
 

 ؛دولتی تجارتی هایشرکت

 1ماهیت حقوقی و مؤثریت اقتصادی

 محمد اخالقی

 

 چکیده

واخر رو های دولتی که در این اهای دولتی به شرکتبا توجه به رویکرد دولت در تغییر شخصیت حقوقی تصدی

اقتصتتتادی  حقوقی ودر این نوشتتتتار  بدن اب ت یین و تح یی این شرستتتم ههتتتتین که  در ن ا  به فزونی بوده استتتت  

عالوه بر   دولتی کجا و چگونه است؟ لذا جهت دسترسی به شاسختجارتی های افغانهتان  جایگاه و مؤثریت شرکت

 رد است. آنگونه که دانم تح یی اقتصادی حقوق در شیشیا رویکرد اقتصادی نیز الزمه بحث نگرش حقوقی  تح یی 

 برد.اهداف و ارزیابی خود از آنها بهره می

 های تجارتینقم و کارکردهای مهن و مؤثر شتترکت  الم  یو رونق تجارت م ی و بین رقابتمروزه در عرصتته ا

ا ایخکه امشتتود. موضتتوعی که یکی از اوصتتاف ن ا  اقتصتتاد بازار  آزادت نیز ت قی میبدیی استتت. شتتخاخته شتتده و بی

انهتتتان افغگیری در رشتتد و انکشتتاف اقتصتتاد و جام ه شتترکت تجارتی دولتی در این میدان رقابت تجارتی و ستتهن

 باشد.این مقاله می تح یی چگونه است و باید باشد  موضوع

ست که در حدود احکا  قانون و شرکت شخاص در انجا  عمی حقوقی تجارتی ا شارکت ا های تجارتی  همان م

ادارات ه جارتی دولتی  شرکتی است کبخاً شرکت ت گیرد.می شکی مخف تو کهب  اساسخامه به مخ ور انجا  تجارت

ر غیر دکختروب شرکت نیز بر عهده یکی از نهادهای دولتی باشد.  یا درصد سها  را داشته و 52مالکیت بیم از دولتی 

شرکت تجارتی  هئولیت خواهد بود. غیر دولتی از نوع آن   سدبه ن ر میمحدود الم صیت ر شخ  هدف عمده تغییر 

ر دو ب خدبردن ظرفیت کاری و مؤثریت اقتصتتادی آنها به دولت   رفع وابهتتتگی مالی آنها به شتترکت حقوقی تصتتدی

 باشد.میفضای رقابتی موجود در عرصه اقتصاد و تجارت 

 5حقوق و اقتصاد  شرکت دولتی  ماهیت حقوقی  تح یی اقتصادی  مؤثریت: کلیدواژگان

                                                           
1 . Government-Owned Corporations; Legal Nature and Economic Efficiency 
5 . Keywords; Law and Economics (L & E), Government-Owned Corporation, Legal Nature, Economic Analysis, 

Efficiency 



 طرح بحث؛

ابی توجه از اب اد مخت ف ق دولتی های تجارتیویژه شرکتبه طور ک ی  به ی تجارتیهاحضور و کارکرد شرکت

و امثاب آن از جم ه موضوعات و  4  مؤثریت کارکردی3  تح یی اقتصادی5توجیه مالی  1ماهیت حقوقیو تأمی است. 

در واقع   2.ت یین و تح یی نموداز جم ه دولتی های تجارتی توان در مورد نقم و ستتهن شتترکتمهتتای ی استتت که می

ها و توجه به افزایم آن  یکی از مهمترین مهای ی است که در سخجم میزان کارآمدی و مؤثریت اقتصادی شرکت

 6دانم تح یی اقتصادی حقوق مورد اهتما  است.

شرکت صاد به ت امی بین دولت و  ست  دولتلذا امروزه ت امی بین دولت و اقت ا در یک ههای بزرگ تغییر یافته ا

صاد رقابتی شرکت را مدن ر قرار داده7اقت صی از  ساختار خا شرکت   صیت اند که در آن  شخ ها  نه به عخوان یک 

ی به های اقتصتتادصتترف  ب که به عخوان عام ی برای رشتتد اقتصتتادی و ابزاری جهت هدایت و تخ ین ف الیت 8حقوقی

سرمایهشمار می شرکت وارد مرح  9داریآیخد. ن ا   سازمانهبا ایجاد نهاد  شده استای جدید از  . در دهی اجتماعی 

انکشاف اقتصادی  در مهیر مخ ن  مخهجن و مقتدر و بازوی شرتوان 10ها  یک سازمان حقوقی و اقتصادیشرکت نتیجه

یا  11های چخدم یتیناگفته نماند که این مهن در مورد شتتترکت ت101  1387کخخد.  ستتتیداحمدی ستتتجادی  عمی می

شتر و دقیقتوجه به حضور و ف الیت اقتصادی و مالی خویم در جهان مثابالم  ی که با بین ر مصداق تزدنی است  بی

ف الیت  15الم  یبینتجارت و قواعد  الم  یهای بین  ستتازمانهاهای تجارتی که در شرتو حمایت دولتدارد. شتترکت

 دهخد.انجا  میو اقتصادی تجارتی 

                                                           
1 . Legal nature 

5 . Financial justification 

3 . Economic analysis 

4 . Functional efficiency  

 قانون اساسیت 11 ماده  "گردد.خارجی  مطابق به ایجابات اقتصادی کشور و مصالح مرد   توسط قانون تخ ین میامور مربوط به تجارت داخ ی و ". 2 

های تح یی اقتصتتتادی حقوق مراج ه شتتتود به  اخالقی  محمد  تح یی اقتصتتتادی ن ا  . جهت مطال ه تکمی ی راجع به مفهو   شیشتتتیخه  اصتتتوب و نگرش6 

 1396انتشارات س ید  چاپ اوب   گذاری افغانهتان  کابی قانون
7 . competition economy 

8 . legal status 
9 . Capitalism 
10 . legal and economic organization 
11 . Worldwide or Multinational Corporations (MNC) 
12 . international trade rules and organization 



قاضتتتا از آنجایی که  رقابت کامی تجارتی به جهت   1ناشتتتی از وجود اطالعات کامی و قوانین عرضتتته و ت

سازی صاد بازار 5سود حداکثر صاف ن ا  اقت ست  3 بازارت از او شتر ن ا  4ا صادی  به دالیی مخت ف از و بی های اقت

های تجارتی دولتی  ههتتتخد  ایجاد شتترکت 2از نوع مخت ط ستتیاستتی  اجتماعی و اقتصتتادی جم ه  موانع و مشتتکالت

  رکتشهای اقتصادی را در کشور توجیه سازد. به ع ارت دیگر  ماهیت و مقصد ف الیتماهیت فهو  مخت ط بودن م

ضای صادی تجارت و ورود به ف صادی و کختروب بازار از  6رقابت اقت سهن دولت در امور اقت از یک طرف  و نقم و 

شرکت ست.طرف دیگر  یکجا در  شده ا صی های تجارتی دولتی جمع  صو هئ ه  نه به م خای خ   ب که 7سازیاین م

های اقتصادی بر م خای سودگرایی یا درآمدزایی های دولتی در ف الیتتالش برای سهن ف اب دولت در قالب شرکت

 در نهادهای دولتی است.

شرکت شتار بدن اب تخفیذ قانون  صیت حقوقی  8های دولتیناگفته نماند که این نو شخ شور و در نتیجه تغییر  در ک

انون در واقع  این ق های دولتی که در این اواخر رو به گهترش بوده  نگاشته شده است.به شرکت 9های دولتیتصدی

صدی شرکت دولتی الی تمامی ت شخصیت حقوقی  1398ختن برج قوس ها را به  ساخته و ب د از این به تغییر  مک ف 

 های دولت نیز م غی خواهد شد.تاریخ  قانون تصدی

 :های تجارتیشرکتو اهداف  ماهیت ،مفهوم

توان ت اریف مشخصی از مفاهین و اصطالحات مرت ط با بحث  احکامی را یافت. از بین قوانین تجارتی کشور  می

ماهیت  های که دارایتولید اجخاس  داد و ستتتتد  عرضتتته خدمات و ستتتایر ف الیت"را  10تجارت  قانون افالسمثالً 

ف الیت مهتقی انتفاعی  تجارت  تولید  ی خی  11ف الیت اقتصادی"کرده است و یا م خا  ت3ماده  7 جزء  "تجارتی باشد.

خاص باشد. ف الیت اشهای دارای ماهیت تجاریت و غیر انتفاعی بشموب ف الیت مرجع صدور جواز میو سایر ف الیت

                                                           
1 . Law of Supply and Demand 

5 . wealth maximization 

3 . Market economy 

ش ثات خصوصی را م تخی بر ن ا  اقتصاد بازار  مطابق به احکا  قانون  تشویق  حمایت و مصئونیت آنها را تضمین میگذاریدولت  سرمایه". 4   "ماید.نها و ت

   همانت10 ماده 
2 . Mixed economy 

6 . competition economic 

7 . Privatization 
8 . Law on State-Owned Corporations 
9 . State-Owned Enterprises (SOE) 
10 . Trade 
11 . Economic Activity 



در واقع   قانون مالیات بر ارزش افزودهت 5ماده  10 جزء  "گردد.نمیحقیقی در مقابی مزد یا م اش شامی این ت ریف 

 ک یه مهایی و مخاس ات دارایهای تجارتی است  شامی شرکت هایو برنامه م ام ه تجارتی که یکی از اهدافانجا  

 5شود.که به نا  و به حهاب شرکت انجا  می 1ماهیت تجارتی و اقتصادی است

که بموجب آن دو یا زیاده از اشتتتخاص ت هد  3شتتترکت ع ارت از عقدیهتتتت"در ضتتتمن  از مخ ر قانون مدنی 

به شرداخت مقدار ماب یا انجا  عمی یا اعت ار طوری سهین شوند  که  4نماید  تا در به کار انداختن یک ف الیت مالیمی

 ت1516  ماده "ود.مفاد و خهاره به اساس موافقه که بین آنها صورت گرفته  توزیع ش

سخامهمچخین  سا هتان  ا صادرات افغان نماید که  را ایخگونه ت  یر و ت ریف می 5«مؤسهه تجارتی»ه بانک انکشاف 

سیس می" صولخامه تجارت تأ ست که بمخ ور ف الیت تجارتی مطابق ا شخصیت حقیقی و حکمی ا  "ردد.گع ارت از 

صولخامه  ت1ماده  5 جزء  ست که تجارتاما از همه مهمتر  ا ست «شرکت تجارتی»در ت ریف   ا  از ع ارت"  آورده ا

صد اجرای م امالت تجاریه ست  که به مق شخاص ا شتراک ا ضوع واحد یا مت دد به وجود می 6ا ماده   "آید.در مو

ه شتتریک و شتترکت عخاویخی استتت کاشتتتراک    توافق  تمایی  مشتتارکت  شتتراکت  عقد  تفاهنبدین ترتیب  ت116

در کار  تجارت و ف الیت اقتصتتادی  در قالب اشتتخاص  اجتماعمهتتتقیماً با یکدیگر مرت ط داشتتته و ههتتته و جوهر 

 سازد.می تجارتی را 7شخصیت حکمی

شتتده استتت که بر دو جخ ه مفهو  ذیی ارایه   ط ق قانون خاص آن شتترکت چیهتتت؟ شتترکت دولتیمخ ور از اما 

رای شرکت دولتی: شرکتی که دا" ی خیرا درن ر گرفته است. توسط اداره دولتی و اداره شرکت دولت ن میزان سه

ست سها  آن ا هن به  8شخصیت جداگانه از مالکان  سرمایه مشخص و مخق سیس  دارای  و مطابق احکا  این قانون تأ

                                                           
م ام ه در مورد ت ریف  قانون میانجیگری  مصتتتالحهت تجارتی و قانون حکمیت تجارتی 5قانون قراردادهای تجارتی و فروش امواب و مواد  19ماده  3. جزء 1 

 تجارتی

به: اخالقی  محمد  تاجر و م امالت تجارتی در قوانین تج. 5  ارتی جهت مطال ه مفهو  و انواع م امالت تجارتی در ن ا  حقوق تجارت افغانهتتتتان رک. 

 180-129  صص 1394  10و  9  شماره 4شژوهشی شویم  ساب -افغانهتان  کابی  فص خامه ع می

 تقانون مدنی 497ماده  1 فقره  "د یا ت دیی یا نقی یا ازاله حق در حدود قانون.عقد  ع ارت از توافق دو اراده است به ایجا". 3 
4 . financial activity 

2 . business organization 

6 . Business Deal 

شکیی می". 7  شرکت یا جم یت ت شکی مؤسهه   ست که واجد اه یت حقوقی بوده و بخا بر اهداف م ین به  شخصیت م خوی ا  ماده  "دد.گرشخص حکمی  

 ت  همان337

 ایجاد شود: برای آن شود تا خصوصیات ذییمخجر میکخخده مفهو  شخصیت حقوقی شرکت است که  این ع ارت بیان. 8 



سهن وی می سهامدار محدود به اندازه  هؤولیت هر  شد و مالکیتسها  بوده  م هت و شخج   با صد 52حداقی بی ت در

ستتها  صتتادر شتتده در آن مربوط به یکی از ادارات دولتی به شتتموب ادارات مح ی باشتتد یا زمانیکه ادارات دولتی به 

 1"شموب ادارات دولتی مح ی بدون درن رداشت سهن آنها در سرمایه شرکت  باالی شرکت کختروب داشته باشخد.

درصد سها  صادره  72ه سکتور خصوصی در یک شرکت دولتی به بیم از هرگاه سها  صادرشده مربوط ب"لذا 

شرکت دولتی می شخصیت حقوقی  شرکت افزایم یابد   شرکت محدودشده  نماید و در  المهئولیت تغییر تواند به 

گردد. هرگاه ادارات دولتی از طریق ستتتایر المهتتتئولیت می های محدودنتیجه شتتترکت تابع احکا  قانون شتتترکت

ای هها کختروب داشتته باشتخد  در این حالت قانون شترکتشتان باالی شترکتها و بدون درن رداشتت ستها میکانیز 

 ت46 ماده  "باشد.دولتی قابی تط یق می

شرکتی که حداقی  شرکت  52بدین ترتیب  ماهیت حقوقی  سها  آن مربوط به دولت و یا کختروب و اداره  صد  فی

دولتی خواهد بود. در غیر آن  شتترکت از از نوع وجه به میزان ستتها  دولتیت  شتترکت مربوط به دولت باشتتد  بدون ت

نیز شرکت دارای شخصیت جداگانه از مالکان  5المهئولیت شرکت محدود باشد.المهئولیت می نوع تجارتی محدود

 3ا  وی است.خویم است و دارای سرمایه مشخص و مخقهن به سها  که مهؤولیت هر سهامدار محدود به اندازه سه

از آن  این ستتواب یا نخیر؟ باشتتدتجارتی تواند میکخد ایخکه  آیا شتترکت دولتی اما ستتوالی که به ذهن خطور می

شه صولخامه تجارت  11برانگیز است که  ط ق ماده جهت مخاق شاروالیها دولت و ب دیه 4ا توانخد تجارت کخخد میهات  

صفت تاجر را شیدا نمی صالحیت حاکمیتی دولت و انجا  خدمات و امور  2کخخد.اما  ساس این ماده  م تخی بر ن ریه  ا

 باشد.گرایی مختفی میالمخف ه است که در ذات آن  سودجویی و مخف تعا 

                                                           
داشتن اقامتگاه  -4حق اقامه و دفع دعوی.  -3اه یتی که در اساسخامه آن تحدید گردیده و قانون آنرا مجاز دانهته باشد.  -5حقوق و وجایب مالی مهتقی   -1"

 تهمان  345ماده  1 فقره  "مهتقی و آن ع ارت از مح ی است که در آنجا اداره مرکزی آن واقع است.

شرکت 3ماده  1. جزء 1  صدیهای دولتیقانون  هه ت شرکت. مقرره ک شرکتهای دولت   شرکت دولتی ایخگونه ت ریف میهای دولتی و  خد کهای مخت ط از 

 ت5ماده  1یه آن صد در صد مت  ق بدولت باشد.  جزء هاییکه سرماکه  شرکت
5 . Limited Liability Company (LLP) 

سهامی و محدودهای محدود المهؤولیت. همچخین ق الً و در قانون شرکتقانون شرکت 3ماده  1. جزء 3  ت شرک"المهئولیت این ت ریف آمده بود که   های 

 "ایکه سرمایه آن غیر مخقهن به اسها  بوده و مهئولیت هر شریک محدود به اندازه سرمایه توافق شده در شرکت باشد.المهئولیت  لیمتدت: شرکت تجارتی محدود

 3ت4ماده  5 جزء 

 "توانخد  مگر م امالت تجارتی ایشان تابع احکا  این قانون است.دارای صفت تاجر شده نمیتوانخد تجارت کخخد  لیکن می هادولت و ب دیه". 4 

هتان  اعماب تجارتی  تاجر و تجارترک. به: میرزایی  ع ی جهت مطال ه تکمی ی. 2  صودی  چاپ اوب  محمد  حقوق تجارت افغان شارات مق خانهت  کابی  انت

 142و  144  ص 1398



ها که متضتتتمن رقابت و ستتتودآوری از یک طرف  وصتتتف تجارتی بودنت و ن ر به اهداف ایجاد این شتتترکت

هیت یا مامخت ط بودن ن ریه  ممکن استمؤثریت و مدیریت ارایه خدمات عامه از طرف دیگر  وصف مدنی بودنت  

شوددوگانه  شد  . ی خی مطرح  شرکت دولتی با صف   اگر  شرکت مدنیت غیر تجارتی دارای و ز نوع اما اگر ا مثالً 

شد مح هئولیت با شرکتت دود الم صفت   شود. دارای  شرکت تجارتی دول تجارتی درن ر گرفته  ساً  سا تی چرا که ا

شرکت تجارتی محهوب می صوالً  شرکت محدود المهئولیت  ا یقتر ن ر دقاما  شود.ن ر به ماده فوق وجود ندارد و 

قانون تجارت را م غی و بخاً رویکرد  11اده های دولتی به عخوان ن ر اخیر مقخن  مدیگر این استتتت که  قانون شتتترکت

 های دولتی در امور تجارتی را جواز داده است.گذار به دخالت دولت در قالب شرکتقانون

صادیها و ن ا دولتاز طرف دیگر   شرکت در 1های اقت سیس  صد   ازهاحمایت و تأ صی  5اهداف و مقا شخ م

هتان  کخخد.ت  یت می ستاینیز دولت افغان شرکت و رونق در را صدی به  شخصیت حقوقی ت سهندت دیی  دهی هی و 

قالب مالی و کاری تصدی به دولت  است  بار اضافی بر دوش م تت دن اب از بین بردن وابهتگیها نیز بهبیشتر به شرکت

صادی   آنها هتن تجارت دولتی  ب خد بردن کارآیی اقت صی وحمایت از رقابت سی صو سکتور خ بخم  تجارتی بین 

 های کار و تجارت است.گذاری در عرصهج ب سرمایهلتی  و نیز دو

صدی دهخده تغییر شخصیت حقوقی تتأسیس شرکت دولتی که همانا بازتاب از اهداف مشخصناگفته نماند که  

حیث لیت بههای دولتی به ف اتشتتویق شتترکت" ع ارتخد از  ستتازد دولتی به شتترکت دولتی را نیز ت یین و تفهین می

حصتتوب اطمیخان از مؤثریت   به ستتطحی که م تخی بر اصتتوب مؤثریت  ستتودآوری و رقابت باشتتد نهادهای تجارتی

رشتتتد شایداری مالی و حصتتتوب اطمیخان از مدیریت مؤثر   های دولتی در مدیریت خدمات عامه و ارایه آنهاشتتترکت

  ور رشد اقتصادی  توس ه اجتماعی وهمکاری با اهداف وسیع م ی به مخهای دولتی  خطرات مالی مرت ط با شرکت

 3" .گذاری در افغانهتانایجاد محیط مخاسب برای جذب سرمایهو نیز  ایجاد شغی

                                                           
1 . Economic System 

5 . Objectives 

 های دولتی اهدافت قانون شرکت 5. ماده 3 



به عخوان  یا مؤستتهتته تجارتی نیز  شتترکت 1در اخیر باید اشتتاره کرد که  از مخ ر حقوق تجارت و قوانین تجارتی

است که در قالب قرارداد یا عقد مشارکت بین اشخاص به هدف کهب مخف ت و  5تاجر حکمی یا شخصیت حقوقی

این اقدامات ب د از تصتتویب استتاستتخامه و اخذ جواز تجارتی مخجر  شتتوند.ستتود یا همان تجارت کردن  تأستتیس می

 شود تا شرکت بتواند ف الیت تجارتی را انجا  دهد.می

 تشکیل یا ساختار شرکت دولتی:

هایی است که عالوه بر ایجاد س ه ه مراتب اداری  شیش رد یا مشارکتی دارای ساختار یا بخممجموعه جمع  هر 

 شتترکتهای دولتی نیز مصتتداق دارد. لذا کخد. این موضتتوع در مورد شتترکتها را تأمین و تضتتمین میامور و برنامه

 گردد:های ذیی ره ری میدولتی توسط ارگان

صالحیتاین جمع   3.تسهامداران مجمع عمومی  .1 صمینعالیترین و با ست که از تما  ترین مرجع ت گیری ا

 گیری نماید.ن ارت  ارزیابی و گزارشهای شرکت باید امور و ف الیت

اند که ب خوان اعضای هیئت مدیره شرکت دولتی ت یین گروهی از اشخاص حقیقی"این هیئت  هیئت مدیره: .5

ست ابتدایی که از " ت لذا3ماده  10 جزء  "گردند.می شرکت دولتی از میان نامزدان مخدرج فهر ضای هیئت مدیره  اع

صالحات اداری و خدمات م کی تهیه می هتقی ا هیون م شرکتجانب کمی سط هیئت ن ارت  تی های دولگردد  تو

مدیره نقم مرکزی و استتتتراتژیک را در 55 ماده  "گردند.انتخاب می و انجا   شتتترکت دولتی مدیریتت هیئت 

 4نماید.یطرفانه قضاوت مهیئت مدیره در امور مدیریتی به صورت بیبخاً  کرده وایفا  های تجارتی مورد ن رالیتف 

                                                           
یا چخد م ام ۀ تجارتی اشتتتغاب  یک وه ها که حایز اه یت تجارتی باشتتد  و بخا  خود بشتترکت هر شتتخص اعن از افراد و"ت: 1336 . مانخد  اصتتولخامه تجارت 1 

شه م تاد قرار بدهد و هدیورز شغی را شی شمرده میاین  ست که ط ق "ت: 1388ت قانون حمایت از رقابت  8 ماده  "شود.  تاجر  صیت حقیقی یا حکمی ا شخ تاجر: 

ت قانون قراردادهای 3ماده  2 جزء  "قانون  جواز تجارتی را حاصتی و به یک یا چخد م ام ه تجارتی م ادرت ورزیده و این شتغی را شیشته و حرفه خود ستازد. احکا 

انجا   به طور دوامدارشخص حقیقی یا حکمی است که م امالت تجارتی را شخصاً یا توسط نمایخده خویم به حیث شغی و شیشه " ت:1393تجارتی و فروش امواب  

 ت3ماده  10 جزء  "دهد.

های مدنی یا تجارتی و امثاب آن بوجود آمده ها  وقف  مؤسهات  شرکتشخصیت حکمی خاص که ناشی از اراده افراد خصوصی بوده به شکی جم یت. "2 

 تدنیقانون م 338ماده  5 جزء  "ها را عا  قرار داده باشد.باشد  مگر ایخکه قانون چخین شخصیت

 های مجمع عمومی:. وظایف و صالحیت3 

 های مالی شرکت در طوب ساب.ارزیابی گزارش ساالنه هیئت مدیره در ارت اط با ف الیت" .1

 ارزیابی و تأیید صورت حهابات ساالنه بررسی  تفتیمت شده شرکت. .5

 اتخاد تصمین در مورد موضوعات مخدرج آجخدای ج هات. .3

 ت19 ماده  "درصد سها  دارد. 20هایی که دولت در آن کمتر از ت یین اعضای هیئت مدیره در شرکت .4

 ها . وظایف و صالحیت4 



رکت ها و لوایح از میان مهئولیت شها  طرزال میکمیته اجرایی: به مخ ور انجا  امور اجرایی و تط یق شالیهی .3

مهتتتؤوب از ف الیت خویم نزد هیئت مدیره بوده و ستتتاب توظیف شتتتده   6از طرف هیئت مدیره حداکثر برای مدت 

این کمیته در واقع  همان هیئت عامی شرکت است که  1نماید.رییس کمیته به حیث رییس عمومی شرکت ف الیت می

                                                           
 الفت در عرصه ن ارت و استراتژی:

 تأیید استراتژی شیشخهاد شده توسط کمیته اجرایی. .1

 ها.های اجرایی مهن  شالیهی مدیریت خطرات و طرزال میارزیابی شالن .5

تی وضتتع های دولت یین اهداف عم کردی مطابق چهارچوب ن ارت بر عم کرد که توستتط هیئت ن ارت شتترکت تأیید بودجه ستتاالنه و شالن تجارتی و .3

 شده است.

 ها و رهخمودها جهت تخ ین ف الیت و امور اجرایی شرکت و ن ارت از تط یق آنها.ها  طرزال میوضع لوایح  شالیهی .4

 امواب مخقوب و غیرمخقوب و تأیید شالیهی و برنامه تدارکات شرکت مطابق احکا  قانون. تأیید یا رد شیشخهادات کمیته اجرایی م خی بر خرید و فروش .2

 تأیید اجرای تضمین امواب شرکت جدا از قروض روزمره برای ادامه ف الیت شرکت. .6

 شرکت.ارایه شیشخهاد به مجمع عمومی در مورد ت  یق ک ی یا قهمی ف الیت شرکت دولتی بر اساس وض یت مالی و دورنمای  .7

 های دولتی و وزارت مالیه در اجرای وظایف آنها مطابق احکا  این قانون.همکاری با هیئت ن ارت شرکت .8

 اتخاذ تصمین در مورد ارایه خدمات برای مؤسهات غیرانتفاعی توسط شرکت. .9

 ران آن.تخ ین مزد اعضای تما  وقت هیئت مدیره و کمیته اجرایی با درن رداشت مخافع درازمدت شرکت و سهامدا .10

مالت با ان ارت و مدیریت تضاد مخافع بالقوه مهؤولین  اعضای هیئت مدیره و سهامداران به شموب سوء استفاده از دارایی شرکت و سوء استفاده در م  .11

 طرفین مربوطه.

 ن ارت از فرایخد افشاسازی و ارت اطات. .15

 بت در امور مالی:

شموب .1 ساالنه به  هابات مالی رب وار و  صورت ح سایر گزارش تأیید  ضرر  گزارش جریان شوب و  هاب نفع و   های مالی که از جانب هیئتبیالنس  ح

 گردد.های دولتی مطال ه مین ارت شرکت

هتن گزارش .5 سی شفافیت  صوب اطمیخان از  ست ن ارتی به ح هتن در سی هتقی و موجودیت  سی  تفتیمت م شموب برر شرکت به  هابی  دهی مالی و ح

  ارت مالی و عم یاتی و رعایت احکا  این قانون و م یارهای مربتط.خصوص سیهتن مدیریت خطر  ن

 این قانون. 36ت  ط ق حکن ماده External Auditorsها  مفتشینت مالی خارج از شرکت  استخدا  و عزب بررس .3

 این قانون. 36های مالی شرکت  ط ق حکن ماده حصوب اطمیخان از بررسی  تفتیمت ساالنه گزارش .4

 ویقی برای کارکخان در ختن ساب مالی با درن رداشت اجراآت مالی شرکت.ت یین مزد تش .2

 تأیید بودجه و شالن تجارتی. .6

 ت51 ماده  الحصوب و مشکوک شرکت.اتخاذ تصمین در مورد قروض ص ب .7

 ها:. وظایف و صالحیت1 

مدت و درازمدت برای توستت ه شتترکت ب د از های کوتاهتط یق برنامه. تهیه و 5. اداره و تخ ین امور اجرایی و مالی 1الفت در عرصتته طرح و تط یق استتتراتژی: 

هب مخ وری 3مخ وری هیئت مدیره  ساالنه و ارایه آن به هیئت مدیره جهت ک شکیالتیت و بودجه  سازمانی  ت ساختار  شرکت 4. تهیه  ساالنه  . تهیه برنامه تجارتی 

 جهت استفاده حداکثر از مخابع موجود.

. تهیه گزارش 3. اخذ قرضه از مخابع داخ ی و خارجی ب د از موافقه هیئت مدیره مطابق احکا  قانون 5اداره امور مالی و حهابی شرکت . 1بت در عرصه مالی: 

 وهای ساالنه شرکت به شموب بیالنس  صورت حهاب ساالنه  نفع و ضرر و گزارش نقدیخگی  توانایی شرداخت بدهیت و ارایه آن غرض تح یی حهابات و ف الیت

 کهب مخ وری به هیئت مدیره.



مرجع ذیصتتالح جهت ره ری » در واقع  هیئت مدیره  .بردشیم میشتترکت را یا همان ف الیت تجارتی امور اجرایی 

یئت مدیره ها به هباشتتد. لذا کمیته اجرایی و ستتایر کمیتهبرای شتترکت دولتی می «شالیهتتی کخخدهها و وضتتعف الیت

 ت51ماده  2دهخد.  فقره گزارش می

کخخده شترکت تجارتی هرچخد که هیئت ن ارت به عخوان تشتکیی ره ری 1:های دولتیشترکت تهیئت ن ار .4

ست مربوطه در قانون  شده ا هیار مهمی دارد.    ن ارت کاری و تفتیمیتاما از ب د ارزیابی ف ال 5درج ن مالی جایگاه ب

دهی  ن ارت و های دولتی مطابق احکا  این قانون به عخوان اداره مرکزی غرض مشتتتورههیئت ن ارت شتتترکت" لذا

 هایهیئت در عرصتتتهاین در واقع ت 10ماده  1 فقره  "گردد.های دولتی ایجاد میهماهخگی امور مربوط به شتتترکت

 ت10 ماده  شردازد.دهی به اعماب وظایف و صالحیت میگزارشنیز ن ارت  مخابع بشری  مالی و  مخت ف

ر صورت شود که دهای آن اشاره میمهئوولیت تریناساسین ر به تخوع و اهمیت کارکرد هیئت ناظر به برخی از 

 های دولتی داشت که ع ارتخد از شرکت و مفیدیت مؤثریتتوان امید توجه به انجا  درست و دقیق آن  می

 ای های م ی توس هن ارت بر ف الیت غرض حصوب اطمیخان از هماهخگی آن با قواعد و برنامه -

 بررسی استراتژی  ف الیت  بودجه و عم کرد و ایجاد سیهتن ارزیابی آنها  -

 عد  نیازمخدی به موجودیت شرکت ارزیابی ف الیت و ارایه شیشخهاد به کابیخه در مورد نیازمخدی یا  -

 ایجاد سیهتن ارزیابی برای ف الیت شرکت  -

                                                           
صه اجرایی:  شور ب د از موافقه هیئت مدیره 1پت در عر هاب بانکی در داخی و خارج ک شرکت مطابق 5. افتتاح ح ضرورت  . تدارک کاالها و اجخاس مورد 

هی3احکا  قانون  اداره بهتر امور و ارایه آنها به هیئت مدیره غرض مخ وری ها  قواعد و رهخمودها جهت هماهخگی و ها  لوایح  طرزال می. تهیه  ترتیب و تخ ین شالی

 . نمایخدگی از شرکت در محاکن  ادارات دولتی و سایر نهادهای مربوطه.4

شری:  صه مخابع ب ستخدا  کارکخان 1تت در عر ضای هیئ5. ا ستثخای اع شرکت دولتی به ا  ت. تقدیر  ترفیع  تأدیب و عزب کارکخان مطابق احکا  قانون و لوایح 

. ت یین امتیازات  مزد تشتتویقی و مؤیدات تأدی ی کارکخان  به 4. ارایه مشتتوره در مورد استتتخدا  متخصتتصتتین خارجی به هیئت مدیره 3مدیره و مهتتؤولین شتترکت 

شرکتت  هؤولین  ستثخای اعضای هیئت مدیره و م صالحات اداری و خدم2ا هتقی ا هیون م شوره در اجرای وظایف مخدرج این فقره با کمی صورت . م ات م کی در 

 لزو .

. تهیه شالن تجارتی با درن رداشت حفظ مخافع شرکت در مورد شیشخهادات واص ه و ارایه آن به هیئت مدیره غرض 1ثت در عرصه م ام ه با سکتور خصوصی: 

یت شترکت بوده و دارای مخابع کافی مالی . حصتوب اطمیخان از این که طرف مقابی قرارداد شترکت دارای اه یت  تخصتص و تجربه الز  در عرصته ف ال5مخ وری 

. ارایه 4. ارزیابی کامی طرف مقابی قرارداد شتترکت بر استتاس اه یت حقوقی و کفایت مالی آن غرض افزایم اه یت کاری به استتاس قرارداد شتتراکت 3باشتتد. می

 ت52بات رب وار و ساالنه و ارایه آن به هیئت مدیره.  ماده . تهیه صورت حها2های ارزیابی طرف مقابی قرارداد شرکت به هیئت مدیره جهت مخ وری گزارش

 ت3ماده  5 جزء  "گردند.های دولتی توظیف میدهی  ن ارت و هماهخگی امور مربوط به شرکتاند که مطابق احکا  این قانون غرض مشورهاشخاصی". 1 

شرکت. 2  شرکت در حالی که ق الً در  شکیالت  شرکت  مواد های دولتی هیئت ن ار  جزء ت ست. مانخد د آریانا افغان هوایی  شته ا سخامه  39و  16قرار دا سا ا

 شرکتت



شتترکت و عزب و ت  یق وظیفه در صتتورت نق  یا عد   1ارزیابی عم کرد اعضتتای هیئت مدیره و مهتتؤولین -

 رعایت م یارهای مدیریتی 

 های استفاده مؤثر از مخابع بشری و سرمایه شرکت تح یی و بررسی راه -

االنه و اس بیالنس ستتشتترکت بر استتو عم کردی اقتصتتادی   های ن ارتی و ارزیابی ف الیت مالیانجا  ف الیت -

 گزارش رب وار به شورای عالی اقتصادی توأ  با شیشخهادات مشخص.

 :دولتی شرکت در عملکرد نقش وزارت مالیه

ای دولتی و هبه شیشخهاد وزارت مالیه  تأیید هیئت ن ارت شرکت ها  این شرکتهای دولتیشرکتمطابق به قانون 

سیس می هتان تأ سالمی افغان صویب کابیخه جمهوری ا ضمن  گردند. ت شرکت دولتی ب ددر  صیت حقوقی  از  شخ

 ت2ماده  4 و 1های گردد.  فقرهتصویب اساسخامه و نشر آن در جریده رسمی تکمیی می

ه و و انحالب شتترکت دولتی برجهتتته بود   ف الیت  ن ارته وزارت مالیه در ایجادناگفته نماند که اهمیت و جایگا

وزارت "در واقع  نقم عمده و اص ی را در این فرایخد و حتی در ارزیابی از ف الیت تصدی و شرکت دولتی دارد. بخاً 

اق یت استتت یا مالک  های دولتی و در نهادهای تجارتی که دولت در آن ستتهامدارمالیه ستتهامدار دولتی در شتترکت

 ت9 ماده  "باشد.ت درصد سها  است  می52کمتر از بیهت و شخج  

صدی" ت1  ست عمومی ت شرکتریا ست عمومی ها و  های دولتی وزارت مالیه  ب د از انفاذ این قانون به نا  ریا

 نماید.های دولتی تغییر میشرکت

ه های دولتی را به عهده داشترکتهای دولتی مهؤولیت سکرتریت هیئت ن ارت شریاست عمومی شرکت ت5 

 ت11 ماده  "نماید.های دولتی حمایت الز  را ارایه میو برای هیئت ن ارت شرکت

یه در انجا  برخی م امالت از همه مهمتر و جال تر ایخکه   مال ها نیز در این شتتترکتمهن اهمیت و نقم وزارت 

  عمدهت را انجا  دهد  مگر در موارد ذیی:تواند  م ام ه بزرگ شرکت دولتی نمی"برجهته است. ی خی 

 ه تأیید گردیده باشد.توسط وزارت مالی -1

 ت1 فقره  "مشروط به کهب تأییدی وزارت مالیه عقد گردیده باشد. -5

 مخ ور از م ام ه بزرگ نیز موارد ذیی است:"

                                                           
ت  مدیر عمومی  مدیر مالی  مخشتتی و ستتایر کارکخان ارشتتد اجرایی CFOت  م اون  رییس مالی  Presidentت  رییس عمومی  CEO. شتتامی رییس اجرایی  1 

 ت3ماده  14شرکت.  جزء 



درصتتتد امواب  10خرید یا موافقه به خرید  مشتتتروط یا غیر مشتتتروطت اموالی که ارزش آن بیشتتتتر از ارزش  -1

 شرکت دولتی ق ی از خرید باشد.

 10فروش یا موافقه به فروش  مشتتروط یا غیر مشتتروطت امواب شتترکت دولتی که ارزش آن بیشتتتر از ارزش  -5

 درصد امواب شرکت دولتی ق ی از خرید باشد.

شرکت  -3 سط  هؤولیت و مک فیت تو شرکت دولتی یا ق وب م سط  م ام ه که موجب دریافت حقوق یا مخافع تو

درصد امواب شرکت دولتی ق ی از  10گردد و ارزش آن بیشتر از های مشروطت میدولتی  به شموب مهؤولیت

 ت5 فقره  "ان قاد م ام ه باشد.

 موارد ذیی نیز مخوط به تأییدی وزارت مالیه است:"در ضمن  

های مالی توستتتط دریافت انتقاب یا کمک مالی برای اجرای اهداف  تزریق ستتترمایه و انواع دیگر حمایت -1

های مالی احتمالی از نهادهای دولتی. این تأیید شتترکت دولتی به مشتتوب هر نوع قرضتته  تضتتمین و حمایت

قاب  کمک قانونی برای انت یا انواع دیگر حمایتجایگزین ستتتایر شتتترایط  مالی دولتی   به های  مالی  های 

 گردد.نمی خصوص قانون اداره امور مالی و مصارف عامه و اسخاد تقخیخی مربوط

 گونه م ام ه مالی به شموب قرضه  صدور اوراق قرضه و تضمین.ان قاد هر -5

 تأیید شالیهی توزیع مفاد سها . -3

 ت14ماده  4 فقره  "ت یین مهؤوب انحالب  کمیته انحالب و تمدید مدت زمان انحالب. -4

 های دولتی تغییرهای دولتی که به شتترکتهای دولتی موجود  تصتتدیدر شتترکت"این در صتتورتی استتت که  

ت 52های محدود المهتتئولیت که ادارات دولتی در آن مالک کمتر از بیهتتت و شخج  دهخد و شتترکتشتتخصتتیت می

ها و ادارات درصد سها  صادر شده بوده اما صالحیت کختروب را ندارد  سهامدار دولتی وزارت مالیه و سایر وزارت

 ی دولتیتهاقانون شرکت 20ماده  2 فقره  "باشد.دولتی می

شرکت سیس و انحالب  ارزیاب و کختروب ف الیت  شخهاد کخخده تأ ای هبدین ترتیب  نقم وزارت مالیه به عخوان شی

ست که  نمی شرکتدولتی به حدی ا ستقاللیت کاری و اجراآتی را برای این  شرتوان ا  کتها آنگونه که الزمه کار 

 تجارتی است مشاهده نمود.

 صادی حقوق:تحلیل شرکت در تحلیل اقت



بزرگ  1های ستتهامیای بود که زمیخه را برای شیدایم شتترکتبه گونه 19شتترایط اجتماعی و اقتصتتادی در قرن 

فراهن کرد  زیرا در این دوره  ط قه متوستتتطی از جام ه شدیدار شتتتد که دارای ثروت زیادی گردیدند. از طرفی 

سیس و دولت شرکتها نیز خود عامی دیگری بودند که زمیخه تأ شکیی این  صادیت س ه اقت فراهن  5ها را به مخ ور تو

ص ی عرصه اقتصاد ت دیها به حدی بود که شرکترویه این گونه شرکتنمودند. ظهور و رشد بی ی ها به بازیگران ا

خین ها نامید. همچتوان آن را اقتصتتاد م تخی بر شتترکتشتتدند  طوری که  اکخون با نوعی از اقتصتتاد مواجهین که می

داحمدی ستتتی  زیگران عرصتتته بازار را نیز تحت تأثیر خود قرار داد به نحوی که  شتتترکت جایگزین بازار گردید.با

 ت105  1387سجادی  

شتهدانم بین صادر ضایات در 3ای حقوق و اقت هایی و ق ضوعات حقوقی  از ق یی قوانین  نهادها  م   با تمرکز بر مو

در ت امالت فردی و جم ی طور عقالیی برخورد  ت امی و واکخم  گیرد که انهتتانبهتتتر تح یی اقتصتتادی  فرض می

کخد. در حوزه تح یی اقتصتتادی ریزی میتصتتامین خود را ستتخجم و برای آن برنامه 4فایده-دهد. لذا هزیخهنشتتان می

ته و خحقوق  قوانین و نهادهای حقوقی به شموب تصامین نهادهای عدلی و قضایی  رفتار و عم کرد انهان را متأثر سا

ا کخم ستتیهتتتن یا ن ا  حقوقی ر  شتتود تا اشتتخاص در ت امالت و تقابالت ب دی  رفتارهای بالقوهت خویممخجر می

حد امکان بهره تا  تاری  یت رف کارکردی و مط وب خد بردن مؤثریت  ته و برای ب  خهدرن ر گرف یتت  برداری بهی  مط وب

 نمایخد.

  اب کار  تجارت  اشتتتغ عالوه بر ایخکه  جخ ه اقتصتتادی داردهای تجارتی در قالب آن موضتتوع شتترکت و ف الیت

باشد. ی خی  قوانین تجارتی در محدودیت یا آزادی اعماب تجارتی متأثر از قوانین و قواعد حقوقی نیز میو ...ت  مخف ت

شتترکت به عخوان یکی از تح یی اقتصتتادی حقوق به شتترکت   2یا رویکرد نگرشدر نقم عمده و استتاستتی دارد. 

چه شیامدهای حقوقی  اقتصادی و حتی رفتاری بر جام ه و اشخاص های حقوقی و اقتصادی ت  یر و ت  یه شده که هادن

فایده و مؤثریت آن از چخد ب د قابی نقد و ن ر -در مورد شتتترکت و ف الیت آن  تح یی هزیخهدیخفع آن دارد. مثالً 

 است 

                                                           
1 . Stock or Repertory Companies 
2 . economic development 
3 . Law and Economics (L & E) or Economic Analysis of Law 

4 . Cost-benefit 

5 . approach 



شرکت  که به دن اب آغاز  شرکای  هین و  س صادی در اب اد خرد و کالن از مخ ر مؤ یا دوا  ف الیت تجارتی و اقت

استتت  توجیه اقتصتتادی شتترکت بهتتیار مهن خواهد بود. لذا تالش خواهخد نمود تا حداکثرستتازی مخف ت حاصتت ه را 

 جهتجو کخخد.

ش رد شرکت در شی شرکت  تأمین مقاصد  مخافع و ت هدات  ر خوها درامور و برنامه اهداف  از مخ ر طرف قرارداد 

 شود تا کمترین هزیخه برای بیشترین مخافع اختصاص و اهداف برآورده شود.اهمیت است. لذا تالش می

ست. ااقتصادی الز   های تجارتی  برقراری ن ن و أمن و عدب در تمامی اموراز مخ ر دولت  به عخوان ناظر ف الیت

شتغاب های تجارتی عالوه بر نقم آن در درآمدزایی اما در امور و ف الیت سهولت در ا سرعت و  زایی و کارآفریخی  

 ی گردد.ریزگردد تا سهن و نقم دولت مفید و مؤثر برنامهانکشاف اقتصادی جام ه باعث می

صادی در توجیه اق اب مرد  شرکت از ن ر اقت شخاصت در واقع  در مفهو   صرفه  ا سیس آن  تکیه بر  ویی جبه تأ

شده صادی  صادی در انجا  ف الیت اقت ست. امروز اقت شرکت ها صاد  ت امی بین دولت و  ای هت امی بین دولت و اقت

ست. دولت شرکت مدن ر قرار دادهبزرگ تغییر یافته ا صی را از  ساختار خا صاد رقابتی   که در آن  اندها در یک اقت

 ت103آیخد.  همان  به شمار می 1ها به عخوان عام ی برای رشد اقتصادیشرکت

اد های تجارتی در اقتصشود که شرکت  بیشتر به این مهئ ه توجه می5اقتصادی به شرکت بدین ترتیب  در نگرش

 3از چه جایگاهی برخوردارند و تا چه اندازه در اقتصاد  کارآیی دارند. همانطور که حقوق با تدوین ضمانت اجراهای

باشخد هان میتأثیرگذار بر عم کرد و رفتار انهای تجارتی نیز گذارد  شرکتمخت ف و متخوع  بر رفتار انهان تأثیر می

 به حداکثر  یک فرض عقالییو این تأثیر بیشتر از ماهیت اقتصادی برخوردار است  زیرا اشخاص با تأسیس شرکت 

  همانت مط وبیتت را انتخاب و در حدود مط وبیت و کارآیی اقتصادی و نفع بیشتر ههتخد. رساندن

ها در شرتو حمایت و هدایت قوانین کارآمد  قتصتتتادی حقوق  وجود و نقم شتتترکتنتیجه ایخکه  از ن ر تح یی ا

]ستتتهمامداران یا  2در راستتتتای حداکثرستتتازی مخافع 4 موجود و کمیابتبرداری مفید و مط وب از مخابع همانا بهره

 ر باشد.مات اثرگذااست تا از این طریق بر رفتارهای اشخاص در اب اد مخت ف تولید کار  کاال و خدگذاران[ سرمایه

 مؤثریت اقتصادی شرکت دولتی:

                                                           
1 . economic growth 
5 . Economic Approach to Firm 

3 . Sanction 
4 . scarcity resources 
5 . maximizing of benefits 



و تمایی به خوداتکایی و درآمدزایی  1از مهمترین عوامی و دالیی تغییر تصدی یا تأسیس شرکت  توجیه اقتصادی

ست.  صدیآنها صیت حقوقی ت شخ شور تغییر  ست که  چرا اخیراً در ک سواب و بحث جدی این ا ه های دولتی باما 

گرایم و افزایم یافته استتت؟ آیا استتاستتاً کارکرد تصتتدی نتوانهتتته استتت  اهداف آنها و به  5های تجارتیشتترکت

های جدیدی در دولت برای تمایی به تأسیس را برآورده سازد و یا ایخکه  مفکوره های دولتخصوص قانون تصدی

 ایجاد شده است؟! 3یا تغییر به شرکت ن ر به کارکرد اقتصادی شرکت

 آن در کشور کجاست؟تقخیخی و وجودی چیهت و سابقه  4دیتصق ی از آن  اما 

صدی صولخامه ت سخد تقخیخی در زمیخه  ا صدی 1344ساب  یهای دولتظاهراً اولین  ست و از آن زمان  ت ها در بوده ا

ن . مطابق اینگردیده استاخیر  دیگر تصدی ایجاد  هایو در دهه ف ابیا ادارات زیرمجموعه دولت قالب مؤسهات 

شخصیت حقوقی است که به مخ ور شیش رد امور اجتماعی  فرهخگی و انکشاف امور اقتصادی بر "تصدی    اصولخامه

 ت1 ماده  "شود.ط ق احکا  این اصولخامه بروی اساسخامه جداگانه از طرف دولت تأسیس می

قی که حهابی مهتتصدی دولتی شخصیت حقوقی است دارای بیالنس "نیز  های دولتقانون تصدیهمچخین در 

ساسخامه مربوط ف الیت میدر عرصه  "ماید.نهای مخت ف کشور با صد فیصد سرمایه دولت ط ق احکا  این قانون و ا

ست. ت3 ماده  شده ا شته برخی از به ن ر می2ت ریف  سد  در گذ صادی دولتف الیتاهن ر صدی 6های اقت  در قابی ت

  مثالً دارند.آنها ادامه  رمقشروع که تا ف الً نیز حیات بی  مؤسههت

                                                           
1 . Economic Justification 

صدی". 5  صیت حقوقی ت شخ صورت میتغییر  سایر قوانین مربوط آن  صولخامه تجارت و  شرکت در مطابقت با احکا  ا شکی  سخامه گیهای دولتی به  سا رد. ا

 های دولتتمواد قانون تصدیت دیی و ایزاد در برخی  66ماده  4 فقره  "گردد.مراحی میشرکت جدید التأسیس از طرف وزارت مالیه طرح و طی
3 . Economic Function of Corporation 
4 . Enterprise 

 . برخی دیگر از احکا  این قانون راجع به تصدی ع ارتخد از:2 

سازد.تصدی می" به نیازمخدی اقتصاد تصدی مک ف است مطابق "ت 10 ماده  "تواند م امالت تجارتی و ارت اطات تولیدی و خدماتی را با جانب ذیربط برقرار 

تواند به تصدی می"ت 15 ماده  "م ی غرض باال بردن سطح تولید  مؤثریت اقتصادی بودن ف الیت و تأمین مخافع کارکخان از سرمایه تصدی طور مثمر استفاده نماید.

تصدی مک ف است مصارفی را که جهت تولید "ت 17و  16  مواد "گذاری نماید.ها  سرمایهموافقه وزارت مالیه در تش ثات مخت ط و خصوصی و نه در سایر تصدی

 ت51ماده  1 فقره  "دهد ج ران و مفاد نماید.محصوالت یا انجا  کار عرضه خدمات انجا  می
6 . Economic Activity of Government 



  این تصدی با داشتن شخصیت حقوقی به عخوان تصدی انتفاعی در 5  ط ق اساسخامه1تصدی صخاعتی محابست 1

سین و فراهن شی از آن نیز تربیه حرفوی مح و شته و اهداف نا شکیی وزارت عدلیه ف الیت دا ار برای آوری زمیخه کت

مهاعدت مالی به مح وسین و عیار نمودن سیهتن تولیدی مطابق به حداقی  آنها  ارتقای سطح اقتصاد تصدی  کمک و

الم  ی استتت. لذا رییس هیئت عامی  آمر عمومی اجراییه بوده و از استتتفاده م قوب و مثمر از ستترمایه و م یارهای بین

 سایر مخابع مالی تصدی مهئولیت دارد.

ط ق استاستخامه  این تصتدی که باید از ابتدای  بود که 3تصتدی امخیتی  ق الً نا  آن  تصتدی م ی محاف ت عامهت 5

سخامه مخحی می 1395ساب  سا ساب شد با ت دیالت ب دی در ا شخصیت حکمی در  1393در  به حیات خود به عخوان 

های جای شتتترکتهها و جایگزیخی آن بچوکات وزارت امور داخ ه ادامه داد. اهداف این تصتتتدی تخ ین ف الیت

  اردوی م ی و امخیت م ی و نیز فراهن نمودن م ی های شولیسهمکاری و هماهخگی میان ف الیتخصتتتوصتتتی امخیتی  

سازمان صی برای مؤسهات و  صا سی دوب خارجی  بانکالم  ی  نمایخدگیهای بینخدمات امخیتی اخت سیا ای ههای 

 .های انکشافی زیر ن ر کشورهای خارجی ت یین شده استخصوصی داخ ی و خارجی و شروژه

رانی و انجا  خدمات عامه در رفع به مخ ور انت ا  بس 1323این تصتتتدی دولتی در ستتتاب   تصتتتدی م ی بست 3

 مشکالت ترانهپورتی ایجاد گردید.

صدی افغان ف نت 4 ساب ت صدی مزبور برای  شتن حیثیت غیرانتفاعی 1322  ت و به مخ ور خدمات اطالعاتی   4با دا

 های ت ویزیونیت تأسیس گردید.ت  یغاتی  فرهخگی و تخخیکی  ساحه ف ن سیخما  ف ن

به د افغانهتان بریشخا شرکت تغییر شخصیت داد. اهداف این  57/9/1387  این تصدی از تاریخ تصدی بریشخات 2

س ه  تولید  خریداری  شامی  تأمین  تو سخامه  سا تدارک  انتقاب و توزیع انرژی برق در تما  مخاطق  شرکت مطابق ا

ستتتازی  فروش  و کشتتتور و نیز اعمار  بخا  خریداری  اجاره دادن و گرفتن  تصتتترف  تم ک  حفظ و مراق ت ف اب

                                                           
1 . Industrial Enterprise of Prisons 

سخامه: مجموعه قواعد حقوقی الزامی است که به م". 5  سا شکیی  وظایف و صالحیتا ها  ارتتحقیقاتی  وز-های مؤسهات ع میخ ور تخ ین امور مربوط به ت

صدی شرکتادارات دولتی  ت شد.ها و  ضع گردیده با سخاد تقخیخیت قانون طی 3ماده  6 جزء  "های دولتی و مخت ط از طرف حکومت و سخدی که جهت "مراحی ا

های محدود المهؤولیتت قانون شرکت 3ماده  3 جزء  "سهین مطابق احکا  این قانون تهیه و قاب یت ت دیی را دارد.مور شرکت محدود المهؤولیت توسط مؤتخ ین ا

 3ماده  3مراحی گردیده باشتتتخد.  جزء های دولتی مطابق احکا  این قانون طیآور استتتت که به مخ ور تخ ین امور مربوط به شتتترکتمجموع قواعد حقوقی و الزا "

 ای دولتیتهقانون شرکت
3 . Security Enterprise 

4 . Non profite 



یع برق های انتقاب و توزها یا سیهتنها  وسایی و لینآالت  تجهیزات  دستگاهها  ماشینواگذاری ت میرات  ساختمان

ای همویی ف الیت  حفظ و مراق ت و تمویی انرژی برق استتتت. این شتتترکت کامالً دولتی و از نوع شتتترکتجهت ت

ت  وزارت انکشاف شهری %32ت  وزارت انرژی و آب  %42توسط وزارت مالیه  تجارتی محدود المهئولیت بوده که 

و مهتتئولیت و صتتالحیت آنها  ستترمایه ابتدایی شتترکت را تأمین  ت به حیث مؤستتهتتین%10ت و وزارت اقتصتتاد  10 %

 شان است. سهمدارانت به اندازه سهن

با مطال ه و بررسی اهداف موردن ر در تأسیس تصدی و شرکت در قوانین مربوطه  توجه به تحکین نقم سکتور 

اقتصاد تقویت و  5اجتماعی رفاهافزایم شرکت دولتی در و نیز تشویق  1در قالب تصدی دولتیدولتی در اقتصاد م ی 

کخد که  تمایی دولت به تغییر شتتخصتتیت حاب این نکته مهن به اذهان عا  و خاص خطور میمطرح بوده استتت.  3م ی

ماید. به را برآورده ندر آنها حقوقی تصدی به شرکت  مه ن ساخته است که تصدی نتوانهته است اهداف موردن ر 

صوص به دلیی  صدیخ صادی ت هتن اداری و کخترولی دولت آلوده و از آنجایی که  عد  مؤثریت و مفیدیت اقت  سی

در واقع  فرسودگی سیهتن کاری دولت  آلودگی به فهاد در تصدی و نیز وجود رفاقت بجای  باشد.نیز میفرسوده 

ی بخم ستکتور دولتی در اقتصتاد م مخجر شتده استت تا این نهاد تحکین ها تصتدیبرنامه ها وشالن رقابت تجاری در

د های دولتی  یکی از موارهای تصدیلذا با مراج ه به تما  اساسخامه عادی خود را تأمین سازد. هاینتواند حتی هزیخه

انحالب تصتتدی  عد  شیشتت رد امور و وظایف محوله راجع به تصتتدی استتت که گواه عد  تحقق هدف ایجاد آن نیز 

 باشد.می

ای هذیربط تحت ن ر کمیهیون ارزیابی تصدیهای سکتوری تواند در تفاهن با وزارتوزارت مالیه می"  در نتیجه

دولتی  وزرای مالیه  تجارت و صتتخایع و اقتصتتاد  مشتتاور ارشتتد رییس جمهور در امور اقتصتتادی و نمایخده مختخب 

سازمان  انحالب و لغو   شخصیت حقوقی  تجدید  کارمخدان و کارگران تصدی مربوطت حهب احواب موضوع تغییر 

ای هش سها  یا دارایی و جایداد اساسی و تخ ین قراردادها و مقاوالت اجاره آن ده تصدیانتقاب مالکیت از طریق فرو

ر باشتتد  مورد غور ارزیابی قرار داده  ددولتی را که قادر به ادامه ف الیت خویم ن وده و یا دوا  ف الیت آنها مثمر نمی

                                                           
ذخایر تصدی   و . ارتقای سطح ف الیت اقتصادی و مالی با رعایت اصی مؤثریت  مفیدیت و مثمریت  ایجاد شرایط مهاعد برای استفاده م قوب و مؤثر از مخابع1 

صادی  ایجاد  سریع اموری دارای ناف یت اقت ساختن زمیخه اجرای  هاعد  صدی م صالحیت به ت صدی  تفوی   صادی و مالی ت میکانیز  کختروب دولتی از ف الیت اقت

به مخ ور تحکین و انکشتتاف اقتصتتاد "های دولتت همچخین ط ق ماده اوب نیز مهمترین م خای ایجاد تصتتدی نیز قانون تصتتدی 5جهت تأمین اصتتی خودکفایی  ماده 

 نماید.وع مورد بحث را تأیید میت یین شده است که این دو ماده موض "سکتور دولتی
2 . Social welfare 
3 . National economic 



قانون  66ماده  1فقره   "های همگانی نشتتتر نماید.زمیخه تصتتتمین الز  اتخاذ و از طریق رستتتانه ت دیی و ایزاد در 

 1های دولتتتصدی

شورای وزیران جمهوری اسالمی افغانهتان  18/10/1384ت مورخ 36برای مثاب  به اساس فقره سو  مصوبه شماره  

شهرها  و به مخ ور ت می صحت و رفاه همگانی در  صحی  جمعحن  شامیدنی  هت  تهیه آب آ  آوری وفظ محیط زی

صفیه آب شخصیت هات شهری  تغییر  ضرورت  س ه مخابع مورد  سانی  تو شد خدمات مؤثر و مداو  آبر ی بدرفت  ر

 مخ ور است. شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانبه  تصدی آبرسانی و کانالیزاسیونحقوقی 

 گیری آن کدا  است؟چیهت و م یارهای اندازه 2اما مخ ور از مؤثریت یا کارآمدی اقتصادی

که  استتاستتاً ت  یر یا مفهو  کارآیی  خاستتتگاه و ماهیت اقتصتتادی دارد. از مخ ر  توان اشتتاره کردطورک ی میبه

اقع این و سازی بهتر از آنهاست. دراقتصاددانان  کارآیی همان حداکثرسازی در استفاده از مخابع و امکانات یا فرصت

سامان هی مخابع و بازدهی آنها مخجر شود. از طرف دیگر  برای این دابزاری در اختیار اقتصاد خرد و کالن است تا به 

صادی  فخیت و فرا صادی  حقوقی و غیر ابزار  عوامی اقت ست که  به اقت شده ا سات و مقدماحقوقیت یاد  سا ت عخوان ا

صادی] سخجیکارآیی م یار در خصوص ایخکهاما شود. تحقق آن نیز ت قی می هت  ن ریه [اقت صادر های متخوچی عی 

توان مواردی را برشتتتمرد که مهن ت قی در این رابطه می حاب ایناشتتتود بشتتتده استتتت و درواقع اتفاق ن ر دیده نمی

 د:نگردمی

ت 5به ود مط وبیت یک نفر به بهای بدتر شتتدن وضتت یت حداقی یک نفر دیگر استتت.  3وضتت یت بهیخه شارتودر ت 1

ت م یار 3ابد. یت فردی بدون کاهم رفاه فرد دیگر تحقق می  کارآیی اقتصادی با افزایم مط وبی4وض یت برتر شارتو

در به ود وضتتت یت رفاه فرد یا افرادی و مث ت ]ستتتود[   که برای تحقق کارآیی  در صتتتورت تغییر 2هیکس-ک دور

  راه ردی برای فزونی 6ت حداکثرسازی مط وبیت4تأمین خهارت ایشان اجرایی گردد.  ب د ازکاستن از رفاه سایرین  

شد که در ارت اط با ت یین اولویتافراد و جام ه می رفاه و انتخاب بهترین گزیخه برای  7ها بوده و لذا عقالنیت رفتاریبا

                                                           
 های دولتیتقانون شرکت 2ماده  4 فقره  "گردد.شخصیت حقوقی شرکت دولتی ب د از تصویب اساسخامه و نشر آن در جریده رسمی تکمیی می". 1 

2 . Economic Efficiency 
3 . Pareto Optimality 
4 . Pareto Superiority 
5 . Kaldor-Hicks Test 
6 . Utility Maximization 
7 . behavioral rationality 



ارایه شده و قواعد حقوقی  5ن ریه توسط ریچارد شاسخراین   1ت حداکثرسازی ثروت2ایجاد مط وبیت م خا یافته است. 

و  105  1385  بادیخیگردد.  در جهت باال بردن ثروت ناشتتتی از ارزش جم ی تما  کاالها و خدمات ارزیابی می

 ت44-40  1386  بابایی

و  اریک  اداری  کنتر این است که  ن ر به مشکالت و موانع تجهیزاتی  تههیالتی  ن ارتیدر ادامه  سواب جدی

 تواند اهداف موردن ر را تحقق بخشد؟!آلودگی نهادهای دولتی  آیا شرکت دولتی عالوه بر رفع نواقص تصدی  می

های به شرکت های دولتیهمچخین مهئ ه شاید ن ر به تمایی و رویکرد ف  ی دولت به تغییر شخصیت حقوقی تصدی

 های دولتی صراحت دارد:آنگونه که قانون شرکت  دولتی  حهاسیت موضوع را بیشتر سازد

صدی" شخصیت دهخد و  1398قوس  30های دولتی موجود الی ت شرکت دولتی تغییر  مطابق احکا  این قانون به 

 ت20ماده  6 فقره  "مربوط را به شرکت دولتی ط ق احکا  این قانون ت دیی نمایخد. 3اند  اساسخامهمک ف

شخصیت همانگونه که در صدی نتیجه ایخکه  م یار تغییر  سخامه ت سا شاره دارد  م خی بقانون و ا ر عد  های دولتی ا

ا الی ههای دولتی  این تغییر را برای تمامی تصتتدیکه  قانون شتترکتکارآیی یا مؤثریت اقتصتتادی آنها بود. درحالی

 الزامی ستتاخته استتت ولوکه  ارزیابی از مؤثریت یا کارآمدی تصتتدی نقم داشتتته یا نداشتتته باشتتد. 1398قوس  30

 ت20ماده  6 فقره  ها دارد.ای که نشان از تغییر نگرش دولت به تصدیمهئ ه

انیکه های دولتی تا زمهای دولتی موجود و هیئت مدیره و شورای عالی تصدیهیئت مدیره شرکت"بدین ترتیب  

ن ت یین ن قانوها ت دیی نگردند  یا اعضای هیئت مدیره مطابق احکا  ایهای دولتی موجود و تصدیاساسخامه شرکت

ماه ب د  6اند در خالب های دولتی موجود مک فشرکت"همچخین  ت8 فقره  "دهخد.نشوند به وظایف خویم ادامه می

 ت20ماده  3 فقره  "از انفاذ این قانون اساسخامه مربوط را مطابق احکا  این قانون ت دیی نمایخد.

                                                           
1 . Wealth Maximization 
5. Richard Posner 

 باشد:های دولتی حاوی موارد ذیی می. اساسخامه شرکت3 

. فهرست 3. اهداف شرکت دولتی 5باشد. ت میSOCشهوند  ت و یا State-Owned Corporation. عخوان  نا ت شرکت که حاوی ک مه شرکت دولتی  1

صادر سها   شرکت 4شده  سهامداران و توزیع  سرمایه 2. مقر  سها   شد. 6. اندازه  شرکت محدود با صورتی که مدت دوا   شرکت در  سها  7. مدت دوا   . ت داد 

. سایر مواردی که مخالف 11. ت داد و ترکیب کمیته اجرایی 10کیب هیئت مدیره . ت داد و تر9. اندازه سها  سرمایه 8شده  صادرشده و ارزش اسمی هر سهن صادر

 ت7و  6احکا  این قانون ن اشد.  مواد 



شرکت دولتی از مهایی مهن در تح یی میزان مؤثریت در  1گیری از خطرات مالیبیخی و شیمشیم  از طرف دیگر

ساس   ست. بر این ا صادی آنها ا شر و کاهم خطرات مالی که در نتیجه "اقت وزارت مالیه مک ف به ن ارت  تح یی  ن

های ذیی را اعماب در این راستتتا وظایف و صتتالحیتباشتتد. های دولتی به میان آمده استتت  میهای شتترکتف الیت

 :خواهد کرد

های دولتی برای ن ارت و های دولتی و هیئت ن ارت شتترکتمطال ه تما  م  ومات و اطالعات الز  از شتترکت -1

 های رب وار  صورت حهات مالی ساالنه و گزارش بررسی  تفتیمت.ارزیابی احتماب خطر مالی به شموب گزارش

حتماب خطر مالی در شرکت دولتی  دهخده خطرات مالی مشخص شده در ارزیابی اارایه شیشخهاد اقدامات کاهم -5

ت این ماده  بادرن رداشتتت عوامی مانخد تأثیرات اقتصتتاد کالن  عوامی مقرراتی  1بر م خای م  ومات مخدرج فقره  

مربوطه بر متغیرهای مانخد ضتتترورت مالی  نرخ نقدیخگی  قرض خالص و عم یاتی  ستتتکتوری و دیگر عوامی 

 .شیت ث ت نگردیده استمهؤولیت شرکت دولتی که در بیالنسناخالص  بدهی  توانایی بازشرداخت و 

تأ ثیرات احتمالی آن بر حهتتتاب -3 مالی شتتترکت دولتی و  های دولتی  تهیه گزارش ستتتاالنه در مورد خطرات 

ها در ارت اط به کاهم خطرات برای های دولتی و گزارشمالی شتتترکتهای رب وار در مورد وضتتت یت گزارش

 که الز  باشد.های مشخص در زمانی شرکت

   هیئتهای دولتیهای تهیه شتتده درباره ارزیابی خطرات مالی و کاهم خطرات  به شتترکتارایه تما  گزارش -4

شرکت شورای م ی و همچخان های دولتی  وزارتن ارت  ست جمهوری و  سی  ریا های ذیربط  اداره عالی برر

 ت15 ماده  "مالیه. نشر آن در وبهایت رسمی وزارت

ی تشخیص نماید که شرکت دولت رت مالیه بر اساس ارزیابی  احتماب خطر مالی در شرکت دولتی راهرگاه وزا"

ست  وزارت مالیه میشدیداً در م رض  تواند یکی از موارد ذیی را بحران مالی قرار دارد و یا دچار بحران مالی ا

 انجا  دهد:

که شتتامی گزارش ارزیابی و جزییات اقداماتی  های دولتیصتتدور اطالعیه تحریری برای هیئت ن ارت شتترکت -1

استتت که شتترکت دولتی مک ف به اتخاذ آن به مخ ور ج ران وضتت یت نامط وب باشتتد  به شتتموب شتترایط برای 

م شاصالح نقدیخگی  تصفیه و یا نه ت سرمایه شرکت یا ایجاد تغییر در برنامه مالی ساالنه آن در خالب مدت 

 و یا تاریخی که توسط وزارت مالیه مشخص گردیده است. زتاریخ صدور اطالعیهت ماه ا6 

                                                           
1 . Fiscal Risk 



های دولتی  ط ق ن ر وزارت مالیه  اقدامات الز  و یا در صتتورتی که شتترکت دولتی و یا هیئت ن ارت شتترکت -5

شده در اطالعیه مطابق حکن جزء  هخده  کافیت را برای رفع وض یت مالی شرکت دولتی در خالب مدت ت یین  ب

ر های دولتی درت شتتترکتاای را برای هیئت ن اطالعیهتواند خموده باشتتتخد  وزارت مالیه میاین فقره اتخاذ ن 1

 مورد جایگزیخی هیئت مدیره شرکت دولتی و یا هدایت را م خی بر ت یین هیئت مدیره جدید صادر نماید.

ین فقره الز  ا 5ت ماه ب د از تغییر اعضتتای هیئت مدیره که مطابق حکن جزء 6در صتتورتی که در جریان شتتم   -3

واند طور تبوده  شرکت دولتی بر م خای ن ر وزارت مالیه  در وض یت نامط وب قرار داشته باشد  وزارت مالیه می

از ن ر  جای آنها هیئتی را کهجان ه ب ضی و یا تمامی اعضای هیئت مدیره شرکت دولتی متذکره را عزب و بهیک

 ت13 ماده  "لتی مخاسب ت قی گردد  ت یین نماید.وزارت مالیه برای به ود وض یت مالی شرکت دو

مطرح و لذا شابرجاستتتت. بخاً های دولتی شتتترکت الیات درمهمچخین در اخیر ناگفته نماند که موضتتتوع شرداخت 

 ت43 ماده  "اند  وجایب مالیاتی خود را مطابق احکا  قوانین مالیاتی اداء نمایخد.مک ف های دولتیشرکت"

 در افغانستان تجارتی دولتی شرکت مصداق؛ مهمترین دولتی بانک

شاید راحت هتان ف الً بانکداری دولتی  سودمخدترین ف الیت در افغان صادی و ترین و  شد که تجارتی دولاقت تی با

ای هاستتاستتخامه بانک قوانین و ههای اقتصتتادی و مطال ه و ترجمگیری از تجارب دیگر ن ا شتتود. لذا با بهرهانجا  می

 بانک به عخوان شتتخصتتیت حکمی شتتود.های بانکی در کشتتور اقدا  میخارجی  به دن اب توستت ه و ن ارت از ف الیت

 شردازد.های بانکی یا همان بانکداری ط ق احکا  قانون و اساسخامه میباصالحیت به ف الیت

مشخص  ر مقرره مربوطبانک به صورت شرکت محدود المهئولیت ث ت و ساختار آن د"مطابق قانون بانکداری  

که با باشتد. مشتروط بر ایخها قابی تط یق میهای محدود المهتئولیت باالی بانکاحکا  قانون شترکت"لذا  "شتود.می

شد. شرکت 1جواز بانکداری"ت بدین ترتیب  9ماده  3و  1های  فقره "احکا  این قانون در تخاق  ن ا  5یهایصرف به 

قوانین افغانهتان تأسیس و ث ت شده باشخد و سرمایه ابتدایی شرداخت شده مجاز آنها  گردد که مطابق احکا  صادر می

                                                           
  صتتادر د شتترایططرف د افغانهتتتان بانک به شتترکت واجهای بانکداری از جواز بانکداری: ستتخد کت ی استتت که جهت تأستتیس بانک و انجا  ف الیت". 1 

 ت3ماده  6 جزء  "دد.گرمی

شتتترکت: اتحاد دو یا بیم از دو شتتتخص به استتتاس عقد استتتت که به حیث مالکین مشتتتترک به مخ ور کهتتتب مخف ت مطابق احکا  قانون ث ت و ف الیت ". 5 

 ت3ماده  51 جزء  "نمایخد.می



شتری که در مقرره مربوط مشخص می شد.از یک می یارد افغانی یا م  غ بی اما نکته  ت11ماده  1 فقره  "گردد  کمتر ن ا

لیت مطابق قانون بانکداری ف ا های دولتی استتت کههای دولتی باالی بانکمهن در عد  تط یق احکا  قانون شتترکت

 1کخخد  است.می

 شود دار کشور که تا ف الً نیز ف الیت دارد  اشاره میسابقه هایبانکنمونه از در ادامه به چخد 

این بانک به هدف توس ه و انکشاف صادرات امت ه افغانی از مطابق اساسخامه  بانک انکشاف صادرات افغانهتان  

 تأسیس گردید. 1322صادرات به صورت شرکت سهامی دولتی در ابتدای ساب بخشی در و سهولت سازیطریق تخوع

به هدف   1322 در ساب نیز دولتی بانک تجارتیدو این  اساسخامه  مطابق  و ششتخی تجارتی بانک بانک م ی افغان

به  اعضتتای هیئت مدیره بانکهمچخین  گردید. ف ابهای تجارتی از مجرای عم یات بانکی تهتتهیی و توستت ه ف الیت

هتان بانک راجع به امور بانک  شورای عالی د افغان شخهاد وزیر مالیه و مخ وری مج س عالی وزرا ت یین که در نزد  شی

به حیث بانک  1318تأسیس گردید تا ساب  1315الز  به ذکر است که بانک م ی افغان که در ساب  مهئولیت دارند.

با تأسیس د افغانهتان بانک  این  1318داد. ب د از ساب داری دولتی را در کشور انجا  میمرکزی افغانهتان  امور بانک

 مهئولیت با بانک مرکزی افغانهتان واگذار گردید.

فیصد سها   21این بانک به حیث شرکت سهامی دولتی با سهن بانک انکشاف زراعتی افغانهتان  ط ق اساسخامه  

ایجاد و در تدوین اساسخامه  1348ت در ساب 1334جای بانک زراعتی و صخایع روستایی  همت  ق به د افغانهتان بانک  ب

از متخصصین خارجی نیز مهاعدت شده است. هدف از تأسیس بانک  توس ه  انکشاف و به ود زراعت در سراسر 

 ت3افغانهتان ت یین شده است.  ماده 

جاد شتترکت تجارتی  انجا  م امالت تجارتی استتت. اصتتولخامه تجارت  هدف از ای 116بدین ترتیب  مطابق ماده 

ارتی های تجت یکی از امور و ف الیت19ماده  2 جزء  "های خصتتوصتتی و عمومیم امالت بانک"لذا از آنجایی که  

ت 50ده  ما "شود  مگر ایخکه ثابت شود که م ام ه عادی است.تما  م امالت یک تاجر تجارتی محهوب می"بوده و 

                                                           
 های دولتیقانون شرکت 4ماده  5. فقره 1 



بانکنتیجه ایخکه   بانکداری م امالت  بانک اث ات کخد که ها و  هد بود  مگر ایخکه  از جم ه ف الیت تجارتی خوا

  ف الیت انجا  شده  از نوع امور عادی یا مدنی ههتخد.



 نتایج؛

صالحیتعم کرد یا از و کختروب ن ارت   مدیریت شور از جم ه  ای ها  وظایف و کارکردهف الیت تجارتی در ک

های اقتصادی از جم ه تجارتی  از دیرباز مطرح بوده و حضور یا عد  حضور دولت در ف الیت دولت است. موضوع

 های تجارتی دولتی مهمترینشتترکتشذیر باشتتد  شتتاید اما اگر نقم ف اب دولت در عرصتته اقتصتتادی توجیهههتتت. 

ای هتجارتی در جوامع و ن ا ها و بانکداری که یکی از مصتتادیق ف الیت لذا بانکباشتتد. و ف الیت مصتتداق حضتتور 

گذاری و حتی توستت ه کمی و کیفی دیگر اعماب  اقتصتتادی استتت  خود بهتتتر مخاستتب و مط وب برای ج ب ستترمایه

 باشد.های اقتصادی و تجارتی در جام ه میم امالت و ف الیت

شرکت صرف در واقع  برخالف توجه سود در  سازی  شرکتبه حداکثر صی   صو ی ارتهای تجهای تجارتی خ

 در جام ه از یک طرف و ت قیبدولتی بر عالوه آن  ن ن و ن ارت و ایجاد فضای مط وب رقابت تجاری و اقتصادی 

ن استتاس  بر ای ستتازی و بهتتترستتازی برای رشتتد و انکشتتاف جام ه را باید مورد اهتما  داشتتته باشتتخد.و تط یق ظرفیت

شتغابهای تجارتی دولتی و غیر دولتی  عالوه بر ایخکه شرکت شار مخت ف زایی و درآمدزایی زمیخه ا شور راق ا در ک

 دهد.  سرعت رشد و توس ه را افزایم میبا ایجاد بهترهای مخاسب توس ویهد ساخت  فراهن خوا

ود  شاید های دولتی جایگزین آنها شهای دولتی در افغانهتان و ایخکه شرکتن ر به سابقه فکری و کاری تصدی

ست  از ن ر افکار عامه دا صاد کشورها و حتی قواعد تجارت جهانی موجه و مط وب ا خکه اما ایخ ی و یا تحوالت اقت

بر. و زمان ای است اساسیمهئ ه شود  تغییر شخصیت حقوقی موردن ر ناشی ازتحقق اهداف و نتایج بتواند مخجر به 

 وده است.مفکوره اص ی در این زمیخه چه بع ت یا لذا باید دید که در عمی و در آیخده  

بدین ترتیب  با توجه به ایخکه ن ا  اقتصتتتاد کشتتتور م تخی بر ن ا  اقتصتتتاد بازار استتتت  باید از جایگاه و کارکرد 

ه بهره برد و این مهتتئ و در اب اد مخت ف اقتصتتادی و اجتماعی همه جان ه های تجارتی برای رشتتد و توستت ه شتترکت

با بومی هد بود مگر  یابی ممکن نخوا یتستتتتازی و ارز کاری و ف ال عد حقوقی  اصتتتوب  جارتی دقیق از قوا های ت

 های تجارتی.شرکت

  



 پیشنهادات مشخص؛

سازی  -1 هتر سب و م قوب ب شرکت  قانونیت و حقوقی فرهخگیت فکری مخا ای هدر نهادهای دولتی برای ایجاد 

 تجارتی دولتی 

س های دولتی یا تأستتیتصتتدیتوجه به م یارهای شذیرفته شتتده ع می و عم ی در تغییر شتتخصتتیت حقوقی  -5

 های تجارتی دولتی شرکت

مدار  ن ارت -3 یابی ودوا یاری ارز جارتی دولتیاز عم کرد شتتترکت م  یه گزارشتتتتات واق ی و  های ت و ارا
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 دولتی 
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رتی دولتی های تجامطال ه  تح یی و تط یق قواعد حقوقی و اصتتوب فخی و تخخیکی موجود در ف الیت شتترکت -11
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