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 مقدمه:

 الحمد لله رب العاملین والعاقبة للمتقین والصالة والسالم علی خیر خلقه محمد وعلی آله واصحابه اجمعین:

تتتَة  ُْخرنَجتتتْت لنلنختتتابن لَتتتُْْمُروَو بنتتتالَْمْعُرو ن َولَنَْ تتتْ َو َعتتتنن ل﴿:وعاااايقاااالله تاااكلو اااا  ل ل كُنْتتتتُْخ َختتتْمَ  ُمخ

نُتتت َو بناللختتتهن  ََتتتةن الَْحَستتتنَةن  ﴿ او کتتتا قتتتا : ﴾1الُْمنَْكتتترن َولُِْمن ْكَمتتتةن َوالَْمْ عن ادُْع إنََل َستتتبن رن َرب تتتَل بنالْحن

تتَي  لُْ ْخ بنتتالختني  ن َتتْن َستترخ َعتتْن َستتبن لنهن َوُ تتَ   َْعلَتتُخ بنالُْمْ تَتتدن نَ َوَجتتادن  2﴾  َْحَستتُن إنوخ َربختتَل ُ تتَ   َْعلَتتُخ لن

تتتةن  َتتتْدُع َو إنََل الَْمتتتْمن َو َتتتُْْمُروَو بنتتتالَْمْعُرو ن َو َنَْ تتتْ َو َعتتتنن الُْمنَْكتتترن ﴿ : او کتتتا قتتتا  تتتنُْكْخ  ُمخ  َولْتتتتَُكْن من

 3﴾ وَ الُْمْفلنحُ  ُ خُ  َو ُولََٰئنَل 

الله لبارک و لعالی انساو را با وصف ارش  ممل قات ب دو آو دارای یک سلسله خص صیات فطری خلق 

من ده است که در لداوم زندگی برشی او در کرۀ خاکی زمین وابستگی دارد و این فطرت باعث شده لا انساو 

انساو در صدد کسب آو میباشد،  برای حفظ، بقای خ یش در زمین لداوم و زندگی مناید یکی از خص صیات که 

 آنست.  ما  و متاع غرض ل یه ل ازم زندگی برای لداوم

از نَر حق ق عندی که بنام حق ق ) فطری، ذالی، انفسی ( نیز یاد میگردد، در بمش حق ق خص صی، ) حق ق 

چنین لعریف عینی قسخ حق ق مالی ( متایر به ما  منحیث حق فطری انساو دانسته شده است که حق عینی را 

 مینایند: حق عینی  عبارت از لسلط مستقیخ شمص برذات عین ) ام ا  ( میباشد.
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بنابر خص صیت فطری انساو مبنی بر متایر او بر ام ا  در کسب آو سعی میناید لا برای لداوم زندگی خ یش، 

ته میت اند که بط ر آنرا بدست آورد، البته بدست آوردو ما  و متاع بط ر مرشوع و غیر مرشوع ص رت گرف

مرشوع از طریق اسباب کسب ملکیت که رشیعت اسالمی آنرا مرشوع گردانیده باشد، انساو صاحب آو ن ع 

ما  و متاع دانسته میش د، سعی در کسب آو مرشوع میباشد مانند انعقاد عق د رشعی و قان نی، میراث، وصیت، 

در رشیعت اسالمی مجاز دانسته شده است  حیازت، لصاحب، شفعه که منحیث اسباب مرشوع کسب ملکیت

 انساو صاحب مالکیت چنین ام ا  و اشیاء دانسته میش د.

رشیعت اسالمی برای کسب ملکیت ق اعد و س ابط گذاشته است که عدو  از آو ق اعد و س ابط و بدست 

اعده کلی در رشیعت آوردو مالکیت باالی ام ا  و اشیاء از طریق غیر مرشوع را ممن ع و حرام دانسته است، ق

 اسالمی به حکخ خطاب ال ی چنین ارشاد میفرماید:

یَن آَمنُ ا﴿ رن  یَا  َیَُّ ا الخذن اید ام ا   مدیگر را به اى كساىن كه ایاو آورده  4﴾َواَل لَْْكُلُ ا  َْمَ الَكُْخ بَ ْنَُكْخ بنالْبَاطن

 ناروا مم رید.

باطر ممن ع قرار داده است که ان اع کسب ملکیت باطر این خطاب ال ی مطلق کسب ملکیت را از طریق 

مانند ربا، قار، رسقت، خیانت در امانت، فریبکاری، رش ت، اختالب، غدر و ... شامر میگردد و بدست آوردو 

ما  متاع از طرق متذکره را باطر و حرام دانسته و حتی این اعا  را جرم للقی و مرلکب را مست جب مجازات 

 دانسته است.

الله لبارک و لعالی متام کائنات را در خدمت معیشت و زندگی ب رت انساو خلق من ده است که چنین ارشاد 

نُْه  میفرماید: َاَواتن َوَما ِفن اْْلَرْضن َجمن ًعا من َر لَكُْخ َما ِفن السخ و آنچه  5﴾ َتََفكخُرووَ  لنَقْ مَ  ََل َاَت  َذَٰلنَل  ِفن  إنوخ ﴿َوَسمخ

که در این کار نیز برای مردم  ،زمین است متام را مسمر شا گردانید و این ا  مه از س ی اوستدر آسان ا و 

 .است آشکارکامال  آیالی از قدرت ال ی لفکر میکنند

 مچناو الله لبارک و لعالی انساو را که مسمر باالی آنچه در آسان ا و زمین است مسلط گردانیده، او را 

﴿َوإنْذ قَاَ  َربَُّل  :روی زمین گردانیده که در م رد قرآو چنین ارشاد میفرماید منحیث ارش  ممل قات خلیفۀ
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رن ِفن اْْلَرْضن َخلن َفة﴾ و وقتی که پروردگارت فرشتگاو را فرم د که من در زمین خلیفۀ  6لنلَْماَلئنَكةن إنِّن  َجاعن

 خ ا خ گاشت.

منع شده و آنچه در زمین  و آسان ا است برای بنابر نص ص رشعی ذکر شده انساو از کسب ملیکت غیر رشعی 

لسلط و لسمیر انساو م یا شده است و  مچناو انساو خلیفه روی زمین گردانیده شده است پس انساو برای 

 کسب متام این م ارد رضورت به سعی و انعقاد عق د دارد.

میباشد رشیعت اسالمی  معامالت بانکی ن ع از عق د ب ده که حسب رضورت در سطح ج او از قدیخ مروج

معامالت بانکی که در آو ربا، قار، لدلیس، غرر و سایر م ارد غیر رشعی م ج د باشد آنرا ممن ع و نامرشوع 

قرار داده است لیکن برخی از معامالت بانکداری را لحت عن او بانکداری اسالمی مرشوع و برای آو ق اعد 

بانکداری اسالمی بط ر جمعی در کنفرانس  ای اسالمی صادر  را وسع من ده است، فتاوای معارص را در م رد

 که ل سط آو ق اعد بانکداری اسالمی لْسیس و ایجاد شده است.

عقد مشارکت است که در رشکت ام ا ، رشکت اعا  و رشکت در معامالت و عق د بانکداری اسالمی یکی  خ 

 اعتاد بط ر مفاوسه و عناو منعقد میگردد.

رکت در فقه اسالمی نسبت به ق انین م س عه متفاوت است، رشکت  ا در حق ق م س عه عقد رشکت و مشا

در رشته حق ق لجارت م رد مطالعه قرار میگیرد، از ایرنو در ق انین جداگانه لجارلی لنَیخ میگردد، اما رشکت 

"ق انین مدنی"  ای که در فقه اسالمی م رد بحث قرار میگیرد در حق ق حق ق م س عه در رشته حق ق مدنی 

لنَیخ میگردد، چنانچه این لفکیک در ق انین افغانستاو به مشا ده میرسد، بماطر اینکه این دو ن ع رشکت  ا 

را در کر از  خ لفکیک من ده باشیخ الزم است لا در قدم او  رشکت  ای که در فقه اسالمی و معامالت 

کت  ای م س عه را نیز ل سیح من ده و در اخیر از بانکداری اسالمی مروج است ذکر منایخ و به لعقیب آو رش 

 لعامالت بانکداری اسالمی در عقد مشارکت را ذکر خ ا یخ من د:
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 اول: انواع شرکت های ) مدنی ( در فقه اسالمی :بحث م

رشکت  ای در فقه اسالمی در قدم او  به دون ع لقسیخ میگردد، رشکت امالک و رشکت عق د، که  د  ما در 

مبحث لن ا رشکت عق د است که در بانکداری اسالمی مروج است بنابرین از بحث رشکت امالک میگذریخ این 

و در این مطلب خ یش لعریف رشکت، مرشوعیت رشکت، ان اع رشکت عق د، ارکاو و رشوط رشکت عق د را 

 ذکر خ ا یخ من د:

 : اول: تعریف شرکتمطلب 

 استعا  میگردد. 7ست شدو با یکدیگر در کارید ما ،  خرشیک شدو، خلط شدو رشکت در لغت به معنای 

در لعریف اصطالحی رشکت بین علای اسالمی اختال  وج د دارد که قرار ذیر  رکدام از دیدگاه مذا ب 

 اسالمی را جداگانه لعریف مینایخ:

 8رشکت عبارت از عقد بین دو رشیک در رسمایه و ربح میباشد. بنزد احناف: -1

رشکت عبارت از اجازه دو نفر برای یکدیگر در لرص  است، یعنی  رکدام دو رشیک  بنزد مالکی ها: -2

 9اجازه دارند در لرص  ما  یکدیگر.

رشکت عبارت از ثب ت حق در یک شی بین دو نفر یا زیاد از دونفر به طریقه شایع  بنزد شوافع: -3

 10میباشد.

 11ست.رشکت عبارت از اجتاع در استحقاق و یا لرص  ا بنزد حنابله: -4

در لعار  ف ق لعریف مذ ب حنفی راجح لر است بدلیر اینکه به  د  رشکت عق د سازگارلر است نسبت به 

سائر لعاریف، قبالً ذکر من دیخ که رشکت به ان اع رشکت امالک و رشکت عق د لقسیخ میگردد، از ایرنو بین 

 عریف ف ق فقه حنفی دریافت مینایخرشکت امالک و رشکت عق د باید لفکیک قائر ش یخ که آو لفکیک را در ل

( 1216قان و مدنی افغانستاو نیز رشکت را از حیث رشکت عق د مقارو به لعریف فقه حنفی در سمن مادۀ )

 خ یش چنین لعریف من ده است:

                                                           
  (lamtakam.com)فر نگ فارسی عمید -معنی رشکت  - 7
 364ص  3رداملحتار ج  - 8
 348ص  3الرشح الکبیر مع حاشیه الدس قی ج  - 9
 211ص  2مغني املحتاج ج  - 10
 1ص  5املغني ج  - 11

https://lamtakam.com/dictionaries/amid/24321/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA
https://lamtakam.com/dictionaries/amid/24321/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA


7 
 

رشکت عبارت از عقد ست که ل جب آو دو  ا ز اده از اشماص لع د م نا د، لا در بکار انداخنت  ک فعال ت )

به پرداخت مقدار ما   ا انجام عمر  ا اعتبار ط ری س  خ ش ند که مفاد وخساره به اساب م افقه که بني مالی 

 د(.آن ا ص رت گرفته، ل ز ع ش  

 : دوم: مشروعیت عقد شرکتمطلب 

عقد مشارکت به کتاب الله، سنت، اجاع و معق   در رشیعت اسالمی ثابت ب ده که دالئر آو قرار ذیر اشاره 

 میگردد:

 کتاب الله: -1

آن ا در یک  12(فَُ ْخ رُشَكَآُء ِفن ٱلثُّلُثن )رشکت و مشارکت به کتاب الله ثابت ب ده که الله لبارک و لعالی میفرماید:

 بر س م حصه رشیک اند.

( جائز دانسته شده است از 1/3رشکت در ام ا  براساب حکخ ال ی ف ق که در یک بر س م )وجه داللت: 

عق د نیز مشارکت جائز است چنانچه اصر در عق د، ام ا  میباشد و طرفین بسبب ربح در عقد با  خ ایرنو در 

 رشیک میگردند بنابرین رشاکت در عق د نیز جائز است.

ي بَْعُضُ ْخ َعََلَٰ بَْعَض  قا  الله لبارک و لعالی: َن الُْملَطَاءن لَ َبْغن النَحاتن  إنالخ الخذن َن آَمنُ ا )َوإنوخ كَثنمًا من لُ ا الصخ َوَعمن

و بسیار از رشیکاو در حق یکدیگر ظلخ و لعدی میکنند مگر آنانیکه ا ر ایاو و عمر صالح  13(َوقَلن رن َما ُ خْ 

 اند. ستند که آن ا  خ بسیار کخ

قرار در آیه ف ق الله لبارک و لعالی خیانت در رشاکت را ظلخ و لعدی ل صیف من ده و آنرا ممن ع وجه داللت: 

داده است و کسانیکه ا ر ایاو اند در اعا  صالح خ یش خیانت در رشاکت منی منایند، پس واسح میگردد 

 که رشکت جائز است و در آو خیانت ممن ع و حرام میباشد.

 سنت: -2

 نیز ثابت شده که قرار ذیر به برخی آن ا اشاره میگردد: صلی الله علیه وسلخمشارکت و رشاکت به احادیث نبی کریخ 

))  نا ثالث الرشیکین مامل قا : إو الله عزوجر یق  :  صلی الله علیه وسلخعن ايب  ریرة ريض الله عنه قا   و النبي 

                                                           
 (12قرانکریخ ) س رۀ النساء /  - 12
 (24قرانکریخ ) س رۀ ص /  - 13
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صلی از ابی  ریرة رسی الله عنه روایت است که نبی کریخ   14یمن احد ا صاحبه، فإذا خانه خرجت من بین ا((

از الله لبارک لعالی روایت میکند که : در بین دو رشیک من س م آن ا استخ لا  15در حدیث قدسی الله علیه وسلخ

 زمانیکه خیانت با یکدیگر نکنند، زمانیکه خیانت من دند من از بین آن ا خارج میش م.

الله لبارک و لعالی به منع خیانت در رشاکت حکخ من ده است و در ص رت لداوم در حدیث ف ق وجه داللت: 

رشکت بین دو رشیک به امانت و صداقت لْکید من ده و الله لبارک و لعالی خ د را در آو ن ع رشاکت که 

 صداقت در آو باشد س م آو قرار داده و در ص رت خیانت از آو ن ع رشاکت خارج میگردد، دلیر صداقت در

رشاکت برکت است، بنابرین رشکت در حقیقت مرشوع است که الله لبارک و لعالی رشکاء را به صداقت بین 

 خ لش یق من ده و خ د را س م آن ا از حیث خیر و برکت قرار داده است و خیانت را در رشاکت مذمت و بد 

 دانسته است.

د مشارکت را انجام میدادند و بین  خ رشکت در عقد بیشرتین مردم عق صلی الله علیه وسلخ مچناو در زماو پیامرب 

آن ا را منع ننم ده ب د از ایرنو ثابت میگردد که عقد مشارکت مرشوع و مقب    صلی الله علیه وسلخمینم دند، پیامرب 

)) زید بن ارقخ وبراء بن عازب  ردو رشیک ب دند و آن ا طالء را به است چانچه در حدیث روایت شده که : 

حکخ من د  صلی الله علیه وسلخرسید، آنحرضت  صلی الله علیه وسلخنسیئه" قرض" خریده ب دند، این سمن به رس   الله  نقد و

 16آنچه به نقد خریداری شده جائز و آنچه به قرض خریداری شده آنرا رد منائید((.

عق د باید در مشارکت از حدیث ف ق واسحاً مرشوعیت رشکت معل م میگردد و  مچناو آو ن ع وجه داللت: 

منعقد گردد که رشیعت آنرا مرشوع و مجاز دانسته است، و رشکت در عق د که ربا، قار و سائر عق د غیر 

 مرشوعه در آو منعقد گردد مجاز منیباشد.

 اجامع: -3

به اجاع امت مرشوع دانسته است، اگرچه در  رحمه اللهان اع رشکت  ایکه قبالً ذکر گردیده متام آن ا را ابن منذر 

برخی از رشوط و علت وجه لسمیه آن ا اختال  نَر وج د دارد اما در اصر رشکت به اجاع امت مرشوع و 

                                                           
رواه  ب  داود والحاکخ، دراین حدیث اب القاسخ اصب انی در کتاب لرغیب و لر یب از حکیخ بن حزام صحیح دانسته است " جامعه  - 14

 "108ص  6اْلص   ج 
عبارت از حدیث است که لفظ آو از جانب پیامرب صلی الله علیه وسلخ میباشد، لیکن معنای آو از جانب الله لبارک لعالی حدیث قدسی  - 15
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 17مجاز میباشد.

 معقول: -4

بادرنَرداشت سه منبع اولی رشیعت اسالمی در م رد مرشوعیت عقد مشارکت، عقر نیز لقاسای مجاز ب دو 

د، زیرا اگر به عقد مشارکت نَر ش د، طریقه خ بی برای رشد رسمایه افراد است که مردم به آو آنرا مینای

رضورت دارند لا از طریق مرشوع رشعی رسمایه خ یش را بط ر مشارکت رشد د ند،  مچناو در رشکت  ردو 

است در رشیعت  رشیک وکیر یکدیگر میباشند بسبب انعقاد عقد مشارکت، چنانچه عقد وکالت مرشوع و مقب  

اسالمی به ج ت رضورت مردم و عقر آنرا رد منی مناید و معق لیت در مرشوعیت آو ن فته است عقد مشارکت 

 نیز مانند عقد وکالت مرشوع و مجاز است.

 : سوم: انواع شرکت ها در عقد مشارکتمطلب 

مدنی از حیث معامالت لنَیخ رشکت  ا که در فقه ذکر گردیده است در ق انین کش ر  ای اسالمی در ق انین 

گردیده است چنانچه در قان و مدنی افغانستاو ان اع از رشکت  ای که در فقه بحث شده لسجیر گردیده است، 

در قان و مدنی ق اعد که برای این ن ع رشکت  ای پیشبینی گردیده است از فقه اسالمی لبعیت و پیروی من ده 

حکام رشیعت اسالمی لنَیخ میگردد، برخال  رشکت  ای لجارلی که است، متام معامالت آن ا طبق ق اعد و ا

در آو ن ع از عق د و معامالت وج د دارد که رشیعت اسالمی آن ا را مجاز ندانسته و چنین عق د را باطر و 

فاسد دانسته است و متسک به چنین عق د را حرام میداند، و اگر رشکت  ای لجارلی حق ق م س عه عق د و 

خ یش را به طریقه و ق اعد رشیعت اسالمی منعقد مناید آو ن ع معامالت نیز جائز و مقب   است، معامالت 

اختال  رشیعت اسالمی با رشکت  ای م س عه در وج د آن ا نب ده بلکه در ن ع معامالت آن ا میباشد که کدام 

ی لْسیس رشکت  ای م س عه ن ع معامالت را رشیعت اسالمی مجاز و یا مردود میداند، بنابرین رشیعت اسالم

را ناجائز و حرام منیداند،  رگاه رشکت  ا لجارلی در حق ق م س عه به معامالت و عق د مشارکت رشیعت 

اسالمی مبادرت ورزد، چنین معامالت لحت ق اعد عق د و معامالت اسالمی و مشارکت مجاز میباشد، چنانچه 

لیت مینایند عقد مشارکت و مضاربت را انجام مید ند، بانک  ای اسالمی که در حکخ رشکت  ای لجارلی فعا

و یا ان اع رشکت  ای مدنی که در فقه اسالمی لرصیح گردیده اند ممکن معامالت و عق د لجارلی مجاز رشیعت 

 اسالمی را منعقد منایند و آو معامالت لجارلی محس ب گردد.

مالت آن ا که در مطلب بعدی رشکت  ای م س عه قان و م س عه افغانستاو معامالت لجارلی و مدنی را از معا
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بحث خ ا د شد مد نَر میگیرد نه به صفت لاجر از ایرنو ممکن شمص لاجر باشد و یا خیر، اما معامله لجارلی 

مانند رصافی را انجام د د و این معامله اگر از جانب رشکت لجارلی ص رت گیرد و یا رشکت مدنی معامله 

 لجارلی محس ب میگردد.

 ِا  اینجاست که لفکیک رشکت  ای لجارلی و مدنی در ق انین م س عه چرا ص رت گرفته است؟س

 پاسخ اینست که:

 از حیث منازعه و دع ی:  -1

بیشرتین دعاوی رشکت  ای لجارلی از حیث معامالت آن ا به محاکخ لجارلی از حیث معامالت لجارلی ارجاع 

 حیث معامالت آن ا به محاکخ مدنی راجع میگردد.  میگردد، و در رشکت  ای مدنی بیشرتین دعاوی از

 از حیث منبع برای حر رسیدگی دعاوی و نزاع:  -2

در معامالت لجارلی  رگاه مشکر، دع ی و نزاع ب ج د آید در قدم او  به قرارداد منعقده لجارلی در ص رلیکه 

و اگر در ق انین لجارلی حکمی در قرارداد م س ع حر نگردیده باشد به ق انین لجارلی مراجعه ص رت میگیرد 

م ج د نباشد، به عر  لجارلی مراجعه میگردد و اگر در عر   خ م س ع حر نگردد، در اخیر به احکام سائر 

 18ق انین مراجعه ص رت میگیرد.

برخال  در معامالت مدنی  رگاه مشکر، دع ی و نزاع ب ج د آید در قدم او  به ق انین مدنی مراجعه ص رت 

اگر در ق انین مدنی حکمی نباشد به فقه حنفی مراجعه ص رت میگیرد و اگر در فقه حنفی حکمی میگیرد، و 

م ج د نباشد به عر  مراجعه ص رت میگیرد و در بین عر   خ به عر  خاص نسبت به عر  عام ارجحیت 

 19داده میش د.

 از حیث لطبیق ق انین:  -3

باشد، و باالی رشکت  ای مدنی ق انین مدنی قابر باالی رشکت  ای لجارلی ق انین لجارلی قابر لطبیق می

 لطبیق میباشد.

 از حیث طلبات مالیالی دولت:  -4

باالی رشکت  ای لجارلی مالیات و محص   طبق شمصیت  ای حکمی لجارلی  وسع میگردد، در حالیکه 

 باالی رشکت  ای مدنی مالیات و محص   طبق شمصیت  ای حکمی مدنی وسع میگردد.

                                                           
 اص لنامه لجارت مراجعه گردد. 2به مادۀ  - 18
 قان و مدنی مراجعه گردد. 1به مادۀ  - 19
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 از حیث نامکذاری و فعالیت:  -5

رشکت  ای لجارلی طبق اساسنامه خ یش به ان اع ممتلف که در مطلب قبلی ذکر میگردد، لْسیس و فعالیت 

مینایند، در حالیکه رشکت  ای مدنی طبق معامالت و ن ع رشاکت خ یش به ان اع که در این مطلب ذکر 

 میگردد فعالیت مینایند.

عنی نیست که رشکت  ای مدنی منیت انند عق د لجارلی را انجام د ند و یا  خ رشکت لفاوت  ای ف ق به این م

 ای لجارلی منیت انند، عق د مدنی را انجام د ند، بلکه  رکدام میت انند که بنابر خص صیت و پیشربد ام ر 

 خ یش به معامالت لجارلی و مدنی مبادرت ورزند.

مدنی و لجارلی میت اند طبق اص لنامۀ لجارت افغانستاو معامله  نَر به معامالت انجام شده رشکت  ا اعخ از

را که لجارلی ل صیف گردیده آو ن ع معامالت لجارلی نامید، سائر معامالت که لجارلی ل صیف نگردیده است 

معامالت مدنی نامید، بنابرین رشکت  ای که در فقه اسالمی و عقد مشارکت بحث میگردد میت انند معامالت 

 و یا مدنی  ردو را انجام د ند، لیکن لْسیس آن ا طبق ق انین مدنی در ق انین م س عه لنَیخ میگردد. لجارلی

رشکت  ای که در فقه اسالمی ل صیف شده اند و منحیث رشکت  ای مدنی در قان و مدنی احکام آو مطابق 

 فقۀ اسالمی ذکر گردیده است در چارت ذیر لقسیخ بندی گردیده اند:

 

 ان اع رشکت  ای دیدگاه  ای فق ای اسالمی متفاوت است که قرار ذیر اشاره میگردد: در لقسیخ
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ان اع رشکت  ای که در جدو  ف ق ذکر گردید در قدم او  به سه ن ع ) ام ا ، اعا "ابداو" دیدگاه فقه حنفی: 

 20فاوسه لْسیس گردد.و رشکت وج ه "اعتبار و ذمت"( لقسیخ میگردد که  رکدام میت اند بط ر رشکت عناو و م

رشکت  ا به چ ارن ع، رشکت عناو، مفاوسه، رشکت اعا  "ابداو" و رشکت وج ه دیدگاه فقه مالکی و شافعی: 

 21"به اعتبار و ذمت" لقسیخ میگردد.

رشکت  ا به پنج ن ع، رشکت عناو، رشکت مفاوسه، رشکت اعا  "ابداو"، رشکت وج ه "به دیدگاه فقه حنبلی: 

 " و رشکت مضاربت لقسیخ میگردد.اعتبار و ذمت

  رکدام از رشکت  ای که در جدو  قبالً ذکر گردید با لفاوت بین  خ قرار ذیر لعریف میگردد:

 رشکت اموال: -1

رشکت ام ا  چنانچه از نامش معل م میگردد عبارت از رشکت است که دو یا بیشرت از دو نفر در ما  با خ 

به این ل سیح که محر در رشکت ام ا  ر ب املا  میباشد، ربح در بین رشکاء براساب لفا خ  22رشیک ش ند،

 معل م لقسیخ میگردد، رشکت ام ا  به رشکت عناو و مفاوسه میت اند بین طرفین منعقد گردد.

کت وج د قان و مدنی افغانستاو  رکدام از رشکت  ای ام ا  و اعا  را جداگانه لعریف ننم ده است، رصفاً رش 

( 1217را جداگانه لعریف من ده است و در م رد رشکت ام ا  و اعا  رصفاً به لْسیس آو طبق حکخ مادۀ )

 خ یش چنین لرصیح میدارد:

 .رشکت مفاوسه وعناو( :) رشکت خ اه به اعطای ما  باشد  ا انجام عمر  ا اعتبار دون ع است

 رشکت اعامل " ابدان":  -2

رشکت است که محر آو عمر و کار میباشد، در کتب فقه به این ل سیح معرفی گردیده رشکت اعا  عبارت از 

است که دو یا بیشرت از دونفر ن ع معین و یا غیر معین از عمر را قب   کنند که مشرتک آنرا انجام مید ند مانند 

، ما  منحیث و یا مشارکت در صنعت، زراعت و لجارت بنابرین رشکت اعا  برخال  رشکت ام ا  23خیاطی

ر ب املا  در این ن ع رشکت  ای محر عقد منیباشد بلکه محر در رشکت اعا  چنانچه از نامش معل م 

میگردد، اعا  که ل سط ابداو اشماص انجام میش د که میت او کار، صنعت، ل لید، زراعت و غیره اعا  بط ر 

                                                           
 313ص  3لبیین الحقائق زیعلی ج  - 20

 212ص  2/ مغني املحتاج ج  824ص  2بدایة املجت د ج  - 21
 106دکت ر خلیر رشاد حسن، الرشکات ِف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة ص  - 22
 106الرشکات ِف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة ص  - 23
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 ی لضامنی کار فعالیت مینایند.مشارکت باشد، چنانچه در رشکت  ای م س عه لحت عن او رشکت  ا

 رشکت اعا  نیز میت اند بط ر عناو و مفاوسه ایجاد و بین طرفین انعقاد گردد.

 رشکت وجوه" ذمت و اعتبار": -3

رشکت وج ه عبارت از رشکت است که دو یا بیشرت از دو نفر بدوو ذکر رسمایه انعقاد گردد، رشکاء خرید را 

به نقد میفروشند که ربح و نفع بین آن ا به اندازه سانت که از مثن مبیعه بط ر نسیئه و قرض انجام داده و 

در این ع رشکت چنانچه از نامش معل م میگردد بیشرت باالثر اعتاد و ذمت منعقد   24من ده اند لقسیخ میگردد.

ر خرید و میگردد. در این ن ع رشکت محر و م س ع عقد، ما  و اعا  منیباشد بلکه اعتبار و ذمت طرفین د

 فروش میباشد،  این رشکت نیز بط ر عناو و مفاوسه ایجاد و بین طرفین منعقد گردیده میت اند.

( مانند فقه اسالمی چنین لعریف گردیده 1220در قان و مدنی افغانستاو رشکت به اعتاد در سمن حکخ مادۀ )

 است:

اعتبار، به خرید ما  بص رت نسیئه ط ری ) رشکت به اعتبار، آنست که در آو دو یا زیاده اشماص، به اساب 

 م افقه منایند که ما  را فروخته  ریک از حصۀ معین آو مسِ  ب ده در مفاد و خساره س یخ باشند(.

 رکدام از سه ن ع رشکت  ای که ف قاً ذکر شد براساب لع د، اجراآت، لقسیخ نفع و لرص  بین طرفین به عقد 

 گردد که  رکدام از عقد عناو و مفاوسه قرار ذیر معرفی میگردد:مشارکت به عناو و مفاوسه لقسیخ می

  رشکت عنان: -

چنانچه گفته میش د که  رکدام از دو رشیک لجام یکدیگر را گرفته  25عناو در لغت به معنای لجام اسپ است 

 اند و منیگذارند  ر آنچه بم ا د انجام د ند.

عبارت از رشکت بین دونفر غرض معامالت انجام شده میباشد که ربح و فایده بین آن ا مشرتک در اصطالح:

میباشد. در رشکت عناو رشط نیست که مساوات در ما  و در لرص  باشد، در این ن ع رشکت جائز است که 

ت جائز است یک رشیک نسبت به رشیک دیگر بیشرت ما  را به رشاکت گذاشته باشد، چنانچه در این ن ع رشک

که یکطر  رشکت مسِ  باشد از اعا  رشکت و جانب دیگری مسِ  نباشد، و  مچناو جائز است که در ربح 

 ردو رشیک با  خ مساوی س خ داشته باشند و یا متفاوت براساب رشط که بین خ در زماو عقد گذاشته میباشند 

                                                           
 30ص  5فتح القدیر ج  - 24
  (vajehyab.com)عمید فر نگ فارسی - 25

https://www.vajehyab.com/amid/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.vajehyab.com/amid/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%86
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 26و خساره در این ن ع رشکت باالی رسمایه رشکت میباشد.

ت عناو  رطر  از رشکاء در انعقاد معالمالت و لرص  وکیر یکدیگر محس ب میش ند، بر خال  رشکت در رشک

 مفاوسه در آو ن ع رشکت  رطر  در انعقاد معامالت و لرص  کفیر یکدیگر میباشند.

( قان و مدنی افغانستاو با در نَرداشت دیدگا ی فقه اسالمی چنین 1219رشکت عناو در سمن حکخ مادۀ )

 یف گردیده است:لعر

) رشکت عناو آنست که رشکاء در آو ط ری م افقه منایند، که در لرص  یا رسمایه، مفاد یا خساره با خ متفاوت 

 باشند(.

  رشکت مفاوضه: -

 مچناو به معنای مساوات نیز استعا  میگردد،  27.رشیک ب دو و برابر ب دو با  خ در امریدر لغت به معنای 

 مفاوسه از باب مفاعله میباشد که از  مین رو به مف  م مساوات و برابری رسمایه از  ردو طر  استعا  میگردد.

عبارت از رشکت دو یا بیشرت از دو نفر میباشد که در عمر، رسمایه، لرص  و دین با  خ  مفاوضه در اصطالح:

 م آو یکی در ام ر دیگری کفیر در خرید و فروش میباشند.مساوی و  رکدا

بنابرین  رکدام از عملکرد رشیک خ د در عمر لجارت مسِ  میباشد، آنچه که باالی یکطر  وجیبه خلق گردد 

باالی جانب دیگر نیز الزم میگردد، به این معنی که  رکدام مسِ  از حق ق و وجایب یکدیگر اند، در م رد 

چنانچه در رشکت  ای  28کیر یکدیگر اند و در م رد وجایب  رکدام کفیر یکدیگر میباشند.حق ق  رکدام و 

 م س عه لضامنی و محدود املسِلیت نیز به  مین گ نه میباشد.

( خ یش چنین لعریف 1218رشکت مفاوسه را قان و مدنی افغانستاو نیز مانند فقه اسالمی در سمن مادۀ ) 

 من ده است:

 آنست که رشکاء در لرص ، رسمایه، مفاد و خساره با خ مساوی باشند(.) رشکت مفاوسه 

 

                                                           
 797ص  4فقه اسالمی و ادلته ج  - 26

  (vajehyab.com)فر نگ معین - 27
 798ص  4فقه اسالمی و ادلته ج  - 28

https://www.vajehyab.com/moein/%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D9%87
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 عقد مشارکت عامه و خصوصی: -4

که بنام عقد لع دات مرافق عامه نیز در مصطلحات حق قی افغانستاو  (PPPعقد مشارکت عامه و خص صی )

در عرص فعلی رائج است، چنین عقد را دولت با سکت ر خص صی ج ت خدمات  بیشرت در ج او یاد میگردد 

عامه منعقد میناید، در حقیقت خدمات عامه باید از جانب دولت برای آسایش مردم ارائه گردد، دولت بنابر نب د 

ت ر ب دجه، امکانات و نب د مدیریت چنین لع دات مرافقه عامه را به سکت ر خص صی واگذار میناید، سک

خص صی لحت رشایط یک عقد معین و قان و با دولت مشارکت میناید، بنابرین این عقد مشارکت عامه و 

خص صی را میت او در بانکداری اسالمی از جانب بانک  ای اسالمی در عرصه  ای صنعتی، لجارلی و زراعتی 

 قد قرار ذیر معرفی میگردد:با دولت بط ر مفاوسه و عناو منعقد من د که بیشرت معل مات در م رد این ع

 تعریف عقد مشارکت عامه و خصوصی : -

 ت ش در سیستخ حق قی افغانستاو  1395عقد مشارکت عامه و خص صی مصطلح جدید است که بعد از سا  

یاد میگردد  Pablic private partnershipاز اصطالح انگلیسی لرجمه گردیده که در اصطالح انگلیسی به 

میباشد در حالیکه قان و مدنی افغانستاو این عقد را بنام عقد لع دات مرافق عامه از ( PPPکه ممفف آو )

قبر یاد من ده است که  او مف  م عقد مشارکت عامه و خص صی میباشد، مصطلح لع دات مرافق عامه از 

رادی ل سیح عامه ( میباشد که قرار ذیر بط ر انف –مرافق  –نَر دست ر زباو، لفظ لرکیبی اسافی ) لع دات 

 میگردد:

 29جمع لع د ب د و در لغت به معنای پیاو بسنت، به ذمه گرفنت و سانت کردو استعا  میگردد. تعهدات:

حقیقت لفظ مرفق در عربی آرنج عض  انساو را  30جمع مرفق است به معنای متکا استعا  میگردد. مرافق:

میگ ید و بدین ج ت در دست ر زباو و مصطالحات حق قی به متکا ) لکیه گاه ( استعا  میگردد که انساو متکا 

 خ یش آرنج را قرار مید د و باالی آو لکیه میناید.

ا به معنای م ارد خدمات عامه و در خص ص بحث م 31در لغت به معنای  مگاو و  مه استعا  میگردد. عامه:

 استعا  میگردد.

                                                           
 لغت نامۀ د مدا. - 29
 فر نگ فارسی معین. - 30
 نفر نگ معی - 31
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بعد از معنای لغ ی  رکدام از اصطالحات ف ق در جمع اسافی ) لع دات مرافق عامه ( معنای  او مشارکت 

عامه و خص صی را میرساند که اشماص خص صی لع د مسپارند لا خدمات عامه را بال سیله یک عقد با دولت 

 میکند منعقد منایند.که منایندگی عامه مردم را 

از نَر اصطالحی عقد مشارکت عامه و خص صی ) لع دات مرافق عامه ( طبق قان و مدنی و قان و مشارکت 

 عامه و خص صی قرار ذیر لعریف میگردد:

  تعریف تعهدات مرافق عامه: -1

 قان و مدنی لع دات مرافق عامه را چنین لعریف من ده است:

ادارۀ مرافق عامه دارای صفت انتفاعی ب ده، بین حک مت و فرد یا حک مت عبارت از عقدیست که غرض از آو 

 32و رشکت عقد میگردد و ل جب آو استفاده از مرافق عامه برای مدت معین به اختیار متع د گذاشته میش د.

  تعریف مشارکت عامه و خصوصی: -2

عۀ زیربنا ا، لس یالت و رشاکت میاو یک یا چند اداره و یک یا چند جانب خص صی ج ت احداث یا ل س

عرسه خدمات عامه که در آو حق ق و وجایب، خطرات، نفع و رضر میاو ج انب ط ر متناسب لقسیخ گردیده 

 33و رشایط آو در قرارداد مشارکت لعین میگردد.

لعریف متذکره که جدیداً در قان و مشارکت عامه و خص صی درج گردیده است دارای اشتباه لفَی ب ده از 

منیت او مف  م مصطلح مشارکت عامه و خص صی را برداشت من د، در لعریف مشارکت میاو یک یا چند لعریف 

اداره را لذکر داده و بعد میاو یک یا چند جانب خص صی را لذکر داده است که از نَر لفَی لعریف نت انسته 

  رت است: د  مشارکت عامه و خص صی را متثیر مناید و اگر چنین لعریف و اصالح گردد  ب

 یک یا چند جانب خص صی ج ت احداث ....با رشاکت یک و یا چند ادارۀ حک متی 

در لرکیب جمله بندی ابتدائی معانی حرو  که یک اصر در لقنین است رعایت نگردیده ع ض حر  )یا( که 

برای مانع الجمع استعا  میگردد حر  ) با ( را در جمله با یک یا چند جانب خص صی استعا  مینم د مف  م 

                                                           
 1525/ مادۀ  3 ت ش قان و مدنی / جت  1355( سا  353وزارت عدلیه/ جریدۀ رسمی شاره ) - 32
 3( مادۀ 1 ت ش / قان و مشارکت عامه و خص صی/ فقرۀ ) 1397( سا  1322/ جریدۀ رسمی شاره ) وزارت عدلیه - 33
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ی مشارکت را بین ادارات حق قی مشارکت عامه و خص صی از آو استنباط میگردید در حالیکه لعریف فعل

دولتی جدا و بین افراد خص صی را جدا با حر  ) یا ( ذکر من ده است که با مف  م عقد مشارکت عامه و 

خص صی سازگار نب ده، اگر به لعریف قان و مدنی نَر گردد بط ر جامع و مانع طبق ق اعد منطقی از نَر 

 طبق ق اعد منطق یک لعریف جامع آنرا ل صیف من د. ادبیات زباو لقنین، درست لعریف گردیده که میت او 

مشکر اساسی در ق انین فعلی لرجمۀ ق انین از لساو انگلیسی است، مرتجخ منیت اند دست ر زباو دری و پشت  

را با دست ر و ق اعد زباو انگلیسی سازش بد د، در حالیکه ق انین سابق از زباو عربی لرجمه میگردید و دست ر 

عربی با دست ر زباو دری و پشت  بیشرت سازگاری دارد و یا لرجمه به دقت حق قی در آنزماو ص رت ق اعد زباو 

میگرفت مرتجخ بر عالوۀ فن لرجمه، ق اعد دست ر زباو دری و پشت ، ق اعد حق قی و ق اعد علخ منطق را نیز 

 میدانست که در لقنین ف خ و درک خص صیات متذکره حتمی و الزمی میباشد.

 عقد مشارکت عامه و خصوصی: سابقه -

عقد مشارکت عامه و خص صی و یا عقد لع دات مرافق عامه، از جمله عق د معارص طبق ق اعد عم می عقد 

مانند عقد بیع و سایر عق د ندارد از ایرنو سابقه آو در ج او و افغانستاو قرار ذیر  ۀب ج د آمده سابقه دیرین

 اشاره میگردد:

  و خصوصی در جهان:سابقه عقد مشارکت عامه  -1

در ج او با ب ج د آمدو صنعت و استمراج کرثت معادو عقد مشارکت عامه و خص صی ب ج د آمده است، و 

یا به پیرشفت روز افزوو لکنال جی که رضورت انسان ا به آو وابسته است عقد مشارکت عامه و خص صی را 

بنیه اقتصادی فرد و اجتاع عق د مشارکت را در ب ج د آورده است، دولت  ا بماطر که در رفا ی عامه و رشد 

 خدمات عامه به سکت ر خص صی ل سط یک عقد واگذار من ده است.

در کش ر  ای عربی این عقد زمانی ب ج د آمد که دولت  ا منحیث مالکین عامه به رشکت  ای بزرگ نفتی 

گذر رشکت  ا و دولت  ردو نفع را عقد لع د مرافق عامه را غرض استمراج نفت منعقد من دند که از این ر 

کسب مینم دند که به مرور زماو در سایر عرصه  ا نیز این عقد بنام لع دات مرافق عامه در ق انین انعکاب 

 من ده و فعال یکی از عق د م خ اقتصادی لجارلی در ج او محس ب میگردد.
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  سابقه عقد مشارکت عامه و خصوصی در افغانستان: -2

 دیر زمانی این عقد وج د داشته که از دو منبع م خ حق قی ذیر رسچشمه میگیرد:در افغانستاو از 

اگر به عر  افغانستاو نَر گردد قبر از اینکه عقد مشارکت عامه و خص صی ) لع دات مرافق  ا ( عرف:

عامه( در ق انین افغانستاو انعکاب یابد براساب عر  جاریه در افغانستاو چنین عقد م ج د ب د، مثا  بارز 

ا به حا  بنام  او آو پر است که در ج از وزارت مالیه و مقابر ارگ ریاست جم  ری فعلی م قعیت دارد ل

که حاال  خ منحیث آدرب  "یک پیسگی"مش  ر میباشد بنام پر  "مرافق عامه"عقد مشارکت عامه و خص صی 

مشمص به  او نام قدیخ خ یش که لغیر فزیکی من ده مش  ر است، برخی روایات وج د دارد که این پر باالی 

عامه عب ر اشماص از دریای کابر را مساعد  دریای کابر در آنزماو افراز گردیده ب د که غرض خدمات

میساخت و در مقابر  ر بار عب ر یک پیسه پ   رایج ال قت را از عابر اخذ مینم د در حالیکه افراز پر  ا و 

پر چک از جمله وظایف عامه محس ب میگردد لیکن دولت در آن قت ل سط قرار داد این وظیفه را به شمص 

 ابرین عر  افغانستاو خص صاً در پایتمت ش ر کابر چنین عقد وج د داشت.خص صی واگذار من ده ب د، بن

قان و افغانستاو بر  مبنای عر  جامعه و پیروی از ق انین کش ر  ای عربی مانند مرص، عراق  ب( تقنین:

 ت ش با انفاذ قان و مدنی افغانستاو عقد مشارکت عامه و خص صی لحت  1355و س ریه در سا  

( باب س م، فصر او ، قسمت س م در سمن چندین مادۀ لرصیح 3که در جلد )" مرافق عامهلع دات "عن او

 شده است که قرار ذیر م اد متذکره ذکر میگردد رسمیت داده شده ب د: 

لع دات مرافق عامه، عقد ست که غرض ازآو اداره مرافق عامه دارای صفت انتفاعی ب ده، بني  (:1525مادۀ: )

ورشکت عقدم گردد ول جب آو استفاده از مرافق عامه برای مدت معني به اخت ار  حک مت وفرد  احک مت

 .متع د گذاشته م ش د

متع د مرافق عامه ل جب عقد که بامعامله داراو می بندد، لع د م کند لابرای طر  مقابر خدمات  :1526مادۀ:

طب عت کار و احکام ق انني مرب ط  الزمه را ط ر معم   لقابر اجرل که مطابق رشوط مرصحه عقد و رشوط که

 .ا جاب م دارد، انجام م د د

 :  1527مادۀ:

متع د مرافق عامه، مکلف است مساوات لام را در م رد لاد ه اجرت و انجام خدمات بني معامله داراو  (1)

لع ني می خ د لْمني منا ند. در م رد عق د که متع د بامعامله داراو عقد می منا د، نرخ که از طر  حک مت 
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گردد واجب الرعا ت ب ده و متعاقد ن ممالف آو م افقه کرده منی ل انند، اگرحک مت لعد ر ا ن نرخ را الزم 

 .دانسته و منَ ر منا د، نرخ جد د از لار خ منَ ری لعد ر بدوو لْثم لاقبر مرعی االجراء می باشد

 .م ت اند اسرتداد آنرا مطالبه منا دمعامله دار که ز ادلر از نرخ مع نه لاد ه من ده باشد،  (2)

اگر متع د کمرت از نرخ مع نه اخذ من ده باشد، می ل اند لکم ر آنرا مطالبه منا د. و  رن ع م افقه د گر بمال  

 .ا ن حکخ باطر شناخته م ش د

 مرشوعیت عقد مشارکت عامه و خصوصی در احکام فقه اسالمی : -     

کلیت که در احکام خ یش دارد در  مه ادوار لاریخ برشیت بعد از نزو  آو فقه اسالمی نسبت به جامعیت و 

قابلیت لطبیق را دارد، عقد مشارکت عامه و خص صی نیز از جمله عق د است که با اص   رشیعت اسالمی در 

لضاد نب ده و  مچناو فق ای اسالمی برای عقد مرشوع ق اعد عم می را که وسع من ده است در مطابقت به 

  ا چنین عقد مرشوع میباشد.آن

عقد مشارکت عامه و خص صی در عق د مشارکت ل ثیق در فقه اسالمی م رد بحث قرار میگیرد در ص رلیکه در 

 عق د مشارکت رشوط ذیر لحقق یابد عقد صحیح است که رشوط متذکره از نَر فق ی عبارت اند از:

شارکت عامه و خص صی قابلیت نیابت وکالت را در ص رت که عقد معقد قابلیت وکالت را داشته باشد:  ( 

داشته باشد مرشوع است، زیرا در احکام عقد رشکت ثب ت اشرتاک در فایده لجارت آنست و در عقد متذکره 

شمص مترص  وکیر شمص غایب و حک مت محس ب میگردد، چنانچه در رشکت مفاوسه و عناو ذکر گردید 

شد از ایرنو در عقد مشارکت عامه و خص صی نیز طر  معامله دولت که رشکاء باید ا لیت وکالت را داشته با

 باید ا لیت و قابلیت وکالت را داشته باشد.

 فایده و نفع در عقد مشارکت عامه و خص صی باید معل م باشد.ب( 

 زماو و میعاد عقد مشارکت عامه و خص صی باید معل م باشد.ج( 

 .باید وج د داشته باشد  یش آنرا لقاساء مینایدسایر رشوط عم می عقد که بنابر خص صیت خد( 

 خصوصیت عقد مشارکت عامه و خصوصی : -

عقد مشارکت عامه و خص صی از نَر سیستخ حق قی افغانستاو یک عقد لجارلی محس ب میگردد و احکام 

 ،افغانستاو( اص لنامۀ لجارت 11ق انین لجارلی باالی آو رعایت و لطبیق میگردد، اگرچه طبق حکخ مادۀ )

 دولت صفت لجارلی را کسب من ده منیت اند لیکن میت اند معامالت لجارلی را انجام د د.
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منابع عق د لجارلی در مادۀ دوم اص لنامۀ لجارت در قدم نمست قرارداد لجارلی معرفی گردیده است به لعقیب 

ردیده است، بنابرین قان و مشارکت ق انین لجارلی متعاقب عر  لجارلی و در اخیر سایر احکام ق انین معرفی گ

عامه و خص صی نیز قان و لجارلی در عرصه خ یش محس ب میگردد که بیشرت شکلیات این عقد را معرفی 

میدارد و قرارداد عقد مشارکت عامه و خص صی ل سط خص صیات  ر عقد در منت قرار داد باید مد نَر گرفته 

داد  ا را نسبت به خص صات آو در منت خ یش لسجیر مناید قان و ش د زیرا قان و منیت اند ان اع ممتلف قرار 

احکام عم می را معرفی میدارد و احکام خص صی در عقد مشارکت عامه و خص صی در منت قرارداد قان نی 

 آو مد نَر گرفته میش د.

قرارداد در قرارداد مشارکت عامه و خص صی از نَر حق قی عنارص ذیر حتمی و الزامی است که باید درج 

 گردد:

به مرجع سکت ر عامه لقدیخ  "رشکت  ا "پیشن اد است که از جانب شمص حقیقی و یا حکمی  ایجاب:أ( 

 میگردد و باید طی مراحر اداری آو درج قرار داد گردد؛

 مرجع  منَ ر کننده سکت ر عامه باید قرار داد را منَ ر من ده باشد که قب   در عقد للقی گردد؛ قبول:ب( 

عقد مشارکت به یک  د  مشمص منعقد میگردد باید م س ع عقد در قرارداد بط ر واسح  موضوع عقد:ج( 

 بدوو اغاض درج باشد؛

در عقد مشارکت باید ذکر گردد که سبب عقد باید معترب، مرشوع ب ده و مغایر نَخ و آداب عامه  سبب عقد:د( 

 نباشد؛

 ند م ارد فرعی ذیر را نیز مد نَر بگیرند:در سمن عنارص اساسی ف ق طرفین قرار داد مکلف ا

 عن او یا نام، لملص و محر سک نت طرفین عقد؛ -1

 لع د طرفین در اجرای قرار داد؛ -2

 کمیت، کیفیت و یا قمیت خدمت؛ -3

 میعاد، محر و نح ۀ اجرای خدمت؛ -4

 مِیده در مقابر نقض قرار داد؛ -5

 دد؛طرق حر منازعه ) میانجگری، حکمیت، مراجعه به محکمه( مشمص گر  -6

 ذکر حاالت غیر مرتقبه که لْخیر را در لطبیق عقد ممکن ب ج د آورد؛ -7
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 سایر م ارد که خص صیت  ر عقد مشارکت عامه و خص صی لقاسای آنرا میناید. -8

 در عقد مشارکت عامه و خص صی برعالوه م ارد ف ق رشایط ذیر نیز حتمی میباشد:

میت اند اشماص حقیقی انفرادی باشد و یا  خ یک طر  عقد باید دولت افغانستاو باشد، طر  مقابر  -1

 رشکت  ای لجارلی خص صی؛

 شمص متع د دارای صفت انتفاعی در مقابر خدمت باشد؛ -2

 دولت خص صیت نَارلی را باالی لع دات عقد داشته باشد؛ -3

در ص رلیکه دولت در مقابر عقد مشارکت ع ض مالی بدست آورد در اینص رت عقد مشارکت عامه  -4

 اجاره محس ب میگردد؛ و خص صی ن ع

نرخ در مقابر خدمت باید از جانب دولت به ل افق جانب مقابر با رعایت عدالت اجتاعی لعین   -5

 گردیده باشد؛

در ختخ قرار داد در ص رلیکه لْسیسات پروژوی م ج د باشد باید بط ر کامر به دولت لسلیخ گردد،  -6

 شد.مگر اینکه در منت قرار داد ط ری دیگری لرصیح شده با

 : چهارم: ارکان عقد شرکتمطلب 

در متام ان اع عق د بین احنا  و جم  ر ) مالکی  ا، ش افع و حنابله( در م رد ارکاو عقد اختال  وج د دارد  

یک رکن میباشد که عبارت  برای عقد رشکت  بنزد احنا  از این اختال  بدور نیست عقد رشکت و مشارکت نیز

از ایجاب و قب   بین طرفین رشکت است و نزد جم  ر سه رکن میباشد که عبارت از عاقداو، معق د علیه 

 وصیغه میباشد.

که در رشاکت مرشوع با  خ عقد مشارکت را منعقد  میباشد رشیکیا بیشرتی از عبارت از دو عاقداو:  -1

 مینایند.

رشاکت است که بط ر رشکت ام ا ، رشکت، ابداو و یا رشکت ذمه و عبارت از م س ع معق د علیه:  -2

 اعتبار باالی م س ع مشمص بط ر رشکت عناو و مفاوسه منعقد میگردد.

عبارت از ایجاب و قب   است که فقه حنفی آنرا لن ا منحیث رکن عقد مشارکت قرار مید د و صیغه:  -3

به این ل سیح که ایجاب و قب   بدوو عاقدین دو بمش ف ق را از جمله ل ابع ایجاب و قب   میداند 

و معق د علیه ممکن نیست پس م ج دیت دو رکن که بنزد جم  ر است لزوم ایجاب و قب   میباشد، 

از ایرنو اختال  بین مذ ب حنفی و جم  ر بر میگردد به  او بحث که قبال در م رد بحث عم می 



22 
 

 عقد ص رت گرفته ب د.

 :شرایط عقد شرکت مطلب پنجم

عقد رشکت دارای رشایط عم می میباشد که در متام ان اع رشکت لحقق آو رشایط حتمی میباشد برعالوه  ر 

 رشکت، دارای رشایط خص صی خ یش میباشد که  رکدام قرار ذیر بط ر جداگانه معرفی میگردد:

 رشایط عمومی عقد رشکت: -1

رشکت ام ا ، اعا  و وج ه " اعتبار " حتمی رشایط عم می عقد رشکت در متام ان اع سه گانه رشکت اعخ از 

میباشد چی این سه رشکت بطریقه عناو منعقد گردد و یا  خ بطریقه مفاوسه که  رکدام از رشایط عم می قرار 

 ذیر معرفی میگردد:

 رشط است رشکت قابلیت وکالت را داشته باشد: (أ

کالت را داشته باشد، زیرا حکخ رشکت در عقد رشکت رشط است که لرص  در معق د علیه عقد رشکت قابلیت و 

ثب ت ربح و فایده که از لجارت بدست میاید بین رشکاء مشرتک میباشد و این در ص رت لحقق میابد که  رکدام 

اعا  را  داشند و در برخی دیگری از ام ا  و ام ر به اصالت خ  بوکیر یکدیگر در برخی ام ا  و ام ر رشکت 

قد رشکت ایجاب میناید و رشط است که  ر رشیک برای رشیک دیگری خ یش د د، از ایرنو در عمیانجام 

لرص  را بد د، زیرا رشکت با متام ان اع آو متضمن معنای ل کیر و وکالت  و اجازۀ خرید، فروش، اجراآت

 34است، از ایرنو  ر رشیک باید ا لیت و قابلیت وکالت را داشته باشد.

 رشط است که ربح و فایده معلوم باشد: (ب

پنجخ حصه یا س م حصه و یا  خ ده در صدم  لعیین بهمانند اینکه  باشد، حصۀ ربح و فایده  ر رشیک باید معل م

، در ص رلیکه ربح و فایده معل م نباشد و مج    باشد، چنین رشکت جائز نیست و عقد رشکت فاسد باشد حصه

میگردد، زیرا ربح و فایده معق د علیه در عقد رشکت محس ب میگردد، قاعدۀ اینست در عق د که ج الت در 

 35باعث فساد عقد میگردد.م ج د باشد معق د علیه 

 رشکاء در زمان عقد معلوم باشد: رسمایۀرشط است که  (ج

بدلیر اینکه  چنین رشاکت درست نیست، مج    باشد و یا لممینی باشد، رسمایه رشکاءعقد   در زماو  رگاه

                                                           
 805ص  4فقه اسالمی و ادلته ج  - 34
 805ص  4مرجع ف ق ج  - 35



23 
 

 36در ج الت نزاع و دع ی در زماو ختخ رشکت ب ج د میاید.

 رشط است که رأس املال در زمان عقد رشکت حارض باشد: (د

در  چنین رشاکت درست نیست، نباشد، غائب و یا دین به ذمه شمص باشد،ما  که در زماو عقد رشکت حارض 

 37.یگردداین اح ا  لرص  و لحصیر برای  د  رشکت که عبارت از ربح و فایده است ممکن من

 رشوط خصوصی عقد رشکت: -2

 رکدام از عق د رشکت ام ا ، ابداو و وج ه که بط ر عناو و یا  خ مفاوسه منعقد میگردد دارای رشوط 

 بمص ص خ د میباشند که  رکدام از رشوط آن ا بط ر جدا گانه قرار ذیر معرفی میگردد:

 رشوط خصوصی رشکت اموال بطور مطلق: (أ

رشکت ام ا  بط ر مطلق و مقید بین رشکاء منعقد شده میت اند که در عقد رشکت ام ا  بط ر مطلق رشایط ذیر 

 غرض صحت عقد رشکت حتمی است:

 د عین باشد: رشط است که رسمایه بای -

 رگاه در رشکت رسمایه دین لع د گردد چنین رشکت ام ا  فاسد است، زیرا در لجارت رشکت  د  حص   

ربح و فایده است که در دین و قرض  د  و مقصد رشکت لحقق یافته منیت اند از ایرنو جائز نیست لا رسمایه 

 38در رشکت دین و قرض باشد.

 ول و نقود ( باشد:رشط است که مال از جمله امثان ) پ -

در رشکت ام ا  رشط است لا رسمایه  نق د باشد مانند طالء و نقره و یا پ   مروجه  باشد، بنابرین کاال و 

 39اجناب منیت انند ر ب املا  رشکت ام ا  را لشکیر بد د.

 رشط است که رسمایه حارض باشد: -

زمانیکه رسمایه در زماو عقد رشکت  رشط است که رسمایه در زماو عقد رشکت و خریداری حارض باشد، پس

و خریداری اجناب م ج د نباشد چنین رشکت به ما  غائب که در زماو عقد رشکت و خرید برای رشکت وج د 

                                                           
 16ص  5املغني ج  - 36

 60ص  6بدائع الصنائع ج  - 37
 127ص  5/ املغني ج  351ص  3رد املحتار ج  - 38
 15ص  5فتح القدیر ج  - 39
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 40نداشته باشد درست نیست.

 رشوط خصوصی در رشکت اعامل: (ب

که رشوط  برای رشکت اعا  نیز رشوط خص صی وج د دارد که بطریق آو از سایر رشکت  ا مجزاء میگردد

 خص صی رشکت اعا  عبارت اند از:

 رشط است که محل عقد کار باشد: -

در رشکت اعا  چنانچه از نامش معل م میگردد محر عقد رشکت باید اعا  باشد، زیرا عمر و کار در این ن ع 

 رشکت رسمایه رشکت میباشد.

بین آن ا نصف است، اگرچه رشکت در  در ص رلیکه یکی از رشکاء کار مناید و دیگری انجام کار نناید، مفاد

عمر عناو باشد و یا مفاوسعه، اگر رشط گذاشته شده باشد در رشکت عمر لفاسر در ربح و فایده و  ردو 

طر  از رشکاء قب   من ده باشند چنین رشکت اعا  جائز است اگرچه یکطر  بیشرت از جانب دیگری کار 

 41مناید.

 استحقاق را داشته باشد:رشط است که کار مشرتک قابلیت  -

نساجی، زرگری، 42در عقد رشکت اعا  رشط است که کار مشرتک قابلیت استحقاق داشته باشد مانند خیاطی، 

و سائر کار ای صنعتی که قابلیت عقد اجاره را دارند، این رشط بدلیر آو است  رگاه عقد بسبب فاسد گردد، 

 اجرت مثر مانند عقد اجاره الزم میگردد.

 خصوصی رشکت وجوه ) ذمت و اعتامد(:رشوط  (ج

در ص رلیکه رشکت وج ه از جمله رشکت مفاوسه باشد رشط است که  رکدام از رشکاء ا ر برای کفالت باشند، 

زیرا  رکدام مسِ  است از نصف قیمت شیء که خریداری میگردد و  مچناو نفع و ربح شیء خریداری شده 

کت مفاوسه مساوات رشط میباشد، برخال  رشکت عناو که در آو نیز نصف بین رشکاء میباشد، چنانچه در رش 

  43ن ع رشکت، مساوات رشط منیباشد.

                                                           
 306ص  2فتاوای  ندیه ج  - 40

 329ص  2فتاوای  ندیه ج  - 41
 358ص  3رد املحتار ج  - 42
 814ص  4فقه اسالمی و ادلته ج  - 43
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 رشوط خصوصی رشکت مفاوضه: (د

 در رشکت مفاوسه لحقق رشایط ذیر حتمی است:

 رشط است که رشکاء اهلیت کفالت را داشته باشند: -

د، زیرا  رکدام از رشکاء بحیث کفیر از را داشته باشن 44در رشکت مفاوسه رشکاء  رکدام باید رشایط کفالت

رشیک دیگر خ یش در قروض و سائر م ارد لجارت میباشد. در ص رت که یکی از رشکاء در ام ر رشکت وجیبه 

کسب میناید جانب دیگر نیز در آو وجیبه شامر است، پس در ص رلیکه رشوط ا لیت مانند عقر و بل غ 

شده منیت اند، اگرچه شمص صغیر مْذوو به لجارت از جانب ولی رشیک م ج د نباشد، رشکت مفاوسه منعقد 

 45خ یش اجازه انعقاد عق د را داشته باشد.

 رشط است تا تساوی در اهلیت وجود داشته باشد: -

رشط است که در ا لیت رشکاء باید مساوات در لرص  وج د داشته رحم االله بنزد امام اب حنیفه و امام محمد 

باشد به این ل سیح که عقد رشکت مفاوسه باید بین دو شمص بالغ و یا بین دو مسلاو باشد، از ایرنو عقد 

رشکت مفاوسه بین شمص بالغ و صغیر و یا بین مسلاو و غیر مسلاو جائز نیست، بدلیر اینکه طفر صغیر 

و غیر مسلاو ممکن در عقد رشکت اجناب حرام را مانند رشاب و خنزیر خریداری مناید، بنزد محج ر است 

 46رشکت مفاوسه بین مسلاو و غیر مسلاو  مراه با کرا یت جائز است.رحمه الله امام شافعی  رحمه اللهامام اب ی سف 

جائز است بدوو کرا یت برشط  بنزد مذ ب مالکی و مذ ب حنابله عقد رشکت مفاوسه مسلاو با غیر مسلاو

اینکه رشیک غیر مسلاو بدوو حض ر رشیک مسلاو در ام رات رشکت لرص  نکند، در اینص رت کرا یت 

نفی میگردد و  رگاه رشیک مسلاو در لرصفات رشکت مفاوسه با رشیک غیر مسلاو خ یش حارض نباشد در 

زد که رشیعت اسالمی برای مسلاو آنرا حرام قرار اینص رت ممکن است رشیک غیر مسلاو به عق د مبادرت ور 

داده است مانند عقد ربا، خرید رشاب، مذ ب حنبلی در اینص رت لرصیح من ده است که عقد فاسد است و 

 47باالی رشیک غیر مسلاو ساو و لاواو نیز راجع میگردد.

                                                           
 .ذمه اص ر در مطالبه نفس  ا د ن و اعني کفالت: عبارت است از انضام ذمه کف ر به - 44
 60ص  6بدائع الصنائع ج  - 45
 8ص  5فتح القدیر ج  - 46
 110ص  5مغنی ج  - 47
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و با غیر مسلاو در دیدگاه فق اء سه حکخ در م رد رشکت مفاوسه بین مسلامقارنه دالئر ف ق فق ای اسالمی: 

ف قاً اشاره شده امام اب حنیفه و امام محمد آنرا فاسد میدانند، امام اب ی سف و امام شافعی آنرا جائز مکروه 

میداند و امام مالک و امام احمد حنبر آنرا جائز به رشط میداند، در متام نَریات فق اء اگر نَر گردد  رکدام 

عق د غیر مرشوع رشعی از جانب غیر مسلاو اجت اد خ یش را بیاو داشته اند، بنابرین به علت عدم مبادرت 

فق اء حرام ب دو رشکت مفاوسه را معل   به علت در رشکت مفاوسه مسلاو با غیر مسلاو را بی ع غیر رشعی 

 بیاو داشته اند و در این علت با خ متفق اند.

گاه بین مسلاو و غیر مسلاو در رشکت مفاوسه رشاکت ص رت گیرد در م رد میت او چنین برداشت من د که  ر  

میت او ن ع رشکت مفاوسه مقید را با عقد قرارداد مشمص منعقد من د که در این قرارداد لحریری، آو عق د را 

مشمص من د که از نَر رشیعت اسالمی برای مسلاو جائز است، و اگر رشیک غیر مسلاو خارج از قرارداد 

کت مفاوسه عمر من د لبعی است که عقد در رشکت مفاوسه محس ب نگردیده و رشیک غیر مسلاو در رش 

 سامن میباشد.

 مچناو از شیخ صالح الف زاو در کتاب " امللمص الفق ي " در م رد مشارکت مسلاو با غیر مسلاو سِا  

و مشارکت جائز است برشط اینکه من ده ب دند که در م رد ج اب ارایه داشته است: بین مسلاو و غیر مسلا

غیر مسلاو لن ا نباید در ام ر رشکت لرص  مناید، بلکه نَارت مسلاو نیز در لرصفات رشکت باید وج د داشته 

 48باشد، لا اینکه غیر مسلاو به معامالت ربا و محرمات در ام ر رشکت مبادرت ن رزد.

ط دانسته است که در م رد رشط بعدی رشکت در فت ای ف ق نیز نَارت مسلاو را در لرصفات رشکت رش 

مفاوسه بیاو میگردد که در رشکت مفاوسه حض ر و اجراآت مشرتک در لرصفات رشکت یکی از خص صیات 

ورشوط رشکت مفاوسه میباشد، بدوو حض ر و نَارت یک رشیک بدوو رشیک دیگر منیت او آنرا رشکت 

 مفاوسه نامید.

 رشیک منحرص باشد:رشط است که نباید اجراآت به یک  -

اگر در رشکت مفاوسه رشط شده باشد که یکی از رشکاء عملیات اجرائی ی رشکت را انجام مید د چنین رشکت 

زیرا این لرصیح در عقد رشکت مفاوسه ممالف طبیعت و خص صیت رشکت مفاوسه که عبارت  49باطر است.

 کت محس ب میگردد.از مساوات است میباشد، و اشرتاک در لرصفات از اص   این ن ع رش 

                                                           
 124ص  2الف زاو صالح، اململص الفق ي ج  - 48
 350ص  2فتاوای  ندیه ج  - 49
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 : : شخصیت حکمی شرکتمطلب ششم 

در حق ق م س عه شمصیت را از حیث حق و وجیبه بنابر ا لیت " صالحیت" به شمصیت حقیقی " انساو" و 

شمصیت حکمی " رشکت  ا، ادارات، انجمن  ا، لصدی ا، الحادیه  ا" لقسیخ مینایند، اصطالح شمصیت  ای 

زماو متدو روم قدیخ برای ادارۀ ام ا  بزرگ و ساختان ای که برای ساخت  حکمی در رشکت  ای لجارلی از

م وسعت پیدا من ده و به شکر فعلی در حق ق م س عه  16آو زماو بیشرت رضورت ب د مطرح شده ب د و در قرو 

 عرض وج د من ده است.

ئر میباشد، که در حق ق م س عه برای شمصیت  ای حکمی حق و وجیبه مستقر جدا از س امداراو آو قا 

فقه اسالمی لن ا حق و وجیبه بنابر ا لیت باالی انسان ا منحیث شمصیت حقیقی اعتبار داده میش د، چنانچه 

علای اص   فقه ا لیت را به ا لیت وج ب و ا لیت اداء برای شمصیت حقیقی " انساو" قرار ذیر لعریف 

 میناید:

  اهلیت وجوب: -1

یعنی ا لیت وج ب  50حق ق مرشوع به نفع او، و علیه او واجب و ثابت ش د. صالحیت انساو برای امر است که

در جامعه برای انساو کسب منفعت و حق ق را قائر است و  مچناو در برابر دیگراو، حفظ و نَخ جامعه 

 وجایب و ذمت نیز دارد.

 اهلیت اداء:  -2

شده باشد، آو افعا  و اق ا  از او  عبارت از صالحیت است که انساو برای امری که انجام آو از او خ استه

 51معترب للقی شده آثار رشعی باالی آن ا مرلب گردد.

 ردو ن ع از ا لیت را منحیث شمص حقیقی به انساو رشیعت اسالمی متحقق دانسته است، لیکن از شمصیت 

ایرنو حکمی منحیث شمصیت اعتباری، معن ی، حکمی در فقه اسالمی ذکر رصیح از آو نگردیده است، از 

برای رشکت  ا منحیث شمصیت حکمی علای متقدم اسالمی کدام بحث و اجت اد نداشته اند، اگرچه در فقه 

معارص در م رد بحث  ای ص رت گرفته است و شمصیت حکمی رشکت  ا را علای معارص بر مبنای قیاب بر 

 فقه اسالمی من ده اند. ادارۀ بیت املا  و ادارۀ اوقا  پذیرفته اند، و استناد به داللت آن ا در

                                                           
 108ال جیزِف االص   الفقه للزیداو ص  - 50
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بیت املا  و اوقا  را علای معارص منحیث شمصیت  ای حکمی در کسب حق ق و واجبات جدا از حق ق و 

واجبات ناظرین آن ا معرفی من ده اند و  مچناو برخی از علای معارص استدال  براساب مصالح مرسله 

یعت اسالمی قرار میگیرد من ده اند، و بیاو براساب عر  جاریه که در فقه حنفی منحیث یکی از منابع رش

داشته اند که ایجاب مصلحت عرص فعلی که در فقه رد آو نیز وج د ندارد، رضورت عرص معارص میباشد،   کذا 

من نه  ای از این ع شمصیت  ا در فقه اسالمی مانند اداره بیت املا  و اداره اوقا  وج د دارد، شمصیت 

 می در ا لیت قان نی که در کسب حق ق و ذمت وجیبه دارد قب   مینایند.رشکت  ا را منحیث شمصت حک

 تعریف شخصیت حکمی: -

" یای نسبتی" لشکیر گردیده  حکخ  و یک حر  –شمصیت حکمی لفظ لرکیبی است که از دو کلمۀ "شمصیت 

 است که  رکدام جداگاه از نَر لغ ی قرار ذیر معنی میگردد:

 52خص صیت یک انساو استعا  میگردد.شمصیت در لغت به معنای   یت، 

  53حکخ در لغت به معنای امر، فرمایش، فرماو استعا  میگردد.

بط ر لرکیبی شمصیت حکمی به معنای شمصیت که به امر، فرمایش و فرماو قان و ایجاد شده باشد معنی 

 میگردد.

اط به علخ منطق دارد به این معنای لغ ی که در قان و به این ن ع شمصیت  ای نامگذاری گردیده است ارلب

ل سیح که در علخ منطق استعا  لفظ حی او مشرتک است بین متام زنده جاناو اعخ از انساو و چ ارپایاو که 

از حیث جنس، فصر و ن ع با خ براساب مشمصات از عام برخی افراد خاص میگردد، الزم به ذکر است لا 

 نیخ م س ع را خ برت واسح ساخته باشیخ:جنس، فصر و ن ع قرار ذیر معرفی گردد لا بت ا

عبارت از آو معنای کلی و ذالی است بر متام افراد ممتلف الحقیقت حمر میش د، مانند حی او که باالی جنس: 

 متام حی انات اعخ از انساو و چ ارپایاو استعا  میگردد.

ع مشرتک میش د مانند ناطق عبارت از آو معنای کلی و ذالی است که م جب امتیاز یک ن ع از ان ا فصر: 

 ب دو که فصر و جدائی انساو است از چ ارپایاو.

عبارت از آو معنای کلی و ذالی است که افراد متحد الحقیقت را شامر میش د، یعنی افراد که ذالیات آن ا ن ع: 

                                                           
  (vajehyab.com)فر نگ معین  - 52
 مرجع ف ق - 53
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ِنث " میباشد.  یکی است، مانند انساو که در برگیرنده مرد و زو " مذکر و م

ده میش د که استعا  لفظ عام بطر  خاص شدو رفته و یا به عبارت دیگر از استعا  لفظ در سه م رد ف ق دی

عام برخی از افراد خاص شده است چنانچه در جنس استعا  معنی کلی و ذالی بر افراد ممتلف الحقیقت 

ت حی او است که عبارت از حیات و زنده جاو ب دو است، بعد در فصر از قاعدۀ عام برخی از افراد از ذا

خاص شده که براساب مشمصه ناطق ب دو حی او ناطق" انساو" میباشد، بعد انساو نیز در ن ع خ یش از 

ِنث لقسیخ میگردد، متام م ارد متذکره از جنس حی او به بعد که لقسیخ  قاعدۀ عام به خاص الن ع مذکر و م

در معنای مشرتک خ یش در  میگردد براساب مشمصه و خص صیت خ یش لقسیخ میگردند، بنابرین انساو

حی او ناطق شناخته میش د که باالثر استعا  لحی او ب دو به مشمصه خاص الجنس و فصر ب دو خ د به

معنای حقیقی در حی او به مشمصه ناطق ب دو از سائر حی انات مجزاء و ل سط آو شناخته میش د، بنابر  مین 

مف  م معنای حقیقی آو استعا  میناید، که به اینص ر  مشمصه در قان و، انساو را منحیث شمصیت حقیقی بر

 حقیقت لفظ به معنای ذالی که برایش وسع شده استعا  میگردد.

بحث دیگری نیز در م رد استعا  معنای حقیقی و مجازی از نَر ق اعد علخ منطق در اینجا  قابر بحث دانسته 

مقارو به معنای حقیقی در ق انین اعتبار داده میش د، زیرا شمصیت  ای حکمی به اعتبار معنای مجازی 

 میش د.

علای اص   فقه لفظ حقیقت را گا ی لغ ی، گا ی رشعی و گا ی عرفی میدانند که در اینجا انساو منحیث 

شمصیت حقیقی در  رسه لفظ متذکره قابلیت مصداق را دارد  خ از نَر لغ ی معنای حقیقی انساو شمصیت 

َر رشعی انساو براساب استعا  لفظ شمصیت حقیقی است و  مچناو در عر  نیز حقیقی او است و  خ از ن

 برای انساو استعا  لفظ شمصیت حقیقی مصداق دارد.

غیر از استعا  معنای حقیقی معنای مجازی است که در غیر معنای وسع شده برای خ دش استعا  میگردد 

رابطه و قرینه وج د میداشته باشد، بنابرین میت او  به خاطر که میاو لفظ و معنای حقیقی و مجازی عالقه،

 شمصیت  ای حکمی را بنابر معنای مجازی مقارو با معنای حقیقی آو استعا  من د.

( شمصیت انساو را بر مف  م 36چنانچه در قان و مدنی افغانستاو در سمن عن او شمصیت حقیقی در مادۀ )

شمص ت انساو با والدت كامر وی به رشط زنده ب دو آغاز و با ) معنای حقیقی آو چنین لعریف من ده است: 

 جنني دارای حق قی می باشد كه قان و بر آو لرص ح من ده است(. .وفات انجام می  ابد

( قان و مدنی افغانستاو بر مف  م 337 مچناو شمصیت حکمی لحت عن او اشماص حکمی در سمن مادۀ )
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شمص حكمی شمص ت معن  ست كه واجد ا ل ت حق قی ب ده )  ت:معنای مجازی آو چنین لعریف گردیده اس

 (.و بنابر ا دا  معني بشكر م سسه، رشكت  ا جمع ت لشك ر م گردد

بنابر ل سیحات ف ق در علخ منطق معنای حقیقی انساو بنابر مشمص شدو فصر ناطق ب دو آو از عم م جنس 

حکمی بنابر مقارو ب دو و مشابه ب دو به  حی او در قان و بنام شمصیت حقیقی یاد میگردد، و شمصیت

شمصیت حقیقی به اعتبار معنای مجازی  مانند شمصیت حقیقی به اعتبار معنای مجازی " شمصیت حکمی 

 " دارای حق ق و وجایب بط ر مستقر جدا از اعضای آو دانسته میش د.

اند که به برخی آن ا قرار ذیر علای معارص اسالمی برای شمصیت حکمی لعریف  ای متفاوت را ارائه داشته 

 اشاره میگردد:

 ایبه رشکت  یقان ن تیا ل یاعطاعبارت از دکت ر عبدالرزاق سن  ر شمصیت حکمی را چنین لعریف میناید: 

 تیخ د مسئ ل یکه رشکت برا یبه نح  آو س امداراو  تیآو مستقر از صالح تیمسئ ل صیامثا  آو و لشم

 54داشته باشد. یمال

 عنارص، اشماص ،بیمتشکر از لرکیت شمص الزرقاء شمصیت حکمی را چنین لعریف میناید:شیخ مصطفی 

 55ی شناخته میش د.شمص مستقر حق ق کیبعن او  از نَر قان و کهاست  ام الی ای و

(چنین لعریف من ده 337نیز مانند لعاریف ف ق شمصیت حکمی را در سمن مادۀ )قان و مدنی افغانستاو: 

شمص ت معن  ست كه واجد ا ل ت حق قی ب ده و بنابر ا دا  معني بشكر م سسه، شمص حكمی  است:

 .رشكت  ا جمع ت لشك ر م گردد

بر عالوه لعاریف که علای ف ق در م رد شمصیت حکمی بیاو داشته اند و مجاز ب دو آنرا ل سط لعریف لرصیح 

حکمی دو دیدگاه ذیر را ارائه داشته  من ده اند سائر علای معارص اسالمی در م رد مجاز ب دو شمصیت  ای

 اند:

 دیدگاهی که کدام دلیل علامی متقدم در مورد شخصیت های حکمی وجود ندارد: -1

دکت ر عیسی عبده در کتاب خ یش بنام " العق د الرشعیة الحاکمة" به این دیدگاه است کدام دیدگا ی فق ی 

علای متقدم اسالمی در م رد شمصیت  ای حکمی وج د ندارد و لذکر مید د که برای اولین بار در فقه 

ص   فقه" که به زباو اسالمی ذکر از شمصیت  ای حکمی از جانب استاذ عبدالرحیخ در کتاب اش در "ا

                                                           
 (5/228م، )2000السن  ري، عبد الرزاق، ال س ط ِف رشح القان و املدِّن، دائرة املعار  القان ن ة،  - 54
 (.272م )ص1998س ر ة  -به الجد د، املدخر الفق ي العام، دار القلخ، دمشقالزرقا، مصطفى  حمد، الفقه اإلسالمي ِف ث  - 55
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م چاپ گردیده ب د ذکر من ده، او در این کتاب خ یش در م رد شمصیت حکمی از  1911انگلیسی در سا  

جانب فق ای متقدم شک من ده، اگرچه درکتاب خ یش به ج از  به برای وقف اجازه داده ب د.  مچناو دکت ر 

ِا  من ده که ج اب عیسی عبده بیاو داشته که او از علای معارص در م رد ش مصیت حکمی مِسسات مالی س

قانع کنندۀ دریافت ننم ده است، پس او خ دش براساب قاعدۀ اصر در اعا  اباحت است لا زمانیکه به نص 

 56رشعی حرام نشده باشد، به مرشوعیت شمصیت  ای حکمی و مسِلیت آن ا نَر داده است.

 علامی که به جواز شخصیت های حکمی نظر داده اند: -2

از این جمله علاء استاد عبدالقادر ع دة و شیخ مصطفی احمد الزرقا، در م رد مرشوعیت و ج از لْسیس 

شمصیت  ای حکمی نَر داده است و بیاو داشته اند که: " در رشیعت اسالمی از روز او  شمصیت  ای 

ت املا  و  مچناو وقف معن ی وج د داشته از  مین ج ت فق ای اسالمی ج از و معترب دانسته اند شمصیت بی

را از ج ت که این ا شمصیت  ای معن ی و حکمی استند و  مچناو مدارب و شفاخانه  ا و غیر ادارات 

 57منحیث شمصیت حکمی برای مالک شدو حق ق و ام ا  و لرص  در آن ا رسمیت دارد.

دارد براساب مقتضیات  رضور است برای جریانات که فعالً وج د  مچناو دکت ر عبد العزیز المیاط میگ ید:

مصلحت عامه، باید برای شمصیت  ای حکمی اعتبار داد و برای آن ا ذمت و وج د مستقر، اسخ مشمص، 

لابعیت کش ری داد و  مچناو باالی آن ا مسِلیت را نیز مرلب دانست، اگرچه در کتاب الله و سنت نبی کریخ 

رد، اما براساب عر  جاری، مصلحت و رضورت لقاساء کدام دلیر مشمص در م رد وج د ندا صلی الله علیه وسلخ

 58مردم است لا به رشکت  ا شمصیت حکمی قائر ش یخ.

بنابر ل سیحات ف ق در م رد شمصیت حکمی رشکت  ا معل م میگردد که رشیعت اسالمی در م رد  نتیجه:

که شمصیت شمصیت حکمی شمردو رشکت  ای کدام ممالفت رصیح ندارد و این م س ع نیز ثابت است  

حکمی رشکت  ای در م رد حق ق و وجایب آن ا منحیث شمصیت مستقر جدا از س مداراو آن ا قابر قب   

میباشد و براساب معنای مجازی از معنای حقیقی شمصیت انسان ا اعتبار داده میش د چنانچه شمصیت  ای 

ی، شمصیت قان نی یاد حکمی در ق انین بنام ای ممتلف شمصیت اعتباری، شمصیت معن ی، شمصیت حکم

گردیده است که  رکدام از اسای متذکره بر میگردد به استعا  معنای مجازی،  مچناو مصلحت بر مبنای عر  

جاری ایجاب میناید که برای رشکت  ای شمصیت حکمی قائر ش یخ که در فقه اسالمی نیز مثال ای از 

                                                           
 4و  1نیازی عمراو  حسن، مرشوعیة الشمصیة املعن یة ِف الفقه اإلسالمي. ص  - 56

 5مرشوعیة الشمصیة املعن یة ِف الفقه اإلسالمي. ص  - 57
 6مرجع ف ق ص  - 58
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 ا مانند بیت املا  و اداره اوقا  م ج د است، شمصیت  ای حکمی مستقر جدا از حق ق و وجایب ناظرین آن

دخر و خرچ در ادارۀ بیت املا  منحیث ع اید در بیت املا  جمع میش د و در ام ر عامه مرص  و خرچ میگردد 

که این حق ق  و وجایب در بیت املا  به ناظر آو که شمص حقیقی است ارلباط ندارد، فقط ناظر وظیفه و 

را دارد،  کذا در م رد ادارۀ اوقا ، ام ا  وقفی که از جانب اشماص به ام ر خیریه وجیبه لنَیخ و نَارت آن

وقف میگردد مانند مساجد، مدارب، مکالب، شفاخانه  ا، ناظر آن ا را مدیریت میناید که این ن ع ام ا  ملکیت 

وقفی بدست  و حق ناظر نیست بلکه منحیث ام ر عامه محس ب میگردد، و حتی ع اید که از مدرک ام ا 

میاید حق اداره اوقا  میباشد، فق اء مرص  آنرا بجز در ام ر خیریه در جای دیگری مجاز منیدانند، حتی اگر 

شمص ف ت مناید و از آو وارث نباشد ام ا  و مرتوکه آو به ادارۀ اوقا  ج ت ام ر خیریه لسلیخ میگردد که 

این است که در رشیعت اسالمی مثال ای از شمصیت  در ام ر خیریه از آو استفاده گردد، متام م ارد مبین

 حکمی وج د دارد که خارج از اشماص حقیقی دارای حق ق و مسِلیت  ای مستقر میباشند.

 : ثبت شرکت:مطلب هفتم 

عق د مشارکت بان اع رشکت  ای که قبالً ذکر گردیده منعقد میگردد، لْسیس و فعالیت آن ا در ج امع بیشرت 

ص رت میگیرد، بنابرین رضورت است لا اعتبار در ج امع ل ثیق گردد و رشکت  ا قبر از لْسیس براساب اعتاد 

ثبت گردد، بدلیر اینکه رشکت  ا منحیث شمصیت  ای حکمی دارای حق ق و وجایب از ر گذر معامالت که 

و مکلفیت  ای  از آدرب آن ا انجام میش د، میباشد، از ایرنو الزم است لا نام، آدرب، ن ع فعالیت، حق ق

س مداراو و سائر مسائر که ق انین آنرا پیشبینی میناید ثبت گردد، البته لا زمانیکه شمصیت رشکت ثبت نگردد 

منحیث شمصیت حکمی رسمیت ندارد، بعد از ثبت به این مف  م است که مانند شمصیت حقیقی جدیداً ل لد 

ق ق، وجایب و ا لیت میباشد، حق ق میراث، میگردد، چنانچه زمانیکه شمص حقیقی ل لد گردد دارای ح

وصیت،  به را کسب من ده، انعقاد عق د را در ص رت که طفر باشد به نیابت او ولی و یا وصی او انجام داده 

میت اند، از  مه م مرت دارای حق حیات میباشد، متام حق ق شمص حقیقی بعد از ل لد اش باید رعایت گردد، 

قبر از والدت در حالت چنین در بطن مادر نیز در رشع و قان و ثابت است  حتی حیات حکمی شمص حقیقی

کسی حق ندارد، آنرا سقط مناید،  مچناو حق دارد لا از م رث خ د میراث بربد، وصیت را نیز مستحق شده 

میت اند، این متام م ارد حق قی است که برای شمصیت حقیقی رشیعت و قان و  ردو به آو رسمیت داده و 

   اند و  کذا اشماص حقیقی دارای وجایب منحیث شمصیت میباشند.معرت 

با پیری و قرینه بر حق ق و وجایب که برای اشماص حقیقی رشع و قان و رسمیت داده است، رشکت  ا نیز 

منحیث اشماص حکمی بعد از ثبت که مف  م ل لد آن ا مانند اشماص حقیقی میباشد دارای حق ق و جایب 
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 ه از آدرب آن ا انجام میگیرد.مستقر میباشند ک

ق انین م س عه کش ر ا اسالمی در م رد ثبت رشکت منحیث شمصیت حکمی لرصیح من ده است چنانچه 

 )( خ یش چنین لرصیح میدارد:1221قان و مدنی افغانستاو در ص رت که رشکت مدنی باشد در سمن مادۀ )

نکه، به ثبت ونرش رس ده باشد. رشکت من ت اند رشکت لجرد لشک ر، شمص ت حکمی للقی م ش د مرشوط بر ا 

قبر از ثبت ونرش، به اشماص ثالث متسک منا د ولی اشماص ثالث به ا ن شمص ت بدوو نرش متسک کرده 

 .میت اند، رشکت  ای لجارلی لابع احکام قان و لجارت م باشند(

 : آثار مرتبه شرعی باالی شرکت:مطلب هشتم

 رگاه طبق ق اعد و س ابط رشیعت اسالمی  مچناو ارکاو ورشوط آو که قبالً  رشکت  ای که قبالً ذکر گردید

معرفی گردید ایجاد گردد، اثر مرلبه چنین رشکت منحیث مشارکت بین رشکاء صحیح، نافذ و الزم االجراء است 

و رشد  که در بانک ای اسالمی  رکدام از این ن ع رشکت  ای بنابر ق اعد فق ی بط ر مدنی و لجارلی انعقاد

 اقتصاد بط ر مرشوع خارج از م ارد رب ی طبق ق اعد رشیعت اسالمی ص رت میگیرد.

و  رگاه رشکت  ا طبق ق اعد، س ابط و احکام رشیعت اسالمی ص رت نگیرد، ارکاو و رشوط که قبالً معرفی 

میباشد، در شد در مشارکت رشکت  ا بین رشکاء مد نَر گرفته نش د، چنین رشکت  ا باطر و یا  خ فاسد 

ص رت بطالو کدام اثر مرلبه ندارد چ و در اصر چنین رشکت مرشوع منیباشد مانند رشکت در خرید مرشوبات 

 الک لی که چنین رشکت از اساب باطر است و کدام اثری بر آو مرلب منیگردد.

به دیدگا ی  در ص رت فساد که بسبب فقداو یکی از رشوط و خلر در رشکت  رگاه م ج د گردد، در این ص رت

مذ ب احنا ، ش افع و حنابله ربح و فایده آو به اندازه رسمایه  ررشیک لقسیخ میگردد و  ر رشیک حق دارد 

به رشیک دیگر به اجرت کار و عمر که انجام داده به ما  رشیک خ یش مراجعه مناید، زیرا ربح و فایدۀ 

 59مسمی بسبب فساد عقد رشکت ساقط میگردد.

 

 

 

                                                           
 17ص  5املغني ج  /215ص  2مغني املحتاج ج  /323ص  3لبین الحقائق ج  - 59
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 الت انحالل شرکت:: حامطلب نهم 

 رشکت در حالت  ای ذیر منحر و ختخ میگردد:

  ختم میعاد معینه: -1

 رگاه رشکت به یک میعاد معین بین رشکاء ایجاد شده باشد، آو میعاد معینه سپری گردد، رشکت بعد از آو منحر 

 میگردد.

 انجام عملی که رشکت لنَ ر آو ایجاد شده ب د: -2

بط ر مثا  خریداری محص   زراعتی پنبه از زارعین و فروش آو بین رشکاء  رگاه رشکت به یک منَ ر معین  

 ایجاد شده باشد و اعا  متذکره انجام ش د، بعد از آو رشکت منحر میگردد.

  تلف شدن رسمایه: -3

در ص رلیکه متام رسمایه للف ش د و یا حد اکرث رسمایه للف و یا  الک ش د ط ریکه بقای رشکت ممکن نباشد، 

 حالت نیز رشکت منحر میگردد. در این

  فوت، حجر و یا افالس یکی از رشکاء: -4

در ص رت یکی از رشکاء ف ت، محج ر و یا مفلس گردد  که به این واسطه نصاب رشکت از دو نفر کمرت ش د، 

 در این ص رت مشارکت وج د ندارد، بنابرین رشکت منحر میگردد.

  خارج شدن یکی از رشکاء: -5

رشکاء از رشکت خارج ش د و نصاب رشکاء از دو نفر کمرت باشد در این حالت نیز رشکت در ص رلیکه یکی از 

 منحر میگردد.

  موافقه رشکاء مبنی بر انحالل: -6

رشکت از جمله عق د جائز غیر الزم است  رکدام از رشکاء حق دارد در جریاو لداوم رشکت، عقد را فسخ و 

رشکت را در جریاو عقد فسخ مناید و به این طریق نصاب رشکاء  منحر مناید، بنابرین  رگاه یکی از رشکاء عقد

 از دو نفر کمرت ش د، رشکت منحر میگردد.

  به حکم محکمه: -7

رشکت منحیث شمصیت حکمی دارای مسِلیت مدنی، لجارلی میباشد  مچناو در ص رت ارلکاب جرم از آدرب 

رشکت م رد مجازات نیز قرار گرفته میت اند، در مسِلیت  ای مدنی و لجارلی در ص رت افالب و ورشکستگی 

کت م رد مجازات از جانب محکمه لحت حجر و منحر میگردد،  مچناو در ص رت ارلکاب جرم از آدرب رش 
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 نقدی و انحال  نیز قرار گرفته میت اند.

 : تصفیه شرکت:مطلب دهم 

انحال  در رشکت حالت است که لداوم رشکت ختخ میگردد، مانند اینکه شمصیت حقیقی ف ت میناید و متام 

در شمصیت مرتوکه او بعد از لکفین و لج یز، ادای دی و و وصیت، باقی مانده بین ورثه لقسیخ میگردد، که 

 حکمی ایرنا لصفیه میناند.

لصفیه عملیه است که از جانب رشکاء به ل افق و در ص رت اختال  از جانب محکمه اشماص ثالث منحیث 

 یئت لصفیه برای رشکت لعیین میگردد، لا رسمایه، دی و و طلبات، حق ق اشماص ثالث را لثبیت و لشمیص 

 مناید.

ت منیت اند به معامالت جدید مبادرت ورزد، رص  معامالت که در زماو قبر بعد از انحال  و اجرای لصفیه رشک

از انحال  انعقادگردیده و دوام آو رضوری میباشد و یا اینکه غرض از معامالت جدید لکمیر پروسۀ لصفیه 

باشد مشکر ندارد، اما به  رص رت رشکت منیت اند منحیث شمصیت حکمی، بعد از انحال  در مرحله لصفیه 

 امالت که به آو  د  قبالً ایجاد و لْسیس شده ب د انعقاد معامله مناید.مع

بعد از ختخ پروسۀ لصفییه  یئت لصفیه صالحیت دارد لا از ام ا  رشکت در قدم او  دی و معجر بعداً دی و 

 مِجر و دی و متنازع فیه را وسع مناید،  مچناو لادیه مصار  و قروسیکه ل سط یکی از رشکاء به مصلحت

 رشکت انجام شده لادیه مناید.

در ص لیکه در اخیر رسمایه باقی ماند باشد به اندازه س خ  ر رشیک و مطابق لع د که در ابتداء منعقد من ده 

ب دند بین رشکاء لقسیخ میگردد، اگر رسمایۀ باقی مانده از س خ  ر رشیک کمرت باشد خساره نیز به اندازه س خ 

 سبه میگردد. و حصۀ  ر رشیک بین آن ا محا
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 دوم: شرکت های موضوعه ) تجارتی(: مبحث

در حق ق یکی از رشته  ای حق ق خص صی ملی آفاقی  که حق ق لجارترشکت  ا در حق ق م س عه در رشته 

حق ق  کهشامر میباشد میباشد و بیشرت از وصف لاجر معامالت و رشکت  ای لجارلی بحث میناید م س عه 

 لعریف میگردد: لجارت در حق ق م س عه چنین

  : تعریف حقوق تجارتاول: مطلب 

عبارت از مجم عۀ ق اعد کلی، الزامی، ل  م به سانت اجراء است، که از معامالت لجارلی، وصف لاجر، ا لیت 

رشکت  ای لجارلی لجارلی، اسناد لجارلی، دفالر لجارلی، نح ۀیی لْسیس، انحال  و سایر احکام مرلبط به 

 بحث میناید.

بنابر لعریف ف ق دیده میش د که در اصر وج دی رشکت  ای لجارلی در حق ق م س عه با رشیعت اسالمی 

لضاد و ممالفت ندارد از ایرنو فق ای اسالمی نیز در لْسیس چنین رشکت کدام مالحَۀ خاص ندارد، اما نکتۀ 

ر گاه معامالت آن ا طبق احکام رشیعت اسالمی باشد، فق ای قابر مکث در معامالت این ع رشکت  ا است،  

اسالمی بر آو م ر صحت گذاشته است و  رگاه معامالت این ن ع رشکت  ا ممالف رشیعت اسالمی باشد که 

رشیعت آو ن ع عق د را باطر و فاسد میداند چنین معامالت م رد قب   فقه اسالمی نب ده باید از آو اجتناب 

 ص رت گیرد.

بنابرین الزم است لا م ارد و قی د که در لعریف ذکر گردیده بماطر شناخت خ برت این رشته حق ق م س عه 

 بحث خ یش را به لفصیر ذیر دنبا  منایخ

  : تجارتی موضوعۀ قوانین:  دوممطلب 

 که در عرصۀ لجارلی در افغانستاو نافذ اند عبارت اند از: م س عه ق انین

  اصولنامۀ تجارت: -1

 1336اص لنامۀ لجارلی یکی از قدیمیرتین قان و در عرصۀ حق ق لجارت در افغانستاو دانسته میش د و در سا  

 ت ش در زماو زمامداری محمد ظا ر شاه نافذ گردیده که لا به حا   مرا ی برخی از لعدیالت و احکام عام 

املسِولیت سایر احکام آو نافذ آو به استثنای احکام بمش رشکت  ای لجارلی لضامنی، س امی و محدود 

 میباشد.
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  قوانین رشکت های تجارتی: -2

قان و رشکت  ای لضامنی، قان و رشکت  ای س امی، قان و رشکت  ای محدود املسِولیت که از بدنه اص لنامۀ 

( ل سط 913 ت ش جدا و در ق انین مستقر منترشۀ جریدۀ رسمی شاره ) 1385لجارت برای بار او  در سا  

لقنینی نافذ و نرش گردید است، ق انین متذکره در عرصه  ای رشکت  ا و احکام مرلبط به رشکت  ای   فرماو

 متذکره بحث میناید.

 قانون رشکت های دولتی: -3

عبارت از قان و است که در م رد رشکت  ای دولتی بحث میناید اگرچه معامالت عقد لجارلی دولت در رشته  

د مطالعه قرار میگیرد، زیرا اعا  لجارلی ن اد  ای دولتی منحیث عمر حق ق خص صی "حق ق لجارت" م ر 

 ت ش  1397حق قی خص صی محس ب میگردد، قان و متذکره با  مه خال  ا و ن اقص عدیدۀ یی در سا  

( نرش و نافذ گردید، که قبالً احکام رشکت  ای دولتی با 1322ل سط فرماو لقنینی در جریدۀ رسمی شاره )

 منی، س امی و محدود املسِلیت در ق انین رشکت  ا لجارلی م رد مطالعه و بحث قرار میگرفت.لن ع لضا

  قانون قرار داد های تجارتی و فروش اموال: -4

این قان و در م رد قرار داد  ای لجارلی که طبق اص   حق قی و قان نی لرلیب گردد بحث میناید و در جریدۀ 

 بعد از لص یب ش رای ملی و ل شیح رئیس جم  ر نافذ گردیده است. ت ش  1393( سا  1150رسمی شارۀ )

  قانون حکمیت تجارتی: -5

عبارت از قان و است که منازعات لجارلی را قبر از ارجاع به محکمه، طرق حر و فصر منازعات لجارلی را 

یت لجارلی ل سط حکمیت لرصیح و پیشبینی میدارد، در م رد ایجاد انجمن  ای حکمیت لجارلی و ب رد حکم

  ت ش ل سط فرماو لقنینی نافذ و نرش گردیده است. 1385( سا  913بحث میناید و در جریدۀ رسمی شاره )

  قانون میانجگری )مصالحه( تجارتی: -6

عبارت از قان و است که در م ر حر منازعات لجارلی از طریق میانجگری و مصالحه لجارلی بحث میناید این 

  ت ش ل سط فرماو لقنینی نرش و نافذ گردیده است. 1385( سا  913شاره )قان و در جریدۀ رسمی 



38 
 

  قانون رسمایه گزاری خصوصی: -7

عبارت از قان و است که در بمش حایت رسمایه گزاری خص صی داخلی و خارجی بحث میناید. این قان و 

 دیده است. ت ش ل سط فرماو لقنینی نافذ و نرش گر  1381( سا  803در جریدۀ رسمی شاره )

  : : منابع حقوق تجارتسوممطلب 

حق ق لجارت از منابع چ و قرارداد ای قان نی لجارلی، ق انین لجارلی و عر  لجارلی و سایر ق انین منبع 

( اص لنامۀ لجارت چنین لرصیح میدارد: مسایر لجارلی ذریعۀ مقاوله نامه  ای 2میگیرد، چنانچه در م رد مادۀ )

ص رلیکه چنین مقاوله م ج د نباشد، به م جب رصاحت و یا داللت ق انین لجارلی حر و  معتربۀ قان نی، و در

فصر میگردد، اگر به این لرلیب حر و فصر شده نت اند، عر  و عادات لجارلی لطبیق میگردد، عر  و عادات 

دیگری  محلی و خص صی بر عر  و عادات عم می لرجیح داده میش د در ص رت نب دو عر  و عادات ق انین

 که به آو استناد میش د لطبیق میگردد.

 براساب لرصیح مادۀ ف ق منابع حق ق لجارت در چارت ذیر لرسیخ میگردد:

  قرارداد تجارتی : -1

قرار داد لجارلی منحیث منبع اولی حق ق لجارت در حر منازعات لجارلی دانسته میش د، بر خال  سایر رشته 

 حق قی منبع اولی قان و میباشد، قرارداد لجارلی قرار ذیر لعریف میگردد:حق قی، زیرا در سایر رشته  ای 

عبارت از عقدی است که به منَ ر ایجاد، لعدیر، نقر یا ازاله حق در معامالت تعریف قرار داد تجارتی: 

 لجارلی طبق احکام قان و بین اشماص حقیقی یا حکمی انعقاد میگردد.

ر داد لجارلی: در قرارداد لجارلی ارکاو و رشوط چ و "ایجاب، قب  ، عنارص اساسی ) ارکاو و رشوط ( قرا

ت
ار

ج
ق ت

قو
 ح

بع
منا

قرار داد تجارتی

قوانین تجارتی

عرف تجارتی
عرف خاص

عرف عام
سایر قوانین
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م س ع عقد که مرشوع باشد، سبب و زماو عقد" الزمی است در ص رت فقداو م ارد متذکره عقد لجارلی اعتبار 

 ندارد. 

  قوانین تجارتی: -2

را دارند ق انین  ق انین لجارلی که قبالً ذکر گردید  رکدام در خص ص م س ع خ یش رصاحت  ای خ یش

 لجارلی که از ق اعد حق ق لجارت منشاء میگیرد منحیث منبع دومی حق ق لجارت محس ب میگردد.

  عرف تجارتی: -3

 )عر  منحیث منبع س می حق ق لجارت محس ب میگردد، در این خص ص ق اعد فق ی نیز لرصیح میدارد 

   است مانند مرشوط میاو آن ا است.آنچه بین لجار معرو  60( املعر  بین التجار کاملرشوط بین خ 

عر  به دون ع است عر  عام و عر  خاص، در قسمت این دون ع عر   خ لفاوت ق ت وج د دارد در ص رت 

 که عر  عام و عر  خاص یک محر در حالت لعارض قرار گیرند به عر  خاص لرجیح داده میش د.

  سایر احکام قوانین: -4

ق انین نافذ کش ر نیز منبع میگیرد، در ص رلیکه در م ارد ف ق برای حر م س ع در اخیر حق ق لجارت از سایر 

حکخ وج د نداشته باشد برای حر م س ع لجارلی باید به سایر ق انین نافذ مراجعه گردد لا منحیث منبع از آو 

 استفاده ص رت گیرد.

 

 

 

 

 

                                                           
 44مادة  1مجلة اْلحکام العدلیة، ج  - 60
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 : : اهلیت تجارتیچهارممطلب 

ا لیت لجارلی با اکا  سن  ژده سالکی کسب میگردد،  ر شمصیکه سن متذکره را لکمیر من ده باشد و م انع 

برای لرص  حق قی اش مانند، جن و عته، سفه و حجر وج د نداشته باشد میت اند لجارت و معامالت لجارلی 

 را انعقاد مناید. 

 61لقاعد باشند نیز منیت انند لجارت مستقیخ را انجام د ند. مچناو کارکناو دولت که لابع ق اعد اداری لرفیع و 

دولت صفت لاجر را کسب من ده منیت اند، لیکن معامالت که انجام مید د و آو معامالت لجارلی باشند لابع 

 62احکام ق انین لجارلی محس ب میگردد.

  : : معامالت تجارتیپنجممطلب 

میگردد، معامالت عادی محس ب میگردند، لیکن از نَر حق ق لجارت متام معامالت که در عرصه عق د منعقد 

رص  معامالت و عق د که ق انین لجارلی آنرا وصف لجارلی داده باشد، معامالت لجارلی محس ب میگردند و 

 ق انین لجارلی چنین عق د و معامالت را در عرصه حق ق لجارت لنَیخ میدارد.

ت را لحت قاعدۀ معامالت لجارلی قرار داده که دارای  نفس معامله و سیستخ حق قی افغانستاو آن ع معامال 

عقد لجارلی باشد نه اینکه به وصف لاجر نَر گردد، یعنی رشط نیست که وصف لاجر در بر گیرنده معامالت 

لجارلی باشد، ممکن شمص لاجر د ا معامله عقدی غیر لجارلی را روزانه منعقد مناید، لیکن آو معامالت 

وصف لاجر لجارلی محس ب منی گردد و یا اشماص غیر لاجر معامالت عقدی لجارلی را منعقد می  براساب

منایند، در حالیکه لاجر نیستند پس چنین معامالت وصف لجارلی را کسب میناید و ق اعد حق ق لجارت بر 

( 8او در سمن حکخ مادۀ )آن ا ناظر میباشد. از ایرنو براساب انعقاد معامالت لجارلی اص لنامۀ لجارت افغانست

خ یش لرصیح میدارد:  رشمص اعخ از افراد و رشکت  ا که حایز ا لیت لجارلی ب ده بنام خ د به یک و یا 

 چند معاملۀ لجارلی اشتغا  وزیده و این شغر را پیشۀ معتاد قرار بد د، لاجر شمرده میش د.

ا چنین معرفی میدارد: اشماصیکه لجارت ( خ یش لاجر ک چک ر 12 مچناو اص لنامۀ لجارت در سمن مادۀ )

ایشاو از رسمایۀ نقدی زیادلر مستند به مساعی بدنیه ب ده و یا حاصر کار و کسب شاو آنقدر جزئی باشد که 

لن ا مکفای معیشت گردد، چه سیار و چه در یک دکاو و یا در یک محر معین بازار ثابت باشند لاجر ک چک 

                                                           
 ( اص لنامۀ لجارت مراجعه گردد.7به مادۀ ) - 61
 ( اص لنامۀ لجارت مراجعه گردد.11به مادۀ ) - 62
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 شمرده میش ند.

و چنین لجار را که در مادۀ ف ق اص لنامه معرفی گردید بنام متشبث خص صی نیز یاد میناید که ق انین افغانستا

یک فرد باساب معامالت عقدی لجارلی وصف لاجر ک چک و یا متشبث خص صی را کسب میناید، رشایط که 

ی رشط برای لاجر بزرگ و رشکت  ای لجارلی مدنَر گرفته شده است برای لاجر ک چک و متشبث خص ص

( اص لنامۀ لجارت در زمینه چنین لرصیح میدارد: لاجر ای ک چک به الماذ 13دانسته منیش د، چنانچه مادۀ )

عن او و داشنت دفالر لجارلی و م س عالیکه نَر به قان و لجارت ثبت آو الزم است مجب ر نب ده و  مچناو 

 لحت قاعدۀ افالب منی آیند.

( اص لنامۀ لجارت معرفی گردیده که در چارت ذیر ممترصاً  لرسیخ و 24الی  14معامالت لجارلی در م اد )

 ذکر میگردد:
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. خرید اموال منقول مبنظور فروش، تبدیل حالت و یا به اجاره دادن آنها

اجارۀ گرفنت و اجاره دادن اموال منقول 

.استخدام اشخاص مبنظور اجاره دادن مستخدم به اشخاص دیگر غرض کار

.ایجاد دایمی مؤسسه صناعتی بغرض فروش محصوالت زراعتی و حیوانی 

.تعهد، تهیه هرنوع اموال منقول و  به ذمه گرفنت و قبول هرنوع اعامالت و انشاءات

.تأسیس فابریکه، تدویر دستگاه مطبعه، عکاسی، نرشیات و فروش کتب

کارگران و افتتاح تیاتر، سینام، متاشاگاه، کشودن مقامات عمومی مانند هوتل ها، رسای ها و طعام خانه، دفاتر تهیه

.لیالم خانه ها

.نقلیات مسافرین و حیوانات و اشیاء در خشکه، ابها و هوا

.توزیع آب، گاز، برق و تأسیس مخابرات تلیفونی

ری و کمیشن کاری، داللی، معامالت برات، حجت و چگ،  معامالت بانکهای خصوصی و دولتی، معامالت حساب جا

هرنوع  مقاوالت مربوط به آن، معامالت اسناد گروی، تشکیل رشکت های تجارتی خرید و فورش اسهام آنها   وعقد

بیمه
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  : : ثبت عنوان تجارتیششممطلب 

عن او لجارلی برای اشماص که لجارت را پیشۀ معتاد خ یش قرار مید ند رشط دانسته میش د، این ع اشماص 

منایند و یا بشکر رشاکت در رشکت فعالیت مکلف اند چی بشکر انفرادی منحیث متشبث خص صی فعالیت 

 منایند مکلف اند لا عن او لجارلی خ یش را در وزارت لجارت ثبت منایند.

معامالت لجارلی بیشرت به اعتبار و اعتاد است ار میباشد، برای جل گیری از س ء استفاده، فریبکاری استعا  

 باید ثبت و در جریدۀ رسمی نرش گردد. القاب کاذب و لقلبی قان و قید من ده لا عن او لجارلی

( اص لنامۀ لجارت لرصیح میدارد:  رلاجر مجب ر است لا اوراق و معامالت متعلقه لجارت 40در م رد مادۀ )

 خ د را لحت یک اسخ معین که عن او لجارت لعبیر میش د، اجراء و امضاء مناید.

خ یش را مشمص من ده و در اوراق معاماللی بنابر لرصیح مادۀ ف ق  ر لاجر مکلف است لا اسخ لجارلی 

خ یش آنرا استفاده مناید، لن ا ثبت عن او رشط نیست بلکه لاجر چی انفرادی باشد و یا رشکت مکلف است 

( اص لنامۀ لجارت لرصیح میدارد: ر لاجر چی 41بر عالوۀ ثبت، عن او را اعالو و نرش مناید در زمینه مادۀ )

صی که اجرای لجارت میناید و  مچناو متام رشکت ای لجارلی مجب رند که عن او منفرداً و چی با رشیک خص  

لجارلی خ د را در محلی که اجرای لجارت منیاید و یا مرکز آن ا واقع است به دایرۀ ثبت لجارت، ثبت و اعالو 

 مناید.

 لی در ثبت رضوری است:زمانیکه لجار و یا رشکت لجارلی، لجارت و یا رشکت خ یش را  ثبت میناید مطالبی آ 

 اسخ شمص یا رشکت؛ -1

 ولد؛ -2

 محر ل لد و لاریخ آو؛ -3

 لابعیت شمص یا رشکت؛ -4

 عن او لجارت؛ -5

 م س ع لجارت؛ -6

 ن ع رشکت، لاریخ لْسیس و مرکز اصلی رشکت؛ -7

 رسمایۀ رشکت ) لجار انفرادی و متشبث خص صی از این امر مستثنی است(؛ -8

 اشماصیکه صالحیت امضاء را دارند؛ -9
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 خص صیالیکه در ام ر لجارت اص الً طبق لزوم دید اجباری قرار گیرد؛سایر  -10

 د  از دفالر لجارلی در این عن او ساختاو دفرت نیست بلکه به لعبیر زباو عربی  : : دفاتر تجارتی هفتممطلب 

مناید،  او دفالر اسنادی لجارلی است که لاجر مکلف است آو اسناد را در داد و ستد لجارلی خ یش رعایت 

( اص لنامۀ لجارت مکلف اند لا سه دفرت را لزوماً باید  داشته باشند که 65بنابرین  ر لاجر طبق حکخ مادۀ )

عبارت اند از: دفرت دارای، دفرت کر و دفرت ی میه "روزنامچه" بر عالوۀ اسناد متذکره مکلف اند لا مین ت متام 

ه باشند و  مچناو مجب رند لا اوراق لادیات مالی را اعخ مکالیب صادره و وارده را نزد خ یش در دفالر داشت

 از اوراق مالیه د ی و معامالت حسابی را با خ د حفظ داشته باشند.

دفالر که مثر کتاب و یا کتابچه بط ر مجلد ل یه میگردد لاجر مکلف است آن ا را م ر و نشانی شد مناید، ادارۀ 

تذکره را م ر و نشانی شده من ده و  مچناو به رنگ ثابت منرب وزارت لجارت نیز مکلف است  ر ورق دفالر م

مسلسر را از طریق صک ک حک من ده و  کذا او  و اخر کتاب به لعداد اوراق قید به م ر رسمی مرس م 

 63مناید.

اسناد لجارلی را میت او به مف  م عام و خاص آو لعبیر من د، اسناد لجارلی عام  : : اسناد تجارتیهشتممطلب 

مشم   متام اسناد است که در داد و ستد لجارلی از آو استفاده میش د مانند اسناد و اوراق قرسه، سانت  ای 

بانکی، بار نامه و سایر اسناد که بشکر عام آو در معامالت لجارلی استعا  میگردد، لیکن اسناد که بط ر خاص 

باشد، که بنام اسناد ب ادار نیز در معامالت لجارلی در معامالت لجارلی استعا  میگردد و جانشین نق د "پ  " می

معرو  اند، سه ن ع اسناد میباشند که اص لنامۀ لجارت افغانستاو نیز آن ا را در اسناد لجارلی م رد بحث قرار 

 مید د، که در چارت ذیر معرفی میگردند:

  سند برات و تعریف آن: -1

کلمۀ برات از کلمۀ برائت عربی گرفته شده به معنای پاک شدو و رفع ذمت معنی میگردد. و در معامالت و 

                                                           
 ( اص لنامۀ لجارت مراجعه گردد.68به مادۀ ) - 63
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اسناد لجارلی وجه استعا  دارد و عبارت از ن شتۀ یی است که ل جب آو یک شمص برای شمصی دیگری 

ام ُمحیر شمصی که یک مبلغ شمص ثالث را غرض پرداخت ح اله مید د، شمصی که برات را صادر میکند بن

 برات را باید بپردازد ُمحا  علیه و شمصی که مبلغ برات را دریافت میناید بنام ُمحا  له نامیده میش د.

( قان و اسناد قابر معامله: برات سند کتبی حاوی دست ر بدوو قید و 3( مادۀ )2یا به عبارۀ دیگر طبق فقرۀ )

شمص معین ملزم میگردد لا عنداملطالبه یا در م عد معینه در رشط است که ل سط صادر کنندۀ امضاء و در آو 

 آینده، مبلغ معین پ لی را در وجه شمص معین یا به دست ر وی یا به حامر سند لْدیه مناید.

( قان و 1716برات در معامالت لجارلی مانند ح اله در معامالت مدنی میباشد چنانچه ح اله در سمن مادۀ )

ده است: ح اله دین عبارت است از انتقا  دین از ذمۀ ح اله د نده به ذمۀ شمص مدنی چنین لعریف گردی

 ح اله داده شده و مطالبۀ دین از وی میباشد.

برات حیثیت سند را در معامالت لجارلی دارد از ایرنو چنین سند که بت اند از جعر و لزویر عاری و مربی 

ید لا از لزویر و دست کاری مصِوو گردد، در  م رد شکر باشد قان و شکر لحریر و رشوط آنرا پیشبینی مینا

 ( اص النامۀ لجارت م ارد ذیر را پیشبینی میناید:471و رشوط سند برات مادۀ )

 کلمۀ برات در منت سند به  ر زبانیکه برات لحریر میگردد باید م ج د باشد؛ -1

 امر لادیۀ مبلغ معین بال قید و رشط باشد؛ -2

 ه برات( باید ذکر گردیده باشد؛اسخ مماطب ) لادیه کنند -3

 م عد لادیه باید ذکر گردیده باشد؛ -4

 محر لادیه باید ذکر گردیده باشد؛ -5

 اسخ شمصیکه مبلغ در وجه او ح اله میش د باید ذکر گردد؛ -6

 محر، لاریخ و لحریر برات باید ذکر گردد؛ -7

 امضای صادر کننده برات باید م ج د باشد. -8

  سند حجت و تعریف آن: -2

لغت به معنای دلیر و بر او لرجمه میگردد، و در اصطالح حق ق لجارت بنام فته طلب نیز یاد میگردد حجت در 

و عبارت از سندی است که ل جب آو امضاء کننده لع د میناید که مبلغی را در م عد معین یا عنداملطالبه در 

 وجۀ حامر یا شمص معین پرداخت میناید.
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( قان و اسناد قابر معامله: حجت سند کتبی است حاوی لع د 3( مادۀ )4قرۀ )یا به عبارۀ دیگر طبق لعریف ف

غیر مرشوط امضاء کننده است که به اساب آو وی ملزم میگردد، مبلغ معین پ   را عند املطالبه یا در م عد 

 معینه در وجه شمص معین یا به دست ر وی یا به حامر سند لْدیه مناید.

اسناد لجارلی محس ب میگردد و یک سند ب ا دار در معامالت لجارلی میباشد و از اینکه سند حجت از جمله 

 حفظ آو بغرض جل گیر از جعر و لزویر اص لنامۀ لجارت محت ای لحریر آنرا لحت رشوط ذیر رسمیت مید د:

 کلمۀ حجت باید بروی سند به  ر زبانیکه لحریر میگردد  لحریر گردد؛ -1

 لْدیه بال رشط مبلغ معین باشد؛ -2

 م عد لْدیه معین باشد؛ -3

 محر لْدیه معین باشد؛ -4

 اسخ شمصیکه لْدیه مبلغ در وجه و یا به امر او میش د معین گردیده باشد؛ -5

 محر و لاریخ لحریر حجت معل م باشد؛ -6

 امضای صادر کنندۀ حجت م ج د باشد. -7

  سند چک و تعریف آن: -3

اشد و به معنای نامه، سند، سمت زدو چک در زباو عربی به معنای صک استعا  میگردد جمع آو صک ک میب

 64چیزی استعا  میگردد.

عبارت از سند کتبی حاوی دست ر بدوو قید و رشط است که ل سط صادر کننده امضاء و بانک و در اصطالح: 

معین به اساب آو ملزم میگردد لا مبلغ مندرج آنرا عند املطالبه در وجه شمص معین یا به دست ر وی به حامر 

 65لْدیه مناید.سند 

چک بج ت اینکه از جعر و لزویر مربی باشد قان و برای آو شکر را با درنَرداشت رشوط آو در سمن مادۀ 

 ( اص لنامۀ لجارت چنین لرصیح داشته است:549)

 در منت سند ذکر کلمه چک حتمی است؛ -1

                                                           
 لغت نامه د مدا. - 64

 (3مادۀ )( 3قان و اسناد قابر معامله،  فقرۀ ) - 65
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 امر بال قید و رشط لادیۀ مبلغ م ج د باشد؛ -2

 ؛اسخ شمصیکه لْدیه میکند ) مماطب ( -3

 ذکر محر لْدیه حتمی است؛ -4

 قید محر و لاریخ صدور چک باید م ج د باشد؛ -5

 امضای شمص که چک را صادر میکند ) صادر کننده چک(. -6

 : : انواع شرکت های تجارتی نهممطلب 

 در قدم نمست الزم است لا رشکت لعریف گردد :

است که به اساب عق د لجارلی  عبارت از الحاد و اشرتاک دو یا بیشرت از دو شمص :تجارتی تعریف رشکت

 رشاکت به ان اع ممتلف آو منحیث مالکین مشرتک، لنَ ر کسب مفاد، ایجاد و فعالیت مینایند.

در لعریف ف ق قید گردیده که در رشکت باید حد اقر دو یا بیشرت از دو نفر باشد، کمرت از دو نفر نصاب رشکت 

ت که از رشاکت گرفته شده باید حد اقر دو نفر باشند، بنابرین را لشکیر منید د، زیرا براساب وجه لسمیه رشک

 رگاه یک نفر فعالیت لجارلی و معامالت لجارلی را انجام د د بنابرین از نَر سیستخ حق قی افغانستاو یک 

نفر منیت اند شمصیت حکمی رشکت را لشکیر و ایجاد مناید، پس اعا  و معامالت لجارلی یک نفر منحیث 

 صی در معامالت لجارلی حق ق لجارت م رد مطالعه و بحث قرار میگیرد.متشبث خص  

رشکت  ای لجارلی از نَر ساختار حق قی به ان اع ممتلف لقسیخ میگردد که از نَر م س ع فعالیت، حق ق و 

وجایب رشکاء، و لشکیالت متفاوت میباشند در مجم ع رشکت  ای لجارلی از نَر سیستخ حق قی افغانستاو 

 ت ذیر ممترصاً معرفی میگردد: در چار 
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  رشکت تضامنی: -1

رشکت لضامنی را از این ج ت لضامنی گ یند که  ر رشیک در ص رت رضر و عدم کفایت رسمایۀ رشکت به 

لْدیه و پرداخت متام قروض سامن و مسِو  اند چنانچه اص لنامۀ لجارت بنابر  مین خص صیت رشکت لضامنی 

محدود املسِولیت و لعاونی لفکیک میناید، رشکت لضامنی را در سمن حکخ را از سایر رشکت  ای س امی، 

( اص لنامۀ لجارت چنین لعریف میدارد: رشکت لضامنی رشکت است که در لحت عن او معین برای 135مادۀ )

 ام ر لجارلی بین دو یا چندین نفر با مسِولیت لضامنی لشکیر میش د، اگر دارای رشکت برای لْدیۀ متام قروض

 کافی نباشد،  ریک از رشکاء مسِو  پرداخت متام قروض رشکت است.

قان و جدید رشکت  ای لضامنی لعریف را برای این رشکت  ا وسع من ده است که نسبت به لعریف ذکر شده 

اص لنامه لجارت ناقص ب ده و نت انسته یک لعریف جامع را ارایه بدارد که رشکت لجارلی را چنین لعریف 

کت الحاد دو یا بیش از دو شمص است که به اساب عقد رشاکت به حیث مالکین مشرتک لنَ ر میدارد: رش 

 66کسب مفاد ایجاد و فعالیت میناید.

لعریف متذکره را منیت او لعریف رشکت لضامنی نامید، زیرا لعریف مذک ر یک لعریف عام است میت او برای 

ن و جدید  رشکت  ای لضامنی لعریف دیگری رساغ لعریف عم م رشکت  ا استعا  شد، در حالیکه در قا

 نداریخ، بنابرین به لعریف اص لنامه لجارت که ف قاً لذکر یافت اکتفا من ده و قی د آنرا ممترصاً ل سیح میداریخ:

نه لن ا در رشکت لضامنی بلکه در متام رشکت  ا رشط است که عن او معین داشته باشند لا لحت عن او معین: 

کت  ای  من ع اش که منحیث رشکت ثبت و فعالیت میناید مجزاء گردد، رشکت  ا بنام ای مشابه از سایر رش 

و مثر ثبت شده منیت اند بنابرین رشکت لضامنی باید عن او و نام معین داشته باشد لا لعین شمصیت حکمی 

                                                           
 (2قان و رشکت  ای لضامنی مادۀ ) - 66
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 معین و م رد شناخت گردد.

است که حد اقر دو نفر رشیک م ج د باشد،  در متام رشکت  ا بشم   رشکت لضامنی رشطحد اقر دو نفر: 

 حد اکرث رشکا رشط مرشوط نیست به  ر لعداد که باشند. قان و حد اکرث را قید ننم ده است.

یکی از رشوط اختصاصی رشکت لضامنی بر مبنای نام گذاری آو مسِولیت لضامنی ب دو مسِولیت لضامنی: 

لضامنی لسمیه منیگردد، لضامنی به این ل سیح است که آنست  رگاه این رشط وج د نداشته باشد رشکت به 

رشکت در ص رت مقروسیت و عدم کفایت رسمایۀ رشکت  رکدام از رشکاء در لْدیۀ متام قروض و پرداخت 

 دی و رشکت سامن میباشند.

 رشکت لضامنی به ان اع ذیر لقسیخ میگردد: انواع رشکت های تضامنی:

برای انجام معامالت اقتصادی و لجارلی بین دو یا بیش از دو شمص با رشکتی است که  رشکت تضامنی عام:

 68این ع رشکت در اص لنامۀ لجارت بنام رشکت لضامنی کلکتیف یاد میگردید. 67مسِولیت لضامنی ایجاد میش د.

قان و جدید رشکت  ای لضامنی  د  و رشط رشکت  ای لضامنی را مانند اص لنامۀ لجارت که قبالً ل سیح 

( قان و رشکت 21خ در سمن لعریف مد نَر نگرفته است، لیکن در بمش رشکت لضامنی عام طبق مادۀ )من دی

 ای لضامنی این خال را لکمیر من ده و چنین ل سیح میدارد: در ص رلی که دارای رشکت لضامنی عام برای 

ضامنی عام ب ده و لْدیه متام دی و رشکت کافی نباشد  ریک از رشکاء مسِو  پرداخت متام دی و رشکت ل

رشیک یا رشکائی که چنین قروض را میپردازند حق دارند مبالغ پرداخت شده اسافه از س خ خ د از سایر 

 رشکاء مطالبه مناید.

رشکتی است که لحت عن او مشمص مطابق احکام این قان و ج ت انجام معامالت  رشکت تضامنی خاص:

یک یا بیشرت از آو دارای مسِلیت غیر محدود "رشکای عام" اقتصادی و لجارلی ایجاد میش د و در آو یک رش

و بقیه رشکاء با یک رسمایۀ معین "رشکای خاص " مسِولیت محدود دارند، رسمایۀ رشکای که مسِولیت محدود 

این ع رشکت در اص لنامۀ لجارت بنام رشکت لضامنی ک ماندیت یاد  69دارند، به س ام لقسیخ شده میت اند.

 70میگردید.

                                                           
 (21قان و رشکت  ای لضامنی مادۀ ) - 67
 (117اص لنامۀ لجارت مادۀ ) - 68
 (22قان و رشکت  ای لضامنی مادۀ ) - 69
 (117اص لنامۀ لجارت مادۀ ) - 70
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الحاد دو یا بیش از دو شمص است که برای شمص دیگر کاری را انجام یا لع دی را  تضامنی کار: رشکت

 71ایفا کنند، مفاد کار رشکت بین شاو طبق م افقت رشکاء لقسیخ گردد.

رشکتی است که در آو دویا بیش از دو شمص به اساب اعتبار به خرید ما  بص رت  رشکت تضامنی به اعتبار:

فقه منایند که ما  را فروخته در مفاد و خسارۀ رشکت س یخ میباشند و رشکاء  رکدام به اندازۀ نسیه ط ری م ا

 72حصۀ معین خ د مسِو  میباشند.

   رشکت محدود املسؤلیت ) ملتد (: -2

رشکت داخلی که دارای شمصیت جداگانه از مالکاو خ یش ب ده لحت احکام قان و در افغانستاو لْسیس و 

 73و منقسخ به س ام که مسِولیت  ر س امدار محدود به اندازۀ س ام وی است، میباشد. دارای رسمایه مشمص

مقنن در این لعریف رشکت محدود املسِولیت را با رشکت س امی خلط من ده و نت انسته لا لفاوت عمدۀ رشکت 

بلی رشکت  ای محدود املسِولیت را با رشکت س امی ب ج د آورد از ایرنو لعریف اص لنامۀ لجارت و قان و ق

 ت ش خ برت براساب لفاوت عمده بین دو  1385( سا  913س امی و محدود املسِولیت جریدۀ رسمی )

رشکت س امی و محدود املسِولیت را چنین لفکیک من ده است: رسمایۀ رشکت  ای محدود املسِولیت منقسخ 

از ایرنو لعریف قان و قبلی و  به اس ام منی باشد لیکن در رشکت س امی رسمایه منقسخ به اس ام میباشد

 اص لنامۀ لجارت واسح لر و بر اساب خص صیت رشکت محدود املسِولیت چنین لعریف گردیده است: 

رشکت محدود املسِولیت از نَر لعریف اص لنامۀ لجارت : رشکت ای لجارلی ایکه رسمایه آو غیر منقسخ با س ام 

 74متع ده او در رشکت باشد محدود "ملیتد" نامیده میش د. ب ده و مسِولیت  ر رشیک محدود باندازۀ رسمایه

رشکت محدود املسِولیت از نَر لعریف قان و سابق : رشکت لجارلی که رسمایه آو غیر منقسخ به اس ام ب ده و 

 75مسِولیت  ر رشیک محدود به رسمایۀ ل افق شده در رشکت باشد.

طبق لعریف ف ق رشکت محدود املسِولیت و لفاوت این رشکت با سایر رشکت  ای لضامنی و س امی  مین 

است که  رسمایۀ این ع رشکت مشمص و معین لیکن غیر منقسخ به اس ام میباشد، مسِولیت  ر س مدار محدود 

                                                           
 (23قان و رشکت  ای لضامنی مادۀ ) - 71
 (24قان و رشکت  ای لضامنی مادۀ ) - 72
 (3( مادۀ )1رشکت  ای محدود املسِولیت فقرۀ ) قان و  73
 (456اص لنامۀ لجارت مادۀ ) - 74
 (4( مادۀ )2قان و رشکت  ای س امی و محدود املسِولیت فقرۀ )  - 75
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املسِولیت یعنی س مدار به اندازۀ س خ او میباشد، بنابر  مین خص صیت است که این ع رشکت  ا را محدود 

 به اندازۀ س خ و رسمایۀ مشمص خ یش مسِولیت و سامن میباشد.

  رشکت سهامی ) انونیم (: -3

رشکت لجارلی ایکه رسمایۀ آو معین و منقسخ به اس ام ب ده و اندازۀ مسِولیت  ر رشیک به اندازۀ س خ آو 

 76محدود میباشد.

ت است که لحت یک عن او برای معامالت لجارلی لشکیر شده، و یا به عبارۀ اص لنامۀ لجارت رشکت س امی رشک

 77رسمایۀ آو معین و منقسخ به اس ام ب ده و اندازۀ س خ آو محدود باشد.

خص صیات رشکت س امی نسبت به سایر رشکت  ای لجارلی اینست که رسمایۀ این ع رشکت غیر منقسخ به 

اس ام میباشد که با رشکت محدود املسِولیت در این خص صیت خ یش لفاوت میناید و خص صیت عمده 

دو رشکت  رشکت س امی نسبت به سایر رشکت  ا در ساختار لشکیاللی میباشد، رشکت  ای س امی نسبت به

دیگر "لضامنی و محدود املسِولیت " بزرگرت دارای لشکیالت مجمع عم می،  یئت نَار و  یئت مدیره میباشد. 

 در مجمع عم می رآی براساب س خ محاسبه میگردد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ( 4( مادۀ )1فقرۀ )قان و رشکت  ای س امی و محدود املسِولیت  - 76
 (266اص لنامۀ لجارت مادۀ )  - 77
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 سوم: چگونگی عقد مشارکت در بانکداری اسالمی:مبحث 

بانکداری اسالمی یکی از گزینه مثمر اقتصادی و عق د عقد مشارکت بط ر رشکت معامالت مدنی و لجارلی در 

اسالمی میباشد که در بانک  ای اسالمی با ان اع که در مطلب او  ذکر گردیده منعقد میگردد، ربح و فایدۀ 

 خ بی برای طرفین عقد، شمصیت  ای حقیقی و حکمی و طر  بانک بدست میاید.

اعتبار " که بط ر مفاوسه و عناو بین رشکاء منعقد میگردد در ان اع رشکت  ا اعخ از ام ا ، اعا  و وج ه " 

رشکت  ای م س عه نیز طبق ق اعد رشیعت اسالمی مصداق دارد با لفاوت اینکه معامالت که در رشکت  ای 

م س عه اجراء و عمر میگردد باید مرشوع و رشعی باشد، بنابرین رشیعت اسالمی به آو عملیات رشکت  ای 

طالو و فساد عاری و مربی باشد و در آو ارکاو و رشوط عقد طبق ق اعد فق ی رعایت شده م س عه که از ب

باشد م ر صحت گذاشته، آن ا را فعالیت مرشوع میداند و رشاکت در چنین رشکت  ا را مجاز دانسته م ر 

کرثت صحت میگذارد، اگر در  رکدام از رشکت  ای فق ی و م س عه التفات گردد وج ه مشرتک در آو به 

مشا ده میگردد، چنانچه اگر به لعاریف رشکت لضامنی م س عه التفات گردد، دیده میش د که در آو رشکت 

وج ه "اعتبار"بط ر عناو و مفاوسه ایجاد شده میت اند و  مچناو رشکت اعا  "ابداو" لحت عن او رشکت 

 رگاه التفات گردد، دیده میش د که  لضامنی کار نیز مقارنه میگردد،  مچناو در رشکت س امی و ملیتد م س عه

آن ا نیز بشکر رشکت ام ا ، اعتاد و اعا  بط ر مفاوسه و عناو لحت رشایط که فقه اسالمی پیشبینی من ده 

است در معامالت لجارلی فعالیت من ده میت انند  در رشکت  ای م س عه نکته قابر دقت و قابر مکث به 

رشکت  ای م س عه و معامالت آن ا ارلباط دارد، چنانچه ذکر گردید،  مرشوعیت و عدم مرشوعیت فعالیت  ای

 رگاه معامالت ربا، قار و .... را که رشیعت منع من ده و چنین معامالت را باطر اعالم من ده است رشکاء با آن ا 

چنین معامالت  متسک منایند لبعی است که چنین معامالت در فقه اسالمی دارای اثر مرلبه نب ده و منیت او برای

 در فقه اسالمی حکخ صحت دریافت من د، اینچنین معامالت باطر است.

بنابر ل سیحات ف ق بانک  ا نیز در حق ق م س عه لحت عن او رشکت  ای لجارلی فعالیت مینایند، فقه 

 اعد اسالمی در عق د مشارکت بیشرت به چگ نگی ارلباط بین رشکاء ل جه من ده است که این ارلباط لحت ق

فقه اسالمی به گ نه ام ا ، اعتاد و اعا  بط ر مفاوسه و عناو انعقاد میگردد، از ایرنو بانک  ای اسالمی به 

 عق د مشارکت لحت عناوین و معامالت مشارکت، فعالیت  ای بانکداری اسالمی را منعقد میناید.

مشارکت وج د دارد که برخی آن ا  روش  ای و عملیات بیشرتی در بانکداری اسالمی برای لْمین مالی عقد

 قرار ذیر معرفی میگردد:
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 مطابق استمرار ملکیت بانک به مشارکت ثابت و مشارکت در حالت کا ش " متناقص" لقسیخ میگردد: -1

  مشارکت ثابت: -

ن ع از س خ بانک در عقد مشارکت است که مت یر یک جزء از رسمایه معین پروژه را بانک میناید و به  او 

در پروژه رشیک میش د و به این طریق مدیریت، لس یر و نَارت از پروژه رامیناید، و به  راندازه که اساب 

ل افق ص رت گرفته و رشوط حاکخ به ن ع از مشارکت لقاسا مناید در نفع آو پروژه رشیک میباشند، بدین 

میگیرد، این ع مشارکت اساب برای  رطر  از عقد مشارکت س خ و حصۀ ثابت در پروژه الی ختخ آو ص رت 

را میت او بنام رشکت س امی، رشکت محدواملسِلیت و یا رشکت لضامنی با ل جه به ما یت و اندازۀ پروژه از 

نَر شکلی طبق قان و م س عه محس ب من د، که با رشیعت اسالمی چنین رشکت  ا نیز از ر گذر این ن ع 

کت س امی ص رت گرفته است بانک در این حالت مشارکت مشکر ندارد، اگر فرض ش د که مشارکت بط ر رش 

 باالثر س خ معین که لْثیر در سیاست پروژه در مجمع عم می و مجلس اداری رشکت دارد.

  78بنابر م ارد ف ق مشارکت ثابت به مشارکت ثابت مستمر و مشارکت ثابت منت ی لقسیخ میگردد.

بت به ج ت یاد مینایند که س خ و حصۀ ثابت در این ن ع مشارکت را در بانکداری اسالمی بنام مشارکت ثا

پروژه عقد مشارکت برای  ر رشیک در نفع به اندازۀ ل افق و یا ق اعد حاکخ بر عقد مشارکت ثابت میباشد 

مانند اینکه در عقد مشارکت ام ا  بط ر مفاوسه رسمایه و نفع بین رشکاء بط ر مساوی میباشد، در عقد 

 مایه و نفع بین رشکاء به اندازۀ س خ ل افق شده در حین عقد میباشد.مشارکت ام ا  بط ر عناو رس 

البته این نکته نیز قابر ذکر است که در ان اع عق د مشارکت لن ا نفع بین رشکاء بط ر مساوی در رشکت مفاوسه 

زه و بط ر متفاوت براساب ل افق در عقد رشکت عناو م رد بحث نیست بلکه خساره نیز بین رشکاء به اندا

مساوی در رشکت مفاوسه و بط ر ل افق در رشکت عناو قابر سنجش میباشد، بر خال  عقد مضاربت زیرا در 

عقد مضاربت، ربح و نفع بین رب املا  و مضارب مشرتک براساب ل افق است، لیکن در ص رت خساره و رضر 

و نفع من ده باشد قبر از از ر ب املا  که مرب ط رب املا  است سنجش میگردد، و در ص رت که ما  ربح 

 لقسیخ از  او ربح و نفع سنجش میگردد.

قبالً ان اع مشارکت ثابت را به مشارکت ثابت مستمر و مشارکت ثابت منت ی لقسیخ من دیخ که  رکدام قرار ذیر 

 معرفی میگردد:

ک میباشد، که در این ن ع مشارکت بانک لا زمانی که م ج د است و عمر میناید رشیمشارکت ثابت مستمر: 

این ن ع مشارکت را قان و لا زمانیکه استمرار دارد لضمین میناید، که در این مرحله روابط بین اطرا  عقد 
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به این  79طبق ق اعد قان نی مشمص میش د که این ن ع مشارکت نیز با احکام رشیعت اسالمی در لضاد نیست.

گانه عقد مشارکت " ام ا ، اعا  و وج ه" بط ر ل سیح: که میت او مشارکت ثابت مستمر را در ان اع سه 

 مفاوسه و عناو لحت ق اعد که فقه اسالمی لرصیح میدارد انجام داد.

عبارت از مشارکت است که در مالکیت پروژه و حق ق که بر آو مرلب میگردد ثابت مشارکت ثابت منت ی: 

باشد، مانند فعالیت  ای لجارلی معین با است، مگر اینکه ل افق بین بانک و رشکاء متضمن وقت مت یر معین 

 یک سا  مالی یا مقاوالت معین و یا وارد من دو جنس معین در مشارکت.

این ن ع مشارکت به ج ت ثابت گفته میش د که در آو حق ق و وجایب را که بانک حص   میناید ثابت میباشد، 

 80اء به یک زماو محدود میباشد.و به ج ت منت ی گفته میش د که عالقه و ارلباط رشاکت بین رشک

 مشارکت در حالت کا ش " مشارکت منت ی به مالکیت" : -

یگردد، ختخ م یک رشیک تیکه به مالک میباشد کیدو رش نیب تکا ش مشارکعبارت از مشارکت است که  

 تیدر مالک یبانک اسالم نیگزیجابیشرت داشته باشد طبق رشوط قرارداد ل افق شده  پروژه س خ و حقکه در 

میگردد، ، با ل جه به فروش عملی س خ به لرلیب منَخ سپردو بمشی از ع اید بدست آمده از پروژه را پروژه 

برای بانک لسلیخ میناید، مانند مسرتد شدو س خ بانک ط ر اقساط به قیمت حصۀ بانک  مراه با قیمت 

 81است الکی ماشین آالت میباشد.

فعه و یا  خ دفعات متعدد چنانچه در رشایط قرارداد ذکر گردیده و یا  خ طبیعیت بنابرین رشیک میت اند به یک د

 عملی پروژه ایجاب مناید س خ بانک را خریداری مناید.

این ن ع مشارکت بیشرتین مراجعین دارد زیرا برخی از رسمایه گذاراو منی خ ا ند استمرار مشارکت را با 

 82بانک ادامه د ند.

ین ج ت بنام مشارکت در حالت کا ش " متناقص" و یا مشارکت منت ی به مالکیت یاد این ن ع مشارکت به ا

میگردد، زمانیکه بانک یک قسمت از س خ خ یش را بدست آورد طبعی است که در س خ بانک لنقیص و کا ش 

رای سایر ب ج د میاید و یا اگر بانک متام س خ خ یش را از پروژه بدست آورد از پروژه خارج گردیده و رشکت ب

رشکاء متلیک میگردد که در این ص رت نیز بانک از رشاکت با اخذ کر س خ خ یش از بین رشکاء لنقیص شده 

 و مالک پروژه رشیک میگردد، از این ج ت بنام مشارکت منت ی به متلیک یاد میگردد.
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ار ذیر پیشبینی در م رد بانک اسالمی دوبی ص رت  ای ذیر را برای مشارکت لنقیص کا ش " متناقص " قر 

 83میناید:

بانک  مراه رشیک خ یش ل سط قرار داد جداگانه به این رشط ل افق مناید که  بعد از متام  صورت اول:

شدو قرارداد خاص برای مشارکت  ر کدام از رشکاء آزاد میباشند در لرص  و فروش س خ خ یش برای رشیک 

 خ د و یا برای  ر شمص دیگری. 

رشیک خ یش ط ری ل افق مناید که براساب حصۀ از در آمد خالص پروژه که بانک بانک با  صورت دوم:

مستحق آو در زماو جدائی میش د با قسمت از در آمد ل افق شده که قبالً من ده ب دند،  مراه با اصر باز 

 پرداخت "آنچه که بانک در زماو رشاکت س خ گرفته ب د" برای بانک لادیه مناید.

رشیک به اس ام که دارای قیمت معین باشد لقسیخ گردد، که در مجم ع ارزش اجالی حصۀ  ر  صورت سوم:

پروژه لعیین گردد، در اینص رت س خ  ر رشیک از در آمد لحقق یافته فعلی حاصر میگردد، فل ذا  ر رشیک 

ک به نسبت میت اند که س خ بانک را به لعداد مبلغ معین در  ر سا  خریداری من ده که به این طریق س خ بان

س خ رشیک در دوراو  رسا  کا ش میابد لا زمانیکه رشیک مالک متام پروژه ش د و بانک از رشاکت بعد از 

 84بدست آوردو س خ خ یش بط ر کامر خارج میگردد.

ن ع دیگر از روش بانکداری اسالمی در مشارکت، مطابق  د  لْمین مالی به مشارکت صادرات و  -2

، مشارکت در زراعت، مشارکت در صنعت، مشارکت در لجارت لقسیخ واردات، مشارکت در مقاوالت

 85میگردد:

با در نَرداشت م ارد لقسیخ او  میت او مشارکت را در عرصه  ای صنعت، لجارت، زراعت، مشارکت عامه و 

 خص صی قرار ذیر انجام داد:

 در عرصۀ صنعت:  -

طه ام ا ، اعتاد و یا  خ لمصص کاری با آن ا بیشرتین از صنائع رضورت به یک رشیک با اعتاد دارد لا ب اس

رشیک شده و صنعت خ یش را رشد بد د، بانک  ای اسالمی نسبت رسمایه و اعتاد که دارند میت انند با 

 اشماص حقیقی و اشماص حکمی " رشکت  ا صنعتی" بص رت  ای ذیر مشارکت مناید:

یث س مدار بط ر رشکت مفاوسه " مساوات در بانک  ای اسالمی مت انند با دادو پ   منح رشکت اموال:
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س خ، نفع و رضر" با رشکت  ای صنعتی رسمایه گذاری من ده و رشیک ش ند و یا  خ بط ر عناو در " لفاوت 

 س خ، نفع و رضر به اندازۀ س خ خ یش " رشیک ش د.

ند با رشکت  ای صنعتی بانک  ای اسالمی میت انند با اعتاد که در بازار دار  رشکت وجوه " ذمت و اعتامد":

براساب اعتاد بط ر مفاوسه یا عناو رشیک شده، برای فابریکه  ا و دستگاه  ا م اد خام را مشرتکاً خریداری 

 من ده بعد از پروسس در بازار بفروش رسانیده در نفع و رضر آو بط ر مفاوسه و عناو رشیک ش ند.

و اشماص حقیقی مشارکت در رشکت اعا  مناید، به  بانک  ای اسالمی میت انند با رشکت  ا رشکت اعامل:

این گ نه که برخی از رشکت  ای صنعتی رضورت به لکنال جی پیرشفته دارد که ل سط متمصصین  او 

لکنال جی استفاده میگردد، بانک میت اند برای این ن ع لکنال جی اشماص متمصص استمدام مناید لا 

صنعتی نیز در سایر بمش  ای انجام عمر و کار من ده بط ر  مساویانه بال اسطه آو صنعت رشد من ده و رشکت 

منحیث رشکت مفاوسه لقسیخ کار، نفع و رضر بین رشکاء لنَیخ گردد و یا  خ بط ر متفاوت منحیث رشکت عناو 

 لنَیخ گردد.

وسه و عناو در با ذکر از ص رت  ای ف ق میت او در متام ان اع مشارکت " ام ا ، اعتاد و اعا  " بط ر مفا

بمش  ای زراعت، لجارت، صادرات و واردات لحت رشایط و ق اعد که رشیعت اسالمی با لطابق دیدگاه  ا 

 و فت ای مجامع اسالمی انجام داد.

در بمش لع دات مرافق عامه " مشارکت عامه و خص صی " نیز بانک  ای اسالمی نقش عمده را با دولت 

 انجام داده میت اند.

 ای م خ عامه مانند افراز بند ای آب گرداو، ل لید انرژی، استمراج معادو، اعار رسک  ا و جاده در پروژه 

 ا، اعار بالک  ای و مناز  ر ایشی، و سائر م ارد مرافق عامه، بانک  ای اسالمی، رشکت  ا با عقد مشارکت 

بط ر مشارکت ام ا ،  عامه و خص صی و رسمایه گذاری خ یش میت انند در بمش مرافق عامه با دولت

مشارکت وج ه" اعتبار" و مشارکت اعا  رشیک شده در سمن ص رت  ای سه گانه که در م رد بانک اسالمی 

دوبی قبالً ذکر از آو شد، مشارکت ص رت گیرد و در اخیر بعد از خارج شدو بانک و یا رشکت، مرافق عامه به 

 ه دانسته میش د.دولت واگذار گردد و دولت مالک پروژه و مرافق عام

بط ر مثا  بانک اسالمی میم ا د لا یک بند آب گرداو برق را باالی دریای .... ل سط عقد مشارکت عامه و 

 خص صی طبق قرارداد معین که حق ق و جایب و رشایط و زماو معین در آو گنجانیده شده باشد منعقد مناید.
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% ع اید  80اعار و ب ره برداری مدت بیست سا  در قرارداد لسجیر میگردد که بانک بط ر مثا  بعد از 

% باقی مانده را دولت براساب است الک ماشیرنی مستحق میش د، در  20خالص پروژه را مستحق میش د و 

% ربح آو در خال  بیست سا  از ر گذر رسمایه  40% ع اید خالص پروژه در بر گیرنده  80ختخ بیست سا  

% مطابقی براساب  40 ده که بانک رسمایه مرصفی خ د را لحصیر میناید و گذاری و متام شد مبلغ پروژه ب

 سنجش، ع اید بانک میباشد، بعد از بیست سا  بانک از پروژه خارج و دولت مالک متام پروژه شناخته میش د.

داده و به یا به عباره دیگر دولت در  ر سا  مالی مبلغ را از ع اید پروژه که س خ دولت میرسد به بانک لح یر 

این طریق س خ بانک از پروژه کا ش میابد، و س خ دولت بیشرت میگردد که الی مدت بیست سا  متام س خ 

 بانک از جانب دولت خریداری گردیده و پروژه منت ی به متلیک برای دولت میگردد.

 ر مفاوسه و عناو در متام طرق، شی ه  ا و ص رت  ای که قبالً ذکر گردید در رشکت ام ا ، اعا  و اعتبار بط

پروژه  ای مشارکت عامه و خص صی بانک اسالمی و دولت جنبه لطبیقی دارد که به این طریق پروژه  ای 

 بزرگ عامه لطبیق گردیده، رفاه عامه و خص صی در بانکداری اسالمی ل سط عق د مشارکت ب ج د میاید.

 

 

 (  گرفته شده از کتاب ) تنویر األفکار در بانکداری اسالمی

 مؤلف: دکتور محمد ظریف علم " ستانکزی "


