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غانستان دسودار داف
دقانون وخوناو صنایعو د

دافغانستان ، دتوشېح په هکله
یسئاسالمي جمهوریت در

فرمان
)٨٣(: ه 

٢٦/٧/١٣٩١: نېه 
:م ماده ول

) ۶۴( اساسي قانون د د افغانستان د
فقرې د حکـم لـه      ) ۱۶(مادې د   

مخې، د افغانستان د سودار او      
ــانون چــې د صــنایعو  ــو ق خون

ـ شـوري د ـ هی     د ملي    ت  د   ئ
ــې ٢٦/١/١٣٩١ ــې ) ۳۰(نې 

فصلونو او   )٤(پرېکې په لکې په     
مــادوکې فیــصله شــوی، ) ۱۷(

.توشېح کوم
:دوه یمه ماده 

دغه فرمان له قانون او د ملي شوري 
ت له پرېکې ئد مجلسینو د  هی

فرمان
رئیس جمهوری اسالمی 

،ر مورد توشیحافغانستان د
صنایعقانون اتاق تجارت و

افغانستان
)٨٣: (شماره 

٢٦/٧/١٣٩١: تاریخ 
:مادۀ اول 

مـادۀ  ) ١٦(ۀ  فقربه تأسی ازحکم    
، قانونقانون اساسی افغانستان) ٦٤(

را افغانـستان  صنایع اتاق تجارت و  
مـؤرخ  ) ٣٠(طی فیصلۀ شماره    که  
ــت٢٦/١/١٣٩١ ــتلط هیئ مخ

ــی  ــورای ملـ ــسین شـ مجلـ
ــل  ــه داخ ــصل و ) ۴(ب ) ۱۷(ف

ــیده،   ــصویب رس ــه ت ــاده ب م
.دارمتوشیح می

:مادۀ دوم 
فیـصلۀ واین فرمان همراه با قانون      

هیئت مختلط مجلسین شورای

الف
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سره یوای، له خپرېدو وروسته په 
.رسمي جریده کې نافذېي

حامد کرزی
جمهوریتيانستان داسالمدافغ

رئیس

درجریدۀ رسمی بعد از نشرملی 
.گرددنافذ می

حامد کرزی
اسالمییرئیس جمهور

افغانستان

ب
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اسالمي جمهوریتدافغانستان
يي شورمل

فیصله
 راو دافغانستان دسودا

خونې قانوند و صنایع
)٣٠(: ه ېپرله پس

١٣٩١/١/٢٦:نېه فیصلېد
ېقانون دسـلم   سيدافغانستان داسا 

ې له درج شوي حکم سره سم،       ماد
د دواو غونو له لور      يدملي شور 

ور غو خه جو شوی  هیئت     ل
د افغانستان د سودار او صنایعو د       
خونې قانون په لـورو فـصلونو او     

یر تعدیلونو او   اووه لس مادوکې له یوشم    
دمیاشتې  وريکال د   ۱۳۹۱ایزاد سره د    

ه فیصله کویشتمه نېپه شپ.
ئت رئیس هید

رمضان جمعه زاده
ئت مرستیال هید

انمولوی عبدالوهاب عرف

ن اجمهوری اسالمی افغانست
شورای ملی

فیصله
صنایعقانون اتاق تجارت و

انتافغانس
)٣٠(: مسلسل ۀشمار

٢٦/١/١٣٩١:فیصلهتاریخ 
أسی ازحکم مندرج مادۀ صـدم      ته  ب

قانون اساسی افغانـستان، هیئـت      
مختلط مجلسین شورای ملی مرکب     
ازچهار چهار نفراز اعـضای هـر      

صـنایع واتاق تجارت   جرگه قانون   
فـصل  چهاررا به داخـل      افغانستان

ماده توأم با یک سلسله تعدیالت       هفدهو
و ایزاد به تاریخ بیست وششم ماه حمل        

.نمودفیصله١٣٩١سال 
رئیس هیئت مختلط
رمضان جمعه زاده
معاون هیئت مختلط

مولوی عبدالوهاب عرفان

ج
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فهرست مندرجات
نافغانستاوصنایعاتاق تجارت قانون 

فصل اول
احکام عمومی

صفحهعنوانماده

١......................................................مبنی وهدف :اولمادۀ
٢................................ایجاد اتاق تجارت وصنایع افغانستان:دوممادۀ

٢.......................................................م اختصارینا:مادۀ سوم
٣..........................................................شخصیت:مادۀ چهارم
٣....................................................کسب عضویت:مادۀ پنجم 
٤................................................................مقر:مادۀ ششم
٤........................................................اصطالحات:مادۀ هفتم

فصل دوم
وظایف وصالحیت های اتاق

٥..............................................وظایف وصالحیت ها:مادۀ هشتم
١٠.............................................ارتشکیالتی اتاقساخت:مادۀ نهم
١١..................................منابع تمویل وامور مالی وحسابی:مادۀ دهم

١٢.........................................................انتخابات: مادۀ یازدهم

د
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فصل سوم
حادیه های سکتوریثبت انجمن ها وات

١٤................................ .............................ثبت:مادۀ دوازدهم
١٥..................................................درخواست ثبت:مادۀ سیزدهم

١٦..................................حاالت بی اعتبار شدن سند ثبت: مادۀ چهاردهم
مچهارفصل

احکام متفرقه
١٦........................................وضع طرزالعمل ها ولوایح:مادۀ پانزدهم

١٧...............................................عدم فروش ملکیت: مادۀ شانزدهم
١٧..............................................................انفاذ:مادۀ هفدهم 

ه
ـ
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او دافغانستان دسودار
قانونېخونصنایعو د

لومی فصل 
عمومي حکمونه

او موخهمبني
:لوم ماده

غانستان د اساسي   ـانون د اف  ـدغه ق 
وولـسمې او   ـ، ی يمـانون د لس  ـق

د حکمونو په رـا      يدیارلسمې ماد 
موخو د پلـي کېـدو       يکې، د الند  
:یضع شوی دپه منظور، و

د خصوصي سکتور د متـشبثینو   -١
.ـالتـله حقوقو خه م

۲- رنعت په  صکرنې او   ،  دسودا
مالتـ، سکتور  خصوصيبرخوکې د 

وده او پراختیا اودکانونو، خدماتو او      
صنفي فعالیتونو او نـورو اقتـصادي      

.تشبثاتو په برخه کې پانه اچونه
انفرادي،په کچه د هېوادد-۳
ي او اتحـادیو جمنـي، ان ،رکتيـش

ــو د    ــواز لرونک ــوپراتیفي ج ک

صنایعوقانون اتاق تجارت 
افغانستان
فصل اول

احکام عمومی 
هدفمبنی و
: ل مادۀ او

در روشــنی احکــام ایــن قــانون 
م و سیزدهم   ـازدهـ، ی مواد دهـم 

ــستان   ــی افغان ــانون اساس ، ق
ـ  ـنظور تحقق اه  ـبه م  ل ـداف ذی

:وضع گردیده است
حمایــت ازحقــوق متــشبثین-١

. سکتور خصوصی
سکتوروانکشاف  رشدحمایت،  -٢

،تجـارت هایزمینهدرخصوصی
گـذاری  و سرمایه    صنعتزراعت و 
فعالیـت  و خدماتمعادن، دربخش

.اقتصادیتشبثات سایر صنفی وهای 
انسجام وهمآهنگی فعالیت های-٣

ـنعتی، زراعتی ، معادن،    صتجارتی،
خدماتی و تـشبثات صـنفی دارای       
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سوداریز، صنعتي، کرنیز، کـانونو،     
خدماتي او صنفي تشبثاتو د فعالیتونو      

.سمون او همغي
د متـشبثینو  خصوصي سکتور د-۴

ختیا په ملـي او     ااو پر  اقتصادي وده 
.ـهغه مالتدکچهبین المللي 

ــودار او  ــستان د س د افغان
دلېجوېخونصنایعو د

:دوه یمه ماده
د  ددې قانون په لوم مـاده کـي       

او د هغو کیدو يپلد  درج شووموخو 
داوندوفعالیتونو د سمون په منظور،     

ر او صـنایعو   اد افغانستان د سود   
.خونه جوېي

لن نوم
:مادهدرېیمه

ر او صـنایعو   اد افغانستان د سود   
تر دې وروسته پدې قانون کې      خونه  

.يمه یادېپه نا) خونې(د 

جواز انفرادی ، شرکتی ، انجمنی ،       
سـطح درکـوپراتیفی و اتحادیوی

.کشور
اقتــصادی رشــد وانکــشاف -٤

یت و حما متشبثین سکتورخصوصی   
.درسطح ملی وبین المللیآن 

وصـنایع  تاق تجـارت  اایجاد
افغانستان

: م دومادۀ 
به منظور تحقق اهـداف منـدرج       
مادۀ اول ایـن قـانون وانـسجام       

، اتـاق   فعالیت هـای مربـوط آن     
افغانستان ایجـاد   صنایع وتجارت  
.می گردد

نام اختصاری
: م وسمادۀ 

اتاق تجارت وصنایع افغانستان منبعد     
یـاد مـی    ) اتاق(این قانون بنام     در

.گردد
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شخصیت 
:مادهلورمه

خونـه دخپلـواک حکمـي، غیـر     
غیر سیاسي او غیر انتفاعي     حکومتي،

شخصیت لرونکې ده او دسودار    
او صنایعو له وزارت او نورو اوندو       

 ادارو سره په همکـار    وزارتونو او   
.فعالیت کويکې
غیتوب ترالسه کولد

:مادههپنم
داریز، شي دسو متشبثین کولی    -۱

کاني، کرنیز، خـدماتي او     صنعتي،  
خـونې د  په لرلو سـره     صنفي جواز   

.کيغیتوب ترالسه
اتحاديې، کوپراتیفونه  انجمنونه،   -۲

او نور اقتـصادي بنـسونه چـې د         
کرنې، کـانونو،    ،سودار، صنعت 

تشبثاتو په برخوکې    صنفي خدماتو او 
فعالیت لري او د جواز لرونکي دي،       

ـ   ن او اونـدې    قـانو د   يکولی ش
ــو  ــنامې د حکمون ــابقاساس مط

غیتـوب  توه د خونې    په داوطلبانه   

شخصیت 
:مادۀ چهارم

ــاق  ی شخــصیت حکمــیداراات
، غیر سیاسـی    غیر حکومتی مستقل،

وغیر انتفاعی بوده که درهمکـاری      
با وزارت تجارت وصنایع وسـایر      
وزارت هـــا و ادارات ذیـــربط 

. نمایدفعالیت می
کسب عضویت

:ممادۀ پنج
، تجارتیجواز با داشتنمتشبثین   -۱

صـنفی معدنی ، زراعتی ،     ،  صنعتی
توانند، عضویت اتـاق    میخدماتیو

.نمایند را حاصل
، انجمــن هــا، اتحادیــه هــا-۲

کوپراتیف ها و سایر نهـاد هـای        
،اقتصادی که در زمینه های تجارت       

صنعت، زراعت، معادن، خدمات و     
و تشبثات صنفی فعالیـت دارنـد     

احکام مطابق   د،ندارای جواز می باش   
به صورتاساسنامۀ مربوطقانون و

را می توانند عضویت اتاق     داوطلبانه  
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.ترالسه کي
یا

:مادهشپمه
دخونې مرکزي دفتـر دکابـل  پـه      

نمایند یې  او موقعیت لري  ارکې
په والیتونو او بهرنیو هېوادونـوکې،      

.جوېيعندالضرورت 
اصطالحانې 

:مادهاوومه
حانې، پدې قانون کې الندې اصطال    

:دغه مفاهیم افاده کوي
ه حقیقي او حکمـي     غه: متشبث -۱

ــانون د  ــې د ق ــصیت دی چ شخ
، صـنعتي،   سوداریزمطابق  حکمونو  

او صــنفي  خــدماتي، کرنیز،کــاني
ترسره کـوي او د اونـد       فعالیتونه

.فعالیت د جواز لرونکی دی
۲- ري خونـه   ههغـه  : سودا

د دې  حکمي شخـصیت دی چـې     
ــورو ــونې او د ن ــو دخ هېوادون

سودار د خونو ترمن د توافق پر       
بنس په مختلفو رونو او د و       

.حاصل نمایند
مقر 
:ششممادۀ 
در شـهر کابـل     مرکزی اتاق   دفتر  

نمایندگی هـای آن    و موقعیت داشته 
در والیات وکـشورهای خـارجی      

.گرددایجاد میعندالضرورت
اصطالحات

:مادۀ هفتم
اهیم اصطالحات آتی در این قانون مف     

:ذیل را افاده می نمایند
شخـصیت حقیقـی    : متشبث -١

احکـام  به  وحکمی است که مطابق     
ی، صنعتی، تجارتن فعالیت های    قانو

را  صنفی وخدماتیزراعتی، معدنی، 
جواز فعالیت مربوط   انجام می دهد و   

.باشدمی ارا دار
شخصیت :اتاق تجارت مشترک   -٢

به اساس توافق   که می باشد حکمی  
هـای  اتـاق و اتـاق     میان ایـن  

ــا    ــشور ه ــایر ک ــارت س تج
گسترش مناسبات اقتصادی   به خاطر   
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منافعو پر مبنا د اقتصادي ایکـو د        
.جوېيپراختیا لپاره 

انجمنونه، اتحادیې او اقتصادي      -۳
غیـر  حکمـي او    هغه :کوپراتیفونه
ــاعي  شخــصیتونه دي چــې دانتف

سودار ، صنعت، کرنې، کـانونو      
ه برخو کې فعالیت لري،    پخدماتواو  

صنف خه استازیتوب کوي   له اوند 
ونوانتفـاعي فعـالیت   اوغي یـې د   

.يونکي دلر
دوه یم فصل

د خونې دندې او واکونه
دندې او واکونه

:مه مادهات
خونه د النـدې دنـدو او واکونـو         

:لرونکې ده
له دولت سره په تفاهم کـې د        -۱

خصوصي سکتور پر واندې د پرتـو   
ــتونزو د ــواو س ــه ول ــه من ل

دخودکفایي، دکار دای د رامنته     
کولو او د اقتـصاد دودې لپـاره د         
سودار، صنعت، کرنې، کـانونو،     

در عرصه های مختلف و برمبنـای       
.ایجاد می گرددمنافع مشترک

انجمن هـا، اتحادیـه هـا و         -٣
شخصیت : کوپراتیف های اقتصادی  

های حکمی وغیر انتفاعی اند کـه       
تجارت، صنعت، زراعت،   دربخش  

از  ،شتهدن و خدمات فعالیت دا    امع
صنف مربوط نمایندگی می نماید و      
اعضای آن دارای فعالیـت هـای       

.انتفاعی می باشند
فصل دوم 

وظایف وصالحیت های اتاق
وظایف وصالحیت ها 

:هشتممادۀ
اتاق دارای وظایف وصالحیت های     

:ذیل می باشد 
انسجام وهم آهنگـی فعالیـت       -١

سکتورخـصوصی درعرصـه   های  
عـت، های تجارت، صـنعت، زرا    

ــشبثات   ــدمات و ت ــادن، خ مع
صنفی اعم از انفرادی و جمعـی در        
جهت رشد اقتصاد، ایجـاد محـل       
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صـنفي   ياو جمع  يخدماتو او انفراد  
تشبثاتو په برخو کـې د فعـالیتونو        

.انسجام او همغي
دولتي  د غوتنې په صورت کې     -۲

واکمنو مراجعو تـه د اقتـصادي او        
.واندې کولتخنیکي مشورو 

دلومیتوبونو پـه   ي اقتصاد   دمل -٣
توه د کورنیو او بهرنیو پانو اچونو       
هونه، جلب او مـال تـ او پـه          
افغانستان کې د دولت او نیـوالې       
تولنې د پانې اچونې د مـال تـ د          

.ترالسه کولو لپاره د زمینې برابرول
د صـادراتو د    ه کچه   د هېواد پ   -٤

د اغېزمنـو   هونې او پرمختیا لپاره     
کول او د الزمو     ېواندیزونو واند 

.تصمیمونو نیول
تولیداتو د کیفیت په     د کورنیو  -٥

مصرف کوونکو د خبرولـو      هکله د 
لـه الرې  اوندې خپرونـې  د  لپاره  

.کولاشتهار او تبلیغ
٦-     رد بهرنیو هېوادونو د سودا

ــو  ــنایعو د خون ــو او ص د نیوال
ي لـه افغـان   لـه الرې    فدراسیونونو  

کار، خودکفایی و رفع موانع رشـد       
فرا راه سکتور خصوصی در تفـاهم       

.با دولت
مشوره هـای اقتـصادی      ارایۀ -٢

وتخنیکی به مراجع ذیصالح دولتی     
.عندالتقاضا

، جلـب و حمایـت از       تشویق-٣
هـای داخلـی و      سرمایه گـذاری  

خارجی در اولویت های اقتصاد ملی      
و زمینه سازی برای کسب حمایت      
دولت و جامعۀ بین المللی از سرمایه       

.گذاری در افغانستان
ــۀ -٤ ــؤثر  ارای ــشنهادات م پی
ــت  و ــصامیم الزم جه ــاذ ت اتخ

ــادرات   ــشاف ص ــشویق وانک ت
.سطح کشوردر
ــارۀ   -٥ ــغ درب ــتهار وتبلی اش

غـرض  داخلـی    کیفیت تولیـدات  
از  آگاهی مـصرف کننـده گـان      

. طریق نشریۀ مربوط
ــ-٦ ــورد ۀارای ــات درم معلوم

، توانـائی وحـسن معاملـۀ       اعتبار
شـرکت هـای خـارجی      تجار و 
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شرکتونو سره د سودار په معامله      
و او  د بهرنیـو سـودار    کې طرف 
ې نیکاو   واکمند اعتبار،    شرکتونو

اویائی پـه عکـس     په هکله    معاملې
.معلوماتو واندې کولد
ــې  -٧ ــورت ک ــه ص دداتیاپ

سوداریزو او بین المللي معاملو لـه       
نورو سـندونو سـره د وارداتـي        

.کولتصدیق)Invoice(بیجکونو
ــالونو-٨ ــادراتی م ــدْادص د مب

لوصـــادرتـــصدیق لیـــک
)Certificate of origin.(
او  ولد صادراتي بیجکونو ترتیب    -٩

.ثبتول
د قانون د حکمونو په حدودو       -١٠

کې د کورنیو او بهرنیو حقیقـي او        
ــه  ــرمن ل ــو ت ــي اشخاص حکم
سوداریزو او صنعتي معاملو خه د 
راپیدا شووشخو په هکله حکمیـت     

.کول
د پـه صـورت کـې       د اتیا    -١١

ــاليې ــودار، م ــنایعو س  او ص
د اسـتازو پـه     او خـونې    وزارتونو  

ملۀ تجارت با شرکت های     طرف معا 
فدراسـیون هـای    طریـق   افغانی از 

اتاقهـای تجـارت و    بین المللـی    
عکسوصنایع کشورهای خارجی  

.آن
ـ     -٧ صدیق درصورت ضـرورت ت

) Invoice(بیجک های وارداتـی     
با سایر اسناد معـامالت تجـارتی       

.و بین المللی 
ــۀ-٨ ــصدیق نامــ صدورتــ

ل صــادراتیامــوامبــدأ
)Certificate of origin. (
ترتیب وثبـت بیجـک هـای        -٩

.صادراتی 
حکمیت پیرامون اختالفـات     -١٠

ــارتی   ــامالت تج ــی از مع ناش
وصــنعتی میــان اشــخاص   

ـ  ــی وحکمـ ــی وحقیق ی داخل
خــارجی درحــدود احکــام  

.قانون
درصورت ضرورت بررسـی    -١١

قیمت های بیجک های وارداتـی و       
تعیین قیمت های کنترولی امــوال    
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ون،  د وارداتي بیجکونـو دبیـو      
ېل او د مرکي مالونو د ترخیص       
لپاره د وارداتي مالونو د کنترولي بیو       

.اکل
ــو -١٢ ــکتوري انجمنون او د س

.اتحادیو ثبتول
د  بهر کې د هېواد په دننه او        -۱۳

پیژند کورنیو محصوالتو او تولیداتو د      
لو        پـه منظـور د ننـدارتونونو

.دایرول
شـرکتونو د کورنیو او بهرنیو    -۱۴

او سودارو په هکلـه د معلومـاتي        
.جوول) دیتابېس(مرکز 

د تولید، صادراتو او د دایمي       -۱۵
کار ای د رامنته کولو په برخوکې       
معقولې ودې ته د رسېدنې داغېز ناکو      

الرو د پیژندنې په موخه د ملي 
اقتصاد په بېالبېلو برخوکې د علمـي       
مطالعاتو او تدقیق د مرکز رامنتـه       

.کول
په بېالبېلـو برخـو کـې د         -۱۶

اقتــصادي پالیــسیو طرحکــول او 
تدوینول چې په هېواد کې د ناخالص       

وارداتی جهت تـرخیص گمرکـی      
اموال بـه اشـتراک نماینـدگان       
وزارت های مالیه وتجارت وصنایع     

.و اتاق
ثبت انجمن ها واتحادیه های      -١٢

.سکتوری
یـشگاه هـا بـه      تدویر نما -١٣

ــصوالت و  ــی مح ــور معرف منظ
تولیدات داخلی درداخل وخـارج     

.کشور
معلومـــاتی ایجـــاد مرکز-١٤

جار درمورد شرکت ها وت   ) دیتابیس(
.داخلی وخارجی

ــدقیق و  -١٥ ــز ت ــاد مرک ایج
مطالعات علمی در عرصـه هـای       
مختلف اقتصاد ملـی بـه منظـور        

شناخت راه های مؤثر رسیدن به 
ه هــای رشــد معقــول در عرصــ

تولید، صادرات و ایجاد محل کـار       
.دایمی

طرح و تدوین پالیسی هـای       -١٦
ــای    ــه ه ــصادی در عرص اقت
مختلف که موجـب رشـد تولیـد     



)١٠٩١(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٢/٨/١٣٩١

ملي تولید سرانه عاید او د لوې د له         
    رلو د ودې، او د سـوداه ومن

، کرنې او د کانونو د ایستلو       صنعت
او چا د پرمختیـا او دکـسبونو د         

.پراختیا المل وري
د  ېپه مرکـز او والیتونـوک     -۱۷

متــشبثینو لپــاره د شــونتیاوو پــه 
دکنفرانسونو،سیمینارونو حدودوکې

د او د لومن او اتیا و زده کې       
.رولپرورامونو داې

و خه د   وندو دولتي ادار  له ا -۱۸
ـ    انتف ستلو او  اعی فعالیت جواز داخي

ثبت په خاطر دسودارو، شـرکتونو      
.نهواو اتحادیو الرو

تشکیالتي جوتد خوني
:مه مادهنه
خونه د عالي شـوري ، مـدیره         -۱
کمیې، د والیتونو د    ئیه  ، اجرا ئتهی

هیئت او نظار هیئـت     خونو د مدیره    
خه جوه ده چې د هغوی تشکیل ،        

ونده اساسنامه  دندې او واکونه په ا    
.کې اکل کېي 

ناخالص ملـی ، عایـد سـرانه و         
رونق تجارت، صنعت،    وفقرزدائی  

اسـتخراج و پروسـس      وزراعت  
معادن و انکـشاف پیـشه وری در        

.کشور گردد
ــا ،  -١٧ ــرانس ه ــدویر کنف ت

سیمینارها وپروگرام های آموزشـی     
ــدود  ــاز درح ــورد نی ــه وم اولی
امکانات برای متشبثین درمرکـز و      

.والیات
هنمائی تجار، شرکت هـا و  ر -١٨

اتحادیه ها به منظور ثبت واخذ جواز       
ادارات دولتـی   فعالیت انتفاعی از    

.ذیربط
ــاق ــشکیالتی اتـ ساختارتـ

:مادۀ نهم 
ــورای -١ ــشکل از ش ــاق مت ات

کمیتۀ اجرائیه ،   ،  هیئت مدیره عالی،  
و هیئت مدیرۀ اتاق های والیـات     

هیئت نظار می باشد که تـشکیل ،        
وظایف وصالحیت هـای آنهـا در       

.اساسنامۀ مربوط پیشبینی می گردد
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هیئت ې د مدیره    ئیس چ عامل ر  -۲
ې رقابتي پروسې لـه الرې      لخوا د یو  

 نــي، د خــونې وراســتخدامې
هیئت او  چارې په غاه لري، مدیره      

عامل . یئول د ې ته مس  اجرائیه کمی 
رئیس د خونې د عالي شوري، مدیره       
هیئت او اجرائیه کمیې په غونوکې      

نه پرته ون کـولی      د رأیو د حق   
.شي

عامل رئیس باید لترلـه لېـسانس      
.وي

د تمویل سـرچینې اومـالي او       
حسابي چارې

:مه مادهلس
مـالي سـرچینو     خونه له الندې  )۱(

:خه تمویلېي
.حق العضویتونه-۱
.حق العملونه-۲
د خونې له جایدادونو او شتمنیو       -۳

.خه السته راغلي عواید
مطـابق، د    د قانون د حکمونو    -۴

کورنیو او بهرنیو حقیقي او حکمـي       

رئیس عامل که در یک پروسۀ       -٢
رقابتی از جانـب هیئـت مـدیره        
استخدام می گردد، امور روزمـرۀ      

ئـت  اتاق را به عهده داشته، نزد هی      
مدیره و کمیتۀ اجرائیه مسئول مـی       

رئیس عامـل در جلـسات      . باشد
شورای عالی ، هیئت مدیره و کمیتۀ       
اجرائیۀ اتاق بدون حق رأی اشتراک      

. تواندکرده می
رئیس عامل باید حـداقل لـسانس       

.باشد
و امـور مـالی و       منابع تمویل 

حسابی
:دهمۀماد

اتاق از منابع مالی ذیل تمویـل       ) ١(
:گردد می
. حق العضویت ها-١
.حق العمل ها-٢
عواید حاصله از جایداد هـا و       -٣

.دارائی های اتاق
مـشروع  هدایا و معاونت های      -٤

اشخاص حقیقی وحکمـی اعـم از       
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او ) هـدیې (ال  مشروع  اشخاصو  
.مرستې

حسابي چـارې  دخونې مالي او  )  ۲(
په عادي توه د مدیره هیئـت        ېچ

عندالضرورت د  لخوا ارل کیي،  
نظار هیئت د لزوم دیـد او مـدیره         

یید پر بنس کیدای شي د      تأهیئت د   
نیوالـو  پلـوه    حسابدار د بـې   

له نیوالـو    لخواسسو  ؤصي م خصو
ېلمعیارونو سره سم بررسي او و     

.شي
ــالي  ) ۳( ــندونه او م ــونې س دخ

حسابي دفترونه د کورنیو قوانینـو     او
حسابي بین المللي منل شوو     مطابق له   
خوندي او  ترتیب،  سره سم معیارونو  

.ساتل کېي
اکنې

:مادهیوولسمه
د والیتي خونو د مدیره هیئـت       ) ۱(

دو، پو، مستقیمو اورـو     غي د آزا  
اکنوله الري په هرو درې کلونوکې      
د غو دشمیر په تناسب په هر والیت        

داخلی وخـارجی طبـق احکـام       
.قانون

امور مالی و حسابی اتاق که به       ) ٢(
صورت عادی از جانب هیئت مدیره      

رت بر مراقبت  می گردد، عندالضرو    
اساس لزوم دید هیئت نظار و تأییـد     
هیئت مدیره مـی توانـد توسـط       
مؤسسات خصوصی بی طرف بـین     

المللی حسابداری مبتنی بر معیـار      
های قبول شده جهـانی بررسـی و       

.تدقیق گردد
اسناد ودفاتر مالی وحـسابی      ) ٣(

معیـار  اتاق مطابق قوانین داخلی با      
های قبول شدۀ حسابی بین المللـی        

، حفـظ ونگهـداری مـی      ترتیب
.گردد

انتخابات
:ممادۀ یازده

اعضای هیئت مدیرۀ اتاق های     ) ١(
والیتی از طریـق انتخابـات آزاد،       
سری ، مستقیم و شفاف در هر سه        
سال متناسب به تعداد اعضاء در هر       
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.کې اکل کېي
دولو والیتونو دمدیره هیئت د غـو      
مجموع، دخـونې عـالي شـوري       

.جووي
د خونې د مدیره  هیئت  غـي         ) ۲(

نفره دي، د آزادو ،      ۲۱چې شمېریې   
رې د  پو، مستقیمو اورو اکنو له ال     

عالي شوري له منه د عالي شوري د        
غــو لخــوا د درې کلونــو  

.لپاره اکل کېي
دخونې د مدیره  هیئت  رئیس،       ) ۳(

ء مـسئول او    مرستیاالن، د داراالنشا  
مالي مسئول د مدیره  هیئت د غوله        
منه د آزادو، پو، مستقیمو اورـو       
اکنو له الرې دمدیره  هیئت لخوا د        

د پورته  . اکل کېي  دریوکلونو لپاره 
اکل شوو اشخاصو خه د خـونې       

اجرائیه کمیه جوېي، چې د مدیره       
هیئت د دوو جلسو په وان کـې د         

.خونې چارې رهبري کوي
هغه فعال سوداریز شـرکتونه     ) ۴(

چې د سودار او صـنایعو وزارت    
او دافغانستان د پانې اچونې خه د       

.والیت انتخاب می گردند
مجموع اعضای هیئت مدیرۀ تمـام      
والیات، شـورای عـالی اتـاق را        

.دتشکیل می ده
اعضای هیئت مدیرۀ اتاق کـه       )٢(

از طریق   ،نفر می باشد   ٢١تعداد آن   
انتخابات آزاد، سری ، مـستقیم و       
شفاف از میان شورای عالی توسـط     
اعضای شورای عالی برای مدت سه      

.سال انتخاب می گردد
رئیس هیئـت مـدیرۀ اتـاق،       ) ٣(

معاونان، مسئول داراالنشأ و مسئول     
مدیره از   مالی از میان اعضای هیئت    

طریق انتخابات آزاد، سری، مستقیم     
و شفاف توسط هیئت مدیره بـرای       

. مدت سه سال انتخاب می گردنـد      
از اشخاص منتخب فـوق کمیتـۀ       
اجرائیۀ اتاق تشکیل می گردد که در     
فاصلۀ دو اجالس هیئت مدیره امور      

.اتاق را رهبری می کند
شرکت های فعال تجارتی کـه      ) ٤(

ز وزارت  ادارندۀ جـواز تجـارت    
و ادارۀ حمایـت از      وصنایع تجارت
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ي د جواز لرونک  ) آیسا(مالتد ادارې   
وي او هم داسې صـنفي جوازونـه       

چې لترله د خونې یوکلن غیتوب      
ولري، د خونې په اکنوکې چې پـه        
هرو درې کلونوکې یوـل ترسـره       
ــق  ــو ح ــو ورکول ــي، د رای کې

.لري
ـــاکنې،دخـــونې ـــولې)۵(

ــسیون  ــاکنودخپلواک کمېـ دـ
ــزي   ــي او مرک ــه والیت ــوا پ لخ
کچه ترسره کېي، ـارل کېـي       

.او تاییدېي
رېیم فصلد

د سکتوري انجمنونو او 
اتحادیو ثبتېدل

ثبت 
:مه مادهلسودو

)۱( رصنعت، کرنـې،     د سودا ،
دکانونو په برخه کې د پانې اچونې       

انجمنونه او   او خدماتو په انوکې   
په ي اتحادیي کوالی شي چې      داقتصا

د انجمن یا اتحادیې او یـا       خونه کې   

) آیـسا (سرمایه گذاری افغانـستان     
هستند و همچنان جواز های صنفی      
که حداقل عضویت یک سالۀ اتـاق       
را داشته باشند، در انتخابات اتـاق       
که در هر سه سال یک بار صورت       

دارای حـق رأی مـی     ،می گیـرد  
.باشند

تمــام انتخابــات اتــاق   ) ٥(
ــی   ــطح والیت ــزی در س ومرک

ــط  ــسیونتوس مــستقل کمی
ــارت   ــذار، نظ ــات برگ انتخاب

.گرددو تائید می
فصل سوم

ثبت انجمن ها واتحادیه های 
سکتوری

ثبت 
:مادۀ دواز دهم

انجمن هـا واتحادیـه هـای       ) ١(
اقتصادی در عرصه های تجـارت،      
صنعت، زراعت، سرمایه گـذاری    

توانند در بخش معادن و خدمات می     
انجمـن یـا    ندر اتاق تحت عنوا   
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.ثبت شيالندې کوپراتیف تر عنوان 
فقـره  ) ۱(خونه، ددې مادې په     )۲(

کې درج شوو انجمنونو او سکتوري      
اتحادیو ته د غیتوب د ثبت سـند        

.صادروي
د ثبت غوتنلیک

:مه مادهدیارلس
برخو د  ي  اقتصادد انجمنونو او    ) ۱(

ــتنلیک، د  ــت غو اتحــادیو د ثب
مؤسسې لې لخوا چې له لسو تنـو        

ميئخه ل نه وي او په هېواد کې دا        
ی ولري، السـلیک او لـه       استون

اوندې اساسنامې سره یـو ـای،       
.واندې کېيخونې ته

خونه د ثبـت د غوـتنلیک د        )۲(
رسېدو له نېې خه حـد اکثـر د         
ــه   ــودې پ ــو م ــو ور دېرش

د منلو یا رد په هکله      تر کې د هغه   
.تصمیم ابالغويخپل 

ـ    په هغـه  ) ۳( ې چـې   صـورت ک
خونه  غوتنلیک د تأیید و وري،    

ثبتـوي او د غیتـوب سـند       هغه  

.اتحادیه و یا کوپراتیف ثبت گردد
برای انجمن ها واتحادیه    ،  اتاق) ٢(

این ) ١(مندرج فقرۀ   ی  های سکتور 
ماده ، سند ثبت عضویت را صـادر        

.می نماید
درخواست ثبت 

: سیزدهممادۀ 
درخواست ثبت انجمن هـا و     ) ١(

توسط بخش اقتصادی اتحادیه های   
نفـر  گروه مؤسس که کمتر از ده     

نبوده و دارای اقامتگاه دایمـی در       
کشور باشند، امـضأ وهمـراه بـا        

مـی  اتاق ارایه اساسنامۀ مربوط به  
.گردد

سـی اتاق حداکثر طی مـدت      ) ٢(
روز ازتاریخ وصـول درخواسـت      

مبنـی ، تـصمیم خـویش را     ثبت
مـی یـا رد آن ابـالغ     بر قبـول  

.نماید
درصورتی که درخواست مورد    ) ٣(

ــاق  تأی ــرد، ات ــرار گی ــد ق ی
ــضویت   ــند ع ــت وس آن را ثب



)١٠٩١(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٢/٨/١٣٩١

.ويصادر
حادیو اتاو  انجمنونو  اقتصادي  د  ) ۴(

اساسنامه د قانون د حکمونو مطابق د       
تنظیمـوونکې او  د ـو    هغود غو 

.تأمینوونکې ده
بې اعتباره کېدو   سند د ثبت د د

حاالت
:مه مادهوارلس

د ثبت سند په الندې حاالتو کې       ) ۱(
:بې اعتباره اعالمېي

ې اساسنامې مطـابق د    د اوند  -۱
منحـل  یي انجمن یا اتحادی   اقتصاد
.کیدل

ددې قانون او اوندې اساسنامې      -۲
.له حکمونوخه سرغونه

د ثبت دسند د بې اعتباره کېدو       ) ۲(
دالیل د خونې پـه خپرونـه کـې         

.خپرېي

.را صادر می نماید
ها و اتحادیـه    اساسنامۀ انجمن   ) ٤(

احکـام  های اقتصادی مطابق بـه      
قانون، تنظیم وتأمین کنندۀ منافع

.اعضای آن می باشد
اعتبارشـدن سـند   حاالت بی 

ثبت 
:مادۀ چهاردهم 

سند ثبت درحاالت ذیـل بـی       ) ١(
:اعتبار اعالم می گردد 

ـ   -١ ن یـا اتحادیـۀ     انحالل انجم
ی طبــق اساســنامۀ اقتــصاد

.مربوط
تخطی از احکام این قـانون و       -٢

.اساسنامۀ مربوط
دالیل بـی اعتبارشـدن سـند      ) ٢(

ــشر   ــاق ن ــشریۀ ات ــت درن ثب
.می گردد
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لورم فصل
متفرقه حکمونه

د کنالرو او الیحو وضع کېدل
:مه مادهپنلس

شـي ددې قـانون د      خونه کـولی  
ــه ت   ــو د ــه حکمون ــق پ طبی

منظور،کنالرې اوالیحـې وضـع    
.کي

پلورنه نه ملکیتد
مه مادهسشپا:

اوندو مراجعـو    ې د هغه ملکیتونه چ  
سـته  خه ورو  او محکموله پرېکې  
ـ     ـ داـخونې پورې اه پی وي، ـک

و نه  بدلولو  ، تعویض یا  لېددپلورلو،
.دي

انفاذ
:اوولسمه ماده

لـه  ون په رسمي جریده کې      دغه قان 
او په نافذېـدو     خپرېدو وروسته نافذ  

۲۰دلـم د    کال   ۱۳۸۸سره یې د    
ه رسمي جریده   ) ۱۰۰۲(په  نېې  

فصل چهارم
احکام متفرقه

وضع طرزالعمل ها ولوایح 
:مادۀ  پانزدهم

ــور ــه منظ ــد ب ــی توان ــاق م ات
ـ        انون تطبیق بهتـر احکـام ایـن ق

طرزالعمل هـا ولـوایح را وضـع        
.نماید

عدم فروش ملکیت 
:شانزدهممادۀ 

ۀ ملکیت های کـه بعـد از فیـصل        
محـاکم بـه   مراجع ذیـصالح و     

فـروش،   قابل،اتاق تعلق می گیرد   
نمـی تبادلـه  یـا انتقال، تعویض   

.باشد
انفاذ

:مادۀ هفدهم
جریـدۀ دربعد از نـشر     این قانون   
ــمی  ــاذ آرس ــا انف ــذ و ب ن، ناف

ــاق ــانون ات ــارت وق ــدتج اح
رسـمی افغانستان منتشرۀ جریـدۀ     
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افغانــستان کــې خپــور شــوی د
قـانون   د واحدې خونې  سودار  د

.ملغي ل کېي

عقرب  ٢٠مؤرخ  ) ١٠٠٢(شمارۀ
ــال  ــته  ١٣٨٨س ــی پنداش ملغ

.شودمی
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الف

د محصول د قانون د د حق العبور 
مي افغانستان د اسالد په هکله، توشيح 

فرمانئیسجمهوریت د ر
)٨٦: (ه 
١٣٩١/٨/٢: نېه 

: لوم ماده
) ۶۴(اسي قانون د د افغانستان د اس

فقرې د حکم له مخې، د ) ۱۶(مادې د 
حق العبور د محصول قانون چې د ملي 
شوري د مجلسینو د  هیئت 

ې پرېکې ) ۵۳(نېې ٢/٧/١٣٩١د
په ل کې په اوو مادوکې فیصله شوی، 

.توشېح کوم
:دوه یمه ماده

دغه فرمان له قانون او د ملي شوري د 
ېکې سره مجلسینو د  هیئت له پر

یوای دې، په رسمي جریده کې له 
.خپرېدوخه وروسته نافذ شي

حامد کرزی
ئیسدافغانستان داسالمي جمهوریت ر

رئیس جمهوری اسالمی فرمان
افغانستان در مورد توشیح، قانون 

محصول حق العبور
)٨٦: (شماره 
٢/٨/١٣٩١: تاریخ 

:ۀ اول ماد
مـادۀ  ) ١٦(به تأسی از حکم فقـرۀ       

قانون اساسی افغانستان، قانون    ) ٦٤(
محصول حق العبور را که طی فیصلۀ       

٢/٧/١٣٩١مـؤرخ   ) ٥٣(شماره  
هیئت مختلط مجلسین شورای ملی به      
داخل هفت ماده فیصله گردیده،توشیح 

.می دارم
:مادۀ دوم 

این فرمـان همـراه بـا قـانون و         
فیصلۀ هیئت مختلط مجلسین شورای     

افذ ملی بعد از نشر در جریدۀ رسمی ن       
.گردد

حامد کرزی 
ی اسالمی افغانستانررئیس جمهو
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ب

دافغانستان اسالمي جمهوریت 
يملي شور
فیصله

د حق العبور د محصول قانون
) :)۵۳ه ېپرله پس

٢/٧/١٣٩١: نېه ېفیصلد
د افغانستان داساسي قانون دسـلمې      
مادې له درج شوي حکم سره سم، د    

ونو له لور   د دواو غ   يملي شور 
ئت لور غو خه جو شوي  هی    
پـه  د حق العبور د محصول قـانون        

اووه مادوکې له یو شمیر تعدیلونو او       
کاـل د تلـې د     ۱۳۹۱ایزاد سره د    

ه فیصله کمیاشتې پر دویمه نې.
ئت رئیسد  هی

عرفان اهللا عرفان

مرستیال ئت  هید 
جاوید رووف

جمهوری اسالمی افغانستان 
ای ملی شور

فیصله 
قانون محصول حق العبور

)٥٣(:مسلسلۀشمار
٢/٧/١٣٩١: فیصله تاریخ 

أسی از حکم مندرج مادۀ صدم      ه ت ب
قانون اساسی افغانـستان، هیئـت      
مختلط مجلسین شورای ملی مرکب     
از چهار چهار نفر از اعـضای هـر     
جرگه قانون محصول حق العبور را      
به داخل هفت ماده توأم بـا یـک         

سله تعدیالت وایزاد به تاریخ دوم      سل
.فیصله نمود١٣٩١ماه میزان سال 

ئیس هیئت مختلط ر
عرفان اهللا عرفان

معاون هیئت مختلط 
جاوید رووف
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ج

محصول حق العبورفهرست مندرجات قانون

صفحهعنوان ماده
١٨......................................................مبنی:مادۀ اول 

١٨.....................................................فاهدا:مادۀ دوم 
١٩..............................اندازۀ محصول حق العبور:مادۀ سوم 

١٩...................رمرجع جمع آوری محصول حق العبو:مادۀ چهارم 
٢٠..............................................تجدید نظر:مادۀ پنجم  
٢١.................................وجوه حاصله ومصارف:مادۀ ششم  
٢٢..................................................انفاذ :مادۀ هفتم   
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محصولدق العبورحد
قانون

مبني
:لوم ماده

دغه قانون د افغانـستان د اساسـي        
مادې دحكم له مخې     )۴۲(قانون د   

ستلو د  یدحق العبور دمحصول د اخ    
وضع ،اوندو چارو د تنظيم په منظور  

.شوى دى
موخې

:دوه يمه ماده
لرونکـی  و موخـو  یدغه قانون د النـدن    

:دی 
دو د حق العبور دمحصول د اون     -۱

.چارو تثبیتول او تنظیمول
ــور دمحــصول د -۲ د حــق العب

.اخیستلو د ول اکل
قانوني مرجع ته ئې د اخیـستل       -۳

ــسلیمولو او  شــوي محــصول د ت
.تحویلولو طریقه

قانون 
محصول حق العبور

مبنى
:مادۀ اول 
تأسی ازحکـم مـادۀ     ه  این قانون ب  

افغانستان بـه    قانون اساسی  )٤٢(
امـور مربـوط بـه     منظور تنظـیم  

حــصول حــق العبــور ، ماخــذ 
.وضع گردیده است

اهداف
:مادۀ دوم 

این قانون دارای اهداف ذیـل مـی        
: باشد

امور مربوط بـه    تثبیت و تنظیم    -١
.محصول حق العبور

تعیین نحوۀ اخذ محصول حـق      -٢
.العبور

ــل  -٣ ــسلیم و تحوی ــیوۀ ت ش
مرجع قـانونی  محصول اخذ شده به   

.آن
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د حق العبور د محصول اندازه
:درېيمه ماده

د نفتي مـوادو     د تورید په وخت کې    
تـر بیـې    یله في ل  ) پطرول او یزل  (

د حـق العبـور د       نخه یوه افغا  
.يول په توه اخیستل کېمحص

راولولو دمحصول د   د حق العبور  
مرجع

:مادهلورمه
دمالیې وزارت دې، د دې قانون      ) ۱(

په درېیمه ماده کې درج د حق العبور        
     ،مرکي سندونو پربنس محصول د

.راول کي
ــالیې وزارت) ۲( ، د دوه دېدمـ

اکسلو لرونکو نقلیه وسایطو د حـق       
لعبور محـصول د افغانـستان پـه        ا

بندرونوکې د داخلیدو په وخت کې      
افغان او د یوه اضافي اکسل      ) ۳۰۰(

.اخليوافغان ) ۱۵۰(په واندې 
غیر زغره  هی ول زغره وال او    ) ۳(

وال چین لرونکي وسایط په اسفالت     
. شویوسکونوت رات نشي کوالي   

محصول حق العبوراندازۀ 
:مادۀ سوم 

مبلغ یک افغانی از قیمت فی لیتـر        
حـین  ) پطرول و دیزل  (مواد نفتی   

تورید، منحیث محصول حق العبور،     
.اخذ می گردد

مرجع جمع آوری محصول حق     
العبور
:چهارممادۀ 

وزارت مالیه ، محصول حـق      ) ١(
را  وم این قانون  سالعبور مندرج مادۀ    

به اساس اسناد گمرکی، جمع آوری      
.نماید

وزارت مالیه محـصول حـق      ) ٢(
العبور وسایط نقلیه دارای دو اکسل      
را حین ورود در بنادر افغانـستان       

افغانی و در برابر فـی      ) ٣٠٠(مبلغ  
افغـانی  ) ١٥٠(اکسل اضافی مبلغ    

.اخذ نماید
هیچ یکی از وسایط زرهـی و       ) ٣(

ـ        ایغیر زرهی چین دار از سرک ه
.اسفالت شده عبور نموده نمی تواند     
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بینی حالت لـه دې حکـم خـه         
.مستثني دی

ــه ) ۴( ــایط، هغ ــاروونکي وس ب
د الرو چې له لویو الرو او د مـور       

پلونو پرسر تـ راتـ کـوي،        
مقررو هغو بار د  نشي کوالی اضافي  

چې دفواید عـامې    او الیحو خالف    
.وزارت لخوا تنظیمېي، ولېدوي

نوې کتنه
مه مادهپن:

ددې قانون په دوه یمه ماده او د 
فقره کې ددرج )٢(درېیمې مادې په 

اقتصادي حصول اندازې دمشوي 
اوضاع له په پام کې نیولو سره د 

وزارتونو په مالیې او فواید عامې
واندیز د قانون د حکمونو مطابق له 
احوالو سره سم نوې کتل کېدای 

.شي

حالت اضطرار از این حکم مستثنی      
.است

وسایط باربری که از شاهراه ها      ) ٤(
و پل های مسیر موتر، عبور و مرور        
می نمایند، نمی توانند بار اضـافی       
خالف مقرره و لوایح که از جانـب      
وزارت فواید عامه تنظیم می گردد،      

.انتقال دهند
تجدید نظر 

:پنجمدۀ ما
اندازه هـای محـصول منـدرج       

ــرۀ   ــادۀ دوم و فق ــادۀ ) ٢(م م
سوم ایـن قـانون بـا نظرداشـت        

اوضاع اقتـصادی بـه پیـشنهاد       
وزارت های مالیه و فوائـد عامـه        
مطابق احکـام قـانون ، حـسب        

ــوا ــده  اح ــر ش ــد نظ ل تجدی
.تواندمی
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ونهلتالسته راغلي وجوه او
:مادهشپمه

پدې قانون کې درج السته راغلي )۱(
دوجوه، د مالي او عامه لتونو 

سره حکمونو قانون له ېچارو د ادار
بانک سم په دولتي واحد حساب کې

.ته تحویلېي
ی، د  د مالیې وزارت مکلـف د     ) ۲(

سته حق العبور د محصول له درکه ال      
راغلي وجوه د اسفالت شوو لویـو       
الرو د ساتنې او ـارنې، د خامـه         
سکونو د کرې اچولو او تـرمیم، د        

د  اسفالت شوو لویـو الرو    موجودو  
ترمیم او  بیا ودانولو، د نـوو لویـو          

او د لویو    الرو د ودانولو او اسفالت    
او کوچنیو پلونو، دلویو الرو ترغاې      

ـ   دحفاظتي دیوالونو     ارونو د  او د
خروجي او دخولي دروازو د جوولو     

لپاره، د قانون د حکمونو مطـابق د        
ــه واک   ــامې وزارت پ ــد ع فوای

.کې ورکي

مصارفوجوه حاصله و
:ششممادۀ 

وجوه حاصـلۀ منـدرج ایـن      ) ١(
قانون، طبق احکام قانون ادارۀ امور     

مالی و مصارف عامه بـه حـساب     
واحد دولتی تحویـل بانـک مـی       

.گردد
وزارت مالیه مکلف است وجوه     ) ٢(

محـصول حـق     کحاصله از مدر  
العبور را جهت حفـظ و مراقبـت        
شـاهراه هــای اســفالت شــده ،  
جغل اندازی و ترمیم سرک هـای       
خامه ، تـرمیم و اعمـار مجـدد         

موجود اسفالت شده ،    هراه های شا
اعمار و اسـفالت شـاهراه هـای        
جدید، اعمار پـل هـای بـزرگ       

و کوچک، دیوارهـای حفـاظتی      
شاهراه ها و دروازه های خروجی و       
دخولی شـهر هـا طبـق احکـام         
قانون به اختیار وزارت فوائد عامـه      

.قرار دهد
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انفاذ
:مه مادهاوو

غه قانون په رسمي جریده کـې د        د
نافذېي او پـه     خپرېدو له نېې خه   
١٣/٩/١٣٨٧نافذېدو سره یـې د 

ه رسمي جریـده    ) ۹۶۵(نېې په   
کې خپور شوی د حـق العبـور د         

.محصول قانون، لغو ل کېي

انفاذ
:تم هفمادۀ 

ایـــن قـــانون از تـــاریخ نـــشر در 
رســـمی نافـــذ گردیـــده جریـــدۀ 

محــصول قــانون انفــاذ آن و بــا
جریــــدۀحــــق العبور،منتــــشرۀ

١٣/٩/١٣٨٧مؤرخ ) ٩٦٥(شمارهرسمی
.شودشمرده میملغی
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:اشتراک ساالنه 

انیـــافغ) ۹۰۰(:در مرکز ووالیات

فیصد تخفیف) ۲۵(با :برای مامورین دولت 

ین ومحصلین با ارائه تصدیق ،نصف قیمتـبرای متعلم

فیصد تخفیف از قیمت روی۱۰برای کتاب فروشی ها با 

.دالر امریکائی ) ٢٠٠(: خارج از کشور 
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