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سخن نخست:
با روی کار آمدن دولت جديد در کشور يک سلسله قوانين جديداً در عرصه فعاليت ھای اقتصادی و تجارتی
تصويب گرديده اند.
آگاھي از قوانين تجارتي و پيروي از آن ،مكلفيت ھمه متشبثين ميباشد .قوانين تجارتی ،تنظيم کنندۀ امور فعاليت
تجارتی بوده و پيروی از آن سبب بوجود آمدن بھبود در فعاليت ھای تجارتی و وضعيت اقتصادی کشور ميگردد.
از آنجائيکه اکثريت اعضای جامعۀ تجاری معلومات کافی در مورد قوانين تجارتی ندارند ،اين عدم آگاھی باعث
گرديده تا سطح تخلفات و جرايم در فعاليت ھای تجارتی در کشور افزايش يابند .بادرنظرداشت اين معضل ،اتاق
تجارت و صنايع افغانستان به حمايت مالی ادارۀ حرکت" ،برنامۀ آگاھی دھی قوانين تجارتی" را تنظيم نمود.
ھدف اين برنامه ،باالبردن سطح آگاھی متشبثين در مورد قوانين تجارتی ميباشد تا آنان فعاليت ھای خويش را
مطابق قوانين نافذۀ کشور عيار سازند.
اين برنامه شامل سمينارھا ،فلم مستند معلوماتی و ديپاچۀ ھذا در مورد قانون ماليات برعايدات ،قانون گمرکات،
قانون حکميت تجارتی ،طرح قانون تشويق رقابت و منع انحصار ،طرح قانون قرارداد ھای تجارتی ،و طرح
قانون منع احتکار ميباشد.
ديباچۀ ھذا معلومات در مورد نکات مھم قوانين تجارتی فوق الذکر ارائه مينمايد .اميدواريم که داشته ھای آن ،مورد
استفادۀ اعضای جامعه تجاری قرار گيرد.

ســـيد زبير بدخش
مسوول برنامه آگاھی دھی قوانين تجارتی برای اعضای جامعۀ تجاری
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قانون ماليات برعايدات:
دولت به منظور ارائه خدمات اجتماعی؛ پرداخت مصارف مکاتب ،مؤسسات تعليمی ،شفاخانه ھا ،اردو و پوليس
ملی ،پرداخت معاشات مامورين ،معلمين ،تطبيق پروژه ھای انکشافی و احداث زيربنا ھا مانند سرک ،برق ،بند و
بناء ھر
انھار وتمامی وجايبی که در مقابل ملت دارد وغيره امور دولت داری از اتباع کشور ماليه اخذ مينمايدً .
فرديكه از منابع افغانستان استفاده مينمايد چه داخلي باشد و چه خارجي مكلف به پرداخت ماليه ميباشد.
انواع ماليات:
 .١ماليات برعايدات :ماليه ايست كه از سرجمع مفاد خالص شركت ھا و اشخاص انفرادي گرفته ميشود.
شركت ھا مكلف ھستند كه از سرجمع مفاد خالص ساالنۀ خود 20 ،فيصد آنرا به عنوان ماليه به دولت
بپردازند .اشخاص انفرادی ساالنه به نورم  2فيصد 10 ،فيصد و  20فيصد نظربه اندازه عايد ساالنۀ
شان به دولت ماليه ميپردازند.
 .٢ماليه معامالت انتفاعي :ماليه ايست كه از سرجمع عوايد ناخالص يا فروشات ساالنۀ شخصيت ھای
اشخاص انفرادي ( اخذ ميگردد .اين ماليه شامل پنج کتگوری ميباشد:
حقيقی وحکمی ) شركت ھا و
ِ
 (2) فيصد از سرجمع عوايد بابت خدمات ساختماني ،تجارتي و ساير خدمات.
 (2) فيصد از سرجمع عوايد ھوتل ھا و رستورانت ھاي كه ماھانه كمتر از  250,000افغاني
عايد داشته باشند.
 (5) فيصد از سرجمع عوايد ھوتل ھا و رستورانت ھاي كه ماھانه بيشتر از  250,000افغاني
عايد داشته باشند.
 (5) فيصد از سرجمع عوايد رستورانت ھا و ھوتل ھاي برگزاري محافل.
 (10) فيصد از سرجمع عوايد شركت ھاي مخابراتي ،شركت ھاي خدمات ھوائي ،ھوتل ھا و
رستورانت ھاي كه داراي نورم بلند خدمات ھستند.

 .٣ماليه موضوعي :ماليه موضعی شامل چھار كتگوري ميباشد:
الف -ماليه معاشات:
معاشات الي  5,000افغاني از ماليه معاف ميباشد.
.١
ِ
 .٢کسانيکه از  5,001الي  12,500افغاني معاش دارند بايد  2فيصد ماليه بپردازند.
 .٣کسانيکه از  12,501افغاني الي  100,000افغاني معاش دارند بايد  10فيصد ماليه
بپردازند.
 .۴کسانيکه از  100,000افغانی به باال معاش دارند بايد  20فيصد ماليه بپردازند.
ب -ماليه كرايه :منازل و ساختمان ھاي كه به منظور فعاليت ھاي اقتصادي و تجارتي و يا دفاتر كاري به
كرايه داده ميشوند مالکين آن بدو شکل ماليه ميپردازند:
 .١اگر كرايه الي  100,000افغاني باشد 10 ،فيصد ماليه از آن اخذ ميگردد.
 .٢و اگر كرايه باالتر از  100,000افغاني باشد از مجموع آن 20 ،فيصد ماليه اخذ ميگردد.
يادداشت :زمانيکه کرايه به مالک جايداد پرداخت ميگردد ماليۀ برکرايه از آن وضع و توسط کرايه گيرنده به
حساب دولت تحويل گردد.
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ج -مطابق حكم مادۀ چھل و ششم قانون ماليات برعايدات ،کسانيکه تكت پولي ،جوايز ،مفاد سھم ،حق االمتياز،
و ساير اين دسته عوايد را به ساير اشخاص توزيع می نمايند بايد  20فيصد آنرا به حساب دولت تحويل و
متباقي را به مالك آن تسليم دھد.
د -ماليه قراردادي :ھرگاه يك شركت و يا يک شخص ،اموال و خدمات را به اساس قرارداد به ادارات دولتي،
مؤسسات ،شركت ھا و ساير اشخاص فراھم نمايد پس مكلف است كه ماليه موضوعي قراردادي را بپردازد.
اين ماليه بدوشكل پرداخت ميگردد:
 .١اشخاص كه جواز فعاليت ندارند و يا دارند مگر خالف اساسنامه فعاليت شان صورت ميگيرد آنھا
مكلف به پرداخت  7فيصد ماليه از سرجمع مبلغ قرارداد ميباشند.
 .٢اشخاص که جواز فعاليت دارند و بشكل قانوني فعاليت مينمايند آنھا مکلف اند که از سرجمع مبلغ
قرارداد  2فيصد آنرا منحيث ماليه به دولت بپــــــردازند.
 .۴ماليه ثابت :تجارت پيشه ھائيكه اسناد مالياتي را بشکل درست آماده كرده نميتوانند مكلف ھستند كه )(10
فيصد از سرجمع فروشات ساالنۀ خود را بعنوان ماليۀ ثابت به دولت بپردازند .اين ماليات عبارتند از:
ماليه ثابت بر واردات ،ماليه ثابت عراده جات ،ماليه ثابت نمايشات ،و ماليه ثابت تشبثات كوچك.
برای پرداخت ماليات ،داشتن اسناد ذيل ضروری ميباشد و ماليه دھنده )متشبث( بايد اسناد مذکور را بدسترس
مأمور ماليه قرار دھد:
.١
.٢
.٣
.۴
.۵
.۶
.٧
.٨
.٩

روزنامچه )ژورنال(
ديوان کبير)ليجر(
اسناد موجودی اجناس داخل گدام
اسناد ثبت دارائی ھا
معلومات بانکی و معامالت مالی
اسناد قانونی بشمول قراردادھا
صورتحساب ھای مصارف و عوايد
بيالنس نفع و ضرر
بيالنس اختتاميه.

برای پرداخت ماليۀ تشبثات ،خانه پوری فورم اظھارنامه مالياتی حتمی است .فورم اظھارنامه مالياتی از طرف
رياست عمومی عوايد وزارت ماليه بدسترس ماليه دھندگان قرار داده ميشود .اين فورم توسط خود متشبث خانه
پوری ،ماليه تشبث وی توسط خودش سنجش ،ارزيابی و به بانک تحويل ميگردد.
کتگوری ھای ذيل از پرداخت ماليۀ معامالت انتفاعی معاف اند:
.١
.٢
.٣
.۴
.۵

ھمه محصوالت داخلی که به خارج از کشور صادر ميگردند،
عوايد بابت تکتانه ،فيس تبادلۀ اسعار ،فعاليت حسابات بانکی و صدور چک،
فعاليت بيمه،
عوايد بابت مفاد سھم يا تکتانۀ سھمدار از شرکت،
و عوايد حاصل از فروش جايداد ھای که خارج از روند معمول تجارت ھستند.
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قانون گمركات:
قانون جديد گمرکات که مطابق سيستم ھای جھانی گمرکات ) (WCOو سازمان تجارت جھانی ) (WTOميباشد
درسال  ١٣٨۴تصويب گرديده است.
قانون گمرکات به منظور تأمين جمعاوری عوايد دولت از طريق گمرکات کشور ،تنظيم تشکيالت گمرکی ،تعيين
حدود صالحيت کارکنان مربوط ،طرز نظارت و بازرسی از انتقال اموال به داخل يا خارج از افغانستان و
جلوگيری از تخلفات گمرکی وضع گرديده است.
مسئول جمعاوری عوايد گمرکات کشور ،وزارت ماليه بوده و تطبيق کنندۀ اين قانون ساير اسناد تقنينی گمرکی
مربوط )لوايح و طرزالعمل ھای گمرکی ،ميثاق ھا و معاھدات بين المللی( ميباشد.
بعضی از اصطالحات اين قانون قرار ذيل اند:
 .١شخص :دراين قانون ،شخص اشاره به اشخاص حقيقی و حکمی مينمايد که به زبان ساده اشخاص ُحکمی
عبارت از "شرکت ھا" و اشخاص حقيقی عبارت از متشبثين يا تجارت پيشه ھای انفرادی ميباشد.
 .٢گمرک :مطابق تعريف قانون گمرکات ،گمرک عبارت از ادارۀ دولتی است که امور گمرکی اموال صادراتی،
وارداتی ،ترانزيتی ،محموله مسافرين ،محموله مؤظفين و پارسل ھای پستی را مطابق اسناد تقنينی گمرکی اجرا و
کنترول می نمايد.
 .٣ساحات گمرکی :عبارت از ساحاتی است که کارکنان گمرکی در آن فعاليت نموده و يا طور مستقيم و يا غير
مستقيم از امور مربوط بازرسی يا نظارت را انجام دھند.
 .۴محصول گمرکی :عبارت از مبلغی است که بر صادرات و واردات درمطابقت با طبقه بندی و اندازه ھای
مندرج در تعرفه گمرکی وضع ميشود.
 .۵محصول وارداتی :عبارت از محصول گمرکی بر واردات اموال ميباشد.
 .۶محصول صادراتی :عبارت از محصول گمرکی بر صادرات اموال ميباشد.
قلمرو گمرکی کشور :مطابق مادۀ چھارم قانون گمرکات ،قلمرو گمرکی کشور شامل قلمرو ارضی )زمينی( ،آبی
)دريائی( و فضائی )ھوائی( افغانستان ميباشد.
پروسيجر محصولدھی در گمرک:
نخست ،اموال در "دروازۀ دخولی گمرک" ثبت شده و به ھنگر ھائيکه در گمرک موجود اند انتقال داده ميشوند
بعداً در "آمريت گدام ھای اموال" نيز راجستر شده و بعداً مأمورين گمرک آنرا تشريح و نمونۀ آن را غرض تثبيت
جنسيت و کود به "مديريت البراتوارھا" ميفرستند .سپس ،به اساس "سيستم اسيکودا" محصول گمرکی تعيين و
مبلغ قابل تأديه توسط کميشن کار و يا خود مالک اموال به نمايندگی دافغانستان بانک تحويل ميگردد.
اموال معموالَ از طريق گمرک زمينی ،ھوائی و دريائی داخل کشور ميشوند .پروسيجر فوق در گمرک زمينی قابل
تطبيق ميباشد اما پروسيجر محصولدھی اموال در گمرک ھای ھوائی و دريائی با کمی تغيير قابل تطبيق ميباشد.
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تاجر حين محصولدھی در گمرک بايد اسناد چون؛ سند خريد )انوايس( ،لست بسته بندی اموال )پکينگ لست(،
اورجن( را به مأمور گمرک تسليم دھد .اين اسناد بايد اصلی و جزئی
بارنامه ،سند منشۀ اموال )سرتفکيت آف ِ
ترين تقلب در آن موجود نباشد .درصورتيکه اسناد مذکور تقلبی باشند ،اموال الی حل شدن موضوع در گمرک
باقی مانده و مالک اموال بايد مطابق قانون گمرکات جريمه نقدی بپردازد.
تعرفه گمرکی:
مطابق بنده اول مادۀ بيست و سوم قانون گمرکات ،تعرفه گمرکی سندی است که مطابق قانون گمرکات وضع و
محصول صادراتی و وارداتی اموال به اساس طبقه بندی آن مشخص ميگردد.
زمانيکه تاجران اموال را بداخل کشور وارد و يا به خارج از کشور صادر مينمايند به اساس طرزالعمل تعرفه ھای
گمرکی ،محصول گمرکی آنرا در گمرک تحويل مينمايند .تعرفه ھای گمرکی به منظور جمعاوری عوايد به دولت،
حفاظت جامعه و محيط زيست از ورود مواد مضر و غيرمجاز ،حمايت و تشويق سرمايه گذاريھای داخلی ،و
جمعاوری احصائيه ھای تجارتی وضع گرديده اند.
ھمه محصوالت داخلی به استثنای محصوالت معدنی که به خارج از کشور صادر ميگردند از پرداخت محصول
گمرکی معاف اند اما تابع  2فيصد ماليه ثابت ميباشند.
معافيت اموال وارداتی از پرداخت محصول گمرکی:
مطابق بند دوم مادۀ بيست و ھفتم قانون گمرکات ،اموال وارداتی در موارد ذيل از پرداخت محصول گمرکی معاف
ميگردد:
 .١اموال وارد شده توسط کارکنان دولت حين سفرھای رسمی طبق مندرجات تعرفه گمرکی ،بشرط اينکه
قيمت آن از يکصد ھزار افغانی تجاوز ننمايد.
 .٢وسايل و لوازم دفاتر نمايندگی ھای سياسی و ادارات بين المللی و لوازم خانۀ نمايندگان ممالک خارجی
مقيم افغانستان بعد از تأئيد مقامات ذيصالح.
 .٣سامان و لوازم شخصی اتباع خارجی که در افغانستان ايفای وظيفه مينمايند ،مطابق شرايط قرارداد.
 .۴کتب ،جرايد ،مجالت و اخبار مجاز.
 .۵اموال که جھت تمويل پروژه ھای دولتی از طريق اعطاق قروض و اموال مساعدتی ايکه توسط يا برای
مؤسسات دولتی يا غير دولتی خيريه و انکشافی داخلی ،خارجی و بين المللی ،به کشور وارد ميگردد.
 .۶اموال شخصی که توسط ھيئت افغانی يا کارمندان بين المللی افغان و اعضای فاميل آنھا در خارج مورد
استفاده قرار گرفته باشد.
 .٧اموال شخصی مسافرين مطابق مندرجات تعرفۀ گمرکی.
 .٨نمونه )سمپل( ھای تجارتی و تحايف اشتھاری.
ُ .٩پست پارسل که قيمت آن بيشتر از پنج ھزار ) (۵٠٠٠افغانی نباشد.
 .١٠مدال ھا يا جوايز افتخاری.
 .١١نمونه )سمپل( ھائيکه به مؤسسات حافظ حق طبع و نشر )کاپی رايت( يا حق االختراج )پتنت( صنعتی و
يا تجارتی فرستاده ميشود.
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 .١٢اموال منقول )قابل انتقال( مستعمل مربوط به شخصی که محل اقامت خود را از ساير کشور ھا به
افغانستان انتقال ميدھد ،مطابق مندرجات تعرفه گمرکی.
 .١٣محموله ھائيکه ارزش آن از يک ھزار ) (١٠٠٠افغانی کمتر باشد.
 .١۴حيوانات و حشرات دارای نسل خالص غرض نسل گيری و حيوانات البراتواری ،مواد بيولوژيکی و
کيمياوی مورد ضرورت تحقيقات علمی.
 .١۵مواد که دارای منشاء انسانی بوده و غرض تداوی از آن استفاده ميگردد و مواد معرف که به منظور
تعيين گروپ خون و تعيين انساج بکار ميروند.
 .١۶موادی که جھت کنترول کيفيت توليدات دوائی مورد استفاده قرار ميگيرند.
 .١٧مواد سوخت ،روغنيات و وسايل مربوط وسايط نقليۀ اموال که برای فعاليت ھای عادی آن ضروری
باشد ،طبق طرزالعمل مربوط.
 .١٨ساير اموال عندالضرورت به پيشنھاد وزارت ماليه و منظوری شورای وزيران شامل ليست معافيت
گمرکی مندرج اين ماده شده ميتواند.
اموال غير مجاز:
مطابق بند دوم مادۀ پنجاه و سوم قانون گمرکات ،مامورين گمرکی ميتوانند به منظور رعايت اخالق اجتماعی و
امنيت عامه ،حفظ محيط زيست ،صحت و حيات انسانھا ،حيوانات و نباتات ،حفاظت از ثروت ھای ملی حايز
ارزش ھنری ،تاريخی و باستانی و يا محافظت دارائی ھای صنعتی و تجارتی و ساير پاليسی ھای دولت مطابق
اسناد قانونی مربوط؛ تحريمات و محدوديت ھای مناسب را وضع نمايند.
حکميت گمرکی:
به منظور رسيدگی به اعتراضات وارده برتصاميم ادارات گمرک ،ادارۀ حکميت گمرکی در چوکات وزارت ماليه
ايجاد گرديده است) .ھرگاه تاجر به تصاميم گمرک قناعت نداشته باشد ميتواند به ادارۀ حکميت گمرکی که در
وزارت ماليه موجود است مراجعه و قناعت خويش را از آنطريق حاصل نمايد(.
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قانون حكميت تجارتي:
قانون حکميت تجارتی به منظور تسھيل و تشويق حل و فصل سريع ،عادالنه و بيطرفانۀ منازعات تجارتی و
اقتصادی از طريق حکميت با درنظرداشت موافقتنامه ھای منعقده ميان افغانستان و ساير کشورھا در مورد
حکميت تجارتی و اقتصادی و تنظيم امور مربوط به آن ،وضع گرديده است.
حکم يا َ َ
َحَکم :شخصی است که وظيفۀ حکميت را در منازعات تجارتی به عھده داردَ َ .
حکم ھا اشخاص خيير و
متخصص ھستند که دارای تحصيالت در رشته ھای حقوق ،اقتصاد و شرعيات بوده و تجارب کاری در بخش
فعاليت ھای اقتصادی و تجارتی دارند.
حکم َ َ ،
قرار حكميت :تصميم نھائي است كه ازطرف َ َ
حکم ھا يا بوردحكميت يا محكمه درموردحل وفصل منازعۀ
اقتصادی يا تجارتی اتخاذ ميگردد.
حکم و يا َ َ
حکميت :عمليۀ است که َ َ
حکم ھا يا ادارۀ حکميت به اساس تقاضای طرفين منازعه ،خدمات بيطرفانه را
به منظور حل و فصل سريع و عادالنه منازعات ناشی از قرارداد معامالت اقتصادی و تجارتی انجام ميدھند.
ادارۀ حکميت تجارتی:
ھرگاه منازعۀ اقتصادی يا تجارتي ميان دو شركت و يا دو تجارت پيشه بوجود آيد مدعی براي حل آن به ادارۀ
حكميت تجارتي كه در اتاق تجارت و صنايع افغانستان موجود ميباشد مراجعه مينمايد .ادارۀ حكميت تجارتي اسناد
عليه باشد را از مدعی خواسته و اين موضوع را به اطالع مدعی عليه
كه نشان دھندۀ ادعاي مدعی برعليۀ مدعی
ِ
ميرساند و مدعی عليه بخاطر دفاع از خود ،داليل را به ادارۀ حكميت تجارتي کتبا ً پيشكش مينمايد .ادارۀ حكميت
تجارتي اسناد را جمعاوري و بعداً به بورد حكميت پيشكش نموده و بورد حكميت تصميم خود را صادر مينمايد.
قرار بورد حکميت را ميتواند درصورت
درصورتيكه منازعۀ مذكور در اين اداره حل نگردد ادارۀ حکميت
ِ
ضرورت به محکمه تجارتی غرض روشن شدن موضوع به تصميم بعدی محکمه به آن مرجع ارسال نمايد.
حکميت داخلی و بين المللی:
حکميت به دو طريقه ذيل صورت گرفته ميتواند.
 .١حکميت داخلی :حکميت ايست که در داخل کشور صورت ميگيرد.
 .٢حکميت بين المللی .حکميت در حاالت ذيل بين المللی دانسته ميشود:




درصورتيکه محل حکميت در قرارداد ذکر شده باشد .مثالً يک تاجر افغانی و يک تاجر ايرانی
معامله تجارتی و يا اقتصادی را انجام دھند و در قرارداد ،حکميت کشور ترکيه را توافق نموده
باشند.
درصورتيکه معامالت تجارتی و اقتصادی بين چند کشور بوده و در قرارداد تصريح نشده باشد
پس در اينصورت به اساس توافق طرفين قرارداد ،موضوع به اداره حکميت بين المللی راجع
ميگردد.
درصورت عدم درج در قرارداد ،قانون حکميت کشوريکه ،درآن طرفين ،معامالت تجارتی را
انجام ميدھند ،تطبيق ميگردد.

ساحۀ تطبيق:
 .١احکام اين قانون صرف در حاالتی قابل تطبيق است که محل حکميت افغانستان باشد.
 .٢احکام اين قانون در مورد منازعات شخصی قابل تطبيق نيست.
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طرح قانون منع احتكار:
قانون منع احتکار به منظور جلوگيری از پنھان کاری مواد اوليه بوجود آمده و عليه آن مبارزه مينمايد .احتکار يا
پنھان کاری مواد اوليه جرم بوده ،مرتکب آن مطابق اين قانون مجازات ميگردد.
احتکار يک عمل خالف اخالق انسانی و اصول شرع دين ُمبين اسالم ميباشد .متشبثين نبايد به منظور کسب عوايد
بيشتر ،مواد اوليه را در گدامھای شان پنھان و بعد از مدتی آنرا به قيمت بلندتر بفروش برسانند .از آنجائيکه
اکثريت مردم کشور ما در فقر بسر برده و مشکالت بيکاری دامنگير آنان ميباشد پس متشبثين نبايد به چنين عمل
خالف قانون دست بزنند ،زيرا اين عمل مصئونيت و نظم اجتماعی را از بين ميبرد.
محتکر:
شرکت و يا تجارت پيشه انفرادی )شخص حقيقی و يا ُحکمی( است که مواد اوليۀ بيش از احتياج عادی را به
مقصد سود جوئی شخصی و فروش به نرخ بلند تر از قيمت رقابتی ،در داخل کشور پنھان می نمايد.
کميسيون:
به منظور تطبيق بھتر اين قانون ،کميسيون مبارزه عليه احتکار در مرکز و واليات موجود است .اين كميسيون
درمركز تحت رياست يكي از معاونين رياست جمھوری و اعضای آن ،معينان و رؤسای ادارات دولتی و رئيس
اتاق تجارت و صنايع افغانستان ميباشد .اين کميسيون در واليات تحت رياست والي آن واليت و اعضای آن رؤسای
ادارات موجود در آن واليت ميباشد .مسئووليت ھای اين کميسيون عبارتند از:
.١
.٢
.٣
.۴
.۵
.۶

مطالعه عوامل احتکار و اتخاذ تدابير عملی موثر و الزم جھت جلوگيری آن.
مطالعه وضع بازار و چگونگی صعود قيم و عرضه مواد اوليه.
تجديد نظر در مورد معيار ذخيره ساالنه مواد اوليه.
تبليغ ھمه جانبه از نگاه شريعت اسالمی و قوانين نافذه راجع به ضررھای احتکار ،عواقب اخروی و
مجازات مرتبط برعمل احتکار.
صدور ھدايات و دساتير به موظفين کشف تحقيق جرايم و ادارات ذيربط در رابطه به مبارزه عليه
احتکار.
وغيره از اين قبيل موارد.

مجازات محتکر:
محتکر مستحق مجازات ذيل ميباشد:
 .١جريمۀ نقدی مطابق حکم اين قانون.
 .٢زندانی شدن مطابق حکم اين قانون.
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طرح قانون حمايت از رقابت و منع انحصار:
يکی از اصول نظام اقتصاد بازار از بين بردن انحصارات و تشويق رقابت ھای سالم در جامعه ميباشد .موجوديت
رقابت سالم در بازار باعث بلند رفتن کيفيت اموال و خدمات ،پائين آمدن قيمت ھا و افزايش تخصص گرائی در
جامعه ميگردد .نبود انحصار در بازار سبب ايجاد فعاليتھای تجارتی جديد گرديده و در نتيجه برای افراد جامعه
کار ايجاد ميگردد.
قانون حمايت از رقابت و منع انحصار به منظور ايجاد رقابت سالم ميان متشــــبثين ،فعاليت منصفانه در بازار ،و
جلوگيري از انحصار اموال و خدمات وضع گرديده است.
رقابت سالم:
رقابت سالم حالتی است که در آن عده ای از توليد کنندگان ،خريداران و فروشندگان مستقل ،برای توليد ،خريد يا
فروش اموال و يا خدمات مشابه ،طوری فعاليت ميکنند که ھيچ يک از آنان بطورجداگانه قدرت تعيين مقدار و
قيمت را در بازار ندارد .رقابت ميان متشبثين در بازارھای اموال و خدمات ،آنان را قادر ميسازد تا تصاميم
اقتصادی را طور آزادانه اتخاذ نمايند.
انحصار:
انحصار حالتی است که دارای شرايط ذيل باشد:
الف :داخل شدن اشـخاص جديد به بازار با موانع و يا محدوديت مواجه باشد.
ب  :موجوديت ســــھم يک شخص ،مؤسسه ،فابريکه يا شرکت درعرضه يا تقاضای بازار به اندازه ای مشخص
گردد که توانائی تعيين قيمت و يا مقدار را در بازار داشته باشد.
تمام شركت ھا ،دکانداران و ساير اشخاص انفرادي كه در افغانستان فعاليت تجارتی مينمايند بايد از اين قانون
پيروي نمايند و اگر خالف آن عمل کنند ،مطابق ُحکم محکمه در فعاليت ھايشان محدوديت ايجاد ميگردد.
مطابق احکام اين قانون ،انحصارکننده مستحق يکی از جزا ھای ذيل ميگردد:
 .١جبران خسارۀ متضرر،
 .٢پرداخت جريمۀ مالي به دولت،
 .٣زندانی شدن در محبس به ُحکم محکمه.

فرق ميان انحصار و اجنسی:
انحصار به شرايط گفته ميشود که يک فروشندۀ خاص ،محصوالت و خدمات را در بازار عرضه و قيمت آنرا به
دلخواه خويش تعيين نمايد .اما اجنسی آنست که يک شرکت و يا فروشنده ،رسما ً صالحيت فروش محصوالت و
خدمات شرکت ديگری را مطابق قانون بدست مياورد و محصوالت و خدمات مذکور را از طريق چينل خويش در
بازار بفروش ميرساند.
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طرح قانون قراردادھای تجارتی:
قانون قراردادھای تجارتی به منظور تنظيم مسايل قرارداد ھای اقتصادی و تجارتی ،مشخص ساختن حقوق و منافع
طرفين قرارداد ،و ايجاد اطمينان در معامالت تجارتی بوجود آمده است .برای اينکه در قرارداد ھای تجارتی
مشکالت رونما نگردد پس الزم است که متشبثين در مورد اين قانون معلومات داشته باشند و مطابق آن ،قرارداد
ھای خود را تھيه و ترتيب نمايند.
اھداف:
اھداف اين قانون عبارتند از:
 -١تنظيم امور قرار دادھای اقتصادی و تجارتی.
 -٢تأمين حقوق و منافع قانونی طرفين قرارداد.
 -٣حصول اطمينان در معامالت تجارتی.
ساحۀ تطبيق:
احکام اين قانون به استثنای قرارداد ھای تدارکاتی ادارات دولتی و فروش اموال مازاد دولتی درموارد ذيل قابل
تطبيق ميباشد ،مگر اينکه در قرارداد طوری ديگر تصريح شده باشد:
 -١قرارداد ھای که ميان اتباع افغانستان در داخل کشور عقد ميگردد.
 -٢قرارداد ھای که ميان اتباع افغانستان و اتباع خارجی در داخل کشور عقد ميگردد.
 -٣قرارداد ھای که ميان اتباع خارجی در داخل کشور عقد ميگردد.
منقول که در افغانستان موقعيت داشته باشد.
 -۴قرارداد ھای مربوط به ملکيت غير
ِ
 -۵قرارداد ھای که نظر به شرايط مندرج آنھا ،مطابق احکام اين قانون يا ساير قوانين نافذۀ افغانستان عقد ميگردد.
احــــــکام اين قانون درموارد ذيل قابل تطبيق نمی باشد:
 .١توافقات مربوط به مسايل شخصی.
 .٢توافقات مربوط به اموال موقوفه )وقف شده( که در افغانستان موقعيت داشته باشد.
 .٣معامالت عادی غيرتجارتی.
يک قرارداد بايد دارای شرايط ذيل بوده و طرفين قرارداد روی آن توافق نمايند:
 -١عنوان يا نام ،تخلص و محل سکونت طرفين،
 -٢تعداد يا مقدار اموال و خدمات،
 -٣کيفيت اموال و خدمات،
 -۴مبلغ يا قيمت اموال و خدمات،
 .۵مدت ،محل و نحوه اجرا،
 .۶تعھد درمقابل نقض قرارداد،
 -٧طريق حل منازعات.
درصورتيکه يکی از نکات فوق در قرارداد موجود نباشد قرارداد مذکور ناقص ميباشد.
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