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طرزالعمل وحًة حکمیت تجارتی يمیاوجیگری د رامًر تجارتی
مربًط اتاق تجارت يصىایع افغا وستان
فصل ايل
احکام عمًمی
هبدٓ اٍل:
اٗي عشص الؼول ثِ هٌظَس استلبدُ ثْتش اص هلبد هَاً٘ي حٌو٘ت تدبستٖ ٍه٘بًد٘گشٕ ًِ ثِ حٌن توٌٌٖ٘ ًبكز ٍ ًسجت ػذم عٖ
هشاحل هوشسُ ّب ٍ لَاٗح ًِ تٌو٘ل ًٌٌذُ هَاً٘ي هزًَس ه٘جبشذ ٍ ثؼذاً ٍضغ خَاّذ شذ ،ثوٌظَس حل ٍ كظل سشٗغ ٍ ػبدالًِء
هٌبصػبت تدبستٖ ثظَست هسبلوت آه٘ض ،تثج٘ت هَه٘ؼت سٌتَس خظَطٖ دس ثخش ّبٕ ًبسٕ  ،عشص حٌو٘ت ٍ ه٘بًد٘گشٕ ،
تؼ٘٘ي حن الؼول اداسُء حٌو٘ت تدبستٖ  ،خلَگ٘شٕ اص ض٘بع ٍهت شخظ٘ت ّبٕ حو٘وٖ ٍ حٌوٖ ًِ دس ًْبٗت  ،هٌبسجبت
تدبستٖ سا سشػت ثخش٘ذُ ثتَاًذ ٍضغ گشدٗذُ است.
هبدٓ دٍم:
اٗي عشصالؼول ثوٌظَس استلبدُ ٍ تغج٘ن دس اداسٓ خذهبت حوَهٖ ٍحٌو٘ت تدبستٖ اتبم تدبست ٍ طٌبٗغ اكـبًستبى ٍضغ
گشدٗذُ ّش گبُ سبٗش ًْبد ّبٕ هشبثِ ًِ دس چًَبت سٌتَس خظَطٖ كؼبل٘ت داشتِ ثبشٌذ ٍ اص هحتَٗب ت اٗي عشصالؼول پ٘شٍٕ
ًوبٌٗذ هبًؼٖ ًذاسد .
هبدٓ سَم :
اطغالحبت:
اطغالحبت آتٖ دس اٗي عشصالؼول هلبّ٘ن رٗل سا اكبدُ هٌ٘وبٗذ .
 .1حن الثجت  :ػجبست اص هجلـٖ است ًِ ثوٌظَس ثجت ػشاٗض ٍ شٌبٗبت هشاخؼ٘ي ثحسبة اتبم تدبست ٍ طٌبٗغ شبهل
ه٘گشدد.
 .2حن الؼول اداسُ  :ػجبست اص هجلـٖ است ًِ هغبثن دستَس اٗي عشصالؼول ثحسبة اتبم تدبست ٍ طٌبٗغ اكـبًستبى
شبهل ه٘گشدد.
 .3حن الؼول حٌن ٍ ه٘بًدٖ  :ػجبست اص هجلؾ هؼ٘ي است ًِ اص هذسى هضبٗب ٕ حل ٍ كظل شذُ ثب سػبٗت اص هحتَإ
اٗي عشصالؼول ثِ حٌن  ،حٌن ّب ٗب ه٘بًدٖ پشداختِ ه٘شَد .
 .4تضو٘ي  :ػجبست اص هجلؾ ًوذٕ ٗب خبٗذاد ّبٕ ػوبسٕ ه٘جبشذ ًِ ػٌذالوَهغ تحت ثالى هشاس ه٘گ٘شد.
فصل ديم
يظایف
هبدٓ چْبسم :
اداسُء خذهبت حوَهٖ ٍ حٌو٘ت تدبستٖ ٍظبٗق هٌذسج دس هَاً٘ ي هشثَط سا تؼو٘ت ٍ ثش ػالٍُ اسائِ هشَسُ ّبٕ حوَهٖ سا
دسثخش كؼبل٘ت ّبٕ اهتظبدٕ ثشإ اشخبص حو٘وٖ ٍ حٌوٖ ً٘ض ػْذُ داس ه٘جبشذ.
هبدٓ پٌدن :
ٍظبٗق سٌشتشٗت ثخش ه٘بًد٘گشٕ ٍ حٌو٘ت سا هذٗش ه٘بًد٘گشٕ ٍ حٌو٘ت تحت ًظش هذٗشػوَهٖ خذهبت حوَهٖ ٍ
حٌو٘ت تدبستٖ ػْذُ داس هٖ ثبشذ.
هبدٓ ششن :
دس حل ٍ كظل اختالكبت تدبستٖ ًِ اص عشٗن حٌو٘ت ٍ ٗب ه٘بًد٘گشٕ هَسد سس٘ذُ گٖ هشاس ه٘گ٘شد هَاً٘ي هشثَط هبثل
سػبٗت ه٘جبشذ.
هبدٓ ّلتن:
دس اٗي عشصالؼول اص اٗي ثِ ثؼذ اداسُ خذهبت حوَهٖ ٍ حٌو٘ت تدبستٖ ثٌبم (اداسُ) ٗبد ه٘گشدد.
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فصل سًم
تعییه حکم ها ،میاوجی ي شکل تضمیه
هبدٓ ّشتن:
 .1هذػٖ ٍهذػٖ ػلِ٘ ه٘تَاًذ ًوبٌٗذگبى ثب طالح٘ت شبى سا تحت ػٌَاى حٌن ٍ ٗب اّل خجشُ ًِ اص ّش ًذام ٗي ًلش
ثَدُ ٍ هدَص حٌو٘ت اص هشخغ ثب طالح٘ت ثذست داشتِ ثبشٌذ ٍ ٗب ّن دس حبالتٖ ًِ اتبم تدبست تشخ٘ض دّذ اٗي
ٍظبٗق (حٌن ،حٌن ّب ٍ ٗب اّل خجشُ) تَسظ اشخبص خج٘ش اص خبهؼِ سٌتَس خظَطٖ ًِ هدَص ّن ًذاشتِ ثبشٌذ
ثؼذ اص تشخ٘ض ٍ تبئ٘ذ سٗبست ػبهل اتبم ثِ ػٌَاى اّل خجشُ ثِ اداسُ هؼشكٖ ه٘گشدًذ.
 .2اداسُ ه٘تَاًذ تب دس تشً٘ت حٌن ،حٌن ّب ٍ ٗب اّل خجشُ هٌذسج كوشُ (  ) 1اٗي هبدُ ٌٌٗلش ٍ ٗب ث٘شتش حٌن ٗب اّل
خجشُ سا اص خبًت اتبم تدبست ٍ طٌبٗغ اكـبًستبى ػٌذالضٍم تؼ٘٘ي ًوبٗذ ًِ دس اٌٗظَست تؼذاد حٌن ّب ثِ سِ ًلش
داسًذگبى هدَص حٌو٘ت ٍ ٗب تَسظ اشخبص خج٘ش ،خ٘ش ٍ هظلح خبهؼِ سٌتَس خظَطٖ ثب سػبٗت كوشُ ( )1اٗي هبدُ
ًِ هدَص ّن ًذاشتِ ثبشٌذ تحون پزٗشد.
هبدٓ ًْن:
ه٘بًدٖ ً٘ض ثِ تَاكن خبً٘ي هضِ٘ ( هذػٖ ٍ هذػٖ ػلِ٘ ) اص صهشُ حٌن ّب ٗب خبسج اص آى تؼ٘٘ي شذُ ه٘تَاًذ ثشإ ه٘بًدٖ
داشتي هدَص حٌو٘ت الضاهٖ ًو٘جبشذ .ه٘بًدٖ ً٘ض ه٘تَاًذ اص خبهؼِ سٌتَس خظَطٖ ٍ تدبس هلٖ ٍ اشخبص خ٘ش اص عشف
هذػٖ ٍ هذػٖ ػلِ٘ ٍ ٗب اص عشم اتبم تدبست ٍ طٌبٗغ تؼ٘ي گشدد.
هبدٓ دّن:
تضو٘ي:
دس هَاسدٌِٗ ث٘ي خبًج٘ي رٗذخل دسهضِ٘ اػتوبد هَخَد ًجبشذ تضو٘ي ثِ شٌل آتٖ اص هذػٖ ٗب هذػٖ ػلِ٘ ًِ اص عشف
حٌن ٗب حٌن ّب الصم داًٌذ هبثل حظَل هٖ ثبشذ
 .1تضو٘ي ًوذٕ ًِ ثحسبة اتبم هبثل تحَٗل ثبشذ ًِ ،هوذاس آى ًظش ثِ تشخ٘ض حٌن ٍ ٗب حٌن ّب تؼ٘ي ه٘گشدد.
 .2خبٗذاد ؿ٘ش هٌوَل ًِ ثتَاًذ هٌبػت عشك٘ي ٍثَسد حٌو٘ت تدبستٖ ٍ ٗب اّل خجشُ هَظق سا كشاّن سبصد .
 .3دس ختن حل ٍ كظل هَضَع هتٌبصع كِ٘ تدبستٖ ٍ ثش حست لضٍم دٗذ حٌن ٗب حٌن ّب ٍ ٗب اّل خجشُ هَظق تضو٘ي
اخز شذُ هششٍط ثش اٌٌِٗ هسئَل٘ت ٍهٌلل٘تٖ هتَخِ هبلي آى ًجبشذ دٍثبسُ هبثل استشداد ه٘جبشذ.
فصل چهارم
حق الثبت يحق العمل
هبدٓ ٗبصدّن :
دس طَست اسائ ِ هشَسُ ّبٕ حوَهٖ ثشإ شخظ٘ت ّبٕ حو٘وٖ ٍحٌوٖ دسّش هشَسُ تبدِٗ هجلؾ پٌح ّضاس اكـبًٖ ثِ
حسبة اتبم الضاهٖ ه٘جبشذ  .الجتِ ًظش ثِ ًتگَسٕ خذهبت اػضب ثشإ داسًذگبى ػضَٗت پالتٌ٘ن اٗي ًَع خذهبت عَس
هدبًٖ ،ثشإ داسًذُ گبى ػضَٗت عالٖٗ ،ثب تخل٘ق  ٍ %55ثشإ داسًذُ گبى ػضَٗت ًوشُ ٖٗ  %55تخل٘ق دس پشداخت
هجلؾ كَم دس ًظش گشكتِ ه٘شَد.
هبدُ دٍاصدّن :
ّش هذػٖ ح٘ي ثجت دسخَاست ٗب هٌتَة هجلؾ پٌح ّضاس اكـبًٖ ثب سػبٗت اهت٘بصاتٌِ٘ دس هبدُ ٗبصدّن اٗي عشصالؼول ثشإ
ًتگَسٕ اػضبء هذًظش گشكتِ شذُ ثِ حسبة اتبم تحَٗل هٌ٘وبٗذ ًِ اٗي هجلؾ ثب هجلؾ هٌذسج دسهبدُ ٗبصدّن هبثل استشداد
ًوٖ ثبشذ.
هبدُ س٘ضدّن:
حن الؼول اداسُ دس طَست حل اختالكبت تدبستٖ ثِ تشت٘ت رٗل اخز ٍ شبهل حسبة اتبم هٖ شَد:
 .1دس طَستٌِ٘ هجلؾ عشف هٌبصػِ اص (  ) 55555دالشاهشٌٗبئٖ تدبٍص ًٌٌذ دٍ ك٘ظذ اص هدوَع هجلؾ هَسد هٌبصػِ .
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 .2دس طَستٌِ٘ هجلؾ عشف هٌبصػِ اص حذ هٌذسج دس كوشُ (  ) 1اٗي هبدُ ثبالتش ثبشذ حن الؼول حٌو٘ت ثب اثشاص ًظش
ثَسد حٌو٘ت تدبستٖ ٍ ٗب اّل خجشُ هَظق ٍ پ٘شٌْبد سئ٘س ّ٘ئت ػبهل اتبم ٍ هٌظَسٕ ّ٘ئت هذٗشُ ٍ ٗب ًو٘تِ
اخشائِ٘ اتبم تؼ٘٘ي ٍ هجل اص اثالؽ ك٘ظلِ حظَل هٖ شَد.
هبدٓ چْبسدّن:
دس طَست هظبلحِ حن الؼول اداسُ عجن تَض٘ح هبدٓ س٘ضدّن ث٘ي خبًج٘ي دػَٕ (هذػٖ ٍهذػٖ ػلِ٘) عَس هسبٍٗبًِ
هبثل پشداخت است .ثَسد حٌو٘ت ٍ اّل خجشُ هَظق ه٘تَاًذ ًظش ثِ تشخ٘ض حبلت هضِ٘ عشك٘ي دػَٕ سا اص پشداخت
حن الؼول هؼبف ًوبٗذ.
هبدٓ پبًضدّن:
حن الؼول حٌن ٗب حٌن ّب ( ) 25ك٘ظذ هدوَع حظَل شذُ حن الؼول اداسُ ه٘جبشذ ًِ اصخبًت اتبم ثِ حٌن ٗب حٌن
ّب ٍ ٗب اّل خجشُ هَظق هبثل پشداخت ه٘جبشذ.
هبدٓ شبًضدّن:
حن الؼول ه٘بًدٖ ( )15ك ٘ظذ هدوَع حن الؼول اداسُ هٖ ثبشذ ًِ .آًْن اص خبًت اتبم ثؼذ اصحظَل حن الؼول اداسُ
هبثل پشداخت است .
هبدٓ ّلذدّن:
دس طَستٌِ٘ ادػب ّبٖٗ هجٌٖ ثش ػذم تغج٘ن سبلن هشاس دادّب ٍ ٗب هَاسد دٗگش ثشٍص ًٌذ ًِ ٗي خبًت هؼبهلِ ًوپٌٖ ّب ٍ
هَسسبت تدبستٖ خبسخٖ ثبشذ ٍ عشف دٗگش اكـبًٖ ،حست رٗل اخشاات طَست ه٘گ٘شد:
ّ .1شگبُ شٌبٗت اصخبًت خبسخٖ ثبشذ شبهل حن الثجت ًو٘شَد هگش اٌٌِٗ ًوپٌٖ خبسخٖ ػوالً دس اكـبًستبى
كؼبل٘ت داشتِ ثبشذ .
 .2اگش خبًت اٍل هضِ٘ (هذػٖ )تجؼٔ اكـبًستبى ثبشذ حٌن هبدٓ دٍاصدّن اٗي عشص الؼول هبثل تغج٘ن ه٘جبشذ .
فصل پىجم
احکام وهائی
هبدٓ ّدذّن:
اداسٓ هَءظق است ثوٌظَس خلت ٍ خزة ثخش سٌتَس خظَطٖ خْت حل ٍ كظل هٌبصػبت تدبستٖ ،اشتْبساتٖ سا اص
عشٗن اعالػبت خوؼٖ ًشَس ٍ ٗب ًششِٗ ّبٕ اتبم ساُ اًذاصٕ ًوبٗذ.
هبدٓ ًضدّن:
اٗي عشصالؼول ثؼذ اص تظَٗت ّ٘ئت هذٗشٓ اتبم هبثل تغج٘ن است .
هبدٓ ث٘ستن:
اٗي عشص الؼول تب صهبى ٍضغ هوشسُ ّب ٍلَاٗح ًِ تٌو٘ل ًٌٌذٓ هَاً٘ي حٌو٘ت تدبستٖ ٍه٘بًد٘گشٕ هٌذسج دس خشٗذٓ
سسوٖ ( )313هَسخ  ،1335/ 11/ 15ه٘جبشذ ،هذاس اػتجبس ثَدُ ٍ ثب تٌو٘ل ششاٗظ هَاً٘ي هتزًشُ آى هسوت اص هحتَٗبت
اٗي عشصالؼول هلـٖ داًستِ ه٘شَد ًِ دس لَاٗح ٍ هوشسُ ّبٕ ٍضغ شذُ ثؼذٕ تظشٗح شذُ ثبشذ .
الحبج ؿالم ًجٖ ػ٘ذٕ صادُ
ػضَ ّ٘ئت هذٗشُ

الحبج ش٘شٗي آؿب سخٖ
ػضَ ّ٘ئت هذٗشُ

الحبج سؼذ اهلل حو٘بس
ػضَ ٍ سئ٘س داساالًشبء ّ٘ئت هذٗشُ

الحبج خبًدبى الٌَصٕ
هؼبٍى ّ٘ئت هذٗشُ اتبم تدبست ٍ طٌبٗغ اكـبًستبى

