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اصولنامۀ

ثبت تجارت در افغانستان

تأریخ طبع -:عقرب ۱۳۳۰
تعداد طبع رابع

( )۲۲۰۰جلد

د کابل عمومی مطبعی کښی چاپ شو

بسم هللا الرحمن الرحیم
اصولنامۀ ثبت تجارت
 -:۱در محاکمیکه دعاوی تجارتی ارائه میگردد دائرۀ بنام دائرۀ (ثبت تجارتی) موجود است.
 -:۲خصوصیات و معامالتیکه قید آن اصوالً به ثبت تجارتی لزوم و جواز دارد راسا ً یا بواسطۀ خواهش و مراجعت عالقه
مندان و یا باطالع مقامات مربوطه ثبت میگردد همچنان هرگونه تغیرات واقعه در مسایل مذکوره تابع مقررات ثبت بوده
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مطابق اصول ثبت معامالت اصلیه تثبیت می گردد.

 -:۳مطالبی که تجار و شرکتهای تجارتی به ثبت آن مکلف اند قرار ذیل است:
الف -:اسم (شخص یا شرکت).
ب -:ولدیت.
ج -:محل تولد و تاریخ آن.
د -:تابعیت شخص یا شرکت.
هـ -:عنوان تجارت.
و -:موضوع تجارت.

ز -:نوع شرکت و تاریخ تأسیس آن همچنین مرکز اصلی شرکت.
ح -:سرمایۀ شرکت (تجار انفرادی ازین فقره مستثنی است).
ط -:اسامی اشخاصی که در امورات تجارتخانه یا شرکت دارای صالحیت امظاء اند.
ی -:سایر خصوصیات که در اصولنامه های سایره ثبت آن اجباری قرار داده شده.
 -:۴مطالبی را که تجار و شرکت ها به خواهش خود به ثبت برسانند نیز ثبت آن ممکن است.

 -:۵برای اجرای ثبت طوریکه اشخاص صالحیت دار مستقیما ً بدائرۀ مربوطه رجوع میکنند از طرف ورثه یا وصی
اصولی آنها نیز مراجعت ممکن است در صورتیکه برای خواهش ثبت یک فقره اشخاص متعددی صالحیت دار شناخته
شود اجرای ثبت اگر به خواهش یکی از آنها هم صورت گیرد چنان محسوب میشود که از طرف همۀ آنها اجراء گردیده
است.
 -:۶اجرای ثبت باثر مراجعۀ عالقه مندان شخصا ً یا بواسطۀ تقاضای وکیل مصدق آنها که دارای اجازه نامۀ مخصوصه
باشد صورت میگیرد همچنان اجرای ثبت با ارائۀ اوراق و اسناد رسمیه که جهت ثبت تقدیم گردیده و دارای محتویات
تقاضای ثبت می باشد نیز ممکن است.
 -:۷درخواست ثبت باید در مدت یک ماه از تاریخ تکمیل وثایق از طرف کسانیکه در مسئلۀ ثبت مکلف اند بعمل آید برای
آنهائیکه در خارج محل ثبت مقیم می باشند از نقطۀ نظر مسافه پانزده روز دیگر در موعد معینه اضافه می شود.
 -:۸خصوصیاتیکه به ثبت میرسد و الزم اعالن باشد در یکی از جرائد رسمی همان محل و اگر جرائد رسمی نباشد به
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یکی از جرائد غیر رسمی در صورتیکه در ان محل کدام جریدۀ رسمی و غیر رسمی موجود نباشد به یکی از جراید
رسمی یا غیر رسمی نزدیکترین همان محل اعالن میگردد باستثنای خصوصیاتی که اعالن آن درین اصولنامه (بطور
مختصر) جواز داده شده باقی صورت ثبت عینا ً اعالن می گردد و اگر تمام اعالنات در یک روز نشر شده نتواند در آن
حال آخرین تاریخ نشر تاریخ اکمال معاملۀ اعالنات محسوب میشود درخواست نامه ها بیان نامه ها و سایر اوراقیکه در
معاملۀ ثبت مستند الیه اند و جرایدیکه دارای اعالن می باشد بر روی آنان نیز نمره و تاریخ دفتر ثبت اشاره شده حفظ می
گردند.

 -:۹مطالبیکه حل آن مربوط بحکم یک محکمه باشد و یا از طرف مامورین ثبت ،در ثبت قطعی آن اشتباه کرده شود حسب
خواهش عالقه مندان موقتا ً بدفتر ثبت قید میگردد همچه مطالب که بصورت موقتی قید شده است اگر تا شش ماه کسب
قطعیت نمودن آن از طرف مراجعین اثبات نشود قیدیۀ موقت از دفتر زایل می گردد و وقتیکه قطعیت آن اثبات شد اکتساب
قطعیت می کند.

 -:۱۰اگر موضوعیکه الزم معاملۀ قید به در دفتر ثبت باشد تماما ً یا قسما ً زایل و رفع کرده شود در اثر مراجعۀ کتبی
اشخاص ذی عالقه که مستند به اسناد الزمه باشد مطالب قید شده نظر به ایجاب حال از دفتر ثبت حذف و ابطال می گردد
و مطالبیکه اساسا ً باید اعالن شود حذف و ابطال آنها نیز اعالن می گردد.
 -:۱۱اگر بر علیه مقررات و مندرجات دفتر ثبت یا اصول اجراآت و عملیات مامورین شعبۀ ثبت از جانب اشخاص ذی
عالقه به محکمۀ مربوطه اعتراضی وارد میشود این اعتراض از طرف رئیس محکمه در مجلس خصوصی غور و قراری
نسبت بان از طرف مجلس داده میشود قرار و فیصلۀ صادرۀ مجلس در همچه مورد مرافعه ندارد ولی اگر اجراآت و
عملیات مامورین ثبت به حقوق شخص ثالثی موثر باشد در آن حال محکمه اعتراض وارده را بالمواجهۀ طرفین بصورت
دعوی دائر و فیصلۀ محکمه را اصوالً صارد خواهد نمود.

 -:۱۲هر شخص می تواند مندرجات دفتر ثبت تجارت را مطالعه و با صورت مصدق آنرا از دفتر حاصل کند همچنین
تصدیق قیدیه بودن یک مسئله را در دفتر ثبت میتواند از دفتر مطالبه نماید حق الصدیق در همچو موارد بقرار ذیل است:
الف -:برای هر دفعه مطالعه ( )۱افغانی.
ب -:برای گرفتن سواد غیر مصدق ( )۵افغانی.
ج -:برای گرفتن سواد به تصدیق دفتر ( )۲۰افغانی.
 -:۱۳کسانیکه مکلف بر ثبت نمودن معامله در دفتر مربوطۀ ثبت بوده و این تکلیف خود را در ظرف مدت معینه ایفا
نمایند همچه اشخاص ضامن ضرر و خساراتیکه ازین راه به شخص دیگری وارد گردد شناخته شده و برعالوۀ آن به
تصویب محکمۀ مربوطه تعزیر میشوند اشخاصیکه محکوم می شوند می توانند از روز تبلیغ حکم تا یک ماه طلب مرافعه
نمایند.
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 -:۱۴مسایل و موضوعاتیکه در دفتر ثبت تجارت ثبت و قید شده است در مقابل اشخاص ثالث موثر است ولی مطالبی که
ثبت آن اصوال مقتضی بوده و ثبت نگردیده باشد همچه مطالب حتی اگر بصورت خصوصی نیز اعالن کرده شود در مقابل
اشخاص ثالث موثر شده نمی تواند مگر اینکه از اطالع شخص ثالث اثبات اقامه شود.
 -:۱۵به اجرای احکام اصولنامۀ هذا وزارت اقتصاد ملی مامور است.

ادخال اصولنامۀ هذا را در جملۀ اصولنامه های دولت امر و اجرای مواد آن را اراده می نمائیم.
مورخه  ۳۰جوزا  ۱۳۲۱مطابق  ۵جمادی الثانی ۱۳۶۱

