ریاست عموی ثبت مرکزی و مالکیت فکری
جواز تشبث
-1کدام اشخاص جواز تشبث اخذ مینمایند؟
تمام اشخاص حقیقی و حکمی داخلی وخارجی بعد از ثبت تشبث خویش میتوانند جواز تشبث را اخذ
نمایند.
-2از کجا باید جواز را اخذ نمود؟
ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت فکری یگانه مرجع ثبت و صدور جواز ها شناخته شده است.
-3جهت اخذ جواز تشبث ،کدام اسناد ضروری میباشد؟
تذکره اصلی تائید شده که مثنی نباشد ،عنوان پیشنهادی برای تشبث ،قرار داد خط یا قباله شرعی دفتر
به اسم موسسین  ،سه قطعه عکس ،معلومات عمومی اشخاص و موجودیت خود موسسین ضروری
میباشد.
ارایه موافقه ادارات سکتوری مبنی بر تاسیس تشبث قبل از ایجاد شرکت و نهاد های انفرادی .
متقاضیان جواز های خدمات حقوقی مشورتی بر عالوه ارایه اسناد مندرج این طرزالعمل مکلف به
ارایه اسناد تحصیلی یکی از موسسسین تشبث مطابق به عرضه خدمات شان در سکتور میباشد.
-4کدام اسناد قابلیت ثبت را دارد؟
به شکل تایپ شده یا چاپی به رنگ سیاه باشد.
خوانا باشد.
به زبان پشتو یا دری ترتیب شده باشد.
-5حد اقل سرمایه برای شروع تشبث چقدر است؟
حداقل سرمایه نهاد های انفرادی مبلغ  500.000افغانی و شرکت ها مبلغ  1.000.000افغانی میباشد.
-6شرایط اخذ جواز چگونه است؟
 .1سن تاجر باید باالتر از  18باشد.
 .2جواز انقضأ شده و بدون تصفیه نداشته باشد
 .3به یک نام دو جواز نداشته باشد
-7چه وقت تاریخ جواز تشبث تمام میشود؟
در پایین سمت راست هر جواز تاریخ ختم به صورت واضح درج میشود .جواز جدید بعد از یک سال
انقضأ می یابد و جواز های تمدید شده به شکل اختیاری الی سه سال مدار اعتبار میباشد.
-8هزینه اخذ جواز تشبث چقدر تعین شده است؟
در حال حاضر فیس جواز تشبث  100افغانی تعین شده و حق االشاعه  2000افغانی بوده و 500
افغانی قیمت سند جواز میباشد.

-9این روند دارای چند مرحله میباشد؟
این پروسیجر دارای  7مرحله میباشد.
.1
.2
.3
.4
.5

چک ابتدایی
اخذ نمبر تشخیصیه
ثبت
تحویلی تعرفه بانکی
پرنت جواز

-10جهت تکمیل پروسس چی مدت زمان در کار است؟
در صورت تکمیل بودن اسناد حد اکثر  3ساعت را در بر خواهد گرفت.
-11موقیعت ریاست ثبت مرکزی در کجا است؟
ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت فکری ،عقب چمن حضوری جوار کابل ننداری ،کابل افغانستان.
تمدید جواز تشبث
-12اگر جواز تشبث تمدید نشود جریمه آن چی اندازه است؟
تشبثات شراکت که جواز تشبث خویش را در سالهای قبل تجدید ننموده باشد و از تاریخ ختم معیاد اعتبار
آن یکسال گذشته باشد تابع پرداخت مبلغ  10000افغانی جریمه بدون در نظرداشت سالهای قبلی که
جواز آن تجدید نگردیده است میباشد.
تشبثات انفرادی که جواز تشبث خویش را در سالهای قبل تجدید ننموده باشد و از تاریخ ختم معیاد
اعتبار آن یکسال گذشته باشد تابع پرداخت مبلغ  6000افغانی جریمه بدون در نظرداشت سالهای قبلی
که جواز آن تجدید نگردیده است میباشد.
-13جهت تمدید جواز تشبث ،کدام اسناد ضروری میباشد؟
( )1حضور عملی یکی از موسسین تشبث و یا وکیل قانونی شان.
( )2ارایه سند تصفیه مالیات تشبث مطابق معیاد جواز از ریاست عمومی عواید وزارت محترم
مالیه
( )3اصل جواز تشبث و یا کتنگ اعالن جواز مفقود شده .
( )4دو دو قطعه فوتوی موسسین تشبث .
-14هزینه اخذ جواز تشبث چقدر تعین شده است؟

ضمیمه  :1جدول فیس های تعید شده ثبت و صدور جواز تشبث
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اخذ جواز جدید شرکت (یکساله)
تجدید جواز شرکت (یکساله)
صدور تصدیقنامه برای نهاد های سکتوری که
غرض ثبت به این اداره مراجعه می نمایند
فیس تادیات حق االشاعه در صورت تغییرات در
تشبثات (تغییر آدرس ،تغییر سهمدار ،تغییر عنوان
و تغییر در سرمایه شرکت)
فیس تادیات در صورت لغو تشبث
فیس تادیات درصورت مفقود شدن ،حریق شدن و
فرسوده شدن جواز نشبث  ،تغییر ریس و معاون
(فیس مثنی جواز)
تغییر در نوع تشبث از انفرادی به شرکت (تفاوت
فیس جواز)
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جریمه عدم تمدید جواز درمعیاد معینه برای تشبثات
انفرادی
فیس حق االخدمت صدور مکتوب ویزه دعوت ،
تمدید و خروجی برای اتباع خارجی (برای فی نفر)
فیس حق االخدمت صدور مکتوب ویزه دعوت ،
تمدید و خروجی شرکت های قرار دادی ناتو (برای
فی نفر)
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نوت :تجدید جواز های (شراکت و انفرادی) نظر به خواست متشبث برای یک الی سه سال صورت میگیرد و متشبث مکلف به پرداخت تحویلی فیس های جواز برای هر سال آن
میباشد.

 -15روند تمدید دارای چند مرحله میباشد؟.
 .1ثبت
 .2بانک
 .3چاپ
-16اسناد مورد ضرورت سرمایه گذارهای خارجی کدام ها اند؟
 .1ارایه فوتوکاپی رنگه پاسپورت با ویزه افغانستان
 .2حضور شخص و یا وکیل قانونی آن غرض طی مراحل اسناد و اخذ نشان انگشت در اسناد
مربوطه ثبت و صدور جواز.
 .3شرکت های خارجی که قصد سهمدار شدن به شکل (جاینت وینچر) به شرکت های داخلی را
داشته باشند ،مکلف به تاسیس و ثبت نماینده گی در افغانستان میباشد.
 .4این اداره میتواند اسهام شرکت های داخلی به خارجی و برعکس آن و نیز از شرکت های
خارجی به خارجی را به اساس تقاضای آنها با ارایه اسناد الزمی که در این طرزالعمل از آن
تذکر رفته مطابق قوانین نافذه انتقال دهد.

 .5ثبت تمام اسناد شرکت ها در روشنایی قوانین نافذه کشور طبق این طرزالعمل از صالحیت
اداره میباشد.
 .6ثبت وصدور جوازنامه قرار دادی های ناتو برویت فرمان شماره  38مقام عالی ریاست
جمهوری اسالمی افغانستان صورت می گیرد.
-17شرکت های خارجی که قصد ثبت و ایجاد نماینده گی خویش در افغانستان دارند مکلف به ارایه
کدام اسناد هستند؟
به اساس فقره ( )2ماده اول حکم شماره  2942مورخ  1396/10/10در مورد ثبت سرمایه گذاری
های خارجی مراتب ذیل در نظر گرفته میشود:
 .1ارایه اسناد مرتبط به ثبت شرکت در کشور اصلی .
 .2ارایه اساسنامه شرکت
 .3ارایه سند تصویب مجمع عمومی سهمداران شرکت مبنی بر ایجاد نماینده گی شرکت در
افغانستان.
 .4ترجمه تمام اسناد قابل ارایه به یکی از زبان های رسمی کشور توسط دارالترجمه رسمی در
افغانستان.
 .5مسئولین نماینده گی های ثبت شده نزد این اداره نمیتوانند بدون استیذان کمپنی اصلی در شرکت
تغییرات وارد نمایند.
-18کدام عناوین را موسسین انتخاب نموده نمیتوانند؟
 .1عنوان که مطابق طرزالعمل مربوطه دفتر ثبت مرکزی استعمال آن ممنوع باشد .مانند اسم
ادارات دولتی و یا نامهای خاص ملی مثل افغانستان لمیتد.
 .2عنوان که در دفتر ثبت مرکزی توسط شرکت محدودالمسولیت دیگری انتخاب و ثبت گردیده
باشد.
 .3عنوان که به حیث عالمت تجارتی ثبت گردیده باشد ،مگر اینکه مالک عالمت تجارتی رسمآ
به دفتر ثبت مرکزی عدم اعتراض خویش را مبنی بر استفاده آن اعالم نماید.
 .4عناوین که مطابق احکام قانون برای تشبثات ممنوع گردیده باشد.
 .5عناوین که قبآل در اداره برای سایر تشبثات انتخاب و ثبت شده باشد.
 .6عناوین شرکت های خارجی ،مگر اینکه (عنوان انتخاب شده) از عناوین شرکت های محدود
المسوولیت خارجی متمایز باشد.
 .7انتخاب عنوان تشبث در تضاد با فرهنگ و اصول مذهبی نباشد.
 .8استفاده از نام اشخاص حقیقی یا حکمی که در مطابقت به قوانین نافذه کشور باعث زیان مادی
و معنوی گردد ممنوع است.
 .9استفاده از عنوان ادارات دولتی و یا عناوین مشابه به آن قابل ثبت نمی باشد.

کلمه های رایج از قبیل ،مرکز یا مرکزی ،خدمات تولید ،توسعه ،شرکت محدود
.10
المسوولیت ،تجارت بین المللی ،خدمات عمومی قرارداد ،مجتمع تجارتی ،اداره و امثال آن به
تنهایی نمیتوانند نام یک تشبث باشد باید یک نام خاص با آنها فزوده شود.
شرکت های داخلی و خارجی نمی توانند که کلمه گروپ در اسم شرکت انتخاب نماید،
.11
مگر اینکه حداقل دو و یا بیشتر جواز دیگر بنام خودشان نزد داره ثبت کرده باشد و همچنان
در صورت که از تشبثات قبلی خویش باقیداری نداشته باشد.
.12
تواند.

از یک نام یا یک عنوان برای دوشرکت در یک فعالیت یا یک سکتور استفاده شده نمی

نماینده گی های شرکت های خارجی نمیتوانند به استثنا اسم همان کشور که نماینده گی
.13
در آن ایجاد میگردد ،نام دیگر را با نام اصلی کمپنی اضافه نماید.
هرگاه اسم و عنوان در خواست شده قبال در اداره به ثبت رسیده باشد ،در صورتیکه
.14
فعالیت متشبث در سکتور متفاوت باشد عنوان انتخاب شده با در نظر داشت اصل مالکیت ذینفع
ثبت شده میتواند.
.15

متقاضی نمیتواند که اسم تشبث خویش را به زبان های دیگر ترجمه نماید .

این اداره در قسمت انتخاب نام تشبثات عندالضرورت طبق ماده  9قانون ثبت عالیم
.16
تجارتی را بمنظور جلوگیری از انتخاب اسم عالیم مشهور بین المللی به تشبثات نیز مد نظر
می گیرد.
.17

صدور جواز فعالیت تشبث بعد از تکمیل پروسه ثبت صورت میگیرد.

-19اسناد ضروری ثبت تغییرات در تشبثات کدام ها اند؟
غرض ایجاد تغییرات در تشبثات ثبت شده ،ارایه اسناد ذیل ضروری می باشد.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

ارایه تصویب سهمداران تشبث مبنی برتغییرات ایجاد شده.
ارایه اسناد رسمی ادارات سکتوری و تصویب سهمداران تشبث مبنی بر تغییرات ایجاد شده
در تشبث
موجودیت اصل جواز
سند تابعیت سهمدار جدید در تشبث
درصورت فوت یکی از سهمداران شرکت ترتیب و ثیقه حصر و راثت از طرف محکمه
ضروری است .ورثه میتوانند غرض ایجاد تغییرات خودشان حاضر گردد و یا وارثین به
خود وکیل قانونی انتخاب نماید.
اگر وارثین صغیر باشند وصیت خط را از طریق محکمه ترتیب ووصی خویش را انتخاب
نمایند.
در صورت فوت یکی از سهمداران خارجی تشبث ،ارایه اسناد وکالت شخص فوت شده از
کشور متبوع مطابق مواد حکم شماره ( )2942مقام عالی ریاست جمهوری.
بعد از ارایه جواب مکاتیب صدور یافته اداره مبنی بر تغیرات وارده از ادارات ذیربط و
ارایه نمبر تشخیصیه مالیاتی ( )TINثبت تغییرات در سیستم صورت میگیرد.

-20درصورت ادغام شرکت ها با یکدیگر  ،شرکت جدیدالتآسیس مکلف به ارایه کدام اسناد میباشد؟

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

تصویب ادغام
اساسنامه با عقد شراکت نهاد جدید
نمبر تشخیصیه مالیاتی
موافقت نامه سهمداران شرکت
معرفی ریس و معاون شرکت جدید
ترتیب اساسنامه و مشخص نمودن هر یک از شرکت ها
درصورتیکه موسسیین شرکت خارجی باشند موسسین آن دراین اداره حاضر شده نتوانند،
معرفی وکیل قانونی آنها.

-21توسعه وانکشاف تشبثات تابع کدام شرایط است؟
 .1تشبث میتواند عالوه از سکتور ثبت شده در جواز فعلی سکتور های دیگر نیز فعاللیت را بخود
انتخاب نموده وتقاضای جواز نماید
 .2آنعده از متشبثین که داری چندین جواز تشبث در سکتور های مختلف بوده  ،میتوانند جواز تمام
سکتورهای خویش را در یک جواز تحت یک عنوان مشخص با اساسنامه جدید اخذ نماید ،
مشروط براینکه موسسین و سهمداران آن عین اشخاص باشند و فیس هر سکتور آنرا مطابق
جدول فیس ها که درضمیمه()1ذکرد کردیده است پرداخت نماید.
 .3متقاضیان جواز جدید نیز میتوانند که جواز مورد نظر خویش را در چندین سکتور تحت یک
جواز اخذ نمایند ،مشروط بر اینکه  ،فیس هرسکتوررا مطابق جدول ضمیموی بپدازد.
 .4متشبثین در فورم تصویب مجمع عمومی تقاضای توسعه فعالیت شرکت خویش را به اداره ارایه
می نماید .
 .5خانه پری اساسنامه جدید توسط شرکای تشبث.
 .6تغییر اسم تشبث وازدیاد سرمایه آن مبنی بر توسعه فعالیت تشبث.
 .7اداره بعد از بررسی فورم تصویب تشبث مبنی بر توسعه فعالیت و حضور عملی موسسسین و
س همداران و یا وکیل قانونی شان اخذ امضا و نشان انگشت آنها مکاتیب الزم را به مراجع
مربوطه صادر مینماید.
 .8مکاتیب صادره توسط اعضای تشبث طی مراحل گردیده و جوابیه مکاتیب بعد از موافقت و
ثبت در مراجع مربوطه دوباره به این اداره ارایه گردد.
 .9با تکمیل شرایط فوق و پرداخت فیس های تعیین شده تصد یقنامه و جواز موجودیت برای
شرکت جدید التاسیس صادر میگردد.
مکاتیب صادره توسط اعضای تشبث طی مراحل گردیده و جوابیه مکاتیب بعد از
.10
موافقت و ثبت در مراجع مربوطه دوباره به این اداره ارایه گردد.
-22در صورت ثبت در خواست انحالل تشبثات متشبثین مکلف به ارایه اسناد ذیل میباشد.
 .1تصویب انحالل لغو تشبث توام با تاریخ اعالم انحالل توسط موسسین و سهمداران تشبث بعد
از تایید ادارات سکتوری
 .2تشبثات بعد از تاریخ ثبت در خواست انحالل از طریق این اداره به مراجع ذیربط رسما معرفی
و اعزام میگردند.
 .3بعد از ارایه اطمینان از تصفیه با قیداری های تشبثات از مراجع ذیربط تادیه حق االشاعه نشر
اعالن لغو تشبث در جریده رسمی تشبث در سیستم لغو میگردد.
 .4مکتوب لغو تشبث به متشبثین صادر میگردد.
-23شرایط اخذ ویزه چگونه است؟

.1
.2
.3
.4
.5
.6

شرکت باید درخواستی بدهد
خلص سوانح با تجارب شخص.
در بازار نیروی کار داخلی شخص مسلکی در شغل مربوطه کم باشد.
شخص باید پاسپورت خارجی داشته باشد
عدم مسئولیت انترپول را داشته باشد
و  6000هزار افغانی فیس اخذ میگردد

-24شرایط ایجاد نمایندگی چگونه است؟
1.اعضای با صالحیت کمپنی باید تصمیم گرینده باشند که در کدام مکان نمایندگی ایجاد نمایند.
.1
.2
.3
.4

اجازه نامه باید بزبان دری یا پشتو ترجمه شده و ارائه گردد.
سند سرمایه گذاری را که ارائه مینمایند باید طبق حکم رئیس جمهور در وزارت تجارت ،اداره
ثبت تجارت
اتاق های تجارت و صنایع ثبت گردیده باشد.
در صورتیکه نماینده خارجی باشد در انصورت باید پاسپورت اصلی و مکتوب انترپول را با
خود داشته

باشد.

