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ولې باید زه د تشبث سندونه په ښه
توګه وساتم؟

.1
د تشبث ثبتول څه شی
دي او ولې باید زه خپل
تشبث ثبت کړم؟
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LLاساسات
د افغانستان د اسايس قانون له مخې ،هر افغان یا بهرنی تبعه چې په افغانستان کې سوداګریز فعالیت یا پانګونه کوي ،باید خپل ځانونه له افغان حکومت رسه
ثبت کړي .یعنی تاسې د افغانستان د قانون له مخې له حقوقي اړخه مکلف یاست تر څو خپل تشبث ثبت کړئ.
کله چې تاسې خپل تشبث ثبتوئ ،تاسې د مستوفیت (د مالیاتو دفرت) ،د پانګونې او سوداګرۍ وزارت مرکزي او الیتي دفرتونو په څېر په ځايي ،والیتي یا ميل
کچه دولتي سازمانونه خربوئ چې تاسې یو تشبث پیل کړی دی .د خپل تشبث د عمر په اوږدو کې ،ستاسې ثبت یا راجسرتیشن حکومت ستاسې له تشبث
څخه باخربه سايت او د بېال بېلو کچو دولتي ادارو ،همکاره تشبثونو او نړیوالو مؤسساتو رسه اړیکو ټینګولو زمینه برابروي .په دې کې د مالیاتو ورکړه ،د خپل
تشبث ثبت یا راجسرتیشن ساتل ،حکومتي مقررات مراعتول ،له نورو رشکتونو رسه د سوداګریزو چارو تررسه کول ،د مايل مالتړ ترالسه کول ،په سوداګریزو
کاروباري نندارتونونو کې ګډون او داسې نور راځي.
کله چې تاسې خپل تشبث ثبتوئ ،نو په حقیقت کې تاسې یو ښکاره قانوين بنسټ رامنځته کوئ .دغه بهیر ستاسې سوداګریز فعالیت او پانګونې ته رسمیت
وربخښي .تاسې د تشبث د ثبت چارې له اړونده باصالحیته حکومتي ادارې ،لکه د افغانستان د سوداګرۍ او معنوي ملکیت د ثبت مرکز ( ،)ACBRIPرسه د
کار په تررسه کولو رسه رس ته رسوئ .د خپل کاوربار ثبتول نه یوازې د افغانستان له قوانینو څخه متابعت کول دي ،بلکې دا تاسې ته خوندیتوب او حقونه هم
درکوي .یو ثبت شوی تشبث کوالی يش خپل سوداګریز نوم ،سوداګریزه نښه (ټریډ مارک) یا اخرتاعات خوندي وسايت؛ د سوداګریزو فعالیتونو لپاره قانوين
استازويل ولري؛ او خپل محصوالت یا تولیدات په کورنیو او نړیوالو بازارونو کې وپلوري .که څه هم د تشبث ثبت بهیر رس ته رسول ښايي زیات کار او زیار ته اړتیا
ولري ،خو په اوږدمهال کې هغه تاسې ته ارزښتناکه خوندیتوب ،حقونه او درناوی دربخښي.

K Kپدې اړه ال ډېر معلومات
کوچني او واړه تشبثونه ښایې د غیررسمي فعالیت له کبله ځانونه راحت احساس کړي ،خو په غیررسمي پاتې کېدو او له دولت رسه د خپل تشبث
د نه ثبتولو له کبله زیات شمېر زیانونه هم شته دی .له رسمي ثبت پرته د خپل کاروبار پر مخ وړل یو لړ اغېزې لري چې په الندې ډول دي:
په ناقانونه توګه د تشبث فعالیتونه تررسه کول:
له رسمي ثبت پرته ،تاسې خپل تشبث په ناقانونه توګه پر مخ وړئ .دا کار د قانون خالف دی او کېدای يش تاسې تر قانوين تعقیب الندې راشئ .دا نو بیا هغه
خطر دی چې ښایې تاسې یې بیخي و نه غواړئ!
د برانډ محدوده پیژندنه او خوندیتوب:
کله چې تاسې په غیررسمي توګه فعالیت تررسه کوئ ،تاسې نشئ کوالی د خپل تشبث د نوم یا برانډ د خپلولو ادعا وکړئ .د افغانستان حکومت د افغانستان د
سوداګرۍ او معنوي ملکیت د ثبت مرکز ( )ACBRIPپه دفرت کې د ثبت شویو سوداګریز نومونو ،سوداګریزې نښو او معنوي ملکیت ساتنه کوي .د یوه غیررسمي
تشبث په توګه ،تاسې خپل نوم یا برانډ ثبتوالی نه شئ .ستاسې برانډ به ناخوندي پاتې وي؛ هر څوک به وکوالی يش چې ستاسې برانډ یا سوداګریز نوم یا
نښان په اسانۍ رسه نقل او په حکومت کې یې د خپل ځان لپاره ثبت کړي .که چیرته تاسې خپل نوم او برانډ ناخوندي پریږدئ ،نو په حقیقت کې تاسې خپل
ځان د دې خطر د شونتیا پر وړاندې پرته له کوم محافظت پریږدئ چې کوم بل کس رايش او ستاسې کاروبار ته ورته کاروبار پیل کړي او ستاسې د رشکت نوم
وکاروي .په همدې ترتیب رسه هغوی په اسانۍ رسه کوالی يش ستاسې له خوا په بازار کې واردمخه رامنځته شوی شهرت او نوم د خپل ځان کړي .دا کار تررسه
کول به کټ مټ قانوين بڼه ولري ځکه تاسې پر وخت و نه کړای شو چې خپل رشکت ثبت کړئ!
د مالتړ د تر السه کولو په خاطر محدود ظرفیت:
که چیرته تاسې کوم معترب سوداګریز جواز و نه لرئ ،نو د تبلیغايت اعالنونو نرشوونکي ،سوداګریز رشیکباڼي ،پانګه وال ،حکومتي ادارې او متویلوونکي
سازمانونه ښايي له تاسې رسه په کار کولو کې ستونزې ولري .غیررسمي تشبثونه د افغان حکومت یا متویلوونکو سازمانونو له خوا چمتو کېدونکي مايل او
تخنیکي مالتړ څخه د ګټه اخیستنې فرصتونه له السه ورکوي .رسمي ثبت تشبث ته قانوين هوئیت وربخښي چې د یوه رسمي تشبث په توګه په رسمیت د
پېژندنې او له دغو رسچینو څخه د ګټه اخیستنې لپاره اړین دی.
جغرافیايي محدودیتونه:
د یوه غیررسمي تشبث په توګه به ستاسې شتون احتامالً تر هغې سیمې پورې محدود پاتې يش چیرته چې تاسې خپل کاروبار پیل کړی و .تاسې به ښايي د
عین سوداګریز نوم په کارولو رسه د افغانستان نورو والیتونو ته د خپل فعالیت په غځولو کې له ننګوونو رسه مخ شئ .که چیرته بیا هم تاسې دا کار کوئ ،نو ښایې
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تاسې د حکومتي چارواکو تر څار الندې راشئ .په همدې توګه ،د ځمکې یا دفرت لپاره د ځای چمتو کوونکي ښايي تاسې ته د تشبث د الیسنس له درلودلو پرته
په کرایه باندې د خپل ځای یا کور له درکولو څخه ډډه وکړي.
د پورونو د بېرته ورکړې مايل وړتیا:
د خپل رشکت د چلولو لپاره پیسو ته د الرسيس وړتیا ستاسې د رشکت د بریالیتوب لپاره یو مهم المل دی .بانکونه او مايل نهادونه د رسمي جواز نه درلودونکیو
تشبثونو ته پور نه ورکوي .د وړو پورونو د ورکړې مؤسسې ښايي وګړو ته په فردي ډول پور ورکړي ،خو اندازه به یې ډیره کمه وي چې ښايي ستاسې د رشکت د
فعالیتونو د پر مخ وړلو لپاره بسنه و نه کړي.
هغه مالحظات کوم چې باید د ثبت پر مهال په پام کې ونیول يش:
په داسې حال کې چې په غیررسمي توګه د کاروبار پر مخ وړل زیانونه لري ،تاسې باید رسمي اقتصاد ته د ور ننوتلو او د خپل کاروبار د ثبت اغېزې
هم درک کړئ او هغه و ارزوئ .وړاندې تر دې چې د خپل کاروبار د ثبت په اړه پرېکړه وکړئ ،ځینې مهم ټکي په پام کې ونیسئ:
د حکومتي مالیاتو د ورکړې په اړه رپوټ ورکول:
ټول کاروبارونه (تشبثونه) ،هغه که رسمي دي یا غیررسمي ،باید مالیات ورکړي .د افغانستان پر عایداتو د مالیاتو د قانون له مخې هر کاروبار یا رشکت مکلف
دی چې د خپلو عوایدو په اړه رپوټ ورکړي ،مالیات را ټول او بیا یې تادیه کړي ،د لګښتونو په اړه رپوټ ورکړي ،کلنی بېالنس شیټ تسلیم او د هر ډول ګټې
پر رس مالیه ورکړي.
خو ،دا پوهه ترالسه کول ډېره مهمه ده چې که چیرې د تشبث له پیلولو وروسته تاسې هیڅ ډول عواید یا فعالیت هم نه درلود ،خو تاسې باید د مالیې وزارت
اړونده ادارو ته خپل نوبتي راپورونه وسپارئ .د قانون له مخې که چیرته تاسې د عوایدو یا لګښتونو په اړه د رپوټ په ورکولو کې پاتې راشئ ،نو له مجازاتو رسه
به مخ شئ .له همدې کبله ،که چیرته تاسې د کاروبار د پیلولو په فکر کې یاست او ال مو تر اوسه پورې کوم خرڅالو نه وي کړی یا هم په کوم سوداګریز فعالیت
کې نه یاست ښکېل شوي ،نو کوالی شئ پر دې غور وکړئ چې آیا د خپل تشبث ثبتولو ته اړتیا لرئ او که څنګه .که چیرته د خپل کاروبار د پیلولو په اړه ډاډمن
نه یاست او یا هم په دې فکر کې یاست چې په راتلونکې کې به خپل کاروبار پیل کړئ ،نو تر څو پورې چې پیل لپاره چمتو نه یاست د خپل تشبث د ثبت لپاره
انتظار وکړئ .که داسې و نه کړئ ،نو بیا که تاسې هېڅ خرڅالو هم و نه لرئ ،مکلف یاست چې خپل د مالیاتو د ورکړې راپورونه بشپړ کړئ.
که څه هم د خپل رشکت د ثبتولو یوه ګټه دا ده چې تاسې کوالی شئ خپل کاروبار ته هغه نوم چې تاسې یې غواړئ ،وټاکئ .دلته تاسې یوازې دا پرېکړه کوالی
شئ چې کومه پرېکړه صحیح ده ،خو کله چې مو خپل رشکت ثبت کړ ،نو بیا تاسې مکلف یاست چې د خپلو مالیاتو د رپوټ د بشپړولو په برخه کې له خپلو
مسوولیتونو څخه باخربه واوسئ.
د برانډ ساتنه او حقوقي ګټې یې:
رسمي تشبثونه یا رشکتونه د خپل برانډ ،معنوي ملکیت ،د تولید د ډیزاین او سوداګریز نوم د ساتنې لپاره اړینه حقوقي پیژندګلوي لري .تاسې کوالی شئ دا
د افغانستان د سوداګرۍ او معنوي ملکیت د ثبت مرکز ( )ACBRIPد معنوي ملکیت په څانګه کې ثبت او په دې رسه نور خلک د خپل برانډ له کاپي کولو
څخه منعه کړئ .که چیرته نور کاروبارونه یا افراد په ناقانونه توګه ستاسې برانډ کاپي کوي ،ستاسې سوداګریز الیسنس تاسې ته د قانوين ګام اوچتولو فرصت
درکوي .د سوداګریز الیسنس او ثبت شوي سوداګریز نوم د حقوقي خوندیتوب پر مټ تاسې کوالی شئ چې خپل برانډ او کاروبار ته په ميل او نړیواله کچه
پراختیا ورکړئ.
سوداګریز مالتړ او مشارکت:
د خپل رشکت یا تشبث رسمي ثبت یا راجسرتیشن به حکومت ،متویلوونکو موسساتو ،پانګه والو او همکارو رشکتونو ته اجازه ورکړي تر څو ستاسې له تشبث
رسه سوداګریز فعالیتونه تررسه کړي ،له تاسې څخه مالتړ وکړي او له ستاسې محصوالت وپیري.
د بېلګې په توګه ،کله چې رویا مایار له درې کلن غیررسمي فعالیت وروسته خپل د لبنیاتو رشکت ثبت کړ ،نوموړې د سیمه ییزو تشبثونو او متویلوونکو موسساتو
له خوا له هغې رسه د کار کولو لوړه لېوالتیا احساس کړه .یوې سرتې مغازې (سوپر مارکېټ) له هغې رسه د لبنیاتو د تولیداتو د پېرلو داسې یوه تړون السلیک
کړ چې هغې ته یې نوموړي سوپر مارکیټ ته په دوامداره ډول د لبنیاتو د تولیداتو د رسولو زمینه برابره کړې .هغې له داسې یوې مرستندویه موسسې څخه د
بسته بندۍ یو کوچنی ماشین تر السه کړ ،چې تر دې وړاندې یې د هغې رشکت ته د رسمي جواز د نه لرلو امله د هر قسمه مايل یا تخنیکي مرستې له ورکولو
څخه ډډه کړې وه.
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د خپل رشکت یا کاروبار د ثبتولو ګټې بې شمېره دي .کله چې تاسې د تشبث د ثبتولو پرېکړه وکړئ ،تاسې باید د خپل تشبث د الیسنس د ساتلو خپله وړتیا
او لېوالتیا او د پلې کېدو وړ قوانینو رعایتول و ارزوئ.
نور قوانین:
د تشبث د ثبت له اړتیاوو برسېره ،افغان دولت نور ډیر نافذه قوانین لري چې په افغانستان کې سوداګریزې او د پانګه اچونې چارې تنظیموي .یو
شمېر قوانین چې ستاسې د سازمانونو د فعالیتونو د تررسه کولو پر څرنګوايل اغېزه اچوالی يش په الندې ډول دي:
•پر عوایدو د مالیاتو قانون
•د کار قانون
•د محدوداملسئولیته رشکتونو قانون
•د سوداګرۍ قانون
•د سوداګریزو قراردادونو او د ملکیتونو د پلور قانون
•د مشارکت قانون
•د نادولتي سازمانونو قانون
د یادولو وړ ده چې دا قوانین ډیر اوږده دي او تاسې نه شئ کوالی دا ټول قوانین یاد کړئ ،خو ،باید پوه واوسئ چې د سوداګریزو چارو د پرمخ بیولو اړونده
دغه برخې د دغو قوانینو په رڼا کې تنظیمېږي .د الزیاتو معلوماتو لپاره د حقوقي چارو له یوه کارپوه څخه مرسته وغواړئ یا له یوه دباوروړ سالکار یا الرښود
رسه خربې وکړئ.

C Cپه دې برخه کې کارول شوي اصطالحات او تعریفونه یې
د عوایدو او لګښتونو رشحه (بیالنس شیټ) – له یوه مايل سند څخه عبارت دی چې تاسې ته معلومات درکوي چې تاسې په یوه ځانګړي وخت کې په تشبث
کې څومره پیسې لرئ او کومه اندازه پیسې پوروړي یاست.
سوداګریز نوم/نښان (برانډ) – له یوه ځانګړي نښې (سمبول) ،نښان (لوګو) یا نوم څخه عبارت دی چې سازمانونه یې په بازار کې د خپلو تولیداتو له نورو
تولیداتو څخه د جالوايل په موخه کاروي
فکري/معنوي ملکیت – له نظرونو ،مفکورو یا اجراأتو څخه عبارت دی چې خصوصاً په یوه شخص یا تشبث پورې اړه لري او له اجازې پرته یې د نورو له خوا
کارول ممنوع وي.
پانګه اچوونکي – له یوه شخص یا سازمان څخه عبارت دي چې یوه بل شخص یا رشکت ته په دې موخه پیسې یا رسچینې چمتو کوي چې د اړونده شخص یا
سازمان چېرته چې دوی پانګونه کړې ،په بري (مايل ګټه) کې ونډه ولري.
محدوداملسئوولیته رشکت (ایل ایل يس – )LLC/د همکارۍ او رشکت ترمنځ د سوداګرۍ له مخلوط شکل څخه عبارت دی چې تأسیس یې د مسئوولیت
د خوندیتوب په موخه صورت نیيس.
عاید – له هغه پیسو څخه عبارت دی چې عموماً کاروبار ته د توکو یا خدماتو له پلور څخه راځي.
سوداګریز نښان – له یوې نښې ،ډیزاین یا وینا څخه عبارت دی چې عموماً د یوه مشخص تولید یا خدمت د رسچینې په توګه د پېژندل کېدو وړ وي .د
سوداګریزو نښانونو څښتنان وګړي ،سوداګریز سازمانونه یا بل هر ډول حقوقي نهادونه کېدای يش.
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B Bد دې موضوع په تړاو د الزیاتو معلوماتو لپاره الندې موارد وګورئ:
•زه څنګه خپل تشبث ثبت کړم؟  .2د تشبث پړا وونه – د تشبث رسمی کول

•زما د تشبث د جوړښت حقوقي مقتضیات کوم کوم دي؟  .2د تشبث پړا وونه – د تشبث رسمی کول

•مخکې له دې چې خپل تشبث ثبت کړم ،په کومو شیانو باید پوه شم؟  .2د تشبث پړا وونه – د تشبث رسمی کول
•آیا د ثبت نور موارد هم شته چې زه یې باید په پام کې ونیسم؟  .2د تشبث پړا وونه – د تشبث رسمی کول
•د تشبث مالیات کوم کوم دي؟  .2د تشبث پړا وونه – د تشبث رسمی کول

A Aد الرسسۍ وړ اضايف سندونه
د تشبث د ثبت د بهیر د چارو د تررسه کولو چارټ
له تشبث څخه د مالتړ اړونده د افغان حکومت ماخذونه
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.2
زه څنګه خپل تشبث ثبت کړم؟
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LLاساسات
د تشبثت د جواز د ترالسه کولو بهیر نستباً ساده دی .شونې ده چې ستاسې د تشبث بڼه ،سکټور ،او د فعالیت ډول به د الیسنس د ترالسه کولو د پړاوونو شمېر
باندې اغېزه وکړي چې تاسې به یې د یوه تشبث د الیسنس د ترالسه کولو لپاره رس ته رسوئ.
د تشبث د الیسنس د صادرولو واک درلودونکي دوه لوی بنسټونه دي چې تاسې ته په اقتصادي ډګر کې د یوه وټه ییز تشبث په توګه په رسمي
ډول د فعالیت د تررسه کولو اجازه درکوي .په دغو بنسټونه کې الندې ادارې شاملې دي:
•د افغانستان د تشبث د ثبت او معنوي ملکیت اداره ()ACBRIP
•ښاروالۍ لکه د کوچنیو تشبثاتو لپاره د کابل ښاروايل
په یو شمېر ښاروالیو کې د خورا کوچنیو تشبثاتو د ثبت چارې رس ته رسول کېږي چېرته چې اړونده تشبثات فعالیتونه تررسه کوي .د بېلګې په ډول ،په کابل
ښار کې د هټیو څښتنان یا کوچني پرچون پلورونکي خپل د کاروبار الیسنس له کابل ښاروالۍ څخه ترالسه کوي ځکه چې د دغو هټیو حجم او د عملیاتو کچه
یې ډیره ټیټه ده .که څه هم تاسې د افغانستان د سوداګرۍ او معنوي ملکیت د ثبت مرکز ( )ACBRIPرسه هم خپل کوچنی تشبث ثبتوالی شئ ،دا اداره عموماً
هغه الیسنسونو ته رسېدنه کوي چې ښايي تر یوه اندازه رسېديل تجربه لرونکي تشبثونه ورته اړتیا ولري ،لکه د وارداتو او صادراتو الیسنس ورکول .حکومت په
پام کې لري چې د تشبثاتو د ثبت د وروستۍ او یوازینۍ مرجعې په توګه د افغانستان د سوداګرۍ او معنوي ملکیت د ثبت مرکز ( )ACBRIPوسايت چېرته چې
نورې حکومتي ادارې به د تشبث د ثبت لپاره د یو ځيل مراجعې د ادارې په توګه د افغانستان د سوداګرۍ او معنوي ملکیت د ثبت مرکز ( )ACBRIPڅخه
خدمات وړاندې کوي.
یو شمېر نورې تخصيص ادارې شتون لري چې تاسې ورته باید د خپل تشبثت ډول ته په کتنې رسه مراجعه وکړئ .تاسې باید له یو شمېر حکومتي ریاستونو یا
ادارو رسه خپل تشبث ثبت کړئ .د بېلګې په ډول ،که تاسې یوه رسټورانټ فعالول غواړئ ،تاسې باید د خپل تشبث د ثبت چارې د افغانستان د سوداګرۍ او
معنوي ملکیت د ثبت مرکز ( )ACBRIPکې پیل کړئ ،خو مخکې له دې چې د افغانستان د سوداګرۍ او معنوي ملکیت د ثبت مرکز ( )ACBRIPتاسې ته د
تشبث الیسنس صادر کړي ،تاسې مکلف یاست چې له عامې روغتیا وزارت او ځايي ښاروالۍ څخه یو اضايف جواز ترالسه کړئ .په ورته ډول ،د انټرنیټي خدمتونه
وړاندې کوونکي مکلف دي چې د مخابرايت خدمتونو د تنظیم ادارې (اترا) څخه اضايف جواز ترالسه او جال فیس تادیه کړي .د تشبثاتو او له یوې جال حکومتي
ادارې څخه د جواز د ترالسه کولو اړتیا اضايف بېلګې الندې ورکړل شوې دي:
•د بهرنیو اسعارو د راکړې ورکړې الیسنس – د افغانستان بانک
•خصويص روغتون – د عامې روغتیا وزارت
•خصويص ښوونځی – د پوهنې وزارت
•د فلم جوړولو رشکت – د اطالعاتو او فرهنګ وزارت
•خصويص مطبعه – د اطالعاتو او فرهنګ وزارت
•ټرانسپورټي رشکت – د ټرانسپورټ او ملکي هوايي چلند وزارت
•زیاريت او توریستي رشکت – د اطالعاتو او فرهنګ وزارت
ستاسې د تشبث سکټور جوتوي چې تاسې باید له کومې حکومتي ادارې څخه جواز ترالسه کړئ .خو هر ډول تشبث اضايف الیسنسونو او ثبت ته اړتیا نه لري .د
بېلګې په ډول ،د دولتي او نادولتي مؤسساتو لپاره د بازار د څېړنې رشکت هیڅ ډول اضايف جواز ته اړتیا نه لري ،بس هامغه د افغانستان د سوداګرۍ او معنوي
ملکیت د ثبت مرکز ( )ACBRIPڅخه د تشبث د الیسنس ترالسه کول بسنه کوي .تاسې کوالی شئ د هغو ثبتونو او الیسنسونو پر بنسټ خپلې څېړنې تررسه
کړئ چې ستاسې د ځانګړي ډول تشبث لپاره اړین دي.

K Kپدې اړه ال ډېر معلومات
کله چې تاسې یو تشبث پیلوئ ،تاسې ته یوه وټه ييز سازمان وئیل کېږي .یعنی تاسې له خپل اقتصادي فعالیت څخه ګټه ترالسه کوالی شئ .دا د مؤسساتو
له نورو ډولونو څخه توپیر لري ،لکه نا وټه ییز (غیرانتفاعي) نهادونه چې د قانوين فعالیت په موخه تنظیمي مقتضیات پوره کوي خو ګټه نه يش کوالی .دا په
نادولتي مؤسساتو یادېږي او خپله مؤسسه په اقتصاد وزارت کې ثبتوي .د حقوقي بنسټونه یو بل ډول له اتحادیو یا شبکو څخه عبارت دي چې ټولنیز سازمانونه
دي چې موخه یې ګټه ترالسه کول نه دي.
د تشبث پړاوونه – د تشبث رسمي کول | 9

لومړی پړاو :څېړنه
د خپل تشبث ثبتول نه دا چې د دولت له خوا یوه حقوقي التزام دی بلکې تاسې لپاره د سوداګرۍ یوه مهمه پرېکړه هم ده .د هر ډول مهم سوداګریز فعالیت
په څېر ،تاسې باید مخکې له مخکې یو څه اندازه څېړنه تررسه کولو لپاره چمتووالی ونیسئ .څېړنه باید دا موارد تر پوښښ الندې راويل :د خپل تشبث اړخونه
په ګوته کول چې د ثبت د اړینو مواردو ډول اغېزمنوي (لکه د تشبث سکټور ،ځای او نور)؛ د خپل تشبث د نوم ،برانډ ،او جوړښت په اړه پرېکړه کول؛ د ثبت د
چارو د پیلولو بهیر په ګوته کول .کله چې دا څېړنه رس ته ورسېده ،تاسې به په راتلونکي پړاو کې د ورکړل شویو پرېکړو د تررسه کولو وړتیا ولري.
دویم پړاو :د تشبث د نوم غوره کول
تاسې باید د خپل تشبث نوم ثبت کړئ تر څو کوم بل تشبث یې و نه کاروي .هغه نوم ډیر مهم دی چې تاسې خپل تشبث لپاره غوره کړی دی ځکه دا هغه
شی دی چې احتاميل او موجوده مشرتیان به یې په یاد لري او ستاسې له تشبث رسه نښيل .مخکې له دې چې تاسې د الیسنس د صدور دفرت ته مراجعه
وکړئ ،د تشبث لږ تر لږه  ۱۰نومونو یو نوملړ ولیکئ چې ستاسې په اند ستاسې د تشبث لپاره به ګټور او مناسب وي .زیاتره وخت د تشبث نوم چې یوه متشبثه
یې خوښوي ،مخکې له مخکې یو بل چا خپل کړی وي .تاسې داسې نوم نه شئ ثبتوالی چې یوه شخص یا رشکت پورې اړه لري .د دې لپاره چې وګورئ چې
ستاسې غوره کړی نوم بل چا اخیستی او که نه ،تاسې باید د افغانستان د سوداګرۍ او معنوي ملکیت د ثبت مرکز ( )ACBRIPویبپاڼه ()www.acbr.gov.af
کې لټه وکړئ .که تاسې یو ورته نوم وګورئ تاسې له دې نوم څخه د خپل تشبث لپاره ګټه نه شئ اخیستالی .یوه بله الره هم شته دی او هغه دا ده چې تاسې
د افغانستان د سوداګرۍ او معنوي ملکیت د ثبت مرکز ( )ACBRIPپه دفرت کې هم کتالی شئ تر څو ډاډ ترالسه کړئ چې د تشبث نوم تاسې کاروالی شئ
او که څنګه.
کله چې تاسې د تشبث الیسنس ترالسه کړ ،تاسې خپلو تولیداتو یا خدمتونو ته ځآنګړي کړي خپل نومونه هم ثبتوالی شئ .د بېلګې په ډول ،سارا د کیک او
کلچو د جوړولو کاروبار پیل کړل او خپل د کیک او کلچو پخلنځي نوم یې د – «کابل کیک او کلچه پخلنځی»  --په نوم ثبت کړ .هغې د کیک یو ځانګړی ډول
جوړ کړ چې هغې د «کابل ځانګړی کیک» باله .سارا وپتېیله چې د «کابل ځانګړی کیک» نوم هم ثبت کړي تر څو نورې کیک او کلچه جوړونکي همدغه نوم
چې نوموړې یې د خپل تولید لپاره کاوري ،و نه کاروالی يش.
دریم پړاو :د حقوقي جوړښت غوره کول
دا غوره کول اهمیت لري چې آیا تاسې خپل رشکت د فردي مالکیت په توګه ثبتول غواړئ که د ملګرتوب پر بنسټ .که تاسې سوداګریز ملګری لرئ چې ستاسې
په رشکت کې ونډه لري ،تاسې باید د محدوداملسئوولیته ملګرتوب الیسنس ترالسه کول غوره کړئ .که تاسې د خپل تشبث یوازینی څښنت یاست ،تاسې د
فردي مالکیت الیسنس ترالسه کړئ.
څلورم پړاو :د ځای غوره کول
تاسې د خپل رشکت لپاره د یوه ثبت شوي دفرت په درلودلو مکلف یاست .د افغانستان د سوداګرۍ او معنوي ملکیت د ثبت مرکز ( )ACBRIPله تاسې څخه د
تشبث د ثبت پر مهال ستاسې د تشبث د پتې ثبوت غواړي .تاسې کوالی شئ یو ځای په کرایه ونیسئ ،له خپلې ودانۍ څخه ګټه واخلئ ،یا د ګډ کاري ځای
ودانۍ څخه خپل فعالیت پر مخ بوځئ؛ رسه له دې هم د ثبوت په توګه د منلو وړ ځای معلومه پته ادرس ښودل ډیر پر ځای ګام دی .باوري کړئ چې تاسې
داسې ځای غوره کړئ چېرته چې تاسې به د خپل تشبث چارې پر مخ وړئ .وروسته د تشبث پته بدلول ښايي د فیس د ورکړې المل وګرځي .نو له دې کبله ښه
به دا وي چې تاسې د تشبث د ثبت پر مهال سمه پته غوره کړئ.
پنځم پړاو :د تشبث د اړیکو د معلوماتو غوره کول
تاسې د خپل ځان او د خپلو احتاميل همکارانو (رشیکباڼو) د هوئیت په باره کې د قانوين او کره معلوماتو په چمتو کولو مکلف یاست .همداراز ،د الیسنس
صادرونکې اداره له تاسې څخه ستاسې د تشبث د ټیلیفون شمېرو او د اړیکو د معلوماتو د چمتو کولو غوښتنه کوي .د اړیکو معلومات د دولتي مامورینو له خوا
د رسمي ګټه اخیستنې په موخه د الیسنس د صادرولو د ادارې په ډیټابیس کې ثبتېږي .زیاتره متشبثین د تشبث د جال ټیلیفون شمېرې ،برېښنالیک پتې ،او
ټولنیزو رسنیو (خواله رسنیو) د حسابونو په درلودلو رسه د اړیکو خپل شخيص او سوداګریز معلومات له یوه بل څخه جال جال ساتل خوښوي.
شپږم پړاو :د اړینو سندونو برابرول
تاسې باید اسناد برابر کړئ چې ستاسې هوئیت ،د تشبث پته ،د ونډه والو عمر ،د مالیه ورکوونکي د پیژندنې شمېره ،او نور مهم معلومات ،چې د الیسنس
صادروونکې اداره یې اړین بويل ،څرګندوي .له تاسې رسه د سندونو په برابرولو کې د مرستې په موخه ،د الیسنس صادروونکې ادارې ته له مراجعې څخه
وړاندې ،باوري کړئ چې الندې سندونه چمتو په الس ولرئ:
•د ونډه وال (والو) نومونه ،لکه څرنګه چې په تذکره یا پاسپورټونو کې لیکل شوي دي
•د ونډه والو عمرونه باید لږ تر لږه  ۱۸کاله وي
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•د تشبث ځانګړی نوم چې یو بل فرد یا رشکت مخکې له مخکې اخیستلی نه وي
•د پتې ثبوت لکه د اجاره دار تړون ،د ملکیت قباله یا بل ورته سند
•اصيل سندونه چې د مالیې وزارت له خوا صادر شوې د مالیه ورکوونکي په توګه ستاسې د مالیې د ورکړې د پېژندنې شمېره ولري چې دولت ته د تادیه
کېدو وړ هیڅ ناتادیه شوي مالیات د باقیاتو په توګه و نه لري
•ستاسې د رشکت اساسنامه که چېرې تاسې د یوه محدوداملسئوولیته رشکت په توګه خپل تشبث ثبتول غواړئ
•د هر ونډه وال  ۴عکسونه
•د دولت د هرې اړونده ادارې له خوا سکټوري جوازونه په هغه مواردو کې چې د تطبیق وړ وي
•په ټاکيل بانک کې د الیسنس د فیس د تادیاتو رسید
•د سال مشورې او د حقوقي رشکتونو لپاره د ونډه والو له جملې څخه د یوه تن تحصیيل سندونه
قضیې ته په کتنې رسه د اړینو سندونو نوملړ ښايي توپیر ولري ،خو پورته یاد سندونه یوه ښه پیالمه کېدای يش.
اوم پړاو :د الیسنس صادروونکې مرجعې ته مراجعه کول
کله تاسې د اړینو سندونو برابرول رسته ورسول ،تاسې باید د خپل تشبث د ثبتولو لپاره په کابل کې د افغانستان د سوداګرۍ او معنوي ملکیت د ثبت مرکز
( )ACBRIPمرکزي دفرت او په نورو والیتونو کې د همدې ادارې سیمه ییزو دفرتونو ته ورشئ .که تاسې په داسې یوه والیت کې خپل فعالیتونه تررسه کوئ چېرته
چې د افغانستان د سوداګرۍ او معنوي ملکیت د ثبت مرکز ( )ACBRIPدفرت نه لري ،تاسې کوالی شئ د خپل رشکت د ثبتولو لپاره د تشبث ځای ته تر ټولو
نژدې والیتي دفرت ته مراجعه وکړئ .اړونده دفرت ته په مراجعه کولو او د خپلو سندونو په ښودلو رسه ،دفرت ستاسې سندونه ګوري او تاسې ته د پاتې بهیر د رس
ته رسولو په برخه کې الرښوونه کوي.
اتم پړاو :د مالیه ورکوونکي د پېژندنې شمېره ( )TINترالسه کول
د مالیه ورکوونکي د پېژندنې شمېره د تشبثاتو له خوا د کارونې په موخه د دولت له لوري هغه مهال ټاکل کېږي کله چې تشبث د بانکونو او ځايي دولتي ادارو
په څېر دولتي یا نورو ادارو ته د مالیاتو د تادیې ،د فورمو د سپارلو ،د بانکي حساب د پرانیستلو او داسې نورو مواردو په څېر چارو لپاره معلومات چمتو کوي.
فردي څښتنان د خپلو تشبثاتو لپاره د مالیه ورکوونکي د پېژندنې له خپلې انفرادي شمېرې څخه ګټه اخیستالی يش خو د تشبث د نورو ډولونو لپاره ،لکه
محدوداملسئوولیته رشکت ،تشبث باید د خپلو ونډه والو د مالیه ورکوونکي د پېژندنې شمېرې پرته د مالیه ورکوونکي د پېژندنې جال شمېره ولري .په یاد ولرئ
چې تاسې د مالیه ورکوونکي د پېژندنې شمېره له مالیې وزارت څخه ترالسه کوئ او ستاسې د مالیه ورکوونکي د پېژندنې شخيص شمېره د کتلو لپاره اړینه ده
چې آیا تاسې دولت ته د تادیې وړ کومه مالیه پرې کول پر غاړه لرئ او که څنګه؟
نهم پړاو :د خپل تشبث د الیسنس جزئیات کتل
کله چې تاسې د افغانستان د سوداګرۍ او معنوي ملکیت د ثبت مرکز ( )ACBRIPله خوا اړین ګرځول شوي بهیرونه رسته ورسوئ ،تاسې ته به ستاسې د
تشبث د الیسنس یوه ناتائید شوی نقل د کره کتنې په موخه درکړل يش .مخکې له دې چې تاسې دا تائید کړئ ،تاسې باید د خپل تشبث نوم ،د خپل او د
خپل رشیکباڼي د نومونو د هجاګانو او نورو جزئیاتو کره توب ډاډمن کړئ .کله چې تاسې د الیسنس محتوا تصویب کړه ،دفرت به تاسې لپاره د تشبث د اعتبار
وړ الیسنس چاپ او ستاسې په واک کې به یې درکړي.
دا الیسنسونه لږ تر لږه د یوه کال لپاره د اعتبار وړ وي .تاسې کوالی شئ د یوه تشبث الیسنس خپلو مايل وړتیاوو او د خپل تشبث د الیسنس د اعتبار وړ ساتلو
کې لېوالتیا ته په کتنې رسه د یوه ،دوه یا درې کلونو لپاره بیا نوی کړئ.
د یوه تشبث د ثبتولو بهیر په ښه توګه د درک کولو لپاره ،د دې پوښتنې د وسیلو په برخو کې د تشبث د ثبت د بهیر جریان ته مراجعه وکړئ.

C Cپه دې برخه کې کارول شوي اصطالحات او تعریفونه یې
محدوداملسئوولیته رشکت (ایل ایل يس – )LLC/د همکارۍ او رشکت ترمنځ د سوداګرۍ له مخلوط شکل څخه عبارت دی چې تأسیس یې د مسئوولیت
د خوندیتوب په موخه صورت نیيس.
ګټه – د پیسو مثبته اندازه چې له عاید څخه د لګښتونو له ګرځولو وروسته پاتې کېږي.
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ونډه وال – له هر هغه شخص ،رشکت یا ادارې څخه عبارت دی چې د یوه رشکت په پانګه/شتمنۍ کې لږ تر لږه د یوې ونډې ملکیت ولري.
فردي مالکیت – له داسې یوه تشبث څخه عبارت دی چې څښنت او چلوونکی یې یو تن وي په داسې حال کې چې د تشبث او څښنت ترمنځ یې هیڅ توپیر نه کېږي.
د مالیه ورکوونکي د پېژندنې شمېره – د مالیه ورکوونکي د پېژندنې شمېره د تشبثاتو له خوا د کارونې په موخه د دولت له لوري هغه مهال ټاکل کېږي کله
چې تشبث د بانکونو او ځايي دولتي ادارو په څېر دولتي یا نورو ادارو ته د مالیاتو د تادیې ،د فورمو د سپارلو ،د بانکي حساب د پرانیستلو او داسې نورو مواردو
په څېر چارو لپاره معلومات چمتو کوي.

B Bد دې موضوع په اړه د الزیاتو معلوماتو لپاره الندې مواردو ته مراجعه وکړئ:
•د تشبث ثبت څه شی دي او ولې باید زه خپل تشبث ثبت کړم؟  .2د تشبث پړا وونه – د تشبث رسمی کول
•زما د تشبث د جوړښت لپاره حقوقي مقتضیات کوم کوم دي؟  .2د تشبث پړا وونه – د تشبث رسمی کول

•مخکې له دې چې خپل تشبث ثبت کړم ،په کومو شیانو باید پوه شم؟  .2د تشبث پړا وونه – د تشبث رسمی کول

•زه کومو تصدیق پاڼو ،الیسنسونو یا جوازونو ته اړتیا لرم؟

 .2د تشبث پړا وونه – د تشبث رسمی کول

•آیا د ثبت نور موارد هم شته چې زه یې باید په پام کې ونیسم؟  .2د تشبث پړا وونه – د تشبث رسمی کول

A Aد الرسسۍ وړ اضايف وسیلې
د تشبث د سندونو چک لسټ
د تشبث د ثبت د بهیر د جریان چارټ
د تشبث د ثبت عادي فیسونه
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.3
زما د تشبث د جوړښت
لپاره حقوقي مقتضیات
کوم کوم دي؟
د تشبث پړاوونه – د تشبث رسمي کول | 13

LLاساسات
مهم ټکی چې په اړه یې باید د خپل تشبث د حقوقي جوړښت د غوره کولو په برخه کې فکر ويش د شخيص مسئوولیت چاره ده .که تاسې یوه تشبث پیلول غوره
کړئ او چمتو یاست چې خپله شخيص شتمني د پیل له خطر رسه مخ کړئ او پاتې راشئ ،تاسې بایدفردي مالکیت درلودل غوره کړئ.
فردي مالکیت یو ساده بهیر دی چې عموماً د تشبث الیسنس ترالسه کول ،د بانکي حساب پرانیستل ،او د دولتي مقرراتو مراعتول په بر کې نیيس .دې کې
شک نشته چې فردي مالکیت زیانونه هم لري چې ستاسې شخيص شتمني او د تشبث شتمني له دې ګواښ رسه مخ وي چې ستاسې تشبث ښايي بریالی
ثابت نه يش .که تاسې د فردي مالکیت درلودل غوره کړئ او تشبث بریالی نه يش ،په هغه صورت کې که دا یواځې تشبث هم و اويس چې ناکام شوی وي،
خو ستاسې شخيص شتمني هم ښايي له السه ووځي .همدارنګه ،له فردي مالکیت رسه رسه ،که چېرې ستاسې له مراجعینو څخه یو تن خفه ،ټپي یا ستاسې
د تشبث له السه زیامنن کېږي او حقوقي ګام پورته کوي ،نو حقوقي جوړ جاړی به ښايي نه یواځې ستاسې پر سوداګریزو شتمنیو بلکې ستاسې پر شخيص
شتمنیو هم سرتګې ښخي کړي.
د فردي مالکیت په تړاو له حقوقي نظره ،تاسې او ستاسې تشبث رسه یوځای نغښتي یاست .دا چاره د یوه تشبث د پیل پر مهال عموماً خطرناکه ګڼل کېږي.
زیاتره متشبثین د تشبث د جوړښت «محدوداملسئوولیته» ډول غوره کوي .د تشبث محدوداملسئوولیته ډول له هغه ډول څخه عبارت دی چې په هغه کې د
تشبث شتمنۍ ستاسې له شخيص شتمنیو څخه جال کېږي .دا جالوالی هغه مهال ال ډیر اهمیت خپلوي کله چې تشبث بریالی نه يش .له «محدوداملسئوولیته»
ډول رسه ،د متشبثې مسئوولیت یواځې او یواځې د تشبث تر شتمنیو محدود پاتې کېږي .د تشبث د ناکامۍ په صورت کې ،یواځې او یواځې د تشبث شتمنۍ
له السه ځي .د متشبثې شخيص شتمنۍ له دې کبله له هر ډول اغېز څخه خوندي پاتې کېږي چې د قانون له مخې جال ساتل شوې دي.

K Kپدې اړه ال ډېر معلومات
د سم حقوقي جوړښت غوره کول
د ډیری متشبثینو په ذهن کې لومړی د خپل تشبث د پیلولو فکر وي او بیا ډیر وروسته هغوی د جوړښت د طرحه کولو پر څرنګوايل یې فکر کوي .د عامه ذهنیت
برعکس ،مهمه ده چې تاسې د خپل تشبث د حقوقي جوړښت په اړه مخکې له مخکې فکر وکړئ.
د خپل تشبث لپاره د معقول حقوقي جوړښت غوره کول ستاسې شخيص شتمنۍ خوندي کوالی او تاسې له غیر رضوري مالیاتو له ورکولو څخه ژغورلی يش.
څومره ژر چې تاسې د خپل تشبث جوړښت جوړ کړئ ،هومره ژر تاسې له ګټو څخه یې برخمن کېدای شئ.
د تشبث د شکلونو عادي ډولونه
د تشبث تر ټولو عادي شکلونه په الندې ډول دي:
•فردي مالکیت
•ملګرتوب/رشاکت
•سهامي رشکت
•محدوداملسئوولیته رشکت
فردي مالکیت د یوه تشبث لپاره ډیر مشهور او ساده جوړښت دی .دا جوړښت څښنت ته د تشبث د ټولو اړخونو بشپړ واک ورکوي .په افغانستان کې ډیر څښتنان
د تشبث د جوړښت دا شکل خوښوي ځکه دا هغوی ته خپلواکي ،نرمي او پر تشبث بشپړ صالحیت ورکوي .خو ،دا په دې معنا هم دی چې څښنت (متشبث) د
تشبث د ټولو مايل مکلفیتونو یوازینی مسئوول دی.
ملګرتوب/رشاکت له فردي مالکیت رسه ورته والی لري خو په دې کې دوه یا درې کسه ښکېل وي .د دې اصيل ګټه دا ده چې ګټه یا زیانونه د یوه ملګري د
عوایدو د مالیې د ورکړې پر بنسټ وړاندې کېږي (یعنی د افرادو او تشبث ګټه او زیان په ګډه رسه وړاندې کېږي) .زیانونه یې دا دي چې د فردي مالکیت په
څېرې په دې ډول کې هم هر ملګری د تشبث د مايل مکلفیتونو په وړاندې شخصاً مسئوول دی.
سهامي رشکت یوه حقوقي بنسټ دی چې له خپلو څښتنانو جال او بېل دی .دا د سازمان د مسئوولیتونو د اداره کولو لپاره منځته راوړل کېږي .د سهامي
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رشکت ګټه دا ده چې دا شخيص مسئوولیت کموي ،ځکه د تشبث څښنت یا څښتنان د تشبث د مايل مسئوولیتونو پر وړاندې شخصاً مسئوول نه دي .د دې
ډول سرت زیانونه دا دي چې د یوه سهامي رشکت جوړول ډیر لګښت او پانګې ته اړتیا لري او په پراخه کچه د سندونو او سوانحو ساتلو ته پکې اړتیا ليدل کېږي.
محدوداملسئوولیته رشکت د ملګرتوب/رشاکت یو ګډ شکل دی چې څښتنانو ته یې د تشبث د سهامي رشکت او ملګرتوب/رشاکت دواړو ډولونو څخه د ګټه
اخیستنې اره هواروي .د دې شکل یوه لویه ګټه دا ده چې د تشبث دا ډول جوړښت څښتنان له شخيص مسئوولیت څخه خوندي سايت.
د سازماين بنسټونو یو شمېر نور تخصيص شکلونه هم شتون لري .د بېلګې په ډول ،تاسې ښايي د یوه غیرانتفاعي سازمان د جوړولو پرېکړه وکړئ چې د
غیرانتفاعي سازمان فعالیتونو ته په کتنې رسه په افغانستان کې د اقتصاد وزارت یا د عدلیې وزارت له خوا اداره کېږي .که تاسې د دغو تخصيص جوړښتونو په
باره کې معلومات غواړئ ،تاسې باید له یوه کارپوه رسه سال مشوره وکړئ یا اړونده وزارتونو ته ورشئ.
هغه الملونه چې باید په پام کې ونیول يش
په دې اړه پرېکړه کولو لپاره چې ستاسې د تشبث لپاره کوم ډول حقوقي جوړښت تر بل هر یوه غوره دی ،تاسې باید خپل وضعیت و ارزوئ .لومړی ،تاسې باید
حقوقي مسئوولیت ته پام وکړئ .آیا ستاسې له تشبث رسه سرت خطر تړلی دی؟ که هو ،تاسې باید د یوه سهامي رشکت یا محدوداملسئوولیته رشکت جوړولو ته
پام وکړئ .دا ستاسې شخيص مسئوولیت راکموي او ستاسې شتمنۍ خوندي کوي.
تاسې باید د تشبث د هر شکل لپاره د مالیې رشایطو او دا چې دا رشایط ستاسې د تشبث لپاره څه ارزښت لري په اړه هم فکر وکړئ .د فردي مالکیت په پرتله
د محدوداملسئوولیته رشکت لپاره د تشبث د اصدار د الیسنس فیس ،د مالیې د جریمی رشحه او د تطبیق وړ نور فیسونه لوړ دي .د بېلګې په ډول ،کله چې
د فردي مالکیت څښنت د کارکوونکو له میاشتني معاشونو څخه ګرځول شوي مالیات ورکول وځنډوي نو د هرې ځنډول شوې کاري ورځې لپار  ۳۰افغانۍ د
جریمې په توګه ورکول کېږي ،په ورته قضیه کې محدوداملسئولیته رشکتونه یا رشاکتونه مکلف دي چې د مالیې د ځنډ په برخه کې د هرې کاري ورځي لپاره
 ۱۰۰افغانۍ ورکړي .په هر صورت ،تاسې باید فکر وکړئ چې آیا د تشبث د دیوالیه کېدو په صورت کې د فردي مالکیت څښنت د مالیې ګټې د لوړ خطر رسه
د مخ کېدو په پرتله درنې دي او که څنګه.
تاسې باید د نرمۍ په اړه هم فکر وکړئ .آیا نرمي تاسې ته ارزښت لري؟ آیا تاسې د هر ډول پرېکړو کولو رسه اشنا یاست؟ که هو ،نو د فردي مالکیت څښتنتوب
ښايي تر بل هر انتخاب غوره و اويس .خو که تاسې غواړئ یو ملګری ولرئ چې له تاسې رسه مسئوولیت پر غاړه واخيل او خطر وویيش ،تاسې باید په خپل تشبث
کې د یو یا دوو ونډه والو درلودلو په اړه فکر وکړئ .مهمه ده چې تاسې او ستاسې ملګری (ملګري) تکمیيل مهارتونه ،رسچینې او وړتیاوې ولري .تاسې باید د
رشکت لپاره ګډ لید او په ګډه د کار کولو وړتیا ولرئ .تشبثاتو ډیری وخت یو ملګری یا د کورنۍ غړی د رشیکباڼي په توګه غوره کوي ځکه دوی په دې باور دي
چې نور خلک د باور وړ نه دي .د رشیکباڼي په ټاکلو کې باور مهم دی خو په ګډه د کار کول وړتیا ،یو بل مسئوول ګڼل ،د رسچینو رشیکول او د تشبث په وده
کې معقوله ونډه اخیستل هم مهم دي .که تاسې د یوه رشیکباڼي درلودل غوره کوئ ،باوري کړئ چې تاسې په لیکلې بڼه د رشکت د ملکیت سند چمتو کړئ .د
افغانستان د سوداګرۍ او معنوي ملکیت د ثبت مرکز ( )ACBRIPتاسې او ستاسې رشیکباڼی (رشیکباڼي) ستاسې د رشکت لپاره د اساسنامې په منځته راوړلو
او پر هغو باندې هوکړه کولو باندې مکلف ګرځوي چې په رشکت کې د هر چا د ملکیت برخه څرګندوي.
په پای کې ،تاسې باید خپل تشبث راتلونکي اړتیاوې هم په پام کې ونیسئ .آیا تاسې فکر کوئ چې تاسې به یوه ورځ خپل تشبث وپلورئ؟ آیا تاسې فکر کوئ
چې تاسې غواړئ چې ستاسې اوالدونه د تشبث د اداره کولو چارې په الس کې واخيل؟ کله چې تاسې د تشبث د جوړښت په تړاو پرېکړه کړئ ،تاسې باید د
خپلو راتلونکو موخو په اړه له غور او فکر څخه کار واخلئ.

C Cپه دې څپرکي کې کارول شوي اصطالحات او تعریفونه یې
شتمنۍ – له هر ارزښت لرونکي يش څخه عبارت دي چې ستاسې تشبث یې مالکیت ولري.
عاید – ټولې هغه پیسې دي چې له خرڅالو ،خدمتونو یا پورونو څخه ستاسې تشبث ته راځي.
مسئوولیت – د قانون له مخې د انفاذ وړ یوه کار د احتاميل پېښېدلو په اړه ستاسې له مسئوولیت څخه عبارت دی.
محدوداملسئوولیته رشکت (ایل ایل يس – )LLC/د همکارۍ او رشکت ترمنځ د سوداګرۍ له مخلوط شکل څخه عبارت دی چې تأسیس یې د مسئوولیت
د خوندیتوب په موخه صورت نیيس.
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ونډه وال – له هر هغه شخص ،رشکت یا ادارې څخه عبارت دی چې د یوه رشکت په پانګه/شتمنۍ کې لږ تر لږه د یوې ونډې مالکیت ولري.
فردي مالکیت – له داسې یوه تشبث څخه عبارت دی چې څښنت او چلوونکی یې یو تن وي په داسې حال کې چې د تشبث او څښنت ترمنځ یې هیڅ توپیر نه کېږي.

B Bد دې موضوع په اړه د الزیاتو معلوماتو لپاره الندې مواردو ته مراجعه وکړئ:
•د تشبث ثبت څه شی دی او ولې باید زه خپل تشبث ثبت کړم؟  .2د تشبث پړا وونه – د تشبث رسمی کول
•زه څنګه خپل تشبث ثبت کړم؟  .2د تشبث پړا وونه – د تشبث رسمی کول

•مخکې له دې چې خپل تشبث ثبت کړم ،په کومو شیانو باید پوه شم؟  .2د تشبث پړا وونه – د تشبث رسمی کول
•زه کومو تصدیق پاڼو ،الیسنسونو یا جوازونو ته اړتیا لرم؟  .2د تشبث پړا وونه – د تشبث رسمی کول

•آیا د ثبت نور موارد هم شته چې زه یې باید په پام کې ونیسم؟  .2د تشبث پړا وونه – د تشبث رسمی کول

A Aد الرسسۍ وړ اضايف سندونه
د تشبث د جوړښت معلومايت پاڼه
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.4
مخکې له دې چې خپل
تشبث ثبت کړم ،په کومو
شیانو باید پوه شم؟
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LLاساسات
د یوه تشبث د پیلولو او ثبتولو په هکله پرېکړه کول یوه سخته پرېکړه کېدای يش ،په ځانګړې توګه په داسې حال کې که تاسې پیل ته نژدې یاست او په دې
باوري نه یاست چې آیا ستاسې تشبث به ښه وځلېږي او که نه .تاسې به ښه پرېکړه وکړئ که چېرې تاسې هغه مهم معلومات په پوره پاملرنې رسه ولولئ او په
پام کې یې ونیسئ کوم چې تاسې لپاره مخکې له دې چې خپل تشبث ثبت کړئ ،اړین دي.
د کوچنیو تشبثاتو ډیر څښتنان غیررسمي او ناثبت شوي تشبثات پر مخ وړي .هغوی ښايي د ثبت د لګښتونو یا د مالیاتو د ورکړې د لګښتونو له پرې کولو
څخه ډار ولري .هغوی ښايي د تشبث د ثبت له ټولو قواعدو او پړاوونه څخه وېره و لري .دا ښايي ډیر ستونزمن تر سرتګو يش .د بېلګې په ډول ،کله چې مېرمن
سلطانې او مېړه یې له  ۱۵کاله عمر څخه د کم عمر درلودونکیو نجونو لپاره د یوه نوي سپوريت کلب پرانیستل پالنوه ،هغوی ډاډه نه وو چې آیا هغوی به وکوالی
يش چې د رشکت د عملیاتو د لګښتونو د پرې کولو او همدا راز د یوه تشبث د ثبت او د اعتبار وړ الیسنس د درلودلو د لګښتونو د پوره کولو لپاره کايف عواید
ترالسه کړي او که څنګه.
خو ،داسې یوه ځیرکه متشبثه چې غواړي د سوداګریزو چارو د کارپوهې په توګه ورته وکتل شې تل خپل تشبث ثبتوي .دا نه یواځې یوه حقوقي چاره ده چې
باید تررسه يش ،بلکې د تشبث ثبتول له متشبثې څخه ساتنه کوي او هغې ته رسچنیو ته الره هوادوی څو رسچینونه الس ولري چې له هغسې رسه په وده او
پرمختګ کې مرسته کوالی يش.
د مېرمن سلطانې په قضیه کې ،له یوې اندازې څېړنې او خپل د کاکا/ماما/خاله/عمه زوی رسه له سال مشورې وروسته چې په یوه اړونده دولتي اداره کې پر دنده
بوخت و ،هغې پرېکړه وکړه چې د هغې سپوريت کلب په ثبتولو ارزي ځکه له ثبت پرته به هغوی و نه يش کوالی مايل مالتړ ترالسه کړي ،یو غوره برانډ منځته
راوړي ،له نورو سپورټي کلبونو رسه په ګډه کار وکړي ،یا په سرتو سیالیو کې ګډون وکړي .هغوی ته څرګنده شوه چې د الیسنس فیس ډیر کم دی او د هغوی
عواید به د الیسنس د بیا نوي کولو ،د مالیې د ورکړې ،او د فعالیتونو په ترڅ کې د ګټې ترالسه کولو لپاره کايف وي .د خپل تشبث د ثبتولو په تړاو د هغوی
پرېکړه منطقي وه ځکه چې دا کار به له هغوی رسه د هغوی د تشبث په وده او پرمختګ او ځلېدو کې مرسته وکړي.

K Kپدې اړه ال ډېر معلومات
که تاسې مخکې له مخکې څېړنه تررسه کړئ ،ستاسې د تشبث د ثبت بهیر به ډیر ستړی کوونکی نه وي .د نورو تشبثونو له څښتنانو رسه د سال مشورې ،اړونده
دولتي ادارو ،پرلیکه معلوماتو د لوستلو ،د تطبیق وړ قوانیونو د مطالعه کولو او له کارپوهانو څخه د مشورې د ترالسه کولو له الرې ،پروسه به لږه وېروونکې او تر
ډیره د مدیریت وړ وګرځي .د چارو د پرمخ بېولو په ترڅ کې ،یو شمېر مهمو ټکو ته پام وکړئ.
د ثبت بهیر:
هغه سکټور ته په کتنې رسه چې تاسې به پکې خپلې چارې تررسه کوئ ،د ثبت بهیر له یوې تر څو ورځو پورې غځېدالی يش .د الیسنس د ترالسه کولو لپاره د
وخت اړینه اندازه په پام کې ونیسئ .د بېلګې په ډول ،که تاسې د وګړو د احوالو د ثبت دفرت له خوا تایید شوې تذکره په الس نه لرئ ،د ثبت وخت شاید وغځېږي
ځکه تاسې باید د الیسنس د ترالسه کولو د بهیر تر پیل دمخه اړونده ادارې ته د خپلې تذکرې د تصدیق او تایید لپاره مراجعه وکړئ.
د ثبت لګښت:
د ثبت د بهیر لګښتونه توپیر لري .د الیسنس فیس کې د پام وړ کموالی راوستل شوی دی :دا فیس اوس  ۱۰۰افغانۍ دی .خو امکان لري چې تاسې نورو
دولتي ادارو ته اضايف فیسونه هم ورکړئ که چېرې تاسې اضايف جوازونو ته اړتیا ولرئ .لګښت همدا راز ستاسې د تشبث سکټور پورې هم اړه لري .د یوې
سرتې بېلګې له مخې ،د امنیتي چارو یو رشکت مکلف دی چې د نوي ثبت لپاره  ۴۰۰۰۰۰افغانۍ د الیسنس د فیس په توګه او  ۲۰۰۰۰۰افغانۍ د جوازلیک
د بیا نوي کولو د فیس په توګه ورکړي .خو د ثبت زیاتره فیسونه دومره لوړ نه دي!
د بیا نوي کولو فیسونه مهم لګښتونه هم دي .د محدوداملسئوولیته رشکتونو لپاره د بیانوي کولو فیس  ۱۲۰۰۰افغانۍ دی او د فردي مالکیت درلودونکو
تشبثونو د الیسنس د یوه کال لپاره د بیا نوي کولو فیس  ۶۰۰۰افغانۍ دی.
تاسې باید د بودجې په اټکلونو کې د ثبت لګښتونه هم شامل کړئ .د افغانستان د سوداګرۍ او معنوي ملکیت د ثبت مرکز ( )ACBRIPد الرښود په رڼا کې د
اړونده لګښتونو په تړاو د الزیاتو معلوماتو لپاره د تشبث د ثبت فیسونو ضمیمې ته مراجعه وکړئ.
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د مالیې رشایط:
دا چې د افغانستان د مالیاتو قانون وګړي او تشبثات پر خپلو عوایدو د تطبیق وړ مالیاتو پر ورکړې مکلفوي ،کله چې تاسې خپل تشبث ثبتوئ ،تاسې باید د
غیررضوري جریمو له ورکړې څخه د خپل تشبث د ژغورلو په موخه د دولت د مالیاتو د ورکړې قوانینو باندې ځان ښه پوه کړئ .افغان دولت د مالیې له ورکړې
څخه رسغړونه باندې جریمه وضعه کړې ده رشکتونه ښايي د مالیاتو د نه ورکړې له امله خپل د تشبث الیسنس له السه ورکړي او محاکمې رسه مخ يش .تاسې
باید په اوږد مهال کې د خپل تشبث د خوندي کولو او د ودې او پرمختګ لپاره خپل سندونه پاک وساتئ ،د خپلو عوایدو په باره کې معلومات ورکړئ ،د تطبیق
وړ مالیات تادیه کړئ او قوانین رعایت کړئ.
د تشبث د تړلو وړتیا:
دا ښايي ډیره حیرانوونکي وبرېښي چې تاسې مخکې له مخکې د یوه تشبث چې ال پیل کړی مو هم نه دی پر تړلو یې غور او فکر وکړئ! خو په هغه صورت کې
چې ستاسې تشبث ستاسې له هیلو رسه سم پرمختګ و نه کړي ،د وتلو کړنالره درلودل او د تشبث د تړلو پر الرو چارو پوهېدل یو پر ځای او مهم ګام دی .په
افغانستان کې تطبیق وړ قوانین ،لکه د محدوداملسئوولیته رشکتونو قانون ،متشبثینو ته د خپلو رشکتونو د تړلو الره هوادوي .مخکې له دې چې د خپل تشبث
د تړلو غوښتنه وړاندې کړئ ،تاسې باید د خپلو اکرثیتي ونډه والو منظوري ترالسه او واجب االدا مالیات تادیه کړئ.
د معنوي مالکیت خوندي کول:
تاسې د تشبث د ثبت د بهیر د یوې برخې په توګه د افغانستان د سوداګرۍ او معنوي ملکیت د ثبت مرکز ( )ACBRIPد معنوي مالکیت په ریاست کې د هر
ډول سوداګریزو نښانونو ( ،)trademarksنښو ( ،)logosد تولیداتو نومونو ،ډیزاینونو یا بل معنوي مالکیت د ثبت لپاره د ځان په چمتو کولو رسه وخت سپموالی
شئ .د افغانستان د سوداګریزو نښانونو قانون ( )Trademark Law of Afghanistanد معنوي مالکیت خوندیتوب تنظیموي او د افغانستان د سوداګرۍ او
معنوي ملکیت د ثبت مرکز ( )ACBRIPد سوداګریز سکټور د څارلو او د شخړو د هواري لپاره یو کمیسیون لري.
تاسې اړونده وزارتونو او دولتي ادارو رسه د اړیکو په ټینګولو رسه د خپلې څېړنې ملن پراخوالی او د اړونده سکټور په اړه مشخص معلومات ترالسه کوالی شئ.
د بېلګې په ډول ،که تاسې د انټرنیټي خدمتونو رشکت پرانستل غواړئ ،تاسې باید د جواز د ترالسه کولو لپاره د مخابرايت خدمتونو د تنظیم ادارې کړنالرې
وګورئ .د تنظیموونکیو مراجعو قوانین ،مقررات ،او کړنالرې وخت په وخت بدلېږي .تاسې باید دغه بدلونونه له نژدې څخه وڅارئ تر ځو ډاډمن کړای شئ چې
تاسې د تطبیق وړ مقرراتو رسه سم خپل فعالیتونه پرمخ وړئ.

C Cپه دې برخه کې کارول شوي اصطالحات او تعریفونه یې
سوداګریز نوم/نښان (برانډ) – له یوه ځانګړي نښې (سمبول) ،نښان (لوګو) یا نوم څخه عبارت دی چې سازمانونه یې په بازار کې د خپلو تولیداتو له نورو
تولیداتو څخه د جالوايل په موخه کاروي
ګټه – د پیسو مثبته اندازه چې له عاید څخه د لګښتونو له ګرځولو وروسته پاتې کېږي.
ونډه وال – له هر هغه شخص ،رشکت یا ادارې څخه عبارت دی چې د یوه رشکت په پانګه/شتمنۍ کې لږ تر لږه د یوې ونډې مالکیت ولري.

B Bد دې موضوع په اړه د الزیاتو معلوماتو لپاره الندې مواردو ته مراجعه وکړئ:
•د تشبث ثبت څه يش دی او ولې باید زه خپل تشبث ثبت کړم؟  .2د تشبث پړا وونه – د تشبث رسمی کول
•زه څنګه خپل تشبث ثبت کړم؟  .2د تشبث پړا وونه – د تشبث رسمی کول

•زما د تشبث د جوړښت لپاره حقوقي مقتضیات کوم کوم دي؟  .2د تشبث پړا وونه – د تشبث رسمی کول
•زه کومو تصدیق پاڼو ،الیسنسونو یا جوازونو ته اړتیا لرم؟  .2د تشبث پړا وونه – د تشبث رسمی کول

•آیا د ثبت نور موارد هم شته چې زه یې باید په پام کې ونیسم؟  .2د تشبث پړا وونه – د تشبث رسمی کول
•د تشبث اړونده مالیات کوم کوم دي؟  .2د تشبث پړا وونه – د تشبث رسمی کول
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A Aد الرسسۍ وړ اضايف وسیلې
د تشبث د ثبت د بهیر جریان چارټ
د تشبث د ثبت عادي فیسونه
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.5
زه کومو تصدیق پاڼو ،الیسنسونو
یا جوازونو ته اړتیا لرم؟
د تشبث پړاوونه – د تشبث رسمي کول | 21

LLاساسات
د تشبثونو د ګڼ شمېر ډولونو لپاره ،څښتنان باید مقرراتو ته پام وکړي چې د منځته راوړل کېدونکي د تشبث پر ډول تشبث باندې اغېزه درلودالی يش .کله
چې تاسې داسې یوه توکی یا محصول جوړولو ته مخه کوئ چې تاسې پخوا د ذوقي کار له مخه کولو او واقعي کاروبار ته مخه کول غواړئ ،تاسې به په خپل
مسیر کې مقررات ،الیسنسونه او جوازونه ووینئ چې باید مراعت یې کړئ .د بېلګې په ډول ،فرضاً تاسې د خوندورې بغالوې د جوړولو لپاره د کلونو راهیسې ډیر
مشهور یاست او له ډیر غور او فکر وروسته تاسې دا بغالوه د خپل نوي تشبث محور ګرځولې ده .کله به چې تاسې د خپل کور په پخلنځي کې د خپلو ملګرو
او کورنۍ لپاره بغالوه برابروله تاسې ښایي د روغتیا اړونده قوانینو او د خوندیتوب مسئلو په اړه هیڅ فکر نه کاوه .کله چې تاسې واقعي سوداګرۍ ته مخه وکړه،
له تاسې څخه به د خواړو د تولیداتو لپاره د روغتیا اړونده مقررو د رعایتولو مته کېږي .دا چاره په ښاري مرکزونو کې ،چېرته چې د عامې روغتیا وزارت پیاوړی
کنټرول او څار لري ،ډیره جدي ده.
په عمومي ډول ،تصدیق لیکونه ،الیسنسونه او جوازونه ستاسې د تشبث د ډول له مخې ،کله چې تاسې خپل تشبث له دولت رسه ثبتوئ ،ټاکل کېږي .ښايي
داسې جوازونه هم شتون ولري چې یواځې هغه مهال ورته تاسې اړتیا ولرئ کله چې تاسې خپل تشبث پیلول وغواړئ .د بېلګې په ډول ،کله چې تاسې د صنعتي
پارکونو په سیمه کې یوه فابریکه یا غواړئ چط د پرچون پلورنځي د جوړولو چارې پیل کړئ ،تاسې باید له کابل ښاروالۍ څخه د ودانیزو چارو جواز ترالسه کړئ.
کله چې تاسې یو نوی تشبث پیلول غواړئ ،په دې اړه چې کومو مقررو رعایتولو ،جوازونو او الیسنسونو ترالسه کولو ته اړتیا لیدل کېږي وخت لګول او خپل
چمتووالی نیول به د وخت له اړخه یوه غوره پانګونه وي چې په اوږدمهال کې ستاسې د وخت ،پیسو او انرژۍ په سپمولو به جمله بشپړه نده .که چېرې تاسې د
خپل تشبث د تشکیل په اوږدو کې په مسئووالنه ډول دغو چارو ته رسېدنه وکړئ ،دا تاسې رسه له مهالویش رسه سم د تشبث په پرانیستلو کې مرسته او ستاسې
د تشبث په پرانستلو کې د ځنډ مخنیوی کوالی يش .په پای کې ،او نرټولو مهمه داده چې ستاسې مخکې له مخکې چمتووالی له تاسې رسه د اړونده مقرراتو
د مراعتولو په برخه کې په آخره کې د ګران بیعه بدلونونو له منځته راوړلو څخه ژغورالی يش.

K Kپدې اړه ال ډېر معلومات
د افغانستان د سوداګرۍ او معنوي ملکیت د ثبت مرکز ( )ACBRIPد هغه جوازونو پر بنسټ سکټوري الیسنسونه ویيش چې تاسې د دولت له اړونده مرجعو څخه
چې د اړونده سکټور چارې څاري یا یې تنظیموي ،ترالسه کوئ .ځینې ادارې اضايف فیسونه لري چې تاسې یې ،مخکې له دې چې د افغانستان د سوداګرۍ
او معنوي ملکیت د ثبت مرکز ( )ACBRIPله خوا ستاسې تشبث لپاره صادر شوی الیسنس ترالسه کړئ ،د جواز د ترالسه کولو لپاره ارومرو فیس تادیه کړئ.
د بېلګې په ډول ،که تاسې د وچو میوو د پروسس او مارکیټ ته وړاندې کولو لپاره د کرهنیز تشبث پیلولو اراده لرئ ،امکان لري چې تاسې باید مخکې له دې
چې د افغانستان د سوداګرۍ او معنوي ملکیت د ثبت مرکز ( )ACBRIPڅخه د تشبث الیسنس ترالسه کړئ ،دکرنې ،او بولګونې او مالدارۍ وزارت څخه هم د
تشبث الیسنس ترالسه کړئ .په دې مورد کې ،دکرنې ،او بولګونې او مالدارۍ وزارت د جواز له صادرولو وړاندې ستاسې تخنیکي وړتیاوې او رسچنیې ارزوي.
د یوې ورته بېلګې له مخې ،د افغانستان بانک ټول رشکتونه او تشبثونه چې په مايل سکټور کې فعالیت تررسه کوي ،تنظیموي .په هېواد کې د امانت په توګه
د پیسو اخیستونکيو ټولو بانکونو د افغانستان بانک د الیسنس د صدور بشپړ بهیر په بریالیتوب رسه رس ته رسولی او د یوه بانک د پرانیستلو وړ ګرځېدو په تړاو
د جواز/الیسنس ټول فیسونه یې تادیه کړي دي .د نورو تشبثونو لپاره ،لکه د صادراتو رشکت ،تاسې مخکې له دې چې کوم تولیدات صادر یا وارد کړئ ،باید
خپل رشکت د ګمرکاتو په ریاست کې ثبت کړئ .د کان کيندنې د سکټور تشبثونه ،لکه د مرمرو د ډبرو د پروسس دستګاه ګانې ،الیسنسونه د کانونو او پټرولیم
وزارت څخه ترالسه کوي.
که چېرې تاسې له خپل کوره دباندې د خپلو سوداګریزو چارو تر رسه کولو لپاره د یوه مناسب موقعیت په لټه کې یاست ،ښايي په دې اړه چاپېریايل بندیزونه
شتون ولري چې تاسې چېرته خپل رشکت جوړوالی شئ .د چاپېریايل مقررو موخه په حقیقت کې له هر ډول زیان څخه د چاپېریال خوندي ساتل او د هغو
تشبثونو لپاره جدي الرښوونې لري چې زیامننوونکي فضوله مواد تولیدوي .د بېلګې په ډول ،د مستو تولیدوونکی د لبنیاتو رشکت ته ښايي په استوګنیزه سیمه
کې د فعالیت د تررسه کولو اجازه ورنکړل يش ځکه چې د لبنیاتو محصوالت داسې بوی تولیدوي چې د یوې سیمې اوسېدونکي یې ښايي خوښ نه کړي .عموماً
تولیدي رشکتونه له صنعتي پارکونو څخه دباندې خپلو فعالیتونو تررسه کولو ته هڅول کېږي په داسې حال کې چې صنعتي پارکونه د نویو رشکتونو لپاره محدود
ځای لري .کله چې تاسې یو نوی تشبث پیلوئ ،که چېرې ستاسې د کارونو د الرښوونې په موخه مشخص نافذ قوانین شتون هم و نه لري ،د یوه مناسب ځای
غوره کول به ستاسې په اوږدمهاله ګټه وي .دا به ستاسې د وخت او پیسو د سپام سبب وګرځي ،په ځآنګړې ډول که چېرې تاسې د خپلې فابریکې په جوړولو
کې پانګونه کول غواړئ.
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په عمومي ډول ،الندیني بنسټونه کېدای يش د بېال بېلو سکټورونو لپاره د اضايف جوازونو د صدور په بهیر کې ښکېل و اويس:
•
•
•
•
•
•
•
•

د کرنې ،اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت
د کانونو او پټرولیم وزارت
د لوړو زده کړو وزارت
د عدلیې وزارت
د کابل (یا نورو ځایونو) ښاروايل
د مخابرايت خدمتونو د تنظیم اداره (اترا)
د مالیې وزارت (لکه د ګمرکاتو دفرت)
د کوچنیو ،منځنیو او سرتو مالیه ورکوونکو اداره

د ډول ډول قوانینو ،د الیسنس ورکولو رشایطو او جوازونو د معلومولو لپاره چې تاسې ورته په مسئووالینه او قانوين بڼه د خپل تشبث د چارو پر مخ وړلو لپاره
اړتیا لرئ ،مخکې له مخکې الس په کار کېدل ښه دي

B Bد دې موضوع په اړه د الزیاتو معلوماتو لپاره وګورئ:
•د تشبث ثبت څه شی دي او ولې باید زه خپل تشبث ثبت کړم؟  .2د تشبث پړا وونه – د تشبث رسمی کول
•زه څنګه خپل تشبث ثبت کړم؟  .2د تشبث پړا وونه – د تشبث رسمی کول

•زما د تشبث د جوړښت لپاره قانوين مقتضیات کوم کوم دي؟  .2د تشبث پړا وونه – د تشبث رسمی کول

•مخکې له دې چې زه خپل تشبث ثبت کړم ،په څه باید پوه شم؟  .2د تشبث پړا وونه – د تشبث رسمی کول

•آیا نور داسې د ثبت موارد هم شته چې زه یې باید په پام کې ونیسم؟  .2د تشبث پړا وونه – د تشبث رسمی کول

A Aد الرسيس وړ اضايف سندونه
د افغان حکومت د تشبث د مالتړ چټک ماخذ
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.6
آیا نور داسې د ثبت موارد
هم شته چې زه یې باید
په پام کې ونیسم؟
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LLاساسات
له حکومت رسه د خپل تشبث ثبتول یوه اړین کار دی .نور سازمانونه هم شته چې کوچنیو ،منځنیو او سرتو تشبثونو ته په رضاکارانه ډول د ثبت او غړیتوب
خدمتونه چمتو کوي .عموماً دا مؤسسې د تشبث د غړیتوب سازمانونه بلل کېږي او تشکیاليت جوړښت کې یې مدیره هیئت ،د مدیریت ټیم او د غړو سرت ګروپ
شامل وي .د تشبث د غړیتوب سازمانونو مقصد د تشبثونو د یوې ټولنې منځته راوړل دي چې ګډې موخې ولري ،د خپلو حقونو څخه دفاع وکړي ،حکومت ته د
پالیسۍ د جوړولو په برخه کې وړاندیزونه وکړي ،او غړو ته مرستندویه خدمتونه وړاندې کړي .کله چې تاسې خپل تشبث له دغو سازمانونو رسه ثبت کړ ،تاسې
د مشخصو خدمت د ترالسه کولو او له ډیرو نورو غړو رسه د نښلېدو وړ ګرځئ.

K Kپدې اړه ال ډېر معلومات
ستاسې د تشبث غیر لزومي ثبت عموماً یوه انتخايب فعالیت دی او تاسې کوالی شئ پرېکړه وکړئ چې د کومو سازمانونو غړیتوب اخیستل غواړئ
او د کومو سازمانونو نه .د دغو سازمانونو د غړیتوب د ترالسه کولو عمومي ګټې دا دي چې تاسې کوالی شئ:
•د یوه غړي په توګه د سوداګریزو فرصتونو ،کنفرانسونو ،نندارتونونو او ورته پروګرامونو په اړه خربونه او تازه معلومات ترالسه کړئ
•د حکومت د غربګون د ښه کولو او له خپل سکتور څخه د مالتړ په موخه د خپل سکټور لپاره د پالیسۍ څخه د دفاع په بهیر کې ګډون وکړئ
•له نورو متشبثینو رسه پیژندګلوي ولرئ او له هغوی رسه شبکه منځته راوړئ او په احتاميل ډول د قرادادونو په پېر او پلور کې شامل شئ
•د غړیتوب سازمانونو له خوا دایریدونکو پروګرامونو له الرې تخنیکي او سوداګریزه روزنه ترالسه کړئ.
•پرته له دې چې کوم اضايف فیس ورکړئ ،د غړیتوب سازمان له ادارې څخه مشخص معلومات او مشوره وغواړئ
ګڼ شمېر سازمانونه شته دی چې تاسې وررسه خپل تشبث ثبتوالی شئ .د دغو سازمانونو یو څو بېلګې دا دي:
•د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه ()ACCI
•د افغانستان د کانونو او صنایعو خونه ()ACMI
•د افغانستان د مېرمنو د سوداګرۍ او صنعت خونه ()AWCCI
•د افغان مېرمنو د سوداګرۍ فیډراسیون ()AWBF
•د سوداګرئ نړیواله خونه ـ افغانستان
یوازې همدا سازمانونه هم نه دي .د سکتوري غړیتوب نور سازمانونه هم شته دی چې شمېر یې درجنونو ته رسېږي لکه د افغانستان د ودانیزو رشکتونو اتحادیه،
د قالینو اتحادیه او داسې نور ،چې زیاتره پاملرنه یې پر یوه خصويص سکټور څرخي .د ستکوري اتحادیو او صنفونو غړي په یوه ځانګړي سکټور پورې اړه لري
او ورته ننګونې او موخې لري.
کله چې تاسې د غړیتوب په کوم سازمان کې د نوم لیکنې پرېکړه وکړه ،الندې مهمو ټکو ته مو پام وي:
•د کال یا میاشتني ثبت لګښت څومره دی؟ عموماً په لګښتونو کې د کلني غړیتوب فیس هم شامل وي چې تاسې یې باید د غړیتوب د ترالسه کولو پر
مهال تادیه کړئ.
•د غړیتوب سازمان څه ډول ګټې او خدمتونه تاسې ته برابروي چې ستاسې له تشبث رسه په ښه فعالیت تررسه کولو ،د عوایدو په لوړولو یا له یوې ټاکلې
اندازې څخه په زیاته وده کولو کې مرسته کوي؟ د چمتو کېدونکیو خدمتونو جزئیات عموماً تاسې ته د نوم لیکنې پر مهال ښودل کېږي او هغوی د
خدمتونو لټه په انټرنیټ کی هم کوالی شئ.
•تاسې د خپل غړیتوب د فعال ساتلو لپاره څومره وخت ځانګړي کولو ته اړ یاست؟ د یوې متشبثې په توګه ،تاسې عموماً ډیر اضايف وخت نه لرئ .ډاډ
ترالسه کړئ چې یواځې د غړیتوب لپاره په داسې حال کې چې فعاله ونډه پکې نه شئ اخیستلی ،د یوه سازمان د غړیتوب له ترالسه کولو څخه ډډه وکړئ.
که د هغوی په غونډو او ناستو کې کم ګډون کوئ ،نو د هغوی له خدمتونو څخه د ګټه اخیستنې کچه به هم ټیټه وي.
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•د سوداګریزې ټولنې په منځ کې د غړیتوب د سازمان شهرت څه ډول دی او له غړیتوب څخه یې نور تشبثونه څومره خوښ دي؟
•آیا ستاسې تشبث په ریښتیا هم د دغو سازمانونو غړیوب ته اړتیا لري؟ تاسې د غړیتوب سازمان کې د غړیتوب په ترالسه کولو رسه باید یوه مهم هدف
ترالسه کړئ او د هغوی له خدمتونو څخه د ګټه اخیستنې هوډ ولرئ.
په عمومي ډول ،د دغو سازمانونو د غړیتوب د ترالسه کولو خپله پرېکړه و ارزوئ او ډاډ ترالسه کړئ چې د ثبت د بهیر له پیل څخه د مخه په ذهن کې یوه هدف
ولرئ .عموماً تاسې یوه فورمه ډکوئ چې ستاسې د تشبث او مهمو اشخاصو په اړه معلومات پکې ثبتېږي او د سوداګرئ اتحادیې یا غړیتوب سازمان د غړیتوب
ترالسه کولو لپاره د غړیتوب فیس تادیه کوئ.

C Cپه دې برخه کې کارول شوي اصطالحات او تعریفونه یې
مدیره هیئت – د منل شویو خلکو یوه ډله ده چې د یوه سازمان فعالیتونه په ګډه رسه څاري.
عاید – هغه پیسې دي چې د اجناسو یا خدمتونو له پلور څخه تشبث ته راځي.

B Bد دې موضوع په اړه د الزیاتو معلوماتو لپاره وګورئ:
•د تشبث ثبت څه

شی دي او ولې باید زه خپل تشبث ثبت کړم؟  .2د تشبث پړا وونه – د تشبث رسمی کول

•زه څنګه خپل تشبث ثبت کړم؟  .2د تشبث پړا وونه – د تشبث رسمی کول

•زما د تشبث د جوړښت لپاره قانوين مقتضیات کوم کوم دي؟  .2د تشبث پړا وونه – د تشبث رسمی کول
•زه څه ډول تصدیق پاڼو ،الیسنسونو یا جوازونو ته اړتیا لرم؟  .2د تشبث پړا وونه – د تشبث رسمی کول

A Aد الرسيس وړ اضايف سندونه
د افغان حکومت د تشبث د مالتړ چټک معلومايت ماخذ
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.7
د تشبث مالیات څه شی دي؟
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LLاساسات
هر تشبث/کاروبار باید مالیات ورکړي .مالیات د ښارګوټي ،ښار یا هېواد د دولتي ادارو له خوا د ټولو وګړو د خدمتونو د پوره کولو لپاره چې دوی ورته اړتیا لري،
کارول کېږي .په دې کې سړکونه ،روغتونونه ،پولیس ،د کوڅو رڼاګانې ،اوبه ،ښوونځي ،د ښځلو له منځه وړل یا نور خدمتونه چې موږ لپاره د خوندي او غوره
ژوندانه الره هوادوي ،شامل دي .مالیات عموماً د تشبث د ارزښت یا عاید یا د ملکیت د ارزښت پر بنسټ ټاکل کېږي.
د افغانستان د مالیاتو د قوانینو په تفسیر باندې ځانونه ښه پوه کړئ ځکه دا ستاسې تشبث باندې د پاي کیدو وړ دي .تاسې تر هغه پورې د خپل تشبث
الیسنس د اعتبار وړ ساتلی شئ تر څو چې تاسې دولت ته مالیات ورکوئ .زیاتره تشبثونه چې د ودې لرلید لري په عمدي ډول د امکان تر بریده له دقت رسه
د هغه مالیاتو لپاره پالن جوړوي چې هغوی یې د ورکړې اراده لري .تاسې د خپلې مالیې د مکلفیتونو لپاره په اسانۍ پالن جوړولی او مدیریت کوالی یې شئ
که چېرې تاسې د ډول ډول مالیاتو باره کې معلومات ولرئ چې ستاسې تشبث یې باید راټول او دولت ته وسپاري.

K Kپدې اړه ال ډېر معلومات
په افغانستان کې تشبثونه د عوایدو د قانون پر وړاندې مسئوول دي .دولت په دغه قوانینو کې وخت په وخت بدلونونه راويل؛ نو له دې کبله ډیره مهمه ده چې
تاسې د هر ډول تازه بدلونونو په اړه ځانونه باخربه وساتئ .تر ټولو مهمه الر یې د کوچنیو مالیه ورکوونکو یا د منځنیو مالیه ورکوونکو دفرت رسه (ستاسې د رشکت
حجم ته په کتنې رسه) ،په اړیکه کې پاتې کېدل دي ،په داسې حال کې چې دا ادارې د مالیې وزارت تر چرت الندې کار کوي چې د دولت ټول عواید اداره کوي.
حکومت ته دخپلو عوایدو او لګښتونو رپوټ ورکول د عوایدو د قانون یو مکلفیت دی .د هرې میاشتې ،ربع او کال په پای کې ،تاسې باید دولت ته ځینې اړین
راپورونه تسلیم کړئ چې ستاسې د تشبث د مالیاتو باره کې معلومات ولري .د افغانستان حکومت په هغو تشبثونو مجازات او جریمې ټاکيل دي چې پر وخت
خپل راپورونه او مالیات نه ورکوي .کله چې تاسې د مالیاتو د مقتضیاتو په تړاو محتاط او باخربه یاست ،تاسې په آسانۍ رسه قوانین مراعتوالی او د خپل تشبث
چارو ته ادامه ورکوالی شئ .د مالیاتو د ورکړې الرښود سند ولولئ تر څو د جال جال مالیاتو د مقتضیاتو په اړه تفصیيل معلومات السته راوړئ.
ډول ډول مالیات دي چې تاسې یې په اړه باید معلومات ولرئ او جدي پاملرنه ورته وکړئ.
د کارکوونکي د مالیې ستنول
کله چې تاسې خپلو کارکوونکو ته معاشونه ورکوئ ،تاسې د خپلو کارکوونکو د معاش یوه برخه په ستنولو او دولت ته په تادیه کولو مکلف یاست .د مالیې بېال بېلې
کټګورۍ دي او ستاسې کارکوونکي ښايي له دغو کټګوریو څخه په یوه یا دوه کټګوریو کې رايش .د بېال بېلو کټګوریو په تړاو د معلوماتو ترالسه کولو لپاره د مالیاتو د
الرښود سند او د معاش د هرې کچې لپاره د هغه مالیې د اندازې د معلومولو لپاره چې تاسې یې پر تادیه مکلف یاست ،د مالیې د محاسبې پاڼې ته مراجعه وکړئ.
د کرایې د مالیې ستنول
د کرایې مالیه دولت د هغه ودانۍ د میاشتنۍ کرایې د یوې مشخصې سلنې له مخې تادیه کېږي چې تاسې د خپل تشبث لپاره کاروئ.
تاسې کوالی شئ د خپلې ودانۍله څښنت رسه د قرارداد د السلیک کولو په وخت مذاکره وکړئ تر څو د کرایې له پیسو څخه د مالیې پیسې ستنې کړئ .هغه
تشبثونه د کرایې د مالیاتو نه ستنولو او دولت ته یې نه ورکولو له کبله بیا هم د دا ډول مالیاتو پر ورکړې مکلف دي ،که څه هم هغوی د جایداد څښنت ته د
کرایې د ورکول کېدونکیو پیسو څخه هیڅ شی ستانه کړي نه وي.
د قراردادي د مالیې ستنول
د قرادادي مالیه حکومت د فرعي قراردادي د پیسو د یوې ځانګړې سلنې له مخې تادیه کېږي .که چېرې د قرارداد ارزښت په یوه کال کې له  ۵۰۰۰۰۰۰افغانیو
ټیټ وي ،تاسې اړ نه یاست چې پیسې ستنې کړئ خو د پیسو په اړه حکومت ته د هغه میاشتې پای ته رسېدو وروسته چې پیسې پکې قراردادي ته تادیه شوي،
په  ۱۰ورځو کې دننه ارو مرو رپوټ ورکړئ .د هغه فرعي قرادادیانو لپاره چې د تشبث معترب الیسنس لري ،تاسې مکلف یاست  ۲سلنه پیسې وګرځوئ او هغه
تشبثونه چې بااعتباره جواز نه لري ،تاسې مکلف یاست چې د ټولو پیسې  ۷سلنه وګرځوئ او حکومت ته یې ورکړئ.
د تشبث د رسیدونو د مالیې ورکړه
هغه عواید چې تاسې د جال جال سوداګریو مشرتیانو څخه ترالسه کوئ ،د حکومت د مالیاتو په چوکاټ کې راځي .د بېلګې په ډول ،کله چې تاسې په خپل
بانکي حساب کې له خپل یوه سوداګریز مشرتي څخه پیسې ترالسه کوئ ،تاسې د حکومت له خوا حکومت ته د دغه پیسو د  ۴سلنه پیسو پر ورکړې مکلف
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ګرځئ .ځینې مشرتیان ستاسې له پیسو څخه  ۲سلنه پیسې ستنوي او حکومت ته یې ستاسې په استازیتوب ورکوي .پاتې  ۲سلنه پیسې باید تاسې پخپله نېغ
په نېغه حکومت ته ورکړئ .د مالیې د سند یوه نقل اخیستل ډاډمن کړئ تر څو په خپلو سندونو کې یې کېږدئ.
د کلنیو عواید و د مالیی ورکولو فورمه
د کال په پای کې ،تشبثونه د خپلو عوایدو او لګښتونو په اړه حکومت ته د تفصیيل رپوټ د ورکولو مکلفیت لري .د حکومت د مالیاتو دفرتونه/ادارې د دغو
راپورونو فورمې او قالبونه وړیا ورکوي .دغه فورمې اصالً د یو څو کوچنیو توپیرونو درلودونکي بیالنس شیټ او د عواید رشحه ،جدولونه ،او مهالویشونه دي .د
خپلو مايل رشحو چمتو ساتل له تاسې رسه په اسانۍ رسه د دغو فورمو په ډکولو او حکومت ته یې په سپارلو کې مرسته کوي .په عمومي ډول ،حکومت تشبثونه
مکلف ګرځوي چې د مالیې د ورکړې وړ خپل عاید څخه د لګښتونو تر وضعه کولو وروسته د خپلې سوچه ګټې  ۲۰سلنه تادیه کړي.
بېال بېلې حکومتي ادارې د دې خربې د ډاډمنولو لپاره چې تشبثونه خپل مالیات تادیه کړي کاري اړیکې او حقوقي مکلفیتونه لري .د تشبث د الیسنس
ورکوونکې او د مالیاتو دفرتونه رسه خپلو کې ښې اړیکې لري .د خپلو مالیايت مکلفیتونو په رس ته رسولو رسه تاسې د خپل تشبث الیسنس بااعتباره ساتلی شئ.
د مالیاتو د مدیریت تر ټولو غوره الر د مجازاتو د مخنیوی لپاره حکومت ته ژر تر ژره د مالیاتو ورکولو باندي ځان پوهول دي.

C Cپه دې برخه کې کارول شوي اصطالحات او تعریفونه یې
د تادیې وړ حسابونه – د رشکت پر غاړه هغه پیسې دي چې رشکت یې باید خپلو اعتبار ورکوونکو ته ورکړي.
بیالنس شیټ (پاڼه) – یو مايل سند دی چې تاسې په یوه ټاکيل وخت کې په خپل تشبث کې څومره پیسې لرئ او څومره پوروړي یاست.
لګښتونه – د یوه جنس یا خدمتونو د ترالسه کولو لپاره له تشبث څخه ورکول کېدونکې پیسې دي.
مايل راپورونه/رشحې – د یوه تشبث د مايل فعالیتونو رسمي سندونه دي چې په هغه کې بیالنس شیټ ،د عوایدو رشحه او د پیسو د جریان رشحه شامل دي
د عوایدو رشحه – یو مايل سند دی چې د عواید او لګښتونو ترمنځ توپیر په ډاګه کوي.
عاید – هغه پیسې دي چې د اجناسو یا خدمتونو له پلور څخه تشبث ته راځي.

B Bد دې موضوع په اړه د الزیاتو معلوماتو لپاره وګورئ:
•آیا زه د مالیاتو هغه اندازه چې زه یې باید تادیه کړم مدیریت کوالی او د مالیاتو د خپل لګښت لپاره پالن طرحه کوالی شم؟  .12مالی مدیریت

B Bد الرسسۍ وړ اضايف معلومايت رسچینې
د مالیې د ټاکلو الرښود
د مالیې د محاسبې پاڼه
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.8
قراردادونه څه شی دي؟
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LLاساسات
یو قرارداد (تړون) له یوې ژمنې (یا ژمنو) پرته بل هیڅ نه دي چې په لیکلې بڼه وړاندې کېږي .قرارداد هغه درک او هیلې ته رسمیت وربخښي چې د قرارداد لوري
یې د قرارداد د السلیک پر مهال لري .که څه هم ډیری حقوقي سیسټمونه مني چې قرارداد فقط د هوکړه لیک کلمې او روغبړ یا یو «شفاهي قرارداد کېدای
يش ،د دې تنفیذ ستونزمن دی او د دې کار تررسه کول ښايي یوه خورا پېچيل حقوقي بهیر ته اړتیا ولري .زیاتره متشبثین په ډاډمنه توګه د تشبث د چارو د پر
مخ وړلو او د غلط فهمۍ او سوء تفاهم د کمولو لپاره چې ښايي د شفاهي هوکړه لیکونو په ترڅ کې پېښ يش ،پر لیکيل قرارداد تکیه کوي.
تاسې به وګورئ چې شاوخوا په ټولو سوداګریزو اړیکو کې ،تاسې یو نه یو ډول هوکړه لیک لرئ او زیاتره یې څه نا څه لیکيل سندونه دي تر څو دواړه لوري د
خپلو اړونده نقشونو او توقعاتو په باره کې روښانه و اويس.
د بېلګې په ډول ،کله چې تاسې یوه کارکوونکی ګومارئ ،د دندې الیحه چې تاسې یې د اړونده کارکوونکي لپاره جوړئ ،یو ډول غیررسمي هوکړه لیک دی.
کله چې تاسې له یوه بل تشبث څخه توکي ،اجناس یا خدمتونه پېرئ ،شونې ده چې دا پېرنه به په یو نه یو شکل لیکل کېږي .کله چې تاسې خپل محصوالت
یا خدمتونه پلورئ ،تاسې باید له خپل پېرېدونکي رسه هوکړه شوي توقعات هم په مستند ډول و لیکئ.
د هرې ډول تشبث لپاره د قراردادونو او هوکړه لیکونو کچه او پېچلتیا هم توپیر لري .که ستاسې پېرېدونکي نور تشبثونه دي ،شونې ده چې ستاسې زیاتره
سوداګریزې اړیکې به د قراردادونو او هوکړه لیکونو په بڼه وي .که چېرې ستاسې تشبث له انفرادي وګړو رسه راکړه ورکړه لري ،ښايي د لیکيل قراردادونو او
هوکړه لیکونو اړتیا مو ډیره جدي نه وي .ستاسې مشوريت هیئت یا ونډه وال ښايي تاسې ته په کاروبار کې د قراردادونو او هوکړه لیکونو د اړتیا په تړاو ګټورې
مشورې درکړي.

K Kپدې اړه ال ډېر معلومات
په افغانستان کې ،د سوداګریزو قراردادونو او د جایداد د پلورلو قانون قانوين حکمونه برابروي او په قرارداد کې د ښکېلو لوریو لپاره حقوق او مسئوولیتونه ټاکي.
قرارداد د دوه یا زیاتو لوریو ترمنځ یو هوکړه لیک دی چې د ځانګړو چارو د رس ته رسولو یا نه رسولو مکلفیت منځته راوړي .د «لوري» اصطالح کېدای يش یو
انفرادي کس ،رشکت یا یوه بل حقوقي بنسټ وي .مهمه نه ده چې لوري څوک دي ،دا یوه حقوقي التزام دی چې قراردادونو کې الندیني اړین عنرصونه باید
ارومرو شامل وي چې له دې پرته قرارداد باطل ګڼل کېږي:
وړاندیز یا قصد :دا د یوه ځانګړي فعالیت په تړاو د یوه یا ټولو لوریو قصد یا ارادې ته وئیل کېږي چې په مشخص ډول په قرارداد کې تعریف کېږي.
دوه اړخیزه هوکړه :دا په دې معنا ده چې ټول لوري د هغه څه په اړه چې په قرارداد کې تر پوښښ الندې نیول شوی ،عین پوهه او درک لري .هر لوری یا خو د
یوه عمل د تررسه کولو ژمنه کوي چې لوری یې قانوناً پر تررسه کولو مکلف نه دی یا د یوه عمل له تررسه کولو څخه ډډه کوي چې اړونده لوری یې قانوناً د تررسه
کولو حق لري .د قرارداد د آفر دوه اړخیزه هوکړه د یوه معتربه قرارداد مهم عنرص دی.
موخه :دا د معاملې جزئیات دي چې یو منقول یا غیر منقول جنس ،توکي یا غیرمادي شتمني ،خدمتونه یا یو بل کار کېدای يش چې د افغانستان له نافذه
قوانینو رسه په ټکر کې نه دی .د قرارداد موخه باید واقعي ،روښانه ،د اعتبار وړ ،او قانوين وي.
المل :قرارداد باید ترشیح کړي چې ولې لوري په هوکړه لیک کې رسه شاملېږي او السلیک کوي یې او ،د امکان تر بریده په تعریفولو رسه ،هغه ګټې په ګوته
کړي چې لوري یې له هوکړه لیک څخه ترالسه کوي.
موده :یو قرارداد پیل او پای لري .باوري کړئ چې کله تاسې قرارداد السلیک کوئ ،نېټه ورباندې ولیکئ او په دې اړه هم روښانه اوسئ چې قرارداد کله پای
ته رسيږي.
که څه د یوه قرارداد باورمند کېدو او تنفیذ وړ ګرځېدو لپاره پورته یاد موارد ډیر لږ مقتضیات دي ،تاسې کوالی شئ په یوه لیکلې هوکړه لیک کې اضايف موارد
هم شامل کړئ .په یاد ولرئ چې کله تاسې په شفاهي ډول د یوه فعالیت لپاره هوکړه وکړئ ،دا هم د شخړې په صورت کې د اجراء وړ کېدای يش ،خو عموماً
شفاهي هوکړې د لیکيل هوکړو په څېر اعتبار نه لري .غوره متشبثین تل د شفاهي او غیر رسمي قراردادونو پر ځای چې ښايي د اجراء وړ به وي یا نه ،لیکيل
هوکړه لیکونو ته لومړیتوب ورکوي.
د تشبث پړاوونه – د تشبث رسمي کول | 31

د بېلګې په ډول ،سیمین د کالیو ګنډلو د یو رشکت چارې پر مخ بهیولې او غوښتول یې چې د هرات په یو هوټل کې د یو محصل د پرانیستې مراسم تر رسه
کړي .هغې یوه ځايي هوټل ته چې د پرانیستې د مراسمو لپاره یې یو سرت سالون درلوده ،خپلې اړتیاوې ترشیح کړې چې په هغه کې د ځای ډیزاین ،خواړه،
رڼاګانې ،د موټرونو د تم ځای اړتیاوې ،ښکال او داسې نور شامل وو .داسې برېښېده چې دواړه لورو اړتیاوې او بیعې درک کړي دي .سیمین د کالیو د نوي
کلیکسیون په برابرولو ،د اجنډا په جوړولو ،د مېلمنو په رابللو ،د خپلې منایيش ویډیو په ډیزاینولو او داسې نورو چارو کې خورا ډیره بوخته وه .د پرانستې د
مراسمو په ورځ ،دوه کارونه سم تررسه نه شول .په هوټل کې یو بل پروګرام هم تررسه کېدو او له دي کبله د سیمین مېلمنو ته د موټرو د تم کولو لپاره په کايف
اندازه ځای برابرولو کې پاتې راغی .د هغې  ۳مهمو مېلمنو له دې کبله په مراسمو کې ګډون و نه کړای شو چې هغوی د خپلو موټرونو د درولو لپاره ځای و نه
مونده .همدا راز ،د خواړو توکي هم هغه نه وو چې سیمین یې فرمایش ورکړی و .داسې ښکارېده چې د هوټل آشپز د ځان لپاره د چارو د اسانولو په موخه د
دواړو مراسمو خواړه رسه ګډ کړي وو .سیمین د هوټل ادارې ته سخته په غصه وه .هغې د هوټل څښنت ته شکایت وکړ خو شخړه څو اونۍ وغځېده .دا ځکه چې
د ثبوت په توګه هیڅ کوم لیکلی قرارداد موجود نه و .د سیمین پروګرام هغومره بریالی نه و ،څومره چې نوموړې هیله درلوده .هغې د لیکيل قراداد د نه شتون
له امله هیڅ ډول تاوان ترالسه نه کړای شو.
په ورته ډول ،ډیر نور متشبثین هم له دې امله په شخړو کې لوېديل دي چې هغوی شفاهي ژمنې کړي دي او خپلې ژمنې یې په لیکيل بڼه نه دي برابر کړي .که
اړین و یا نه ،لیکلی هوکړه لیک د هوکړه شویو مواردو په اړه ستاسې ثبوت دی ،او یو څوک وروسته د کیسې له یاده ایستلو یا بدلولو څخه را ګرځوي .د قرارداد
لیکل لوري پر مهمو ټکو مترکز درلودلو او د معلوم هوکړه لیک تطبیق ته اړ بايس.
که ډیر څه مو په خطر کې وي یا مسئله پېچلې ده ،تاسې کوالی شئ پخپله خپل قرارداد ولیکئ ،خو تاسې باید د یوه قانون پوه خدمتونه ترالسه کړئ .ستاسې
پیسې ښايي مخکې له مخکې د هر ډول احتاميل حقوقي ستونزو په مخنیوي مرصف يش ،پر ځای د دې چې وروسته به یې بیا د محکمو د دعوو په شکل لګوئ .که
چېرې ستاسې په سوداګریز قرارداد کې له خطر رسه مخ اندازه متوسطه ده یا رشایط یې ساده دي ،تاسې باید یوه قانوين بڼه وکاروئ چې دواړه لوري پرې پوهېږي.

C Cپه دې برخه کې کارول شوي اصطالحات او تعریفونه یې
مشوريت هیئت – د خلکو یوه ډله ده چې د یوه رشکت ،سازمان یا بنسټ ادارې ته سرتاتېژیکه مشوره ورکوي.
شتمنۍ – هر هغه ارزښت لرونکی شی چې ستاسې د تشبث ملکیت وي ،شتمني بلل کیږي.
ونډه وال – هر هغه شخص ،رشکت یا بنسټ چې د یوه رشکت په ونډو کې لږ تر لږه د یوې ونډې ملکیت ولري.

B Bد دې موضوع په اړه د الزیاتو معلوماتو لپاره وګورئ:
•زه څنګه باید په خپل تشبث کې قراردادونه وکاروم؟  .2د تشبث پړا وونه – د تشبث رسمی کول

•قراردادونه په افغان حقوقي چاپېریال کې څه ډول توپیرونه لري؟  .2د تشبث پړا وونه – د تشبث رسمی کول

•زه له خپل تشبث څخه بهر کوم ډول مشورې او الرښونې ته اړتیا درلودالی شم؟  .2د تشبث پړا وونه – د تشبث رسمی کول
•زه ولې باید د تشبث سندونه په ښه توګه وساتم؟  .2د تشبث پړا وونه – د تشبث رسمی کول

A Aد الرسيس وړ اضايف سندونه
د قرارداد عمومي بېلګه (ټمپلیټ)
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.9
زه څنګه باید په خپل تشبث
کې قراردادونه وکاروم؟
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LLاساسات
ګڼ شمېر داسې موارد دي چېرته چې قرارد ګټور او په ډیرو مواردو کې اړین ثابتېدالی يش:
د محصوالتو او خدمتونو د پېرلو یا پلورلو معامالت ،لکه:
•ستاسې د تشبث د محصوالتو یا خدمتونو پلور
•د اومو توکو یا اجناسو پېرل
•د تبلیغايت خدمتونو پېرل ،د تبلیغايت توکو چاپول ،نښې نښانې لګوی
•د مالیاتو د ورکړې د خدمتونو bookkeeping ،او حقوقي مشورې په څېر خدمتونه رانیول
•د تشبث د چارو د پر مخ وړلو لپاره اړین توکي پېرل یا په اجاره رانیول
•د خپل تشبث د چارو د پر مخ بېولو لپاره د یو ځای په اجاره رانیولو ،کرایه کولو یا پېرلو هوکړه لیک
له خلکو رسه اړیکو ټینګو لوته رسمي بڼه ورکول ،لکه:
•له مهمو کارکوونکو رسه د دندې اړونده هوکړه لیکونه
•له خپلو پانګه اچوونکو رسه د ونډه وال اړونده هوکړه لیک
•له لنډ مهاله کارپوهانو رسه مشوريت هوکړه لیکونه

K Kپدې اړه ال ډېر معلومات
کله چې تاسې له نورو تشبثونو ،بانکونو او د توکو عرضه کوونکو رسه معامله کوئ ،تاسې باید قراردادونه او قانوين سندونه السلیک کړئ.
که څه هم تاسې ښايي پر هغه شخص باور ولرئ چې معامله وررسه کوئ ،خو بیا هم مهمه ده چې چارې په لیکلې بڼه تررسه يش تر څو هیڅ ډول ناسم پوهاوی
منځته را نه يش ،په ځانګړې توګه د وخت په تېرېدو رسه او کله چې ستاسې فکر او پام ښايي نورو مواردو ته واوړي.
که څه هم ښايي ډیر اضايف کار تر سرتګو يش ،خو کله چې تاسې قراردادونو او قانوين سندونو رسه په معامله کې یاست ،تاسې باید په چارو کې یو وکیل (قانون
پوه) هم ښکېل ولرئ .د قانون پوه ګومارل ښايي د اضايف لګښتونو د منځته راتګ المل يش ،خو د قانوين مشورې د ترالسه کولو لپاره د پیسو لګول پر ځای
لګول دي .د حقوقي مشورې د ترالسه کولو یوه اقتصادي الر د یوه قانون پوه ګومارل دي چې تاسې ته د قرارداد د بڼې مهم شکلونه ډیزاین کړي تر څو تاسې
د خپل قراردادي ترتیبابو لپاره یوه پياوړی تهداب ولرئ .د بېلګې په ډول ،یو قانون پوه د کارګومارنې قرارداد ،د پانګه اچونې هوکړه لیک ،د رشایطو د نه افشاء
کولو هوکړه لیک ،د عرضه کوونکي قرارداد ،د پېر د فرمایش بېلګه او داسې نور ډیزاینوالی يش چې تاسې ترې بیا بیا د اړتیا پر مهال ګټه اخیستالی شئ .یوه
بله الره هم شته دی او هغه دا ده چې تاسې کوالی شئ له یوه ملګرې متشبثې څخه غوښتنه وکړئ یا خو خپلې فورمې له تاسې رشیکې کړي یا له تاسې رسه
ستاسې د بېلګو په جوړولو کې مرسته وکړي .له دې کارونو رسه رسه ،تاسې باید په قراردادونو ځانونه ښه پوه کړئ او د هرې معاملې ماهیت ته په کتنې رسه په
قراردادونو کې بدلونونه راوړئ.
همدې ته ورته نور وختونه هم شته دی چې په ترڅ کې به یې تاسې له حقوقي سندونو او قراردادونو رسه مخ کېږئ.
د بېلګې په ډول ،که تاسې غواړئ چی یوه ودانۍ یا مغازه په کرایه ونیسۍ ،د اجارې سند یوه حقوقي سند دی چې تاسې لپاره په اړونده ځای کې د سوداګریزو
چارو د تررسه کولو لپاره د ترتیباتو په غوره کولو کې مهم دی .عموماً د معامالتو تررسه کوونکي تاسې ته د هوکړه لیک یوه بېلګه درکوي ،خو تاسې د جایداد له
څښنت رسه یوه مستقیمه لیکلې هوکړه هم لرئ.
که تاسې له یوه بانک څخه پیسې پور اخلئ ،ډیر احتامل لري چې پور هغه وخت تاسې ته درکړل يش کله چې تاسې د پور سند ،چې یو حقوقي سند دی،
السلیک کړئ چې پوهېدل ورباندې خورا ډیر اهمیت لري ،نو په یاد ولرئ ،کله چې له تاسې څخه د یوه قرارداد د السلیک غوښتنه کېږي ،تاسې مخکې له دې
چې سند السلیک کړئ ،باید له یوه څارنوال څخه غوښتنه وکړئ چې اړونده سند تاسې لپاره وګوري.
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د هغه مواردو یو څو بېلګې الندې ورکړل شوي دي چې تاسې پکې باید یو قرارداد السلیک کړئ:
•له نورو رشکتونو څخه اجناس یا خدمتونه پېرل ،په ځانګړې ته د توګه که دا یوه اوږدمهاله اړیکه وي چې په ترڅ کې پېر په کال کې څو څو کرتې صورت نیيس

•د توکو واردول او صادرول چېرته چې تاسې د ګمرکونو دفرت مراجعه کولو لپاره اړ یاست .تاسې ښايي بلونو ،د پیسو د ورکړې رسیدونو او د پیسو د لېږد ثبوت ته اړتیا ولرئ

•خپل رشکت ته د کارکوونکو ګومارل ،که لنډ مهاله وي که اوږدمهاله .دا باید د کارکوونکو یا سالکارانو لپاره چې تاسې رسه کار کوي رشایط وټاکي ،لکه
معاش ،کاري ساعتونه ،د کار ملن او داسې نور.
•له نورو رشکتونو رسه سوداګریزې اړیکې جوړول چې په ترڅ کې یې دواړه لوري له یوه بل لوري څخه د یوه ارزښت لرونکي يش په بدل کې اجناس یا
خدمتونه برابروي .دا په افغانستان کې یوه عادي خربه ده چې رشکتونه یوه موافقتنامه السلیک کوي او د یوې ځانګړې مودې لپاره د هر لوري مسئوولیتونه
په ګوته کوي.
•له یوه بل رشکت څخه پیسې په پور اخیستل یا پور ورکول .دا به باوري کړي چې د بېرته ورکړې وخت ،د پور د ورکړې وخت او د تادیې طریقه مخکې له
مخکې ټاکل شوې ده چې په ترڅ کې یې په راتلونکي کې د هر ډول احتاميل شخړو مخنیوی کېږي.
د شخړو په صورت کې ،تاسې باید لومړی د خپلمنځي خربو اترو او مذاکراتو له الرې د یوې حل الرې د پیدا کولو هڅه وکړئ .که دا کار ناکام شو ،تاسې کوالی
شئ د یوه باوري ګډ ملګري یا ارتباطي شخص د منځګړیتوب چاره د کارولو هڅه وکړئ چې د منځګړي په توګه ټولو لوریو ته د منلو وړ وي .د وروستۍ هڅې
په توګه ،تاسې کوالی شئ اړونده محکمې ته عارض شئ خو پام مو وي چې له محکمو څخه د پرېکړې السته راوړل یوه اوږدمهاله او غیر اقتصادي پروسه ده.
تاسې باید محکمې ته د قضیې د وړلو ګټې له هغه وخت او رسچینو رسه پرتله کړئ چې تاسې به یې د قضیې په اوږدو کې لګوئ .مخکې له دې چې قضیه
محکمې ته ورسوئ ،تاسې باید له یوه کارپوه قانون پوه رسه مشوره وکړئ او دا ارزونه وکړئ چې آیا تاسې د خپلې خوښې د پرېکړې د ترالسه کولو ښه فرصت
لرئ او که څنګه.

C Cپه دې برخه کې کارول شوي اصطالحات او تعریفونه یې
منځګړیتوب – د هواري په موخه په شخړه کې مداخله کول.

B Bد دې موضوع په اړه د الزیاتو معلوماتو لپاره وګورئ:
•قراردادونه څه شی دي؟  .2د تشبث پړا وونه – د تشبث رسمی کول

•زه له خپل تشبث څخه د باندې څه ډول مشورې او الرښوونې ته اړتیا لرم؟  .2د تشبث پړا وونه – د تشبث رسمی کول
•زه ولې باید د خپل تشبث د چارو سندونه په ښه توګه وساتم؟  .2د تشبث پړا وونه – د تشبث رسمی کول

A Aد الرسيس وړ اضافه سندونه
د قراردادونو عمومي بېلګه (شکل/ټیمپلیټ)
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.10
زه له خپل تشبث څخه
د باندې څه ډول مشورې
او الرښوونې ته اړتیا لرم؟
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LLاساسات
بهرنۍ مشوره او الرښوونه اکرثه وخت د تشبث د کاري ژوند په اوږدو کې بدلېږي .د خپل تشبث د دغو مهمو برخو په اړه له بهر څخه نظر اخیستل ښه کار دی.
تشبث ډېر کارونه پر مخ وړي او د تشبث د ژوندانه په ټوله موده کې ،تشبث په بېال بېلو ډګرونو کې تخصيص تجربو ته اړتیا لري چې د تشبث څښتنان یا مدیران
یې تل پخپله د چمتو کولو وړتیا نه لري .د مخ پر وړاندې تلونکیو متشبثینو ،چې مترکز یې پر دې وي چې هغوی په کومه برخه کې لوی الس لري او په هغه
برخو کې د بهرنۍ مشورې او الرښوونې په لټه کې چې دوی پکې تخصص نه لري ،تر منځ د «له بهر څخه د پیسو په بدل کې د خدمتونو رانیول»outsourcing/
مفکوره عامه ده .د بهرنۍ مشورې د ترالسه کولو وختونه ،کیفیت او اقتصادي ګټې وي.
د بېلګې په ډول ،کله چې تاسې د خپلو مالیاتو د تصفیه کولو او د خپل تشبث د الیسنس د نوي کولو اراده کوئ ،تاسې ښايي په حسابدارۍ ،مايل چارو او د
مالیاتو د ورکړې په سیسټم کې تخصص و نه لرئ .تاسې د دغو چارو د زده کولو هڅه کوالی شئ خو بهیر کېدای اوږد ،بې اغېزې او له جدي تېروتنو رسه مل
وي .د دې پر ځای ،تاسې کوالی شئ پر خپلو اصيل سوداګریزو چارو مترکز وکړئ او پرېږدئ چې د مالیاتو کارپوهان ستاسې د مالیاتو د ورکړې مکلفیتونو
تررسه کولو ته پام وکړي .په دې توګه تاسې کوالی شئ د هغه يش په تررسه کولو رسه چې تاسې په کې ښه یاست ،ښې ډېرې پیسې وګټئ او په عین وخت کې
د مالیاتو کارپوهان په دېر لږ وخت او په لوړ کیفیت رسه ستاسې د مايل چارو د تنظیمولو کارونه وکړي او ستاسې مالیات تادیه کړي.

K Kپدې اړه ال ډېر معلومات
ګڼ شمېر داسې برخې شته دی چې تاسې پکې ښايي بهرنۍ مشورې او الرښوونې ته اړتیا ولرئ:
قانوين برخه
یو څارنوال په سوداګریزو چارو کې ښه پوهه او ستاسې په څېر متشبثینو رسه د کار کولو تجربه لري .که څه هم تاسې یو ملګری یا د کورنۍ غړی
ولرئ چې څارنوال به وي ،خو مهمه دا ده چې تاسې د داسې یوه څارنوال خدمتونه ترالسه کړئ چې له متشبثینو رسه دهغوی د سوداګریزو چارو
په برخه کې د مرستې کولو ځانګړو تجربو څخه برخمن وي .تاسې لپاره ښايي دا یوه ګټوره خربه وي چې یوه څارنوال رسه د الندې مواردو په اړه
مشوره وکړئ:
•ستاسې د تشبث لپاره د تر ټولو قانوين بڼې غوره کول
•ستاسې د شتبث لپاره د اړینو سندونو بشپړول او دوسیه ترتیبول
•له پانګه اچوونکو او رشیکو مؤسسینو (بنسټګرو) رسه د هوکړه لیکونو تر رسه کول
•د هغه سندونو رسمي کول چې تاسې له نورو څخه ژغوري څوک چې ښايي ستاسې د تشبث نوم ،او د برانډ هوئیت ،سوداګریزو نښانونو او نورو کارولو ته
لېوالتیا ولري.
مايل برخه
یو مايل سالکار ښايي له تاسې رسه ستاسې د تشبث د مهمو مايل اړخونو په پوهېدنې کې مرسته وکړي ،لکه:
•د هغو بیو ټاکل چې تاسې به یې ستاسې د محصوالتو او/یا خدمتونو د تولید یا عرضه کولو په تړاو ستاسې د لګښتونو پر بنسټ اخلئ
•د حسابدارۍ او  bookkeepingد یوه سیسټم منځته راوړل تر څو تاسې د خپل تشبث د مايل چارو د په دقیق ډول د څار او مدیریت وړتیا ترالسه کړئ
•له خپل حقوقي سالکار رسه په ګډه کار وکړئ تر څو د مالیاتو پالنولو په پام کې نیولو رسه د خپل تشبث لپاره تر ټولو غوره قانوين بڼه غوره کړئ.
•
د ټیکنالوژۍ برخه
که تاسې دا ګومان هم ولرئ چې ستاسې تشبث ډیر ساده او بې له کومې پېچلتیا دی ،بیا هم احتامل شته ده چې تاسې به یو څه ټینکالوژیکي مشورې ته
اړتیا ولرئ .دا به ډیره غوره وي چې مخکې له دې چې ستاسې تشبث پېچلې بڼه خپله کړي ،تاسې د خپل تشبث په لومړیو کې خپل د ټیکنالوژۍ اړتیاوې په
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ګوته او پلې کړئ .په وروستیو پړاوونو کې خپل تشبث کې د ټیکنالوژۍ ورزیاتول ښايي ستونزمن او له ننګونو ډک وي.
د ټیکنالوژۍ د برخې سالکار د الندې ستونزو د هواري په برخه کې ښايي ګټور متام يش:
•ستاسې د تشبث د بېال بېلو برخو د نښلولو لپاره د یوې کمپیوټري شبکې جوړول
•د انټرنیټي او مخابرايت اړیکو د چمتو کوونکي غوره کول او وررسه نښلېدل
•د ټیکنالوژۍ د تجهیزاتو غوره کول ،د بېلګې په ډول ،کمپیوټرونه ،ځیرک ګرځنده ټیلیفونونه او ټیلیفوين سیسټم
•ستاسې ډیجیټيل شتون ډاډمنول ،لکه د ویبپاڼې ،خواله رسنیو ،برېښنالیکونو او نورو چارو برابرول
بازارموندنه
کله چې خربه بازارموندنې ته يش ،د ډیرو شیانو په باره کې باید فکر ويش؛ نو له دې کبله د بازار موندنې د یو بهرين سالکار درلودل ښايي ډیر ګټور متام يش.
دا چې تاسې له اوږدې مودې راهیسې د خپل تشبث په مفکوره باندې کړی دی ،ستاسې په اند ستاسې محصول یا خدمت واقعاً له ارزښت او جذابیت څخه
برخمن دی .خو ستاسې احتاميل پېرېدونکي ستاسې په څېر اشنايي نه لري ،نو له دې امله د پوهاوي د لېوالتیا د پیدا کولو او تر ټولو مهم یې دا چې ستاسې
د محصول یا خدمت د پېرلو لپاره د  sharpاو اغېزمنې بازارموندنې سرتاتېژۍ جوړول به بې د لوړ ارزښت ګام وي ،نو ،د بازار موندنې یو سالکار ،چې ستاسې له
تشبث څخه د باندې وي ،کوالی يش تازه مفکورې او لیدلوري راوړي.
د بازار موندنې یو بهرنی سالکار کوالی يش تاسې رسه په الندې مواردو کې مرسته وکړي:
•ستاسې د رشکت لپاره نوم غوره کول
•ستاسې د محصوالتو او خدمتونو لپاره د برانډ انځور جوړول
•د بازار موندنې پالن او بودجه برابرول
•بهرنیانو ته ستاسې د رشکت او تولیداتو یې ،لکه قرطاسیه ،سوداګریز کارتونه ( ،)business cardsنښې او عالمې او داسې نورو مواردو د ښودلو لپاره ستاسې
د ویبپاڼې ،د بازار موندنې توکو او برصي عنارصو طرحه کول.
برشي رسچینې
په زیاتره مواردو کې د یوه تشبث پیل د یو مفکوره درلودونکي کس له خوا کېږي او زیاتره پیلیزې چارې یې هم یوازې یا یواځې له یوه یا دوه نورو
کسانو رسه تررسه کېږي ،نو په داسې حال کې د برشي رسچینو په برخه کې د تجربې درلودونکي شخص اړتیا ډیره نه احساس کېږي .خو ،حتی د
تشبث د پیلولو وروسته هم ،د برشي رسچینو یو بهرنی سالکار له تاسې رسه مرسته کوالی يش چې:
•ستاسې د استخدامېدونکو کارکوونکو لپاره پالن طرحه کړي
•کاري دندې په ګوته کړي چې تاسې ورته ښايي اړتیا ولرئ
•د کارکوونکو الیحې او د کاري اغېزمنتیا الیحې جوړې کړي
•اجرات (فیس) ،معاش او امتیازات وټاکي تر څو تاسې د ګومارنې په خپل ځايي بازار کې سیايل وکړای شئ.
کله چې تاسې لومړی د خپل تشبث چارې پیلوئ ،احتامالً تاسې د خپل تشبث د نژدې فعالیتونو د تررسه کولو د ټولو اړونده چارو مسئوولیت پر غاړه لرئ .خو
څرنګه چې ستاسې تشبث وده کوي ،تاسې باید متخصصینو او کارپوهانو څخه مشوره ترالسه کړئ ،لکه:
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حقوق پوهان (څارنواالن)
حقوقپوهان د پېچلو سوداګریزو مسئلو د هواري په برخه کې په لوړل کچه روزل شوي وي او دا چې نن ډیری سوداګریزې چارې د قانوين مالحظاتو ،لکه
قراردادونو ،هوکړه لیکونو ،مقررو او کړنالرو ،له امله اغېزمنېږي ،نو د یوه قانونپوه درلودل يو ښه نظر دی چې تاسې وررسه اړیکه ټینګوالی شئ.
هغه ساعته فیس چې حقوق پوهان یې اخيل ،ښايي لوړ تر سرتګو يش ،خو هغه مشوره چې هغوی یې د چمتو کولو وړتیا لري عموماً د لګښتونو په پرتله د ال لوړ
ارزښت درلودونکې وي .کله چې خربه د یوه حقوق پوه پیدا کولو ته يش ،تاسې باید د راج کولو د چارو لپاره نورو سوداګریزو خلکو څخه مرسته وغواړئ .دا چې
یو شخص یو حقوق پوه دی ،لزوماً په دې معنا نه دی چې له تاسې رسه ستاسې د تشبث په برخه کې د مرستې کولو لپاره هم یو وړ شخص دی .د بېلګې په
ډول ،یو حقوق پوه چې د طالقونو په برخه کې تخصص ولري ،ښايي د سوداګریزو هوکړه لیکونو او قراردادونو په برخه کې د کار کايف تجربه و نه لري.
د محاسبې کارکوونکي
که څه هم ډیر احتامل شته دی چې تاسې د پیسو ،لګښتونو او مالیاتو د څار لپاره د  bookkeepingیوه اسايس سیسټم منځته راوړئ ،امکان لري داسې وختونه
رايش چې تاسې د محاسبې له یوه کارکوونکي رسه خربې کولو ته اړ شئ .د بېلګې په ډول ،تاسې ښايي د محاسبې له یوه کارکوونکي څخه ستاسې د مالیاتو
د تادیاتو د برابرولو غوښتنه وکړئ ،ځکه ستاسې له ځینې لګښتونو رسه ځانګړی چلند ستاسې رشکت ته ګټه رسوالی يش .تاسې همد اراز تاسې د مايل چارو
له یوه پالنوونکي رسه هم خربې کوالی شئ .د مايل چارو پالنوونکی له تاسې رسه ستاسې د شخيص مايل موخو په برخه کې مرسته کوالی يش او هغوی په
دې پوهېږي چې څرنګه باید له دې واقعیت څخه چې تاسې یوه تشبث لرئ ،اعظمي ګټه واخیستل يش.
د بیمې چمتو کوونکي او سالکاران
د بیمې د بېال بېلو ډولونو په اړه ،چې له تاسې رسه د خطر په مخنیوي کې د مرستې لپاره دالرسيس وړ دي ،د معلوماتو د ترالسه کولو په موخه د بیمې کارپوهانو
رسه هم اړیکه ونیسئ .د بېلګې په ډول ،سوداګران او صادروونکي ښايي د خپلو اجناسو د خطر د ملنځه وړلو لپاره چې د لېږد په جریان کې زیان ویني ،بیمې
ته اړتیا ولري .د بیمې چارو کارپوهان په دوامداره توګه له تشبثونو رسه کار کوي او ستاسې د تشبث د بریايل ژوند لپاره اړینه مشوره ورکوالی يش.
حکومت او د سوداګرۍ خونې
داسې سازمانونه شته دی چې د تشبثونو پر بریايل کېدو متمرکز دي .دوی وړیا مشورې ورکوي او دا مشورې په اخیستلو ارزي.
د سوادګرۍ او صنایعو وزارت ( )MoICسیمه ییز دفرتونه او نور بنسټونه ،لکه د کرهنې ،اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت ( )MAILوالیتي دفرتونه ،تاسې ته
الرښوونه درکوالی او د اړینو معلوماتو په موندلو کې مرسته کوالی يش .کله کله مامورین تاسې نورو سازمانونو ته لېږلی يش چې له تاسې رسه مرسته کوالی
يش .د سوداګرۍ خونې او د غړیتوب سازمانونه هغه بنسټونه دي چې الرښوونه چمتو کوالی يش .له دې جملې څخه ځینې سازمانونه دا دي :د افغانستان
د سوداګرۍ او صنعت خونه ( ،)ACCIپه افغانستان کې د سوداګرۍ او صنایعو نړیواله خونه ( ،)ICCد افغانستان د مېرمنو د سوداګرۍ او صنایعو خونه
( ،)AWCCIا فغان مېرمنو د سوداګرۍ فیډراسیون ( ،)AWBFد افغانستان په امریکايي پوهنتون ( )AUAFکې د مېرمنو مرکز ( )TWCاو داسې نور .د
سوداګرۍ خونې د مسلکي اشخاصو له خوا اداره کېدونکي سازمانونه دي چې دغه اشخاص د کوچنیو تشبثونو د څښتنانو پر اړتیاوو پوهېږي او د ښايي شبکه
جوړونې ،د افکارو د رشیکولو ،او د خپلو تشبثونو د بریالیتوب لپاره له یوه بل رسه د مرستې او مالتړ په موخه په منظم ډول ستاسې په څېر متشبثینو رسه ناستو
د تررسه کولو لپاره پروګرامونه تنظیم کړي.
تاسې داسې سوداګریزې مشورې ته اړتیا لرئ چې له تاسې رسه په دوامداره ډول ستاسې د رشکت د ودې د مدیریت لپاره مرسته وکړي .ستاسې په سیمه کې
د مناسبې تجربې او پوه ټیم درلودونکي سوداګریز مشوريت رشکتو نه هم کوالی يش چې مرسته وکړي.

C Cپه دې برخه کې کارول شوي اصطالحات او تعریفونه یې
سوداګریز نوم/نښان (برانډ) – له یوه ځانګړي نښې (سمبول) ،نښان (لوګو) یا نوم څخه عبارت دی چې سازمانونه یې په بازار کې د خپلو تولیداتو له نورو
تولیداتو څخه د جالوايل په موخه کاروي
لګښتونه – د یوه جنس یا خدمتونو د ترالسه کولو لپاره له تشبث څخه ورکول کېدونکې پیسې دي.
د بازار موندنې پالن – له یوه سند څخه عبارت دی چې د یوه رشکت د بازار موندنې موخې او د دغو موخو د ترالسه کولو لپاره تررسه کېدونکي ټول اړونده
سوداګریز فعالیتونه ترشیح کوي.
د بازار موندنې سرتاتېژي – د خپل برانډ د منځته راوړلو ،د هدف الندې د بازار ګروپونو مهمو پېرېدونکو رسه د اړیکو د ټینګولو ،د محصوالتو/خدمتونو
ډیزاینولو ،او د محصول/خدمتونو ګڼو خلکو ته د رسولو د څرنګوايل له طرحې څخه عبارت ده.
د تشبث پړاوونه – د تشبث رسمي کول | 39

B Bد دې موضوع په اړه د الزیاتو معلوماتو لپاره وګورئ:
•زه څنګه د خپل تشبث لپاره مشوره او الرښوونه ترالسه کړم؟  .2د تشبث پړا وونه – د تشبث رسمی کول

A Aد الرسيس وړ اضايف سندونه
د افغان حکومت د تشبث د مالتړ چټک معلومايت سند
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.11
زه د خپل تشبث لپاره مشوره او
الرښوونه څنګه ترالسه کړم؟
د تشبث پړاوونه – د تشبث رسمي کول | 41

LLاساسات
متشبثینو لپاره د یوه کاروبار د پیل پر مهال دا احساس درلودل غیرعادي نه دی چې ګوندې هغوی د په لومړيو پړاوونو کې یواځې او منزوي دي ،خو نورې الرې
چارې هم شته دی چې په ترڅ کې نور د خپلې تجربې ،مهارتونو او نظرونو رشیکولو ته هڅول کېږي .تاسې کوالی شئ له نورو رسه چې یا ستاسې په صنعت
کې تر تاسې زیاته یا بدله تجربه لري ،د مشورې لپاره په اړیکه کې شئ .تاسې د یوه بهرين نظر د ترالسه کولو لپاره له داسې خلکو رسه هم اړیکه نیوالی شئ
چې په نورو تشبثونو یا صنعتونو کې دنده تررسه کوي.
تاسې کوالی شئ له سالکارانو رسه د رسمي یا غیررسمي اړیکو درلودلو بڼه انتخاب کړئ .ځینې مشوريت اړیکې چې تاسې یې منځته راوړلو ته
لېواله واوسئ په الندې ډول دي:
•د سالکارانو پالوی درلودل
•مدیره هیئت درلودل
•د سالکارانو/مربیانو او الرښوونکو مرسته ترالسه کول
مشوريت پالوی د خلکو یوه ډله ده چې د یوه رشکت ،سازمان یا بنسټ مدیریت ته سرتاتېژیکه مشوره ورکوي .مشوريت پالوی د شکرت او له څښنت رسه یې
غیررسمي اړیکه لري خو د رشکت لپاره د پرېکړه کولو واک نه لري .د یوې متشبثې لپاره د مشوريت هیئت درلودل ډیره ښه وسیله ده ځکه دا اړونده متشبثې ته
د پوه خلکو یو ټیم برابروي چې یاده متشبثه له هغوی څخه سال مشورې اخیستالی يش.
مدیره هیئت د خلکو یوه منل شوې ډله ده چې د یوه سازمان د فعالیتونو د څارلو لپاره په ګډه کار کوي .مدیره هیئت زیاتره وخت د سازمان په استازیتوب د
پرېکړه کولو له واک څخه برخمن وي .د مدیره هیئت واک د قوانینو له مخې د د هغه صالحیت پر بنسټ ټاکل کېږي چې رشکت یې مدیره هیئت ته ورسپاري.
عموماً عامه رشکتونه یا سرت رشکتونه د مدیره هیئت درلودونکي وي .د کوچنیو رشکتونو لپاره د مدیره هیئت شتون عموماً اړین نه وي .خو که رشکت پراختیا
ومومي او وده وکړي ،دوی کوالی يش چې د رشکت د الزیات څار د برابرولو او کړنې یې په مسئووالنه ډول رس ته رسول ډاډمنولو په موخه د مدیره هیئت منځته
راوړلو باندې فکر وکړي.
له یوه مريب/سالکار یا الرښود څخه مشوره ترالسه کول ښايي د متشبثې له خوا ترالسه کېدونکی تر ټولو ګټور مالتړ وي .مريب/سالکار عموماً یو ډیر باتجربه
شخص وي چې د یو لړ پراخه موضوعګانو په تړاو متشبثې ته مشوره او الرښوونه ورکوالی يش .متشبثه له خپلو سالکارانو رسه اوږدمهاله اړیکې لري .الرښود
داسې یو شخص دی چې له متشبثې رسه د خورا مشخصو مهارتونو یا کارونو په برخه کې مرسته کوالی يش .د بېلګې په ډول ،یوه متشبثه امکان لري د دې
لپاره د یوه الرښود په لټه کې وي چې له نوموړې رسه په عامه ډګر کې په اسانۍ رسه د ویناوالۍ په برخه کې مرسته وکړي .یوه بله بېلګه دا هم کېدای يش چې
یو الرښود متشبثې ته له بانک څخه په لومړي ځل د پور د اخیستنې په برخه کې مشوره ورکړي.اړینه نه ده چې الرښود دې د مشبتثې د کاروبار په برخه کې
د پراخه تجربې خاوند وي ،خو دوی په یوه ځانګړي مهارت کې ډیر لوړ استعداد لري .د بېلګې په ډول ،مېرمن حبیبه نه پوهېده چې څنګه د خپل ځان لپاره د
فیسبوک پاڼه جوړه کړي ،خو هغې وکوالی شول له خپلې کمکۍ لور څخه د الرښوونې په ترالسه کولو رسه د فیسبوک پاڼه جوړه کړه!

K Kپدې اړه ال ډېر معلومات
د خپل تشبث لپاره د مشورې او الرښوونې د ترالسه کولو وړتیا درلودل ستاسې د رشکت پر وده فوق العاده مثبته اغېزه درلودالی يش.
یو شمېر ګټورې الرې چارې شتون لري چې پر مټ یې تاسې دا کار کوالی شئ.
سالکاران او الرښوونکي
د وخت په تېرېدو رسه ،امکان لري چې تاسې دې له داسې خلکو رسه مخ شوي او له هغوی رسه اړیکې منځته راوړي وي چې تاسې لوړې کچې بریاوو او السته
راوړنو لپاره پېژندل .اړینه نه ده چې دا هیله بخښونکي اجراأت د مايل اړخ درلودونکی وي— دا امکان لري چې یو منلی او رسګرمه ښوونکی یا مذهبي مرش
هم وي.
د مريب/سالکار د موندلو لپاره ،د هغه خلکو په اړه فکر وکړئ چې تاسې یې د هغوی د السته راوړنو ،په ځانګړې توګه د هغه مواصفاتو او ارزښتونه لپاره پېژنئ
چې تاسې یې خپلول یا یې په خپل تشبث کې پلې کول غواړئ.
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یو احتاميل سالکار اړینه نه ده چې ګوندې ستاسې د تشبث له ډول رسه دې په مشخص ډول کټ مټ ورته والی ولري؛ ځکه ،اصالً دا امکان ډیر کم تر سرتګو
کېدای يش چې یوه مريب دې په بشپړه توګه وړ او مناسب کس وي .په یاد ولرئ ،دا د یوه احتاميل مريب وړتیاوې ،ارزښتونه او د هغوی بهرنی لرلید دی چې
تاسې ته ګټور متامېږي.
د یوه سالکار د پیدا کولو پر مهال ښه ژور فکر وکړئ چې تاسې د څه يش په لټه کې یاست ،او د هغه خلکو په اړه هم فکر وکړئ چې تاسې مخکې له مخکې
پېژين ،حتی که تاسې ته د هغوی بلدتیا د یوې متشبثې په توګه نېغ په نېغه له تاسې رسه اړیکه و نه لري.
ستاسې په ټولنه کې سوداګر
تاسې ښايي زیاتره وخت د مشورې او الرښوونې لپاره په خپله شبکه کې سوداګرو او متشبثینو رسه اړیکه ونیسئ .اړینه نه ده چې هغه سوداګر چې تاسې ترې
د مشورې اخیستل غواړئ دی ،ستاسې په سکټور کې وي ،خو په عین حال کې په افغانستان یا بل ځای کې د سوداګریزو چارو د تررسه کولو پراخه تجربه
لري؛ نو تاسې کوالی شئ چې له داسې خلکو رسه خپله موضوع رشیکه کړئ او تازه نظر یا مشوره ترې ترالسه کړئ .زیاتره وخت تاسې له نورو سوداګرو رسه
فقط د خربو اترو له الرې کوالی شئ غوره نظرونه ترالسه کړئ .تاسې باید د خپلې شبکې سوداګرو رسه په فعال ډول اړیکه ونیسئ او خپلې اړیکې مثبتې او د
دوه اړخیزې همکارۍ پر بنسټ وساتئ.
د سوداګریز غړیتوب سازمانونه
د یوه سوداګریزې اتحادیې یا شبکې د غړیتوب یوه ګټه دا ده چې تاسې په خپله ټولنه کې له لسګونو نورو متشبثینو او تشبثاتو رسه د لیدو کاتو فرصت مومئ.
ځینې سازمانونه ،لکه د افغانستان د مېرمنو د سوداګرۍ او صنایعو خونه ( ،)AWCCIد خپل مدیره هیئت یا د خپل مدیربت ټیم په تشکیل کې د سوداګریزو
چارو په برخه کې باتجربه خلک لري چې له تاسې رسه د ګټورې مشورې په ترالسه کولو کې مرسته کوالی يش .د غړیتوب درلودل به تاسې ته له نورو غړو رسه
د اړیکو د ټینګولو او له هغوی څخه د الرښوونې د ترالسه کولو فرصت برابر کړي.
د سالکارانو پالوی
د سالکارانو پالوی له تاسې د هر ډول ننګونو د هوارولو لپاره چې تاسې وررسه ښايي مخ شئ ،منځته راوړل کېږي تر څو ستاسې د سالکارانو د پالوي غړي
ستاسې په تشبث کې د بدلون په راتګ رسه بدل يش .د سالکارانو د پالوي د منځته راوړلو لپاره هیڅ ډول معلوم رسمي جوړښت یا حقوقي التزام شتون نه لري،
خو یو شمېر الرښود اصول الندې ورکړل شوي دي.
زه خپل د سالکارانو پالوي ته څوک باید راوبومل؟
د سالکارانو د پالوي ګټه دا ده چې تاسې کوالی شئ د پالوي غړي د خپل تشبث له اړتیاوو رسه سم بدلوالی شئ .د خپل تشبث په لومړیو پړاوونو کې ،تاسې
باید داسې سالکاران غوره کړئ چې له احتاميل پېرېدونکو رسه اړیکې ولري یا د مهمو سوداګریزو روابطو درلودونکي وي .کله چې ستاسې رشکت پرمختګ
کوي ،تاسې باید داسې یو څوک غوره کړئ چې د تولید یا د تشبث د پراختیا اړونده نورو چارو کې پراخه تجربه ولري.
د سالکارانو پالوی باید څو ځله ناستې تررسه کړي؟
د ناستو یوه منظم مهالویش ولرئ چې د هغې په رڼا کې د سالکارانو د پالوي ټول غړي له تاسې رسه د یوه ګروپ په بڼه وګوري .د دغو ناستو ډیر نه دایرول
یو غوره نظر دی ځکه ستاسې سالکاران به پخپله هم ستاسې په څېر بریايل او ډیر بوخت مسلکي ،اجرائیوي اشخاص ،یا متشبثین وي .ستاسې د تشبث په
لومړيو پړاوونو کې ،میاشتنۍ غونډه ښايي ګټوره وي خو ستاسې د تشبث په وده او پرمختګ رسه تاسې باید فکر وکړئ چې د سالکارانو ټول پالوی باید له تاسې
رسه په هرو څو میاشتو کې وګوري.
د سالکارانو د بشپړ پالوي د منظمو غونډو په منځ کې ،د سالکارانو د خپل پالوي غړو څخه پوښتنه وکړئ چې آیا هغوی په یوه ټآکيل وخت کې له یوې ننګونې
رسه د مخ کېدو له امله له تاسې رسه د اړتیا له مخې په انفرادي ډول خربو ته چمتو دي او که څنګه.
آیا زه باید خپل د سالکارانو پالوي ته معاش ورکړم؟
احتامل شته دی چې هغه څوک چې تاسې ترې د خپل د سالکارانو په پالوي کې د دندې تررسه کولو غوښتنه کوئ ،ښايي ستاسې غوښتنې ته لبیک ووايي
ځکه هغوی له تاسې رسه په بریالیتوب کې مرسته کول غواړي او هغوی به دا کار بې له پام وړ حق الزحمې څخه کوي ،خو ،تاسې باید ستاسې د سالکارانو
پالوي کې دهغوی د دنده تررسه کولو تجربه د امکان تر بریده هوسا او د خوښۍ وړ وګرځوئ .تاسې باید د خپل مشوريت پالوي غونډې په یوه ښه رسټورانټ کې
تررسه کړئ چېرته چې تاسې او ستاسې رشکت باید د ماښامنۍ پیسې ورکړي ،یا تاسې باید د خپل مشوريت پالوي غړو ته د هغوی د ګډون له امله کوچنۍ خو
متفکرانه ډالۍ ورکړئ ،لکه د افغانستان د موسیقۍ په ميل انسټیټوټ کې د یوه کانرست ټیکټ یا د یوې ځايي مجلې غړیتوب.
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زما د سالکارانو په پالوی کې د یوه غړي د دندې تررسه کولو موده باید څومره وي؟
دا چې د بهرنویو سالکارانو اړتیا به ستاسې په تشبث کې د بدلون په راتګ رسه بدلون ومومي ،تاسې باید د خپل مشوريت پالوي د غړو په اسانۍ رسه د بدلولو
وړتیا ولرئ .د مشوريت پالوي غړي پوهېږي چې د هغوی غړیتوب عموماً لنډمهاله وي ،خو مهمه دا ده چې دا خربه له پیله روښانه يش تر څو تاسې او ستاسې
د مشوريت پالوي غړي د وخت له پلوه د خپلو ژمنو په اړه روښانه توقعات ولري .د مدیره هیئت په داسې حال کې چې د سالکارانو پالوی د هغوی د فعالیت د
تررسه کولو او ستاسې تشبث ته یې د احتاميل ګټې څرنګوايل ته په کتنې پراخه انعطاف پذیري او ازادي راوستلی يش ،مدیره هیئت ستاسې په تشبث کې د
خپل نقش له کبله د مشخص حقوقي مسئوولیت درلودونکی دی.
پانګه اچوونکي هغه څوک دي چې پیسې هغه مهال له خطر دې رسه مخ کېږي کله چې یې ستاسې په تشبث کې په کار واچوي .د هغه چا په توګه د تشبث
پیلوي ستاسې رشکت یا محدوداملسئوولیته رشکت جوړوي ،تاسې په اړه لوی الس لرئ چې څوک به ستاسې په مدیره هیئت کې شامل وي .په ځینو مواردو
کې ،یو بانک یا فرد چې ستاسې په تشبث کې د پام وړ پانګونه کوي کوالی يش ستاسې د مدیره هیئت د غړیتوب د ترالسه کولو غوښتنه وکړي تر څو هغوی
ستاسې د تشبث او د هغوی د پانګونې د وضعیت د څرنګوايل په اړه معلومات ترالسه کړای يش.
که څه هم اکرثه متشبثین د هغه خلکو غوره کولو ته لیواله وي چې ښه یې پېژين تر څو د هغوی په مدیره هیئت کې دنده تررسه کړي ،دا هم یوه غوره نظر دی
چې تاسې د خپل مدیره هیئت د غړو په اړه د هغوی د ونډې څرنګوايل ته په کتو رسه فکر وکړي .هغوی باید نه یواځې دا چې پیسې ورکړي بلکې هغوی باید
خپلې تجربې ،مهارتونه او تر بل هر څه مهم دا چې خپلې ،اړیکې او روابط هم په کار واچوي چې ښايي ستاسې رشکت لپاره ارزښتناکه ثابت يش.

C Cپه دې برخه کې کارول شوي اصطالحات او تعریفونه یې
مشوريت پالوی – د خلکو یوه ډله ده چې د یوه رشکت ،سازمان یا بنسټ مدیریت ته په دوامداره توګه سال مشوره ورکوي.
مدیره هیئت – د پېژندل شویو خلکو یوه ډله ده چې په ګډه رسه د یوه سازمان فعالیتونه څآري.
محدوداملسئوولیته رشکت ( – )LLCد ملګرتوب (همکارۍ) او رشکت ترمنځ د سواګرۍ له یوه ګډ ډول څخه عبارت دی چې د مسئوولیت د خوندي کولو
لپاره تاسیس کېږي.

B Bد دې موضوع په اړه د الزیاتو معلوماتو لپاره وګورئ:
•له خپل تشبث څخه بهر زه څه ډول مشورې او الرښوونې ته اړتیا لرم؟  .2د تشبث پړا وونه – د تشبث رسمی کول

A Aد الرسيس وړ اضايف سندونه
د افغان حکومت د تشبث د مالتړ چټک ماخذ
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.12
ولې زه باید د تشبث اسناد
په ښه توګه وساتم؟
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LLاساسات
زیاتره سوداګریز کارپوهان او د تشبث بریايل څښتنان له دې مشهور سوداګریزې قاعدې رسه موافقه کوي« :هغه شی چې تاسې یې اندازه کوالی نه شئ،
مدیریت کول یې هم ستاسې له وسه بهر دی» .د دې قاعدې اصل ډیر ساده دی :تاسې نه یوازې دا چې مايل بلکې د هر ډول کندونو په ښه توګه ساتلو ته اړتیا
لرئ تر څو پوه شئ چې ستاسې تشبث څنګه پر مخ روان دی .په سمه توګه د تشبث د اسنادو د ساتلو اهمیت له تاسې رسه ستاسې په تشبث کې دننه په ګڼو
بېال بېلو برخو کې ستاسې د تشبث د چارو په سمبالو کې د مرستې په برابرولو کې خپل نقش لوبوي( .د تشبث د سندونو د سمبالولو په اړه د الزیاتو معلوماتو
لپاره د مايل چارو د مدیریت برخې ته مراجعه وکړئ).
کارګومارنه
کله چې تاسې خلک ګومارئ چې ستاسې په تشبث کې کار وکړي ،مهمه ده چې د کارکوونکي د ګټلې حق الزحمې او هغوی ته د هغوی د کار او زیار لپاره د ورکول
کېدونکو پیسو  ،او په ډیر مواردو کې ،د هغوی د مالیاتو چې تاسې د هغوی ګومارنې پر بنسټ تادیه کوئ ،دقیق اسناد وساتل يش .کله چې تاسې پر کار د لګیدونکي
پیسو د اندازې په اړه د کارکوونکي سندونه په ښه توګه ساتئ ،تاسې به د خپل تشبث په عملیاتو کې د کار د لګښت په درک کولو رسه ګټه هم ووینئ .تاسې به د کار
د لګښتونو د سمبالنې ،ترټولو مهمه دا چې ستاسې د تشبث د ګټې د منځته راوړلو پر وړتیا یې احتاميل اغېزې د څرنګوايل په اړه د غوره پرېکړو د کولو وړتیا ولرئ.
په ځینو مواردو کې ،ستاسې د کارکوونکو په باره کې د تشبث د چارو په ښه توګه سندونو ساتل ښايي د حکومت له خوا التزام وي ،نو په ښه توګه د سندونو ساتل
به تاسې د حکومت له مقررو رسه په مطابقت او همغږۍ کې ولري .د بېلګې په ډول ،تاسې باید خپلو کارکوونکو په استازیتوب د مالیاتو ورکړې سندونه وساتئ
تر څو باوري کړئ چې د کال د پای د رپوټ د سپارلو پر مهال د مالیاتو مامورین دغه لګښتونه په پام کې ونیيس او حساب یې کړي.
بازار موندنه
ډیر احتامل لیدل کېږي چې تاسې به پر بازارموندنه او د خپل د تشبث پر تبلیغاتو ډیرې پیسې مرصف کړئ په ځانګړې توګه په پیل کله چې ستاسې احتاميل
پېردونکو ته ښايي ستاسې د تشبث په اړه معلومات نه وي .کله چې تاسې د دې خربې د څارلو لپاره په ښه توګه خپل سندونه ساتئ چې تاسې د بازارموندنې پر ډول
ډول فعالیتونو باندې څومره پیسې لګوئ ،تاسې دغه سندونه خپل له هغه پلور رسه پرتله کوالی شئ چې ښايي د بازارموندنې د ډول ډول فعالیتونو له امله منځته
رايش .د دې کار په کولو رسه ،تاسې به یوه غوره نظر السته راوړئ چې په راتلونکي کې د بازارموندنې د هلو ځلو لپاره په کومو کومو برخو کې باید پیسه ولګول يش.
محصوالت او عملیات
که تاسې یو محصول تولیدوئ یا یو خدمت وړاندې کوئ ،تاسې باید د خپل رشکت د محصوالتو د لګښتونو او کیفیت په اړه سندونه په ښه توګه وساتئ .همدا
راز تاسې ته به جوته يش چې ،ستاسې د رشکت د ودې په ترڅ کې ،تاسې به د محصوالتو د تولید ،د محصوالتو ،او خدمتونو د عرضه کولو د ال اغېزمنو طریقو
په اړه معلومات ترالسه کړئ ،او ستاسې په کاري اغېزمنتیا کې ښايي ښه والی رامنځته يش ،خو د دې معلوماتو ترالسه کولو لپاره چې چارو کې په ریښتیا هم
ښه والی راروان دی ،تاسې باید په سمه توګه د سندونو ساتلو ته مخه وکړئ.
همداراز ،تاسې باید خپلو محصوالتو او خدماتو د کیفیت باره کې سندونه وساتئ تر څو تاسې باید د کیفیت د هغه کچې د ساتلو یا ښه کولو لپاره د بدلونونو په منځته
راوړلو پوه شئ چې ستاسې پېرودونکي یې مته لري .تاسې تر هغې پورې ښه کیفیت نه شئ ساتلی تر څو چې تاسې اسناد په ښه توګه ساتيل نه وي؛ په یاد ولرئ چې
کیفیت زیاتره وخت هغه اصيل المل دی چې یو پېرېدونکی دا پرېکړه کوي چې آیا ستاسې د یوه پېرودونکي په توګه له تاسې رسه اړیکو ته ادامه ورکړي او که څنګه.
مايل
کله چې مونږ د سندونو د ښې ساتنې په اړه فکر کوو ،زمونږ په فکر کې زیاتره وخت د مايل او حسايب چارو د سندونو ساتل وي .د سندونو دا ډول ساتنه ستاسې
د تشبث د فعالیت د څرنګوايل په اړه ستاسې د “ ”keep scoreڅرنګوايل څخه عبارت دی .دا چې مايل سندونه او د محاسبې سیسټمونه د چارو د اندازه کولو
پر منل شویو طریقو او الرو والړ وي ،ستاسې د مايل چارو د سندونو ساتل هم له نورو تشبثونو رسه د خپل تشبث د پرتله کولو یوه الر ده.
په سمه توګه د مايل چارو د سندونو ساتل هم ډیر له اهمیت ډک دي که چېرې تاسې په خپل تشبث کې د بهرنیانو پانګونې ته لېواله یاست یا که چېرې تاسې
یوه بانک ته د پور اخیستلو لپاره مراجعه کوونکي یاست .دا بهرنیان د خپل ځان لپاره د یوې وسیلې په توګه د سندونو د غوره ساتنې مته لري تر څو ستاسې په
تشبث کې د پانګونې یا د پور د چمتو کولو پرېکړه وکړي.
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K Kپدې اړه ال ډېر معلومات
د یوې مسئوولې او منظمې متشبثې په توګه ،تاسې باید د مهمو معلوماتو د څارلو لړۍ وساتئ .یعنی تشبث ته راتلونکو او له تشبث وتونکو پیسو
د معلوماتو لړۍ ،خو دا د نورو شیانو د څارلو په معنا هم دی چې ستاسې په تشبث اغېزه لري ،لکه:
د کارکوونکي سوانح :د خپل هر کارکوونکي لپاره ،تاسې باید په دې اړه چې هغه یا هغې ته څه ورکول کېږي ،د درخواستي د فورمې چې نوموړې یا نوموړي
تاسې لپاره د کار کولو په تسلیم کړې ،او همدا راز د هغه یا هغې د روزنې تاریخچې ،حارضۍ او رخصتۍ په اړه تازه معلومات ولرئ .دا هغه راپورونو خوندي
ساتل باوري کړئ چې تاسې د کارکوونکي د اجراأتو په اړه لیکيل دي .تاسې باید دا معلومات هم ولرئ چې په کار کې د بیړين وضعیت په منځته راتګ رسه
له چا رسه اړیکه ونیسئ.
موجودي :که تاسې محصول تولیدوئ او اجزاء یا خام توکي کاروئ ،تاسې باید د دې معلوماتو څرک چې تاسې څومره توکي کاروئ او همدا راز تاسې باید په
دې اړه معلومات اومه توکي له کومه ځآیه ترالسه کوئ ،ولرئ .دا هغه نور هم اهمیت خپلوي که چېرې تاسې اضايف عملیات پیلوئ چې ستاسې له «مرکزي»
موقعیت څخه په واټن کې تررسه کېږي.
تجهیزات :که تاسې د خپلو محصوالتو د تولید یا د خپلو خدمتونو د وړاندې کولو لپاره تجهیزات کاروئ ،د تجهیزاتو د پېرلو د ټولو معلوماتو سندونه او تجهیزاتو
په ښه توګه د کارونې وړ ګرځولو لپاره د اړین حفظ او مراقبت د معلوماتو د سندونو ساتل بې اهمیت نه دي.
د بازار موندنې توکي :که تاسې برشورونه یا تبلیغايت اعالنونه جوړوئ ،غوره به دا وي چې تاسې د خپلو تبلیغايت اعالنونو او تبلیغايت توکو نقلونه له ځآن رسه
وساتئ .تاسې هغه اعالنونه بیا هم کاروالی شئ چې زړه راښکونکي معلومېږي.
د تولید سندونه :که تاسې یو محصول تولیدوئ ،تاسې باید دا ارزونه په دوامداره توګه وکړئ چې تاسې محصول په کومه اندازه جوړوئ .کله کله تاسې ته به
دا مهمه جوته يش چې تاسې باید د سندونو ساته تر یوه ساعت یا لږ تر لږه د ورځې پورې وڅارئ.
د پلور سندونه :تاسې باید وځارئ چې تاسې هره ورځ څومره محصوالت یا خدمتونه پلورئ .که چېرې تاسې له یوه محصول یا یوه خدمت څخه ډیر محصوالت
پلورئ ،تاسې باید د دغه هر یو توکي سندونه وساتئ تر څو پوه شئ چې کوم شی تر بل هر څه ښه پلورل کېږي.
د پلورونکو سندونه :تاسې باید د خپلو غوره پېرېدونکو نوملړ او د هغوی د پېرلو تاریخچه هم ولرئ .دا هغه وخت ګټور متامېږي کله چې تاسې تبلیغات پر الر
اچوئ یا تاسې له خپلو پېرېدونکو رسه د یوه نوي محصول رشیکول غواړئ .ستاسې تشبث ته په کتو رسه ،تاسې باید دخپلو پېرېدونکو ځیني شخيص معلومات
هم ثبت کړئ و یې ساتئ ،لکه د هغوی د زوکړې نېټه یا د کالو اندازه .دا چاره له تاسې رسه د اړونده پېرېدونکي لپاره په مشخص ډول چمتو شویو خدمتونو د
وړاندې کولو زمینه هم برابروي.
سوداګریزې اړیکې :تاسې باید د خپلو ټولو پلورونکو او د تشبث د نورو اړیکو یا ارتباطي اشخاصو په اړه هم معلومات په منظم ډول وساتئ .څرنګه چې تاسې
له ډیرو خلکو رسه لیده کاته تررسه کوئ ،ستاسې شبکه پراختیا مومي .نه یوازې دا چې دا نوملړونه له تاسې رسه ستاسې په بازار موندنه کې مرسته کوي ،بلکې،
تاسې نه شئ درک کوالی چئ کله تاسې ښايي له یوه کس رسه اړیکه ټینګه کړئ چې په راتلونکي کې به تاسې ته ګټور متام يش.

C Cپه دې برخه کې کارول کېدونکي اصطالحات او تعریفونه یې
لګښتونه – د یوه توکي یا خدمت لپاره د ورکولو په موخه له تشبث څخه تادیه کېدونکې پیسې
بازارموندنه – خپلو پېرېدونکو ته د رسېدنې او هغوی ته ددې څرګندولو له یوه بهیر څخه عبارت دی چې ولې باید ستاسې محصول یا خدمت وپېري.
پلورونکي – له هغه خلکو یا سازمانونو څخه عبارت دي چې د یوه تشبث د چلولو لپاره محصوالت یا خدمتونه برابروي.
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B Bد دې موضوع په اړه د الزیاتو معلوماتو لپاره وګورئ:
•د مايل چارو رشحې (راپورونه) څه دي او زه یې ولې باید وکاروم؟  .12مالی مدیریت

•زه د خپلو مايل چارو د رشحې د جوړولو او ساتلو لپاره له کومه ځایه مرسته ترالسه کوالی شم؟  .12مالی مدیریت
•زه له خپل تشبث څخه بهر کوم ډول مشورې او الرښوونې ته اړتیا لرم؟  .2د تشبث پړا وونه – د تشبث رسمی کول
•زه څنګه خپل خرڅالو وڅارم؟  .7پلور او د پیرونکو خدمتونه

A Aد الرسيس وړ اضايف سندونه
د تشبث د سندونو/معلومات چک لسټ (لړلیک)
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