
 ریزې نماینداستازیتوب( د سودا(
قانون 

  اري خدمتونو د محصول د قـانوند
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رئیس د افغانستان اسالمي جمهوریت د

فرمانونه 
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تجارتی 
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)١١٤٠(مسلسل نمبر رسمي جريده ٣٠/٤/١٣٩٣

).٢٧ـ۱(صفحه قانون نمایندگی تجارتی-١
).٣٨_٢٨(صفحه )محصول تهجائی (قانون محصول خدمات شهری ) ٢(تعدیل ضمیمه شماره -٢
قانون ) ٦٧(ماده ) ٣(ا درمورد تعدیل فقره .ا.س جرئی٩/٤/١٣٩٣مورخ ) ٤٨(فرمان شماره -٣

)٣٩(صفحه ا .ا.تشکیل و صالحیت قوه قضائیه ج
ا درمورد مصوبات شورای ملـی صـفحه   .ا.رئیس ج١٤/٤/١٣٩٣مورخ ) ٥٠(فرمان شماره -٤
)٤٣-٤٠(
ا درمورد مصوبات شورای ملـی صـفحه   .ا.رئیس ج١٤/٤/١٣٩٣مورخ ) ٥١(فرمان شماره -٥
)٤٧-٤٤ (
صفحه ) ٦٢(مجموعه صفحات این شماره بشمول ابجد، متن و پشتی دارای -٦

در این شماره :

ې وزارتـد عدلي:از خاوندـد امتي
"دقیق"قانونمل محمدرحیم : مسئول چلوونكی

٠٧٠٠٥٨٧٤٥٧
٠٧٥٢٠٥٢٧٠٩:د دفتر تيلفون

۰۷۰۰۱۴۷۱۷۸م        علنور:الـمرستي
٠٧٨٣٣٠٦٩٨٢محمد جان:مـهتمم
af.gov.moj.www:ب سايتو

افغانی) ٤٠(:قيمت اين شماره
جلد) ٣٠٠٠(:تيراژ چاپ

بهیر :     مطبعه 
كابلپشتونستان،عامه، چهارراهی و ارتباطوزارت عدليه، رياست نشرات: آدرس
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ریزې نمایندد )استازیتوب(دسودا
قانون د توشېح په هکله، د افغانستان 

د اسالمي جمهوریت د رئیس
فرمان

)) :۹ه
۱۳۹۳/ ۱/ ۱۷: نېه

:لوم ماده
مادې ) ۶۴(تان د اساسي قانون د د افغانس

قــرې دحکــم لــه مخــې، د ف)۱۶(د 
قانون ) استازیتوب(نمایند سوداریزې

چې د ملي شوري د مجلسینو د  هیئت 
ې ) ۱۱۲(نېې ۱۳۹۲/ ۱۰/ ۳۰د 

فصـلونو او  ) ۵(نس، په پرېکې پر ب
کې تصویب شوی دی، توشېح مادو) ۳۴(

.کوم
:دوه یمه ماده

دغه فرمان له قانون او د ملي شـوري د  
له پرېکې سـره  مجلسینو د  هیئت

خپور او کېیوای دې، په رسمي جریده 
.د خپرېدو له نېې خه نافذ شي

حامد كرزى
افغانستان داسالمي جمهوريت رئيسد

فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

توشیح، قانون نمایندگی درمورد 
تجارتی

)                                                                   ٩(:شماره
١٧/١/١٣٩٣:تاریخ

:مادۀ اول
) ٦٤(مادۀ ) ١٦(به تأسی از حکم فقرۀ 

قــانون اساســی افغانســتان، قــانون 
نمایندگی تجارتی را که براساس فیصلۀ 

٣٠/١٠/١٣٩٢مؤرخ ) ١١٢(شماره 
هیئــت مخــتلط مجلســین شــورای 

ماده به ) ٣٤(فصل و ) ٥(ملی به داخل 
ــت ــیده اس ــویب رس ــیح ،تص توش

. می دارم
:مادۀ دوم

و فیصلۀ هیئت قانونهمراه بافرماناین 
مختلط مجلسین شورای ملی در جریدۀ 

نافـذ نشـر تـاریخ  ازرسمی نشر و
.گردد

حامد کرزی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

الف



)١١٤٠(مسلسل نمبر رسمي جريده ٣٠/٤/١٣٩٣
افغانستان اسالمي جمهوري دولت د 

ملي شوري 
 ریزې نماینداستازیتوب(د سودا (

قانون طرحد 
) ۱۱۲: (پرله پسې ه
۱۳۹۲/ ۱۰/ ۳۰: د فیصلې نېه

د افغانستان د اساسي قانون د سلمې مادې 
له درج شوي حکم سره سم، ملي شورې 
د دواو جرو له درې، درې غو خه 
جو شوی  هیئـت دسـوداریزې   

 قانون طرح له یو ) استازیتوب(نمایند
فصـلونو او  ) ۵(شمېر تعدیلونو سره په 

نېې ۱۳۹٢/ ۱۰/ ۳۰مادو کې د ) ۳۴(
ه کې فیصله کهپه غون .

د  هیئت رئیس
عبیداهللا رامین

د  هیئت مرستیال
انجنیر محمد الدین همدرد

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی

طرح قانون نمایندگی 
تجارتی 

) ١١٢: (مسلسلشمارۀ
٣٠/١٠/١٣٩٢: فیصلهتاریخ

ـ    انون به تأسی از حکم مـادۀ صـدم ق
اساسی افغانسـتان، هیئـت مخـتلط    
مجلسین شورای ملـی بـه ترکیـب    
سه، سه نفر از اعضـای هـر جرگـه    
طرح قانون نمایندگی تجارتی را با یک 

ــه داخــل  ــدیالت ب ) ٥(سلســله تع
ــل و  ــۀ  ) ٣٤(فص ــاده در جلس م

. فیصله نمود٣٠/١٠/١٣٩٢مؤرخ 
رئیس هیئت مختلط

عبیداهللا رامین

معاون هیئت مختلط
انجنیر محمدالدین همدرد

ب



)١١٤٠(مسلسل نمبر رسمي جريده ٣٠/٤/١٣٩٣
فهرست مندرجات 

نمایندگی تجارتیقانون 
فصل اول 

احکام عمومی
صفحهعنوانماده

١.........................................................مبنی:مادۀ اول
١......................................................اهداف:مادۀ دوم
۱................................................اصطالحات:مادۀ سوم

٣.........................................صالحیت نمایندگی: مادۀ چهارم
٣..............................................ایجاد نمایندگی: مادۀ پنجم 
٤............................................شرایط نمایندگی:                مادۀ ششم
٥...........................................صالحیت نماینده:                مادۀ هفتم

٦....................................تعبیر صالحیت نمایندگی:                شتممادۀ ه
فصل دوم

اثرات نمایندگی
٨.....................................حدود صالحیت نماینده:                مادۀ نهم
٩.............................تعدد صاحب معامله یا نمایندگان:                مادۀ دهم

١٠..........................................تعیین شخص ثالث:              مادۀ یازدهم
١١...........................عقد قرارداد به نام صاحب معامله:مادۀ دوازدهم
١١......................عدم عقد قرارداد به نام صاحب معامله:            مادۀ سیزدهم

١٢..................عقد قرارداد توسط نمایندۀ فاقد صالحیت:            مادۀ چهاردهم
١٤.................................دریافت مال توسط نماینده:              مادۀ پانزدهم

ج
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١٤...........................نسبی بودن رابطۀ امانت و اعتبار:      مادۀ شانزدهم

١٥...........................................معامالت ممنوعه:               مادۀ هفدهم
١٦............................رجوع نماینده به صاحب معامله:       مادۀ هجدهم
١٧.........................رد معامله از طرف صاحب معامله:                مادۀ نزدهم
١٨..............................................نمایندۀ فروش:                مادۀ بیستم

١٨.................................................فروش مال:        مادۀ بیست ویکم
١٩........................................دریافت قیمت اموال:        مادۀ بیست ودوم

٢٠....................................فروش مال سریع الفساد:بیست وسوممادۀ 
٢١.................................ارایۀ صورت حساب کامل:      بیست وچهارممادۀ 

فصل سوم
وجایب صاحب معامله

٢١..........................پرداخت اجرت و مصارف نماینده:       بیست وپنجممادۀ 
٢٢....................................مسئولیت صاحب معامله:      بیست وششممادۀ 
٢٢...................................................ادای دین:       بیست وهفتممادۀ 

فصل چهارم
اختتام نمایندگی

٢٣..............................................ختم نمایندگی:      بیست وهشتممادۀ 
٢٤............................................برکناری نماینده:        بیست ونهممادۀ 
٢٤........................................کناره گیری نماینده:               سی اممادۀ 
٢٥....................................پرداخت جبران خساره:            سی ویکممادۀ 

د
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فصل پنجم

احکام متفرقه
٢٦.................نمایندگی ایجاد شده قبل از انفاذ این قانون:           سی ودوممادۀ 

٢٧..............................هاوضع مقرره ها وطرزالعمل:           مادۀ سی وسوم
٢٧.................................................یخ انفاذتار:         مادۀ سی وچهارم

هـ
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نمایند د سوداریزې
قانون)استازیتوب(

فصللومی
عمومي حکمونه

مبني
:لوم ماده

دغه قانون د افغانستان د اساسي قانون په 
یوولسمه ماده کې د درج شوي حکم په 

.را کې، وضع شوی دی
موخې 

:مادهدوه یمه 
:ددغه قانون موخې عبارت دي له

د معــاملې خاونــد او (د اخونــو -۱
.ترمن دمناسباتو تنظیم) نماینده

د سوداریزې نمایند د اونـدو  -۲
.چارو تنظیم

اصطالحانې 
:درېیمه ماده

په دغه قانون کې الندې اصـطالحانې  
:دغه مفاهیم افاده کوي

مي هغه حقیقي یا حک: دمعاملې خاوند-۱

قانون نمایندگی  
تجارتی

فصل اول
احکام عمومی

مبنی
:مادۀ اول

این قانون در روشنی حکم مندرج مادۀ 
یازدهم قانون اساسی افغانستان، وضـع  

. گردیده است
اهداف 

:مادۀ دوم
:اهداف این قانون عبارت اند از

صاحب (تنظیم مناسبات میان طرفین -١
).معامله و نماینده

تنظیم امور مربوط بـه نماینـدگی   -٢
. تجارتی

اصطالحات
:مادۀ سوم

اصطالحات آتی در این قانون مفاهیم ذیل 
:را افاده می نماید

شخص حقیقی یـا  : صاحب معامله-١
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شخص دی چې د قانون د حکمونو مطابق 
د سوداریزو معاملو د سرته رسـولو د  
واک لرونکی وي او په اکلې سوداریزه 
معامله کې بل حقیقي یا حکمي شخص ته 

خه نمایندي ۀواک سپاري، و له هغ
.وکي

۲- د معـاملې د  ): ایجنسي(نمایند
 نماینده ترمن خاوند او د هغه د باور و

ه ده چې پر بنس یې نماینده کوالی رابط
شي ددې قانون د حکمونـو مطـابق د   
معاملې د خاوند په نماینـد ،ـاکلي   

.سوداریز فعالیتونه سرته ورسوي
هغه حقیقي یا حکمي شخص : نماینده-۳

 دی چې د معاملې د خاوند په نمایند
.اکلې سوداریزې معاملې سرته رسوي

۴-عـاملې د  د هغې م: عامه نمایند
سرته رسولو واک دی چـې پـه ولـو    
موضوعانو کې د معاملې د خاوند لخوا 

.نماینده ته سپارل کېي
۵-د هغې معـاملې د  : خاصه نمایند

سرته رسولو واک دی چې په یوه یا و 
اکلي موضوعانو کې د معاملې د خاوند 

.لخوا نماینده ته سپارل کېي

ـ  ه صـالحیت انجـام   حکمی است ک
معامالت تجارتی را مطابق احکام قانون 
حایز بوده و درمعاملۀ معین تجارتی بـه  
شخص حقیقی یا حکمی دیگری تفویض 
صالحیت می نماید، تا از وی نمایندگی 

. کند
رابطۀ اسـت  ): ایجنسی(نمایندگی -٢

میان صاحب معامله و نماینـدۀ مـورد   
اعتماد وی که به اساس آن نماینده می

تواند فعالیت های معین تجارتی را بـه  
نمایندگی از صاحب معامله مطابق احکام 

. این قانون انجام دهد
شخص حقیقی یا حکمـی  : نماینده-٣

است که به نمایندگی صاحب معاملـه،  
. معامالت معین تجارتی را انجام می دهد

صـالحیت انجـام   : نمایندگی عام-٤
ز معاملۀ است در کلیه موضوعاتی که ا

طرف صاحب معامله به نماینده تفویض 
. می گردد

صالحیت انجـام  : نمایندگی خاص-۵
معاملۀ است در یک یا چند موضـوع  
معین که از طرف صاحب معاملـه بـه   

.نماینده تفویض می گردد
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د نمایند واک

:لورمه ماده
د نماینده او د قرارداد د معـاملې د  ) ۱(

خاوند ترمن د قانوني رابطې بنس دی 
چې پر موجب یې، د معاملې اخ ثالـث  
شخص یا نماینده ته د معاملې خاوند ته د 
رجوع حق ورکوي، د رسمي سندونو یا 
هغو معاملو اجراء چې د هېواد د نافـذو  
قوانینو مطابق د خاصې اجازې ترالسـه  

خـه   کول ایجاب ک ي، له دې امـر
.مستثني دي

د معاملې خاوند د نمایند واک په ) ۲(
لیکلې یا شفاهې توه یـا د سـوداریز   
معمول عرف مطابق نماینده ته سپاري او 
پر موجب یې نماینده باوري کېي چې د 
معاملې خاوند دهغه دنمایند غوتونکی 

د رسمي سندونو او هغـو معـاملو   . دی
د حکمونو مطـابق،  اجراء چې د قانون 

دخاصې اجازې ترالسه کـول ایجـاب   
.کي، له دې امرخه مستثني دي

صالحیت نمایندگی 
:مادۀ چهارم

ــان  ) ١( ــانونی می ــۀ ق ــاس رابط اس
نماینده و صاحب معامله قرارداد مـی  

به موجب آن به شخص ثالـث  باشد که 
طرف معامله یا نماینده، حق رجوع را به 
صاحب معامله می دهد، اجرای اسـناد  
رسمی یا معامالتی کـه طبـق قـوانین    
نافذ کشور ایجـاب کسـب اجـازه    
خاص را نماید، از این امـر مسـتثنی   

. است
صاحب معامله صالحیت نمایندگی ) ٢(

را طور کتبی یا شفاهی یا مطابق عـرف  
معمول تجارتی به نماینده تفویض مـی  

آن نماینده متیقن می موجبنماید و به 
گردد که صـاحب معاملـه خواسـتار    

اجرای اسـناد  . نمایندگی وی می باشد
رسمی و معامالتی که طبق احکام قانون، 
ایجاب کسب اجازۀ خاص را نماید، از 

. این امر مستثنی است
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د نمایند جوول

:پنمه ماده
د معاملې خاوند کـوالی شـي، د   ) ۱(

سوداریزو چارو د ه تنظـیم او پـر   
مخبیولو په منظور، د هېواد په د ننه او په 
    نـده نماینـدر بهرکې ثـابتې او

.کيجوې) استازوالي(
د نمایندیو د جوولو لتونه او ) ۲(

نور لتونه چې دنمایند د چـارو د  
پرمخبیولو لپاره این وي، د معـاملې د  
خاوند له خوا ورکول کېي، خو دا چې 

.بل ول موافقې صورت موندلی وي
د نمایند شرایط

:شپمه ماده
د نمایند بنسیز شرایط په الندې ) ۱(

:توه دي
معاملې خاوند د هغو معاملو پـه  د -۱

هکله چې نماینده اکي، شخصْا د قانوني 
.تصرفاتو د واک لرونکي وي

د معاملې خاوند، نماینده تـه واک  -۲
وسپاري او نماینده هم په دې برخه کې 

.موافقه ولري

ایجاد نمایندگی 
:مادۀ پنجم

ب معامله می تواند، به منظور صاح) ١(
تنظیم و پیشبرد بهتر امـور معـامالت   
تجـارتی، نماینــدگی هـای ثابــت و   
سیار را در داخل و خارج کشور ایجاد 

. نماید
مصارف ایجاد نمایندگی و سـایر  ) ٢(

مصارفی که جهت پیشبرد امور نمایندگی 
ضروری می باشد، از طرف صـاحب  

که طور معامله پرداخته می شود، مگر این
. دیگری موافقه صورت گرفته باشد

شرایط نمایندگی 
:مادۀ ششم

شرایط اساسی نمایندگی قرار ذیل ) ١(
:است

صاحب معامله در مورد معـامالتی  -١
که نماینده تعیین می نمایـد، شخصـًا   

. صالحیت تصرفات قانونی را دارا باشد
صاحب معامله، به نماینده تفـویض  -٢

نده نیز در زمینه صالحیت نموده و نمای
. موافقه داشته باشد
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نماینده په هغې موضوع کـې چـې   -۳

نمانید یې ورته سـپارل شـوېده، د   
خه قانونًا منـع  معاملې له سرته رسولو 

.شوی نه وي
د نمایند موضوع مشخصه وي او -۴

.نماینده د هغې پر اجراء قادر وي
د نمایند پر اکنې باندې د نماینده -۵

.خبرتیا او په دې برخه کې د هغه موافقه
)۲ (   نماینده کوالی شي پـه نماینـد

پورې د اوندې شخې د راپیدا کېدو په 
ري له رضـایت  صورت کې د معاملې لو

پرته د قانون د حکمونو مطابق، د معاملې 
د اخ په ه د مدعي یا مدعي علیه پـه  

.موقف کې ودرېي
د نماینده مقابل لوری یا ثالث شخص ) ۳(

فقره کې ) ۱(کوالی شي ددې مادې په 
درج شوو شرایطو ته په پـام سـره، د   
سندونو او مدارکو په شمول د اثبات له 

لو خه په ې اخیستنې ولو قانوني وسای
.سره د نمایند رابطه ثابته کي

ــه در  -٣ ــام معامل ــده از انج نماین
موضوعی کـه نماینـدگی آن بـه وی    
سپرده شده، قانونـًا منـع نگردیـده    

.باشد
موضوع نماینـدگی مشـخص و   -٤

. نماینده به اجرای آن قادر باشد
آگاهی نماینده به تعیین نمایندگی و -٥

. موافقه وی در زمینه
ــد   نم) ٢( ــی توانـ ــده مـ اینـ

ــه   ــرف معامل ــایت ط ــدون رض ب
در صورت بروز منازعـه مـرتبط بـه    

ملـه در  انمایندگی به نفع صـاحب مع 
موقف مدعی یا مدعی علیه طبق احکام 

. قانون قرار گیرد
طرف مقابل نماینده یا شخص ثالث ) ٣(

می تواند با نظرداشت شرایط منـدرج  
این مـاده بـا اسـتفاده از    ) ١(فقرۀ 

ایل قانونی اثبات، بـه شـمول   کلیه وس
اسناد و مـدارک رابطـه نماینـدگی    

. را ثابت نماید
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د نماینده واک

:اوومه ماده
دخاص یا عام نماینده واک شرط یا ) ۱(

.زمان ته موکول کېدلی شي
که چېرې نماینـد خاصـه وي،   ) ۲(

نمایده کوالی شي یواې مشخصې شوې 
موضوعانې او د هغو ضمني مسئلي چې 

م دی، سـرته  ماهیت یې د هغې مسـتلز 
.ورسوي

که چېرې نماینـد عامـه وي،   ) ۳(
نماینده کوالی شي د هبې او عاریـت د  
عقد په استثني چې د معاملې د خاوند د 
صریحې اجازې او واک ترالسه کـول  
ایجابوي، د قرارداد پـه عقـدولو او د   

.معاملو په اجراء کولو الس پورې کي
د نمایند د واک تعبیرول 

:اتمه ماده
د نماینده واک له احوالو او اوندې ) ۱(

اوضاع سره سم، الندې مواردو ته په پام 
:سره تعبیرېي

د اخونو وضـعیت، ذات البینـي   -۱
).بوختیا(ایکې او د هغو شغل 

صالحیت نماینده
:مادۀ هفتم

صالحیت نماینده عام یـا خـاص   ) ١(
. موکول به شرط یاز مان شده می تواند

هرگاه نمایندگی خـاص باشـد،   ) ٢(
می تواند صـرف موضـوعات   هنمایند

مشخص شده و مسایل ضمنی آنرا کـه  
نجـام  ااهیت آنها مستلزم آن اسـت،  م

. دهد
هرگاه نمایندگی عام باشد، نماینده ) ٣(

می تواند به استثنای عقد هبه و عاریت 
که ایجاب کسب اجازه و اختیار صریح 
ــد،   ــی نمای ــه را م ــاحب معامل ص
به عقد قرارداد و اجـرای معـامالت   

.بپردازد
تعبیر صالحیت نمایندگی

:مادۀ هشتم
ینده حسب احوال و  صالحیت نما) ١(

اوضاع مربوط، با نظرداشت موارد ذیل 
:تعبیر می گردد

وضعیت طرفین، روابط ذات البینی -١
. و شغل آنها
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د ســودار معمــول عــرف، د -۲

سودار ول چې د نمایند واک په 
هغه پورې ارتباط مومي او د معـاملې د  

.چارېخاوند شغلي الرې 
هغه حقایق چې نماینده ايي هغـو  -۳

موخوته په پام سره چې د معاملې خاوند 
یې د عملي کېدو غوتونکی دی، له هغو 

.خه واقعي او بنسیزه خبرتیا ولري
د موضوع ماهیت، هغه شرایط چې -۴

پر بنس یې عمل صورت مـومي او د  
.عمل مشروعیت او نه مشروعیت

واک کې د هغو د معاملې د اجراء په ) ۲(
اعمالو اجراء کول شـامل دي چـې د   
معاملې جزء ل  کېي او معموًال لـه  
معاملې سره یو ای وي یـا نومـوي   
عملونه د معاملې د سرته رسولو لپاره این 
ول شي، خو دا چې په دې برخه کې بل 

.ول موافقې صورت موندلی وي
که چېرې دمعاملې خاوند په معامله ) ۳(

ود سوداریز معمول عـرف  کې پر موج
خبروي، نماینده ته واک ورکوي ترـو  
دغه ول معمول سوداریز عرف په پام 
کې ونیسي خو دا چې په دې برخه کې بل 

عرف معمول تجارت، نوع تجارت -٢
که صالحیت نمایندگی به آن ارتبـاط  
می گیرد و شیوه های شغلی صـاحب  

. معامله
حقایقی که باید نماینده از آن، بـا  -٣

ه اهدافی که صـاحب معاملـه   توجه ب
خواستار عملی شدن آن است، آگـاهی  

. واقعی و اساسی داشته باشد
ماهیت موضـوع، شـرایطی کـه    -٤

براساس آن عمل صورت می گیـرد و  
. مشروعیت یاعدم مشروعیت عمل

صالحیت اجرای معاملـه شـامل   ) ٢(
صالحیت اجرای اعمالی است که جزء 

ه توام معامله محسوب و معموًال با معامل
باشد یا اعمال مذکور طور معقول برای 
انجام معامله ضروری پنداشته شود، مگر 

دیگری موافقـه  طوریاینکه در زمینه 
. صورت گرفته باشد

هرگاه صاحب معامله بـه عـرف   ) ٣(
معمول تجارتی موجود در معامله واقف 
باشد، به نماینده صالحیت می دهد تـا  
چنین عرف معمول تجارتی را رعایـت 

کند مگر اینکه در زمینه طـور دیگـر   
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.ول موافقې صورت موندلی وي

که چېرې د ثالث شخص په واسطه ) ۴(
نمایند، ددې قانون د شپمې مادې په 

فقره کې د درج شوي حکم مطابق په ) ۳(
بات ورسېي، په دې صـورت کـې   اث

نوموې نمایند خاصه ل کېي، خو 
دا چې حاالت او شرایط په صراحت سره 
د هغې پر خالف داللت وکـي یـا د   
معاملې خاوند ثابته کي چې ثالث شخص 
د نمایند له محدویتونو خه خبر او یا 

.باید پر دغو محدودیتونو باندې خبر وای
دوه یم فصل

اغېزېد نمایند
د نماینده د واک حدود

:نهمه ماده
نماینده واک لري د نماینـد د  ) ۱(

قرارداد یا موافقه لیک په حدودو کې د 
معاملو په سرته رسولو الس پورې کي، 
خو نه شي کوالی د نمایند له اکـل  
شوو حدودو خه د هغه ه په اسـتثني  
چې د معاملې خاوند ته د زیاتې ې پایلې 

. ي تجاوز وکيته ورسې

. موافقه صورت گرفته باشد
هرگاه نمایندگی توسط شخص ثالث ) ٤(

مـادۀ  ) ٣(طبق حکم منـدرج فقـرۀ   
ششم این قانون به اثبات رسـد، در آن  
صورت نمایندگی مذکور خاص پنداشته 
می شود، مگر اینکه حاالت و شـرایط  

آن داللت کنـد یـا   الفصریحًا برخ
اید که شـخص  ممله ثابت نصاحب معا

ثالث از محدودیت هـای نماینـدگی   
واقف و یا باید به این محدودیت هـا،  

. وقوف می داشت
فصل دوم

اثرات نمایندگی
حدود صالحیت نماینده

:مادۀ نهم
ماینـــده صـــالحیت دارد در ن) ١(

حدود قرارداد یا موافقتنامۀ نمایندگی به 
د از اما نمی توان. انجام معامالت بپردازد

حدود تعیـین شـدۀ نماینـدگی، بـه     
استثنای آنچه که منتج به منفعت بیشتر 
به صـاحب معاملـه گـردد، تجـاوز     

. نماید
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په دې صورت کې نماینده مکلـف دی  
موضوع بې له نه د معاملې خاوند تـه  

.ابالغ کي
که چېرې نمایند د اجـرت پـه   ) ۲(

واندې یا ویا وي، نماینده مکلف دی 
خپل خدمتونه د معاملې له خاوند خه په 
نمایند، په داسې پاملرنې سره سـرته  

شخصي ورسوي، لکه رنه چې د خپلو
.چارو په اجراء کې عمل کوي

دمعاملې د خاوند یا نمایندانو تعدد
:لسمه ماده

که چېرې واک د معاملې د دوو یا له ) ۱(
پـه  خاوندانو لخـوا  دوو خه د زیاتو

نماینده ته وسپارل شي، ۀشریکه توه یو
په دې واک کې یوازې د هغو ه معامله 
شاملېې، خو داچې بـل ول مـوافقې   

.موندلی ويصورت
که چېرې په واحد عقد کـې، واک  )۲(

دوو یا له دوو خه زیاتو نمایندانو تـه  
وسپارل شي، په دې واک کې یوازې د 

شاملېي خو دا ) کنه(هغو  عملکرد 
.چې بل ول موافقې صورت موندلی وي

در این صورت نماینده مکلـف اسـت   
موضوع را بدون تأخیر به صاحب معامله 

. ابالغ نماید
هرگاه نمایندگی در مقابل اجرت یا ) ٢(

مجانی باشد، نماینده مکلـف اسـت   
ود را به نمایندگی از صاحب خدمات خ

معامله با چنان مواظبت انجـام دهـد   
طوریکه در اجرای امور شخصی خـود  

. عمل می کند
تعدد صاحب معامله یا نمایندگان 

:مادۀ دهم
هرگاه صالحیت از طرف دو یا بیش ) ١(

مله مشترکًا به یـک  ااز دو صاحب مع
نماینده تفویض گردد، این صـالحیت  

شترک آنها مـی  صرف شامل معامله م
گردد، مگر اینکه طور دیگری موافقـه  

. صورت گرفته باشد
هرگاه در عقد واحد، صالحیت به ) ٢(

دو یا بیشتر از دو نماینده تفویض گردد، 
این صال حیت صرف شامل عملکـرد  
مشترک آنان می باشد، مگر اینکه طور 

. دیگری موافقه صورت گرفته باشد
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خه پـه زیـاتو   ۀکه چېرې له یو) ۳(

عقدونو کې واک دوو یا له د وو خـه  
ندانو ته وسپارل شي، په دې زیاتو نمای

صورت کې هر یو بشپ واک لري و یو 
له بل خه په خپلواکه توه عمل وکي 
خوا داچې په بل ول موافقـه صـورت   

.موندلی وي
د ثالث شخص اکل

:یوولسمه ماده
نماینده نشي کوالی هغه چارې چې ) ۱(

دمعاملې د خاوند لخوا دهغو سرته رسولو 
لې یا قسمًا ثالث ته مؤظف شوی دی، و

شخص ته پرېدي، خو دا چې په اونـد  
سند کې په صراحت سره هغه ته اجـازه  

.ورکل شوې وي
که چېرې نماینده دمعاملې د خاوند ) ۲(

لخوا د دې اجازه ولـري ترـو نـور    
اشخاص د نماینده په توه واکي، په دې 
صورت کې د نورو په اکلو او همدارنه 

صادرولوکې له هر هغو ته د الروونې په
ول تېروتنې خه د معاملې د خاوند په 

.واندې مسئول ل کېي

ـ ) ٣( ک هرگاه صالحیت در بیش از ی
عقد به بیشتر از یک نماینده تفـویض  
ــک  ــر ی گــردد، در آن صــورت ه
صالحیت کامل دارد تا به طور مستقل از 

مگـر اینکـه   . هم دیگر عمل کننـد 
طور دیگری موافقه صـورت گرفتـه   

. باشد
تعیین شخص ثالث 

:مادۀ یازدهم
نماینده نمی تواند، اموری را که از ) ١(

ؤظف طرف صاحب معامله به انجام آن م
گردیده، کًال یا قسمًا به شخص ثالـث  

در سـند  کـه واگذار کند، مگـر آن 
مربوط صـریحًا بـه وی اجـازه داده    

. شده باشد
هرگاه نماینده از طرف صـاحب  ) ٢(

معامله اجازه آنرا داشته باشد تا اشخاص 
دیگر را به حیث نماینده تعیین نماید در 
آن صورت از هر نوع اشتباه در تعیـین  

و همچنان صدور هـدایت بـه   دیگران
آنان، در برابر صاحب معامله، مسـئول  

. شناخته می شود
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نماینده کوالی شـي د معـاملې د   ) ۳(

خاوند د موافقې په صورت کـې، نـور   
اشخاص له انه سره د مرستې په منظور 
واکي، خو نوموي اشخاص حق نلري په 

ددغـه ول  . خپلواکه توه عمل وکي
دو د اجراء په وخت اشخاصو کنه د دن

کې پخپله د نماینده د کنې په توه ل 
.کېي

د معاملې د خاوند په نوم د قرارداد 
عقدول

:دوولسمه ماده
دهبې، پور، ژمنې، امانـت، شـراکت،   
مضاربت یا مصالحې معاملې چې د نماینده 
په واسطه صورت مـومي، د معـاملې د   
خاوند لخوا د هغو له ردولـو وروسـته   

خو داچې پـه دغـه ول   . لریاعتبار ن
معاملو پورې اوند قراردادونه د معاملې د 

په موافقې سره عقد ۀخاوند په نوم او د هغ
.شي

نماینده می تواند در صورت موافقۀ ) ٣(
صاحب معامله، سایر اشـخاص را بـه   
منظور کمک با خود تعیین کند، مگـر  
اشخاص مذکور حق ندارند طور مستقل 

عملکرد چنین اشخاص حین . عمل نمایند
ــه ــۀ اجــرای وظــایف شــان ب مثاب

عملکــرد خــود نماینــده محســوب 
. می شود

عقد قـرارداد بـه نـام صـاحب     
معامله

:مادۀ دوازدهم
معامالت هبه، قرض، تعهـد، امانـت،   
شراکت، مضاربت یا مصالحه که توسط 
نماینده صورت می گیرد بعد از رد آن از 
طرف صاحب معاملـه فاقـد اعتبـار    

مگـر اینکـه قراردادهـای    . باشدمی 
ه چنین معامالت به نام صا حب مربوط ب

ــد   ــه وی عق ــه موافق ــه و ب معامل
. گردد
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د معاملې د خاوند په نوم د قرارداد نه 

عقدول
:دیارلسمه ماده

د پلورنې، پېرودنې، اجارې یا د شخې د 
حل قرارداد، شرط نه دی د معـاملې د  

.شيخاوند په نوم عقد 
که چېرې نماینده دغه ول قـرارداد د  
معاملې د خاوند په نوم عقد کي، له هغه 
خه راپیدا شوي حقوق دمعـاملې پـه   
خاوند پورې اه مومي، خـو پـه هغـه    
صورت کې چـې نماینـده، دغـه ول    
قرارداد ددې له افشاءکېدو وروسته چې 
په موضوع کې د نمایند واک نلـري  

له ثالث شـخص  خو نماینده په خپل نوم 
سره هغه عقد کي، د هغه او د ثالـث  
شخص ترمن په قرارداد کې درج شوي 

پـه  . حقوق په نماینده پورې اه مـومي 
دواو صورتونو کې د قـرارداد ـه د   

. معاملې خاوند پورې اه مومي

عدم عقد قرارداد به نام صـاحب  
معامله 

:مادۀ سیزدهم
قرارداد فروش، خرید، اجاره یـا حـل   
منازعه، شرط نیست به نـام صـاحب   

.معامله عقد گردد
هرگاه نماینده چنین قراردادی را به نام 

ق ناشی صاحب معامله عقد نماید، حقو
ــق   ــه تعل ــاحب معامل ــه ص ازآن ب

، همی گیرد، اما در صورتی که نماینـد 
ــای  ــدون افش ــرارداد را ب ــین ق چن
اینکه در موضوع صالحیت نمایندگی را 
نداشته ولی نماینده به نـام خـود بـا    
شــخص ثالــث آنــرا عقــد نمایــد، 
ــین وی  ــرارداد ب ــدرج ق حقــوق من
و شخص ثالـث بـه نماینـده تعلـق     

هر دو صـورت انتفـاع   در. می گیرد
قرارداد بـه صـاحب معاملـه تعلـق     

. می گیرد
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په واسطه استازيد واک نه لرونکي 
د قرارداد عقدول

:وارلسمه ماده
نه لرونکی نماینده که چېرې د واک) ۱(

په دې ادعا سره چې دمعاملې له خاونـد  
خه استازیتوب کوي له ثالث شـخص  
سره چې په نېک نیتی عمل کـوي او د  
معاملې د خاوند ترمن قرارداد عقد کي، 
دغه ول قرارداد د معاملې د خاوند لخوا 
دفسخ و دی، خو داچې ثالث شخص د 

ابته مؤجهو دالیلو په واندې کولو سره ث
کي چې نماینده د معاملې له خاوند خه 
په استازیتوب د نمایند واک لري، پدې 
حالت کې قرارداد د فسخ و نـدی او  
ثالث شخص کـوالی شـي دمعـاملې    
د خاوند په واندې د قرارداد په اجراء 

.الس پورې کي
د معاملې خاوند د زیان د جبـران پـه   

کی منظور، نماینده ته د رجوع د حق لرون
.دی

ــده، د واک  ) ۲( ــرې نماین ــه چې ک
له لرلو پرته، د معاملـې د خاونـد مال 

فاقـد  ۀعقد قرارداد توسط نمایند
صالحیت 

:مادۀ چهاردهم
هرگاه نمایندۀ فاقد صالحیت بـا  ) ١(

ــه  ادعــای اینکــه از صــاحب معامل
نمایندگی می نماید قـرارداد را بـین   
شخص ثالث کـه بـا حسـن نیـت     

عقـد  عمل می کند و صاحب معاملـه  
ــرف  ــرارداد از ط ــین ق ــد، چن نمای
صاحب معامله قابل فسخ می باشد، مگر 
اینکه شخص ثالث بـا ارایـه دالیـل    
مؤجه ثابت نمایـد کـه نماینـده بـه     
نمایندگی از صاحب معامله صـالحیت  
نمایندگی را داشته است، در این حالت 
قرارداد قابل فسخ نبوده و شخص ثالث 

برابـر  می تواند به اجرای قرارداد در
. صاحب معامله بپردازد

صاحب معامله به منظور جبران خساره 
ــده را دارا   ــه نماین ــوع ب ــق رج ح

. می باشد
هرگـــاه نماینـــده، بـــدون ) ٢(

ـ   ال صـاحب  ـداشتن صـالحیت، م
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وپلوري یایې ولوي، نوموی نماینده د 
مال د حقیقي خاوند په واندې د غیـر  
مجاز نماینده په توه، مسئول دی او د 
مال حقیقـي خاونـد کـوالی شـي،     
مال له هر هغه چاخه چې په تصرف کې 

کمونـو مطـابق د   یې وي د قانون د ح
پلورنې یا پرېودنې لـه نېـې خـه    
بېرته الس ته راوي حتـي کــه دمال 
متصرف پېرودونکی یا وروسـتی لېـد   
اخیستونکی وي چې مال یې پـه نېـک   
نيتی سره په تصـرف کـې راوسـتلی    

.دی
که چېرې د معاملې خاوند، خپل مال له 
وروستني پېرودونکي خه چې هغه یې په 

ه پېرودلی دی، تـر السـه   نېک نیتی سر
کي، په دې صورت کې پېرودونکی په 
دې قانون کې درج د اکل شوي زیان د 
جبران پر غوتنې برسېره، غیـر مجـاز   
نماینده پلورونکي ته د رجوع او پېرودنې 

.د بیې د مطالبې حق هم لري

معامله را به فروش یا به مصرف رساند، 
ــک  ــر مال ــذکور در براب ــدۀ م نماین
حقیقی مال به حیث نمایندۀ غیر مجاز، 

ـ  مسئول  ال ـبوده و مالک حقیقـی م
ـ ـوانـی تـم زد هـر  ـد مال را از ن

کسی که در تصرف آن قـرار داشـته   
باشد طبق احکـام قـانون از تـاریخ    
فروش یا واگذاری آن دوباره به دست 
بیاورد، حتی اگر متصرف مال، خریدار 
یا انتقال گیرنده بعدی باشد که با حسن 

رف در آورده ــت مال را به تصــنی
. است

هرگاه صاحب معامله، مال خـود را از  
خریدار بعدی که آنرا با حسـن نیـت   
خریداری کرده است، دریافت نماید، در 
این صورت خریدار عالوه بر درخواست 
جبران خسارۀ پیش بینی شده مندرج ا ین 
قانون، حق رجوع و مطالبه قیمت خرید 
را از فروشنده نمایندۀ غیر مجاز نیز دارا 

. می با شد
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مال ترالسه کولدنماینده په واسطه د

:پنلسمه ماده
معاملې د خاوند هغه مال چې دنماینده،

امانت په توه دپه نوم یې ترالسه کوي
.ساتي
ېرې نوموی مال له تصرف خـه  چکه 

وروسته له هغه خه ورک یا تلف شي، په 
دې صورت کې نماینده پـه دې شـرط   
مسئول ل کېي چې ددې قـانون د  

فقره کې د درج شوي ) ۲(نهمې مادې په 
نه حکم مطابق یې الزم احتیاط په پام کې 

.وي نیولی
دامانت او اعتبار د رابطي نسبي والی

:شپاسمه ماده
د معاملې د خاوند او نماینده ترمن رابطه 
نسبي ده چې مطابق یې د معاملې خاوند 
پــر نماینــده زیــات بــاور کــوي او 
د هغه پر نېـک نیتـی او انصـاف ه    

.لوي
نماینده نشي کوالی، د معاملې د خاوند له 

خه ناو ه او چته یا پر هغـه  باور ه
 ي یا د نمایندباندې اعمال نفوذ وک

دریافت مال توسط نماینده 
:مادۀ پانزدهم

ــام   ــه ن ــه ب ــالی راک ــده، م نماین
صاحب معامله دریافت می کند طـور  

. امانت نگهداری می نماید
د از ـره بعــذکـاه مال متـرگـه

تصرف از نزد وی مفقود یا تلف گردد، 
در این صورت نماینـده بـه شـرطی    
مسئول شناخته می شود که احتیاط الزم 

ــرۀ را ط ــدرج فق ) ٢(بــق حکــم من
مادۀ نهم این قانون رعایـت ننمـوده   

. باشد
نسبی بودن رابطۀ امانت و اعتبار

:مادۀ شانزدهم
هرابطه میان صاحب معاملـه و نماینـد  

نسبتی است که مطابق آن صاحب معامله 
بیشترین اعتماد را باالی نماینده نموده و 
به حسن نیت و انصـاف وی، اتکـاء   

. می کند
ــاد  نم ــد، از اعتم ــی توان ــده نم این

صاحب معامله سوء استفاده یا بـر وی  
اعمال نفوذ نماید یا در امور نمایندگی 
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په چاروکې په داسې ول عمل وکي چې 
د هغه د خپلې ې او د معاملې د خاوند 
د زیان سبب شي، خو دا چې نومـوی  
عمل د معاملې د خاوند په نېک نیتی او 
په بشپې خبرتیا او رضایت سره صورت 

.موندلی وي
ممنوعه معاملې
:اوولسمه ماده

د پېرودنې نماینده نشي کوالی هغه ) ۱(
مال چې د معاملې خاوند ته یې د پېرودنې 
لپاره مؤظف شوی دی، د ـان لپـاره   

.وپېري
د پېرودنې نماینده، نشي کوالی خپل ) ۲(

.مال د معاملې پر خاوند وپلوري
د پلورنې نماینده نشی کوالی هغـه  ) ۳(

یف شوی مال چې د پلورنې لپاره یې توظ
دی، د ان لپاره وپېري یا هغه پرخپلـو  

یا هغه ) والدینو، نیکونو، اوالد او مېرمنې(
شخص یا شرکت ته چې خپله یې په ه 
کې برخوال وي او یا پر هغـه شـخص   
باندې چې د مال په واقعي ارزت کـې  
تخفیف ته قایل شي، وپلوري، خو دا چې 

به نحـوی عمـل کنـد کـه سـبب      
منفعت خودش و زیان به صاحب معامله 
گردد، مگر اینکه عمـل مـذکور بـا    
حسن نیت و با آگاهی و رضایت کامل 
ــه   ــورت گرفت ــه ص ــاحب معامل ص

. باشد
ممنوعه معامالت 

:مادۀ هفدهم
نمایندۀ خرید نمی تواند، مالی را که ) ١(

به خرید آن بـرای صـاحب معاملـه    
توظیف گردیده، برای خود خریـداری  

. کند
نمایندۀ خرید، نمی تواند مال خود ) ٢(

.را به صاحب معامله به فروش رساند
ــد ) ٣( ــی توان ــروش نم ــدۀ ف نماین

به فروش آن توظیف است، کهمالی را
برای خود خریـداری یـا آنـرا بـه     

خود یا ) والدین، اجداد، اوالد و همسر(
به شخص یا شرکت که خود در مفاد آن 
سهیم و یا به شخصـی کـه در ارزش   

ی مال تخفیفی را قایل گردد، به ـواقع
فروش برساند، مگـر اینکـه قیمـت    
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د پلورنې بیه له منصفانه بیې خه زیاتـه  

.وي
په دې صورت کې نماینده کوالی شي، 
نوموی مال په عادالنه بیـه او د مال د 
    خاوند په رضایت سـره، لـه نظـر و
پېرودونکي سره د خپلې رابطې له افشاء 

.کېدو وروسته، وپلوري
د معاملې خاوند ته د نماینده رجوع 

:اتلسمه ماده
که چېرې نماینده، د پېرودل شـوو  ) ۱(

پلو شخصي پیسو خـه  مالونو بیه، له خ
ورکي، د نمایند د چـارو د سـرته   
رسولو له لتونو سـره یـو ـای د    
پېرودنې د بیې له بابته د معاملې خاوند ته 

.د رجوع د حق لرونکی دی
نماینده کوالی شي د معـاملې لـه   ) ۲(

خاوند خه د پېرودل شوو مالونو د بیې 
تراخیستلو پورې، د مالونو له تحویلولـو  

 خهېه وک.
د معاملې خاوند د هغه زیـان پـه   ) ۳(

واندې چې د نماینده لخوا د هغه د ژمنو 
د مناقضې کنې په پایله کې منته راغلی 

ــاالتر از قیمــت منصــفانه  ــروش ب ف
. باشد

د، مال ده می توانـدر این صورت نماین
متذکره را به قیمت عادالنه و با رضایت 
صاحب معامله، بعد از افشـای رابطـۀ   
خویش به خریدار مورد نظر، به فـروش  

. برساند
رجوع نماینده به صاحب معامله

:مادۀ هجدهم
ـ  ) ١( وال ـهرگاه نماینده، قیمـت ام

خریداری شده را از پول شخصی خود 
بپردازد، حق رجـوع را بـه صـاحب    

از بابت قیمت خرید همراه بـا  معامله 
مصارف انجام امـور نماینـدگی دارا   

. می باشد
می توانـد از تحویلـدهی   هنمایند) ٢(

اموال خریداری شده الی اخذ قیمـت  
ــودداری   ــه خ ــاحب معامل آن از ص

. نماید
صاحب معامله حق رجوع به نماینده ) ٣(

را در برابر خسارۀ که از طرف نماینده  
مناقض تعهدات اش بـه  در نتیجۀ رفتار 
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) ۱۷او ۱۶، ۱۵(دی، د دې قانون په 

مادو کې د درج شوو حکمونو مطـابق  
.نماینده ته د رجوع د حق لرونکی دی

معـاملې  خاوند لخوا دمعاملې دد
ردول
:مه مادهنولس

د معاملې خاوند په الندې حـاالتو کـې   
کوالی شي، هغه مالونه چې نماینده د هغه 
په نمایند پېرودلي دي، رد او د بیې له 

:ورکولو خه یې ه وکي
په هغه صورت کې چې د معـاملې  -۱

خاوند د مال بیه اکلې وي او نماینده یې 
.په لوه بیه پېرودلی وي

ې نماینـده د  په هغه صورت کې چ-۲
پېرودنې په وخت کې مال، د بازار له نرخ 

.خه پورته پېرودلی وي
د مال د پېرودنې په صورت کـې،  -۳

نماینده د معاملې د خاوند لخوا داسـې  
اجازه ترالسه کې وي ترـو هغـه د   
معاملې د خاوند په عوض او د هغه پـه  

.حضور کې د ان لپاره وپېري

وجود آمده طبق احکام منـدرج مـواد   
ــانون دارا  ) ١٧و ١٦، ١٥( ــن ق ای

. می باشد
ــاحب   ــرف ص ــه از ط رد معامل

معامله 
:مادۀ نزدهم

صاحب معامله در حاالت ذیل می تواند، 
اموالی را که نماینده به نماینـدگی وی  
خریداری نموده رد و از پرداخت قیمت 

:آن اباء ورزد
ر صورتی که صاحب معامله قیمت د-١

مال را تعیین و نماینده آنرا به قیمـت  
. بلندتر خریداری نموده باشد

در صورتی که نماینده حین خرید، -٢
مال را از نرخ بازار، بلندتر خریـداری  

. نموده باشد
در صورت خریداری مال، نماینده -٣

اجـازه  یاز طرف صاحب معامله طور
ر عـوض صـاحب   یافته باشد تا آنرا د

معامله و در حضور وی بـرای خـود   
. خریداری کند
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نمایندهېد پلورن

:هشلمه ماد
د پلورنې نماینده چې د بیې له اکل ) ۱(

کېدو پرته د معاملې د خاوند د مال پلورلو 
ته مؤظف شوی دی، کوالی شي هغه په 

.مناسبه بیه وپلوري
که چېرې د مال بیـه د معـاملې د   ) ۲(

ــوې وي،   ــل ش ــوا اک ــد لخ خاون
نماینده نشي کـوالی هغـه پـه یـه     

.بیه وپلوري
ل د معاملې د که چېرې نماینده، ما) ۳(

 خاوند له دمخه رضایت یا د هغه وروست
اجازې پرته وپلـوري، دغـه عمـل د    
پلورونکي او پېرودونکـي اعتبـار نـه    

خو د معاملې خاوند، د زیان د . اغېزمنوي
اندازې په تناسب، له نماینـده خـه د   

.اووتي زیان د جبران مستحق دی
د مال پلورل 

:شتمه مادهییوو
نده، په نغده د مال په که چېرې نمای) ۱(

پلورلو مقید شوی نه وي، کوالی شي د 
معاملې د خاوند مال د عرف مطابق پـه  

نمایندۀ فروش
:مادۀ بیستم

روش مال ــنمایندۀ فروش که به ف) ١(
صاحب معامله بدون تعیین قیمـت آن  
مؤظف گردیده، می تواند آنرا به قیمت 

. مناسب به فروش رساند
هرگاه قیمت مال از طرف صاحب ) ٢(

نماینـده  معامله تعیین شـده باشـد،   
نمی تواند آنـرا بـه قیمـت پـائینتر     

. به فروش رساند
مال را بدون رضایت ،هرگاه نماینده) ٣(

قبلی صاحب معامله یا اجازه بعدی وی 
به فروش رساند، ایـن عمـل اعتبـار    

. فروشنده و خریدار را متأثر نمی سازد
مگر صاحب معامله، متناسب به میـزان  

از ضرر، مستحق جبران خسارۀ وارده 
. نماینده می باشد

فروش مال
:مادۀ بیست ویکم

به فروش نقدی مال ،هرگاه نماینده) ١(
واند مال ــد، می تـمقید نگردیده باش

صاحب معامله را به طور نقد یا نسـیه  
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.نغده یا په پور وپلوري

که چېرې نماینده، د معاملې د خاوند ) ۲(
مال، د معاملې د خاوند په خبرتیا د پور 
په توه وپلوري کوالی شي د نومـوو  
مالونو په واندې له پېرودونکي خـه  

.تضمین واخلي
که چېرې نماینده، د معاملې د خاوند )۳(

مال د پور په توه د معاملې د خاوند له 
خبرتیا پرته وپلوري، له پلورلـو خـه   

، مر  یتی زیان د نماینده پرغاه دواو
.ويیدا چې په پل ول توافق شو

د مالونو د بیې ترالسه کول
:دوه ویشتمه ماده

ري، د هغـو  د معاملې خاوند حق ل) ۱(
ایکو پر بنس چې له نماینده سره یـې  
لري، د هغو مالونو بیه چې نماینده پلورلي 

.دي له پېرودونکي خه ترالسه کي
که چېرې د پلورنې قرارداد د نماینده ) ۲(

وي، نماینـده لـه   یپه نوم عقد شـو 
پېرودونکي خه د بیې په اخیستلو مکلف 
دی پرته له دې د معاملې د خاونـد پـه   

.واندې مسئول دی

. مطابق عرف به فروش رساند
هرگاه نماینده، مال صاحب معامله ) ٢(

را طور نسیه به اذن صاحب معامله بـه  
فروش رساند، می تواند در مقابل اموال 
ــدار تضــمین اخــذ  مــذکور از خری

. نماید
هرگاه نماینده، مال صاحب معامله ) ٣(

را طور نسیه بدون اذن صاحب معاملـه  
به فروش رساند، خسـارات ناشـی از   

ه می باشد، مگـر  فروش به دوش نمایند
. شده باشدتوافق اینکه طور دیگر 

دریافت قیمت اموال
:بیست ودوممادۀ

صاحب معامله حق دارد، براساس ) ١(
روابطی که با نماینده دارد، قیمت اموالی 

اینده به فـروش رسـانیده از   مرا که ن
. خریدار دریافت کند

هرگاه قرارداد فـروش بـه نـام    ) ٢(
، نماینده مکلف نماینده عقد شده باشد

به اخذ قیمت از خریدار بوده، در غیر آن 
ــئول    ــه مس ــاحب معامل ــزد ص ن

. می باشد
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که چېرې د پلورنې قرارداد د نماینده ) ۳(

کوالی یپه نوم عقد شوی وي، پېرودونک
شي د معاملې خاوند ته د پېرودنې د بیې د 

.پیسو له ورکولو خه ه وکي
د مال بیه ولـه د  یکه چېرې پېرودونک

معاملې خاوند ته ورکي، نماینده تـه د  
نکـي  پیسو له ورکې خـه د پېرودو 

مکلفیت او د معاملې خاوند ته د پیسو له 
ورکې خه د نماینده مسئولیت پـای  

.مومي
مال پلورلسریع الفساد د 

:درویشتمه ماده
که چېرې هغه مالونه چې د پلورنې په ) ۱(

مقصد نماینده ته وراستول کېـي، ژر  
خرابېدونکي یا هغو بدلونونو ته معروض 

ې ولیدل وي چې د بیې د يېدو خطر په ک
شي او یا د معاملې له خاونـد خـه د   
پلورلو د اجازې اخیستل ممکن نه وي، په 
دې صورت کې نماینده کوالی شـي د  
ورې په مناسبه بیه د مال په پلورلو الس 

.پورې کي
که چېرې د معاملې خاوند د خپـل  ) ۲(

هرگاه قرارداد فروش به نام نماینده ) ٣(
عقد گردیده با شد، خریدار می تواند از 
پرداخت پول قیمت خرید به صـاحب  

. معامله امتناع ورزد
هرگاه خریدار قیمت مال را کـالًٌ بـه   

بپـردازد، مکلفیـت   صاحب معاملـه 
ــه    ــول ب ــت پ ــدار از پرداخ خری
نماینده و مسئولیت نماینده از پرداخت 
پــول بــه صــاحب معاملــه خاتمــه 

. می یابد
سریع الفسادفروش مال

:مادۀ بیست وسوم
هرگاه امـوالی کـه بـه مقصـد     ) ١(

فروش به نماینده فرستاده می شود، سریع 
الفسـاد یـا معـروض بـه تغییراتـی      

طر تنزیل قیمت در آن متصور باشد که خ
بوده و یا گرفتن اجازۀ فروش از صاحب 
ــن   ــد، در ای ــن نباش ــه ممک معامل
صورت نماینده می تواند به فروش مال 
ــدام   ــب روز اق ــت مناس ــه قیم ب

. نماید
هرگاه صاحب معامله در اعطـای  ) ٢(
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واک په ورکولو کې ن وکي، مال د 
نماینده په واسطه، پلـورل کېـي او د  

پلورنې له ن خه راپیدا شوي احتمالي 
زیانونه، د معاملې د خاوند پر غاه دي، 

.خو دا چې په بل ول توافق شوی وي
د بشپ صورت حساب واندې کول

:ه مادهمیشتلېر
نماینده مکلف دی، د معاملې خاوند ته په 
نمایند پورې د ترالسه شوو اونـدو  
    ـتونو او مصـارفو بشـپعوایدو، ل

.صورت حساب برابر او واندې کي
درېیم فصل

د معاملې د خاوند وجیبې
اجرت او لتونو ورکهنماینده دد 

:پنه ویشتمه ماده
د معاملې خاوند مکلف دی ددندې د ) ۱(

اجراء په واندې موافقه شوی اجـرت  
. نماینده ته ورکي

که چېرې د اجرت په برخه کې مـوافقې   
نماینده داسې صورت موندلی نه وي او 

شخص وي چې کار د اجرت په واندې 
سرته ورسوي، عادالنه اجرت هغـه تـه   

مال توسط ،صالحیت خود معطلی نماید
به فروش رسیده و خسـارات  ،نماینده
لی ناشی از تأخیر فروش به دوش احتما

صاحب معامله می باشد، مگر اینکه طور 
. دیگر توافق شده باشد

ارایۀ صورت حساب کامل
:بیست وچهارممادۀ

نماینده مکلف است، صورت حسـاب  
مکمل عواید حاصله مخارج و مصارف 
مربوط به نمایندگی را به صاحب معامله 

. تهیه و ارایه نماید
فصل سوم

احب معاملهوجایب ص
پرداخت اجرت و مصارف نماینده

:مادۀ بیست وپنجم
صاحب معامله مکلف است اجرت )١(

توافق شده را در برابر اجرای وظیفه به 
.نماینده بپردازد

هرگاه در قسمت اجرت موافقه صورت 
نگرفته و نماینده شخصی باشد که کار 
را در مقابل اجرت انجام دهد، اجـرت  

ــه وی پردا  ــه بـ ــه عادالنـ ختـ
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.ورکول کېي

د معاملې خا ونـد مکلـف دی د   ) ۲(
نمایند د تر سره کولو لـه درکـه د   
نماینده الزم لتونه چې هغه یې مستحق 
دی د نماینده لخوا د سندونو له واندې 

.کولو وروسته، هغه ته ورکي
املې د خاوند مسئولیت د مع

:شپویشتمه ماده
د معاملې خاوند د هغو ولو وجیبو د ) ۱(

ادا کولو مسئول دی چې د نمایند د 
عادي اجراء په بهیر کې د نماینده پر غاه 

.اچول کېي
د معاملې خاوند د هغو ولو زیانونو د ) ۲(

ورکې مسئول دی چې نماینـده تـه د   
جراء په بهیر نمایند د چارو د عادي ا

خو دا چې رسېدلی . کې متقبل شوی دی
زیان د نماینده د تېروتنې یا  غفلت له امله 

.منته راغلی وي
ددین اداء کول

:اووه ویشتمه ماده
که چېرې یو شخص، بـل شـخص   ) ۱(

مؤظف کي ترو د هغه دین له خپلـو  

. می شود
صاحب معاملـه مکلـف اسـت،    ) ٢(

مصارف الزمه نماینده را از درک ایفای 
نمایندگی که مستحق آن می باشد بعد از 
ارایه اسناد از طرف نماینـده بـه وی   

. بپردازد
مسئولیت صاحب معامله

:مادۀ بیست وششم
صاحب معامله مسئول ادای کلیـه  ) ١(

وجایبی می باشد که در جریان اجـرای  
عادی نمایندگی به دوش نماینده گذاشته 

. می شود
صاحب معامله مسئول پرداخـت  ) ٢(

کلیه خساراتی می باشد که نماینده در 
ان اجرای عادی امـور نماینـدگی   یجر

مگر اینکه خسارۀ . متقبل گردیده است
وارده از اثر اشتباه یا غفلت نماینده به 

. وجود آمده باشد
ادای دین

:مادۀ بیست وهفتم
هرگاه یـک شـخص، شـخص    ) ١(

دیگری را مؤظف سازد تا دین وی را از 
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پیسو خه ورکي او تصفیه یې کي او 

عمـل  هغه دغه کار سرته ورسوي، دغه
مؤظـف  . فرضي نمایند ل کېـي 

هغه شخص ته چې ) نماینده(شوی شخص 
هغه یې د ورکل شوو پیسو په برخه کې 
مؤظف کی دی، د رجوع د حق لرونکی 

که ه هم چې د معاملې خاوند دغه . دی
.حق شرط کی وي یا نه

که چېرې نماینده په خپل لت د ) ۲(
ء معاملې د خاوند لخوا د کار په اجـرا 

مؤظف شي، د معمولې وجهې د ورکې 
لپاره د معاملې خاوند ته د مراجعې د حق 

که ه هم چې د رجوع حق . لرونکی دی
.شرط اېودل شوی نه وي

لورم فصل
د نمایند پایته رسېدل

د نمایند پای
:اته ویشتمه ماده

کې ۀنمایند له الندې حاالتو خه په یو
:پای مومي

ای په حالت کې چې د هغه عمل د پ-۱
.نمایند په هغه کې صورت موندلی دی

اید و وی مپول خود پرداخته و تصفیه ن
این کار را انجام دهـد، ایـن عمـل    

. نمایندگی فرضی محسوب می گـردد 
حق رجوع ) نماینده(شخص مؤظف شده 

را به شخصی که وی را در خصوص پول 
پرداخت شده مؤظف ساخته، دارا مـی  

ایـن حـق را   احب معامله صباشد، چه 
.شرط نموده باشد، یا خیر

هرگاه نماینده در اجرای کار بـه  ) ٢(
طرف صاحب معامله ازمصرف خودش 

مؤظف گردد، نماینده حق رجوع را به 
صاحب معامله برای پرداخـت وجـه   
معمول دارا می باشد، گرچه حق رجوع 

. شرط گذاشته نشده باشد
فصل چهارم

اختتام نمایندگی
نمایندگی ختم 

:مادۀ بیست وهشتم
نمایندگی در یکی از حاالت ذیل خاتمه 

:می یابد
در حالت ختم عملی که نمایندگی -١

. در آن صورت گرفته است
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د نمایند د اکلې مودې د پای په -۲

.حالت کې
د معاملې دخاوند یـا د نماینـده د   -۳

.مینې په حالت کې
د معاملې د خاوند یا د نماینـده د  -۴

.قانوني اهلیت د زوال په حالت کې
دنماینده وه کول

:نهه ویشتمه ماده
معاملې خاوند کوالی شي، نماینده د) ۱(

عزل یایې واک محدود کي، خو دا چې 
دغیر حق په هغه پورې تعلق ومومي یـا  
نمایند دنماینده په ه عقد شوې وي، 
په دې صورت کې د معاملې خاوند نشي 
کوالی دهغه شخص له موافقې پرته چې 
نمایند یې په ه عقـد شـوې وي،   

. کينمایند ختمه یا محدوده
د نماینده نماینده د معاملې د خاوند د ) ۲(

مینې یا افالس په صورت کې یا د اصلي 
نماینده په واسطه د هغه د وه کولو له 

.امله معزولېي

در حالــت خــتم مــدت معینــه -٢
. نمایندگی

در حالت فوت صاحب معامله یـا  -٣
. نماینده

در حالت زوال اهلیـت قـانونی   -٤
. صاحب معامله یا نماینده

برکناری نماینده
:مادۀ بیست ونهم

صاحب معامله می تواند، نماینده را ) ١(
عزل یا صالحیت وی را محدود سازد، 
مگر اینکه حق غیر به آن تعلق گرفته یا 
نمایندگی به نفع نماینده عقد شده باشد، 
در این صورت صاحب معامله نمی تواند 
بدون موافقه شخصی که نمایندگی به نفع 

، نمایندگی را خـتم یـا   وی عقد شده
. محدود نماید

نمایندۀ نماینده در اثر فوت یا افالس ) ٢(
صاحب معامله یا در اثر برکنـاری وی  
ــزول   ــلی، مع ــدۀ اص ــط نماین توس

.  می گردد
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د نماینده وه کېدل 

:دېرشمه ماده
نماینده کوالی شي په هغه صـورت  ) ۱(

کې چې د غیر شخص حق په من کې نه 
.خه وه شيوي، پخپله له دندې 

نماینده مکلف دی د خپلې معـاملې  ) ۲(
خاوند له خپلې وه کیدنې خه د مخه 
خبر کي اوتر هغه وخته پورې خپلـې  
دندې ته دوام ورکي چې دمعاملې خاوند 

.ته د هغې خطر او زیان متوجه نشي
د زیان د جبران ورکه 

:یو دېرشمه ماده
که چېرې نمایند د اجـرت پـه   ) ۱(

کې وي، نماینده مکلف دی هغـه  مقابل
زیان چې د معاملې خاوند ته د نا ـاپي  
وه کېدو یا له مؤجه عذر پرته رسېي، 

.جبران کي
که چېرې د غیر شخص حقـوق د  ) ۲(

نمایند په برخه کې په من کـې وي،  
نماینده د هغه عمل په سرته رسولو مکلف 
دی چې ژمنه یې کې ده، خو دا چې د 

ېدنې په اه مؤجه دالیل یې خپلې وه ک

کناره گیری نماینده
:مادۀ سی ام

نماینده می تواند در صورتی که حق ) ١(
شخص غیر در میان نباشد، خـودش از  

. گیری نمایدوظیفه کناره
نماینده مکلف است صاحب معامله ) ٢(

کناره گیری اش قبًال اطالع ازخود را 
داده و تا زمانی به کار خود ادامه دهد 
که  خطر و زیان از آن به صاحب معامله 

.متوجه نگردد
پرداخت جبران خساره

:مادۀ سی ویکم
هرگاه نمایندگی در مقابل اجـرت  ) ١(

ت خسارۀ را که باشد، نماینده مکلف اس
در نتیجه کناره گیری ناگهانی یا بدون 

وارد عذر مؤجه به صـاحب معاملـه  
. گردد، جبران نمایدمی

هرگاه حقـوق شـخص غیـر در    ) ٢(
خصوص نمایندگی در میان باشد، نماینده 
مکلف به انجام عملی می باشد که تعهد 
نموده است، مگر اینکه دالیل مؤجـه  

ا ارایه نموده مبنی بر کناره گیری خود ر
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په دې صورت کـې  . واندې کې وي

نماینده غیر شخص له موضوع خه خبر 
وي او خپله نمایند هغه وخـت تـه   
ونوي ترو هغه وکوالی شي له خپلو 

.و خه ساتنه وکي
که چېرې نماینده له خپلې وـه  ) ۳(

کېدنې خه له خبرېدو وروسته، دمعاملې 
یند فعالیت وکي، هغه د خاوند په نما

ته له خپل فعالیت خه د راپیدا شـوي  
زیان د جبران په ورکه مکلف دی، خو 
په هغه صورت کې چې له خپل وـه  
کېدو خه له خبرېدو د مخـه فعالیـت   
وکي، د زیان دجبران په ورکه مکلف 

.نه دی
پنم فصل

متفرقه حکمونه
قانون له نافذېدو د مخه جوه د دې
ایندنمشوې

:دوه دېرشمه ماده
هغه نمایند چې ددې قانون لـه  ) ۱(

انفاذ دمخه جوې شـوې دي، د هغـو   
مسئولین مکلف دي اوندې نمایند د 

شـخص  ،در این صورت نماینده. باشد
غیر را از موضـوع مطلـع سـاخته و    
کناره گیری خود را به زمـانی معـوق   
سازد تا او بتواند از منافع خود حفاظت 

. نماید
هرگاه نماینده بعد از آگاهی از عزل ) ٣(

خویش، بـه نماینـدگی از صـاحب    
ــف   ــد، مکل ــت نمای ــه فعالی معامل

بران خسـاره ناشـی از   به پرداخت ج
ــه وی    ــویش بـ ــت خـ فعالیـ
می باشد، اما در صورتی کـه قبـل از   
آگاهی از عزل خود فعالیـت نمایـد،   
مکلف به پرداخت جبران خساره نمـی  

. باشد
فصل پنجم

احکام متفرقه
نمایندگی ایجاد شده قبل از انفـاذ  

این قانون
:مادۀ سی ودوم

نمایندگی های که الی انفاذ ایـن  ) ١(
ایجاد گردیده اند، مسـئولین آن  قانون

مکلف اند نمایندگی های مربوط را در 
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 رکې د سودا یوه کال مودې په تر
او صنایعو وزارت د مرکزي ثبت په دفتر 

.کې ثبت کي
ددې قــانون حکمونــه پــر هغــو ) ۲(

نیو شرکتونو سوداریزو نمایندیو او بهر
باندې چې په افغانستان کې فعالیت کوي 

.هم د تطبیق و دي
د مقررو او کنالرو وضع کول

:دري دېرشمه ماده
د سودار او صنایعو وزارت کـوالی  
شي، ددې قانون د حکمونو د ه تطبیق 
په منظور، مقرره وانـدیز او اونـدې   

.الیحې او کنالرې وضع کي
دانفاذ نېه
:شمه مادهلور دېر

دغه قانون په رسمي جریده کې د خپرېدو 
له نېې خه نافذېي او په نافذېدو سره 

.یې مغایر حکمونه ملغي ل کېي

خالل مدت یک سال به دفتـر ثبـت   
مرکزی وزارت تجارت و صنایع، ثبت 

. دننمای
احکام این قانون باالی نماینـدگی  ) ٢(

های تجارتی و شرکت های خارجی که 
در افغانستان فعالیت دارند، نیز قابـل  

. تطبیق می باشد
رره ها و طرزالعمل هاوضع مق

:مادۀ سی وسوم
وزارت تجارت و صنایع می تواند، بـه  

،منظور تطبیق بهتر احکام ایـن قـانون  
پیشنهاد و لوایح و طرزالعمل رامقرره

. های مربوط را وضع نماید
انفاذتاریخ 

:مادۀ سی وچهارم
این قانون از تاریخ نشر در جریدۀ رسمی 

کام مغایر نافذ گردیده و با انفاذ آن اح
. ملغی پنداشته می شود
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د اري خدمتونو د محصول 
ې ضمیمې) ۲(د قانون د 

د تعدیل په هکله،)د تهجائ محصول(
د افغانستان د اسالمي جمهوریت د 

وزیرانو شوري
مصوبه

)) :۹ه
۱۳۹۳/ ۳/ ۴: نېه

:لوم ماده
ه رسمي ) ۷۹۴(ق کال په .هـ۱۴۲۱د 

ر شوی د اري خدمتونو د خپوجریده کې 
ـې ضـمیمې  ) ۲(د قانون د محصول

تعدیل چې د افغانستان ) د تهجائ محصول(
د اسالمي جمهوریت د وزیرانـو شـوري  

تصویبې کنېې په غونه ۱۳۹۳/ ۳/ ۴د 
.شوی دی، منظوروم

:دوه یمه ماده
او هدغه مصوبه د تصویب له نېې خه نافذ

دې، پـه  تعدیل سره یوـای يله یاد شو
.رسمي جریده کې خپره شي

حامد کرزی
دافغانستان داسالمي جمهوریت رئیس

مصوبۀ
شورای وزیران جمهوری اسالمی

افغانستان
) ٢(در مورد تعدیل ضمیمۀ شماره 

قانون محصول خدمات شهری 
)محصول تهجائی(

)٩: (شماره
٤/٣/١٣٩٣: تاریخ

:مادۀ اول
قانون محصول ) ٢(تعدیل ضمیمۀ شماره 

منتشرۀ ) محصول تهجائی(خدمات شهری 
١٤٢١سال ) ٧٩٤(جریدۀ رسمی شماره 

ـــ ــؤرخ  .ه ــۀ م ــه در جلس ق را ک
شورای وزیران جمهـوری  ٤/٣/١٣٩٣

گردیده است، تصویباسالمی افغانستان 
. منظور می دارم

:مادۀ دوم
این مصوبه از تاریخ تصویب نافذ و همراه 
با تعدیل مذکور در جریدۀ رسـمی نشـر   

. گردد
حامدکرزی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

الف
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: لوم ماده

دې، پـه  ) د تهجائ محصول(ه ضمیمه) ۲(د اري خدمتونو د محصول د قانون
:الندې ول تعدیل شي

د ورکې و محصول اندازه د محصول شاخصونه ه ه
د نخاس برخه 

افغان) ۵۰(یو سر  مرکب له پلورلو خهد غوائي،مېې،او، اس، خوسکي او ۱
افغان) ۳۰(یو سر  د پسه او اوزې له پلورلو خه ۲

د میوو برخه
افغان) ۳۰۰(یو ن  خکی او هندوانه او د تازه او وچو میوو نورو ولونه ۳

د ترکارې برخه
افغان) ۵۰(یو ن  ، ، پیازيېپر، ازرې، سپینې مول ،لپي، بادرن، پاې، تازه مرچ، روم

)نیشکر(ه او د تازه او وچو سبزیو  نور ولونه او نيهو
٤

د مارکیونو او منیي انو برخه
افغان) ۱۰۰(یو ن  اوه، غنم، اوربشې،جوار، لوبیا، نخود، م، قروت، کنجاه، کنجد، 

زغر، عدس ، مشن، باقلي، سبوس، د  چر دانه، ششم او د هغو په 
ېر 

٥

افغان) ۱۲۰(یو ن  وریجې ٦
افغان) ۱۰۰(یو ن  بوره او وه ٧
افغان) ۲۵۰(یو ن  ل او خمیر مایههېچای،  ٨

افغان) ۵۰(یو ن  ماله او د سلفر پور ۹
افغان) ۱۵۰(یو ن  شیرین بویه، انجه، د شفتلې او زیرې تخم ۱۰
افغان) ۱۵۰(یو ن  کیمیاوي کود  ۱۱
افغان) ۳۰۰(یو ن  جامد غوياوبلن او ۱۲
افغان) ۳۵۰(یو ن  کانسرو شوې او یخ وهلې حاللې غوې ۱۳

افغان) ۲(یو دانه  چریووکی او غ ژوند ۱۴
افغان) ۳۰۰(یو ن  ې هد چر ۱۵
افغان) ۱۰۰(یو ن  ، پالستیک بابو د )وونکو(د غویو، صابون، غیر الکولي نوشابو

او د خامو موادو نور ولونهمواد ) اومه(تولیدولو او خام 
۱۶

افغان) ۵۰۰(یو ن  سرت، تنباکو او نصوار ۱۷
افغان) ۳۵۰(یو ن  او وکبسکې، خرما، لبنیات او د هغو په ېر  ۱۸
افغان) ۳۰۰(یو ن  چاکلی، قند، نبات، نقل او د شیرني بابو نور ولونه ۱۹
افغان) ۳۰۰(یو ن  ژاولې، پاپ او چپس ۲۰
افغان) ۳۵۰(یو ن  صابون، د کالیو مینلو پور او د هغو په ېر ۲۱
افغان) ۱۰۰(یو ن  غیر الکولي نوشابې او معدنې اوبه ۲۲
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افغان) ۲۰۰(یو ن مربا، د رومیانو ُرب، کانسرو شوي حبوبات، د لوو وینلو مایع، د 

لکې ضد مایع او د هغو په ېر
۲۳

افغان) ۲۰۰(یو ن  ناب کاغذ ، پالستیکي کوې، ساده پالستیک، لوې او د یول تش
لت الس پاکې، پالستیکي لوي او د هغو په ېر 

۲۴

افغان) ۲۰۰(یو ن  د رخت ولونه ۲۵
افغان) ۲۰۰(یو ن  د ماشومانو د لوبو سامان، پمپر او د هغو په ېر ۲۶
افغان) ۲۰۰(یو ن  په ېر مالوچ، لیالمي ا او د هغو ۲۷
افغان) ۲۰۰(یو ن   د بخار دی وکې او غو ۲۸
افغان) ۳۰۰(یو ن  د ایست او نکریزو لوازم ۲۹
افغان) ۱۰۰(یو ن  د کالل لوې، نوې او زې اوسپنې، پرس شوي زاه پالستیک، د بوتل 

 او د نوشابې خالي قط سرپوخ، خالي بوج
۳۰

افغان) ۱۰۰(یو ن  پارو، زو اېر، د سر مینلو خه، جارو او پویحیواني ۳۱
افغان) ۳۰۰(یو ن  د حیواناتو پوستکي ۳۲
افغان) ۳۰۰(یو ن  پشم، غوزه، د قالینو تار او د هغو په ېر ۳۳
افغان) ۲۰۰(یو ن  موبل او فرنیچر، د کالیو المار،د دفترونو المار،د خوب تخت، د 

النوع چوک انې او د هغو په ېر دفترونو میزونه، مختلف
۳۴

افغان) ۲۵۰(یو ن  قالینې او د وارداتي فرشونو ولونه ۳۵
پوله) ۳۰(متر مربع یو وطني قالینې ۳۶

افغان) ۲۵۰(یو ن  کمپلې، بستنې، توشکې او د هغو په ېر ۳۷
افغان) ۲۰۰(یو ن  شیان، پاپوش او د هغو په ېريزینتالبسه، د  ۳۸
افغان) ۲۰۰(یو ن  د قرطاسې ولونه ۳۹

د سون د موادو برخه
افغان) ۱۰۰(یو ن  د یزل،خاورو، پطرول تیل، اوبلن از، د بطری تیزاب او د هغو په ېر ۴۰

افغان) ۳۰۰(یو عراده  نقلیه واسطې په واسطه حمل شوې د سون لري او سکاره ) ۱۶۲۰(د 
او د هغو په ېر

۴۱

افغان) ۲۰۰(اده یو عر د چکلې، خاور، لور سلندره نقلیه واسطو په واسطه حمل شوې  د سون 
لري او سکاره او د هغو په ېر

۴۲

افغان) ۱۵۰(یو عراده  ، بې، ینا نقلیه واسطو په واسطه حمل شوې د سون لري او میني بسد 
سکاره او د هغو په ېر         

۴۳

افغان) ۲۵۰(یو عراده  نقلیه واسطې په واسطه حمل شوې سکاره او د هغو په ېر ) ۱۶۲۰(د  ۴۴
افغان) ۱۳۰(یو عراده  د چکلې، خاور، لورسلندره نقلیه واسطو په واسطه حمل شوې د برو 

سکاره او د هغو په ېر   
۴۵

د اري پارکینونو او د سک  او واونو د غاو د درېدو برخه
 یو ساعت او له هغه ۱۰(خه ل (افغان نقلیه واسطه او د هغو په ېر)۱۶۲۰(یوه عراده  ۴۶

 خه ل ۵(یو ساعت او له هغه (افغان نقلیه واسطې او د هغو په ېر میني بس، فالینکوچیوه عراده  ۴۷
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 خه ل ۵(یو ساعت او له هغه (افغان یوه عراده چک تلونکې نقلیه واسطه  ۴۸

برخه) هو(د اري ودرېدو د ای
 خه ل ۶(یو ساعت او له هغه (افغان نقلیه واسطه او د هغو په ېر)۱۶۲۰(یو عراده  ۴۹
 خه ل ۵(یو ساعت او له هغه (افغان او د هغو په ېر نقلیه واسطهمیني بس، فالینکوچیوه عراده د  ۵۰
 خه ل ۵(یو ساعت او له هغه (افغان واسطه یو عراده چک تلونکې نقلیه ۵۱

د موت ساېکل او باېسکل پارکین برخه
خه ل ۳(یوساعت اوله هغه (افغان )ریکشا( یوه عراده مورسایکل او درې چرخه ۵۲

 خه ل ۱(یو ساعت او له هغه (افغان یوه عراده بایسکل ۵۳
د ار د لورو سمتونو د ودرېدو د ای برخه

افغان) ۲۰(د وتلو په وخت کې  مسافر وونکې نقلیه واسطه او د هغو په ېر۳۰۲ه عراده یو ۵۴
افغان) ۱۵(د وتلو په وخت کې  مسافر وونکې نقلیه واسطه او د هغو په ېر یوه  عراده د ینا، بې ۵۵
افغان) ۱۰(د وتلو په وخت کې  مسافر وونکې نقلیه واسطه او د هغه په ېر یوه عراده د فالینکوچ ۵۶

افغان) ۱۰(لو په وخت کې د وت هغو په ېر او دمسافر وونکې نقلیه واسطه میني بس، تونسیوه عراده د  ۵۷
افغان) ۱۰(د وتلو په وخت کې  مسافر وونکې نقلیه واسطه او د هغه په ېر یوه عراده چک تلونکو ۵۸

وسایلو برخه) الکترونیکي(د برېنایي
افغان) ۳۰۰(یو ن  وسایل لکه لویزیون، رایو، وییو،سي ي پلییر، موبایل، برېنايي 

ر، یخچال، کولر، برېلو ماشین، نایي اوکمپیوازي داش، د کالیو وین
الت آماشین  او برېنایې نور سامان ) خیاط(د نلو

۵۹

افغان) ۵۰۰(یو ن  په د مخابرې سامان االت عادي ویراس، د یجیل تیلفون ماشین او د هغه 
ېر

۶۰

پرزه جاتو برخهاو التوآد ماشین 
افغان) ۳۰۰(یو ن  د نقلیه وسایطو او برېنایي وسایلو مختلف النوع پرزي ۶۱

افغان) ۳٠(عرادهیو  مختلف النوع مورسایکلونه او درې رخې ۶۲
افغان) ۱٠(عرادهیو  غ بایسکلونه ۶۳

افغان) ۵(عرادهیو  نهسکلود ماشومانو باې ۶۴
افغان) ۳۰۰(یو ن  بطر او د بالتیو نور ولونه ۶۵
افغان) ۲۵۰(یو ن  او د هغو په ېر اېر او یوپونهد مختلف النوع نقلیه وسایطو ۶۶
افغان) ۲۰۰(یو ن  )  مبالیل او آیل باب( روغنیات  ۶۷

د درملو او طبي وسایلو برخه
افغان) ۵۰۰(یو ن  دواانېطبي او یوناني ۶۸
افغان) ۲۰۰(یو ن  طبي سیروم ۶۹
افغان) ۵۰۰(یو ن  طبي وسایل او سامان االت  ۷۰
افغان) ۱۵۰(یو ن  وسایل الت اوآنباتي او حیواني طبي سامان د درملو ولونه، د ۷۱

د ودانیزو موادو برخه
افغان)۵۰ (تخیو زر  ې او د هغو په ېر ختې او هوختیف خت) اومه(پخې او خامې ۷۲
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افغان) ۳۰۰(یو ن  سیخ ول ، وسپنې ار، وسپنې ادر، ودانیزې یې او د هغو په ېر  ۷۳
افغان) ۱۵۰(یو ن  سمن ،چ، پخه چونه، کاشي، موزائک او د هغو په ېر ۷۴

افغان) ۵۰(یو متر مکعب  شه او کرش ۷۵
افغان) ۲۰(یو سلنه لیتر  رهد اوبو ذخی ۷۶

افغان) ۳۰۰(یو ن  هغو په ېرداوPVC، رن باب، پروفیل  ونکلي او المونیمي سامان آالت ۷۷
افغان) ۲۰۰(یو ن  هغو په پیپونه اودفارمیکا تخته، اووه پوسته تخته، ساده تخته، پالستیکي د

ېر
۷۸

افغان) ۵۰(یو متر مکعب  د غرونو او سیندونو خاورې او تیې ۷۹
افغان) ۱۰۰(عراده یو  او د هغو په ېر) ۱۶۲۰(د سپینو وو وونکې نقلیه واسطه،  ۸۰

افغان) ۱۳۰(یو عراده  او د هغه په ېر) ۱۶۲۰(لریو وونکې نقلیه واسطه، ستکدد  ۸۱
افغان) ۷۰(یو عراده  لریو وونکې نقلیه واسطې چکلې، خاور، لور سلنره او د ستک دد 

هغو په ېر 
۸۲

افغان) ۱۰۰۰(یو عراده  او د هغو په ېر)۱۶۲۰(د چهارتراش لریو وونکې نقلیه واسطه،  ۸۳
افغان) ۶۰۰(یو عراده  هغو په ېر   لیه واسطې چکلې، خاور،ینا اودچهارتراش لریو وونکې نقد ۸۴

:دوه یمه ماده
زن چې په ن سـره  که چېرې ددې تعدیل په لوم ماده کې د درج شوو اقالمو و)  ۱(

محاسبه کېي، له ن خه ل وي د تهجائي محصول یې د کیلو رام له مخې محاسـبه  
.کېي

که چېرې ددې تعدیل په لوم ماده کې درج شوي اقالم له کورنیو کرنیزو پیداوارو )۲(
کیلو رام خه ل وي، د محصول د ورکې تابع نـه  ) )۵۰خه وي او د هغه وزن له 

.ري
که چېرې د نقلیه واسطې محمولې وزن د حق الوزني په پاه کې له درج شوي وزن ) ۳(

سره چې د فواید عامې وزارت له خوا صادر شوی، متفاوت وي، په دې صـورت کـې   
اروال کوالی شي،نقلیه واسطه د خپل اوند ملکیت ته د ننوتلو په وخت کې د سـلو  

.افغانیو په بدل کې وزن کي) ۱۰۰(
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:ه مادهدرېیم

دغه تعدیل د وزیرانو شوري له تصویب او د جمهور رئیس له منظور وروسته نافذ او په 
ه ) ۷۹۴(کال په ـ قه۱۴۲۱رسمي جریده کې دې، خپور شي، په نافذېدو سره یې د 

ه ضمیمه او نور ) ۲(رسمي جریده کې خپور شوي د اري خدمتونو د محصول د قانون 
 يمغایر حکمونه یې لغول کې.



)١١٤٠(مسلسل نمبر رسمي جريده ٣٠/٤/١٣٩٣
:مادۀ اول

:ذیًال تعدیل گردد) محصول تهجائی(قانون محصول خدمات شهری  ) ٢(ضمیمۀ شماره 

قابل پرداختمحصولۀانداز شاخص های محصول شماره

بخش نخاس

افغانی(٥٠)رأسیک و مرکبگوساله،اسپ،اشتر،گاومیش،گاواز فروش ۱
افغانی(٣٠)رأسیک بزوگوسفنداز فروش ۲

بخش میوه جات

افغانی(٣٠٠)تنیک و خشکتازهجاتمیوهانواعسایروتربوزوخربوزه ۳
بخش ترکاری باب

افغانی) ۵۰(تنیک گلپی، بادرنگ، کچالو ، مرچ تازه، بادنجان سفید،مولیزردک،شلغم،
جات تازه و خشک و نیشکرانواع سبزیرومی، پیاز، سیر و سایر ٤

بخش مارکیت ها و مندویها

افغانی) ١٠٠(تنیک کنجد، کنجاره،قروت،ماش،نخود،،لوبیاجواری،جو،گندم،آرد،
امثال آنوشرشممرغ،دانهسبوس،باقلی،مشنگ،،زغر، عدس ٥

افغانی)١٢٠(تنیک برنج ٦
افغانی(١٠٠)تن یک بوره و گر ٧
افغانی) ٢٥٠(تنیک هیل و خمیرمایهچای، ٨

افغانی)٥٠(تنیک نمک و پودرسلفر ٩
افغانی)١٥٠(تنیک و زیرهشبدرتخم،هینگ،بویهشیرین ١٠
افغانی)١٥٠(تنیک کود کیمیاوی  ١١
افغانی)٣٠٠(تنیک روغن مایع و جامد ١٢
افغانی)٣٥٠(تنیک یخ زدهشده و گوشت های حالل کانسرو ١٣
افغانی)٢(قطعهیک خورد وکالنزندهمرغ ١٤
افغانی)٣٠٠(تن یک تخم مرغ ١٥
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افغانی) ١٠٠(تن یک پالستیک باب و ،،صابون، نوشابه های غیر الکولیروغنتولیدمواد خام

سایر انواع مواد خام ١٦
افغانی) ٥٠٠(تنیک تنباکو و نصوار،سگرت ١٧
نیافغا(٣٥٠)تن یک بسکیت ، خرما ، لبنیات و امثال آن و گوگرد ١٨
افغانی)٣٠٠(تن یک نقل و سایر انواع شیرینی بابنبات،چاکلیت، قند، ١٩
افغانی)٣٠٠(تن یک ساجق ، پاپر و چپس ٢٠
افغانی)٣٥٠(تنیک شوئی وامثال آنلباسپودرصابون، ٢١
افغانی)١٠٠(تنیک ب معدنیآوالکولیهای غیرنوشابه ٢٢
افغانی)٢٠٠(تنیک مایعشوئی،ظرفمایعکانسرو شده،رب بادنجان رومی، حبوباتمربا،

وامثال آنلکهضد ٢٣

افغانی) ٢٠٠(تنیک ظروف و دست پاکساده،پالستیکپالستیکی،خریطۀتشناب،کاغذ
پالستیکی و امثال آنظروفیکبار مصرف، ٢٤

افغانی) ٢٠٠(تنیک ختانواع ر ٢٥
افغانی)٢٠٠(تنیک و امثال آنپمپرزاطفال،بازیسامان ٢٦
افغانی)٢٠٠(تنیک وامثال آنلیالمیگاتپخته، ٢٧
افغانی)٢٠٠(تنیک خورد وکالنبخاردیگ ٢٨
افغانی) ۳۰۰(تنیک آرایش وخینهلوازم ٢٩
افغانی)١٠٠(تنیک سرپوششده،رسپکهنهپالستیککهنه وجدید،آهنکاللی،ظروف

خالی نوشابهوقطیخالیبوجیبوتل، ٣٠
افغانی)١٠٠(تنیک و بوریاجاروبسرشوی،گلتایرکهنه،،حیوانیکود ٣١
افغانی)٣٠٠(تنیک پوست حیوانات ٣٢
افغانی)٣٠٠(تنیک امثال آنوقالینتار،غوزهپشم، ٣٣
افغانی)٢٠٠(تنیک هایمیز،خوابتخت،دفاتر،الماریلباسفرنیچر، الماریوموبل

امثال آنوالنوعمختلفهایچوکی،دفاتر ٣٤
افغانی)٢٥٠(تنیک باب وارداتیفرشانواعوقالین ٣٥
پول) ٣٠(متر مربع یک قالین وطنی ٣٦

افغانی)٢٥٠(تنیک و  امثال آندوشک،لحاف،کمپل ٣٧
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افغانی)٢٠٠(تنیک امثال آنپاپوش و،یزینتاشیایالبسه، ٣٨
افغانی) ۲۰۰(تنیک انواع قرطاسیه ٣٩

بخش مواد محروقاتی

افغانی(١٠٠)تن یک مایع، تیزاب بطری و امثال آنگازپطرول،خاک،دیزل،تیل ٤٠
افغانی)٣٠٠(عرادهیک امثال آنو١٦٢٠(حمل شده توسط واسطه نقلیهچوب سوخت و ذغال ٤١
افغانی)٢٠٠(عرادهیک ،خاور،و ذغال حمل شده توسط واسطۀ نقلیۀ چکلهسوختچوب

امثال آنوچهارسلندره ٤٢

افغانی)۱٥٠(عرادهیک ،دبه،سبمینیسوخت و ذغال حمل شده توسط واسطۀ نقلیۀچوب
امثال آنودینا ٤٣

افغانی)۲٥٠(عرادهیک ل آنامثاو)١٦٢٠(سنگ حمل شده توسط واسطۀ نقلیۀذغال ٤٤
افغانی)١٣٠(عرادهیک وچهارسلندره،خاور،حمل شده توسط واسطۀ نقلیۀ چکلهسنگذغال

امثال آن ٤٥

بخش پارکینگ های شهری و توقف گاه های کنار سرک ها و جاده ها

)١٠(نوکمتر ازآساعتیک
افغانی آنامثالو)١٦٢٠(واسطۀ نقلیۀعرادهیک ٤٦

)٥(نکمتر از آوساعتیک
افغانی آنامثالوکوچفالینگ،سبواسطۀ نقلیۀ مینیعرادهیک ٤٧

)۵(آنوکمتر ازساعتیک
افغانی واسطۀ نقلیۀ تیزرفتارعرادهیک ٤٨

)هده ها(بخش توقفگاه های شهری 

)٦(آنزوکمتر اساعتیک
افغانی آنامثالو)١٦٢٠(واسطۀ نقلیۀعرادهیک ٤٩

)٥(آنوکمتر ازساعتیک
افغانی آنامثالوکوچفالینگ،سبمینیواسطۀ نقلیۀعرادهیک ٥٠

)٥(آنوکمتر ازساعتیک
افغانی عراده واسطۀ نقلیۀ تیزرفتاریک ٥١
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موتر سایکل وبایسکلکینگبخش پار

) ۳(آنوکمتر ازساعتیک
افغانی )ریکشا(چرخه سهوموتر سایکلعرادهیک ٥٢

)١(آنوکمتر ازساعتیک
افغانی

عراده بایسکلیک ٥٣

بخش توقفگاه های چهارسمت شهر

افغانی) ٢٠(حین خروج آنامثالو٣٠٢مسافربریواسطۀ نقلیۀعرادهیک ٥٤
افغانی) ١٥(حین خروج امثال آنودبه،دینامسافربریواسطۀ نقلیۀعرادهیک ٥٥
افغانی)١٠(حین خروج امثال آنوکوچفالینگبریمسافرواسطۀ نقلیۀعرادهیک ٥٦
افغانی)١٠(حین خروج امثال آنوتونس،سبمینیواسطۀ نقلیۀعرادهیک ٥٧
افغانی)١٠(حین خروج امثال آنوتیز رفتارمسافربریواسطۀ نقلیۀعرادهیک ٥٨

بخش وسایل الکترونیکی

افغانی)٣٠٠(تنیک
موبایل،،پلییردیسی،ویدیو،رادیو،تلویزیونقبیلازبرقیوسایل

شوئی، ماشینکاالماشین،گازیوبرقیداش،کولر،یخچالکمپیوتر
آالت برقیسایر سامانوخیاطی

٥٩

افغانی(٥٠٠)تن یک امثال آنودیجیتلتیلفونماشینعادی،ویراسسامان آالت مخابره ٦٠
پرزه جاتوبخش ماشین آالت

انیافغ) ٣٠٠(تنیک وسایل الکترونیکینقلیه ووسایطالنوعمختلفجاتپرزه ٦١
افغانی)٣٠(عرادهیک مختلف النوعهایچرخهسهوهاموترسایکل ٦٢
افغانی) ۱۰(عرادهیک های کالنبایسکل ٦٣

افغانی)۵(عرادهیک بایسکل های طفالنه ٦٤
افغانی)٣٠٠(تنیک و سایر انواع بالتی هابطری ٦٥
افغانی)٢٥٠(تنیک النوع و امثال آنمختلفوسایط نقلیهو تیوپ هایتایر ٦٦
افغانی)٢٠٠(تنیک )آیل بابومبالیل(روغنیات ٦٧



)١١٤٠(مسلسل نمبر رسمي جريده ٣٠/٤/١٣٩٣

:مادۀ دوم
هرگاه وزن اقالم مندرج مادۀ اول این تعدیل که به تن محاسبه می گردد، کمتر از تن ) ١(

.محصول تهجائی از قرار کیلو گرام محاسبه می گردد،باشد

بخش ادویه و وسایل طبی

افغانی)٥٠٠(تنیک و یونانیطبیجاتادویه ٦٨
افغانی)٢٠٠(تنیک سیروم طبی ٦٩
افغانی)٥٠٠(تن یک یل و سامان آالت طبیوسا ٧٠
افغانی(١٥٠)تن یک نباتی و حیوانیطبیانواع ادویه ، وسایل و سامان آالت ٧١

بخش مواد ساختمانی

افغانی)٥٠(یک هزارخشت امثال آنوهوختیفو خشتوخامپختهخشت ٧٢
افغانی)٣٠٠(تنیک آنامثال وتعمیراتیشیشهچادر،آهنگادر،سیخ گول، آهن ٧٣
افغانی) ١٥٠(تنیک امثال آنموزایک وکاشی،چونه پخته،،سمنت ، گچ ٧٤

افغانی) ۵۰(متر مکعبیک ریگ وکرش ٧٥
افغانی) ۲۰(صد لیتریک آبذخیرۀ ٧٦

افغانی)٣٠٠(تنیک وامثال آنPVCپروفیلباب،رنگالمونیمی،ونکلیآالتسامان ٧٧
افغانی) ۲۰۰(تنیک وامثال پالستیکهایپیپساده،تختهپوست،هفتتختهارمیکا،فتخته

آن ٧٨
افغانی) ۳۰(متر مکعبیک کوهی و دریائیسنگوخاک ٧٩

افغانی)١٠٠(عرادهیک امثال آنو)١٦٢٠(سفید،کاهحاملواسطه نقلیه ٨٠
افغانی)١٣٠(عرادهیک امثال آنو)١٦٢٠(واسطه نقلیه حامل چوب دستک،  ٨١

افغانی)٧٠(عرادهیک امثال آنوچهارسلندره،خاور،چکلهواسطه نقلیه حامل چوب دستک ٨٢
افغانی)١٠٠٠(عرادهیک امثال آنو)١٦٢٠(،تراشچهارچوبواسطه نقلیه حامل ٨٣

افغانی)٦٠٠(عرادهیک امثال آنودینا،خاور،چکلهتراشچهارچوبواسطه نقلیه حامل ٨٤



)١١٤٠(مسلسل نمبر رسمي جريده ٣٠/٤/١٣٩٣
هرگاه اقالم مندرج مادۀ اول این تعدیل از پیدا وار زراعتی  داخلی بوده و وزن آن ) ٢(

.کیلو گرام باشد، تابع پرداخت محصول نمی گردد) ٥٠(کمتر از پنجاه 
هرگاه وزن محموله واسطۀ نقلیه با وزن مندرج پارچۀ حق الوزنی که از طرف ) ٣(

وزارت فواید عامه صادر گردیده ، متفاوت باشد، در این صورت شاروالی می تواند، 
وزن ،افغانی) ١٠٠(مبلغ یکصد واسطۀ نقلیه را حین ورود به ملکیت مربوط در بدل 

.نماید
: مادۀ سوم

این تعدیل بعد از تصویب شورای وزیران و منظوری رئیس جمهور نافذ و در جریـدۀ  
قانون محصول خدمات شهری منتشرۀ ) ٢(رسمی نشر گردد، با انفاذ آن ضمیمۀ شماره 

اشته ملغی پند،ق و سایر احکام مغایر.هـ١٤٢١سال ) ٧٩٤(جریدۀ رسمی شماره 
.می شود



)١١٤٠(مسلسل نمبر رسمي جريده ٣٠/٤/١٣٩٣

ت د د افغانستان اسالمي جمهوری
قضائیه قوې دتشکیل او واک د 

فقرې د ) ۳(مادې د ) ۶۷(قانون د 
افغانستان په هکله، د حېتوشدتعدیل

اسالمي جمهوریت د رئیس
فرمان

)):۴۸ه
۱۳۹۳/۴/۹:نېه

:لوم ماده
مادې ) ۶۴(د افغانستان د اساسي قانون د 

کـم لـه مخـې، د    فقرې د ح) ۱۶(د 
افغانستان اسالمي جمهوریت د قضـائیه  

) ۶۷(قوې د تشکیل او واک د قانون د 
فقرې د تعدیل په هکلـه، د  ) ۳(مادې د 

افغانستان اسالمي جمهوریت د رئیس د 
ه تقنیني ) ۱۴۱(نېې ۱۳۹۲/۱۲/۷

فرمان چې د ملي شوري د ولسي جرې 
ې او د ) ۱۲۱(نېې ۱۳۹۳/۲/۲۷د 

نېـې  ۱۳۹۳/۳/۱۳د مشرانو جرې
ې مصوبو پربنس تصـویب  ) ۱۱۹(

.شوی دی، توشېح کوم

فرمان 
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

) ٣(در مورد توشیح، تعدیل فقره 
قانون تشکیل و ) ٦٧(مادۀ 

صالحیت قوۀ قضائیۀ جمهوری 
اسالمی افغانستان

)٤٨: (شماره
٩/٤/١٣٩٣: تاریخ

:مادۀ اول
) ٦٤(ۀادم) ١٦(أسی  از حکم فقرۀته ب

قانون اساسی افغانستان، فرمان تقنینـی  
٧/١٢/١٣٩٢مـؤرخ  ) ١٤١(شماره 

رئیس جمهوری اسالمی افغانسـتان در  
قانون ) ٦٧(ۀماد) ٣(ۀل فقریمورد تعد

قضائیه جمهوری ۀتشکیل وصالحیت قو
اسالمی افغانستان که بر اساس مصوبات 

٢٧/٢/١٣٩٣مـؤرخ  ) ١٢١(ه شمار
مـؤرخ  ) ١١٩(ولسی جرگه و شماره 

مشرانو جرگه شـورای  ١٣/٣/١٣٩٣
ملی تصویب گردیده اسـت، توشـیح   

.دارممی

الف



)١١٤٠(مسلسل نمبر رسمي جريده ٣٠/٤/١٣٩٣
:دوه یمه ماده

دغه فرمان د توشېح له نېې خه نافذ او 
.په رسمي جریده کې دې، خپور شي

حامد کرزی
رئیسدافغانستان داسالمي جمهوریت 

:دومۀماد
این فرمان از تاریخ توشیح نافـذ و در  

.رسمی نشر گرددۀجرید
حامد کرزی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

ب



)١١٤٠(مسلسل نمبر رسمي جريده ٣٠/٤/١٣٩٣
د افغانستان اسالمي جمهوري دولت

يملي شور
هجريولس

د افغانستان د اسالمي جمهوریت د 
ن د تشکیل او واک د قانوېقضائیه قو

فقرې دتعدیل په ) ۳(مادې د )۶۷(د
ت جمهوریان داسالميافغانستدهکله،
ې میاشتدکال د کب ۱۳۹۲د د رئیس

فرمان ېتقنینه )۱۴۱(نېې )۷(د
مصوبه

) ) :۱۲۱ه
٢٧/٢/١٣٩٣: نېه
ساسـي قـانون   دافغانستان د اېجريولس

مادې له درج شوي حکم سره سم، ېیمي نود
يپه عمومشنبې ورېد نېې٢٧/٢/١٣٩٣د 
دافغانستان  اسالمي جمهوریـت د  ېه کنغو

)۶۷(د تشکیل او واک دقانون د ېقضائیه قو
د افغانستان ،تعدیل په هکلهې دفقر)۳(د ېماد

کال د ۱۳۹٢ئیس د رتوريـاسالمي جمهد
يه تقنین) ۱۴۱(نېې) ۷(دېمیاشتدکب

فرمان تصویب ک.
"يابراهیم"عبدالرووف 

رئیسېجريدولس

می افغانستاندولت جمهوری اسال
شورای ملی
ولسی جرگه

مصوبه
)۷(مؤرخ) ١٤١(فرمان تقنینی شماره 

رئیس جمهوری ١٣٩٢حوت سال 
ۀتعدیل فقرۀاسالمی افغانستان در بار

قانون تشکیل و ) ٦٧(ۀماد) ٣(
قضائیه جمهوری ۀصالحیت قو

اسالمی افغانستان
)١٢١: (شماره
٢٧/٢/١٣٩٣: تاریخ

نـودم قـانون   ۀادسی از حکم مندرج مأته ب
ـ  ۀاساسی افغانستان، ولسی جرگه در جلس

٢٧/٢/١٣٩٣عمومی روز شـنبه مـؤرخ   
)٧(مؤرخ ) ١٤١(خویش فرمان تقنینی شماره 

رئیس جمهوری اسالمی ١٣٩٢سال تحو
) ٣(ۀتعـدیل فقـر  ۀافغانستان را در بـار 

ۀقانون تشکیل و صالحیت قـو ) ٦٧(مادۀ 
ـ  ویب قضائیه جمهوری اسالمی افغانستان تص

.نمود
"ابراهیمی"عبدالرووف 

رئیس ولسی جرگه

ج



)١١٤٠(مسلسل نمبر رسمي جريده ٣٠/٤/١٣٩٣
ي جمهوري دولتد افغانستان اسالم

يشوريمل
د قوېد قضائیهمشرانو جره

تشکیل او واک د قانون داووه 
فقرې د تعدیل )٣(شپېتمې مادې د 

د افغانستان د اسالمي ،په هکله
ه ) ۱۴۱(جمهوریت د رئیس د 

مصوبهتقنیني فرمان 
) ) :۱۱۹ه
١٣/٣/١٣٩٣: نېه

مشرانو جرې د اساسي قانون د نوي یمې 
ــم، د  ــره س ــم س ــه حک ــادې ل م

نېې په عمومي غونـه  ۱۳۹۳/ ۳/ ۱۳
کې د قضائیه قوې د تشکیل او واک د 

فقرې د ) ۳(قانون داووه شپېتمې مادې د 
تعدیل په هکله، د افغانستان د اسـالمي  

ه تقنیني ) ۱۴۱(ریت د رئیس د جمهو
فرمان د رایو په اکثریت تصویب ک.

"مسلمیار"يفضل هاد
رئیسېد مشرانو جر

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی

مصوبهمشرانو جرگه
در مورد فرمان تقنینی شماره 

رئیس جمهوری اسالمی ) ١٤١(
) ٣(افغانستان در بارۀ تعدیل فقرۀ 

مادۀ شصت و هفتم قانون تشکیل و 
صالحیت قوۀ قضائیه

)١١٩: (شماره
١٣/٣/١٣٩٣:تاریخ

سی از حکم مادۀ نودم قانون اساسی أته ب
ــان   ــرانوجرگه فرم ــتان، مش افغانس

رئیس جمهـوری  ) ١٤١(تقنینی شماره 
ۀ فقـر تعدیلۀاسالمی افغانستان در بار

شصت و هفتم قانون تشکیل و ۀماد)٣(
ـ  ۀصالحیت قو ۀقضـائیه را، در جلس

خــویش بــه ١٣/٣/١٣٩٣عمــومی 
.نموداکثریت آراء تصویب
"مسلمیار"فضل هادی 

رئیس مشرانو جرگه

د



)١١٤٠(مسلسل نمبر رسمي جريده ٣٠/٤/١٣٩٣

دافغانستان داسالمي جمهوریت د 
قضائیه قوې دتشکیل اوواک د 

) ۳(قانون داووه شپېتمې مادې د
فقرې تعدیل

:لوم ماده
ـه  ) ۱۱۰۹(ش کال په . ھـ۱۳۹۲د 

رسمي جریده کې خپور شوي د افغانستان 
د اسالمي جمهوریت د قضائیه قـوې د  

قانون د اووه شپېتمې تشکیل او واک د
په الندې متن تعدیل ،فقره دې) ۳(مادې 

:شي
:اووه شپېتمه ماده

د هغو والیتونو په مرکزونو کې چې ) ۳(
نـه د اطفالو ابتدائیه محکمه جوه شوې

د رسـید ته وي، د اطفالو سرغونو
هماغه والیت د مرکز د اري ابتدائیـه  

ـ   ه محکمې د عمومي جزاء د دیـوان پ
.ورت موميواسطه ص

:دوه یمه ماده
دغه تعدیل د توشېح له نېې خه نافذ او 

.په رسمي جریده کې دې، خپور شي

شصت و ۀماد) ٣(تعدیل فقرۀ
هفتم قانون تشکیل و صالحیت 

قضائیه جمهوری اسالمی ۀقو
افغانستان

:مادۀ اول
مادۀ شصت و هفـتم قـانون   ) ٣(فقرۀ 

تشــکیل و صــالحیت قــوۀ قضــائیه 
سالمی افغانسـتان منتشـرۀ   جمهوری ا

ــمار  ــمی ش ــدۀ رس ) ١١٠٩(هجری
ش به متن ذیل تعدیل .هـ١٣٩٢سال 
:گردد

:مادۀ شصت و هفتم
در مراکز والیاتی کـه محکمـۀ  ) ٣(

اطفال ایجادنشده باشد، رسیدگی ائیهابتد
به تخلفات اطفال توسط دیوان جـزای  

ــه شــهری عمــو می محکمــۀ ابتدائی
والیـــت صـــورت مرکزهمـــان

.ردمی گی
:مادۀ دوم

این تعدیل از تاریخ توشیح نافـذ و در  
.جریدۀ رسمی نشر گردد



)١١٤٠(مسلسل نمبر رسمي جريده ٣٠/٤/١٣٩٣
د ملي شوري د مجلسینو د مصوبو د 

د افغانستان اسالمي توشېح په هکله،
جمهوریت د رئیس 

فرمان
)٥٠(: ه
۱۳۹۳/۴/۱۴: نېه

:لوم ماده
د ملــي شــوري د ولســي جرــې د 

ه مصوبه ) ۱۲۰(نېې ۱۳۹۳/۲/۲۷
۱۳۹۳/۳/۱۳مشرانو جرـې د  او د
ه مصوبه چـې د هغـو   ) ۱۱۶(نېې 

نېې پـه  ۱۳۹۲/ ۱۲/ ۲۶پربنس، د 
ه رسمي جریده کې خپـور  ) ۱۱۲۸(

شوي د مدني محاکماتو د اصولو د قانون 
د یوسلو نهه اویایمې مادې د تعدیل پـه  

ه ) ۱۴۰(نېې ۱۳۹۲/۱۲/۷هکله، د 
.تقنیني فرمان رد شوی دی، توشېح کوم

:دوه یمه ماده
دغه فرمان د توشېح له نېې خه نافذ او 
د ملي شوري د مجلسینو له مصوبو سره 
یو ای دې، په رسمي جریده کې خپور 

ه رسمي ) ۷۲۲(کال په ۱۳۶۹او د 

فرمان 
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

در مورد توشیح، مصوبات مجلسین 
شورای ملی

) ٥٠: (شماره
١٤/٤/١٣٩٣: تاریخ

:مادۀ اول
ــوب ــماره ۀمص ــؤرخ ) ١٢٠(ش م

ۀولسی جرگه و مصـوب ٢٧/٢/١٣٩٣
١٣/٣/١٣٩٣مـؤرخ  ) ١١٦(شماره 

مشرانو جرگه شورای ملی را کـه بـر   
) ١٤٠(اساس آنها فرمان تقنینی شماره 

در مورد تعـدیل  ٧/١٢/١٣٩٣مؤرخ 
یکصدو هفتاد و نهم قانون اصول ۀماد

ۀ رسـمی  جریدۀمحاکمات مدنی منتشر
٢٦/١٢/١٣٩۲رخ ؤم)١١٢٨(شماره 

.دارممیرد گردیده است، توشیح 
:مادۀ دوم

هاین فرمان از تاریخ توشیح نافذ و همرا
با مصوبات مجلسین شورای ملـی، در  

رسمی نشر و حکم مادۀ یکصدو ۀجرید
م قانون اصول محاکمـات  هفتاد و نه



)١١٤٠(مسلسل نمبر رسمي جريده ٣٠/٤/١٣٩٣
جریده کې خپور شوي د مدني محاکماتو 

مادېدیوسلو نهه اویایمېقانون دد اصولو
.کېيحکم کمافي السابق نافذ ل

حامد کرزی
اسالمي جمهوریت رئیسدافغانستان د

رسـمی شـماره   مدنی منتشرۀ جریدۀ
کمافی السابق نافذ ١٣٦٩سال ) ٧٢٢(

. پنداشته می شود
حامد کرزی

می افغانستانرئیس جمهوری اسال



)١١٤٠(مسلسل نمبر رسمي جريده ٣٠/٤/١٣٩٣
افغانستان اسالمي جمهوري دولتد

ولسي جرهيملي شور
محاکماتو د اصولو د قانون د يد مدن

د تعدیل په هکلـه د  ېماد)۱۷۹(
یـت د  جمهوريافغانستان د اسالم

ې میاشتدکال د کب۱۳۹۲رئیس د
مانفريه تقنین) ۱۴۰(نېې ۷د 

مصوبه
) ) :۱۲۰ه
٢٧/٢/١٣٩٣: نېه

ولسي جره د افغانستان د اساسي قانون 
د نوي یمې مادې له درج شوي حکم سره 

نېې د شنبې ورې ٢٧/٢/١٣٩٣سم، د 
په عمومي غونه کې د مدني محاکماتو د 

مادې د تعدیل ) ۱۷۹(اصولو د قانون د 
په هکله د افغانستان د اسالمي جمهوریت 

کال د کب د میاشتې ۱۳۹۲د د رئیس 
ه تقنینـي فرمـان   ) ۱۴۰(نېې ۷د 

رد ک.
"يابراهیم" عبدالرووف 

رئیسېجريد ولس

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
ولسی جرگهملی یشورا

مصوبه
مؤرخ ) ١٤٠(فرمان تقنینی شماره 

رئیس ١٣٩٢حوت سال ٧
جمهوری اسالمی افغانستان دربارۀ 

قانون اصول) ١٧٩(مادۀ 
حاکمات مدنیم

) ١٢٠: (شماره
٢٧/٢/١٣٩٣: تاریخ

نودم قانون به تأسی از حکم مندرج مادۀ
ر داساسی افغانستان، ولسـی جرگـه   

عمــومی روز شــنبه مــؤرخ ۀجلســ
خویش فرمان تقنینـی  ٢٧/٢/١٣٩٣

حوت سـال  ٧مؤرخ ) ١٤٠(شماره 
ــالمی ١٣٩٢ ــوری اس ــیس جمه رئ

) ١٧٩(تعدیل مادۀ ۀافغانستان را دربار
ــدنی  ــات م ــول محاکم ــانون اص ق

. رد نمود
"ابراهیمی"عبدالرووف 

رئیس ولسی جرگه



)١١٤٠(مسلسل نمبر رسمي جريده ٣٠/٤/١٣٩٣
د افغانستان اسالمي جمهوري دولت

ملي شوري مشرانو جره
د مدني محاکماتو د اصولو د قانون د 
یوسلونهه اویایمې مادې د تعدیل په 

هکله د افغانستان د اسالمي 
ه ) ۱۴۰(د رئیس د جمهوریت

تقنیني فرمان په اه مصوبه
)  :)۱۱۶ه
١٣/٣/١٣٩٣: نېه

ېیميد اساسي قانون د نوېمشرانو جر
١٣/٣/١٣٩٣له حکم سره سم، د ېماد

ـ  ينېې په عموم د مـدني  ېغونـه ک
محاکماتو د اصولو د قانون د یوسلونهه 

د افغانستان ،تعدیل په هکلهېمادېاویایم
) ۱۴۰(جمهوریت د رئیس د يد اسالم

یو پـه اکثریـت   أفرمان د ريه تقنین
رد ک.

"مسلمیار" فضل هادي 
د مشرانو جرې رئیس

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
مصوبهشورای ملی مشرانو جرگه

در مورد فرمان تقنینی شماره 
رئیس جمهوری اسالمی ) ١٤٠(

افغانستان در بارۀ تعدیل مادۀ 
یکصدو هفتاد و نهم قانون اصول 

حاکمات مدنیم
)١١٦: (شماره
١٣/٣/١٣٩٣: تاریخ

به تأسی از حکم مادۀ نودم قانون اساسی 
افغانستان، مشرانوجرگه فرمان تقنینـی  

جمهوری اسالمی رئیس) ١٤٠(شماره 
تعدیل مادۀ یکصـدو  افغانستان در بارۀ

هفتاد و نهم قانون اصول محاکمـات  
ـ  عمــومی ۀمــدنی را، در جلسـ

یت آراء خویش به اکثر١٣/٣/١٣٩٣
.رد نمود

"مسلمیار"فضل هادی 
رئیس مشرانو جرگه



)١١٤٠(مسلسل نمبر رسمي جريده ٣٠/٤/١٣٩٣
د ملي شوري د مجلسینو د مصوبو د 

د افغانستان اسالمي توشېح په هکله،
جمهوریت د رئیس 

فرمان
)٥١(: ه
۱۳۹۳/۴/۱۴: نېه

:لوم ماده
د ملــي شــوري د ولســي جرــې د 

ه مصوبه ) ۱١٩(نېې ۱۳۹۳/۲/۲۷
۱۳۹۳/۳/۱۳او د مشرانو جرـې د  

ه مصوبه چـې د هغـو   ) ۱۱٧(نېې 
ـې پـه   ېن٢٦/١٢/١٣٩٢پربنس، د 

ه رسمي جریده کې خپـور  ) ۱۱۲۸(
دقانونونودرسیدداطفالودسرغشوي 

تعـدیل پـه هکلـه، د    دېمادېمشپد 
ه تقنیني ـ) ۱۴٢(نېې۱۳۹۲/۱۲/۷

.فرمان رد شوی دی، توشېح کوم
:دوه یمه ماده

ه نېې خه نافذ او دغه فرمان د توشېح ل
مجلسینو له مصوبو سره یو د ملي شوري د

ای دې، په رسمي جریده کې خپور او د 
ه رسمي جریده ) ٨٤٦(کال په ۱۳٨٤

فرمان 
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

در مورد توشیح، مصوبات مجلسین 
شورای ملی

) ٥١: (شماره
١٤/٤/١٣٩٣: تاریخ

:مادۀ اول
ــوب ــماره ۀمص ــؤرخ ) ١١٩(ش م

ۀولسی جرگه و مصـوب ٢٧/٢/١٣٩٣
١٣/٣/١٣٩٣مـؤرخ  ) ١١٧(شماره 

ه شورای ملی را کـه بـر   مشرانو جرگ
) ١٤٢(اساس آنها فرمان تقنینی شماره 

در مورد تعـدیل  ٧/١٢/١٣٩٢مؤرخ 
ششم قانون رسیدگی به تخلفـات  ۀماد

رسـمی شـماره   ۀجریدۀاطفال منتشر
ــ) ١١٢٨( ٢٦/١٢/١٣٩٢رخ ؤمـ

.دارمگردیده است، توشیح میرد
:مادۀ دوم

هاین فرمان از تاریخ توشیح نافذ و همرا
ات مجلسین شورای ملـی، در  با مصوب

رسمی نشر و حکم مادۀ ششـم  ۀجرید
ۀقانون رسیدگی به تخلفات اطفال منتشر



)١١٤٠(مسلسل نمبر رسمي جريده ٣٠/٤/١٣٩٣
وونداطفـالو دسـرغ  خپور شوي کې

حکـم  ېمادېمدشپدقانون درسید
.کېيالسابق نافذ لکمافي

حامد کرزی
دافغانستان داسالمي جمهوریت رئیس

سـال  ) ٨٤٦(رسمی شـماره  ۀجرید
کمافی السابق نافـذ پنداشـته   ١٣٨٤
. می شود

حامد کرزی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان



)١١٤٠(مسلسل نمبر رسمي جريده ٣٠/٤/١٣٩٣
افغانستان اسالمي جمهوري دولتد

ولسي جرهملي شوری
دته درسیدېوناطفالوسرغد 

مادې د تعدیل په ېمشپقانون د 
هکله دافغانستان داسالمي جمهوریت 

کال دکب دمیاشتې۱۳۹۲د رئیس د
فرمانه تقنیني)۱۴٢(نېې ٧د 

مصوبه
) ) :۱١٩ه
٢٧/٢/١٣٩٣: نېه
د افغانستان د اساسي قانون جرې يولس
یمې مادې له درج شوي حکم سره يد نو

د شنبې ورې نېې٢٧/٢/١٣٩٣سم، د
ېوناطفالوسرغپه عمومي غونه کې د 

مـادې د  ېمدقانون دشپته درسید
تعدیل په هکله د افغانستان د اسـالمي  

کال د کب ۱۳۹۲جمهوریت د رئیس د 
نیني ه تق) ۱۴٢(نېې ) ۷(د میاشتې د 
فرمان رد ک.

"يابراهیم" عبدالرووف 
ې رئیسجريد ولس

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی

مصوبهجرگهولسی 
مؤرخ ) ١٤٢(فرمان تقنینی شماره 

رئیس ١٣٩٢حوت سال ٧
جمهوری اسالمی افغانستان دربارۀ 
تعدیل مادۀ ششم قانون رسیدگی به 

تخلفات اطفال
) ١١٩: (شماره
٢٧/٢/١٣٩٣: تاریخ

به تأسی از حکم مندرج مادۀ نودم قانون 
ر داساسی افغانستان، ولسـی جرگـه   

ؤرخ جلســۀ عمــومی روز شــنبه مــ
خویش فرمان تقنینـی  ٢٧/٢/١٣٩٣

حوت سـال  ٧مؤرخ ) ١٤٢(شماره 
رئیس جمهــوری اسـالمی ١٣٩٢

ششـم افغانستان را دربارۀ تعدیل مادۀ 
قانون رسیدگی به تخلفـات اطفــال  

. رد نمود
"ابراهیمی"عبدالرووف 

رئیس ولسی جرگه



)١١٤٠(مسلسل نمبر رسمي جريده ٣٠/٤/١٣٩٣
د افغانستان اسالمي جمهوري دولت

ملي شوري مشرانو جره
دقانون ته درسیدېونداطفالو سرغ

د کلههتعدیل پهدېمادېمدشپ
جمهوریت د رئیس يافغانستان د اسالم

فرمان په اهيه تقنین) ۱۴٢(د 
مصوبه

) ١١٧(:ه
١٣/٣/١٣٩٣: نېه

مشرانو جرې د افغانسـتان د اساسـي   
قانون د نوي یمې مادې له حکم سره سم، 

نېې په عمومي غونه ١٣/٣/١٣٩٣د 
تـه درسـید  ېونداطفالو سرغکې 

تعدیل په هکله د د ې مادې مدقانون دشپ
افغانستان د اسالمي جمهوریت د رئیس د 

یـو پـه   أره تقنیني فرمان د) ۱۴٢(
.ثریت رد کاک

"مسلمیار" فضل هادي 
د مشرانو جرې رئیس

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی

مصوبهمشرانو جرگه
) ١٤٢(مورد فرمان تقنینی شماره در

فغانستان در رئیس جمهوری اسالمی ا
تعدیل مادۀ ششم قانون رسیدگی بارۀ

فات اطفاللبه تخ
)١١٧: (شماره
١٣/٣/١٣٩٣: تاریخ

به تأسی از حکم مـادۀ نـودم قـانون    
ــرانوجرگه  ــتان، مش ــی افغانس اساس

رئـیس  ) ١٤٢(فرمان تقنینی شـماره  
در بـارۀ  جمهوری اسالمی افغانسـتان 

تعدیل مادۀ ششم قانون رسـیدگی بـه   
تخلفات اطفال را، در جلسۀ عمـومی  

خویش به اکثریت آراء ١٣/٣/١٣٩٣
.رد نمود

"مسلمیار"فضل هادی 
رئیس مشرانو جرگه



)١١٤٠(مسلسل نمبر رسمي جريده ٣٠/٤/١٣٩٣

:اشتراك ساالنه

افغـــانی) ٩٠٠(:در مركـــز و واليـــات  
ــت  ــامورین دول ــرای م ــا : ب ــف ۲۵ب ــد تخفی فیص

برای متعلمین و محصلین با ارائـه تصـدیق، نصـف قیمـت    
فیصد تخفیف از قیمت روی جلد۱۰ی کتاب فروشی ها با برا

ــور  ــارج از کش ــائی ) ۲۰۰:           (خ ــر امریک دال



)١١٤٠(مسلسل نمبر رسمي جريده ٣٠/٤/١٣٩٣
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