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L اساسات

مطابق قانون اساسی افغانستان، هر افغان یا شهروند خارجی که در افغانستان فعالیت تجارتی و رسمایه گذاری می کند باید خود را در حکومت افغانستان ثبت 

کند. یعنی مطابق قانون افغانستان شام ملزم به ثبت تشبث خود هستید.

وزارت  والیتی  و  مرکزی  دفاتر  مالیات(،  )دفرت  مستوفیت  جمله  از  حکومت  ملی  و  والیتی  محلی،  نهادهای  به  واقع  در  می کنید،  ثبت  را  خود  رشکت  وقتی 

رسمایه گذاری و تجارت و امثالهم اطالع می دهید که شام کاروباری را رشوع کرده اید. ثبت و راجسرت راهی برای مطلع نگه داشنت حکومت از فعالیت های تشبث 

شام می باشد و زمینه ی متاس و مراوده با سطوح مختلف حکومت، رشکای تجاری و سازمان های بین املللی را فراهم می سازد، از جمله پرداخت مالیات، تجدید 

جواز، رعایت قوانین و مقررات، انجام تجارت با سایر رشکت ها، دریافت حامیت مالی، و اشرتاک در منایشگاه های تجاری و غیره.

را رسمیت  و رسمایه گذاری های شام  تجاری  فعالیت  پروسه  این  تبدیل می شود.  نهاد حقوقی مستقل  یک  به  ثبت می کنید، رشکت شام  را  وقتی رشکت خود 

می بخشد. شام کار جواز و ثبت یک رشکت را از طریق ادارات ذی صالح حکومتی مثل ریاست ثبت مرکزی فعالیت های تجارتی و امور مالکیت فکری )ریاست 

ثبت مرکزی( انجام می دهید. نه تنها ثبت و راجسرت تشبث یک امر قانونی است، بلکه به شام حامیت ها و حقوقی را نیز فراهم می سازد. یک تشبث ثبت شده 

می تواند نام تجاری، نشان تجارتی، یا اخرتاعات خود را حفاظت کند؛ مناینده ی قانونی برای فعالیت های تجارتی خود داشته باشد، و حق دارد متام محصوالت 

امر به شام  این  اما در دراز مدت،  به نظر برسد،  بازارهای داخلی و بین املللی بفروشد. اگرچه ممکن است طی مراحل ثبت و راجسرت کار زیادی  خود را در 

حفاظت، حقوق و احرتام قابل توجه ارزانی خواهد کرد.

K بیشرت بدانیم

تشبثات بسیار خورد و کوچک ممکن با فعالیت غیررسمی راحت باشند، اما در غیررسمی ماندن و عدم ثبت در حکومت، نقایص زیادی وجود دارد. 

داشنت تشبث ثبت ناشده ممکن عواقب ذیل را در پی داشته باشد:

گرداندن تشبث غیرقانونی:

بدون ثبت رسمی، فعالیت رشکت شام غیرقانونی می باشد. این کار خالف قانون است و ممکن مورد پیگرد قانونی قرار گیرید. شام نباید این خطر را بدوش بگیرید!

محدودیت در به رسمیت شناخنت برند و عدم حامیت:

وقتی شام بصورت غیررسمی کار می کنید، منی توانید نام یا برند تشبث خود را از خود بدانید. حکومت افغانستان نام های تجاری، نشانه های تجارتی، و ملکیت 

را  برند خود  و  نام  بعنوان رشکت غیررسمی منی توانید  ثبت مرکزی راجسرت کنید. شام  ریاست  را در  آن ها  مالک تشبث  زمانی حفاظت می کند که  را  معنونی 

راجسرت کنید. برند شام غیرحفاظت شده باقی خواهد ماند؛ هرشخص دیگری می تواند برند رشکت شام را کاپی کرده و به حکومت بنام خود ثبت مناید. وقتی 

شام نام و برند خود را بدون حفاظت می مانید، درواقع فرصت می دهید تا کس دیگری به هامن نام رشکتی را تاسیس کند. اگر کسی به آن نام رشکت تاسیس 

کند از متام شهرتی که شام تا آن وقت خلق کرده اید بهره خواهد برد. این کار کامالً قانونی است، چون شام در ثبت رشکت تان به آن نام پیش قدم نشده اید.

ظرفیت پایین دریافت حامیت:

درصورتی که جواز تجاری معترب نداشته باشید، مراکز اعالن دهی، رشکای تجاری، رسمایه گذاران، حکومت، و ادارات متویل کننده ممکن نتوانند با شام کار 

و  ثبت  باشند.  نداشته  می کنند،  ارایه  کننده  متویل  ادارات  و  افغانستان  حکومت  که  تخنیکی  و  مالی  حامیت  از  بهره گیری  فرصت  غیررسمی  تشبثات  کنند. 

راجسرت رسمی به تشبث هویت قانونی الزم برای برسمیت شناخته شدن بعنوان یک تشبث رسمی و سود بردن از این منابع را میرس می سازد.

جغرافیایی: محدودیت های 

بعنوان یک تشبث غیررسمی، حضور شام به ساحه ای که کار خود را از آن رشوع کرده اید محدود خواهد ماند. شام شاید در توسعه ی تشبث خود به والیات دیگر 

افغانستان با هامن نام تجاری، با مشکالتی مواجه شوید. اگر شام این کار را انجام دهید، ممکن با برخورد مسئولین حکومتی مواجه شوید. درعین حال، ممکن 

کسی بدون جواز تجاری به شام زمین و دفرت به اجاره ندهد.
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دسرتسی به منابع مالی:

توانایی دسرتسی به منابع مالی بخاطر گرداندن چرخ رشکت یکی از عوامل مهم موفقیت رشکت شام است. بانک ها و نهادهای مالی به تشبثاتی که جواز رسمی 

تجارتی نداشته باشند، قرض منی دهند. نهادهای قرضه های کوچک به افراد قرضه می دهند، ولی مبلغی را که می توانید قرضه بگیرید، بسیار محدود است و 

ممکن برای پیش برد فعالیت های رشکت شام کافی نباشد.

مالحظاتی درمورد زمان ثبت و راجسرت:

از  قبل  کنید.  ارزیابی  و  بدانید  را  تشبث  ثبت  و  رسمی  اقتصاد  به  شدن  وارد  عواقب  درعین حال  شام  دارد،  وجود  نقایصی  غیررسمی  تجارتی  کار  در  اگرچه 

تصمیم گیری برای ثبت تشبث، برخی نکات مهم را مدنظر بگیرید:

گزارش دهی مالیات به حکومت:

متام تشبثات، رسمی و غیررسمی، باید مالیات بپردازند. قانون مالیات برعایدات افغانستان از متام تشبثات می خواهد که عواید خود را گزارش دهند، مالیات 

را وضع و به دولت بپردازند، مصارف خود را گزارش دهند و بیالنس شیت ساالنه را به دولت تسلیم منوده و از هرگونه نفع تجاری مالیه بپردازند.

اما مهم است که بدانید اگر شام در رشوع کار عواید یا فعالیت نداشته باشید، باید گزارش های دوره ای را به دفاتر مربوطه ی وزارت مالیه تسلیم دهید. شاید شام 

بخاطر عدم گزارش دهی از عواید یا مصارف خود مطابق قانون، جریمه شوید. از ایرنو، اگر شام به فکر ایجاد تشبث هستید و هنوز فروشات ندارید یا به کدام 

فعالیت تجاری دست نزده اید، باید توجه داشته باشید که آیا الزم است رشکت خود را فوراً ثبت کنید یا خیر. اگر در رشوع کار تشبث مطمنئ نیستید، یا فکر 

می کنید که در آینده دست به آغاز تشبث خواهید زد، ممکن ثبت رشکت خود را تا زمان آماده شدن برای رشوع کار، به تعویق اندازید. درغیر آن، گزارش های 

مالیاتی را حتی اگر هیچ فروش نداشته باشید، بازهم باید خانه پری کنید.

اگرچه یکی از منافع ثبت زودهنگام تشبث این است که نام موردنظر تجاری خود را می توانید بدست آورید. تنها شام می توانید تصمیم نهایی را بگیرید و بگویید 

که کدام تصمیم درست است، اما باید از مسئولیت های تان در تکمیل گزارش مالیاتی بعد از ثبت آگاه باشید.

حفاظت از براند و فواید قانونی:

تشبثات رسمی از هویت قانونی الزم برای حفاظت از برند، مالکیت فکری، دیزاین محصوالت و نام تجاری خود برخوردار می باشند. شام می توانید این ها را در 

دپارمتنت مالکیت فکری ریاست ثبت مرکزی، ثبت کرده و نگذارید که دیگران برند شام را کاپی کنند. جواز تجاری به شام اجازه می دهد تا درصورتی که تشبث 

یا فرد دیگر بصورت غیرقانونی برند شام را کاپی کند، اقدام قانونی منایید. از طریق حفاظت قانونی جواز تجاری و نام تجاری ثبت شده، شام می توانید تشبث 

خود را در سطح ملی و بین املللی توسعه دهید.

حامیت و همکاری تجاری:

ثبت رسمی تشبث به حکومت، ادارات کمک کننده، رسمایه گذاران و رشکای تجاری اجازه خواهد داد تا با رشکت شام مراوده و کار داشته باشند، از آن حامیت 

کنند و محصوالت شام را خریداری منایند.

بطور مثال، وقتی رویا مایار بعد سه سال کار غیررسمی رشکت لبنیاد خود را ثبت کرد، از بابت همکاری تشبثات محلی و ادارات کمک کننده عوایداش باال 

رفت. یک سوپرمارکیت سند سفارش لبنیات را با او امضا کرد که به رشکت او اجازه می داد بصورت دوامدار محصوالت لبنی خود را به سوپرمارکیت عرضه کند. 

او ماشین بسته بندی کوچکی را از یک اداره ی متویل کننده بدست آورد، درحالی که آن اداره قبل از ثبت، هیچ گونه کمک مالی و تخنیکی به او منی داد.

ادامه ی کار تجارت، متدید جواز آن و رعایت  توانایی و عالقه مندی خود در  باید  به ثبت رشکت می گیرید،  فواید ثبت تشبث فراوان است. وقتی شام تصمیم 

قوانین و مقررات را ارزیابی منایید.

قوانین دیگر:

عالوه بر مقررات ثبت تشبث، حکومت افغانستان قوانین دیگر نیز برای تنظیم امور تجاری و رسمایه گذاری افغانستان دارد. برخی قوانین اثرگذار 

بر تشبثت تجاری قرار ذیل می باشند:

قانون مالیات بردرآمد	 

قانون کار	 
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قانون رشکت های محدوداملسئولیت	 

قانون تجارت	 

قانون قراردهای تجاری و فروش ملکیت	 

قانون مشارکت	 

قانون سازمان های غیردولتی.	 

باید به یاد داشته باشید که این قوانین بسیار مفصل می باشند و شاید نتوانید همه ی آن ها را یاد بگیرید، اما باید بدانید که برای این بخش های کاروبار قوانین 

و مقررات ساخته شده است. از یک کارشناس حقوقی کمک بگیرید یا با یک مربی یا مشاور صحبت کنید تا اطالعات بیشرت کسب منایید.

C  تعریف اصطالحات این بخش

بیالنس شیت- سند مالی که نشان می دهد شام در زمان معین در رشکت خود چه مقدار داریی دارید و چه مقدار مدیون اید.

برند- سمبول، لوگو، یا نام سازمان ها و تشبثات برای تفکیک محصوالت شان از سایر محصوالت در بازار.

مالکیت معنوی- افکار، ایده ها یا شیوه های اختصاصی یک شخص یا رشکت که دیگران حق ندارند بدون اجازه از آن استفاده کنند.

رسمایه گذار- فرد یا رشکتی که به امید کسب عواید مالی و سهم گرفنت در موفقیت شخص یا رشکت دیگر به آن شخص یا رشکت پول می پردازد.

نوعی از رشکت که چیزی در میان رشکت تضامنی و رشکت سهامی قرار داشته و بخاطر حفاظت از دیون ساخته  رشکت محدوداملسئولیت )ال.ال.سی(- 

شده است.

عاید- پولی که معموالً از منبع فروش محصوالت و خدمات به رشکت می آید.

افراد،  می توانند  تجاری  نشانه های  مالکان  می شوند.  شناسایی  ویژه  خدمات  و  محصوالت  منبع  بعنوان  معموالً  که  عبارتی  یا  دیزاین  نشانه ،  تجاری-  نشان 

سازمان های تجاری یا نهاد حقوقی دیگر باشد. 

B :برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

چگونه تشبث خود را راجسرت کنم؟ 2. ثبت و راجسرت رسمی تشبث	 

رشایط قانونی برای ایجاد تشبث چیست؟ 2. ثبت و راجسرت رسمی تشبث	 

قبل از راجسرت تشبث چه چیزی را باید بدانم؟ 2. ثبت و راجسرت رسمی تشبث	 

آیا کدام نوع راجسرت دیگری هم الزم است؟ 2. ثبت و راجسرت رسمی تشبث	 

مالیات تجاری چیست؟ 2. ثبت و راجسرت رسمی تشبث 	 

A ابزار بیشرتی که در این زمینه موجود است

فلوچارت پروسه ی ثبت و راجسرت تشبث

ریفرنس رسیع ادارات حکومتی حامی تشبث
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 .2
چگونه تشبث خود 

را راجسرت کنم؟  
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L اساسات

پروسه بدست آوردن جواز تجارتی نسبتاً  آسان می باشد. ماهیت، سکتور و نوع کاروبار تان احتامالً بر تعداد گامهای که برای اخذ جواز تجارتی برمیدارید، تاثیر خواهد داشت.

در زمینه دو اداره وجود دارد که صالحیت صدور جواز تجارتی را دارا می باشند تا با استفاده از جواز منحیث یک کاروبار انتفاعی مجاز فعالیت در 

عرصه اقتصادی باشید:

 	)ACBRIP( ریاست ثبت مرکزی فعالیت های تجارتی ، مشاغل و مالکیت فکری

شاروالی ها، مثالً شاروالی کابل برای تشبثات کوچک	 

عادی ترین نوع ثبت برای کاروبارهای کوچک عبارت از شاروالی های کوچکی اند جایکه تشبثات فعالیت می کنند. بطور مثال، مالکین دوکاکین یا تشبثات کوچک 

پرچون فروشی در شهر کابل جواز کار خود را از شاروالی کابل بدست می آورند چون اندازه و فعالیت های  این تشبثات بسیار کوچک می باشد. در حالیکه شام 

همچنان می توانید کاروبارهای کوچک را در ریاست ثبت مرکزی فعالیت های تجارتی، مشاغل و مالکیت فکری )ACBRIP( نیز ثبت منائید، این اداره معموالً با 

جوازهای رسوکار دارد که تشبثات به پختگی رسیده به آن نیاز دارند، مثالً جوازهای واردات و صادرات. حکومت پالن دارد تا ACBRIP  منحیث اخرین و یگانه اداره 

ثبت جواز فعالیت مناید، در حالیکه ادارات دولتی مربوطه دیگر خدمات را از ACBRIP منحیث مرجع مکمل ثبت کاروبار یا تشبث فراهم خواهد منود.

در زمینه،  نهادهای  تخصصی تر دیگر نیز وجود دارند که ممکن شام نظر به نوع کاروبار تان به آن مراجعه منائید. شام ممکن به ثبت تشبث تان در چندین 

اداره یا نهاد دولتی نیاز داشته باشید. به طور مثال، اگر پالن باز منودن یک رستورانت دارید، پس نیاز دارید تا پروسه ثبت کاروبار تانرا از ACBRIP آغاز منائید، 

اما قبل ازاینکه ACBRIP بتواند جواز تجارتی را صادر مناید، شام به جواز اضافی از وزارت صحت عامه و شاروالی مربوطه نیز نیاز دارید. به همین گونه، ارائه 

کنندگان خدمات انرتنیتی نیاز دارند تا جواز اضافی را از  اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان )ATRA( بدست آورده و فیس جداگانه را به آن اداره بپردازد. 

ذیالً چند مثال از تشبثات و نیاز  آنها برای بدست آوردن جواز از یک نهاد دولتی مختلف، ارائه می گردد:

جواز تبادل ارزهای خارجی – د افغانستان بانک	 

شفاخانه خصوصی – وزارت صحت عامه	 

مکتب خصوصی – وزارت معارف	 

رشکت تولید فلم – وزارت اطالعات و فرهنگ	 

مطبعه خصوصی – وزارت اطالعات و فرهنگ	 

رشکت ترانسپورتی – وزارت ترانسپورت و هوا نوردی ملکی	 

رشکت توریستی و سیاحتی – وزارت اطالعات و فرهنگ	 

اینکه  از کدام ادارات دولتی به بدست آوردن جواز نیار دارید ارتباط به سکتوری میگیرد که تشبث یا کاروبار تان به آن تعلق دارد. اما هر نوع تشبث به جوازها و 

ثبت اضافی نیاز نخواهد داشت. به طور مثال، یک رشکت تحقیقات بازار برای ادارات دولتی یا غیر دولتی جواز اضافی را ایجاب منی کند، بلکه به جواز تجارتی 

ACBRIP نیاز دارد. شام در مورد اینکه کدام ثبت و جواز برای نوع  مشخص کاروبار تان رضوری می باشد، به تحقیق نیاز خواهید داشت. 

K بیشرت بدانیم

زمانی که کاروبار را آغاز می منائید، تشبث شام بنام یک اداره یا نهاد انتفاعی یاد میشود. این مبعنی آنست که شام می توانید از فعالیت اقتصادی تان منفعت 

بدست آورید. این نوع نهاد یا اداره از نهادهای دیگر مانند موسسات غیر انتفاعی که برای فعالیت قانونی نیازهای قانونی را برآورده میسازد اما منی تواند منفعت 

را بدست آورد، فرق می کند. این نوع نهادها بنام موسسات غیر انتفاعی )NGOs( یاد میشود و در وزارت اقتصاد ثبت و راجسرت می گردد. شکل دیگر نهاد 

قانونی عبارت از اتحادیه ها یا شبکه های اند که در واقع موسسات اجتامعی اند که ماموریت غیر انتفاعی را بعهده دارند. این موسسات در وزارت عدلیه دولت 

ثبت و راجسرت می گردند. جهت اخذ جواز برای کاروبار غیر انتفاعی، مراحل ذبل را طی منائید:  

مرحله یا گام 1: تحقیق

ثبت تشبث تان نه تنها یک نیاز قانونی دولت می باشد بلکه یک تصمیم مهم تجارتی نیز برای تان تلقی می گردد. شام مانند یک فعالیت مهم تجارتی، باید قبالً 
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برای تحقیق نیز خود را آماده سازید. تحقیق مذکور باید شامل این موضوعات باشد: تشخیص جنبه های تشبث تان که بر نوع ثبت و راجسرت مورد نیاز تاثیر 

خواهد داشت )مثالً: سکتور، موقعیت تشبث، وغیره(، تصامیم در مورد نام، براند و ساختار تشبث تان،  تشخیص پروسه ثبت و راجسرت. با تکمیل این تحقیق، 

میتوانید  تصامیمی را که در مراحل یا گامهای بعدی ارائه می گردد، اتخاذ منائید.

مرحله یا گام 2: انتخاب نام تشبث

شام به ثبت و راجسرت نام تشبث تان نیاز خواهید داشت تا تشبث دیگری نتواند از هامن نام استفاده مناید. نامی را که برای تشبث تان انتخاب منوده اید بسیار 

اهمیت دارد زیرا با استفاده از همین نام مشرتیان احتاملی در اینده و موجود تان تشبث تانرا بیاد داشته و با آن در ارتباط خواهند بود. قبل از مراجعه به دفرت 

جواز، الزم است فهرست حد اقل 10 نام تشبث را که فکر میکنید در موفقیت تشبث تان نقش خواهد داشت، ترتیب منائید. خیلی اوقات، طوری اتفاق میافتد 

که نام تشبث که یک متشبث زیاد دوست دارد قبالً توسط کس دیگری برگزیده شده می باشد. شام منیتوانید نام تشبث را که به شخص یا رشکت دیگری تعلق 

دارد، ثبت و راجسرت منائید. شام میتوانید در www.ACBR.GOv.Af که ویباسیت   ACBRIP می باشد جستجو منائید تا دریابید که آیا نام برگزیده شام قبالً توسط 

کس دیگری برگزیده شده است یا خیر. اگر با عین نام تشبث وجود داشت، به این معنی است که شام منیتوانید از هامن نام برای تشبث تان استفاده منائید. 

بطور راه بدیل، میتوانید از دفرت  ACBRIP  معلومات بگیرید که آیا نام مورد پسند تان وجود دارد یا خیر.

بعد ازینکه جواز تجارت را بدست آوردید، شام میتوانید نام ای را که برای تولیدات یا خدمات تان انتخاب منوده اید، ثبت و راجسرت منائید. بطور مثال، سارا 

تشبث شیرینی پزی را آغاز منوده و نام آنرا »شیرینی پزی کابل« گذاشت. همچنان سارا تصمیم گرفت تا نام »کیک ویژه کابل« را راجسرت مناید تا شیرینی پزی 

های دیگر نتوانند از عین نام که او برای تولیدات خویش برگزیده است استفاده کنند.

گام 3: برگزیدن یک ساختار قانونی

مهم است برگزینید که آیا میخواهید رشکت خود را منحیث موسسه انفرادی ثبت و راجسرت منائید تا منحیث رشاکت. اگر رشیک تجارتی دارید که در رشکت تان 

سهم دارد، پس ممکن شام بخواهید جواز رشاکت با مسئولیت محدود را اخذ منائید. اما اگر شام یگانه مالک کاروبار تان هستید، در آنصورت جواز را منحیث 

یگانه مالک اخذ خواهید منود.

گام 4: برگزیدن موقعیت

شام مکلف هستید تا دفرت راجسرت شده را برای رشکت تان داشته باشید. اداره ACBRIP هنگام ثبت و راجسرت از شام میخواهد تا آدرس تشبث تانرا با اثبات 

ارائه منائید. شام میتوانید محل را برای دفرت کرایه بگیرید، از خانه خود استفاده منائید، یا از محل کاری همکار تان کار گیرید، اما مهم است تا اثبات قابل 

قبول آدرس دفرت تانرا ارائه منائید. الزم است موقعیتی را برگزینید که در آن فعالیت خواهید منود. تغییر آدرس تشبث در آینده پرداخت فیس را ایجاب خواهد 

منود، بناً بهرت است آدرس درست را در مرحله ثبت و راجسرت انتخاب منائید.  

گام 5: جزئیات متاس تشبث تانرا فراهم منائید

از شام خواسته خواهد شد تا هویت حقوقی و معترب خود  و رشیکان تانرا اگر داشته باشید، ارائه منائید. همچنان دفرت جواز از شام تقاضا خواهد منود تا شامره 

های تلفونی و جزئیات متاس تشبث تانرا فراهم منائید. این جزئیات متاس در دیتابیس دفرت جواز برای استفاده رسمی مامورین دولتی، حفظ خواهد گردید. 

تعداد زیاد کارآفرینان با داشنت شامره تلفون، آدرس ایمیل و دیگر حسابهای رسانه های اجتامعی رسمی میخواهند جزئیات متاس شخصی و رسمی شانرا از 

هم جدا نگهدارند.

 

گام 6: اماده ساخنت اسناد رضوری

شام  باید اسنادی را که هویت تان، ادرس تشبث تان، سن سهمدار، منرب تشخیصیه مالیه دهنده را نشان دهد و همچنان سایر معلوماتی که دفرت جواز به آن 

نیاز خواهد داشت، اماده سازید. بخاطر اینکه همه اسناد رضوری بروقت  آماده باشد، الزم است از آماده بودن اسناد ذیل قبل از مراجعه به دفرت جواز اطمینان 

حاصل منائید: 

اسامی سهمدار )سهمداران(، اسامی که در تذکره یا پاسپورت شان وجود دارد.	 

سن سهامداران باید حد اقل 18 سال باشد.	 

اسم مشخص تشبث که توسط کدام شخص یا رشکت دیگر برگزیده نشده باشد.	 

مدارک آدرس مانند قرارداد اجاره، قباله جایداد، یا اسناد مشابه دیگر.	 

اصل اسناد دارای منرب تشخیصیه مالیه دهنده تان که توسط وزارت معارف صادر گردیده و نشان میدهد که هیچ نوع مالیات واجب االداء به دولت باقی 	 

منانده است.
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اساسنامه رشکت تان اگر آنرا منحیث رشکت محدود املسئولیت راجسرت منوده باشید. 	 

چهار عکس هر سهمدار.	 

جوازهای سکتوری از هر نهاد یا اداره مربوطه دولتی، در صورتی که قابل اجراء باشد.	 

رسید پرداخت فیس جواز  به بانک تعیین شده.	 

اسناد تحصیلی یکی از سهمداران برای رشکت های خدمات مشاوره ای و حقوقی.	 

فهرست اسناد می تواند نظر به مورد فرق کند، اما اسناد فوق می تواند یک نقطه آغاز خوب را فراهم مناید. 

گام 7: مراجعه به اداره صدور جواز

ACBRIP در کابل و مامورین منطقوی آن در سایر والیات برای راجسرت منودن تشبث تان  از  آماده ساخنت همه اسناد مورد رضورت، به  دفرت مرکزی    بعد 

مراجعه منائید. اگر در والیتی فعالیت دارید که دفرت ACBRIP در آنجا وجود ندارد، پس میتوانید به نزدیکرتین دفرت والیتی ACBRIP  مراجعه منوده و تشبث 

تانرا رجسرت کنید. بعد از مراجعه و ارائه اسناد تان، مامورین مربوطه اسناد شام را بررسی منوده و شام را در جریان پروسه متباقی رهنامیی خواهند منود.

)TIN( گام 8: اخذ منرب تشخیصیه مالیه دهنده

منرب تشخیصیه مالیه دهنده توسط دولت برای تشبث تعیین می گردد تا تشبث هنگام ارائه معلومات به دولت و نهادهای دیگر مانند بانک ها و ارگانهای محلی 

دولتی برای پرداخت مالیات، ارائه فورم ها، باز منودن حساب بانکی، وغیره از آن استفاده مناید. تشبث انفرادی میتواند از منرب تشخیصیه مالیه دهنده انفرادی 

استفاده مناید، اما برای دیگر فورم های تشبث مانند رشکت محدود املسئولیت، تشبث منرب تشخیصه مالیه دهنده را جدا از سهامدار اش خواهد داشت. بیاد 

داشته باشید که شام منرب تشخیصیه مالیه دهنده )TIN( را از وزارت مالیه اخذ می منائید و TIN انفرادی تان باید معلوم کند که آیا مالیاتی به دولت باالی 

تان واجب االداء منی باشد. 

گام 9: جزئیات جواز تشبث خود را بررسی منائید

بعد از تکمیل پروسه ای که دفاتر ACBRIP  آنرا الزم میداند، شام کاپی جواز تشبث تانرا برای مرور اخذ خواهید منود. الزم است نام تشبث، امالی اسم خود 

و رشیک تانرا و دیگر جزئیات را قبل از تائید آن خوب بررسی منائید. بعد از اینکه این همه جزئیات مورد تائید تان قرار گرفت، دفرت جواز، جواز دارای اعتبار 

تشبث را به شام چاپ خواهد منود.    

اعتبار نگهداشنت جواز،   بر دارای  توانایی های مالی و عالقه مندی تان مبنی  به  تانرا نظر  اعتبار دارد. شام میتوانید جواز تشبث  برای یکسال  اقل  جواز حد 

برای یکسال، دو سال یا سه سال تجدید منائید.

بخاطر درک بهرت پروسه راجسرت تشبث، به »جریان پروسه راجسرت تشبث« در بخش های ابزارهای  مربوط به این سوال، مراجعه منائید. 

C تعریف اصطالحات این بخش

رشکت محدوداملسئولیت )ال.ال.سی(- نوعی از رشکت که چیزی در میان رشکت تضامنی و رشکت سهامی قرار داشته و بخاطر حفاظت از دیون ساخته 

شده است.

نفع- مبلغی که بعد از کرس مصارف از عاید )درآمد( باقی می ماند.

سهم دار- شخص، رشکت یا نهادی که صاحب حداقل یک سهم در رشکت است.

تشبث انفرادی- تشبثی که تنها یک مالک داشته و توسط یک فرد رهربی می شود، و میان تشبث و مالک آن هیچ تفکیکی وجود ندارد.

منرب تشخیصیه مالیه دهنده – منربی که توسط دولت برای تشبث تعیین می گردد تا تشبث هنگام ارائه معلومات به دولت و نهادهای دیگر مانند بانک ها و 

ارگانهای محلی دولتی برای پرداخت مالیات، ارائه فورم ها، باز منودن حساب بانکی، وغیره از آن استفاده مناید.
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B :برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

راجسرت تشبث چیست و چرا باید رشکت خود را ثبت و راجسرت کنم؟ 2. ثبت و راجسرت رسمی تشبث	 

رشایط قانونی برای ایجاد تشبث چیست؟ 2. ثبت و راجسرت رسمی تشبث	 

قبل از راجسرت تشبث چه چیزی را باید بدانم؟ 2. ثبت و راجسرت رسمی تشبث	 

به کدام نوع تصدیق، جواز و اجازه نیاز دارم؟ 2. ثبت و راجسرت رسمی تشبث	 

آیا کدام نوع راجسرت دیگری هم الزم است؟ 2. ثبت و راجسرت رسمی تشبث	 

A ابزار بیشرتی که در این زمینه موجود است

چک لیست سوابق تشبث

فلوچارت پروسه ی ثبت و راجسرت تشبث

فیس های معمول ثبت و راجسرت تشبث
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 .3
رشایط قانونی برای 

ایجاد تشبث چیست؟
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L اساسات

چیزی مهمیکه باید در برگزیدن ساختار قانونی تشبث تان درنظرگرفته شود هامنا مسئولیت شخصی است. اگر میخواهید کاروباری را آغاز منوده و میل دارید 

تا دارایی های شخصی تانرا در معرض خطر آغاز و ناموفق شدن قرار دهید، پس شام میتوانید یک تشبث یا مالک انفرادی باشید. 

مالک یا تشبث انفرادی بودن یک پروسه آسان و ساده ای است که عمدتاً بدست آوردن جواز تشبث، باز منودن حساب بانکی و رعایت همه مقررات دولتی را دربر می 

گیرد. بدون شک، زیان یا جنبه منفی تشبث انفرادی این است که همه دارای های شخصی تان و دارایی های تشبث در خطر ناموفق شدن تشبث تان قرار می گیرد. 

اگر بخواهید مالک یا تشبث انفرادی باشید و تشبث تان به ناکامی مواجه شود، پس این مبعنی آنست که تنها تشبث تان به ناکامی مواجه منیگردد بلکه همه دارایی 

های شخصی تانرا نیز از دست خواهید داد. به همین گونه، با مالکیت یا تشبث شخصی اگر یکی از مشرتیان تان  از تشبث تان ناخوشنود، زخمی یا متحمل زیان 

شود و دست به اقدام قانونی زند، پس حل و فصل قانونی نه تنها به دارایی تشبث تان تاثیر خواهد داشت بلکه داریی های شخصی تانرا نیز مورد تاثیر قرار خواهد داد.

در مورد تشبث یا مالکیت انفرادی، از نظر قانونی شام و تشبث شام با هم گره خورده اید. این امر هنگام آغاز یک کاروبار معموالً یک شیوه خطرناک تصور می گردد.

های  دارایی  از  قانوناً  تشبث  های  دارایی  محدود،  مسئولیت  در  منایند.  انتخاب  محدود«  »مسئولیت  با  را  تشبث  ساختار  نوع  میخواهند  کارآفرینان  بیشرتین 

با »مسئولیت محدود«، مسئولیت  به عدم موفقیت مواجه گردد.  نتواند  تلقی می گردد که تشبث  زیاد مهم  این فرق زمانی  تان جدا تصور می گردد.  شخصی 

متشبث  تنها به دارایی های تشبث محدود می باشد. در صورت ناکامی تشبث، تنها دارایی های تشبث از بین میرود. دارایی های شخصی کار آفرین مورد تاثیر 

قرار نخواهد گرفت چون از لحاظ قانونی از دارایی های تشبث جدا می باشد. 

K بیشرت بدانیم

شامر زیاد متشبثین نخست در مورد آغاز تشبث شان فکر می کنند و بعدها در مورد اینکه چطور باید آنرا سازمان دهند. برعکس افکار عمومی، مهم است راجع 

به ساختار قانونی تشبث تان در اوایل فکر کنید.

برگزیدن ساختار قانونی درست برای تشبث تان، می تواند دارایی شخصی شام را محافظت منوده و شام را از پرداخت مالیات غیر رضوری نجات دهد. هر چه 

زودتر ثبث تانرا سازماندهی می منائید به هامن اندازه زودتر از منفعت ها بهره خواهید برد. 

انواع عادی تشبثات

انواع عادی تشبثات عبارت اند از:

موسسه یا مالکیت انفرادی	 

رشاکت	 

رشکت دارای شخصیت حقوقی	 

رشکت محدود املسئولیت 	 

موسسه انفرادی یک ساختار بسیار عادی و ساده برای یک کاروبار تلقی می گردد. این نوع ساختار به مالک تشبث یا کاروبار کنرتول مکمل همه جنبه های 

تشبث را می دهد. شامر زیاد مالکان تشبثات در افغانستان میخواهند این نوع ساختار تشبث را برگزینند چون این ساختار به آنها استقاللیت، انعطاف پذیری 

و صالحیت کامل بر تشبث را فراهم می مناید. اما همچنان این مبعنی آنست که مالک تشبث شخصاً مسئولیت همه مکلفیت های مالی تشبث را بعهده دارد. 

رشاکت با موسسات تک مالکی )موسسات انفرادی( مشابهت دارد، اما در رشاکت دو یا بیشرت از دو نفر رشیک می باشند. مزایای عمده رشاکت این است که 

منفعت ها و خسارات بر عواید مالیاتی رشیک انفرادی گزارش می گردد )به این معنی که منفعت و خسارت افراد و تشبث یکجا گزارش می گردد(. زیان عمده 

آن، مانند تک مالکی یا موسسه انفرادی، این است که هر رشیک در برابر مکلفیت های مالی تشبث شخصاً مسئول می باشد. 

  

رشکت دارای شخصیت حقوقی یک نهاد قانونی است که دارای شخصیت جداگانه از مالکان خویش می باشد. رشکت برای اداره مسئولیت های یک نهاد یا 

برابر مکلفیت های مالی  مالکان تشبث در  یا  را کاهش می دهد چون مالک  این است که مسئولیت شخصی  مزایای اصلی رشکت  ایجاد می گردد.  موسسه 
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شخصاً مسئول منی باشند. زیان ها یا نقاط منفی عمده آن این است که ایجاد رشکت بسیار گران متام میشود و به نگهداری اسناد و سوابق زیاد نیاز دارد. 

  

رشکت محدود املسئولیت یا »ایل ایل سی« یک نوع رشاکت ترکیبی ای است که به مالکان فرصت میدهد تا منفعت را از هر دو نوع تشبث که عبارت از رشکت 

و رشاکت  است بدست آورد. یکی از مزایای عمده آن این است که این نوع ساختار کاروبار مالکان را در برابر مسئولیت شخصی محافظت می مناید.

انواع تخصصی تر نهادهای سازمانی دیگر نیز وجود دارد. بطور مثال، شام ممکن بخواهید یک موسسه غیر انتفاعی را ایجاد منائید که در افغانستان نظر به 

فعالیت های هامن اداره  از جانب وزارت اقتصاد یا وزارت عدلیه نظارت می گردد. اگر بخواهید که راجع به این ساختارهای تخصصی پی بربید، الزم است با 

متخصص مشوره کنید و یا به وزارت های مربوطه مراجعه منائید.

عواملی که باید درنظر گرفته شود

برای انتخاب مناسبرتین ساختار قانونی برای تشبث خویش، الزم است وضعیت خود را بررسی منائید.

نخست، مسئولیت قانونی را درنظر گیرید. آیا  تشبث تان خطرات زیادی را در قبال دارد؟ اگر دارد، پس شام ممکن بخواهید یک رشکت سهامی یا رشکت محدود 

املسئولیت را در نظر گیرید. این کار مسئولیت شخصی را کاهش داده و دارایی های تان را محافظت خواهد منود.

همچنان شام ممکن در مورد پیامدهای مالیاتی هر نوع تشبث فکر منوده و بدانید که این پیامدها باالی تشبث تان چه تاثیری دارد. فیس اخذ جواز تشبث، 

میزان های جریمه مالیاتی، و دیگر فیس های قابل اجرا برای رشکت های محدود املسئولیت نسبت به موسسه یا مالک انفرادی باالتر می باشد. بطور مثال، 

هرگاه مالک انفرادی در پرداخت باقیات مالیه تکلیفی )مالیه دستمزد( تاخیر مناید، جریمه آن در حال حارض فی روز کاری 30 افغانی می باشد، در حالیکه در 

مورد مشابه، رشکت محدوداملسئولیت یا رشاکت باید در صورت تاخیر پرداخت مالیه باید فی روز کاری 100 افغانی جریمه بپردازد. در هر صورت، شام باید فکر 

کنید که آیا مزایای مالیه برای مالک یا موسسه انفرادی بیشرت از خطراتی می باشد که تشبث در صورت ورشکستگی در معرض آن قرار می گیرد.   

الزم است در مورد انعطاف پذیری فکر کنید. آیا انعطاف پذیری برایتان مهم است؟ آیا به اتخاذ همه تصامیم عادت دارید؟ اگر چنین باشد، موسسه یا مالکیت 

انفرادی می تواند بهرتین گزینه باشد. اما اگر میخواهید رشیک داشته باشید تا مسئولیت و خطرات را با شام مشرتکاً  متقبل شود، پس ممکن شام در مورد 

یک یا دو سهمدار در تشبث تان فکر کنید. مهم است شام و رشیک )رشیکان( تان دارای مهارتها، منابع و توانایی های متمم و تکمیل کننده یکدیگر باشید. 

همچنان الزم است دیدگاه مشرتک برای رشکت داشته و بتوانید یکجا کار کنید. خیلی اوقات، تشبثات یک دوست یا عضو فامیل خود را منحیث رشیک انتخاب 

می منایند چون به نظر آنها باالی دیگران منی توان اعتامد کرد. اعتامد در انتخاب رشیک اهمیت دارد، اما توامنندی یکجا کردن، یکدیگر را حسابده قرار دادن، 

رشیک ساخنت منابع و سهمگیری مساویانه در رشد تشبث نیز مهم تلقی می گردد. هرگاه بخواهید یک رشیک را برگزینید، الزم است مالکیت رشکت را بشکل 

تحریری مستند سازید.  ACBRIP بر شام و رشیک )رشیکان( تان الزم میگرداند تا اساسنامه ای را برای رشکت خویش تهیه و ترتیب منوده و باالی آن موافقت 

منائید که سهم مالکیت هر شخص در رشکت را نشان دهد.

اخیراً، شام نیازمندی های آینده تشبث خود را درنظر خواهید گرفت. آیا فکر می کنید که تشبث تانرا یک روز بفروش خواهید رسانید؟ آیا میخواهید در آینده 

فرزندان تان مسئولیت تشبث تانرا بعهده گیرند؟ زمانی که در مورد ساختار تشبث تان تصمیم گیرید، الزم است در فکر اهداف آینده خویش نیز باشید.

C تعریف اصطالحات این بخش

دارایی ها- هرچیز ارزشمندی که رشکت شام در ملکیت خود دارد.

درآمد- متام پول هایی که به یک رشکت از منبع فروشات، خدمات یا قرضه وارد می شود.

التزام- مسئولیتی که از سوی قانون الزامی شمرده شده است.

نوعی از رشکت که چیزی در میان رشکت تضامنی و رشکت سهامی قرار داشته و بخاطر حفاظت از دیون ساخته  رشکت محدوداملسئولیت )ال.ال.سی(- 

شده است.

سهم دار- شخص، رشکت یا نهادی که صاحب حداقل یک سهم در رشکت است.
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تشبث انفرادی- تشبثی که تنها یک مالک داشته و توسط یک فرد رهربی می شود، و میان تشبث و مالک آن هیچ تفکیکی وجود ندارد.

B :برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

راجسرت تشبث چیست و چرا باید رشکت خود را ثبت و راجسرت کنم؟ 2. ثبت و راجسرت رسمی تشبث	 

چگونه تشبث خود را راجسرت کنم؟ 2. ثبت و راجسرت رسمی تشبث	 

قبل از راجسرت تشبث چه چیزی را باید بدانم؟ 2. ثبت و راجسرت رسمی تشبث	 

به کدام نوع تصدیق، جواز و اجازه نیاز دارم؟ 2. ثبت و راجسرت رسمی تشبث	 

آیا کدام نوع راجسرت دیگری هم الزم است؟ 2. ثبت و راجسرت رسمی تشبث	 

A ابزار بیشرتی که در این زمینه موجود است

ورک شیت ریفرنس ساختار تشبث
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 .4
قبل از راجسرت تشبث چه 

چیزی را باید بدانم؟
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L اساسات

تان  آیا تشبث  باشید ولی متقین نستید که  آغاز تشبث می  اگر در  باشد، بخصوص  تواند مشکل  و راجسرت یک تشبث می  و ثبت  آغاز  بر  اتخاذ تصمیم مبنی 

موفق خواهد بود یا خیر. اگر معلومات مهم و رضوری را قبل از ثبت و راجسرت تشبث تان مطالعه منوده و آنرا در نظر گیرید، پس می توانید تصمیم بهرت را در 

این رابطه اتخاذ منائید.

شامر زیاد مالکان تشبثات کوچک بطور غیر رسمی و بدون ثبت و راجسرت فعالیت می منایند. آنها ممکن از توانایی شان پیرامون پرداخت هزینه های ثبت و 

راجترس تشبث  یا مالیات نگرانی داشته باشند. امکان دارد آنها از مقررات و گامها یا مراحل رضوری ثبت و راجسرت تشبث هراس داشته باشند. شاید  رعایت 

مقررات و طی منودن مراحل ثبت و راجسرت تشبث بسیار مشکل بنظر رسد. بطور مثال، زمانی که سلطانه و شوهرش پالن داشتند تا یک کلب ورزشی جدید 

را برای دخرتان زیر سن 15 سال باز منایند، آنها از بدست آوردن عواید کافی برای پرداخت مصارف رشکت شان وهمچنان از توانایی پرداخت مصارف ثبت و 

راجسرت تشبث شان و اخذ جواز معترب، متیقین نبودند.     

قانونی  نیاز  تنها یک  نه  کار  این  و راجسرت می مناید.  ثبت  را  بنظر رسد همیشه تشبث خود  تجارتی  زیرک که میخواهد یک مسلکی  و  اما، مشتبث هوشمند 

است، بلکه ثبت و راجسرت متشبث را محافظت منوده و او را کمک می کند تا به منابعی که برای رشد تشبث اش رضوری تلقی میگردد، دسرتسی داشته باشد.

در ارتباط به موضوع سلطانه، بعد از یک سلسله تحقیقات و بحث ها با خویشاوند اش که در دفرت مربوطه در دولت کار میکرد، او دریافت که ثبت و راجسرت کلب 

ورزشی اش ارزش داشت چون بدون ثبت و راجسرت آنها منیتوانستند حامیان را بدست آورند، براند خوب را ایجاد منایند، با کلب های ورزشی دیگر همکاری 

منایند یا در مسابقات بزرگ سهم گیرند. آنها درک منودند که مقدار فیس جواز کم است و با عوایدی که بدست می آورند میتوانند هزینه تجدید جواز و مالیه 

را بپرداخته  و همچنان منفعتی را نیز بدست آورند. تصمیم شان مبنی بر ثبت و راجسرت منودن تشبث شان معقول بود چون این کار آنها را کمک خواهد منود 

تا  تشبث شان رشد منوده و کارهای خود را بصورت درست انجام دهند. 

K بیشرت بدانیم

اگر قبل از ثبت و راجسرت تحقیق منائید، پس پروسه ثبت و راجسرت تشبث تان کمرت طاقت فرسا خواهد بود. این پروسه کمرت ترسناک بوده و بیشرت قابل مدیریت 

خواهد بود برشطیکه قبل از ثبت و راجسرت با مالکان تشبثات دیگر مشوره منائید، از دفاتر دولتی مربوطه بازدید منائید، منابع انالین را بخوانید، قوانین نافذه 

را مرور منائید و مشوره های متخصصین را بدست آورید. زمانی که به کارهای تان ادامه میدهید، الزم است راجع به یک سلسله موضوعات کلیدی فکر کنید: 

پروسه ثبت و راجسرت:

پروسه ثبت و راجسرت نظر به سکتوری که در آن فعالیت خواهید منود از یک تا چند روز را دربر می گیرد.  مقدار زمانی را که در بدست آوردن جواز رصف خواهید 

منود، در نظر گیرید. به طور مثال، اگر تذکره خود را از اداره ثبت احوال نفوس تائید ننموده اید، پروسه ثبت و راجسرت می تواند وقت بیشرت را دربر گیرد چون 

شام قبل از آغاز پروسه ثبت و راجسرت نیاز خواهید داشت تا به اداره مذکور مراجعه منوده و تذکره تانرا بررسی و تائید منائید.

هزینه ثبت  و راجسرت: 

 پروسه ثبت و راجسرت انواع مختلف هزینه ها را دربر می گیرد. فیس جواز بطور قابل مالحظه کاهش یافته و حاال 100 افغانی می باشد. اما اگر به جوازهای 

اضافی نیاز داشته باشید، پس امکان دارد هزینه های اضافی را به دیگر ارگانهای دولتی بپردازید. همچنان مقدار هزینه به سکتور تشبث تان نیز وابستگی 

دارد. بعنوان یک مثال استثنایی، یک رشکت امنیتی باید مبلغ 400,000 افغانی را فیس جواز برای ثبت و راجسرت جدید  و 200,000 افغانی را فیس تجدید 

جواز بپردازد. اما هزینه ثبت و راجسرت اکرثاً به این اندازه باال نخواهد بود.

یا موسسه  افغانی و برای مالک  فیس تجدید جواز نیز هزینه مهم تلقی می گردد. برای رشکت های محدود املسئولیت، هزینه تجدید برای یکسال 12000 

انفرادی 6000 افغانی میباشد.

ACBRIP، به  الزم است مصارف ثبت و راجسرت را در بودجه تان شامل سازید. برای معلومات بیشرت راجع به مصارف و هزینه مربوطه مطابق به رهنمودهای 

ضمیمه تحت عنوان »فیس ثبت و راجسرت تشبث« مراجعه منائید.
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مالیاتی  پیامدهای 

در حالیکه قانون مالیات بر عایدات افغانستان افراد و تشبثات را مکلف به پرداخت مالیات بر عایدات می سازد، هنگامی که تشبث خود را ثبت و راجسرت می 

از  افغانستان فرار  از پرداخت جریمه های غیر رضوری نجات دهید. دولت  را  تا تشبث خود  را کامالً بدانید  منائید الزم است قوانین و مقررات مالیاتی دولت 

مالیات را جریمه می کند و رشکت ها در صورت عدم پرداخت مالیات ممکن جواز رشکت را از دست داده و مورد پیگرد قانونی قرار گیرند. الزم است اسناد و 

سوابق تانرا درست نگهدارید، عواید خود را گزارش دهید، مالیات قابل اجراء را بپردازید و قوانین را رعایت منائید تا تشبث یا کاروبار خود را محافظت منوده و 

در رشد طویل املدت آن کمک کنید.

توانایی مسدود منودن تشبث یا رشکت

فکر کردن در مورد بسنت تشبث قبل از آغاز آن ممکن عجیب بنظر رسد. اما داشنت سرتاتیژی خروج و فهمیدن راه های بسنت تشبث در صورت عدم موفقیت 

غیرمرتقبه آن یک امر هوشمندانه بحساب میرود. قوانین نافذ در افغانستان، مانند قانون رشکت محدود املسئولیت، به مسئولین تشبثات اجازه بسنت تشبث را 

میدهد. قبل از درخواست برای بسنت تشبث خویش، الزم است تائید اکرثیت سهامداران خود را بدست آورده و مالیات باقیامنده را بپردازید.

حفظ مالکیت معنوی

 شام با  آمادگی برای ثبت و راجسرت عالمت تجارتی، آرم )لوگو(، اسم و دیزاین های تولیدات یا انواع دیگر مالکیت معنوی در بخش »مالکیت فکری« در  ریاست 

ثبت مرکزی فعالیتهای تجارتی، مشاغل و مالکیت فکری )ACBRIP( منحیث جزء پروسه ثبت و راجسرت، میتوانید وقت را رصف جویی منائید. قانون عالمت 

ACBRIP  یک کمیسیون دارد که سکتور تجارتی را نظارت منوده و هر نوع منازعات را  تجارتی افغانستان حفظ مالکیت معنوی را تنظیم می مناید و ریاست 

حل و فصل می مناید. 

شام می توانید به تحقیق خویش ادامه داده و  از طریق متاس با وزارت ها و ادارات مربوطه دولتی معلومات خاص راجع به سکتور مربوطه تان بدست آورید. 

به طور مثال، اگر پالن دارید رشکت خدمات انرتنیتی را آغاز منائید، الزم است طرزالعمل های اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان )اترا( را برای بدست 

آوردن جواز مرور منائید. قوانین، مقررات و طرزالعمل های ادرات تنظیم کننده اکرثاً تغییر میابد. شام باید مراقب این چنین تغییرات باشید تا از رعایت مقررات 

نافذ اطمینان حاصل منائید. 

 

C تعریف اصطالحات این بخش

برند- سمبول، لوگو، یا نام سازمان ها و تشبثات برای تفکیک محصوالت شان از سایر محصوالت در بازار.

نفع- مبلغی که بعد از کرس مصارف از عاید )درآمد( باقی می ماند. 

سهم دار- شخص، رشکت یا نهادی که صاحب حداقل یک سهم در رشکت است.

B :برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

راجسرت تشبث چیست و چرا باید رشکت خود را ثبت و راجسرت کنم؟ 2. ثبت و راجسرت رسمی تشبث	 

چگونه تشبث خود را راجسرت کنم؟ 2. ثبت و راجسرت رسمی تشبث	 

رشایط قانونی برای ایجاد تشبث چیست؟ 2. ثبت و راجسرت رسمی تشبث	 

به کدام نوع تصدیق، جواز و اجازه نیاز دارم؟ 2. ثبت و راجسرت رسمی تشبث	 

آیا کدام نوع راجسرت دیگری هم الزم است؟ 2. ثبت و راجسرت رسمی تشبث	 

مالیات تجاری چیست؟ 2. ثبت و راجسرت رسمی تشبث	 
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A ابزار بیشرتی که در این زمینه موجود است

فلوچارت پروسه ی ثبت و راجسرت تشبث

فیس های معمول ثبت و راجسرت تشبث

 



20   |   دستیار

 .5
به کدام نوع تصدیق، 

جوازها و اجازه نیاز دارم؟
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برای بسیاری از انواع تشبثات، مالکین باید به مقرراتی که ممکن بر تشبثات ایجاد شده تاثیر بگذارد، توجه داشته باشند. وقتی که شام از ساخنت یک محصولی 

که ممکن به عنوان یک رسگرمی انجام داده اید و در حال حارض به طرف یک تشبث واقعی میروید، باید خود تان را از مقررات، جوازها و اجازه مطلع سازید. 

بطور مثال بگذارید بگوییم که سالها است که شام برای ساخنت بغالوه عالی شهرت دارید و بعد از فکر زیادی شام در حال حارض منحیث یک تشبث جدید 

باالی آن مترکز کرده اید. وقتی که شام در آشپزخانه منزل خویش برای دوستان و خانواده خویش بغالوه تهیه میکردید، ممکن در مورد مقررات صحی و مسایل 

مصؤنیت فکر منیکردید. بعد از تبدیل شدن به یک تشبث واقعی، توقع میرود که برای تولید مواد غذایی طبق مقررات صحی عمل منائید.  این کار در مراکز 

شهری جدی تر است، جائیکه وزارت صحت عامه قوی تر نظارت میکند. 

بطور کلی  تصدیق ها، جوازها و اجازه در هنگام ثبت تشبث با دولت، با توجه به  نوع تشبث شام مشخص میگردد. ممکن به جوازها وقتی نیاز داشته باشید که 

شام تشبث خویش را آغاز مینامئید. بطور مثال وقتیکه شام در ساحه پارک های صنعتی کارساخنت یک فابریکه یا فروشگاه پرچون فروشی را آغاز میکنید باید 

از شهرداری کابل جواز ساختامنی را بدست بیآورید. 

وقتیکه شام یک تشبث جدید را آغاز مینامئید، در مورد اینکه به کدام مقررات، اجازه نامه ها و جواز ها نیاز است، وقتی خویش را بخرچ میدهید و در خانه کار 

میکنید که این یک رسمایه گذاری مهمی خواهد بود که از طریق رصفه جویی وقت، پول  و انرژی در دراز مدت نتایج خوبی را ببار خواهد آورد. اگر در حین 

با این مسایل بطور مسؤالنه برخورد منائید، این می تواند به شام کمک کند تا تشبث خویش را بدون تاخیر طبق جدول زمانی آغاز  شکل گیری تشبث شام 

منائید. در نهایت و مهمرت از هم، انجام دادن کار های خانه مبوقع میتواند شام را از نیاز به تغییر هزینه ها در آخرین لحظه جهت سازگار بودن، نجات دهد.       

K بیشرت بدانیم

دفرت مرکزی ثبت تشبث و ملکیت معنوی افغانستان جوازها سکتوری را مبنی بر اجازه نامه های که شام از نهادهای مربوطه دولت بدست میآورید، صادر مینامید 

که از کارهای سکتور مربوطه نظارت منوده یا آن را تنظیم مینامید. قبل از اینکه بتوانید جوازتشبث را در دفرت مرکزی ثبت تشبث و ملکیت معنوی افغانستان 

صادر منائید ، بعضی از نهادها دارای هزینه های اضافی میباشد که باید برای دریافت جواز بپردازید،. بطور مثال اگر در نظر دارید که یک تشبث زراعتی را 

جهت پروسس میوه های خشک و عرضه آن به بازار را آغاز منائید، شام قبل از اینکه از دفرت مرکزی ثبت تشبث و ملکیت معنوی افغانستان جواز بدست بیآورید 

باید از وزارت زراعت، آبیاری و مالداری جواز دریافت منائید، در اینصورت وزارت زراعت، آبیاری و مالداری قبل از صدور جواز قابلیت های تخنیکی و منابع شام 

را ارزیابی خواهد کرد.   

به همین ترتیب، د افغانستان بانک متام رشکت ها و تشبثات را که در سکتور مالی فعالیت مینامیند، تنظیم مینامید. متام بانک های سپرده گذار در کشور 

پروسه صدور جواز را در د افغانستان بانک بطور مکمل طی منوده است و هزینه های صدور جواز را برای واجد رشایط بودن برای باز کردن یک بانک پرداخته 

اند. برای تشبثهای دیگر، مانند رشکت صادراتی، قبل از اینکه بتوانید محصوالت خود را صادر یا وارد کنید، باید رشکت خود را در دفرت گمرکات ثبت کنید.

تشبثها در سکتور معادن، مانند فابریکه های پروسس سنگ مرمر جواز های خویش را از وزارت معادن و پرتولیم بدست میآورند. 

اگر شام نیاز دارید که برای پیشربد تشبث خویش بیرون از خانه یک محل مناسب را پیدا کنید، ممکن محدودیت های محیط زیست در جائیکه شام میتوانید 

رشکت خویش را تنظیم کنید، وجود داشته باشد. هدف اساسی مقررات محیط زیست حفظ و نگهداری محیط زیست از هر گونه رضر و آسیب میباشد و دارای 

راهنامیی ها و دستورالعمل های دقیق برای تشبثات که ضایعات مرض را تولید مینامیند، میباشد. بطور مثال باید به رشکت تولیدی لبنیات که ماست تولید 

نا  باشنده گان ساحه مذکور  برای  مینامید که ممکن  تولید  را  بوی  نوع  لبنیات یک  تولید  زیرا  فعالیت مناید  رهایشی  در ساحه  که  نشود  داده  اجازه  مینامید 

خوشایند باشد. معموالً رشکت های تولیدی عالقه مند هستند  که بیرون از پارک های صنعتی فعالیت منایند با وجود که  آنها برای رشکت های جدید ساحه 

محدود را در اختیار دارند. وقتیکه یک تشبث جدید را آغاز مینامئید، انتخاب محل مناسب در دراز مدت به سود شام است حتی اگر برای راهنامیی کاروبار شام 

مقررات ویژه وجود نداشته باشد.این کار از وقت و پول شام رصفه جویی میکند بخصوص اگر شام مجبور به رسمایه گذاری در ساخنت کارخانه خویش شوید.     

بطور کلی نهادهای ذیل ممکن در پروسه صدرو جوازهای اضافی برای سکتور های مختلف دخیل باشند:  

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 	 

وزارت معادن و پرتولیم	 
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وزارت تحصیالت عالی	 

وزارت عدلیه	 

شهرداری کابل و شهرداری های سایر والیات	 

اداره تنظیم خدمات مخابراتی  افغانستان )اترا(	 

اداره ملی استندرد افغانستان )انسا(	 

وزارت مالیه ) بطور مثال دفرت گمرکات(	 

دفرت مالیه دهنده گان کوچک، متوسط  یا بزرگ	 

مهم است که برای شناسایی مقررات مختلف، رشایط صدور جواز، و جواز که شام  برای انجام دادن  تشبث خویش بصورت  مسؤوالنه و قانونی به آن نیاز دارید، 

کارخانگی خویش را انجام دهید.  

B :برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

راجسرت تشبث چیست و چرا باید رشکت خود را ثبت و راجسرت کنم؟ 2. ثبت و راجسرت رسمی تشبث	 

چگونه تشبث خود را راجسرت کنم؟ 2. ثبت و راجسرت رسمی تشبث	 

رشایط قانونی برای ایجاد تشبث چیست؟ 2. ثبت و راجسرت رسمی تشبث	 

قبل از راجسرت تشبث چه چیزی را باید بدانم؟ 2. ثبت و راجسرت رسمی تشبث	 

آیا کدام نوع راجسرت دیگری هم الزم است؟ 2. ثبت و راجسرت رسمی تشبث	 

A ابزار بیشرتی که در این زمینه موجود است

ریفرنس رسیع ادارات حکومتی حامی تشبث



 ثبت و راجسرت رسمی تشبث   |   23

 

.6
آیا کدام نوع ثبت و راجسرت 

دیگری هم الزم است؟ 
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ثبت و راجسرت تشبث تان با دولت یک امر الزمی و اجباری است. سازمان های دیگری وجود دارد که برای تشبثات کوچک، متوسط و بزرگ ثبت نام و عضویت 

تیم  اساس یک هیئت مشورتی، یک  بر  آنها  و ساختار  میگردند  یاد   )BMOs  ( تجارت  بنام سازمانهای عضویت  نهادها  این  معموالً  مینامیند.  ارائه  را  داوطلبانه 

مدیریتی و یک گروه بزرگ از اعضا است. هدف سازمانهای عضویت تجارت )  BMOs( ایجاد یک انجمن تشبث است که اهداف مشرتک را به اشرتاک می گذارند، 

از حقوق خود حامیت می کنند،  ساخنت پالیسی را به دولت پیشنهاد میکنند و خدمات پشتیبانی را به اعضا ارائه می دهند. وقتی که شام تشبث خویش را با 

این سازمانها ثبت و راجسرت مینامئید میتوانید خدماتی ویژه ای را دریافت منائید و با بسیاری از کارآفرینان دیگر ارتباط برقرار کنید. 

K بیشرت بدانیم

ثبت و راجسرت غیر اجباری تشبث شام معموال یک فعالیت اختیاری است و شام می توانید انتخاب کنید که عضو کدام نهاد  باشید. مزایای مشرتک 

عضویت در این سازمانها این است که شام می توانید:

منحیث یک عضو اخبار و معلومات تازه در مورد فرصت های تجارتی، کنفرانسها، منایشگاه ها و برنامه های مشابه تجارتی را دریافت منائید. 	 

در پروسه حامیت از پالیسی برای سکتور خویش با هدف بهبود پاسخ دولت و حامیت از سکتور خویش رشکت کنید.	 

با دیگر افراد تجارت پیشه آشنا شوید و شبکه سازی کنید و به طور بالقوه قراردادهای خرید و فروش را اخذ و امضاء منائید.	 

برنامه های آموزشی تخنیکی و تجاری را از طریق برنامه های که ممکن توسط سازمانهای عضویت تنظیم و برگزار میگردد، دریافت منائید.	 

معلومات و مشوره های ویژه را بدون پرداخت هزینه های اضافی از اعضای تیم مدیریت سازمانهای عضویت بدست آورید.	 

سازمان های متعددی وجود دارد که می توانید تشبث خود را با آنها ثبت کنید. چند مثال از این سازمان ها عبارت اند از: 

اتاق تجارت و صنایع افغانستان	 

اتاق معادن و صنایع افغانستان	 

اتاق تجارت  و صنایع زنان افغانستان	 

فدراسیون زنان تجارت پیشه افغانستان	 

اتاق تجارت و صنایع بین املللی - افغانستان	 

تنها اینها نیستند، ده ها سازمان سکتوری دیگری عضویت  وجود دارد  مانند اتحادیه رشکت های ساختامنی افغانستان، اتحادیه قالین و گلیم و غیره که بر بخش 

های خاص مترکز دارند. اعضای انجمن ها و اتحادیه های مبتنی بر بخش از یک بخش خاص می آیند و چالش ها و اهداف مشابه را به اشرتاک می گذارند.

وقتی که شام تصمیم می گیرید که تشبث خود را در یکی از سازمان های عضویت ثبت کنید، سواالت کلیدی ذیل را در نظر بگیرید:

هزینه ماهانه یا ساالنه ثبت و راجسرت چند است؟ معموال هزینه شامل هزینه های عضویت ساالنه است که باید قبالً پرداخت منائید تا عضو شوید.	 

سازمان عضویت چه مزایا و خدمات را ارائه مینامید که با تشبث شام کمک کند تا فعالیت های خویش را بطور خوبرت انجام دهید، عواید خویش را آفزایش 	 

دهید یا تشبث خویش را از یک اندازه مشخص فراتر رشد دهید؟ جزئیات خدمات معموال در زمان ثبت و راجسرت برای شام ارائه میگردد و شام می توانید 

خدمات آنها را در اینرتنت جستجو کنید.  

برای فعال نگهداشنت عضویت خویش به چه مقدار زمان نیاز دارید؟ منحیث یک کارآفرین، معموال زمان زیادی برای رصفه جویی ندارید. اطمینان حاصل 	 

کنید که شام در سازمان عضویت فقط به خاطر داشنت عضویت و عدم کمک داخل منی شوئید. هرچه کمرت در جلسات و جلسات رشکت می کنید، کمرت 

از خدمات آنها بهره مند خواهید شد. هرچه کمرت در نشست ها اشرتاک منائید به هامن اندازه کمرت از خدمات آنها بهره مند خواهید شد.

اعتبار و شهرت سازمان عضویت در بین جامعه تشبث چیست و اینکه تشبثهای دیگر از عضویت آنها چقدر خرسند هستند؟	 

آیا تشبث شام واقعا نیاز به عضویت در این سازمان ها را دارد؟ شام باید با پیوسنت به یک سازمان عضویت یک هدف مهمی را انجام دهید و جهت مستفید 	 

شدن از خدمات آنها یک پالن داشته باشید.

به طور کلی، تصمیم خود را برای تبدیل شدن به یک عضو این سازمان ها، ارزیابی کنید و قبل از آغاز روند ثبت و راجسرت، اطمینان حاصل منایید که در ذهن 

خویش هدف دارید. معموال شام باید در مورد تشبث و افراد کلیدی خویش یک فورمه را پر کنید و فیس عضویت را جهت عضو شدن در یک انجمن تشبث یا 

سازمان عضویت بپردازید.
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C تعریف اصطالحات این بخش

هیئت مدیره- گروهی از افراد که بصورت جمعی فعالیت های یک سازمان یا رشکت را نظارت می کنند.

عاید- پولی که معموالً از منبع فروش محصوالت و خدمات به رشکت می آید.

B :برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

راجسرت تشبث چیست و چرا باید رشکت خود را ثبت و راجسرت کنم؟ 2. ثبت و راجسرت رسمی تشبث	 

چگونه تشبث خود را راجسرت کنم؟ 2. ثبت و راجسرت رسمی تشبث	 

رشایط قانونی برای ایجاد تشبث چیست؟ 2. ثبت و راجسرت رسمی تشبث	 

قبل از راجسرت تشبث چه چیزی را باید بدانم؟ 2. ثبت و راجسرت رسمی تشبث	 

به کدام نوع تصدیق، جواز و اجازه نیاز دارم؟ 2. ثبت و راجسرت رسمی تشبث	 

A ابزار بیشرتی که در این زمینه موجود است

ریفرنس رسیع ادارات حکومتی حامی تشبث
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 .7
مالیات تجاری چیست؟
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L اساسات

هر تشبث باید مالیات خوش را بپردازد. مالیات توسط دولت های شهر یا کشور برای پرداخت خدمات مورد نیاز همه مردم مورد استفاده قرار می گیرد. این 

خدمات ممکن شامل ساخنت جاده ها، شفاخانه ها، مراکز پولیس، چراغ های کنار جاده، آب، مکتب ها، دفع زباله ها یا دیگر خدمات که زنده گی ما را مصؤن 

و بهرت میسازد، باشد. مالیات معموال بر اساس ارزش یا درآمد تشبث یا ارزش ملکیت میباشد. 

اطمینان حاصل کنید که تفسیر قوانین مالیات برعایدات افغانستان را درک کنید زیرا بر تشبث تان عملی میشود. شام می توانید جواز تشبث تان  را تا زمانی 

برنامه هایی  انداز رشد هستند، عمدتا  از تشبثات که دارای چشم  اعتبار نگهدارید. بسیاری  که تعهدات مالیاتی خویش را به دولت پرداخت می کنید، قابل 

را برای مالیاتی که انتظار می رود  تا حد امکان بشکل درست  پرداخت کنند، برنامه ریزی کنند. اگر در مورد مالیات مختلف آگاهی داشته باشید که کدام 

مالیات باید  به دولت پرداخته شود و کدام مالیات باید پرداخته نشود، در اینصورت شام میتوانید تعهدات مالیاتی خویش را به آسانی پالن و مدیریت کنید.  

K بیشرت بدانیم

در افغانستان تشبثات تابع قانون مالیات بر عایدات هستند. دولت این قوانین را به صورت دوره ای تجدید میکند،  بنابراین مهم است که از هرگونه تغییر اخیر 

در این قوانین آگاه باشید. بهرتین راه این است که با دفاتر مالیه دهندگان کوچک یا متوسط )مربوط به اندازه رشکت شام است( که تحت چرت وزارت مالیه کار 

مینامیند و عواید کلی دولت را مدیریت میکنند، در متاس باشید. 

طبق قانون مالیات بر عایدات، الزم است که در مورد عواید و مصارف خویش به دولت گزارش دهید. شام باید در ختم هر ماه، ربع  و سال، برخی از گزارش 

های مورد نیاز را که پیامدهای مالیاتی را برای تشبث شام دارند، به دولت ارسال منائید. دولت افغانستان برای  آنعده رشکت های که در مورد مالیات خویش 

به موقع گزارش منیدهند و آن را به وخت و زمان معین منیپردازند، مجازات و جریمه ها را تعیین منوده است. وقتیکه در مورد رشایط مالیاتی محطاط و آگاه 

باشید، شام میتوانید آن را به آسانی رعایت منوده و کارهای تشبث خویش را ادامه دهید. ابزار راهنامی مالیات را مطالعه کنید تا معلومات دقیق در مورد رشایط 

مالیات مختلف را کسب منائید.   

پنج نوع مالیات وجود دارد که باید از آن آگاهی داشته باشید و به آن به دقت توجه منائید که قرار ذیل اند: 

وضع و پرداخت مالیه  بر معاشات کارمندان

وقتیکه شام به کارمندان خویش معاشات را میپردازید، باید یک بخش از معاشات آنها را وضع منوده و به دولت بپردازید.کتگوری های مختلف مالیات وجود 

دارد وکارمندان شام ممکن دریکی یا بیشرت این کتگوری ها  واقع شوند. برای معلوم کردن مبلغ مالیاتی که باید برای هر سطح معاش بپردازید ، جهت ریفرنس 

به کتگوری های مختلف و جدول محاسبه مالیه ابزار راهنامی مالیات مراجعه کنید.

وضع و پرداخت مالیه بر کرایه ملکیت

مالیه بر کرایه ملکیت براساس فیصدی معیین کرایه ماهانه تعمیر که شام از آن برای پیشربد کارهای تشبث خویش استفاده مینامئید، به دولت پرداخته میشود. 

شام ممکن است بتوانید با مالک خانه در مرحله قرارداد گفتگو منائید تا مبلغ مالیه مورد نیاز را از پرداخت کرایه خانه مذکور وضع منائید. تشبثات که مالیه 

کرایه را از مالک خانه وضع منی منایند و آنرا به دولت منی پردازند، هنوز هم باید چنین مالیات را بپردازند با وجود اینکه آنها در هنگام پرداخت کرایه به مالک 

خانه  مالیه کرایه را وضع ننموده باشند. 

وضع و پرداخت مالیه بر قراردادیان

مالیات بر قراردادیان بر اساس فیصدی مبلغ که به قراردادیان فرعی میپردازند، به دولت پرداخته میشود. اگر ارزش ساالنه قرارداد کمرت از ۰۰۰۰، ۵۰۰ افغانی 

باشد، نیاز ندارید که مبلغی را آز آن وضع و بپردازید، اما در مورد پرداخت پول باید در ظرف ۱۰ روز بعد از ختم ماه که در آن پرداخت پول صورت گرفته، به 

دولت گزارش دهید. شام باید از قراردادیان فرعی که برای تشبث خویش دارای جواز معترب استند، ۲ در صد پول پرداخته شده و از قراردادیان فرعی که برای 

تشبث خویش دارای جواز معترب نیستند، ۷ در صد پول پرداخته شده مالیه وضع منوده و به دولت بپردازید.    

پرداخت مالیات بر درآمد تشبث

عواید را که شام از مشرتیان مختلف کاروبار به دست میآورید، تابع پرداخت مالیات دولتی است.بطور مثال وقتیکه شام از مشرتی کاروبار در حساب بانکی 

خویش پول را بدست میآورید طبق هدایت دولت باید ۴ در صد آن  را به دولت بپردازید. بعضی مشرتیان کاروباری ۲ در صد را از شام وضع مینامیند و از طرف 
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شام  به دولت میپردازند. باقیامنده ۲ در صد آن را باید خود تان بطور مستقیم به دولت بپردازید. اطمینان حاصل منائید که یک نسخه رسید مالیات را برای 

سوابق خویش دریافت کنید. 

پرداخت مالیات بر عواید ساالنه

تشبثات باید در ختم سال در مورد عواید و هزینه های خویش به دولت گزارش دقیقی را ارائه منایند. دفاتر مالیات دولت فرمت ها و منونه های این گزارش را 

به طور رایگان فراهم مینامیند. این فورمه ها اساساً بیالنس شیت، صورت حساب عواید، چارت ها و جدول های زمانی با چند تفاوت جزئی میباشند. اگر صورت 

حساب های مالی شام آماده باشند، در اینصورت میتوانید که فورمه های مذکور را به آسانی خانه پری منوده و آن را به دولت ارسال منائید. بطور کلی دولت از 

تشبثات میخواهد تا ۲۰ در صد مفاد خالص خویش را بعد از وضع هزینه ها از عواید قابل پرداخت مالیه، به دولت بپردازند.  

جواز  صدور  ادارات  میپردازند.  را  خویش  مالیات  تشبثات  که  منایند  حاصل  اطمینان  تا  هستند  قانونی  تعهدات  و  کاری  روابط  دارای  دولتی  مختلف  ادارات 

کاروبار و مالیه گیرنده بطور خوبرت با هم ارتباط دارند. وقتیکه شام تعهدات مالیاتی خویش را برآورده  میسازید در اینصورت میتوانید که جواز کاروبار خویش 

را نیز قابل اعتبار نگهدارید. بهرتین راه مدیریت مالیات این است که در مورد مالیات آگاهی داشته باشید و آن را به وقت و زمان معین به دولت بپردازید تا از 

مجازات جلوگیری منائید. 

C تعریف اصطالحات این بخش

حسابات قابل پرداخت: پول که یک رشکت از قرض دهنده گان خویش مدیون باشد.

بیالنس شیت- سند مالی که نشان می دهد شام در زمان معین در رشکت خود چه مقدار داریی دارید و چه مقدار مدیون اید.

مصارف )هزینه ها( – پول که یک تشبث برای مواد یا خدمات میپردازد. 

صورت حساب مالی – سوابق رسمی فعالیت های مالی تشبث که شامل بیالنس شیت، صورت حساب عواید، صورت حساب جریان نقدی میباشد.

صورت حساب عواید – سند مالی که فرق بین عواید و مصارف )هزینه ها( را نشان میدهد.

عاید- پولی که معموالً از منبع فروش محصوالت و خدمات به رشکت می آید.

B :برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

آیا مالیات را که باید بپردازم، مدیریت کرده میتوانم و برای مصارف مالیات خویش برنامه ریزی کنم؟ 12. مدیریت مالی 	 

A ابزار بیشرتی که در این زمینه موجود است

مالیاتی رهنمود 

جدول محاسبه مالیات
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 .8
قرارداد چیست؟
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قرارداد به ساده گی تعهد )تعهدات( را گویند که به شکل کتبی میباشد. قرارداد هر گونه درک و توقعات طرفین را زمانی که آنها قرارداد را عقد مینامیند، رسمیت 

میبخشد. اگر چه بیشرت سیستم های قانونی درک مینامید که قرارداد ممکن به ساده گی کلامت و امضاء تفاهمنامه یا یک قرارداد شفاهی است که تطبیق آن 

یک کاری بسیار دشواری است و ممکن به یک روند پیچیده قانونی نیاز داشته باشد. اکرث کارآفرینان به یک قرارداد کتبی تکیه میکنند تا کاروبار خویش را با 

باور و اعتامد کامل به پیش بربند و سوء تفاهم هایی را که ممکن به طور طبیعی با توافق های شفاهی اتفاق میفتد، کاهش دهد.   

شام دریافت خواهید کرد که تقریبا در هر رابطه تجاری، شام نیز با انواع مختلف موافقتنامه  معامله و برخورد مینامئید و بیشرت آنها با نوعی از سند کتبی بوجود 

میآید طوری که نقش و توقعات هر دو طرف مشخص و واضح میباشد. 

بطور مثال، وقتی شام یک کارمند را استخدام مینامئید، الیحه کاری را که شام برای کارمند ایجاد مینامئید یک نوع موافقتنامه غیر رسمی میباشد. وقتی شام 

از تشبث دیگری مواد، سامان آالت یا خدمات را خریداری مینامئید، احتامل دارد که این خریداری به نحو مستند شود. وقتی محصوالت یا خدمات خویش را 

بفروش میرسانید، شام نیز میخواهید که با مشرتی خویش یک موافقتنامه مستندی داشته باشید.  

سطح و پیچیدگی قراردادها و موافقتنامه ها نیز برای هر نوع تشبث متفاوت میباشد.اگر مشرتیان شام تشبثات دیگری هستند، احتامل دارد که بیشرت روابط 

تجارتی شام به شکل قراردادها و موافقتنامه ها باشد. اگر تشبث شام بیشرت با افراد معامله میکند، دراینصورت مهم نیست که باید با آنها قراردادها و موافقتنامه 

های کتبی داشته باشید. هیئت مشورتی یا سهامداران شام ممکن در هدایت و راهنامیی به شام در مورد نیاز به قرارداد و موافقتنامه در تشبث تان مفید باشند.

K بیشرت بدانیم

در افغانستان، قانون قراردادهای تجاری و فروش امالک مقررات قانونی را فراهم منوده و امتیازات و مسئولیت های طرفین قرارداد را تعیین می کند. قرارداد 

یک توافق بین دو یا چند طرف است که تعهدی برای انجام یا عدم انجام موارد خاص را ایجاد می کند. اصطالح طرف میتواند به معنی یک شخص، رشکت یا 

یک نهاد قانونی دیگری باشد. مهم نیست که طرفین کیها هستند، این یک رشط و رضورت قانونی است که قراردادها باید دارای عنارص مهم ذیل باشند، که 

بدون آن قرارداد اعتبار ندارد: 

پیشنهاد یا اراده : این به اراده یک یا همه طرفین قرارداد راجع می شود تا به  یک فعالیت خاصی که بطور خاص در قرارداد تعریف شده، متعهد باشند. 

توافق دوجانبه: این به این معنی است که متام طرفین قرارداد در مورد آنچه که تحت پوشش قرارداد قرار گرفته است، یکسان درک و معلومات دارند. هر یک 

از طرفین قرارداد نیز وعده سپرده که اقداماتی را انجام دهد که طرف از نظر قانونی مجبور به انجام آن نیست یا وعده سپرده که از انجام عمل که از نظر قانونی 

مجاز به انجام آن است، اجتناب ورزد. توافق دو جانبه به پیشنهاد قرارداد یک عنرص مهم قرارداد معترب است.

هدف: این جزئیات معامله است که میتواند شامل اجناس منقوله و غیر منقوله، دارایی مادی و غیر مادی، خدمات یا کاری دیگری که در مغایرت به قوانین 

نافذه افغانستان نباشد، میباشد. هدف قرارداد باید قابل اجرا، واضح، معترب و قانونی باشد.

دلیل: قرارداد را باید دقیقا توضیح دهد که چرا طرفین وارد موافقتنامه می شوند و فواید را که طرفین تاحد امکان از این موافقتنامه بدست میآورند، ثبت و ریکارد مناید.  

مدت: یک قرارداد آغاز و انجام دارد. شام باید اطمینان حاصل منائید که در هنگام امضاء منودن قرارداد، تاریخ آغاز و انجام را در قرارداد درج منائید و در مورد 

اینکه قرارداد چه زمانی به پایان میرسد، واضح منائید.  

در حالی که موارد فوق حداقل رشایط الزم برای اعتبار و قابل اجرا بودن یک قرارداد است، شام ممکن است عنارص اضافی را برای یک موافقت نامه کتبی شامل 

و درج منائید. به یاد داشته باشید وقتیکه شام با یک فعالیت بصورت شفاهی موافقت مینامئید، در صورت اختالف و منازعه هنوز هم میتوان قابل اجراء باشد ، 

اما معموالً موافقتنامه های شفاهی مانند موافقتنامه های کتبی قابل اعتبار منیباشند. کارآفرینان خوب همیشه موافقتنامه های کتبی را بر قراردادهای شفاهی 

و غیر رسمی که ممکن قابل اجراء و یا قابل اجراء نباشند، ترجیح می دهند. 

بطور مثال، سیمین امور یک رشکت لباس را به پیش میربد و میخواست که محفل آغاز محصول خویش را دریک هوتل در هرات برگزار مناید. او نیازهایش مانند 

طراحی محل، مواد غذایی، روشنایی، نیاز پارکینگ، تزئین و غیره را به یک هوتل محلی که دارای یک صالون بزرگ برای راه اندازی محافل میباشد، توضیح 
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کرد. طوری به نظرمیرسید که هر دو طرف نیازها و قیمت ها را درک کرده اند. سیمین بیشرت متوجه سازماندهی مجموعه جدید لباس ها، تهیه اجندا، دعوت 

از مهامنان، طراحی فلم تبلیغاتی و غیره بود.در روز برگزاری محفل دو چیز درست نبود. هوتل میزبان یک محفل دیگری نیز بود و نتوانست که ساحه کافی 

پارکینک را برای مهامنان سیمین تهیه مناید. سه نفر از مهامنان مهم او باید محل برگزاری محفل را ترک منایند زیرا آنها نتوانستند که برای وسایل نقلیه خویش 

او فرمایش داده بود، تغییر منود بود. ظاهراست که رسآشپز هوتل منو های مواد غذایی این دو  محل پارکینگ را پیدا کنند. همچنان منو مواد غذایی را که 

رویداد را با هم یکجا منوده بود تا کار خویش را آسان مناید. سیمین باالی پرسونل اداری هوتل بسیار زیاد عصبانی و قهر بود. او به مالک هوتل شکایت کرد، 

اما اختالفات و منازعات تا یک هفته ادامه داشت زیرا منحیث یک مرجع کدام  قرارداد کتبی وجود نداشت. محفل سیمین به اندازه که او توقع داشت، بسیار 

خوب و عالی نبود. او نتوانست که جربان خساره را بدست بیآورد زیرا قرارداد وجود نداشت.  

همینطور، بیشرت کارآفرینان دیگری نیز با تعهدات شفاهی و نبود تعهدات بشکل کتبی خود را با اختالفات و منازعات مواجه ساخته اند. این که آیا به این مورد 

نیاز است یا نه، یک موافقتنامه کتبی ثبوت است برای آنچه که روی آن توافق صورت گرفته و از فراموش کردن یا تغییر دادن موارد مورد نیاز قرارداد در آینده 

جلوگیری مینامید. نوشنت قرارداد همچنان باعث می شود که طرفین به نکات مهم  توجه منایند و به یک توافق مشخص و قطعی دست یابند. شام می توانید 

قرارداد خود را ایجاد کنید اگر در معرض خطر قرار داشته باشد یا موضوع پیچیده باشد، اما ممکن بخواهید که از یک وکیل استفاده منائید. بجای اینکه بعداً 

پول تان در محکمه جهت مبارزه دعوی به مرصف برسد، بهرت است آن را قبالً در جلوگیری از مشکالت قانونی احتاملی مرصف منائید. اگر مبلغ قرارداد تجاری 

شام که در معرض خطر قرار دارد،متوسط باشد یا رشایط سهل و ساده باشد، ممکن شام از یک فورم قانونی که هر دو طرف آن را درک مینامید، استفاده کنید. 

C تعریف اصطالحات این بخش

هیئت مشورتی – یک گروه از افراد که برای مسؤلین اداری یک رشکت،سازمان یا نهاد مشوره های اسرتاتیژیک را فراهم مینامید. 

دارایی ها – هرچیز ارزشمندی که رشکت شام در ملکیت خود دارد.

سهم دار – شخص، رشکت یا نهادی که صاحب حداقل یک سهم در رشکت است.

B :برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

چگونه از قرارداد در کاروبارم استفاده کنم؟ 2. ثبت و راجسرت رسمی تشبث	 

در رشایط قانونی افغانستان قراردادها چگونه از هم متفاوت استند؟ 2. ثبت و راجسرت رسمی تشبث	 

کدام نوع مشوره و راهنامیی از بیرون رشکت نیاز خواهم داشت؟ 2. ثبت و راجسرت رسمی تشبث	 

چرا مدارک و اسناد رشکت را خوب نگه دارم؟  2. ثبت و راجسرت رسمی تشبث	 

A ابزار بیشرتی که در این زمینه موجود است

منونه قرارداد عمومی
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چگونه از قرارداد در 

کاروبارم استفاده کنم؟
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جاهای وجود دارد که در آن قرارداد مفید خواهد بود و در بیشرت موارد بودن قرارداد یک امر الزمی پنداشته میشود که این جاها و موارد عبارت اند از:

فروش محصوالت یا خدمات تشبث شام	 

خرید مواد خام و اجناس	 

خرید تبلیغات، چاپ مواد بازاریابی، عالمت های تجاری	 

خرید خدمات مانند خدمات مالیاتی، حسابداری، مشوره های حقوقی	 

خرید یا اجاره تجهیزات مورد نیاز برای پیشربد کاروبار	 

اجاره، کرایه یا خرید مکان برای پیشربد کاروبار	 

تحکیم روابط رسمی با مردم، مانند: 

موافقتنامه های استخدام با کارمندان کلیدی	 

موافقتنامه سهامدار با رسمایه گذاران خویش	 

موافقتنامه های مشورتی با متخصصین کوتاه مدت	 

K بیشرت بدانیم

وقتیکه شام با دیگر تشبثات، بانکها و تامین کنندگان معامله میکنید، باید قراردادها و اسناد قانونی را امضاء کنید.

با وجود اینکه شام ممکن به شخصی که با آن معامله میکنید، اعتامد داشته باشید، مهم است که مطالب را به صورت کتبی مطرح منائید تا درک نادرستی به 

وجود نیاید، بخصوص وقتیکه زمان میگذرد و حافظه و توجه شام به موارد دیگر متمرکز میشوند.

زمانی که با قراردادها و اسناد حقوقی معامله و برخورد می کنید، باید یک وکیل را دخیل کنید، گر چه ممکن است این مانند یک کاری اضافی زیادی به نظر 

برسد. وکال حتی منجر به هزینه های اضافی میشود اما این پولی است که برای بدست آوردن مشوره های حقوقی مرصف میشود. ارزان ترین راه برای بدست 

آوردن مشوره های حقوقی این است که یک وکیل را استخدام منائید تا منونه های قرارداد های کلیدی را برای شام طرح و دیزاین مناید تا تهداب و پایه قوی 

برای موافقتنامه های خویش داشته باشید. بطور مثال، یک وکیل میتواند قرارداد کار، قرارداد رسمایه گذاری، قرارداد عدم افشا کردن، قرارداد عرضه کننده، 

فرم فرمایش خریداری، و غیره را  که شام میتوانید با گذشت زمان از آن مکرراً استفاده منائید، طرح و دیزاین مناید. شام ممکن است به طور بدیل از یک مالک 

تشبث همکار دیگری بخواهید که منونه های خویش را با شام رشیک مناید یا به شام در تهیه و ایجاد منونه های شام کمک و همکاری مناید. با وجود این، شام 

باید قراردادها را خوب درک کنید و یاد بگیرید که قراردادها را طبق ماهیت هر معامله تغییر دهید.

چندین بار احتامل وجود دارد که شام با اسناد و قرارداد های حقوقی مواجه خواهید شد. 

بطور مثال، اگر شام یک تعمیر یا فروشگاه را به کرایه میگرید، سند اجاره یک سند حقوقی است که برای شام  در تنظیم برنامه های تان جهت انجام کسب و 

کار در آن محل، حایز اهمیت میباشد. معموالً مالکان راهنامیی معامالت منونه موافقتنامه را فراهم میکنند، اما شام نیز دارای یک توافقنامه مستقیم کتبی با 

مالک راهنامیی معامالت هستید.  

اگر شام از بانک پول قرض بگیرید، به احتامل زیاد پول را با امضاء یک سند قرضه ، سند حقوقی که درک آن برای شام بسیار مهم است، به دست میآورید، بناً 

به یاد داشته باشید؛ هر وقتیکه از شام خواسته می شود که یک قرارداد را امضاء کنید، باید قبل از امضاء سند از یک وکیل بخواهید که سند مذکور را برای شام 

مرور و بررسی مناید. قراردادها معموال پیچیده هستند و مهم است یک شخصی که در برخورد و معامله با قرارداد ها آموزش دیده باشد، موجود باشد که قرارداد 

را مرور و بررسی مناید تا بتواند با شام در درک مفهوم و معنی قرارداد کمک مناید.
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چند مثال از مواردی که باید قرارداد را امضاء منائید، عبارتند از:

خرید اجناس یا خدمات از رشکت های دیگر، بخصوص اگر این روابط دراز مدت باشد که در آن خرید چندین بار در یک سال صورت میگیرد. 	 

واردات یا صادرات کاال که در آن شام باید از طریق اداره گمرک بروید. همچنان ممکن است که شام به بیجک ها، رسید های پرداخت و اثبات انتقال 	 

وجوه مالی نیاز داشته باشید.

کارمندان کوتاه مدت یا دراز مدت را در رشکت خویش استخدام منائید. این باید رشایط و ضوابط، مانند جربان خسارت، ساعات کاری، الیحه کاری برای 	 

کارمندان یا مشاوران که با شام کار می کنند، تعیین مناید.

از طرف دیگر، عرضه 	  با ارزش  آوردن چیزی  را در مقابل بدست  یا خدمات  با رشکت های دیگر که در آن هر دو طرف، اجناس  ایجاد یک رابطه تجاری 

مینامیند. این معموال در مورد افغانستان است که رشکت ها تفاهم نامه )MOU( را امضاء منوده و مسئولیت های هر یک از طرفین تفاهم نامه را برای یک 

دوره زمانی خاص در یک لیست درج مینامیند.

قرض گرفنت از یا قرض دادن به یک رشکت یا شخص. این امر زمان بازپرداخت، مبلغ قرض را تضمین منوده و نحوه پرداخت را از قبل تنظیم مینامید و از 	 

هرگونه اختالفات و منازعات احتاملی در آینده جلوگیری میکند.

با  میتوانید  میشود، شام  ناکام  امر  این  وقتیکه  بپردازید.  و فصل  به حل  متقابل  و گفتگوی  مذاکره  از طریق  توانید  ابتدا می  در  منازعه،  و  اختالف  در صورت 

میانجیگری یک شخص با اعتبار که دوست هر دو طرف بوده و برای طرفین منحیث میانجیگر قابل قبول باشد، موضوع را حل و فصل منائید. به عنوان آخرین 

راه حل، شام می توانید به محاکم مربوطه استناف خواهی کنید، اما باید درک کنید که تصمیم گیری در محکمه یک روند بسیار طوالنی و پر هزینه میباشد.

شام باید فواید راجع کردن قضیه به محکمه را با وخت و منابع که در جریان این روند به مرصف خواهد رسید، مقایسه کنید، قبل از اینکه قضیه را به محکمه 

راجع منائید، شام باید با یک وکیل متخصص مشوره منوده و ارزیابی کنید که آیا شام چانس خوبی برای بدست آوردن تصمیم مطلوب دارید.  

C تعریف اصطالحات این بخش

میانجیگری – مداخله در یک منازعه جهت حل آن.

B :برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

قرارداد چیست؟ 2. ثبت و راجسرت رسمی تشبث	 

کدام نوع مشوره و رهنامیی از بیرون رشکت نیاز خواهم داشت؟ 2. ثبت و راجسرت رسمی تشبث	 

چرا مدارک و اسناد رشکت را خوب نگه دارم؟ 2. ثبت و راجسرت رسمی تشبث	 

A ابزار بیشرتی که در این زمینه موجود است

منونه قرارداد عمومی
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کدام نوع مشوره و راهنامیی از 

بیرون رشکت نیاز خواهم داشت؟
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مشوره و راهنامیي بیرونی در طول عمر تشبث اکرثاً تغيري مي کند. مهم این است که از دیگران در مورد این بخش های مهم تشبث خویش معلومات بدست 

آورده و از آن استفاده منائید. تشبثات دارای فعالیت های زیادی میباشد و در طول عمر تشبث در بخش های مختلف به تخصص نیاز دارد که مالکان و مدیران 

تشبث منیتوانند همیشه آن را فراهم منایند. مفکوره و مفهموم استفاده از منابع بیرونی درمیان کار آفرینان پیرشو معمول است کسانیکه متوجه آنچه که برای 

تشبثات آنها خوب است، اند و در تالش مشوره و راهنامیی بیرونی در ساحاتی استند که خود شان تخصص ندارند. بدست آوردن و استفاده از مشوره های بیرونی 

از نظر وقت، کیفیت و هزینه دارای فواید زیادی میباشد. 

و  مالی  در سیستم های حسابداری،  ممکن شام  تجدید منائید،  را  تشبث خویش  و جواز  تصفیه منوده  را  مالیات خویش  میخواهید  وقتیکه شام  مثال،  بطور 

مالیاتی تخصص نداشته باشید. شام ممکن است سعی کنید این همه را خودتان یاد بگیرید، اما این روند می تواند طوالنی، بی اثر و با اشتباهات جدی همراه 

مالیاتی شام مراقبت  تعهدات  از  مالیاتی  و بگذارید که کارشناسان  باشید  بگیرید که متوجه کاروبار اصلی خویش  باشد. در عوض، شام ممکن است تصمیم 

کنند. به این ترتیب شام میتوانید با انجام دادن کاری که شام در آن خوب هستید، پول بسیار زیاد را بدست بیآورید، در حالیکه کارشناسان مالیات میتوانند 

امور مالی شام را تنظیم منوده و مالیات شام را در وقت کمرت و با کیفیت بسیار باال بپردازند. 

K بیشرت بدانیم

بخش های متعددی وجود دارد که ممکن شام به مشوره و راهنامیی بیرونی نیاز داشته باشید:

بخش حقوقی 

یک وکیل در امور تشبث معلومات و آگاهی داشته و با کارآفرینان مانند شام دارای تجربه کاری میباشد. با وجود اینکه دوست یا یکی از اعضای فامیل شام 

وکیل است، مهم است از وکیلی استفاده منائید که دارای تجربه ویژه ای کمک و همکاری با کارآفرینان در آغاز و راه اندازی تشبثات آنها باشد. ممکن مشوره 

کردن با وکیل در موارد ذیل برای تان مفید باشد: 

انتخاب بهرتین فورم حقوقی برای تشبث شام	 

تکمیل و خانه پری اسناد مورد نیاز برای ثبت و راجسرت تشبث شام	 

تهیه و ترتیب موافقتنامه با رسمایه گذاران و بینانگذاران همکار	 

خانه پری اسناد مور نیاز جهت حفظ و نگهداری شام از دیگران که ممکن بخواهند از نام تجاری و یا هویت نام تجاری، عالئم تجاری شام و غیره استفاده 	 

کنند. 

بخش مالی

یک مشاور امور مالی ممکن با شام در بخش های مهم مالی تشبث تان کمک و همکاری مناید، مانند:  

تعیین قیمت های که در تشبث تان براساس هزینه های ساخنت یا انتقال محصوالت و یا خدمات تان مرصف میکنید. 	 

تهیه و تنظیم سیستم حسابداری، بنابراین شام قادر خواهید بود تا بخش مالی تشبث خویش را با دقت پیگیری و مدیریت کنید. 	 

با مشاور حقوقی خویش همکاری منوده تا بهرتین فورم حقوقی برای تشبث خویش را با برنامه ریزی مالیاتی که در ذهن تان است، مشخص کنید.	 

بخش فنی

حتی اگر فکر میکنید که کاروبار )تشبث( شام بسیار ساده است و پیچیده نیست، احتامالً شام به مشوره های فنی نیاز خواهید داشت. بهرت است نیازمندی 

های فنی خویش را درمراحل ابتدایی تشبث تان قبل از اینکه امور تشبث تان پیچیده تر شود، درک منوده و آن را تطبیق منائید. احتامل دارد که استفاده از 

فن آوری در مرحله بعدی مشکل باشد. 

یک مشاور فنی ممکن با شام در موارد ذیل کمک و همکاری مناید:

تهیه و تنظیم یک شبکه کمپیوتر جهت اتصال بخش های مختلف تشبث شام	 
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انتخاب و اتصال با ارائه کننده گان خدمات انرتنیتی و مخابراتی	 

انتخاب تجهیزات فنی، بطور مثال، کمپیوترها، موبایل های هوشمند و سیستم های تیلیفون 	 

ایجاد حضور دیجیتلی شام، مانند ویب سایت ها، رسانه های اجتامعی، ایمیل ها و غیره	 

بخش بازاریابی

وقتیکه به بازاریابی می پردازیم، فکر می کنیم که یک مشاور بیرونی بازاریابی ممکن بسیار مفید باشد. زیرا احتامل دارد که شام برای مدت طوالنی در مورد 

مفکوره تشبث تان کار میکنید، شام ممکن است فکر کنید که ارزش و جذابیت محصول یا خدمات شام واضح است. به هر حال مشرتیان احتاملی شام درک و 

معلومات مشابه با شام را ندارند، بناً مهم خواهد بود تا یک اسرتاتیژی دقیق و مؤثر جهت توسعه عالقمندی آگاهی و مهمرت از همه خرید محصوالت و خدمات 

شام ایجاد گردد، بناً مشاور بازاریابی بیرون از تشبث شام ممکن است نظریات و مفکوره های تازه ای را به  تشبث شام بیاورد.     

یک مشاور بیرونی بازاریابی ممکن با شام در موارد ذیل کمک و همکاری مناید:

انتخاب نام برای رشکت شام	 

ایجاد تصویر براند برای محصوالت و خدمات شام	 

تهیه و ترتیب پالن بازاریابی و بودجه	 

طرح و دیزاین ویب سایت، مواد بازاریابی و مواد برصی برای اینکه چگونه افراد بیرونی رشکت و محصوالت شام را میبینند، بطور مثال، قرطاسیه، بزنس 	 

کارتها، عالمت های تجاری و غیره   

بخش منابع برشی

در بسیاری موارد، ایجاد یک تشبث جدید با یک فرد و با یک نظر و مفکوره آغاز می شود و بسیاری از کارهای اولیه در تشبث به تنهایی و یا تنها با یک یا دو نفر 

دیگر انجام می شود، بنابراین نیاز به شخصی که دارای تخصص در بخش منابع برشی باشد، ممکن دیده نشود. به هر حال، مشاور بیرونی منابع برشی میتواند 

که قبل از آغاز تشبث تان با شام در موارد ذیل کمک و همکاری مناید: 

تهیه و ترتیب پالن برای استخدام کارمندان	 

شناسایی وظایف و مسؤلیت های یک وظیفه که ممکن شام به آن نیاز داشته باشید	 

ایجاد الیحه کاری و فورم ارزیابی اجراات برای کارمندان	 

تعیین اجوره، معاش و امتیازات طوریکه شام در بازار محلی کار رقابت کرده بتوانید  	 

وقتیکه شام برای نخستین بار کاروبار خویش را آغاز میکنید، احتامالً مسؤلیت تقریباً متام وظایف پیشربد تشبث خویش را به عهده خواهید داشت.اما، وقتی 

تشبث تان رشد میکند، شام باید از متخصصین و کارشناسان مشوره دریافت کنید، مانند: 

وکال )حقوق دانان(

وکال در معامله با مسائل پیچیده تشبث بسیار آموزش دیده اند و به دلیل اینکه امروز بشرت تشبثات تحت تأثیر تعهدات قانونی مانند قراردادها، موافقتنامه 

ها، مقررات و طرزالعمل ها قرار دارد، این یک مفکوره خوبی است که وکیل داشته باشید که میتوانید با آن متاس بگیرید. فیس ساعتوار وکال ممکن بسیار 

افراد  از  باید  منائید،  دریافت  را  وکیل  یک  میخواهید  وقتیکه  دارد.  را  آن  ارزش  عموم  بصورت  مینامید،  فراهم  آنها  که  های  مشوره  اما  برسد،  نظر  به  بلند 

تشبثات دیگر در مورد منابع که باید به آن مراجعه کنید، بپرسید. فقط به این دلیل که وکیل بودن یک شخص لزوماً به این معنی نیست که آنها برای کمک 

تجاری  قرارداد های  و  ها  موافقتنامه  با  کار کردن  در بخش  دارد ممکن  در بخش طالق تخصص  وکیل که  مثال یک  بطور  مناسب هستند.  کاروبار شام  در 

باشد.    نداشته  زیادی  تجربه 

حسابداران

با  درحالیکه احتامل دارد شام برای پیگیری پول، هزینه ها و مالیات یک سیستم اساسی حسابداری را ایجاد کنید، ممکن زمانی شام نیاز داشته باشید که 

حسابدار صحبت کنید. بطور مثال، شام ممکن بخواهید که یک حسابدار داشته باشید که اظهارنامه مالیاتی شام را تهیه و ترتیب مناید، زیرا رسیده گی به 

هزینه های ویژه ممکن به رشکت شام مفید باشد. شام همچنین میتوانید با یک برنامه ریز امور مالی صحبت کنید. یک برنامه ریز امور مالی میتواند با شام در 

دستیابی به اهداف مالی شام کمک و همکاری کند و آنها میدانند که چگونه از این واقعیت که شام یک تشبث دارید، با بهرتین نحو استفاده منائید. 
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ارائه کننده گان و مشاوران بیمه

شام میخواهد که با یک کارشناس بیمه در متاس باشید تا در مورد انواع مختلف بیمه که در دسرتس شام قرار دارد و شام را در معامله با خطر کمک و همکاری 

مینامید، معلومات بدست بیآورید. بطور مثال تاجرها و صادر کننده گان ممکن برای بیمه نیاز داشته باشد تا با خطر تخریب اموال حین انتقال آن معامله کنند. 

کارشناسان بیمه بطور منظم با تشبثات کار میکنند و میتواند مشوره های را ارائه مناید که برای موفقیت و طول عمر تشبث شام حایز اهمیت است.    

دولت و اتاق های تجارت

ارائه میکنند و ارزش جستجو را دارند. دفاتر ساحوی  بطور رایگان مشوره  آنها اکرثاً  سازمانهای وجود دارد که روی کمک برای موفقیت تشبثات مترکز دارند. 

وزارت صنایع و تجارت و دیگر نهادها مانند دفاتر والیتی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میتوانند که برای شام راهنامیی منوده و شام را در دریافت معلومات 

مورد نیاز کمک و همکاری مناید. در برخی موارد مقامات میتوانند شام را به سازمانهای دیگری که میتواند با شام کمک کند، راجع مناید. نهادهای دیگری که 

میتوانند راهنامیی کنند عبارت اند از اتاق های تجارت و صنایع، اتاق های تجارت و صنایع بین املللی افغانستان، اتاق های تجارت و صنایع زنان، فدراسیون 

تجارت زنان افغانستان، مرکز زنان در پوهنتون امریکایی افغانستان و غیره. اتاق های تجارت سازمانهای هستند که امور آن توسط متخصصین حرفه ایی که در 

مورد نیاز های مالکان تشبثات کوچک معلومات دارند، به پیش برده میشود و همچنان ممکن است برای کارآفرینان مانند شام محافل را برگزار مناید تا با هم 

جهت شبکه سازی، رشیک ساخنت نظریات و فراهم منودن کمک و همکاری به یکدیگر برای موفقیت تشبثات شام، بطور منظم مالقات داشته باشید.  

شام ممکن به مشوره های کاروباری که شام را در برنامه ریزی برای رشد رشکت تان کمک و همکاری مینامید، نیاز داشته باشید. 

ممکن است که رشکت های مشوره دهی کاروبار که در منطقه شام موقعیت دارند، با داشنت تیم کاری با تجربه و متخصص، بتواند شام را کمک کند. 

C تعریف اصطالحات این بخش

براند- سمبول، لوگو، یا نام سازمان ها و تشبثات برای تفکیک محصوالت شان از سایر محصوالت در بازار.

هزینه ها – پول که رشکت جهت بدست آوردن اجناس یا خدمات میپردازد.

پالن بازاریابی – یک سند که اهداف بازاریابی و متام فعالیت های تجاری رشکت را که برای رسیدن به آن اهداف انجام می شود، مشخص می کند.

اسرتاتیژی بازاریابی – طرح که چگونه میتوانید براند خویش را ایجاد منائید، با مشرتیان کلیدی گروهای بازار مورد هدف روابط را بوجود بیآورید، محصوالت/

خدمات را طراحی کنید و فواید محصوالت/خدمات را ارتباط بدهید. 

 

B :برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

چگونه برای رشکت ام مشوره و رهنامیی بگیرم؟ 2. ثبت و راجسرت رسمی تشبث	 

A ابزار بیشرتی که در این زمینه موجود است

ریفرنس رسیع ادارات حکومتی حامی تشبث 
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 .11
چگونه برای رشکت ام 

مشوره و راهنامیی بگیرم؟
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L اساسات

معموالً کار آفرینان وقتیکه کاروبار را آغاز مینامیند، در مراحل ابتدایی احساس میکنند که تنها و از هم جدا هستند، اما راه های برای بدست آوردن دیگران 

هستند،  شام  کاروبار  بخش  در  متفاوت  و  بیشرت  تجربه  دارای  که  دیگران  به  میتوانید  شام  دارد.  وجود  آنها  نظریات  و  مهارتها  تجارب،  ساخنت  رشیک  جهت 

دسرتسی پیدا کنید. همچنان شام میتوانید با افراد که در تشبثات و بخش های دیگرکار میکنند جهت برقراری دیدگاها بیرونی ارتباط برقرار منائید. 

شام ممکن خواهان برقراری روابط رسمی یا غیر رسمی با مشاورین باشید. برخی از انواع روابط مشورتی که ممکن ایجاد کنید عبارت اند از:

 

داشنت یک هیئت مشورتی	 

ایجاد یک هیئت مدیره	 

خواسنت کمک از مشاورین و مربیان	 

هیئت مشورتی یک گروه از افراد است که برای مسؤلین اداری یک رشکت، سازمان یا نهاد مشوره های اسرتاتیژیک را فراهم مینامید. هیئت مشورتی با رشکت 

و مالک آن روابط غیر رسمی داشته و صالحیت تصمیم گیری رشکت را ندارد. داشنت یک هیئت مشورتی ابزار بسیار مفید  برای کار آفرینان است زیرا به آنها 

یک گروه افراد متخصص و دانشمند را که میتواند از آنها مشوره دریافت مناید، میدهد. 

هیئت مدیره گروه از افراد شناخته شده  است که بصورت جمعی فعالیت های یک سازمان را نظارت میکند. هیئت مدیره اکرثاً صالحیت دارد که به مناینده گی 

سازمان اقدامات را انجام دهد. قدرت هیئت مدیره ممکن به وسیله قوانین یا توسط مقامات که ازطرف رشکت به آنها داده میشود، تعیین میگردد. معموال رشکت 

های دولتی یا رشکت های بزرگ یک هیئت مدیره دارند. معموالً برای رشکت های کوچک داشنت یک هیئت مدیره الزم نیست. اما اگر رشکت رشد منوده و بزرگ 

شود، آنها ممکن ایجاد یک هیئت مدیره را جهت فراهم منودن نظارت و پاسخگویی بیشرت به اقدامات رشکت، در نظر بگیرند.   

شاید مفیدترین حامیت که یک کار آفرین میتواند در تالش آن باشد، مشاور یا مربی است. یک مشاور معموال یک فرد با تجربه تر است که می تواند در مورد 

یا مربیان خویش یک رابطه دراز مدت را خواهد داشت.  با مربی  ارائه مناید. در صورت امکان، کار آفرین  موضوعات مختلف  به کارآفرین مشوره و راهنامیی 

یک مربی کسی است که میتواند کار آفرین را در یک مهارت یا وظیفه خاص کمک و همکاری مناید. بطور مثال، یک کارآفرین ممکن درتالش مربی باشد که 

با او کمک منوده تا در حضور مردم راحت تر صحبت کند. مثال دیگر ممکن مربی باشد که میتواند به کارآفرین مشوره دهد تا او در مورد اولین قرضه بانکی 

خویش گفتگو و مذاکره کند. مربی ممکن در مورد کاروبار کار آفرین دارای تجربه زیادی نباشد، اما آنها در مورد یک مهارت ویژه دارای استعداد زیادی هستند. 

بطور مثال، حبیبه منی دانست که چگونه صفحه فیس بوک خویش را ایجاد مناید، اما او توانست در مورد چگونگی انجام این کار از دخرت نوجوانش، آموزش 

و راهنامیی بدست بیآورد!    

K بیشرت بدانیم

داشنت توانایی جهت بدست آوردن  مشوره و راهنامیی برای تشبث تان میتواند تاثیر عالی و مثبتی بر رشد رشکت شام داشته باشد.

تعداد راه های مفید برای انجام این کار وجود دارد:

مشاوران و مربیان

با گذشت زمان، احتامل دارد که شام روابط و ارتباطات خویش را با افرادی برقرار کرده باشید که شام آنها را به عنوان کسب کننده گان موفقیت ها و دست 

آوردها به سطوح باال میشناسید. این عملکرد نباید مالی باشد - به عنوان مثال ممکن است معلمی شناخته شده و احساساتی و یا یک رهرب مذهبی باشد.  

برای پیدا کردن یک مشارو، در مورد این افراد فکر کنید که شام آنها را به عنوان کسب کننده دست آوردها و بخصوص برای کیفیت و ارزشهای که شام خواهان 

اتخاذ و عملی کردن آن در تشبث خویش هستید، میشناسید.   

یک مشاور احتاملی نباید کسی باشد که دقیقاً با نوعیت تشبث شام سازگار باشد، در حقیقت این یک امر بعید و نادر است که یک مشاور با تشبث شام کامالً 

مناسب و سازگار باشد. به خاطر داشته باشید که این قابلیت ها، ارزش ها و مهمرت از آن، دیدگاه های بیرونی یک مشاور احتاملی است که برای شام مفید 

است.
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بنابراین، هنگام پیدا کردن مربی، در مورد آنچه که شام در جستجوی آن هستید، بطور گسرتده فکر کنید و در مورد افرادی که قبال شام را می شناسند، فکر 

کنید، حتی اگر آشنایی آنها با شام به طور مستقیم به عنوان یک کارآفرین مربوط شام منیشود.

 

افراد تجارت پیشه در جامعه شام

شام ممکن است اکرثاً در شبکه خویش به افراد تجارت پیشه و کار افرینان برای مشوره و راهنامیی دسرتسی داشته باشید. شخصی تجارت پیشه که شام در 

تالش و دریافت مشوره از آن هستید، نباید در بخشی باشد که شام در آن کار میکنید، بلکه تجربه کاروبار در افغانستان یا جاهای دیگر را دارد، بنابراین شام 

میتوانید موضوع تان را با آنها رشیک منوده و دیدگاه های تازه را بدست بیآورید. در اکرث موارد، فقط با صحبت کردن با سایر افراد تجارت پیشه، دیدگاه های 

خوبی برای کاروبار تان بدست نخواهید آورد. شام باید فعاالنه به شبکه افراد تجارت پیشه خویش دسرتسی پیدا کنید و روابط خویش را بطور مثبت و مبتنی 

بر ترشیک مساعی برقرار منائید.      

سازمانهای عضویت تجارت

یکی از فواید گرفنت عضویت در یک انجمن یا شبکه تجارتی این است که شام در جامعه خویش با ده ها تن از کارآفرینان و مسؤلین تشباثت مالقات مینامئید.

بعضی از سازمانها مانند اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در هیئت مدیره  یا گروه کاری مدیریت خویش دارای افراد تجارت پیشه مجرب است که میتواند 

با شام در کسب مشوره های مفید کمک و همکاری مناید. عضو شدن به شام اجازه خواهد داد که به دیگر اعضاء دسرتسی پیدا کنید و برای راهنامیی با آنها 

مالقات کنید.

هیئت مشورتی

یک هیئت مشورتی  جهت کمک به شام در برآورده ساخنت هر چالشی که ممکن با آن روبرو شوید، ایجاد میگردد، بنابراین اعضای هیئت مشورتی شام ممکن 

با تغییرات در تشبث شام نیز تغییر کند. در ایجاد و ساخنت یک هیئت مشورتی هیچ ساختار دقیق رسمی یا رشایط قانونی وجود ندارد، اما در اینجا برخی از 

رهنمودهای عمومی وجود دارد. 

چه کسی را باید به هیئت مشورتی خویش دعوت منایم؟

فایده یک هیئت مشورتی این است که شام میتوانید اعضای هیئت مشورتی را با توجه به نیازهای تشبث خویش تغییر منائید. در مراحل ابتدایی کاروبار تان 

ممکن بخواهید که مشاوران را در ارتباط با مشرتیان احتاملی یا ارتباطات مهم کاروباری در هیئت مشورتی شامل منائید. وقتیکه رشکت شام رشد می کند، 

ممکن است بخواهید فردی را که دارای تجربه در بخش تولید و دیگر مسائل مربوط به گسرتش تشبث باشد، در هیئت مشورتی شامل منائید.  

جلسات هیئت مشورتی باید چند بار دایر گردد؟

یک جدول زمانی منظم از جلسات که در آن همه اعضای هیئت مشورتی با شام به عنوان یک گروه مالقات می کنند، باید داشته باشید. نظر خوبی است که 

جلسات بطور منظم و بیشرت برنامه ریزی و دایر نگردد، از آنجائیکه مشاوران شام خود شان  متخصصین، مدیران یا کارآفرینان موفق و مرصوف باشند. در مراحل 

ابتدای تشبث تان دایر منودن یک جلسه ماهانه ممکن مفید باشد، اما به محض اینکه تشبث شام رشد میکند، ممکن بخواهید و در مورد اینکه همه اعضای 

هیئت مشورتی در هر چند ماه با شام مالقات داشته باشند، فکر کنید. 

از اعضای هیئت مشورتی خویش بخواهید اگر در بین جلسات منظم متام اعضای هیئت مشورتی، بر اساس لزوم دید آماده چت و گفتگوی جداگانه با شام 

باشند، زیرا ممکن است  این گفتگو و چت بر اساس یک چالش که در آن زمان شام با آن مواجه باشید، الزم باشد.

آیا من باید خدمات اعضای هیئت مشورتی خویش را جربان کنم؟ 

احتامل دارد کسانی که شام در تالش آنها هستید تا در هیئت مشورتی شام خدمت کنند، این کار را انجام خواهند داد، زیرا آنها میخواهند با شام کمک و 

همکاری منایند تا موفق باشید و این کار را بدون توقعات و پرداخت امتیازات قابل مالحظه انجام خواهند داد، به هر حال شام باید تجربه خدمت کردن در 

هیئت مشورتی تان را تا حد امکان راحت تر و خوشایند بسازید. شام باید جلسات هیئت مشورتی خویش را دریک رستورانت خوبرت دایر منائید درجائیکه شام و 

رشکت تان برای رصف کردن نان شام پول میپردازید، یا شام ممکن بخواهید که به اعضای هیئت مشورتی خویش جهت اشرتاک شان در جلسات هیئت مشورتی 

تحایف کوچک اما دلخوا بدهید مانند تکت کنرست توسط انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان یا اشرتاک در یک مجله محلی.  

یک عضو برای چه مدت در هیئت مشورتی من خدمت میکند؟ 

نیاز برای مشاورین بیرونی با تغییر در تشبث تان تغییر خواهد کرد، شام میخواهید بتوانید اعضای هیئت مشورتی خویش را به آسانی تغییر دهید. اعضای هیئت 

مشورتی میدانند که مشارکت آنها در هیئت مشورتی معموالً کوتاه مدت میباشد، اما الزم است که از هامن ابتدا روشن شود تا شام و اعضای هیئت مشورتی تان 

در مورد زمان تعهد شان  یک دیدگاه واضح و روشن داشته باشید.  
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هیئت مدیره

در حالیکه یک هیئت مشورتی میتواند انعطاف پذیری و آزادی زیادی را در نحوه کار خویش و اینکه چگونه  آنها ممکن برای تشبث شام مفید باشد، ببار می 

آورد، هیئت مدیره یک مسئولیت قانونی خاص را در نقش خویش در تشبث شام بدوش دارد.

رسمایه گذاران زمانی پول خویش را در معرض خطر قرار میدهند، که آن را در تشبث شام رسمایه گذاری مینامیند. به عنوان کسی که کاروبار را رشوع میکنید 

و رشکت یا رشکت محدوداملسئولیت را ایجاد میکنید، شام در مورد اینکه چه کسی در هیئت مدیره شام حضور خواهد داشت، آزادی زیادی دارید. در بعضی 

موارد، یک بانک یا فردی که در تشبث شام به اندازه  قابل توجه رسمایه گذاری مینامید، ممکن نیاز داشته باشد که عضویت هیئت مدیره شام را کسب مناید 

تا بتواند از نحوه کاروبار شام و رسمایه گذاری خود مطلع شود.

اگر چه اکرث کارآفرینان افرادی را برای خدمت در هیئت مدیره خویش انتخاب خواهد کرد که خوبرت میدانند، همچنان این یک نظر خوبی است که در مورد 

چگونگی کمک اعضای هیئت مدیره، نه تنها پول بلکه تخصص مهارت ها و مهمرت از همه متاس، ارتباطات و روابط  آنها که ممکن برای رشکت شام ارزشمند 

باشد، فکر کنید. 

C تعریف اصطالحات این بخش

هیئت مشورتی – یک گروه از افراد که برای مسؤلین اداری یک رشکت،سازمان یا نهاد مشوره های اسرتاتیژیک را فراهم مینامید. هیئت مدیره- گروهی از افراد 

که بصورت جمعی فعالیت های یک سازمان یا رشکت را نظارت میکنند.

رشکت محدوداملسئولیت )ال.ال.سی( – نوعی از رشکت که چیزی در میان رشکت تضامنی و رشکت سهامی قرار داشته و بخاطر حفاظت از دیون ساخته 

شده است.

B :برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

کدام نوع مشوره و راهنامیی از بیرون رشکت نیاز خواهم داشت؟ 2.  ثبت و راجسرت رسمی تشبث	 

A ابزار بیشرتی که در این زمینه موجود است

ریفرنس رسیع ادارات حکومتی حامی تشبث
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 .12
چرا مدارک و اسناد رشکت 

را خوب نگهدارم؟ 
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L اساسات

اکرث کارشناسان و مالکان موفق تشبثات با این قانون شناخته شده تشبثات موافق هستند: ”شام منیتوانید آنچه را مدیریت کنید، که اندازه گیری منیکنید“. 

اساس این قانون بسیار ساده است: شام جهت دانسنت چگونگی انجام کاروبار خویش نه تنها به مدارک و اسناد مالی بلکه به متام انواع مدارک و اسناد نیاز 

)برای  میکند.  بازی  تان  تشبث  مختلف  های  بخش  در  کاروبار شام  مدیریت  در کمک منودن  را  مهمی  نقش  کاروباری خوب  اسناد  و  مدارک  اهمیت  دارید. 

معلومات بیشرت در مورد مدیریت مدارک و اسناد تشبثات، به بخش مدیریت امور مالی مراجعه منائید.(

استخدام

وقتیکه شام افراد را برای کار در تشبث خویش استخدام میکنید، الزم است که مدارک و اسناد دقیق درآمدهای هر کارمند و پرداخت به خاطر کار به آنها و 

در بسیاری موارد مالیاتی که شام بر اساس اشتغال آنها پرداخت میکنید، نگهداری کنید. وقتیکه شام مدارک و اسناد کارمند را در مورد مقدار پولی که برای 

یک کارگر میپردازید، بطور خوبرت حفظ و نگهداری کنید، شام همچنان میتوانید با دانسنت هزینه های که جهت پیشربد فعالیتهای تشبث تان به یک کارگر 

میپردازید، در مورد فواید تشبث خویش نیز معلومات کسب منائید. شام قادر به تصمیم گیری بهرت در مورد مدیریت هزینه های کارخواهید بود و مهمرت از اینکه 

چگونه ممکن است سودمندی تشبث شام را تحت تاثیرقرار دهد.      

در برخی موارد، مدارک و اسناد خوب کاروبار در مورد کارمندان شام ممکن است نیاز دولت باشد، بنابراین نگهداشنت مدارک و اسناد خوب شام را در مطابقت 

با مقررات دولتی حفظ خواهد کرد. بطور مثال، شام باید مدارک و اسناد پرداخت مالیات از طرف کارمندان خویش را نگهداری کنید، تا اطمینان حاصل شود 

که کارمندان مالیات این هزینه ها را زمانی که گزارش سال گذشته را ارائه مینامئید، وضاحت دهد.

بازاریابی

به احتامل زیاد شام پول زیادی  را برای بازاریابی و تبلیغات تشبث خویش،  بخصوص در آغاز کاروبار تان زمانی که مشرتیان احتاملی ممکن در مورد تشبث تان 

آگاهی نداشته باشند، مرصف خواهید کرد. وقتیکه شام مدارک و اسناد خوبی برای پیگیری مقدار پولی که در فعالیت های بازاریابی مختلف مرصف میکنید، 

می توانید این مدارک و اسناد را با فروشات که ممکن است به دلیل فعالیت های بازاریابی صورت گیرد، مقایسه کنید. با انجام دادن این کار، شام در مورد 

اینکه جهت تالشهای بازاریابی در آینده پول خویش را در کجا به مرصف برسانید، نظر بهرت را بدست خواهید آورد. 

تولید و عملیات

اگر محصولی را تولید یا خدماتی را فراهم مینامئید، شام میخواهید مدارک و اسناد خوبی درباره هزینه ها و کیفیت تولید رشکت خویش داشته باشید. شام 

احتامالً درخواهید یافت، مبجرد که رشکت شام رشد مینامید، شام روش های مؤثرتر تولید، انتقال محصول و خدمات را خواهید آموخت و اجراات شام ممکن 

بهبود مناید، اما جهت دانسنت اینکه چیزها واقعاً بهبود مینامید، شام باید مدارک و اسناد خوبی را حفظ و نگهدارید. 

به طور مشابه، شام خواهید خواست تا مدارک و اسناد مربوط به کیفیت محصوالت و خدمات خویش را حفظ منائید، تا بدانید که چه زمان  باید تغییرات 

و  مدارک  اینکه  مگر  کنید،  حفظ  را  خوب  کیفیت  منیتوانید  شام  میدهید.  انجام  خویش  مشرتیان  انتظار  مورد  کیفیت  سطح  بهبود  یا  حفظ  برای  را  الزم 

باقی  منحیث مشرتی شام  آینده  در  که  بود  گیری مشرتی خواهد  تصمیم  اصلی  دلیلی  کیفیت  اکرثاً  که  باشید  داشته  بخاطر  باشید.  داشته  اسناد خوبی 

خیر.    یا  مباند 

امور مالی

وقتیکه ما در مورد مدارک و اسناد خوب فکر می کنیم، اکرثاً از نظر مدارک و اسناد مالی و حسابداری، در مورد  آنها فکر می کنیم. این نوع نگهداری مدارک و 

اسناد چگونگی ”حفظ و نگهداری منرات“ در مورد نحو انجام کاروبار شام است. زیرا سیستم های مدارک و اسناد مالی و حسابداری مبنی بر روش های و راه 

های خوب قبول شده اندازه گیری اشیا میباشد، نگهداری مدارک و اسناد مالی شام نیز راهی برای مقایسه کاروبار شام با دیگران است. 

نگهداشنت مدارک و اسناد خوب مالی نیز بسیار مهم است در صورتیکه شام عالقه مند داشنت رسمایه گذاری بیرونی در کاروبار خویش باشید و یا در صورتیکه 

و  انتظار حفظ  قرضه،  فراهم منودن  یا  کاروبار شام  در  برای رسمایه گذاری  گیری  تصمیم  بیرونی جهت  افراد  این  بگیرید.  قرضه  بانک  از یک  میخواهید  شام 

نگهداری مدارک و اسناد خوبی خواهند بود. 
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K بیشرت بدانیم

شام باید منحیث یک کارآفرین مسؤل و منظم، معلومات مهمی را دنبال کنید. این بدین معنی است که عواید و مصارف تشبث باید دنبال شود، اما 

همچنین به معنای نگهداری مدارک و اسناد در سایر مواردی که بر کاروبار شام تأثیر میگذارد، نیز میباشد، مانند:

مدارک و اسناد کارمند: شام باید برای هر کارمند خویش یک ریکارد فعلی آنچه که به او پرداخته میشود، فورم درخواستی او از زمانی که برای کار به 

شام فرستاده است، و همچنان تاریخچه آموزش، حارضی و رخصتی را حفظ و نگهدارید. اطمینان حاصل کنید که هر گونه گزارش هایی را که در مورد 

متاس  آن  با  کار  محل  در  اضطراری  حاالت  در  باید  که  را  شخصی  ریکارد  بخواهید  ممکن  همچنان  نگهمیدارید.  و  حفظ  اید،  نوشته  کارمندان  اجراات 

باشید.   داشته  بگیرید، 

لیست موجودی: اگر شام یک محصول را تولید می کنید و از مواد تشکیل دهنده یا مواد خام استفاده می کنید، باید مقدار موادی را که استفاده مینامئید 

و همچنان معلومات در مورد اینکه مواد خام را از کجا بدست میآورید، پیگیری منائید. مهمرت اگر یک کاروبار اضافی را که از »محل اصلی« شام دور باشد، باز 

کنید، بشرت مهم خواهد شد.

تجهیزات: اگر جهت تولید محصوالت یا فراهم منودن خدمات از تجهیزات استفاده مینامئید، مهم است مدارک و اسناد متام خریداری های تجهیزات، مراقبت 

مورد نیاز جهت نگهداری تجهیزات به شکل خوبرت، نگهدارید.   

مواد بازاریابی: اگر شام در حال ایجاد رساله ها )بروشور( یا  اعالنات هستید، نظر خوبی است که یک نسخه ای از اعالنات و مواد تبلیغاتی خویش را نگهدارید. 

سپس می توانید از مواردی که به نظر می رسد به خوبی کار می کنند، دوباره استفاده کنید.

مدارک و اسناد تولید: اگر یک محصول را تولید میکنید، شام میخواهید مقدار محصول را که تولید میکنید، پیگیری منائید. بعضی اوقات شام درخواهید یافت 

که مهم است آن را برای یک ساعت یا کم از کم یک روز پیگیری گردد.

مدارک و اسناد فروشات: شام میخواهید مقدار محصوالت یا خدمات را که روزانه بفروش میرسانید، پیگیری منائید. اگر شام بیشرت از یک محصو یا خدمت را 

بفروش میرسانید، میخواهید هر یک از این موارد را پیگیری منوده تا بدانید چه چیز خوبرت بفروش میرسد.   

تبلیغات  شام  هنگامیکه  در  امر  این  نگهدارید.  را  آنها  خریداری  تاریخ  و  مشرتیان  بهرتین  از  لیست  بخواهید  است  ممکن  شام  مشرتی:  اسناد  و  مدارک 

را دارد، شام حتی میخواهید  به کاروبار شام  با مشرتیان خویش رشیک سازید، مفید است. بسته گی  را  یا میخواهید یک محصول جدید خویش  مینامئید 

حقایق شخصی در مورد مشرتیان خویش مانند تاریخ تولد آنها یا اندازه لباس آنها را ثبت کنید. این کار برای شام زمینه را فراهم مینامید تا خدمات بسیار 

ارائه منائید.  شخصی را 

متاس های کاروبار: شام میخواهید مدارک و اسناد خوبی متام فروشنده گان و دیگر متاس های کاروباری خویش را نگهدارید. چون با بیشرت مردم مالقات 

مینامئید، شبکه شام رشد خواهد کرد. این لیست نه تنها در بخش بازاریابی شام کمک خواهد کرد، اما شام هرگز منیدانید وقتیکه شام ممکن یک متاس را 

ایجاد کنید که در آینده مفید خواهد بود.  

C تعریف اصطالحات این بخش

مصارف )هزینه ها( – پول که یک تشبث برای مواد یا خدمات میپردازد. 

بازاریابی – روند دستیابی به مشرتیان خویش و به آنها نشان دادن که چرای باید محصوالت یا خدمات شام را خریداری منایند. 

فروشنده گان - افراد یا سازمان هایی که محصوالت یا خدمات مورد استفاده برای انجام یک کاروبار را ارائه می دهند.
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B :برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

صورت حساب های مالیاتی چیست و چرا باید ازآنها استفاده کنم؟ 12.  مدیریت مالی	 

جهت ایجاد و نگهداری صورت حساب های مالیاتی ام از کجا کمک دریافت کرده میتوانم؟ 12.  مدیریت مالی	 

کدام نوع مشوره و راهنامیی از بیرون رشکت نیاز خواهم داشت؟ 2.  ثبت و راجسرت رسمی تشبث	 

چگونه می توانم از لیست موجودی ام پیگیری کنم؟ چرا این مهم است؟ 11.  حسابداری	 

چگونه می توانم فروشات ام را پیگیری کنم؟ 11. حسابداری	 

چرا باید مدارک و اسناد را بطور کامل نگهداری کنم؟ 11.  حسابداری	 

A ابزار بیشرتی که در این زمینه موجود است

چک  لیست مدارک و اسناد  تشبث
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