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  مقدمه:

 190، افغانستان در ثبت و انتقال زمین از جمله شاخص هاي انجام تجارتدر مورد  سال جاري به اساس راپور بانک جهانی

وسۀ مغلق و کهنه ثبت زمین نماینگر پر وگیرد یروز کاري در بر م365الی  250انتقال رسمی ملکیت  ومیباشد  186کشور 

جراء و قانون تنظیم امور زمنیداري مسؤلیت ا 107د. در این اواخر به اساس حکم مادة راز طریق محاکم صورت میگی میباشد که

به ادارة اراضی افغانستان مصمم است  .تسجیل گردیده است به صورت اداري از صالحیت هاي ادارة اراضی افغانستان ثبت قباله

  .معرفی نماید کنالوژي راقباله تثبت روند اجراء و  در ساده سازي و کوتاه سازي منظور تحقق

 راستاي درداري مرجع واحد تنظیم امور زمینداري در کشور میباشد که ادارة اراضی افغانستان به اساس قانون تنظیم اموز زمین 

 شخصی، دولتی، هاي زمین ثبت شفاف، و مؤثر صورت به مردم به زمینداري خدمات ارائه اقتصادي، و اجتماعی متوازن رشد

 مناسب بستر ایجاد آن، بنیادي شکل به کشور در زمین منازعات حل عصري، صورت به خاصۀ عامه و هاي مرعی زمین و عامه

 و داخلی هاي گذاري سرمایه تشویق منظور به دولتی هاي زمین از درست استفادة ملی، بزرگ زیربنایی هاي پروژه تطبیق

 و گذاري سرمایه سطح بهبود روستایی، اقتصاد تقویت زراعت، سریع انکشاف کار، زمینه ایجاد ملی، عواید بردن بلند خارجی،

 هاي طرزالعمل ن، مقرره ها وزمی به مرتبط قوانین ق پالیسی ملی زمین،تطبی افغانستان، ملی انکشاف استراتیژي مؤثر تطبیق

    .میباشد متعهد اداره، این ، پالن تخنیکی چهار سالۀساله پنج ستراتیژیک پالن و مربوطه

ات تکنالوژیکی براي کشور هاي شرکت المدینه یکی از شرکت هاي خصوصی شناخته شدة کشور عمان در عرصۀ عرضۀ خدم

میباشد.  امارات متحدة عربی و غیره، فسلطین، عراق، منطقه به خصوص کشور هاي عربی مانند عربستان سعودي، قطر، مصر،

منطقه را براي کشور هاي  عرضۀ خدمات سکتور زمین منابع، ظرفیت هاي الزم، و تجارب فراوانشرکت المدینه از تخصص، 

 تجارب موفقانۀ رضۀ خدمات در سکتور زمین ازاز یک دهه به این طرف در عرصۀ عبیشتر در زمینه دارا میباشد. شرکت المدینه 

  فراوان برخوار است. 

ۀ ملکیت هاي عقاري  به خصوص در در عرص ۀ سرمایه گذاريو ایجاد زمین تخنیکی هايگسترش همکاری و به منظور ایجاد

در  و تفاهم بحث هامشوره ها،  ادارة اراضی و شرکت فوق الذکر ،عصري قباله به شکل ثبت سازي روند اجراء وعصري بخش 

ه المدین خصوصی شرکتو  به نماینده گی از طرف دولت جمهوري اسالمی افغانستان ة اراضی افغانستانادار زمینه داشته است. 

 به امضاءمطابق  مواد و شرایط آتی  این تفاهمنامه را ،می گرددمسمی  المدینه من بعد در این تفاهمنامه به ادارة اراضی و که 

  .می رسانند

  

  

  

  

  

  

  



 

٢ 
 

  فصل اول: کلیات

  موضوع تفاهمنامه 

  ة اول: ماد

روش موجودة  ابتدائی انجام مطالعات و بررسی هايطرح گردیده است که بعد از ذیل موضوع این تفاهمنامه روي دو گزینه 

  یکی از آنها انتخاب خواهد گردید: با توافق طرفین قباله در افغانستان توسط تیم تخنیکی المدینه و ثبت  اءاجر

  گزینه اول: 

  مشارکت عامه و خصوصی

سنجش  قباله به و ثبت  ءاجرا روند عصري سازي رصه ساده سازي ودر ع امکان سرمایه گذاريمطالعه و بررسی   .1

 مینه براي ادارة اراضی نیاز است؛ وکه در ز ضروریات ادارة اراضی به شمول سافت ویر و هارد ویر و منابع بشري

 .اقتصاديترتیب پیشنهاد سرمایه گذاري در زمینه به شوراي عالی  .2

  گزینه دوم: 

  همکاري تخنیکی

اجراء و ثبت قباله به ده سازي و عصري سازي روند ي تخنیکی به ادارة اراضی جهت ساارایه همکارمطالعه و بررسی  .1

 در تمام والیات و اغاز از والیت هرات و کابل؛ وصورت اداري به سیستم عصري 

 .اقتصاديترتیب پیشنهاد و پروپوزل همکاري هاي تخنیکی در زمینه به شوراي عالی  .2

  ساحۀ تطبیق

  مادة دوم: 

والیت هاي در مطالعات و بررسی خویش را ادارة اراضی و المدینه به توافق رسیده اند که به اساس این تفاهمنامه  .1

  انجام دهند. هرات و کابل در مرحلۀ اول 

پیشنهاد می  اقتصاديمسوده قرارداد در زمینه جهت منظوري به شوراي عالی در صورت تطبیق موفقانه این تفاهمنامه  .2

  گردد. 

  همکاري ها عرصه

  سوم: ة ادم

  در عرصه هاي ذیل با هم همکاري می نمایند:  المدینه و ة اراضیادار )1

 ؛در افغانستانو ثبت قباله  ءاجراة سیستم موجود همه جانبه بررسی انجام مطالعات وهمکاري هاي مشترك  .1

 ؛جهت ثبت و صدور قباله به شکل عصري ة اراضیدفاتر ادار تخنیکی و مسلکیو تجهیز  سنجینیاز  .2

 قباله؛ و ثبت ءدر اجراهمکاري تخنیکی یا سرمایه گذاري  پیشنهاديطرح  و ترتیب مطالعات انجام  .3
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، انکشاف سافت ویر هاي مورد نیاز، ضی در مورد سافت ویر و هارد ویرآموزشی به کارمندان ادارة ارا نیاز سنجی .4

 وآنها؛  از ، استفادة و مراقبتنآ امنیت

، حسب ضرورت به توافق مده استر این ماده از آن تذکر به عمل نیآطرفین این تفاهمنامه در عرصه هاي که د )2

 با هم همکاري کرده میتوانند. طرفین 

 فصل دوم تعهدات

  المدینهتعهدات 

  چهارم: مادة 

  :به اساس این تفاهمنامه به انجام موارد ذیل تعهد می نماید المدینه

 ؛قباله در والیت هاي کابل و هرات از بودجه خویش اجرا و ثبتانجام مطالعات و بررسی هاي سیستم  .1

 ؛قباله ثبت و ءاجراتی، نهادي، طی مراحل اداري، قدمه ها، وضعیت موجوده بررسی همه جانبه ساختار تشکیال .2

میدهد با تمام جزئیات مورد نیاز اعم از ترتیب نمودن طرح پیشنهادي گزینه هاي که موضوع این تفاهمنامه را تشکیل  .3

 ؛و غیره ، سافت ویر و هارد  ویرارتقاي ظرفیت، مدت زمان، بودجه، و سایل تخنیکی و فنی، انتقال آموزش

 .مورد نیاز به کارمندان ادارة اراضی  برنامه هاي آموزشی نیاز سنجی  .4

 . گردیدا خواهد ضامه ها طبق شرایط و تعهدات قرارداد که بعداً و پیشبرد پروژتطبیق  .5

 . )Open Source( قباله از منابع آزاد و ثبت ءاجراانکشاف سافت ویر ها طبق نیازمندي ادارة اراضی براي  .6

 . که بعداً امضا خواهد گردید طور مشترك به توافق طرفین و طبق شرایط قراردادها پیشبرد یک سلسله پروژه  .7

و انکشاف سافت ویرها مورد نیاز ادارة کارمندان ادارة اراضی براي شی زتمام برنامه هاي آمو درتخفیف قابل مالحظه  .8

 . اراضی

  .قباله مورد نیاز ادارة اراضی و ثبت  ءاجراتأمین و تضمین امنیت سافت ویرها براي  .9

  تعهدات ادارة اراضی 

  ة پنجم: ماد

ر رسی هاي مقررات جهت تحقق اهداف این تفاهمنامه و انجام مطالعات و ب احکام قانون و ة اراضی در حدودادار )1

   ذیل تعهد می نماید:  قباله به صورت عصري توسط المدینه به مواردو ثبت  ءابتدائی همه جانبه اجرا

 ه در اختیار المدینه قرار میدهد؛ة اراضی اطالعات مورد نیاز پروژادار .1

فراهم نمودن  جهت قباله و ثبت ءاجراروند از بررسی هاي همه جانبه تکمیل  مطالعات وانجام کمک در  .2

قباله به سیستم  و ثبت ءروند اجرا در ة اراضی یا سرمایه گذاريهمکاري تخنیکی توسط المدینه به ادار 

 ؛عصري توسط المدینه

همکاري هاي الزم را به المدینه معرفی المدینه به ریاست هاي اراضی والیات کابل و هرات تا در زمینه  .3

  ؛ورت گیردص

و  ءاجرامعلومات از ادارات سکتوري در رابطه همکاري با المدینه در انجام مطالعات و بررسی ها و جمع آوري  .4

  قباله؛ثبت 
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قباله با  و ثبت ءروند اجراپشنهادي المدینه در مورد عصري سازي همکاري در تکمیل و نهائی سازي طرح  .5

ایه گذاري توسط داشتن گزینه هاي فراهم نمودن همکاري هاي تخنیکی الزم و مورد نیاز و گزینه سرم

  المدینه در زمینه؛

ریاست هاي والیت کابل و هرات   طرح تجهیز و مدرن سازي ترتیب در مورد  با المدینه جانبه همکاري همه .6

 و ؛قباله و ثبت ءاجرا روند جهت عصري سازي

به منظور همکاري در تکمیل مطالعات و بررسی هاي  به المدینهمسلکی و داراي تخصص معرفی کارمندان  .7

 .در زمینه

  معرفی نماینده طرفین

   ششم:مادة 

فوکل پاینت طرفین  ،مطالعات و بررسی ها، تحقق اهداف این تفاهمنامه و دسترسی آسانبهتر انجام   به منظور )1

  مایند. ن میخویش را رسماً معرفی  (نماینده)

 نمایند؛ معرفی می رسماً را به عنوان نماینده تعیین و به طرف مقابل یشطرفین یکی از متخصصان خو .1

 ؛اتخاذ می نمایندهاي الزم را  هماهنگی جهت تحقق اهداف این تفاهمنامه هکاري ها وگان  نماینده .2

 با مقام رهبري طرفین تفاهمنامه تدویر شده میتواند. در صورت ضرورت جلسات فوق العاده  )2

  فصل سوم

  نهائیاحکام  

  فسخ تفاهمنامه

   هفتم: مادة 

 اخباربه جانب مقابل  به شکل تحریريرا تفاهمنامه  از مواد تفاهمنامه یابرخی  فسخ، دالیل موجهبه اساس طرفین میتوانند 

  .  نماید

  مدت اعتبار تفاهمنامه

  ة هشتم:  ماد

براي عین مدت یا بیشتر طرفین  توافقبه  حسب ضرورت و مدار اعتبار بوده ماهپنج سه الی براي  ءامضا تاریخنامه از  هم تفا این

 باشد. قابل تمدید میآز آن 

  سایر موارد

  نهم: مادة 

  .ی گردداراضی نمگونه تعهدات مالی براي ادارة  هیچ مستوجب نامه امضاي این تفاهم )1

 قباله به عهدة المدینه میباشد. و ثبت  ءاجرا ةمطالعات و بررسی هاي مورد نیاز سیستم موجود انجام مصارف )2
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  عقد قرارداد:

  مادة دهم: 

قرارداد  گزینه و توافق طرفین،بعد از انجام مطالعات و بررسی توسط تیم تخنیکی المدینه و تقدیم طرح پیشنهادي و انتخاب 

به شوراي عالی اراضی و آب  ،در آن درج خواهد گردید اي طرفینجداگانه که تمامی جزئیات و شرایط قرارداد و مکلفیت ه

  د. گرد عقد می پیشنهاد گردیده بعد از منظوري آن قرارداد

  عدم ممانعت

  : دهمیازمادة 

  می گردد. ن، و موافقتنامه هاي دیگري را مانع عقد قرارداد ها ،هاامضاء تفاهنمامه  ،این تفاهمنامه

  انفاذ

   ازدهم: دوة ماد

از تأئید شوراي عالی اراضی و آب  گردیده و بعد از به توافق طرفین ترتیبماده  )12( دوازده و  سه فصل نامه در این تفاهم

  باشد.  می اجراءقابل امضاي طرفین  جمهوري اسالمی افغانستان و

  

  

  المدینه  شرکت                                                                           اراضی افغانستان ادارة مستقل    

    

  جمال شیال                                                                                              جواد پیکار 

  شرکت المدینهرئیس                                                              ادارة مستقل اراضی افغانستان عمومی رئیس

  کشور عمان                                                                                                                   


