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وتفعيل لجنة  تحت (SECP) أنشئت لجنة األوراق المالية والبورصة في باآستان منظمةية باآستانو الصرافة اللجنة االوراق المالية 
استبدال قانون  SECP .الجسم 1999يناير  1الشرآات في  بوصفها 1997ية والبورصات من قانون باآستان عام االوراق المال

 .أسندت ومع تشغيلية آافية ،الحكم الذاتي اإلداري والمالي .الشرآات السلطة والهيئة الرقابية السابقة للشرآات
، واحدة في العاصمة ، ) شرآة مكاتب التسجيل(مكاتب  ا ثمانية اإلقليميةفي الرأس في العاصمة االتحادية ، إسالم أباد وله SECP مكتب

 : وقد نظمت في األقسام التالية SECPو.عواصم وثالث مدن رئيسية أخرى في مولتان وفيصل اباد وسوآور وأربعة في المقاطعات
 شعبة قانون الشرآات ؛ •
 شعبة لألوراق المالية ؛ •
 شعبة الشرآات المتخصصة ؛ •
 عبة التأمينش •
 المالية واالدارية للشعبة ؛ •
 شعبة الموارد البشرية والتدريب ؛ •
  .نظام المعلومات وشعبة تكنولوجيا •
 

 المهمات
، شرآات ) سي دي سي(مؤسسات مثل شرآة اإليداع المرآزي  الرئيسية تشمل ؛ تنظيم سوق األوراق المالية وما يتصل بها SECP مهام

إدارة قانون الشرآات ؛ تنظيم الشرآات  ؛) الصناديق العاملة على أساس مبادئ االقتصاد اإلسالمي(مضاربات و ال التصنيف االئتماني
األعمال والقطاع الخاص  مثل شرآات التأجير والبنوك االستثمارية وصناديق االستثمار المشترك ، وتنظيم التأمين المالية غير المصرفية
 .المعاشات التقاعدية
الشرآة شعبة القانون  وقد أوآلت هذه المهمة إلى إدارة التسجيل ، .الشرآات تسجيل/ هو التأسيس  SECPئف المهمة للواحدة من الوظا

 منذ بداية .نوع مختلف من الشرآات تسجيل/ لغرض التأسيس ) آروس(مكاتب التسجيل  الذي مكاتبها الميدانية المعروفة باسم الشرآة
SECP  وقد قدمت الشرآات أسهل بكثير ، على نحو  إدماج .وأنشئت وصديقة للبيئة في المعبر التشغيلية، وأدخلت عددا من التغييرات

يتم تقديم تقديم نسخ مصدقة  الخدمات العامة األخرى مثل توافر اسم ، .هذه العملية في غضون ثالثة أيام سلس وسريع ضمان االنتهاء من
سهل على االنترنت توفر من اسم ت  2008في سبتمبر  SECP التي أطلقها يةالخدمات اإللكترون  .من غيرها ، في غضون يوم واحد

وإدارة الشرآة للتفاعل عبر اإلنترنت باستخدام  المتعهدين أنها تمكن .تأسيس الشرآات على االنترنت والبريد ايداع عائدات القانونية
زيادة الكفاءة ، وخلق  االنترنت توفيرا للوقت والموارد ، خدمات .SECP المدخل ، دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الخدمات اإللكترونية

  .تعزيز اقتصاد البالد بيئة خالية من الورق ، وتعزيز الثقة
 

 لشرآةاالتأسيس 
أنشأت لها ثمانية آروس في إسالم أباد وآراتشي والهور وبيشاور وفيصل  SECPوالعامة ومديري الشرآات ،  المتعهدينلراحة العامة 

وباالضافة الى تسجيل  .وقد بذلت ايداع العائدات المتاحة المرافق على االنترنت ألجل إدراج الشرآات و .ان ، سوآور وآويتامولت آباد ،
الخدمات والتوجيه وأيضا لضمان أن الشرآات  رصد العمل وفقا للقانون ، ووظائف الكرواتي ماريو انسيتش وتشمل توفير الشرآات و
سجل الشرآات التي ت قانون .1984المرسوم  ات القانونية على النحو المنصوص عليه في إطار الشرآاتيتوافق مع المتطلب ومديريها

تفقد تسجيل أي شرآة عند الحاجة ، وأنها قد تحصل  تحتفظ بها هو السجل العام والمستثمرين والمساهمين والدائنين والجمهور العام ، قد
ويجوز ألي ثالثة أشخاص أو أآثر المرتبطة بها لغرض  .مبلغ رمزي من الرسوم نسخة مصدقة من أي وثيقة محددة بشأن دفع أيضا

مرسوم تشكيل شرآة مساهمة عامة وآذلك أي  أسماء إلى النظام االساسي للشرآة واالمتثال للمتطلبات مشروع ، عن طريق االشتراك بها
الشرآة ، ويطلق  إذا آان عضو واحد فقط أشكال خاصة .ةقد ، وعلى نفس المنوال ، شكل شرآة خاص شخص واحد أو أآثر المرتبطة بذلك

 .األعضاء ، ويطلق على أنها شرآة خاصة عليه شرآة عضو واحد وإذا تم تشكيلها من قبل أآثر من
  -- : الشرآات قبل تأسيس الشرآات الذآورة مطلوب من كل فئة من فئاتل و االداراتالحصول على موافقة مسبقة من وزارات 

  باآستان دولةبنك  2وزارة المالية              1  مصرفيةشرآات ال. أ
 الصرافة الباآستانيةهيئة األوراق المالية و  NBFCشرآات غير مصرفية، شرآة . ب

  الشعبة الداخلية  شرآات خدمات األمان. ج
  )للنقل العضوية للشرآة المقدم لها(بورصة تغيير ال  شرآات الوساطة. د
  دولة باآستان بنك  شرآات الصرافية. هـ
الصرافة رخصة من هيئة األوراق المالية و  1984قانون الشرآات  u/s 42اتحاد غير ربحي . و

  الباآستانية
  رخصة من الوزارة التجارة  1984قانون الشرآات  u/s 42منظمة تجارية .ح

  
 -- : 1984الشرآات المرسوم ،  التالية هي المتطلبات الالزمة لتسجيل شرآة جديدة تحت

 توافر االسم .أ
لهذا الغرض ، تطبيق يجب أن يصدر  .توافر االسم المقترح للشرآة من المسجل الخطوة األولى فيما يتعلق التأسيس للشرآة هو السعي للحصول على

 ورغبة منها نالمتعهدي .لطلب شهادة توفر لكل اسم للتطبيق حاليا هو مطلوب لدفع -- / 500 .وتطبيق روبية على االنترنت -- / 200.ربيةو
حساسيات الدينية للشعب  غير مالئم خالف ذلك ، أو خادعة تهدف إلى استغالل أو اإلساءة إلى تشكيل الشرآة أن تتأآد من أن االسم الذي تم اختياره ليس

 على الرابط يحظر الحساسة المقدمة/ ، آما تم على قائمة أسماء  المتعهدين لتسهيل .تشبه مع اسم إحدى الشرآات القائمة وليس هو وال متطابقة عن آثب
https://www.secp.gov.pk/ns/pdf/Prohibited_words.pdf 



 وثائق لتسجيل شركة محدودة .ب
  -- : المعنية لتسجيل شرآة محدودة خاصة ومطلوب من الوثائق التالية لتكون يودع لدى المسجل

 .والمادة الجمعيات جنبي ، من آل مشترك وشاهدا على مذآرةأ صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر ، في حالة أوال
التقديم ، وموقعة من قبل  في حالة اتصال وتقديم نسخة واحدة على االنترنت أربعة تتواءم المطبوعة من مذآرة وعقد التأسيس مذآرة وعقد التأسيس .ثانيا

 .الموقع وقدمت مختلف القطاعات على لجنة دة عينة من مذآرة رابطةموح من أجل تسهيل الجمهور العام ، و .أحد الشهود آل مكتتب في حضور
 1 - نموذج .ثالثا

 تشكيل الشرآة إعالن االمتثال لبمستلزمات ل
 21 - نموذج .رابعا

 إشعار حالة المكتب المسجل للشرآة
 29نموذج  -- خامسا

   تفاصيل االدارة األول للشرآة
  تسجيل رسم اإليداع .سادسا

 .MCBفي أي فرع من فروع المصرح  المنصوص عليها في الجدول  تثبت دفع الرسوم آما راماتالخ دفعت األصل
 إذن من مقدمي مشروع القرار .سابعا

 الجمعيات وثائق أخرى قد أشار إلى ذلك جيد أوجه القصور إن وجدت ، في مذآرة ومواد إذن من مقدمي مشروع القرار في صالح أي شخص لجعل
 .التأسيس شهادة المسجل المعنية وجمع

 االحتياجات اإلضافية لدمج شركة مساھمة عامة .ج
 : الوثائق التالية عند التأسيس الشرآة آما ذآر أعاله ، يتعين على الشرآات العامة للملف وباإلضافة إلى االحتياجات الالزمة إلدماج خاصة محدودة

 )مديرالئحة األشخاص الذين توافق على القيام بدور ال( 27 نموذج أوال
 )موافقة اإلدارة( 28 نموذج .ثانيا
  ة واحدشركة متطلبات إضافية إلدماج عضو  .د

تشير  S1 في نموذج المسجل في الوقت التأسيس ترشيح في شكل على النحو المنصوص يجوز ألي شخص تأسيس شرآة عضو واحد وسيكون الملف مع
يجب  جميع الشروط األخرى إلدماج خاصة .وفاته المناوب المرشح ، من الشرآة في حال المدير والمدير إلى ما ال يقل عن شخصين لتكون بمثابة مرشح

  .شرآة محدودة مع ما يلزم تنطبق على عضو واحد
 تأسيس شركة لتوفير خدمات األمنلمتطلبات إضافية  .ـھ

الحيوي البيانات ، وأربع صور  والثاني أعاله إرفاق تسع مجموعات إضافية من آل من وثائق في األول في حالة الشرآة تعتزم تقديم خدمات حارس أمن ،
الداخلية منح  وزارة .لتقديمها) مليون دوالر 1.5ال تكون أقل من  تجميع الثروة وينبغي(بيان مشترك / موقف البنك الدولي  مصدقة من آل مكتتب والمالية
 .شهادة عدم ممانعة ألمن الشرآة

 .عضاءاأل نقل عضوية شركة واحدة لعضو جديد .و
مع الملف  األعضاء ، والشرآة ، في غضون خمسة عشر يوما من نقل من هذا القبيل ، أيضا جديد عضوإذا تم نقل عضوية شرآة عضو واحد الى 

  .S1 المسجل ، على ترشيح في شكل آما هو مبين في نموذج
يجب  .عدد أعضائه إلى أآثر من واحد شرآة خاصة على زيادةويمكن تحويل الشرآة إلى  عضو واحد -.تغيير في الوضع القائم في شركة عضو واحد. ز

سوف تقوم  و .في غضون ثالثين يوما ونقل األسهم في غضون سبعة أيام خاصة قرار لتغيير الوضع القائم وتغيير نظامها وفقا لذلك على الشرآة تمرير
على الشرآات المنصوص عليها في  ن تمرير قرار خاص ، وإخطار التعيينخمسة عشر يوما م الشرآة بتعيين وانتخاب واحد أو أآثر إضافية داخل اإلدارة

مطلوب الشرآة إخطارا من الحقيقة في  عالوة على ذلك ، .في غضون أربعة عشر يوما) القواعد( 1985القواعد ، ) النماذج أحكام عامة و( 29نموذج 
 .إصدار قرار خاص في غضون ستين يوما من تاريخ النموذج ، مع المسجل S2 المنصوص عليها في الكتابة في النموذج آما

الشرآة عن طريق تمرير  يجب وجود اثنين أو أآثر من أعضاء تحويل مرآزها إلى عضو واحد شرآة خاصة -.الشركة تصبح شركة عضو واحد .ح
 من الطلب للحصول على الموافقة اللجنة أنيتض .اللجنة من الضروري تغيير في مواده والحصول على موافقة من قرار خاص لتغيير وضعها ، مما يجعل

 .عضو الشرآة ثالثين يوما من تمرير قرار خاص لتغيير الحالة إلى واحدS4 المقدمة من الشرآة في شكل آما هو مبين في نموذج داخل
نموذج في غضون  29ارة بتاريخ مجلس اإلد خمسة عشر يوما من موافقة لجنة وإخطار تغيير في يجب على الشرآة نقل أسهم في اسم عضو واحد داخل

 .أسهم أربعة عشر يوما من تاريخ نقل
 نموذج وترشيح مرشح S5 إشعار في شكل على النحو المبين في نسخة مصدقة من هذا النظام الذي يحتوي على موافقة جنبا إلى جنب مع

 .ماالمسجل المعنية خالل خمسة عشر يوS1 تودع اإلدارة في شكل آما هو مبين في نموذج مع
 .وشھادة التأسيس الحصول على نسخ مصدقة من عقد التأسيس والنظام األساسي .ط

الرسوم المطلوبة النسخ ورسوم الطوابع المحكمة من الغرامات   التأسيس وشهادة التأسيس ، من من أجل الحصول على نسخ مصدقة من عقد التأسيس ،
 .اتكون مفروشة وثائق تسجيل بخطاه القيمة المطلوبة ينبغي

 وثائق إلدراجھا على وجود ارتباط ال من أجل الربح .ي
هل أيضا صادرة من وزارة  في حالة وجود هيئة التجارة ، على ترخيص .SECP إرفاق رخصة صادرة من جميع الوثائق المعدة للدمج شرآة محدودة

وعقد التأسيس ، وقائمة  ق من قبل اللجنة مشروع مذآرةوينبغي أن يراف طلب الحصول على الترخيص الالزم .المسجل المعنية التجارة سيقدم إلى
 للجمعية المقترحة يشغلوا أي منصب ، تقديرات اإليرادات السنوية و المتعهدينإعالن أسماء الشرآات التي  ، المتعهد، االحيائي البيانات من آل  المتعهدين

 : تتوفر توجيهات مفصلة على الرابط .(6والمادة  42المادة ).النفقات وبيان وجيز للعمل الذي تم بالفعل أو القيام به
http://www.secp.gov.pk/divisions/Portal_RD/registration_promoteربية.asp 

 

  إجراء خطوة التقديم على االنترنت
 

  : الخدمات اإللكترونيةتسجيل الدخول إلى 
لها حساب أو االشتراك ، في حالة وجود مستخدم / له  ، لتسجيل الدخول إلى /services e:eservices.secp.gov.pkسيقوم العميل االتصال الشبكي

  ن حساب المستخدمبالنقر على رابط ، سوف يكو. تحتوي على رابط التنشيط المستخدم وسوف يتلقى المستخدم رسالة بريد إلكتروني. جديد
  .تفعيلها

 
  : إدخال المعلومات

إذا آان . العمليات المتاحة وغير متوفرة سوف تسجيل دخول ناجحة إلى الخدمات اإللكترونية عن طريق إدخال اسم المستخدم وآلمة السر ، وعرض قائمة
يتم عرض . وينقر المستخدم على الشرآة عملية التأسيس. لةبنجاح ، سوف مرفق تأسيس الشرآة ستكون متاحة في هذه المرح قد تم حجز اسم الشرآة



 . وحيث يتم إدخال المعلومات التالية من قبل المستخدم صفحة اإلدخال ،
 تفاصيل التطبيق. أ

 . ليتم تحديده المعينة فرع البنك ، في المقطع األول ملء في تفاصيل الشرآة المقترحة من حيث النوع الكامل ، واسم ، و
  : ريحبالتص .ب

الشرآة من قبل لمجلس  يمكن أن يكون اإلقرار أي شخص مخول لتمثيل المقترحة. ممثل الشرآة/ في هذا المقطع ، أدخل معلومات حول اإللزامي لإلعالن 
 . يمكن أن يكون اختياره لهذه المسؤولية أي موظف او حتى المدير. مالكي اإلدارة/ 
  : المشترك/ مدير  .ج

 . أزرار سيخلق وإزالة الصفوف إلدخال البيانات" حذف"و " إضافة" . ة عن مجلس اإلدارة والمشترآين في هذا القسمإدخال بيانات مفصل
  : معلومات عن الشرآة .د

 . رأس المال ، والكائنات ، في هذا المقطع أدخل معلومات الشرآة على سبيل المثال ، سجلت عنوان مكتبه ، وتصنيف القطاع الحكيم ،
  : قعةالمو .هـ

  .في هذا القسم الموجودةأدخل تفاصيل 
  : اضغط متابعة الرابط. و

  : يحتوي على الروابط التالية عن طريق الضغط على وصلة متابعة ، سيتم عرض وثيقة عملية اظهر صفحة ،
  : البيانات) ق(تحديث نموذج  .1

سيتم عرض وثيقة عملية اظهر الصفحة  .مرة أخرى ات ، اضغط على مواصلة االرتباطبعد تحديث البيان .انقر فوق االرتباط إذا آنت تريد تحديث البيانات
 . مرة أخرى

  : عرض النماذج .2
 . يمكنك عرض هذه النماذج من خالل النقر على وصلة معينة. لك نظام يمأل تلقائيا النماذج المطلوبة باستخدام بيانات تم إدخاله من قبل

  : عرض نموذج نبذة عن الشرآة .3
  .لمعرفة بيانات الشرآة ، انقر فوق هذا االرتباط

  : ملء نموذج مرفق جديد .4
من المحوسبه بطاقه الهوية الوطني ، التوآيل ،  في هذا الرابط ، يمكنك إرفاق المستندات المطلوبة في شكل قوات الدفاع الشعبي على سبيل المثال ، نسخ

  .تندات المطلوبةالمس الخ نموذج حفظ اضغط على الزر بعد إرفاق
  : ملء نموذج مرفق مقاالت جديدة من الجمعية .5

  .الزر حفظ النموذج بعد إرفاق الملف قال الصحافة .انقر فوق هذا االرتباط وإرفاق عقد التأسيس في شكل قوات الدفاع الشعبي
  : ملء نموذج مرفق جديد االساسي .6

اضغط على الزر حفظ  .ميغابايت 2وينبغي أن يكون حجم المرفق أقل من   .كل قوات الدفاع الشعبيانقر فوق هذا االرتباط وإرفاق عقد التأسيس في ش
  .إرفاق الملفو  نموذج بعد

  : البنك الجديد غرامات ملء  7
  ن الخدمات اإللكترونيةملؤها مع الرسوم المقررة وغيرها من المعلومات م تلقائيا غرامات البنك .البنك )غرامات(challan سيتم عرض وانقر على رابط

 SECP آما طبعت النسخة األصلية ، نسخة البنك ، ونسخة وسوف يكون تلقائيا أربع نسخ .اضغط على زر طباعة النموذج ثم قم بحفظ النموذج .تطبيق
ونسخ  SECP وعلى البنك االحتفاظ .عينت فروع البنك االسالمي البريطاني المحدودة وتودع في فرع البنك الذي اختاره الطالب من الرسم .نسخة المودع

  .إلى العميل) نسخة األصل والمودع(وبنك عودة المتبقية نسختين 
  : توقيع المستندات 8

 ويتم الحصول على الشهادات الرقمية من .الشهادات الرقمية وقعت النماذج باستخدامبت.قم المستنداتانقر على وصلة  .سيتم تمكين قم نماذج
NIFT. قم"اضغط على  .التوقيع الرقمي الصحيح من القائمة المنسدلة اآلن ، حدد .العمود" اختر لتوقيع"اذج اإللكترونية المتاحة في إطار آل النم حدد "

  .الزر
وستعرض عملية الرقم   SECPوسيتم تقديم جميع الوثائق إلى و .فوق هذا الزر .زر سوف تصبح نشطة "SECP ، يقدم إلى"بعد ضغط الزر قم 

عبر البريد  SECP وسوف يتلقى المستخدم ردا من  .رسم من الضفة يتلقى التحقق من ودائع SECP وسيتم البدء في عملية في أقرب وقت .يالمرجع
  .القرار ، أو رفض القضية) شهادة التأسيس ارسالها عن طريق البريد السريع(قبول  اإللكتروني ، مع أي من االستجابة ،

  . https://eservices.secp.gov.pk/eServices خدمات اإللكترونية ، يرجى زيارة الموقعلمزيد من المعلومات حول ال

  
 االحتياجات بعد التأسيس

 الشركات الخاصة .أ
التأسيس وبعد ذلك في غضون أربعة عشر  عشر يوما من تاريخ الرئيس التنفيذي في موعد ال يتجاوز خمسة مطلوبة ادارة آل شرآة على تعيين أول أوال

 .االنتخاب يوما من تاريخ
 .في آل اجتماع الجمعية العامة العادية للشرآة في غضون ستين يوما من تاريخ التأسيس وبعد ذلك ويتعين على المراجع أول من يعينه مجلس اإلدارة .ثانيا
شرآة واحدة أو عضو من مكتب األمين العام  األمين خالل خمسة عشر يوما من التأسيس أو أن تصبح شرآة مطلوب أيضا شرآة عضو واحد لتعيين .ثالثا

 .أربعة عشر يوما من تاريخ التعيين 29هبوط الشاغرة ، وتخطر على هذا التعيين ضمن نموذج  للشرآة
أعضاء  .اإلدارة في أول اجتماع الجمعية العمومية السنوية انتخاب يجب تأسيس الشرآة في مناصبهم حتى اإلدارة األولى أي مديري عين في وقت .رابعا

ويمكن ملء إزالة أي  عارضة الشواغر التي تحدث بسبب الوفاة أو االستقالة أو ومع ذلك ، .المنتخبون مناصبهم لمدة ثالث سنوات مجلس اإلدارة بحيث
 .للفترة المتبقية من الوالية مدير من قبل مديرين آخرين

المطلوب يخطر  التنفيذي ، ومراجعي الحسابات ، رئيس الحسابات ، المستشار القانوني الخ هو ي تعيين وانتخاب أو تغيير في اإلدارة ، الرئيسخامسا أ
 .(205المادة ) يوما من موعد وقال وانتخاب أو تغيير 14في غضون  '29'المسجل المعنية نموذج 

 (142المادة ) .يوما من تاريخ التغيير 28النموذج في غضون  - 21مكتب في  امطلوب شرآة لتخطر تغيير في تسجيل له .سادسا
التأسيس والالحقة  الذي سيعقد المطلوبة في غضون ثمانية عشر شهرا من تاريخ أول اجتماع الجمعية العمومية السنوي للجمعية العمومية للشرآة .سابعا

 مدة أربعة أشهر بعد انتهاء السنة المالية األقل في آل سنة تقويمية ، في غضونالمطلوب تعقد مرة على  االجتماعات السنوية العامة هي
 .(158القسم (سبقت اجتماع الجمعية العامة العادية  وال تزيد على خمسة عشر شهرا بعد عقد آخر أعماله

الحسابات في حال  ة العمومية المراجعة والربح والخسارةالشرآة في اجتماع الجمعية العامة العادية في الميزاني مطلوبة ادارة آل شرآة تضع امام .ثامنا
أآثر من أربعة  تتكون إلى موعد في وقت ال يتجاوز موعد انعقاد االجتماع والشرآة ، في أي حالة أخرى منذ الحساب السابقة وحسابات االولى منذ تأسيس

 .(233المادة (أشهر 
تاريخ اجتماع الجمعية العمومية  مع المسجل المعنية مرة واحدة في آل عام آما تقدم على لوب لتودعهو مط' ا'العائد السنوي على النموذج المعد  .تاسعا

 .(156القسم (عقدت ، في اليوم األخير من السنة التقويمية  السنوي ، حيث ال يوجد مثل هذا االجتماع هو



أن تكون مصحوبة المطلوبة من قبل  جديدة للمساهمين الحاليين والعرضلطرح أسهم  في حال الزيادة في رأس المال المدفوع ، يطلب من الشرآة عاشرا
مطلوب تخصيص  التي آانت في حوزتهم ، وعلى تخصيص األسهم ، وعودة للمساهمين في جميع بدقة نسبة الى أسهم (3) 86 التعميم الصادر تحت الباب

ال يسمح للسهم مدفوعة جزئيا إلى أن يصدر على  .خ تخصيص األسهميوما من تاري 30المعنية في غضون  أن يودع لدى المسجل' 3'على نموذج 
 .(86و  73 األقسام) .اإلطالق

يوما من تاريخ  45في غضون  يوما من تاريخ التخصيص أو 90المساهمين في غضون  ويتعين على الشرآة إلصدار شهادات األسهم لبه .الحادي عشر
 .(74قسم (تسجيل نقل ملكية أسهم  إيداع طلب

مع  أو ترضية منها مطلوبة لتقديمها وتسجيلها على ممتلكاتها أو التعهد والتعديل فيها آل ثاني عشر من آل تهمة أو الرهن العقاري التي أنشأتها الشرآةال
 .(132و  129و  121المادتان (إنشاء أو تعديل أو الرضا  يوما بعد تاريخ لها 21المسجل المعنية في غضون 

المسجل المعنية وفاة عضو  الشرآة ، يتعين على المدير المرشح إلبالغ اإلدارة السليمة للكيماويات وفاة عضو واحد من عضو واحد في حالة .الثالث عشر
النموذج في  S3 المنصوص عليها في تقرير الظروف تسعى االتجاهات في شكل و تفاصيل ورثة القانونية وفي حال وجود أي عائق واحد ، وتوفير

 .غضون سبعة أيام من وفاة واحدةاألعضاء
والمطلوب وضعها في  اجتماع المدير وعضو في إحدى الشرآات األعضاء واحدة القرارات التي اتخذها فرد واحد أو المدير الوحيد في .الرابع عشر

  .دقيقة لكتاب من األمين الشرآة الكتابة ، وسجلت في
 الشركات العامة .ب
ومع ذلك ،  .الشرآات أعاله ينطبق أيضا على الجمهور) الثانية عشرة(إلى ) ط(مسلسل رقم  طلبات يعني بالنسبة للشرآات الخاصة في ضوءجميع مت أوال

العائد  هناك حاجة إلى جمعيات مع الملف المسجل المعنية قائمة األعضاء ملف على قرص مرن إلى اللجنة و هناك حاجة أيضا إلى الشرآات المدرجة
  .بدال من نموذج' ب'نموذج ' ألف'وي على السن
اإلدارة وتعيين الرئيس التنفيذي  يوما من بعد انتخاب 14هناك حاجة لتقديمها في غضون  قائمة االدارة وموافقة مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي .ثانيا

 .28 27المعني بأشكال و
 يحق لها أن تبدأ أعمالها بعد الحصول على مع ذلك ، يجب أن تكون شرآة مساهمة عامةو .بعد تأسيسها ويجوز للشرآة خاصة تبدأ أعمالها فورا .ثالثا

 .(146المادة (المعنية  بدء األعمال من شهادة المسجل
 التاريخ الذي يحق للشرآة أقل من ثالثة أشهر ولكن ليس أآثر من ستة أشهر من مطلوب الدستورية االجتماع الذي سيعقد في غضون فترة ال .رابعا

المطلوب يودع لدى المسجل  خمس نسخ مصدقة منه بالطريقة الموصوفة مطلوب التقرير القانوني تمهيدا لتوزيعها على األعضاء و 13أ .الشروع بالعمل
د عام واحد من تحويل نفسها الى شرآة مساهمة عامة بع إحدى شرآات القطاع الخاص التي .قبل موعد االجتماع القانوني يوما 21المعنية ، ما ال يقل عن 

 .(157المادة (تقرير قانوني  ال يشترط لعقد اجتماع من هذا القبيل والقانونية لحل هذه التأسيس
المقدمة من الشرآات العامة مع رئيس قلم  مطلوبة حسابات وقعت على الوجه المبين ليكون خامسا نسختين من الميزانية المراجعة والربح والخسارة

 .(242و  233األقسام (يوما من تاريخ اجتماع الجمعية العامة العادية الخاصة بهم  30 المحكمة المختصة خالل
تبادل والمسجل في  ، ألبوم SECPالميزانية العمومية وحساب األرباح والخسائر لل ويطلب من آل شرآة مدرجة لثالث نسخ من ملف المراجعة .سادسا

 .االجتماع العام السنوي يوما من عقد 30وآذلك في غضون  الجمعية العمومية ألعضاء ذلك الوقت من إرسال إشعار
 مع المسجل المعنية وعلى لتقديمها 32ونموذج  31ويلزم تغيير فيها على نموذج  عودة تتضمن ملكية المنفعة من األوراق المالية المدرجة و .سابعا

SECP. 
  .األمين مطلوب أيضا شرآة مدرجة على تعيين شرآة .ثامنا
 الخارجية شركات عمل مكان سشروط تأسي .ج

  في باآستان عمله مكان إنشاء من يوما 30 في غضون المعنية المسجل إلى التالية الوثائق ملف إلى ،باآستان خارج تدرج لشرآة أجنبية مطلوب
   : (1984 ،الشرآات قانون من 458 إلى450 األقسام
 -- : عن طريق تعطى أن هو التصديق و .38 نموذج يرافقه الشرآة ادمو مذآرة الميثاق أوو من النظام األساسي ، مصدقة نسخة أوال
 أو تلتزم الذي األصلي حضانةل أدرجت حيث تقوم الشرآة البالد في موظف عمومي أ
 ، أوتدرج حيث تقوم الشرآة في البالد الموثق العام ب
من  مصادقة التصديق يتم حتى شخصل الختم أو التوقيع .الشرآة تم دمج حيث البلد في الشرآة من مسؤول ضابط من شهادة خطية ج
اللغة  االنكليزية أو تقدمو في مصدقة حسب األصول ترجمة باللغة االنكليزية ، ليست الوثيقة إذا آانت .ضابط قنصلية أو دبلوماسية الباآستانية القنصلية قبل

 .1985 ،القواعد (نماذجو عامة أحكام) الشرآات من 23 المادة) األردية
 ؛39 نموذج في ،الرئيسي للشرآة المكتب أو المسجل المكتب عنوان .ثانيا
 ؛40 نموذج على الشرآة (إن وجدت) األمينو ، الرئيس التنفيذياإلدارة تفاصيل .ثالثا
 ؛41 شكل على ،باآستان في شرآةلل الموظف الرئيسي تفاصيل .رابعا
التعيين ،  أجل من مصدقة نسخة إرفاق42 نموذج على ،الشرآة األجنبية عن نيابة الخدمة تقبل باآستان في شخص (ق) المقيمين تفاصيل أذن خامسا

 ؛ضابط مبدأ موافقةو قرار مجلس اإلدارة من رسالة السلطةو
  .(451 القسم) 43 على نموذج الشرآة وزارة الخارجية باآستان في مكان العمل الرئيسي عنوان .سادسا
  .أجنبية شرآة من قبل المكتب اتصال / فرع صيانةو فتحل فترة الصالحية محددة مع مجلس االستثمار من إذن الرسالة .ابعسا
  

  متطلبات الالحقة لشركة أجنبية
مع المسجل المعنية  44قدمت على شكل   ق أن 451/ مطلوب إرجاع قدمت في وقت تسجيل يو  أي تغيير أو تعديل في التفاصيل الواردة في وثائق و •

 .( 452المادة (تغيير أو تعديل   القبيليوما من هذا  30في غضون 
باآستان فضال عن حساباتها العالمية جنبا إلى  الحسابات السنوية المعنية فيما يتعلق بعملياتها داخل  يلزم الخارجية إلى ملف الشرآة سنويا مع المسجل •

    .(453 القسم(باآستان في غضون الفترة المقررة للشرآة في  الباآستانية األعضاء وأصحاب السندات والمحالت التجارية جنب مع قائمة
  مجلس االستثمار على انتهاء فترة صالحية مكتب االتصال من/ الحفاظ على فرع / إذن لفتح  تمديد/ مطلوب الشرآة الخارجية لتقديم تجديد • 

   إذن ، الممنوحة أصال
ومكان عمل في باآستان  يوما قبل أن تنوي التوقف عن 30لمعنية ما ال يقل عن المسجل ا إلى 46مطلوب الخارجية لتقديم إشعار على شكل . الشرآة• 

  تقع مقاطعة أو المقاطعات التي مكان أو أماآن عملهم نية على االقل في صحيفتين يوميتين المتداولة في ونشر إشعار من هذا القبيل
  التعاون/ االستثمار  معلومات للشركات التي األجنبية 
الالزمة إلقامة أي صناعة ، من حيث  جزاءا الحكومة. دون أي إذن من الحكومة ٪ من أسهم المشاريع الصناعية 100رين األجانب عقد ويسمح للمستثم 

  : حجم باستثناء ما يلي مجال المكان ، والنشاط
  .األسلحة والذخائر 1
  متفجرات عالية 2



  المواد إذاعة وأحدث 3
  .الطبعة األمن والعملة والنعناع 4

  ليس هناك شرط للحصول على شهادات عدم ممانعة. المسموح بها وأية وحدات جديدة لصناعة المشروبات الكحولية أو المشروبات الكحولية يكون
اإلعالن  عم. البلد ما عدا في المناطق التي يتم إخطار آمناطق سلبية من حكومات المقاطعات لتحديد موقع المشروع في أي مكان) المؤسسة الوطنية للنفط)

الزراعة والخدمات  ومنذ ذلك الحين االستثمارات االجنبية المسموح بها على أساس إعادة القديرة من قبل حكومة باآستان ، 1997عن سياسة االستثمار ، 
جلس األعلى للتعليم في الم وسيتعين عليهم ان مجرد تسجيل شرآة مع. وأشار بعضهم ضد البعض والبنية التحتية والقطاعات االجتماعية تخضع لشروط
  .هو الوفاء الشروط ذات الصلة إطار مرسوم وإبالغ بنك الدولة في باآستان قدمت

  : قطاع الخدمات) أ)
  األنشطة

/ ن إذ موضوع النشاط ألي شرط أن الخدمات التي تتطلب قبل االستثمار األجنبي المباشر في قطاع الخدمات ألي(ال يجوز االستثمار األجنبي المباشر "
والوآاالت وتكون خاضعة  للحصول على نفس المعاملة وحتى ما لم دي تنظمها هذه والمؤسسة الوطنية للنفط أو ترخيص من الجهات المعنية مواصلة

  -- تحت ؛ قائمة الخدمات حررت في االتصاالت السلكية والالسلكية آما هو .السياسات لألحكام ذات الصلة القطاعية
  ات المعلوماتية اإللكترونيةخدم/انترنت/ايميل) أ
  بيانات االتصال خدمات الشبكة) ب
  جذع الخدمات اإلذاعية) ج
  خدمات الهاتف الخلوي الجوال) د
   (Audiotex خدمات البريد) ه
  خدمات) البريد الصوتي )و
  خدمات الدفع بطاقة الهاتف )ز
  إغالق مجموعة مستخدمي بالنسبة للعمليات المصرفية) ح
  االتصاالت ت الساتلي الدولي للبيانات المحليةعمليا) ط
  خدمات الترحيل )ي
  خدمة حرآة السفن(نظام تتبع المرآبات ) ك
  (لوبا(ونظام إنذار ضد السرقة ) ل
  (هذا النظام التي(العالمية نظم االتصاالت المتنقلة الشخصية ) م
   .وسوف تصبح جزءا من هذه القائمة في المستقبل ، أي خدمات االتصاالت األخرى ، والتي حررت في) ن

المستثمرون األجانب  ، مفتوحة أمام) بي تي سي(شرآة اتصاالت باآستان المحدودة  ، ومععنهاهذه القطاعات التي لم يتم رفع القيود  --: مالحظة 
   "بالتعاون مع شرآة االتصاالت الباآستانية

 الشروط
 .مليون دوالر أمريكي 0.3يجب أن يكون المشروع ما ال يقل عن  /الشرآةحجم االستثمار األجنبي في رأس المال في  أوال
٪  60إلى حد أقصى قدره  ٪ من موضوع المساواةلشرط يجب أن تقتصر عودة الفوائد واألرباح 100ويسمح للمستثمرين االجانب بالحصول على  .ثانيا

بما في ذلك بيع االسهم في ) ٪ من األسهم من قبل المستثمرين الباآستانيين 40ويقام الحد األدنى من  من مجموع حقوق المساهمين واألرباح أو أن
 .في غضون خمس سنوات) بورصة

  :البنى التحتية لقطاع) ب)
 األنشطة

 "مشاريع البنية التحتية بما في ذلك تطوير المناطق الصناعية"
 الشروط

 .مليون دوالر أمريكي 0.3روع ما ال يقل عن يقوم المش / حجم االستثمار األجنبي في رأس المال في الشرآة أوال
 .٪ على أساس إعادة قادرة 100يسمح االسهم االجنبية بنسبة  .ثانيا

  :القطاع االجتماعي) ج)
 األنشطة

 " .خيصية، والمستشفيات ، والخدمات الطبية التش) تنمية الموارد البشرية(التنمية  التدريب المهني ، والموارد البشرية/ التعليم والتقنية "
 الشروط

 .مليون دوالر أمريكي 0.3المشروع ما ال يقل عن / سوف تقوم الشرآة  حجم االستثمارات األجنبية في األسهم أوال
 .٪ أجنبي 100يسمح األسهم  .ثانيا

  :قطاعشرآات الزراعة الزراعة ) د)
ويحق  يعلن أن مثل هذه السياسة المحلية واألجنبية) الكاف(عة الزرا على قطاع الزراعة من الشرآات 2002يونيو  19قرار مجلس الوزراء بتاريخ 

الصدد ، في حالة من التعاون األجنبي ، حصة الشريك األجنبي  في هذا .1984تأسست بموجب قانون الشرآات لعام  للشرآات الكاف آيان قانوني ومحليا
  .ملت األنشطة التالية المتعلقة الزراعة في االتحادوش بجانب .مليون دوالر 0.3سمح مع الحد األدنى لالستثمار في  ٪ من 60

  1 – الجدول
 رسم الطابع معدالت

المعمول بها  ويبقى اآلن.جميع حكومات المقاطعات من قبل قد ألغيت االساسي للشرآة، عقد التأسيس والنظام  في السابق على تفرض  واجب،  ختم
رسوم  أن تكون  ال يلزم ومع ذلك،  .عقد التأسيس في -- / 200  .النقابية وروبية  آرةمذ  على  -- / 60  .روبية  التي فقط، فإن معدالت  .I.C.T في

  .الخدمات اإللكترونية  عن طريق  المقدمة الطلبات في حالة  المفروضة الدمغة
  2 جدول

 2010/10/26 اعتبارا من الرسوم جدول
SRO.996 (I)/2010 dated 26.10.2010   

 حاسبة رسم
عنالحساب الجاري  SECP (www.secp.gov.pk) موقع على حاسبة رسوم قدمتو ،العام الجمهورو قطاع الشرآات تسهيل من أجل

مستويات مختلفة  في رأس المال وجود التي تدفعهاالشرآة التسجيل رسوم تردو .رأس المال المصرح به تعزيزل رسوم آذلكو التسجيل رسوم من
  : آما يلي المخطط في مرسوم المستحقة بموجب األخرى الرسومو العاصمة من



  اليدوي  خالل اإلنترنت  
راس مال
  المسموح

في حال تقديم 
  خالل اإلنترنت

رسوم المسنتدات *
في حال تقدم (

  )خالل االنترنت

في حال تقديم  المجموع
  خالل اليدوي

رسوم المسنتدات *
في حال تقدم (

  )خالل اليدوي

  المجموع

100,000 2,500  2,400  4,900  5,000  6,000  11,000  

200,000  3,000  2,400  5,400  6,000  6,000  12,000  

300,000              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

وثائق خالل في حال تقديم ال  من قبل شركة لھا رأس المال  . أ
  اإلنترنت

في حال تقديم الوثائق 
  يدويا

  1,500 600  للتقديم أو التسجيل أو التوثيق أي مستندات أخرى غير المذآورة في األسفل
  7,500  5,000  التكاليف/وثائق المتعلقة بتفاصيل الرهن

  :42  موجب المادةب الترخيص الممنوحبموجبمسجلةشركةمن، وغيرھارأس المال ليس لھا الشركة من قبل  . ب
  30,000  20,000  تسجيل شرآة جديدة

  1,500  600  التكاليف/متعلقة بالرهن غير للتقديم أو التسجيل أو التوثيق أي مستندات أخرى
  7,500  5,000  التكاليف/وثائق المتعلقة بتفاصيل الرهن

  :42المادة تحت رخصة تحتالشركة التي أنشئت من قبل  . ت
  25,000  15,000  ة أو تجديدهاتقديم للحصول على الرخص

  50,000  25,000  للتسجيل
  1,000  500  التكاليف/للتقديم أو التسجيل أو التوثيق أي مستندات أخرى غير متعلقة بالرهن

  7,500  5,000  التكاليف/وثائق المتعلقة بتفاصيل الرهن
  )أجنبية شركة(-- :باكستانفيمكان عمللديھاالتيباكستانخارجالشركة التي أنشئت من قبل  . ث

نظام اساسى /للتقديم أو التسجيل أو التوثيق أي مستندات تحتوي على رسومات
  مقاالت/مذآرة/

25,000  50,000  

  7,500  5,000  التكاليف/وثائق المتعلقة بتفاصيل الرهن
  1,500  600  التكاليف/للتقديم أو التسجيل أو التوثيق أي مستندات أخرى غير متعلقة بالرهن

  :الملففحص   . ج
  يحتفظ سجل أي تفتيش أو للشرآة احترام في المسجل التي يحتفظ بها الوثائق فحصل
  شرآة ما يتعلق في به 

200  500  

  نسخة مصدقة  . ح
  200  100  شهادة الشرآة

  شهادة بدء العمل



  شهادة تسجيل الرهن أو التكاليف
      للشركات الخاصة المحدودة

  M/A/A      250  500صورة شهادة مصدقة من        
  100  200  أي إعادة صورة شهادة مصدقة من       

     غير الشركات الخاصة المحدودة
  M/A/A      500  1,000صورة شهادة مصدقة من        
  300  200  أي إعادة صورة شهادة مصدقة من       

في  ،محسوبا على أساس سعر ،سجل أو أخرى وثيقة أي استخراج أو نسخة مصدقة
  من الحد األدنى رسومتخضع ل ،ليتم نسخها آسورالمطلوبة منها جزء أو فحةآل ص

  روبية مائة 

20  20  

  تخضع ،حقل البيانات لكل سعر محسوبة على أساس رسومالشرآات و من قائمة توفيرل
  ،خمسمائةروبية من الحد األدنى رسومل

  روبية لكل حقل بيانات 2  روبية لكل حقل بيانات 2

  200  200  شرآة لكل ،بيانات الشرآة نظام االمتثالو شرآاتال تسجيل نشاءإل
  بموجب قانونالمسجلأواللجنةإلىالمقدمةالشكوى/استئناف / طلب أي عن  . خ

  10,000 5,000  النظام االساسي للشرآة في للتعديالت 21 في إطار الباب طلب
  500  200  طلب يؤآد توفر اسم الشرآة

  5,000  2,500  طلب تغيير اسم الشرآة
  5,000  2,500  تغيير حالة الشرآة من عامة إلى خاصة

  5,000  2,500  تغيير حالة الشرآة من خاصة إلى عضو واحد
      نشرة إصدار على الموافقة

ما يصل  أنواع األوراق المالية جميع الكلي بما في ذلك اإلصدار حجم
  250.ربية مليون الى

  25,000  غير موجود

ما يصل  أنواع األوراق المالية جميع في ذلكالكلي بما  اإلصدار حجم
  مليون1000إلى 250.ربية مليون الى

  50,000  غير موجود

  100,000  غير موجود  مليون 1000أآثر من  أنواع األوراق المالية جميع الكلي بما في ذلك اإلصدار حجم
  10,000  غير موجود  84 في إطار الباب بأسعار مخفضة أسهم إصدار
 (1) 86 الباب من األول الشرط بموجب الحق خالف أسهم صدارإل تطبيق

  غرضل 86 في إطار الباب األسهم إصدار طلبات على ال ينطبق المذآور الرسم(
  )مخطط الموظف األسهم خيار 

روبية أو  50,000  غير موجود
من زيادة راس % 0.1

  المال، ايهما أعلى
   القاعدة )المال من رأس العدد( الشرآات متطلبات من لالسترخاء تطبيق

   منه 10 المادة بموجب 1996
    

 روبية 25,000  غير موجود  مليون ربية 50راس المال حتى 
  روبية 37,500  غير موجود  مليون ربية 100حتى 50راس المال من 

  روبية 50,000  غير موجود  مليون ربية 100راس المال فوق 
عليها االمتيازات المنصوص و مختلف الحقوق مع أسهم إصدار

  2000 ،رأس المال قواعد قراءة 90 الباب في
روبية أو  50,000  غير موجود

من زيادة راس % 0.1
  المال، ايهما أعلى

  7,500  5,000  الرهون العقارية تفاصيل في تصحيح

      ؛االجتماع السنوي العام عقدل فترة محددة في التمديد
  15,000  15,000  بواسطة شرآة عامة     
  5,000  5,000  شرآة خاصةبواسطة      
التي  المدينة ثم آخر في مكان مدرجة شرآة بواسطة االجتماع السنوي العام عقدل إذن

  .للشرآة المكتب المسجل يقع فيها
2,500  5,000  

  5,000  2,500  مهلة أقصر في اضافية الجمعية العامة العادية اجتماع عقدل إذن
     170البابفي إطارغير العاديماعاالجت/االجتماع السنوي العام عقدلاتجاه
  15,000  15,000  بواسطة شرآة عامة     
  5,000  5,000  بواسطة شرآة خاصة     

  10,000  5,000  178 في إطار الباب مدرجة شرآة من قبل اإلدارة انتخاب أعضاء
  10,000  5,000  195 في إطار الباب مديرل قرض الموافقة على

القسم  من) ب(الفقرة ام الواردة فياألحك تطبيق من اإلعفاء
  206 القسم من (3) الفرعي

10,000  20,000  

القسم  تحت عامل توزيع أو ، وشراءوحيد أي عملية بيع تعيين الموافقة على
  206 القسم من (3) الفرعي

10,000  20,000  

  5,000  2,500  233 القسم تحت شهرا اثني عشر من ألآثر إعداد الحسابات
  234A  10,000  20,000 القسم تحت الخاصة باتمراجعة الحسا

   الفرعي القسم تحت 5 الجدول الزمني أو الرابع الجدول الزمني تطبيق من اإلعفاء
  234 القسم من (5)

2,500  5,000  

  5,000  2,500  منها (8) القسم الفرعي بموجب 237المادة  تطبيق من اإلعفاء
  5,000  2,500  252 القسم نم (7) القسم الفرعي تحت تعيين مراجع حسابات

  2,000  1,000  258 الباب في إطار من حيث التكلفة مراجعي الحسابات تعيين
  20,000  10,000  263 القسم من الثاني الشرط تحت شرآة شؤون في التحقيق
  10,000  5,000   (9) الفرعي القسم تحت المسجل عن طريق قبالة شرآة استعادة ضرب



  439 القسم من
  10,000  5,000  اللجنة التي أطلقتها من السهل الشرآات خروج نظام تطبيق تحت

  200,000    باآستان خارج األوراق المالية صدارإل الحصول على موافقة اللجنة تقديم طلب إلىل
  إلى الطعن المقدم أو أعاله في الجزء السابع المحددة تلك تطبيق آخر غيرل
  الشرآة عن يابةأون من قبل مرسوم بموجب اللجنة أو المسجل 

500  1,000  

:المرسوماللجنة بموجبأوالمسجلإلىالمقدمة الشكوى / النداء/تطبيقل --     
  500  500  الشرآة مع التعامل بعد أن آخر أو أي شخص الشرآة عضو من
  1,000  500  للشرآة دائن أي من جانب

  
  

 : المراجع / االختصارات
CRO: التسجيل مكتب شرآة. 

 SECP :البورصة في باآستاناألوراق المالية و نةلج. 
 .الموقعSECP آروسو ،SECP في مقر المتاحة أشكال مختلف نموذج : النماذج  
 .نماذج وقواعد العامة األحكام شرآات : القواعد  
 .1984لعام  الشرآات قانون من مقاطع : األقسام  
  

 MCB s المحدود التجاري البنك مسلم فروع في جميع غالمة الدفع ترتيب أو البنك ، مظروف من خالل الرسوم دفع يمكن
 .الشرآة تسجيل مكاتب العقد تفاصيلو الموقع

  مكتب تسجيل الشرآة �
State Life Building, 7-Blue Area, Islamabad. 

 9208740-051 :فاآس 9208740-051 :.هاتف
   :lamabad@secp.gov.pkcrois ايميل

 
 مكتب تسجيل الشرآة �

4th Floor, SLIC Building No.2, 
Wallace Road, Karachi. 

 99213278-021 .فاآس 99213272-021 :هاتف
   :crokarachi@secp.gpv.pk ايميل

 
 مكتب تسجيل الشرآة �

3rd & 4th Floor, Associated House, 
7-Egerton Road, Lahore 

 99202044-042 :فاآس 6 – 99204962-042 .هاتف
   :crolahore@secp.gov.pk ايميل

 
 مكتب تسجيل الشرآة �

63-A, 2nd Floor, 
Nawa-e-Waqt Building, 

Adbali Road, Multan. 
 9200920-061 :فاآس 9200530/9200920-061 :هاتف
   :cromultan.eservices@secp.govpk ايميل

 
 مكتب تسجيل الشرآة �

356-A, Ikram Plaza, Small D ground. 
Peoples Colony No. 1, Faisalabad. 

 9220152-041 :فاآس 9220284-041 :هاتف
   :crofaisalabad@secp.gov.pk ايميل

 
 مكتب تسجيل الشرآة  �

1st Floor, State Life Building, The Mall, 
Peshawar Cantt. 

 9213686-091 :فاآس ,9213178-091 :هاتف
   : saeedullah.khan@secp.gov.pk/ cropeshawar@secp.gov.pk ايميل

 
 مكتب تسجيل الشرآة  �

382/3, (IDBP House), Shahrah-e-Hali, 
Quetta Cantt. 

 2899134-081 :فاآس 2844136-081 :هاتف
   :croquette@secp.gov.pk ايميل



 
 مكتب تسجيل الشرآة  �

28 – D , Hamdard Housing Society, 
Airport Road, Sukkur, 

 5633757-071 :فاآس 5630517-071 :هاتف
   :croskr@hotmail.com ايميل

  


