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حارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی 

 نتون پروانپوه

 

وضعیت حقوقی شرکت های محدودالمسؤولیت خارجی در نظام حقوقی 

 افغانستان

 
 فالح محمد پوهنیار عید

 
 چکیده -

در نظام حقوقی افغانستان شرکتهای تجارتی به انواع مختلف تقسیم می گردد. یکی از این شرکت 
جی، تحت عنوان ها، شرکت های محدود المسؤولیت است. شرکت های محدودالمسؤولیت خار

نمایندگی ها می تواند در افغانستان فعالیت نماید. نمایندگی ها ی شرکت های خارجی از لحاظ 
ساختار و تشکیالت و نحوة اداره شرکت تابع قانون کشور متبوع خود است و مکلف نیستند که در 

ماید. اما ساختار و تشکیالت شان از قانون شرکت های محدود المسؤولیت افغانستان پیروی ن
قواعد ثبت، اخذ جواز و فعالیت های آنها تابع قانون شرکت های محدودالمسؤولیت افغانستان می 
باشد. نمایندگی های خارجی مانند شرکت های محدودالمسؤولیت داخلی به تمام فعالیت های 

شرکت اقتصادی به جزء از چند موارد نمی تواند بپردازند. مهمترین سوال این تحقیق اینست که 
های محدودالمسؤولیت خارجی تحت کدام شرایط می تواند در افغانستان به فعالیت بپردازند. در 
این تحقیق کوشش صورت گرفته است که قواعد مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد که نمایندگی 

تحلیلی  –این تحقیق یک تحقیق توصیفی  های شرکت های خارجی مکلف به رعایت آن است.
 است.

  
 نمایندگی، شرکت، محدودالمسؤولیت، جواز، فیس و سرمایه گذاری.ژگاه کلیدی: وا
 
 مقدمه -۲

احکام راجع به شرکت های محدودالمسؤولیت در نظام حقوقی افغانستان، برای بار اول در 
قانونگذاری شد و شرکت متذکره یکی از شرکت های مهم تجارتی تلقی  ۱۳۳۶اصولنامه مصوب 

نون دیگری بنام قانون شرکتهای سهامی و محدودالمسؤولیت به تصویب قا ۱۳۸۵شد. در سال 
قانون دیگری بنام قانون شرکت های  ۱۳۹۶این قانون حاکم بود. در سال  ۱۳۹۶رسید که تا سال 

محدودالمسؤولیت به تصویب رسید که هم اکنون این قانون نافذ است. اصولنامة تجارت مصوب 
سؤولیت خارجی ساکت است و حکم در این مورد ندارد و راجع به شرکت های محدودالم ۱۳۳۶

اصولنامة تجارت قلمرو فعالیت شرکت های محدودالمسؤولیت بیان شده است که  ۴۵۷در مادة 
شرکت های محدودالمسؤولیت برای تمام معامالت تجارتی تأسیس شده می تواند، مگر برای امور 

تشبثات تولیدی و خدماتی که مطابق  ۱۳۶۷ اصولنامة مصوب ۴۵۸بیمه. همچنان طبق ایزاد مادة 
قانون سرمایه گذرای تأسیس شده است تابع این قانون قرار نمی گیرد. باتوجه به مطالب فوق، 
طبق اصولنامة تجارت، شرکت های محدودالمسؤولیت، مربوط به سکتور تجارت و اقتصاد است، 

مادة سوم قانون شرکت های  ۱۶بند بنابراین تشبثات تابع اصولنامة تجارت قرار نمی گیرد. در 
به صورت مطلق بیان شده است که شرکت های  ۱۳۸۵سهامی و محدودالمسؤولیت مصوب 

 ۱۳۹۶خارجی تابع این قانون می باشد، اما در قانون شرکت های محدودالمسؤولیت مصوب 
احه مشخص تر به این موضوع پرداخته شده است و در مادة چهارم قانون متذکره تحت عنوان س

ماده، شانزده ماده آن باالی نمایندگی های  ۱۰۴از مجموع  ای تطبیق قانون، بیان شده است که
 شرکت های خارجی تطبیق می گردد. 

مهمترین موضوعات قابل بحث در نمایندگی های شرکت های خارجی اینست که در نظام حقوقی 
ت یاخیر؟ یعنی شرکتهای افغانستان اصل آزادی تجارت برای شرکتهای خارجی رعایت شده اس

خارجی مانند شرکتهای داخلی از اصل آزادی تجارتی برخوردارند یا اینکه شرکت های خارجی با 
 شرکت های محدودالمسؤولیت به تمام محدودیت های آزادی تجارتی روبرو هستند. از جانب دیگر
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فعالیت های اقتصادی می تواند بپرداد و یا اینکه از لحاظ 
محدودیت دارد؟ همچنان بحث شرایط برسمیت  موضوع فعالیت

شناختن شرکت های محدودالمسؤولیت در افغانستان نیز یکی از 
 مباحث مهم در این مقاله است. 

 
 مفاهیم -۳

شرکت های محدودالمسؤولیت تعریف شرکت خارجی:  -الف 
مادة سوم قانون شرکتهای محدودالمسؤولیت  ۲خارجی در بند

ده است: شرکت خارجی، شرکتی افغانستان چنین تعریف ش
دارای مسؤولیت محدود که در خارج از افغانستان تأسیس 

 گردیده باشد.
  

شرکت داخلی تعریف شرکت های محدوالمسؤولیت داخلی:  -ب 
که دارای شخصیت جداگانه از مالکان خویش بوده، تحت احکام 
این قانون در افغانستان تأسیس و دارای سرمایه مشخص و 

هام که مسؤولیت هر سهامدار محدود به اندازه سهام منقسم به س
وی است، می باشد این تعریف شامل شرکتهای تضامنی، تجار 
انفرادی و نمایندگی های شرکت خارجی نمی گردد. ) جریده 

 ، مادة سوم(۱۳۹۶رسمی، وزارت عدلیه، 
 
 معیار تابعیت شرکت ها -۴

 است.  در مورد تابعیت شرکت ها، سه نظریه ذیل مطرح شده
 نظریة مرکزیت  -۱
 نظریة کنترول -۲
 نظریة ثبت -۳

طبق نظریة مرکزیت، معیار تابعیت شرکتها، مرکز اصلی 
شرکت است، یعنی شرکت تابعیت کشوری را دارد که مقر 
اصلی شرکت در آن کشور قرار داشته باشد. مثال یک شرکت 
مقر اصلی آن در افغانستان است، مطابق نظریه مرکزیت، این 

رکت تابعیت افغانستان را دارد. طبق نظریه کنترول، معیار ش
تابعیت شرکت، تابعیت مؤسسین آنها است، یعنی شرکت تابعیت 
کشوری را دارد که مؤسسین آن تابع آن کشور است. مثالً 
شرکتی صاحبان عمده سرمایه آن تابعیت افغانستان را دارد و 

ن را دارا می طبق نظریه کنترول این شرکت، تابعیت افغانستا
باشد. طبق نظریة ثبت، معیار تابعیت شرکت ها، محل ثبت 
است، یعنی شرکت تابعیت کشوری را دارد که شرکت متذکره 
در آن کشور ثبت شده باشد و مطابق قانون آن کشور تأسیس 

 (۷۳, صفحه ۱۳۸۷گردیده باشد. )اسکینی, 
ین در نظام حقوقی افغانستان نظریه ثبت پذیرفته شده است. ا

موضوع از تعریف شرکتهای خارجی در قانون شرکتهای 
مادة سوم قانون متذکره  ۲محدودالمسؤولیت فهمیده می شود. بند 

در مورد شرکت خارجی چنین مقرر می دارد، شرکت خارجی، 
شرکتی دارای مسؤولیت محدود که در خارج از افغانستان 

 تاسیس گردیده باشد.
 
 ی در افغانستانانواع فعالیت شرکت های خارج -۵

مادة دهم قانون سرمایه گذری خصوصی،  (۲طبق فقرة )
تشبثات منظور شده به یکی از اشکال ذیل فعالیت نموده می 

 توانند:
 تشبثی که مطابق قوانین افغانستان ایجاد گردیده است .1
تشبثی که مطابق قوانین کشور خارجی ایجاد گردیده، مگر  .2

های سرمایه ثبت و منظوری آن غرض انجام فعالیت 
گذاری در کشور مطابق قوانین افغانستان طی مراحل 

 گردیده باشد.
مطابق مادة فوق اشخاص متشبث خارجی به دو شکل می توانند 
که در افغانستان فعالیت نمایند. یکی از این فعالیت ها ایجاد یک 

و یا  تشبث جدید است، مثالً ایجاد یک شرکت محدودالمسؤولیت
رتی که در این صورت شرکت تأسیس سایر شرکت های تجا

شده تابعیت افغانستان را پیدا می کند، نه تابعیت کشور خارجی 
مادة سوم قانون شرکتهای  ۲را، زیرا مطابق بنده 

محدودالمسؤولیت شرکت خارجی، شرکتی است که مطابق 
قانون کشور خارجی تأسیس شده باشد. اما شرکتی که مطابق 

ص خارجی تاسیس می گردد، از قانون افغانستان توسط اشخا
جمله شرکت افغانی محسوب می گردد و مانند سایر شرکتهای 
داخلی تابع احکام آنها می باشد. نوع دیگری از فعالیت تشبثات، 
فعالیتی است که در قالب تشبثی صورت می گیرد که مطابق 
قانون کشور خارجی ایجاد شده است. این نوع تشبث برای 

ن باید نمایندگی ایجاد کنند، در غیر فعالیت در افغانستا
اینصورت حق فعالیت را در افغانستان ندارد. در برخی از 
کشور ها نمایندگی ها باید از کشور متبوع خود جواز هم اخذ 

( اما در قانون سرمایه ۱۶۷, صفحه ۱۳۸۷نموده باشد )کاتبی, 
گذاری خصوصی افغانستان این موضوع درج نشده است، ولی 

و صدودر جوزا تشبث بیان شده است که  مل ثبتدر طرزالع
باید نمایندگی های خارجی جواز اصلی کشور متبوع خود را 
نیز ارایه نماید. پس با توجه به مطالب فوق شرکتهای خارجی 
زمانی می توانند در افغانستان فعالیت نمایند که نمایندگی خود 
را در ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت فکری وزارت 

 جارت و صنایع، ثبت نمایند.ت
  

 شرایط انجام تجارت در افغانستان -۶
یکی از موضوعات مهم که در مورد شرکتهای 
محدودالمسؤولیت خارجی مطرح می گردد، اینست که شرکت 
محدودالمسؤولیت خارجی تحت کدام شرایط می تواند در 
افغانستان فعالیت نماید؟ مادة سیزدهم قانون شرکتهای 

ؤولیت در مورد بیان می دارد: شرکت محدودالمس
محدودالمسؤولیت یا نمایندگی شرکت خارجی با تکمیل شرایط 
ذیل می تواند معامالت و اعالنات تجارتی را در افغانستان 

 انجام دهد:
 داشتن جواز معتبر .1
پرداخت فیس، جریمه و سایر مجازات های مالی مطابق  .2

 احکام قوانین نافذه
لیت شرکت محدودالمسؤولیت در عدم انحالل یا توقف فعا .3

 افغانستان
درصورتی که شرکت، شرکت محدودالمسؤولیت بزرگ  .4

باشد، ثبت گذارش های ساالنه به دفتر ثبت مرکزی مطابق 
 احکام این قانون صورت می گیرد.

از مادة فوق الذکره فهمیده می شود که شرایط انجام تجارتی در 
 افغانستان به دو دسته تقسیم می گردد.

 ایط مربوط به شرکت و یا نمایندگی جدیدشر .1
 شرایط مربوط به شرکت یا نمایندگی موجود .2
 

شرایط تجارت شرکت ها یا نمایندگی های شرکت های  -الف 
این شرایط، شرایطی است که برای آغاز فعالیت خارجی جدید: 

شرکت های محدودالمسؤولیت جدید الزم است. این شرایط 
فیس صدور جواز است، یعنی و پرداخت  داشتن جواز معتبر

هر شرکت یا نمایندگی های شرکت های خارجی که جدیداً در 
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افغانستان به فعالیت آغاز می نماید باید جواز از ریاست عمومی 
 ثبت مرکزی و مالکیت فکری اخذ نماید. 

مادة سوم قانون شرکت های  ۱۴مطابق بند  تعریف جواز:
ه از طرف دفتر محدودالمسؤولیت، جواز سندی کتبی است ک

ثبت مرکزی به شرکتهای محدودالمسؤولیت و نمایندگی های 
شرکتهای خارجی که در افغانستان تجارت می نمایند، صادر 
می گردد. مادة سوم طرزالعمل ثبت و صدور جواز تشبث، 
برای وضاحت تعریف فوق، بصورت جزئی تعریف دیگری را 

از مشخص ارائه نموده است. جواز سند رسمی است که بعد 
شدن نوع فعالیت، سکتور و ثبت، برای اشخاص حقیقی و 
حکمی داخلی و خارجی در مطابقت به قوانین نافذه از طریق 
ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت فکری در مرکز و دفاتر 
والیتی بعد از چاپ مزین به امضاء سکن شده رئیس عمومی 

 ردد.ثبت مرکزی و مالکیت فکری و مهر سنگی صادر می گ
  

همان طوری که قبالً هم  ضمانت اجرای فعالیت بدون جواز:
بیان شد، مطابق مادة سیزدهم قانون شرکتهای 
محدودالمسؤولیت، یکی از شرایط انجام تجارت شرکتهای 
تجارتی اعم از شرکتهای خارجی و داخلی، داشتن جواز معتبر 
 است، تا زمانی که شرکت ها جواز فعالیت را از ثبت مرکزی و

مالکیت فکری اخذ نکرده باشد حق ندارد که به معامالت و 
اعالنات تجارتی در افغانستان بپردازند. مادة پنجم قانون 
شرکتهای محدودالمسؤولیت در این مورد چنین بیان می دارد: 
هیچ شرکت داخلی یا خارجی دارای مسؤولیت محدود نمی تواند 

تجارتی را به بدون داشتن جواز معتبر، معامالت و اعالنات 
عنوان شرکت دارای مسؤولیت محدود در افغانستان انجام دهد. 
سوال که ممکن است مطرح گردد اینست که اگر شخصی بدون 
جواز و تأسیس شرکت به فعالیت تجارتی بپردازد ضمانت 
اجرای آن چیست؟ در جواب این سوال باید گفت که ضمانت 

ؤولیت، مادة بیست اجرای مادة پنجم قانون شرکتهای محدودالمس
ویکم قانون متذکره است و مادة متذکره در این مورد چنین بیان 
می دارد: اشخاصی که قبل از تأسیس شرکت محدودالمسؤولیت، 
از جانب شرکت محدودالمسؤولیت اجراآت نموده اند، شخصاً 

 مسؤول این اجراآت می باشند.
  

این : شرایط مربوط به شرکت ها و نمایندگی های موجود -ب 
شرایط، شرایطی است که برای شرکتهای موجود و ثبت شده 
الزم است، یعنی شرکت ها یا نمایندگی های شرکتهای 
محدودالمسؤولیت که قبالً تأسیس شده است برای ادامه فعالیت 
تجارتی خود باید این شرایط را داشته باشد و این شرایط قرار 

 ذیل است.
  
ارت در افغانستان، اینست یکی از شرایط تجپرداخت فیس:  -

که شرکتهای محدودالمسؤولیت، فیس مربوط به صدور جواز را 
باید پرداخت نماید. مطابق مادة دهم قانون شرکتهای 
محدودالمسؤولیت، سندی که جهت ثبت به دفتر ثبت مرکزی 
ارایه می گردد، درصورتی ثبت شده می تواند که متقاضی ثبت، 

احکام این قانون تادیه نموده باشد. فیس های تعین شده را مطابق 
مادة سوم طرزالعمل ثبت وجواز تشبث، فیس را چنین تعریف 
نموده است. فیس مبلغ پیشبینی شده می باشد که در مقابل ارایه 
خدمات مرتبط به جواز مطابق طرزالعمل تحویل بانک تعین 

 شده می گردد.
و فیس انواع مختلف دارد و مهمترین آن فیس صدور جواز 

فیس تمدید جواز است که پرداخت فیس صدور جواز شرط ثبت 
اسناد در فتر ثبت مرکزی و صدور جواز می باشد. اما پرداخت 
فیس تمدید جواز از جمله شرایط تمدید جواز و سرانجام شرط 
ادامه تجارت برای شرکت ها می باشد، یعنی شرکتی که وقت 

که جواز خود جواز فعالیت آن تمام گردیده باشد، مکلف اند 
تمدید نماید و برای تمدید جواز باید فیس پرداخت نماید در غیر 
این صورت جواز شرکت تمدید نگردیده و جریمه می گردد و 

 باالخره فعالیت آن متوقف می گردد. 
قانون شرکتهای محدودالمسؤولیت مرجع  ۱۴مطابق حکم مادة 

که  که فیس ها جمع آوری می نمایند ریاست ثبت مرکزی است
دفترثبت مرکزی مکلف است قیمت جواز فعالیت، فیس ها و 
سایر عواید مندرج این قانون را جمع آوری و به حساب 
واردات دولت تحویل بانک نمایند. مطابق مادة پانزدهم 
طرزالعمل ثبت و صدور جوازتشبث، شرایط تادیه فیس حاوی 

 موارد ذیل است:
اداره به منظور جلوگیری از ضیاع وقت مراجعین  .1

صالحیت دارد تا تعرفه تمام فیس های مربوط به ثبت و 
 صدور جواز را همزمان به مراجعین صادر نماید.

متقاضی مکلف است تا فیس های تعین شده )قیمت جواز،  .2
وحق االشاعه( را طبق احکام این ماده تحویل  حق الثبت

 بانک نموده و آویز بانکی اخذ نماید.
فیس حق االشاعه جریده رسمی صرف یکبار حین ثبت  .3

تشبث اخذ می گردد و الی ایجاد تغیرات در تشبثات اخذ 
 نمی گردد) حین تجدید تشبثات قابل پرداخت نمی باشد(

 
یکی از شرایط پرداخت جریمه و سایر مجازات های مالی:  -

ادامه تجارت شرکت های محدودالمسؤولیت اینست که جریمه و 
مالی را که ناشی از نقض قوانین گردیده است، باید مجازات 

پرداخت نماید و میزان جریمه در مادة پانزدهم طرزالعمل چین 
 بیان شده است:

تشبثات شراکت که جواز تشبث خویش را در سال های قبل  -۱
تجدید ننموده باشد و از تاریخ ختم میعاد اعتبارآن یکسال گذشته 

افغانی جریمه بدون در  ۱۰۰۰باشد تابع پرداخت مبلغ 
نظرداشت سال های قبلی که جواز آن تجدید نگردیده است می 

 باشد.
تشبثات انفرادی که جواز تشبث خویش را در سال های قبل  -۲

تجدید ننموده باشد و از تاریخ ختم میعاد اعتبار آن یکسال گذشته 
افغانی جریمه بدون در نظر داشت  ۶۰۰۰باشد تابع پرداخت 

 است می باشد. بلی که جواز آن تجدید نگردیدهسال های ق
  

عدم انحالل یا توقف فعالیت شرکت محدودالمسؤولیت در  -ج 
یکی از شرایط تجارت برای شرکت ها و نمایندگی  افغانستان:

های شرکت های محدودالمسؤولیت تاسیس شده اینست که 
شرکت منحل نشده باشد و یا فعالیت آن متوقف نگردیده باشد. 

صورتی که یک شرکت محدودالمسؤولیت خارجی از جانب در 
و یا به درخواست مؤسسین آنها منحل شده باشد، بعد از  محکمه

انحالل حق ندارد که به تجارت بپردازد و همچنان اگر فعالیت 
شرکت خارجی به علت نقض قوانین تجارتی و مالیاتی متوقف 

تی خود ادامه گردیده باشد نیز حق ندارد که به فعالیت های تجار
بدهد. یعنی شرکت منحل و متوقف شده، شرایط تجارت را 

 ندارد.
  

 قلمرو فعالیت شرکت های محدودالمسؤولیت خارجی -۷
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قانون شرکتهای محدودالمسؤولیت افغانستان در مورد قلمرو 
فعالیت شرکت های محدودالمسؤولیت، هیچ تفاوت بین شرکتهای 

ن طوری که شرکتهای داخلی و خارجی قایل نشده است. هما
محدود المسؤولیت داخلی برای انجام فعالیتهای تجارتی تأسیس 
و به انجام آن می پردازند، شرکتهای محدودالمسؤولیت خارجی 
نیز می تواند به تمام فعالیتهای تجارتی موضوع اساسنامه آن 
بپردازند. مادۀ شانزدهم قانون متذکره بیان می دارد که شرکت 

و اعالنات تجارتی  انجام معامالتجهت  محدودالمسؤولیت
مطابق احکام این قانون و اساسنامه مربوط تأسیس می گردد و 

مادة چهارم قانون سرمایه گذاری خصوصی افغانستان  (۱فقرة )
نیز بیان می دارد که اشخاص داخلی و خارجی می توانند در 
تمام سکتورهای اقتصادی کشور سرمایه گذاری نمایند، ولی در 

صه های انکشاف انرژی هستوی، تاسیس قمارخانه ها و عر
محالت مشابه آن و تولید مواد مخدر و سایر مواد نشه آور، نمی 

 توانند که سرمایه گذاری نمایند. 
در نظام حقوقی افغانستان، هر شخصی که در یک سکتوری 
سرمایه گذاری می کند و سازمانی را ایجاد می کند، عالوه بر 

رای، باید جواز سکتوری آن را نیز از اداره جواز سرمایه گذ
مربوطه اخذ نماید. ساختار حقوقی برخی از این سازمان ها، 
ساختارهای مخصوصی است که با شرکت ها هیچ شباهیت 
ندارد. مثالً موسسه تحصیالت عالی خصوصی که مطابق قانون 
تحصیالت عالی تأسیس می گردد ساختار حقوقی خاصی دارد ) 

، مادة نهم( و برای اخذ ۱۳۹۴، وزارت عدلیه، جریده رسمی
جواز موسسه تحصیالت عالی خصوصی باید جواز سرمایه 
گذاری نیز اخذ گردد. جواز های سرمایه گذاری شخصیت 
حکمی معموالً در قالب شرکت های محدوالمسؤولیت می باشد. 
پس موسسه تحصیالت عالی خصوصی در عین حالی که یک 

کت محدودالمسؤولیت نیز می باشد. موسسه تحصیلی است، شر
این موضوع یک مشکل حقوقی در سازمان های خصوصی 
سکتوری است که این سازمان ها تابع کدام قانون است آیا تابع 

 قانون شرکتها است یا تابع قانون سکتور مربوطه؟ 
ساختار حقوقی برخی از این سازمان ها شباهت با شرکت دارد 

انکها. در قانون بانگداری افغانستان مانند سازمانهای بیمه و ب
بیان شده است که ساختارحقوقی بانک به شکل شرکت های 
سهامی و یا محدودالمسؤولیت می باشد و تابع قانون شرکت 
های محدودالمسؤولیت می باشد در صورت با قانون بانگداری 

، ۱۳۹۴مغایرت نداشته باشد.)جریده رسمی، وزارت عدلیه، 
 مادة نهم(

  
 منوعیت های سرمایه گذاریم -۸

شرکتهای محدودالمسؤولیت اعم از داخلی و خارجی جهت انجام 
فعالیت های اقتصادی در تمام عرصه های تأسیس می گردد. اما 
مادة پنجم قانون سرمایه گذاری خصوصی افغانستان در سه 
عرصه سرمایه گذاری خصوصی را ممنوع نموده است که البته 

شرکتهای محدودالمسؤولیت نیست،  این ممنوعیت منحصر به
بلکه مربوط به تمام شرکت ها است و تمام شرکتها اعم از 
 شرکتهای سهامی و محدودالمسؤولیت نمی توانند در این سه

 عرصه ذیل به سرمایه گذاری بپردازند:
 انکشاف انرژی هستوی .1
 تاسیس قمارخانه های و محالت مشابه آن .2
 آور.تولید مواد مخدر و سایر مواد نشه  .3

قسمت اخیر این ماده برای کمیسیون عالی سرمایه گذاری 
با در  صالحیت داده است که کمیسیون علی سرمایه گذاری

نظرداشت منافع علیای کشور، صالحیت دارد که در مورد 
انکشاف انرژی و تولید مواد مخدر و سایر مواد نشه آور وقتا 

قمارخانه و فوقتا تغییرات را وارد سازد. اما در مورد تأسیس 
محالت مشابه آن، صالحیت ندارند که تغییرات وارد نماید، 
یعنی مورد دوم ممنوعیت قطعی است و مورد اول و سوم 

به منافع علیای کشور تغییر می  ممنوعیت نسبی است که نظر
 کند.

 
 محدودیت های سرمایه گذاری -۹

( مادة چهارم قانون سرمایه گذاری خصوصی، ۴فقرة )
تصادی محدود شده را بر چهار دسته ذیل تقسیم سکتورهای اق
 نموده است. 

 تولید و فروش اسلحه، مهمات و مواد منفلقه .1
 فعالیت های مالی غیر بانکی .2
 فعالیت های بییموی .3
سرمایه گذاری در منابع طبیعی) بشمول جنگالت( و زیر  .4

بنا ) بشمول تاسیسات پایپالین( مگرانیکه قوانین مربوط، 
این سکتورها را مجاز دانسته باشد، سرمایه گذاری در 

دراین صورت سرمایه گذاری مطابق قوانین خاص آن 
 تنظیم میگردد.

این ماده نیز بیان می نماید که کمیسیون صالحیت  فقرة پنجم
دارد در فهرست سرمایه گذاری های فوق وقتافوقتا تغیر وارد 

هار نماید. یعنی با توجه به منافع علیا کشور می تواند که در چ
تغییرات وارد کند. همچنان مطابق فقرة دوم مادة  مورد فوق

پنجم قانون سرمایه گذاری خصوصی، کمیسیون صالحیت دارد 
در بعضی از صنایع و بخش های معین اقتصادی و شرکتهای 
معین اقتصادی و شرکتهای تجارتی مالکیت انتفاعی خارجی را 

تعیین نماید. وقتافوقتامحدود وفیصدی مجاز مالکیت خارجی را 
سرمایه گذاری های موجود در تشبث منظورشده از این امر 
مستثنی است. باتوجه به مطالب فوق می توان گفت که در نظام 
حقوقی افغانستان برای شرکت های خارجی محدودیت زیادی 
مانند سایر کشورها وضع نشده است و حتی اصل رفتارمتقابل 

دیت تجارت شرکت در بسیاری از کشور به حیث عامل محدو
, ۱۳۸۸های خارجی برسمیت شناخته شده است )عرفانی, 

( در افغانستان این اصل به عنوان عامل محدودیت ۱۸۶صفحه 
 برسمیت شناخته نشده است.

  
 قانون حاکم بر شرکت های محدودالمسؤولیت خارجی -۱۰

یکی از مباحث مهم در مورد شرکت های محدودالمسؤولیت 
بر شرکتهای خارجی است. سوالی که خارجی، قانون حاکم 

مطرح می گردد این است تمام مواد قانون شرکتهای 
محدودالمسؤولیت باالی شرکت های لمیتد خارجی تطبیق می 
گردد یا خیر؟ در جواب این سوال باید گفت که دو قاعده در 

قانون مدنی  ۱۸مادة  در زمینه وجود. یکی قاعد کلی است که
رد اشخاص حكمي خارجي مانند ر موبیان شده است که د

شركتها، جمعیت ها، موسسات و امثال آن، قانون دولتي اعتبار 
دارد كه اداره مركزي آنها در آن واقع باشد. اگر فعالیت عمده 
این اشخاص در افغانستان دایر باشد قانون افغانستان تطبیق 

 میگردد. 
طبق قاعده اختصاصی که در مادة چهارم قانون شرکتهای 

احکام این قانون، به استثنای ودالمسؤولیت بیان شده است، محد
احکام خاص شرکتهای محدودالمسؤولیت بزرگ، برشرکتهای 
محدودالمسؤولیت قابل تطبیق است. نمایندگی های شرکت های 
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خارجی تنها مکلف به رعایت مواد سوم، پنجم، ششم، نهم، دهم، 
یست وچهارم، یازدهم، دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم، ب

صدم، یکصد و یکم، یکصدو دوم، یکصد و سوم، و یکصد و 
 چهارم این قانون می باشند. 

مادة قانون  ۱۰۴از مادة فوق الذکره فهمیده می شود که از میان 
شرکتهای محدودالمسؤولیت، صرف شانزده ماده ای آن باالی 
نمایندگی های شرکتهای خارجی قابل تطبیق است و هشتاد و 

ادة قانون متذکره باالی نمایندگی های شرکتهای خارجی هشت م
 تطبیق نمی گردد. 

مادة سوم قانون شرکتهای محدودالمسؤولیت یکی از مواد است 
که باالی نمایندگی های شرکت های خارجی تطبیق می گردد و 
در مادة سوم قانون متذکره چهل اصطالح تعریف شده است که 

ایندگی های شرکتهای اصطالحات تعریف شده در مورد نم
خارجی نیز اجراء می گردد، گرچند در قانون کشور متبوع 

 شرکت ها این اصطالحات به مفهوم دیگری اطالق گردد. 
مادة پنجم در مورد داشتن جواز است است که بدون داشتن 
جواز هیچ شرکت داخلی و نمایندگی های شرکت های خارجی 

ارتی بپردازد. مادة ششم و اعالنات تج نمی تواند که به معامالت
در مورد ثبت اسناد است که اسناد الزم باید در ثبت مرکزی و 
مالکیت فکری ثبت گردد که بعد از ثبت این اسناد از جانب 
دفترمرکزی جواز صادر می گردد. مادة نهم در مورد ترتیب 
فورمه های مخصوص است که دفتر مرکزی در صورت 

نموده و شرکتها باید ضرورت فورمه های مخصوص را تهیه 
از آن استفاده نماید. مادة دهم در مورد تادیه فیس است که 
شرکتها اعم از داخلی و خارجی مکلف است که فیس تعین شده 
را پردخت نماید. مادة یازدهم در مورد ثبت الکترونیکی است 
دفترثبت مرکزی می تواند که هرنوع معلومات راجع به شرکتها 

ی ثبت نماید. مادة دوازدهم در مورد را بصورت الکترونیک
و محتوای جواز شرکتهای داخلی و خارجی است که  شکل

محتوای جوازهای داخلی و خارجی هیچ فرق ندارد. مادة 
سیزدهم راجع به شرایط تجارت در افغانستان است که قبال بیان 
شد. مادة چهاردهم راجع به جمع آوری فیس است که دفترثبت 

 باید به حساب دولت جمع آوری نماید. مرکزی فیس ها را 
مادة صدم راجع به ثبت مجدد شرکتها است. شرکتهای داخلی و 
خارجی که مطابق قانون سابق شرکتهای سهامی 

تاسیس شده است، بعد از  ۱۳۶۵ومحدودالمسؤولیت مصوب 
انفاذ قانون شرکتهای محدودالمسؤولیت باید مجدداً در دفتر ثبت 

یکصد و یکم راجع به وضع مقررها و  مرکزی ثبت گردد. مادة
طرزالعمل ها است که وزارت صنعت وتجارت می تواند جهت 
تطبیق این قانون مقررات را پیشنهاد و طرزالعمل ها را وضع 
نماید. مادة یکصد و دوم راجع به ادای وجایب مالیاتی است که 
شرکتهای خارجی و داخلی مکلف اند که مالیات خود را در 

آن پرداخت نمایند در غیر این صورت مطابق  زمان معینه
قانون مالیات با آنها برخورد می گردد. مادة یکصدوسوم راجع 
به ثبت اسناد جعلی است که اشخاصی اگر قصدا سند جعلی را 

 ثبت و امضاء نماید مطابق قانون مجازات می گردد.
  

 نتیجه گیری -۱۱
ن، شرکت مطابق قانون شرکت های محدودالمسؤولیت افغانستا

خارجی شرکت است که به اساس قوانین کشورهای خارجی 
تأسیس شده باشد، یعنی معیار تابعیت شرکت ها در نظام حقوقی 
افغانستان، معیار ثبت و راجستر است. در نظام حقوقی 
افغانستان مهمترین شرط تجارت برای شرکت های خارجی، 

گرفتن جواز است. جواز به جوازهای سکتوری و جواز 
رمایه گذاری تقسیم می گردد. اشخاصی خارجی که قصد دارد س

در افغانستان در یک سکتور مانند صحت، معارف، تحصیالت 
عالی، زراعت، امنیت، تولید و صنعت و تجارت سرمایه 
گذاری نماید، باید در قدم نخست جواز سکتوری آن سکتور 

. اگر مربوطه اخذ نماید بعدا باید جوزا سرمایه گذاری اخد نماید
خواهد در افغانستان نمایندگی اشخاصی حکمی خارجی می

داشته باشد، باید از کشور متبوع خود جواز شرکت خود اخذ 
نموده باشد در غیر اینصورت جواز نمایندگی برای شرکت 
خارجی صادر نمی گردد. متشبثین خارجی می توانند مانند 

انستان متشبثین داخلی به تمام فعالیت های اقتصادی در افغ
بپردازند به استثنای سه مورد که سکتور محدود شده یاد می 
شود این موارد امور مالی غیر از بانک، امور بیمه و تولید 

و سه مورد هم ممنوع  و مواد منفلقه می باشد وفروش اسلحه
اعال ن شده است که این سه مورد عبارت از مورد انکشاف 

الت مشابه آن و انرژی هستوی، تاسیس قمارخانه های و مح
 تولید مواد مخدر و سایر مواد نشه آور می باشد. 
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