
 کینشازا -سفارت جمهوری اسالمی ایران

 باسمه تعالی

 موضوع: چگونگی و مراحل ورود، ثبت و نحوه فعالیت شرکتهای خارجی در ج.د.کنگو

 خالغِ هذیزیتی: 

ولیِ اهَر ًبظز ثز ًحَُ ٍرٍد، ثجت ضزوتْبی داخلی ٍ خبرجی ٍ  (ANEP)آصاًس هلی تَسعِ ٍ سزهبیِ گذاری 

 ًحَُ فعبلیت آًْب هغبثك لبًَى جوَْری دهَوزاتیه وٌگَ را ثزعْذُ دارد.

، در راثغِ ثب اًَاع ضزوتْبی تجبری ٍ گزٍّجٌذی هٌبفع 4302صاًَیِ  03لبًَى یىپبرچِ  6ضزح: عجك هبدُ 

 جوَْری دهَوزاتیه وٌگَ عجبرتٌذ اس:  التػبدی، اضىبل ضزوتْبی ضٌبختِ ضذُ در

 تأسیس ثب اًحػبر هبلىیت تجبرت ضخػی -0

 (SARL)ضزوت ثب هسئَلیت هحذٍد -4

 (SA)ضزوت ثب هسئَلیت ًبهحذٍد -0

 (SAS)ضزوت سْبهی سبدُ -2

 (SNC)ضزوت ثب هسئَلیت دستِ جوعی -5

 (SCS)ضزوت ثب هسئَلیت هطبروت هحذٍد -6

 (GIE)گزٍُ هٌبفع التػبدی -7

 نیاز برای تأسیس یک شرکت با فروشگاه: اسناد مورد  -الف

 Guichet Unique -تسلین ًبهِ درخَاست ایجبد هطبغل خغبة ثِ هذیزعبهل )دفتز هخػَظ( -0

ًسخِ. ًسخِ الىتزًٍیىی اسبسٌبهِ ثزای اًتطبر در رٍسًبهِ رسوی)ثِ سثبى  2اسبسٌبهِ ضزوت در  -4

 فزاًسِ(

 در غَرت خبرجی ثَدى هذیز(ًوًَِ اهضبء هذیز )ثِ ّوزاُ تػَیز اعتجبر ٍیشا  -0

 اعالم اضتزان در سزهبیِ سْبم ٍ پزداختْبی دٍم -2

ی غبدرُ ضذُ تأییذ ضذُ تَسظ یه هَسسِ  -5 اٍراق هثجتِ آسادی سزهبیِ سْبم )ثزگِ پزداخت یب گَّا

 حیح در دفتز هزوشی وطَر عضَ. د ثِ عَر غخزثبًىی یب هبلی 

ّیچ ًیبسی ثِ هیشاى حذالل سزهبیِ ًیست. ٍلی ارسش اسوی  (SARL)ئَلیت هحذٍد ثزای ضزوت ثب هس

دالر( ثبضذ. ثزای ضزوت ثب 03هعبدل ) فزاًه وٌگَ  5333ّز وذام اس سْبم هطبروتْب ًجبیذ ووتز اس 



ّشار  433هعبدل  عوَهی یىػذ هیلیَى فزاًگ وٌگٌَّگبهیىِ پیطٌْبد والى  (SA)هسئَلیت ًبهحذٍد

ّشار دالر 43وٌگَ هعبدل هیلیَى فزاًه  03ثبیذ حذالل  ْبمائِ ًویذّذ، سزهبیِ ثزگِ ّبی سر اردال

% اس 0ت هغبثك لبًَى هبلیبت، ثِ ایي همذار اس سزهبیِ سْبم، یه حك هتٌبست ثب ثبضذ. درغیز ایٌػَر

ارسش سزهبیِ سْبم )درسهبى ایجبد ٍ احتوبال ثب افشایص سزهبیِ سْبم ٍ یب توذیذ سزهبیِ( اضبفِ هی ضَد. 

 )ثب تَجِ ثِ هذت سهبى ضزوت(.

 ثزگِ ّبی هثجتِ ثزای پزداخت ّشیٌِ ّبی اداری -6

 تأسیس یه هَسسِ تَسظ ضخع حمیمی:

 Guichet Uniqueتسلین ًبهِ درخَاست ایجبد هطبغل خغبة ثِ هذیزعبهل  -0

 سٌذ عٌَاى هبلىیت، لزارداد اجبرُ یب عٌَاى ضغل -4

 سٌذ َّیت ضٌبختِ ضذُ -0

ی عذم سَ -2  رٍس 75ثب اعتجبر ء پیطیٌِ گَّا

 )ثزای خبرجی ّب(ٍیشا  –اجبسُ البهت  -5

 سٌذ اسدٍاج)درغَرت لشٍم ثزای خبرجیْب( -6

 )درغَرت عذم حضَر هذیزثزای ضزٍع هزاحل وبر(حىن اختیبرًبهِ یب ٍوبلتٌبهِ  -7

 Guichetاسنادی که توسط هیأت مذیره به منظور درخواست ایجاد مشاغل خطاب به مذیرعامل  -ب

Unique :ارائه می شود 

 تأییذیِ دریبفت ثزای ثجت ضزوت 

  ًِی اس ادارُ ول درآهذ ٍ هطبروت در اعب  (DGRAD)ثزگِ گَّا

 ارائِ اسبسٌبهِ ٍ اسٌبد رسوی 

 ارائِ اسٌبد هعتجز اداری ثزای اهَر تجبری(RCCM) 

 ُارائِ اسٌبد سپزدُ گذاری ضذ 

 ارائِ ضوبرُ ضٌبسٌبهِ هلی 

 ارائِ ضوبرُ ٍاردات ثِ ادارُ ول هبلیبت(DGI) 

  ارائِ هجَس اس هَسسِ هبلیINPP 

 ارائِ ضوبرُ هجَس اس غٌذٍق هلی تأهیي اجتوبعی(CNSS) 

  ی ثجت ًبم اس ادارُ هلی  (ONEM)استخذامارائِ گَّا

 ارائِ تأییذیِ اس ادارُ هحیظ سیست 



 :هسینه راه انذازی شرکت تجارت )شخص حقیقی و فیسیکی( -ج

 دالر 03 :ضخع حمیمی -0

 :ضخع حمَلی -4

  (اسٌبد اسبسٌبهِ رسوی را ارائِ هی دّذ ،ٌّگبهی وِ ضزوت درخَاست وٌٌذُ). دالر 83 

ِ ضذُ ثِ پٌجزُ ٍاحذ درثخص ایجبد هطبغل در هَرد اسبسٌبهِ ّبی سیز اهضبء خػَغی ارائ) .دالر 73 

 (Guichet Uniqueثِ ضزوت 

 رٍس 0سهبى پزداسش پزًٍذُ:  -د

 عٌبغز هختلف پزًٍذُ ثزای ایجبد دفتز ًوبیٌذگی ضزوت تب ثعِ ٍ ضعجبت: -ُ

 لبًَى یىپبرچگی هزثَط ثِ ضزوتْبی ثبسرگبًی ٍ گزٍّْبی ثب هٌبفع التػبدی 083-079ٍ  043-006هَاد: 

هی تَاًذ تَسظ سفبرت خبًِ ّبی وٌگَ  بد ثب تػوین ایجبد دفتز، ضعجِ ضزوت هبدر یب ضزوت تبثعِاسٌ -0

 دآى حضَر دارد هَرد تأییذ ٍالع ضَدر وطَری وِ هتمبضی در 

 آدرس حمیمی -4

 ًبم هسئَل -0

 اسٌبد َّیتی -2

 تىویل ٍ ثبسوزدى پزًٍذُ -5

 اسبسٌبهِ ّب -6

 ثزای ثجت ًبم K bisاستخزاج  -7

دفتز ًوبیٌذگی یب راثظ هوىي است ثزای تأسیس یه ضزوت خبرجی ثبضذ. در ایي غَرت ثبیذ تبثع لبًَى وطَر 

 RCCMٌمَل(ثزای عضَیت عجك همزرات السم در ادارُ اهَر تجبری ٍ ثزرسی اعتجبرات )اٍراق ثْبدار ٍ اهَال ه

 .ثَدُ تب ثجت ضَد

ثزای تجذیل ضذُ فعبلیت یه دفتز ًوبیٌذگی ثِ ضعجِ، ثبیذ دالیل تَجیْی تغییز چٌیي ٍضعیت ّوزاُ ثب 

 ارائِ ضَد. RCCMرٍس وبری ثِ  03درخَاست وتجی اغالح آى ظزف 

 دالر وبّص هی یبثذ 73ثِ  83درغَرت عذم احزاس َّیت اسبسٌبهِ ّب ّشیٌِ اس 

، هٌغمِ عوَهی گوجِ)جٌت آسهبیطگبُ ادارُ راُ، رٍثزی 284، ضوبرُ La Scienceیٌطبسا، خیبثبى آدرس: و -ٍ

ITI-GOMBE) 



 سبختوبى عجمِ اٍل هسىًَیست.

www.guichcetunique.cd  

E-mail: guichetuniquercd@yahoo.fr, guce@guichetunique.cd  

Tel:  +243 822 284 008 

 هٌجع:

https://investindrc.cd  

ُ: ًبدعلی حیذری )  (2/2/99تْیِ وٌٌذ
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