتتی از ایتت  امتقتتازا  . فکشتتورهاا جهتتان فریااتتت مقنمایتتم زیتترا اانانستتتان از جم تته کشتتور هتتاا انکشتتاف نقااتتته محستتو  مق تترف

سقستتت  بررتترا عمتتومی عهتتار  از مستتتثنا بتتوفن از بهتتتری  اصتتو  هتتاا پذیراتتته  تتمم م تتی بتته      .  سقستتت  بررتترا عمتتومی مقها تتم 

اانانستتتان . هتتمف کتتاهش رعراتته هتتا بتتراا کشتتور هتتاا انکشتتاف نقااتتته استتت  جتتما از کتتاهش رعراتته هتتا بتتراا کشتتورهاا منتتی     



47 

 

ستتتثناا جنتتگ ااتت ار هتتا ش متتواف انیجتتارا بتته کشتتورهاا  تتامگ  ستتازمان رجتتار  جهتتانی صتتافر     مقتوانتتم اجنتتا  ش امتتوا  را بتته ا 

 .نمایم که به اسا  اصو  رمام محصوب  به استثناا جنگ اا ار ها عارا از محصوب  گمرکی مقها م

مستتما مقها تتم    A بمن تتور فریااتتت چنتتق  نتتوخ امتقتتاز ایجتتا  مقنمایتتم رتتا صتتافر کننتتمم گتتان رصتتمیی نامتته مهتتما را کتته بتته اتتورم

جهتت بارگتذارا ش انتگتا  اجنتا  شیتا امتوا  رولقتم ش پرشستو  تمم از کشتورهاا انکشتاف نقااتته بته               A اورمته . فریااتت نماینتم  

 .شیا سقست  برررا عمومی راج  مق رفف  A کشور هاا انکشاف یااته مورف استیافم صرار گراته ش معموب  منحق  اورم

استتاو رجتتار  ش صتتنای  اانانستتتان فاراا . ستتر استتاو رجتتار  ش صتتنای  اانانستتتان روزیتت  مق تترففرو A رصتتمیی نامتته مهتتما ش اتتورم

نماینتتمم گتتان متعتتمف فر گمرکتتا  کابتتگ  گمرکتتا  مقتتمان هتتوایی ش فاتتارر شبیتتتی گمرکتتا  مقها تتم رتتا صتتافرکننمم گتتان            

 .رصمیی نامه مهما را فریاات نموفم ش فر همان رشز محصوب  گمرکی را پرفاخت نماینم

فر صتتور  صتتافرکننمم گتتان امتتوا  شیتتا اجنتتا  مربوستته ختتویش را بتته پاکستتتان صتتافر نماینتتم  موصتتوف یتتا موصتتواه نقتتاز بتته        

 .رصمیی نامه مهما نما ته ش از ای  مر  ه مستثنا محسو  مق رفف

و بتتا  استتاو  رجتتار  ش صتتنای   اانانستتتان صتتافرکننمم گتتان را فر صستتمت صتتمشر صتتور   ستتا  یتتا انتتوای          :یاففا تتت مهتت   

صتتافرکننمم گتتان صتتور   ستتا  را رهقتته ش رررقتت  نمتتوفم ش بتته ارتتاو رجتتار  شصتتنای       . متتراجعق  کمتت  ش همکتتارا مقنمایتتم 

کارمنتتمان . جهتتت من تتورا نهتتاا ارایتته مقمارنتتم A اانانستتتان همتترام بتتا لستتت امتتوا  هن تتام رگاضتتا رصتتمیی نامتته مهتتما شیتتا اتتورم 

ررستتی نمتتوفم ش فر صتتور  موجوفیتتت هرگونتته ا تتتهام پقشتتنهاف نستتخه     استتاو  رجتتار  شصتتنای  اانانستتتان صتتور   ستتا  را ب   

چنتتق  . جمیتتم صتتور   ستتا  را نمتتوفم شیتتا از صتتافر کننتتمم رگاضتتا مقنمایتتم رتتا یتت  صتتور   ستتا  جمیتتم رهقتته ش رررقتت  فهتتم 

ستته ختتویش را نتتوخ ختتمما  رنهتتا فر استتاو رجتتار  ش صتتنای  اانانستتتان رتتامق  مق تترفف متتثیا اگتتر صتتافر کننتتمم مستتتگقما  استتناف مربو

نماینتتمم .. فا تتتیابته گمرکتتا  کابتتگ ارایتته نمایتتم ش ا تمتتاب  بعرتتی ا تتهتاها  فر صتور   ستتا  یتتا بتتگ فر استتناف شجتتوف خواهتتم   

استتاو رجتتار  ش صتتنای  از صتتافر کننتتمم رگاضتتا بتته عمتتگ مقتت رشف رتتا ا تتتهاها  را رصتتحقا نمتتوفم ش استتناف مکمتتگ را فشبتتارم بتته ایتت   

 .افارم ارایه نمانم
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شصتتمشر صتتور   ستتا  فر استتاو رجتتار  ش صتتنای  اانانستتتان فر  تتکگ ذیتتگ  Aرگاضتتاا رصتتمیی نامتته مهتتما شیتتا اتتورم  پرشستتقتر

 :بقان گرفیمم است

 پرشسه رصمیی نامه مهما:  4 کگ 

 

اگتتر صتتافرکننمم بخواهتتم مستتتگقما رصتتمیگنامه مهتتم  را از نماینتتمم ارتتاو رجتتار  ش صتتنای  فر افارم گمتتر  اختتذ         : نتتو  مهتت  

 . روانم خوف  ش یا از سریی استخمام ی  کمقش  کار سهی مرا گ ذیگ اصمام کنم نمایم  می

 فریاات ررخقت گمرکی براا انتگا  جنو  4.2.4

بتراا ستی مرا تگ    . پو از اخذ جتواز ش ستایر رصتمیگنامه هتاا بزم  صتافر کننتمم متی روانتم بته ستی مرا تگ گمرکتی اصتمام نمایتم              

 : ام فهمگمرکی  صافر کننمم بایم اصماما  زیر را انج

   ( اجهارا براا همه)فخو  اجنا  فر انهار گمر 

  ( براا همه اصیم زراعتی)اخذ رصمیی صحی نهاری 

  ( اگر براا رران یت)اخذ اورم رران یت 

   ( اجهارا براا همه)اخذ اظهارنامه صافرا 

 محموله به انهار گمرکا فخو   4.2.6

نخستتت  نهتتا را فر انهتتار  گمتتر    م  مقنمایتتم رتتا فر صتتم هرگتتام  صتتافر کننتتمم محصتتوب  ختتوف را بتته گمتتر  متتی بتترف  ایجتتا   

فر صتتورری کتته صتتافرا  از مستتقر هتتوایی صتتور  متتی گقتترف  صتتافرکننمم بایتتم از سریتتی گمتتر  مقتتمان هتتوایی     . فاختتگ نمایتتم
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ش فر صتتورری کتته صتتافرا  از مستتقر زمقنتتی صتتور  گقتترف  صتتافرکننمم بایتتم از سریتتی ریاستتت گمتتر   . کابتتگ ستتی مرا تتگ کنتتم

 . افارا  مح ی  ن اصمام نمایمکابگ ش یا 

 : ج  قا  ای  پرشسه به صور  ذیگ می با م
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 فخو  کارگو فر رحوی خانه گمر : 6 کگ 

 

صتتافر کننتتمم همتنتتان متتی روانتتم اجنتتا  ختتوف را صهتتگ از اختتذ رصتتمیی مهتتم  از ارتتاو رجتتار  ش صتتنای  فر گمتتر  فاختتگ     :نتتو 

پتتو از  نکتته اجنتتا  فر انهتتار  . ریتتی گمتتر  فر انهتتار فاختتگ  تتمم با تتم ستتازف  امتتا اجنتتا  بایتتم صهتتگ از ستتی مرا تتگ استتناف از س  

 . فاخگ گرفیم  اگر پو از اخذ اسناف بزم از اراو رجار  ش صنای  ش گمر  می روانم از انهار خارج گرفف

 اخذ رصمیی نامه صحی نهاری  4.2.0

ش  قوانتتا  ( گقاهتتان سهتتی مقتتوم هتتاا خشتت  ش رتتازم  ستته یجا   )رصتتمیی نامتته صتتحی نهتتاری اگتتر بتتراا محصتتوب  زراعتتتی    

مرا تتگ اختتذ  . ایتت  رصتتمیی روستتر روستتر ریاستتت صتترنطق  شزار  زراعتتت  مالتتمارا ش  بقتتارا صتتافر متتی گتترفف      . بزم استتت

 : رصمیی صحی نهاری به صور  ذیگ می با م

 مرا گ فریاات رصمیی صحی: 0 کگ 

 
 :فریاات اورمه رران یت 4.2.8

بتته . سریتتی یتت  کشتتور فی تتر اصهتته فریااتتت اتتورم رران یتتت اصتتمام کنتتم    صتتافر کننتتمم بایتتم اگتتر فر صتتور  رران یتتت اجنتتا  از  

اتورم رران یتت رنهتا بتراا انتگتا  اجنتا  از       . عنوان مثا   فر صتورری کته بخواهتم اجنتا  را از سریتی پاکستتان بته هنتم انتگتا  فهتم          

نو بته چته کشتورا صتافر متی      مسقر زمقنی نقاز استت ش بتراا انتگتا  از مستقر هتوایی بته  ن نقتازا نقستت  صترف ن تر از اینکته جت            
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پتتو از  نکتته صتتافر کننتتمم رمتتام استتناف بزم فی تتر را اختتذ نمتتوف  اتتورم رران یتتت روستتر نماینتتمم ریاستتت رجتتار  بتتق        . گتترفف

 ستنم شا تم افارا   "صتافر متی گترفف ش بعتم از  ن صتافرکننمم بته اختذ         (MOCI) شزار  رجتار  ش صتنای    (ITD) الم  تی 

(SAD)  که بایم به نماینمم ریاست رجار  بق  الم  ی ارا ه  وف صرار ذیگ استاسنافا . اصمام می نمایم : 

   ( فر صور  ل شم)جواز صافرا 

  رصمیی کقیقت ش مکتو  افارم رصمیی کننمم(  به عنوان مثاARFVPA  HDC  ACEGش مقرم  ) 

 صوررحسا  صافر کننمم /بگ 

  اورمA   یا رصمیی مهم 

  ( فر صور  ل شم)رصمیی صحی نهاری 

 پرشسه فریاات اورمه رران یت: 8  کگ

 

 اظهارنامه صافرا فریاات  4.2.9

 را قم اسناف/ پرشسه بازرسی کارگو : 9 کگ 
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 کارگوبارگقرا ش رخ قه  4.2.01

 پرشسه رخ قه کارگو: 01 کگ 

 
 

 پروسه واردات 2.8

اسیعتتا   سقستتت  ارومارقتت  بتتراا )) فیتتت رستتهقی  اررهتتاط مق قتترف  بنتتمرگام ش موجو ش مشخصتتا  بتته ماهقتتت  پرشستته شارفا 

 (.فر  نجا شجوف فارف یا خقر( گمرکی

 (که فاراا سقست  ارومارق  مع وما  گمرکی با م)بنمرگام : 01جمش  

 :ریصقی /  رت 

 –ورخ  رتت –ستت ق  بولتتم    –استتیم ص عتته   – قررتتان  – صقنتته : مواصتت ت بتته اانانستتتان ش من تتورا انتگتتا  رران یتتتی فر بنتتافر     

 زرنخ –رورمونما 

 . اضر مق رفنمکارگو جهت رکمقگ معاینه امنقتی ش مهاجر  به پولقو سر ما اانان /نگ قهشاسطه /راننمم .0

رنتتاژ ب نتتم شزن شاستتطه    کتتارگو جهتتت  هتتت زمتتان مواصتت ت ش راپتته  فر صتتور  موجوفیتتت رتترازش      /شاستتطه نگ قتته /راننتتمم .4

رکقنتتگ شستتایر  از گمتتر   اضتتر گرفیتتمم ش بعتتما  بتته محتتگ معتتق  پا    کتتارگو  بتته بنتتمر ستتر ما رتترخقت اجنتتا   / قتتهنگ

 .فاخگ مقشوف
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 .شزن شاسطه نگ قه را به یکی از  رکت هاا بارچابنی ارا ه مقمارف گ ار ش  CMRراننمم  .1

 تترکت بارچتتابنی یتت  اورمتته اظهتتار نامتته ابتتتما ی را کتته  تتاشا ریصتتقی  امتعتته مقها تتم رررقتت  فافم ش  نتترا بتته فی اررمنتتت   .2

  ش فر ( قررتتان  رورمونتتما  استتیم ص عتته   صقنتته ش  تتقرخان بنتتمر     ) فر بعرتتی از بنتتافر .  رثهقتتت گمرکتتا  رستت ق  مقنمایتتم  

خصتتوص شستتایر نگ قتته پاکستتتانی کتته فاختتگ ص متترش اانانستتتان مق رفنتتم  امتعتته رجتتارری بایتتم از شستتایر ختتارجی رخ قتته ش بتته   

 .  شسایر نگ قه  هت  مم اانانستان بار گرفنم  را به مسقر خویش فر فاخگ ص مرش اانانستان افامه فهنم

رهقتتته  ASYCUDAرا فر  T1اظهتتتار نامتتته بارنامتتته ش اتتتورم اظهتتتار نامتتته ابتتتتما ی    CMRبتتتا استتتتیافم از ریصتتتقی   کمقشتتتنکار .4

 ( صرف فر بنافر کشور ایران)مقنمایم

منحقتت  ررتتمق  بتته  اقصتتم ارز  اجنتتا  شارفارتتی را بمن تتور رهقتته ش رررقتت  اورمتته رران یتتت      001کمقشتتنکار فر  تتمشف   .6

 .ق  مقنمایمفی اررمنت مربوسه رس 

 .پرفاخت مقنمایمرا  T1اورمه را به خ انه فار رس ق  نموفم ش اقو  T1( سیقم رنگ)اورم چاپی  کمقشنکار .0

  رستتقم پرفاختتت  ش استتناف مربوستته را بتته فاتتتر  T1 (ستته رنگ)  یتت  اتتورم ختتالی T1اتتورم ( ستتیقم رنتتگ)  کتتاپی کمقشتتنکار .8

 .رران یت گمر  رس ق  مقنمایم

 .ای  معاینه را اجرا مقکنم امتعه را بزمی پنمارف  کمقشنکار هفرصوررقکه گمر  معاین .9

متتورف ن تتر را رثهقتتت نمتتوفم  ش  تترایر   ( فی تتوا)را  هتتت ش امرتتا نمتتوفم  انهتتار   T1( ستته رنگ)پتتو از  نکتته گمتتر  اتتورم   .01

 .ش اسناف را فریاات مقنمایم T1کاپی امرا  مم  کمقشنکارخاص مسقر برنامه  مگ ش نگگ را روصقه کرف  

 .  امرا  مم ش اسناف  به فرشازم خرشجی متوصگ مق رفف T1کارگو با اورمه /شاسطه نگ قه/نممران .00

 

 (ASYCUDAبمشن )بنمرگام : 02جمش  

 ریصقی / رت 

  ا کا   - 01مایگ  – ا خان   –میم خان : رمواص ت به اانانستان ش من ورا انتگا  رران یتی فر بناف

 . اضر مق رفنمکمقگ معاینه امنقتی ش مهاجر  به پولقو سر ما اانان کارگو جهت ر/شاسطه نگ قه/راننمم .0

ب از گمتتر   اضتتر گرفیتتمم ش اظهارنامتته  بارنامتته هتتا  اظهارنامتته کتتارگو بتته بنتتمر ستتر ما رتترخقت کتتا/قتتهشاستتطه نگ /راننتتمم .4

یتت  بتتگ بتتراا  .  صتتافرا  گمرکتتی از بنتتمر صتتافر کننتتمم ش ب هتتا را جهتتت  هتتت ش راجستتتر بتته افارم گمتتر  ارا تته مقتتمارف    

 .به راننمم فافم خواهم  م  که بعم از  ن به پارکنگ مربوسه فاخگ خواهم  م "خا  پولی"

رستت ق  ( فب ) کمقشتتنکارختتا  پتتولی را بتته افارم گمتتر  پرفاختتت نمتتوفم ش رمتتام استتناف  ب هتتا  ش رستتقم هتتا را بتته     "راننتتمم  .1

 .مقنمایم

مم فر استتناف  رهقتته نمتتوفم ش همتته را بتته فاتتتر رران یتتت گمتتر   خهتتر را  بتتر استتا  ریصتتقی  ارا تته  تت اورمتته ع تت   کمقشتتنکار

 .  ارا ه مقمارف

اقصتتم ارز  اجنتتا  شارفارتتی را بمن تتور رهقتته ش رررقتت  اورمتته رران یتتت منحقتت  ررتتمق  بتته        001کمقشتتنکار فر  تتمشف   .2

 .فی اررمنت مربوسه رس ق  مقنمایم
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اتتقو  نتترا بتته نماینتتمگی ف    کمقشتتنکاری نمتتوف  ش مهتترش ب  کتتانتقنر را رصتتمی   خهتترپتتو از  نکتته گمتتر  اورمتته ع تت      .4

 .اانانستان بان  مق رفازف

 .رسقم پرفاخت را به فاتر رران یت گمر  ارا ه مقمارف  که ای  فاتر همه اسناف را می  ه ش امرا مقنمایم کمقشنکار .6

همتته استتناف  هتتت ش    .ش ستتایر استتناف امرتتا  تتمم را بتته فاتتتر  هتتت ش راجستریشتت  گمتتر  ارا تته مقتتمارف    خهتترع تت   کمقشتتنکار .0

 .زفم  مم ش امرا مقشونم راجستر  مم   مارم

 .همه اسناف امرا  مم را به راننمم رس ق  مقنمایم کمقشنکار .8

 .  ش سایر اسناف به فرشازم خرشجی متوصگ مق رفف خهرکارگو با اورمه ع   /شاسطه نگ ق ه/راننمم .9

 

 نگگ رران یتیفی وا ررخقت کاب فر فاخگ کشور رها ی  مگ ش : 04جمش  

 ریصقی / رت 

 –گرفیتت   –اتتقم  بتتاف  –اتترام  –ب تتخ  –استتم باف  –انتتمخوا : مواصتت ت بتته اانانستتتان ش من تتورا  متتگ ش نگتتگ رران یتتتی فر بنتتافر 

 زرم  اری  –زرنخ  –رالگان  – قرخان بنمر  –صی   –خوست  –کنمهار  –کابگ  –جی   باف  –هرا  

وا فاخ تتی رتترخقت کتتاب  اضتتر  تتمم رتتا گمتتر  بتوانتتم مهتتر ش ب  هتتا را معاینتته ش   کتتارگو بتته فی تت/شاستتطه نگ قتته/راننتتمم .0

 .مربوسه شارف گرفف( گوفام)مواص ت را  هت ش راجستر نمایم  پو از  ن شا مقتوانم به ذخقرم گام 

 .ایمبه گمام  اضر  مم اسناف را از راننمم رس ق   مم  ش پرشسه رخ قه محموله را مشاهمم مقنم( فب ) کمقشنکار .4

 .رهقه مقنمایم ASYCUDAرا فر  IM4اظهار نامه  کمقشنکار .1

  ش مهتتر نمتتوفم ش  نتترا ضتتمقمه ستتایر استتناف بتته فاتتتر پتتذیرا ی گمتتر      امرتتا(پرنتتت)را چتتای  IM4اظهتتار نامتته  کمقشتتنکار .2

 .ارا ه مقمارف

 .جوا  ارا ه مقنمایم به سواب  مامور گمر  کمقشنکارفر صوررقکه اظهار نامه نقاز به رصمیی اسناف فا ته با م   .4

نقتت  فر  نجتتا  اضتتر  کمقشتتنکارفر صتتوررقکه نقتتاز بتته ریتتتقش کتتاب با تتم  زمانقکتته متتامور گمتتر  امتعتته را معاینتته مقکنتتم      .6

 .مقها م

 گتتوو گمرکتتی ش اتتقو هتتا را بتته نماینتتمگی ف اانانستتتان   کمقشتتنکارزمانقکتته گمتتر  اسیعقتته ارزیتتابی را صتتافر مقنمایتتم    .0

 .بان  مق رفازف

 .رسقم هاا مهر ش امرا  مم را به فاتر مرخصی گمر  ارا ه مقمارف کارکمقشن .8

 .امر امرا  مم مرخصی را فریاات فا ته ش جهت انتگا  امتعه ررانس ور  رمار  مقکنم کمقشنکار .9

امتتر امرتتا  تتمم مرخصتتی را بتته گتتوفام ارا تته فا تتته  ش از جریتتان بقتترشن  شرفن امتعتته جهتتت رستت قمی  ن بتته شارف   کمقشتتنکار .01

 .نمم ن ار  مقنمایمکن

بتته گمتتر  ارا تته مقتتمارف رتتا مه تتل  گام منهتت  بمستتت  متتمم استتت  کتتاپی هتتاا امتتر امرتتا  تتمم مرخصتتی را کتته از بنتتمر  کمقشتتنکار .0
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 .  سقکقوریتی را فشبارم بمست  رف

 

 بنمر فخو  مستگق  به اانانستان ش اشلق  بنمر ررخقت: 06جمش  

 ریصقی / رت 

مقتتمان هتتوا ی  –مقتتمان هتتوا ی کنتتمهار  –مقتتمان هتتوا ی کابتتگ :  متتگ ش نگتتگ رران یتتتی فر بنتتافر مواصتت ت بتته اانانستتتان ش من تتورا

 .پوسته گمرکی ریگ فر  قرران –م ار  ریر 

 .بارنامه هوا ی را از  رکت ررانس ورری بمست می  شرف کمقشنکار .0

شارف کننتتمم اتتراه  مق تترفف  رهقتته     بتتا استتتیافم از مع ومتتا  ش استتنافیکه روستتر    ASYCUDAرا فر  IM4اظهارنامتته  کمقشتتنکار .4

 .مقکنم

  امرتتا ش مهتتر نمتتوفم ش  نتترا ضتتمقمه ستتایر استتناف بتته فاتتتر پتتذیر  گمتتر  ارا تته   (پرنتتت)را چتتای  IM4اظهارنامتته  کمقشتتنکار .1

 .مقمارف

 .به سواب  مامور گمر  جوا  ارا ه مقنمایم کمقشنکارفر صوررقکه اظهار نامه نقاز به رصمیی اسناف فا ته با م   .2

نقتت  فر  نجتتا  اضتتر   کمقشتتنکارصتتوررقکه نقتتاز بتته ریتتتقش کتتاب با تتم  زمانقکتته متتامور گمتتر  امتعتته را معاینتته مقکنتتم      فر  .4

 .مقها م

 گتتوو گمرکتتی ش اتتقو هتتا را بتته نماینتتمگی ف اانانستتتان    کمقشتتنکارزمانقکتته گمتتر  اسیعقتته ارزیتتابی را صتتافر مقنمایتتم     .6

 .بان  مق رفازف

 .مم را به فاتر مرخصی گمر  ارا ه مقمارفرسقم هاا مهر ش امرا   کمقشنکار .0

 .امر امرا  مم مرخصی را فریاات فا ته ش جهت انتگا  امتعه ررانس ور  رمار  مقکنم کمقشنکار .8

ارا ته فا تته  ش از جریتان بقترشن  شرفن امتعته جهتت رست قمی  ن بته           ههتان  مولته  امتر امرتا  تمم مرخصتی را بته ن      کمقشنکار .9

   .شارف کننمم ن ار  مقنمایم

 

 :یاففا ت هاا مه 

کته همته   )فرصتوررقکه امتعته از سریتی ررانست ور  هتوا ی انتگتا  گرفیتمم با تم  فاتتر گمتر  مقتمان هتوا ی بتگ را               (0)

یکجتتا بتتا امتعتته شارف  تتمم ش ب هتتاا  نتتان  بتته افارم گمتتر  ارستتا    ( مشخصتتا  امتعتته شارف  تتمم فر  ن فرج استتت 

 .مقکنم  جا قکه پرشسه اوو رعگق  مق رفف

شرو ش یتتا اشراصتی استت کتته یت  رتتاجر بایتم فر هتر یکتتی از نماینتمگی هتاا رجتتارری ختارجی فر ختتارج          رخهت ع ت    (4)

ایتت  سنمیستتت کتته مع ومتتاری چتتون  .  از کشتتور  متتافم نمتتوفم ش روستتر امرتتا هتتا ش مهتتر هتتا رصتتمیی گرفیتتمم با تتم  

رجتتارری   استت   تترکتی کتته امتعتته از  ن خریتتمارا گرفیتتمم استتت  خریتتمار ش مع ومتتا  مشتترت فر متتورف امتعتته       
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ایتت  ستتنم مهتت  بتتر استتا  امتعتته خریتتمارا  .  فر  ن فرج مقها تتم(  تترت هتتر ص تت   مگتتمار  بستتته بنتتما  ش امثتتا   ن )

اشلتتق  سنمیستتت کتته افارم  خهتترع تت  .   تتمم ش ب هتتا ی کتته از جانتت   تترکت ارش تتنمم فافم  تتمم انتتم رهقتته مق تترفف  

 .مقکننم گمر  اانانستان فر  ق  شرشف امتعه به ص مرش ای  کشور مطالهه

 نر واردات ها تترفه/  ماو ات  2.3

رعراتته گمرکتی مالقتتا  شارفارتتی  نتترا بتر استتا  سهگتته بنتتما   .  مالقتا  بتتر اکثریتتت اجنتا  بتتر استتا  صقمتتت  ن رعتق  مق تترفف   

براستا   .  رعراتته گمرکتی  ن تر بته پقشتنهاف متمیر عمتومی گمتر   روستر شزیتر مالقته رصتوی  مق ترفف             .   نان رعقتق  مقکنتم  

ان گمتتر  کتته اجتتازم نامتته    کمقشتتنکارریاستتت جمهتتورا اانانستتتان  اگتتر  نعتتمم از      4111جتتوبا  02ارمتتان متتورخ  

ی قت مرخصتتی امتعتته شارفارتتی یتتا صتتافراری از گمتتر  اانانستتتان را فارا         مالقتته را فر فستتت فا تتته با تتنم  صتت    شزار

فافم  تمم ش بتا اضتااه نمتوفن رترمق  ش      معااقتت بتر استا  معاهتما   صتوانق  م تی ش بتق  الم  تی  مگتررا  ش امثتا   ن           .  مقها نم

 :اصیم شارفاری ذیگ از  گوو گمرکی معاف مقها نم.  یا ضمای  به برنامه رعراه صابگ رطهقی مقها م

              امتعتته شارفارتتی روستتر کارمنتتمان فشلتتتی کتته فر جریتتان ستتیر رستتمی شارف گرفیتتمم ش متتتاخ  ن  سهتتی رعراتته

 .ها ماانانی ن( یکصم ه ار) 011111گمرکی  بقشتر از 

        شستتایگ ش رجهقتت ا  فاتتتر کتته متع تتی بتته نماینتتمگی هتتاا سقاستتی ش افارا  بتتق  الم  تتی بتتوفم ش بتتراا استتتیافم فر

اصامت تتام هتتاا نماینتتمگان سقاستتی ستتایر کشتتور هتتا فر اانانستتتان شارف گرفیتتمم با تتم  پتتو از را قتتما مراجتت             

 .مربوط

       اانانستتتان اییتتاا شظقیتته مقنماینتتم ش   شستتای ی کتته بتته هتتمف استتتیافم  خصتتی روستتر کارمنتتمان ختتارجی کتته فر

 .مطابی  رایر صرارفاف هاا استخمام ایشان  شارفم  مم با م

 کتابها  جرایم  مجی   ش اخهار مجاز 

                 امتعه رهقه  تمم بتراا پترشژم هتا ی کته از سریتی صرضته هتا رمویتگ گرفیتمم ش یتا روستر نماینتمگی هتاا انکشتاای ش

 .یا خصوصی  ش یا براا ایشان به کشور شارف گرفیمم با میا خقریه م ی ش بق  الم  ی چه فشلتی ش 

    م حگتتا   خصتتی کتته روستتر هقتتأ  هتتاا اانتتان ش یتتا کارمنتتمان بتتق  الم  تتی اانتتان ش اعرتتاا اامقتتگ هتتاا  تتان فر

 خارج از کشور استیافم مق رفف؛

 امتعه  خصی مسااری  مطابی رعراه گمرکی؛ 

 نمونه یا سم گ هاا رجارری ش رحایر ره قناری 

 اانانی ش یا  کمتر از  ن با م؛ 4111گ هاا پستی که ارز   ن پارس 

 ر  قنا  ش یا جوا   ااتخارا؛ 

      ش یتتا  گتتوو  هتتت اختتتراخ صتتنعتی یتتا    ( کتتاپی رایتتت )نمونتته ارستتا   تتمم بتته ستتازمانهاا  یاظتتت از  تتی کتتاپی

 رجارا؛

   ایر کشتتور هتتا بتته م کقتتت هتتاا صابتتگ انتگتتا  مستتتعمگ متع تتی بتته ا خاصتتی کتته بتتا رنققتتر مکتتان زیستتت ختتویش از ستت

 اانانستان می  ینم  مطابی  رت رعراه گمرکی؛
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  اانانی با م؛ 0111محموله  ی که ارز   ن کمتر از 

        قوانتتا  ش  شتترا  نتتباف ختتالت   قوانتتا  ببرارتتوار  متتواف بقولتتوژیکی ش کقمقتتایی کتته بتتراا رحگقگتتا  ع متتی 

 ضرشر  انم؛

 هاا نوعقت انساج؛ مواف فرمانی با منشاو انسانی ش گرشی هاا خون ش معرف 

 موافا که براا کنترش  کقیقت محصوب  فارش ی بکار مقرشف؛ 

      متتواف محرشصتتاری  رشمنقتتا   ش رجهقتت ا  کتته همتترام بتتا شستتایگ نگ قتته  متتگ گرفیتتمم ش بتتراا اعالقتتت عتتافا  نتتان

   بزم مقها م  با روجه به عم کرف مربوسه؛

  وراا شزیران معااقت  اصگ نموفم با نمسایر اجنا  که بر اسا  پقشنهاف شزیر مالقه ش من ورا . 

رعراته هتتا بتتا فر ن رفا تت نتترخ رستتمی م تتی ارز هتا  کتته روستتر ف اانانستتان بانتت  بتته من تتور ارز  گتذارا کتتاب منتشتتر مق تترفف       

 .رعق  مقشونم

مطتتابی ایتت  کتتار بتتا استتتیافم از ریصتتقی  ش کتتوف هتتا    .  متتمیریت عمتتومی گمرکتتا  مستتؤش  سهگتته بنتتما رعراتته اجنتتا  مقها تتم   

جهتتت .  سقستتت  ستتازمان گمتتر  جهتتانی ش بتتراا ارزیتتابی عتتوارر گمرکتتی مربوستته رحتتت رعراتته گمرکتتی اجتترا مق تترفف           

ج تتوگقرا از صقمتتت گتتذارا جع تتی بعرتتی از امتعتته کتته صقمتتت هتتاا  تتان مشتتکو  بن تتر مقرستتم  کمتتتری  صقمتتت ممکتت   ن  بتتا   

 .خواهم گرفیمفر ن ر فا ت معقار هاا جهانی  روسر ممیریت عمومی گمرکا  رعق  

.  بتتتراا یتتت  اهرستتتت مکمتتتگ رعراتتته هتتتاا موجتتتوفم گمرکتتتی لطیتتتا  بتتته شیتتت  ستتتایت افارم گمتتتر  اانتتتان مراجعتتته نما قتتتم 

http://customs.mof.gov.af/en/page/1034/1035 

http://customs.mof.gov.af/en/page/1034/1035
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 قانون سرمایه گذاری خصوصی 1

 

  :ا صانون سرمایه گذارا خصوصی را فر بر فارفای  اصگ عناصر ک قم

 محمشفیتهاا سرمایه گذارا .0

 مساشا  فر برابر صانون .4

 من ور  مم انواخ رشهثا  .1

 مگررا  کار براا کارمنمان خارجی .2

 مشوصق  سرمایه گذارا .4

 مالکقت  م ی سازا  ش جهران خسارمس    .6

 ش  کمقت  گ منازعا  .0

 مالکقت ش اجارم نموفن زمق  .8

 مناب  مالی از سریی سقست  بانکی فسترسی به  ی .9

 میاف اسهام ش انتگا  میاف   کنترش  بر  زاف ساخت  سرمایه  میاف .01

 .  مقرا به رصوی  رسان 19مقیفا صانون سرمایه گذارا خصوصی 4111فشلت اانانستان فر سا  

  رتا  ختتری   تعهتم مقها تتم م فاخ تتی ش ختارجی  ستترمایه گتذارا خصوصتی    مترر  فشلتت   متافم فشم ایت  صتتانون رصتریا مقتمارف کتته    

هتتمف ایتت  صتتانون  نستتت رتتا جهتتت بههتتوف انکشتتاف اصتصتتافا  روستتعه بتتازار کتتار  ااتت ایش        .  ستتطا فر کشتتور اررگتتاخ بخشتتم  

رولقتتما  ش عایتتما  از سریتتی صتتافرا   رتترشیخ انتگتتا  رکنتتالوژا  بههتتوف راتتام م تتی  ش اررگتتاو کقیقتتت زنتتمگی متترفم  یتت  رژیتت    

ش ختتارجی را فر کشتتور رشتتویی ش   نمایتتم کتته ستترمایه گتتذارا خصوصتتی فاخ تتی   ور ایجتتاف  گتتوصی ش ستتاختار افارا را فر کشتت 

همتته ااتتراف فاخ تتی ش ختتارجی مقتواننتتم فر همتته ستتا ا  اصتصتتافا ستترمایه      "متتافم چهتتارم ا تتارم مقکنتتم کتته    .   یاظتتت نمایتتم 

 20".گذارا کننم  م ر  نکه مشخصا  ممنوخ صرار فافم  مم با م

  ایتت  کمقستتقون یتت  افارم مرکتت ا  21 کتت  مقنمایتتمکمقستتقون عتتالی ستترمایه گتتذارا را  افایجتت صتتانون ستترمایه گتتذارا خصوصتتی

ش عتتالی رتتری  مرجتت   کتتومتی فر رطهقتتی صتتانون ستترمایه گتتذارا      ایجتتاف پالقستتی هتتا فر ستتا ه ستترمایه گتتذارا      فشلتتت بتتراا 

ستترمایه گتتذارا  افارافاتتتر   کمقستتقون بتته من تتور شظتتایر مربوستته کتته  صتتانون متتتذکرم نقتت  رصتتریا مقتتمارف . خصوصتتی مقها تتم

 22.که منهعم فر صانون متذکرم بنام فاتر یاف مقشوف  به  ق   رکت محمشف المسؤشلقت ایجاف نمایم  یسااانانستان یا 

                                                 
 .ترميم گرديد 4116بعداً در دمسرب  4111قانون سرمايه گذاری خصوصی سال   19
 .به فعاليتهای ممنوعه اشاره ميکند 4111ه گذاری خصوصی سال قانون سرماي 4ماده   20
 4111قانون سرمايه گذاری خصوصی سال ( الف) 6ماده   21
 4111قانون سرمايه گذاری خصوصی سال ( ب) 6ماده   22
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شزیتتر امتتور (iii) شزیتتر مالقتته  (ii)؛ (ر تتقو کمقستتقون)شزیتتر رجتتار  ش صتتنای    (i): مرکتت  از اعرتتاا ذیتتگ مقها تتم کمقستتقون 

ر تتقو (viii) ر تتقو بانتت  مرکتت ا  ش  (vii) شزیتتر زراعتتت   (vi) شزیتتر معتتافن    (v)صتتاف  شزیتتر کتتار ش اصت  (iv)خارجتته  

 .ش بمشن  ی رائ فهی  یسا  منحق  منشی

 .ایجا  من ورا کمقسقون را مقنمایمامریکا ی فالر  مق قون 11سرمایه گذارا بقشتر از

 مساوات در نرانر قانون 1.1

م تتر  .ارجی فر برابتتر صتتانون فاراا  گتتوو ش شجایتت  مستتاشا مقها تتنم  ختت رمتتام رشتتهثا  من تتور  تتمم ستترمایه گتتذاران فاخ تتی ش   

بتته عهتتارۀ فی تتر  زمانقکتته یتت  ستترمایه گتتذار ختتارجی    23.پقشتتهقنی گرفیتتمم با تتممشخصتتا   کتت  فی تترا  اینکتته فر ستتایر صتتوانق 

 .سعه مقمهمسرزالعمگ م ی را فر مگابگ ان سرمایه گذارا رو  فشلت مایه گذارا ی  جواز اعطا مق رففسرپرشژم براا 

 انواع تشبثات 1.2

 : 24من ور  مم  امگ یکی از انواخ ذیگ مقها نم رشهثا 

 ؛انون اانانستان ایجاف گرفیمم استمطابی ص رشهثارقکه -

مایه   م تتر من تتورا ش  هتتت ش راجستتتر  تتان جهتتت رجتتار  ش ستتر    رشتتهثارقکه مطتتابی صتتوانق  ختتارجی ایجتتاف گرفیتتمم     -

 .با م سی مرا گ گرفیممنستان با صوانق  اانا گذارا فر اانانستان مطابی

 :بوفم مقتوانمیکی از ا کا  ذیگ به من ور  مم  م کقت رشهثا 

 اقصم مالکقت انم 011سرمایه گذاران خصوصی فاراا  -

 خصوصی انم کقت مشتر  فشلت اانانستان ش سرمایه گذار -

 مشوق های سرمایه گذاری 1.1

فر  یه گتتذاران خصوصتتی ارا تته مقتتمارف  کتته ستتور میصتتگ  رمارا بتته ستتامتقتتازا  ش م ایتتا صتتانون ستترمایه گتتذارا خصوصتتی بعرتتی  

 . رت گرفیمم است 0.6بخش 

 محدودیت های سرمایه گذاری 1.6

 :صانون سرمایه گذارا خصوصی سرمایه گذارا هاا ذیگ را مشخصا  ممنوخ صرار مقمهم 4مافم 

 انکشاف انرژا هستوا؛ 

 اماک  صماربازا ش امثا   ن؛ 

  رولقم مواف مخمر ش مسکرا. 

                                                 
 .قانون سرمايه گذاری خصوصی در مورد برخورد يکسان با سرمايه گذاران داخلی و خارجی صراحت دارد 06ماده   23
 .قانون سرمايه گذاری خصوصی در مورد انواع شرکتهائيکه ميتوانند حتت قانون افغانستان اجياد گردند صراحت دارد 01ماده   24
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ر بته اشلویتت هتاا م تی  کمقستقون مقتوانتم بعرتی ستکتور هتاا فی ترا را بته لستت ممنتوخ اضتااه ش یتا بعرتی از ستکتور                  بتا عطت  

بتته استتتثنی امتتاک  صمتتار بتتازا  کتته بتتراا بقتترشن  تتمنش از لستتت ممنوعتته  نقتتاز بتته رنققتترا  فر   )هتتا را بعتتما  از لستتت بقتترشن ستتازف 

 .(صانون فارف

ستتکتور هتتاا اصتصتتافا   نیعتتت ستترمایه گتتذاران ختتارجی را فر بعرتتی از صتتنای  ش      ی قت فارف رتتا مالکقتتت پرم کمقستتقون صتت 

 .سرمایه گذارا ها ش  رکتهاا من ور  مم از ای  امر مستثنی مقها نم.  محمشف سازف

 صتتو  رضتتایت شزار  هتتاا    بتتراا ستترمایه گتتذارا فر برختتی از ستتکتور هتتاا اصتصتتافا  کمقستتقون بایتتم پتتو از مشتتورم ش       

کتته  رصتتریا نمایتتمی قت فارف رتتا فر ایتت  ستتکتور هتتا بعرتتی  تترایطی را   همتنتتان کمقستتقون صتت .  نمایتتما من تتور بوستته   نتترمر

بتتا ایتت   تتا   شزار  مالقتته .  مقتوانتتم از  تترایر شضتت   تتمم بتته ستتایر ستتکتور هتتاا ستترمایه گتتذارا مط تتوبتر ش یتتا نتتا مط تتوبتر با تتنم 

اهرستتت ابتتتما ی ایتت  ستتکتور هتتا .  انتتم کتته بایتتم مقهوفنتتم بایتتم هرنتتوخ مشتتوو عایتتماری را رصتتوی  نمایتتم  کتته ستتخاشرمنم رتتر از  ن

 :صرار ذیگ است

 رولقم ش ارش  اس حه ش مواف منیجرم؛ 

 اعالقتهاا مالی مقر از بانکمارا؛ 

 بقمه؛ ش 

   بشتتمو  مختتابرا   ستتاختمان  ش نصتت  پتتای یی    )ش زیربنتتا هتتا ( بشتتمو  جن  تتمارا)ستترمایه گتتذارا فر منتتاب  سهقعتتی

فر ایتت   التتت ستترمایه گتتذارا مطتتابی صتتوانق  ختتاص   )صتتوانق  مربوستته  نتترا مجتتاز صتترار فهتتم   بتته استتتثنی زمانقکتته( هتتا

 .(رن ق  خواهم  م

 .ای  اهرست سکتور ها را شصتا  اوصتا  رنققر فهم را فارف کمقسقون صی قت

رف بحتت  صتترار فر ایتت  بخشتتها  کمقستتقون مک تتر استتت رتتا محتتمشفیت هتتاا بزم را فر مشتتورم بتتا شزار  هتتا ش افارا  مربوستته متتو 

فر ایتت  کت تتورا هتتاا ستترمایه گتتذارا  کمقستتقون مقتوانتتم  تترایر    .  فافم ش فر ریتتاه  بتتا ستتایر ستتهامماران بتته رصتتوی  برستتانم   

 25.خاصی را بر سرمایه گذارا شض  نمایم

 س ب ماوک ت، م ی سازی، و جبران خسارات 1.8

را رنهتا بته هتمف  یتظ منتاا  عامته مطتابی         فشلت مقتوانتم یت  سترمایه گتذارا خصوصتی ش یتا فارا تی یت  رشته  راجستتر  تمم           

 26.صانون که س   همتو م کقت ها را اجازم مقمهم ش بمشن کمام رهعقم  س   مک قت نمایم

 

                                                 
و بعهااای اناااوا  )کمیسااایون بایاااد سااارمایه گاااذاری در بعهااای از سااا تور هاااای اقتصااااد : "قاااانون سااارمایه گاااذاری خصوصااای چنااای  صاااراحت دارد 4مااااده   25

رت هاااا و نهااااد هاااای مربوجاااه، بطاااور جداگاناااه و ماااورد باااه ماااورد، ماااورد بحاااا قااارار داده و باااا دریافااات رضاااایت ایشاااان باااه تصاااوی  را باااا وزا( سااارمایه گاااذاری

باااا توجاااه باااه چنااای  سااارمایه گاااذاری هاااا، کمیسااایون میتواناااد شااارایطی را وضاااع نمایاااد، کاااه از شااارای  وضاااع شاااده توسااا  ایااا  قاااانون باااه ساااایر سااارمایه .   برسااااند

، مگاار مشاااروج باار این اااه وزارت مالیااه مشاااوه هااای ماااالی را کااه ن ااار بااه سااارمایه گااذاری هاااای مناادر  در قاااانون ساا اوتمند تااار اناااد، گااذاری هاااا متفاااوت باشاااد

   ."تصوی  نماید
 .قانون سرمايه گذاری خصوصی در خصوص سلب مالکيت صراحت دارد 40ماده   26
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یتتا ) فشلتتت بایتتم صهتتگ ازستت   مالکقتتت  خستتارا  متتو ر ش متناستت  را مطتتابی بتتا اصتتو  ش صتتوانق  بتتق  الم  تتی بتته استتا  نتترخ رشز     

بتتمشن رتتاخقر ب تترفازف ایتت  خستتارا   تتامگ رکتانتته از  ( ا ستترمایه گذاریکتته ستت   مق تترففمعتتاف  ارز  مناستت  مارکقتتت فارا تتی یتت

فر صتتوررقکه . مقها تتم)   ( رتتاریخ ستت   مالکقتتت یتتا م تتی ستتازا رتتا رتتاریخ  پرفاختتت کامتتگ خستتارا  بتته نتترخ یتت  ستتاله لقهتتور     

بته  ن استعار سترمایه گتذارا     ه سرمایه گذارا به استعار ختارجی صتور  گراتته با تم  ریاتی  ن بایتم بته استعار صتور  گقترف کت            

 27.گرفیمم بوف

 

هرگتتام ستته  ستترمایه گتتذار ختتارجی فر رشتته  ستت   مالکقتتت  تتمم بقشتتتر از    صتتانون ستترمایه گتتذارا خصوصتتی    49سهتتی متتافم 

شیتا مقتر   اقصم با تم  سترمایه گتذار متذکور شیتا رشته  راجستتر  تمم فر همتتو متوارف  تی فارف رتا ست   مالکقتت ختویش را                 44

 .جهران خسارم س   مالکقت را مورف منازعه صرار فهمعافبنه بوفن 

ستترمایه اقصتتم با تتم    44بقشتتتر از  فر مالکقتتت یتت  رشتته    راجستتتر  تتمم    هرگتتام ستته  ستترمایه گتتذار ختتارجی ش یتتا رشتته    

شیتتا م تتی ستتازا را ستتور  زاف ش بتتمشن رافیتته مالقتتا  مقتوانتتم شجتتوم جهتتران خستتارم ستت   مالکقتتت ستترمایه گتتذاران ختتارجی /گتتذار

  .خارج از اانانستان انتگا  فهم  که ای  معااقت مطابی صانون مالقا  بر عایما  مجاز مقها م به

 حل منازعات و حکم ت 1.3

صتتانون ستترمایه گتتذارا خصوصتتی رصتتریا مقتتمارف کتته یتت  ستترمایه گتتذار ش یتتا  تترکت راجستتتر  تتمم مقتوانتتم  تتق  صتترارفاف ش یتتا   

 28:را مشخت سازف سایر روااگا   نکا  ذیگ

 مقت یا رش  فی را فر جهت  گ منازعا ؛هر نوخ  ک .1

 اینکه محگ همتو  کمقت مقتوانم خارج از اانانستان با م؛ .2

 .اینکه ممک  از صانون  وزم صرا ی فی را مقر از اانانستان فر  گ چنق  منازعه استیافم صور  گقرف .1

کته از چنتق   کمقتت ش یتا رش  فی ترا      اگر ضم  صترارفاف ش یتا موااگتنامته  تی چنتق  روااتی صتور  گراتته با تم  نتقجته یتا راا            

 .  براا  گ منازعه بمست می  یم  نها ی بوفم ش فشلت اانانستان  نرا رطهقی خواهم کرف

هرگام منازعه نا ی از یت  صترارفاف ش یتا موااگتنامته  تی با تم کته بتق  یت  سترمایه گتذار ش یتا  ترکت راجستتر  تمم فر یت  ستو                  

فر جانتت  فی تتر بتته امرتتا رستتقمم استتت  منازعتته متتذکور    ( ی  ش یتتا معتتاشنق   نتتان بخشتتهاا رشتتکقگ فهنتتمم  نماینتتمگ )ش فشلتتت  

بتا ایت   تا   اگتر منازعته بتق  یت  سترمایه گتذار ختارجی ش یتا  ترکت             .  مطابی صتوانق  نااتذم اانانستتان  تگ ش اصتگ خواهتم  تم       

مقشتتوف  هتترفش جنتتات  راجستتتر  تتمم ختتارجی کتته فاراا مالکقتتت ستتهام مقها تتم  ش فشلتتت  رشا ستترمایه گتتذارا ختتارجی شاصتت       

فرصتتوررقکه .  ستتعی خواهنتتم شرزیتتم رتتا ایتت  منازعتته بطتتور صتت ا  مقتت  ش از سریتتی گیتتت ش  تتنوف ذا  الهقنتتی  تتگ ش اصتتگ گتترفف  

میاهمتته ش گیتتت ش  تتنوف صتت ا  مقتت  متتو ر شاصتت  ن رفیتتمم ش جتتانهق  بتته  تتگ منازعتته بتته سریتتی فی تترا بتته ریتتاه  نرستتنم  ستتراق     

 :اگذار مقنماینممنازعه را به یکی از مراج  ذیگ ش

                                                 
 .ديده استقانون سرمايه گذاری خصوصی ارائه گر  49و  48جربان خساره در مواد   27
 .قانون سرمايه گذاری خصوصی مقررات حل منازعات و حکميت را شرح ميدارد 11ماده   28
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(i)       مرکتت  بتتق  الم  تتی  تتگ منازعتتا  ستترمایه گتتذارا(ICSID)      بتتراا  تتگ ش اصتتگ منازعتته از سریتتی

 کمقت سهتی کنوانستقون  تگ منازعتا  سترمایه گتذارا بتق  فشلتت هتا ش ارهتاخ ستایر کشتور هتا  متورخ               

 .  که ای  سنم ممک  ررمق  گرفیمم ش یا شصتا  اوصتا  ررمق  گرفف0964مارچ  08

(ii) ر صتتوانق  ش یتتا اگتتICSID   متتان  مق تترفف رتتا ستترمایه گتتذار ختتارجی از  کمقتتتICSID   استتتیافم نمایتتم

ش یتتا اینکتته ختتوف ستترمایه گتتذار ختتارجی رتترجقا فی تترا فارف  پتتو فر  ن صتتور   کمقتتت بتتر استتا    

 .صور  خواهم گرات UNCITRALصوانق  

 زم   ماوک ت و اجاره نمودن 1.6

مالکقتتت زمتتق  را بصتتور    ارهتتاخ ختتارجی اجتتازم : رصتتریا گرفیتتمم استتت ستتتان صتتانون اساستتی اانان  20مالکقتتت زمتتق  فر متتافم  

 29.نمارنممستگق  ش یا مقر مستگق  

ت مقنمایتتم  بنتتابر ن محتتمشفیت صتتانون اساستتی اانانستتتان بتته  خصتتقت هتتاا سهقعتتی ش  گتتوصی رجعتت  20فر متتافم  "ختتارجی ارهتتاخ"

صتتوانق  رتتاب  متتافم صتتانون اساستتی بتتوفم ش کتتامی  بتته     بتتابا مالکقتتت ختتارجی زمتتق    تتکار مق تترفف ش فر عتتمم موجوفیتتت ستتایر   

 .نسهت اقصم مالکقت ارهاخ خارج رطهقی مق رفف

زمتتق  را  اجتتازم مقمهتتم رتتا  ختتارجی من تتور  تتمم رصتتریا گرفیتتمم کتته بتته رشتتهثا  صتتانون اساستتی  40زمتتق  فر متتافم  اجتتارم نمتتوفن

 .ب قرنم سا   به اجارم 41 صانون  الی مم    مطابی ا کامبمن ور پقشهرف اعالقت هاا رجارری 

نقتتاز فارف  عم تتی ش بتته  زمتتق  بتته مالکقتتت سویتتگ المتم   پترشژم هتتاا  اجتتارم ی انتته رام مناستت  بتراا ختتارجی هتتا بتتوفم رتتا   بنتابرای   

 .پقش بهرنم

 وجوه ماوی از طریق س ستم نانکیتام    حقوق دسترسی نه  1.5

 :تیافم نماینمبانکی صرار ذیگ اس رشهثا  راجستر  مم مقتواننم از رسهقی 

       ستتابا  بتتانکی را بتتا استتتیافم از استتعار ختتارجی ااتتتتات ش از ایتت  سریتتی بتتراا ستترمایه گتتذارا ش رولقتتما  ختتویش بتته 

 .  صرضه ها ش کریم  هاا بانکی فسترسی پقما کننم

            جهتتت خریتتمارا ما تتق   ب   شستتایگ  متتواف ختتام  پتترزم جتتا   ختتمما   معا تتا  کارمنتتمان ختتارجی  ش ستتایر

ا  تتان فر ختتارج از اانانستتتان  ستتابا  بتتانکی بتتا استتتیافم از استتعار ختتارجی ااتتتتات نماینتتم  مشتترشط بتتر      پرفاختتت هتتا

 .اینکه ای  کار فر رطابی با میاف اسناف ش ممار  صانونی با م

 مفاد اسهاه و انتقال مفاد، کنترول و  زاد ساخت  سرمایه، مفاد 1.4

 30.مشرشط بر اینکه مالقا  مربوسه  ن پرفاخته  مم با م –رف کنترش  صابگ روجهی بر هق  نوخ انتگا  شجوم شجوف نما

                                                 
29

اجاره و یا به کرایه گرفت  .   اتبا  خارجی حق مال یت امالک غیر منقول در افغانستان را ندارند: "قانون اساسی چنی  صراحت دارد 20ماده   

فروش امالک به نمایندگی های سیاسی کشور های خارجی و سایر .   طابق اح ام قانون مجاز میباشدامالک غیر منقول بمن ور سرمایه گذاری، م

 ."موسسات بی  المللی، که افغانستان عهویت شانرا داشته باشد، مطابق اح ام قانون مجاز میباشد
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ا استتتیافم از هتتر نتتوخ استتعار بتتا یتت  ستترمایه گتتذار ختتارجی مقتوانتتم شجتتوم متتالی را  کتته معتتاف  مجمتتوخ ستترمایه گتتذار ا  با تتم  بتت

یتت  .  مم با تتم تت   بصتتور   زافانتته انتگتتا  فهتتم  مشتترشط بتتر اینکتته همتته مالقتتا  مربوستته پرفاختتته     نتترخ موجتتوفم رهافلتته رشز 

 .ی قت فارف را شجوم را بطور یکجا ی ش یا فر زمانهاا مخت ر انتگا  فهم رکت راجستر  مم ص

( ش یتا هتتر نهتاف فی تترا را کتته بطتور صتتانونی موظتتر ستاخته  تتمم استتت    )یت   تترکت ختارجی راجستتتر  تتمم بایتم بانتت  مرکتت ا    

نهتتاف فی تتر  مگتمار انتگتتا  یااتتته شجتتوم را از مجمتتوخ مگتتمار  بانت  مرکتت ا ش یتتا هتتر  .  را از انتگتا  شجتتوم ختتویش فر جریتتان گتتذارف 

 .سرمایه گذارا  رکت راجستر  مم شض  مقکنم

فرمتتورف انتگتتا  منیعتتت  یتت  ستترمایه گتتذار ختتارجی مقتوانتتم منیعتتت بمستتت  متتمم از ستترمایه گتتذارا ا   ش یتتا صستتمتی از  ن را   

 زافانتته انتگتتا  فهتتم  مشتترشط بتتر اینکتته ضتتمه فارا  کتته رحتتت صتتانون مالقتتا  منحقتت  منیعتتت مشتتتر  محستتو  مق تترفف  بطتتور  

 .هاا مالقاری افا  مم با نم

ختارجی   صرضته هتا  ستوف ش اتقو کته بته استعار        فر مورف انتگتا  صرضته هتا ش پرفاختت ستوف مربتوط بته  ن  انتگتا  شجتوم مربتوط بته           

صتتانونی مجتتاز مقها تتم  مشتترشط بتتر  با تتم  مطتتابی نتترخ موجتتوفم رهافلتته ارز  بتتراا ستترمایه گتتذاران راجستتتر  تتمم ختتارجی از لحتتا  

 .   نکه صرضه بر اسا  صوانق  ش مگررا  موجوفم فر اانانستان پرشسو  مم با م

فر متتورف انتگتتا  عایتتماری کتته از اتترش  یتت   تترکت راجستتتر  تتمم بمستتت متتی  یتتم  ستترمایه گتتذاران ختتارجی  کتته مگتتررا        

یتتا همتته  نتترا  بتتمشن اجتتازم فشلتتت ش یتتا فشایتتر مربتتوط  ن  بتته   صتتانون را مراعتتا  مقکننتتم   تتی فارنتتم صستتمتی از مالکقتتت  تتانرا ش   

ااتتراف فاخ تتی یتتا ختتارجی ش یتتا هتت  بتته فشلتتت اانانستتتان بیتترش  رستتانقمم ش یتتا از  ن انصتتراف نماینتتم  مشتترشط بتتر اینکتته رخطتتی از  

رجی  تتی فارنتتم همتنتتان ستترمایه گتتذاران ختتا .  صتتانون صتتور  ن راتتته ش رمتتام ایجابتتا  متتالی ش صتتانونی  ن بتتر  شرفم  تتمم با تتم  

 .که سرمایه گذارا  مم است   زافانه به خارج از اانانستان انتگا  فهنم اص ه از ارش   رکت را  به اسعار یعایما  

 مک ف ت ها و حقوق استندردسایر  1.11

ش یتا  ( معنتوا )فر صانون سترمایه گتذارا خصوصتی ش یتا فر ستایر صتوانق   ا کتامی فر متورف  گتوو م کقتت هتاا ذهنتی یتا اکترا               

از .  القستتی رصتتابتی شجتتوف نتتمارف  اگرچتته مستتوفم  ن رهقتته گرفیتتمم استتت  هنتتوز روستتر پارلمتتان بتته رصتتوی  نرستتقمم استتت          پ

 نجا قکه اانانستتان فر  تا  پقوستت  بته ستازمان رجتار  جهتانی مقها تم  بتراا رستقمن بته ایت  هتمف نقتاز استت رتا چنتق  صتوانقنی                   

 .را فا ته با م

 

                                                                                                                                                             
30

 .قانون سرمایه گذاری خصوصی شرح گردیده است 44انتقال وجوه در ماده   
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 صالحات قانون تجارتا: شرایا امور حقوقی و مقرراتی .6

 

ی اانانستتتان  بشتتمو  صتتوانقنی کتته روستتر شزار  رجتتار  ش صتتنای  ش ستتایر شزار  هتتا     رایتت  اصتتگ چتتارچو  صتتوانق  رجتتار  

.  فافم ش  تترت مقمهتتم ایجتتاف مق رفنتتم  ش همتنتتان  التتت ش شضتتعقت اع تتی  تتان را فر پرشستته صانون تتذارا متتورف بتتازبقنی صتترار  

 :ار مقمهمای  اصگ موارف  ری را رحت پو ش صر

 

 محمشف مسؤشلقت صانون  رکتها  ش  رکتهاا سهامی ش  .0

 صانون  رکت هاا ررامنی  .4

 صانون  کمقت .1

 رجارری  (مصالحه)صانون مقانجی گرا  .2

 صانون صرارفاف ها .4

 صانون نماینمگی ها .6

 صانون عیی  رجارری .0

 رالقر صانون  ی  .8

  ی انحصارا اختراعا  خارجیصانون  .9

 استنمرف ها صانون .01

 تصانون رصاب .00

  مایت مسته کق  صانون  .04

 صانون معافن  .01

 جریان پا ق  نیت صانون  .02

شزار  رجتتار  ش صتتنای  جهتتت فستتتقابی بتته هتتماش بستتوا ایجتتاف یتت  چتتارچو   گتتوصی ش انت تتامی کتته مترتتم  بهتترم بتترفارا   

نون نخستتت فر چهتتار صتتا.  ی را ایجتتاف کتترفم استتت رصتتانون جمیتتم رجتتار  بتتا  از اصتصتتاف بتتازار کتتارا ش عافبنتته با تتم  مجموعتتا  فم  

بگقتته صتتوانق  .   تتمم ش پارلمتتان کشتتور نقتت   نتتان را بتته رصتتوی  رستتانقمم استتتنااتتذ اهرستتت ذیتتگ روستتر اتترامق  ریاستتت جمهتتورا 

 .فر مرا گ مخت ر پرشسه صانون گذارا صرار فارنم

 محدود اومسؤوو تقانون شرکتهای سهامی و  6.1

.  مقها تتم گتتوصی رن تتق  موسستتا  رجتتارری فر اانانستتتان    مگتتررا  محتتمشف المستتؤشلقت فربرگقرنتتمم صتتانون  تترکتهاا ستتهامی ش  

 31:را رعریر مقنمایم رشه  ای  صانون فش نوخ 

                                                 
 ن شرکتهای سهامی و شرکتهای دارای مسؤوليت حمدود، قانو 2ماده  31
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موسستتا  رجتتارری کتته ستترمایه  تتان مشتتخت بتتوفم ش بتته استتهام رگستتق   تتمم  ش انتتمازم مستتؤشلقت    " تترکتهاا ستتهامی" -

 هر  ری  محمشف به انمازم سه   ان فر سرمایه  رکت با م؛ ش

موسستته رجتتارری استتت کتته ستترمایه  ن بتته استتهام رگستتق      "محتتمشف یتتا لمقتقتتم "؛ "لمستتؤشلقتمحتتمشف ا تترکت هتتاا " -

ن رفیتتمم ش مستتؤشلقت هتتر  تتری  فر برابتتر  تترکت محتتمشف بتته مگتتمار ستترمایه اا مقها تتم  کتته شا بتتا  ن روااتتی نمتتوفم   

 .است

راجستتتر گتترفف   هتتت مرکتت ا را بتتا روضتتقا استتنافا کتته ممکتت  فر فاتتتر   تترکتهاا ستتهامی مگترتتقا   هتتت ش راجستتتر ایتت  صتتانون

 .مقها م 34  ش گذار  سابنه33  اساسنامه  رکت32جواز رجارری ای  اسناف فربرگقرنمم . رثهقت مقنمایم

 .ن ر به ای  صانون  مرک   هت ش راجستریش  اعالقتهاا رجارری فر اانانستان شزار  رجار  ش صنای  مقها م

مقها تتنم  کتته بنوبتته ختتوف روستتر بتتورف یتتا هقتتأ  ن تتار    هقتتأ  متتمیرم هامی فاراا یتت  بتتورف یتتارحتتت ایتت  صتتانون   تترکتهاا ستت 

صتتانون جمیتتم شظتتایر ش معقتتار هتتاا  .  بتتورف یتتا هقتتأ  ن تتار مقتوانتتم استتناف ش ستتوابی  تترکت را بازرستتی نمایتتم  .  مراصهتتت مق تترفف

 .  قان مقمارفهقأ  ممیرم  بشمو  ااشا سازا رراف مناا  را که فر معامی  اجرا  مم روسر  رکت شاص   مم با م  ب

صهتگ  .  ستابنه فایتر نماینتم  کته ستی  ن متمیران انتختا  ش ستایر رجتار  هتا فاف ش ستتم گرفنتم            ختویش را   رکت ها بایتم ج ستا    

از رتمشیر ایتت  ج ستتا    ترکت بایتتم صتتور   ستا  هتتاا متتالی را بته رمتتام ستتهامماران ارا ته فارف  کتته ایتت  صتور   ستتا  هتتا        

ایت  صتانون همتنتق   گتوو اضتاای ش      .  معقتار هتاا اصتو   ستابمارا بتق  الم  تی یکستان با تم        از جم ه بقینو  تقت هتا  بایتم بتا     

همتنتتان زمانقکتته  .   مایتتت از ستتهامماران را اتتراه  مقکنتتم  متتثی  ایشتتان مقتواننتتم استتناف ش ستتوابی  تترکت را بازرستتی نماینتتم         

را بطتتور متتو ر افارم نماینتتم  ستتهامماران   متتمیران ش ااستتران  تترکت فر انجتتام شظتتایر  تتان سستتتی نمتتوفم ش یتتا نتواننتتم  تترکت      

ایتت  صتتانون زمتتان پرفاختتت ش مگتتمار شجتتوهی را کتته بایتتم بتتراا پرفاختتت ستتوف ستتهام اختصتتاص  .  مقتواننتتم از ایشتتان  تتکایت کننتتم

 .یابم  معق  مقکنم

 تتان فر نیتتر بتتوفم ش استتهام   41التتی  4صتتانون متتتذکرم فربرگقرنتتمم رعریتتر  تترکت محتتمشف المستتؤشلقت کتته ستتهمماران  ن از      

اات ایش  ا کتام جمیتم روانتا ی  ترکت را بتراا ج ت  سترمایه گتذارا          ایت   .بازار ستهام عامته خریتم ش اترش  ن ترفف  نقت  مقها تم       

 .مقمهم

 قانون شرکت های تضامنی  6.2

 تتراکت را رررقتت  صتترارفاف   نهتتا کتته یتت   تترکت ررتتامنی روستتر  فش ش یتتا بقشتتتر از فشنیتتر  مطتتابی صتتانون  تترکت هتتاا ررتتامنی 

گرفیتتم   ن فاراا موصتتر  گتتوصی  پتتو از  نکتته یتت   تترکت ررتتامنی  رشتتکقگ ش راستتقو      35.  ایجتتاف مقشتتوف قنماینتتمش  هتتت م

                                                 
 قانون شرکتهای سهامی و شرکتهای دارای مسؤوليت حمدود 4ماده   32
 قانون شرکتهای سهامی و شرکتهای دارای مسؤوليت حمدود 4ماده   33
 قانون شرکتهای سهامی و شرکتهای دارای مسؤوليت حمدود 0ماده   34

35
 قانون مشارکت 4ماده   
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کت را صتتانون فش نتتوخ مشتتار.  م کقتتت اصتتمام نمایتتم ا معتتامی   امرتتاا صتترارفاف هتتا  ش خریتتمارا برختتورفار گرفیتتمم  ش بتته اجتترا 

   36.اصخ ش  رکت ررامنی عام  رکت ررامنی: رعریر مقمارف

اینستتت کتته بتتراا مستتؤشلقت اعرتتاا عمتتومی هتتق  نتتوخ  تتمشفا    ستتهامی رو عمتتمم بتتق  یتت   تترکت ش یتت   تترکت  اتتیتت  

  فر صتتوررقکه یتت  مشتتارکت نتوانتتم فر متتم  زمتتان معقنتته مستتؤشلقتهاا متتالی خویشتترا افا نمایتتم       بعهتتارم فی تتر.  وف نتتمارفشجتت

ایتت   تتا   سوریکتته فر صتتانون  تترت گرفیتتمم   بتتا.  عرتتو ش یتتا اعرتتاا عمتتومی مستتؤش  پرفاختتت  ن بتته صرضتته فهنتتمگان مقها تتنم  

.  را ایجتتاف مقکننتتم  ایشتتان مقتواننتتم مگتتمار مستتؤشلقتهاا خویشتترا محتتمشف ستتازنم     تترکت ررتتامنی ختتاصاستتت  اگتتر اعرتتا یتت   

اعرتتاا خصوصتتی یتت   تترکت    .   تترکت ررتتامنی عتتام با تتم   یکتتی از اعرتتاا  ن بایتتم فاراا     تترکت ررتتامنی ختتاص  فر 

 .مماخ ه نماینم  رکت ررامنی عامفارا ی  نمقتواننم فر مسا گ ا ررامنی

ی قت یتت   تتری  عتتام را فر افارم مشتتارکت محتتمشف ستتازنم  شلتتی ایشتتان نمقتواننتتم فسترستتی شا را بتته        تترکاو مقتواننتتم صتت 

 تترکا مک یقتتت فارنتتم رتتا از رصابتتت بتتا مشتتارکت ش یتتا از استتتیافم فارا تتی هتتاا  .  مع ومتتا  فر متتورف افارم مشتتارکت محتتمشف ستتازنم

صتترارفاف .   تترایر یتت  صتترارفاف مشتتارکت مقتوانتتم فر محتتمشفم صتتانون متیتتاش  از هتت  با تتم  .  یتت  ختتویش ختتوففارا شرزنتتم  ن بن

مقتوانتتم ا کتتامی فا تتته با تتم کتته چ تتون ی رتتماشم مشتتارکت را فر صتتور  شاتتا  ش یتتا ختترشج یتت   تتری  ش یتتا چ تتون ی       

 .رگسق  میاف ش ضرر را فر مقان  رکاو مشخت سازف

م بنتتا بتتر عوامتتگ متعتتمف  ماننتتم متترگ  شر کستتت ی  ختترشج یتت   تتری   رحگتتی اهتتماف مشتتارکت  ش یتتا   یتت  مشتتارکت مقتوانتت

فر صتتور  انحتتی   مشتتارکت بایتتم پرشستته رستتویه خویشتترا رعگقتت  نمایتتم رتتا از ستترمایه هتتاا  .  سهتتی  کتت  محکمتته منحتتگ گتترفف

 .صرضه فهنمگان ش مشارکت محاا ت بعمگ  یم

فسترستتی همتته  تترکاو بتته مع ومتتا  متتالی ش ارا تته  تتیااقت بتته ستترف  التت        ان از تتامگ  صتتو  اسمقنتت یکتتی از اهتتماف صتتانون  

رکت را هرچته بهتتر ارزیتابی    رتا ایشتان بتواننتم خطترا  نا تی از رجتار  بتا ایت  مشتا          ترکت  فرمورف ستاختار  گتوصی ش اعالقتهتاا    

 .نماینم  نق  مقها م

 

 تجارتی قانون حکم ت 6.1

بتتراا  کمقتتت هتتاا التتت ام   طوت م تتی ش بتتق  الم  تتی صابتتگ رطهقتتی مقها تتم   را کتته فر ستتصتتانون  کمقتتت سرزالعمتتگ هتتاا  تتیاف  

 .محتتاک  متترر  تتگ ش اصتتگ منازعتتا  رجتتارری کتته روستتر مصتتالحه ش متتذاکرم فشستتتانه  تتگ شاصتتگ ن تترفف  راستتقو مقنمایتتم      

( ش ااتتراف ) ش ختتارجی سرزالعمتتگ هتتا بتتابا رجتتار  هتتاا فاخ تتیایتت  .  مقتتانجق ر ختتویش را انتختتا  نماینتتممقتواننتتم هقتتأ  ستتراق  

بتته  بتته اقصتت ه  کمقتتت ایتت  صتتانون بتته هتتر اتترف اجتتازم مقمهتتم رتتا فر صتتور  عتتمم صناعتتت   . مقها تتنمرطهقتتی  بصتتور  یکستتان صابتتگ

 .محکمه رجارری اانانستان مراجعه نموفم  فعوا نمایم

 قانون م انجی گری 6.6

                                                 
36

 قانون مشارکت 44و  40 مواد  
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  ش ختتارجی رام بتتمی ی را ارری فاخ تتقاعالقتتت هتتاا رجتتصتتانون مقتتانجی گتترا  فر په تتوا فعتتواا صرتتا ی ش یتتا  کمقتتت نهتتا ی  بتته  

اایتمم مقتانجی گترا عمومتا  اینستت کته نتقجته زشف رتر بمستت  متمم           .  ارا ه مقمار  را بتواننتم منازعتا  خویشترا  تگ ش اصتگ نماینتم      

ش مصتتارف  ن نقتت  ن تتر بتته فعتتوا  گتتوصی از سریتتی محتتاک  کمتتتر استتت  م تتر از  نجا قکتته ایتت  رصتتامق  التت ام  شر نقستتتنم  بنتتا       

زمانقکته مقتانجی گترا  متاز یااتت  زمتان محتمشف        .  ن  بایم بطتور فاشس هانته بته  ن ا تترام صایتگ گرفنتم رتا نتقجته بمستت  یتم          جوا

رام   تتی کتته از سریتی مقتتانجی گتترا پقشتتنهاف مق تترفف بصتتور  اجهتتارا بتتر جوانتت   .   تمم بتتراا رام  تتگ صتتانونی متوصتتر مق تترفف 

رخیف مقتتانجی گتترا  رام   تتی کتته انتختتا  مق تترفف  مقتوانتتم بطتتور       فر القکتته فر  کمقتتت بتت  .  )متنتتازخ رحمقتتگ نمق تترفف  

بتتا ایتت   تتا   اگتتر جوانتت  بتته رام   تتی کتته از سریتتی مقتتانجی گتترا بمستتت متتی  یتتم روااتتی  .(  اجهتتارا بتتر جوانتت  رحمقتتگ گتترفف

 .نماینم   ن رام  گ نها ی بوفم ش براا هر صرارفاف رجارری صابگ رطهقی مقها م

التتذکر کتته صتتهی  بتته رصتتوی  رستتقمم انتتم  شزار  رجتتار  ش صتتنای   تتش صتتانون اضتتاای را گتترف  شرا  بتترعیشم چهتتار صتتانون اتتوو 

 .نموفم است  که فر  ا  بازبقنی فر ممیریت صانون گذارا شزار  عملقه مقها نم

 قانون قرارداد ها 6.8

شرا صتترارفاف هتتا  ستتاختار ش ایتت  صتتانون عناصتتر ضتتر.  صتتانون صتترارفاف هتتا  گتتوو جوانتت  را فر صتترارفاف هتتا  یاظتتت ش رن تتق  مقکنتتم 

همتنتتان ایتت  صتتانون عناصتتر مشخصتتی بتتراا صتترار فاف هتتاا ارش تتا   رحتتایر  صتترارفاف هتتاا       .  رام هتتاا جهتتران را فر بتتر فارف 

 . مگ ش نگگ  گوفام فارا  ش صرارفاف هاا استخمام ش کار را فر بر فارف

 قانون نمایندگی ها 6.3

 تالی  مایتت ش رن تق  مقنمایتم  کته یت  اترف اصت ی کستی را بجتاا ختویش             صانون نماینتمگی  گتوو رشابتر نماینتمگی هتا را فر     

ایت  امتر باعت  ایجتاف یت  اررهتاط صترارفافا بتق          .  بتراا اجتراا یت  معام ته مست   ش مجتاز ستی قت مقمهتم        ( به عنتوان نماینتمم  )

صتتانون انتتواخ ش محتتمشفم .  جتتانهق  گرفیتتمم  ش بتته نماینتتمم اجتتازم  نتترا مقمهتتم رتتا فر اکثتتر متتوارف منحقتت  اتترف اصتت ی عمتتگ نمایتتم    

صتتانون مک یقتتت هتتاا اتترف اصتت ی ش استتخ  .  رشابتتر نماینتتمگی را رعریتتر نمتتوفم ش شظتتایر ش مستتؤشلقتهاا شا را مشتتخت مقستتازف  

 .اررهاط نماینمگی را  رت مقمهم

 یتعالیم تجارثبت  قانون  6.6

ت خویشتترا  هتتت ش راجستتتر نماینتتم رتتا ایتت  صتتانون عییتت  رجتتارا را رن تتق  نمتتوفم  بتته صتتا هان  ن اجتتازم مقمهتتم رتتا عییتت  مشتتخ  

صتتانون  تترایطی را مشتتخت مقستتازف کتته رحتتت  ن یتت  عیمتته       .  محصتتوب  ش ختتمما   تتان از  ن سریتتی مشتتخت گتترفف     

یتت  عیمتته رجتتارا پتتو .  رجتتارا مقتوانتتم محیتتو  بمانتتم  بطتتور مثتتا  عییتت  بایتتم متمتتای  بتتوفم ش گمتترام کننتتمم ش اریهنتتمم نها تتنم

متتم  فم ستتا  محاا تتت گرفیتتمم ش مقتوانتتم بتته ا تتر رگاضتتاا مالتت   ن بتتراا فشرم هتتاا فم ستتاله        از  هتتت ش راجستریشتت  بتتراا 

همتنتتان ایتت  صتتانون ا کتتام اجرا تتی فر مهتتارزم بتتا جعتتگ کتتارانی فارف کتته بتتا استتتیافم از عییتت  متمتتای   .  فی تترا نقتت  رممیتتم گتترفف

 .  مقورزنم مشابه به ارش  محصوب  بی کقیقت ش یا خمما  ش محصوب  مخت ر مهافر 

 .ای  صانون بعم از رصوی  ش رو قا فر جریمم رسمی نشر شنااذ است 
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 تأو فقانون حق  6.5

صانون  ی انحصارا سهت  ش نشتر  یاظتت  گتوصی سهت  ش نشتر را بتراا صتا   اصت ی یت  ا تر اتراه  مقستازف کته شا  نترا ایجتاف                 

ون  گتوو ش امتقتازا  اصتصتافا ش اخیصتی صتا   ا تر       صتان .  بطتور مثتا  یت  ا تر افبتی  موستقگی  هنترا  ش یتا ع متی         .  کرفم استت 

ستتا  پتتو از  41)صتتانون بتتراا ایتت   یاظتتت محتتمشفم  تتی را رعتتق  مقکنتتم  .  را مشتتخت مقستتازف  کتته  تتامگ  گتتوو رکثقتتر مقها تتم 

 .  ش ه  اینکه چ ونه از ا ر مقتوان بهرم گرات ش ا کام اجرا ی براا رخ ر از  گوو سه  ش نشر(مرگ صا   ا ر

  مایت از حقوق میترع و مکتشف ح قانون  6.4

ایتت  .  اگتتر اختتتراخ ش یتتا کشتتیقا  فر اانانستتتان  هتتت گرفیتتمم با تتم  ایتت  صتتانون  گتتوو مختتترعق  ش مکتشتتیق  را  یاظتتت مقنمایتتم  

صانون مخترخ ش یا مکتشتر را مستتحی مقمانتم رتا اختتراخ ش یتا اکتشتاف خویشترا بیترش  رستانقمم  ش یتا  نترا بته یت   تخت  الت                  

ستتا   اعتهتتار از رتتاریخ  هتتت اختراعتتا   41صتتانون ک قتته  گتتوو ش امتقتتازا  مختتترعق  ش مکتشتتیق  اانتتان را التتی متتم  .  انتگتتا  فهتتم

اختراعتتا  ش اکتشتتاااری کتته فر ستتایر کشتتور هتتا صتتهی   هتتت ش  .  ش یتتا اکتشتتااا   تتان فر شزار  رجتتار  ش صتتنای    یاظتتت مقکنتتم 

نون با تنم  اختتراخ ش یتا اکتشتاف متتذکرم بایتم فر جریتان فش ستا  پتو          راجستر گرفیتمم انتم  اگتر خواهتان  یاظتت رحتت ایت  صتا        

فر ایتت  صتتور  مختتترخ ش یتتا مکتشتتر متتتذکرم  اعتهتتار از  .  از  هتتت  ن فر کشتتور اصتت ی فر اانانستتتان نقتت   هتتت ش راجستتتر گتترفف  

.  ن صتترار مق قتترفستتا  متتورف  مایتتت صتتانونی فر اانانستتتا  41رتتاریخ  هتتت ش راجستریشتت  اختتتراعش فر کشتتور اصتت ی  التتی متتم    

.  بتته ایتت  رررقتت   تترکتهاا مقتواننتتم کتتاب را شارف ش یتتا رولقتتم نماینتتم  فر القکتته  تتی اختتتراخ ش یتتا اکتشتتاف اصتت ی محیتتو  مقها تتم 

پتتو از  هتتت ش راجستتتر اختتتراخ یتتا اکتشتتاف  مختتترخ بایتتم استتتیافم از  ن را  متتاز نمایتتم یعنتتی بایتتم اختتتراخ خویشتترا اعتتا  ستتاخته ش 

 .سی ی  محمشفم معق  زمانی فر فاخگ اانانستان رولقم نمایم یا  ن امتعه را

 استندرد ها قانون  6.11

صانون معقتار هتا باعت  ایجتاف ستازمان م تی استتنمرف هتاا اانانستتان گرفیتم رتا جهتت  یاظتت مصترف کننتمگان ش محتقر زیستت                   

م تتی استتتنمرف هتتا را ستتی قت    ایتت  صتتانون ستتازمان .  استتتنمرف هتتا را بتتراا محصتتوب   سرزالعمتتگ هتتا  ش ختتمما  رعتتق  نمایتتم     

مقهخشتتم رتتا استتتنمرف هتتاا اانانستتتان را بتتا استتتنمرف هتتاا جهتتانی همنتتوا ستتازف  رتتا باعتت  بتترشز موانتت  رخنقکتتی فر بختتش رجتتار     

ستازمان م تی استتنمرف هتاا اانانستتان ستی قت رطهقتی صتانون استتنمرف هتاا اانانستتان ش ایجتاف ببرارتوار هتا بتراا ارزیتابی                 .  ن رفف

 .را فارا مقها م محصوب 

 VIIIبراا اهرستت استتنمرف هتا ی کته ستازمان استتنمرف هتاا م تی اانانستتان بته رصتوی  رستانقمم استت  لطیتا  بته ضتمقمه  تمارم                  

 .مراجعه نما قم

 رقانتحمایت از قانون  6.11
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ش صتتانون بتتراا اصتصتتاف صتتانون رصابتتت ش فر همراهتتی بتتا  ن  صتتانون ضتتم ا تکتتار نقازمنتتم بتتازبقنی ش بتترشز رستتانی مقها تتنم  زیتترا ایتت  ف 

مستوفم صتانون معاصتر رتر رصابتت رررقت  گرفیتمم شلتی هنتوز روستر پارلمتان بته رصتوی               .  مقر شابسته بته بتازار رررقت  گرفیتمم انتم     

صتانون جمیتم  تتقوم هتاا انحصتار س هانته  نقرنتگ هتتاا صتانون  تکنانه ش  تقوم هتاا ضتتم رصتابتی اترش  اجنتا  بتته              .  نرستقمم استت  

ت  خریتتم ش اتترش  منحصتتر بتته اتترف  امتنتتاخ از معام تته  رگستتق  منتتاسی  رستتاشا   یتتظ صقمتتت اتترش        صقمتتت نتتاز   رثهقتتت صقمتت 

 .فشبارم  ش مقرم را رحت پو ش صرار مقمهم

 حمایت مسته ک   قانون  6.12

ایت  بیحتته ستتورا سترت گرفیتتمم استتت کتته   .  مستوفم بیحتته  مایتتت از مصترف کننتتمگان فر  تتا   اضتر بتتا شزار  عملقتته استتت   

گان را از سریتتی  یاظتتت منتتاا  ش مصتتؤشنقت  تتان ررتتمق  کتترفم  فصتتت ش صتتحت لقهتتگ گتتذارا ش ره قنتتا     گتتوو مصتترف کننتتم

 .محصوب   ج وگقرا از رگ    ش اعما  مقر عافبنه فر مارکقت را ر مق  مقکنم

 

 

 متادنقانون  6.11

جمیتتم کتته منت تتر رصتتوی   ایتت  صتتانون .  یتت  صتتانون جمیتتم متتواف معتتمنی فر  تتا   اضتتر فر مگابتتگ پارلمتتان اانانستتتان صتترار فارف   

صتتانون جمیتتم متتواف معتتمنی فشلتتت را فر استتتخراج  .  استتت  مشتتوو هتتا ی بتتراا ستترمایه گتتذاران موجتتوفم ش جمیتتم فر کشتتور فارف  

صتتانون جمیتتم فر .  منتاب  سهقعتتی کمت  خواهتتم کتترف  سوریکته بتته محتقر زیستتت ضتترر نرستانقمم ش پایتتمار رتر ش پرمنیعتتت رتتر با تم       

متوفم  بهتتری   تقوم هتاا بتق  الم  تی را رشتویی ش یت  محتقر عافبنته بتراا سترمایه گتذارا فاخ تی               ن ر فارف  تیااقت را رتأمق  ن  

 .  ش بق  الم  ی فر بخش استخراج معافن را ررشیخ نمایم

 .بمست  ریم 3993/3994http://mom.gov.af/en/page/صانون موجوفم مواف معمنی را مقتوانقم از  فر  

کستتانقکه متمایتتگ بتته ستترمایه گتتذارا فر ایتت  بختتش با تتنم  بایتتم بتتا شزار  معتتافن فر رمتتا  گرفنتتم  رتتا رهنمتتا ی بزم فر متتورف    

چتتارچو  صتتانونی فر متتورف ستترمایه گتتذارا فر بختتش استتتخراج معتتافن را فریااتتت نمتتوفم ش همتنتتان مقتوانقتتم بتته رهنمتتاا            

مراجعتتتتتتتته  http://www.afghancementtenders.com/index.html فر   ستتتتتتتترمایه گتتتتتتتتذارا  ن شزار  رشا 

 .نما قم

 جریان پائ   مواد نفتی قانون  6.16

پرشستتو  مستتوفم یتت  صتتانون بازاریتتابی ش اتترش  متتواف نیتتتی رهقتته گرفیتتمم استتت  کتته فر برگقرنتتمم روریتتم  صتتافر   متتگ ش نگتتگ   

هتتمف .  ذخقتترم  روزیتت   اتترش  بطتتور عمتتمم ش پرچتتون متتواف نیتتتی ش ستتایر اعالقتهتتا ش رأسقستتا  مربتتوط بتته  ن فر اانانستتتان مقها تتم 

 : ن صرار ذیگ است

 ایجاف ی  چارچو  مو ر ش  یاف صانونی ش ن ارری؛ .  

http://mom.gov.af/en/page/3993/3994
http://www.afghancementtenders.com/index.html


70 

 

اای  صابتتگ اعتمتتاف  ش  صتتو  اسمقنتتان از اینکتته عرضتته متتواف نیتتتی فر اانانستتتان بتتراا کشتتور ش مصتترف کننتتمگان کتت .  

 اصتصافا مقها م؛

شضا ت عم کرف نهتاف هتاا مستؤش  فر زنجقترم رت مق  نیتت ش اینکته اعالقتت هتاا ایت  نهتاف هتا را مستؤشلقت پتذیر                .ج 

 ش  یاف سازف؛

 رأمق  مصؤشنقت مصرف کننمگان  صحت عامه  مصؤشنقت ش محقر زیست؛ .ف 

اسمقنان از اراهمتی متو ر ش فسترستی یکستان بته اتر شرفم هتاا نیتتی بتا کقیقتت ش صقمتت مناست  رصتابتی بتراا همته                 .م 

 مصرف کننمگان؛

رشتتویی ش رتترشیخ ابتکتتارا  ستتکتور خصوصتتی فر ایجتتاف رصابتتت هتتاا ستتال  فر بتتازار نیتتت  از بتتق  بتترفن رهعتتقم ش    .ش 

 نحصارا هر بخش از زنجقرم عرضه؛ شبرخورف امتقازا با هر  رکت کننمم ش ج وگقرا از کنترش  ا

ایجتتاف  تترایر مط تتو  بتتراا اجتترا کننتتمگان اع تتی ش  تترکت کننتتمگان ش ستترمایه گتتذاران جمیتتم بتته من تتور بههتتوف   .ز 

 .خمما  ش روسعه زیربنا هاا زنجقرم رامق 

 اصالحات قانون تجارت 6.18

 تتمارا از صتتوانق  .  ا  صتترار گراتتته استتتفرجریتتان یتت  فهتته کذ تتته  چتتارچو  رجتتارری اانانستتتان مکتتررا  متتورف بتتازبقنی ش رنققتتر

جتتمش  ذیتتگ ایتت  پقشتتراتها را بطتتور خیصتته ارا تته  .  جمیتتم بوجتتوف  متتمم انتتم کتته فر مرا تتگ مخت تتر صتتانون گتتذارا صتترار فارنتتم  

 :مقمارف
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 قوان   و مقررات تجارتی وضت ت فت ی 6.13

 صوانق  ش مگرراری که روسر شزار  رجار  ش صنای  افارم مق رفنم :00جمش  

 

  الت موجوفم ونصان

 (جمیم)صانون  اخصهاا جنرااقا ی 

 

  (ACBR) است مسوفم ابتما ی با شزار  رجار  ش صنای  نها ی گرفیمم

 

 (ACBR)مسوفم ابتما ی با شزار  رجار  ش صنای  نها ی گرفیمم است  (جمیم)صانون سرا ی صنعتی 

 فستورالعمگ هاا ممنی ش رجارری

  فستتتتتتتتتتتتتتورالعمگ پرشستتتتتتتتتتتتته

[7/10/1976] 

  فستتتتتتتتتورالعمگ پرشستتتتتتتته 

[7/3/1961] 

متتمیریت امتتور )استتت  مستتوفم ابتتتما ی بتتا شزار  رجتتار  ش صتتنای  نهتتا ی گرفیتتمم  

 ( گوصی

صتانون موجتوفم  کتار رشا بتازبقنی ش بترشز رستتانی ایت  صتانون صتور  گراتته استتت            صانون شر کست ی

 ( الت اع ی  ن بایم مشخت گرفف)

کتتاهش فر .  جتتواز بتتمشن استتا  شاضتتا صتتانونی شضتت  مق تترفف    جتتواز هتتا ش اتتقو   اجراا جواز به کارشبار

 .ضرشریا  جواز فهی ش ایجاف صانون جمیم براا بگقه پقشنهاف گرفیمم است

 

 :صوانق  ش مگرراری که روسر سایر ارگانها فشلتی افارم مق رفنم :08جمش  

  الت موجوفم صانون

صتتتتانون صتتتترنطق  ش  یاظتتتتت از نهارتتتتا   

 (جمیم)

 

روستتر شزار  زراعتتت   بقتتارا  ش مالتتمارا فر  تتا  نهتتا ی  تتمن     مستتوفم ابتتتما ی

 .است

صتتتتانون شررنتتتترا ش صتتتتحت  قوانتتتتا    

 (جمیم)

مستتوفم ابتتتما ی روستتر شزار  زراعتتت   بقتتارا  ش مالتتمارا فر  تتا  نهتتا ی  تتمن     

 .است

 (جمیم)صانون مصؤشنقت مذا ی 

 

ی  تتمن مستتوفم ابتتتما ی روستتر شزار  زراعتتت   بقتتارا  ش مالتتمارا فر  تتا  نهتتا    

 .است

 صانون گمرکا 

  رعمیی 

 

مستتوفم رهقتته گرفیتتمم ش اعتتی  فر شزار  عملقتته رحتتت بتتازبقنی مقها تتم  اگرچنتتم         

شزار  رجتار  ش صتنای  بتا افارم گمرکتتا  بتر ا کتام مربتوط بتته رعراته هتا اختتتیف         

 .ن ر فارنم

  صانون جامعی براا زمق  فر اانانستان شجوف نمارف صوانق  زمق 
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  الت موجوفم صانون

  صانون افارم زمق 

      کتت  ریاستتت جمهتتورا فر متتورف 

 امی  مقر منگو 

 تورالعمگ ممنیفس 

  سایر صوانق 
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 یک تتداد از قوان   مهم درس های انترنتی  6.16

  فر  هاا انترنتی صوانق  مه  :09جمش  

  فر  انترنتی براا فریاات صانون زبان  صانون

 

صتتتانون  تتترکت هتتتا ش  تتترکت  

هتتاا فاراا مستتوشلقت محتتمشف   

(۷۰۰۲) 

 

 سیان  ق

 

http://en.afghanembassy.in/index.php?option=com_c

ontent&view=category&layout=blog&id=5&Itemid=

33 

فرا شپشتتتتتتو  

    ٔ 

 

 (۷۰۰۲)صانون مشارکت

 

 سیان  ق

 

http://en.afghanembassy.in/index.php?option=com_c

ontent&view=category&layout=blog&id=5&Itemid=

33 

فرا شپشتتتتتتو  

    ٔ 

 

 صانون  کمقت

 

 ان  قسی

 

 

http://en.afghanembassy.in/index.php?option=com_c

ontent&view=category&layout=blog&id=5&Itemid=

33 

  فرا ش پشتو 

 (۷۰۰۲)نون  مقانجق را صا

 

http://en.afghanembassy.in/index.php?option=com_c ان  قسی

ontent&view=category&layout=blog&id=5&Itemid=

33 

  فرا ش پشتو  

 ( ۷۰۰۲)صانون مالقا  

 

http://mof.gov.af/Content/Media/Documents/Income ان  قسی

 TaxLaw2009english91201381210666553325325.pdf 

f/Content/Media/Documents/Incomehttp://mof.gov.a فرا ش پشتو 

TaxLaw2009Pashto912013812106981458322570.pd

 f 

 (۷۰۰۲)صانون گمرکا  

 

http://mof.gov.af/Content/Media/Documents/847- ان  قسی

 ms234201210556155553325325.pdfCusto 

http://mof.gov.af/Content/Media/Documents/%D8% فرا شپشتو 

F%DA%AB%D9%85%D8%B1%DA%A9%D9%8A

8%D9%86%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%

 D9%88%D9%862342012105946581553325325.pdf 

 (۷۰۰۲)صانون محقر زیست 

 

http://www.afghan- ان  قسی

 n_environ_law.pdfweb.com/environment/afgha 

http://en.afghanembassy.in/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=5&Itemid=33
http://en.afghanembassy.in/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=5&Itemid=33
http://en.afghanembassy.in/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=5&Itemid=33
http://mof.gov.af/Content/Media/Documents/IncomeTaxLaw2009english91201381210666553325325.pdf
http://mof.gov.af/Content/Media/Documents/IncomeTaxLaw2009english91201381210666553325325.pdf
http://mof.gov.af/Content/Media/Documents/IncomeTaxLaw2009Pashto912013812106981458322570.pdf
http://mof.gov.af/Content/Media/Documents/IncomeTaxLaw2009Pashto912013812106981458322570.pdf
http://mof.gov.af/Content/Media/Documents/IncomeTaxLaw2009Pashto912013812106981458322570.pdf
http://mof.gov.af/Content/Media/Documents/847-Customs234201210556155553325325.pdf
http://mof.gov.af/Content/Media/Documents/847-Customs234201210556155553325325.pdf
http://mof.gov.af/Content/Media/Documents/%D8%AF%DA%AB%D9%85%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%862342012105946581553325325.pdf
http://mof.gov.af/Content/Media/Documents/%D8%AF%DA%AB%D9%85%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%862342012105946581553325325.pdf
http://mof.gov.af/Content/Media/Documents/%D8%AF%DA%AB%D9%85%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%862342012105946581553325325.pdf
http://mof.gov.af/Content/Media/Documents/%D8%AF%DA%AB%D9%85%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%862342012105946581553325325.pdf
http://www.afghan-web.com/environment/afghan_environ_law.pdf
http://www.afghan-web.com/environment/afghan_environ_law.pdf
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http://mom.gov.af/Content/files/Environment_Law- فرا ش پشتو 

 Dari.pdf 

 (۷۰۰۲)صانون    

 

 ان  قسی

 

-https://ronna

afghan.harmonieweb.org/Lists/Submitted%20Conten

t/Attachments/120/Unofficial%20English%20Transl

ation%20of%20Water%20Law.pdf  

 (۷۰۰۲)صانون کار 

 

http://www.aisa.org.af/files/laws/english/Labour- ان  قسی

 Law.pdf 

.af/Content/Media/Documents/ghhttp://molsamd.gov فرا ش پشتو 

 anoon_kar78201195156491553325325.pdf 

 

 (۷۰۰۲)صانون بانکمارا 

 

http://www.centralbank.gov.af/pdf/UpdatedOfDaAfg ان  قسی

  hanistanBankLaw_1_.pdf 

http://www.centralbank.gov.af/pdf/Law%20of%20B فرا ش پشتو 

anking%20in%20Afghanistan%20Pashto%20&%20

 Dari.pdf 

 ( ۷۰۰۲)صانون  ی سه  ش نشر 

 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=241   قسی ان

541 

 (۵۲۲۲)صانون رجار  

 

g/af/legis/laws/clcoa1955uotclhttp://www.asianlii.or ان  قسی

 oa713/ 

http://www.centralbank.gov.af/pdf/Law%20of%20B فرا ش پشتو 

anking%20in%20Afghanistan%20Pashto%20&%20

 fDari.pd 

صتتتانون بانکتتتمارا فر اانانستتتتان 

(۷۰۰۲) 

 

 

http://www.centralbank.gov.af/pdf/UpdatedOfBanki ان  قسی

 ngLaw.pdf 

http://www.centralbank.gov.af/pdf/Law%20of%20B فرا ش پشتو 

anking%20in%20Afghanistan%20Pashto%20&%20

 Dari.pdf 

k.gov.af/pdf/4AF%20CFT%20http://www.centralban ان  قسی 

 Law%20English.pdf 

http://www.centralbank.gov.af/pdf/Afghanistan%20l فرا ش پشتو 

ion%20Financing%20for%20aw%20on%20Combat

 Terrorism%20Pasht.%20Dari.pdf 

بتتراا م کقتتت هتتاا صابتتگ انتگتتا   

 فر معامی  بانکی 

 شن   ٔ  صانون معامی  مسو
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http://www.centralbank.gov.af/pdf/Law%20of%20Banking%20in%20Afghanistan%20Pashto%20&%20Dari.pdf
http://www.centralbank.gov.af/pdf/Law%20of%20Banking%20in%20Afghanistan%20Pashto%20&%20Dari.pdf
http://www.centralbank.gov.af/pdf/Law%20of%20Banking%20in%20Afghanistan%20Pashto%20&%20Dari.pdf
http://www.centralbank.gov.af/pdf/4AF%20CFT%20Law%20English.pdf
http://www.centralbank.gov.af/pdf/4AF%20CFT%20Law%20English.pdf
http://www.centralbank.gov.af/pdf/Afghanistan%20law%20on%20Combation%20Financing%20for%20Terrorism%20Pasht.%20Dari.pdf
http://www.centralbank.gov.af/pdf/Afghanistan%20law%20on%20Combation%20Financing%20for%20Terrorism%20Pasht.%20Dari.pdf
http://www.centralbank.gov.af/pdf/Afghanistan%20law%20on%20Combation%20Financing%20for%20Terrorism%20Pasht.%20Dari.pdf
http://www.centralbank.gov.af/pdf/Secured_Transaction_Law_English_06Jan10.pdf
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http://www.centralbank.gov.af/pdf/Secured_Transact فرا ش پشتو 

 ion_Law_Dari_06Jan10.pdf 

ا صانون اصستاط بتراا م کقتت هتا    

مقتتتر صابتتتگ انتگتتتا  فر معتتتامی  

 بانکی  

http://www.centralbank.gov.af/pdf/Mortgage_Law_E ان  قسی

 nglish_06Jan10.pdf 

_http://www.centralbank.gov.af/pdf/Mortgage_Law فرا ش پشتو 

 Dari_06Jan10.pdf 

 (۷۰۰۲)صانون مواف معمنی 

 

http://mom.gov.af/Content/files/Minerals%20Law_F ان  قسی

 b_14_2010.pdfe 

http://mom.gov.af/Content/files/Hydrocabon%D9%8 فرا ش پستو 

 Dari.pdf-0Law 

مگتتررا  بتتراا استتتخراج معتتافن  

(۷۰۵۰ ) 

 

.http://mom.gov.af/Content/files/Mining_Regulations ان  قسی 

 pdf 

http://mom.gov.af/Content/files/Minerals_Regulation فرا ش پشتو 

 Dari.pdf- 

 

 صتتتتانون هایتتتتمرش کتتتتارب  هتتتتا 

(۷۰۰۲) 

 

http://mom.gov.af/Content/files/The_Hydrocarbon_L ان  قسی 

 aw%281%29.pdf 

om.gov.af/Content/files/Hydrocabon%D9%8http://m فرا ش پشتو 

 Dari.pdf-0Law 

مگتتتررا  هایتتتمرش کتتتارب  هتتتا   

(۷۰۵۰) 

http://mom.gov.af/Content/files/Hydrocarbons_Regu ان  قسی

 lations_2009.pdf 

http://mom.gov.af/Content/files/Hydrocarbon_Regul فرا ش پشتو 

 Dari.pdf-ation 
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 پول، نانکداری، و امور ماوی .8

 :ای  اصگ موضوعا  ذی را فر بر فارف

 

  یااقت بق  بانکهات  هاا پرفاخت ارومارق  ش مرشر بر سقست  بانکمارا فر اانانستان  بشمو  سقس .0

 پو  رایخ .4

 کنترش  ها رشا رهافله اسعار .1

 ف اانانستان بان  .2

 خمما  بانکی فر اانانستان .4

 بقمه .6

 بازار سرمایه ش سهام سرمایه گذارا .0

 چارچو  صانونی مالی .8

 نظر اجماوی 8.1

بانتت  مرکتت ا .  کتتامی  بتته هتتمف نرستتقمم استتت  سقستتت  بتتانکی فر اانانستتتان فر ستتالهاا اخقتتر انکشتتاف یااتتته استتت  م تتر هنتتوز  

ایتت  .  مستتؤش  صتتمشر جتتواز هتتا ش ن تتار  بتتر بانکهتتا ش ستتایر نهتتاف هتتاا متتالی مقتتر بتتانکی مقها تتم    ( ف اانانستتتان بانتت )اانانستتتان 

 .بان  همتنان مسؤش  افارم شرشف پو   ارز فاخگ فشران  ش بطور مقر مستگق  رورم پولی ش صقمت ارز ها نق  مقها م

رعگقتت  ایجتتاف  تتعها  ف اانانستتتان بانتت  فر هتتر شبیتتت  یتت  سقستتت  پرفاختتت ارومارقتت  ایجتتاف گرفیتتم  کتته امکتتان انتگتتا      بتته 

اینکتتار امکتتان انتگتتا  پتتو  را از سریتتی    .  متتویثر ستتاخت  SWIFTشجتتوم ختتارجی را بشتتکگ الکترشنقکتتی بتتا استتتیافم از سقستتت      

بعتتما  یتت  سقستتت   تتیااقت بتتق  بانکهتتا ایجتتاف گرفیتتم رتتا فر انتگتتا  .  ت تهکه الکترشنقکتتی نماینتتمگی هتتاا ف اانانستتتان متتویثر ستتاخ 

اکنتتون امکتتان پرفاختتت معا تتا  کارمنتتمان فشلتتتی بتتا استتتیافم از سقستتت  الکترشنقکتتی ش جمتت      .  پتتو  بتتق  بانکهتتا کمتت  نمایتتم  

 .شبیت امکان پذیر است 12 شرا مالقا  فر 

یتت  مقکتتانق م جتتوازفهی . جتتارری نقتت  فر  تتا  راستتقو صتترار فا تتت شصتقکتته سقستتت  رافیتتا  فر  تتا  ایجتتاف بتتوف ستتکتور بانتت  ر 

افارم  06فر  تتا   اضتتر . بتتراا صتتمشر جتتواز بانتت  هتتاا خصوصتتی فاخ تتی ش نماینتتمم گتتی بانتت  هتتاا ختتارجی ایجتتاف گرفیتتم  

 فشلتتت 4116از ستا   (. بتراا لستت ش روضتقا هتتر بانت  بته ضتمقمه چهتتارم مراجعته  توف        ) بتانکی مجتوز فر اانانستتان شجتتوف فارف   

اانانستان رصمق  گراته است را رمتام بانت  هتاا فشلتتی مستمشف ش بته یت  بانت  فشلقتت متمم  نمایتم رتا رمتام  نهتا را بته استتثنائ                 

 .ی  بان  فشلتی خصوصی سازف

جتتواز  //:mof.gov.af/en/page/477/471http  تترکت هتتاا بقمتته از جانتت  مگامتتا  بقمتته اانانستتتان فر شزار  مالقتته        

 .  فریاات مقنماینم

http://mof.gov.af/en/page/477/471
http://mof.gov.af/en/page/477/471
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 پول رایج  8.2

یتت  صتتانون بتتراا استتتیافم اانتتانی فر معتتامی  رشزمتترم شجتتوف فارف  شلتتی فالتتر  مریکتتا ی هنتتوز      .  مقها تتم( اانتتانی)پتتو  متترشج 

ستتت؛ از زمانقکتته بتتانکنو  صقمتتت رهافلتته ارز  بنتتابر مماخ تته بانتت  مرکتت ا  ابتتت بتتاصی مانتتمم ا  .  بطتتور شستتق  صابتتگ پتتذیر  استتت 

بطتتور عمتتوم نتترخ .  عرضتته گرفیمنتتم  ارز  اانتتانی کماکتتان  ابتتت بتتاصی مانتتمم استتت   4114هتتاا جمیتتم اانتتانی فر اشاختتر ستتا   

فر ایتت  اشاختتر بتتا کتتاهش ارز  مواجتته بتتوفم  .  اانتتانی فر مگابتتگ هتتر فالتتر  مریکتتا ی بتتوفم استتت 44التتی  24رهافلتته  ن فر  تتمشف 

 .فر مگابگ ی  فالر  مریکا ی رن یگ یاات 46هاا  ن به ب 4102چنانته فر جون 

 

 

 کنترول تبادوه استار 8.1

هتتق  .  هتتق  ممتتانعتی فر رهتتمیگ ش انتگتتا  شجتتوم مربتتوط بتته ستترمایه گتتذارا بتته از استتعار جهتتانی بتته نتترخ صتتانونی بتتازار شجتتوف نتتمارف

رمایه  عایتتما  از م کقتتت هتتاا   محتتمشفیتی فر فختتو  ش ختترشج پتتو  بتتراا  والتته میتتاف  ختتمما  صرضتته  ستترمایه  میتتاف ستت         

ی انتته سرزالعمتتگ  .  معنتتوا  ش یتتا روریتتم متتواف ختتام شجتتوف نتتمارف  مشتترشط بتتر اینکتته مالقتتا  مرشستته  ن پرفاختتته  تتمم با تتم         

انتگتتا  پتتو  بتته ختتارج از کشتتور کتته .  مشخصتتی کتته بتتراا ختترشج پتتو  معتتق  گرفیتتمم استتت بختتاسر مهتتارزم بتتا پتتو   تتو ی مقها تتم 

فالتتر  مریکتتا ی با تتم  بایتتم از سریتتی بانتت  ش یتتا صتترااانی صتتور  گقتترف   41111مق قتتون اانتتانی ش یتتا  معتتاف  ش یتتا بقشتتتر از یتت 

بتازار هتاا بت رگ مقتر رستمی رهافلته استعار فر          37.که فاراا جتواز مقها تنم  ش ایت  انتگتا  بته بانت  مرکت ا گتذار  خواهتم  تم          

 .نها مهافله کرف هر ها ش شبیا  عممم شجوف فارنم  که مقتوان اسعار عممم را فر  

 د افغانستان نانک 8.6

بعرتتی از اهتتماف ش اعالقتهتتاا بنقتتافا ایتت  بانتت   کتته فر صتتانون ف اانانستتتان  .  ف اانانستتتان بانتت   بانتت  مرکتت ا اانانستتتان مقها تتم

 : بان   رت گرفیمم انم  صرار ذیگ انم

 صو  ش  یظ  ها  ارز  ش صقمت اانانی ؛  

   فاختنتتی صرضتته ش اعالقتتت مناستت  سقستتت  مالقتتاری بتته استتا  مارکقتتت بتتا     ر تتم ش ااتت ایش  ستتابا  بتتانکی  سقستتت  پر

  ها   ر م ش روسعه ی  سقست  رافایا  فاخ ی مصؤن  سال  ش مؤ ر

 مایت از پالقسی هاا عمومی اصتصافا فشلت اانانستان  ش سهم قرا فر ر م پایمار اصتصافا؛ ش  

   ان استتعار ختتارجی  ارا تته کننتتمگان ختتمما  پتتولی   صتتمشر جتتواز   هتتت ش راجستتتر نمتتوفن ش ن تتار  بتتر بانکهتتا  صتتراا

38.مجریان سقست  انتگا  اشراو بهافار  ش امثا  اینها  که سهی صانون رحت مسؤشلقتها  ن صرار گقرف
 

                                                 
37

مالی د انتقال پول نقد که معادل و یا بیشتر از یک میلیون افغانی باشد از جریق سرحدات افغانستان به کشور دیگری باید قبالً به ب ش اجالعات   

 .افغانستان بان یا بانک مرکزی اجال  داده شود
38

 قانون د افغانستان بانک 1فصل اول، ماده   
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ف اانانستتتان بانتت  یتت  ارگتتان پرصتتمر   بتتا صتتی قت  ش ختتوف مختتتار مقها تتم  ب ونتته مثتتا  مقتوانتتم مگتتررا  را جهتتت رستتهقگ      

 39.نقکی بق  ف اانانستان بان  ش سایر بانکها ش مشتریان  نان به رصوی  برسانممعامی  من   الکترش

 تتوراا عتتالی ب نتتم رتتری  مگتتام رصتتق  گقتترا ش پالقستتی ستتاز ف اانانستتتان بانتت   .  اانانستتتان بانتت  روستتر ر تتقو  ن افارم مق تترفف 

.  ؛ ش پتنخ عرتو فی تتر  ( توراا عتالی   نا ت  ر تتقو )؛ معتاشن اش  ر تقو   (ر تتقو  توراا عتالی  )مقها تم  کته متشتکگ استت از ر تقو      

 .رمام اعراا  وراا عالی روسر ر قو جمهور اانانستان ش با مشورم ش ن رخواهی پارلمان کشور رعق  مق رفنم

 .بازر  کگ مسؤشلقت ن ار  فاخ ی ش ریتقش اعالقتهاا ف اانانستان بان  را به عهمم فارف

عتتاشن اش  ر تتقو  بتتازر  کتتگ  ش  نعتتمم از معتتاشنق  ر تتقو کتته روستتر   هقتتأ  متتمیرم اجرا تتی ف اانانستتتان بانتت   تتامگ ر تتقو  م  

ر تقو بتا مشتاشرم ش کمت  از ستایر اعرتاا هقئتت          40.خوف  معراتی  تمم ش بعتما  روستر  توراا عتالی منصتو  گرفنتم  مقها تم         

انون بته  تتوراا  صتت[ ایت  ]اجرایتی  مستئوشلقت رمتتام امتور مربتوط بتته متمیریت ش اعالقتهتاا ف اانانستتتان بانت  را  کته مشخصتتا  ضتم           

   41.عالی ش یا به بازر  کگ اختصاص فافم نشمم است  به عهمم فارف

 خدمات نانکی در افغانستان 8.8

 :بانکهاا رجارری فر اانانستان خمما   ری بانکی را ارا ه مقمارنم

  انتگا  شجوم بق  الم  ی از سرییSWIFT (انجم   هکه جهانی انتگا  شجوم بق  الهانکی)؛ 

 فاخگ کشور؛ انتگا  پو  فر 

 سابهاا جارا ش پو انماز؛  

 معامی  رهافله اسعار خارجی؛ 

 اعتهار بانکی فر ارزهاا مح ی ش خارجی؛ 

 اعتهار نامه هاا بانکی ش سایر خمما  رجارری؛ 

 خمما  فریاات چ  ها؛ 

 ررمق  هاا بان ؛ 

 خریم ش ارش  ارزها؛ 

 رسهقی  جعهه هاا ام  براا س رفم ها؛ ش 

 نترنت؛بانکمارا از سریی ا 

 بانکمارا اسیمی؛ 

                                                 
39

 Ibid 2اده فصل اول، م  
 Ibid 41فصل دوم، ماده   40
 Ibid 08فصل دوم، ماده   41
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.  رتتا  تتا  از سریتتی بانتت  مرکتت ا صابتتگ فستتتر  بتتوفم استتت      4111از سریتتی ستتوییت از جتتوبا   –انتگتتا  بتتق  الم  تتی پتتو    

فر تتا   اضتتر بعرتتی از بانکهتتا بتتا استتتیافم از منتتاب  خوف تتان ش بعرتتی از  نتتان بتتا استتتیافم از امکانتتا  بانتت  مرکتت ا  ختتمما      

 IVمع ومتتا  مشتتخت فر متتورف پرشستته انتگتتا  بتتق  الم  تتی پتتو  فر ضتتمقمه   .  ور را اتتراه  مقستتازنمانتگتتا  پتتو  بتته ختتارج از کشتت 

 .ارا ه گرفیمم است

از سریتتی سقستتت   شیتت  ش رافیتتا  اانانستتتان بتته رمتتام بانکهتتاا رجتتارری کابتتگ ش از سریتتی سقستتت  انتگتتا  شجتتوم  –انتگتتا  مح تتی پتتو  

 صتتو  ش پرفاختتت پتتو  بتته ستتایر بانکهتتا ش نمایتتمن ی هتتاا   .  ستتتر  مقها تتمف اانانستتتان بانتت  بتته رمتتام شبیتتا  کشتتور صابتتگ ف  

 . هرا ف اانانستان بان  بطور رشزمرم فر سرراسر اانانستان اجرا مق رفف

 ترایر ش ضتوابر هتر بانت  ممکت       .  مقتوانتم فر رمتام بانکها قکته اهرستت  تمم انتم ایجتاف گرفنتم         – سابا  جتارا ش پتو انتماز    

 ستتابا  جتتارا را مقتتتوان بتتا استتتیافم از ارز اانتتانی ش فالتتر  مریکتتا ی فر اکثتتر بانکهتتاا رجتتارری فر          . از هتت  متیتتاش  با تتنم  

 .اانانستان باز نموف

بانکهتتا اکنتتون کریتم  هتتاا بتتانکی بشتتمو  زراعتتتی  پتترشژم  صرضته هتتا  ش صرضتته هتتاا کوچتت  را اتتراه     –کریتم  هتتاا بتتانکی  

بتراا اسیعتتا  م یتم لطیتتا  بتا بانکهتتاا    .  انته از سریتتی متذاکرم رعتتق  مق ترفف    ترایر ش ضتتوابر فر هتر متتورف بطتور جماگ   .  مقستازنم 

 .رجارری مستگقما  فر رما   ویم

صتمشر اعتهتار نامته هتا ش معتامی  رجتارری بتا فشلتت اانانستتان از سریتی بانت  مرکت ا              –اعتهار نامته هتا ش ستایر ختمما  رجتارری      

 تترایر ش .  ااتتت نمتتوفم انتتم نقتت  ختتمما  اعتهتتار نامتته را عرضتته مقمارنتتم    بانکهتتا ی کتته رتتازم جتتواز اعالقتتت فری  .  رن تتق  مق تترفف

 .ضوابر اساسا  فر بق  بانکها مشابه مقها م

 ن مه 8.3

یتت  کمقستتقون بقمتته ایجتتاف گرفیتتمم  4116فر اشاستتر ستتا  .  ستتکتور بقمتته فر اانانستتتان هنتتوز فر اشلتتق  مر  تته رکامتتگ صتترار فارف 

  چهتتار 4102التتی جتتون .  اخ تتی ش ختتارجی را فر ایتت  ستتکتور بتته پتتقش مقهتترف  ش پرشستته صتتمشر جتتواز هتتا بتته ستترمایه گتتذاران ف  

 .کم نی بقموا جواز فریاات نموفم انم

  رکت بقمه م ی اانان www.anic.gov.af؛ 

  رکت بقمه اانانستان www.icaaf.com؛ 

 قمه اانانستان گرشی بwww.igoaf.comش ؛ 

  بقمه اانان گ وبگwww.afghanglobalinsurance.com؛ 

 مارک ت های سرمایه و وجوه شرکا  8.6

پقشتتنهافاری بتراا ایجتتاف بتتازار ستهام صتتور  گراتتته انتتم    .  جتتوف نتتمارفش یتتا اشراو صرضته ش ( بتتور )فر اانانستتان بتتازار هتتاا ستهام   

 :ی  رعماف  رکت هاا مالی شجوف فارنم.  شلی هق  پی  مما بمست نقاممم است

http://www.anic.gov.af؛/
http://www.icaaf.com؛/
http://www.igoaf.com؛/
http://www.afghanglobalinsurance.com؛/
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  ش مالی را ارا ه مقمارف ( اجارم) رکت مالی اانانستان خمما  کرایه فهیhttp://www.afc.af/. 

 مالی رشستایی اانانستان صرضه هاا اسیمی را به   رکتSME ها اراه  می کنم. 

 اصالحات در قوه مقننه –نانکداری و امور ماوی  8.5

ف اانانستتتان بانتت  یتت  چتتارچو  صتتوانق  را ایجتتاف کتترفم استتت کتته هتتمف  ن رستتهقگ ش  یاظتتت از معتتامی  رجتتارری ش متتالی      

اینهتتا  تتامگ رصتتوی  صتتوانق  ذیتتگ   .  بانکهتتا ش ستترمایه گتتذاران مقها تتم   رهتتما  گتتذارا صتتانونی بتتراا یتت  رههتترا اعتتالتر بتتق     

 :مقها نم

 صانون ف اانانستان بان ؛ 

 صانون بانکمارا فر اانانستان؛ 

 صانون مهارزم ع قه رمویگ اعالقتهاا ررشریستی؛ 

 صانون مهارزم با پو   و ی ش فر مم ها از جرای ؛ 

 صانون اسناف صابگ معام ه؛ 

 قت هاا مقر منگو ؛ شصانون ره  براا م ک 

  براا م کقت هاا منگو ( ررمق   مم)معامی  مصؤشن 

 regulations.php-and-http://www.centralbank.gov.af/lawsکتتتتاپی هتتتتاا ایتتتت  صتتتتوانق  رشا  فر  انترنتتتتتی   

تتته کتتاپی هتتاا مگتتررا  ذیتتگ کتته رحتتت صتتانون ف اانانستتتان بانتت  صتتافر گرفیتتمم انتتم نقتت  فر همتتق   صابتتگ فسترستتی مقها تتنم  چنان

 : فر  فستقا  مقها نم

 صرااان اسعار خارجی؛ 

 ارا ه کننمگان خمما  پولی؛ 

 رزرف مورف نقاز براا اهماف پالقسی ن ارری؛ 

 یاظت سقست  پرفاخت؛  

 امکانا   مافم؛ 

  م ایمم ش صمشر اسناف سرمایه 

 ا  بازار  انی براا اسناف سرمایه مگرر 

  صوانق  ف اانانستان بان ؛(Clearing House Rules  ) 

 مگررا  براا اجراا پرفاختهاا فاخ ی فر اانانستان؛ 

http://www.afc.af/
http://www.centralbank.gov.af/laws-and-regulations.php
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 مگررا  گذار  فهی کریم ؛ ش 

 مگررا  لقیم اسعار خارجی؛ 

 صانون اسناف صابگ معام ه 4.8.0

ر مقستازف رتا سرزالعمتگ هتاا صهتتو   تمم جهتانی را فر معام ته  انتگتتا   ش فشران        صتانون استناف صابتگ معام ته بتته اانانهتا امکتان  نترا مقستت       

ایت  صتانون  ترت مقتمارف کته استناف صابتگ معام ته چ ونته رشتکقگ  بتق  جوانت  مخت تر انتگتا   ش بته                .  اسناف صابگ معام ه پقش گقرنتم 

 .پو  رهمیگ مق رفنم

 صانون ره  ش معامی  ررامقنی  4.8.4

ن فی تترا را نقتت  افارم مقنمایتتم  کتته هتتمف  ن ایجتتاف اسمقنتتان بقشتتتر بتتراا صتتمشر کریتتم  بتته رجتتار    ف اانانستتتان بانتت  فش صتتانو

صتوانق  بته سترمایه هتاا منگتو  ش م کقتت هتاا مقتر منگتو  کته از  نهتا فر صرضته هتاا مصتؤشن منحقت  ررتمق                  .  ها ش ااراف مقها م

معتتامی  مصتتؤشن  یتت  راجستتتر مرکتت ا انترنتتتی  کتته  منحقتت  بخشتتی از رطهقتتی صتتانون.  استتتیافم بعمتتگ متتی  یتتم  رطهقتتی مق تترفف

لطیتتتتتتا  بتتتتتته  فر  .  فر  ن اسیعتتتتتتا  رمتتتتتتام معتتتتتتامی  مصتتتتتتؤشن  هتتتتتتت مق تتتتتترفف  ایجتتتتتتاف گرفیتتتتتتمم استتتتتتت 

http://cr.centralbank.gov.af/index.aspx مراجعه کنقم. 
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 ماو ـــه .3

 :ای  اصگ موضوعا  ذی را فر بر فارف

 

 :براا میرفا  ذیگ( کسرا ) انواخ عممم مالقا  فر اانانستان  معااقت هاا مالقاری ش مجرا ی ها  .0

 مالقا  بر عایما  ا خاص انیرافا . الر

 مالقا  بر عایما   رکت ها .  

  بر عایما  مالقا . ج

 مالقا  معامی  انتیاعی .ف

  انتیاعی بابا شارفا  مالقا  .م

 مالقا   ابت. ش

 مالقا  زمق  . ز

 

اانانستتتان اخقتترا  متتورف رجمیتتم ن تتر صتترار گراتتته ش رعتتمیی  جمیتتما بتته من تتور ستتافم ستتازا سقتتر شستتقعی از  م تتی مالقتتا  صتتانون 

ورف روجتته صتترار گراتتته ش  مستتا گ مربتتوط بتته افارۀ مالقتتا  از سریتتی  متتوز  مگامتتا  مالقتتاری متت    .  مالقتتا  متت ا   شجتتوف فارنتتم  

 .اعالقتهاا  موز ی فرصسمت مک یقتاا مالقه فهی مالقه فهنمگان نق  صور  مق قرف
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افارا  مالقتتاری ش مستتتواقتهاا ریاستتت عوایتتم اانانستتتان اورمتته هتتا  مگتتررا  ش رهنمتتوف هتتا را ستتور رای تتان بمستتتر  صتترار مقمهنتتم  

مع ومتتا  .  نقتت  موجتتوف انتتم  http://www.ard.gov.af   ترنتتتی ش کاپقهتتاا صابتتگ چتتای ش صابتتگ فاشن تتوف  ن فر ستتایت ان   

مالقتته .  راجتت  بتته موصعقتتت   تتمارۀ رمتتا  ش ستتاعا  کتتار افارا  عوایتتم ش مستتتواقتها نقتت  فر همتتق  ستتایت موجتتوف مقها تتم            

ه هتتاا متعتتمف فشلتتتی  ستتوا  شجوابهتتا راجتت  بتته مالقتته   فهنتتمگان همتنتتان مع ومتتا  میقتتم فی تترا ماننتتم ابیمقتته هتتا ش اقصتت ه نامتت  

موضتتتتتتوعی معا تتتتتتا   صتتتتتتانون مالقتتتتتتا  بتتتتتتر عایتتتتتتما   ش مگتتتتتتررۀ مالقتتتتتتا  بتتتتتتر عایتتتتتتما  را از ستتتتتتایت          

(http:/www.ard.gov.af/index.php/2012-06-04-16-53-00/resources)   بمستتتتتتتتت  شرفم مقتواننتتتتتتتتم  .

.  ور  جماگانتته مطتترت نمتتوفم ش اکثتترا  بتتا مثالهتتاا میقتتم روضتتقا مقتتمارف  مگتتررم هتتر متتافۀ صتتانون را همتترام بتتا مگتتررا  مربوستته بصتت 

   http:/www.ard.gov.af/index.php/2012-06-04-16-53-00/taxpayer-guideایتتتتت  مع ومتتتتتا  از ستتتتتایت 

.  فارا تته مق تترف 12ایتت  راهنمتتایی فراصتت هاا  ینتتمم خیصتته گرفیتتمم ش روضتتقحا  م یتتم فربتتارۀ رهنمتتایی  .  بمستتت  متتمم مقتوانتتم

 .ذشارقکه خواهان مع وما  میص تر با نم مقتواننم به شیهسایت ریاست عوایم مراجعه نماینم

 نمبر تشی ص ه ماو ه دهندگان  3.1

نمهتتر رشخقصتتقه مالقتته ( TIN)مک تتر انتم رتتا نمهتتر رشخقصتتقه مالقتاری    مطتابی  کتت  صتتانون مالقتتا  بتر عایتتما    رمتام مالقتته فهنتتمگان 

ع ومتتا  راجتت  بتته ایجابتتا  نمهتتر رشخقصتتقه ش اورمتته هتتاا فرخواستتتی فرکابتتگ از ریاستتت    م.  ویشتترا فرخواستتت نماینتتمخفهنتتمم 

اورمتته هتتاا  .  عوایتتم ش فر شبیتتا  هتترا   صنتتمهار  صنتتمشز  نن رهتتار ش م ار تتریر از فاتتارر مستتتواقتها فریااتتت  تتمم مقتوانتتم       

 .موجوف انم  .gov.afwww.ardفرخواست نمهر رشخقصقه همتنان فر 

 فورمه ها تکم ل 3.2

رصتتریا نمتتوفم  مالقتتاری  ارایتته بتتقینو ش اظهارنامتته فرصتتور  عتتمم  را  جریمتته یتت  مگتتمار    4119صتتانون مالقتتا  بتتر عایتتما    

 . تی فرصور  عمم موجوفیت مالقه صابگ پرفاخت فر فشرۀ مورف ن ر صابگ رطهقی مقها م جریمهای  .  است

 محرم ت 3.1

مع ومتتا  گتترف  شرا  تتمم روستتر ریاستتت عوایتتم اانانستتتان بتته شستتق ه ریتتتقش  ه  تتمم فر اورمتته هتتاا مالقتتا  ارا تترمتتام مع ومتتا  

کتابهتتا ش  ستتابا  مالقتته فهنتتمگان  یتتا جوانتت  ستتوم ذیتتربر بتتا مالقتته فهنتتمگان  کتتامی  محتترم بتتوفم ش بتته هتتق  مرجعتتی فر ختتارج    

 (90مافۀ .)استه  وفشزار  مالقه صابگ فسترسی نمقها م م ر اینکه روسر صانون مجاز ف

 ایجانات کتانها و حسانات 3.6

مقنمایتتم رتتا مالقتته فهنتتمگان معتتامی  رجتتارری خویشتترا  هتتت نمتتوفم ش ن هتتمارا نماینتتم      کتت  4119صتتانون مالقتتا  بتتر عایتتما   

هر خصتتقت سهقعتتی ش  گتتوصی فاراا عوایتتم صابتتگ مالقتته فرستتا   بایستتت ریکتتارف هتتاا معتتامی  رجتتارری خویشتترا      (.  16متتافۀ )

 .مام فارایقهاا  ابت شسقار ش رمام عوایم خویش که مورف نقاز راپور مالقاری با م ن همارا نمایمبا ر

http://www.ard.gov.af/
http://www.ard.gov.af/
http://www.ard.gov.af/
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.  ریکارفهتتا  تتامگ لقجرهتتا  ژشرنالهتتا  استتناف پرفاختتت  صوررحستتابهاا متتالی ش  ستتابی  ش ریکارفهتتاا مالقتتا  برعایتتما  مقها تتنم    

: استناف منهتت  عهتار  انتتم از  .  خیصته مع ومتتا  استناف منهتت  مقها تنم   ریکارفهتتا معمتوب   .   نهتا بایتم روستتر استناف منهت  رگویتتت  تونم     

استتناف  هتتت نگتتما  رستتقمهاا کریتتم  .  بتتگ هتتا  رستتقمهاا خریتتمارا  صتترارفاف هتتا  گرنتتتی هتتا  رستتقم هتتاا بتتانکی  چکهتتا شمقتترم

عمتتومی فرمتتورف  کتتارف  ارمایشتتا  خریتتمارا  ارمایشتتا  کتتار  استتناف شارفا  شصتتافرا   استتناف رستت ق  فهتتی  ایمقتتگ شمکارهتتا   

 .معام ه نق   امگ اسناف منه  مقها نم

 ترکتها مخقتر هستتنم رتا هرسقست   ستابقی را کته مطتابی         .  ریاست عوایتم فا تت  ریکتارف هتاش کتابهتاا مشخصتی را ارا ته نمقتمارف        

فافم  لتتقک  سقستتت  متتتذکرم بایتتم عوایتتم شمختتارج  تترکت را بتته شضتتا ت نشتتان  .  نقازمنتتما همتتان  تترکت با تتم انتختتا  نماینتتم 

 :ریکارفهاا  رکت بایم فاراا خواص  ری با م.  بتوانم

 صابگ اعتماف ش مکمگ؛ 

 مع وما  صحقا مورف ضرشر  سنجش  گوو ش مک یقتهاا مالی را فارا با م؛ 

 بااسناف منه  مجه  با م را صحت مع وما  موجوفم را نشان فهم؛ 

       ایتتما   پرفاختتت مالقتتا  موضتتوعی  ش برختتی     فاراا ستتایر استتناف ازصهقتتگ رگرریهتتا   اضتترا  پرفاختتت مالقتتا  برع

 .سنجشهاا محاسهق  که فر رثهقت  گوو ش مک یقتهاا مالقاری  رکت کم  نموفم مقتواننم  با م

 ترکتهاا ختارجی بته ستور ختاص بایتم استناف مربتوط بته انتگتتا           .  معتامی  خویشترا ن هتمارا نماینتم     ترکتها بایتم استناف مربوسته     

 .بوط به روزی  مناا   عها  ش ارشعا  خویشرا ن همارا نماینمپالقسی صقمت ذارا ش اسناف مر

 .ا خاصقکه فاراا بقشتر ازی  ب نو هستنم مک ر انم را  سا  هری  را جماگانه ن همارنم

 طریقه حساب 3.8

بتتقینو عوایتتم ش  محاستتهه  ش  تترکتهاا محمشفالمستتؤشلقت بایتتم عوایتتم خویشتترا بتتا استتتیافم از سریگتته        تترکت هتتاا ستتهامی  

 (. صانون مالقا  10مافم ) ام رافیا  فر ن ر گقرف هن مصارف

 .   سابی رراکمی سنجش نماینم که  صو  عوایم ش پرفاخت مخارج را فرزمان شاصعی  ن نشان مقمهم

 سال ماوی 3.3

متام جتما ستا  هجترا  مستی  متاز ش التی اخقتر متام صتو  ستا  بعتما             اش   از سا  مالی همتان ستا  رگتویمی  مستی مقها تم کته      

 (.1مافۀ رعمیگ ) ابمخارمه می ی

  مادگی حسانات 3.6

بتته من تتور رثهقتتت رررقتت   ستتابا   گتتوو ش شجایتت  مالقتتاری ش رخمتتق  عوایتتم  تتخت  متتأموری  شزار  مالقتته صتتی قت فارنتتمرا   

بته فاتارر  ترکت فسترستی فا تتته ش کتابهتا   ستابا   ریکتارف هتتا ش کامتذا  شمقترۀ  نهتارا ریتتتقش  بررستی ش کتاپی نماینتم ؛ چتته              

ا تتخاص  التت  مقتوانتتم همکتتاران رجتتارری  مشتتتریان       (.  90متتافۀ )فرفاختتگ فاتتتر با تتنمیا نتت ف ا تتخاص  التت       ایتت  استتناف  

 .ارش نمگان  مؤسسا  مالی  سایر فاارر فشلتی ش مقرم را ا توا نمایم
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 او ات شرکت هام 3.5

عایتتم (.  2متتافۀ )ها تتماقصتتم از رمتتام عوایتتم صابتتگ مالقتته مق 41بتته نتترخ سراستترا ( ا تتخاص  کمتتی) مالقتتا  برعایتتما   تترکت هتتا

(.  4اصتتگ )صابتتگ مالقتته ختتالت از شضتت  نمتتوفن رمتتام مختتارج عتتافا شضتترشرا  تترکت ازعوایتتم ناختتالت  ن بمستتت متتی  یتتم      

نرخهتتاا جمعتتی بتتابا  خصتتقتهاا  کمتتی مثتتگ  تتراکتهاا ستتهامی   تترکتهاا محتتمشف المستتؤشلقت ش ستتایر  خصتتقتهاا             

 .عایما  الی اخقر مام  و  سا   ینمم مالی می با مبر  موعم پرفاخت مالقا .   کمی رطهقی  مم مقتوانم

 ماو ات شیصی 3.4

عوایتتم فربتتر گقرنتتمۀ متت ف   .  مالقتته هستتتنمپرفاختتت ا تتخاص  گقگتتی مگتتق  کشتتور ازعوایتتم ختتویش فرسراستتر جهتتان مک تتر بتته   

تان مالقتته ا تتخاص مقتترمگق  ازعوایتتم ختتویش فراانانستت  .  معتتا   کرایتته  عوایتتم نا تتی از  تتراکتها   تتی رتتألقر شمقتترم مقها تتنم    

 :نرخ سابنه مالقا  ازینگرار انم.  مق رفازنم

 

 نرخهای ماو ات نر عایدات :21جدول 

 عوایم سابنه از الی مه ل مالقه 

 1 اانانی 61111 1

 اانانی 61110 اانانی 041111 اانانی 61111اقصم از مه ل بقشتر از  4

 اانانی 041110 اانانی 0411111 اانانی 041111اقصم از مه ل بقشتر از  01+ اانانی  0811

 اانانی 0411110   اانانی 0411111اقصم از مه ل بقشتر از  41+ اانانی  016811

 

فش موضتوخ مالقته برعایتم  خصتتی مقتوانتم بتابا ستترمایه گتذاران رتأ قر فا تته با تتم کته عهتار  انتتم از مالقته موضتوعی معا تتا  ش             

 .مالقه عوایم مالکان  خصی

 اشاتماو ه موضوعی مت 3.11

متافم   1جتمش  اگترم    ارکارمنتم مک تر انتم رتا ازمعا تا  مستتخممق  ختویش مالقته  نترا بته صتر            از فش استخمام کننمگان فشیتا بقشتتر  

م فهتتا ش معا تتا  .  اانتتانی فرمتتام از مالقتته معتتاف مقها تتم   4111معتتا  ماهانتته التتی   .صتتانون مالقتتا  بتتر عایتتما  شضتت  نماینتتم   2

فرصتتور  پرفاختتت .  ه کتتارا  پرفاختتت نگتتما متتذا ش ررانستت ور  ش رأفیتتا  مقتتر نگتتما   معتتا  متتاهوار  اضتتاا : متشتتکگ انتتم از

متت ف یتتا معتتا   .  متت ف شمعتتا  هیتتته شاریتتا پتتان فم رشزم  نرخهتتاا اتتوو بصتتور  متناستت  ستتنجش گرفیتتمم ش شضتت  مق رفنتتم        

ماری فی تتر نمقها تتنم کتته فاراا یتت  استتتخمام کننتتمم بتتوفم ش مالقتته از معتتا   تتان شضتت  مق تترفف ش فاراا منهتت  عایتت     کارمنتتمانی

م فیتتا معتتا  گقرنتتمم یتتی کتته فاراا بقشتتتر از یتت  استتتخمام کننتتمم   .  مجهتتور بتته رگتتمی  راپتتور مالقتتاری ستتابنه ختتویش نمقها تتنم  

 .با م شیا فاراا مناب  اضاای عوایم با م بایم اظهارنامه مالقاری سابنه خویشرا رررق  شرگمی  نمایم



86 

 

رشز بعتتم ازختتت  ماهقکتته مالقتته فران شضتت  گرفیتتمم بتته فشلتتت    01وعی را فرظتترف استتتخمام کننتتمم مک تتر استتت مالقتتا  موضتت  

هاا فاانانستتتان بانتت  صتتور  استتتیافم از اورمتته مخصتتوص مستتتگقما  فریکتتی ازنماینتتمگق مالقتتا  بتتا (.  61متتافۀ ) پرفاختتت نمایتتم 

 .مق قرف  رافیه مق رفف

 (60مافۀ ) .مسوشلقت فارفمالقه راپورفهی سابنه به مستخممق  ش شزار  استخمام کننمم فر صسمت 

 اشیاص انفرادی  3.11

مک تر انتم رتا اظهتار نامته مالقتاری خویشترا رررقت  نمتوفم ش اجتازم فارنتم رتا رمتام مختارج ضترشرا                ا خاص انیرافا فارنتمم جتواز   

اا اتتوو مالقتته بتتا استتتیافم از نرخهتت .  ش عتتافا خویشتترا ازعوایتتم ختتویش منیتتی نمتتوفم ش عایتتم صابتتگ مالقتته خویشتترا ستتنجش نماینتتم   

مالکتتان  بتتر عایتتما   مک یقتتت پرفاختتت مالقتتا  (.  2متتافۀ )ماننتتم ستتایر ا تتخاص از عایتتم ختتالت صابتتگ مالقتته ستتنجش مق تترفف     

 .  سا   ینمۀ مالی مقها م  و اخقر  الی  خصی نق 

 ات نر عایدات ماو  3.12

هتتر ربتت  با تتم مک تتر  اانتتانی فر 041111 تترکتهاا بتت رگ  محمشفالمستتؤشلقت ش ا تتخاص انیتترافا کتته عایتتم  تتان بقشتتتر از    

برختی از انتواخ عوایتما کته ذیتی  رشتریا مق رفنتم ازیت  امتر مستتثنی بتوفم            .  مالقه از رمتام انتواخ عوایتم ختویش ب رفازنتم     % 4انم را 

 .مقها م% 01یا % 4ش نرخ مالقه  ان 

گمتتر   اقصتتمم بتتابا اجنتتا  شارفارتتی نقتت ش جتتوف فارف کتته هن تتام پرفاختتت محصتتو  گمرکتتی فر        4یتت  مالقتته ارش تتا    

 .ای  مالقه ارش  به  ق  پقش رفاخت بررسی مالقا  بر ارش  ربعوار  ناخته مقشوف.  پرفاخته مقشوف

 :اقصم مالقه ارش  از صقمت ناخالت خمما  ذیتتتتتتتتگ صابگ پرفاخت مقها م 01

  خمما  هوانورفا مسااربرا بق  الم  ی 

 خمما  مخابراری بشمو  خمما  انترنتی 

  عالی عرضه مقمارنم هور هایی که خمما 

 رستورانتهایی که خمما  عا  عرضه مقمارنم 

یتتا بقشتتتر با تتم ش ک وپهتتا ش ستتالونهاا محی تتی مک تتر بتته      اانتتانی 041111ستتایر هور هتتا ش رستتتورانتها کتته عایتتم ربعتتوار  تتان    

 .مالقه ارش  هستنم% 4پرفاخت 

  برعایتتما  ازعوایتتم ناختتالت صابتتگ موضتتوعی   هن تتام ستتنجش عوایتتم صابتتگ مالقتته بتته من تتور مالقتتا    BRTمالقتته پرفاختتته  تتمۀ  

.  رررقتت  اورمتته هتتا ش پرفاختهتتاا مالقتتاری بایتتم بتته استتا  رگتتوی   مستتی بصتتور  ربعتتوار رکمقتتگ گرفنتتم       (.  60متتافۀ )مقها تتم 

 (.88مافۀ ) رشز بعم از خت  رب  سا  که ارش ا  فران انجام  مم ضرشرا مقها م  04پرفاخت مالقا  الی 

 04مالقتته عوایتتم بتت نو شارفم بتتابا ختتمما  ش رهنمتتوف   11یتتم راجتت  بتته ایتت  مالقتته  لطیتتا  بتته رهنمتتوف   بتتراا کستت  مع ومتتا  م 

 http://www.ard.af       :خطوط هوایی مراجعه  وف فر

 ماو ات ثانت 3.11

http://www.ard.af/
http://www.ard.af/
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فربرختتی از متتوارف .  بتتت استتتیافم مق تترففش معتتامی  بتته جتتاا مالقتتا  برعایتتما  از مالقتتا   ا  اعالقتتت هتتاا رجتتارریفربرختتی از 

مالقتته  ابتتت یکنتتوخ پقشتت رفاخت مالقتته برعایتتم مقها تتم امتتا مالقتته فهنتتمم را از ضتترشر  پرفاختتت مالقتته بتتر عایتتم یتتا مالقتته  صتتو       

 :صانون مالقا  برعایما  روضقا گرفیمم انم 00مالقا   ابت ذیگ فر اصگ .  ب نو مهرا نمق رفانم

 مالقه  ابت شارفا ؛ 

 عرافم جا  قه  ابت مال 

 مالقه  ابت صرارفافیها؛ 

 مالقه  ابت بابا نمایش اهها؛ 

  کوچ  مالقه  ابت رشهثا. 

 (01مافۀ )مالقه  ابت بابا شارفا   6.01.0

 

ا خاصتتقکه مهتتافر  بتته شرشف اجنتتا  مقورزنتتم مک تتر بتته پرفاختتت مالقتته  ابتتت ازصقمتتت امتتوا   کتته  تتامگ محصتتو  گمرکتتی       

مالقتته پرفاختتته  تتمم بحقتت    .  مالقتته  ابتتت هستتتنم % 4اا جتتواز رجتتارری مک تتر بتته پرفاختتت    ا تتخاص فار.  مق تترفف   مقها تتنم 

ا تتخاص بتتمشن جتتواز  .  کریتتم  هن تتام بررستتی مالقتتا  برعایتتما  ستتالی کتته مالقتته فران پرفاختتته  تتمم استتت  تتناخته مقشتتوف      

مالقتته  ابتتت شارفا  هن تتام  . مالقتته  ابتتت هستتتنم کتته بتته عتتور مالقتته بتتر عایتتم پرفاختتته مقشتتوف   % 1رجتتارری مک تتر بتته پرفاختتت  

 .پرفاخت محصو  گمرکی صابگ پرفاخت مقها م

 

 مالقه  ابت بابا انتگا  اجنا  ش مسااران 6.01.4

پرفاختتت مالقتته  ابتتت ستتابنه هن تتام رجمیتتم جتتواز  من تتور رجتتار  انتگتتا  مقمهنتتم مک تتر بتته ا خاصتتقکه اجنتتا  ش مستتااران را بتته

 .  شسق ۀ خوف مقها نم

 

 (04مافۀ ) مالقه  ابت صرارفافیها  6.01.1

 تتهرفاریها   صتترارفاف بمستتتر  اشرگانهتتاا فشلتتتی   بتته استتا ا تتخاص بتتمشن جتتواز کتته ذختتایر  متتواف  ختتمما  شیتتا رعمقتترا  را   

اقصتتم مالقتته  ابتتت  0ش رشتتکقی  ستتکتور خصوصتتی ش سایرا تتخاص صتترار مقمهنتتم  مک تتر بتته پرفاختتت    افارا  فشلتتتی  رشتتهثا 

اا جتتواز رجتتارری کتته اجنتتا  ش ختتمما  اتتوو را بتته مراجتت  متتتذکرم مقرستتاننم    ا تتخاص فار.  بتته عتتور مالقتته بتتر عایتتم مقها تتنم 

مالقتته متتذکور از .  ایتت  مالقتته از مک یقتتت مالقتتاری  ینتتمم صابتتگ کریتتم  مقها تتم   .  مالقتته صتترارفاف مقها تتنم % 4مک تتر بتته پرفاختتت  

 .  مجموخ مه نقکه به صرارفافا پرفاخته مقشوف موضوعی مق رفف

 

 مالقه  ابت نمایش اهها 6.01.2

القتته  ابتتت ازا تتخاص  گقگتتی مگتتق  اانانستتتان ش ا تتخاص  گقگتتی ش کمتتی مقتترمگق  کتته بتته  رتتمشیر نمایشتتا  فرکشتتور مق مازنتتم  م

عوایتتم .  ایتت  نمایشتتا   تتامگ ستترگرمقهایی ماننتتم رقتتارر  ستتقنما  رافیتتو  ر وی یتتون  موستتقگققا شرز  مقها تتم         .  گراتتته مقشتتوف 

مالقتته  ابتت بته عتتور مالقته بتر عایتتم ش مالقته اتترش       .  ایتم اترش  رکتهتتا مقها تم   اقصتم مالقته  ابتتت ازعو   01این ونته نمایشتا  رتتاب    
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.  ایتت  مالقته  ابتتت ستور ماهانتته صابتگ پرفاختتت بتوفم شنهایتم فیتتر رتر از پتتان فه  متام اینتتمم بته فشلتتت رحویتگ گتترفف         .  رحمقتگ مق ترفف  

ر ا خاصتتقکه بتته عرضتته ختتمما  ستترگرمی  ستتای.  هرگتتام نمایشتتا  متتتماشم نها تتم  مالقتته بایتتم فر اخقتتر هتتر نمتتایش پرفاختتته  تتوف  

 .  شریریحی مق رفازنم راب  مالقا  برعایما  ش مالقه بر ارش ا  مقها نم

 

 کوچ  مالقه  ابت بابا رشهثا  6.01.4

فکانتتماران ش ستتایر پقشتته هتتاا کوچتت  کتته  ستتا  میصتتگ ن تته نمقمارنتتم بتته استتا  عایتتم ناختتالت ختتویش رصتتنقر گرفیتتمم ش    

بتتراا مطالعتته ریصتتقگ بقشتتتر فرمتتورف مالقتتا   ابتتت  رهنمتتوف .  لقتته  ابتتت رجتتوی   تتمم مقها تتنممطتتابی بتته  ن مک تتر بتته پرفاختتت ما

 .مالقا   ابت اعالقتهاا رجارری مطالعه گرففیا با ریاست عوایم کشوریا مستواقت محگ رما  برصرار گرفف 09

 دفتر ماو ه دهندگان نزرگ 3.16

معقتتار بتتراا  تتمو  فرایتت   .  مالقتته فهنتتمگان بتت رگ مقها تتم  فاتتتر مالقتته فهنتتمگان ب رگقتت  مرجتت  شا تتم بتتراا  تتمار معقنتتی از  

 .  برنامه عهار  انم از عوایم سابنه  به خطر مواجه  من عوایم شزار   نوخ خاص صنای  ش مه ل سرمایه گذارا

م زبتتان رابتته شستتق ۀ فانستتت  چنتترتتا ختتمما  مناستت  بقشتتتر مقها تتم  کارکنتتانرعتتماف  ایتت  فاتتتر فر مگایستته بتتا ریاستتت عوایتتم  فاراا 

بتتراا مالقتته فهنتتمگان بتترزگ عرضتته   ش رماستتهاا متکتترر ازسریتتی رق یتتون  ایمقتتگ ش میصارهتتاا  خصتتی   ( فرا  پشتتتو  ان  قستتی)

برنامتته فاتتتر مالقتته فهنتتمگان بتت رگ همتنتتان مع ومتتا  مشتتخت ش برنامتته هتتاا رربقتتوا را بتتراا مالقتته فهنتتمگان ش            .  بتوانتتم

 .صنعت مهقا مق رفانم ارری شر رابطه با سکتورهاا مشخت رجمستخممق   ان ف

ریاستتت عوایتتم .  فااررمالقتته فهنتتمگان بتت رگ اعی یکجتتا بتتا ریاستتت عوایتتم فرکابتتگ شبتتا مستتتواقتها فر هتترا  ش ب تتخ صتترار فارنتتم     

 .فرن ر فارف را ای  برنامه را به جی   باف  صنمشز ش نقمرشز نق  گستر  فهم

 

    (MTO)دفترماو ه دهندگان متوسا  3.18

لقت مالقته فهنتمگان فریتت  کت تورا را تم زیتتاف مشتابه معقتار هتتا بتراا مالقته فهنتتمگان بت رگ مقها تم  لتتقک  فر           معقتار بتراا  تتمو  

 :مقتواننمموخ  با مگمار کمتر عوایم سابنه   فسته هاا  ری  امگ گرفیمم مج

 ن است رکتی با عوایمیاسرمایه گذارا کاای براا کس  امتقاز مالقه فهنمگان ب رگ اما عوایم  ن کمتر ازا. 

 قینو  قت هستنمرررق  ب  رکتهایی که مک ر به سرت ش. 

  بق  الم  ی نماینمگقهاا رشهثا. 

 مؤسسا  رع قمی ش صحی خارج سقست  فشلت. 

 رجاررهاا سرمایه گذارا خارجی 

  م قتتون اانتتانی رجتتاشز ننمتتوفم 4متتالکق   خصتتی ش  خصتتقتهاا  گتتوصی  هتتت نا تتمم کتته عوایتتم ستتابنه ناختتالت  تتان از 

 .م قون اانانی با م 04ایه گذارا ابتمایی  ان یا سرم
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ارافم بتترای  استتت رتتا ستتطا خممارقکتته بتته مالقتته فهنتتمگان بتت رگ ارا تته مق تترفف بتته  تتمارهرچه بقشتتتر مالقتته فهنتتمگان روستتعه فافم   

 . مم ش فرعق  زمان جریان عوایم بسوا فشلت شسقعا  بههوفیابم

   ب تتخ ش نن رهتتارو صرارفا تتته  ش فاتتتر فی تترا هتت  فر مستتتواقت هتترا   فاتتتر مالقتته فهنتتمگان متوستتر اعتتی  فر محوستتۀ م تتی بتت   

 .  ماث نمایم ریاست عوایم فرن ر فارف را فاارر فی را فرشبیا  ن ر به ضرشر  ا.  موجوف است

 فورمه های ماو اتی وراهنمایی ها 3.13

: نییتت  فرایتت   فر  موجتتوف انتتمنمونتته هتتاا اورمتته هتتاا مالقتتاری  راهنمتتاا رکمقتتگ اورمتته هتتا ش رهنموفهتتاا متیرصتته بصتتور     

http://www.ard.gov.af  .اورمه هاا مالقاری فر فاارر مالقه فهنمگان ب رگ ش فاارر مالقه فهنمگان متوسر موجوف انم. 

 تفت ش ریکاردهای ماو ه دهندگان 3.16

ه فهنتتمگان را بتته من تتور کستت  اسمقنتتان ازصتتحت اکمتتا  اورمتته هتتا ش  ریاستتت عوایتتم اانانستتتان شصتتتا  اوصتتتا  ریتتتقش  ستتابا  مالقتت 

رکتترار ریتقشتتها .   متتمم عم تتی مقنمایتتم 4119پرفاختهتتاا صتتحقا بتته سریگتته هتتاا ارزیتتابی ختتوفا کتته فرصتتانون مالقتتا  برعایتتما  

وری  ریتتقش رعقتق    کتار ریتتقش عمومتا  بصتور  صه تی فرزمتان مناست  بتراا مالقته فهنتمم شمتأم           .  منوط بهقکس ست ه عوامتگ مقها تم   

ا تتتهاهارقا اصتتی ا  کشتتر  تتمم فراخقرمر  تته ریتتتقش متتورف بحتت  صتترار   .  مق تترفف رتتا اختتتی  فر کتتار مالقتته فم رارگ قتتگ بخشتتم 

 .فافم  مم ش رشا  ن موااگه صور  مق قرف

 احکاه قانل تطب ق  3.15

اختتته  تتونم رثهقتتت ش جمتت   شرا ریاستتت عوایتتم باستتا  صتتانون مک تتر استتت رتتا مهتتالل صتتحقا مالقتتا  را کتته بایتتم بتته فشلتتت پرف  

شزار  مالقتته را بتتا رمتتام صتتمر  رطهقتتی مجهتت  گرفانقتتمم استتت رتتا مالقتتا  صابتتگ      4119صتتانون مالقتتا  بتتر عایتتما  ستتا    .  نمایتتم

 . صو  را جم   شرا نمایم

  اتت  را بتته من تتور ر (  یتتا متتالقهقی کتته فراورمتته نشتتان فافم  تتمم استتت    ) شزار  مالقتته مقتوانتتم بررستتی مالقتته    –بررستتی

 .ا تهاها  عممیقا مقر عمما رصحقا نمایم

 شزار  مقتوانم مالقارقرا که به اسا  رخمق  عوایم رثهقت  مم ش اورمه رکمقگ ن رفیمم است ازفیاف بخشم  . 

   بتتابا اتترش  م کقتتت منگولقتتا مقتتر منگتتو     بختتاسر رحصتتقگ مالقتتا   شزار  مالقتته مقتوانتتم –اصتتماما  فر متتورف م کقتهتتا

 .یا  نرا به من ور ارش  به رصرف خویش فر  شرف   اسراف  نرا  ا اسه نموفممحمشفیت شض  نمایم

 :اصماما  ذیگ به من ورا محکمه صور  گراته مقتوانم

   یتت   تترکت را از ر تتقو  بعتتم   وانتتم فربرختتی از متتوارف فیتت  مالقتتا  شزار  مالقتته مقت –متتمیونقت ر تتقو ش ستتهممار

 .یون را بمست  شرفم انم  صو  نمایمسهمماران ش ا خاص  ال  که فارایی هاا  رکت مم

    هرگتتام  تترکت مالقتتا  خویشتترا ن رفاختتته با تتم شزار  مقتوانتتم ارمتتان  صتتو  س هتتا        – صتتو  از ا تتخاص  التت

ا تتخاص  التت  فرینجتتا مقتوانتتم  تتامگ مشتتتریان  مؤسستتا  متتالی  اجتتارم .   تترکت بتتابا ا تتخاص  التت  را صتتافر نمایتتم

 . من شمقرم با فارا

http://www.ard.gov.af/
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  ایتت  ارمتتان بتته مگامتتا  ذیتتربر ارستتا  گرفیتتمم ش ختترشج ا خاصتتی ماننتتم ر تتقو رحتتت        –خرشجتتی ارمتتان ممنتتوخ ال

اانتتتانی را ن رفاختتتته با تتتنم ممنوعقتتتا محتتتمشف  41111یتتتا  تتتخت  التتت  را کتتته مالقتتتا  بقشتتتتر از  بررستتتی   تتتری 

 .  مق رفانم

  اری خویشتترا فرشصتتت هرگتتام  خصتتی اورمتته هتتاا مالقتتاری خویشتترا رکمقتتگ نکتترفم  مک یقتهتتاا مالقتت     –انستتماف مؤصتتت

را شضتت  نکتترفم ش بتته فشلتتت ن رفاختتته    ( کرایتته  معا تتا   منیعتتت ش مقتترم   ) معتتق   ن افا نکرفهقتتا مالقتتا  موضتتوعی   

 .با م محکوم به انسماف مؤصت الی پرفاخت مالقا   مم مقتوانم

  رهتتا  نماینتتمگقها ش هرگتتام رتتاجرا مالقتتا  موضتتوعه را ن رفاختتته با تتم  شزار  مالقتته بتته ستتایر شزار  –عتتمم صتتمشر جتتواز

.  ریاستتتهایی کتته صتتی قت صتتمشر جتتواز را فارنتتم هتتمایت صتتافر مقنمایتتم رتتا از رممیتتم جتتواز متتتذکرم امتنتتاخ نماینتتم       

ستتایر شزاررهتتا ش اشرگانهتتاا فشلتتتی مک تتر انتتم رتتا بتته رشیتتت استتناف شزار  مالقتته مهنتتی بتتر انجتتام مک یقتهتتاا مالقتتاری       

 .  جواز  رکت را رممیم نماینم

نان رحمقتگ مالقتا   ج اهتا ش جریمته هتاا اضتاای را پقشتهقنی نمتوفم کته ن تر بته  ترایر گونتاگون فر متوارف  رتی صابتگ                 صانون همت

 :اجرا مقها نم

   ؛(010مافۀ )فرصور  عمم ن همارا ش بمستر  گذا ت  کتابها ش  سابا 

  ؛(014مافۀ )فرصور  عمم رکمقگ اورمه هاا مالقاری 

   کرایتته  منیعتتت  ربتتا   گتتوو مؤلتتر  متت ف  معتتا   کمقشتت  ش     –مگتتررا  فرصتتور  عتتمم موضتتوعی مالقتتا  مطتتابی

 ؛(011مافۀ )مقرم 

  ؛(012مافۀ ) فرصور  عمم پرفاخت مالقا  موضوعه 

  ؛(014مافۀ ) "نمهر رشخقصقه مالقه فهنمم "فرصور  عمم فرخواست نمهر رشخقصقه مالقه 

  ؛ ش(  98مافۀ ) اجتنا  از پرفاخت مالقه برعایم 

  از جانتت  متتأموری  مالقتتاری فرصستتمت ااشتتاا مع ومتتا  محتترم شستتوو استتتیافم از موصتتر صتتور  مق قتترف  رخطقهتتایی کتته

 (.016مافۀ )

 جریمه دیر پرداخت 3.14

اقصتتم از  1.0زمانقکتته یتت  مالقتته فهنتتمم مه تتل مالقتته خویشتترا فرشصتتت معقنتته  ن رحویتتگ ننمایتتم مک تتر بتته پرفاختتت مالقتته اضتتاای   

 (.011مافۀ )مه ل مالقه فرهر رشز مقها م 

 اضافه پرداخت ماو ه  3.21

هرگتتام شزار  مالقتته فرا تتر ریتتتقش استتناف  افعتتاا بازپرفاختتت  افعتتاا اضتتااه پرفاختتت یتتا  کتت  صاضتتی فریابتتم کتته مالقتته پرفاختتته  

 تتمم بقشتتتر از مه تتل مالقتته مقها تتم  متتأمور ریاستتت عوایتتم بتتا ریاستتت گمتتر  فررمتتا   تتمم ش فرمققابتتم کتته  تتخت متتمیون          

مهتتالل اضتتااه پرفاختتت نخستتت   .  تنتتان بررستتی مقکنتتم کتته ستتایر مالقتتا  پرفاختتته  تتمم با تتنم    اش هم.  محصتتو  گمرکتتی نها تتم 
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متتافۀ )فربرابتر مالقتا  یتا محصتوب  گمرکتی صابتگ  صتو  معام ته گرفیتمم ش بگایتاا  ن بته کریتم   ستا  مالقته فهنتمم مقرستم                 

91.) 

 اعتراضات و تجدید نظر ها 3.21

یتت  پرشستته  4119ضتتایت نما تتته با تتنم  صتتانون مالقتتا  بتتر عایتتما  ستتا  بتتراا کستتانقکه از رعقتتق  مالقتتا  بتتر عایتتما  ختتویش ر

اشب   تتخت مقتوانتتم رگاضتتاا .  ایتت  پرشستته مقتوانتتم  تتامگ ستته مر  تته با تتم(.  89متتافم )رستتمی  تتگ منازعتتا  را پقشتتکش مقتتمارف 

راتتته  تتمم استتت فشم  اگتتر  تتخت از رصتتمقمی کتته پتتو از رگاضتتاا شا گ .  رعتتمیگ فر رعقتتق  مالقتتا  بتتر عایتتما  ختتویش نمایتتم 

هنتتوز هتت  رضتتایت نتتمارف  شا مقتوانتتم اعتتترار خویشتترا فرج نمایتتم  کتته ایتت  اعتراضتتا  روستتر یتت  رتتق  از اعرتتاا هقتتأ         

ستتوم  ش بتتابخرم  فر صتتوررقکه صناعتتت  تتخت بتتا رصتتمق  هقتتأ  منصتتیه بقطتترف نقتت   اصتتگ    .  منصتتیه مستتتگگ شارستتی مق رفنتتم 

 .رخواست نمایمنشم  شا مقتوانم به ی  محکمه باصی قت صرا ی ف

 

مقتوانقتتم مع ومتتا  م یتتم فر متتورف اعتراضتتا  ش پرشستته فرخواستتتها را از بختتش فرخواستتتهاا فاتتتر مالقتته فهنتتمگان بتت رگ ش یتتا      

رتتق  افارم فشستتقه هتتاا مالقتته فهنتتمگان متوستتر فر فی اررمنتتت عوایتتم اانانستتتان  فر مستتتواقتهاا مح تتی ختتویش  ش یتتا بتتا ستتر زفن    

از سریتتتی  فر  انترنتتتتی  تتتما بتتته اورمتتته هتتتاا   .  بمستتتت  ریتتتم  http://www.ard.gov.afمالقتتتاری بتتته  فر  انترنتتتتی مع ومتتتا   

اعتتترار بتتر مه تتل مالقتتا  بتتر عایتتما  فر زمتتان رعتتق   – 00فرخواستتتی مربوستته  صتتانون مالقتتا   کتابتتته فستتتی مالقتتا   ش رهنمتتاا 

 .قما خواهقم کرفمالقا  بر عایما   فسترسی پ

 انتقال پول نطور اوکترون کی 3.22

پرشستته  ن ستتافم بتتوفم ش اجابتتت را مخصوصتتا  .  اکنتتون پرفاختتت مالقتتا  از سریتتی انتگتتا  الکترشنقکتتی پتتو  نقتت  امکتتان پتتذیر استتت 

ومتتا  بتتراا مع .  بتتراا رجاررها قکتته فاتتارر محاستتهه ش پرفاختهتتاا  تتان فر ختتارج از اانانستتتان موصعقتتت فارف   ستتانتر مقستتازف        

پرفاختتت مالقتتا  رتتان بتتا استتتیافم از انتگتتا  الکترشنقکتتی پتتو       – 16م یتتم فر متتورف انتگتتا  الکترشنقکتتی پتتو   لطیتتا  بتته رهنمتتاا    

همکتتتارا بتتتا  همتنتتتان  تتتما مقتوانقتتتم از فی اررمنتتتت عوایتتتم اانانستتتتان  رتتتق .  مراجعتتته نما قتتتم http://www.ard.gov.afرشا  فر  

 .مالقه فهنمگان  فر شزار  مالقه شاص   هر کابگ فیمن نما قم

 عوارض گمرکی 3.21

رجاررهتتاا شارفارتتی ش  نعتتمم رجتتار  ها قکتته نقازمنتتم شارف کتترفن اجنتتا  ش متتواف بتتراا رجتتار  ختتویش فر اانانستتتان مقها تتنم       

جهتتت یتت  اهرستتت مکمتتگ رعراتته هتتاا  .  بایتتم فر متتورف مستتایگ گمرکتتی ختتویش  بتتا افارم مربوستته گمرکتتا  فر رمتتا   تتونم   

 http://customs.mof.gov.af/en/page/1034/1035: اع ی گمرکی لطیا   فر  انترنتی افارم گمرکا  اانانستان را بهقنقم

 اصالحات ماو ات نر شرکتها 3.26

ا فر کشتور متعهتم بتوفم فر ایت  راستتا بته کو تش هتایش افامته فافم استت رتا مالقتا              فشلتت اانانستتان بتراا ج ت  سترمایه گتذار      

صتانون مالقتا  بتر عایتما      .   رکتها را متورف اصتی ا  صترار فافم ش  نترا بتا معقتار هتا ش بهتتری  عم کترف هتاا جهتانی همنتوا ستازف             

http://www.ard.gov.af/
http://www.ard.gov.af/
http://customs.mof.gov.af/en/page/1034/1035
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بتوفم ش امکتان انتگتا     ( سترمایه هتا فشستا     بتراا رعمقتر هتا چهتار ستا  ش بتراا ستایر       ) امگ ا کتامی بتراا استتهی  ستری       4119

 .خسارا  را براا مم  نامحمشف  را زمانقکه کامی  جهران گرفف مقسر مقسازف

 :رمابقر فی را که فر سا ه اصی ا  مالقا   رکتها ارخاذ گرفیمم انم  امگ ذیگ مقها نم

 هاا رابعه  ان اخذ مق رففاخذ مالقا  از نماینمگی هاا  رکت هاا خارجی رحت عق   رایطی که از  رکت 

 مشوصهاا مالقاری براا  رکت هاا استخراجی 

  فرصم موضوعی فر سوف سهام را شض  میاف   ی امتقاز  ش سایر پرفاخت هاا مشابه را نق  فر بر گقرف 41رممیم 

    کسر بر اسا  اسناف رشا ه ینه هاا شاصعی بق  نماینمگی ش ارف مقر ساک 

 می  بق  نهاف هاا باه  مررهر مهنی بر ازر  شاصعی امی  صور  مق قرف صو  اسمقنان از اینکه معا. 

 رطهقی صانون عمومی من  اجتنا  را از عمم پرفاخت مالقا  ج وگقرا صور  گقرف 

 صرنطق  خسارم خارجی فر برابر عایما  خارجی 

  با م  استیافم نماینماجازم فافن به ااراف  گوصی را بجاا استیافم از سا  مالی  که متیاش  از سا   مسی 

 پاو سی تشویقی نرای سرمایه گذاری 3.28

شزار  مالقتته  فر رتتی  بتتراا ج تت  ستترمایه گتتذارا ختتارجی فر اانانستتتان  یتت  بستتته رشتتویگی را اعتتین          4101فر اشاستتر 

ایتت  پالقستتی هتت  بتته   .  بتتوف Sهتتمف ایتت  پالقستتی  مایتتت از ستترمایه گتتذارا فر ستتکتور هتتاا مخت تتر  مخصوصتتا  فر      .  نمتتوف

فر القکتته ایتت  .  مایه گتتذاران فاخ تتی ش هتت  بتته ختتارجی  چتته موجتتوفم ش یتتا جمیتتم  فر ستتکتور هتتاا متتتذکرم  اررهتتاط مق قتترف  ستتر

ستترمایه گتتذاران ستتکتور هتتاا صتتنعتی  ستتاختمانی      .  پتتالقو بتته رصتتوی  رستتقمم استتت  شلتتی هنتتوز رطهقتتی ن رفیتتمم استتت        

ا ذیتتگ  کتته ممکتت  صابتتگ فستتتر  با تتم  بایتتم بتته شزار  صتتافرا   ش استتتخراج معتتافن بایتتم جهتتت مع ومتتا  فر متتورف مشتتوو هتتا

 :مالقه مراجعه نماینم

 

                 اراهمی زمق  فشلتی بطتور رای تان بتراا سترمایه گتذاران بختش صتنعتی کته  تم اصتگ مه تل یت  مق قتون فالتر  مریکتا ی

 سرمایه گذارا نماینم؛

 خریمارا زمق  فر پارکهاا صنعتی فر اصساط سویگ المم  بقشتر از فم سا ؛ 

 ارم سی ساله زمق  هاا فشلتی براا اابریکه ها ش پنخ سا  اش  کرایه بطور رای ان؛اج 

   (به استثنی محصوب   ارشالی)معااقت فم ساله از رمام مالقا 

   (مشرشط بر اینکه شجوم مورف ضرش  براا ای  مگصم مقسر گرفف)صرضه ها فر بم  میاف پا ق 

   اقصم مالقا  بر مواف خام؛معااقت مالقا  گمرکی ما ق   ب  ش صرف ی 

 فسترسی امتقازا به زمق  فشلتی فر نوا ی  ارشالی؛ 
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 ماو ات نر زم   3.23

.  فرجتته رگستتق  بنتتما مق تترفف  0کت تتورا ش  1زمتتق  هتتاا زراعتتتی بتته  .  زمتتق  بتتر استتا  فرجتته ش مستتا ت  ن ارزیتتابی مق تترفف  

فر ن تتر استتت رتتا .  هتتق  عایتتما نما تتته استتت بتتافرن ر فا تتت خشتت  ستتالی هتتا ش معرتتی  رطتتابی  ایتت  مالقتته فر فم ستتا  گذ تتته

 .ای  مالقه فشبارم معرای گرفف

 .مالقا  زمق  فر شبیا  مخت ر از ه   میما  ارو فارنم

زمقنی که مسا ت  ن کمتر از نتق  ایکتر با تم  زمتق  هتاا مقتر زراعتتی کته از ا تر عوامتگ مقتر مترصهته رخریت   تمم با تنم  زمتق                  

راعتتتی ش یتتا فشلتتت بتتوفم ش یتتا بتتراا اعالقتهتتاا متتذههی  رع قمتتی  ش یتتا رحگقگتتاری متتورف استتتیافم   ها قکتته م کقتتت کوپرارقتتر هتتاا ز

 .صرار فا ته  ش ه  صهرستان ها از ای  امر مستثنی مقها نم
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 استیداه .6

 

 :فر برگقرنمم مطال  ذیگ مقها مای  اصگ 

  گوو کار ش صرارفاف هاا استخمام .0

 ساعا  کار  اضااه کارا ش رخصتی .4

 معا  م ف یا .1

 صحت ش مصؤنقت .2

  گوو کارگران ش ارحافیه ها .4

 کار ش موضوعا  ارهن ی فر محگ( جنسقت)جنمر  .6

 

رحگتتی روااگتتا  ش مقثتتاو هتتاا   صتتانون اساستتی جمهتتورا استتیمی اانانستتتان ش   (  41  28) بتاستتی از متتافم  صتتانون کتتار  اانانستتتان  

 .اذ گرفیمم استمقیفا سرت ش انی 4116ارحافیه هاا کارگرا ش اانانستان فر سا  

رمتتام .  هتتاا نهتتاف هتتا ش کارمنتتمان مقها تتم    هتتا ش مستتؤشلقت  تقتتازا   مک یقتتت مترتتم   گتتوو  ام صتتانون کتتار  بصتتور  عمتتوم  

 . کت ورا هاا کارکنان راب  ا کام صانون کار انم

 استیداه های و قرارداد حقوق کار 6.1

ذریعتتۀ استتناف  عافبنتته  تتی کتتار بتتام ف ش پتتافا  .  ا تتنمارهتتاخ جمهتتورا استتیمی اانانستتتان مستتتحی کتتار فر برابتتر متت ف یتتا معتتا  مقه

کتتارگران ش کارمنتتمان مستتتحی   .  نهتتاف هتتاا اجتمتتاعی رتتأمق  مق تترفف    رگنقنتتی شزار  کتتار ش امتتور اجتمتتاعی ش بتته همکتتارا      

استتترا ت  رخصتتتی  بقمتته صتتحی  امنقتتت  تتن ی   متتتوز  رای تتان مستت کی  کستت  مهتتار   عرتتویت فر ارحافیتته هتتتا ش             

 .  ا  سهم قرا فر افارۀ محگ کار ش رولقم بوفم ش ی استیافم از رأمقنان اجتماعی را فارا مقها نمسازمانهاا کارگر

 : خصقکه  رایر  ری را رکمقگ نموفم بتوانم فر  رکت استخمام  مم مقتوانم

 فاراا رذکرۀ رابعقت با م؛ 

   سال ی را رکمقگ نموفم با م؛ 08س 

   پرستتونگ ختتمماری )اجتمتتاعی را قتتم  تتمم با تتم   امتتورشزار  کتتار ش  فاراا یتت  رصتتمیگنامه مستت کی با تتم کتته ازجانتت

 ؛42(ازی  امر مستثنی هستنم

 فاراا  هافرنامه صنر فشازفه  با م. 

 :رحت  رایر خاصی استخمام  مم مقتواننم 08ا خاص زیر س  

                                                 
42

کارمناااادان خاااادماتی نیاااااز بااااه دریافاااات شااااهادتنامه مساااال ی بااااا توافااااق وزارت کااااار و اقتصاااااد "قااااانون کااااار چناااای  صااااراحت دارد  00ماااااده   

 ."نیستند
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   43را رکمقگ نموفم با نم فرصنای  خیقیه استخمام  مم مقتواننم؛ 04کسانقکه س
 

   44.ا رکمقگ نموفم با نم منحق   اگرف استخمام  مم مقتواننمر 02ا خاصقکه س
 

جتتانهق  صتترارفاف بتته یتت  موعتتم امتحتتانی بتته روااتتی مقرستتنم کتته نمقتوانتتم از ستته متتام  .  استتتخمام بتته شستتق ۀ صتترارفاف صتتور  مق قتترف

هرگتام صترارفاف صهتگ    .  ینتم فر تق  متم  امتحتانی هریت  از جتانهق  مقتواننتم بتمشن استیخ صه تی صترارفاف را استخ نما           .  رجاشز نمایتم 

متتوارف ضتترشرا بتتراا .  از پایتتان موعتتم استتخ ن رفیتتمم با تتم  بتتا  یتتظ  تترایر صه تتی بتتراا متتم  مشتتابه فی رصابتتگ اجتترا مق تترفف   

 :اسخ صرارفاف ازی  صرار انم

 رواای جانهق  صرارفاف؛ 

 رگاعم؛ 

 شاا ؛ 

 مع ولقت یا معقوبقتی که مان  انجام شظقیه گرفف؛ 

  ؛(شتر از  ش مام بق)روصر سوبنی کار 

 انحی   رکت؛ 

 اقص ۀ نهایی محکومقت به روصر کار  م ر اینکه محکمه فشام کار کارمنمان را اجازم فافم با م؛ 

 رخطقهاا مکرر از صوانق  کار بعم از اخطاریه هاا فس  قنی؛ 

 کار ارما به  رط موااگۀ ارحافیه ها مقتوانم صرارفاف را فر رایر  ری اسخ نمایم: 

o    رکت؛انحی 

o اضااه بست؛ 

o  ؛(بقشتر از  ش مام )روصر سوبنی کار 

o فرصوررقکه کار س رفم  مم به ا ر ک  مهارری بصور  صحقا انجام ن ذیرف؛ 

o رخ ر صریا شمکرر از صواعم موضوعه؛ 

o امتناخ ازکارکرفن فر محگ جمیما که فاتر به  ن انتگا  می یابم؛ 

o تناخ شرزفهن امقکه کارگر ازبازرگررخویش به شظقیۀ صه ی ام. 

 :فرصور  برسرای کارگر   رکت مک ر به رأفیا   ری به کارگر مقها م

 فرصوررقکه سابگۀ کاربق  ی  الی پنجسا  با م  م ف فشماهه باسایر م حگا   ن؛ 

 هرگام سابگۀ کاربق  پنخ را فم سا  با م  چهارماهه معا  مکمگ؛ 

   ایتت  موضتتوخ شابستتته بتته ستتابگۀ کتتارا  تتخت نتت ف   .  اگتتر ستتابگۀ کاربقشتتتر از فم ستتا  با تتم   تتش ماهتته معتتا  مکمتتگ

 . رکت  مقها م

                                                 
43

ساااالگی را ت میااال  04یگردناااد، بایاااد حاااد اقااال سااا  افرادی اااه بااارای صااانایع خفیفاااه اسااات دام م"قاااانون کاااار چنااای  صاااراحت دارد  00مااااده   

 ."نموده باشند
44

ساااالگی قااارار داشاااته باشاااند، میتوانناااد منحیاااا شااااگرد کاااه  02افرادی اااه در سااا  : "در قسااامتی از مااااده چهاااارم قاااانون کاااار چنااای  آماااده اسااات  

 ."باعا آموزش مهارتهای مسل ی شان گردند، است دام گردند
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 ساعات کار، اضافه کاری و ایاه رخصتی 6.2

 4بقشتتتر از  رعتتماف ستتاعا  کتتارا فر رشز پنتشتتنهه .  بتتوفم نمقتوانتتم ستتاعت  8 تتم اشستتر عتتافا کتتار فر یتت   تتهانه رشز بقشتتتر از 

عا  کتتارا یتت  ستتاعت کمتتتر از رعتتماف ستتاعا  کتتارا فر     رعتتماف ستتاکتتار فر  ا نتتاا  تت  فرصتتور    .ستتاعت بتتوفم نمقتوانتتم

 تت  فرینجتتا ازستاعت هشتتت بعتم ازظهتتر التتی هیتت صتتها را فربتتر    .   تتیت  تهکارا یکستتاعت کمتتتر از رشز مقها تم   ..رشز مقها تم 

  کارمنتتمان ختتمماری ش افارا مستتتحی کتتار فر ا نتتاا  تت فرهن تتام .  مق قتترف کتته ذریعتته مگتتررا  فاخ تتی  تترکت رن تتق  مق تترفف 

بتته کتتار گما تتت  یتت  کارمنتتم فر فش  تتیت متتتوارر نتتاممک      .  معتتا  اضتتاای مقها تتنم % 44ش کتتارگران رولقتتما مستتتحی  % 04

 .است

 :انجام کار فرخارج از ساعا  معمولی کار  اضااه کارا پنما ته مقشوف که باموااگه کارگر فرموارف  ری مجاز مقها م

         مواضت  مصتقهت رستقمم ازا تر ستقی  یتا زل لته کته رتأخقر          براا ختمما  ضترشرا بته من تور راتام عامته  متثی  کمت  فر

 پذیر نمقها م؛

 به  من ور ج وگقرا ازشصوخ  اف ا  مقرمترصهه سهقعی ش را  خسارا  اجتماعی؛ 

 ررمق  ش ا قاا رجهق ارقکه که عمم  نها باع  روصر کار  مار زیاف کارگران گرفف؛ 

   صتتر ختتمما  اجتمتتاعی ازصهقتتگ  برستتانی  رستتخق   رنتتویر    بتته من تتور پتترفاخت  بتته عواصتت  مقرمترصهتته یتتی کتته باعتت  رو

 کانالق اسقون   مگ شنگگ ش مخابرا  گرفنم؛

 به من ور انجام کاریکه صهی   مازگرفیمم ش روصر  ن سه  ضقاخ مواف گرفف؛ 

   فرینصتتور   تترکت مک تتر استتت رتتا  .  بتته مگصتتم افامتته کاریکتته نهایتتم بنتتابر مقابتتت کارگر تتیت بعتتما روصتتر نمایتتم

 یعی را ارخاذ نمایم را کارگر جاگ ی  رمار  گرفف؛رمابقرسر

 به همف اکما  پسمانی کار بنا برروصر؛ 

 به من ور اجراا سایر کارهاا مورف نقاز رکت که  اشا رواای ارحافیه ش شزار  کار با نم. 

 

 :کارگران به صرار ذیگ مستحی اشصا  رخصتی ش ریریحی هستنم

 شصیه براا نماز ش مذا ؛ 

 (ایام جمعه) خقر هیته رخصتی عمومی ا 

  روضقا گرفیمم؛ 0رخصتی فر رشزهاا م ی شمذههی  سوریکه فر ضمقمه 

  (ریریحی  مریری ش ضرشرا ) رخصتقهاا سابنه 

   رشز همهستتت ی کتتارگران  رشز زن یتتا رشز متتافر  رشز صتتقانت از  گتتوو اسیتتا  ش ستتایر     : رخصتتتقهاا بتتق  الم  تتی مثتتگ

 یمم شاانانستان مک ر به ب رگما ت  ن مقها م؛رخصتقهایی که فر کنوانسقونها ذکر گرف

  45رشز 41رخصتی مریری با معا  الی
 

                                                 
روز رخصاااتی مریهااای،  41روز رخصاااتی تفریحااای،  41روز رخصاااتی میباشاااد، کاااه شاااامل  41کاااارگر مساااتحق الااای  قاااانون کاااار، یاااک 44مطاااابق مااااده   45

 .  روز رخصتی برای امور ضروری میباشد 01و 
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ش من تتورا  46هن تتام رخصتتتقهاا اخقتتر هیتتته  اعقتتاف  جشتتنها ش ستتایر رخصتتتقهاا عمتتومی فرصتتور  موااگتتۀ کتتارگر ش ارحافیتته       

 :شزار  کار  کارکرفن فرموارف  ری مجاز مقها م

  مقها نم؛( بمشن شصیه)متماشم اجراا کار فر رکتهایی که مست  م کار 

 اجراا کار فر رأسقسا  خمما  عامه؛ 

      اجتتراا کارهتتایی کتته رتتأخقر پتتذیر نها تتنم مثتتگ ررمقمتتا  عاجتتگ  بتتارگقرا ش رخ قتته امتتوا   ج تتوگقرا از تتوافث مقتتر

 .مترصهۀ سهقعی ش را  عواص   ن شسایر شصای  استثنا ی

 :کارگران ش کارمنمان مستحی رخصتقهاا  ری مقها نم

 رشز فر هر سا ؛ 41صت ریریحی با معا  رخ 

   رشز فر هر سا ؛ 01رخصت ضرشرا با معا 

   رشزم براا ازفشاج  ششاا  اعراا اامقگ؛ 4رخصت با معا 

   رشز فر هر سا ؛ 41رخصت مریری با معا 

 24 رشز رخصتی با معا  صرف یکهار فر فشران خممت  به من ور افاا اریرۀ  خ یا زیار  اماک  مگمسه؛ 

رشز  ن بعتتتم از شبف   41رشز  ن هن تتتام بتتتارفارا ش  21رشز رخصتتتتی بتتتا معتتتا  شبفا مقها تتتنم کتتته   91مهتتتا مستتتتحی خان

 47.پو از اکما  فشرۀ رخصتی کارگر به شظقیۀ صه ی خوف گما ته مقشوف.  مورف استیافم صرار مق قرف

 (متاش)مزد  6.1

را تر عواصت  نتاگوار یتا مقتر مترصهته  یتا عوامتگ رخنقکتی رولقتم           هرگتام رولقتم ف  .  م ف کمتر از  تم رعقتق   تمۀ فشلتت بتوفم نمقتوانتم      

الهتتته متت ف کتتارگران  .  شیتتا نتتاگوارا اشضتتاخ جتتوا بتته روصتتر مواجتته گتترفف  متت ف کتتارگران صتترار  رتتی صابتتگ پرفاختتت مقها تتم      

 :موسمی ش رشز م ف ازی  امر مستثنی است

  مام؛ 4فرصور  روصر  پرفاخت مکمگ م ف الی 

  رمام معا ؛% 41مام  پرفاخت  2الی  4فرصور  روصر از 

  متتام  کتتار ارمتتا مقتوانتتم کتتارگر را بتتا موااگتتۀ ارحافیتته بتته شظقیتتۀ فی تترا ب متتارف  ش اگتتر ایتت  هتت         2بعتتم از انگرتتاا

 .ناممک  با م اش مقتوانم صرارفاف را اسخ نموفم ش کارگررا به مرک  خمما  استخمام شزار  کار معرای نمایم

 صحت و مصؤن ت 6.6

را مهقتتا گرفاننتتم  رجهقتت ا  ایمنتتی را بتته من تتور ج تتو گقتترا از شصتتوخ    بایتتم  تترایر ختتو  صتتحی ش مصتتؤنقت    اافارم یتتا کارارمتت

 .   وافث فر کاررولقما استیافم نماینم  ش کارگران را فر برابر امرار  راوا شصایه نماینم

 اتحادیه ها و حقوق کارگران 6.8

                                                 
 قانون کار 44ماده   46
 قانون کار 60ماده   47
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 :تهاا ارحافیه ها ازینگرار مقها نمشظایر ش اعالق.  کارگران  ی فارنم اعراا ارحافیه ها با نم

 فااخ ش  یاظت  گوو کارگران فرسا ا  کار  رولقم  معقشت ش ارهنگ؛ 

 سه  گقرا فر انکشاف  رگویه افارۀ کار شرولقم شهکذا همکارا فر رحکق  ش رگویت رشابر کارگر با رولقم؛ 

 اظتی ش معقارهتتاا کتتار  رخنقکهتتاا ایمنتتی اییتتاا کنتتترش  بتته من تتور رعایتتت کارارمتتا از استتناف صتتانونی کتتار  مگتتررا   یتت

 ش مسک  شخمما   قاری کارگران؛

     بقمتته صتتحی  بقمتته بقکتتارا  رگاعتتم شهمتنتتان فرامتتور ارهن تتی  رنتتویر ش        : مشتتارکت فر افارۀ بقمتته اجتمتتاعی مثتتگ

 رجهق ا  شرز ی؛

  ی رطهقتتتی مشتتتارکت فر رن تتتق  ش رطهقتتتی سقستتتت  اررگتتتایی متتت ف هتتتا  ش مگتتتررا  رشتتتویگی  مشتتتارکت فر مشتتتورم فهتتت

کنوانستتقونهاا ستتازمان جهتتانی کتتار کتته اانانستتتان عرتتویت  نتترا فارف  رطهقتتی معقارهتتاا ع متتی ش پقشتترشنمم  ش کنتتترش     

 .رعمیگ معقار هاا کارگرا

.  براستتا  صتتانون کتتار   تترکتها مک تتر انتتم رتتا  تترایر مناستتهی را بتتراا ستته  گقتترا کتتارگران فرکتتار ش افارۀ رولقتتم مهقاگرفاننتتم    

رتتا پقشتتنهافا  ش انتگتتافا  کتتارگران را عنتتمالموص  مطالعتته نمتتوفم ش رصتتامق  ارختتاذ  تتمم را بتته استتیخ  تتان          نهتتا مک تتر انتتم  

 تترکتها همتنتتان بایتتم اعالقتهتتاا ارهن تتی ش شرز تتی را بتتراا کتتارگران اتتراه  ستتاخته ش یتتا منتتاب  متتالی بزم بتتراا ایتت     .  برستتاننم

کتی نهایتم متان  اعالقتهتا ش شظتایر ارحافیته هتا  توف م تر اینکته          هتق   تر  .  من ور را بته  ستا  ارحافیته کتارگرا رخصتقت فهنتم      

 .رأمق  اجتماعی از سریی مشارکت مالی  رکت  کارگران ش فشلت رحگی می یابم.   نها ع قه ا کام صانون عمگ نماینم

 تترکت بایتتم : کتتارگران ش فر برختتی متتوارف اعرتتاا اامقتتگ  تتان از اتتر شرفم هتتاا رتتأمق  اجتمتتاعی بتته صتترار ذیتتگ مستتتیقم مق رفنتتم 

 :رأمقنا   ری را اراه   شرف

  ؛48.صانون اساسی 02محگ اصامت براا کارگران  مطابی مافۀ 

  ؛49صانون اساسی 44خمما  صحی مطابی مافۀ 

 ؛ 5064.مساعم  مالی به کارگر هن ام رگاعم 

 ؛ 51.66مساعم  با کارگر هن امقکه صاب قت کاررا از فست بمهم 

 ؛ 52.60مساعم  با کارگر هن ام بارفارا 

 ؛ 53.68مساعم  مالی به اامقگ کارگر متوای به مرر رکیق  ش رماق  شا 

                                                 
بااارای زیسااات و اقامااات کارمنااادان را فاااراه   موسساااه از جریاااق ماااارجع مربوجاااه م لفیااات دارد تاااا م اااان: "قاااانون کاااار چنااای  صاااراحت دارد 089مااااده   48

 ."کند
مطاااابق قاااانون کاااار، دفتااار م لفیااات دارد تاااا باااه کارمنااادان و اعهاااای فامیااال شاااان خااادمات صاااحی و کماااک : " قاااانون کاااار چنااای  صاااراحت دارد 091مااااده   49

 ."های اولیه را فراه  سازد
 معادل ده ماه معاش  همراه با هزینه کم ی برای غذا   50

هم اااری مااالی بااا کارمنااد بطااور موقاات و تااا زمااانی صااورت میگیاارد، کااه وی دوباااره بتوانااد بااه کااار خااویش : "قااانون کااار چناای  صااراحت دارد 090ماااده   51

زماااان اداماااه داده و یاااا واجاااد شااارای  تقاعاااد گاااردد، از جااارد دفتااار پرداخااات خواهاااد شاااد، ایااا  کماااک معاااادل معااااش اصااالی و ساااایر امتیاااازاتی خواهاااد باااود کاااه در 

 ."ی پرداخته میشدکارش به و
در زمان بارداری، که شامل معاش، مأکوالت، ساير هزينه ها، و مصارف رفت و آمد از طرف دفرت برايش پرداخت ( رخصتی با معاش)کمک مالی : "قانون کار چنني صراحت دارد 094ماده   52

 ." ميگردد
معادل ده ماه معاش که مطابق آخرين رتبه کارمند باشد، به ( پول خريخواهی)کمک مالی .   دفني وی را به عهده ميگريدمطابق قانون کار، در صورت فوت يک کارمند، دفرت وی مصارف تکفني و ت  53

 .  فاميل متفی جهت تکميل مراسم تکفني وتدفني پرداخته ميشود



99 

 

   کهرستت   مریرتتی  مع ولقتتت  فشرۀ ختتممت  شاتتا  کتتارگرا کتته متکیتتگ اعا تتۀ    :  گتتوو رگاعتتم فر تتاب  ذیتتگ مثتتگ

 .اامقگ با م ش سایر موارفیکه فر صوانق  مربوسه پقشهقنی گرفیمم انم

مستتاعم  متتالی هن تتام .  ت ش  گتتوو رگاعتتم از شجتتوم خ ینتته رگاعتتم بتتر شرفم مقشتتوف مستتاعم  متتالی از سریتتی شجتتوم رگاعتتم  تترک

 .  رگاعم کارگر معاف  معا  فم ماهه همرام با کرایه شماکوب  مقها م که به اامقگ متوای پرفاخته مقشوف

متتتماشم کتتارگر فشرۀ ختتممت .  6954ستتال ی رگاعتتم نمتتوفم مقتواننتتم  44ستتال ی ش کتتارگران زن فر ستت   64کتتارگران متترف فرستت  

رگاعتتم اجهتتارا متترفان بتته ستت    .  5501 گتتوو رگاعتتم ختتویش گتترفف % 011ستتا  استتت رتتا مستتتحی   10ستتا  ش از  ن زن  21متترف 

رممیتتم ختتممت کتتار گتترا کتته بتته ستت  اجهتتارا رگاعتتم رستتقمم با تتم      .  ستتال ی اتترا مقرستتم  61ستتال ی ش از زنتتان بتته ستت    01

 .مجازنقست

ا مریرتتی فر ا تتر کتتار ش یتتا مریرتتی  راتتوا  فرصتتوررقکه ازجانتت  کمقستتقون صتتحی  هن تتام مع ولقتتت یتتا معقوبقتتت نا تتی ازکتتار یتت

 . خری  معا  کارگر الی اخقر عمر  به شا پرفاخته مقشوف% 011را قم  مم با م   گوو رگاعم معاف  

 گتتوو فرصتتور  کهتتر ستت   فشرۀ ختتممت  مریرتتقی کتته نا تتی از کارنها تتم  مع ولقتتت یتتا شاارقکتته بتته کتتار اررهتتاط نما تتته با تتم   

 :رگاعم کارگران صرار  ری سنجش ش پرفاخته مقشوف

   ختتری  معتتا  ررهتتۀ اصتت ی ا   % 21ستتا  یتتا بقشتتتر با تتم  تتی رگاعتتم شا معتتاف     01اگتتر فشرۀ ختتممت یتت  کتتارگر 

بتتراا زنتتان فربرابتتر هرستتا  اضتتااه رتتر از فم  % 4.44بتتراا متترفان ش % 4التتی ختتت   قتتا  صابتتگ پرفاختتت بتتوفم ش عیشرتتا   

 .  پرفاخت مق رفف سا  خممت سنجش ش

        اگتتر فشرۀ ختتممت کتتارگر بتتق  یتت  ش پتتنخ ستتا  با تتم  یتت  پرفاختتت مجمتتوعی معتتاف  فش متتام معتتا  ررهتتۀ اصتت ی

 .ای  پرفاخت مقتوانم به اصساط با م یا یکهارگی .  فربرابر هرسا  خممت به اش صور  مق قرف

             سته متام معتا  ررهتۀ اصت ی فربرابتر       اگر فشرۀ ختممت کتارگر بتق  پتنخ شفم ستا  با تم  یت  پرفاختت مجمتوعی معتاف

 .ای  پرفاخت مقتوانم به اصساط با م یا یکهارگی .  هرسا  خممت به اش صور  مق قرف

کارگریکتته بتته ستت  اجهتتارا رگاعتتم بازنشستتته  تتمم ش اتتو  مقنمایتتم  بازمانتتمگان شابستتته ا  مقتواننتتم از رتتاریخ رگاعتتم التتی متتم      

% 8معتتا  ماهانتته کتتارگر ش پرفاختتت   % 1هتت  متتالی رگاعتتم از سریتتی پرفاختتت    من.  ستتا  از گتتوو رگاعتتم  استتتیافم نماینتتم    41

 .ازجان  فشلت یا کارارمارأمق  مق رفف

 

 

 مسائل جنس تی و فرهنگی در ساحه کار 6.3

                                                 
 ."سال دوره کاری، ميتوانند تقاضای تقاعد منايند 41و  44دن کارمندان ذکور و کارمندان اناث، بالرتتيب با تکميل منو : "قانون کار چنني صراحت دارد 090ماده   54
 قانون کار 091ماده   55



100 

 

اانانستتتان .  چتتون اانانستتتان یتت  کشتتور استتیمی هستتت برختتی از رستتوم ارهن تتی ش فینتتی بتتابا ستتا ۀ کتتار رتتأ قر شارف مقکننتتم     

فرعتتق   تتا  رمویتتگ کننتتمگان برنامتته هتتایی راکتته  رتتورش نگتتش زنتتانرا بقشتتتر .  جامعتتۀ شستتقعا  مرفانتته استتتهنتتوز هتت  فاراا یتت  

 .مقسازنم پشتقهانی نموفم ش فر نتقجه زنان بقشتر به نقرشا کار می پقونمنم

فر تتهرهاا  گرچتته زنتتان عمومتتا  اجتتازم فارنتتم بتته ظراقتهتتاا رخصصتتی بتته کتتار ب رفازنتتم  ایتت  پمیتتمم بقشتتتر فر شبیتتا   تتما  ش    

فریت  جاهتا زنتان فر رأسقستا  صتنعتی ماننتم کارخانته هتاا نستاجی شکتوف           .  ب رگ مثتگ کابتگ  م ار تریر ش هترا  بن تر مقرستم      

بقشتتتر متتتماش  ش پذیراتتته بتتراا زنتتان  نستتت کتته بتته یتت   تتنگ کوچتت  ختتانوافگی   .  کقمقتتاشا  خصتتی یتتا فشلتتتی کتتار مقکننتتم 

 .   ممب رفازنم را کار کرفن فر  رکتهاا رسمی  هت 

زنها عموما  اجازم نمارنم رتا ازسترف  ت  کارکننتم امتا  تیاخانه هتا ازیت  امتر مستتثنی انتم کته فکتتوران زن مقتواننتم  تهانه بته کتار                  

 .خویش ب رفازنم

امنقتتت  متتگ شنگتتگ زنتتان از خانتته بتته فاتتتر شعکتتو  ن ایجتتا  مقنمایتتم کتته ازستترف  تترکت رهقتته گتترفف  زیتترا بتتراا زنتتان مشتتکگ 

 .هم بوف را به رنهایی صها به کار  ممم ش عصر خصوصا  هن ام مرش  به خانه برگرفنمشمشکگ  اری  خوا

استتاو سعتتام مجتت ا بتتراا  صایتتان شبتتانوان معمتتو  مقها تتم ؛ شلتتی هرگتتام کارمنتتمان بتتراا متتم  ستتوبنی فرستتا ۀ کتتار بتتاه  با تتنم    

 .زنها شمرفها مقتواننم مذاا  انرا فر محگ شا م صرف نماینم

بعتتم ازظهتتر یتت  شصتتت نمتتاز شجتتوف فارف کتته هن تتام ظهربعتتم از نتتان چا تتت افا       2صتتها ش 8  ستتاعا  فریتت  رشز کتتارا بتتق 

 01هرنمتتاز بتتق  .  ستتایر نمازهتتا فر خانتته خوانتتمم مقشتتونم .  نمتتاز عصتتر فراشاختتر رشزکتتارا فرشصتتت عصتتر افا مق تترفف  .  مق تترفف

 .فر محی  جماگانه به افاا نماز مق مازنم زنان شمرفان.  فصقگه را فر برمق قرف که ازنق  ساعت رجاشز نمقکنم 41الی 

مترفان مقتواننتم  متر عمتومی یتا کارارمتا با تنم        .  بقشتر صابگ صهتو  شرا تت خواهتم بتوف اگتر  متری  زنتان از جتنو خوف تان با تنم          

 .اما زنان بقشتر عاف  فارنم را با زنان کارکننم

 وزارت تجارت وصنایع و ادارات ذیدخل .5

 

 :وضقا مقمارفای  اصگ عناشی  ذیگ را ر

 

 نگش شزار  رجار  شصنای  .0

 :نگش افارا  ارعی شزار  رجار  ش صنای  ازصهقگ .4

a.  سرمایه گذارا اانانستان افارۀ  مایه 

b. انکشاف صافرا  اانانستان ریاست 

 افارۀ ستنمرف هاا م ی اانانستان .1

 شزار  معافن ش پترشلق  .2
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 وزارت تجارت و صنایع  5.1

بتته عهتتمۀ شزار  رجتتار  ش  .  ن فشلتتت فرانکشتتاف ستتکتور خصوصتتی کشتتور مقها تتم   شزار  رجتتار  شصتتنای  مهمتتتری  اشرگتتا  

صتتنای  استتت کتته زمقنتته ر تتم متتتماشم ش متتتوازن اصتصتتافا را فر یتت  اصتصتتاف بتتازار فاراا مستتؤشلقت اجتمتتاعی مستتاعم ستتازف رتتا      

 .منجر به اا ایش استخمام ش کاهش اگر گرفف

 تتور کتتاهش اگتتر از سریتتی انکشتتاف اصتصتتافا بتته رههتترا ستتکتور     شزار  رجتتار  شصتتنای  اهتتماف ستتترارقبی  ذیتتگ را بتته من   

 :خصوصی رمشی  نموفم است

  ایجاف ی  محقر سرمایه گذارا  یاف   مایوا ش صابگ پقشهقنی : سرمایه گذارا. 

  را مشارکت فر اصتصاف رسمی انکشاف ش رگویت یابم: رسمی سازا. 

  یطی کتته  نهتتا بتواننتتم فر بتتازار هتتاا مح تتی شبتتق  الم  تتی   رگویتتت ظراقتتت رجتتارری اانانهتتا ش ایجتتاف  تترا : رصتتابتی بتتوفن

 .رصابت نماینم

  رسی م یم به بازارهاا جهانیتانکشاف بازار هاا فاخ ی شفس: بازار ها. 

  ایجتتاف یتت  ن تتر شا تتم مهنتتی بتتر نگتتش فشلتتت شستتکتور خصوصتتی فر اصتصتتاف جمیتتم اانانستتتان  ش روجقتته  : ن تتر مشتتتر

 .  ی  ن ر مشتر انرژا فشلتی ش سکتور خصوصی بطرف کس

شزار  رجتتار  ش صتتنای  ریاستتت انکشتتاف ستتکتور خصوصتتی را فر رشتتکقگ ختتوف فارف کتته مستتؤش  رررقتت  ش رطهقتتی پالقستتی         

 .  سرمایه گذارا ش بازار ش پالقسی انکشاف رجار  مقها م

 :پالقسی سرمایه گذارا فشلت فاراا ای  اهماف است

 رابههوف بخشقمن اراا ن   شصانون براا سرمایه گذا. 

   از محقر سرمایه گذارا( فاترسابرا) را  موان  بقرشکرارق. 

 ساخت ظراقت اعما  سکتور فشلتی ش ظراقت رابعقت سکتور خصوصی. 

 بههوف بخشقمن فسترسی به زمق  ش رمویگ سرمایه گذارا. 

 رطهقی ی  اصمام سترارقبی  فر افارۀ خطر سرمایه گذارا. 

 اا انکشاف سکتور خصوصیسرعت بخشقمن سرمایه گذارا فرزیربنا بر. 

 رگویت بخشقمن انکشاف سرمایه گذارا ش سهولت بخشقمن  ن. 

 .مراجعه  وف  VIIبه ضمقمه  شزار  رجار  ش صنای  ش ریاست هاا مربوسه به من ور رما  با

  (AISA)سرمایه گذاری افغانستان  ادارۀ حمایت از 5.2
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یتت  مرجتت  شا تتم  "هتتمایت فشلتتت جمهتتورا اانانستتتان بحقتت    ستترمایه گتتذارا اانانستتتان یتتا  یستتا بتته استتا    افارۀ  مایتتت از

شظتتایر  هتتت  صتتمشر جتتوازش ررصتتی رمتتام ستترمایه گتتذاران فر کشتتور بتته  .  رأستتقو گرفیتتم 4111فرستتا   "بتتراا ستترمایه گتتذاران

 .عهمۀ ای  افارم گذا ته  م

 :اهماف  یسا ازینگرار انم

       نگ بنقتتاف محکتت  ر تتم بتتازار ستترمایه ش    انکشتتاف ستترمایه گتتذارا مثمتتر خصوصتتی فاخ تتی شختتارجی کتته بتتاب ر ستت

 .فرنتقجه اصتصاف اانانستان گذا ته  وف

                 مسا گ مهت  مربتوط بته سکتورخصوصتی را متورف بحت  صترارفافم ش  نترا انکشتاف فهتم؛ فرصتمف رتأ قر بتر پالقستقها بتوفم

صتتنای  از ش رتتمابقرا را ارختتاذ نمایتتم کتته بتتراا انکشتتاف اصتصتتاف بتتازار محتتورا ش همتنتتان ر تتم پایتتمار رجتتار  ش          

 .اهمقت اساسی برخورفار با م

   بتتراا مشتتارکت اانانستتتان فر بتتازار جهتتان کارکنتتم رتتا بتته ستترمایه گتتذارا مستتتگق  ختتارجی فستتت بقشتتتر یااتتته ش ستتکتور

 .خصوصی اانانستان چ ونه مقتوانم هم ام باجهانی  من پقش راته ش مناا  اع می خویشرا بمست  شرف

 :یسا خمما   ری را به سرمایه گذاران ارا ه مقمارفبا فرن رفا ت همق  اهماف  افارۀ  

 رمام اجازم نامه ها  جوازنامه ها ش اسناف عمم مسؤشلقت؛ 

 مع وما  عمومی فرمورف امکانا  سرمایه گذارا؛ 

          ریصتتقی   گتتوصی فرمتتورف ستترمایه گتتذارا  مالقتتا   نقتترشا کتتار  صتتوانق  ش مگتتررا  محقطتتی ش بقمتته ش معقارهتتاا

 تی؛اجتماعی ش محقر زیس

 مع وما  مالی فر زمقنه رسهقی  بانکی  مخارج نقرشا کار ش مشوو هاا سرمایه گذارا؛ 

 همکارا فرصسمت  صو  یا اجارۀ زمق ؛ 

 همکارا فرسی مرا گ گمرکی اجنا  مربوط به سرمایه گذارا؛ 

 اراه   شرا مع وما  فربارۀ فرخواست جوازسرمایه گذارا به  کگ  نیی ؛ 

  وزیمها راج  به مسا گ عممۀ سرمایه گذارا؛رمشیر کنیرانسها ش سم 

 ابیغ امکانا  سرمایه گذارا ازسریی نماینمگان خارجی فرکشور ش سیاررهاا کشور فرخارج؛ 

 انجام ریسرچ  سرشا ش مطالعۀ مسا  ی که  ای  اهمقت اساسی براا سرمایه گذاران با م؛ 

 ا مراج  ذیربرانجام مشورم ش مها ثه ش رمشیر سمقنارها ش شرکشاپهاا من   ب. 

 انکشاف صادرات افغانستان ریاست 5.1

رأستتقو گرفیتتمم  4116مرکتت  انکشتتاف صتتافرا  اانانستتتان بتته  قتت  نماینتتمۀ شزار  رجتتار  بتتراا انکشتتاف صتتافرا  فرستتا     

   .ای  افارم اخقرا  فشبارم به شزار  رجار  م حی گرفیمم است.  ش بعما  به افارۀ انکشاف صافرا  اانانستان رنققر اس  فاف

بتته .  افارۀ  انکشتتاف صتتافرا  اانانستتتان ختتمما  مستت کی رگتتویتی را بتته صتتافرکننمگان اع تتی ش  ینتتمۀ اانانستتتان ارا تته مقتتمارف       

اینصتتتور  افارۀ انکشتتتاف صتتتافرا  بتتتا صتتتافرکننمگان خصوصتتتی  ارحافیتتته هتتتاا صتتتافرا   افارا  فشلتتتتی  ارحافیتتته هتتتاا  
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  مؤسستتا  متتالی ش بستتقار  (BDS)کننتتمگان ختتمما  انکشتتاف رجتتار    رجتتارری فرختتارج  ارا تته هتتاا رجتتارری اانانستتتان  ارا تته   

 .فی ر فر همکارا ن فی  ش مشورم صرار فارف

افارۀ  انکشتتاف صتتافرا  اانانستتتان ختتمما  مستت کی رگتتویتی را بتته صتتافرکننمگان اع تتی ش  ینتتمۀ اانانستتتان بتته صتترار ذیتتگ ارا تته      

 :مقمارف

 فراری مه ؛جم   شرا ش روزی  مع وما  فر مورف بازار هاا صا 

    رن تتق  مشتتارکت رستتمی اانانستتتان فر نمایشتت اههاا بازرگتتانی بتته نقابتتت شزار  رجتتار   کتته  تتامگ ررتتمق  مشتتارکت

 صافرکننمگان اانان نق  مقها م؛

 رن ق  کار قوم هاا صافراری؛ 

 مرج  شا م صمشر اورمه ها ش کار قوم هاا مشخت صافرا ؛ 

   ؛( بازار  سرزالعمگ ها  انتگاب   رمویگ شمقرم )ارا ه  موز  فر مسا گ مه  صافرا   سورمثا 

  مشورم فهی به نهاف هاا فشلتی فرصسمت پالقسقها ش مگررا  صافراری؛ 

 ایجاف  هکه با نهاف ها ش مؤسسا  صافراری همکار شک قما فرفاخگ ش خارج کشور. 

 :افارۀ انکشاف صافرا  سکتور هاا  ری را فر محراو پشتقهانی خویش صرار مقمهم

 ق  ش صنای  فستیصال 

  مقوم هاا خش  ش من با 

  مقوم هاا رازم ش سه یجا 

 مرمر شسن هاا صقمتی 

 گقاهان شبته هاا سهقعی شفارشیی 

 (ANSA)ادارۀ م ی استندرد های افغانستان  5.6

 :شظایر ذیگ مقها م ای  افارم مستگگ بوفم ش مک ر به پقشهرف

  مطابگت  اعتهار فهی ش رثهقت معقاررررق  ش رطهقی ی  سقست  عصرا معقارا سازا   ارزیابی 

   ایجتتاف زیربنتتا شظراقتتت رخنقکتتی  انکشتتاف منتتاب  بشتترا بتته پشتتتقهانی اعالقتهتتاا معقتتارا ستتازا  ارزیتتابی مطابگتتت  اعتهتتار

 فهی ش معقار  ناختی

 بههوف بخشقمن رطهقی معقار هاا بق  الم  ی هماننم معقار هاا منطگوا ش م ی ش رطهقی  ن فر رجار  شصنعت. 

شتور فشفستته از معقتار هتا شجتوف فارنتم کته هترفشا  ن بربنقتاف استنافا بته گونته همته پتذیر رررقت  گرفیتمم انتم  لتقک  یکتی                    فرک

 .   ن اختقارا ش فی را اجهارا مقها م

فر صستتمت  ن رولقتتما  یتتا ختتمما   ( کتته فر مجتتام  جهتتانی بتته  قتت  مگتتررا  رخنقکتتی  تتناخته مقشتتونم   ) مشخصتتا  اجهتتارا 

اشزان ش )همتنتتان سقستتت  معقار تتناختی صتتانونی م تتی .  ا صتتحت شستتیمت مستتته کق   ن رتتأ قر فا تتته با تتمصتتمو مقکنتتم کتته بتتاب

 .رحت عنوان مشخصا  رخنقکی صرار مق قرنم( پقمانه ها
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 .مراجعه  وف VIIIبراا مطالعه لست معقار هاا صهو   مۀ افارۀ ستنمرف هاا م ی اانانستان به ضمقمه 

اکنتتون یتت  سقستتت  .  نکشتتاف فافم  تتونم کتته مناستتهتر بتته نقازمنتتمیهاا ستتا ا  متعتتمف کشوربا تتنم  فر  ینتتمم  تتایم معقتتار هتتایی ا

 .خواهم بوف  ILACیا   IAFارزیابی مطابگت فر ا  انکشاف است که مطابی معقارهاا  ناخته  مۀ بق  الم  ی با را قم 

قنماینم فرمطابگتتت بتتا مگتتررا  انتتی   رصتتمیگنامه هتتاا رستتت شرثهقتتت  کقیقتتت کتته ستتازمانهاا مگتتق  ستتایر کشتتور هتتا صتتافررم       

 .  اانانستان صابگ صهو  بوفم ش اجناسقکه فاراا چنق  رصمیگنامه با نم  زافانه فاخگ کشور  مم مقتواننم

فشلتتت نقتت  یتت  سقستتت  ستترشیینو بتتازار فاخ تتی را فر فستتت فارف کتته از جانتت  ریاستتت  یاظتتت رصابتتت ش مستتته   شزار        

سقستت  ابیمقتوا   .  ورف اترش  از ن تر مطابگتت بتا مگتررا  صتحی ش ایمنتی ریتتقش مقشتونم         رجار  پتقش بترفم  تمم ش رولقتما  مت     

نقت  فرمر  ته پین تتذازا استت کته اکمتتا   ن بته رجتار اجتازم خواهتتم فاف رتا بتا ایجابتتا  مگتررا  رخنقکتی کشتتور             WTOایجابتا   

 .هاا مخت ر فسترسی پقما نماینم

ANSA  عرتتتوISO ( افارۀ معقتتتارا ستتتازا جهتتتانی ) ش روااگنامتتته هتتتایی بتتتا  بتتتوفمASTM   افارۀ امریکتتتایی ریتتتتقش متتتواف ش افارۀ

 .امراو نموفم است  ISIRIمعقارهاا ایران 

کمقتتته هتتاا انتتی بتته من تتور رررقتت  معقارهتتاا ضتترشرا متتورف نقتتاز صتتنای  کشتتور رشتتکقگ گرفیتتمم انتتم کتته ررجمتته فرا کتتار  نهتتا  

ن تتذارا صتترار فارف شفر متتم   تتمشف فش ستتا  کتته رکمقتتگ    رهقتته رستتهقی  ریتتتقش اجنتتا  فر مر  تته پی  .  رحتتت کتتار مقها تتم 

خواهتتم گرفیتتم  بتته مؤلتتمی  ش کارخانتته فاران مجتتا  خواهتتم فاف رتتا بعتتم از ریتتتقش رولقتتما   تتان ازن تتر مطابگتتت بتتا معقتتار هتتاا     

 .مشخت رصمیی کقیقت  اصگ نماینم

 وزارت متادن و پتروو م 5.8

"یه گتتذارا ستتکتور خصوصتتی رجستتو مقکنتتم کتته انکشتتاف را فرستترما  "ایتت  شزار  نگتتش نتتاظ  را فا تتته   
  رررقتت  شرطهقتتی 56.

ایتت  شزار  .  پالقستتقهاا مربوستته  بشتتمو  پالقستتقهاا انکشتتاف ستترمایه گتتذاریهاا خصوصتتی فریتت  عرصتته را بتته عهتتمم فارف         

ش ازموصتر مالکقتت شعام قتت معتافن ااصت ه گراتته       .  همتنان مؤظتر بته اعطتاا جوازنامته هتا مطتابی بته صتانون ایت  عرصته مقها تم           

شزار  هکتتذا مستتؤش   .  فر عتتور همنتتوا بتتا ستتایر افارا  فشلتتتی فرصتتمف ج تت  ستترمایه گتتذارا ستتکتور خصوصتتی مقها تتم        

یکعتمم اعالقتهتتا ش فاتتاررا مقها تتم کتته بتتا کشتر معتتافن  صتتمشر جوازنامتته هتتا  ش استتتخراج معتافن ستترشکار فارنتتم کتته بتتا اعالقتهتتاا    

 .57.سرشا جقولوجی اانانستان رابطه ن فی  برصرار مقمارف

شزار  معتتافن شصتتنای  یتت  برنامتته جتتام  اصتتی ی را پقشتتکش مقنمایتتم  کتته ابعتتاف  رتتی را فربتتر      4104-4101برنامتته اجرایتتی 

 :فارف

 ایجاف ی  محقر سرمایه گذار فشستانه 

 بههوف افارۀ هیت رصما رحت افارۀ خویش. 

 بههوف رطهقی مگررا  صنای  معمن ش خممت رسانی به  ن. 

 هی سرمایه گذارا فر معافن ش جریان عوایم مربوط به  نازفیاف  یااقت ش  سابم. 

                                                 
  http://www.bgs.ac.uk/afghanmineralsآدرس انرتنتی سروی و جيولوجی افغانستان، ديپارمتنت امور معادن، وزارت معادن،  56 
 http://www.bgs.ac.ukرتنتی سروی و جيولوجی افغانستان، ديپارمتنت امور معادن، وزارت معادن، آدرس ان 57 

 

http://www.bgs.ac.uk/afghanminerals
http://www.bgs.ac.uk/
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  ازفیاف عرضه کارگرماهر فر صنعت معمن ازسریی ارزیابی ا تقاج بازار شانکشاف بنقافهااTVET. 

         بههتتوف انکشتتاف زیربنتتا ش مجتت ا ستتاخت  صتتنای  از سریتتی انکشتتاف فه ق هتتاا منتتاب  بتتا استتتیافم ازمنتتاب  معتتمنی بحقتت

 .  زیربنا فر امتماف راههاا ررانس ورری به بازار گقرم ها براا انکشاف

 .مراجعه  وف VIIIبراا روضقا مختصر سایر نهاف هاا ذیربر فشلتی به ضمقمه 
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 افغانستان یرهنمود سرمایه گذار

 

 
 ضمایم
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 ف س صدور و تجدید جواز در  یسا   Iضم مه 

  /http://www.aisa.org.af :    راجعه  وفبراا اقسهاا جمیم به ای   فر  م

اتتتتتقو جتتتتتواز    ماصگ سرمایه گذارا به فالر نوخ اعالقت

 جمیم

 اقو رممیم

 350 700 100,000 کوچ   ساختمانی ش سر  سازا

 350 700 1,000,000 متوسر

 500 1000 10,000,000 ب رگ

 50 50 10,000 کوچ   صنای 

 175 350 50,000 متوسر

 175 350 1,000,000 ب رگ

رولقتتم رجهقتت ا   ا تتقاا استتتهیکی  لهتتا   کارخانتته  

 اه   ب  ش رولقم  ه 

 50 50 100,000 کوچ  

 175 350 1,000,000 متوسر

 175 350 10,000,000 ب رگ

رولقتتتم ش پرشستتتو رولقتتتما  زراعتتتتی ش مالتتتمارا     

 زنهورفارا ش عسگ

 50 50 100,000 کوچ  

 175 350 1,000,000 متوسر

 175 350 10,000,000 ب رگ

استتتتخراج معتتتافن  ستتتنگ کشتتتی  ذخقتتترم ش رصتتتیقه 

 مواف نیتی

 175 350 1,000,000 کوچ 

 175 350 10,000,000 ب رگ

ختتمما   متتگ ش نگتتگ هتتوایی شزمقنتتی  کرایتته  اجتتارم  

 ش کرایه فهی

 350 700 100,000 کوچ  

 500 1000 1,000,000 متوسر

 500 1000 10,000,000 ب رگ

ختتمما  لوژستتتقکی  رکنتتالوژا  نمایشتت اهها  پتتا    

 کارا  هور مارا  ش روزی  نیت ش مواف نیتی

 350 700 50,000 کوچ  

 500 1000 1,000,000 متوسر

 500 1000 10,000,000 ب رگ

 1000 2000 10,000,000 ب رگ مخابرا  ش هوا نورفا

قمتتتی  ریریحتتتی  صتتتحت  نشتتترا    ا ختتتمما  رع 

 ا  پی ش ره قنا 

 50 100 5,000 کوچ  

 150 300 100,000 متوسر

 250 500 1,000,000 ب رگ

 5000 5000 1,000,000 متوسر خمما  امنقتی ش افارۀ خسارا 

http://www.aisa.org.af/
http://www.aisa.org.af/
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 5000 5000 1,000,000 ب رگ

ختتمما  مشتتورری  منتتاب  بشتترا  متتالی   گتتوصی  ش     

 بقموا

 500 1000 10,000 کوچ 

 1000 2000 50,000 متوسر

 1000 2000 1,000,000 ب رگ
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 مت ومات عم ی نرای سرمایه گذاران  IIضم مه 

 

 شی م .0

 .فرباب مراج   وف 0.8به بخش 

 شا م پولی .4

امریکتتایی بتته استتا  ا کتام صتتانون فر معتتامی  رشزمترم بایتتم از اانتتانی استتتیافم  توف امتتا فالتتر    .  شا تم رستتمی پتتولی اانتانی مقها تتم  

نترخ  ن اززمتتان  ترشخ فر ستتا    .  نتترخ رهافلته بتته ا تر مماخ تتۀ بانت  مرک ینستتهتا   ابتت مقها تتم    .  هنتوز هت  شستتقعا  متورف صهتتو  استت    

اخقتترا  نتترخ  ن بتته .  اانتتانی فربرابتتر فالتتر نوستتان نمتتوفم استتت  44رتتا  24التتی اکنتتون کتت  شبتتقش  ابتتت بتتاصی مانتتمم ش بتتق     4114

 .اانانی ای فالر رسقمم بوف 46به  4102ن  رامی رن یگ نموفم ش فر جو

پذیراتتته ( مثتتگ ااینستتت ش ستت نرا  ) کریتتم  کاررهتتا فراکثتتر هور هتتا ش ستتوپرمارکقتهایی کتته بقشتتتر مشتتتریان ختتارجی فارنتتم         

 .روزی  مقکننم( اانانی ش فالر) فرسراسر کابگ شبعرا  فرشبیا  مه  شجوف فا ته  ATMرعماف زیاف فست اههاا .  مقشونم

 

 بق  الم  یشصت  .1

شصتتت مح تتی چهتتارشنق  ستتاعت پقشتتتر از شصتتت گرینتتوی  ؛ هشتتت شنتتق  ستتاعت پقشتتتر از شصتتت ایتتاب   تترصی ایتتاب  متحتتمم         

 .مقها م

 

 سیر هاا فاخ ی .2

 .بنابر م حوظا  امنقتی به ارهاخ خارجی روصقه نمقشوف که از رکسی هاا مح ی استیافم نماینم

 

 مسااررهاا خارجی هوایی .4

بتتا ه   یکعتتمم پرشازهتتاا بتتق  الم  تتی شجتتوف فارنتتم کتته فر صنتتمهار ش هتترا  نشستتت          .  انانستتتان استتت کابتتگ فر  شرشفا ا

 .مع وما  راج  به خطوط هوایی بق  الم  ی ش خمما   نها فر پایق   ممم است.  مقکننم

 .بنابر فبیگ امنقتی عمۀ ص ق ی از مورر ها به عمار  ررمقنگ ن فی   مم مقتواننم

 

 

 رع ق  ش رربقه .6
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اکثتتر خارجقهتتایی کتته فاراا اسیتتا  ستت  مکتتت  هستتتنم بتته مکارتت   .  مۀ ص ق تتی از مکارتت  فرختتممت جامعتته خارجقهتتا صرارفارنتتمعتت

بتا رمویتگ ایتاب  متحتمم رأستقو  تمم بتوف اخقترا  بازگشتایی           0961مکتت  بتق  الم  تی کابتگ کته فر ستا        .  خان ی اکتیتا مقکننتم  

 .ش بابرر را می پذیرف 06ا  باز گرفیمم ش بعرا  فانشجویان سنق  فانش ام امریکایی کابگ نق  اخقر.  گرفیمم است

 

 صحت .0

افشیتته جتتا  امریکتتایی .  رستتهقی  صتتحی مجهتت  بتته شاتتر  فر اانانستتتان شخصوصتتا  فرختتارج از  تتهر هتتاا بتت رگ شجتتوف نتتمارف  

ص تتت .  قها تتمش ارشپتتایی صتترف بتته مگتتمار کتت  شجتتوف فا تتته ش فستتتخو  صقمتتت گتتذاف  کمقتتابی  رگ تت   یتتا رتتاریخ گذ تتت ی م   

.  افشیتته ضتترشرا ستتاخته  تتمم فر پاکستتتان  ایتتران ش هنتتم موجتتوف استتت لتتقک  متتورف اعتمتتاف نمقها تتنم  .  افشیتته ابتتتمایی شجتتوف فارف

 مرک  رشخقت سهی فا کی جرم : اخقرا  فرکابگ چنم ک قنق   خصی به  قوۀ ارشپایی باز گرفیمم انم

)  kabul.com-ww.medicalw(     کتته ختتمما  ابتتتمایی شرشرتتق  را عرضتته    ( 109881811: رق یتتون )ش  تتیاخانه بتتق  الم  تتی کقتتور

 .نموفم ش خارجقها مقتواننم فکتوران خارجی را رگاضا نماینم

ا انتگتتا  عاجتتگ متتریم بتته محتتگ مناستت  بتترا  )ظراقتتت رخ قتته سهتتی  .  بتتراا هرگونتته رتتماشا پرفاختتت پقشتتکی ضتترشرا مقها تتم  

 تتتتا .  بتتته  تتتکگ رجتتتارری فر اانانستتتتان خق تتتی محتتتمشف بتتتوفم ش تتتایم رررقتتت  فافن  ن چنتتتمی  رشز را فربتتتر ب قتتترف(  رتتتماشا

ستترمایه گذارانقکتته .   تترکتهاا رخ قتته سهتتی کتته گویتتا فررمتتام جهتتان اعالقتتت فارنتتم موااگتته نخواهنتتم کتترف کتته بتته اانانستتتان بقاینتتم 

 .ویش اسمقنان  اصگ نماینم که فراانانستان کار کرفم مقتواننمفاراا بقمه رخ قه سهی هستنم بایم از بقمه خ

 

 ساعا  رسمی .8

افارا  فشلتتتی معمتتوب  از  تتنهه رتتا چهار تتنهه شازستتاعت  .  اانانستتتان  تتش رشز فر هیتتته کتتارنموفم ش رنهتتا جمعتته رخصتتتی مقها تتم  

 9ا معمتتوب  از تتنهه رتتا پنجشتتنهه از ستتاعت  بانکهتتا ش ارش تت اهه.  بعتتم از ظهتتر بتتاز مقها تتنم  1التتی  0ش فشبتتارم از ستتاعت  04التتی  9

فرمتتام مهتتار  رمرتان ستتاعا  کتار فر فاتتارر فشلتتی ش  خصتتی رگ قتگ یااتتته ش ستترعت     .  بعتتم ازظهتر بتتاز مقها تنم   2التی صتتها التی   

 .کار به  م صابگ می  ه کنم رر مقها م

 

 رخصتقهاا عمومی اانانستان .9

صتتتقها فررگتتوی  گری تتورا بشتتمو   متتاز ش انجتتام رمرتتان المهتتار  ش   فرنتقجتته رتتاریخ اکثتتر رخ .  رگتتوی  استتیمی صمتترا مقها تتم 

 :راریخها  ری بایم فرهرسا  چ  گرفنم.  اعقاف فرهرسا  رنققر می یابم

 

 .   تشریحات   رخصتی   تاریخ

 سه رشز رخصتی مذههی   عقم صربان   متنقر

 ی  رشز رخصتی مذههی  مولوف  ریر   متنقر

http://www.medical-kabul.com/
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 (رشز اش  سا   مسی) تی یکرشز رخص   نورشز   مارچ 40

 "ص"رشز  هاف  نواسۀ پقامهر    فه  محرم   متنقر

 یکرشز رخصتی عمومی رشز  هما ش ا مم  ام مسعوف   نه  س تامهر

 یکرشر رخصتی عمومی  رج قگ انگی  اسیمی   اپریگ 48

 یکرشز رخصتی عمومی  0909رشز استگی     گست 09

 ذههیسه رشز رخصتی م   عقم الیطر   متنقر

 

 

 

 

X  محل رهایش و غذا 

.  بتته ستتویه بتتق  الم  تتی شجتتوف فارف ( هورتتگ ستترینا ) صتترف یتت  هورتتگ .  امکانتتا  محتتگ رهتتایش فر کابتتگ نهایتتتا  محتتمشف مقها تتم 

فرپه تتوا .  هورتتگ انترکانتقننتتتا  کابتتگ رحتتت م کقتتت شزار  ررانستت ور  بتتوفم ش فاراا رو مقتتت باهور هتتاا بتتق  الم  تتی نمقها تتم    

 . هکه اا از مهمانخانه هاا کوچ   خصی فرمرک  کابگ موجوف انمای  هور ها 

 هور هتتتتتتتتتا

 کابگ سرینا هورگ

   سر  ارش  ام

www.serinahotels.com 
0799 654 000 

 هورگ ساای لنممار 

 چهارراهی انصارا
 www.safilandmarkhotelsuites.com 

0202 203 131 

 

 هورگ انتر کانتقننتا 

 سر  باغ باب

www.intercon نمهر رشخقصقه مالقه فهنممentalkabul.com 

0202 201 321 

 

 هورگ گنمم  بج

 چهارراهی  قرپور
www.gandpmaklodge.co.uk 

0700 276 937 

 

 کابگ ستار هورگ

http://www.serinahotels.com/
http://www.safilandmarkhotelsuites.com/
http://www.intercontinentalkabul.com/
http://www.gandpmaklodge.co.uk/
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 انگرم صمیسا  چهارراهی زنهی
www.kabulstarhotel.af 

0202 313 131 

 

 گولمن ستار هورگ

  هرنو –چهار راهی  اجی یعگو  
www.kabulgoldenstarhotel.com 

0799 557 281 

 

 رش   هورگ

  هر نو -چهارراهی سرم بازخان 
0799 335 424 

 

 هقتا  ایرپور  هورگ

 جافۀ ا مم ام مسعوف
www.heetalairporthotel.com 

0799 159 697 

 

 :براا مع وما  رازم فرمورف هور ها  فکانها ش رستورانتها به اانان سق  مراجعه  وف
www.afghanscene.com 

 

 

 

 سوپر مارکقتها  ک ته پ یها ش صصابقها

 

 اا شن

 ن فی  پار   هر نو

 

 چ سی

  هرنو مگابگ کابگ بان 

 

 س نق 

 گابگ سیار  بررانقهم –شزیر اکهرخان 

 

 ااینست

 ......کارره چهار  – هر نو  –شزیر اکهرخان 

 

http://www.kabulstarhotel.af/
http://www.kabulgoldenstarhotel.com/
http://www.heetalairporthotel.com/
http://www.afghanscene.com/
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 اا  م   اارست

 سرکت عمومی شزیر اکهر خان

 

 

 صصابی عصرا عنایت

 2ص عه اتا اهلل ن فی  سر  

 

 ارین  بقکرا

 خ قگ –کارره چهار 
0799 316 337 – 0707 373 624 

 

 

 پرشازهتتتتتا .01

 

 سیر فاخگ  هرا

راننتتمم هتتا  .  انهتتا مستتااری  متعتتمف را برفا تتته ش فرستتو  مستتقر ختتوا پقتتافم مقنماینتتم    .  هنتته ش بتتمشن مقتتتر هستتتنم اکثتتر رکستتقها ک

بجتتاا  تتمارۀ معتتق  بایتتم استت   .   فرستتها فرکابتتگ نقتت  فاراا مشتتکگ هستتتنم .  ان  قستتی یتتا زبتتان مهتت  فی تترا را صتتحهت نمقکننتتم 

یتگ بهتتر استت رتا یت  متورر شیت  راننتمم بتراا متم  رشز استتخمام            بنتا بتر ایت  فب   .  جاا مشهور بتا یت  نشتانی بایتم گیتته  توف      

 .گرفف

 

 سیرهاا هوایی بق  الم  ی

 .الهته عمم یی از پرشاز هاا بق  الم  ی فر صنمهار ش هرا  نق  نشست مقنماینم.  کابگ عممرا  فر  شرشفا اانانستان مقها م

 

 خطوط هوایی اررهاط فهنمم

 تتمارم هتتاا فاختتگ صتتو  رعتتماف پتترشاز فر هیتتته را ) لم  تتی بتته کابتتگ ش عکتتو  ن شجتتوف فارف پرشازهتتاا زیتتافا ازمقتتمانهاا بتتق  ا

 (.  نشان مقمهنم

 

  ریانا اانان ایربین 

  ش هیتتته شار یتت  پتترشاز بتته رهتتران  امررستتر انگرم  بتتاکو  ریتتار     (4)  جتتمم (2)  استتیم  بتتاف (رشزانتته)  فه تتی (رشزانتته)فشبتتی 

 . ارجه ش ارشمتی مسکو  کویت  استانهو   فش نهه 

 

 کام ایر
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 هررشز به فشبی

 

 انمی  ایربین 

 هررشزم به فه ی

 

 پی  ا اِ

 (0)  پشاشر (0)اسیم  باف 

 

 

  ذربایجان ایربی 

 (1)باکو 

 

 ایران اسمان ایربی 

 (0)مشهم 

 

 ررکش ایربین 

 (رشز مرم) استانهو  

 

 ایا فشبی

 (رشز مرم)فشبی 

 

 امارا 

 (رشزمرم)فشبی 

 

 

 ش خمما  ق  محقر زیستصوان  .00

 

 (4119)صانون    
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صتانون    مستا گ مربتتوط بته  یاظتتت  روزیت  صانونمنتم ش استتتیافۀ متؤ ر ش پایتتمار منتاب   بتی اانانستتتان را بته من تتور رگویتت اصتصتتاف           

  متتافۀ اش.  ) م تتی ش  یتتظ  گتتوو استتتیافم کننتتمگان  بتته استتا  مگتتررا   تتریعت استتیمی ش عتترف شعتتافا  متترفم رن تتق  مقنمایتتم  

 (صانون    

صتتانون    استتتیافم از منتتاب   بتتی را بتته من تتور راتت  ضتترشررهاا متترفم از نا قتته    نو تتقمنی  معقشتتت  زراعتتت  صتتنعت              

ایتت  صتتانون استتتیافم از  بتترا  .  ختتمما  عامتته  رولقتتم انتترژا   متتگ شنگتتگ  کشتتتقرانی  متتاهق رشرا ش محتتقر زیستتت اجتتازم مقمهتتم    

 (صانون    6مافۀ .  )تر مقمهمبراا نو قمن ش رأمق  معقشت اهمقت بقش

م تتر عرضتته کننتتمگان ختتمما   برستتانی مقتواننتتم فربرابتتر   .  عیشرتتا   صتتانون    بقتتان مقتتمارف کتته استتتیافم از    رای تتان مقها تتم  

عرضتته  ذخقتترم   متتگ شنگتتگ  صتتحی ستتازا ش  یتتظ شمراصهتتت سقستتتمهاا  برستتانی ش  بقتتارا ش ستتایر اعالقتهتتاا مربوستته مقتواننتتم   

 (صانون    0مافۀ .  )اسا  مگررا  جماگانه ازاستیافم کننمگان اخذ نماینممهالنی را ب

صتتانون    ایجتتا  مقنمایتتم کتته بتته استتتثناا متتوارف  رتتی از منتتاب   بتتی  استتتیافم کننتتمگان بایتتم اجتتازۀ شزار  انتترژا ش   را          

 .بمست بقاشرنم

 

مترمکعتت  اتتی ختتانوار رجتتاشز     4      تتامقمنی  رتتأمق  معقشتتت شضتترشریا  فی تتر اگتتر استتتیافۀ رشزانتته از   از       (0)

 ننمایم؛

استتتیافم بتته من تتور کشتتتی رانتتی بتته  تترط  نکتته کرانتته هتتا شستتربنمها رخریتت  ن رفیتتمم ش رتتأ قر منیتتی بتتابا کقیقتتت      (4)

 بقشتر ازنورم پذیراته  مم نها م؛ ش

 (.صانون    09مافۀ )براا سیی  ریی  (1)

 

ش   صتتی قت مقمهتتم رتتا اجتتازۀ استتتیافم از    را مطتتابی میتتاف ایتت   بتته من تتورافارم شرن تتق  منتتاب   بتتی  صتتانون بتته شزار  انتترژا  

 (صانون    01مافۀ .  ) صانون صافر نمایم

 (4110)صانون محقر زیست 

 

صتتانون محتتقر زیستتت  ا قتتاو محتتقر ش  یاظتتت استتتیافۀ پایتتمارمناب  سهقعتتی  موجتتوفا  زنتتمم شموجتتوفا  مقرزنتتمم را بتته مگاصتتم    

 یاظتتت اعمتتا  ایکولتتوژیکی ش   ( 4قشتتت ش یاظتتت صتتحت نتتوخ بشتتر   قوانتتا  شنهارتتا ؛     بههتتوف مع( 0:  رتتی رن تتق  مقنمایتتم  

رستتهقگ ( 4 یتتظ مقرا هتتاا سهقعتتی ش ارهن تتی؛ ش  ( 2رتتأمق  ا تقاجتتا  شعییتتی نستت هاا موجتتوفم ش ینتتمم؛   ( 1رعتتامی  رکتتام ی؛ 

 (.صانون محقر زیست 4ش 0مواف )باز سازا ش انکشاف پایماراصتصاف م ی 

 

رۀ  یاظتتت محتتقر زیستتت صتتی قت مقمهتتم رتتا  یاظتتت ش بازستتازا محتتقر زیستتت را رن تتق  شن تتار  نمتتوفم ش   ایتت  صتتانون بتته افا

 (صانون محقر زیست 1مافۀ .) ای  صانون را رطهقی نمایم
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به استا  متواف ایت  صتانون  هتقتکو باعت   لتوفگی محتقر زیستت  تمم نمقتوانتم؛ هرگتام همتتو خستارم اا روستر صتانون اجتازم                  

مقرصابتتگ اجتنتتا  با تتم   تتخت مررکتت  بایتتم رتتمابقرا را ارختتاذ نمایتتم رتتا  لتتوفگی محتتقر بتته  تتم اصتتگ رن یتتگ   فافم  تتمم با تتم یتتا

 (محقر زیست  8مافۀ .  )  م اعالقتهاا  بینمم روسر سرزالعم هاا صانونی مشخت مق رفنم.  نمایم

 

امتته هتتا ش یتا پالقستتی هتتایی را کتته رتتأ قرا   بته استتا  یتت   کتت  جماگانته  ایتت  صتتانون مهتتافر  بته اعالقتهتتا یتتا رطهقتتی پترشژم هتتا  برن    

06منیی محقر زیستی ازانها متصور با م محمشف مق رفانم م ر اینکه ا کام مافۀ 
 .ای  صانون فران مراعا   مم با م 58

 

ی ای   ک  اضااه مقمارف کته هتق  شزار  یتا اشرگتان م تی نمقتوانتم صتی قت اعطتا نمایتم رتا اعتالقتی انجتام گترفف یتا پتین  پالقست                

ایتت  صتتانون فران  06یتتا پتترشژم یتتی رطهقتتی گتترفف کتته رتتأ قرا  منیتتی محتتقر زیستتتی ازان متصوربا تتم  م تتر اینکتته ا کتتام متتافۀ      

 (صانون محقر زیست 01مافۀ .  ) مراعا   مم با م

 

  به استا  کار تقوم هتا شمگتررا  مربوسته   افارۀ محتقر زیستت مقتوانتم رعتماف مناست  ا تخاص شاجتم  ترایر را بته من تور کست                

 (صانون محقر زیست 60مافۀ .  ) اسمقنان از رعایت مواف صانون شمگررا  ب مارف

 

ایتت  صتتانون هکتتذا بتته افارۀ  یاظتتت محتتقر زیستتت صتتی قت مقمهتتم رتتا  کتت  رگ قتتگ اعالقتهتتایی را کتته منجتتر بتته رتتأ قرا  منیتتی     

 68متتافۀ .  ) ا کتتاهش بمهتتمستتن ق  بتتابا محتتقر مق رفنتتم بتته  تتخت عامتتگ یتتا  تتخت اجتتازم فهنتتمۀ اعالقتتت صتتافر شاعالقتتت ر  

 (صانون محقر زیست 

 

افارۀ محتتقر زیستتت صتتی قت فارف رتتا ارمتتان رعایتتت صتتافر ش فارنتتمۀ صتتی قت را کتته از  تترایر جتتواز  اجتتازم نامتته یتتا               

 (محقر زیست  69مافۀ .  ) صی قتنامه رخطی نموفم با م شافار به رعایت نمایم

 

هتتمایت رگ قتتگ اعالقتتت یتتا  کتت  رعایتتت عمتتگ ننمایتتم بتته محکمتته کشتتانقمم    ایتت  صتتانون  هرگتتام  خصتتی مطتتابی  01مطتتابی متتافۀ 

 59.خواهم  م

 

بنتتابران  هتتر  خصتتی کتته بتته رطهقتتی کتتمام پتترشژم  پتتین  پالقستتی یتتا اعالقتتت مهتتافر  مقتتورزف  بایستتت مع ومتتا  فصقتتی را فراورمتته   

ی ش مثهتتت پتترشژم  پتتین  پالقستتی یتتا اعالقتتت  افارۀ  یاظتتت محتتقر زیستتت فرج ش بتته  ن افارم بستت ارف رتتا افارم بتوانتتم رتتأ قرا  منیتت  

 (صانون  یاظت محقر زیست 02مافۀ .  ) را رثهقت نمایم

 

 ارصا  به خمما 

                                                 
 .برای معلومات مفصل، لطفاً به قانون حميط زيست مراجعه کنيد.   قانون حميط زيست پروسه دريافت جواز را شرح ميدهد 06ماده  58

 .قانون حميط زيست مراجعه کنيد 01الت لطفاً به ماده برای تفصي  59
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 :پرشسه خمما  رممیم لق  برو  نگ    شرق یون سقممار ازی   فر  بمست  ممم مقتوانم
 ng.bhpwww.aisa.org.af/licensi 

 

 

 

http://www.aisa.org.af/licensing.bhp
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 ف س جواز  IIIضم مه 

 شزار  رجار  ش صنای 

 نوخ مصارف جواز مصارف اضاای  مصرف رممیم   مصارف اضاای

 جوازرجار  خارجی یا  رکت مخت ر خارجی شفاخ ی    

 جواز  رکت رران یتی ش بارچابنی     

ر ستتتقو یتتت   تتترکت اانتتتانی رجتتتارری یتتتا نماینتتتمگی  تتترکت         

 رران یتی

 جواز رجارری مح ی انیرافا       

 جواز رجارری کارپوریش  فاخ ی    
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 وست نانک های فتال در افغانستان   IVضم مه 

رماستتتهاا مهتتت  فر فاانانستتتتان بانتتت    

(DAB) : 

 

  صاا نوراهلل فبشرا ر قو بان 

  ر قو راتر 

  ایمقگ

 05 03 210 20(0) 93+ , 15 38 210 20(0) 93+ :رق یون

  

  ارحافیه بانکماران اانانستان

 کابگ –  شزیر اکهر خان 01  کوچۀ 1  صطار 1خانه نمهر  :  فر  

  aba_kabul@yahoo.com,     contact@aba.org.af :ایمقگ 

 www.aba.org.af :شبسایت 

 

 بانکهاا رجارری  هت  مم

 

 

 بان  رجارری :نوع نانک

 March-2013-12 تاریخ جواز

  ن ر السیم :اسم

 ااسر ار م اجرا قوا :سمت

 0752017603 :شماره تماس

ــق   ــداری از طریـ نانکـ

 :ت ف 

075- 2016827, 075 -2017599, 075 -2017597,  

 797450000-93+ :یلمونا

  , info@bracafbank.comceo.acb@afgcommercialbank.com  :ایم ل

 www.bracafbank.com : درس انترنتی

 BABAAFCA :سویفت

 اانانستان BRACبان     : درس

 چهار راهی سرم باز خان  زرمونه مقمان

  ستاناانان- هر نو  کابگ

 

 بان  بق  الم  ی اانانستان

mailto:aba_kabul@yahoo.com
mailto:contact@aba.org.af
http://www.aba.org.af/
mailto:info@bracafbank.com
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  بان  رجارری :نوع نانک

 March 22,2004 تاریخ جواز

  خ قگ صمیی  :اسم

 ااسر ار م اجرا قوا :سمت

 0799088999 :شماره تماس

ــداری از  نانکــــــ

 :طریق ت ف 

+93 (0) 20 210 3567; +93 (0) 799 08 98 98; +93 (0) 799 09 89 89 

 2550256 (020) 93+ :مونایل

  ,khalil.sediq@aib.af  info@aib.af   2074 :ایم ل

  www.aib.af : درس انترنتی

 AFIB AF KA :سویفت

 ها  المی  شا   چهار راهی  اجی یعگو  بان  بق  الم گ اانانستان     : درس

 اانانستان –کابگ 

   

Afghan United Bank 
 

  بان  رجارری :نوع نانک

 October 2007 4 تاریخ جواز

  همایت اهلل یحقی  :اسم

 ااسر ار م اجرا قوا :سمت

 93796152031+ :شماره تماس

ــداری از  نانکــــــ

 :طریق ت ف 

+93-20-2203834--8 

 425 :مونایل

 www.afghanunitedbank.com :ایم ل

  : درس انترنتی

 AFGUAFKA  :سویفت
 

 

 اانانستان-رعمقر اانان یونایتم بان   زرمونه مقمان   هر نو  کابگ  : درس

 

Arian Bank Iran 

 بان  رجارری :نوع نانک

  4th December 2004 تاریخ جواز

mailto:khalil.sediq@aib.af
mailto:info@aib.af
http://www.aib.af/
http://www.afghanunitedbank.com/
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 محمم ع ی  قرازا :اسم

 ااسر ار م اجرا قوا :سمت

 ,2-2104241 ,2300075 (20 0093) :شماره تماس

799420420.  

ــق   ــداری از طریـ نانکـ

 :ت ف 

020 -210 -4241 

  :مونایل

  :ایم ل

 mohammadali.shirazi@yahoo.com : درس انترنتی

 AFABAFKA :سویفت

  هر نو  مسجم  نر ه  مگابگ سارنوالی  نا قه فه   : درس

 

 

 

 

 ع ی ا بان  .4

 

 بان  رجارری :نوع نانک

 June 13,2006 تاریخ جواز

 عنایت اهلل ار ی :اسم

  ااسر ار م اجرا قوا :سمت

  202104470 :شماره تماس

ــق   ــداری از طریـ نانکـ

 :ت ف 

+93 799 333 444 -- 

  202104471 (0)93+ :یلمونا

 inayatullah.fazli@gmail.com 221 :ایم ل

 , info@azizibank.com, customercare@azizibank.com 

  www.azizibank.com,  www.azizibank.com : درس انترنتی

 AZBAAFKA :سویفت

  ع ی ا بان   چهار راهی زنهی  مگابگ سیار  ررکقه : درس

 اانانستان-کابگ 

 

 

 

 

 باختر بان   .6

mailto:Hassan_b_b@yahoo.com
mailto:info@gmail.com
http://www.azizibank.com/
http://www.azizibank.com/


122 

 

 بان  رجارری خصوصی :نوع نانک

 March, 2009 18 تاریخ جواز

   وکمار شالقتا :اسم

  ااسر ار م اجرا قوا معاشن  :سمت

 2104663-20(0)93+ :تماس شماره

نانکــــداری از طریــــق 

 :ت ف 

+93(0)776999946  

9821238167 

 ashokvalechha@hotmail.com, ceo@bakhtarbank.af :ایم ل

 tarbank.afwww.bakh :انترنت

  اانانستان کابگ چهار راهی  قرپور  : درس

 

 بان  الییت امحمشفم .0

 

  اخه خارجی بان  رجارری :نوع نانک

  May 2005 21 تاریخ جواز

  سراراز ن قر :اسم

 ر قو عمومی :سمت

 202203361-93+     202203363-93+ :شماره تماس

ــق   ــداری از طریـ نانکـ

 :ت ف 
+93-202203710, +93-20220336, +93-20-220-3362&3  

 sarfraznazir@bankalfalah.com :مونایل

  2203361-20-93+ :ایم ل

 www.bankalfalah.com : درس انترنتی

 ALFHAFKA :سویفت

  اانانستان ,گکاب ,0زشن  ,نا قه چهارم , هر نو   سر  فشم 409خانه  مارم   : درس

 

 بان  م ی اانانستان .8

 

 بان  رجارری فشلتی :نوع نانک

  Relicensed   26 July 2004 تاریخ جواز

  مح  اهلل صاای :اسم

 ااسر ار م اجرا قوا :سمت

 21003311 - 20 - 0093 :شماره تماس

mailto:dy.ceo@bakhtarbank.af
http://www.centralbank.gov.af/www.bakhtarbank.af
http://www.bankalfalah.com/
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ــق   ــداری از طریـ نانکـ

 :ت ف 

0093-799181303 

 2101801 - 20 - 0093 :مونایل

00873 - 7616 12515 

 اانانستان کابگ    522 

 info@bma.com.af ,www.bma.com.af : درس انترنتی

 mohibullahsafi@yahoo.com :ایم ل

  

 BMAFAFKA :سویفت

 جتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاشر ف اانانستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان بانتتتتتتتتتتتتتتتتتتت م,جتتتتتتتتتتتتتتتتتتتافم ابتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتقنا   : درس

  اانانستان کابگ چهار راهی پشتونستان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :بان  پاکستان حب ب .4

 

 بان  رجار   اخه خارجی  :نوع نانک

  February 2004 18 تاریخ جواز

 لقاصت ع ی :اسم

  ر قو ش ممیر عمومی معاشن اش  :سمت

 2203317 ,0799002500 :شماره تماس

 cmhbl.afg@hotmail.com  

ــق   ــداری از طریـ نانکـ

 :ت ف 

0093-20-2200147 

0093 - 20 2203317 

 002500-0799 :مونایل

 0093-20-2200148 

 hblkblcm@yahoo.com; hblkblcm@hotmail.com   :ایم ل

 www.habibbankltd.com : درس انترنتی

 HABB AF KA :سویفت

mailto:info@bma.com.af
http://www.bma.com.af/
http://www.centralbank.gov.af/habib-bank-of-pakistan.php
http://www.centralbank.gov.af/habib-bank-of-pakistan.php
mailto:hblkblcm@yahoo.com
mailto:hblkblcm@hotmail.com
http://www.habibbankltd.com/
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  منتتتتتتتتت   اش   پتتتتتتتتتار  پتتتتتتتتتیزا  ستتتتتتتتتر  ستتتتتتتتترم بتتتتتتتتتاز ختتتتتتتتتان   تتتتتتتتتهر نتتتتتتتتتو         : درس

 اانانستان-کابگ

 

 

 اشلق  بان  صرضه هاا کوچ  .1

 

  :نانک نوع

 بان  رجارری

 March.2004.18 تاریخ جواز

  سارو  س  صمیگی :اسم

 

 ااسر ار م اجرا قوا سرپرست منحق  :سمت

 tariq-siddiqui@hotmail.com : :شماره تماس

 202201733-93+ :نانکداری از طریق ت ف 

  799640810-(93+) :مونایل

 info@fmfb.com :ایم ل

 www.fmfb.com.af : درس انترنتی

 FMFBAFKA :سویفت

  اانانستان -  کابگ 4  بطرف چت   هر نو  ن فی  سیار  هالنم  سر  2خانه  مارم   : درس

  

 مرنیر بان  اانانستان.  00

 

 بان  رجارری :نوع نانک

 March 2009 1 تاریخ جواز

  ا مم سقر صریشی :اسم

  ار م اجرا قوا ااسر :سمت

  791810155 (0) (93+) :شماره تماس

ــق   ــداری از طریـ نانکـ

 :ت ف 

+0093 (0) 202101111 

 791810180 (0) 0093+ :مونایل

 ceo@ghazanfarbank.com :ایم ل

 www.ghazanfarbank.com : درس انترنتی

   :سویفت

 اانانستان سر  عمومی  قرپور  کابگ 866  : درس

 

mailto:info@fmfb.com
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 ن  نوکابگ با .2

 

 

 

 بان  فشلتی رجارری :نوع نانک

 April 2011 18 تاریخ جواز

 مسعوف خان موسی مازا :اسم

  ااسر ار م اجرا قوا :سمت

 masood.musaghazi@newkabulbank.af  :شماره تماس

ــق   ــداری از طریـ نانکـ

 :ت ف 

0093 (0) 799181325 

  791600700 (0) 0093 :مونایل

0093 (0) 791600800  

 info@newkabulbank.af  :ایم ل

 www.kabulbank.af,www.kabulbank.com : درس انترنتی

 KABU AF KA :سویفت

 اانانستان -باز خان   هر نو  کابگ  سرم 42 -10  : درس

  

 

 پشتنی رجارری بان  .4

 

 

 فشلتی بان  رجارری :نوع نانک

  July 2004 26رجمیم جواز تاریخ جواز

  ا مم  ام زمان زا :اسم

 ااسر ار م اجرا قوا :سمت

  0705180000 :شماره تماس

ــق  نانکـــداری از طریـ

 :ت ف 

+93-705180000  

 info@ptbank.af , drzamanzai@gmail.com, drzamanzai@gmail.com , :ایم ل

 ptbank_af@yahoo.com 

 www.ptbank.af : درس انترنتی

 PIBA AF KA :سویفت

mailto:masood.musaghazi@newkabulbank.af
mailto:info@newkabulbank.af
http://www.kabulbank.af/
mailto:%20%20gsabit@gmail.com
mailto:gsabit@hotmail.com
http://www.ptbank.af/
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 اانانستان-کابگ مم جان خان شا  مح  : درس

 

 نشنگ بان   ف پاکستان .14

 

  عهه خارجی بان  رجارری :نوع نانک

  1st October 2003 تاریخ جواز

  سارو :اسم

 ااسر اجرا قوا سرپرست ار م سا وا :سمت

 788473286-93+ 707451644-93+ ,2301659-020 :شماره تماس

ــق   ــداری از طریـ نانکـ

 :ت ف 
2301660 

 0799312301 93+,2301660 -20-93+ :مونایل

 +93-20-2301659 +93-20-2302729 

 nbpkbl@yahoo.com :ایم ل

 www.nbp.com.pk : درس انترنتی

 NBPA AF KA :سویفت

   شزیر اکهر خان  کابگ  اانانستان01  سر   مارم 4خانه  مارم  : درس

 

  
 

 

 نشنگ بان   ف انمیا .15

 

 بان  رجارری  هه  خارجی :نوع نانک

  May 2004 11 تاریخ جواز

  سونقگ اگراشا  :اسم

 ر قو عمومی :سمت

 0786794170 :شماره تماس

ــق   ــداری از طریـ نانکـ

 :ت ف 

+93(0) 752022255 

 0786794170(0)93+ :مونایل

 cmpnbkabul@gmail.com :ایم ل

 www.pnbindia.com : درس انترنتی

 PUNB AF KA :سویفت

http://www.nbp.com.pk/
mailto:Deepak_kumar3462@yahoo.com
http://www.pnbindia.com/
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   شزیراکهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر ختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان 01  ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  6خانتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمارم   : درس

 اانانستان-کابگ

 

 

 

 اانانستان – مقونم بان  .0

 

  

 بان  رجارری :نوع نانک

 December 2008 31 :تاریخ جواز

  موکقش شرما اسم

 ااسر ار م اجرا قوا :سمت

 703000027 (0)93+ :شماره تماس

ceo@maiwandbank.com   ,ceo@maiwandbank.com :ایم ل  درس

and mvdiamond@gmail.com  

 انستاناان-چهار راهی سرم باز خان   هر نو  کابگ : درس

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ceo@maiwandbank.com
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 تفص الت انتقال پول  Vضم مه 

جهتت ارستا  پتو  بته اانانستتان  ااتتراف ش نهتاف هتاا رجتارری بایتم فر یکتی از بانکهتتاا ایت  کشتور  ستا  بتانکی فا تته ش مرا تتگ                

 :ذی را س را نماینم

 فر صوررقکه  سا  بانکی فر ف اانانستان بان  با م

 :با مع وما  ذیگ  ماز نمایم SWIFTفهقم را ی  معام ه  به افارم مالی فر خارج از کشور ارمایش

 اس  ارف ش یا نهاف فریاات کننمم پو    :اس  فریاات کننمم 

 سا  بانکی ف اانانستان بان   : مارم  سا  فریاات کننمم  

 ف اانانستان بان   کابگ  اانانستان   :بان  فریاات کننمم 

 SWIFT BIC فریاات کننمم :  AFGBAFKA 

   مربوسه براا رصیقه بان بان:  

 :براا رصیقه شجوم به فالر  مریکا ی -

 Citibank   نقویار– CITIUS33    10920169نمهر  سا  

 Bank of America – BOFAUS   629008872نمهر  سا  

 (شا م پو  ارشپا)براا رصیقه شجوم به یورش  -

 Deutschebank – DEUTDEFF   0119410101نمهر  سا 

 لطیا  با  مارم هاا رما  ف اانانستان بان  فر رما   ویم براا سایر اسعار  -

 فر صوررقکه  سا  با یکی از بانکهاا رجارری با م

اگتتر شجتتوم از سریتتی ف   .  اگتتر بانتت  فاراا اررهتتاط مستتتگق  ستتوییت استتت  شجتتوم را مقتتتوان بصتتور  مستتتگق  ارستتا  نمتتوف         

 :کنقم را ی  معام ه سوییت را با مع وما  ذیگ  ماز نمایم اانانستان بان  ارسا  مق رفنم  لطیا  از افارم مالی خواهش

 اس  بان    :اس  فریاات کننمم 

 سا  بانکی بان  فریاات کننمم فر ف اانانستان بان  : مارم  سا  بانکی فریاات کننمم  

 ف اانانستان بان   کابگ  اانانستان   :بان  فریاات کننمم 

 SWIFT BIC فریاات کننمم:  AFGBAFKA 

 (سوریکه فر باب ذکر  م)  :  مربوسه براا رصیقهبان 
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  بانتتت  ارستتتا  کننتتتمم بایتتتم استتت  ش نمهتتتر  ستتتا  فریااتتتت کننتتتمم را ذکتتتر     :مع وما  ارسا  کریم

 .نموفم ش رهنما ی نمایم که ارسا  کریم  به  ن  فر  مقها م

 

 .ر رما   ویمجهت کم  میص تر فر ارسا  شجوم از اانانستان به سایر کشور ها لطیا  با بان  ف
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 :تماس مشیصات  VIضم مه 

 

 ریصقی  اس  نهاف 

 شزار  رجار  ش صنای  1

 www.commerce.gov.af :  فر  انترنتی

  ریاست انکشاف سکتور خصوصی

 : مارم هاا رما 

+ 93 (0) 202 500 358 

            + 93 (0) 752 031 994 

            + 93 (0) 752 090 192 

 

 منقجر صمشر جواز هاا رجارری

 : مارم هاا رما 

 + 93 (0) 799 016 291 

            + 93 (0) 700 497 007  

 

 (AISA)افارم  مایه سرمایه گذارا اانانستان  2

 

 www.aisa.org.af :  فر  انترنتی

 

 عمومی اجرا وا ممیر

 735 322 799 (0) 93 +:  مارم رما 

 zakhilwal@aisa.org.af : ایمقگ  فر 

 

 ممیر ریسرچ ش پالقسی

  448 669 799 (0) 93 + : مارم رما 

 said.m@aisa.org.af : ایمقگ  فر 

 

  :فی اررمنت جواز فهی

 406 103 202 (0) 93 + :  مارم رما 

            + 93 (0) 202 103 404  

Extension No# 122 

 

 منقجر سرمایه گذارا

 : مارم رما 

+ 93 (0) 773 456 178 

 nissar@aisa.org.af : ایمقگ

 

عامتته افارم  مایتته ستترمایه گتتذارا     متتمیر نشتتریا  ش اررهاستتا   

 (AISA)اانانستان 

http://www.commerce.gov.af/
http://www.aisa.org.af/
mailto:zakhilwal@aisa.org.af
mailto:said.m@aisa.org.af
mailto:nissar@aisa.org.af
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 83 54 66 700-0-93+: مارم رما 

 

 

 

 

  

 ریصقی  اس  نهاف

 (EPAA) افارم انکشاف صافرا  اانانستان 3

 

 www.epaa.org.af :  فر  انترنتی

 

 :ممیر عمومی اجرا ی

 616 336 799 (0) 93 + : مارم رما 

 

 ممیر خمما  رح قگ بازار

  706 252 799 (0) 93 + : مارم رما 

 

 :افارم م تتتی نتتتورم ش استتتتنمرف هتتتاا اانانستتتتان  4

(ANSA) 

 

 www.ansa.org.af :  فر  انترنتی

 

  صان پوپ  ا پوپگ

 ممیر عمومی اجرا ی

  592 039 700 (0) 93 +:  مارم رما 

 ansa.ceo@gmail.com : ایمقگ  فر 

 

 (MoF) : شزار  مالقه 5

 

 www.mof.gov.af :  فر  انترنتی

 

  صاا ا مم جیلی

 ممیر عمومی فی اررمنت عوایم

  Ahmad.jalali@mof.gov.af :  فر  ایمقگ

 

  ممیر اررهاسا 

 :  مارم رما 

+ 93 (0) 700 086 402 

            + 93 (0) 775 577 610 

 

 (MoFA)شزار  امور خارجه  7

 

:  فر  انترنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی

http://www.mfa.gov.af/ 

 

 :صتصافاسرپرست فی اررمنت ا

 : مارم رما 

 + 93 (0) 700 104 050 

            + 93 (0) 799 326 808 

 

 

 

http://www.epaa.org.af/
http://www.ansa.org.af/
mailto:ansa.ceo@gmail.com
http://www.mof.gov.af/
mailto:Ahmad.jalali@mof.gov.af
http://www.mfa.gov.af/
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 سایر ادارات مرنوطه دووتی  VIIضم مه 

 ریصقی  اس  نهاف 

شزار  مالقتتته بطتتتور ختتتاص مستتتؤشلقت افارم ش رطهقتتتی بوفجتتته  شضتتت  مالقتتتا   رن تتتق  ش    (MoF) شزار  مالقه 1

ه فشلتتت  ش افارم امتتور مربتتوط بتته گمرکتتا  را بتته   کنتتترش  مصتتارف ش پرفاختهتتاا عامتته بتت  

بتتترعیشم  ن  بتتته هتتتمف رشتتتویی ستتتکتور خصوصتتتی منحقتتت  عمتتتمم رتتتری  .  عهتتتمم فارف

محتتتر  انکشتتتاف اصتصتتتافا فر اانانستتتتان  شزار  مالقتتته مستتتؤشلقت خصوصتتتی ستتتازا   

 .رجار  هاا فشلتی را نق  به عهمم گراته است

 :اهماف شسق  شزار  مالقه عهار  انم از

 ام عایما  ش افارم مالقا  فشلتانسج 

 مایت از افارم اصتصافا ش رشویی ر م اصتصافا  

 افارم فارا ی هاا عامه 

  رشویی  کومت فارا خو 

 رههر بهتری  سرزالعمگ ها فر سکتور خصوصی اانانستان 

 مایت از ی  بازار اصتصاف  زاف ش رشویی اعالقتهاا کار  ارینی؛ ش  

   گتتذاران ختتارجی از اینکتته فر هتتر زمقنتته  تتی کتته   مطمتتئ  ستتاخت  فشنتتر هتتا ش ستترمایه

اعالقتهتتاا شظقیتتوا شزار  مالقتته ستتهق  استتت  اانانستتتان فاراا اصتصتتاف کتتامی  رحتتت    

 .کنترش  است

 ریاست عوایم 

.  فر اصتتتی ا  افارم مالقتتتا  پقشتتتراتها ی صتتتور  گراتتتته ش هنتتتوز هتتت  فر جریتتتان استتتت

فهنتمگان ش یت  فاتتر کوچت      منحق  صستمتی از ایت  اصتی ا   یت  فاتتر بت رگ مالقته        

فر تتا   اضتترمالقا  مح تتی از سریتتی  .   ن فر افارم مالقتتا  فر کابتتگ ایجتتاف گرفیتتمم استتت 

 ریاستتت.  فاتتارر شبیتتتی ش یتتا مستتتواقت هتتا ش فاتتارر شلستتوالی هتتا جمتت   شرا مق رفنتتم       

فر کابتتگ منحقتت  ستتتاف م تتی ش هتت   هنتتگ کننتتمم اعالقتهتتاا شبیتتتی عمتتگ     عوایتتمعمتتومی 

  شزار  مالقتته صتتمر  اجرا تتی نما تتته ش کستتانقرا کتته از      4114از ستت تمهر  صهتتگ  .  مقکنتتم

پرفاختتت مالقتتا  ستتر بتتاز مق فنتتم بتته شزار  فاخ تته معراتتی مقنمتتوف  کتته  نهتت  بنوبتته ختتویش 

فر  تتا  .   التتت از  ن متتان رتتا  تتا  بهتتتر  تتمم استتت    .  کیایتتت رعگقتت   نهتتا را نما تتت  

کابتتگ  هتترا   کنتتمز    )ارنتتم  اضتتر  تتش فاتتتر نمهتتر رشخقصتتقه فر اانانستتتان شجتتوف ف      

  کتته یکتتی از ضتترشریا  مهتت  بتتراا  هتتت ش راجستتتر      (نن رهتتار  م ار تتریر  ش کنتتمهار  
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 .کم نی ها فر اانانستان مقها م

بتترعیشم  ن  شزار  مالقتته یتت  پرشستته اصتتی ا  صتتوانق  مالقتتا  را  متتاز نمتتوفم استتت       

اانانستتتان متتو ر رتتر   کتته فر  تتا  اجتترا بتتوفم ش بیختترم ستته  خواهتتم  تتم رتتا صتتوانق  مالقتتا  

 .سافم رر  ش همتراز با ارز هاا م ی ما ش بهتری  عم کرف هاا جهانی گرفنم

 افارم گمر 

جمهتتورا استتیمی اانانستتتان اینتت  فر  نمتتوفم استتت کتته پتتو از بقستتت ش پتتنخ ستتا         

جنتتگ ش نتت اخ متتمنی  اکنتتون ضتترشر   تتمیما بتتراا بازستتازا زیربنتتا هتتا ش اتتراه   شرا    

بنتتا  بتتافر ن رفا تتت  جتت  رجتتار  ش .  فم اانانستتتان ا ستتا  مق تترففختتمما  بنقتتافا بتته متتر

ظراقتتت  ن فر ازفیتتاف عوایتتم کشتتور  مک یقتتت ختتویش مقمانتتم کتته ستتطا عایتتما  را بتتا       

عتتیشم بتتر  ن  فشلتتت مقمانتتم کتته افارا      .  جمتت   شرا عوایتتم گمرکتتی اررگتتاو بخشتتم    

یی ستترمایه متتمرن گمرکتتی فر هتتر نگطتته جهتتان شستتایگ ختتوبی فر رستتهقگ رجتتار  ش رشتتو     

گتذارا بتوفم ش ستتورا سترت گرفیتتمم انتم کتته سته  ع قمتتی فر ایجتاف محتتقر مستاعم بتتراا        

 .  انکشاف اصتصافا گراته مقتواننم

ستتتا   ینتتتمم  فر ن تتتر فارف  4افارم گمتتتر  اانانستتتتان  جهتتتت اییتتتاا نگتتتش ختتتویش فر 

ستتطا عایتتما  را ب نتتم بتترفم ش پرشستته مرا تتگ رتترخقت کتتابا صتتافراری ش شارفارتتی را        

ستتافم ستتازا رتترخقت کتتاب از گمتتر  ش بازستتازا زیربنتتا هتتاا ا یکتتی از    .  هتتوف بخشتتمبه

جم تته ضتترشریا  ابتتتما ی بتتراا ایجتتاف افارم معقتتارا گمتتر  مقها تتم کتته  تترایر کنتتترش     

افارم گمتتر  اانانستتتان همتنتتان فر رتتی     .  فرستتت ش متتو ر گمتتر  را مقستتر مقستتازف    

ق  مجتتمف نمتتوفم ظراقتتت هتتاا  نتتانرا  نستتت رتتا ستتتاف مرکتت ا ش فاتتارر ستتا وا خویشتترا رن تت

رتتا  تتما اررگتتاو بخشتتم کتته افارم ار تتم بتوانتتم بطتتور کامتتگ کنتتترش  اعالقتهتتاا گمرکتتی را    

فاتتارر اعتتا  گمتتر  فر مرکتت  ش شبیتتا   قثقتتت پتتقش  تترط هتتا ی .  فر فستتت فا تتته با تتم

 .را براا گمر  ممرن ش کامی  اعا  اانانستان فارنم

ختتممت بتته متترفم  رشتتویی ش انکشتتاف رجتتار  جهتتانی    افارم گمتتر  اانانستتتان  بتته هتتمف 

ش انستتجام عایتتما  بتتراا فشلتتت  فر بازستتازا رأسقستتا  گمرکتتی فر ستتر ما  مخت تتر      

کشتتتور  معراتتتی سقستتتت  کم قتتتوررا فر اررهاستتتا  گمرکتتتی  اصتتتی ا  ش ستتتافم ستتتازا  

پرشستته هتتاا گمرکتتی  ش فر رربقتته ش  متتوز  کارمنتتمان ختتویش رتتا ایشتتانرا بتتا مگتتررا  ش      

 .  هاا جمیم   نا سازف  پقشراتهاا چشم قرا فا ته استپرشسه 

جهتتت مع ومتتا  م یتتم فر متتورف شزار  مالقتته  ش پرشستته مالقتتا  ش گمرکتتا  لطیتتا  بتته          
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 .مراجعه ارما قم www.mof.gov.af فر  انترنتی شزار  

 

 شزار  اصتصتتتتتتتاف 2

(MoE) 

 :امگ ذیگ مقها ممسؤشلقتهاا ای  شزار   

      هتتت ش راجستتتر  صتتمشر جتتواز ش ن تتار  بتتر اعالقتهتتاا موسستتا  مقرفشلتتتی ش ستتایر 

 موسسا  بق  الم  ی فر اانانستان؛

 رمارکا  عامه؛ 

 

شزار  کتتتتتار ش امتتتتتور  3

 (MoL) اجتماعی

 :مسؤشلقتهاا ای  شزار   امگ ذیگ مقها م

 ایجاف پالقسی براا مسا گ مربوط به کار؛ 

 ش رحیظ از  گوو کارمنمان؛رطهقی صانون کار. 

 

شزار  ا قتتتتتتتتتتتتتاو ش  4

 انکشتتتتاف فهتتتتا  

(MRRD) 

 :اهماف ش مگاصم ای  شزار  عهار  انم از

 ررمق  جوام  روانمنم رشستا ی؛ 

 ایجاف استرارقبا هاا معقشتی پایمار براا رشستا ها؛ 

 یاظت اجتماعی که منجر به مصؤشنقت بشرا گرفف؛  

  ارا ختتو  مح تتی  ااتت ایش زیربنتتا هتتاا  انکشتتاف عافبنتته ش کتتاهش اگتتر  کومتتت ف

60رولقما  انکشاف معقشت  رصمق  گقرا  گاهانه  ش کاهش صمما 
  

همتنتتان شزار  مستتؤش  استتت رتتا یتت  چتتارچو  استتترارقبی  را بتتراا ایجتتاف ن هتتمارا    

بشتتمو  نتتورم هتتا ش استتتنمرف هتتا ایجتتاف    ( ستترکها ش      تتامقمنی )زیربنتتا هتتاا رشستتتا ی  

 .بهتر براا مرفم ش کس  ش کار  ان کم  کنمنموفم  ش فر ایجاف  رایر 

 

شزار  زراعتتتتتتتتتتتتت   6

  بقارا  ش مالمارا

 

اهتتماف عمتتمم ایتت  شزار  رتتماشم استتتیافم از منتتاب  سهقعتتی زراعتتتی بتتا استتتیافم از رکنتتالوژا  

 .ش رعگق  پالقسی هاا اصتصافا زراعتی اانانستان مقها م

 

امتتور  گتتوو کشتتور را بتته عهتتمم فا تتته ش جهتتت    شزار  عملقتته مستتؤشلقت عتتمم زیتتافا از  شزار  عملقه 7

رطهقتتی صتتوانق  فر کشتتور  فر همکتتارا رن ارنتتگ بتتا ستتایر شزار  هتتاا فشلتتت  نهتتاف هتتا ش    

ایتت  شزار  ازسریتتی ارا تته مشتتورم استتترارقبیکی بتته فشلتتت  جهتتت      .  موسستتا  صتترارفارف 

اصتتی ا  ش پالقستتی هتتا ی کتته بتتراا  اکمقتتت صتتانون فر کشتتور ضتترشرا انتتم  فر  تتکگ     

61.ی محقر  گوصی کشور کم  مقکنمفه
 

                                                 
 www.mrrd.gov.af آدرس انرتنتی وزارت احياء و انکشاف دهات  60 

   http://www.moj.gov.af آدرس انترنتی وزارت عدلیه، 61 

http://www.mof.gov.af/
http://www.mrrd.gov.af/
http://www.mrrd.gov.af/
http://www.moj.gov.af/
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 :شظایر شزار  عملقه  امگ ذیگ انم

       رهقتته مستتوفم ش یتتا بتتازبقنی مستتوفم صتتوانق   ا کتتام ریاستتت جمهتتورا  ش ستتایر استتناف

  گوصی

  ارا تتته ن ریتتتا  فر متتتورف اینکتتته  یتتتا معاهتتتما  ش کنوانستتتقون هتتتاا بتتتق  الم  تتتی  ش

ا فارا مقها تتم  بتتا صتتوانق  صتترارفاف هتتاا رجتتارری ختتارجی کتته اانانستتتان عرتتویت  تتانر  

رستتمی کشتتور رطتتابی فارنتتم  ش همتنتتان ارا تته پقشتتنهافا  بتتراا رتترامق  ضتترشرا کتته    

 .ممک  باع  را  رناصراری گرفنم که  ناسا ی  مم انم

   مایتتت از منتتاا  متتالی ش ستتایر امتتور متتافا فشلتتت ش فر صتتور  ضتترشر  فرخواستتت 

کتته ارگانهتتاا م تتی فشلتتت   نامتته ع قتته صرضتتماران فشلتتت  ش همتنتتان فاتتاخ از منتتاا     

 جهت فافخواهی به محاک   شرفم مقشونم؛ ش

     مایتت از  گتتوو مالکقتتت   گتوو کتتار   گتتوو ختتانوافم  ش ستایر  گتتوو متتمنی ارهتتاخ 

کشتتور  زمانقکتته  تتکایا  رستتمی فرج مق رفنتتم  ش فر صتتور  ضتترشر   اصتتماما      

تتتی ش بتتراا رطهقتتی رصتتامق  محتتاک  فر متتورف منازعتتا  فاخ تتی کتته بتتق  افارا  فشل     

 .نهاف ها  نهاف هاا مشتر  فشلتی ش خصوصی  ش ارهاخ کشوررخ مقمهم

 

افارم م تتتی  یاظتتتتت از   7

 محتتتتتقر زیستتتتتت 

(NEPA) 

 

افارم م تتی  یاظتتت از محتتقر زیستتت  منحقتت  یتت  نهتتاف مستتتگگ  مستتؤش  هتت   هنتتگ        

ایتت  افارم اعالقتهتتاا ذی تترا .  ستتازا ش ن تتار  از  یاظتتت ش بازستتازا محتتقر زیستتت مقها تتم 

 :مقهرفبه پقش 

 یظ یک ارچ ی محقر زیست ش ررشیخ استیافم پایمار از مانه  سهقعی؛  

 رشویی  یاظت ش بازسازا محقر زیست؛ 

 ه   هنگ سازا امور محقر زیستی فر سطوت مح ی  م ی  ش بق  الم  ی؛ 

         رشتتکقگ ش رطهقتتی پالقستتی هتتا ش استتترارقبا هتتاا م تتی محتتقر زیستتتی جهتتت افمتتام

نکشتتاف پایتتمار بتتا چتتارچو  هتتاا  گتتوصی ش      مستتایگ محتتقر زیستتتی ش رش تتهاا ا   

 صانونی؛

         ارا تته ختتمما  افارم محتتقر زیستتتی فر بختتش ارزیتتابی رتتأ قرا  بتتر محتتقر زیستتت

افارم کقیقتتتت    ش هتتتوا  افارم ااضتتتی   کنتتتترش   لتتتوفگی  ش جتتتواز فهتتتی بتتته     

 اعالقتهاا مربوسه؛

   از ایجتتاف اررهتتاط ش کمتت  رستتانی بتتراا مع ومتتا  محتتقر زیستتتی جهتتت  گتتاهی بهتتتر

 ای  مسا گ؛

 رطهقی معاهما  فشجانهه ش یا چنمی  جانهه که اانانستان عرویت  انرا فارف؛ 
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         هتت   هن تتی فر رهقتته ش رطهقتتی یتت  برنامتته م تتی بتتراا ن تتار  از محتتقر زیستتت ش

 استیافم مو ر از مع وماری که از سریی  ن برنامه  اصگ مق رفف؛
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 استندردها   VIIIضم مه 

 :افغانستان قبول شده اند استندردسا اداره م ی که تو ییهامت ار

AS 042 مشخصا  سمنت پورر نم 

AS 014 سمنتی که ساصت شزن را نمارف 

AS 000 مشخصا  خشت ش مقتوف هاا امتحان  ن 

AS 090  سقخ هموار: 0صسمت  –سقخ گو  براا استحکام کانکریت 

AS 094  فارسقخ رفم : 4صسمت  –سقخ گو  براا استحکام کانکریت 

AS 001  کق و شلت 0ش لوازم  ن براا شلتاژ ( پو مار)کقهگ برو عایی فار 

(Um = 1.2 Kv)  کق تتو شلتتت  11التتی(Um = 36 kV)  کق تتو شلتتت  6کقهتتگ بتتراا شلتتتاژ از : 4صستتمت(Um = 7.2 

kV)   30کق و شلت الی KV(Um = 36kV) 

AS 000 لق  المونق  سخت براا خطوط انتگا  هوا ی برو 

AS 004 اوبفا با م م  جست براا هافا هاا صط   ممسق   

AS 001 سق  گو  متحم المرک  براا هافا هاا باز 

AS 002 رهنما براا انتخا  کقهگ هاا شلتاژ ب نم 

AS 004  رعریر ها  سرزالعمگ ها ش صوانق : 0صسمت  –ه   هن ی عایی 

AS 006        سرزالعمتتگ هتتا  ضتترشریا   ش   : 0صستتمت  –  هتت   هن تتی عتتایی بتتراا شستتایگ مربتتوط بتته سقستتت  هتتاا شلتتتاژ پتتا ق

 امتحانا 

AS 000         0111مشخصتتا  عتتایی بتتراا استتتیافم فاختتگ منتت   ش ختتارج از منتت   بتتراا سقستتت  هتتاا فاراا شلتتتاژ اضتتااه رتتر از 

 شلت

AS 008     عتتایی هتتاا کا تتی ش یتتا  قشتته  تتی بتتراا سقستتت  هتتاا      –شلتتت  0111عتتایی هتتا لتتق  هتتاا انتگتتا  بتتا شلتتتاژ بقشتتتر از

 مشخصا  عایی ها براا از نوخ کیم ش سوزنی –نمیش  ایرکا

AS 009   عتتایی هتتاا کا تتی یتتا  قشتته  تتی بتتراا سقستتت   : 0شلتتت  صستتمت  0111عتتایی بتتراا لتتق  هتتاا انتگتتا  بتتا شلتتتاژ بتتابرر از

 رعریی ها  مقتوف هاا امتحان ش مشخصا  براا پذیر  –هاا ایر کانمیش  

AS 041  شلتتت  عتتایی هتتاا کا تتی یتتا  قشتته  تتی بتتراا سقستتت  هتتاا ایتتر    0111اژ بتتابرر از عتتایی بتتراا لتتق  هتتاا انتگتتا  بتتا شلتتت

 مشخصا  عایی ها از نوخ راف فراز –کانمیش  
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AS 040  جنهه هاا معمولی نص  ش شسایگ رخنقکی برو – یاظت فر مگابگ رکان برو 

AS 440  ارزیابی ش رعقق   رار 

AS 448  هافا هاا رخنقکی برولق  القاژ المونق  م نق ی  سق قکان  براا 

AS 449  شلت 0111بشنگ عایی براا برو متنقر باب رر از 

AS 411  لق  القاژ المونق  م نق ی  سق قکان  براا هافا هاا انتگا 

AS 410                  زمایش ها براا عتایی هتاا فاختگ منت   ش ختارج از منت   از نتوخ کا تی ش یتا  قشته  تی بتراا سقستت  هتاا شلتتاژ ب نتم 

 شلت 0111رر از 

AS 414         ضتترشریا  : 0ش بتتاب رتتر از  ن صستتمت    041/  241کقهتتگ هتتاا پتتولی شینایتتگ ک ریتتم عتتایی فار بتتراا شلتتتاژ هتتاا

 عمومی

AS 411  ش باب رر از  ن 041/  241کقهگ هاا پولی شینایگ ک ریم عایی فار براا شلتاژ هاا 

AS 412 هافا هاا کقهگ هاا عایی فار 

AS 440 برو( مقتر)قرا مجموعه اصطی ا  انمازم گ 

AS 444         ایکستتتقنخ مستتتگق   : 40صستتمت  –انتتمازم گقتترا بتترو ایکتقتتنخ ارصتتام بتتراا خوانتتمن مقتتتر  رعرصتته ش کنتتترش  لتتوف

 مح ی

AS 469  کقهگ الکترشرخنقکیAS 109 کقیقت محقر زیستی هوا 

AS 010  معقار هاا انتشار گازا  شسایر نگ قه اعا 

AS 099  صنای معقار هاا انتشار گازا  براا 

AS 411    مناب  کقیقت 

AS 014 کشمش 

AS 011 گنمم ش گنمم مکرشنی 

AS 012 رشم  رقگ هاا مذا 

AS 014 رف گنمم  

AS 011 قر پوفرا ش صقماو پوفرا  

AS 041  ( بر عیشم  بهاا سهقعی منرالی)معقار عمومی براا    نو قمنی بورگ  مم ش بسته بنما  مم 

AS 061 رعقق  ارز  اسقم ش اسقمیت –ری ش  قوانی رشم  ها ش رقگ هاا نها 

AS 062  رعقق  ارز  صابونی –رشم  ها ش رقگ هاا نهاری ش  قوانی 

AS 064  رعقق  سر  فر کورم مستگق  گرااقتی سقر سنجی جذ  ارومی –رشم  ها ش رقگ هاا نهاری ش  قوانی 
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AS 066    ش نکتتگ مقتتتوف کتتورم گرااقتتتی سقتتر ستتنجی    رعقتتق  محتویتتا  متتو   هتت   –رشمتت  هتتا ش رقتتگ هتتاا نهتتاری ش  قتتوانی

 جذ  ارومی

AS 060  رعقق   لوفگی هاا مقر منحگ –رشم  ها ش رقگ هاا نهاری ش  قوانی 

AS 068  رعقق  رسوبت ش مواف میر –رشم  ها ش رقگ هاا نهاری ش  قوانی 

AS 069  (ن را)قتری  به سریگه لوفشم -رعقق  ارز  پرشکسایم  –رشم  ها ش رقگ هاا نهاری ش  قوانی 

AS 001   مقتوف عافا 1رعقق  رراک  انهار که بنام  ج  ای هکتولقتر یاف مقشوف صسمت  –م ه جا  

AS 000   گنمم مشخصا(Triticul aestivum L) 

AS 004   رعقق   لوفگی ها  سای   بوا اجنهی   شرا  ش نسگ ش مقتوف ها براا  زمایش انواخ – هوبا 

AS 001   رعقق  مگمار خاکستررولقم  مم از ا ر سوزانقمن –ش محصوب  ضمنی  م ه جا    هوبا 

AS 002   رعقق  چربی ش رق ابقت –محصوب   سقا   مم م ه جا 

AS 004   رعقق  چربی ش رق ابقت –م ه جا  ش  هوبا 

AS 009 معقار براا ان ور 

AS 091 معقار براا بورم 

AS 464 معقار براا چاک قت 

AS 466 از مجموعه صوانق معقاربراا سق   

AS 406  معقار براا مسکه از مجموعه صوانق  

AS 044  (ی  کق و الی فم کق و)اشزان از نوخ فست قرم استوانه  ی 

AS 011 اشزان  هنی متوازا السطوت 

AS 014 ررازش  

AS 006 ررازشا  اهق  فار 

AS 084   فیتت ای    –ف  شلتتمنگ  تتمم بتتراا گتتاز متتای    بتتالون هتتاا اتتوبفا  صابتتگ انتگتتا   صابتتگ پرکتتارا مجتتم     –بتتالون گتتاز

 ساختمان  ش  زمایش 

AS 468  فیگ بخار 

AS 402  مشخصا  شا م هاا رجارری مقتری  انمازم گقرا  ج 

AS 010   (گاز مای )مشخصا  پطرشلق  مای 

AS 010   مشخصا  براا مواف محرشصاری روربق  هاا سقارا 

AS 044  مشخصا  معقارا براا صقر سر 

AS 048  سمنت فرجه فار اسیالت براا ساخت  راهرش ها –مشخصا  براا فرجه نیوذ 

AS 012 صنر بنما ش سهگه بنما گریو ها براا شسایر نگ قه 

AS 018  مقتوف  زمایش گریو هاا چر  کارا ذریعه نیوذ مخرشط 

AS 019 مقتوف  زمایش گریو هاا چر  کارا ذریعه نگطه ذشبان 
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AS 021 اا چر  کارا براا رعق  خصوصقت  سته  من  نان روسر   مقتوف  زمایش گریو ه 

AS 020 مقتوف  زمایش گریو هاا چر  کارا با رج یه رقگ از  نها فر زمان ن همارا فر ذخقرم ها 

AS 024 مقتوف  زمایش خصوصقت  یاظتی گریو هاا چر  کارا فر مگابگ رخری  ش یا سایش 

AS 021 ر  کارا رشا سقر شسق   رار مقتوف  زمایش نگطه ذشبان گریو هاا چ 

AS 022     (مقتوف چهار روی)مقتوف  زمایش خصوصقا   یاظتی گریو هاا چر  کارا فر مگابگ نیوذ 

AS 024  (مقتوف چهار روی)مقتوف  زمایش انمازم گقرا خصوصقا  اشار نهایت زیاف گریو هاا چر  کارا 

AS 026  زمایشا  جهت رعقق  رطابی  ن با مشخصا رمری  استیافم از مع وما  بمست  ممم فر جریان  

AS 020  مقتوف  زمایش کارگرف زنمگی گریو فر شسایر نگ قه باربرا 

AS 028 مقتوف  زمایش  یاظت از سا قمم  من روسر گریو هاا چر  کننمم 

AS 029 مقتوف  زمایش ساز  گریو ها ش رقگ هاا چر  کارا با القستومقر ها 

AS 041 گریو فر شسایر نگ قه باربرا با سرعت باب مقتوف  زمایش لقکقخ 

AS 044 مقتوف  زمایش نرمی گرف  فر  رار  پا ق  براا ارافم جا  باربرا که روسر گریو چربکارا مق رفنم  

AS 042 مشخصا  اسیالت که براا ج وگقرا از نیوذ    ش یا ن  استیافم مقشونم 

AS 044 مقتوف  زمایش نیوذ پذیرا مواف صقر سهقعی 

AS 046  (شسق ه روی ش  گ ه)مقتوف  زمایش نگطه نرم  من صقر سهقعی 

AS 040 مقتوف  زمایش نگاط  رش ش جرصه ذریعه شسق ه  زمایش پقاله باز ک قولنم 

AS 048 مقتوف  زمایش  کگ پذیرا مواف رهقه  مم از صقر سهقعی 

AS 049 رمری  سم گ گقرا مواف صقر سهقعی 

AS 061   پذیرا مواف اسیالت فر رراا ک ورشایتایگمقتوف  زمایش انحی 

AS 060  (مقتوف پقاله ش روی مقت ر)مقتوف  زمایش براا نگطه نرم  من اسیالت ش صقر  

AS 080  (نوخ فرمان  ونمم –متوسر )مشخصا  براا رگ قگ اسیالت 

AS 088  (نوخ فرمان  ونمم – هسته )مشخصا  براا رگ قگ اسیالت 

AS 089 تی که رنققرا  کقمقاشا فر  ن بوجوف  ممم با م  براا استیافم فر ساخت  راهرش ها مشخصا  سمنت اسیال 

AS 092  (نوخ فرمان  ونمم –سری  )مشخصا  معقارا براا رگ قگ اسیالت 

AS 098 رمری  براا سم گ گقرا فستی از پطرشلق  ش محصوب   ن 

AS 410 مقتوف  زمایش براا بگایاا نیوذ مشخت  مم 

AS 414 زمایش براا نگاط  رش ش جرصه ذریعه شسق ه  زمایش پقاله باز ک قولنم مقتوف  

AS 411 مقتوف  زمایش براا  کگ پذیرا مواف صقر سهقعی 

AS 412  مقتوف  زمایش براا انحی  پذیرا اسیالت فر رراا ک ورش ایتای ق 

AS 414  رمری  براا سم گ گقرا صقر سهقعی 

AS 416 لق کتا  فستی انمازم گقرا پطرش 
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AS 410 مقتوف  زمایش رگطقر رگ قگ محصوب  صقر ش اسیالت 

AS 418 مقتوف  زمایش ساختار  رکتی ش چس ناکی اسیالت 

AS 419 مقتوف  زمایش براا نیوذ مواف صقر سهقعی 

AS 401 مقتوف  زمایش نگطه ا تعا  براا صقر متراک   مم ذریعه شسق ه عیمت زفن پقاله باز 

AS 400  (شسق ه روی ش   گه)براا نگطه نرم  من صقر سهقعی مقتوف  زمایش 

AS 404  (شسق ه روی ش   گه)مقتوف  زمایش براا نگطه نرم  من صقر سهقعی 

AS 401       رهنمتتا بتتراا ستتم گ گقتترا ش  زمتتایش مح تتگ هتتاا میتتر ش متتواف کقمقتتاشا مماخ تته کننتتمم کتته فر رن هتتا ش پو شتتهاا

  فی ر مربوسه  ن استیافم مقشوف

AS 402  براا جم   شرا ش رهقه نمونه هاا ذما  سنگ براا رح قگ ها فر ببراروار رمری 

AS 404  (مقتوف ریم)مقتوف  زمایش اشار از ا ر رهخقر 

AS 406   (مقتوف فشرم الگا)مقتوف  زمایش  ها  پطرش  فر مگابگ اکسایمیش 

AS 400   (ایامقتوف بالگوم بگ)مقتوف  زمایش  ها  رقگ سقارم فر مگابگ اکسایمیش 

AS 408 مقتوف  زمایش استخراج مگمارا صقر از مخ وط مواف سر  سازا 

AS 409 رمری  براا ظرشف نمونه گقرا رقگ سقارم براا  زمایشا  رحت را قر رفیابی  لوفگی 

AS 441  مقتوف  زمایش بازیابی اسیالت ازمح و  ذریعه مقتوف ابس 

AS 440 اری براا انمازم گقرا میررمری  براا نمونه گقرا ش بررسی مواف محرشص 

AS 444  رمری  براا مخ وط نموفن ش بررسی نمونه هاا مایعا  بطرشلق  ش محصوب  بطرشلق 

AS 441 رمری  بران نمونه گقرا مایعا  براا استیافم منحق  عایی فر شسایگ برصی 

AS 442 مشخصا  رقگ محرشصاری روربق  هاا گاز 

AS 444   هاا گازمشخصا  رقگ محرشصاری روربق  

AS 446  رهنما براا رولق  ش ر ر کرفن برو ساک  فر سقست  هاا رقگ محرشصاری پطرشلق 

AS 440    رمتتری  بتتراا مشخصتتا  مح تتو  برکهتتاا شستتایر نگ قتته کتته از محصتتوب  پطرشلتتی بمستتت نقامتتمم با تتم  بتتراا سقستتت

 هاا هقمرشلقکی

AS 046  مشخصا  صابون مای  براا رشنا 

AS 040  خقت ش رعقق  مرکها  ک ورایم  مقتوف عقارسنجیرش –صابونها 

AS 049 مشخصا   ام وا موا ش مقتوف  زمایش  ن 

AS 010 مشخصا  کری  فنمان ش مقتوف  زمایش  ن 

AS 040 سهگه بنما محصوب   رایشی 

AS 064  رعقق  مگمار الگ ی کاست   زاف –رح قگ صابونها  –عوامگ اعا  سطحی 

AS 082 رابطه به رکنالوژا پرشسه رح ق ی فر صنعت لوازم  رایشی اصطی ا  معقارا فر 

AS 084  رعقق  مگمار مواف مقر منحگ ایتانو  –صابون ها 
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AS 086  مقتوف  زمایش رعقق  ش رشخقت ا  ا   گق ه –محصوب   رایشی ش بهما تی 

AS 096  رعقق  مگمار مجموعی الگ ی ش مگمار مجموعی  حمقا 

AS 090  رعقتتق  مگتتمار متتواف مقتتر صابتتگ رهتتمیگ بتته صتتابون  رهتتمیگ نا تتمم بتته صتتابون  ش متتواف صابتتگ رهتتمیگ بتته   –رح قتتگ صتتابون هتتا

 صابون که هنوز رهمیگ به صابون نشمم انم

AS 401 رهنما براا مصرف مواف کقمقاشا ش نمونه هاا ببراروارا 

AS 400  مشخصا  فستکش هاا رابرا براا معاینا 

AS 404 راا عم قا  هامشخصا  فستکش هاا رابرا ب 

AS 401  براا استیافم سهی( شینایگ ک ورایم)مشخصا  فستکش هاا پولی 

AS 016 مشخصا  پق  ش را  نخ پخته  ی فر صالق  ها 

AS 018 مشخصا  نخ فشخت پخته  ی بازبقنی سوم 

AS 041 مشخصا  پق  ش را  نخ پخته  ی کم گ ها  

AS 016 مشخصا  پارچه جا  ناز  زنانه 

AS 008 وف ش لقهگ هاا رشریحی براا پارچه هارهنم 

AS 081  سهگه بنما ش رعریر پوست گوسینم ش ب 

AS 080  مقتوف  یاظت از پوست گوسینم ش ب  ذریعه نم 

AS 081 مشخصا  پو ش سهقعی 

AS 091 مشخصا  پوست صرم صگ 

AS 094 مشخصا  صالق  هاا پشمی فست باات 

AS 464 پش  سوفی   ساسقت رنگ فر مگابگ رق ا  ک ورینقش  dichloroisocyanurale  

AS 462  سایست صسمی رنگ فر مگابگ  ستشوا کقمقاشا – زمایش براا  ساسقت رنگ  

AS 460 مقتوف پو ش ار  براا رعقق  کت ه 

AS 408 نمونه گقرا صالق  هاا فست باات ش انتخا  جها   زمایش 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


