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اصولنامۀ

صکوکات وتکت های محصولی افغانستان

تاریخ طبع۱۳۳۳ -:

[ ]۱۰۰۰جلد

تعداد طبع

در ریاست عمومی مطابع طبع شد

بسم هللا الرحمن الرحیم
اصولنامۀ صکوکات وتکت های محصولی
 -:۱عرایض و معامالت اهالی که به محااک و دوایار رسامیه یمادی و هی ا ه میگاردد بوااایو و ی ات هاهی اه باه هیمات هاا
معینه طبع شده است اجراء میشود.
انواع واایو و ی ت ها در جدول ااحاهیۀ ا ولنامۀ هذا ی ریح شده است.
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صورت فروش صکوکات و تکت های محصولی

 -:۲واایو و ی ت ها مطبوعه در مرکز والیات و ناهب الح ومه گی ها و ح ومیی ها اع ی به موضاع هریاب و می ال
دواهر رسمی ومحاک عدلیه و در ح ومیی هاا کاالو و مح ای باه یاع موضاع ذریعاۀ اشاداک معیماد کاه زاول نماد بدزاناه
یحویل و واایو و ی ت ادذ می نمایند بفروش میرسد.
اجرت هروشندۀ واایو و ی ت ها هی

د دو اهغانی یعیو و از طرف ح ومت داده میشود.

شدک هروشنده اگر از هیمت معینۀ عرایض و واایو و ی ت ،عدول و اضاهه سیانی نماید مسهول شنادیه میشود.

 -:۳اشدا ی ه مطابو شرایط ا ل ( )۲واایو و ی ت ها مطبوعه را بفروش میرسانند جزو هروش اناواع وااایو و ی ات
ها را یع جدول د ک با اس و ولدیت و س ونت دریدار ماهوار مریب و موجود داشیه باشند.

 -:۴در محاک برا ن ب ی ت ها از طرف کایباو مح مه یاع جادول مف ال باا اسا اشدا ای ه معام اه کارده اناد یومیاه
یرییب و ی ت وایمه و مواهیر رؤسا محاک در او بایو طریو ن اب میشاود یاا ن اف مرار در ی ات و ن اف در
کیاب ممرور گردد؛ عالویا ً در عنواو ا ل و ابت وایماه یعاداد ی ات باا زاول هیمات و

افحۀ

افحۀ جادول میاذکره هیاد و بامضاا

هاضی میرسد.
 -:۵محاااک در ادییااا هاار ماااه جاادول میااذکرۀ ا اال ( )۴را باادوایر مالیاۀ منسااوبۀ دااود یفااویض مینماینااد و از طاارف دوایاار
میذکره غور و یدهیو و ه وهیا ً هوهیا ً از طرف مفیشیو مالیه در ضمو دهایر رسیده گای و در حاال وراور ادایالف و یفااوت
ا والً اهدامات میشود.

 -:۶دوایر کنیرول والیات و ح ومات اع ی از رو یاب و ها هروش واایو و ی ت ها مذکور ،که در ا ل ( )۵یوضایح
یاهیه یع جدول بدایرۀ کنیرول وزارت مالیه و ی ی بوزارت عدلیه ارسال میدارند.

(محصوالت محاکم)
 -:۷مح ول محاک که عالوه بر هیمت معینه ا ل وایمه ادذ میشود -:
(محصوالت محاکم عدلیه)
ال ف :مح ول

ورت حال در مح مۀ ابیداهیاه هی اد یاع اهغاانی در مح ماۀ مراهعاه هی اد دو اهغاانی در یمیاز هی اد ساه

اهغانی از مدعی گرهیه میشود.
ب :مح ول هی
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از هی

ۀ

ه جار

ادرۀ محاک که از مح و له ادذ میشود :

ادرۀ مح مۀ ابیداهیه هی

مح مۀ یمیز هی د  ۱۸اهغانی.

اد  ۶اهغاانی از هی ا ۀ

اادرۀ مح ماۀ مراهعاه هی اد  ۱۲اهغاانی از هی ا ۀ

اادرۀ

تبصره

اشدا ی ه در یع مح مه مح و له واهع شده و مح ول ممرره را زردادیه باشند اگر مح مۀ ما هوو یاهید هی
نماید چوو ی دهعه مح ول زردادیه است ی راراً از نزدش مح ول ادذ نمیشود.
ج :واایمی ه عالوه بر هیمت وایمه هی
 -:۱هباله.
 -:۲حجت.
 -:۳ابرأ دط.
 -:۴رسید.
 -:۵هرار داد.
 -:۶یم یع دط.
 -:۷اجاره دط.

د یع اهغانی مح ول دارد-:

ۀ اول را

تبصره
مح ول هباله منا فه از بایع و منا فه از مشیر و مح ول سایر واایو میذکرۀ هوو از ممر له گرهیاه میشاود اباراء داط
مجانی مح ول ندارد.
محصوالت محاکم تجارتی -:
 :۱رسید هی

د یع اهغانی.

 :۲هرار داد هی د دو اهغانی.
 :۳اجاره دط هی

د دو اهغانی.

 :۴جحت هی د  ۲۵زول.
ه هی
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 :۵هی

د ( )۴اهغانی.

تبصره

ه از مح و له و مح ول جحت و سایر واایو هوو از ممر له ادذ میشود.

مح ول هی

 -:۸در دعاوهی که مدعا برا الی ( )۵۰اهغانی باشد باسیانا هیمت وایمه مح ول هی
 -:۹هی

ه ها جزاهی و همچناو هی

و مبرر و اماال فو ها مح ول

ه گرهیه نمیشود.

ه ها اشیا غیر ماد از هبیل ب ند کردو دیوار و سد هاوا و فهیااب و کشایدو فبارو

دا نه ندارد ینرا  ۶اهغانی مح ول هی

ه از مح و له ادذ میشود.

تبصره

اگر در ضمو هی

ه ها جزاهیه ح ۀ حموو ه طور مشیرک واهاع و یاع هی ا ه

اادر شاود ح اۀ حماوو یاابع هی ا ۀ

جزاهیه بوده مح ول ع یحده ادذ نمیشود.
 -:۱۰بیع و شراهی ه در بیو بایع و مشیر عمد گردیده و هبالۀ شرعی ه یحریار شاده باشاد و بعاداً شافع دارط اب مشافوعۀ
دود نماید هرار ذیل یعمیل میشود-:
الف :در

وریی ه مشیر بحموو شفع دار ممر باشد حاجت بوایمه و اداذ مح اول نادارد هیهات مح ماه اهارار مشایر را

در ورر هماو هباله درج و امضاء نموده و کایب مح مه ابت نماید.
ب -:اگر مشیر از حموو شفع اسین اف نماید دعو طرهیو به مح مه داهرو ینراا ( )۶اهغاانی مح اول هی ا ه از مح او
له ادذ میشود.

تبصره
هرگاه شفع دار حموو دود را بموجب اهرار مشیر اول و یا ب ورت دعو اابت نماید مح ولی را کاه مشایر اول داده
به او زردادیه هباله را یس ی شود.
 -:۱۱هر گاه مدعی و مدعی ع یه هبل از
 -:۱۲در

دور هی

وریی ه دعو مدعی بمرار هی

ه م الحه نمایند از مب غ م الح ع یه مح ول گرهیه نمیشود.

ۀ محاک کمیر از ممدار مدعا به اابت شود مح اول مب اغ مابیاه از مح او لاه

ادذ میشود.
 -:۱۳از واایو مح ولی باسیانا هی
الف :اضاهه از زنجاه الی ی

ه جات محاک هرار ذیل مح ول گرهیه میشود -:

د اهغانی یع اهغانی.

ب :اضاهه از ( )۱۵۰اهغانی الی ( )۲۰۰اهغانی دو اهغانی.
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عالوه بر فو به همیو یرییب مح ول گرهیه می شود.

یعنی الی زنجاه اهغانی باسیانا هیمت وایمه مح ول ادذ نمی شود.
و اگر از زنجاه اهغانی یجاوز نماید الی
و اگر از

د اهغانی اضاهه باشد الی ی

د اهغانی یع اهغانی.

د و زنجاه اهغانی همااو یاع اهغاانی و اگار از ی

ادو زنجااه اضااهه شاود الای دو

د اهغانی و دو اهغانی و ع ی هذا المیاس به همیو یرییب از کسرات مذکور مح ول ادذ می شود.

(جدول قیمت وثایق و انواع تکت ها)

 :۱صکوکات:
ن اح نامه -:
الف  :باکره

 ۲\۱ ۱۰اهغانی

ب :ایبه

 ۲\۱ ۱۰اهغانی

شکون نامه اهل هنود-:
الف  :باکره

 ۲\۱ ۱۰اهغانی

ب :ایبه

 ۲\۱ ۱۰اهغانی

 :۲هیمت ی ت واایو سه اهغانی یعیو گردید وایمه هیمت نداشیه از محاک رایگاو داده می شود.
 :۳عرایض
الف  :حضور شاهانه هرطاس هی هطعه ( )۱۰اهغانی.
ب :حضور

دارت عوما هی هطعه دو اهغانی.

ج :وزارت ها و دواهر و محاک هی هطعه یع اهغانی.
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 :۴مح ول ی ت ها زسیه و زست کاردها مطابو هیمت هاهی ه در ی ت ها مطبوعۀ زسیی درج است گرهیه میشود.
 -:۵اجازه نامه یفنگ ش ار –  ۲اهغانی.

انواع تکت محصولی وثایق شرعی و تجارتی -:

الف  :ی ت وایمه -:

 ۱اهغانی  ۲اهغانی  ۳اهغانی  ۴اهغانی  ۵اهغانی  ۱۰اهغانی  ۲۰اهغانی  ۳۰اهغانی  ۴۰اهغانی  ۵۰اهغانی  ۱۰۰اهغانی.
ب :یح ی ی حموو.

 ۱اهغانی  ۲اهغانی  ۵اهغانی  ۱۰اهغانی  ۲۰اهغانی  ۵۰اهغانی.
ج :حجت نی اهغانی یجاریی.

 -:۷هیمت انواع زاسزورت و ی ت ها ویزه هرار ا ول نامه ها مد و ۀ فو از طرف دواهیر مربوطه ادذ میشود.
 -:۸هیمت ی ت ها مح ولی مویر و عراده ها مطابو ا ولنامۀ مد و ۀ فو از طرف دایرۀ مربوطه ادذ میشود.
 -:۹ورهۀ جواز عبور اشداک م یجی  ۵اهغانی.
 -:۱۰ورهۀ یذکرۀ یابعیت  ۱اهغانی.

اددال ا ولنامۀ

وکات و ی ت ها مح ولی را در جم ۀ ا ولنامه ها موضوعۀ دولت منواور و بااجرا اح اا فو

امر و اراده می نماهی موردۀ  ۱۵میزاو ۱۳۱۸
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ضمیمۀ اصولنامۀ صکوکات و تکت های محصولی
اشدا ی ه در وهت حیات اموال منمول و غیر منمول دود را و یت نامۀ شرعی یحریر میدارند که بعد از هوت شاو
بشدک دیگر یع و گیرد هی د دو اهغانی مح ول و یت نامه از مو ی ادذ شود.
موردۀ  ۶میزاو  ۱۳۳۳مطابو اول ماه

فر الموفر ۱۳۷۴
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