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انجام تجارت در 
۲۰۱۷ افغانستان 

نظر اجمالی

 مطالعٔه مقایسوی شرکت های داخلی در
پنج والیت افغانستان با ۱۸۹ اقتصاد جهان



فهرست گزارش انجام تجارت 
در افغانستان ۲۰۱۷

ساحه مطالعه »انجام تجارت در افغانستان 
۲۰۱۷« فراتر از مرکز، یعنی والیات کشور را 

نیز تحت پوشش قرار داده، و اولین گزارش 
»انجام تجارت« در سطح محلی میباشد. 

این گزارش مقررات تجارتی را مورد ارزیابی 
قرار داده و نحوء تنفیذ آنرا در پنج والیت 

افغانستان مطالعه مینماید. پنج والیت متذکره 
بین هم، و سپس با ۱۸۹ کشور دیگر به 

مقایسه گرفته شده است. 

والیات با سایر کشور ها براساس شاخص 
های ۱۴مین گزارش ساالنه که تحت عنوان 

»انجام تجارت ۲۰۱۷: فرصت های برابر 
برای همه« توسط گروپ بانک جهانی به نشر 

رسیده، باهم مقایسه گردیده اند. به همین 
ترتیب، شاخص های گزارش »انجام تجارت 

در افغانستان ۲۰۱۷«  با ۴۰۰ محل از ۶۵ 
کشور جهان که طی مطالعات محلی »نهاد 

انجام تجارت« مورد مطالعه قرار گرفته، 
مقایسه میگردد. تمام معلومات و گزارش ها از 

 طریق ویب سایت  
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قابل دسترس میباشند.

تحقیق هذا، مقررات تجارتی را به بررسی 
گرفته و مقررات تسهیل کننده انجام تجارت و 

مقررات بازدارنده فرصت مناسب برای تجارت 
را مطالعه مینماید. مقررات مربوط به چهار 

ساحٔه فعالیت های تجارتی در سطح والیات 
افغانستان مورد مطالعه قرار گرفته، که این 
چهار ساحه عبارتند از: آغاز تجارت )اخذ 
جواز کار(، اخذ مجوز ساختمان، اخذ لین 

برق، و ثبت ملکیت ها. این شاخص ها بنابر 
میزان ارتباط شان با ساحات و عملکرد های 

عدلی و قضایی در محالت، انتخاب گردیده 
است. در گزارش، ازین شاخص ها بمنظور 

تحلیل برایند اقتصادی و شناسایی اینکه کدام 
نوع اصالحات- درکجا و چرا-کارایی بیشتر 

داشته، استفاده گردیده است. معلومات که 
شامل گزارش »انجام تجارت در افغانستان 
۲۰۱۷« میباشد، الی ۱ نوامبر ۲۰۱۶ صحت 

میباشد.

این پروژه تحقیقاتی توسط »گروپ شاخص 
های جهانی« )اقتصاد انکشافی( مربوط 

گروپ بانک جهانی، که جزء برنامه »بهبود 
فضای سرمایه گذاری در افغانستان« 

میباشد، تطبیق گردیده است.



نظر اجمالی

دریافت های مهم

انتخاب محل برای سرمایه گذاری و آغاز تجارت از جهِت نزد   �
سرمایه گذار اهمیت دارد که سیستم مقرراتی، در محالِت مختلف 
افغانستان، طور یکسان نمیباشد. کیفیت و موثریت سهولت های 
قانونی  در چهار حوزه تحت مطالعه- »آغاز تجارت )اخذ جواز 
کار(، اخذ مجوزساختمان، اخذ لین برق، و ثبت ملکیت«- از هم 

متفاوت بوده که عمدًا ناشی از موجودیت تعبیر دیگرسان قوانین، و 
تفاوت در موثریت ادارات محلی مجری قوانین و مقررات، میباشد.

عملکرد های کارا در خصوِص چهار حوزه تحت مطالعه، در   �
سراسر افغانستان وجود دارد. حلقات پالیسی ساز که مایل 

به تطبیق اصالحات اند، میتوانند پیشرفت های ملموس را، با 
بکارگیری این روش های کارا که در حال حاضر در سایر نقاط 

کشور بکار گرفته میشود، بمیان آورند. 

با اتخاذ تمام عملکرد ها و اجراآت مفید که در سطح والیات بکار   �
گرفته میشود، افغانستان گام بزرگ را بسوی نزدیک شدن به 

»سرحد فاصله اصلی« در رده بندی جهانی، خواهد برداشت، 
طوریکه منتج به صعود ۱۱ پله ای افغانستان در »رده بندی جهانی  

انجام تجارت« میان ۱۹۰ کشور، خواهد شد. به این ترتیب، 
افغانستان از ۱۸۳ به ۱۷۲ مین کشور دارای فضای مناسب تجارت 

)کسب و کار( تبدیل خواهد شد.



انجام تجارت در افغانستان ۲۲۰۱۷

در کنفرانس بروکسل که در ماه اکتوبر سال 
۲۰۱۶ تدویر یافت، دولت افغانستان پالن 

استراتیژیک پنج سالٔه دستیابی به خودکفایی، 
چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان را 
به جامعه جهانی معرفی نمود. تمام نماینده 

گان ۷۰ کشور جهان و ۳۰ سازمان بین المللی 
حاضر در کنفرانس، به مساعدت انکشافی 

ساالنه ۳.۸ میلیارد دالر، الی چهار سال آینده، 
به افغانستان متعهد گردیدند. اینگونه حمایت 

پایدار به سطح عالی، نشان دهنده اعتماد 
جامعه بین المللی باالی دورنمای انکشاف 

افغانستان میباشد. در همین سال، افغانستان 
رسماً عضویت سازمان تجارت جهانی را 
کسب نمود. فواید تالش های انکشافی در 
کشور همین اکنون ملموس و هویدا است: 

میزان صادرات ساالنه به ۵۷۰ میلیون دالر 
افزایش یافته است که نشاندهنده افزایش ۱۵۰ 

میلیون دالری نسبت به سال ۲۰۱۳ میباشد. 
سکتور صنعتی نیز حاکی خبر های خوب 

میباشد. میزان رشد از ٪۲.۴ در سال ۲۰۱۴ 
به ٪۴.۱ در سال ۲۰۱۵ ثبت گردیده است. 

افغانستان، همچنان، توانسته است تا از طریق 
وارد نمودن اصالحات در پالیسی های مربوط 

به تنظیم عواید و کنترول مصارف، جایگاه 
مالی خود را نیز تقویت نماید.1

رغم نشانه های خوشبینانه، افغانستان هنوز 
هم به چالش های بزرگ فراروی انکشاف 
مواجه است. میزان رشد اقتصادی کشور 

طور اوسط، از  ساالنه ٪۹.۴ طی سال های 
۲۰۰۳ – ۲۰۱۲ به ٪۱.۵ در سال ۲۰۱۴ و 

٪۲ در سال ۲۰۱۵ کاهش یافته است2. تولید 
ناخالص داخلی )جی دی پی(  کاهش یافته و 
تولید ناخالص سرانه داخلی در زمرٔه کمترین 
در جهان قرار دارد 3)شکل ۱.۱(.  افغانستان، 

همچنان، به فقر فزاینده مواجه است4 که 
عوامل آن شامل رشد ٪۳ جمعیت در سال، 

رشد بطی جی دی پی و وخامت اوضاع امنیتی 
میباشد. مهمتر از آن، در حالیکه افغانستان 
بزرگترین دریافت کننده مساعدت های مالی 
در جهان محسوب میگردد، کمک های مالی 

جامعه جهانی از سال ۲۰۱۲ بدینسو در حال 
کاهش است. بناء برای دولت افغانستان 

الزم است تا منابع جدید تمویل انکشاف را 
جستجو کند تا جاگذین کمک های مالی جامعه 

جهانی شده بتواند.  

اولویت استراتیژیک افغانستان، رشد و 
انکشاف سکتور خصوصی بوده میتواند که 

به کمک آن میتواند خود را از وابستگی به 
کمک های خارجی رهایی دهد. موجودیت یک 

سلسله محدودیت ها، فعالیت های سکتور 
خصوصی افغانستان را به چالش کشیده 

است: میزان اشتراک قوای کار طور نسبی زیر 
٪۵۰  میباشد؛ کریدیت تولید ناخالص داخلی 

به سکتور خصوصی ٪۴ است )به مراتب کمتر 
از سطح اوسط کشور های دارای عواید پایین 
که تولید ناخالص داخلی شان ٪۲۸ است(؛ و 

بالخره سرمایه گذاری خصوصی ناخالص 
داخلی صرفاً ٪۵.۹ ثبت گردیده است5. رفع 
موانع و دشواری های فراروی فعالیت های 

سکتور خصوصی، دستیابی به رشد پایدار را، 
در دراز مدت، امکان پذیر ساخته؛ و همچنان 

ابهام سیاسی، نگرانی های امنیتی و فساد 
گسترده را کاهش داده، و کمبود کارگران 

دارای مهارت را مرفوع خواهد نمود.

هویدا است که ایجاد فضای مناسب برای 
تجارت و کار در کشور های جنگ زده کار 

ساده نیست. جنگ تاثیرات حاد را روی 
سکتور رسمی خصوصی بجا میگذارد. 

منابع انسانی به اثر خشونت ها و مهاجرت 
ها ناپدید میگردند؛ زیرساخت ها و نهاد ها 

ویران میشوند؛ و بالخره، دسترسی به قرضه 
ها مشکل میگردد. علیرغم آن، کشور های 
آسیب پذیر و جنگ زده توانسته اند تا یک 

سلسله مقررات را به منظور ایجاد یک محیط 
سرمایه گذاری و تجارت اصالح نمایند)شکل 
۱.۲( در دهه های اخیر، اکثر این بهبودی ها 

در شاخص آغاز تجارت و کاروبار، داد وستد 
مٔصون، و پرداخت مالیات بوجود آمده است.  

حکومت افغانستان با درک اهمیت ایجاد محیط 
مناسب سرمایه گذاری برای رشد اقتصادی، 

رشد سکتور خصوصی را در صدر برنامه های 

ملی دارای اولویت قرار داده، که سند متذکره 
طی کنفرانس بروکسل منعقده ماه اکتوبر سال 

۲۰۱۶، به جامعه جهانی معرفی گردید6. در 
حال حاضر، ابتکارات مهِم در راستای بهبود 

فضای مقررات مربوط به اجرای تجارت، 
صورت گرفته است )قسمت ۱.۱(.

اصالحات در مقررات مربوط به تجارت و 
سرمایه گذاری کمک میکند تا یک محیط 

مطلوب برای رشد سکتور خصوصی و جلب 
سرمایه گذاری های مستقیم را بوجود آید. این 

اصالحات به شکل دهی بازار تجارت ملکیت، 
ساده سازی پروسه های صدور جواز تجارت 

رسمی، و بالخره، به تقویت موثریت و شفافیت 
پروسه های دریافت مجوز ساختمان و اخذ 
انرژق برق، می انجامد7. تطبیق اصالحات 
در نهاد های تنظیم کننده یک امر خطیر در 

راستای تقویت مشروعیت حکومت، تلقی 
میشود، زیرا این اصالحات منجر به بهبود 
شفافیت، حرفه یی گرایی، و کیفیت خدمات 

میگردد. سطح پایین فساد ریشه در موجودیت 
مقررات موثر و با کیفیت در سطوح باال، دارد. 

)شکل ۱.۳( 

مطالعه تحقیقاتی »انجام تجارت- 
افغانستان ۲۰۱۷« چی را ارزیابی 

میکند؟

تحقیق »انجام تجارت« مقررات مربوط به 
تنظیم فعالیت های اقتصادی را از دیدگاه 

شرکت های متوسط و کوچک مطالعه و 

 شکل ۱.۱   رشد تولید ناخالص داخلی )جی دی پی( کاهش یافته و  تولید سرانه ناخالص
داخلی به سطح تمام جهان در کمترین حد آن قرار دارد

منبع: گرفته شده از گروپ بانک جهانی، افغانستان: مطالعه سیستماتیک کشور )واشنگتن، دی سی: بانک جهانی، ۲۰۱۶(
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۳ نظر اجمالی

ارزیابی مینماید. باور اساسی تحقیق »انجام 
تجارت« اینست که هرگونه فعالیت اقتصادی 

از موجودیت قواعد و نهاد های خوب بهره 
فراوان میگیرد. قواعد خوب، حقوق ملکیت ها 

را ایجاد و توضیح مینماید؛ نتیجه سرمایه 
گذاری های اقتصادی را قابل پیشبینی 

میسازد؛ و بالخره، طرفین عقود تجارتی را 
در برابر هرگونه سوء استفاده مورد حمایت 
قرار میدهد.  هدف اینست تا: قواعد شفاف 
تدوین گردد که موثر و قابل دسترس برای 

همگان بوده، و تطبیق آن ساده باشد.

طی چند دهه اخیر، حکومت افغانستان 
اصالحات مقرراتی را در پنج ساحه که 

موضوع تحقیق انجام تجارت نیز میباشد، 
تطبیق نموده است. این ساحات شامل »آغاز 

تجارت« )صدور جواز کار( است که بر اساس 

طی چند دهه اخیر، حکومت 
افغانستان اصالحات مقرراتی را 
در پنج ساحه که موضوع تحقیق 

»اجرای تجارت« نیز میباشد، تطبیق 
نموده است. این ساحات شامل 

»آغاز تجارت« است که بر اساس آن 
افغانستان در رده بندی جهانی ۲۰۱۷ 

تحقیق» اجرای تجارت«  میان ۱۹۰ 
کشور، جایگاه ۴۲ را اختیار نمود.

شکل ۱.۲   طی چند دهٔه اخیر، کشور های آسیب پذیر و جنگ زده، اصالحات مقرراتی را در ساحات که توسط تحقیق انجام تجارت شناسایی 
گردیده، تطبیق نموده اند.

منبع: دیتابس تحقیق انجام تجارت
یادداشت: در سال مالی ۲۰۱۷، بانک جهانی، لست کشور های ذیل را در ردٔه کشور های آسیب پذیر و جنگ زده قرار داده است: افغانستان، بوروندی، جمهوری افریقای مرکزی، چاد، کومور 

)مجمع الجزایر قمر(، جمهوری دموکراتیک کانگو، ساحل عاج، جیبوتی، اریتریا، گامبیا، گوینی بیساو، هایتی، عراق، کیری باتی، کوساوو، لبنان، الیبیریا، لیبیا، مدغسکر، مالی، سواحل 
دمارشال، ایاالت فدرال میکرونیژیا،  میانمار، پاپانیوگینی، سیری لیون، سواحل سولومون، سومالیا، سودان جنوبی، سودان، جمهوری عربی سوریه، توگو، غزه و کناره غربی، جمهوری یمن، 

و زمبابوی. اصالحات در بخش اخذ لین برق از سال ۲۰۱۰ بدینسو محسوب میشود. اصالحات تاثیرگذار روی شاخص های مقررات بازار کار اینجا شامل بوده ولی بآنهم، روی رده بندی 
چگونگی محیط تجارت و کار تاثیر نمیگذارد. یک اقتصاد طوری در نظر گرفته میشود که یک مورد اصالحی در یک مورد انجام تجارت و کار در سال انجام شده باشد.

شکل۱.۳   درجه های بلند موثریت و کیفیت در مقررات ارتباط نزدیک با سطح پایین فساد دارد

منبع: دیتابس »تحقیق انجام تجارت«؛ شاخص موجویت فساد ۲۰۱۵، سازمان شفافیت جهانی 
.https://www.transparency.org/cpi2015// 

یادداشت: میزان »فاصله از اصل سرحد« نشان دهندهء اندازه فاصلهء است که طی آن تشخیص گذاشته میشود که شاخص 
های مهم فعالیت های اقتصاد یک کشور از سرحد »بهترین عملکرد اقتصادی« چقدر فاصله دارند. این معیار پیمایش 

شاخص های تجارت را همه ساله تحقیق اجرای تجارت در سطح کشور های مختلف جهان انجام مدهد. نمبر بلند نشاندهندٔه 
کیفیت و موثریت خوب نظام تنظیم کننده  مقررات محیط تجارت میباشد.  شاخص های تجارت و کاروبار ۱۶۵ اقتصاد جهان 

همه ساله توسط » تحقیق اجرای تجارت« مورد بررسی همه جانبه قرار میگیرد. همزمان با این  شاخص موجودیت فساد 
سال ۲۰۱۵، نیز شامل این تحقیق میباشد. بعد از کنترول عاید سرانه، رابطه های ایجاد شده در حد ٪۱ مهم مینماید.
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انجام تجارت در افغانستان ۴۲۰۱۷

آن افغانستان در رده بندی جهانی ۲۰۱۷ 
تحقیق انجام تجارت میان ۱۹۰ کشور، جایگاه 

۴۲ را اختیار نمود. ساحه دیگِر که حکومت 
افغانستان در آن اصالحات را تطبیق نموده، 

پروسه اخذ قرضه است که طبق آن افغانستان 
در رده بندی جهانی ۲۰۱۷ تحقیق انجام 

تجارت  میان ۱۹۰ کشور، در مقام ۱۰۱ قرار 
گرفته است8. باآنهم به اقدامات بیشتر نیاز 
است. در مقایسه با سایر کشورهای آسیب 

پذیر و جنگ زده، از مجموع ۱۰ ساحه عملیه 
اقتصادی، افغانستان در هشت ساحه آن مقام 

پایین تر از حد اوسط که برای این کشور ها 
توسط رده بندی جهانی تحقیق اجرای تجارت 

مشخص گردیده، قرار دارد )شکل ۱.۴(.

در گزارش ساالنه تحقیق انجام تجارت، 
فعالیت های اقتصادی ۱۹۰ کشور جهان به 

مقایسه گرفته شده است. درین گزارش، والیت 
کابل بعنوان نمونهء تحقیقاتی از ُکل افغانستان 
، انتخاب گردیده است. کابل مرکز افغانستان 

است و میزبان ٪۱۱ نفوس کشور میباشد9. 
این والیت بزرگترین مرکز فعالیت های 

اقتصادی کشور نیز است. با وجود این هم، 
نمیتوان تصویر کامل فعالیت های اقتصادی را 
تنها از کابل بدست آورد. متشبثین که در سایر 
نقاط کشور به انجام تجارت و سرمایه گذاری 

مصروف اند با اجراآت متفاوت مقرراتی 
مواجه اند. اینبار، گزارش ارزیابی فعالیت های 

اقتصادی برای اولین بار تحقیق فعالیت های 

اقتصادی را در سطح والیات انجام داد.  در 
این گزارش والیات هرات، کندهار، ننگرهار 
و بلخ به مقایسه گرفته شده اند. شهر های 

هرات، کندهار، جالل آباد و مزار شریف مراکز 
عمده فعالیت های اقتصادی در افغانستان 

محسوب میگردند )شکل ۱.۵(.

هدف این تحقیق فهم وسیع فضای مقرراتی 
فعالیت های اقتصادی در سرتاسر افغانستان، 
معرفی بهترین نمونه اجراات مربوط به تنظیم 

فعالیت های اقتصادی، و ارایه شفارشات 
جهت رهنمایی مباحث پالیسی سازی در سطح 

مرکز و والیات میباشد. تحقیق روی مجموعه 
از شاخص ها تمرکز دارد، پیچیده گی و 

قسمت ۱.۱   ابتکارات اخیر در راستای بهبود فضای مقررات مربوط به اجرای تجارت و کسب و کار در افغانستان 

در سال ۲۰۱۶، مقامات افغان بمنظور اصالحات در محیط تجارت و سرمایه گاری در کشور گام های مهم را برداشتند. یکی از ساحات مورد توجه، 
پروسه آغاز تجارت میباشد. در سابق، دو نوع جواز تجارت صادر میشد: یِک جواز فعالیت های تجارتی شامل واردات و صادارات که از طرف وزارت 

تجارت و صنایع صادر میگردید؛ و دیگِر جواز فعالیت های غیر تجاری که توسط اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان )آیسا( صادر میگردید. 
اگرچه در عمل، تمام شرکت ها برای اجرای فعالیت هایشان، هر دونوع جواز را اخذ مینمودند. در اواخر سال ۲۰۱۶، در کابل طرزالعمل جدید پروسه 

جوازدهی بمیان آمد که بر اساس آن شرکت ها تنها یک نوع جواز تجارت را اخذ میکردند. سپس، تغیرات متذکره در نحوء صدور جواز، از مرکز به 
والیات نیز توسعه یافت.

جواز جدید الی سه سال مدار اعتبار میباشد. طرزالعمل جدید پروسه جوازدهی ، برای تمام شرکت ها سهولت ایجاد کرده است. شرکت های که 
بیرون از کابل فعالیت تجارتی دارند، بیشتر از دیگران، ازین تغیر بهره میبرند زیرا، در گذشته طبق سیستم کهنه صدور جواز، شرکت ها مکلف بودند 

تا جواز خود را ساالنه تمدید نمایند. )جهت معلومات مزید به فصل » آغاز تجارت « مراجعه نمائید(.

طرزالعمل جدید پروسه جوازدهی، باوجود اینکه هزینه بیشتر میبردارد، سهولت های بالقوه را برای آغاز سریع و سهل تجارت  بوجود خواهد آورد. 
آوردن تغیرات در نحوء آغاز تجارت در محالت مختلف دشواری های را به همراه دارد. بعد از اینکه سیستم جدید طور کامل تطبیق گردید، ارزیابی 

تاثیرات ناشی از آن امکان پذیر خواهد شد. 

در بخش اخذ جواز ساختمان، نیز، تالش های صورت گرفته تا این روند بهبود یابد. تغیرات اخیر که درین بخش بوجود آمد، شامل روند اخذ جواز 
ساختمان در کابل میباشد. )به شکل مراجعه گردد(. چارچوب جدید مقررات که حاوی مراحل معیاری فعالیت ها و حدود زمانی رسمی میباشد، 

معرفی گردیده است. به همین ترتیب، » مرکز واحد« ایجاد گردید که ذریعٔه آن ادارات ذیربط شاروالی، در یک موقعیت، گردهم آمده و خدمات مورد 
نیاز مراجعین را با استفاده از تکنالوژی عصری عرضه مینمایند. سایر فعالیت های که شامل این ابتکار میگردد، دربرگیرنده تدویر برنامه آموزشی 

برای ۷۵ تن از کارکنان تخنیکی شاروالی کابل و راه اندازی کمپاین آگاهی دهی برای مشغولین امور ساختمانی، میباشد.  

قابل یاد آوریست که این ابتکار تنها روی تسهیل روند صدور جواز به منطور اعمار ساختمان های رهایشی و بلند منزل های تجارتی تمرکز داشت. 
گام بعدی، احتمااٌل روی موثر سازی پروسه صدور مجوز به اعمار سایر انواع ساختمان ها، بمشول اعمار ساختمان های تجارتی به مقیاس کوچک، 

قسمیکه بخش از پژوهش پروژه کسب و کار را نیز دربر داشت، و همچنان کاهش هزینٔه اخذ جواز ساختمان )جهت معلومات مزید به فصل »اخذ 
جواز ساختمان« مراجعه گردد(، را احتوا خواهد کرد. 

ساده سازی اتومات سازی

نمای از اصالحاتیکه که اخیراً در روند صدور مجوز ساختمان در کابل بوجود آمده است

چارچوب
مقررات   ارتقای ظرفیت

 کمپاین آگاهی
دهی عامه

 
»مرجع واحد« امور 	 

مربوط به صدور 
مجوز ساختمان 

ایجاد گردید.

پروسه های طویل 	 
و اضافی ساده 

سازی گردید.

مقررات مربوط 	 
به صدور مجوز 

ساختمان ترتیب 
گردید

قانون اسکان غیر 	 
قانونی اتخاذ 

گردید.

به تعداد ۷۵ تن از 	 
کارکنان تخنیکی 
شاروالی کابل در 

برنامه آموزشی 
اشتراک کردند. 

جوزوه ها و پوستر 	 
های معلوماتی توزیع 

گردید.
مواد تبلیغاتی سمعی 	 

و بصری از طریق 
رسانه ها نشر گردید.

کمپاین آگاهی دهی 	 
از طریق رسانه های 

اجتماعی صورت 
گرفت.

ادارات شامل در »مرجع 	 
واحد« صدور جواز با هم 

وصل گردیدند.
 اپلیکشن آنالین برای 	 

درخواست و اخذ مجوز 
ساختمان معرفی گردید.

سایر نهاد های ذیربط در 	 
صدور مجوز ساختمان 

با هم وصل گردیدند. 



۵ نظر اجمالی

ها میباشد. این شاخص های چهار گانه از 
جهِت انتخاب شده اند که به فضای مقرراتی 

ارتباط داشته و همچنان تطبیق چهارچوب 
قانون و مقررات تنظیم کننده امور مربوط به 
آن در نقاط مختلف کشور، متفاوت میباشد. 
تفاوت در تطبیق چهارچوب قانون و مقررات 
بیشتر ناشی از موجودیت تعبیر متفاوت از 

قوانین و تفاوت در موثریت و کیفیت منابع 
ادارات محلی، که مجری قانون اند، میباشد، و 
باعث گردیده تا قوانین در نقاط مختلف، طور 

یکسان تطبیق نگردد. در نتیجه ساختار شدیدًا 
مرکزی، وزارت ها صالحیت رسمی دارند تا 

اکثر خدمات را طور مستقیم در والیات عرضه 
نمایند، برعکس، مقام های والیات )والیان( 

مسوولیت کمتر نسبت به عرضه اینگونه 
خدمات را دارند. آنچه درخور اهمیت است، 
صالحیت و قدرت محلی است که در اختیار 

مقامات ادارات محلی قرار دارند. این گزارش 
شامل ابعاد جنسیتی نیز میباشد که ذریعه 

شاخص های »آغاز تجارت« و »ثبت ملکیت« 
تفصیل اجراات متفاوت اقتصادی مبتنی بر 

جنسیت را بیان میدارد. 

معلومات که تحقیق روی آن استناد دارد گرفته 
شده از قوانین، مقررات، فرامین، جداول 

پرداخت فیس و، همچنان، جوابات ارایه شده 
توسط بیشتر از ۱۰۰ تن از متخصصین 

سکتور خصوصی در سراسر کشور، میباشد.  

گفتگو شونده گان شامل گروههای حقوقدانان، 
مهندسین، انجنیران، شرکت های ساختمانی، 

سازمان های مسلکی، و سایر افراد میگردد 
که به نحوء در ارایه مشوره به شرکت ها 

جهت تکمیل مراحل فعالیت های اقتصادی در 
ساحات از قبل انتخاب شده، دخیل میباشند. 
مسوولین سطوح مختلف در ادارات عامه نیز 

در ارایه معلومات همکاری نموده اند. صحت و 

شکل ۱.۴   نمای مقایسوی پروسه های تجارت )کسب و کار( در افغانستان مطابق شاخص های رده بندی جهانی تحقیق » انجام تجارت« 
برای کشور آسیب پذیر و جنگ زده

منبع: دیتابس رده بند جهانی تحقیق» انجام تجارت«  
یادداشت: نمای فوق معلومات راجع به ۳۴ کشور آسیب پذیر و جنگ زده را نشان میدهد که توسط گزارش سال مالی ۲۰۱۷ بانک جهانی ارزیابی گردیده است. جهت معلومات مزید به 

تفصیالت شکل ۱.۲ مراجعه گردد.

 شکل ۱.۵   گزارش فعالیت های اقتصادی در افغانستان عالوه بر کابل ،چهار والیت دیگر را
 نیز به مقایسه گرفته است.

منبع: اداره احصاییه مرکزی، افغانستان، http://www.cso.gov.af/en )معلومات راجع به نفوس(
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هراتهرات

کندهارکندهار
والیات ارزیابی شده

IBRD 42788  / مارچ 2017  
این نقشه توسط شبعه کارتوگرافی گروپ بانک 

جهانی تهیه گردیده است. داره بانک جهانی در 
مورد سرحدات، رنگ، نام و سایر معلومات شامل 

این نقشه پیرامون حقوق اراضی و یا سرحدات 
هیچگونه قضاوت نمیکند. 

شهر/شهرک انتخاب شده
سرحدات والیت

هزینه پروسه های مقرراتی که حیات مراحل 
فعالیت های اقتصادی شرکت های مقیاس 

متوسط و کوچک را متاثر میسازد، ارزیابی 
میکند. فعالیت های اقتصادی مورد نظر، 

از قبل انتخاب شده اند و عبارتند از: آغاز 
تجارت )اخذ جواز کار(، اخذ مجوز ساختمان، 

دسترسي به اخذ انرژی برق و ثبت ملکیت 



انجام تجارت در افغانستان ۶۲۰۱۷

دقت معلومات جمع آوری شده الی ماه نوامبر 
سال ۲۰۱۶ مورد اعتبار میباشد10 .

دریافت ها چی را نشان میدهند؟

تحقیق »انجام تجارت سال ۲۰۱۷ در 
افغانستان« در صدد آن نیست تا تمام ابعاد 
محیط تجارت که نزد شرکت ها و یا سرمایه 
گذاران- از قبیل ثبات اقتصاد بزرگ ، اندازه 
بازار، وضعیت سیستم مالی یا کیفیت منابع 

بشری ، را ارزیابی کند. این تحقیق همه ساله 
شاخص های تاثیر گذار بر چگونگی فعالیت 
های تشبثات کوچک و متوسط،مورد مطالعه 

قرار میدهد که درآن نقش برجسته ادارات 
والیتی و شاروالی نهفته است. نتایج تحقیق 

انجام تجارت در افغانستان-۲۰۱۷ تفاوت 
های چشمگیری را در مقررات تجارتی و نحوء 

تطبیق آن را در سراسر افغانستان آشکار 
میسازد.

نتایج مقایسوی نشان میدهد که کابل در صدر 
اجرا کنندگان درست تسهیل فعالیت های 

اقتصادی »آغاز تجارت« و » اخذ انرژی برق« 
قرار دارد )جدول ۱.۱(. با اینحال، در تطبیق 
پروسه های »اخذ مجوز ساختمان« و »ثبت 

ملکیت« شیوه درست اجراات را تعقیب نمیکند. 
از یک طرف سرمایه گذاری طور فزاینده در 

حال رشد است ولی از جانب دیگر، حجم عظیم 
درخواستی ها برای اخذ مجوز ساختمان و 
انتقال ملکیت ها در ادارات مربوطه در کابل 
برهم انباشته میشود.  درین راستا، بمنظور 
کاهش دشواری ها، بعضی اقدامات صورت 
گرفته است. به گونهء مشخص میتوان گفت 

که مرجع واحد »One-Stop-Shop« صدور 

مجوز ساختمان در اداره شاروالی کابل ایجاد 
گردیده است، همزمان با آن یک پروژه آزمایشی 
دیگر نیز در حال گسترش قرار دارد که هدف آن 
تبدیل نمودن پروسه »ثبت ملکیت« به یک روند 
اداری میباشد. در حال حاضر، امور مربوط به 

ثبت ملکیت توسط محاکم مدیریت میگردد.

والیت کندهار از لحاظ اجرای امور مربوط 
به صدور مجوز ساختمان و ثبت ملکیت ها 

در ردٔه نخست قرار دارد. بلخ )مزار شریف( 
در صدر هیچ یک از ساحات تحت مورد 

مطالعه قرار ندارد؛ بلکه در هر چهار ساحه 
تحت مطالعه، مقام دوم را اختیار کرده است.  
موجودیت امنیت نسبی طی سالهای اخیر در 
بلخ، این فرصت را میسر ساخته تا اجراآت 

درست در ساحات مورد مطالعه، شکل بگیرد. 
در مقایسه به چهار والیت، بلخ از میزان 

بلند اشتراک زنان متشبث در فعالیت های 
اقتصادی برخوردار است11.

هرات و ننگرها )جالل آباد( دارای بلندترین 
میزان فقر در میان پنج والیت میباشد. براساس 

دریافت ها در رابطه به چگونگی اجراات در 
ساحات تحت مطالعه، هیچ کدام این دو والیت 

در رده بلند، رده دوم، قرار ندارد.

ارقام درشت دریافت ها، چندین موضوع 
را بیان میدارد. اول، تفاوت های مهم در 

نحوء اجراات در مناطق مختلف: طور مثال، 
»اخذ مجوز ساختمان« در والیت کندهار به 
اندازه ۳۹.۲۹ واحد از سرحد اصلی )بهترین 
اجراات فعالیت های اقتصادی( فاصله دارد، 
در حالیکه کابل با تفاوت ۱۷ واحد با والیت 
کندهار، ۲۲.۳۹ واحد را کسب کرده است. 

به همین ترتیب، در ساحه »ثبت ملکیت ها« 

کندهار به فاصله ۴۰.۳۱ واحد از سرحد 
اصلی فاصله دارد که این رقم، کندهار را 

جلوتر از بنگالدیش )۲۷.۵۸( قرار میدهد. از 
جانب دیگر، کابل )۲۷.۵۰( و هرات )۲۴.۱۷( 

در پایین ترین رده در سطح آسیای جنوبی 
قرار گرفته است. این تفاوت ها خاطر نشان 

میسازد که در افغانستان نمونه اجراات دارای 
کارایی بلند وجود دارد که میباید سایر نقاط 

کشور از آن الگوبرداری نماید.

دوم، این تحقیق نشان میدهد که جایگاه بلند 
کابل در اجراات فعالیت های اقتصادی در 

ساحات »آغاز تجارت« و »اخذ انرژی برق«، 
بازتاب دهنده، نتایج اصالحات است که در 

مرکز تطبیق گردیده بود. گسترش تطبیق 
همچو اصالحات به والیات، سبب میگردد تا 
متشبثین خصوصی که در والیات و روستا 

ها سرمایه گذاری مینمایند، از مزیت آن بهره 
گیرند. از جانب دیگر، جایگاه بلند کابل در رده 

بندی، نمایانگر سیستم اداری شدیدًا متمرکز 
در افغانستان میباشد )قسمت ۱.۲(. متشبثین 

بمنظور تکمیل مراحل مقرراتی، در بعضی 
موارد، نیاز دارند تا از ادارات حکومتی در 

جدول ۱.۱   تجارت کردن )فعالیت های اقتصادی( در کدام والیات افغانستان سهل- و در کدام والیات با دشواری ها همراه است؟

ثبت ملکیت ها اخذ لین برق اخذ جواز ساختمان آغاز تجارت
والیت )شهر(

مقام DTF نمبر مقام DTF نمبر مقام DTF نمبر مقام DTF نمبر

2 36.72 2 44.03 2 38.43 2 86.19 بلخ )مزار شریف(

4 27.5 1 45.04 5 22.39 1 92.08 کابل )کابل(

1 40.31 4 42.36 1 39.29 2 86.19 کندهار )کندهار(

3 35.60 3 42.94 3 31.71 4 85.94 ننگرهار )جالل آباد(

5 24.17 5 38.95 4 27.62 4 85.94 هرات )هرات(

منبع: دیتابس تحقیق انجام تجارت
یادداشت: رده بندی چهار فعالیت اقتصادی براساس فاصله از سرحد اصلی  )بهترین اجراات تسهیل کننده فعالیت های اقتصادی( ارزیابی میگردد قسمیکه نشاندهنده 

فاصله والیات از بهترین اجراات تسهیل کننده فعالیت سیاسی طبق شاخص های نهاد تجارت میباشد. فاصله از سرحد اصلی به ۰-۱۰۰ واحد تقسیم گردیده که عدد 
۱۰۰ نشان میدهد که یک کشور دارای بهترین اجراات تسهیل کننده فعالیت سیاسی میباشد. )به هر پیمانه که این رقم بلند باشد، به همان اندازه کشور و یا والیت در 

وضعیت خوب بسر میبرد. جهت معلومات مزید به فصل »انجام تجارت و گزارش انجام تجارت در افغانستان-۲۰۱۷« و یادداشت های آن مراجعه نمایید.

1
مقام

2

3

4
5

این تحقیق نشان میدهد که جایگاه 
بلند کابل در اجراآت فعالیت های 

اقتصادی در ساحات »آغاز تجارت« 
و »اخذ انرژی برق«، بازتاب دهنده 

نتایج اصالحات است که در مرکز 
تطبیق گردیده بود. گسترش تطبیق 

همچو اصالحات به والیات، سبب 
میگردد تا متشبثین خصوصی که در 

والیات و روستا ها سرمایه گذاری 
مینمایند، از مزیت آن بهره گیرند.



۷ نظر اجمالی

قسمت ۱.۲   چهارچوب حکومتداری محلی در افغانستان 

سکتور عامه افغانستان شدیدًا متمرکز است. ادارات مرکزی متشکل از ۵۴ واحد حکومتی بوده که شامل وزارتخانه ها، امریت ها، نماینده گی ها و 
ریاست های مستقل میباشد. وزارتخانه ها و نهاد های مرکز، واحد های اولی بدیجوی اند. ۳۴ والیت افغانستان که از نگاه مقدار نفوس با هم یکسان 

نیستند، دارای ادارات دومی بدیجوی میباشند. وزارتخانه ها، نماینده گی ها و ادارات محلی خدمات عامه را در سطح والیات عرضه مینمایند.  

اکثر ادرات والیتی به کمبود کارکنان و ظرفیت های محدود مواجه اند. از جانب دیگر، تداخل وظیفوی میان ادارات مختلف، بشمول والیان )که توسط 
ریس جمهور انتصاب میگردند(، وزارتخانه ها و شوراهای والیتی )که توسط مردم انتخاب میگردند(، وجود دارد. نقش شوراهای والیتی در نظارت از 

امور والیان و واحد های دومی، محدود میباشد.

در سال ۲۰۱۶، وزارت مالیه کشور، پالیسی بودجه والیتی را ترتیب نمود که، سپس، توسط کابینه وزارا، تصویب گردید. این پالیسی نقش ادارات 
والیتی در عرصه پالنگذاری و اجرای بودجه را تقویت خواهند نمود.a حل ابهام و پیچیده گی صالحیت های وزارتخانه ها و والیان و واحد های دومی 
سبب خواهد گردید تا درمورد چهارچوب حکومتداری محلی وضاحت بوجود آید، و مشروعیت و حسابدهی سکتور عامه تقویت گردد. آنچه باید به یاد 
داشت اینست که هرگونه تالش های انتقال مسوولیت عرضه خدمات عامه به سطح والیات، مسایل شفافیت و ظرفیت ادارات والیتی در عرضه اینگونه 

خدمات را در نظرداشته باشد. 

اداره مستقل ارگان های محلی، طی فرمان رئیس جمهور در ماه اگست ۲۰۰۷، ایجاد گردید و وظیفه آن تنظیم عمومی ارتباطات میان نهاد های 
حکومتی، بشمول امور والیتی، ولسوالی، قریه جات و شاروالی ها میباشد. ریاست عمومی شاروالی ها اداره مستقل ارگان های محلی، موظف است 
تا امور مربوط به شاروالیها را مدیریت نماید. قانون اساسی افغانستان، ادارات شاروالی را بحیث ادارات محلی عنوان کرده است و وظیفه دارند تا 

امور روستا ها را مدیریت نمایند. در کنار آنکه ادارات شاروالی تخصیص بودجه خود را دریافت مینمایند، این ادارات، نهاد های خودکفا اند که هزینه 
عرضه خدمات روستا ها را ذریعه جمع آوری عواید نیز تامین مینمایند. ادارات شاروالی نیز به محدودیت ظرفیت ها در عرضه خدمات روستایی 

به نفوس فزاینده محالت مواجه اند. تعیینات شاروال ها از مرکز صورت میگیرد. بدیجه شان توسط مرکز تصویب میگردد. برعکس شاروالی های 
والیات، شاروالی کابل از جایگاه مخصوص قانونی و سیاسی برخوردار است: شاروالی کابل مجزا از تشکیل اداره مستقل ارگان های محلی بوده و 

مستقیمًا به رئیس جمهور گزارش میدهد. 

a گروپ بانک جهانی، اجمال وضعیت افغانستان، اکتوبر ۲۰۱۶ )واشنگتن دی سی، گروپ بانک جهانی، ۲۰۱۶(

شکل ۱.۶   پنج والیت کشور که در تمام ساحات تحت مطالعه، بجز »آغاز تجارت«، در جایگاه پایینتر از رقم اوسط جهانی، قرار دارند.

منبع: دیتابیس تحقیق انجام تجارت
یادداشت: شکل فوق نمای ۱۹۰ کشور جهان را نشان میدهد که جایگاه کسب شده آن بر اساس اندازه گیری فاصله از سرحد اصلی صورت میگیرد. به هر اندازه که جایگاه کشور 

به فاصله سرحد اصلی نزدیک باشد و دارای تمرکز بلند باشند، به همان اندازه کشور ها از موفق اند و از گستره خوب برخوردارد اند. فاصله از سرحد اصلی به ۰-۱۰۰ واحد 
تقسیم گردیده که عدد ۱۰۰ نشان میدهد که یک کشور دارای بهترین اجراات تسهیل کننده فعالیت سیاسی میباشد. )به هر پیمانه که این رقم بلند باشد، به همان اندازه کشور و یا 

والیت در وضعیت خوب بسر میبرد(.
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کابل، احکام الزم را بدست بیآورند- مثاًل 
متشبث خصوصی در یکی از والیات برای 

»اخذ لین برق« نیاز به بدست آوردن احکام 
ادارات مربوطه در کابل را دارد. این راهکار 

سبب تعدد پروسه ها، افزایش هزینه، و تاخیر 
در کار میگردد. در والیات که ادارات محلی 
از میزان نسبتاً بلند استقالل امور مقرراتی 

برخوردار اند، نمونه های خوب اجراات کاری 
دیده میشود که منجر به کاهش زمان اجراات، 
هزینه و پیچیده گی روند بیروکراتیک گردیده 

است.

سوم، در حالیکه پنج والیت متذکره در 
راستای اتخاذ اجراآت و عملکرد های خوب 
جهانی به پیشرفت های دست یافته اند ولی 

با آنهم، نسبت به سایر کشور ها در ساحات 
»اخذ مجوز ساختمان«، »اخذ انرژی برق«، 

و »ثبت ملکیت ها«  به کندی مواجه اند. 
مقایسه ارقام فاصله از سرحد، چشم انداِز 

را بیان میکند. برای »آغاز تجارت« )اخذ 
جواز کار(، والیات حداوسط رقم فاصله از 

سرحد، ۸۷.۲۷، را کسب کرده که رقم متذکره 
پیشتازی این والیات نسبت به سایر کشور 

های، که دارای رقم اوسط جهانی )۸۲.۲۸(، 
را مینماید. مگر، رقم را که افغانستان در 

سایر ساحات تحت مطالعه کسب کرده، به 
اندازه ۲۳ واحد کمتر از رقم اوسط جهانی 
است که سایر کشور ها به آن نایل گردیده 

اند )شکل ۱.۶(. روی این ملحوظ، افغانستان 
باید از عملکرد و اجراات خوب سایر کشور 

ها در ساحاِت »اخذ مجوز ساختمان«، »اخذ 
انرژی برق«، و »ثبت ملکیت ها«، الگو گیری 

نماید تا قدم بسوی اتخاذ استندرد جهانی 
برداشته باشد.

مسیر آینده

نشر مقایسوی ارقام تحقیقات در مورد تسهیل 
انجام تجارت در محالت مختلف کشور کمک 

میکند تا اصالحات مقرراتی تطبیق گردد، زیرا 
برای ادارات محلی دشوار است تا اجراات و 

عملکرد های مقرراتی را توجیه کنند که تالش 
های تسهیل انجام تجارت در شهر یا والیت 
شان را، نسبت به کشور های همسایه، یک 

امر سنگین و پربار ساخته است. عالوه برآن، 
گسترش عین چهارچوب های مقرراتی و 

قانونی به سایر والیات کمک میکند تا عملکرد 
ها و اجراات خوب توسط ادارات اتخاذ گردد. 

حتی ایجاد بهبودی در یک اداره کوچک که 
نیاز به تغیرات مقرراتی ندارد، میتواند منجر به 
تغیرات بزرگ نزد شرکت های مقیاس کوچک 
و متوسط گردد. تحقیق متذکره فرصت های 

مشخص را برای ساحات تحت مطالعه )جدول 
۱.۲(، و اجراات خوب در سطح محلی و جهانی، 
شناسایی کرده است12. عالوه برآن، این تحقیق 
کمک میکند تا صالحیت های محدود نهاد های 

محلی و چهارچوب های کهنه تقنینی و نبود 
شفافیت نیز مورد رسیده گی قرار گیرد.

مسایل مشترک
اولین نیاز مبرم، تقویت مشروعیت، حسابدهی 

و ظرفیت نهاد های سکتور عامه در سطح 
محلی )والیتی( است. تداخل و تضاعف 

مسوولیت ها باید از بین رود، ابهام در نقش 
و مسوولیت ها به وضاحت بیشتر نیاز دارد. 

ابهام در صالحیت های وزارتخانه ها و والیان 
باید رفع گردد. رسیده گی به بار سنگین 

اجراات مقرراتی نزد شرکت ها، به ارتقای 
ظرفیت ادارات محلی جهت ارایه خدمات 

مقرراتی کار، و همچنان ایجاد هماهنگی میان 
ادارات سطوح مختلف حکومتی و سایر نهاد 

ها، نیاز دارد. این امر سبب سهولت در تطبیق 
اصالحات نه تنها در مرکز بلکه در والیات نیز 
میگردد. در سال ۲۰۱۴، حکومت افغانستان 

سنِد »بسوی خودکفایی: تعهد به اصالحات و 
تجدید مشارکت« را در کنفرانس لندن ، ارایه 
نمود که در آن روی اهمیت انکشاف نهاد ها 

و عرضه خدمات در سطح محل تاکید گردید. 
موجودیت نهاد های قوی در سطح محل سبب 

بهبود موثریت خدمات در والیات گردیده، و 
در عین حال، این نهاد ها قادر خواهند بود تا 
منابع مورد نیاز خود را از قید کابل، جاییکه 
پروسه های متمرکز بیروکراتیک وجود دارد، 

رهایی بخشند.

بجز کابل، در سایر والیات تحت مطالعه، 
مراحل تصویب فعالیت های اقتصادی، مثاًل 

روند تصویب »اخذ مجوز ساختمان«، با 

واحد دومی وزارت انکشاف شهری در والیات 
تداخل کاری را ایجاد کرده است. به همین 

ترتیب، متشبثین خصوصی برای »اخذ لین 
برق« نیاز دارند تا به دفتر مرکزی برشنا 
شرکت و هم به شعبه والیتی آن مراجعه 

نمایند. مطالعه پروسه های کاری در والیات 
بلخ )مزار شریف( و ننگرهار )جالل آباد( 

نشان میدهد که تطبیق طی مراحل »اخذ لین 
برق« درین والیات سبب گردیده تا از زمان 

پروسیجر اداری کاسته شود و هم درخواست 
کننده گان بدون مراجعه به دفتر مرکزی در 
کابل، قادر به تصویب انتقال لین به ملکیت 

شان باشند.

نو سازی چهارچوب تقنینی مسلٔه مشترک 
است که نیاز به رسیده گی دارد. طور مثال، 

مقررات مربوط به اعمار ساختمان کهنه و 
متفرق بوده و سبب بروز خطرات جدی شده 

میتواند. به منظور بهبود موازین مصٔونیت 
در صنعت ساختمانی، اخیرًا شاروالی کابل 
مقررات را اتخاذ نموده که هدف آن معرفی 

تصدیق نامه اسکان میباشد. این نوع تصدیق 
نامه، قواعد و نیازمندی های را مشخص 

میسازد که برای دریافت منظوری اداره 
شاروالی و اعمار ساختمان جدید، الزم 

میباشد. در صورتیکه عین تالش ها در سطوح 
محلی نیز روی دست گرفته شود، در آینده 

میتوان به تدوین قانون ساختمانی که در سطح 
کشور قابل تطبیق باشد، بیآنجامد.

امور مربوط به »ثبت ملکیت ها« توسط 
محاکم مدیریت و به پیش برده میشود. در 
صورتیکه این پروسه به روند اداری مبدل 
گردد، باعث میشود تا از زمان رسیده گی 

امور توسط قاضیان و متشبثین کاسته شود.  
اخیرًا، مجلس کابینه وزار تصمیم اتخاذ 

نمودند تا پروسه ثبت ملکیت ها از محاکم 
به اداره مستقل اراضی، منحیث یک روند 

موجودیت نهاد های قوی در سطح 
محل سبب بهبود موثریت خدمات در 

والیات گردیده، و در عین حال، این 
نهاد ها قادر خواهند بود تا منابع 

مورد نیاز خود را از قید کابل، جاییکه 
پروسه های متمرکز بیروکراتیک 

وجود دارد، رهایی بخشند.

بمنظور بهبود موازین مصونیت در 
صنعت ساختمانی، اخیرًا شاروالی 

کابل مقررات را اتخاذ نموده که 
هدف آن معرفی تصدیقنامه اسکان 

میباشد. این نوع تصدیقنامه، قواعد و 
نیازمندی های را مشخص میسازد که 
برای دریافت منظوری اداره شاروالی 

و اعمار ساختمان جدید، الزم میباشد. 
در صورتیکه عین تالش ها در سطوح 

محلی نیز روی دست گرفته شود، 
در آینده میتوان به تدوین قانون 

ساختمانی که در سطح کشور قابل 
تطبیق باشد، بیآنجامد.

در والیات که ادارات محلی از میزان 
نسبتاً بلند استقالل امور مقرراتی 

برخوردار اند، نمونه های خوب 
اجراات کاری دیده میشود که منجر به 
کاهش زمان اجراات، هزینه و پیچیده 

گی روند بیروکراتیک گردیده است.



۹ نظر اجمالی

جدول ۱.۲   اصالحات پیشنهادی در بخش مقررات بمنظور تسهیل روند انجام تجارت در افغانستان

ادارات مربوطه و سایر شرکا اصالحات پیشنهادی 

آغاز تجارت )اخذ جواز کار(

ملی
ریاست ثبت مرکزی فعالیت های تجارتی و امور مالکیت های فکری	 
وزارت صنایع و تجارت	 
وزارت مالیه	 

محلی )والیات(
شعبات والیتی ثبت مرکزی فعالیت های تجارتی و امور مالکیت های فکری	 

سفارشات در سطح ملی
ساده سازی اغاز پروسه از طریق حذف کارشیوه های کهنه	 
ادامه روند ساده سازی شرایط اخذ جواز برای شرکت های داخلی	 
آغاز بازنگری حقوقی قوانین تبعیض مبتنی بر جنسیت	 

سفارشات در سطح محلی )والیات(
بهره گیری از مزیت ایجاد مرجع واحد )one stop shop( در کابل 	 
تطبیق اصالحات فراتر از کابل	 

امور مربوط به اخذ مجوز ساختمان

ملی
اداره مستقل ارگان های محلی	 
وزارت انکشاف شهری	 

محلی )والیات(
ریاست انکشاف شهری	 
شعبه ساختمانی اداره شاروالی	 

سایر ادارات
اتحادیه های مسلکی )معماران و انجنیران(	 
د اوبو او ناولواوبو )فاضل آب( د سیستمونو اړوند خصوصي شرکتونه	 

سفارشات در سطح ملی
اتخاذ جدول ساده فیس براساس شاخص اهداف صدور مجوز ساختمان	 
ایجاد سیستم اساسی اجرای تفتیش از جریان اعمار ساختمان	 
معرفی استندرد های جدی برای مسوولین صدور مجوز ساختمان	 

سفارشات در سطح محلی )والیتی(
نو سازی و وضاحت پیرامون چهارچوب تقنینی به تعقیب پروسه اصالحات 	 

که توسط شاروالی کابل آغاز گردید
ادغام فعالیت های ادارات شاروالی و ریاست های انکشاف شهری در والیت 	 

)همانند کابل(
شفاف ساختن روند صدور مجوز ساختمان، به تعقیب اصالحات که توسط 	 

شاروالی کابل آغاز گردیده است
کاهش هزینه پروسه در کابل	 

اخذ انرژی برق

ملی
د افغانستان برښنا شرکت	 
وزارت انرژی و آب	 

محلی )والیات(
دفاتر والیتی برشنا شرکت	 

سایر ادارات
شرکت های که مجوز رسمی نصب تاسیسات برق را دارند	 
اتحادیه های مسلکی )انجنیران(	 

سفارشات در سطح ملی
کاهش هزینه در پروسه اخذ لین جدید برق	 
بهبود شفافیت در مقتضیات اخذ انرژی برق و مصرف تعرفه ها	 
ایجاد میکانیزم نظارت جهت اطمینان خدمات عرضه انرژی برق	 

سفارشات در سطح محلی )والیات(
تقویت هماهنگی میان اداره مرکزی برشنا شرکت و شعبات والیتی آن، همانند 	 

ننگرهار و بلخ
انتقال صالحیت تصویب ترانسفارمر جدید به شعبات والیتی برشنا شرکت 	 

ثبت ملکیت ها

ملی
وزارت عدلیه	 
اداره مستقل اراضی افغانستان	 

محلی )والیات(
محاکم ابتدایی	 
مخزن )آرشیف محکمه مرافعه(	 
مستوفیت )شبعه والیتی عواید، وزارت مالیه( 	 
ملکیت ها )شعبه ملکیت های اداره شاروالی(	 

سفارشات در سطح ملی
در دسترس قرار دادن فورمه های استندرد و جدول فیس در محاکم ابتدایی	 
دیجتل سازی پروسه ها و ثبت معلومات راجع به زمین )ملکیت(	 
بهبود میکانیز مالکیت و حل منازعات  زمین	 
بکار گیری جدول استاندرد ارزش ملکیت ها عوض پروسه ارزشدهی ملکیت ها 	 
ساده سازی پروسه های داخلی	 
انسجام پروسه های بعد از ثبت ملکیت 	 
الویت قرار دادن شفافیت معلومات	 

سفارشات در سطح محلی )والیات(
تبدیل نمودن پروسه ثبت ملکیت ها به یک روند اداری؛ حسب پروژه آزمایشی 	 

در والیات هرات و کابل

یادداشت: تفصیل کامل سفارشات تحت عنوان »چی باید بهبود یابد؟« قرار دارد. برای تفصیل راجع به زمان و هزینه که با هر پروسه ساحات چهارگانه همراه است، به لست 
مراحل مربوطه مراجعه گردد.



انجام تجارت در افغانستان ۱۰۲۰۱۷

اداری، ارتباط گیرد. انتقال عملی این روند به 
اداره مستقل اراضی طی یک پروژه آزمایشی، 

ابتداء، در والیات هرات و کابل بزودی آغاز 
خواهد شد.

گام های نخست در بازنگری چهارچوب 
تقنینی در بخش »اخذ انرژی برق« نیز 

برداشته شده است. در ماه جنوری سال 
۲۰۱۶، پارلمان افغانستان قانون تنظیم انرژی 

برق را تصویب نمودند. ولی این قانون به 
تمام خالهای تقنینی پاسخ گفته نمیتواند. طور 

مثال، در مورد تنظیم کننده مستقل، دراین 
قانون چیزی نیامده است.

در کنار موجودیت قوانین، تفیذ و تطبیق 
قوانین جهت ایجاد فضای مناسب تجارت یک 
امر حیاتی است. تطبیق موثر قوانین از طریق 

تدوین چهارچوب مقرراتی، در مشاوره با 
شرکای نهاد های عامه و خصوصی، میسر 

میگردد. تعدیالت تقنینی باید به ادارات محلی، 
حلقات تجاری و قانوندانان و بالخره به مردم 

عام، با وضاحت کامل تفهیم گردد. ضمیمه 
نمودن رهنموِد تعبیر قوانین با متن قوانین، 

کمک میکند تا تغیرات در قانون بطریقه درست 
فهمیده شده و، در نهایت، تطبیق گردد. 

تهیٔه معلومات قابل دسترس و استفاده کننده-
محور راجع به مقررات و طرزالعمل ها در 

همه ساحات تنظیم تجارت )کسب و کار( یک 
امر مهم و حیاتی است. موقعیکه، درخواست 
کننده به اینگونه معلومات دسترسی نداشته 
باشد، نمیتواند ادارات حکومتی را حسابده 

قرار دهد، و در نتیجه متوصل به شیوه های 
غیررسمی و عمل فسادزا میگردد.براساس، 

رده بندی جهانی »انجام تجارت«، افغانستان 
در پایین ترین سطح، از نگاه شفافیت و قابل 

دسترس قرار دادن مقررات مربوط به کار های 
ساختمانی، قرار دارد. به گونٔه مثال، متشبثین 
خصوصی در مورد فیس الزامی، اسناد الزم، 

و مراحل اداری جهت اخذ مجوز ساختمان، 
آگاهی قبلی ندارند. باآنهم ادارات مربوطه در 

کابل، اخیرًا در راستای تامین دسترسی به 
معلومات راجع به اخذ مجوز ساختمان، گام 

های مهم را برداشته است. این گام ها شامل، 
ترتیب رهنمود در مورد پروسه های اداری، 
لست اسناد مورد نیاز، فورمه های استندرد 

درخواستی؛ و دردسترس قراردادن آن از 
طریق آنالین )ویب سایت( میباشد. عالوه 
برآن، اداره شاروالی کابل، کمپاین آگاهی 

دهی را تدویر نمود که هدف آن آشنایی حلقات 
مسلکی با مقررات بود. این ابتکارات را میتوان 
بعنوان نمونه خوب اجراات تلقی نمود که باید 

تطبیق آن به سایر والیت گسترش یابد. 

تالش های مشابه در ساحات »ثبت ملکیت 
ها« و » اخذ انرِژی برق« نیز زمینه 

دسترسی به معلومات راجع به ُکِل روند را 
مساعد ساخته میتواند. معلومات راجع به 
زمین، فیس و مراحل انتقال ملکیت باید از 

طریق آنالین )ویب سایت( قابل دسترس قرار 
گیرد. شرکت عرضه کننده انرژی برق به 

تمام مشترکین و مراجعین توضیح دهد که 
برای اخذ لین برق چه مراحل، هزینه، و مدت 
کار است. معلومات در مورد مصارف تعرفه 

ها نیز باید قابل درسترس قرار گیرد.

اجراات و عملکرد های خوب در سطح 
محل و جهان

با بهره گیری از نتایج تحقیق که از سطح محلی 
)والیات( بدست آمده، حلقات پالیسی ساز 

افغانستان میتوانند به منابع متحول های محلی 
پی برده و اجراات و عملکرد های خوب را در 

سرتاسر کشور اتخاذ نمایند. در صورتیکه 
مقامات کشور مایل به اتخاذ تمامی اجراات 

شناسایی شده خوب توسط این تحقیق، باشند؛ 
بدون شک، عملکرد عمومی نهاد های عرضه 

کننده خدمات فعالیت تجارتی بهبود خواهد 
یافت )شکل ۱.۷(. اگر این امر را در ساحه ثبت 

ملکیت بعنوان مثال ببینیم: در محل فرضی 
که طی مراحل »ثبت ملکیت« شامل ۹ مرحله 

باشد )مانند کابل( ، ۷۵ روز را دربر گیرد 
)مانند کندهار(، و نمبر ۶ را در شاخص کیفیت 
مدیریت زمین )مانند بلخ( کسب نماید، از لحاظ 

رده بندی جهانی در جایگاه ۱۵۷ قرار میگیرد 
که این مقام، ۳۰ درجه بلند تر از جایگاه کنونی 
افغانستان )۱۸۶( و ۱۲ درجه بلندتر از جایگاه 

کشور پاکستان )۱۶۹( است. عین مثال در 
بخش »اخذ مجوز ساختمان« در نظر میگیریم. 

در محل فرضی که طی مراحل »اخذ مجوز 
ساختمان« ۹۶ روز را دربر گیرد و ۲۸.۴٪ 

هزینه ارزش یک گدام را بردارد )مانند کندهار(، 
شامل ۱۳ پروسه باشد و نمبر ۲.۵ را در 

شاخص کیفیت کنترول ساختمان کسب کرده 
باشد )مانند کابل(؛ از لحاظ رده بندی جهانی 

در فاصله ۴۱.۱۲ واحد از سرحد فاصله اصلی 
قرار خواهد گرفت. این مقام ۲۱ واحد، درجه 
بلندتر از جایگاه کنونی افغانستان )۲۲.۳۹( 
و حتی بلندتر از کشور هندوستان )۳۲.۸۳( 

قرار خواهد گرفت. در حال حاضر افغانستان 
در پایین ترین جایگاه رده بندی جهانی قرار 

دارد13.

نتایج تحقیق انجام تجارت ۲۰۱۷ از چهار 
ساحه فعالیت های اقتصادی نشان میدهد که 
افغانستان در حد اوسط ۴۶.۷۵ قرار دارد. با 

اتخاذ تمام اجراات و عملکرد های خوب که در 
نتیجه این تحقیق شناسایی شده، افغانستان 

قادر خواهد بود تاجایگاه کنونی خویش را به 
اندازه ۱۰ واحد- صعود ۱۱ درجه ای- در رده 

بند جهانی »سهولت در انجام تجارت« )از 
مقام ۱۸۳ به ۱۷۲( بهبود دهد. به اینصورت، 

افغانستان از ردٔه پایینترین کشور های آسیای 
جنوبی شامل در رده بندی جهانی بیرون 

خواهد شد14.

تشریک اندوخته ها و برداشت ها فرصت آنرا 
بوجود میآورد تا حلقات پالیسی ساز در سطح 

ملی، والیتی و شاروالی ها مجموع اجراات و 
عملکرد های خوب را با یکدیگر شریک ساخته 

و روی اینکه کدام اجراات و در کجا کارایی 
دارد، بحث و تبادل نظر نمایند. بدون شک که 
همه جناح ها از نتایج همچو فرصت ها بهره 

خواهند گرفت.

طرح و تطبیق پالن اصالحات بمنظور بهبود 
فضای تجارت )کسب و کار( در یک کشور 

خالی از دشواری نیست. زیرا این کار به 
اشتراک اعضای نماینده گی های مختلف 
حکومت و، همچنان، هماهنگی تالش ها و 

ظرفیت تخنیکی نیاز دارد. ولی همین اکنون، 
حکومت افغانستان تالش های عمده را در این 

راستا آغاز نموده است. از سال ۲۰۱۰ بدینسو، 
تطبیق اصالحات بخاطر تسهیل پروسه انجام 

تجارت، کشور را در صدر سایر کشورها 
قرار داده است. این تجربه موفق را میتوان به 

ساحات دیگر گسترش داد تا سایر فعالیت های 
اقتصادی نیز از نتایج اصالحات بهره گیرد.

کشور های که در پایدار ساختن برنامه 
اصالحات مقرراتی موفق گردیده، چندین ساحه 
مقرراتی را مورد پوشش قرار داده اند. فرصت 
این وجود دارد تا افغانستان از تجارب تطبیق 

کننده گان اصالحات در جهان بهره مند گردند. 
طور مثال، کشور رواندا پروسه های داخلی 

خود را بازبینی کرده، ساحات دارای الویت را 
برای اصالحات شناسایی و کمیته اصالحات 
مقرراتی را ایجاد کردند تا تالش های تطبیق 
اصالحات را هماهنگی نمایند، و همچنان از 

جریان تالش ها نظارت نمایند. به همین ترتیب، 
در اکثر کشور ها، بشمول کمبودیا، هندوستان، 
اندونیزیا، مکسیکو، ناجیریا، پاکستان وپولند- 
کمیته های بین الوزارتی و شاروالی در سطوح 

مختلف ایجاد گردیده است.

تطبیق اصالحات در مقررات تجارتی با نتایج 
مثمر همراه است. کسب جایگاه بلند کشور 

در رده بندی جهانی فرصت های رشد بیشتر، 
اشتغال زایی، و بالخره، سرمایه گذاری های 
مستقیم خارجی به مقیاس کوچک غیررسمی 

و بزرگ- را بوجود میآورد15. تطبیق اصالحات 



۱۱ نظر اجمالی

باعث میگردد تا ساحه تطبیق مقررات وسیع 
شود و شرکت ها و کارکنان را به سکتور 

رسمی وارد نمایند. در سکتور رسمی، کارکنان 
از فرصت های بیمه صحی و امتیازات تقاعدی 

برخوردار میشوند. سرمایه گذاری بیشتر به 
معنی عواید بیشتر است. کیفیت تولیدات با 

استاندرد های جهانی برابر خواهند شد. عالوه 
برآن، شرکت های رسمی به قرضه های بانکی 
دسترسی پیدا کرده و به گسترش تجارت خود 

میپردازند. در صورت بروز منازعات، دسترسی 
به محاکم بیشتر میگردد. اصالحات در مقررات 

تجارتی سبب کاهش فعالیت های اقتصاد 
غیررسمی شده، حقوق ملکیت را تقویت حمایت 

نموده و گروههای آسیب پذیر- مانند زنان که 
به پیمانه وسیع در سکتور غیررسمی فعالیت 

دارند، از مزایای آن بهره مند میگردند.
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Afghanistan (Kabul)
Doing Business 2017 rank

Best of Afghanistan
Potential rank

Starting a business
3.5 procedures, 7.5 days, 19.9% of income per capita

Dealing with construction permits
13 procedures, 96 days, 28.4% of warehouse value, score of 
2.5 on the building quality control index

Getting electricity
6 procedures, 94 days, 1,957.3% of income per capita, 
score of 0 on the reliability of supply and transparency
of tariffs index
Registering property
9 procedures, 75 days, 5% of property value, score of 6 on 
the quality of land administration index

Starting a business
3.5 procedures, 7.5 days, 19.9% of income per capita

Dealing with construction permits
13 procedures, 356 days, 82.7% of warehouse value, score 

of 2.5 on the building quality control index

Getting electricity
6 procedures, 114 days, 2,274.7% of income per capita, 
score of 0 on the reliability of supply and transparency

of tariffs index

Registering property
9 procedures, 250 days, 5% of property value, score of 3 on 

the quality of land administration index
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Overall ease of doing business ranking

افغانستان )کابل( رده بندی اغاز 
تجارت - ۲۰۱۷

جایگاه بالقوه افغانستان 
در رده بندی

 آغاز تجارت
۳.۵ مرحله؛ ۷.۵ روز؛ ٪۱۹.۹ درآمد سرانه

دسترسی به انرژی برق
۶ مرحله، ۱۱۴ روز، ٪۲،۲۷۴.۷ عاید سرانه،  

نمبر صفر، طبق اعتبار شاخص عرضه و 
شفافیت تعرفه ها  

ثبت ملکیت
۹ مرحله، ۲۵۰ روز، ٪۵ ارزش ملکیت، 

شاخص کیفیت اداره زمین؛ نمبر ۳
مراحل اخذ مجوز ساختمان

۱۳ مرحله، ۳۵۶ روز، ٪۸۲.۷ ارزش گدام، در شاخص 
کنترول کیفیت ساختمان؛ نمبر ۲.۵

سهولت عمومی در رده بندی انجام 
تجارت

 آغاز تجارت
؛ ۷.۵ روز؛ ٪۱۹.۹ درآمد سرانه

دسترسی به انرژی برق
۶ مرحله، ۹۴ روز، ٪۱،۹۵۷.۳ درآمد سرانه،  

نمبر صفر، طبق اعتبار شاخص عرضه و 
شفافیت تعرفه ها 

ثبت ملکیت
۹ مرحله، ۷۵ روز، ٪۵ ارزش ملکیت، 

شاخص کیفیت اداره زمین؛ نمبر ۶
مراحل اخذ مجوز ساختمان

۱۳ مرحله، ۹۶ روز، ٪۲۸.۴ ارزش گدام، در 
شاخص کنترول کیفیت ساختمان؛ نمبر ۲.۵



انجام تجارت در افغانستان ۱۲۲۰۱۷

نمای شاخص ها

آغاز تجارت )اخذ جواز کار(
 سهولت در آغاز تجارت 

)رده بندی( 
 فاصله از سرحد اصلی 

 )۱۰۰-۰(
  پرداخت اقل 

)٪ عاید سرانه( 
  هزینه

 )٪ عاید سرانه( 
  مدت

 )روز( 
 مراحل 
)تعداد(  والیت )شهر( 

۲ ۱۹ .۸۶ بلخ )مزار شریف( ۸. ۵  ۸. ۵  ۱۹. ۹  -   

۱ ۰۸ .۹۲ کابل )کابل( ۳. ۵  ۸. ۵  ۱۹. ۹  -   

۲ ۱۹ .۸۶ کندهار )کندهار( ۸. ۵  ۸. ۵  ۱۹. ۹  -   

۴ ۹۴ .۸۵ ننگرهار )جالل آباد( ۸. ۵  ۹. ۵  ۱۹. ۹  -   

۴ ۹۴ .۸۵ هرات )هرات( ۸. ۵  ۹. ۵  ۱۹. ۹  -   
مراحل و زمان به گونه اوسط برای زنان و مردان محاسبه میشود

اخذ مجوز ساختمان
 سهولت در کسب جواز 

 ساختمان 
)رده بندی( 

 فاصله از سرحد اصلی 
 )۱۰۰-۰(

 شاخص کنترول 
 کیفیت ساختمان

 )۱۵-۰(
  هزینه

 )٪ ارزش گدام( 
  مدت

 )روز( 
 مراحل 
)تعداد(  والیت )شهر( 

۲ ۴۳ .۳۸ ۰ .۲ ۸ .۳۱ ۱۰۸ ۱۴ بلخ )مزار شریف(

۵ ۳۹ .۲۲ ۵ .۲ ۷ .۸۲ ۳۵۶ ۱۳ کابل )کابل(

۱ ۲۹ .۳۹ ۰ .۲ ۴ .۲۸ ۹۶ ۱۴ کندهار )کندهار(

۳ ۷۱ .۳۱ ۰ .۲ ۳ .۳۴ ۱۰۴ ۲۱ ننگرهار )جالل آباد(

۴ ۶۲ .۲۷ ۰ .۲ ۱ .۳۲ ۱۳۳ ۲۳ هرات )هرات(

اخذ لین برق

  سهولت اخذ لین برق
)رده بندی( 

 فاصله از سرحد اصلی 
 )۱۰۰-۰(

 شاخص اعتماد تدارک 
و شفافیت تعرفه ها 

 )۸-۰(
  هزینه

 )٪ عاید سرانه( 
  مدت

 )روز( 
 مراحل 
)تعداد(  والیت )شهر( 

۲ ۰۳ .۴۴ ۰ ۳ .۱،۹۵۷ ۹۴ ۷ بلخ )مزار شریف(

۱ ۰۴ .۴۵ ۰ ۷ .۲،۲۷۴ ۱۱۴ ۶ کابل )کابل(

۴ ۳۶ .۴۲ ۰ ۶ .۱،۹۷۰ ۱۰۹ ۷ کندهار )کندهار(

۳ ۹۴ .۴۲ ۰ ۳ .۱،۹۵۷ ۱۰۴ ۷ ننگرهار )جالل آباد(

۵ ۹۵ .۳۸ ۰ ۹ .۱،۹۸۳ ۱۴۰ ۷ هرات )هرات(

ثبت ملکیت
 سهولت در پروسه ثبت 

 ملکیت ها
)رده بندی( 

 فاصله از سرحد اصلی 
 )۱۰۰-۰(

 شاخص کیفیت اداره 
 ملکیت

 )۳۰-۰(
  هزینه

 )٪ ارزش ملکیت( 
  مدت

 )روز( 
 مراحل 
)تعداد(  والیت )شهر( 

۲ ۷۲ .۳۶ ۰ .۶ ۰ .۵ ۱۱۹ ۱۱ بلخ )مزار شریف(

۴ ۵۰ .۲۷ ۰ .۳ ۰ .۵ ۲۵۰ ۹ کابل )کابل(

۱ ۳۱ .۴۰ ۰ .۴ ۰ .۵ ۷۵ ۱۱ کندهار )کندهار(

۳ ۶۰ .۳۵ ۰ .۴ ۰ .۵ ۹۷ ۱۲ ننگرهار )جالل آباد(

۵ ۱۷ .۲۴ ۰ .۴ ۰ .۵ ۲۳۶ ۱۱ هرات )هرات(



۱۳ لست مراحل 

لست مراحل

مراحل صدور جوازنامه تجارتی )آغاز تجارت( 

بلخ )مزار شریف(
هویت حقوقی شرکت: شرکت خصوصی محدود 

المسولیت
حد اقل سرمایه مورد نیاز: الزم نیست

اعتبار و صحت معلومات جمع آوری شده الی: 
نوامبر ۲۰۱۶

مرحله ۱. اجازه شوهر به همسر 
برای بیرون رفتن از منزل

مدت: ۱ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: طبق احکام قانون مدنی سال ۱۹۷۷ 
افغانستان؛ در صورتیکه زوجه بدون اجازه زوج، 

و یا برای مقاصد غیر مجاز، از منزل بیرون شود، 
نفقٔه وی بر زوج الزم نمیگردد. 

مرحله ۲.  تایید موجودیت نام پیشنهادی 
شرکت جدید و اعتبار مالکین آن

مدت: ۱ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: الی دسامبر سال ۲۰۱۶، زمانیکه 
فعالیت های اداره حمایت از سرمایه گذاری 
در افغانستان )آیسا( به ریاست ثبت مرکزی 

فعالیت های تجارتی و امور مالکیت های فکری 
)ACBRIP( طور تدریجی انتقال مییافت، مسوول 

ساحوی اداره آیسا در مزار شریف ایمیِل را 
عنوانی اداره مرکزی آیسا در کابل، مبنی بر 
تاییدی موجودیت شرکت با نام پیشنهادی و 

اعتبارات مالی شرکای آن، ارسال میکرد. توقع 
میرود، که با تکمیل پروسه ادغام اداره آیسا و 

ریاست ثبت مرکزی فعالیت های تجارتی و امور 
مالکیت های فکری )ACBRIP( ، تغیرات بیشتر 

درین مرحله بوجود آید.  

مرحله ۳. درخواست اخذ جواز و دریافت 
مکتوب ثبت شرکت جدید

مدت: ۱ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: متقاضی، درخواستی خویش را که 
حاوی معلومات و اسناد ذیل باشد، به اداره آیسا 

تسلیم میکند:
نام و شهرت مالکین شرکت همراه با کاپی   	

تذکره شان
عکس مالکین شرکت و یا اعضای بورد  	

هویت حقوقی )طور مثال: شرکت مستقل،   	
سهامی و یا محدود المسوولیت(

سند تٔاسیس  	
نام و آدرس شرکت )قرارداد کرایه/اجاره(  	

الی دسامبر سال ۲۰۱۶، اداره آیسا، ِبل )ِانوایس( 
مبلغ ۲،۸۴۷ افغانی را صادر مینمود. بعد از 

پرداخت مبلغ متذکره به »افغان یونایتد بانک« 
، متقاضی مکتوب ثبت شرکت با ریاست ثبت 

مرکزی فعالیت های تجارتی و امور مالکیت های 
فکری )ACBRIP( را بدست ميآورد. توقع میرود، 

که با تکمیل پروسه ادغام اداره آیسا و ریاست ثبت 
مرکزی فعالیت های تجارتی و امور مالکیت های 
فکری )ACBRIP( ، تغیرات بیشتر درین مرحله 

بوجود آید. 

مرحله ۴. پرداخت فیس جواز 
مدت: ۱ روز

هزینه:۲،۸۴۷ افغانی
توضیحات: فیس جواز به »افغان یونایتد بانک« 
پرداخت میشد. توقع میرود، که با تکمیل پروسه 

ادغام اداره آیسا و ریاست ثبت مرکزی فعالیت های 
 ، )ACBRIP( تجارتی و امور مالکیت های فکری

تغیرات بیشتر درین مرحله بوجود آید. 

مرحله ۵. ثبت شرکت جدید با ریاست 
ثبت مرکزی فعالیت های تجارتی و امور 

)ACBRIP( مالکیت های فکری
مدت: ۱ روز

هزینه: ندارد )مبلغ که طی مرحله ۶ پرداخته 
میشود(

توضیحات: متقاضی، مکتوب اداره آیسا را به 
ریاست ثبت مرکزی فعالیت های تجارتی و امور 
مالکیت های فکری )ACBRIP( در مزار شریف 

جهت ثبت شرکت جدید، تسلیم نمود. ریاست 
ثبت مرکزی فعالیت های تجارتی و امور مالکیت 

های فکری )ACBRIP( نامه ای جداگانه را 
ترتیب، امضاء و به متقاضی صادر کرده که در 
ضم آن، همچنان، بل مبلغ ۴،۵۰۰ افغانی قرار 

داشت. بل مذکور در شعبه مالی این اداره که در 
عین محل موقعیت داشت، پرداخت گردید. بعد از 
توحید روند صدور جوازنامه و انتقال مسوولیت 
آن به ریاست ثبت مرکزی فعالیت های تجارتی و 
امور مالکیت های فکری )ACBRIP(، تمام امور 
مربوط به ثبت جوازنامه، مستقیمًا توسط همین 

اداره تنظیم خواهد گردید.

مرحله ۶. پرداخت فیِس جواز و نشر 
معلومات شرکت جدید از طریق جریده 

رسمی
مدت: ۱ روز

هزینه: ۴،۵۰۰ افغانی )۲،۰۰۰ افغانی بابت ثبت، 
و ۲،۵۰۰ افغانی بابت نشر معلومات شرکت جدید 

از طریق جریده رسمی(
توضیحات: فیس جواز و هزینه نشر راجستر 
شرکت از طریق جریده رسمی، توسط نماینده 

شرکت به ریاست ثبت مرکزی فعالیت های 
 )ACBRIP( تجارتی و امور مالکیت های فکری
در مزار شریف پرداخت گردید. مقدار مبلغ قابل 

تادیه، نظر به حجم اعالن، متحول بوده است. 
توقع میرود، که با تکمیل پروسه ادغام اداره آیسا 
و ریاست ثبت مرکزی فعالیت های تجارتی و امور 

مالکیت های فکری )ACBRIP( ، تغیرات بیشتر 
درین مرحله بوجود آید.

مرحله ۷. درخواسِت متقاضی مبنی بر 
اخذ نمبر تشخیصیه مالیه دهنده از 

طرف وزارت مالیه
مدت: ۱ روز

هزینه: ندارد
توضیحات: الی ماه دسامبر ۲۰۱۶، کارکن 

اداره آیسا مکتوب این اداره مبنی بر صدور نمبر 
تشخیصیه مالیه دهنده به شرکت جدید را، که 
عنوانی مقامات مالی صادر گردیده بود، حفظ 

مینمود. توقع میرود، که با تکمیل پروسه ادغام 
اداره آیسا و ریاست ثبت مرکزی فعالیت های 

 ، )ACBRIP( تجارتی و امور مالکیت های فکری
تغیرات بیشتر درین مرحله بوجود آید. 

مرحله ۸. اخذ جواز
مدت: ۱ روز

هزینه: ندارد )مبلغ که در مرحله ۴ پرداخت 
گردیده(

توضیحات: تصدیقنامه ثبت شرکت چاپ، و به 
دسترس سرمایه گذار قرار گرفت. بر مبنای این 
سند، سرمایه گذار اجازه داشت تا فعالیت های 
تجاری خود را آغاز نماید. بعد از توحید فعالیت 

های شامل در پروسه صدرو جواز، و انتقال 
مسوولیت آن به ریاست ثبت مرکزی فعالیت های 
 ،)ACBRIP( تجارتی و امور مالکیت های فکری
نیاز به صدور تصدیقنامه راجستر نخواهد بود.



انجام تجارت در افغانستان ۱۴۲۰۱۷

مراحل صدور جواز تجارتی )آغاز تجارت( 

هرات )هرات(
هویت حقوقی شرکت: شرکت خصوصی محدود 

المسولیت
حد اقل سرمایه مورد نیاز: الزم نیست

اعتبار و صحت معلومات جمع آوری شده الی: 
نوامبر ۲۰۱۶

مرحله ۱. اجازه شوهر به همسر 
برای بیرون رفتن از منزل

مدت: ۱ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: طبق احکام قانون مدنی سال 
۱۹۷۷ افغانستان؛ در صورتیکه زوجه بدون 

اجازه زوج، و یا برای مقاصد غیر مجاز، 
از منزل بیرون شود، نفقٔه وی بر زوج الزم 

نمیگردد.

مرحله ۲.  تاییِد موجودیت نام 
پیشنهادی شرکِت جدید و اعتبار مالکین 

آن
مدت: ۱ روز

هزینه: ندارد
توضیحات: الی دسامبر سال ۲۰۱۶، زمانیکه 

فعالیت های اداره حمایت از سرمایه گذاری 
در افغانستان )آیسا( به ریاست ثبت مرکزی 

فعالیت های تجارتی و امور مالکیت های فکری 
)ACBRIP( طور تدریجی انتقال مییافت، مسوول 

ساحوی اداره آیسا هرات، ایمیِل را عنوانی 
اداره مرکزی آیسا در کابل، مبنی بر تاییدی 

موجودیت شرکت با نام پیشنهادی و اعتبارات 
مالی شرکای آن، ارسال کرد. توقع میرود، که 

با تکمیل پروسه ادغام اداره آیسا و ریاست ثبت 
مرکزی فعالیت های تجارتی و امور مالکیت های 
فکری )ACBRIP( ، تغیرات بیشتر درین مرحله 

بوجود آید.

مرحله ۳. درخواست اخذ جواز و دریافت 
مکتوب ثبت شرکت جدید

مدت: ۱ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: متقاضی، درخواستی خویش را که 
حاوی معلومات و اسناد ذیل باشد، به اداره آیسا 

تسلیم میکند:
نام و شهرت مالکین شرکت همراه با کاپی   	

تذکره شان
عکس مالکین شرکت و یا اعضای بورد  	

هویت حقوقی )طور مثال: شرکت مستقل،   	
سهامی و یا محدود المسوولیت(

سند تٔاسیس  	
نام و آدرس شرکت )قرارداد کرایه/اجاره(  	

الی دسامبر سال ۲۰۱۶، اداره آیسا، ِبل )ِانوایس( 
مبلغ ۲،۸۴۷ افغانی را صادر مینمود. بعد از 

پرداخت مبلغ متذکره به »افغان یونایتد بانک« 
، متقاضی مکتوب ثبت شرکت با ریاست ثبت 

مرکزی فعالیت های تجارتی و امور مالکیت های 
فکری )ACBRIP( را بدست ميآورد. توقع میرود، 

که با تکمیل پروسه ادغام اداره آیسا و ریاست ثبت 

مرکزی فعالیت های تجارتی و امور مالکیت های 
فکری )ACBRIP( ، تغیرات بیشتر درین مرحله 

بوجود آید. 

مرحله ۴. پرداخت فیس جوازنامه
مدت: ۱ روز

هزینه:۲،۸۴۷ افغانی
توضیحات: فیس جوازنامه به »افغان یونایتد 

بانک« پرداخت میشد. توقع میرود، که با تکمیل 
پروسه ادغام اداره آیسا و ریاست ثبت مرکزی 
فعالیت های تجارتی و امور مالکیت های فکری 

)ACBRIP( ، تغیرات بیشتر درین مرحله بوجود 
آید.

مرحله ۵. ثبت شرکت جدید با ریاست 
ثبت مرکزی فعالیت های تجارتی و امور 

)ACBRIP( مالکیت های فکری
مدت: ۱ روز

هزینه: ندارد )مبلغ که طی مرحله ۶ پرداخته 
میشود(

توضیحات: متقاضی، مکتوب اداره آیسا را به 
ریاست ثبت مرکزی فعالیت های تجارتی و امور 
مالکیت های فکری )ACBRIP( در هرات جهت 

ثبت شرکت جدید، تسلیم نمود. ریاست ثبت 
مرکزی فعالیت های تجارتی و امور مالکیت های 

فکری )ACBRIP( نامه ای جداگانه را ترتیب، 
امضاء و به متقاضی صادر کرده که در ضم آن، 
همچنان، بل مبلغ ۴،۵۰۰ افغانی قرار داشت. بل 
مذکور در شعبه مالی این اداره که در عین محل 

موقعیت داشت، پرداخت گردید. بعد از توحید 
روند صدور جوازنامه و انتقال مسوولیت آن 

به ریاست ثبت مرکزی فعالیت های تجارتی و 
امور مالکیت های فکری )ACBRIP(، تمام امور 
مربوط به ثبت جوازنامه، مستقیمًا توسط همین 

اداره تنظیم خواهد گردید.

مرحله ۶. پرداخت فیس جواز و نشر 
معلومات شرکت جدید از طریق جریده 

رسمی
مدت: ۱ روز

هزینه: ۴،۵۰۰ افغانی )۲،۰۰۰ افغانی بابت ثبت، 
و ۲،۵۰۰ افغانی بابت نشر معلومات شرکت جدید 

از طریق جریده رسمی(
توضیحات: فیس جواز و هزینه نشر راجستر 
شرکت از طریق جریده رسمی، توسط نماینده 

شرکت به ریاست ثبت مرکزی فعالیت های 
 )ACBRIP( تجارتی و امور مالکیت های فکری

در هرات پرداخت گردید. مقدار مبلغ قابل تادیه، 
نظر به حجم اعالن، متحول بوده است. توقع 

میرود، که با تکمیل پروسه ادغام اداره آیسا و 
ریاست ثبت مرکزی فعالیت های تجارتی و امور 
مالکیت های فکری )ACBRIP( ، تغیرات بیشتر 

درین مرحله بوجود آید.

مرحله ۷. درخواسِت متقاضی مبنی بر 
اخذ نمبر تشخیصیه مالیه دهنده از 

طرف وزارت مالیه
مدت: ۲ روز

هزینه: ندارد
توضیحات: الی ماه دسامبر ۲۰۱۶، کارکن 

اداره آیسا مکتوب این اداره مبنی بر صدور نمبر 

تشخیصیه مالیه دهنده به شرکت جدید را، که 
عنوانی مقامات مالی صادر گردیده بود، حفظ 

مینمود. توقع میرود، که با تکمیل پروسه ادغام 
اداره آیسا و ریاست ثبت مرکزی فعالیت های 

 ، )ACBRIP( تجارتی و امور مالکیت های فکری
تغیرات بیشتر درین مرحله بوجود آید. 

مرحله ۸. اخذ جواز
مدت: ۱ روز

هزینه: ندارد )هزینه که در مرحله ۴ پرداخت 
گردیده(

توضیحات: تصدیقنامه ثبت شرکت چاپ، و به 
دسترس سرمایه گذار قرار گرفت. بر مبنای این 
سند، سرمایه گذار اجازه داشت تا فعالیت های 
تجاری خود را آغاز نماید. بعد از توحید فعالیت 
های شامل در پروسه صدرو جوازنامه، و انتقال 
مسوولیت آن به ریاست ثبت مرکزی فعالیت های 
 ،)ACBRIP( تجارتی و امور مالکیت های فکری
نیاز به صدور تصدیقنامه راجستر نخواهد بود.

مراحل صدور جواز تجارتی )آغاز تجارت(

کابل )کابل(
هویت حقوقی شرکت: شرکت خصوصی محدود 

المسولیت
حد اقل سرمایه مورد نیاز: الزم نیست

اعتبار و صحت معلومات جمع آوری شده الی: 
جون ۲۰۱۶

مرحله ۱. اجازه شوهر به همسر 
برای بیرون رفتن از منزل

مدت: ۱ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: طبق احکام قانون مدنی سال ۱۹۷۷ 
افغانستان؛ در صورتیکه زوجه بدون اجازه زوج، 

و یا برای مقاصد غیر مجاز، از منزل بیرون شود، 
نفقٔه وی بر زوج الزم نمیگردد.

مرحله ۲. ثبت شرکت جدید و اخذ نمبر 
تشخیصیه مالیه دهنده

مدت: ۳ روز
هزینه: ندارد )هزینه که در مرحله ۳ پرداخته 

میشود(
توضیحات: متقاضی، اسناد ذیل را بمنظور ثبت 

شرکت جدید تسلیم مینماید:
فورمه درخواستی )از طریق ویب سایت قابل   	

دسترس است(
کاپی تذکره و یا پاسپورت ریس/روسا  	

دو قطعه عکِس )به سایز پاسپورت( ریس/  	
روسا

سند تٔاسیس  	
فورمه اخذ نمبر تشخیصیه مالیه دهنده  	

تمام معلومات در مورد چگونگی تجارت و سرمایه 
گذاری که از طرف متقاضی تهیه گردیده بود، 

توسط ریاست ثبت مرکزی فعالیت های تجارتی و 
امور مالکیت های فکری )ACBRIP( جمع آوری 
گردیده و به وزارت عدلیه، بمنظور نشر از طریق 

جریده رسمی، ارسال شد. متن اعالن توسط 
ریاست ثبت مرکزی فعالیت های تجارتی و امور 
مالکیت های فکری )ACBRIP( ترتیب میگردید 

اگرچه متقاضی نیز میتوانست مسوده متن اعالن 



۱۵ لست مراحل 

را به آن اداره تسلیم نماید. نشر اعالن شرکت 
جدید، احد اقل حاوی موضوعات ذیل بود:

نام شرکت  	
نام ریس و معاون شرکت  	

موفقعیت شرکت  	
سرمایه ابتدایی  	

نوع عملیات  	
نوع فعالیت  	

مرحله ۳. پرداخت فیس جواز و نشر 
معلومات شرکت جدید از طریق جریده 

رسمی
مدت: ۱ روز

هزینه: ۷،۳۴۳ افغانی )۲،۰۰۰ افغانی بابت ثبت، 
و ۲،۵۰۰ افغانی بابت نشر معلومات شرکت جدید 

از طریق جریده رسمی، ۲،۸۴۷ از بابت صدور 
جوازنامه(

توضیحات: فیس جوازنامه، ثبت و هزینه نشر 
راجستر شرکت از طریق جریده رسمی، د عین 

اداره پرداخت میگردید.

مرحله ۴. اخذ جواز
مدت: ۳ روز

هزینه: ندارد )مبلغ ۲،۸۴۷ افغانی که در مرحله ۳ 
پرداخت گردیده(

توضیحات: به تعقیب تایید درخواستی و پرداخت 
مبلغ فیس، متقاضی جوازنامه سرمایه گذاری را 

اخذ مینمود.
تصدیقنامه ثبت شرکت چاپ، و به دسترس 

سرمایه گذار قرار گرفت. بر مبنای این سند، 
سرمایه گذار اجازه داشت تا فعالیت های تجاری 

خود را آغاز نماید. بعد از توحید فعالیت های 
شامل در پروسٔه صدرو جوازنامه، و انتقال 

مسوولیت آن به ریاست ثبت مرکزی فعالیت های 
 ،)ACBRIP( تجارتی و امور مالکیت های فکری
نیاز به صدور تصدیقنامه راجستر نخواهد بود.

مراحل صدور جواز تجارتی )آغاز تجارت(

کندهار )کندهار(
هویت حقوقی شرکت: شرکت خصوصی محدود 

المسولیت
حد اقل سرمایه مورد نیاز: الزم نیست

اعتبار و صحت معلومات جمع آوری شده الی: 
نوامبر ۲۰۱۶

مرحله ۱. اجازه شوهر به همسر 
برای بیرون رفتن از منزل

مدت: ۱ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: طبق احکام قانون مدنی سال ۱۹۷۷ 
افغانستان؛ در صورتیکه زوجه بدون اجازه زوج، 

و یا برای مقاصد غیر مجاز، از منزل بیرون شود، 
نفقٔه وی بر زوج الزم نمیگردد.

مرحله ۲.  تایید موجودیت نام 
پیشنهادی شرکت جدید و اعتبار مالکین 

آن
مدت: ۱ روز

هزینه: ندارد
توضیحات: الی دسامبر سال ۲۰۱۶، زمانیکه 

فعالیت های اداره حمایت از سرمایه گذاری 
در افغانستان )آیسا( به ریاست ثبت مرکزی 

فعالیت های تجارتی و امور مالکیت های فکری 
)ACBRIP( طور تدریجی انتقال مییافت، مسوول 

ساحوی اداره آیسا در کندهار ایمیِل را عنوانی 
اداره مرکزی آیسا در کابل، مبنی بر تاییدی 

موجودیت شرکت با نام پیشنهادی و اعتبارات 
مالی شرکای آن، ارسال کرد. توقع میرود، که 

با تکمیل پروسه ادغام اداره آیسا و ریاست ثبت 
مرکزی فعالیت های تجارتی و امور مالکیت های 
فکری )ACBRIP( ، تغیرات بیشتر درین مرحله 

بوجود آید.

مرحله ۳. درخواست اخذ جواز و دریافت 
مکتوب ثبت شرکت جدید

مدت: ۱ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: متقاضی، درخواستی خویش را که 
حاوی معلومات و اسناد ذیل باشد، تسلیم میکند:

نام و شهرت مالکین شرکت همراه با کاپی   	
تذکره شان

عکس مالکین شرکت و یا اعضای بورد  	
هویت حقوقی )طور مثال: شرکت مستقل،   	

سهامی و یا محدود المسوولیت(
سند تٔاسیس  	

نام و آدرس شرکت )قرارداد کرایه/اجاره(  	
الی دسامبر سال ۲۰۱۶، اداره آیسا، ِبل )ِانوایس( 

مبلغ ۲،۸۴۷ افغانی را صادر مینمود. بعد از 
پرداخت مبلغ متذکره به »افغان یونایتد بانک« 
، متقاضی مکتوب ثبت شرکت با ریاست ثبت 

مرکزی فعالیت های تجارتی و امور مالکیت های 
فکری )ACBRIP( را بدست ميآورد. توقع میرود، 

که با تکمیل پروسه ادغام اداره آیسا و ریاست ثبت 
مرکزی فعالیت های تجارتی و امور مالکیت های 
فکری )ACBRIP( ، تغیرات بیشتر درین مرحله 

بوجود آید.

مرحله ۴. پرداخت فیس جواز
مدت: ۱ روز

هزینه:۲،۸۴۷ افغانی
توضیحات: فیس جوازنامه به »افغان یونایتد 

بانک« پرداخت میشد. توقع میرود، که با تکمیل 
پروسه ادغام اداره آیسا و )ACBRIP( ، تغیرات 

بیشتر درین مرحله بوجود آید. 

مرحله ۵. ثبت شرکت جدید با ریاست 
ثبت مرکزی فعالیت های تجارتی و امور 

)ACBRIP( مالکیت های فکری
مدت: ۱ روز

هزینه: ندارد )مبلغ که طی مرحله ۶ پرداخته 
میشود(

توضیحات: متقاضی، مکتوب اداره آیسا را به 
ریاست ثبت مرکزی فعالیت های تجارتی و امور 
مالکیت های فکری )ACBRIP( در کندهار جهت 

ثبت شرکت جدید، تسلیم نمود. ریاست ثبت 
مرکزی فعالیت های تجارتی و امور مالکیت های 

فکری )ACBRIP( نامه ای جداگانه را ترتیب، 
امضاء و به متقاضی صادر کرده که در ضم آن، 
همچنان، بل مبلغ ۴،۵۰۰ افغانی قرار داشت. بل 
مذکور در شعبه مالی این اداره که در عین محل 

موقعیت داشت، پرداخت گردید. بعد از توحید 
روند صدور جوازنامه و انتقال مسوولیت آن 

به ریاست ثبت مرکزی فعالیت های تجارتی و 
امور مالکیت های فکری )ACBRIP(، تمام امور 

مربوط به ثبت جواز، مستقیمًا توسط همین اداره 
تنظیم خواهد گردید.

مرحله ۶. پرداخت فیس جواز و نشر 
معلومات شرکت جدید از طریق جریده 

رسمی
مدت: ۱ روز

هزینه: ۴،۵۰۰ افغانی )۲،۰۰۰ افغانی بابت ثبت، 
و ۲،۵۰۰ افغانی بابت نشر معلومات شرکت جدید 

از طریق جریده رسمی(
توضیحات: فیس جواز و هزینه نشر راجستر 
شرکت از طریق جریده رسمی، توسط نماینده 

شرکت به ریاست ثبت مرکزی فعالیت های 
 )ACBRIP( تجارتی و امور مالکیت های فکری

در کندهار پرداخت گردید. مقدار مبلغ قابل تادیه، 
نظر به حجم اعالن، متحول بوده است. توقع 

میرود، که با تکمیل پروسه ادغام اداره آیسا و 
ریاست ثبت مرکزی فعالیت های تجارتی و امور 
مالکیت های فکری )ACBRIP( ، تغیرات بیشتر 

درین مرحله بوجود آید.

مرحله ۷. درخواسِت متقاضی مبنی بر 
اخذ نمبر تشخیصیه مالیه دهنده از 

طرف وزارت مالیه
مدت: ۱ روز

هزینه: ندارد
توضیحات: الی ماه دسامبر ۲۰۱۶، کارکن 

اداره آیسا مکتوب این اداره مبنی بر صدور نمبر 
تشخیصیه مالیه دهنده به شرکت جدید را، که 
عنوانی مقامات مالی صادر گردیده بود، حفظ 

مینمود. توقع میرود، که با تکمیل پروسه ادغام 
اداره آیسا و ریاست ثبت مرکزی فعالیت های 

 ، )ACBRIP( تجارتی و امور مالکیت های فکری
تغیرات بیشتر درین مرحله بوجود آید.

مرحله ۸. اخذ جواز
مدت: ۱ روز

هزینه: ندارد )مبلغ که در مرحله ۴ پرداخت 
گردیده(

توضیحات: تصدیقنامه ثبت شرکت چاپ، و به 
دسترس سرمایه گذار قرار گرفت. بر مبنای این 
سند، سرمایه گذار اجازه داشت تا فعالیت های 
تجاری خود را آغاز نماید. بعد از توحید فعالیت 
های شامل در پروسه صدرو جوازنامه، و انتقال 
مسوولیت آن به ریاست ثبت مرکزی فعالیت های 
 ،)ACBRIP( تجارتی و امور مالکیت های فکری
نیاز به صدور تصدیقنامه راجستر نخواهد بود.



انجام تجارت در افغانستان ۱۶۲۰۱۷

مراحل صدور جواز تجارتی )آغاز تجارت(

ننگرهار )جالل آباد(
هویت حقوقی شرکت: شرکت خصوصی محدود 

المسولیت
حد اقل سرمایه مورد نیاز: الزم نیست

اعتبار و صحت معلومات جمع آوری شده الی: 
نوامبر ۲۰۱۶

مرحله ۱. اجازه شوهر به همسر 
برای بیرون رفتن از منزل

مدت: ۱ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: طبق احکام قانون مدنی سال ۱۹۷۷ 
افغانستان؛ در صورتیکه زوجه بدون اجازه زوج، 

و یا برای مقاصد غیر مجاز، از منزل بیرون شود، 
نفقٔه وی بر زوج الزم نمیگردد.

مرحله ۲.  تایید موجودیت نام 
پیشنهادی شرکت جدید و اعتبار مالکین 

آن
مدت: ۱ روز

هزینه: ندارد
توضیحات: الی دسامبر سال ۲۰۱۶، زمانیکه 

فعالیت های اداره حمایت از سرمایه گذاری 
در افغانستان )آیسا( به ریاست ثبت مرکزی 

فعالیت های تجارتی و امور مالکیت های فکری 
)ACBRIP( طور تدریجی انتقال مییافت، مسوول 
ساحوی اداره آیسا در جالل آباد ایمیِل را عنوانی 

اداره مرکزی آیسا در کابل، مبنی بر تاییدی 
موجودیت شرکت با نام پیشنهادی و اعتبارات 
مالی شرکای آن، ارسال کرد. توقع میرود، که 

با تکمیل پروسه ادغام اداره آیسا و ریاست ثبت 
مرکزی فعالیت های تجارتی و امور مالکیت های 
فکری )ACBRIP( ، تغیرات بیشتر درین مرحله 

بوجود آید. 

مرحله ۳. درخواست اخذ جواز و دریافت 
مکتوب ثبت شرکت جدید

مدت: ۱ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: متقاضی، درخواستی خویش را که 
حاوی معلومات و اسناد ذیل باشد، به اداره آیسا 

تسلیم میکند:
نام و شهرت مالکین شرکت همراه با کاپی   	

تذکره شان
عکس مالکین شرکت و یا اعضای بورد  	

هویت حقوقی )طور مثال: شرکت مستقل،   	
سهامی و یا محدود المسوولیت(

سند تٔاسیس  	
نام و آدرس شرکت )قرارداد کرایه/اجاره(  	

الی دسامبر سال ۲۰۱۶، اداره آیسا، ِبل )ِانوایس( 
مبلغ ۲،۸۴۷ افغانی را صادر مینمود. بعد از 

پرداخت مبلغ متذکره به »افغان یونایتد بانک« 
، متقاضی مکتوب ثبت شرکت با ریاست ثبت 

مرکزی فعالیت های تجارتی و امور مالکیت های 
فکری )ACBRIP( را بدست ميآورد. توقع میرود، 

که با تکمیل پروسه ادغام اداره آیسا و ریاست ثبت 
مرکزی فعالیت های تجارتی و امور مالکیت های 

فکری )ACBRIP( ، تغیرات بیشتر درین مرحله 
بوجود آید. 

مرحله ۴. پرداخت فیس جواز
مدت: ۱ روز

هزینه:۲،۸۴۷ افغانی
توضیحات: فیس جوازنامه به »افغان یونایتد 

بانک« پرداخت میشد. توقع میرود، که با تکمیل 
پروسه ادغام اداره آیسا و ریاست ثبت مرکزی 
فعالیت های تجارتی و امور مالکیت های فکری 

)ACBRIP( ، تغیرات بیشتر درین مرحله بوجود 
آید. 

مرحله ۵. ثبت شرکت جدید با ریاست 
ثبت مرکزی فعالیت های تجارتی و امور 

)ACBRIP( مالکیت های فکری
مدت: ۱ روز

هزینه: ندارد )مبلغ که طی مرحله ۶ پرداخته 
میشود(

توضیحات: متقاضی، مکتوب اداره آیسا را به 
ریاست ثبت مرکزی فعالیت های تجارتی و امور 

مالکیت های فکری )ACBRIP( در جال آباد جهت 
ثبت شرکت جدید، تسلیم نمود. ریاست ثبت 

مرکزی فعالیت های تجارتی و امور مالکیت های 
فکری )ACBRIP( نامه ای جداگانه را ترتیب، 

امضاء و به متقاضی صادر کرده که در ضم آن، 
همچنان، بل مبلغ ۴،۵۰۰ افغانی قرار داشت. بل 
مذکور در شعبه مالی این اداره که در عین محل 

موقعیت داشت، پرداخت گردید. بعد از توحید 
روند صدور جوازنامه و انتقال مسوولیت آن 

به ریاست ثبت مرکزی فعالیت های تجارتی و 
امور مالکیت های فکری )ACBRIP(، تمام امور 

مربوط به ثبت جواز، مستقیمًا توسط همین اداره 
تنظیم خواهد گردید.

مرحله ۶. پرداخت فیِس جواز و نشر 
معلومات شرکت جدید از طریق جریده 

رسمی
مدت: ۱ روز

هزینه: ۴،۵۰۰ افغانی )۲،۰۰۰ افغانی بابت ثبت، 
و ۲،۵۰۰ افغانی بابت نشر معلومات شرکت جدید 

از طریق جریده رسمی(
توضیحات: فیس جوازنامه و هزینه نشر راجستر 

شرکت از طریق جریده رسمی، توسط نماینده 
شرکت به ریاست ثبت مرکزی فعالیت های 

 )ACBRIP( تجارتی و امور مالکیت های فکری
در جالل آباد پرداخت گردید. مقدار مبلغ قابل 
تادیه، نظر به حجم اعالن، متحول بوده است. 

توقع میرود، که با تکمیل پروسه ادغام اداره آیسا 
و ریاست ثبت مرکزی فعالیت های تجارتی و امور 

مالکیت های فکری )ACBRIP( ، تغیرات بیشتر 
درین مرحله بوجود آید.

مرحله ۷. درخواسِت متقاضی مبنی بر 
اخذ نمبر تشخیصیه مالیه دهنده از 

طرف وزارت مالیه
مدت: ۲ روز

هزینه: ندارد
توضیحات: الی ماه دسامبر ۲۰۱۶، کارکن 

اداره آیسا مکتوب این اداره مبنی بر صدور نمبر 
تشخیصیه مالیه دهنده به شرکت جدید را، که 

عنوانی مقامات مالی صادر گردیده بود، حفظ 
مینمود. توقع میرود، که با تکمیل پروسه ادغام 
اداره آیسا و ریاست ثبت مرکزی فعالیت های 

 ، )ACBRIP( تجارتی و امور مالکیت های فکری
تغیرات بیشتر درین مرحله بوجود آید. 

مرحله ۸. اخذ جواز
مدت: ۱ روز

هزینه: ندارد )مبلغ که در مرحله ۴ پرداخت 
گردیده(

توضیحات: تصدیقنامه ثبت شرکت چاپ، و به 
دسترس سرمایه گذار قرار گرفت. بر مبنای این 
سند، سرمایه گذار اجازه داشت تا فعالیت های 
تجاری خود را آغاز نماید. بعد از توحید فعالیت 

های شامل در پروسه صدرو جواز، و انتقال 
مسوولیت آن به ریاست ثبت مرکزی فعالیت های 
 ،)ACBRIP( تجارتی و امور مالکیت های فکری
نیاز به صدور تصدیقنامه راجستر نخواهد بود.

مراحل اخذ مجوز ساختمان

بلخ )مزار شریف(
ارزش گدام: ۱،۸۷۹،۹۴۳ افغانی )۳۱،۵۰۰ دالر 

امریکایی(
اعتبار و صحت معلومات جمع آوری شده الی: 

نوامبر ۲۰۱۶

مرحله ۱. تسلیم درخواسِت مجوز 
ساختمان به اداره شاروالی

مدت: ده روز
هزینه: ندارد

توضیحات: برای اخذ مجوز اعمار ساختمان، 
شرکت ساختمانی باید درخواستی مجوز را، ضم 
کاپی قباله زمین، به اداره شاروالی تسلیم نماید. 

مسوول شاروالی اسناد درخواستی را به اداره 
مربوطه جهت طی مراحل بعدی میفرستد. سپس، 
هیٔات انجنیری مٔوظف میگردد تا به ساحه رفته و 

نقشه زمین را بررسی نماید. بنابر داشتن تعدد 
اندک انجنیران ساحوی، زمان انتظار بین پنج الی 

هفت روز تخمین شده است.

مرحله ۲. بررسی نقشه زمین
زمان: یک روز
هزینه: ندارد

توضیحات: هیٔات موظف انجنیری، همراه با 
نماینده شرکت ساختمانی، جهت بررسی نقشه 

زمین به ساحه رفته؛ موقعیت، اندازه و حدود 
زمین را بررسی نموده، و تثبیت مینماید که آیا 

زمین در ساحه رهایشی قرار دارد و یا تجارتی. 

مرحله ۳. تهیه سکیچ زمین و تاییدی 
ابتدایی اداره شاروالی

زمان: ۳ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: بعد از بررسی زمین، هیٔات موظف 
انجنیری سکیچ زمین را تهیه نموده و آنرا ضم 



۱۷ لست مراحل 

درخواستی متقاضی مینماید. سپس، اداره 
مربوطه شاروالی بسته درخواستی را تایید نموده 

و آنرا به شرکت ساختمانی میسپارد. نماینده 
شرکت ساختمانی، برای طی بقیه مراحل، بسته 
درخواستی را به ریاست انکشاف شهری )واحد 

دومی وزارت انکشاف شهری( تسلیم نماید. 

مرحله ۴. تاییدی ابتدایی ریاست 
انکشاف شهری 

زمان: ۲۰ روز
هزینه: ۱۵۸۳۶ افغانی

توضیحات: شرکت ساختمانی درخواستی 
خویش را به ریاست انکشاف شهری تسلیم 

مینماید. ریاست انکشاف شهری ماستر پالن 
را بررسی نموده یقینی میسازد که آیا موقعیت 

متذکره برای گدام )که آیا نقشه زمین در ساحه 
رهایشی قرار دارد و یا ساحه تجارتی( مناسب 
است و یا خیر. در صورتیکه پاسخ مثبت باشد، 
از شرکت ساختمانی خواسته میشود تا اسناد 

ذیل را نیز به ریاست انکشاف شهری تسلیم 
نماید:

سکیچ نقشه زمین  	
نقشه مهندسی  	

نقشه و یا پالن  تسهیالت )سیستم برق، آب،   	
فاضالب و تهویه(

تخمین مصارف پروژه  	
کاپی دیپلوم مهندس و یا انجنیر که مسوولیت   	

کار مهندسی و یا انجنیری پروژه را بعهده 
دارد

کاپی الیسنس شرکت ساختمانی که از جانب   	
ادارٔه حمایت از سرمایه گذری افغانستان 

صادر شده باشد
بعد ازینکه شرکت ساختمانی اسناد فوق را به 

ریاست انکشاف شهری تسلیم نمود؛ شعبه 
مهندسی این ریاست، نقشه بیرونی )سرک و پیاده 
رو( و نقشه داخلی )اطاق ها و دهلیزها( را ارزیابی 
مینماید. در صورت موجودیت اشتباهات، نقشه ها 
دوباره به شرکت ساختمانی جهت اصالح فرستاده 

میشود. 
آمریت ساختمانی ریاست انکشاف شهری نقشه 

ها را مطالعه نموده و قوت ساختاری ساختمان را 
بررسی مینمایند. به همین ترتیب، آمریت تخنیکی 

ریاست انکشاف شهری، پالن و یا نقشه تسهیالت 
را بررسی مینمایند. 

آمریت مالی ریاست انکشاف شهری مبلغ بابت 
مطالعه و ارزیابی نقشه ها را براساس »معیار 
تعین فیس«، محاسبه نموده و ِبل آنرا، جهت 

تادیه از طریق د افغانستان بانک، به متقاضی/
درخواست کننده تسلیم مینماید. فرمول محاسبه 

مبلغ ) برای مطالعه و ارزیابی نقش ساختمان 
رهایشی( قرار ذیل است: 

 ۴۷۰۰ x )مساحت ساختمان )فی متر مکعب
  ۰.۰۲   ۰.۰۳۵x x افغانی

طور مثال: مبلغ قابل تادیه بابت مطالعه و ارزیابی 
نقشه یک گدام به مساحت ۳۹۰۱.۵ متر مکعب، 

۱۲۸۳۶ افغانی میباشد.
عالوه برآن، ریاست انکشاف شهری درخواست 

کننده را به پرداخت فیس دو روزه به انجنیران که 
پالن تخنیکی را مطالعه و ارزیابی مینمایند، ملزم 
میداند، طوریکه مقدار مجموعی بر اساس ۱۵۰۰ 

افغانی فی روز محاسبه میگردد. طور مجموعی، 
شرکت ساختمانی بمقدار ۱۵۸۳۶ افغانی )۱۲۸۳۶ 

از بابت مطالعه و ارزیابی +  ۳۰۰۰ افغانی فیس دو 
روزه انجنیر( را میپردازد. 

بعد ازینکه کار تمام نقشه ها تکمیل گردید، ریاست 
انکشاف شهری، پالن ساحه را ترتیب و پارامتر 

های ساختمان را مشخص میسازد. شرکت 
ساختمانی با امضٔا روی نقشه ساحه تعهد مینماید 

که کار ساختمانی را در زمین مشخص شده 
و مطابق پالن تایید شده انجام میدهد. ریاست 
انکشاف شهری اسناد متذکره را در سه کاپی 

تهیه نموده که یک کاپی را به ریاست ساختمانی 
شاروالی، کاپی دوم را به شرکت ساختمانی و 

کاپی سوم را نزد خود حفظ مینماید.  
گام های شامل این مرحله به پدیده فساد معروض 

بوده و آسیب پذیری از ناحیه اخذ رشوه ۵۰۰-
۱۰۰۰ دالر امریکایی جهت تسریع تکمیل پروسه، 

دور از امکان نمیباشد. پروژه انجام تجارت 
)Doing Business( هیچگونه اخاذی و مطالبه 

غیر رسمی و غیر موجه را درج این تحقیق نکرده 
است.

مرحله ۵. دریافت مجوز ساختمانی از 
شاروالی

زمان: ۳۰ روز
هزینه: ۷۴۰۳۱ افغانی

توضیحات: شرکت ساختمانی بسته درخواستی 
را به دفتر شاروال تسلیم مینماید. شاروال آنرا 

امضاء نموده و اسناد مربوطه را به ریاست 
تخنیکی راجع میسازد. ریاست تخنیکی ماستر 

پالن مربوطه را بمنظور مطابقت با رهنمود پالن 
شهری، بررسی و مالحظه مینمایند. سپس، بسته 

درخواستی به ریاست انجنیری جهت محاسبه 
فیس مجوز ساختمان با درنظرداشت مساحت 

ساختمان، راجع ساخته میشود. 
بعد از آن، بسته درخواستی مذکور به ریاست پالن 
فرستاده شده و ریاست نامبرده یک کاپی از نقشه 
ها را جهت حفظ در آرشیف اخذ مینماید. ریاست 
پالن مکتوب تادیه فیس را ترتیب و آنرا، به امضاء 

شاروال، به ریاست عواید ارسال میکند.
ریاست عواید، بل تادیه فیس را بر اساس محاسبه 
ریاست انجنیری، تهیه و آنرا به شرکت ساختمانی 

تسلیم میکند. بعد از اینکه فیس مذکور از جانب 
شرکت ساختمانی تادیه گردید، اداره شاروالی 
مکتوب رسمی را عنوانی ناحیه و حوزه پولیس 

مربوطه ارسال و آنها را از صدور مجوز ساختمان 
به شرکت ساختمانی درخواست کننده، مطلع 

میسازند.
فرمول محاسبه فیس مجوز ساختمان  قرار ذیل 

میباشد:
 ۱۰۰۰۰x/۲۳۰۰ x )مساحت ساختمان )مترمکعب

۷۵۰ + ٪۱۰)برای انجنیر که درخواستی را مطالعه 
و بررسی نموده است(

بطور مثال، مبلغ قابل تادیه گدام به مساحت 
۳۹۰۱.۵ متر مکعب عبارت است از: ۷۴۰۳۱ 

افغانی.

مرحله ۶. اجرای تفتیش تصادفی از 
جریان کار ساختمانی توسط اداره 

شاروالی
زمان: ۱ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: اداره شاروالی، یکبار در ماه، از 
جریان کار ساختمانی تفتیش مینماید. پروسه 

تفتیش الی هفت ماه اول ادامه مییابد. اداره 
شاروالی دو تن از انجنیران را برای این کار 

مٔامور نموده که بمنظور بررسی تخلفات )مانند 
تخلف از حدود زمین و اعمار ساختمان بلندتر از 

آنچه مجوز است(، بدون ابالغ زمان تفتیش، به 
ساحه سفر مینمایند. اکثر پروژه های ساختمانی 
در شهر مزار شریف تحت تفتیش اداره شاروالی 

قرار دارند. 

مرحله ۷. اجرای تفتیش تصادفی از 
جریان کار ساختمانی توسط اداره 

شاروالی
زمان: ۱ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: به توضیحات مرحله ۶ مراجعه شود. 

مرحله ۸. اجرای تفتیش تصادفی از 
جریان کار ساختمانی توسط اداره 

شاروالی
زمان: ۱ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: به توضیحات مرحله ۶ مراجعه شود. 

مرحله ۹. اجرای تفتیش تصادفی از 
جریان کار ساختمانی توسط اداره 

شاروالی
زمان: ۱ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: به توضیحات مرحله ۶ مراجعه شود. 

مرحله ۱۰. اجرای تفتیش تصادفی از 
جریان کار ساختمانی توسط اداره 

شاروالی
زمان: ۱ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: به توضیحات مرحله ۶ مراجعه شود.

مرحله ۱۱. اجرای تفتیش تصادفی از 
جریان کار ساختمانی توسط اداره 

شاروالی
زمان: ۱ روز

مصرف: ندارد
توضیحات: به توضیحات مرحله ۶ مراجعه شود. 

مرحله ۱۲. اجرای تفتیش تصادفی از 
جریان کار ساختمانی توسط اداره 

شاروالی
زمان: ۱ روز

مصرف: ندارد
توضیحات: به توضیحات مرحله ۶ مراجعه شود. 



انجام تجارت در افغانستان ۱۸۲۰۱۷

مرحله ۱۳. حفر چاه عمیق بمنظور 
تامین آبرسانی

زمان: ۷ روز
مصرف: ۱۱۹۳۶۱ افغانی

توضیحات: در شهر مزار شریف، تامین آبرسانی 
از طریق آب های زیرزمینی و حفر چاه ها صورت 

میگیرد. شرکت ساختمانی مکلف است تا یک 
حلقه چاه را برای تامین آبرسانی حفر نماید. 

بادرنظرداشت نیازمندی های پروژه، شرکت های 
ساختمانی معمواًل چاه های به عمق ۳۰-۵۰ متر 

را حفر مینماید.
شرکت ساختمانی متواند که کار حفر چاه را خود 

و یا از طریق قراردادی خصوصی انجام دهد. 
بنابر موجودیت زمین نرم و ِگل در زمین، حفر چاه  

در شهر مزار شریف هزینه کمتر میبردارد. طور 
اوسط هزینه حفر چاه به عمق ۵۰ متر، ۲۰۰۰ دالر 

امریکایی )۴۰ دالر امریکایی فی متر( تخمین زده 
شده که مدت یک هفته را دربر میگیرد. 

مرحله ۱۴. ساختن چاه سپتیک
زمان: ۳۰ روز

هزینه: ۳۸۷۹۲۵ افغانی
توضیحات:  شهر مزار شریف از موجودیت 

سیستم وسیع فاضآلب بی بهره است. روی این 
ملحوظ، شرکت ساختمانی مکلف به ساختن چاه 

سپتیک میباشد. هزینه اعمار، بستگی به اندازه 
چاه سپتیک و کیفیت کار ساختمانی دارد. طور 

اوسط، ساختن چاه سپتیک در شهر مزارشریف، 
۶۵۰۰ دالر امریکایی هزینه برداشته و مدت ۳۰ 
روز را دربر میگیرد. شرکت ساختمانی میتواند 

خود و یا از طریق قرارداردی خصوصی چاه 
سپتیک را اعمار نماید.

مراحل اخذ مجوز ساختمان

هرات )هرات(
ارزش گدام: ۱،۸۷۹،۹۴۳ افغانی )۳۱،۵۰۰ دالر 

امریکایی(
اعتبار و صحت معلومات جمع آوری شده الی: 

نوامبر ۲۰۱۶

مرحله ۱. تسلیم درخواست مجوز 
ساختمان به اداره شاروالی

مدت: ۲۱ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: برای اخذ مجوز اعمار ساختمان، 
شرکت ساختمانی باید درخواستی اخذ مجوز 
را، ضم کاپی قباله زمین و نقشه ها، به اداره 
شاروالی تسلیم نماید. شاروال اسناد مربوط 

درخواستی را امضاء کرده، درخواستی متذکره 
را به ریاست ساختمانی اداره شاروالی و رییس 
ناحیه مربوطه راجع میسازد. برای پبشبرد امور 
درخواستی، ریاست ساختمانی دو تن نماینده- 

یک تن از بخش ملکیت ها و یک تن دیگر از بخش 
عواید- را مٔوظف میسازد. اداره ناحیه مربوطه 

نیز یک تن انجنیر را مٔوظف میسازد تا امور 
ساحوی و بررسی زمین را انجام داده و سکیچ 
نقشه زمین را تهیه نماید. بنابر مصروفیت های 
مسوولین ادارات،  زمان انتظاِر اجرای بررسی 

زمین و ساحه ساختمان الی سه هفته طول 
میکشد.

مرحله ۲. اجرای بررسی ساحه و نقشه 
زمین

مدت: ۱ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: دو تن نماینده مٔوظف ریاست 
ساختمانی اداره شاروالی به همراهی انجنیر 
ناحیه و نماینده شرکت ساختمانی به ساحه 

میروند؛ از ساحه دیدن نموده، نقشه زمین 
پیشنهادی برای اعمار ساختمان را بررسی و با 

اسناد قباله آن مطابقت میدهند. انجنیر ناحیه، 
نیز، تصاویر زمین مذکور و اطراف آنرا میبردارد. 

مرحله ۳. اخذ سکیچ زمین و تایید 
ابتدایی توسط اداره شاروالی

مدت: ۷ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: بعد از بررسی ساحه و زمین متذکره، 
انجنیر ناحیه سکیچ زمین مربوطه را ترتیب، 

فورم ستندرد مخصوص را تکمیل و سپس روی 
هر ورِق بسته درخواستی امضاء مینماید. به 

همینترتیب، انجنیر ناحیه، یک قطعه تصویر از 
زمین که حین بررسی برداشته شده بود،همراه 

با معلومات مفصل نقشه را نیز ضم درخواستی 
مینماید. سپس، بسته کامل درخواستی، از طرف 

انجنیر ناحیه، به ریس ناحیه سپرده میشود. ریس 
ناحیه، بسته درخواستی را تایید و تاپه نموده و 
آنرا به ریاست ساختمانی اداره شاروالی جهت 

طی مراحل بعدی راجع میسازد.   
دو تن نماینده مٔوظف از جانب ریاست ساختمانی 
، اسناد و قباله زمین را بررسی و با اسناد موجود 
در آرشیف مطابقت میدهند. بعدًا گزارش بررسی 

را تهیه و ضم بسته درخواستی کرده و آنرا به 
ریاست ساختمانی میسپارند. مسوول ریاست 

روی درخواستی امضاء نموده و مکتوب رسمی را 
عنوانی ریاست انکشاف دهات )واحد دومی وزارت 

انکشاف شهری( ارسال مینماید. مکتوب رسمی 
حاوی نام درخواست کننده و معلومات پیرامون 

محل کار ساختمانی میباشد. بعد از امضاء روی 
اسناد درخواستی توسط شاروال، اسناد مذکور 

به ریاست انکشاف شهری ارسال میگردد. در اکثر 
موارد، شرکت ساختمانی، جهت تسریع روند،  این 

اسناد درخواستی را به ریاست انکشاف شهری 
میسپارد.

مرحله ۴. تاییدی ابتدایی توسط ریاست 
انکشاف شهری

مدت: ۳۰ روز
هزینه: ۱۵۸۳۶ افغانی

توضیحات: شرکت ساختمانی درخواستی 
خویش را به ریاست انکشاف شهری تسلیم 

مینماید. ریاست انکشاف شهری ماستر پالن 
را بررسی نموده یقینی میسازد که آیا موقعیت 

متذکره برای گدام )که آیا نقشه زمین در ساحه 
رهایشی قرار دارد و یا ساحه تجارتی( مناسب 
است و یا خیر. در صورتیکه پاسخ مثبت باشد، 
از شرکت ساختمانی خواسته میشود تا اسناد 

ذیل را نیز به ریاست انکشاف شهری تسلیم 
نماید:

سکیچ نقشه زمین  	
نقشه مهندسی  	

نقشه و یا پالن  تسهیالت )سیستم برق، آب،   	
فاضالب و تهویه(

تخمین مصارف پروژه  	
کاپی دیپلوم مهندس و یا انجنیر که مسوولیت   	

کار مهندسی و یا انجنیری پروژه را بعهده 
دارد

کاپی الیسنس شرکت ساختمانی که از جانب   	
اداره حمایت از سرمایه گذری افغانستان 

صادر شده باشد
بعد ازینکه شرکت ساختمانی اسناد فوق را به 

ریاست انکشاف شهری تسلیم نمود؛ شعبه 
مهندسی این ریاست، نقشه بیرونی )سرک و پیاده 
رو( و نقشه داخلی )اطاق ها و دهلیزها( را ارزیابی 
مینماید. در صورت موجودیت اشتباهات، نقشه ها 
دوباره به شرکت ساختمانی جهت اصالح فرستاده 

میشود. 
آمریت ساختمانی ریاست انکشاف شهری نقشه 

ها را مطالعه نموده و قوت ساختاری ساختمان را 
بررسی مینمایند. به همین ترتیب، آمریت تخنیکی 

ریاست انکشاف شهری، پالن و یا نقشه تسهیالت 
را بررسی مینمایند. 

آمریت مالی ریاست انکشاف شهری فیس بابت 
مطالعه و ارزیابی نقشه ها را براساس »معیار 
تعین فیس«، محاسبه نموده و ِبل آنرا، جهت 

تادیه از طریق د افغانستان بانک، به متقاضی/
درخواست کننده تسلیم مینماید. تخمین مبلغ قابل 

تادیه مدت چهار روز را دربر میگیرد. 
فرمول محاسبه فیس ) برای مطالعه و ارزیابی 

نقش ساختمان رهایشی( قرار ذیل است: 
 ۴۷۰۰ x )مساحت ساختمان )فی متر مکعب

  ۰.۰۲   ۰.۰۳۵x x افغانی
طور مثال: مبلغ قابل تادیه بابت مطالعه و ارزیابی 

نقشه یک گدام به مساحت ۳۹۰۱.۵ متر مکعب، 
۱۲۸۳۶ افغانی میباشد.

عالوه برآن، ریاست انکشاف شهری درخواست 
کننده را به پرداخت فیس دو روزه به انجنیران که 
پالن تخنیکی را مطالعه و ارزیابی مینمایند، ملزم 
میداند، طوریکه مقدار مجموعی بر اساس ۱۵۰۰ 
افغانی فی روز محاسبه میگردد. طور مجموعی، 

شرکت ساختمانی بمقدار ۱۵۸۳۶ افغانی )۱۲۸۳۶ 
از بابت مطالعه و ارزیابی +  ۳۰۰۰ افغانی فیس دو 

روزه انجنیر( را میپردازد. 
بعد ازینکه کار تمام نقشه ها تکمیل گردید، ریاست 

انکشاف شهری، پالن ساحه را ترتیب و پارامتر 
های ساختمان را مشخص میسازد. شرکت 

ساختمانی با امضٔا روی نقشه ساحه تعهد مینماید 
که کار ساختمانی را در زمین مشخص شده 

و مطابق پالن تایید شده انجام میدهد. ریاست 
انکشاف شهری اسناد متذکره را در سه کاپی 

تهیه نموده که یک کاپی را به ریاست ساختمانی 
شاروالی، کاپی دوم را به شرکت ساختمانی و 

کاپی سوم را نزد خود حفظ مینماید. 

مرحله ۵. تفتیش زمین ساحه ساختمانی 
توسط اداره شاروالی بمنظور تخمین 

مقدار فیس مجوز ساختمان
مدت: ۱ روز

هزینه: ندارد



۱۹ لست مراحل 

توضیحات: بمنظور تخمین مقدار فیس مجوز 
ساختمان، ریاست ساختمانی اداره شاروالی 

یکتن از مفتشین را به ساحه میفرستد تا ساحه 
ساختمان را ارزیابی نموده و همچنان اطمینان 
حاصل نماید که هیچ نوع کار ساختمانی قبلی 

وجود نداشته، و شرکت ساختمانی زمین مجوز 
را برای اعمار ساختمان برگزیده است. الزم 
است تا یک نماینده شرکت ساختمانی نیز در 

حین تفتیش حضور داشته باشد.

مرحله ۶. پرداخت فیس و حصول مجوز 
ساختمان

مدت: ۱۸ روز
هزینه: ۲۱۱۳۵ افغانی

توضیحات: مفتش مٔوظف )مربوط ریاست 
ساختمانی( گزارش ارزیابی را تهیه و آنرا به 

ریاست ساختمانی اداره شاروالی تسلیم مینماید. 
این گزارش مبنای برای محاسبه فیس مجوز 

ساختمان را تشکیل میدهد. شرکت ساختمانی 
مقدار قابل تادیه را در بانک میپردازد و رسید 

بانکی را دوباره به ریاست ساختمانی اداره 
شاروالی تسلیم مینماید. ریاست ساختمانی، نیز، 

رسید بانکی را ضم کاپی پالن ساحه نموده که 
این بسته اسناد، در ُکل، بعنوان مجوز ساختمان 

دانسته میشود. سپس ریاست ساختمانی، نامه 
رسمی را عنوانی ریس ناحیه مربوطه ارسال و 

آن اداره را از صدور مجوز به شرکت ساختمانی 
درخواست کننده مطلع میسازد.  

مقدار فیس مجوز ساختمان )ساختمان تجارتی( 
بر اساس اخذ ٪۵ از ۳۲۵ افغانی فی متر مربع، به 

عنوان فیس مجوز ساختمان، محاسبه میگردد.  

مرحله ۷. تفتیش ساحه توسط مفتشین 
اداره شاروالی و مسوولین ناحیه 

مربوطه، قبل از آغاز کار ساختمانی
مدت: ۱ روز

هزینه: ندارد
توضیحات: قبل از آغاز کار ساختمانی، مفتش 

ریاست ساختمانی اداره شاروالی و انجنیر 
موظف ناحیه مربوطه، در هماهنگی با نماینده 
شرکت ساختمانی، بمنظور تفتیش ساحه کار 

ساختمانی به محل میروند. حدود زمین که کار 
ساختمانی روی آن انجام میشود، توسط مفتش، 
در حضور انجنیر ناحیه، نشانی میگردد. بعد از 

تکمیل این پروسه، شرکت ساختمانی میتواند 
به کار خود آغاز نماید. شایان ذکر است که 

درین مرحله، احتمال دارد از شرکت ساختمانی 
مطالبات غیر موجه توسط مفتشین، بخاطر 

اعطای اجازه  و شروع کار، صورت گیرد. پروژه  
انجام تجارت )Doing Business( هیچگونه 

اخاذی و مطالبه غیر رسمی و غیر موجه را درج 
این تحقیق نکرده است.

مرحله ۸. اجرای تفتیش تصادفی جریان 
کار ساختمانی توسط اداره شاروالی

مدت: یک روز
هزینه: ندارد

توضیحات: مفتشین اداره شاروالی ارزیابی 
عمومی جریان کار ساختمانی را دوبار در ماه 

انجام میدهند. در واقع، زمان اجرای تفتیش 
از قبل معین نبوده و بدون اطالع قبلی صورت 

میگیرد. شاروالی هرات دارای دو تن مفتشین 
بوده که، در اکثر مواقع بنابر دالیل امنیتی، توسط 

محافظین مسلح همراهی میگردند. امکان آن 
وجود دارد تا از شرکت ساختمانی رشوه مطالبه 
 )Doing Business( گردد. پروژه انجام تجارت

هیچگونه اخاذی و مطالبه غیر رسمی و غیر موجه 
را درج این تحقیق نکرده است.

مرحله ۹. اجرای تفتیش تصادفی جریان 
کار ساختمانی توسط اداره شاروالی

مدت: ۱ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: به توضیحات مرحله ۸ مراجعه شود. 

مرحله ۱۰. اجرای تفتیش تصادفی 
جریان کار ساختمانی توسط اداره 

شاروالی
مدت: ۱ روز

هزینه: ندارد
توضیحات: به توضیحات مرحله ۸ مراجعه شود. 

مرحله ۱۱. اجرای تفتیش تصادفی 
جریان کار ساختمانی توسط اداره 

شاروالی
مدت: ۱ روز

هزینه: ندارد
توضیحات: به توضیحات مرحله ۸ مراجعه شود. 

مرحله ۱۲. اجرای تفتیش تصادفی 
جریان کار ساختمانی توسط اداره 

شاروالی
مدت: ۱ روز

هزینه: ندارد
توضیحات: به توضیحات مرحله ۸ مراجعه شود. 

مرحله ۱۳. اجرای تفتیش تصادفی 
جریان کار ساختمانی توسط اداره 

شاروالی
مدت: ۱ روز

هزینه: ندارد
توضیحات: به توضیحات مرحله ۸ مراجعه شود. 

مرحله ۱۴. اجرای تفتیش تصادفی 
جریان کار ساختمانی توسط اداره 

شاروالی
مدت: ۱ روز

هزینه: ندارد
توضیحات: به توضیحات مرحله ۸ مراجعه شود. 

مرحله ۱۵. اجرای تفتیش تصادفی 
جریان کار ساختمانی توسط اداره 

شاروالی
مدت: ۱ روز

هزینه: ندارد
توضیحات: به توضیحات مرحله ۸ مراجعه شود. 

مرحله ۱۶. اجرای تفتیش تصادفی 
جریان کار ساختمانی توسط اداره 

شاروالی
مدت: ۱ روز

هزینه: ندارد
توضیحات: به توضیحات مرحله ۸ مراجعه شود. 

مرحله ۱۷. اجرای تفتیش تصادفی 
جریان کار ساختمانی توسط اداره 

شاروالی
مدت: ۱ روز

هزینه: ندارد
توضیحات: به توضیحات مرحله ۸ مراجعه شود. 

مرحله ۱۸. اجرای تفتیش تصادفی 
جریان کار ساختمانی توسط اداره 

شاروالی
مدت: ۱ روز

هزینه: ندارد
توضیحات: به توضیحات مرحله ۸ مراجعه شود. 

مرحله ۱۹. اجرای تفتیش تصادفی 
جریان کار ساختمانی توسط اداره 

شاروالی
مدت: ۱ روز

هزینه: ندارد
توضیحات: به توضیحات مرحله ۸ مراجعه شود. 

مرحله ۲۰. اجرای تفتیش تصادفی 
جریان کار ساختمانی توسط اداره 

شاروالی
مدت: ۱ روز

هزینه: ندارد
توضیحات: به توضیحات مرحله ۸ مراجعه شود. 

مرحله ۲۱. اجرای تفتیش تصادفی 
جریان کار ساختمانی توسط اداره 

شاروالی
مدت: ۱ روز

هزینه: ندارد
توضیحات: به توضیحات مرحله ۸ مراجعه شود. 

مرحله ۲۲. حفر چاه عمیق بمنظور 
تامین آبرسانی

زمان: ۱۰ روز
مصرف: ۲۰۸۸۸۳ افغانی

توضیحات: در شهر هرات، تٔامین آبرسانی از 
طریق آب های زیرزمینی و حفر چاه ها صورت 

میگیرد. شرکت ساختمانی مکلف است تا یک 
حلقه چاه را برای تٔامین آبرسانی حفر نماید. 
بادرنظرداشت نیازمندی های پروژه، شرکت 

های ساختمانی معمواًل چاه های به عمق الی ۵۰  
متر را حفر مینماید. شرکت ساختمانی متواند 

که کار حفر چاه را خود و یا از طریق قراردادی 
خصوصی انجام دهد. 

زمان و هزینه حفر چاه بستگی به نوع خاک دارد. 
در هرات، حفر چاه عمیق معمواًل ۱۰ روز را دربر 



انجام تجارت در افغانستان ۲۰۲۰۱۷

گرفته و ۷۰ دالر امریکایی فی متر )۳۵۰۰ دالر 
امریکایی فی ۵۰ متر( هزینه برمیدارد. 

مرحله ۲۳. ساختن چاه سپتیک
زمان: ۳۰ روز

هزینه: ۳۵۸۰۸۴ افغانی
توضیحات:  هرات از موجودیت سیستم وسیع 

فاضآلب بی بهره است. روی این ملحوظ، شرکت 
ساختمانی مکلف به ساختن چاه سپتیک میباشد. 
هزینه آن، بستگی به اندازه چاه سپتیک و کیفیت 

کار ساختمانی دارد. طور اوسط، ساختن چاه 
سپتیک در هرات، ۶۰۰۰ دالر امریکایی هزینه 

برداشته و مدت یکماه را دربر میگیرد. شرکت 
ساختمانی میتواند خود و یا از طریق قرارداردی 

خصوصی چاه سپتیک را اعمار نماید.

مراحل اخذ مجوز ساختمان

کابل )کابل(
ارزش گدام: ۱،۸۷۹،۹۴۳ افغانی )۳۱،۵۰۰ دالر 

امریکایی(
اعتبار و صحت معلومات جمع آوری شده الی: 

جون ۲۰۱۶

مرحله ۱. حصول کاپی قباله زمین 
مدت: ۳ روز

هزینه: ۳۰۰۰ افغانی
توضیحات: داشتن قباله زمین جهت اخذ مجوز 

ساختمان در کابل ضروری میباشد.  باالثر جنگ 
های چندین دهه، اکثر مردم قباله زمین را از 

دست داده اند و یا در اختیار ندارند. در صورت 
مفقودی قباله، مالک آن اعالن مفقودی قباله را 

از طریق رادیو و مطبوعات نشر نموده و در عین 
حال، برای اخذ مثنٰی به محکمه مراجعه نماید. 

الزم است تا شرکت ساختمانی طور کتبی موضوع 
مفقودی قباله را در کابل به محکمه استناف بیان 
نموده و معلومات ضروری از قبیل: مشخصات 

ملکیت، نمبر قباله، ناحیه و محکمه که قباله را 
صادر نموده بود، را ذکر نماید. 

مرحله ۲. تفتیش نقشه زمین که کار 
ساختمانی باالی آن صورت خواهد گرفت

مدت: ۱ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: انجنیر ساحوی ریاست تخنیکی اداره 
شاروالی، به همراهی نماینده شرکت ساختمانی، 

به ساحه رفته تا نقشه زمین را مطالعه نموده، 
و بررسی نماید که آیا زمین مذکور در ساحه 

رهایشی قرار دارد و یا تجارتی. همچنان انجنیر 
وظیفه دارد تا مساحت زمین مذکور را محاسبه و 

حدود آنرا تعین نماید.

مرحله ۳. سکیچ نقشه زمین و تایید 
ابتدایی توسط اداره شاروالی

مدت: ۲ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: بعد از تکمیل تفتیش، انجنیر مٔوظف 
سکیچ زمین مذکور را تهیه نموده و آنرا به 

ریاست تخنیکی اداره شاروالی تسلیم میکند.

مرحله ۴. تاییدی حوزوی توسط اداره 
شاروالی

مدت: ۷ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: شرکت ساختمانی مکلف است تا 
تاییدی حوزوی را از جانب اداره شاروالی بدست 

آورد. این تاییدی بدان معنی است که اعمار 
ساختمان مذکور در مطابقت با ماستر پالن کابل 

است. ماستر پالن کابل ۱۵-۲۰ سال قبل تهیه 
گردیده و حداقل تا این اواخر بروز نگردیده است.  

در صورت عدم بروز کدام مشکل، کسب تایید 
حوزوی از اداره شاروالی مدت یک هفته را دربر 

میگیرد اگرچه از طریق دادن رشوه این مدت 
انتظار کوتاه شده میتواند. پروژه انجام تجارت 
)Doing Business( هیچگونه اخاذی و مطالبه 

غیر رسمی و غیر موجه را درج این تحقیق نکرده 
است.

مرحله ۵. اخذ مجوز ساختمان از اداره 
شاروالی

مدت: ۳۰۰ روز
هزینه: ۳۵۸،۰۸۴ افغانی

توضیحات: شرکت ساختمانی کاپی قباله 
زمین، تاییدی حوزوی، نقشه مهندسی و سند 

واجد شرایط بودن کارکنان خویش را به اداره 
شاروالی کابل تسلیم مینماید. در صورتیکه اعمار 
ساختمان در مطابقت با ماستر پالن کابل باشد، 

طرح و دیزاین آن به ریاست انجنیری ارسال 
گردیده و کمیته مربوطه آنرا تایید میکند. سپس، 
شرکت ساختمانی فیس جواز ساختمان را تادیه 

نموده و رسید بانکی را به ریاست انجنیری تسلیم 
میکند. اداره شاروالی کاپی اسناد تصویب شده 
را به ریاست های مختلف اداره شاروالی )مثاًل، 

پولیس( ارسال مینماید. قابل ذکر است که مقدار 
فیس جواز ساختمان ستندرد نبوده و نظر به 

پارامتر های پروژه تغیر میکند. 
در حالت عادی، روند اخذ مجوز ساختمان 

الی یکسال طول میکشد. در صورتیکه شرکت 
ساختمانی تالش کند که از طریق دادن رشوه جواز 
اخذ نماید، این مدت به یکماه کاهش یافته میتواند. 

پروژه انجام تجارت )Doing Business( هیچگونه 
اخاذی و مطالبه غیر رسمی و غیر موجه را درج 

این تحقیق نکرده است.

مرحله ۶. اجرای تفتیش تصادفی توسط 
اداره شاروالی در زمان آغاز اعمار 

ساختمان
مدت: ۱ روز

هزینه: ندارد
توضیحات: با آغاز اعمار ساختمان، مسوولین 

ناحیه شاروالی، ریاست کنترول اعمار و ساختمان 
و پولیس ناحیه از محل کار ساختمانی تفتیش 

مینمایند تا یقینی سازند که آیا شرکت ساختمانی 
دارای مجوز ساختمان میباشد و یا خیر. در 

صورتیکه شرکت ساختمانی دارای مجوز 
ساختمان باشد، میتواند به کار خود ادامه دهد. 

در غیر آن کار پروژه متوقف ساخته میشود، مگر 
اینکه طرفین به ادامه کار در بدل رشوه موافقه 

 )Doing Business( نمایند. پروژه انجام تجارت
هیچگونه اخاذی و مطالبه غیر رسمی و غیر موجه 

را درج این تحقیق نکرده است.

مرحله ۷. اجرای تفتیش تصادفی توسط 
پولیس در جریان اعمار ساختمان

مدت: ۱ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: تفتیش ساحه توسط مسوولین 
اداره شاروالی و یا پولیس طور ماهوار صورت 

میگیرد )طور اوسط شش بار در خصوص پروژه 
های که ۳۰ هفته دوام میکند(. امکان آن وجود 

دارد که مفتشین از شرکت ساختمانی در هر بار 
تفتیش ۵۰۰۰ الی ۱۰۰۰۰ افغانی رشوه مطالبه 

 )Doing Business( نمایند. پروژه  انجام تجارت
هیچگونه اخاذی و مطالبه غیر رسمی و غیر موجه 

را درج این تحقیق نکرده است.

مرحله ۸. اجرای تفتیش تصادفی توسط 
اداره شاروالی در جریان اعمار ساختمان

مدت: ۱ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: به توضیحات مرحله ۷ مراجعه شود.

مرحله ۹. اجرای تفتیش تصادفی توسط 
مسوولین پولیس در جریان اعمار 

ساختمان
مدت: ۱ روز

هزینه: ندارد
توضیحات: به توضیحات مرحله ۷ مراجعه شود.

مرحله ۱۰. اجرای تفتیش تصادفی 
توسط اداره شاروالی در جریان اعمار 

ساختمان
مدت: ۱ روز

هزینه: ندارد
توضیحات: به توضیحات مرحله ۷ مراجعه شود.

مرحله ۱۱. اجرای تفتیش تصادفی 
توسط مسوولین پولیس در جریان 

اعمار ساختمان
مدت: ۱ روز

هزینه: ندارد
توضیحات: به توضیحات مرحله ۷ مراجعه شود.

مرحله ۱۲ حفر چاه عمیق بمنظور تامین 
آبرسانی

زمان: ۷ روز
مصرف: ۲۹۸،۴۰۴ افغانی

توضیحات: در کابل، تامین آبرسانی از طریق 
آب های زیرزمینی و حفر چاه ها صورت میگیرد. 
شرکت ساختمانی مکلف است تا یک حلقه چاه را 

برای تامین آبرسانی حفر نماید. بادرنظرداشت 
نیازمندی های پروژه، شرکت های ساختمانی 
معمواًل چاه های به عمق الی ۵۰  متر را حفر 

مینماید. شرکت ساختمانی متواند که کار حفر 
چاه را خود و یا از طریق قراردادی خصوصی 

انجام دهد. 
بادرنظرداشت کیفیت خاک، حفر چاه بین ۱۰-
۱۰۰۰ دالر امریکایی هزینه میبردارد. در کابل، 

هزینه حفر چاه ۱۰۰ دالر امریکایی فی متر )۵۰۰۰ 
دالر امریکایی برای حفر چاه ۵۰ متره( تخمین 

شده است. 



۲۱ لست مراحل 

مرحله ۱۳. ساختن چاه سپتیک
زمان: ۳۰ روز

هزینه: ۸۹۵،۲۱۱ افغانی
توضیحات:  کابل از موجودیت سیستم وسیع 

فاضآلب بی بهره است. روی این ملحوظ، شرکت 
ساختمانی مکلف به ساختن چاه سپتیک میباشد. 
هزینه آن، بستگی به اندازه چاه سپتیک و کیفیت 

کار ساختمانی دارد. طور اوسط، ساختن چاه 
سپتیک در کابل، ۱۵۰۰۰ دالر امریکایی هزینه 
برداشته و مدت یکماه را دربر میگیرد. شرکت 

ساختمانی میتواند خود و یا از طریق قرارداردی 
خصوصی چاه سپتیک را اعمار نماید.

مراحل اخذ مجوز ساختمان

کندهار )کندهار(
ارزش گدام: ۱،۸۷۹،۹۴۳ افغانی )۳۱،۵۰۰ دالر 

امریکایی(
اعتبار و صحت معلومات جمع آوری شده الی: 

نوامبر ۲۰۱۶۲۰۱۶

مرحله ۱. مرحله ۱. تسلیم درخواسِت 
مجوز ساختمان به اداره شاروالی

مدت: ۱۱ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: برای اخذ مجوز اعمار ساختمان، 
شرکت ساختمانی باید درخواستی اخذ مجوز را، 

ضم کاپی قباله زمین، عنوانی شاروال، به اداره 
شاروالی تسلیم نماید. شاروال اسناد درخواستی 
را به کمیسیون ملکیت ها راجع میسازد. ریاست 
کمیسیون را شاروال بعهده داشته و اعضای آن 

متشکل از نماینده گان سایر ادارات شاروالی 
مانند ریاست ساختمانی، ریاست تخنیکی و 

ریاست ملکیت ها میباشد. 
 کمیسیون ملکیت ها هیٔات انجنیری را مٔوظف 

میسازد تا به ساحه رفته و نقشه زمین را بررسی 
نماید. بنابر داشتن تعدد اندک انجنیران ساحوی، 

زمان انتظار الی یک هفته تخمین شده است.  

مرحله ۲. تفتیش نقشه زمین
مدت: ۱ روز

هزینه: ندارد
توضیحات: انجنیر ساحوی مٔوظف همراه 

با نماینده شرکت ساختمانی به ساحه اعمار 
ساختمان جهت بررسی میروند. انجنیر مٔوظف 

تصاویر جی آی اس )سیستم معلوماتی 
جغرافیایی( ساحه را برداشته، نقشه زمین را 
اندازه گیری و حدود زمین اعمار ساختمان را 

جهت تهیه سکیج نقشه، نشانی مینمایند. 

مرحله ۳. سکیچ نقشه زمین و تایید 
ابتدایی توسط اداره شاروالی

مدت: ۳ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: بعد از تفتیش ساحه اعمار 
ساختمان، انجنیر مٔوظف سکیچ نقشه زمین را 

تهیه نموده و آنرا ضم اسناد درخواستی مینماید. 
سپس، ریاست مربوطه اداره شاروالی اسناد 

درخواستی را تایید و آنرا به شرکت ساختمانی 
میسپارد. نماینده شرکت ساختمانی اسناد 

درخواستی متذکره را به ریاست انکشاف شهری، 
جهت طی مراحل بعدی، تسلیم میکند. 

مرحله ۴. تاییدی اسناد درخواستی 
توسط ریاست انکشاف شهری

مدت: ۲۵ روز
هزینه: ۱۵،۸۳۶ افغانی

توضیحات: شرکت ساختمانی اسناد درخواستی 
را به ریاست انکشاف شهری تسلیم مینماید. 
ریاست انکشاف شهری برای مطالعه موفقیت 

ساختمان مذکور ) که آیا  آیا موقعیت ساختمان 
مذکور در ساحه رهایشی است و یا تجارتی( 
اسناد درخواستی را با ماستر پالن مطابقت 

میدهد. در صورتیکه نتیجه مطالعه مثبت باشد، 
ریاست انکشاف شهری سایر اسناد ذیل را نیز از 

شرکت ساختمانی تقاضا مینمایند:
سکیچ نقشه زمین  	

نقشه مهندسی  	
نقشه و یا پالن  تسهیالت )سیستم برق، آب،   	

فاضالب و تهویه(
تخمین مصارف پروژه  	

کاپی دیپلوم مهندس و یا انجنیر که مسوولیت   	
کار مهندسی و یا انجنیری پروژه را بعهده 

دارد
کاپی الیسنس شرکت ساختمانی که از جانب   	

اداره حمایت از سرمایه گذری افغانستان 
صادر شده باشد

بعد ازینکه شرکت ساختمانی اسناد فوق را به 
ریاست انکشاف شهری تسلیم نمود؛ شعبه 

مهندسی این ریاست، نقشه بیرونی )سرک و پیاده 
رو( و نقشه داخلی )اطاق ها و دهلیزها( را ارزیابی 
مینماید. در صورت موجودیت اشتباهات، نقشه ها 
دوباره به شرکت ساختمانی جهت اصالح فرستاده 

میشود. 
آمریت ساختمانی ریاست انکشاف شهری نقشه 

ها را مطالعه نموده و قوت ساختاری ساختمان را 
بررسی مینمایند. به همین ترتیب، آمریت تخنیکی 

ریاست انکشاف شهری، پالن و یا نقشه تسهیالت 
را بررسی مینمایند. 

آمریت مالی ریاست انکشاف شهری فیس بابت 
مطالعه و ارزیابی نقشه ها را براساس »معیار 
تعین فیس«، محاسبه نموده و ِبل آنرا، جهت 

تادیه از طریق د افغانستان بانک، به متقاضی/
درخواست کننده تسلیم مینماید. تخمین فیس قابل 

تادیه مدت چهار روز را دربر میگیرد. 
فرمول محاسبه فیس ) برای مطالعه و ارزیابی 

نقش ساختمان رهایشی( قرار ذیل است:  
 ۴۷۰۰ x )مساحت ساختمان )فی متر مکعب

  ۰.۰۲   ۰.۰۳۵x x افغانی
طور مثال: فیس قابل تادیه بابت مطالعه و ارزیابی 

نقشه یک گدام به مساحت ۳۹۰۱.۵ متر مکعب، 
۱۲۸۳۶ افغانی میباشد.

عالوه برآن، ریاست انکشاف شهری درخواست 
کننده را به پرداخت فیس دو روزه به انجنیران که 
پالن تخنیکی را مطالعه و ارزیابی مینمایند، ملزم 
میداند، طوریکه مقدار مجموعی بر اساس ۱۵۰۰ 
افغانی فی روز محاسبه میگردد. طور مجموعی، 

شرکت ساختمانی بمقدار ۱۵،۸۳۶ افغانی 

)۱۲۸۳۶ از بابت مطالعه و ارزیابی +  ۳۰۰۰ 
افغانی فیس دو روزه انجنیر( را میپردازد. 

بعد ازینکه کار تمام نقشه ها تکمیل گردید، ریاست 
انکشاف شهری، پالن ساحه را ترتیب و پارامتر 

های ساختمان را مشخص میسازد. شرکت 
ساختمانی با امضٔا روی نقشه ساحه تعهد مینماید 

که کار ساختمانی را در زمین مشخص شده 
و مطابق پالن تایید شده انجام میدهد. ریاست 
انکشاف شهری اسناد متذکره را در سه کاپی 

تهیه نموده که یک کاپی را به ریاست ساختمانی 
شاروالی، کاپی دوم را به شرکت ساختمانی و 

کاپی سوم را نزد ریاست انکشاف شهری حفظ 
میگردد. 

درصورتیکه همه امور شامل این پروسه طور 
درست به پیش رود، ریاست انکشاف شهری ظرف 

سه الی چهار هفته اسناد درخواستی را تایید 
خواهد کرد. سپش، شرکت ساختمانی میتواند، 

جهت اخذ تصدیق نهایی اسناد درخواستی 
خویش را به اداره شاروالی تسلیم نماید. مدت 

تصدیق نهایی اداره شاروالی زمانگیر بوده ولی در 
صورت که شرکت  به پرداخت رشوه و یا استفاده 

از نفوذ مامورین عالیرتبه، وکالی پارلمان و یا 
شورای والیتی مایل باشد، امکان کاهش زمان 

 )Doing Business( انتظار میرود. انجام تجارت
هیچگونه اخاذی و مطالبه غیر رسمی و غیر موجه 

را درج این تحقیق نکرده است.

مرحله ۵. دریافت مجوز ساختمان از 
اداره شاروالی

مدت: ۳۰ روز
هزینه: ۳۹،۰۱۸ افغانی

توضیحات: بعد از تایید اسناد درخواستی توسط 
ریاست انکشاف شهری، شرکت ساختمانی 

بسته درخواستی را به ریاست ساختمانی اداره 
شاروالی جهت محاسبه فیس مجوز ساختمان با 
درنظرداشت مساحت ساختمان )فی متر مربع(، 

تسلیم مینماید. شرکت ساختمانی موظف میگردد 
تا فیس مجوز ساختمان را پرداخته و رسید بانکی 
آن را، یکجا با اسناد درخواستی، به دفتر شاروال 

جهت تصدیق نهایی بسپارد. بعد از تصدیق 
نهایی مجوز ساختمان توسط اداره شاروالی، 

کاپی اسناد مذکور به سایر ادارات شاروالی 
)بمشول پولیس( ارسال گردیده و آنها را از 

صدور مجوز ساختمان به شرکت ساختمانی 
متقاضی، مطلع میسازند. که بر اساس آن شرکت 

ساختمانی میتواند کار اعمار ساختمان را آغاز 
نماید. 

فیس مجوز ساختمان تجارتی بر اساس ۳۰ افغانی 
فی متر مربع محاسبه میگردد. به گونه مثال، گدام 

که مساحت آن ۱،۳۰۰.۶ متر مربع باشد، فیس 
قابل تادیه ۳۹،۰۱۸ افغانی میباشد.

مرحله ۶. اجرای تفتیش تصادفی از 
جریان اعمار ساختمان، توسط اداره 

شاروالی
مدت: ۱ روز

هزینه: ندارد
توضیحات: اداره شاروالی چندین بار از جریان 
کار اعمار ساختمان تفتیش مینماید. تفتیش طور 

تصادفی و بدون اطالع قبلی توسط انجنیران 
مٔوظف صورت میگیرد. اگرچه میزان اجرای 



انجام تجارت در افغانستان ۲۲۲۰۱۷

تفتیش بستگی به محل و نوعیت پروژه ساختمانی 
دارد، ولی طور عموم، در طول هفت ماه پروژه، 

اداره شارولی یکبار در دوماه از پروژه های 
ساختمانی تفتیش بعمل می آورند. اداره شاروالی 
دارای ۱۰ انجنیر در تشکیل بوده که هریک آن به 
یک پروژه مشخص مٔوظف میگردد. درین تفتیش، 

امکان مطالبه رشوه وجود دارد. پروژه انجام 
تجارت )Doing Business( هیچگونه اخاذی و 

مطالبه غیر رسمی و غیر موجه را درج این تحقیق 
نکرده است.

مرحله ۷. اجرای تفتیش تصادفی از 
جریان اعمار ساختمان، توسط اداره 

شاروالی
مدت: ۱ روز

هزینه: ندارد
توضیحات: به توضیحات مرحله ۶ مراجعه شود.

مرحله ۸. اجرای تفتیش تصادفی از 
جریان اعمار ساختمان، توسط اداره 

شاروالی
مدت: ۱ روز

هزینه: ندارد
توضیحات: به توضیحات مرحله ۶ مراجعه شود.

مرحله ۹. اجرای تفتیش تصادفی از 
جریان اعمار ساختمان، توسط اداره 

شاروالی
مدت: ۱ روز

هزینه: ندارد
توضیحات: به توضیحات مرحله ۶ مراجعه شود.

مرحله ۱۰. اجرای تفتیش تصادفی از 
جریان اعمار ساختمان، توسط اداره 

شاروالی
مدت: ۱ روز

هزینه: ۷۰۰ افغانی
توضیحات: در طول مدت اعمار ساختمان، 

ریاست انکشاف شهری، نیز، از کار آن تفتیش 
بعمل می آورد. هزینه هر بار تفتیش، در صورتیکه 
اعمار ساختمان شامل حدود اداری شهر باشد،  

۷۰۰ افغانی بوده؛ و در غیر آن هزینه تفتیش 
۱۰۰۰ افغانی است. 

مرحله ۱۱. اجرای تفتیش تصادفی از 
جریان اعمار ساختمان، توسط اداره 

شاروالی
مدت: ۱ روز

هزینه: ۷۰۰ افغانی
توضیحات: به توضیحات مرحله ۱۰ مراجعه 

شود.

مرحله ۱۲. اجرای تفتیش تصادفی از 
جریان اعمار ساختمان، توسط اداره 

شاروالی
مدت: ۱ روز

هزینه: ۷۰۰ افغانی
توضیحات: به توضیحات مرحله ۱۰ مراجعه 

شود.

مرحله ۱۳. حفر چاه عمیق برای تامین 
آبرسانی

مدت: ۴ روز
هزینه: ۱۱۹،۳۶۱ افغانی

توضیحات: سیستم آبرسانی در کندهار با 
استفاده از آب های زیر زمینی و حفر چاه ها 

تامین میگردد. شرکت ساختمانی مکلف است 
تا برای تامین آبرسانی برای اعمار ساختمان، 

چاه عمیق حفر نماید. طور معمول، شرکت های 
ساختمانی، چاه های به عمق ۳۰-۵۰ متر را برای 

رفع نیازمندی های پروژه حفر مینمایند. شرکت 
ساختمانی میتواند برای این کار، قراردادی 

خصوصی را استخدام نماید.
هزینه حفر چاه به کیفیت خاک بستگی داشته 

ولی اکثرًا در کندهار، حفر چاه ۴۰ دالر امریکایی 
فی متر )۲۰۰۰ دالر امریکایی فی ۵۰ متر( هزینه 

میبردارد. هزینه حفر چاه عادی بین ۷۰۰ الی 
۱۰۰۰ دالر امریکایی تخمین گردیده است.

مرحله ۱۴.  ساختن چاه سپتیک
زمان: ۱۵ روز

هزینه: ۳۵۸،۰۸۴ افغانی
توضیحات:  کندهار از موجودیت سیستم وسیع 

فاضآلب بی بهره است. روی این ملحوظ، شرکت 
ساختمانی مکلف به ساختن چاه سپتیک میباشد. 
هزینه آن، بستگی به اندازه چاه سپتیک و کیفیت 

کار ساختمانی دارد. طور اوسط، ساختن چاه 
سپتیک در کندهار، ۶۰۰۰ دالر امریکایی هزینه 

برداشته و مدت ۱۵ را دربر میگیرد. شرکت 
ساختمانی میتواند خود و یا از طریق قرارداردی 

خصوصی چاه سپتیک را اعمار نماید.

مراحل اخذ مجوز ساختمان

ننگرهار )جالل آباد(
ارزش گدام: ۱،۸۷۹،۹۴۳ افغانی )۳۱،۵۰۰ دالر 

امریکایی(
اعتبار و صحت معلومات جمع آوری شده الی: 

نوامبر ۲۰۱۶

مرحله ۱. تسلیم نمودن درخواست 
مجوز ساختمان به اداره شاروالی

مدت: ۵ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: شرکت ساختمانی درخواست مجوز 
اعمار ساختمان را که حاوی معلومات پیرامون 

ملکیت، پارامتر های زمین و ساختمان پیشنهادی 
بوده، به اداره شاروالی تسلیم مینماید. شرکت، 

همچنان، کاپی قباله زمین که ساختمان روی 
آن اعمار میگردد را به ریاست اداری شاروالی 

تسلیم مینماید. شاروال روی اسناد درخواستی 
امضاء نموده و آنها را به شعبه ملکیت ها، مربوط 

ریاست سکتوری و تخنیکی اداره شاروالی 
)قباًل بنام ریاست ساختمانی یاد میگردید(، 

جهت طی مراحل بعدی، راجع میسازد. شعبه 
ملکیت ها قباله متذکره را با اسناد موجود در 

آرشیف مطابقت داده و صحت اسناد و مالک آن 
تصدیق مینماید. سپس، شعبه ملکیت ها اسناد 

درخواستی را عنوانی انجنیر ساحوی ناحیه 
مربوطه، به ریاست سکتوری تخنیکی ارسال 

میکند.

مرحله ۲. تفتیش نقشه زمین
مدت: ۱ روز

هزینه: ندارد
توضیحات: انجنیر ساحوی همراه با نماینده 

شرکت ساختمانی به ساحه رفته مساحت زمین 
را اندازه، حدود آنرا نشانی و موقعیت زمین را 
بررسی مینمایند )که آیا در محل رهایشی قرار 

دارد و یا تجارتی(.

مرحله ۳. سکیچ نقشه زمین و تاییدی 
ابتدایی توسط اداره شاروالی

مدت: ۷ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: بعد از تکمیل مرحله تفتیش، انجنیر 
ساحوی سکیچ نقشه زمین را تهیه نموده و آنرا 

به ریاست سکتوری و تخنیکی اداره شاروالی 
تسلیم میکند. ریس ریاست سکتوری و تخنیکی 

کاپی اسناد مربوطه را ضم سکیچ نقشه زمین در 
دوسیه حفظ کرده و اصل آنرا طی مکتوب رسمی 
عنوانی ریاست انکشاف شهری ارسال مینماید. 

در اکثر مواقع، شرکت ساختمانی این اسناد را به 
ریاست انکشاف شهری انتقال میدهد تا از ضیاع 

وقت جلوگیری شده باشد. 

مرحله ۴. تایید ابتدایی اسناد توسط 
ریاست انکشاف شهری

مدت: ۳۰ روز
هزینه: ۱۵،۸۳۶ افغانی

توضیحات: زمانیکه اسناد درخواستی به 
ریاست انکشاف شهری تسلیم گردید، آنریاست، 

موقعیت اعمار ساختمان را، در مطابقت با ماستر 
پالن شهری، بررسی مینماید )که آیا در ساحه 

رهایشی قرار دارد و یا ساحه تجارتی(. در 
صورتیکه نتایج مثبت ازین بررسی بدست آید، 

ریاست انکشاف شهری سایر اسناد ذیل را نیز از 
شرکت ساختمانی تقاضا میکند:

سکیچ نقشه زمین  	
نقشه مهندسی  	

نقشه و یا پالن  تسهیالت )سیستم برق، آب،   	
فاضالب و تهویه(

تخمین مصارف پروژه  	
کاپی دیپلوم مهندس و یا انجنیر که مسوولیت   	

کار مهندسی و یا انجنیری پروژه را بعهده 
دارد

کاپی الیسنس شرکت ساختمانی که از جانب   	
اداره حمایت از سرمایه گذری افغانستان 

صادر شده باشد
بعد ازینکه شرکت ساختمانی اسناد فوق را به 

ریاست انکشاف شهری تسلیم نمود؛ شعبه 
مهندسی این ریاست، نقشه بیرونی )سرک و پیاده 
رو( و نقشه داخلی )اطاق ها و دهلیزها( را ارزیابی 
مینماید. در صورت موجودیت اشتباهات، نقشه ها 
دوباره به شرکت ساختمانی جهت اصالح فرستاده 

میشود. 
آمریت ساختمانی ریاست انکشاف شهری نقشه 

ها را مطالعه نموده و قوت ساختاری ساختمان را 
بررسی مینمایند. به همین ترتیب، آمریت تخنیکی 

ریاست انکشاف شهری، پالن و یا نقشه تسهیالت 
را بررسی مینمایند.



۲۳ لست مراحل 

آمریت مالی ریاست انکشاف شهری فیس بابت 
مطالعه و بررسی نقشه ها را محاسبه و بل 

پرداخت را به شرکت ساختمانی تسلیم مینماید. 
نماینده شرکت ساختمانی فیس مذکور را به د 
افغانستان بانک تحویل کرده و رسید بانکی را 

بدست میآورد. فیس مذکور بر اساس فرمول ذیل 
محاسبه میگردد: 

)برای ساختمان های تجارتی( مساحت ساختمان 
۰.۰۲ x ۰.۰۳۵ x ۴،۷۰۰ افغانی x  )فی متر مکعب(

طور مثال: برای گدام به مساحت ۳،۹۰۱.۵ متر 
مکعب، فیس ۱۲،۸۳۶ افغانی قابل تادیه میباشد.
عالوه برآن، ریاست انکشاف شهری درخواست 

کننده را به پرداخت فیس دو روزه به انجنیران که 
پالن تخنیکی را مطالعه و ارزیابی مینمایند، ملزم 
میداند، طوریکه مقدار مجموعی بر اساس ۱۵۰۰ 
افغانی فی روز محاسبه میگردد. طور مجموعی، 

شرکت ساختمانی بمقدار ۱۵،۸۳۶ افغانی 
)۱۲۸۳۶ از بابت مطالعه و ارزیابی +  ۳۰۰۰ 

افغانی فیس دو روزه انجنیر( را میپردازد. 
بعد ازینکه کار بررسی تمام نقشه ها تکمیل 

گردید، ریاست انکشاف شهری، پالن ساحه 
را پرنیت و پارامتر های ساختمان را مشخص 

میسازد. شرکت ساختمانی با امضٔا روی نقشه 
ساحه تعهد مینماید که کار ساختمانی را در زمین 

مشخص شده و مطابق پالن تایید شده انجام 
میدهد. ریاست انکشاف شهری اسناد متذکره را 

در سه کاپی تهیه نموده که یک کاپی را به ریاست 
ساختمانی شاروالی، کاپی دوم را به شرکت 

ساختمانی و کاپی سوم را نزد ریاست انکشاف 
شهری حفظ میگردد. 

مرحله ۵. پرداخت فیس مجوز ساختمان 
و حصول مجوز ساختمان

مدت: ۱۰ روز
هزینه: ۳۲،۱۸۷ افغانی

توضیحات: بعد از پرداخت فیس مطالعه 
و بررسی نقشه، شرکت ساختمانی بسته 

درخواستی تایید شده ی ریاست انکشاف 
شهری را به ریاست سکتوری و تخنیکی اداره 

شاروالی تسلیم میکند. اداره شاروالی فیس 
مجوز ساختمان را بر اساس مساحت ساختمان 

محاسبه کرده و بل آنرا به شرکت ساختمانی 
جهت تادیه در د افغانستان بانک میدهد.  

فیس مجوز ساختمان بر اساس فرمول ذیل 
محاسبه میگردد: 

مساحت ساختمان )متر مکعب( x ۷۵۰ افغانی 
x۰.۰۱ + ٪۱۰    طور مثال: برای ساختمان به 

مساحت ۳،۹۰۱.۵ متر مکعب، مبلغ ۳۲،۱۸۷ 
افغانی قابل تادیه میباشد.

بعد ازینکه رسید بانکی فیس توسط شرکت 
ساختمانی به شاروالی مواصلت نمود، اداره 
شاروالی سه کاپی مکتوب تصدیق را ترتیب؛ 

یکی آنرا به شرکت ساختمانی، دومی را به ناحیه 
مربوطه و سومی را به حوزه مربوطه پولیس 

ارسال مینماید. طی مکتوب متذکره به ادارات 
شاروالی موضوع صدور مجوز ساختمان به 

شرکت ساختمانی درخواست کننده، ابالغ میگردد. 
که بر اساس آن شرکت ساختمانی میتواند کار 

اعمار ساختمان را آغاز نماید.

مرحله ۶. اجرای تفتیش تصادفی ساحه 
اعمار ساختمان، توسط اداره شاروالی

مدت: ۱ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: انجنیر مٔوظف دو و یا سه بار در 
ماه از ساحه اعمار ساختمان، بمنظور بررسی 

پیشرفت در کار،  تفتیش بعمل میآورد. بنابر 
موجودیت تعداد اندک انجنیران ساحوی، حدود 
٪۷۰ کار اعمار ساختمان ها مورد تفتیش قرار 

گرفته است.
انجنیر مٔوظف نتایج هر تفتیش خود را درج ژورنال 
میکند. ژورنال مذکور در دسترس هیچ ارگان قرار 

نمیگیرد-حتی بعد از ختم کار ساختمانی. ازین 
ژورنال بمنظور پیگیری و مراجعه بعدی به آن، در 
موقع بروز مشکالت در کیفیت ساختمان استفاده 

بعمل میآید. 

مرحله ۷. اجرای تفتیش تصادفی از 
جریان اعمار ساختمان، توسط اداره 

شاروالی
مدت: ۱ روز

هزینه: ندارد
توضیحات: به توضیحات مرحله ۶ مراجعه شود.

مرحله ۸. اجرای تفتیش تصادفی از 
جریان اعمار ساختمان، توسط اداره 

شاروالی
مدت: ۱ روز

هزینه: ندارد
توضیحات: به توضیحات مرحله ۶ مراجعه شود.

مرحله ۹. اجرای تفتیش تصادفی از 
جریان اعمار ساختمان، توسط اداره 

شاروالی
مدت: ۱ روز

هزینه: ندارد
توضیحات: به توضیحات مرحله ۶ مراجعه شود.

مرحله ۱۰. اجرای تفتیش تصادفی از 
جریان اعمار ساختمان، توسط اداره 

شاروالی
مدت: ۱ روز

هزینه: ندارد
توضیحات: به توضیحات مرحله ۶ مراجعه شود.

مرحله ۱۱. اجرای تفتیش تصادفی از 
جریان اعمار ساختمان، توسط اداره 

شاروالی
مدت: ۱ روز

هزینه: ندارد
توضیحات: به توضیحات مرحله ۶ مراجعه شود.

مرحله ۱۲. اجرای تفتیش تصادفی از 
جریان اعمار ساختمان، توسط اداره 

شاروالی
مدت: ۱ روز

هزینه: ندارد
توضیحات: به توضیحات مرحله ۶ مراجعه شود.

مرحله ۱۳. اجرای تفتیش تصادفی از 
جریان اعمار ساختمان، توسط اداره 

شاروالی
مدت: ۱ روز

هزینه: ندارد
توضیحات: به توضیحات مرحله ۶ مراجعه شود.

مرحله ۱۴. اجرای تفتیش تصادفی از 
جریان اعمار ساختمان، توسط اداره 

شاروالی
مدت: ۱ روز

هزینه: ندارد
توضیحات: به توضیحات مرحله ۶ مراجعه شود.

مرحله ۱۵. اجرای تفتیش تصادفی از 
جریان اعمار ساختمان، توسط اداره 

شاروالی
مدت: ۱ روز

هزینه: ندارد
توضیحات: به توضیحات مرحله ۶ مراجعه شود.

مرحله ۱۶. اجرای تفتیش تصادفی از 
جریان اعمار ساختمان، توسط اداره 

شاروالی
مدت: ۱ روز

هزینه: ندارد
توضیحات: به توضیحات مرحله ۶ مراجعه شود.

مرحله ۱۷. اجرای تفتیش تصادفی از 
جریان اعمار ساختمان، توسط اداره 

شاروالی
مدت: ۱ روز

هزینه: ندارد
توضیحات: به توضیحات مرحله ۶ مراجعه شود.

مرحله ۱۸. اجرای تفتیش تصادفی از 
جریان اعمار ساختمان، توسط اداره 

شاروالی
مدت: ۱ روز

هزینه: ندارد
توضیحات: به توضیحات مرحله ۶ مراجعه شود.

مرحله ۱۹. اجرای تفتیش تصادفی از 
جریان اعمار ساختمان، توسط اداره 

شاروالی
مدت: ۱ روز

هزینه: ندارد
توضیحات: به توضیحات مرحله ۶ مراجعه شود.

مرحله ۲۰. حفر چاه عمیق بمنظور 
تامین آبرسانی

مدت: ۷ روز
هزینه: ۱۷۹،۰۴۲ افغانی

توضیحات: نیازمندی به آبرسانی با استفاده از 
آب های زیرمینی و حفر چاه های عمیق مرفوع 
میگردد. شرکت ساختمانی مکلف است تا برای 

تامین آبرسانی به پروژه چاه حفر کند. اکثرًا 
شرکت های ساختمانی چاه های به عمق ۵۰ متر 



انجام تجارت در افغانستان ۲۴۲۰۱۷

حفر میکنند ولی با آنهم، اندازه عمق بستگی به 
کیفیت و موقعیت پروژه دارد. شرکت ساختمانی 

میتواند که از طریق قراردادی خصوصی چاه 
مورد نظر را حفر نماید.

اگرچه هزینه حفر چاه مربوط به کیفیت خاک 
میباشد ولی طور اوسط، در جالل آباد حفر یک 

حلقه چاه به ۶۰ دالر امریکایی فی متر )۳۰۰۰ دالر 
امریکایی فی ۵۰ متر( تخمین شده است. 

مرحله ۲۱. ساختن چاه سپتیک
مدت: ۳۰ روز

هزینه: ۴۱۷،۷۶۵ افغانی
توضیحات: جالل آباد از موجودیت سیستم 

فاضالب موثر بی بهره است بناء شرکت 
ساختمانی مکلف است تا چاه سپتیک را تدارک 
ببیند. مساحت چاه سپیتک در جالل آباد، طور 

اوسط، ۳-۴ متر مکعب میباشد. چاه سپتیک به 
این پیمانه حدود ۷۰۰۰ دالر امریکایی هزینه برده 
که کار ساخت آن حدود یک ماه را دربر میگیرد. 

شرکت ساختمانی میتواند خود و یا از طریق 
قراردادی خصوصی چاه سپتیک را مهیا نماید.

 لست مراحل
اخذ لین  برق )دسترسی به انرژی برق(

بلخ )مزار شریف(
)DABS( شرکت برق: د افغانستان برشنا شرکت

اعتبار و صحت معلومات جمع آوری شده الی: 
جون ۲۰۱۶

مرحله ۱. تسلیم درخواستی توزیع برق 
عنوانی شعبه حوزوی »د افغانستان 

برشنا شرکت« واقع مزار شریف؛ 
و تفتیش ساحه توسط مؤظف »د 

افغانستان برشنا شرکت«
مدت: ۱۰ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: مشتری درخواست رسمی توزیع 
برق را عنوانی شعبه حوزوی د افغانستان 

برشنا شرکت واقع مزار شریف تسلیم میکند. 
درخواستی باید شامل موضوعات از قبیل ملکیت 

و شرح فعالیت های که نیازمند برق است )چرا 
برق نیاز است(، باشد.

مرحله ۲. اجرای تفتیش توسط نماینده 
بخش کنترول انرژی، د افغانستان 

برشنا شرکت، واقع مزار شریف
مدت: ۱ روز

هزینه: ندارد
توضیحات:  نمایندٔه بخش کنترول انرژی به 

ساحه میرود تا چگونگی امکان توزیع جدید برق 
را ارزیابی نماید. مفتش مٔوظف همچنان ظرفیت 

استیشن برق جهت تامین نیازمندی به برق را 
بررسی مینماید. در طول این مدت، مشتری نیز، 

در زمان تفتیش حاضر میباشد. در صورتیکه 
نتیجه تفتیش مثبت باشد، ریس عملیاتی د 

افغانستان برشنا شرکت )مزار شریف( تفصیالت 
تخنیکی را به اداره مرکزی د افغانستان برشنا 

شرکت در کابل، ارسال مینماید. 

مرحله ۳. تصدیق درخواستی مذکور 
توسط اداره مرکزی د افغانستان برشنا 

شرکت در کابل، و پرداخت فیس بابت 
توزیع برق
مدت: ۱۴ روز

هزینه: ۸۴،۱۰۰ افغانی )۸۴،۰۰۰ افغانی فیس 
توزیع برق }۶۰۰ افغانی فی کیلو ولت-امپیر{ + 

۱۰۰ افغانی مبلغ بابت درخواستی(
توضیحات: اداره مرکزی د افغانستان برشنا 

شرکت، اسناد درخواستی مربوط به ترانسفارمر 
توزیعی سب ستیشن را تصدیق نموده، و آنرا 

دوباره به شعبه خود در مزار شریف، جهت طی 
مراحل بعدی، راجع میسازد. ضمن آن، مشتری 

مبلغ قابل تادیه بابت توزیع برق را به بانک 
تحویل کرده، رسید بانکی را به شرکت برشنا 

تسلیم مینماید. مبلغ مذکور توسط اداره مرکزی د 
افغانستان برشنا شرکت تعین گردیده و در تمام 
شهر ها قابل تادیه میباشد، طوریکه برای توزیع 

برق سه فاز و یک فاز به ملکیت های تجارتی، 
مبلغ ۶۰۰ افغانی فی  کیلوولت- امپیر اخذ 

میگردد. شرکت برشنا هیچ گونه سپرده تضمینی 
را از مشتری مطالبه نمیکند.

مرحله ۴. خریداری ترانسفارمر و انجام 
کار های نصب ترانسفارمر

مدت: ۵۰ روز
هزینه: ۵۹۶،۸۰۷ افغانی )۱۰،۰۰۰ دالر 

امریکایی( )هزینه امور توزیع برق، بشمول 
ترانسفارمر و هزینه بابت کار و مزد کارگر(

توضیحات: بخش پالن و انجنیری شرکت برشنا 
در مزار شریف، هیٔات سه نفری مفتشین را تعین 
میکند. هیٔات مٔوظف میگردد تا اندازه ترانسفارمر 
مورد نیاز را تعین و لست تجهیزات و لوازم مورد 
ضرورت را به مشتری بسپارد. سپس، مشتری، 

اختیار دارد، لوازم مذکور را از طریق برشنا 
شرکت تدارک نماید و یا هم از بازار خریداری 
کند. سایر امور این مرحله، نیز توسط مشتری 
و یا شرکت برشنا انجام شده میتواند؛ ولی در 

اکثر موارد، مشترکین ترجیح داده اند که کار های 
مربوط به توزیع برق توسط شرکت برشنا انجام 

پذیرد. درهمچو حاالت، مشتری مکلف به پرداخت 
٪۱۰ مبلغ که مصرف خریداری لوازم و تجهیزات 

گردیده، را به شرکت برشنا میپردازد. 
لوازم که باید خریداری گردد، قرار ذیل است:

ترانسفارمر۱۴۰ کیلوولت )تقریباً ۴۰۰۰ دالر   	
امریکایی(

سویچ بورد ۶۳۰ )۱۰۰۰ دالر امریکایی(  	
سه عدد سویچ خشکه )فی دانه ۶۰۰ دالر   	

امریکایی(
پایه برق، برای انتقال لین برق )۲۵۰۰ دالر   	

امریکایی(
سایر لوازم )فیوز، ارستر یا برقگیر، کیبل   	

فوالدی برای انتقال برق(

مرحله *۵. تایید ترانسفارمر و لوازم 
خریداری شده

مدت: ۱۴ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: الزم است تا مشتری، تاییدی نماینده 
شرکت برشنا را، در خصوص ترانسفارمر و 

لوازم خریداری شده کسب نماید. روی این 
ملحوظ، هیٔات سه نفری که از بخش پالن و 

انجنیری شرکت برشنا شرکت تعین گردیده، 
مٔوظف اند تا ترانسفارمر و لوازم خریداری شده 

را تفتیش و تصدیق نمایند؛ سپس، کار توزیع 
برق رسمًا اغاز شده میتواند. 

مرحله ۶. خریداری میتر از برشنا 
شرکت، و کسب اجازه مبنی بر نصب آن

مدت: ۱۴ روز
هزینه: ۵۵،۰۰۰ افغانی )هزینه میتر، لوازم 

مربوطه، مزد کارگر و کار نصب میتر(
توضیحات: مشتری میتواند، میتر برق را از 

شرکت برشنا و یا هم از بازار خریداری نماید. 
در مزار شریف، اکثر مشترکین ترجیح داده اند 

تا شرکت برشنا میتر مورد نظر شانرا تدارک 
نمایند. 

مرحله ۷. نصب میتر توسط مؤظفین د 
افغانستان برشنا شرکت، و توزیع برق

مدت: ۵ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: میتر توسط تیم تخنیکی شرکت 
برشنا نصب میگردد. بعد ازینکه لین برق، نیز، 

وصل گردید، مرحله انتقال برق آغاز میشود و در 
ابتداء، گذاشته میشود تا لین برق بار الکتریکی 

خود را تکمیل نماید. سپس، سویچ خشکه طرِف 
ولتاژ متوسط، بمنظور بررسی فعالیت میتر و 

ترانسفارمر، را روشن میکنند. در اخیر، سویچ 
اصلی طرِف ولتاژ پایین ن روشن میکنند ، و 

با افزایش و کاهش بار الکتریکی برای مدت دو 
ساعت پیهم، فعالیت میتر برق، ارزیابی میگردد. 

در صورتیکه سیستم توزیع برق بدون کدام 
نقیصه فعالیت نماید، میتر نصب شده سرغچ 

میگردد و به مشتری طور کتبی اجازه استفاده از 
برق داده میشود.

زمانیکه جریان برق وصل گردید و استفاده از 
آن عماًل میسر شد، مشترک ملزم به پرداخت ۱٪ 

مجموع مبلغ بل برق میباشد.

اخذ لین  برق )دسترسی به انرژی برق(

هرات )هرات(
)DABS( شرکت برق: د افغانستان برشنا شرکت

اعتبار و صحت معلومات جمع آوری شده الی: 
نوامبر ۲۰۱۶

مرحله ۱. تسلیم درخواستی توزیع 
برق عنوانی اداره مرکزی »د افغانستان 

برشنا شرکت« در کابل؛ و تفتیش ساحه 
توسط مؤظف »د افغانستان برشنا 

شرکت«
مدت: ۳۰ روز

*این مرحله با مراحل قبلی طورهمزمان تکمیل شده میتواند.



۲۵ لست مراحل 

هزینه: ۵۰۰۰ افغانی )هزینه سفر دوطرفه به 
کابل(

توضیحات: برای توزیع برق سه فاز در هرات، 
مشتری درخواستی خویش را به اداره مرکزی د 
افغانستان برشنا شرکت در کابل تسلیم میکند. 

بنابر ملحوظات امنیتی، اکثر سفر ها بین هرات و 
کابل ذریعه طیاره صورت میگیرد. 

در حال حاضر، توزیع برق در هرات تنها به پارک 
های صنعتی قابل اجراء است. 

مرحله ۲. تفتیش ساحه توسط نماینده 
ریاست عملیاتی شرکت برشنا، هرات

مدت: ۱ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: نمایندٔه ریاست عملیاتی به ساحه 
میرود تا چگونگی امکان توزیع جدید برق را 

ارزیابی نماید. مفتش مٔوظف همچنان ظرفیت 
استیشن برق، جهت تامین توزیع جدید برق، را 

بررسی مینماید. در طول این مدت، مشتری نیز، 
در زمان تفتیش حاضر میباشد. در صورتیکه 

نتیجه تفتیش مثبت باشد، ریس عملیاتی )هرات( 
تفصیالت تخنیکی را به اداره مرکزی د افغانستان 

برشنا شرکت در کابل، ارسال مینماید.

مرحله ۳. تصدیق درخواستی مذکور 
توسط اداره مرکزی د افغانستان برشنا 

شرکت در کابل، و پرداخت فیس بابت 
توزیع برق
مدت: ۳۰ روز

هزینه: ۸۹،۱۰۰ افغانی )۸۴،۰۰۰ افغانی فیس 
توزیع برق }۶۰۰ افغانی فی کیلو ولت-امپیر{ + 

۱۰۰ افغانی مبلغ بابت درخواستی+ ۵۰۰۰ افغانی 
هزینه سفر دوطرفه به کابل(

توضیحات: اداره مرکزی د افغانستان برشنا 
شرکت، اسناد درخواستی مربوط به ترانسفارمر 

توزیعی سب ستیشن را تصدیق نموده، و آنرا 
دوباره به نماینده گی شرکت برشنا به هرات، 
جهت طی مراحل بعدی، راجع میسازد. ضمن 

آن، مشتری مبلغ قابل تادیه بابت توزیع برق را به 
بانک تحویل کرده، رسید بانکی را به شرکت برشنا 
تسلیم مینماید. مبلغ مذکور توسط اداره مرکزی د 
افغانستان برشنا شرکت تعین گردیده و در تمام 
شهر ها قابل تادیه میباشد، طوریکه برای توزیع 

برق سه فاز و یک فاز به ملکیت های تجارتی، مبلغ 
۶۰۰ افغانی فی  کیلوولت- امپیر اخذ میگردد. 
شرکت برشنا هیچ گونه سپرده تضمینی را از 

مشتری مطالبه نمیکند.

مرحله ۴. خریداری ترانسفارمر و انجام 
کار های نصب ترانسفارمر

مدت: ۶۰ روز
هزینه: ۵۹۶،۸۰۷ افغانی )۱۰،۰۰۰ دالر 

امریکایی( )هزینه امور توزیع برق، بشمول 
ترانسفارمر و هزینه بابت کار و مزد کارگر(

توضیحات: بخش پالن و انجنیری شرکت برشنا 
در مزار شریف، هیٔات سه نفری مفتشین که در 
ترکیب آن، یک تن از ریاست پالن و انجنیری، 

یک تن از ریاست شبکه و یک تن دیگر از ریاست 
توسعه شبکه میباشد، را تعین میکند. هیٔات 

مٔوظف میگردد تا اندازه ترانسفارمر مورد نیاز 

را تعین و لست تجهیزات و لوازم مورد ضرورت 
را به مشتری بسپارد. سپس، مشتری، اختیار 

دارد، لوازم مذکور را از طریق شرکت برشنا 
تدارک نماید و یا هم از بازار خریداری کند. 

سایر امور این مرحله، نیز توسط مشتری و یا 
شرکت برشنا انجام شده میتواند؛ ولی در اکثر 
موارد، مشترکین برق در هرات ترجیح داده اند 

که کار های مربوط به توزیع برق توسط مشتری  
انجام پذیرد. در غیر آن، اگر تهیه و تدارکات به 

عهده برشنا شرکت قرار گیرد، مشتری مکلف به 
پرداخت ٪۱۰ مبلغ از مجموع مصرف خریداری 

لوازم و تجهیزات ، را به شرکت برشنا میپردازد. 
لوازم که باید خریداری گردد، قرار ذیل است:

ترانسفارمر۱۴۰ کیلوولت )تقریباً ۴۰۰۰ دالر   	
امریکایی(

سویچ بورد ۶۳۰ )۱۰۰۰ دالر امریکایی(  	
سه عدد سویچ خشکه )فی دانه ۶۰۰ دالر   	

امریکایی(
پایه برق، برای انتقال لین برق )۲۵۰۰ دالر   	

امریکایی(
سایر لوازم )فیوز، ارستر یا برقگیر، کیبل   	

فوالدی برای انتقال برق(

مرحله *۵. تایید ترانسفارمر و لوازم 
خریداری شده

مدت: ۱۴ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: الزم است تا مشتری، تاییدی نماینده 
شرکت برشنا را، در خصوص ترانسفارمر و 

لوازم خریداری شده کسب نماید. روی این 
ملحوظ، هیٔات سه نفری که از ریاست عملیاتی 

شرکت برشنا تعین گردیده، مٔوظف اند تا 
ترانسفارمر و لوازم خریداری شده را تفتیش 
و تصدیق نموده و گزارش نتایج تفتیش را به 

ریاست عملیاتی شرکت برشنا ارسال مینماید .

مرحله ۶. خریداری میتر و کسب اجازه 
نصب آن

مدت: ۱۴ روز
هزینه: ۵۵،۰۰۰ افغانی )هزینه میتر، لوازم 

مربوطه، مزد کارگر و کار نصب میتر(
توضیحات: درین مرحله، مشتری میتر برق را 

خریداری مینماید. نماینده گی شرکت برشنا در 
هرات، نمیتواند میتر مورد نیاز را فراهم نماید، 
فلهذا، خریداری و تدارک میتر بدوش مشتری 

میباشد.

مرحله ۷. نصب میتر  و توزیع برق
مدت: ۵ روز

هزینه: ندارد
توضیحات: ریاست تخنیکی شرکت برشنا 

ترانسفارم را بررسی و نصب کرده، و جریان 
برق را به شبکه وصل میکند. در هرات، نصب 

میتر، بدوش مشتری میباشد.
بعد ازینکه لین برق، نیز، وصل گردید، مرحله 

انتقال برق آغاز میشود و در ابتداء، گذاشته 
میشود تا لین برق بار الکتریکی خود را تکمیل 

نماید. سپس، سویچ خشکه طرِف ولتاژ متوسط، 
بمنظور بررسی فعالیت میتر و ترانسفارمر، را 

روشن میکنند. در اخیر، سویچ اصلی طرِف ولتاژ 
پایین را روشن میکنند ، و با افزایش و کاهش بار 

الکتریکی برای مدت دو ساعت پیهم، فعالیت میتر 
برق، ارزیابی میگردد. در صورتیکه سیستم توزیع 

برق بدون کدام نقیصه فعالیت نماید، میتر نصب 
شده سرغچ میگردد و به مشتری طور کتبی اجازه 

استفاده از برق داده میشود.
زمانیکه جریان برق وصل گردید و استفاده از 

آن عماًل میسر شد، مشترک ملزم به پرداخت ۱٪ 
مجموع مبلغ بل برق میباشد.

اخذ لین  برق )دسترسی به انرژی برق(

کابل )کابل(
)DABS( شرکت برق: د افغانستان برشنا شرکت

اعتبار و صحت معلومات جمع آوری شده الی: 
نوامبر ۲۰۱۶

مرحله ۱. تسلیم درخواستی توزیع برق 
عنوانی شعبه حوزوی »د افغانستان 

برشنا شرکت« واقع مزار شریف؛ 
و تفتیش ساحه توسط مؤظف »د 

افغانستان برشنا شرکت«
مدت: ۲۱ روز

هزینه: ۸۴،۱۰۰ افغانی )۸۴،۰۰۰ افغانی فیس 
توزیع برق }۶۰۰ افغانی فی کیلو ولت-امپیر{ + 

۱۰۰ افغانی مبلغ بابت درخواستی(
توضیحات: مشتری درخواست رسمی توزیع 

برق را عنوانی ریاست د افغانستان برشنا شرکت 
)کابل( تسلیم میکند. نماینده ریاست شرکت 
برشنا، به ساحه رفته تا امکان توزیع برق به 

درخواست کننده را بررسی نماید. در صورت 
موجودیت ظرفیت کافی برق، درخواستی توزیع 

برق تایید میگردد.
برای توزیع برق سه فاز و یک فاز به ملکیت های 

تجارتی، مبلغ ۶۰۰ افغانی فی  کیلوولت- امپیر اخذ 
میگردد. شرکت برشنا هیچ گونه سپرده تضمینی 

را از مشتری مطالبه نمیکند.

مرحله ۲. اجرای تفتیش توسط نماینده 
بخش کنترول انرژی، د افغانستان 

برشنا شرکت، واقع مزار شریف
مدت: ۱۴ روز
هزینه: ندارد

توضیحات:  در اجرای تفتیش ساحوی، بخش 
های مختلف ریاست برِق شرکت برشنا ذیدخل 

میباشند. نماینده گان این بخش ها، زمان تفتیش 
را تعین کرده و به ساحه میروند. در طول این 

مدت، مشتری نیز، در زمان تفتیش حاضر 
میباشد. بعد از تکمیل مرحله تفتیش، ریاست برِق 
شرکت برشنا، مصارف توزیع برق را طی نامه ی 

رسمی به مشتری ابالغ مینماید. 

مرحله ۳. خریداری ترانسفارمر و انجام 
کار های نصب ترانسفارمر

مدت: ۶۰ روز
هزینه: ۷۱۶،۱۶۹ افغانی )۱۲،۰۰۰ دالر 

امریکایی( )هزینه امور توزیع برق، بشمول 
ترانسفارمر و هزینه بابت کار و مزد کارگر(

توضیحات: ریاست شرکت برشنا، هیٔات سه 
نفری مفتشین را تعین میکند. هیٔات مٔوظف 

میگردد تا اندازه ترانسفارمر مورد نیاز را تعین 

*این مرحله با مراحل قبلی طورهمزمان تکمیل شده میتواند.



انجام تجارت در افغانستان ۲۶۲۰۱۷

و لست تجهیزات و لوازم مورد ضرورت را به 
مشتری بسپارد. سپس، مشتری، اختیار دارد، 
لوازم مذکور را از طریق شرکت برشنا تدارک 

نماید و یا هم از بازار خریداری کند. سایر امور 
این مرحله، نیز توسط مشتری و یا شرکت برشنا 

انجام شده میتواند؛ ولی در اکثر موارد، مشترکین 
ترجیح داده اند که کار های مربوط به توزیع برق 
توسط مشتری انجام پذیرد. در صورتیکه شرکت 

برشنا به تهیه و تدارک لوازم برگزیده شود، 
مشتری مکلف به پرداخت مبلغ ٪۱۰ از مجموع 
مصرف خریداری لوازم و تجهیزات، به شرکت 

برشنا میباشد. 
لوازم که باید خریداری گردد، قرار ذیل است:

ترانسفارمر۱۴۰ کیلوولت )تقریباً ۴۰۰۰ دالر   	
امریکایی(

سویچ بورد ۶۳۰ )۱۰۰۰ دالر امریکایی(  	
سه عدد سویچ خشکه )فی دانه ۶۰۰ دالر   	

امریکایی(
پایه برق، برای انتقال لین برق )۲۵۰۰ دالر   	

امریکایی(
سایر لوازم )فیوز، ارستر یا برقگیر، کیبل   	

فوالدی برای انتقال برق(

مرحله ۴*. تایید ترانسفارمر و لوازم 
خریداری شده

مدت: ۱۴ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: الزم است تا مشتری، تاییدی نماینده 
شرکت برشنا را، در خصوص ترانسفارمر و 

لوازم خریداری شده کسب نماید. روی این 
ملحوظ، هیٔات سه نفری که از ریاست عملیاتی 

شرکت برشنا تعین گردیده، مٔوظف اند تا 
ترانسفارمر و لوازم خریداری شده را تفتیش 
و تصدیق نموده و گزارش نتایج تفتیش را به 

ریاست عملیاتی شرکت برشنا ارسال مینماید .

مرحله ۵. خریداری میتر از شرکت 
برشنا و کسب اجازه نصب آن

مدت: ۱۴ روز
هزینه: ۵۵،۰۰۰ افغانی )هزینه میتر، لوازم 

مربوطه، مزد کارگر و کار نصب میتر(
توضیحات: درین مرحله، مشتری میتر برق را 
خریداری مینماید. در کابل، میتر برق در بازار 

قابل دریافت بوده و هم شرکت برشنا میتواند آنرا 
به مشتری بفروشد. طور معمول، اکثر مشتریان 

میتر مورد نیاز را از شرکت برشنا خریداری 
مینمایند. 

مرحله ۶. نصب میتر  توسط نماینده 
شرکت برشنا و توزیع برق

مدت: ۵ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: ریاست تخنیکی شرکت برشنا 
ترانسفارمر را بررسی و نصب کرده، و جریان 

برق را به شبکه وصل میکند. وظیفه نصب میتر، 
همچنان، بدوش ریاست تخنیکی میباشد.

بعد ازینکه لین برق، نیز، وصل گردید، مرحله 
انتقال برق آغاز میشود و در ابتداء، گذاشته 

میشود تا لین برق بار الکتریکی خود را تکمیل 
نماید. سپس، سویچ خشکه طرِف ولتاژ متوسط، 

بمنظور بررسی فعالیت میتر و ترانسفارمر، را 
روشن میکنند. در اخیر، سویچ اصلی طرِف ولتاژ 
پایین را روشن میکنند، و با افزایش و کاهش بار 
الکتریکی برای مدت دو ساعت پیهم، فعالیت میتر 

برق، ارزیابی میگردد. در صورتیکه سیستم توزیع 
برق بدون کدام نقیصه فعالیت نماید، میتر نصب 

شده سرغچ میگردد و به مشتری طور کتبی اجازه 
استفاده از برق داده میشود.

زمانیکه جریان برق وصل گردید و استفاده از 
آن عماًل میسر شد، مشترک ملزم به پرداخت ۱٪ 

مجموع مبلغ بل برق میباشد.

اخذ لین  برق )دسترسی به انرژی برق(

کندهار )کندهار(
)DABS( شرکت برق: د افغانستان برشنا شرکت

اعتبار و صحت معلومات جمع آوری شده الی: 
نوامبر ۲۰۱۶

مرحله ۱. تسلیم درخواستی توزیع 
برق عنوانی اداره »د افغانستان برشنا 

شرکت« در کابل؛ و تفتیش ساحه 
توسط مؤظف »د افغانستان برشنا 

شرکت«
مدت: ۱۵ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: مشتری، اسناد درخواستی را از 
طریق خدمات ُپستی، عنوانی اداره مرکزی »د 
افغانستان برشنا شرکت« به کابل میفرستد. 

درخواستی مذکور دربرگیرنده معلومات در باره 
ملکیت و توضیح فعالیت که نیازمند برق است، 

میباشد.

مرحله ۲. اجرای تفتیش ساحه توسط 
نماینده شعبه»د افغانستان برشنا 

شرکت« در کندهار
مدت: ۱ روز

هزینه: ندارد
توضیحات: نماینده بخش کنترول انرژی شرکت 
برشنا کندهار به ساحه میرود تا چگونگی امکان 
توزیع جدید برق را ارزیابی نماید. مفتش مٔوظف 

همچنان ظرفیت استیشن برق، جهت تامین توزیع 
جدید برق، را بررسی مینماید. در طول این مدت، 

مشتری نیز، در زمان تفتیش حاضر میباشد. 
در صورتیکه نتیجه تفتیش مثبت باشد، ریس 

عملیاتی شرکت برشنا کندهار تفصیالت تخنیکی 
را به اداره مرکزی د افغانستان برشنا شرکت در 

کابل، طور حضوری تسلیم مینماید.

مرحله ۳. تصدیق درخواستی توسط 
اداره مرکزی »د افغانستان برشنا 

شرکت« در کابل، و پرداخت فیس بابت 
توزیع برق
مدت: ۱۴ روز

هزینه: ۸۹،۱۰۰ افغانی )۸۴،۰۰۰ افغانی فیس 
توزیع برق }۶۰۰ افغانی فی کیلو ولت-امپیر{ + 

۱۰۰ افغانی مبلغ بابت درخواستی+ ۵۰۰۰ افغانی 
هزینه سفر دوطرفه به کابل(

توضیحات: اداره مرکزی د افغانستان برشنا 
شرکت، اسناد درخواستی مربوط به ترانسفارمر 

توزیعی سب ستیشن را تصدیق نموده، و آنرا 
دوباره به نماینده گی شرکت برشنا به کندهار، 
جهت طی مراحل بعدی، راجع میسازد. ضمن 

آن، مشتری مبلغ قابل تادیه بابت توزیع برق را 
به بانک تحویل کرده، رسید بانکی را به شرکت 
برشنا تسلیم مینماید. مبلغ مذکور توسط اداره 

مرکزی »د افغانستان برشنا شرکت« تعین 
گردیده و در تمام شهر ها قابل تادیه میباشد، 
طوریکه برای توزیع برق سه فاز و یک فاز به 

ملکیت های تجارتی، مبلغ ۶۰۰ افغانی فی  
کیلوولت- امپیر اخذ میگردد. شرکت برشنا 

هیچ گونه سپرده تضمینی را از مشتری مطالبه 
نمیکند.

مرحله ۴. خریداری ترانسفارمر و انجام 
کار های نصب ترانسفارمر

مدت: ۶۰ روز
هزینه: ۵۹۶،۸۰۷ افغانی )۱۰،۰۰۰ دالر 

امریکایی( )هزینه امور توزیع برق، بشمول 
ترانسفارمر و هزینه بابت کار و مزد کارگر(

توضیحات: بخش پالن و انجنیری شرکت برشنا 
کندهار، هیٔات سه نفری مفتشین که در ترکیب 

آن، یک تن از ریاست پالن و انجنیری، یک تن از 
ریاست شبکه و یک تن دیگر از ریاست توسعه 

شبکه میباشد، را تعین میکند. هیٔات مٔوظف 
میگردد تا اندازه ترانسفارمر مورد نیاز را تعین 

و لست تجهیزات و لوازم مورد ضرورت را به 
مشتری بسپارد. سپس، مشتری، اختیار دارد، 
لوازم مذکور را از طریق شرکت برشنا تدارک 

نماید و یا هم از بازار خریداری کند. سایر امور 
این مرحله، نیز توسط مشتری و یا شرکت 

برشنا انجام شده میتواند؛ ولی در اکثر موارد، 
مشترکین برق در کندهار ترجیح داده اند که 

کار های مربوط به توزیع برق توسط مشتری  
انجام پذیرد. در غیر آن، اگر تهیه و تدارکات به 

عهده برشنا شرکت قرار گیرد، مشتری مکلف به 
پرداخت ٪۱۰ مبلغ از مجموع مصرف خریداری 

لوازم و تجهیزات ، را به شرکت برشنا میپردازد. 
لوازم که باید خریداری گردد، قرار ذیل است:

ترانسفارمر۱۴۰ کیلوولت )تقریباً ۴۰۰۰ دالر   	
امریکایی(

سویچ بورد ۶۳۰ )۱۰۰۰ دالر امریکایی(  	
سه عدد سویچ خشکه )فی دانه ۶۰۰ دالر   	

امریکایی(
پایه برق، برای انتقال لین برق )۲۵۰۰ دالر   	

امریکایی(
سایر لوازم )فیوز، ارستر یا برقگیر، کیبل   	

فوالدی برای انتقال برق(

مرحله *۵. تایید ترانسفارمر و لوازم 
خریداری شده

مدت: ۱۴ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: الزم است تا مشتری، تاییدی نماینده 
شرکت برشنا را، در خصوص ترانسفارمر و 

لوازم خریداری شده کسب نماید. روی این 
ملحوظ، هیٔات سه نفری که از ریاست پالن و 
انجنیری شرکت برشنا کندهار تعین گردیده، 

مٔوظف اند تا ترانسفارمر و لوازم خریداری شده 
را تفتیش و تصدیق نمایند. بعد از تصدیق لوازم، 

کار توزیع برق آغاز شده میتواند. 

*این مرحله با مراحل قبلی طورهمزمان تکمیل شده میتواند.



۲۷ لست مراحل 

مرحله ۶. خریداری میتر از شرکت 
برشنا و کسب اجازه نصب آن

مدت: ۱۴ روز
هزینه: ۵۵،۰۰۰ افغانی )هزینه میتر، لوازم 

مربوطه، مزد کارگر و کار نصب میتر(
توضیحات: در کندهار، میتر برق در بازار قابل 
دریافت بوده و هم شرکت برشنا میتواند آنرا به 

مشتری بفروشد. طور معمول، اکثر مشتریان 
میتر مورد نیاز را از شرکت برشنا خریداری 

مینمایند. 

مرحله ۷. نصب میتر  توسط نماینده 
شرکت برشنا و توزیع برق

مدت: ۵ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: ریاست تخنیکی شرکت برشنا میتر 
را نصب میکند.

بعد ازینکه لین برق، نیز، وصل گردید، مرحله 
انتقال برق آغاز میشود و در ابتداء، گذاشته 

میشود تا لین برق بار الکتریکی خود را تکمیل 
نماید. سپس، سویچ خشکه طرِف ولتاژ متوسط، 

بمنظور بررسی فعالیت میتر و ترانسفارمر، را 
روشن میکنند. در اخیر، سویچ اصلی طرِف ولتاژ 

پایین را روشن مکنند، و با افزایش و کاهش بار 
الکتریکی، برای مدت دو ساعت پیهم، فعالیت میتر 
برق، ارزیابی میگردد. در صورتیکه سیستم توزیع 

برق بدون کدام نقیصه فعالیت نماید، میتر نصب 
شده سرغچ میگردد و به مشتری طور کتبی اجازه 

استفاده از برق داده میشود.
زمانیکه جریان برق وصل گردید و استفاده از 

آن عماًل میسر شد، مشترک ملزم به پرداخت ۱٪ 
مجموع مبلغ بل برق میباشد.

اخذ لین  برق )دسترسی به انرژی برق(

ننگرهار )جالل آباد(
)DABS( شرکت برق: د افغانستان برشنا شرکت

اعتبار و صحت معلومات جمع آوری شده الی: 
نوامبر ۲۰۱۶

مرحله ۱. تسلیم درخواستی توزیع 
برق عنوانی اداره »د افغانستان برشنا 

شرکت« در کابل؛ و تفتیش ساحه 
توسط مؤظف »د افغانستان برشنا 

شرکت«
مدت: ۱۰ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: مشتری، اسناد درخواستی را از 
طریق خدمات ُپستی، عنوانی اداره مرکزی »د 
افغانستان برشنا شرکت« به کابل میفرستد. 

درخواستی مذکور دربرگیرنده معلومات در باره 
ملکیت و توضیح فعالیت که نیازمند برق است، 

میباشد.

مرحله ۲. اجرای تفتیش ساحه توسط 
نماینده شعبه»د افغانستان برشنا 

شرکت« جالل آباد
مدت: ۱ روز

هزینه: ندارد

توضیحات: نماینده ریاست عملیاتی شرکت 
برشنا جالل آباد به ساحه میرود تا چگونگی 

امکان توزیع جدید برق را ارزیابی نماید. مفتش 
مٔوظف همچنان ظرفیت استیشن برق، جهت 

تامین توزیع جدید برق، را بررسی مینماید. در 
طول این مدت، مشتری نیز، در زمان تفتیش 

حاضر میباشد. در صورتیکه نتیجه تفتیش مثبت 
باشد، ریس عملیاتی شرکت برشنا جالل آباد 

تفصیالت تخنیکی را به اداره مرکزی د افغانستان 
برشنا شرکت به کابل، ارسال مینماید.

مرحله ۳. تصدیق درخواستی توسط 
اداره مرکزی »د افغانستان برشنا 

شرکت« در کابل، و پرداخت فیس بابت 
توزیع برق
مدت: ۱۴ روز

هزینه: ۸۴،۱۰۰ افغانی )۸۴،۰۰۰ افغانی فیس 
توزیع برق }۶۰۰ افغانی فی کیلو ولت-امپیر{ + 

۱۰۰ افغانی مبلغ بابت درخواستی(
توضیحات: اداره مرکزی د افغانستان برشنا 

شرکت، اسناد درخواستی مربوط به ترانسفارمر 
توزیعی سب ستیشن را تصدیق نموده، و آنرا 

دوباره به نماینده گی شرکت برشنا جالل آباد، 
جهت طی مراحل بعدی، راجع میسازد. ضمن 

آن، مشتری مبلغ قابل تادیه بابت توزیع برق را 
به بانک تحویل کرده، رسید بانکی را به شرکت 
برشنا تسلیم مینماید. مبلغ مذکور توسط اداره 

مرکزی »د افغانستان برشنا شرکت« تعین 
گردیده و در تمام شهر ها قابل تادیه میباشد، 
طوریکه برای توزیع برق سه فاز و یک فاز به 

ملکیت های تجارتی، مبلغ ۶۰۰ افغانی فی  
کیلوولت- امپیر اخذ میگردد. شرکت برشنا 

هیچ گونه سپرده تضمینی را از مشتری مطالبه 
نمیکند.

مرحله ۴. خریداری ترانسفارمر و انجام 
کار های نصب ترانسفارمر

مدت: ۶۰ روز
هزینه: ۵۹۶،۸۰۷ افغانی )۱۰،۰۰۰ دالر 

امریکایی( )هزینه امور توزیع برق، بشمول 
ترانسفارمر و هزینه بابت کار و مزد کارگر(

توضیحات: ریاست پالن و انجنیری شرکت 
برشنا جالل آباد، هیٔات سه نفری مفتشین که در 

ترکیب آن، یک تن از ریاست پالن و انجنیری، 
یک تن از ریاست شبکه و یک تن دیگر از ریاست 

توسعه شبکه میباشد، را تعین میکند. هیٔات 
مٔوظف میگردد تا اندازه ترانسفارمر مورد نیاز 

را تعین و لست تجهیزات و لوازم مورد ضرورت 
را به مشتری بسپارد. سپس، مشتری، اختیار 

دارد، لوازم مذکور را از طریق شرکت برشنا 
تدارک نماید و یا هم از بازار خریداری کند. سایر 

امور این مرحله، نیز توسط مشتری و یا شرکت 
برشنا انجام شده میتواند؛ ولی در اکثر موارد، 
مشترکین برق در جالل آباد ترجیح داده اند که 
کار های مربوط به توزیع برق توسط مشتری  

انجام پذیرد. در غیر آن، اگر تهیه و تدارکات به 
عهده برشنا شرکت قرار گیرد، مشتری مکلف به 
پرداخت ٪۱۰ مبلغ از مجموع مصرف خریداری 

لوازم و تجهیزات ، را به شرکت برشنا میپردازد. 
لوازم که باید خریداری گردد، قرار ذیل است:

ترانسفارمر۱۴۰ کیلوولت )تقریباً ۴۰۰۰ دالر   	
امریکایی(

سویچ بورد ۶۳۰ )۱۰۰۰ دالر امریکایی(  	
سه عدد سویچ خشکه )فی دانه ۶۰۰ دالر   	

امریکایی(
پایه برق، برای انتقال لین برق )۲۵۰۰ دالر   	

امریکایی(
سایر لوازم )فیوز، ارستر یا برقگیر، کیبل   	

فوالدی برای انتقال برق(

مرحله *۵. تایید ترانسفارمر و لوازم 
خریداری شده

مدت: ۱۴ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: الزم است تا مشتری، تاییدی نماینده 
شرکت برشنا را، در خصوص ترانسفارمر و 

لوازم خریداری شده کسب نماید. روی این 
ملحوظ، هیٔات سه نفری که توسط ریاست 

عملیاتی شرکت برشنا جالل آباد تعین گردیده، 
مٔوظف اند تا ترانسفارمر و لوازم خریداری شده 

را تفتیش و تصدیق نمایند. هیٔات تفصیالت 
تخنیکی تفتیش را ضمن گزارش به ریس عملیاتی 

شرکت برشنا تسلیم میکنند.

مرحله ۶. خریداری میتر از شرکت 
برشنا و کسب اجازه نصب آن

مدت: ۱۴ روز
هزینه: ۵۵،۰۰۰ افغانی )هزینه میتر، لوازم 

مربوطه، مزد کارگر و کار نصب میتر(
توضیحات: درین مرحله، مشتری میتر خریداری 

میکند. در جالل آباد، میتر برق در بازار قابل 
دریافت بوده و هم شرکت برشنا میتواند آنرا به 

مشتری بفروشد. طور معمول، اکثر مشتریان 
میتر مورد نیاز را از شرکت برشنا خریداری 

مینمایند. 

مرحله ۷. نصب میتر  توسط نماینده 
شرکت برشنا و توزیع برق

مدت: ۵ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: ریاست تخنیکی شرکت برشنا 
ترانسفارمر را بررسی و نصب کرده، و جریان 

برق را به شبکه وصل میکند. وظیفه نصب میتر، 
همچنان، بدوش ریاست تخنیکی میباشد.

بعد ازینکه لین برق، نیز، وصل گردید، مرحله 
انتقال برق آغاز میشود و در ابتداء، گذاشته 

میشود تا لین برق بار الکتریکی خود را تکمیل 
نماید. سپس، سویچ خشکه طرِف ولتاژ متوسط، 

بمنظور بررسی فعالیت میتر و ترانسفارمر، را 
روشن میکنند. در اخیر، سویچ اصلی طرِف ولتاژ 
پایین را روشن میکنند، و با افزایش و کاهش بار 
الکتریکی برای مدت دو ساعت پیهم، فعالیت میتر 

برق، ارزیابی میگردد. در صورتیکه سیستم توزیع 
برق بدون کدام نقیصه فعالیت نماید، میتر نصب 

شده سرغچ میگردد و به مشتری طور کتبی اجازه 
استفاده از برق داده میشود.

زمانیکه جریان برق وصل گردید و استفاده از 
آن عماًل میسر شد، مشترک ملزم به پرداخت ۱٪ 

مجموع مبلغ بل برق میباشد.

*این مرحله با مراحل قبلی طورهمزمان تکمیل شده میتواند.



انجام تجارت در افغانستان ۲۸۲۰۱۷

 لست مراحل
ثبت ملکیت  

بلخ )مزار شریف(
بهای ملکیت: ۱،۸۷۹،۹۴۳ افغانی )۳۱،۵۰۰ دالر(

اعتبار و صحت معلومات جمع آوری شده الی: 
نوامبر ۲۰۱۶

مرحله ۱. اخذ فورم درخواستی و تسلیم 
نمودن فورم متذکره، همراه با دو کاپی 

فورم دورانی، به محکمه ابتدایی
مدت: ۳ روز

هزینه: ندارد
توضیحات: فروشنده ملکیت فورمه درخواستی 
را در محکمه ابتدایی مربوط ولسوالی که ملکیت 
درآن قراردارد، را ترتیب نموده و آنرا خانه پری 
میکند. بعد از خانه پری فورمه توسط فروشنده 
ملکیت، مدیر مخزن )آرشیف محکمه استیناف( 

اسناد ملکیت )قباله( را بررسی نموده، از صحت 
و تطابق آن با معلومات ثبت شده در شعبه 

ثبت محکمه استیناف، اطمینان میدهد. سپس، 
فروشنده، فورمه مربوطه را اخذ، خانه پری نموده 

و آنرا با دو کاپی فورمه دورانی )یکی بمنظور 
فروش زمین و دیگِر بمنظور فروش ساختمان(، 

ضمیمه مینماید. قاضی محکمه ابتدایه روی 
اسناد درخواستی )فورمه و کاپی فورمه دورانی( 
امضاء نموده و قرار ارزیابی و بررسی قباله را به 

مسوولین مخزن صادر مینماید.

مرحله ۲. تسلیم نمودن فورمه های 
دورانی  به ریس مخزن جهت آغاز کار 

ارزیابی و بررسی قباله ثبت شده
مدت: ۵ روز

هزینه: ندارد
توضیحات: درخواست کننده، فورمه های 

دورانی امضٔا شده را به ریس مخزن سپرده، 
که به تعقیب آن کار ارزیابی و بررسی تاریخچه 
قباله ثبت شده، آغاز میگردد. کارکن مخزن کار 

جستجوی قباله در آرشیف را بر اساس معلومات 
ارایه شده )نمبر ثبت و تصاویر ملکیت( آغاز 
مینماید. سپس، کارکن اداری مخزن مٔوظف 

میگردد تا معلومات درج شده در فورمه دورانی 
را با معلومات ثبت شده در مخزن مقایسه نموده 
و از صحت آن اطمینان میدهد. در اخیر، کارکن 
مخزن، کتاب ثبت قباله و قباله ملکیت را به ریس 
مخزن سپرده تا با امضا روی فورمه درخواستی 

و فورمٔه دروانی مربوطه، صحت معلومات را 
اطمینان دهد. 

مرحله ۳. تسلیم نمودن فورمه دورانی به 
اداره ملکیت های شاروالی

مدت: ۲ روز
هزینه: ندارد )٪۱ بهای ملکیت که طی مرحله ۹ 

پرداخت میگردد(
توضیحات: ریس ناحیه شاروالی فورمه های 

دورانی را امضٔا و آنرا به شعبات مربوطه )اداره 
ملکیت ها و تیم انجنیری( جهت طی مراحل 

بعدی راجع میسازد. اسناد درخواستی توسط 
درخواست کننده به شعبات متذکره تسلیم داده، 

طوریکه، این اسناد )فورمه دورانی(، در ابتداء، 
به اداره ملکیت ها جهت تصدیق ملکیت سپرده 

میشود.

مرحله ۴. تسلیم نمودن فورمه های 
دورانی به تیم انجنیری اداره شاروالی

مدت: ۲ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: تیم انجنیری اندازه ساختمان، 
موقعیت و مشخصات تخنکیی، مواد ساختمانی 
و سکیچ ملکیت را بمنظور تخمین بهای ملکیت، 

بررسی و مطالعه مینماید.

مرحله ۵. تسلیم نمودن فورمه دورانی به 
کمیته امالک

مدت: ۳ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: کمیته امالک بهای ملکیت زمین را 
بعد از تفتیش آن، تعین مینماید. سپس، مبلغ 

بهای ملکیت همراه با وضع مبلغ ٪۱ از مجموع 
بهای ملکیت در فورمه دروانی درج میگردد. مبلغ 

مذکور توسط درخواست کننده به بانک تحویل 
میگردد. این مرحله شامل بررسی باقییات بابِت 

مالیات صفایی، گروی و غیره، نیز میباشد. 

مرحله ۶. تسلیم نمودن فورمه های 
دورانی به اداره مستوفیِت وزارت مالیه

مدت: ۲ روز
هزینه: ندارد )٪۱ بهای ملکیت که طی مرحله ۹ 

پرداخت میگردد(
توضیحات: درخواست کننده، فورمه های دورانی 

را به شعبه جمع آوری مالیات مستوفیت، جهت 
تصدیق مبلغ انتقال ملکیت تسلیم مینماید. وزارت 

مالیه، نیز، مبلغ ٪۱ از مجموع بهای که توسط 
اداره شاروالی مشخص گردیده، را وضع میکند. 

مرحله ۷. تسلیم نمودن فورمه های 
دورانی به ریاست منابع بشری 

مستوفیت جهت تصدیق برحالی امضٔا 
کننده گان در اداره

مدت: ۱ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: فورمه های دورانی به ریاست منابع 
بشری مستوفیت تسلیم میگردد تا از برحالی 

امضٔا کننده گان آن اداره، تصدیق گردد.

مرحله ۸ . تسلیم نمودن فورمه های 
دورانی به قاضی محکمه ابتدایه

مدت: ۱ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: فورمه های دورانی توسط قاضی 
محکمه ابتدایه امضٔا گردیده و کارکن اداری 

محکمه ِبل، مبلغ قابل تادیه )به بانک( از بابت 
انتقال ملکیت را به درخواست کننده ترتیب 

مینماید.

مرحله ۹. پرداخت مبلغ انتقال ملکیت 
به بانک 

مدت: ۱ روز
هزینه: ۹۳،۹۹۷ افغانی )٪۳ از مجموع بهای 

ملکیت به محکمه ابتدایه }برای ملکیت های که 
بهای آن دو میلیون )بیشتر از یک میلیون( باشد، 

٪۳ میباشد{ + ٪۱ به اداره شاروالی + ٪۱ به 
اداره مستوفیت( 

توضیحات: فروشنده مبلغ قابل تادیه را در بانک 
مربوطه میپردازد. برای آنعده از ملکیت های 

که بهای آن کمتر از یک میلیون افغانی باشد، 
فیس ثبت بر اساس ٪۲ از مجموع بهای ملکیت 
محاسبه میگردد. به همین ترتیب، ملکیت های 
که بهای آن بیشتر از یک میلیون باشد )طبق 

تحقیق انجام شده توسط پروژه تجارت(، مبلغ 
قابل تادیه بر اساس ٪۳ از مجموع بهای ملکیت 

محاسبه میگردد. براساس فرمان ریس جمهوری 
و  تصامیم مورخ ۹ نوامبر ۲۰۰۹ کمیسیون 

شاروالی ولسی جرگه و مشرانو جرگه، فهرست 
وضع مالیات از بابت خرید و فروش ملکیت ها 

مشخص گردیده است، که به این ترتیب، فرمان 
مورخ ۱۴ جوالی ۲۰۰۸ مبنی بر  وضع مبلغ ۵٪ 

مالیه از بابت انتقال ملکیت مورد الغاء قرار گرفت. 

مرحله ۱۰. تسلیم نمودن فورمه های 
دورانی )که حاال تکمیل گردیده(، همراه 

با رسید بانکی )پرداخت مالیه(، به 
محکمه ابتدایه

مدت: ۹ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: درین مرحله درخواست کننده فورمه 
های دورانی و رسید بانکی را یکجا به محکمه 
ابتدایه تسلیم مینماید. قاضی محکمه، کارکن 

اداری را مٔوظف ساخته تا قباله جدید را در دو 
کاپی تهیه نماید. بعد از بررسی قباله جدید، 

قاضی روی هردو کاپی قباله امضٔا میکند. سپس، 
ُکنده قباله، الی انتقال کتاب ثبت و معلومات مکمل 

به مخزن که در اخیر سال مالی صورت میگیرد، 
در محکمه ابتدایه حفظ میگردد.

مرحله ۱۱. ترتیب درخواستی جهت 
انتقال شهرت

مدت: ۹۰ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: درخواست کننده، قباله جدید را به 
ریاست ملکیت ها تسلیم میکند تا شهرت مالک 

جدید، عوض شهرت مالک اسبق ، در کتاب 
صفایی درج گردد.

ثبت ملکیت 

هرات )هرات(
بهای ملکیت: ۱،۸۷۹،۹۴۳ افغانی )۳۱،۵۰۰ دالر 

امریکایی(
اعتبار و صحت معلومات جمع آوری شده الی 

نوامبر ۲۰۱۶

مرحله ۱. اخذ فورم درخواستی و تسلیم 
نمودن فورم متذکره، همراه با دو کاپی 

فورم دورانی، به محکمه ابتدایی
مدت: ۳ روز



۲۹ لست مراحل 

هزینه: ندارد
توضیحات: فروشنده ملکیت فورمه درخواستی 
را در محکمه ابتدایی مربوط ولسوالی که ملکیت 
درآن قراردارد، را ترتیب نموده و آنرا خانه پری 
میکند. بعد از خانه پری فورمه توسط فروشنده 
ملکیت، مدیر مخزن )آرشیف محکمه استیناف( 

اسناد ملکیت )قباله( را بررسی نموده، از صحت 
و تطابق آن با معلومات ثبت شده در شعبه 

ثبت محکمه استیناف، اطمینان میدهد. سپس، 
فروشنده، فورمه مربوطه را اخذ، خانه پری نموده 

و آنرا با دو کاپی فورمه دورانی )یکی بمنظور 
فروش زمین و دیگِر بمنظور فروش ساختمان(، 

ضمیمه مینماید. قاضی محکمه ابتدایه روی 
اسناد درخواستی )فورمه و کاپی فورمه دورانی( 
امضاء نموده و قرار ارزیابی و بررسی قباله را به 

مسوولین مخزن صادر مینماید. 

مرحله ۲. تسلیم نمودن فورمه های 
دورانی  به ریس مخزن جهت آغاز کار 

ارزیابی و بررسی قباله ثبت شده
مدت: ۶ روز

هزینه: ندارد
توضیحات: درخواست کننده، فورمه های 

دورانی امضٔا شده را به ریس مخزن سپرده، 
که به تعقیب آن کار ارزیابی و بررسی تاریخچه 
قباله ثبت شده، آغاز میگردد. کارکن مخزن کار 

جستجوی قباله در آرشیف را بر اساس معلومات 
ارایه شده )نمبر ثبت و تصاویر ملکیت( آغاز 
مینماید. سپس، کارکن اداری مخزن مٔوظف 

میگردد تا معلومات درج شده در فورمه دورانی 
را با معلومات ثبت شده در مخزن مقایسه نموده 
و از صحت آن اطمینان میدهد. در اخیر، کارکن 
مخزن، کتاب ثبت قباله و قباله ملکیت را به ریس 
مخزن سپرده تا با امضا روی فورمه درخواستی 

و فورمٔه دروانی مربوطه، صحت معلومات را 
اطمینان دهد. 

مرحله ۳. تسلیم نمودن فورمه دورانی به 
اداره ملکیت های شاروالی

مدت: ۲ روز
هزینه: ندارد )٪۱ بهای ملکیت که طی مرحله ۹ 

پرداخت میگردد(
توضیحات: ریس ناحیه شاروالی فورمه های 

دورانی را امضٔا و آنرا به شعبات مربوطه )اداره 
ملکیت ها و تیم انجنیری( جهت طی مراحل 

بعدی راجع میسازد. اسناد درخواستی توسط 
درخواست کننده به شعبات متذکره تسلیم داده، 
طوریکه، این اسناد )فورمه دورانی(، در ابتداء، 
به اداره ملکیت ها جهت تصدیق ملکیت سپرده 

میشود.

مرحله ۴. تسلیم نمودن فورمه های 
دورانی به تیم انجنیری اداره شاروالی

مدت: ۲ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: تیم انجنیری اندازه ساختمان، 
موقعیت و مشخصات تخنکیی، مواد ساختمانی 
و سکیچ ملکیت را بمنظور تخمین بهای ملکیت، 

بررسی و مطالعه مینماید.

مرحله ۵. تسلیم نمودن فورمه دورانی به 
کمیته امالک

مدت: ۴ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: کمیته امالک بهای ملکیت زمین را 
بعد از تفتیش آن، تعین مینماید. سپس، مبلغ 

بهای ملکیت همراه با وضع مبلغ ٪۱ از مجموع 
بهای ملکیت در فورمه دروانی درج میگردد. مبلغ 

مذکور توسط درخواست کننده به بانک تحویل 
میگردد. این مرحله شامل بررسی باقییات بابِت 

مالیات صفایی، گروی و غیره، نیز میباشد. 

مرحله ۶. تسلیم نمودن فورمه های 
دورانی به اداره مستوفیِت وزارت مالیه

مدت: ۳ روز
هزینه: ندارد )٪۱ بهای ملکیت که طی مرحله ۹ 

پرداخت میگردد(
توضیحات: درخواست کننده، فورمه های دورانی 

را به شعبه جمع آوری مالیات مستوفیت، جهت 
تصدیق مبلغ انتقال ملکیت تسلیم مینماید. وزارت 

مالیه، نیز، مبلغ ٪۱ از مجموع بهای که توسط 
اداره شاروالی مشخص گردیده، را وضع میکند. 

مرحله ۷. تسلیم نمودن فورمه های 
دورانی به ریاست منابع بشری 

مستوفیت جهت تصدیق برحالی امضٔا 
کننده گان در اداره

مدت: ۱ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: فورمه های دورانی به ریاست منابع 
بشری مستوفیت تسلیم میگردد تا از برحالی 

امضٔا کننده گان آن اداره، تصدیق گردد.

مرحله ۸ . تسلیم نمودن فورمه های 
دورانی به قاضی محکمه ابتدایه

مدت: ۱ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: فورمه های دورانی توسط قاضی 
محکمه ابتدایه امضا گردیده و کارکن اداری 

محکمه ِبل، مبلغ قابل تادیه )به بانک( از بابت 
انتقال ملکیت را به درخواست کننده ترتیب 

مینماید.

مرحله ۹. پرداخت مبلغ انتقال ملکیت 
به بانک 

مدت: ۱ روز
هزینه: ۹۳،۹۹۷ افغانی )٪۳ از مجموع بهای 

ملکیت به محکمه ابتدایه }برای ملکیت های که 
بهای آن دو میلیون )بیشتر از یک میلیون( باشد، 

٪۳ میباشد{ + ٪۱ به اداره شاروالی + ٪۱ به 
اداره مستوفیت( 

توضیحات: فروشنده مبلغ قابل تادیه را در بانک 
مربوطه میپردازد. برای آنعده از ملکیت های 

که بهای آن کمتر از یک میلیون افغانی باشد، 
فیس ثبت بر اساس ٪۲ از مجموع بهای ملکیت 
محاسبه میگردد. به همین ترتیب، ملکیت های 
که بهای آن بیشتر از یک میلیون باشد )طبق 

تحقیق انجام شده توسط پروژه تجارت(، مبلغ 
قابل تادیه بر اساس ٪۳ از مجموع بهای ملکیت 

محاسبه میگردد. براساس فرمان ریس جمهوری 

و  تصامیم مورخ ۹ نوامبر ۲۰۰۹ کمیسیون 
شاروالی ولسی جرگه و مشرانو جرگه، فهرست 

وضع مالیات از بابت خرید و فروش ملکیت ها 
مشخص گردیده است، که به این ترتیب، فرمان 
مورخ ۱۴ جوالی ۲۰۰۸ مبنی بر  وضع مبلغ ۵٪ 

مالیه از بابت انتقال ملکیت مورد الغاء قرار گرفت.
 

مرحله ۱۰. تسلیم نمودن فورمه های 
دورانی )که حاال تکمیل گردیده(، همراه 

با رسید بانکی )پرداخت مالیه(، به 
محکمه ابتدایه

مدت: ۱۰ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: درین مرحله درخواست کننده فورمه 
های دورانی و رسید بانکی را یکجا به محکمه 
ابتدایه تسلیم مینماید. قاضی محکمه، کارکن 

اداری را موظف ساخته تا قباله جدید را در دو 
کاپی تهیه نماید. بعد از بررسی قباله جدید، 

قاضی روی هردو کاپی قباله امضا میکند. سپس، 
ُکنده قباله، الی انتقال کتاب ثبت و معلومات مکمل 

به مخزن که در اخیر سال مالی صورت میگیرد، 
در محکمه ابتدایه حفظ میگردد.

مرحله ۱۱. ترتیب درخواستی جهت 
انتقال شهرت
مدت: ۱۵۰ روز

هزینه: ندارد
توضیحات: درخواست کننده، قباله جدید را به 
ریاست ملکیت ها تسلیم میکند تا شهرت مالک 

جدید، عوض شهرت مالک اسبق ، در کتاب 
صفایی درج گردد.

ثبت ملکیت

کابل )کابل(
بهای ملکیت: ۱،۸۷۹،۹۴۳ افغانی )۳۱،۵۰۰ دالر 

امریکایی(
اعتبار و صحت معلومات جمع آوری شده الی: 

جون ۲۰۱۶

مرحله ۱. اخذ فورم درخواستی و تسلیم 
نمودن فورم متذکره، همراه با دو کاپی 

فورم دورانی، به محکمه ابتدایی
مدت: ۳ روز

هزینه: ندارد
توضیحات: فروشنده ملکیت فورمه درخواستی 
را در محکمه ابتدایی مربوط ولسوالی که ملکیت 
درآن قراردارد، را ترتیب نموده و آنرا خانه پری 
میکند. بعد از خانه پری فورمه توسط فروشنده 
ملکیت، مدیر مخزن )آرشیف محکمه استیناف( 

اسناد ملکیت )قباله( را بررسی نموده، از صحت 
و تطابق آن با معلومات ثبت شده در شعبه 

ثبت محکمه استیناف، اطمینان میدهد. سپس، 
فروشنده، فورمه مربوطه را اخذ، خانه پری نموده 

و آنرا با دو کاپی فورمه دورانی )یکی بمنظور 
فروش زمین و دیگِر بمنظور فروش ساختمان(، 

ضمیمه مینماید. قاضی محکمه ابتدایه روی 
اسناد درخواستی )فورمه و کاپی فورمه دورانی( 
امضاء نموده و قرار ارزیابی و بررسی قباله را به 

مسوولین مخزن صادر مینماید.



انجام تجارت در افغانستان ۳۰۲۰۱۷

مرحله ۲. تسلیم نمودن فورمه های 
دورانی  به ریس مخزن جهت آغاز کار 

ارزیابی و بررسی قباله ثبت شده
مدت: ۸ روز

هزینه: ندارد
توضیحات: درخواست کننده، فورمه های 

دورانی امضا شده را به ریس مخزن سپرده، 
که به تعقیب آن کار ارزیابی و بررسی تاریخچه 
قباله ثبت شده، آغاز میگردد. کارکن مخزن کار 

جستجوی قباله در آرشیف را بر اساس معلومات 
ارایه شده )نمبر ثبت و تصاویر ملکیت( آغاز 
مینماید. سپس، کارکن اداری مخزن مٔوظف 

میگردد تا معلومات درج شده در فورمه دورانی 
را با معلومات ثبت شده در مخزن مقایسه نموده 
و از صحت آن اطمینان میدهد. در اخیر، کارکن 
مخزن، کتاب ثبت قباله و قباله ملکیت را به ریس 
مخزن سپرده تا با امضا روی فورمه درخواستی 

و فورمٔه دروانی مربوطه، صحت معلومات را 
اطمینان دهد. 

مرحله ۳. تسلیم نمودن فورمه های 
دورانی به اداره ملکیت های شاروالی

مدت: ۱۵ روز
هزینه: ندارد  )٪۱ بهای ملکیت که طی مرحله ۷ 

پرداخت میگردد(
توضیحات: درخواست کننده فورمه های دورانی 

را جهت تصدیق موقعیت، ارزشیابی و تصدیق 
مالکیت، به اداره ملکیت های شاروالی تسلیم 

مینماید. تیم انجنیری مٔوظف اندازه، موقعیت، 
مشخصات تخنیکی، مواد ساختمانی و سکیچ 

ملکیت را بررسی مینمایند. به همین ترتیب، کمیته 
امالک ارزش یا بهای زمین را، بعد از تفتیش 

ملکیت، تعیین مینمایند. سپس، بهای ملکیت در 
فورمه دورانی مربوطه درج گردیده و درخواست 

کننده مکلف به پرداخت ٪۱ از مجموع بهای تعین 
شده ملکیت از طریق بانک، میگردد. این مرحله، 
دربر گیرنده ارزیابی و بررسی باقییات از بابت 
عدم پرداخت مالیات صفایی، گروی و غیر، نیز 

میباشد.

مرحله ۴. تسلیم نمودن فورمه های 
دورانی به اداره مستوفیِت وزارت مالیه

مدت: ۵ روز
هزینه: ندارد )٪۱ بهای ملکیت که طی مرحله ۷ 

پرداخت میگردد(
توضیحات: درخواست کننده، فورمه های دورانی 

را به شعبه جمع آوری مالیات مستوفیت، جهت 
تصدیق مبلغ انتقال ملکیت تسلیم مینماید. وزارت 

مالیه، نیز، مبلغ ٪۱ از مجموع بهای که توسط 
اداره شاروالی مشخص گردیده، را وضع میکند. 

مرحله ۵. تسلیم نمودن فورمه های 
دورانی به ریاست منابع بشری 

مستوفیت جهت تصدیق برحالی امضٔا 
کننده گان در اداره

مدت: ۳ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: فورمه های دورانی به ریاست منابع 
بشری مستوفیت تسلیم میگردد تا از برحالی 

امضٔا کننده گان آن اداره، تصدیق گردد.

مرحله ۶ . تسلیم نمودن فورمه های 
دورانی به قاضی محکمه ابتدایه

مدت: ۱ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: فورمه های دورانی توسط قاضی 
محکمه ابتدایه امضا گردیده و کارکن اداری 

محکمه ِبل، مبلغ قابل تادیه )به بانک( از بابت 
انتقال ملکیت را به درخواست کننده ترتیب 

مینماید.

مرحله ۷. پرداخت مبلغ انتقال ملکیت 
به بانک 

مدت: ۱ روز
هزینه: ۹۳،۹۹۷ افغانی )٪۳ از مجموع بهای 

ملکیت به محکمه ابتدایه }برای ملکیت های که 
بهای آن دو میلیون )بیشتر از یک میلیون( باشد، 

٪۳ میباشد{ + ٪۱ به اداره شاروالی + ٪۱ به 
اداره مستوفیت( 

توضیحات: فروشنده مبلغ قابل تادیه را در بانک 
مربوطه میپردازد. برای آنعده از ملکیت های 

که بهای آن کمتر از یک میلیون افغانی باشد، 
فیس ثبت بر اساس ٪۲ از مجموع بهای ملکیت 
محاسبه میگردد. به همین ترتیب، ملکیت های 
که بهای آن بیشتر از یک میلیون باشد )طبق 

تحقیق انجام شده توسط پروژه تجارت(، مبلغ 
قابل تادیه بر اساس ٪۳ از مجموع بهای ملکیت 

محاسبه میگردد. براساس فرمان ریس جمهوری 
و  تصامیم مورخ ۹ نوامبر ۲۰۰۹ کمیسیون 

شاروالی ولسی جرگه و مشرانو جرگه، فهرست 
وضع مالیات از بابت خرید و فروش ملکیت ها 

مشخص گردیده است، که به این ترتیب، فرمان 
مورخ ۱۴ جوالی ۲۰۰۸ مبنی بر  وضع مبلغ ۵٪ 

مالیه از بابت انتقال ملکیت مورد الغاء قرار گرفت. 

مرحله ۸. تسلیم نمودن فورمه های 
دورانی )که حاال تکمیل گردیده(، همراه 

با رسید بانکی )پرداخت مالیه(، به 
محکمه ابتدایه

مدت: ۳۱ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: درین مرحله درخواست کننده فورمه 
های دورانی و رسید بانکی را یکجا به محکمه 
ابتدایه تسلیم مینماید. قاضی محکمه، کارکن 

اداری را مٔوظف ساخته تا قباله جدید را در دو 
کاپی تهیه نماید. بعد از بررسی قباله جدید، 

قاضی روی هردو کاپی قباله امضا میکند. سپس، 
ُکنده قباله، الی انتقال کتاب ثبت و معلومات مکمل 

به مخزن که در اخیر سال مالی صورت میگیرد، 
در محکمه ابتدایه حفظ میگردد.

مرحله ۹. ترتیب درخواستی جهت انتقال 
شهرت

مدت: ۱۸۳ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: درخواست کننده، قباله جدید را به 
ریاست ملکیت ها تسلیم میکند تا شهرت مالک 

جدید، عوض شهرت مالک اسبق ، در کتاب 
صفایی درج گردد.

ثبت ملکیت

کندهار )کندهار(
بهای ملکیت: ۱،۸۷۹،۹۴۳ افغانی )۳۱،۵۰۰ دالر 

امریکایی(
اعتبار و صحت معلومات جمع آوری شده الی: 

نوامبر ۲۰۱۶

مرحله ۱. اخذ فورم درخواستی و تسلیم 
نمودن فورم متذکره، همراه با دو کاپی 

فورم دورانی، به محکمه ابتدایی
مدت: ۳ روز

هزینه: ندارد
توضیحات: فروشنده ملکیت فورمه درخواستی 
را در محکمه ابتدایی مربوط ولسوالی که ملکیت 
درآن قراردارد، را ترتیب نموده و آنرا خانه پری 
میکند. بعد از خانه پری فورمه توسط فروشنده 
ملکیت، مدیر مخزن )آرشیف محکمه استیناف( 

اسناد ملکیت )قباله( را بررسی نموده، از صحت 
و تطابق آن با معلومات ثبت شده در شعبه 

ثبت محکمه استیناف، اطمینان میدهد. سپس، 
فروشنده، فورمه مربوطه را اخذ، خانه پری نموده 

و آنرا با دو کاپی فورمه دورانی )یکی بمنظور 
فروش زمین و دیگِر بمنظور فروش ساختمان(، 

ضمیمه مینماید. قاضی محکمه ابتدایه روی 
اسناد درخواستی )فورمه و کاپی فورمه دورانی( 
امضاء نموده و قرار ارزیابی و بررسی قباله را به 

مسوولین مخزن صادر مینماید.

مرحله ۲. تسلیم نمودن فورمه های 
دورانی  به ریس مخزن جهت آغاز کار 

ارزیابی و بررسی قباله ثبت شده
مدت: ۵ روز

هزینه: ندارد
توضیحات: درخواست کننده، فورمه های 

دورانی امضا شده را به ریس مخزن سپرده، 
که به تعقیب آن کار ارزیابی و بررسی تاریخچه 
قباله ثبت شده، آغاز میگردد. کارکن مخزن کار 

جستجوی قباله در آرشیف را بر اساس معلومات 
ارایه شده )نمبر ثبت و تصاویر ملکیت( آغاز 
مینماید. سپس، کارکن اداری مخزن مٔوظف 

میگردد تا معلومات درج شده در فورمه دورانی 
را با معلومات ثبت شده در مخزن مقایسه نموده 
و از صحت آن اطمینان میدهد. در اخیر، کارکن 
مخزن، کتاب ثبت قباله و قباله ملکیت را به ریس 
مخزن سپرده تا با امضا روی فورمه درخواستی 

و فورمٔه دروانی مربوطه، صحت معلومات را 
اطمینان دهد.

مرحله ۳. تسلیم نمودن فورمه دورانی به 
اداره ملکیت های شاروالی

مدت: ۲ روز
هزینه: ندارد )٪۱ بهای ملکیت که طی مرحله ۹ 

پرداخت میگردد(
توضیحات: ریس ناحیه شاروالی فورمه های 

دورانی را امضٔا و آنرا به شعبات مربوطه )اداره 
ملکیت ها و تیم انجنیری( جهت طی مراحل 

بعدی راجع میسازد. اسناد درخواستی توسط 
درخواست کننده به شعبات متذکره تسلیم داده، 
طوریکه، این اسناد )فورمه دورانی(، در ابتداء، 



۳۱ لست مراحل 

به اداره ملکیت ها جهت تصدیق ملکیت سپرده 
میشود.

مرحله ۴. تسلیم نمودن فورمه های 
دورانی به تیم انجنیری اداره شاروالی

مدت: ۲ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: تیم انجنیری اندازه ساختمان، 
موقعیت و مشخصات تخنکیی، مواد ساختمانی 
و سکیچ ملکیت را بمنظور تخمین بهای ملکیت، 

بررسی و مطالعه مینماید.

مرحله ۵. تسلیم نمودن فورمه دورانی به 
کمیته امالک

مدت: ۴ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: کمیته امالک بهای ملکیت زمین را 
بعد از تفتیش آن، تعین مینماید. سپس، مبلغ 

بهای ملکیت همراه با وضع مبلغ ٪۱ از مجموع 
بهای ملکیت در فورمه دروانی درج میگردد. مبلغ 

مذکور توسط درخواست کننده به بانک تحویل 
میگردد. این مرحله شامل بررسی باقییات بابِت 

مالیات صفایی، گروی و غیره، نیز میباشد. 

مرحله ۶. تسلیم نمودن فورمه های 
دورانی به اداره مستوفیِت وزارت مالیه

مدت: ۵ روز
هزینه: ندارد )٪۱ بهای ملکیت که طی مرحله ۹ 

پرداخت میگردد(
توضیحات: درخواست کننده، فورمه های دورانی 

را به شعبه جمع آوری مالیات مستوفیت، جهت 
تصدیق مبلغ انتقال ملکیت تسلیم مینماید. وزارت 

مالیه، نیز، مبلغ ٪۱ از مجموع بهای که توسط 
اداره شاروالی مشخص گردیده، را وضع میکند.

مرحله ۷. تسلیم نمودن فورمه های 
دورانی به ریاست منابع بشری 

مستوفیت جهت تصدیق برحالی امضٔا 
کننده گان در اداره

مدت: ۲ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: فورمه های دورانی به ریاست منابع 
بشری مستوفیت تسلیم میگردد تا از برحالی 

امضٔا کننده گان آن اداره، تصدیق گردد.

مرحله ۸ . تسلیم نمودن فورمه های 
دورانی به قاضی محکمه ابتدایه

مدت: ۱ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: فورمه های دورانی توسط قاضی 
محکمه ابتدایه امضا گردیده و کارکن اداری 

محکمه ِبل، مبلغ قابل تادیه )به بانک( از بابت 
انتقال ملکیت را به درخواست کننده ترتیب 

مینماید.

مرحله ۹. پرداخت مبلغ انتقال ملکیت 
به بانک 

مدت: ۱ روز
هزینه: ۹۳،۹۹۷ افغانی )٪۳ از مجموع بهای 

ملکیت به محکمه ابتدایه }برای ملکیت های که 
بهای آن دو میلیون )بیشتر از یک میلیون( باشد، 

٪۳ میباشد{ + ٪۱ به اداره شاروالی + ٪۱ به 
اداره مستوفیت( 

توضیحات: فروشنده مبلغ قابل تادیه را در بانک 
مربوطه میپردازد. برای آنعده از ملکیت های 

که بهای آن کمتر از یک میلیون افغانی باشد، 
فیس ثبت بر اساس ٪۲ از مجموع بهای ملکیت 
محاسبه میگردد. به همین ترتیب، ملکیت های 
که بهای آن بیشتر از یک میلیون باشد )طبق 

تحقیق انجام شده توسط پروژه تجارت(، مبلغ 
قابل تادیه بر اساس ٪۳ از مجموع بهای ملکیت 

محاسبه میگردد. براساس فرمان ریس جمهوری 
و  تصامیم مورخ ۹ نوامبر ۲۰۰۹ کمیسیون 

شاروالی ولسی جرگه و مشرانو جرگه، فهرست 
وضع مالیات از بابت خرید و فروش ملکیت ها 

مشخص گردیده است، که به این ترتیب، فرمان 
مورخ ۱۴ جوالی ۲۰۰۸ مبنی بر  وضع مبلغ ۵٪ 

مالیه از بابت انتقال ملکیت مورد الغاء قرار گرفت. 

مرحله ۱۰. تسلیم نمودن فورمه های 
دورانی )که حاال تکمیل گردیده(، همراه 

با رسید بانکی )پرداخت مالیه(، به 
محکمه ابتدایه

مدت: ۲۰ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: درین مرحله درخواست کننده فورمه 
های دورانی و رسید بانکی را یکجا به محکمه 
ابتدایه تسلیم مینماید. قاضی محکمه، کارکن 

اداری را موظف ساخته تا قباله جدید را در دو 
کاپی تهیه نماید. بعد از بررسی قباله جدید، 

قاضی روی هردو کاپی قباله امضا میکند. سپس، 
ُکنده قباله، الی انتقال کتاب ثبت و معلومات مکمل 

به مخزن که در اخیر سال مالی صورت میگیرد، 
در محکمه ابتدایه حفظ میگردد.

مرحله ۱۱. ترتیب درخواستی جهت 
انتقال شهرت

مدت: ۳۰ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: درخواست کننده، قباله جدید را به 
ریاست ملکیت ها تسلیم میکند تا شهرت مالک 

جدید، عوض شهرت مالک اسبق ، در کتاب 
صفایی درج گردد.

ثبت ملکیت

ننگرهار )جالل آباد(
بهای ملکیت: ۱،۸۷۹،۹۴۳ افغانی )۳۱،۵۰۰ دالر 

امریکایی(
اعتبار و صحت معلومات جمع آوری شده الی: 

نوامبر ۲۰۱۶

مرحله ۱. اخذ فورم درخواستی و تسلیم 
نمودن فورم متذکره، همراه با دو کاپی 

فورم دورانی، به محکمه ابتدایی
مدت: ۳ روز

هزینه: ندارد
توضیحات: فروشنده ملکیت فورمه درخواستی 
را در محکمه ابتدایی مربوط ولسوالی که ملکیت 
درآن قراردارد، را ترتیب نموده و آنرا خانه پری 
میکند. بعد از خانه پری فورمه توسط فروشنده 
ملکیت، مدیر مخزن )آرشیف محکمه استیناف( 

اسناد ملکیت )قباله( را بررسی نموده، از صحت 
و تطابق آن با معلومات ثبت شده در شعبه 

ثبت محکمه استیناف، اطمینان میدهد. سپس، 
فروشنده، فورمه مربوطه را اخذ، خانه پری نموده 

و آنرا با دو کاپی فورمه دورانی )یکی بمنظور 
فروش زمین و دیگِر بمنظور فروش ساختمان(، 

ضمیمه مینماید. قاضی محکمه ابتدایه روی 
اسناد درخواستی )فورمه و کاپی فورمه دورانی( 
امضاء نموده و قرار ارزیابی و بررسی قباله را به 

مسوولین مخزن صادر مینماید.

مرحله ۲. تسلیم نمودن فورمه های 
دورانی  به ریس مخزن جهت آغاز کار 

ارزیابی و بررسی قباله ثبت شده
مدت: ۵ روز

هزینه: ندارد
توضیحات: درخواست کننده، فورمه های 

دورانی امضا شده را به ریس مخزن سپرده، 
که به تعقیب آن کار ارزیابی و بررسی تاریخچه 
قباله ثبت شده، آغاز میگردد. کارکن مخزن کار 

جستجوی قباله در آرشیف را بر اساس معلومات 
ارایه شده )نمبر ثبت و تصاویر ملکیت( آغاز 
مینماید. سپس، کارکن اداری مخزن مٔوظف 

میگردد تا معلومات درج شده در فورمه دورانی 
را با معلومات ثبت شده در مخزن مقایسه نموده 
و از صحت آن اطمینان میدهد. در اخیر، کارکن 
مخزن، کتاب ثبت قباله و قباله ملکیت را به ریس 
مخزن سپرده تا با امضا روی فورمه درخواستی 

و فورمٔه دروانی مربوطه، صحت معلومات را 
اطمینان دهد. 

مرحله ۳. تسلیم نمودن فورمه دورانی به 
اداره ملکیت های شاروالی

مدت: ۲ روز
هزینه: ندارد )٪۱ بهای ملکیت که طی مرحله ۹ 

پرداخت میگردد(
توضیحات: ریس ناحیه شاروالی فورمه های 

دورانی را امضٔا و آنرا به شعبات مربوطه )اداره 
ملکیت ها و تیم انجنیری( جهت طی مراحل 

بعدی راجع میسازد. اسناد درخواستی توسط 
درخواست کننده به شعبات متذکره تسلیم داده، 
طوریکه، این اسناد )فورمه دورانی(، در ابتداء، 
به اداره ملکیت ها جهت تصدیق ملکیت سپرده 

میشود.

مرحله ۴. تسلیم نمودن فورمه های 
دورانی به تیم انجنیری اداره شاروالی

مدت: ۲ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: تیم انجنیری اندازه ساختمان، 
موقعیت و مشخصات تخنکیی، مواد ساختمانی 
و سکیچ ملکیت را بمنظور تخمین بهای ملکیت، 

بررسی و مطالعه مینماید.
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مرحله ۵. تسلیم نمودن فورمه دورانی به 
کمیته امالک

مدت: ۴ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: کمیته امالک بهای ملکیت زمین را 
بعد از تفتیش آن، تعین مینماید. سپس، مبلغ 

بهای ملکیت همراه با وضع مبلغ ٪۱ از مجموع 
بهای ملکیت در فورمه دروانی درج میگردد. مبلغ 

مذکور توسط درخواست کننده به بانک تحویل 
میگردد. این مرحله شامل بررسی باقییات بابِت 

مالیات صفایی، گروی و غیره، نیز میباشد.

مرحله ۶. تسلیم نمودن فورمه های 
دورانی به اداره مستوفیِت وزارت مالیه

مدت: ۵ روز
هزینه: ندارد )٪۱ بهای ملکیت که طی مرحله ۹ 

پرداخت میگردد(
توضیحات: درخواست کننده، فورمه های دورانی 

را به شعبه جمع آوری مالیات مستوفیت، جهت 
تصدیق مبلغ انتقال ملکیت تسلیم مینماید. وزارت 

مالیه، نیز، مبلغ ٪۱ از مجموع بهای که توسط 
اداره شاروالی مشخص گردیده، را وضع میکند. 

مرحله ۷. تسلیم نمودن فورمه های 
دورانی به ریاست منابع بشری 

مستوفیت جهت تصدیق برحالی امضٔا 
کننده گان در اداره

مدت: ۲ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: فورمه های دورانی به ریاست منابع 
بشری مستوفیت تسلیم میگردد تا از برحالی 

امضٔا کننده گان آن اداره، تصدیق گردد.

مرحله ۸ . تسلیم نمودن فورمه های 
دورانی به قاضی محکمه ابتدایه

مدت: ۱ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: فورمه های دورانی توسط قاضی 
محکمه ابتدایه امضا گردیده و کارکن اداری 

محکمه ِبل، مبلغ قابل تادیه )به بانک( از بابت 
انتقال ملکیت را به درخواست کننده ترتیب 

مینماید.

مرحله ۹. پرداخت مبلغ انتقال ملکیت 
به بانک 

مدت: ۱ روز
هزینه: ۹۳،۹۹۷ افغانی )٪۳ از مجموع بهای 

ملکیت به محکمه ابتدایه }برای ملکیت های که 
بهای آن دو میلیون )بیشتر از یک میلیون( باشد، 

٪۳ میباشد{ + ٪۱ به اداره شاروالی + ٪۱ به 
اداره مستوفیت( 

توضیحات: فروشنده مبلغ قابل تادیه را در بانک 
مربوطه میپردازد. برای آنعده از ملکیت های 

که بهای آن کمتر از یک میلیون افغانی باشد، 
فیس ثبت بر اساس ٪۲ از مجموع بهای ملکیت 
محاسبه میگردد. به همین ترتیب، ملکیت های 
که بهای آن بیشتر از یک میلیون باشد )طبق 

تحقیق انجام شده توسط پروژه تجارت(، مبلغ 
قابل تادیه بر اساس ٪۳ از مجموع بهای ملکیت 

محاسبه میگردد. براساس فرمان ریس جمهوری 

و  تصامیم مورخ ۹ نوامبر ۲۰۰۹ کمیسیون 
شاروالی ولسی جرگه و مشرانو جرگه، فهرست 

وضع مالیات از بابت خرید و فروش ملکیت ها 
مشخص گردیده است، که به این ترتیب، فرمان 
مورخ ۱۴ جوالی ۲۰۰۸ مبنی بر  وضع مبلغ ۵٪ 

مالیه از بابت انتقال ملکیت مورد الغاء قرار گرفت. 

مرحله ۱۰. تسلیم نمودن فورمه های 
دورانی )که حاال تکمیل گردیده(، همراه 

با رسید بانکی )پرداخت مالیه(، به 
محکمه ابتدایه

مدت: ۲۰ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: درین مرحله درخواست کننده فورمه 
های دورانی و رسید بانکی را یکجا به محکمه 
ابتدایه تسلیم مینماید. قاضی محکمه، کارکن 

اداری را موظف ساخته تا قباله جدید را در دو 
کاپی تهیه نماید. بعد از بررسی قباله جدید، 

قاضی روی هردو کاپی قباله امضا میکند. سپس، 
ُکنده قباله، الی انتقال کتاب ثبت و معلومات مکمل 

به مخزن که در اخیر سال مالی صورت میگیرد، 
در محکمه ابتدایه حفظ میگردد.

مرحله ۱۱. ترتیب درخواستی جهت 
انتقال شهرت

مدت: ۵۰ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: درخواست کننده، قباله جدید را به 
ریاست ملکیت ها تسلیم میکند تا شهرت مالک 

جدید، عوض شهرت مالک اسبق ، در کتاب 
صفایی درج گردد.

مرحله ۱۲. اخذ امضاء والیت )والی( 
روی قباله جدید

مدت: ۲ روز
هزینه: ندارد

توضیحات: والی، و یا نماینده وی، روی قباله 
جدید امضاء میکند تا به میزان مصٔونیت شهرت 

مالک جدید افزوده شده باشد. 
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