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 چکیده

 

شهرت  طول سده ها از مسلک تجارت از جمله پیشه هایی است که پیغمبر اکرم حضرت محمد "ص" به آن پرداخته و در

دهد  یاوان منیک برخوردار بوده است. تجارت در اسالم برپایۀ معنویت و فضیلت استوار است. اسالم به تجارت بهای فر

ئی عقل شگوفا حتی کمال و نقصان عقل را بدان مشروط میسازد، بدین معنی که مبادرت به پیشۀ تجارت مالک رشد و و

 وجارتی تلقی گردیده است. یکی از مباحث مهم و اصولی در اقتصاد مسئله اخالق است. از نظر اسالم فعالیت های ت

 حاصله مشروع باشد.اقتصادی باید توام با اخالق و معنویت بوده تا راه 

نها های آ شرکت های سهامی دارای نقش اقتصادی و تجارتی مهم و موثری در داخل کشور بودند و به دلیل وسعت فعالیت

ی مرزهای را به قلمرو توان اهمیت این نوع شرکت ها نمی ین المللی و رقابت در این زمینهدر سطح تجارت داخلی و ب

ان وقت به دلیل نامعلوم قانون شرکت های سهامی از طرف بعضی از اشخاص و حاکمکشور محدود نمود، اما متاسفانه 

 لغو گردید.  

مینه واند درارتقاء و افزایش میزان فعالیت و موفقیت شرکت بخصوص در زت یت و کنترول در شرکت سهامی میمدیر

ردم و مب اعتماد هدف و به منظور جل اینباشد. برای رسیدن به  های تولید، بازار سرمایه و کار فوق العاده مفید و موثر

ول کنتر رد مدیریت وسهامداران به سرمایگذاری در واحد های تولیدی، صنعتی وخدماتی، پیشبینی مقررات الزم در مو

قی رسد. امروزه در نظام های مختلف حقو یا ارگان های تخصصی ضروری به نظر می گانسط نظارت کننده شرکت تو

 وزیان  ، حساب سود وتوانند اطالعات وسیعی از بیالنسو حق کسب اطالع داده شده است تا ب به سهامداران حق رای

نظر  کسب کرده و با آگاهی کامل در نحوه مدیریت و عملکرد شرکت اظهار ران و نظارت کننده گانهای مدی گزارش

شده  عیسمقاله  ین رفاه جامعه، دراینهای سهامی عام در شکوفائی اقتصاد کشور و تام نمایند. با توجه به نقش مهم شرکت

 با مطالعه تطبیقی اجمالی از سایر مقاالت راه حل های دراین زمینه ارائه شود. 
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 مقدمه

الیت  پیشرفته هشتاد در صد فعدر اهمیت شرکت های سهامی همین نکته کافی است که بگوئیم در کشورهای صنعتی و 

ر چنین گیرد. اگرکشوری بخواهد که پیشرفت نماید، باید د های اقتصادی و تجارتی توسط شرکت های سهامی صورت می

ا تگیرد  کشوری مشارکت عمومی رخ دهد یعنی با جمع آوری پس انداز های اندک مردم یک فعالیت اقتصادی و مولد شکل

ز ره ای ابردارد و بهترین بستر در این خصوص شرکت های سهامی میباشد. مفاد یا سود پاکشور در مسیر انکشاف گام 

 های سهامی در دنیای امروزی معادل درآمد ملی چندین کشور است. شرکت

طلوب حفظ و توان اقتصادی هر جامعه درآینده درگرو سرمایگذاری بهینه ای امروز آن جامعه است، سرمایگذاری م

 رد.عه ای اقتصادی و اجتماعی است. این راهی است که هیچ مکتب نظام اقتصادی در آن شک نداموتور محرکۀ توس

م موجود مل مهاگفت که رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی در بلند مدت بدون توجه به سرمایگذاری و عو دبنابراین، بای

در  یم گیریآن تاثیر میگذارد، امکان پذیر نیست. یکی از عوامل مهم و اثرگذار بر تصم ، که بردر محیط سرمایگذاری

گیری  این سرمایگذاران در تصمیم آن است. بنابر یا خطر ، میزان ریسکبا سرمایگذاری در داخل یک کشورارتباط 

 ا تاثیرهمایگذاری در شرکت ها توجه زیادی دارند. افزون براین شناخت عوامل عمده ای که سر سرمایگذاری در شرکت

نها، در اثیر آمیگذارد، نیز دارای اهمیت است تا ازین طریق سرمایگذاران بتوانند با درنظرگرفتن آن عوامل و میزان ت

 یک سرمایگذاری مطلوب دست یابند. ارتباط با سرمایگذاری در شرکت خود برنامه ریزی کنند و به

مع بشر شگوفائی اقتصادی جوا و تجارت آزاد میان انسان ها موجب رشد و اهمیت تجارت همین کافیست که مبادله در

جمله  رد. ازمیگردد، احتمال بروز جنگ و درگیری را کاهش میدهد و صلح ودوستی پایدار را برای مردم به ارمغان میآو

 به شرح زیر قرآن مجید باشد و در ادالنه آن میاصول مهم حقوق تجارت در عصر حاضر، گردش ثروت و توزیع ع

 :پیشبینی شده

َٰٓأَیَُّها " -خداوند متعال فرموده است: ا  تَ  الَ  اَمنُوا  ءَ  ٱلَِّذینَ  یَ  لَُکم أُْکلُوَٰٓ ِطلِ  ْینَُکمبَ  أَْمَو  َٰٓ بِٱْلبَ   َوالَ   ۚنُکمْ م ِ  تََراض    َعن َره  اتَِج   تَُکونَ  أَن إِالَّ

ا   َ  إِنَّ   ۚأَنفَُسُکمْ  تَْقتُلُوَٰٓ ارَ  ُکمْ بِ  َکانَ  ٱّللَّ   (۲۹) ”ِحیم ًۭ

رتی با مشروع( نخورید مگر اینکه تجا ه باطل )و از طرق نااید! اموال یکدیگر را بترجمه: ای کسانی که ایمان آورده

 .رضایت شما انجام گیرد. و خودکشی نکنید! خداوند نسبت به شما مهربان است

َواَل النَّاِس بِالأبَ   همچنین در آیه ای دیگر میفرماید: بَاِن لَیَأأُكلُوَن أَمأ هأ بَاِر َوالرُّ َحأ اِطِل " یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُوا إِنَّ َكِثیًرا ِمَن اْلأ

ِ فَ  ةَ َواَل یُنأِفقُوَنَها فِي َسبِیِل َّللاَّ نُِزوَن الذََّهَب َوالأِفضَّ ِ ۗ َوالَِّذیَن یَكأ ُهمأ بِعَذَاٍب أَِلیٍم"َویَُصدُّوَن َعنأ َسبِیِل َّللاَّ     ﴾٣٤﴿ بَِشِّرأ

ً بسیاری از عالمان یهود و راهبان، اموال مردم را به باطل ]و به  رند و [ می خوصورتی نامشروعای اهل ایمان! یقینا

به  ه نمی کنند،اندوزند و آن را در راه خدا هزینهمواره ]مردم را[ از راه خدا بازمی دارند؛ و کسانی را که طال و نقره می

 (٣۴عذاب دردناکی مژده ده. )

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_34_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%87
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_34_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%87
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قل" ی العتزید ف یکی از چیزهائی موجب ازدیاد و تکمیل شدن عقل میشود، تجارت است، در روایات آمده است: التجارۀ

ر شکوفائی سئله دهمین که انسان میخواهد فکر کند که این به نفعش هست بخرد یا نه؟ آیا به ضرر جامعه است یا نه؟ این م

 کند. عقل او کمک می

یز نجامعه  ودیدگاه اسالم، تجارت و معامالت مالی و اقتصادی، مایه شکوفائی اندیشه و عقل نظری و عملی فرد  پس از

 همین اساس است که رها ساختن تجارت رکود اقتصادی را به دنبال دارد.  شد، و بر خواهد

اص تواند به اساس دالیل مختلف صورت گیرد. بعضی اوقات در ایجاد یک شرکت، سهمگیری اشخ یک شرکت میتاسیس 

انب جکند. از   نمیمتعدد به نسبت ضرورت مالی اجتناب ناپذیر است. البته این مسئله در مورد شرکت کوچک صدق 

عالیت وسعه فدیگر امکان دارد در آغاز به فعالیت، صرف سرمایۀ دو شخص برای ایجاد یک شرکت کافی باشد، اما بعداً ت

دن اء بلند برتعداد شرکازدیاد از طریق  تواند میایه الزمه مربیشتری را کند. امکانات تدارک س های آن ایجاب سرمایۀ

قدم  رکه در کشور های اروپائی داشخاصیبه قرضه های بانکی میسر گردد. بصورت عموم ت و یا مراجعه سرمایۀ شرک

کت یک شر ، بعداً به اساس مشورۀ محاسب و بانک طرف معامله خویش، به ایجادکنند یم اول به تجارت انفرادی اقدام

ورت ــصخود شریک و بدین  ویش را باــتان خـکنند تا در این راه اعضای خانواده یا دوس اقدام کرده و کوشش می

 ویش را بر شرکت حفظ کرده تا معامالت شان در فضای اعتماد صورت گیرد.ــاکمیت خـح

گردند و در عصر  شرکت ها به طور عموم دارای شخصیت حکمی بوده، از ارکان مهم تجارت جهانی محسوب می

ز ادهند. همچنان شرکت ها، یک  ل میحاضر یک وسیله مهم اشتراک اشخاص را در تجارت ملی و بین المللی تشکی

ده دور بوبوسایل سهولت تجارت بوده، تداوم آن را مهیا کرده و باعث میگردد، که اشخاص حقیقی از یک سلسله خطرات 

در  تو در حفظ و نگهداشت دارائی های شخصی خویش، از مصئونیت های الزمۀ حقوقی مستفید گردند. ایجاد یک شرک

ابل قی مزایای از سیستم مالیات مربوط به شرکت ها، داراو مفید بوده الزمه، ادارهدارک سرمایه ت راستای تجمع اشخاص،

 باشد. مینیز مالحظه 
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 شرکتهای سهامی )انونیم(

  سهامیت و شرکت تعریف شرک

 توان آن را متذکره شد: می زیر باشد که قرار عقد شرکت دارای تعاریف متعدد می

ریک هشوند که   یا چند شخص متعهد می توان منحیث عقدی تعریف کرد، که به اساس آن دو  عقد شرکت را می -

 ردند وسهیم گ با تقدیم کردن قسمتی از مال و یا سهم گیری شان در کار، در پروژه مالی و یا قرارداد با هم از

 پروژه باشد.استفاده از منافع اقتصادی  یا  شراکت در مفاد و ضرر و هدف آنها

"شرکت عبارت از عقدیست که به موجب آن شرکت چنین تعریف شده است:  قانون مدنی افغانستان ۱۲۱۶به اساس ماده 

کنند تا در به کارانداختن یک فعالیت مالی به پرداخت مقدار مال یا انجام عمل یا اعتبار  دو یا زیاده اشخاص تعهد می

اصولنامه تجارت نیز  ساس موافقه که بین آنها صورت گرفته، توزیع گردد." طوری سهیم شوند که مفاد و خساره به ا

"شرکت های تجارتی عبارت از اصولنامه تجارت :  ۱۱۶شرکت های تجارتی را تعریف کرده است به اساس ماده 

رماده دوم همچنان د حد یا متعدد به وجودآید."موضوع وا اشتراک اشخاص است که به مقصد اجرای معامالت تجاریه در

نافذ شده بود در تعریف شرکت  ۱٣۸۵که به موجب فرمان تقنینی در سال ی سهامی و محدودالمسئولیت ون شرکت هانقا

دارد. " شرکت اتحاد دو یا بیش از دو شخص است که به اساس عقد شراکت به حیث مالکین مشترک به  نین بیان میچ

که سرمایه آن به سهام تقسیم شده ومسؤلیت صاحبان سهام محدود به شرکت   کند." منظور کسب مفاد ایجاد و فعالیت می

  [1] مبلغ اسمی کل سهام هر یک ازآنان است.

را چنین شرکت سهامی  سهامی و محدودالمسئولیت های ( قانون شرکت۴و طبق ماده )نامه تجارت اصول ۲۶۶طبق ماده 

تشکیل ی معامالت تجارت یکه در تحت یک عنوان معین برااست   یشرکتشرکت سهامی عبارت از تعریف نموده است "

 " [2] شده سرمایه آن معین و منقسم با اسهام بوده و اندازه مسئولیت هر شریک باندازه سهم آن محدود باشد.

 ماهیت حقوقی شرکت سهامی و اقتصادیاهمیت 

 اقتصادی:   اهمیت –الف 

الیت  ی همین نکته کافی است که بگوئیم در کشورهای صنعتی و پیشرفته هشتاد در صد فعدر اهمیت شرکت های سهام

ر چنین دگیرد. اگرکشوری بخواهد که پیشرفت نماید، باید   های اقتصادی و تجارتی توسط شرکت های سهامی صورت می

ا تگیرد  آوری پس انداز های اندک مردم یک فعالیت اقتصادی و مولد شکل کشوری مشارکت عمومی رخ دهد یعنی با جمع

ز ره ای اخصوص شرکت های سهامی میباشد. مفاد یا سود پاکشور در مسیر انکشاف گام بردارد و بهترین بستر در این 

 های سهامی در دنیای امروزی معادل درآمد ملی چندین کشور است.  شرکت

اند. امروزه مبادالت دراشکال ه خاص امروزه در روابط تجارتی به خود اختصاص داد شرکت های تجارتی جایگاهی

خانه ای را نمی پذیرد. صاحبان سرمایه وارباب تجارت و مشتریان به  مدرن خود دیگر شیوه های سنتی تجارت
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توان چنین گفت که اغلب  و میدهد  یت حکمی عالقه بیشتری نشان میسرمایگذاری در شکل موسسه و بنگاه دارای شخص

امروزه پیدا کرد که فعالیت های تجارتی در قالب شرکت های تجارتی نهادینه شده است که شرکت های تجارتی را میتوان 

  تجارتی صورت نگیرد. لذا دردنیای امروزی شرکت تجارتی اهمیت زیادی دارد.  در قالب شرکت

صنایع شیمیایی و  ،: ذوب آهنعتی یا تجارتی مانندصنشرکت های سهامی شکل حقوقی شرکت های بزرگ     

فتی را نمواد  تولید فوالد و صنایع استخراج  ذغال سنگ و ،حمل  و نقل  شرکت های بیمه و ،ک ها، بانیکیونالکتر

ام و یل سهبهادار از قمی توانند با صدور اوراق ب . این شرکت ها نیاز به سرمایه های عظیمی دارند ویل می دهندتشک

 تشرک نک ها،با های بیمه،مانند: شرکت  یا بعضی از سازمان ها مردم واز پس انداز های  زم راال اوراق قرضه، سرمایه

ا تقلیل بننده گان وده واز پس انداز کبانتقال  قل وراق بهادار مذکور به آسانی قابل ن. اوفراهم نماید ،گذاریسرمای یها

پس سداری و اطمینان دارند که هر وقت می تواند اوراق بهادار مذکور را خری( مالی کمتری )درحدود مبلغ اسمی اتطرخ

چک ز های کوتوجه داشت که جمع آوری پس اندا ا در بازار بورس به فروش برسانند. بایدی آنها را به دیگری انتقال و

 هبود زندگیبالخره اب رم وتو تقبل و سرمایه گذاری با آ نها  در واحدهای تولیدی موجب توسعه اقتصادی کشور  مردم و

یدی احد توله می گردد . زیرا هر گز چند نفر قادر نخواهد بود که با سرمایه های شخصی خود وعمد جامآطبقات کم در 

   .یندرک نماود در چنین واحد مشا. مگر اینکه مردم باپس انداز های خاسیس واداره وسپس آن را توسعه دهندمهمی را ت

ت دن در شرکشسهیم  گاهی با با وضع مقررات آمره و و بی تفاوتی نبوده، این قبیل شرکت ها هرگز اما دولت ها در مورد

 با ه بلکه. زیرا شرکت های سهامی فقط مورد توجه پس اندازکنندگان نبودعه حمایت می کننداز منافع جام های سهامی

ابل مقمه در بانک ها ارتباط بسیار نزدیک دارند . در خات وضع زندگی مزدبگیران وکار گران و توسعه اقتصادی کشور و

ی شور هااینکه در ک . توضیحدم امروزه  ضروری می باشداستفاده از پس انداز های مر ،الزامی توسعه اقتصادی کشور

د سهام خری درت بهافراد با میل خود مبا افراد تغذیه می شوند و  شرکت ها از منابع پس انداز سرمایه داری کار خانجات و

هم  وسهام  برای صاحبان، یک نوع خودکفائی مالی هم اده از نفع آوری و پس انداز مجددبا اوراق قرضه نموده با استف

  برای بنگاه ها تجارتی ایجاد نماید .

 آ مد هایبرین اگر درانب. طریق مالیات جذب می گردد پس انداز های مردم ازقبلی ستی وسیالی ساما در کشور ها    

هامی و سطوریکه در ماده دوم قانون شرکت های . مند خواهد بودر برده شود سودرمایه گذاری به کامذکور در راه س

هامی تواند به حیث شرکت س هیچ شخص نمی( سال چنین بیان شده است:"۱٣۸۵محدودالمسئولیت منتشره جریده رسمی )

شرکت  ندی کلیبدرفقه در یک تقسیم  افغانستان انجام دهد."بدون داشتن جواز فعالیت معامالت و اعالنات تجارتی را در 

شخص  دو دانند که دو یا بیش از نمایند. شرکت ملک را شرکتی می را به دو دسته شرکت ملک و شرکت عقود تقسیم می

ن از آ ص یا بیشترشخ که دوکه این خود به دو قسم است شرکت ملک اختیاری  "به صورت مشترک عینی را مالک باشند.

در به  ز آنابیشتر آن دو شخص یا آید که در و شرکت ملک اجباری زمانی بوجود می را خریداری نمایندمال التجاره ای 

وم د. نوع رسد وجود آوردن این شراکت نقشی نداشته اند مثال زمانی که مالی برای دو یابیشتر از دو شخص به ارث می

در  برای بدست آوردن سود شریک شوند. شخص مال التجاره را وز داشرکت در فقه شرکت عقود است که دو یا بیش 

 توان به سه دسته تقسیم بندی کرد که عبارت اند از :  حقوق موضوعه شرکت ها را می

 شرکت های مدنی .1
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 های تجارتی شرکت .2

 شرکت های مدنی در قالب شرکت های تجارتی .3

کن گردند. لی برای دستیابی به سود تشکیل میگردد که  از شرکت های اطالق می که شرکت های مدنی به آن دسته

ید. آ ر نمیموضوع فعالیت شرکت های مدنی فعالیت هایی است که از جمله معامالت تجارتی مندرج در قانون تجارت بشما

جر یا غیر اشخاص تاقانون تجارت که چنین صراحت دارد: "  ۱۴معامالت تجارتی آن دسته از معامالتی است که در ماده 

اصل آن  ا بحالتکه اموال منقول را به مقصد فروش یا اجاره دادن به دیگری خریداری مینمایند و آن اموال منقول رتاجر 

و ماده " ی شود.و یا بشکل دیگری تبدیل نموده بفروشند و یا اجاره دهند، این فروش و اجاره از معامالت تجارت محسوب م

 ود: ت ذیل بدون رعایت نیت طرفین، معامله تجارتی محسوب میشکه چنین حکم میکند: :" معامالقانون تجارت  ۱۹

 کمیشن کاری  .1

 داللی  .2

 معامالت برات و حجت و چک .3

 معامالت صرافی .4

 معامالت بانک های خصوصی و عمومی .5

 معامالت حساب جاری و مقاوالت مربوط به آن .6

 . ه باشدمعامالت راجع به سندات گروی و رسیدات که در مقابل انواع موضوعه در گدام های عمومیه موجود شد .7

 تشکیل شرکت های تجارتی و خرید و فروش اسهام .8

 " عقد هرنوع بیمه در مقابل، مخاطرات خواه به اجرت عقد شود وخواه با شرایط متقابله .9

جع به مالت راکاال، معامالت بانکی، معا به قصد فروش، حمل و نقل مسافر و این معامالت خرید مال منقول که در تمام 

 واد خارجم معامالت تجارتی مندرج در این اگر شرکتی اعمالش از باشد. اسناد تجارتی، بیمه، کمیشن کاری و ... می

تی ت تجار. شرکآید می گردید و موضوع فعالیت آن را معامالت مدنی تشکیل داد چنین شرکتی بنام شرکت مدنی به حساب

ه نوع سدهد. که خود شرکت های تجارتی به  را انجام معامالت تجارتی تشکیل می شرکتی  است که موضوع فعالیت آن

 شود.  کلی تقسیم می

 گیرد. الف: شرکت های اموال یا سرمایه: در شرکت های سرمایه فقط سرمایه مورد توجه قرار می

 شود شخص که با همدیگر شناخت قبلی دارند ایجاد می بیش از دوب : شرکت های اشخاص: بین دو یا 

را  آورند آنی های سرمایه بدست م : شرکتی که احکام خود را از شرکت های اشخاص و شرکت ج : شرکت های مختلط

 گویند.   شرکت های مختلط می
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صنعت در افغانستان قرار ذیل  همچنان در پالیسی صنایع افغانستان نیز از موضوعات در مورد انکشاف و چالش های

توان از طریق ایجاد و تاسیس شرکت های سهامی تا اندازۀ بیشتری  را می گردیده است که تمام چالش های ذیل یادآوری

آن نگاشته شده است که شرکت ها بصورت کل با سه مشکل عمده برای  ۲۹مرفوع نمود در پالیسی صنایع در بخش 

باشند: اول اینکه در مقایسه با کشور های منطقه و جهان بصورت  خصوصی مواجه میهای  دسترسی به قرضه از بانک

هند  رلیکه بانک تشبثات کوچک و متوسط دفیصد. در حا ۱۷ز ابیشتر  -کل نرخ تکتانه در افغانستان بسیار بلند است

پاکستان حد اکثر تکتانه در  دهد. و بانک ها در فیصد در اختیار شرکت ها قرارمی ۱٣.۷۵الی  ٣به تکتانه از  قرضه را

افغانی شد. روی همین دلیل برای شرکت های لمیتدفیصد نمیبا چهارنماید بیشتر از  قرضه های که به شرکت ها فراهم می

فاد آن را پرداخت نمایند و برای بدست بیاورند که هم قرضه بانکی با ماز بخش قرضه هابسیار مشکل است تا مفاد کافی 

توانند با شرکای  فیصد شرکت های افغانی نمی ۱۷یند. عالوه برآن، با تکتانه بلند یعنی بلند تر از خود شان عاید نما

تجارتی منطقوی که از مزیت نسبی در تولید امتعه و خدمات بر خوردار هستند، رقابت نمایند. اگر بازار های مالی در 

گردد و شرکت های سهامی با نشر اورق قرضه و تائیدو های سهامی دوباره تصویب  افغانستان فعال گردد، قانون شرکت

سهام شان سرمایه های کوچک را جمع آوری نمایند و پروژه های بزرگ را درافغانستان تطبیق کنند هم بستر رفاه و 

افغانستان خواهد شد، مورد دوم که مردم آسایش برای مردم هموار خواهد گردید  و هم رشد و انکشاف اقتصادی نصیب 

 کاران را به چالش کشیده است اینکه، میعاد قرضه ها که توسط بانک های خصوصی برای شرکت ها پرداخت میصنعت 

بناء از لحاظ زمانی، پرداخت قرضه های کوتاه مدت برای شرکت ها زیاد مفید نبوده است، باشد   شود کوتاه مدت می

را از طریق قرضه که از بانک بدست آورده  وسایل مورد ضرورت خویش بگونه مثال هرگاه شرکت ها ماشین آالت و

 اند، خریداری نمایند، پرداخت قرضه و مفاد ان به بانک قرضه دهنده برای اکثر شرکتهای افغان غیر ممکن به نظر می

رسد. در صورتی که شرکت های سهامی فعال باشند و مردم خود سهمدار شرکت های سهامی باشد این مشکل بطور 

های تجارتی از شرکت های   . و با الخره چالش سوم نداشتن وثیقه و اسناد معتبر است که بانکگردد اتومات حل می

نمایند. هر شرکت صرف نظر از بزرگی و کوچکی آن مجبور است تا اسناد معتبر را بخاطر  قرضه گیرنده مطالبه می

نعده از شرکت های که اسناد معتبر بدست آوردن قرضه برای بانک ارائه نماید. در غیر آن بانک های خصوصی برا ی آ

و قابل قبول برای بانک ها ارائه ننماید، قرضه فراهم نمی نمایند. البته دراین بخش نیز شرکت های سهامی با داشتن 

سرمایه گزاف مردمی مشکل سرمایوی خویش را حل نموده و سرمایگذاری طویل المدت را انجام دهند. شرکت های 

توانند در سکتور های دارای اولویت بیشتر سرمایگذاری نمایند که عبارت اند از :  س شود میسهامی در صورتی که تاسی

سکتور قالین، سکتور کشمیره، سکتور پروسس مواد زارعتی، سکتور سنگ مرمر، سکتور استخراج، قطع و صیقل 

د سرمایگذاری دایمی توانن نمودن سنگ های مرمر ، سکتور مواد ساختمانی و سایر سکتور های بزرگ و کوچک می

  [3] نمایند.

 ینام گرفت حجم سرمایگذاری آن باید الهاماره یک یادآوری گردیده نظر به همچنان ده شرکت بزرگ جهان که در جدول ش

 ار بیاورد.برا به دار و با ثبات توانند شگوفائی، رفاه و آسایش و باالخره رشد اقتصادی پای های سهامی می که شرکت
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کت شماره مالحظاتکشور مربوطاندازه شمایهنام شر

امریکا3000اپل 

امریکا2472مایکرو سافت1

عربستان1960آرامکو نفت و گاز2

امریکا1917الفا بت گوگل3

امریکا1844آمازون4

امریکا1154تسال صنعت موتر و انرژی5

امریکا936فیسبوک میتا6

امریکا730این ویدیا 7

امریکا690برکشایرهاتادی8

9Taiwan Semicondutor510تایلند

ن324عیل بابا 10 چی 

15537مجموع تمام رسمایه تحت دوران

کت سهایم با ارزش جهان  در سال 2022شمایه به میلیارد دالر ده شر

 

مجموع سرمایگذاری ده شرکت جدول فوق الذکر مبلغ پانزده هزار و پنجصد و سی و هفت میلیارد دالر امریکائی میباشدکه 

اکثریت سرمایه مربوط به افراد عادی جامعه بوده و در موفقیت هر شرکت افراد بخاطر منفعت شخصی شان دست دارد. 

در بزرگترین بازار های بورس جهان که در ذیل جدول شش بازار بورس جهان را تذکر داده ایم سرمایگذاری گردیده  که

 است: 

 

 

کشور مربوطسال تاسیسنام بازارشماره
ی

مالحظاتشمایه دوران

22900ایاالت متحده امریکا1817بورس نیویورک1

10800ایاالت متحده امریکا1971بورس نزدک2

6220جاپان1878بورس توکیو3

ن1990بورس شانگهایی 4 5010چی 

ن1891بورس هنکانگ5 4300چی 

3700انگلستان1698بورس لندن6

52930مجموع رسمایه تحت دوراین شش بازار بورس جهان مبلغ 

ین  بازار بورس  جهان  در سال 2022  جدول  شش بزرگتر

 

با در نظرداشت بازارهای بزرگ بورس در جهان و سرمایه تحت دوران آن که تخمیناٌ پنجاه و دو هزارو نه صد و سی 

شود بزرگترین ساحه کار و سرمایگذاری را در جهان بخود اختصاص داده است که در صورتی که  میلیارد دالر می

 [4] در کنار کاهش بیکاری متضمن رشد اقتصادی خواهد شد.افغانستان فعال سازد  افغانستان بتواند بازار بورس را در

که در مقاله مربوط آن بطور واضح و مفصل در بارۀ آن معلومات الزم جمع آوری و بشکل همه جانبه  در بازارهای مالی

که در بازارهای  قسمت های مختلف تحقیق با شرایط افغانستان روی موضوع بازارهای مالی صورت گرفته است فقط از 

 : گردد یاد آوری میوجود دارد  مالی 
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 Stockالف: قسمت سهام 

 Indexب:  قسمت شاخص 

   Commodities  ج : قسمت کاال

     Bond  د: قسمت اوراق قرضه

ات پولی، توان مزایای بیشتری از قبیل جذب سرمایگذاری های خارجی و داخلی، ثب با فعال نمودن بازارهای مالی می

 توان بدست آورد. نقدینگی بانکها، کاهش بیکاری و سایر مربوط به آن را می

 هیت حقوقی ما  -ب

 

 مخالف با هم وجود دارد : نظریه ای  ماهیت حقوقی شرکت دو مورد در  

گردد و دسته دوم می گویند که شرکت   تنظیم می قراردادی بیش نیست که بین شرکاء ند که شرکت،قددسته اول معت    

( قانون مدنی ۱۲۱۶، ماده )را قانون افغانستان قبول نموده است که هردو مورد [5] تجارتی شخصیت حقوقی مستقل دارد.

کنند تا در به  شرکت عبارت از عقدیست که به موجب آن دو یا زیاده اشخاص تعهد می چنین ذکر گردیده است: "

به اساس  کارانداختن یک فعالیت مالی به پرداخت مقدار مال یا انجام عمل یا اعتبار طوری سهیم شوند که مفاد و خساره

شرکت سهامی را چنین تعریف ( قانون تجارت ۲۶۶" همچنان در ماده )موافقه که بین آنها صورت گرفته، توزیع گردد.

تشکیل شده سرمایه  ت تجارتیمعامال یکه در تحت یک عنوان معین برااست  سهامی عبارت از شرکتی شرکت : " میکند

و در قانون شرکت های  [6] "اندازه سهم آن محدود باشده مسئولیت هر شریک بآن معین و منقسم با اسهام بوده و اندازه 

شرکت تجارتی ایکه سرمایۀ آن معین و منقسم به اسهام بوده دارد: " چنین بیان می  ۱٣۸۵ هامی و محدود المسئولیت سالس

به اندازه سهم خویش شرکت بناء هر شریک در  [7]"  باشد. میو اندازۀ مسئولیت هر شریک به اندازۀ سهم آن محدود 

 نمایند. و مفاد را نیز به اندازه سهم شان بین هم تقسیم می باشد مسئول می

 ثبت شرکت های سهامی 

و فیصدی  توسعه کسب و کاربی تردید شناخت و شفافیت نظام حقوقی حاکم بر ثبت رسمی انواع شرکت ها می تواند در 

به نظر  ار و تجارت داخلی و خارجیکرحوزه کسب و همیت باشد. یکی از آسیب های که دز افعاالن تجارتی بسیار حای

که موضوعات ثبت را بطور جدی  انواع شرکت ها می باشددرمورد دقیق و مثبت نگر  بطور عدم شناخت قوانین میرسد

به شمار  و موسسین شرکت  در دایرۀ ثبت تجارتی از جمله یکی از وجایب تجار ت هاشرک ثبت درنظر گرفته شود. البته

 رود. این ثبت از  دولحاظ قابل اهمیت است: می

ه وضع توانند تجار را تشخیص و آمار دقیق در بار اول: اینکه از یکطرف توسط ثبت در دفتر مذکور، دولت ها می

 تجارت و موضوعات آن به دست آورده و بالوسیله از آنها حمایت به عمل آورند. 
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 ً اینکه اگر یکعده اشخاص ذیعالقه خواسته باشند در باره تجار، موضوعات مورد تجارت و راجع به امکانات آنها  -ثانیا

 [8] ه ومعلومات الزمه رابه دست آورد.دایره ثبت تجارتی مراجعه کردتوانند به  آگاهی حاصل نمایند، می

ی در چوکات کزدفتر ثبت مر اما طی فرمان محل اجراات ثبت در دایرۀ ثبت تجارتی تحت نظر محاکمی صورت میگرفت

موارد مربوط به تجارت را که عالقمندان  مشاغل و سایرت ایجاد گردیده که ثبت شرکت ها، تجار وزارت صنعت و

مسئولیت های ثبت شرکت ها و سایرمشاغل را  ۱٣۸۷که ادارۀ ثبت مرکزی در سال  نماید خواهان ثبت آن باشند ثبت می

ی وزارت صنعت و ریاست صدور جوازنامه ها ۱٣۹۰که در سال  از محکمه تجارتی به ریاست ثبت مرکزی انتقال دادند

ادارۀ حمایت از  ۱٣۹۴این اداره در سال موثرفعالیت های نسبت به   مدغم گردید، ثبت مرکزیتجارت با ریاست 

سرمایگذاری افغانستان )آیسا( نیز با ادارۀ ثبت مرکزی مدغم گردید که اکنون مسئولیت ثبت شرکت ها، تجارت ها و سایر 

چنین تذکر داده  ۱٣۸۵سال  قانون شرکت های سهامی و محدودو المسئولیت یازدهمکه در ماده  [9] مشاغل را بعهده دارد.

تواند، ثبت الکترونیکی هرنوع معلوماتی را که مطابق احکام قانون مجاز باشد، پذیرفته  دفتر ثبت مرکزی میشده است: "

واسناد ذیل در  تجویز نماید.و روش های اجرا، ثبت، نسخه برداری و تصدیق معلومات دریافت شده ذریعه کمپیوتر را 

دفتر ثبت مرکزی ثبت شده میتواند: سندی کتبی که معلومات مندرج آن مطابق احکام قانون معین گردیده باشد، سندی که به 

ندی که خوانا باشد، سندی که شکل تایپ شده یا چاپی به رنگ سیاه باشد، سندی که قابلیت نسخه برداری را داشته باشد، س

تواند، مشروط  سان های دری یا پشتو ترتیب شده باشد، اساسنامه شرکت های خارجی به لسان خارجی بوده مییکی از ل با

قانون تجارت اشخاصی که موضوعات  ٣۹مطابق ماده  [10] لسان پشتو یا دری ضمیمۀ آن باشد.به براینکه ترجمۀ دقیق 

ق های تاای مدتی از حق انتخاب به عضویت اگردند و بر را با سوء نیت خالف حقیقت ثبت بنمایند، به جزامحکوم می

ا محروم میگردند. حق طلب جبران خساره و ضرر اشخاصیکه به نسبت جرم هو صناعتی و معامالت در بورسیه  تیتجار

به آن تواند  محکمه میبه ارگان های قضائی متضرر  ای باشد و عندالمراجعه محفوظ میمذکور متضرر گردیده اند 

های سهامی و محدود المسئولیت دفترثبت مرکزی در  همچنان مطابق به ماده سیزدهم قانون شرکت  [11] نماید.رسیدگی 

 ۱۴همچنان در ماده احکام این قانون ترتیب و ثبت گردیده باشد.  نماید که سند مطابق صورتی تصدیق اسناد را صادر می

تواند جهت حصول اطمینان از موجودیت شرکت مربوط و تصدیق آن به  این قانون تذکر گردیده است که هرشخص می

ثبت دفتر ثبت مرکزی درخواست ارائه نماید. دفتر ثبت مرکزی مکلف است حقایقی موجود در مورد سوابق شرکت سهامی 

ت سهامی متضمن نکاتی است کرتصدیق موجودیت شدهند. و  شده دردفتر ثبت مرکزی را بدسترس درخواست دهنده قرار

 یا . اسم شرکت سهامی داخلی٣عدم انحالل شرک یا توقف فعالیت آن .۲فعالیت شرکت سهامی در افغانستان،   .۱که 

ی و مدت دوام آن، مشروط بر اینکه مدت دوام آن محدود . تاریخ ایجاد شرکت سهام۴خارجی ثبت شده در افغانستان، 

تاریخ ثبت  .۶شرکت سهامی خارجی در صورتیکه جواز فعالیت معامالت تجارتی در افغانستان را دارا باشد و   .۵باشد

 باید موارد فوق به مراجعین تصدیق گردد. اساسنامه دردفتر ثبت مرکزی

( قانون ۲۴ت باید ثبت شود که شامل اقتصاد رسمی گردد، در زمینه  ماده )مطابق به قواعد تجارتی و قوانین هر تجار

تجارت افغانستان چنین بیان داشته است: " یک دایرۀ بنام ثبت تجارت تحت نظارت محاکمی که مکلف بر حل و فصل 

قانون متذکره دایرۀ ثبت تجارتی تحت نظارت رئیس محکمۀ  ۲۵باشد، موجود است همچنان در مادۀ  دعاوی تجارتی می
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شود. همچنان مطالبی که تجارو شرکت های تجارتی باید آنرا ثبت نمایند  مربوطه به یک مامور مسئول و مکلف محول می

بعیت یا شرکت، ولدیت، محل تولد و تاریخ آن، تا حقیقی ، اسم شخصینکهقانون تجارت عبارت اند از ا ۲۸مطابق ماده 

شخص یا شرکت، عنوان تجارت، موضوع تجارت، نوع شرکت و تاریخ تاسیس آن و همچنین مرکز اصلی شرکت، 

اشخاصیکه در امور تجارت خانه یا شرکت دارای صاحیت سرمایه شرکت ) تجار انفرادی از این فقره مستثنی است( 

ثبت تجارت خانه ها وشرکت ها به اثر  باشد. امضاء اند و سایر خصوصیاتی که ثبت آن اصوالٌ اجباری قرارداده شده

ر ارسال اوراق و به همان صورت به اث شود، مراجعه شخصی عالقمندان و یا به اثر مراجعه وکیل قانونی شان اجراء می

ً ترتیب شده و حاوی مطالبه ثبت باشد هم اجراء می  متذکره مطابق به مواد قانون [12] گردد. اسناد رسمیه که رسما

موضوعاتی که حل آن به حکم یک محکمه مربوط باشد یا مامورین ثبت راجع به ثبت قطعی آن متردد باشند، قرارخواهش 

شود، اگر در ظرف   گردد. چنین موضوعات که بصورت موقتی ثبت می عالقمندان، بصورت موقتی به دفتر ثبت قید می

شود. اگر قطعیت آن  اجعه عالقمندان به اثبات رسیده نتواند، قید موقتی از دفتر حذف میشش ماه قطعیت آن به اثر مر

 شود.  اثبات شود، قراراصل اصول ثبت بصورت قطعی قید می

 صورت تشکیل و تشکیالت اداری شرکت های سهامی

رت دارد که برای تشکیل عقد شرکت عالوه بر ارکان عمومی مانند تراضی، موضوع و سبب رکن خاص نیز ضرو

هیم سزیان  عبارت اند از  اینکه هر شریک مالی را به عنوان حصه وسهم خود وارد شرکت مینماید، تمام شرکاء در سود

 باشند، قصد شرکاء تشکیل و تاسیس شرکت باشد. می

س اساشرکت های سهامی دو صورت تشکیل میابد یکی بصورت آنی )منحصر بر مؤسسان  و دوم  بصورت تدریجی ) به 

د کردن گیری، تعه سهمدار تشکیل میابد. مراد ازسهم گیری عمومی شرکت های سهامی حد اقل از پنج نفر موسس و مسه

برآن  تهیه وشخص به تادیۀ مبلغ معین د رسرمایۀ شرکت، در مقابل کسب منفعت است. موسسان کسانی اند که اساسنامه را

مرکز  توان از عنوان شرکت و موضوع آن،  اساسنامه درگردد، میکنند. از جمله موضوعاتی که باید در  امضاء می

ت نظار، و هیئ شرکت، تعیین مقدار سرمایه ابتدائی و نوع اسهام، قیمت هر سهم و شرایط تادیه، طرز انتخاب هیئت مدیره

 حت دارد.صرا قانون تجارت ۲۷۰ور گردید. چنانچه موارد فوق در ماده صالحیت های آنان و قید مدت دوام شرکت یاد آ

سه بخش مانند مجمع عمومی  سهمداران، هیئت مدیره و هیئت نظار فعالیت دارند که مجمع عمومی  یدر شرکت های سهام

عبارت از اجتماع اشخاصی است که شخصیت حقوقی را به وجود آورده و یا شخصیت حکمی شرکت وابسته به وجود آنها 

باشد. هیئت مدیره اقالٌ از سه  وده و تعیین کننده مقررات در شرکت میاست. این مجمع عالی ترین مرکز قدرت شرکت ب

شرایط عضویت هیئت مدیره در شرکت های دولتی که شوند  شود، که ازطرف مجمع عمومی انتخاب می نفر تشکیل می

ن سی " س های دولتی که چنین صراحت دارد: ( قانون شرکت۱۷های سهامی میباشد مطابق به ماده ) مشابه به شرکت

نموده باشند، از طرف محکمۀ ذیصالح از حقوق مدنی محروم نشده باشد، سابقه ورشکستگی نداشته باشد. سالگی را تکمیل 

سند لیسانس در عرصه تجارت، حسابداری، حقوق، تکنالوژی معلوماتی یا امور مالی داشته باشد. حد اقل ده سال تجربه 

گردد، نداشته باشد،   داشته باشد، تضاد منافع در شرکتی که انتخاب می کاری در امور تجارتی داشته باشد. شهرت نیک

که با در نظر داشت شرایط فوق باید شرکت های سهامی هیئت مدیره خویش را  [13] .عضو هیئت سایر شرکت ها نباشد
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سه سال انتخاب میشوند و اگر در اساسنامه مانعی  هر یک از اعضای هیئت مدیره حداکثر برایتعیین و انتخاب نماید که 

نباشد، انتخاب مجدد آنها مجاز است. هر سال اعضای هیئت مدیرۀ برای خویش یک رئیس وهنگام ضرورت معاونی هم 

به انتخاب میکند. هرگاه به عوض عضو معزول، شخص دیگری به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شود باید موضوع 

ع عمومی پیش کش گردد. عزل اعضای مدیره که ذریعۀ اساسنامه انتخاب شده اند، در صورتی که مجمع اولین اجتماع مجم

نام ه باشد. هیئت مدیره صالحیت دارد تا شرکت را اداره کند، معامالت حقوقی را ب  عمومی آن را تصویب کند، جایز می

همچنان  مصالحه و حکمیت ارجاع کردن و شرکت اجراء کند، در صورت که منفعت شرکت ایجاب کند موضوعات را به

امضاء کند.همچنان هیئت نظاراز اعمال هیئت مدیره نظارت کرده و مجمع عمومی  اسناد شرکت را اعتبار دادن و اوراق و

سازد.حداقل دو نفر منحیث هیئت نظار از طرف مجمع عمومی شرکاء انتخاب میشودو  را از اعمال انجام شده مطلع می

ثبت شرکت های   باشد. ی شان برای اول برای یکسال و برای سال های بعد برای مدت سه سال میمدت دورۀ تصد

 سهامی باید موارد ذیل را درابتداء در نظر داشته باشد: 

ز االف: داشتن یک ایدیا/ طرح تجارتی و تصمیم گیری برای انتخاب اعضای و مشخص کردن اهداف تجارتی : قبل 

یت آینده، ر، تارگافراد نخبه و با تجربه مشوره گردیده و از تمام مزایا، معایب، رقابت ها در بازا تاسیس شرکت باید با

 سنجش مصارف، بررسی عواید، جمع آوری سرمایه و بدست آوردن اطالعات دقیق از چگونگی بازار ویژه گی های

س شرکت همه موارد تصمیم برای تاسیشرکاء شرایط و معیار های شراکت و سایر موارد الزم بعداز بدست آوردن این 

، سند ائید شدهتتذکره    اتخاذ گردد. در قدم دوم، تکمیل اسناد برای ثبت شرکت به ادارۀ مربوطه غرض ثبت شرکت، مانند:

رکت، ششده   تنها، سند مقر ثبن آیکی متقاضیان ثبت و یا وکیل قانو، حضور فزفوتوتشخیصیه مالیاتی، چهار قطعه  نمبر

ئید اء و مهر تافیصد سهم سرمایه ابتدائی شرکت و سهمداران با ارائه اساسنامه شرکت که مزین امض ٣۵دن حد اقل نشان دا

زد ربوطه نمدر زمان ثبت شرکت در ادارات آنها باشد. موارد فوق در ثبت یک شرکت الزمی بوده و باید اسناد متذکره 

 موسسین موجود باشد.

 سهامی در شرکتصالحیت های و  هیئت نظار

 

وظایف هیئت نظار قرارذیل توضیح گردیده  ۱٣۸۵( قانون شرکت های سهامی و محدودالمسئولیت سال ۵۹مطابق ماده )

همکاری با هیئت مدیره در ترتیب و تجدید نظر بر صورت حساب های ملی شرکت، تدقیق اجراات و بررسی  است: "

شرکت حداقل یک مرتبه در سه ماه بدون اطالعیۀ قبلی، مرتبه در شش ماه، تفتیش خزانۀ   دفاتر شرکت حد اقل یک

، اساسنامه و قواعد ۱٣۸۵المسئولیت سال ام قانون شرکت های سهامی و محدودنظارت براجراات هیئت مدیره مطابق احک

 داخلی شرکت، اطالع دهی در مورد تدویر مجمع عمومی عادی یا فوق العادۀ سهمداران، مشروط بر اینکه وظیفه را هیئت

مدیره اجراء ننماید، حضور در مجالس مجمع عمومی سهمداران، دعوت تدویر مجمع فوق العادۀ سهمداران در حاالت مهم 

ساالنه مجمع  یا عاجل، ارائه نتایج مطالعات در مورد صورت حساب مالی و سایر اجراات شرکت و توزیع مفاد به جلسۀ

( قانون شرکت های دولتی هیئت نظار دارای صالحیت های ۱۷همچنان مطابق ماده ) [14] باشد. می نعمومی سهمدارا

  باشد: " ریاست جلسات، حصول اطمینان از این که سایر اعضای هیئت از موضوع بشکل درست آن مطلع بود و ذیل می

ترتیب   نه ابراز نظر نمایند، تهیه ومعلومات کافی در بارۀ موضوع دراختیار آنان قرار گرفته است تا بتوانند در زمی
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اجندای جلسه در همآهنگی با رئیس اجرائی هیئت نظار، در صورت لزوم تدویر جلسات فوق العاده هیئت نظار، تایید 

صورت جلسات هیئت نظار، در صورت کمبود در ترکیب هیئت مدیره، پیشنهاد غرض تعیین عضو جدید، ارزیابی خودی 

که موضوع فوق الذکر را باید شرکت های سهامی نیز  رائه گزارش نتایج آن به مراجع ذیصالحمحرمانه هیئت نظار و ا

  [15]هیئت مدیره را تعیین و عزل نمایند.  مدیر نظر گرفته و هیئت نظار  و

 تقسیم سرمایه به سهام 

رمایه است سباشد و اساس کار هر شرکت تجارتی  سرمایه  دارایباید  ها  شرکت مسلم است شرکت سهامی مانند سایر    

 .گویند سهم  ابه قسمت های مساوی تقسیم شده باشد و هر یک از اجزاء تقسیم ر شرکت ها سرمایه باید این نوع منتهی در

 :هم ا چنین تعریف نموه است: " سرسهم  ،چنانچه در ماده چهارم قانون شرکت های سهامی و محدودالمسئولیت 

  گردد. واحد مقیاسی است که سرمایۀ یک شرکت سهامی به  آن منقسم می

د سهم بخرد. به هر مقدار که بخواههر شریک می تواند  سهم داشته باشند بلکه نیست که هر یک فقط یک شرکاء الزم    

 د مین محدوآاندازۀ سهم  ۀ مسئولیت هر شریک بههمچنان در ماده چهارم فقره اول چنین تذکر گردیده است: "... انداز

 یک دیگرشرکتی که سرمایه آن به یک صد سهم تقسیم شده است ممکن است یک شریک هفتاد سهم و شر مثالً در باشد." 

   .بیست سهم و بقیه شرکاء هر کدام یک سهم یا دو سهم داشته باشند

 مسئولیت دارندگان سهم   الف:

 

چنانچه  ندارند ل هستند و اضافه بر آن مسئولیتیومسئ سهم قبول نموده اند هدر شرکت های سهامی شرکاء تا میزانی ک    

م : " شرکت سهامی داخلی جهت انجاسهامی و محدودالمسئولیت تذکره گردیده است قانون شرکت های ۱۸در ماده 

ن آرمایۀ سهای سهامی و محدود المسئولیت و اساسنامۀ مربوط ایجاد و  تمعامالت قانونی مطابق به احکام قانون شرک

 ی متضررو اگر شرکت به نحو باشد." معین و منقسم به سهام بوده و مسئولیت هر شریک به اندازۀ سهم آن محدود می

واهند بود . نخ کتبر استهالک سرمایه ، مبلغی هم قرضدار شد ، صاحبان سهام ملزم به پرداخت دیون شر گردید که عالوه

پس از لی واحد پوصد هزار است اگر ورشکست شود به نحوی که پنج واحد پولی دو میلیون آن که سرمایه  شرکتی  مثالً 

اء به هیچ اعتبار شرک سرمایه کسر بیاورد ، طلبکاران حق مطالبه از شرکاء را نخواهند داشت زیرا شخصیت و استهالک

   .وجه در شرکت دخالتی ندارد

 بودن عملیات شرکت تجارتیب:    

 

است بیشتر مورد نظر خواهد بود و مسلم است که آباد  به اموال غیر منقول  هر قدر تمدن توسعه پیدا کند اموری که   

مثال به جهت   سرمایه مقدور نیست. سرمایه زیادی است که جز با تشکیل شرکت جمع آوری چنین کردن آنها محتاج به

یا برای خرید و فروش خانه ها و اراضی جهت احداث خیابان که  زرع و بایربزرگ و آبیاری مناطق ال م بندهایاحداث 

نبوده و  ، اگر شرکتی که متصدی انجام عمل باشد دارای شخصیت حقوقی آن را نمی کند سرمایه فردی کفاف مخارج
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این  ت شرکاء ناچاراً هریک به حساب شخصی خودمعامله نماید و کارگر و کارمند استخدام کند از آن جه نتواند مستقالً 

   . عمران و آبادی کشور پدید می آید امور را انجام دهند ، به هیچ وجه منظور سرمایه گذاران عملی نشده و رکودی در

  .لو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد بازرگانی محسوب می شود و با توجه به این که شرکت سهامی   

 عملیات خود را امور غیر تجارتی فقط شرکت سهامی می تواند موضوع که از انواع شرکت های تجارتی  باید دانست

قرار  مور تجارتیخود را ا با مسؤلیت محدود نمی توانند موضوع عملیات نسبی و و شرکت های تضامنی  قرار دهد و اال

   .مربوط به امور تجارتی نخواهند بود ل مقرراتمعامالتی غیر تجارتی نمودند مشمو دهند و اگر اقدام به

اموال غیر منقول باید رعایت شود . مثالً هرگاه شرکت سهامی شروع به خرید یا  با تمام این احوال مقررات مربوط به    

رسیده و  دفاتر تجارتی کافی نبوده و باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت اراضی نماید ثبت آن مانند اموال منقول در فروش

   .به آن مرعی گردد سایر تشریفات نسبت

در شرکت  نفر، مربوط به شرکت های سهامی خاص است و اال سهرسد که قرار دادن حداقل تعداد شرکاء  به نظر می    

   .نفر نخواهد بود ۵های سهامی عام عده شرکاء به شرحی که ذکر می شود کمتر از 

ماده  زیرا به موجب [16] سهامی است سه نفر جهت تطبیق با سایر مقررات شرکت هایتعیین حداقل شرکاء به تعداد       

اعضای هیئت از سه نفر مرکب میباشد  اصول نامه تجارت  شرکت های سهامی دارای هیئت مدیره ایست که اقال  ٣۰۱

تعین اولین اعضای هیئت مدیره ذریعه اساسنامه شرکت هم مدیره ازمیان سهمداران از طرف مجمع عمومی انتخاب میشود 

پنج نفر کمتر باشد. بنابراین اگر تعداد شرکاء  هیئت مدیره در شرکت های سهامی عام نباید از اعضایتعداد ممکن است .

 [17]. شدنخواهد  سهام انتخاب شوند تشکیل صورت هیئت مدیره که باید از صاحبان کمتر از پنج نفر باشد زیرا در این

مسئولیت و سایر شرکت های دارد این است که شرکای شرکت در شرکت های سهامی شرکت سهامی با محدودالتفاوت که 

 باشد دلیل آن این است که مجمع عمومی شرکاء تصمیم گیری را با اکثریت آراء اتخاذ نمایند.   بیشتر از دو نفر می

  های سهامیانواع شرکت  

 شرکت های سهامی به دو نوع تقسیم شده است:

 شرکت سهامی عام .أ

 هامی خاصشرکت س .ب

 شرکت سهامی عامالف: 

 تعریف شرکت:  

شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می  شرکت سهامی عام شرکتی است که مؤسسین آن قسمتی ازسر مایه    

درصد سرمایه را خودشان تعهد کرده اند و ال اقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد بیست  کنند. به این طریق که مؤسسین قبالً 

 حاظهار نامه ای به ضمیمه طر سپرده و سپس بانکها  در حسابی به نام شرکت در شرف تأسیس در یکی از شده را

   .تسلیم می نمایند مراجع ثبت شرکت ها  ، به اساسنامه شرکت و طرح اعالمیه پذیره نویسی سهام 
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شر کت سهامی است و مسلم است برای انجام امور مهمه از قبیل استخراج معادن و  شرکت سهامی عام کامل ترین نوع   

فردی کفاف آن را  که سرمایه تشکیل می شود بانک ها و بندها کشورهای خارجی و تأسیس کارخانجات و ایجاد تجارت با

   .نمی دهد

به جهاتی که بستگی به این امر دارند: مانند این که  اشخاصی ایجاد می شود کهابتدا از ناحیه  فکر تأسیس هرشرکت    

امر به  اقتصادی خط آهن را به دست می آورند، یا این که خبرگی یا مطالعات امتیاز استخراج معادن و یا احداث

شورت و در صورت دار هستند م خصوصی دارند . مسلم است در این صورت به عده ای که هم فکر بوده و یا سرمایه

  .موافقت شروع به تأسیس شرکت سهامی عام می نمایند

  :مشخصات شرکت سهامی عام

 

  :که شرکت سهامی خاص فاقد آن است به شرح زیر می باشد مشخصات شرکت سهامی عام     

( قانون ۴۰چنانچه در ماده )  .در نام شرکت قبل از اسم شرکت یا بعد از ان بالفاصله کلمه عام اضافه می شود .1

( چنین تذکر گردیده است: " هرتاجر مجبور است تا اوراق و معامالت ۱٣۸۵شرکت های سهامی و محدودالمسئولیت سال )

( ۴۴متعلقه تجارت خود را تحت یک اسم معیین که عنوان تجارت تعبیر میشود، اجراء و امضاء نماید." همچنان در ماده )

است: " عنوان شرکت های سهامی عبارت است از موضوع شرکت به اضافه همین قانون در بخش اخیر آن چنین مشعر 

 [18] کلمه سهامی در شرکت های سهامی اسمای شرکاء و یا اشخاص دیگر بعنوان شرکت داخل شده نمیتواند."

 د تاار عموم می گذارنشرکت را باصدور اعالم اسناد سهم  دراختی قبل از تشکیل شرکت قسمتی ازسرمایه  .2

  .اقدام کنند در خرید آن اشخاص با مراجعه به بانک ها

ی و قانون شرکت های سهام ٣۴هیئت مدیره شرکت سهامی عام کمتر از پنج نفر نخواهد بود و مطابق ماده  .3

شرایط  واجد( شخصی به صفت عضو هیئت مدیره تعیین شده میتواند که ۱محدودالمسئولیت که چنین ذکر نموده است: ")

بینی مه پیشذیل باشد: اکمال سن هجده سالگی، عدم محرومیت از حقوق مدنی به اساس محکمه، سایرشرایطی که در اساسنا

ط مربوط در ( هیئت مدیره متشکل از یک عضو یا بیش از آن میباشد که حد اقل و اکثر آن وسایر شرای۲گردیده باشد. )

بیان داشته  همین قانون  تعیین اعضای هیئت مدیره را ٣۵یگردد. همچنان ماده اساسنامه یا قواعد داخلی شرکت مشخص م

 است.

  .قرضه منتشر کند شرکت سهامی عام می تواند اوراق .4

  .بانک ها عرضه نماید در بورس اوراق بهادار و خود را برای فروش شرکت می تواند سهام  .5

احبان مجمع عمومی ص به موافقت مدیران شرکت یادر شرکت سهامی عام نقل و انتقال سهم نمی تواند مشروط  .6

  .سهام باشد

مخصوص  مفتشان شرکت سهامی عام باید دارای شرایط مخصوصی باشند و انتخاب آنها از ناحیه کمیسیون .7

کند:   ( چنین حکم می۱٣۸۵( قانون شرکت های سهامی و محدودالمسئولیت سال )۵۹صورت می گیرد. چنانچه در ماده )

باشد، که ازطرف مجمع عمومی سهمداران   ظار شرکت های سهامی مرکب از دو یا بیش از دو عضو میهیئت ن( ۱)"
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شوند، مگر اینکه در اساسنامه یا قواعد داخلی شرکت طوردیگری تصریح شده باشد. هرگاه هیئت نظار مطابق  انتخاب می

شوند. هیئت نظار بعداز  حداکثر سه سال تعیین میاساسنامه انتخاب گردد، دورۀ اول تصدی آنها یکسال بوده و بعداٌ برای 

تواند همزمان عضویت هیئت مدیره را داشته ،  ( عضو هیئت نظار نمی۲تواند. ) ختم دورۀ تصدی مجدداً انتخاب شده می

 [19] یا امور تجارتی شرکت را اداره نماید.

 :شرکت سهامی خاص ب:  

 سهامی خاص تعریف شرکت

 

   .است توسط مؤسسین تأمین گردیده سرمایه آن شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام     

برای امور ساده  ، مواد قانون تجارتفوق ذکر شد طوالنی است  در با تشریفاتی که چون تشکیل شر کت های سهامی عام 

به شرح فوق شرکت سهامی خاص نامیده  داشته کهتری که طبعاً شرکاء کمتری دارد یک نوع شرکت سهامی مقرر شده 

در  . در افغانستان اکثر شرکت های که قبال ثبت و جواز برایشان صادر گردیده است شرکت سهامی خاص است.می شود

مؤسسین تعهد و اقالً  از وجود ندارد . تمام سرمایه سند سهام که در بازار بفروش برسد شرکت ها، صدور اعالمیه این قبیل

در    .حال تأسیس در حساب مخصوصی سپرده می شود بانک ها به نام شرکت در و پنج درصد آن در یکی از سی

جبران  در ظرف یک سال آن را طور که قبالً گفته شد باید شرکاء شرکت تقلیل پیدا کند همان صورتی که به عللی سرمایه

   . تبدیل نمایند تضامنی  مسؤلیت محدود یا با کنند و اال شرکت را به نوع دیگری از شرکت ها از قبیل

ه شود مانند شرکت سهامی خاص آن بالفاصله اضاف در نام شرکت باید کلمه خاص قبل از ذکر نام شرکت و یا بعد از    

ً معلوم باشد . زیرا این  خاص و قید آرش یا شرکت سهامی سباوون کلمه خاص باید در تمام نوشته های شرکت تصریحا

 شرکت سهامی خانوادگی و خصوصی است که مراجعه کنندگان باید اطالع داشته باشند. در حقیقت یک قسم ها نوع شرکت

[20]  .  

 ثبت شرکت سهامی خاص  

 

رسیده داران  اساسنامه که به امضاء کلیه سهام سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه ضمیمه شده به برای ثبت شرکت       

باید کمتر از سی نقسمت پرداخته شده آن که  بانکی حاکی از تأدیه و گواهی نامه باشد و ورقه ای مشعر به تعهد کلیه سهام

فی مجلس عمومی مؤسسین حاکی بر تعیین مدیران و مفتش شرکت کا و پنج درصد تمام تعهد باشد ضمن ارائه صورت

به تفکیک در  غیر نقد باشد باید تمام آن تأدیه گردد و صورت تقویم آنصورت  سرمایه به قسمتی از است هرگاه تمام یا

ارنامه قید در اظه منعکس شده و در صورتی که سهام ممتاز وجود داشته باشد باید شرح امتیاز و موجبات آن اظها نامه

   : به شرح زیر می باشد شود . بنا به شرحی که گذشت مشخصات هر یک از انواع شرکت های سهامی

  مشخصات شرکت سهامی خاص    
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  : مشخصات شرکت سهامی خاص عبارت است از  

ه های شرکت در کلیه نوشت در نام شرکت قبل از اسم شرکت یا بعد از آن کلمه خاص باید اضافه شود و این کلمه .1

  .و آگاهی باید رعایت گردد

  .را ندارند سند سهام سرمایه شرکت به وسیله خود مؤسسین تأمین می شود و حق صدور اعالم .2

  .نفر کمتر باشد از پنجحد اقل سه نفر و ممکن است  ئت مدیره شرکت سهامی خاصهی .3

  .قرضه را ندارد شرکت سهامی خاص حق انتشار اوراق .4

بورس اوراق بهادار یا توسط بانک  فروش درظهر نویسی یا  خود را برای سهام  شرکت سهامی خاص نمی تواند .5

 [21] با انتشار آگاهی و اطالعیه یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کند. عرضه نماید یا ها 

ده شن بیان یک شخص را در تاسیس بانک داده است چنانچه در مادۀ هشتم قانون متذکره چنیقانون خاص بانکداری اجازه 

دد." گر به حیث موسس و سهمدار مطابق احکام قانون بانکداری تاسیس می است: "بانک توسط یک یا بیش از یک شخص

ان همچن. تواند همچنان در مادۀ نهم احکام گردیده است که بانک بصورت شرکت سهامی یا محدودالمسئولیت ثبت شده می

ن متذکره چنی در ماده رمایگذاری مستقیم داده نشده استـــه بانک اجازه سـانکداری بـانون بــق ۶۷در فقره اول ماده 

 ابعــرکت تــک شــیشتر از یــک یا بــریق یــتواند، به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ط تصریح گردیده است: " بانک نمی

 ومل ــتی، حنعــص ولید محصوالتــه تــرچون بــمده یا پــجارت عــریک در تــا شـماینده یـامل، نــویش، به عنوان عــخ

 ایر فعالیت های تجارتی بپردازد.، ماهی گیری، معدن، ساختمان یا سقل، زراعتـن

 بحث درباره وجود شرکت سهامی خاص   

 

گر . زیرا اشکیل شرکت سهامی خاص لزومی نداردت مقررات شرکت های سهامی عام  که با وجود عقیده برآنست    

کت با  شر داشته باشند ، می توانند از مقرراتشرکتی با تشکیالت مختصر تر از شرکت سهامی عام  افرادی بخواهند

به  د ، احتیاجیشرکتی که بین سه ، چهار نفر با سرمایه مثالً یک میلیون تشکیل می شو مسؤلیت محدود استفاده کنند . و

   .مجمع عمومی و اجرای تشریفات شرکت های سهامی را نخواهد داشت

ت شرکت است از مقررا پیش بینی نشده ممکن مسؤلیت محدود  ت باشرک بعضی از کشور ها که در قانون البته در    

وجب شرکت های سهامی عام ممکن است م وجود های سهامی خاص استفاده شود . و اال تشکیل این قبیل شرکت ها با

 ز اهمیتشر کت سهامی عام حاصل است با تصوری که ا منظوری که از انحراف اذهان عموم یا مراجعه کنندگان بشود و

   .دارد احیاناً موجب سوء استفاده از نام شرکت سهامی خواهد بود شرکت های سهامی در ذهن اشخاص وجود

 تبدیل شرکت سهامی خاص به عام   

تبدیل شود . در چنین  شرکت سهامی عام  تمایل صاحبان سهام ، به شرکت سهامی خاص ممکن است در صورت    

  : است موردی رعایت چهار اصل ضروری
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 مجمع عمومی فوق العاده برسد موضوع تبدیل شرکت باید به تصویب.  

  آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد 1بیالنس گذشته و دو دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت ها.  

  تنظیم یا اصالح شود اساسنامه شرکت بر اساس شرکت سهامی عام .  

از تاریخ تصویب مجمع عمومی صورت جلسه مجمعع را بعه  ظرف مدت یک ماه در این صورت شرکت سهامی خاص باید

کت رسمی رسیده باشعد و صعورت دارایعی شعر حسابداری  ضرر که به تأیید نفع و حساب بیالنس و و دو ضمیمه اساسنامه 

رجعع ثبعت تأیید کارشناس رسمی وزارت عدلیه باشد ضمن اعالمیه ای به م اعم از منقول و غیر منقول و تقویم آن که مورد

   .نماید شرکت ها تسلیم

 سرمایه  وشرکت باشد از قبیل نام و موضوع  مسلم است اعالمیه مذکور مطابق قانون باید حاوی تمام نکات و مزایای     

   .سهام رسیده باشد دیون و تعهدات که به تصویب و امضای صاحبان و

ه اذعان عامع در جریده رسمی غرض ا مراتب راثبت شرکت ه عمل آمده باشد مرجع سرمایه به در صورتی که افزایش    

در معاده  اعالن و به نشر میسپارد تا مردم و اشخاص ذینفع اطالع حاصل نموده تا از ضرر آینده جلوگیری شده باشد. چعون

یعل را ذ( چنین تذکر گردیده است: شرکاء نمیتوانند عناوین ۱٣۸۵( قانون شرکت های سهامی و محدودالمسئولیت سال )۲۷)

 -۲نعون گردیعده باشعد. مع احکعام قعانون بعرای شعرکت هعای سعهامیعناوینی کعه مطعابق  -۱برای شرکت خود انتخاب نمایند: 

 امیهای سعه شرکت عناوینی -٣ی سایر شرکت های سهامی انتخاب و ثبت شده باشد. ناوینی که در دفتر ثبت مرکزی براع

ه از عنعاوینی شعرکت هعای سعهامی خعارجی تشعخیص و تفکیعک شعده بتوانعد. غعرض مگر اینکه عنوان انتخاب شد خارجی، 

 .تطبیععق مععاده قععانون هععر عنععوان بایععد غععرض اگععاهی عامععه نشععر گردیععده تععا اشععخاص ذینفععع درمععورد آن آگععاهی حاصععل نماینععد

 هام س مردم در خریدبه شرکت   سند سهام فروش از طریق را خود داشته باشد افزایش سرمایه  هرگاه شرکت در نظر    

از  ععدبدر بعازار بعورس  ثبت شرکت هعا داشته باشد ، مجمع سند سهم رااین مناسبت قصد صدور اعالمیه  و بهافزایش دهد 

شعرکت  سعهمسعند ماننعد  پس از رسیدگی به اعالمیه اجازه انتشار آن را می دهد . در این صورت تدقیق و مالحظات الزم و

نهعا تفعاوتی سعهام اقعدام معی نماینعد . ت مربوطه در خریعد ، اعالمیه آن انتشار و اشخاص با مراجعه به بانک های سهامی عام

.  شعود سعهام نقعداً پرداخعت شرکت سهامی عام دارد این است که باید قیمت اسعمی که با تعهد اشخاص در موقع تقاضای ثبت

، توق و نشعر آگعاهی از طعرف اداره ثبعفع مدیره و اعالم به ثبت شرکت ها به شعرح هیئت در چنین موردی پس از رسیدگی

  .شرکت سهامی عام تبدیل می شود شرکت سهامی خاص به

 سکتور دولتیمردم، سکتور خصوصی و  به سرمایگذاری سهامی تحلیل شرکت های

 

                                                 
 و بیالنس : یک صورت مالی اساسی است که وضیعت مالی واحد انتفاعی شامل دارائی ها.  1

یک تاریخ معین نشان میدهد. معادله بیالنس  در حقوق صاحبان سهام را و قرض ها

 توازن عناصر مالی درین صورت مالی است .  نشاندهنده ،

 حقوق صاحبان سهام + قروض= دارائی ها
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مشارکت  دولتي شرکت خصوصي شرکت فکتور

خصوصی و دولت 

PPP 

 نظر اصلی

اکثرآ ملکیت مربوط به  ملکیت

 سکتور خصوصی می

 باشد 

اکثرآملکیت مربوط به 

 باشد دولت می

ملکیت شرکت بین 

دولت و سکتور 

خصوصی شریک 

 تواند شده می

باید ذهنیت سازی شود تا مردم 

 شوندشریک شرکت های سهامی 

امتیازات مربوط 

 به شرکت 

اصل فعالیت و انکیزه 

مدیران و مالکین شرکت 

آوردن مفاد برای بدست 

 است

انگیزه کار و فعالیت 

وابسته به معاش 

مامورین شرکت است 

به نفع شرکت انگیزه 

 ندارد کار وجود

انگیزه و امتیاز 

برای هردو بخش 

وجو دارد. به 

 مردم چی؟

اگر شرکای اصلی مردم باشند 

 منافع ملی در آن متصور است

شرکت ها، بخاطر مفاد  عوامل بیرونی

خودمواردمحیط زیستی، 

مسایل اجتماعی و غیره 

 را رعایت نخواهد کرد. 

ممکن حکومت انگیزه 

مفاد به مردم یعنی 

مفاداجتماعی، کنترول 

بازار وغیره مسایل را 

اولویت دهند اما انگیزه 

فعالیت و پیشرفت در 

 آن متصور نیست

انگیزه مفاد برای 

هردو طرف در 

اهد نظرگرفته خو

شدچون هردو 

طرف در آن 

 شریک هستند

اگر مردم در شرکت سهامی سهیم 

باشند انگیزه مفاد، رشد اقتصادی، 

کاهش بیکاری، کترول محیط 

زیستی وغیره متصور خواهد 

 بود.

معرفی تکنالوژی جدید  موثریت

و افزایش تولید بدون در 

نظرداشت رعایت 

زیست محیطی، مفاد 

 اجتماعی  و غیره موارد

شرکت های دولتی 

جهت رعایت اصل 

کاهش بیکاری  

نمیتوانند کارمندان 

اضافی را تنقیص 

نمایند، که باعث ضرر 

 .به شرکت خواهد شد

هردو طرف 

میتوانند مشکل 

تنقیصات 

کارمندان و 

معرفی تکنالوژی 

جدید را حل 

نمایند. بدون در 

نظرداشت مفاد 

 پیشبینی شده.

مردم میتوانند برای ثبات 

و تداوم فعالیت شرکت  اقتصادی،

برای چندین سال همکاری همه 

 جانبه نمایند.

شرکت های مفادی د دانش 

کارمندان با مهارت های 

در شرکت های دولتی 

غرض مصلحت های 

در استخدام 

کارمندان، 

مردم تصمیم میگیرند که کی 

میتواند در شرکت فعالیت و 
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سیاسی، سیاسون  بلند را استخدام میکنند

مداخله در امور شرکت 

 خواهند کرد

مهارت، سیاست، 

لیاقت در نظر 

 گرفته خواهد شد

 استخدام شوند.

شرکت های خصوصی  انحصار

ممکن نرخ های بلند 

تعین و بازار را در 

کنترول خود داشته 

 .باشند

حکومت بدون در 

نظرداشت قیمت اصلی 

کاال نرخ تعین میکند 

ممکن کامال به ضرر 

 شرکت باشد

کنترول بازار، 

تعین قیمت با در 

نظر داشت عوامل 

اجتماعی متصور 

 است 

تعین نرخ و کنترول قیمت با 

وضعیت و شرایط مردم با در 

نظر داشت منافع ملی متصور 

 خواهد.

ه و پروس

 هاپروسجر

شرکت های خصوصی 

پروسه هارا آسان و 

  بیروکراسی کم می

 داشته باشد، 

شرکت های دولتی  

لق و پروسه های مغ

بیروکراسی در آن 

 باشد بیشتر می

پروسه ها نسبتا 

سهل و 

بیروکراسی در آن 

 باشد کم می

پروسه های خیلی آسان  وساده، 

بیروکراسی در آن وجود نداشته، 

 همه کارها عاری از فساد است.

 

 آنمدیر تصفیه و وظایف     

مامی و چون ممکن است شرکت کارهای ناتدیگر سمتی ندارند  ، مدیرانم است پس از این که شرکت منحل شدمسل    

 دعاوی مکن استقرضداری داشته یا اجناسی در انبار موجود باشد که باید به فروش برسد و حتی م داشته باشد، مطالبات و

اصی که نماینده شختقسیم شود لذا وجود ا در محاکم داشته باشد و از همه مهمتر این که دارائی شرکت باید بین سهام داران

تصفیه که اغلب  مدیر  .امور الزم است و این افراد را مدیران تصفیه گویند شرکت در حال تصفیه باشند به جهت انجام این

م دهد ، انجاتعهدات شرکت ر اشخاص بصیر و مورد اعتماد انتخاب می شود باید عهده دار کلیه امور شرکت بوده و از

امی ( قانون شرکت های سه۱۰۸چنانچه در ماده )  .معامالتی انجام دهد الزم بودمطالبات را وصول کند و اگر 

ایی که بمنظور انحالل شرکت سهامی تواند در دعو  محکمه می -(۱)": لیت در مورد چنین بیان داشته استمحدودالمسئو

رت و ۀ تجات ادارصدی را جهاقامه شده باشد، یک یا بیش از یک مدیر را جهت انحالل و تصفیه یا یک یا بیش از یک مت

ا خارجی ی( مدیر تصفیه از اشخاص یا شرکت سهامی داخلی ۲)خالل میعاد انحالل منصوب نماید.  در امور شرکت سهامی

ران جب وی معاش گردد که با شرکت مواجه به انحالل رابطه نداشته و از موقف خود هیچگونه نفعی را )به استثنا تعیین می

اخته یی شرکت یا از ماحصل فروش آن پردصورت معاش و مصارف آنها از دارا نای ریاورده دمناسب مصارف( بدست ن

ً قابل تغییر می٣)شود.  می ً فوقتا  ر حکم خودباشد( د  ( محکمه صالحیت و مکلفیت مدیر تصفیه و متصدی را )که وقتا

عوض آن از طریق هیئت مدیره یا بتواند صالحیت های شرکت را   ( متصدی می۴دهد. ) مبنی بر تقرر آنها توضیح می

  اید."ال نماعم تاحدی که برای ادارۀ امور شرکت سهامی به منظور تامین بهتر منافع سهمداران و دائنین الزم باشد ،

  :یر استکرده که قسمتی از آن به شرح ز مواد اصالحی قانون تجارت برای مدیر یا مدیران تصفیه وظایفی معین    
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را تحویل و  دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت یر یا مدیران تصفیه باید کلیه اموال وبه محض انتخاب مد .1

  .بالفاصله عهده دار انجام امور شرکت شوند

ز طریق اامر تصفیه حتی  مدیران تصفیه نمایندگان شرکت در حال تصفیه بوده و کلیه اختیارات الزم را جهت .2

  .ن استکردن اختیارات مدیران باطل و کان لم یک دارا می باشند. محدود طرح دعوی و ارجاع به داوری و حق سازش

قه اول و دوم بز طان تصفیه و یا به اقارب آنها مدیر یا مدیرا شرکت درحال تصفیه کالً یا بعضاً به انتقال دارائی .3

  . بود است. هر نقل وانتقالی که بر خالف این ترتیب انجام گیرد باطل خواهد تا درجه چهارم ممنوع

ان نشانی مرکز که قاعدتاً هم تصمیم به انحالل شرکت و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی و محل اقامت آنها .4

  .ودثبت شر کت ها اعالم ش ظرف پنج روز به مرجع شرکت است ) مگر این که نشانی دیگری تعیین شود ( باید در

شود و  حال تصفیه ذکر ال نام شرکت همه جا عبارت درشرکت پس از انحالل در حال تصفیه محسوب و باید دنب .5

  . شرکت قید شود نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگاهی های مربوط به

ه خاتمه نیافت سال امر تصفی مدت مأموریت مدیر یا مدیران تصفیه نباید از دو سال تجاوز کند و اگر تا پایان دو .6

تا  نمایند را دعوت و اگر از طرف محکمه انتخاب شده اند مراتب را به محکمه اعالممدیران تصفیه باید مجمع عمومی 

نتخاب مجمع عمومی یا محکمه تمدید و یا اشخاص دیگری ا و سال نباشد از طرفدبیش از  مأموریت آنها برای مدتی

  .شوند

حالل شرکت دارند و اال ان ها اعالم ثبت شرکت مدیران تصفیه مکلف اند به شرح فوق انحالل شرکت را به مرجع .7

  .نسبت به اشخاص ثالث بال اثر است تازمانیکه به ثبت نرسیده و اعالم نشده

اشد و یا این داران نب ممکن است علت تخلف یا سهل انگاری مدیر یا مدیران تصفیه ادامه کار آنها به صالح سهام .8

  .می شود بدانند در این صورت به شرح زیر رفتار که طلبکاران با چنین مدیران تصفیه ای حق خود را در صدد تضییع

بر  د یکی یا تمام آنها رارگاه مدیران تصفیه به وسیله مجمع عمومی انتخاب شده باشند مجمع مزبور می توانه -الف

  .نموده و اشخاص دیگری به جای آنها انتخاب نمایدکنار

رسیدگی  مل آمده باشد. محکمه بنا به شکایت ذینفع پس ازرگاه انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه به وسیله محکمه به عه -ب

موده و ن ر کناربد یکی یا تمام آنها را به ثبوت مدعای او یعنی بر تخلف یا سهل انگاری مدیر یا مدیران تصفیه می توان

 اشخاص دیگری را به جای آنان انتخاب نماید. 

مه تواند به محک شده ولی به وظایف خود عمل ننماید هر ذینفع میمعین نشده باشد و یا اینکه تعیین  هرگاه مدیر تصفیه  

 .مراجعه و تعیین مدیر تصفیه جدیدی را از محکمه بخواهد

 انحالل شرکت سهامی   

پایان میرسد. بنابر این پایان حیات به دالیل مختلف زمانی به دیگر  وقیفعالیت شرکت ها همانند هر شخص حق     

 از آنچه که درقانون آمده است، می انحالل شرکت به معنای گسترده تر باشد. انحالل همراه میشخصیت حقوقی با مفهوم 
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 منحل می ،دارد باشد. شرکت ها بنابر عوامل مختلف مانند انحالل شرکت ذریعۀ قانون و اسبابی که در اختیار طرفین قرار

  :در موارد ذیل منحل می شوند شرکت های سهامی که گردند

  .ممکن باشد شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیروقتی که  .1

 که مدت قبل از در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت سپری شده باشد مگر این .2

  .انقضاء تمدید شده باشد

 در صورت ور شکستگی  .3

 انحالل بدهند هام به هر علتی رأی بهس صاحبان در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده  .4

 در صورت صدور حکم قطعی محکمه  .5

ه ع منازعگیرد یکی اینکه به توافق طرفین شرکت که هیچ نو باید اظهار داشت اینکه انحالل شرکت بدو نوع صورت می

یکند: حکم م ( قانون شرکت های سهامی و محدودالمسئولیت که چنین۱۰٣درآن وجود نداشته باشد که به اساس ماده )

رایط شا بدون تواند انحالل شرکت را با اکثریت آراء تصویب و پیشنهاد آنرا با شرایط  ی "هیئت مدیره شرکت سهامی می

( ۱۰۷انحالل اجباری شرکت که مطابق ماده ) همچنان  جهت منظوری به مجمع عمومی سهمداران شرکت ارائه نماید. 

ر د -۱. ارتی ذیصالح میتوانند درحاالت ذیل شرکت سهامی را منحل نمایدگردد.: "محاکم تج قانون متذکره منحل می

ترتیب و ثبت اساسنامه، تجاوز یا سوء استفاده از  فریبکاری در -صورت شکایت وزارت تجارت د راحوال ذیل: 

ره در ادارۀ التیکه اعضای هیئت مدیح -قامۀ دعوی توسط یک یا بیش از یک سهمدار در احوال ذیل: ا -۲صالحیت قانونی 

می و ن ناپذیر به شرکت سهاامور شرکت سهامی موفق نبوده و سهمداران قادر به رفع مشکل نباشند و صدمات جبرا

نی یر قانوگردد، حالتیکه اعضای هیئت مدیره یا اشخاص دارندۀ کنترول بر شرکت سهامی به شکل غ آن وارد می دارائی

ه ر مدتی کدکه سهمداران در صالحیت رای دهی خود به مشکل مواجه و   ییا با فریب عمل نموده اند یا مینماید، حالت

سط دائن در احوال اقامه دعوی تو -٣ شامل دو جلسۀ متواتر مجمع ساالنه بوده اعضای هیئت مدیره را انتخال نکرده باشند.

شرکت  تادیۀ دین تطبیق نشده  والتی که طلب دائنین قبالٌ منتج به اقامۀ دعوی شده و فیصلۀ محکمه در مورد ح -ذیل: 

ادیه اجب التوکه شرکت سهامی بطور کتبی اقرار نموده باشد که طلب دائنین  سهامی قادر به پرداخت دیون نباشد، حالتی

ن تحت آبوده و شرکت سهامی قادر به پرداخت دیون نباشد و هرگاه شرکت مورد دعوی قرارگیرد، انحالل داوطلبانه 

 شرکت اغلب به این طریق خواهد بود که اشخاص حکم محکمه به جهت انحالل    گیرد." نظارت محکمه صورت می

  :انحالل شرکت را از محکمه تقاضا می نمایند ذینفع به محکمه مراجعه و در موارد ذیل

صورت نگرفته  در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن .1

  .مانده باشد صورتی که فعالیت های شرکت در مدت بیش از یک سال متوقف باشد و نیز در

ز سال های مالی تا دو ماه ا مجمع عمومی سالیانه برای رسیدگی به حساب های هر یک از در صورتی که .2

  .اساسنامه معین کرده است تشکیل نشده باشد تاریخی که
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د مدیر عامل شرکت طی مدتی زائ و همچنین سمتهیئت مدیره  در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای .3

  .بر شش ماه بال متصدی مانده باشد

جمع م مقدور است و در صورتی که مدت شرکت سپری شده و یا موضوع شرکت انجام یافته و یا انجام آن غیر .4

  .عمومی برای انحالل تشکیل نشده یا از دادن رأی به انحالل خود داری می نماید

محکمه  . وق هم چنان که ذکر شد اشخاص ذینفع می توانند از محکمه تقاضای انحالل شرکت را بنماینددر موارد ف     

یافتن موضوع شرکت نسبت به بقیه موارد باال بالفاصله بر حسب مورد به مرجعی که  جز در موارد انقضاء مدت و انجام

متناسبی که حداکثر از شش ماه تجاوز نکند می دهد تا در مهلت  مفتش  یا شرکت صالحیت دارند از قبیل هیئت مدیره  در

 نمایند . هر گاه در ظرف مهلت مقرر موجبات انحالل مرتفع نشود محکمه حکم به انحالل رفع موجبات انحالل اقدام

 هر  عمومی ترتیب دیگری مقرر شده باشد. اساسنامه یا مجمع امر تصفیه با مدیران شرکت است مگر در .شرکت می دهد

چنانچه قانون افالس؛    .ورشکستگی به عمل آید تابع مقررات قانون امور ورشکستگی می باشد گاه انحالل شرکت به علت

که یک تاجر یا شرکت تجارتی بندش و وقفه کارا  به آن درجه میرسد  گی را چنین تعریف نموده است: "هنگامیورشکست

  ".شود حاصل می نین احوال ورشکستگینتیجه ظهور چ ز میآید درعاج دی خودز تادیه قروض و یا سایر تعهدات نقکه ا

قانون مدنی مفلس را چنین تعریف کرده است: " هرگاه مدیون از پرداخت دیون مستحق االداء امتناع  (۸۴۷)همچنان مادۀ

مدیون دارائی خود نین موجود باشد یا ف ضیاع دارائی او نزد دائآورد و چنین ظاهر شود که دیون از مال بیشتر بوده خو

شود."  مفلس به چهار شرط زیر از تصرف در اموالش  یا به نام دیگری قید کرده باشد مفلس شناخته می را مخفی ساخته و

حاکم شرع ثابت گردد، دوم مدت دین او به سر رسیده باشد، سوم مالش از  شود: یکی اینکه دین او نزد ممنوع پنداشته می

 خاص برای را کنند. و تمام فقه ها متفق القول اند که افالس سبب حجر او 2نین تقاضای حجرائچهارم دو کمتر باشد دینش 

  گردد. مدیون و منع تصرف وی می

  

                                                 
د امور حجر به معنی باز داشتن از انجام کاری را گویند، و به اصطالح حقوقی به معنی عدم اهلیت استیفا و منع شخص به حکم قاون از اینکه بتوان  2

 خود را به طور مستقل و بدون دخالت دیگری اداره کند.
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 نتیجه گیری

 ش با ارز و سرمایگذاریحفظ و توان اقتصادی هر جامعه درآینده درگرگردید،   یادآوری این تحقیق طوری که در مقدمه

ه هیچ کامروز آن جامعه است، سرمایگذاری مطلوب موتور محرکۀ توسعه ای اقتصادی و اجتماعی است. این راهی است 

دون د مدت بگفت که رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی در بلن دبنابراین، بای مکتب نظام اقتصادی در آن شک ندارد.

ز ات. یکی گذارد، امکان پذیر نیس که برآن تاثیر می یگذاریهم موجود در محیط سرماتوجه به سرمایگذاری و عوامل م

. ن استآ یا خطرات ، میزان ریسکط با سرمایگذاری در داخل یک کشورعوامل مهم و اثرگذار بر تصمیم گیری در ارتبا

ل ت عوامدر شرکتها توجه زیادی دارند. افزون براین شناخ ری شانیگذاران در تصمیم گیری سرمایگذابنابراین سرما

ا بتوانند بگذارد، نیز دارای اهمیت است تا ازین طریق سرمایگذاران  عمده ای که سرمایگذاری در شرکت ها تاثیر می

 یکبه  درنظرگرفتن آن عوامل و میزان تاثیر آنها، در ارتباط با سرمایگذاری در شرکت خود برنامه ریزی کنند و

 سرمایگذاری مطلوب دست یابند. 

هرت است که پیغمبر اکرم حضرت محمد "ص" به آن پرداخته و درطول سده ها از ش یشه هایمسلک تجارت از جمله پ

یدهد اوان منیک برخوردار بوده است. تجارت در اسالم برپایۀ معنویت و فضیلت استوار است. اسالم به تجارت بهای فر

ی عقل را بدان مشروط میسازد، بدین معنی که مبادرت به پیشۀ تجارت مالک رشد وشگوفائ وحتی کمال و نقصان عقل

جارتی تلقی گردیده است. یکی از مباحث مهم و اصولی در اقتصاد مسئله اخالق است. از نظر اسالم فعالیت های ت

 واقتصادی باید توام با اخالق و معنویت بوده تا راه حاصله مشروع باشد.

ای هعالیت بودند و به دلیل وسعت ف افغانستان هامی دارای نقش اقتصادی و تجارتی مهم و موثری در داخلشرکت های س

و مرزهای ه قلمرتوان اهمیت این نوع شرکت ها را ب آنها در سطح تجارت داخلی و بین المللی و رقابت در این زمینه، نمی

ن وقت حاکما نون شرکت های سهامی از طرف بعضی از اشخاص ومحدود نمود، اما متاسفانه به دلیل نامعلوم قا افغانستان

 لغو گردید.  

 های سهامی به علت توسعه امور تجارتی بین المللی به طرف وحدت مقررات راجع به مدیریت، بخصوص در شرکت

مانند:  دارد، گرایش پیداکرده است و درامور مدیریت در دنیا علی الرغم سوابق اجتماعی و تاریخی، مشکالت مشابه وجود

الحظه مطوری که  تراکم دعاوی مسئولیت علیه مدیرانتکالیف راجع به دقت، صداقت و مراقبت مدیران و جلوگیری از 

 وحدت مدیریت را انتخاب نموده اند.های مختلف حقوقی سیستم شد در نظام 
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 پیشنهادات

الیت  کشورهای صنعتی و پیشرفته هشتاد در صد فعدر اهمیت شرکت های سهامی همین نکته کافی است که بگوئیم در 

چنین  های اقتصادی و تجارتی توسط شرکت های سهامی صورت میگیرد. اگرکشوری بخواهد که پیشرفت نماید، باید در

ا تگیرد  کشوری مشارکت عمومی رخ دهد یعنی با جمع آوری پس انداز های اندک مردم یک فعالیت اقتصادی و مولد شکل

ز اره ای سیر انکشاف گام بردارد و بهترین بستر در این خصوص شرکت های سهامی میباشد. مفاد یا سود پاکشور در م

 شرکتهای سهامی در دنیای امروزی معادل درآمد ملی چندین کشور است. و موارد ذیل را پیشنهاد مینمائیم:

 ید تصویب و تنفیذ شود.الف: قانون شرکت های سهامی با روحیه بین المللی و مصادیق تاریخی آن با

 ب: بازارهای مالی باید به شکل سیستماتیک و منظم احیا و ایجاد شود.

 ج: کمیته نظارت متشکل از افراد متخصص د افغانستان بانک و وزارت صنعت و تجارت ایجاد گردد.

 د: فرصت های سرمایگذاری های بزرگ باید بررسی و بشکل مفصل توضیح گردد.

 تصناع باید ترویج و مقررات سهل تدوین گردد.ذ: قرارداد های اس

 باشد. که متقاضی سرمایگذاری در قالب شرکت های سهامی میر: بررسی سرمایگذاری های خارجی  

 ز : بسیج مردم در قبال شرکت های سهامی و شفافیت در سرمایگذاری ها مختلف

 در کشور ید : حمایت قاطع و تضمین دولت از شرکت های سهامی و بازار های مال
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