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آریانا افغان هوایي د 
اساسنامې د انفاذ د شرکت 

په هکله، د افغانستان اسالمې 
جمهوریت د وزیرانو شوري

مصوبه
)) :۴۵ه 
۱۳۹۰/۱۱/۲۴: نېه 

:لوم ماده
غـان هـوایي شـرکت     آریانا اف  د

اساسنامه چې د افغانستان اسـالمي      
د وزیرانو شوري لخـوا      جمهوریت

مـادوکې  ) ۴۸(فصلونو او   ) ۶(په  
.موتصویب شوې، منظور

: دوه یمه ماده 
دآریانا افغـان هـوایي شـرکت د        

۱۳۶۹اساسنامې په نافذېدو سره، د      
ه رسمي جریـده    ) ۷۱۳(کال په   

کې خپره شوې د آریانا افغان الوتنې       
.ېيکدشرکت لتي مقرره لغو

ۀصوبم
ران جمهورییشورای وز

اسالمی افغانستان در مورد 
آریانا د اساسنامۀ انفاذ 
هوائی شرکتافغان

)۴۵: (شماره 
۱۳۹۰/۱۱/۲۴: تاریخ 

:مادۀ اول 
د آریانا افغان هوائی شرکت     ۀاساسنام

) ٤٨(فـصل و    ) ٦(را که به داخل     
ماده از طـرف شـورای وزیـران        
جمهوری اسالمی افغانستان تصویب    

.گردیده ، منظور می دارم
:مادۀ دوم

با انفاذ اساسنامۀ د آریانا افغان هوائی       
شرکت، مقررۀ مصارفاتی شـرکت     

ۀ جریـدۀ   آریانا افغان الوتنه منتـشر    
۱۳۶۹سال  ) ۷۱۳(رسمی شماره   

.لغو می گردد

الف
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:دریېمه ماده 
صوبه له نوموې اساسـنامې     دغه م 

سره یوای په رسمي جریده کې د       
.خپرېدو له نېې خه نافذېي

حامد کرزی
د افغانستان د اسالمي 

ئیسجمهوریت ر

:مادۀ سوم 
این مصوبه همراه با اساسنامۀ مذکور 
از تاریخ نشر در جریدۀ رسمی نافذ 

.می گردد
حامد کرزی

رئیس جمهوری اسالمی 
افغانستان

ب
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فهرست مندرجات
اساسنامۀ دآریانا افغان هوائی شرکت

فصل اول
احکام عمومی

صفحهان عنوماده

۱......................................منظور وضع:اولمادۀ
۱........................................شخصیت:دوممادۀ

۲...........................................فاهدا:مادۀ سوم
۲.....................................نام اختصاری:مادۀ چهارم
۳..............................رعایت اسناد تقنینی:مادۀ پنجم 
۳.......................مسئولیت در برابر تعهدات:مادۀ ششم
۴.....................................محل فعالیت:مادۀ هفتم

فصل دوم
ایف و صالحیت های شرکتوظ

۴............................وظایف و صالحیت ها:مادۀ هشتم
۶.........................خریداری و اجارۀ اجناس:مادۀ نهم

ج
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فصل سوم
سرمایه و سهام

۸...........................................سرمایه:مادۀ دهم
۸........................................سهمداران: مادۀ یازدهم

۹.......................................تغییر سهام:مادۀ دوازدهم
۹........................................ثبت سهم:مادۀ سیزدهم

مچهارفصل
تشکیل شرکت

۱۰.........................................تشکیل: مادۀ چهاردهم
۱۰........................مجمع عمومی سهمدارن:دهممادۀ پانز

۱۳.............................نصاب تدویر جلسه: مادۀ شانزدهم
۱۴................موارد تدویرجلسۀ مجمع عمومی:مادۀ هفدهم 
۱۴...........................انتخاب رئیس و منشی:مادۀ هجدهم 
۱۵....................................ثبت تصاویب:مادۀ نزدهم 
۱۵............................تصامیم مجمع عمومی:مادۀ بیستم

۱۶.............................هیئت مدیرۀ شرکت: مادۀ بیست ویکم
۱۷.............وظایف وصالحیت های هیئت مدیره:مادۀ بیست ودوم
۲۰............................رهمسئولیت هیئت مدی:مادۀ بیست وسوم

۲۱..............................هیئت عامل شرکت:مادۀ بیست وچهارم
۲۱..................... .انتخاب رئیس وتعیین اعضأ:مادۀ بیست وپنجم 
۲۱............................مسئولیت هیئت عامل: مادۀ بیست وششم
۲۲.............................نونی شرکتممثل قا:مادۀ بیست و هفتم
۲۲....................................تطبیق تصامیم:مادۀ بیست و هشتم

۲۲................................تفویض صالحیت:مادۀ بیست و نهم
۲۳......................عدم اشتغال به سایر وظایف:مادۀ سی ام

۲۳............................شتن حق رأیعدم دا:سی ویکم مادۀ 
د
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۲۳............وظایف وصالحیت های هیئت عامل:سی ودوم مادۀ 
۲۷.....................................هیئت نظار: سی و سوممادۀ 
۲۷.............................وظایف هیئت نظار:سی وچهارممادۀ 
۳۰...........................تسهیالتفراهم آوری :سی وپنجممادۀ 
۳۱...................................موانع عضویت:سی و ششممادۀ 
۳۱.....................ذخایر احتیاطی و توزیع مفاد:سی وهفتممادۀ 

فصل پنجم
امور مالی و حسابی

۳۲........................................سال مالی: سی وهشتممادۀ 
۳۲...........................تنظیم امور حسابداری:سی ونهم مادۀ 
۳۳.......................................ارایۀ راپور:چهلم مادۀ 

فصل ششم
احکام متفرقه

۳۴.................................انحالل و تصفیه:مل ویکچهمادۀ 
۳۴...........................تطبیق قانون شرکت ها:م چهل ودومادۀ 
۳۴........................اسناد مدار اعتبار شرکت: چهل وسوم مادۀ 
۳۵........................منع افشای اسرار شرکت:چهل وچهارممادۀ 
۳۵..............................حل وفصل منازعات:چهل و پنجم مادۀ 
۳۶......................................مهر شرکت:چهل و ششممادۀ 
۳۶..................................تعدیل اساسنامه:چهل وهفتم مادۀ 
۳۶.............................................انفاذ:چهل وهشتممادۀ 

هـ
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آریانا افغان هوایي شرکت د
اساسنامه

لومی فصل
عمومي حکمونه

وضع کولو منظورد 
:لوم ماده

دغه اساسنامه د آریانا افغان هـوایي       
رکت د موخــو، تــشکیل او د شــ

د ول د رنـدولو پـه        فعالیت
.منظور، وضع شوې ده

شخصیت
:دوه یمه ماده

د آریانا افغان هوایي شـرکت،      ) ۱(
ی د سـهامي او     سهامي شـرکت د   

لیت شرکتونو د قانون    وئمحدودالمس
و فعالیـت   مطابق تاْسیس شـوی ا    

.کوي
د آریانا افغان هوایي شرکت، د      ) ۲(
)AOC ( ــک ــت د جوازلی د فعالی

لرونکی دی چې د ترانـسپورت او       
ملکي هوایي چلند د وزارت لخوا،      

.صادر شوی دی
موخې

:درېیمه ماده
د آریانا افغان هـوایي شـرکت د        

:الندې موخو لرونکی دی

آریانا افغاند اساسنامۀ 
هوائی شرکت

فصل اول
احکام عمومی

منظور وضع 
:مادۀ اول

ـ این اساسنامه    توضـیح  منظـور   ه  ب
آریانا دفعالیت  تشکیل وطرز ،اهداف

وضع گردیـده   افغان هوائی شرکت،    
.است

شخصیت
:مادۀ دوم

، دآریانا افغان هـوائی شـرکت     ) ١(
برطبق قـانون   شرکت سهامی بوده،    

محـدود هـای سـهامی و    رکتش
المسئولیت تأسیس گردیده و فعالیت     

. می نماید 
،دآریانا افغان هـوائی شـرکت      )٢(

) AOC(دارای جوازنامۀ فعالیـت   
وزارت طـرف   باشـد کـه از    می

صادر  ترانسپورت وهوانوردی ملکی،  
.گردیده است

اهداف 
:مسومادۀ 

دآریانا افغان هوائی شـرکت دارای      
: دباشاهداف ذیل می
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ـ په هوایي رونو او د الـوتنې        ۱
کـې د    په دننـه   ېکالوتد  په حال   

ــسافرینو ــو، ،م ــفر د لوازم د س
، پست، الوتونکو او    )کارو(مالونو

حیواناتو د هوایي حمـل او نقـل د         
خدمتونو د واندې کولو تنظیمول،     

او د کیفیـت     ه کول ،  سازمانول
.لوول

ـ د مسافرینو د خوندي، پروخت      ۲
او هوسا کورني او بین المللي هوایي       

.حمل او نقل تنظیمول
په کورنيو هوایي رونوکې د     ـ  ۳

الوتکو د ترمیمولو لپاره د تخنیکـي       
.خدمتونو واندې کول

نوم) لن(اختصاري 
:لورمه ماده

د آریانا افغان هوایي شرکت، پـدې       
اساسنامه کې د شرکت پـه نـوم         

.یادېي
د تقنیني سندونو رعایتول

:پنمه ماده
مکلف دی، د سـهامي او       شرکت

ــس ــرکتوئمحدودالم ونو د لیت ش
قانون، د ملکي هوایي چلند د قانون       
او مقرراتو، دغې اساسـنامې، بـین       

هوایي ) IATA(المللي تونونو او د     
ترانسپورت د بین المللي انجمـن د       

بهبــودســازماندهی،،تنظــیم-١
عرضـــۀکیفیـــتارتقـــایو

ــدمات ــلخ ــلحم ــوائونق یه
ل امـوا سـفر، لـوازم فرین،مسا

ــارگو( ــست،،)ک ــور وپ طی
هـــای در میـــدانحیوانـــات

ــوائی ودر ــاره در ه ــل طی داخ
.پروازحال

ـ تنظیم حمل ونقل هوائی داخلی      ٢
وبین المللی مصئون، بـه موقـع و        

. ح مسافرین یمستر
عرضۀ خدمات تخنیکی جهـت     -٣

ه ها در میدان های هوائی      ترمیم طیار 
.داخلی 

نام اختصاری
: مچهارمادۀ 

،دآریانــا افغــان هــوائی شــرکت
در این اساسنامه بنام شرکت یاد می      

.شود
اسناد تقنینیرعایت 

:پنجممادۀ 
شرکت مکلف است، احکام قـانون      

محـدود شرکت هـای سـهامی و     
مقــررات المــسئولیت ، قــانون و 

هوانوردی ملکی، ایـن اساسـنامه،      
معاهدات بـین المللـی وتعـامالت       
انجمن بین المللی ترانسپورت هوائی     
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ملکي هـوایي   ) ICAO(تعامالتو، د   
چلند د بین المللي سازمان او هغـو        

حادیو چې غیتوب یې    بین المللي ات  
یا یې ترالسـه کـوي       ترالسه کی 

کمونه، پـه خپلـو فعـالیتونوکې       ح
.رعایت کي

لیتوئد ژمنو په واندې مس
:شپمه ماده

شرکت د خپلې پانې په تناسب له       
موافقه لیکونو او قراردادونوخه د     
راپېدا شوو ژمنو پـه مقابـل کـې         

.ل دیوئمس
د فعالیت ای

:اوومه ماده
د شرکت مرکزي دفتر د کابل پـه        

ـ      د ارکې موقعیت لري او نماین
یې عندالضرورت د هېواد په دننه او       

.یدای شيجوبهرکې 
دوه یم فصل

د شرکت دندې او واکونه
دندې او واکونه

:اتمه ماده
شرکت د الندې دندو او واکونـو       

:لرونکی دی
ـ د هېواد په دننه او بهرکـې د         ۱

مسافرینو، د سفر د لوازمو، مـالونو       
، پــست، الوتونکــو او )کــارو(

)IATA( ســازمان بــین المللــی ،
ــی   ــوردی ملک و) ICAO(هوان

المللی که عضویت   اتحادیه های بین    
یـا مـی نمایـد     آنرا کسب نموده    

در فعالیــت هــای خــود رعایــت
.نماید

دات مسئولیت در برابر تعه
:ششممادۀ 

ناشـی شرکت در مقابل تعهـدات      
موافقتنامه ها و قرارداد هـا بـه         از

تناسب سرمایۀ خویش مسئول مـی      
.باشد

محل فعالیت
:مهفتمادۀ 

دفترمرکزی شرکت در شهر کابـل      
موقعیت داشته و نمایندگی هـای آن       
عندالضرورت در داخـل و خـارج       

. تواندکشور، ایجاد شده می
فصل دوم

های شرکتوصالحیتوظایف
وظایف و صالحیت ها

:مادۀ هشتم
شرکت دارای وظایف وصـالحیت    

:باشدهای ذیل می
حمل ونقل هوائی مـسافرین ،       -١

، پـست،  )کارگو(لوازم سفر، اموال    
طیور و حیوانات طور مصئون، بـه       
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ي، پروخت او چک    حیواناتو خوند 
.حمل او نقل

ـ د شرکت د موخـو د پـرمخ         ۲
بیولو په منظور، د هوایي حمـل او        
نقل له کورنیو او بهرنیـو موسـسو     
ســره د ســوداریزو او تخنیکــي 

.قراردادونو عقدول
ـ د الوتکو، اجناسـو، لوازمـو،       ۳

پرزه جاتو، روغنیـاتو او خـوراکي       
موادو او د هوایي حمل او نقل پـه         

پورې د اوندو تجهیزاتو د     خدمتونو  
پېر او پلور، په اجارې اخیـستلو او        

لو چارو تـه سـازمان      اجارې ورکو 
.کولءورکول او اجرا

ترانسپورت او ملکي هـوایي     ـ د ۴
وزارت د اجازې له اخیـستلو      چلند  

وروسته، د تخنیکي ورکـشاپونو او      
ترمیماتي هنرونـو جـوول او د       
تخنیکي خدمتونو د واندې کولو او      

الوتکو د ساتنې او ارنې لپاره د       د  
.هغو فعال ساتل

ـ د بین المللي هوایي چلنـد د        ۵
قوانینــو او د اونــدو لوایحــو او 
کنالرو مطابق د شرکت د کـار د        

.ساعتونو تنظیمول
ـ د شرکت د پانې د زیـاتوالي        ۶

او د خصوصي سکتور د مشارکت      

ح وسریع در داخـل و      یموقع، مستر 
.خارج کشور

عقد قرار داد هـای تجـارتی       -٢
ؤسـسات حمـل و    و تخنیکی با م   

نقــل هــوائی داخلــی و خــارجی
ــداف  ــشبرد اه ــور پی ــه منظ ب

.شرکت
ــور -٣ ســازماندهی واجــرای ام

خرید وفروش و اجـاره گـرفتن و       
به اجاره دادن طیاره هـا اجنـاس،       

لوازم ،پرزه جـات ، روغنیـات و        
مواد خوراکه و تجهیـزات مربـوط      
ــل   ــل ونق ــدمات حم ــه خ ب

.هوائی
ــای  -٤ ــشاپ ه ــاد ورک ایج
ـ      تخن ،اتییکی و هنگر هـای ترمیم

ــد ــازۀ وزارت بع ــسب اج از ک
ترانسپورت و هوانـوردی ملکـی     

جهـت   آنهـا    و فعال نگهداشـتن   
عرضۀ خدمات تخنیکی و حفـظ و       

.مراقبت طیاره ها
ساعات کـار شـرکت     تنظیم-٥

ــوردی  ــوانین هوان ــه ق ــابق ب مط
بین المللی، لوایح وطرزالعمل هـای      

. مربوط
ــرکت در-٦ ــهام ش ــروش اس ف

بازار آزاد جهـت تزئیـد سـرمایۀ        
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) ه واللپاره د هېواد د قوانینو     ) ون
بازارکې د شرکت د     مطابق په آزاد  
.اسهامو پلورل

ـ د کورني او بهرني هوایي حمل       ۷
او نقل د خدمتونو د واندې کولـو        
له الرې د سوداریزو، اقتصادي او      

.سیاحتي ایکیو پراختیا او ینت
پورت او ملکي هـوایي    ـ د ترانس  ۸

وزارت د اجازې له اخیـستلو      چلند
ــته ــوایي وروس ــو ه ــه کورنی پ

هنـدلن د    رونوکې،د رونـد  
.خدمتونو واندې کول

د اجناسو پېرودل او اجاره
:نهمه ماده

سرته رسول   د شرکت د معاملو   ) ۱(
او د اتیا و غیرمنقولـو مـالونو،        
اجناسو، لوازمو، د الوتکو د پـرزه       
جاتو، روغنیاتو او د خوراکي موادو      
پېرودل او د الوتکـو پېـرودل او        
ــانون د  ــدارکاتو د ق ــاره، د ت اج

.مطابق صورت موميحکمونو
ــاالتوکې د ) ۲( ــتثنایي ح ــه اس پ

شرکت پېرودنـې د بـین المللـي        
نورمونو اوکنالرو مطابق صـورت     

.يموندالی ش
) ۲(الندې موارد ددې مادې په      ) ۳(

فقره کې په درج شـويو اسـتثنایي        

ــکتور  ــشارکت س ــرکت وم ش
ــوانین   ــق قـ ــصوصی طبـ خـ

.کشور
توسعه وتحکیم روابط تجارتی،    -٧

اقتصادی و سیاحتی از طریق عرضـۀ      
خدمات حمل ونقل هوائی داخلـی      

.وبین المللی
ــد  -٨ ــدمات گرون ــۀ خ عرض

بعـد از کـسب اجـازۀ        هندلنگ
ــوردی  ــسپورت و هوان وزارت تران

ــدان هــای هــوائی در ملکــی می
.داخلی 

اجناسواجارۀخریداری
:مادۀ نهم 

داریـریـخومعامالتانجام) ١(
، لـوازم ،    اجناس،اموال غیرمنقول 

، روغنیـات  طیاره هـا     پرزه جات 
و مواد خوراکۀ مورد نیاز شـرکت       

طبـق  وخریداری واجارۀ طیاره ها،     
صورت مـی    احکام قانون تدارکات  

.گیرد 
شـرکت در   خریداری هـای    ) ٢(

هــا حــاالت اســتثنائی طبــق نورم
های بین المللی صورت     وطرزالعمل
.تواندگرفته می

حاالت استثنائی مندرج فقـرۀ     ) ٣(
این ماده شامل موارد ذیل مـی       )٢(
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:حاالتو کې شامل دي
۱       خه په یـوهرونو ـ له هوایي

عارضـه او د  تخنیکيکې د الوتکې  
د رفع کولو لپاره د پرزه جاتو        هغې

پېرودل او د اتیا په صورت کـې د   
.بلې الوتکې په کرایه نیول

ـ د روغنیاتو د پېرودلو لپاره لـه        ۲
هوایي رونوخه په یـوه کـې د        
الوتکې اضطراري ناسته، پدې شرط     
چې نوموی هوایي ر، د اونـد       
قرارداد د روغنیاتو د تحویلولو ای      

.نه وي
ــه  ددې -۳ ــرې پ ) ۲او ۱(فق

اجزاووکې د درج شوو مـواردو د       
رامنته کېدو په صـورت کـې، د        
الوتنې د عملې او مسافرینو لتونه      
لکه خوراکي مواد، د اوسېدو ای،      

.نقلیه وسایط او نور لتونه
فقره کې د   ) ۳(ددې مادې په    ) ۴(

درج شوو لتونو سندونه د بـل       
پربنس، د مېلمـه پـالو د آمـر         

، د الوتنې د کپتان یا انجینر       )پرسر(
د تصدیق، د تخنیکي یـا عملیـاتي        
رئیس له تاْیید او د شرکت د عامل        

رئیس له منظور وروسته،     هیئت د 
ديد مجرايي و.

:باشد 
یکـی  طیاره در  تخنیکی عارضۀ-١
خریداری پرزه  وهوائی  های  میدان  از

ودر صـورت    جات جهت رفـع آن    
رۀ ضرورت به کرایه گـرفتن طیـا      

.دیگر
نشست اضطراری طیاره در یکی      -٢

از میدان های هوائی جهت خریداری      
روغنیــات ، مــشروط بــر اینکــه 
ــل  ــذکور، مح ــوائی م ــدان ه می
تحویلی روغنیات  قرار داد مربـوط       

.نباشد
ــرواز و -٣ ــۀ پ ــصارف عمل م

مسافرین از قبیل مـواد خوراکـه،       
محل بودوبـاش، وسـایط نقلیـه و       

بـروز سایر مـصارف در صـورت       
ایـن  ) ٢و١(موارد مندرج اجـزای     

. فقره
) ٣(اسناد مصارف مندرج فقرۀ     ) ٤(

این ماده به اسـاس بـل ،تـصدیق        
ــان داران   ــر مهم ــر(آم ، )پرس

ــان ــد ازکپت ــر بع ــا انجنی پروازی
ــیس  أیت ــد رئ ــا ی ــی ی تخنیک

عملیاتی ومنظوری رئـیس هیئـت      
عامــل شــرکت، قابــل مجرائــی 

.باشدمی
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درېیم فصل
پانه او ونې

پانه
:لسمه ماده

د شــرکت لــومن پانــه   
ــارده ) ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰( دوه میلی

.او پنه سوه میلیونه افغان ده
ه وال ون

:یوولسمه ماده
د شرکت لومني ونه وال پـه       )۱(

:ترتیب سره عبارت دي له
.سلنه) ۵۷,۵(ـ د مالیې وزارت ۱
.سلنه) ۳۰(ـ د اقتصاد وزارت ۲
.سلنه) ۶,۲۵(ـ پتنې بانک ۳
) ۶,۲۵(افغان ملـي بانـک    ـ د ۴

.سلنه
) ۵۰۰۰۰(د هرې ونې بیـه      ) ۲(

.پنوس زره افغان ده
بدلوند ونو 

:سمه مادهدوول
شرکت کوالی شـي، د پـانې د        
زیاتوالي، د فعـالیتونو د ودې او د        
اوندو پرمختیـایي پرورامونـو د      

سلنې پـورې   ) ۴۹(تطبیق لپاره تر    
خپله ونه د عامل هیئت په واندیز،       
د مدیره هیئت او د ونـه والـو د          
عمومي مجمع په تاْیید او د وزیرانو       

فصل سوم
سرمایه و سهام

مایه سر
:مادۀ دهم 
ابتــدائی شــرکت مبلــغ ســرمایۀ 

دوملیـــارد و ) ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰(
. باشدپنجصدميلیون افغانی می

سهمداران
: مادۀ یازدهم

سـهمداران ابتـدائی شــرکت  ) ١(
:لترتیب عبارت اندازبا
.فیصد)۵۷,۵(وزارت مالیه -١
.فیصد) ٣٠(وزارت اقتصاد-٢
.فیصد) ٦,٢٥(پشتنی بانک -٣
) ٦,٢٥(لــی افغــان بانــک م-٤

.فیصد
) ٥٠٠۰٠(قیمت هر سهم مبلغ     ) ٢(

.باشدهزارافغانی میاهپنج
تغییرسهام

:مادۀ دوازدهم
فیـصد  ) ٤٩(تواند، الی   میشرکت  

ایه جهت تزئیـد سـرم    سهم خود را    
ــا  ــت ه ــد فعالی ــق وورش تطبی
بـه  مربوط   پروگرام های انکشافی    

ــل ــت عام ــشنهاد هیئ ــد أیت،پی ی
عمـومی   مجمـع  وهیئت مـدیره    

سهمداران و منظوری شورای وزیران     
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شوري په منظـور، پرخـصوصي      
.باندې وپلوريسکتور

د ونو د پلورلو او لېدولو ول د        
اوندې کنالرې مطابق، صـورت     

.مومي
د ونې ثبتول
:دیارلسمه ماده

د ونې سند په مطبـوع ول او د         
ې وروسـته د       ېبشپبیې له ورک

عامل هیئت د رئیس او د مـالي او         
اداري رئــیس پــه الســلیک او د 
شرکت په مهر، د ونه وال په نـوم         

رېي او د شرکت د ونو پـه        صاد
.دفترکې، ثبتېي

لورم فصل
د شرکت تشکیل

تشکیل
:وارلسمه ماده

:شرکت تشکیل شوی دی له
.ـ د ونه والو عمومي مجمع۱
.ـ مدیره هیئت۲
.ـ عامل هیئت۳
.ـ د نظار هیئت۴

د ونه والو عمومي مجمع
:پنلسمه ماده

د ونه والو عمومي مجمع چې      ) ۱(
ه پدې اساسنامه کـې د     لدې وروست 

بـه فـروش    سکتور خصوصی    باالی
.رساند 

ــا ــروش و انتق ــرز ف ــهام ط ل س
طبق طرزالعمل مربوط ، صورت می     

.گیرد
ثبت سهم

:مادۀ سیزدهم
مطبـوع و بعـد از      سند سهم طور  

پرداخت قیمت کامل بـه امـضاء      
ــیس  ــل و رئ ــت عام ــیس هیئ رئ
مالی واداری ومهـر شـرکت بـه       

اسم سـهمدار صـادر شـده و در         
ــت   ــرکت، ثب ــهام ش ــر اس دفت

.گرددمی
فصل چهارم

تشکیل شرکت
تشکیل 

:دهمچهارمادۀ 
:شرکت متشکل است از 

.مجمع عمومی سهمداران-١
.هیئت مدیره-٢
.هیئت عامل-٣
.هیئت نظار-٤

مجمع عمومی سهمداران
:انزدهمپمادۀ 

مجمع عمومی سهمداران کـه     ) ١(
ــد د ــام منبع ــنامه بن ــن اساس ر ای
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په نوم یادېي، ددې    " عمومي مجمع "
اساسنامې په دوولسمه ماده کـې د       
درج شوي حکم په رعایتولو سره، د       
شرکت د تصمیم نیونې د تر ولـو        
لوه واکمنه مرجع ده او د النـدې        

:واکونو لرونکې ده
۱        دیره هیئت د کلني رپـوـ د م

.اورېدل
د ـ د نظار هیئت او عامل هیئت        ۲

کلني مالي او عملیاتي رپو اورېدل      
او پدې برخه کې د مدیره هیئـت د         

.واندیزونو تصویبول
۳       ـ د کلني بېالنس او مالي رپو

تصویبول او د شرکت ونه والو ته       
.وېشل) خالص عاید(د ې 

ـ د مدیره هیئت او نظار هیئت د        ۴
.غو غوره کول

لـسو  ) ۱۰۰۰۰۰۰۰(ـ  لـه     ۵
الرو یا په افغـانیو   میلیونو امریکایي   

پیسو د هغو له معادل خه د زیات        
پور د اخیستلو په اه د مدیره هیئت        

.د واندیز تصویبول
ـ د مدیره هیئت د حق الحضور       ۶

.د اندازې اکل او تصویبول
حرفوي (ـ د نظار هیئت او مجازو     ۷

محاسبینو د حق الزحمې د     ) خپلواکو
.اندازې اکل او تصویبول

شـود، یـاد مـی    »مجمع عمومی «
با رعایـت حکـم منـدرج مـادۀ         
دوازدهم این اساسنامه باصـالحیت     
ترین مرجع تصمیم گیری شـرکت      

دارای صالحیت های ذیل می      بوده و 
:باشد 

استماع گزارش ساالنۀ هیئـت     -١
.مدیره 

استماع راپورمـالی وعملیـاتی      -٢
ـ       ل ساالنۀ هیئت نظارو هیئـت عام

هیئت مدیره در   وتصویب پیشنهادات 
.زمینه

تصویب بیالنس و گزارش مالی      -٣
) عاید خـالص  (توزیع مفاد   و ساالنه

.شرکت به سهمداران 
وانتخاب اعضای هیئت مـدیره   -٤

.هیئت نظار
هیئت مـدیره   تصویب پیشنهاد  -٥

ــی براخــذ قرضــ ــشتر ازۀمبن بی
ده میلیــون دالــر ) ١٠٠٠٠٠٠٠(

آن بـه پـول     امریکائی یا معـادل   
. افغانی 

حـق  تعیین و تصویب انـدازۀ       -٦
.هیئت مدیرهالحضور

حـق  تعیین و تصویب انـدازۀ      -٧
نظار ومحاسبین مجاز   هیئت   ۀالزحم

.)مستقل حرفوی(
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ه هیئـت د پالنونـو او       ـ د مدیر  ۸
.واندیزونو ېل او تصویبول

ـ د شرکت په اساسنامه کـې د        ۹
تعدیلونو په اه، د واندیزکتنه او د       

.یا ردولولهغه تاْیید
ـ د نورو موضوعانو په اه د       ۱۰

تصمیمونو نیول چې ونه وال یـې       
ــه  ــو پ ددې اساســنامې د حکمون

.رعایتولو سره، الزم وبولي
مجمع عادي غونـه    د عمومي   ) ۲(

په کال کې یو ل د مالي کال لـه          
ورـو  ) ۹۰(پیل خه وروسته د     

.مودې په تر کې جوېي
د عمومي مجمع فوق العـاده       ) ۳(

غونې له الندې مراجعوخه د یوې      
ورو مودې په   ) ۱۰(په واندیز د    

:تر کې جوېدای شي
.ـ د شرکت مدیره هیئت۱
ـ هغه ونه وال چې ونـه یـې         ۲
رکت ته د ورکل شوې پـانې       ش

 هترلي) ۲۰(لسلنه، احتوا ک.
.ـ د شرکت نظار هیئت۳
د عمومي مجمع غونې د ونه      ) ۴(

.والو په ون جوېي
د عمومي مجمع د غونـې د       ) ۵(

جوېدو نېه، وخت، ـای او پـه        
اجناکې شامل مطالب، د هغې لـه       

بررسی وتـصویب پـالن هـا        -٨
.وپیشنهاد های هیئت مدیره 

ــ-٩ ــون ۀمطالع ــشنهاد پیرام پی
ید أیشرکت وت تعدیالت در اساسنامۀ  

.نیا رد آ
ــورد -١٠ ــصامیم در م ــاذ ت اتخ

،کـه سـهمداران   سایرموضوعات
، الزم  با رعایت احکام این اساسنامه    

.بدانند
جلسۀ عادی مجمـع عمـومی      )٢(

) ٩٠(ل مـدت    خالدرسال یکبار 
روز بعد از آغاز سال مالی دایر مـی        

.  گردد
جلسات فوق العـادۀ مجمـع      ) ٣(

یکی از مراجـع    عمومی به پیشنهاد  
روز دایر  ) ١٠(خالل مدت   ذیل در   
: تواندشده می

.شرکتۀهیئت مدیر-١
م شان حـد    سهمدارانی که سه  -۲

دیه شـدۀ   أفیصد سرمایۀ ت  ) ٢٠(اقل  
.شرکت را احتوا نماید

. هیئت نظارشرکت -٣
جلسات مجمـع عمـومی بـه       ) ٤(

.گرددن دایر میااشتراک سهمدار
تاریخ ، وقت ،محل تـدویر و        ) ٥(

ء جلــسۀ مطالــب شــامل اجنــدا
مجمــع عمــومی حــداقل یکمــاه 
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جوېدوخه لترله یـوه میاشـت      
الکترونیکي آدرس  دمخه د پستي یا     

له الرې ونه والو ته خبر ورکـول        
.کېي

د عمومي مجمع په غونـوکې      ) ۶(
.راْی اخیستنه علني وي

د غونې د جوېدو نصاب
:شپاسمه ماده

د عمومي مجمع د عادي او فـوق        
العاده غونو د جوېدو نـصاب د       
هغو ونه والو په حضور سره چې د        
شرکت دوه ثلثه ورکل شوې پانه      

.تمثیل کي، بشپېي
ــې د  د عمــومي مجمــع د غون

جوېدو موارد
:اوولسمه ماده

د عمومي مجمع غونه په النـدې       
مواردوکې د تصمیم نیولو په منظور،      

:جوېي
.ـ د اساسنامې تعدیل۱
ـ له بل شرکت سره د شـرکت        ۲

).یوای کول(ادغام 
.ـ د شرکت منحلول۳
ـ د شرکت د پانې زیاتول یـا        ۴

.کمول
.ـ د شرکت د نویو ونو پلورل۵
ـ د شرکت د مازادو منقولـو او        ۶

طریـق  قبل از دایـر شـدن آن از       
ــه  ــاالکترونیکی ب ــستی ی آدرس پ
ــانیده    ــهمداران رس ــالع س اط

.شودمی
رأی گیری در جلسات مجمـع      ) ٦(

.باشدمیعمومی علنی 
نصاب تدویر جلسه 

:دهمشانزمادۀ 
نصاب تدویر جلسات عادی وفـوق      

حـضور  العادۀ مجمع عمـومی بـا     
دیه أانی که دو ثلث سرمایۀ ت     سهمدار

شدۀ شرکت را تمثیل نمایند ، تکمیل       
.شودمی

ــس ــدویر جل ــوارد ت ــع ۀم مجم
عمومی 
:دهم فمادۀ ه

ـ جلسۀ مجمع عمـومی بـه من       ورظ
اتخاذ تصمیم در موارد ذیل ، دایـر        

:گرددمی
.تعدیل اساسنامه -١
ادغام شـرکت بـه شـرکت       -٢

.دیگر
.انحالل شرکت-٣
ــ-٤ ــا تنق ــد ی ــرمایۀ تزئی یص س

.شرکت
.فروش سهام جدید شرکت-٥
غیر منقول  وفروش  اموال منقول      -٦
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.غیر منقولو مالونو پلورل
ـ شرکت ته د ورکـل شـوې        ۷

سلنې خه د اضافي    ) ۲۰(پانې له   
زیان یا د هغې تر پنـوس سـلنې         

.پورې زیان د احتمالي خطر الحاق
د رئیس او منشي اکل

:اتلسمه ماده
ـ        ه د عمومي مجمع رئیس او منشي پ

کې د شرکت له ونـه       هره غونه 
اکـل   یو په اکثریت  أوالو خه د ر   

.کېي
د تصویبونو ثبتول

:نولسمه ماده
د عمومي مجمـع تـصویبونه پـه        

دفترکې ثبتېي  ) اني(مخصوص  
او د منشي، رئیس او د غونـې د         

د  غو له السلیک وروسته   حاضرو  
.تطبیق و ري

د عمومي مجمع تصمیمونه
:هشلمه ماد

د عمومي مجمع په غونوکې،     ) ۱(
ونه وال د هرې ونې په واندې د        

.یوې راْیې د حق لرونکي دي
ونـوکې  د عمومي مجمع په غ    ) ۲(

یو په  أتصمیمونه د حاضرو غو د ر     
یـو د   أاکثریت نیول کېـي، د ر     

مساویتوب په صورت کې، هغه اخ     

.مازاد  شرکت
ــاق-٧ ــافه از الح ) ٢٠(ضرراض

دیه شدۀ شرکت یـا      أت ۀفیصد سرمای 
خطراحتمــالی ضــرر الــی پنجــاه 

.فیصد آن
انتخاب رئیس و منشی

:دهم هجمادۀ 
رئیس ومنشی مجمـع عمـومی در      

ن شـرکت   هر جلسه ازبین سهمدارا   
بــه اکثریــت آراء انتخــاب   

.گرددمی
ثبت تصاویب

:نزدهممادۀ 
ـ ددر  تصاویب مجمع عمـومی      ر فت

از شـده و بعـد    ثبـت   مخصوص  
اعـضای  رئـیس و  امضای منشی، 

حاضر جلسه، مورد تطبیق قرار مـی       
.گیرد

تصامیم مجمع عمومی 
:بیستمۀماد

در جلسات مجمـع عمـومی ،     ) ١(
دارای سهمداران در برابرهر سـهم      

.باشندحق یک رأی می
تصامیم در جلـسات مجمـع      ) ٢(

عمومی به اکثریـت آرای اعـضای       
در گــردد ،حاضــر اتخــاذ مــی

ــساوی آراء، طرفیکــه  صــورت ت
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یـه  أرعمومي مجمع رئـیس      چې ته
ل کې ې وي، اکثریتيورک.

د عمومي مجمع تصویبونه ولو     ) ۳(
.ونه والو ته واجب التعمیل دي

د شرکت مدیره هیئت
:یوویشتمه ماده

)۱ (   دیره هیئت د شرکت د پالیسم
ع ده او له پنو     د اکلو واکمنه مرج   

چـې د    ېغوخه تـشکیل شـو    
عمومي مجمع لخوا، د یـوې درې       

.کلنې دورې لپاره اکل کېي
یوازې د یوې بلې    د هغوی بیا اکل     

.ىدورې لپاره، مجاز د
مدیره هیئت نشي کوالی، د ونـه       

.والو له جملې خه واکل شي
د شرکت مدیره هیئت په هـره       ) ۲(

د .میاشت کې یول غونه کـوي     
هغه فوق العاده غونـې د عامـل        

.هیئت د واندیز په اثر، جوېي
ــیس او ) ۳( ــت رئ ــدیره هیئ د م

نه کې د هغې    مرستیال په لومن غو   
له غوخه د یوه کال لپاره اکـل        

.کېي او د هغو بیا اکل، مجاز دی
د  مدیره هیئت کـوالی شـي     ) ۴(

د  ،شرکت د عامل هیئـت رئـیس      
مدیره هیئت د منـشي پـه توـه         

.واکي

رئــیس مجمــع عمــومی رأی داده 
.شوداکثریت شمرده میباشد ، 

تصاویب مجمع عمومی بـرای     ) ٣(
.کلیه سهمداران واجب التعمیل است

هیئت مدیرۀ شرکت
:و یکممادۀ بیست 

مرجع با صالحیت    ههیئت مدیر ) ١(
تعیین پالیسی شرکت بوده و متشکل      

باشد که از طـرف     از پنج عضومی  
برای یک دورۀ سه     ، مجمع عمومی 

.گرددساله انتخاب می
برای یک  صرف   انتخاب مجدد آنها  

.دورۀ دیگر، مجاز است 
هیئت مدیره نمی توانـد ،از جملـۀ        

.گرددسهمداران انتخاب 
هیئت مدیرۀ شرکت در هرمـاه      )٢(

. دهـد یک بار تشکیل جلسه مـی     
جلسات فوق العادۀ آن به اثر پیشنهاد       

.تواندهیئت عامل ، دایرشده می
معاون هیئت مدیره در    ورئیس  ) ٣(

اولین جلسه برای یکـسال از بـین        
اعضای آن انتخاب گردیده وانتخاب     

.مجدد آنها، مجاز است
ــدهیئــت مــدیره مــی ) ٤( ،توان

رئیس هیئـت عامـل شـرکت را        
بحیث منشی هیئت مدیره انتخـاب      

. نماید



)١٠۷۳(مسلسل نمبر رسمي جريده ۲۳/۱۲/۱۳۹۰

د مدیره هیئت د غونو نصاب      ) ۵(
د هغه د دریـو تنـو پـه ـون           

د مــدیره هیئــت پــه . بــشپېي
صمیمونه د حاضرو غو    غونوکې ت 

یو په اکثریت نیول کېـي، د       أد ر 
یو د تساو په صورت کې هغـه        أر

چې د  مدیره هیئت رئـیس       اخ ته   
یه ورکې وي، اکثریـت ـل       أر

.کېي
د مدیره هیئت هر غی د یوې       ) ۶(
یې حق  أد ر . لرونکی دی حق  دیې  أر

.و ندیې دلد 
د مدیره هیئت تـصویبونه پـه       ) ۷(

رکـې ثبتېـي او د      مخصوص دفت 
منشي، رئیس او د غونې د حاضرو       
غو له السلیک وروسته، د تطبیـق       

.و ري
د مدیره هیئت دندې او واکونه

:دوه ویشتمه ماده
مدیره هیئت د النـدې دنـدو او        

:واکونو لرونکی دی
ـ د شرکت د ونه والو د مـالي       ۱

.و ساتل، پراختیا او وده
ج شوو  ـ پدې اساسنامه کې د در     ۲

       موخو مطابق د شرکت د پالیـس
. اکل) خط مشی(
تحلیل او  ـ د شرکت د فعالیتونو      ۳

نصاب جلسات هیئـت مـدیره     )٥(
اعـضای آن    سـه نفـر   به اشتراک   
تصامیم در جلسات   . شودتکمیل می 

یهیئت مـدیره بـه اکثریـت آرا       
گـردد ،   اعضای حاضر اتخاذ مـی    

ــساوی آراء،   ــورت تـ در صـ
طرفیکه رئیس هیئـت مـدیره رأی      

ــمرده  د ــت ش ــد ،اکثری اده باش
.شودمی

هرعضو هیئت مدیره دارای حق     ) ٦(
حق رأی قابـل    .باشد  یک رأی می  
.انتقال نیست

دفتـر   در تصاویب هیئت مدیره  ) ٧(
شده وبعد از امضای     ثبت مخصوص

منــشی ، رئــیس و اعــضای   
حاضرجلسه، مورد تطبیق قرار مـی     

.گیرد
وظایف وصالحیت های هیئت مدیره

:ومدمادۀ بیست و
ــایف و  ــدیره دارای وظ ــت م هیئ

:باشدصالحیت های ذیل می
توسعه و رشد منافع مالی     ،حفظ -١

.سهمداران شرکت
) خـط مـشی   (تعیین پالیـسی     -٢

شرکت طبق اهداف منـدرج ایـن        
.اساسنامه

ــت -٣ ــابی فعالی ــل وارزی تحلی
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خـه   ءارزونه او د هغو له اجـرا      
.ارنه

ـ د عامل هیئت مقررول، بدلول،      ۴
او لرې کول او د حقوقو، امتیازونو       

.مکافاتو اکل او تاْدیبول
:تاْدیب پدې منظور عبارت دی له

ـ توصیه
ـ اخطار
.معاشـ کسر

ـ د حسابي، تخنیکي او حقـوقي       ۵
برخو د  کمېسیون د موافق نظر       
له اخیستلو او د عامل هیئت له تاْیید        
وروسته، د شـرکت د منقولـو او        
غیرمنقولو مالونو د پېر او پلـور او        

.د معامالتو تصویبول) رويو(رهن 
ـ د شرکت د کلن بودجې ېنه  ۶

.او منظوري
د پـرمخ   ـ د شرکت د فعالیتونو      ۷

بیولو په منظور، د الزمو لوایحـو او        
.کنالرو تصویبول

ــه  -۸ ــه الرې ل ــتقراض ل د اس
ــو ) ۱۰۰۰۰۰۰۰۰( ــل میلیون س

ــو   ــاتو پېرودن ــه د زی افغانیوخ
.تصویبول

ـ په نورو شرکتونو او انتفـاعي       ۹
د  پانې اچونې په اه    موسسوکې د 
.تصمیم نیول

های شرکت ومراقبت از اجـرای     
.آن
و تعیـین    تقرر، تبـدل ،عـزل     -٤

مکافات وتأدیب  وزات  حقوق، امتیا 
.هیئت عامل

: تأدیب بدین منظور عبارت است از 
.توصیه-
.اخطار-
.کسر معاش-
تصویب معامالت خرید و فروش      -٥
غیرمنقـول  ول منقـول    رهن اموا و

موافـق نظرکـسب   شرکت بعد از    
میسیون مخـتلط بخـش هـای       ک

یـد  أیتخنیکی وحقوقی و ت   ،حسابی
.هیئت عامل

وری بودجۀ ساالنۀ   بررسی و منظ   -٦
.شرکت

تصویب لوایح و طرزالعمل های      -٧
الزم به منظور پیشبرد فعالیت هـای       

.شرکت
ــای  -٨ ــداری ه ــصویب خری ت

یکصد ) ١٠٠٠٠٠٠٠٠(بیشتر از    
ــق   ــانی از طریـ ــون افغـ میلیـ

.استقراض
سـرمایه  اتخاذ تصمیم در مورد      -٩

مؤسسات شرکت ها و  درسایر گذاری
.انتفاعی
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ـ د شرکت د لنې مـودې او        ۱۰
ونو او د هغـه د      اودې مودې پالن  

.کلني کاري پالن تصویبول
ـ د شرکت د بېالنس او د مالي        ۱۱

اوکلن ې او ضرر د حساب او د        
       عامل هیئت او نظار هیئت د رپو
ــو  ــه الزم ــد او ل ــه او تاْیی ېن
واندیزونو سره یوـای عمـومي      

.مجمع ته د هغو لېل
اجارې اوالوتکې د پېرودنې   د   -۱۲

.لد قراردادونو تصویبو
ـ د شرکت د مالي او حسابي       ۱۳

ولو سره د هر    رپو له په پام کې نی     
د کارکوونکو   مالي کال په پای کې    

.هونه
ـ د شرکت د کارکوونکو پـه       ۱۴

د دولتـي   باندې  رتبه، درجه او مزد     
و مزد د  کارکوونکو د رتبې، درجې ا    

.د کنالرې تصویبولتعدیل
ـ په اوندو تقنیني سندونو کې      ۱۵

حکمونـو مطـابق، د      د درج شوو  
عمومي مجمع له تصویب وروسته د      
ملکي هوايي چلند په ساحه کـې د        
خپلواکو شـرکتونو او د هغـو د        

.فروعو تاْسیسول
.ـ د شرکت د تشکیل تاْییدول۱۶
ـ د هغو موضـوعانو پـه اه     ۱۷

قصیر المدت   تصویب پالنهای  -١٠
و طویل المدت شرکت و پالن کاری       

.ساالنۀ آن
ــیالنس-١١ ــد ب ــی و تائی بررس

و گزارش مالی و حـساب نفـع و         
ضرر ساالنه و راپور هیئت عامـل و        
هیئت نظار شرکت و ارجاع آنها به       
مجمع عمومی توأم بـا پیـشنهادات       

.الزم
ــای -١٢ ــرار داد ه ــصویب ق ت

.خریداری واجارۀ طیاره
ــشویق-١٣ ــان درتـ کارکنـ

اخیر هرسال مـالی بـا نظرداشـت        
ــسابی   ــالی و حـ ــور مـ راپـ

. شرکت
تصویب طرزالعمـل تعـدیل     -١٤

ــه، ــان رتب ــزد کارکن ــه وم درج
کارکنان دولتی به رتبه، درجه ومزد    

. شرکت
ــای  -١٥ ــرکت ه ــیس ش تأس

مستقل وفـروع آنهـا در سـاحۀ        
هوانـــوردی ملکـــی بعـــد از 

طبــق،تــصویب مجمــع عمــومی
درج اســناد تقنینــی احکــام منــ

.مربوط
.تشکیل شرکتتائید -١٦
اتخاذ تصمیم در رابطـه بـه        -١٧
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تصمیم نیول چې د عامل هیئت لخوا       
.واندیزکېي

لیتوئد مدیره هیئت مس
:درویشتمه ماده

مدیره هیئت د شرکت په چاروکې د       
سـرته رسـولو او د       خپلو دندو له  

خـه د عمـومي      ءواکونو له اجرا  
.ل دیوئمجمع په واندې مس

د شرکت عامل هیئت
:لېریشتمه ماده

:شرکت عامل هیئت عبارت دی لهد
.ـ د عامل هیئت رئیس۱
.ـ عملیاتي رئیس۲
.ـ سوداریز رئیس۳
.ـ تخنیکي رئیس۴
.و اداري رئیسـ مالي ا۵

غو اکلداوغوره کول د رئیس 
:پنه ویشتمه ماده

د عامل هیئت رئـیس او غـي د         
مدیره هیئت په واندیز او د عمومي       

.مجمع په تصویب اکل کېي
لیتوئد عامل هیئت مس
:شپ ویشتمه ماده

د عامل هیئت غي پـه انفـرادي        
تصمیمونوکې په منفرده توه او پـه       

وکې په ه سره،    تصمیمونله یزو   
مع او مدیره   د شرکت د عمومي مج    

موضوعاتیکه از طرف هیئت عامـل      
.گرددپیشنهاد می

مسئولیت هیئت مدیره
:مسومادۀ بیست و

هیئت مدیره ازایفای وظایف و اجرای      
امـور  صالحیت هـای خـود در     

شرکت نزد مجمع عمومی مـسئول      
.باشدمی

شرکت هیئت عامل
: م چهارمادۀ بیست و

:اند از هیئت عامل شرکت عبارت
.رئیس هیئت عامل -١
.رئیس عملیاتی-٢
.رئیس تجارتی-٣
.رئیس تخنیکی-٤
.رئیس مالی و اداری-٥

وتعیین اعضاءانتخاب رئیس 
:مپنجمادۀ بیست و 

واعضای هیئـت عامـل بـه       رئیس  
وتصویب مجمع  ئت مدیره   پیشنهاد هی 
.گردندمییینعمومی تع

مسئولیت هیئت عامل 
:مششمادۀ بیست و

اعضای هیئت عامـل در تـصامیم       
در تصامیم دسـته    انفرادی منفرداً و  

مجمع عمومی و   جمعی مشترکاً نزد  
هیئــت مــدیرۀ شــرکت مــسئول 
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.ل ديوئهیئت په واندې مس
د شرکت قانوني ممثل

:اووه ویشتمه ماده
د عامل هیئت رئیس یا هغه شخص       
چې د عمومي مجمع لخوا هغه تـه        

ـ       رکت واک سپارل شوی وي، د ش
په محکمـو او     قانوني ممثل دی او   

نورو مراجعوکې د شرکت له حکمي      
.خه استازیتوب کويشخصیت 

د تصمیمونو تطبیقول
:اته ویشتمه ماده

عامل هیئـت د شـرکت د ولـو         
ول ئیوي چارو د پرمخ بیولو مس   اجرائ

ــصمیمونه او دی او  ــو تـ د هغـ
ــو   ــرکت د ول ــوونې د ش الر

.منسوبینو لپاره واجب التعمیل دي
د واک سپارل

:نهه ویشتمه ماده
د عامل هیئت رئیس کوالی شـي د        

غیابت په صورت کې، خپل      ااتیا ی 
ینې واکونه د عامـل هیئـت لـه         

.غوخه یوه ته، وسپاري
په نورو دندو نه بوختېدل

:دېرشمه ماده
رئیس او د عامل هیئت غـي او د         
شرکت نور منـسوبین د دنـدې د        
تصد په وخت کې، نشي کـوالی       

.باشندمی
ممثل قانونی شرکت

: تمفمادۀ بیست وه
کـه از   رئیس هیئت عامل یا شخصی    
صالحیت طرف مجمع عمومی به وی      

تفویض گردیده باشد، ممثل قـانونی       
شرکت بوده ، در محاکم و سـایر        
مراجع از شخصیت حکمی شـرکت      

.نمایدنمایندگی می
تطبیق تصامیم

: مشتمادۀ بیست وه
هیئت عامل مسئول پیـشبرد تمـام      

امور اجرائیـوی شـرکت بـوده ،        
تصامیم و هدایات آنها برای کلیـه       
منسوبین شرکت واجـب التعمیـل      

.است
تفویض صالحیت

:بیست ونهممادۀ 
توانـد، در   رئیس هیئت عامل مـی    

ضرورت یاغیابت ، بعضی از      صورت
صالحیت های خود را به یکـی از        

.اعضای هیئت عامل، تفویض نماید
عدم اشتغال به سایر وظایف 

: اممادۀ سی 
رئیس واعـضای هیئـت عامـل و        
سایرمنسوبین شرکت حین تـصدی     

سایر مؤسسات  وظیفه ،نمی توانند در   
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.سسوکې بوخت شيؤورو مپه ن
د راْیې د حق نه لرل

:یو دېرشمه ماده
عامل هیئت غي کوالی شي، د      د  

مدیره هیئت په غونوکې د راْیې د       
.حق له لرلو پرته ون وکي

د عامل هیئت دندې او واکونه
:دوه دېرشمه ماده

عامل هیئـت د النـدې دنـدو او         
:واکونو لرونکی دی

ـ د شرکت د اجرائیوي چـارو       ۱
.کولسازمانول او اداره

ـ د شرکت د پالیس مطـابق، د        ۲
ینو او مالونو د حمل او نقل د        مسافر

.کرایې د نرخ اکل
ـ د شرکت د معاملو د کمېشن د        ۳

.اندازې اکل
ـ د آفرونو او واندیزونو کتنه او       ۴

.ارزونه
ـ د ژمن لیکونو او قراردادونـو       ۵

.السلیک کول
ـ  د مشتریانو د پام د را اولو او          ۶

د شرکت د فعالیتونو د پرمختیا لپاره       
.یکونو بلل او قبلولد بهرنیو بلنل

ـ د کارکوونکو مقرري، تبدیلي،     ۷
انفکـاک، مکافـات او     لری کول، 

تاْدیب او د اوندو کنالرو مطابق،      

.اشتغال ورزند
عدم داشتن حق رأی

:میکمادۀ سی و 
اعضای هیئت عامل می تواننـد در       
جلسات هیئت مدیره بدون داشـتن      

.حق رأی اشتراک نمایند
وظایف و صالحیت های هیئت عامل 

:ومدمادۀ سی و
ــایف و ــل دارای وظ ــت عام هیئ

:باشدصالحیت های ذیل می
ائیوی امور اجر  ۀسازماندهی وادار -١

.شرکت
تعیین نرخ کرایۀ حمـل ونقـل        -٢

مسافرین و اموال بر طبـق پالیـسی        
.شرکت

تعیین اندازۀ کمیشن معـامالت      -٣
.شرکت

ــا -٤ ــابی آفره ــه و ارزی مطالع
.پیشنهاداتو
تعهدنامه ها وعقد قـرار     امضای   -٥

.دادها
دعوت و قبول دعوت نامه های       -٦

خارجی جهت جلب توجه مشتریان و      
.لیت های شرکتانکشاف فعا

تقرر، تبدل ،عزل، انفکـاک ،       -٧
ــان و  ــب کارکن ــات و تأدی مکاف

مزد و سـاعات کـار     ،  تعیین رتبه   
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د هغو د رتبې، مـزد او د کـار د           
.ساعتونو اکل

ـ د اوندو تقنیني سندونو مطابق      ۸
.د شرکت د کارکوونکو تقاعد

ـ عند الضرورت د کورنیـو او       ۹
.ستخدامولبهرنیو متخصصینو ا

ـ د مدیره هیئت لـه تـصویب    ۱۰
وروسته، د شرکت د فعـالیتونو د       
پرمختیا په منظور، د لنې مودې او       
اودې مودې د پالنونو او د کلنـي        

.ولاو تطبیقکولکاري پالن طرح
ـ د شرکت د اتیا و مالونو او     ۱۱

ــدارک، او  ــرول، ت ــو براب اجناس
.پېرودل

ـ د شرکت د مالي او حسابي       ۱۲
و تنظیمول او د شرکت د مالي       چار

نظام د ه کولو او پرمختیا لپـاره د   
.مقتضي تدبیرونو نیول

ـ د شرکت د کلني تشکیل او       ۱۳
او د تاْییـد لپـاره       ولبودجې ترتیب 

.اندې کولومدیره هیئت ته 
ـ د شرکت د منسوبینو او کار      ۱۴

کوونکو د کلنیو اجراآتو او فعالیتونو      
رې ارزونــه او د اونــدې کــنال

مطابق، د هغو د مکافاتو او تاْدیـب        
.په اه د تصمیم نیول

ـ د شرکت د کلني بېالنس، د       ۱۵

ــای   ــل ه ــق طرزالعم ــا طب آنه
. مربوط

تقاعدکارکنان شرکت طبق اسناد -٨
.  تقنینی مربوط

استخدام متخصصین داخلـی و      -٩
.خارجی عندالضرورت

دراز  طرح وتطبیق پالن هـای     -١٠
مدت وپـالن کـاری     کوتاه  ،  مدت

انکـشاف فعالیـت    ساالنه به منظور  
های شرکت بعداز تصویب هیئـت      

.مدیره
تهیه ،تـدارک و خریـداری       -١١

اموال و اجنـاس مـورد ضـرورت       
.شرکت

ــالی و  -١٢ ــور م ــیم ام تنظ
حسابی شرکت واتخاذ تدابیر مقتضی     
جهت بهبود وانکشاف نظـام مـالی       

.شرکت 
ۀ النسا ۀترتیب تشکیل و بودج    -١٣

وارایه آن جهت تائیـد بـه        شرکت
. هیئت مدیره 

ارزیابی اجـراآت وفعالیـت      -١٤
های ساالنۀ منـسوبین وکارکنـان      

ه بـه  شرکت واتخاذ تصمیم در رابط    
بـر طبـق     آنهـا  مکافات یا تأدیب  
.طرزالعمل مربوط 

ــاالنه، -١٥ ــیالنس س ــب ب ترتی
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ې او ضرر د حساب ترتیبول او د        
    کلنیو اجراآتو او فعالیتونو د رپـو
برابرول او د مدیره هیئت له تاْییـد        
وروسته عمومي مجمع تـه د هغـو        

.واندې کول
ـ د شرکت د کورنیو الیحو او       ۱۶
ـ  کـول  نالرو طرح ک او  ول، ترتیب

تسویدول اوُ مـدیره هیئـت تـه د        
.تصویب لپاره د هغو واندې کول

ـ دُ مدیره هیئت لـه تـصویب    ۱۷
وروسته د هېواد په دننه او بهرکې د        

.بانکي حسابونو پرانیستل
ـ دُ مدیره هیئت په موافقې او د        ۱۸

عمومي مجمع په تصویب، د شرکت      
ولـو  د مازادو منقولو او غیـر منق      

.مالونو پلورل
ـ د اوندو کنالرو مطابق، د      ۱۹

ه او بهرکې د شرکت د      هېواد په دنن  
.کولاءلتونو اجر

ـ دُ مدیره هیئت پـه تاْییـد د         ۲۰
شرکت د پرمختیایي چارو لپاره لـه       
کورنیو او بهرنیو سرچینوخه د پور      
اخیستل، پدې شرط چـې د پـور        

لـس  ) ۱۰۰۰۰۰۰۰(اندازه لـه    
یي الرو یا په افغـانيو      میلیونه امریکا 

پیسو د هغو له معادل خـه، لـه         
. وي

ــرر و  ــع وض ــساب نف ــح ۀتهی
ــوراجرا ــای  آراپ ــت ه ت وفعالی

ــســاالنۀ ــهۀشــرکت وارای آن ب
یـد هیئـت    أیمجمع عمومی بعد از ت    

.مدیره
تسوید لـوایح   طرح ،ترتیب و   -١٦

وطرزالعمل های داخلی شـرکت و     
آن جهت تصویب بـه هیئـت        ۀارای

.مدیره
افتتاح حـسابات بـانکی در      -١٧

داخل وخارج کشور بعد از تصویب      
.هیئت مدیره

غیـر یـا   فروش اموال منقول    -١٨
به موافقۀ هیئت    شرکت مازاد منقول

ــع  ــصویب مجمـ ــدیره وتـ مـ
.عمومی

اجرای مصارف شـرکت در     -١٩
داخل وخارج کشور، طبق طرزالعمل     

.مربوطهای 
ــابع   -٢٠ ــه از من ــذ قرض اخ

ــور  ــرای ام ــی وخــارجی ب داخل
یـد هیئـت   أیانکشافی شرکت به ت   

ــدیره ،  ــه م ــر اینک ــشروط ب م
)١٠٠٠٠٠٠٠(انــدازۀ قرضــه از

ــر امریکــائ ــا ده میلیــون دال ی ی
معادل آن به پـول افغـانی کمتـر        

.باشد 
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نظار هیئت
:دري دېرشمه ماده

فعالیتونوخه د ارنې   د شرکت له    
نظار هیئت چې له دریـو      په منظور، 

غوخه جو دی، د مدیره هیئـت       
په واندیز د عمومي مجمع لخـوا د   

.دووکلونو لپاره اکل کېي
         و بیـااکـل  د نظار هیئت د غـ

یوازې د یوې بلې دورې لپاره، مجاز       
.دي

د نظار هیئت دندې
:لور دېرشمه ماده

نظار هیئت د النـدې دنـدو       ) ۱(
:لرونکی دی

ـ د شرکت د مـالي حـسابونو        ۱
او  کـول  او تجزیه  ولېل، تحلیل 

     عمومي مجمع ته د هغـو د رپـو
.واندې کول

ـ د شـرکت د مـالي وضـعې         ۲
د  او مـدیره هیئـت تـه       ولتحلیل

مسلکي نظریو واندې کول او لـه       
مخکني خبر پرته پـه هـرو دریـو         
میاشتوکې یو ل د شرکت د خزانې       

). پلنه(او بانکي حسابونو تفتیش 
ـ د شرکت د چارو او د کلنيـو         ۳

حسابونو او معاملو د حقیقي وضعې      
او د هـر     ولله تنظیم خه تصدیق   

هیئت نظار
:م سومادۀ سی و 

منظورنظارت از فعالیـت هـای      ه  ب
که مشتمل برسه   هیئت نظار ،شرکت

عضومی باشد به پیشنهاد هیئت مدیره      
از طرف مجمع عمومی برای مـدت       

.گردددو سال انتخاب می
انتخاب مجـدد اعـضای هیئـت       

ـ       ،رنظارصرف برای  یک دورۀ دیگ
.مجاز می باشد

وظایف هیئت نظار
:موچهارمادۀ سی 

هیئت نظاردارای وظایف ذیل می) ١(
:باشد 

ــل وتجزیــ -١ ــی ،تحلی ۀبررس
حسابات مـالی شـرکت وارایـه       
ــع  ــه مجمـ ــزارش آن بـ گـ

.عمومی
تحلیل وضع مـالی شـرکت و       -٢

نظریات مـسلکی بـه هیئـت       ۀارائ
مدیره وتفتیش خزانـه وحـسابات     

ــرکت  ــانکی ش ــدب ــراقح ل ه
بــدون اطــالعســه مــاه یکبــار 

.قبلی
ــور و  -٣ ــیم ام ــصدیق از تنظ ت

وضع حقیقی حسابات و معـامالت      
ساالنۀ شـرکت و موجـودی هـر       
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ول هغو بهـا لرونکـو اوراقـو        
نـت یـا    موجودي چې د رهن، اما    

تضمیناتو په ول شرکت ته اېودل      
شوي او د اوند دفترونو له سندونو       

.سره د هغو تطبیقول
انـدې شـوو    ـ د شرکت د و    ۴

خـه   سقممعلوماتو له صحت او     
.تصدیق

ېدوترالسه ک ـ د مشکوکو او د      ۵
   له لحاظه د شـرکت د      طلباتو  نه و

.مدیونینو د حسابونو تحلیلول
غیـر ـ د شرکت د منقولـو او        ۶

پورونـو  نو او ضـو منقولو شتمنیو،قر 
.موجودي او ېل

ـ عامل هیئت او عنداللزوم مدیره      ۷
هیئت ته د تصمیمونو د نیولو لپاره،       
د شرکت د ستونزو او نیمتیاوو د       

.ېنو د پایلو واندې کول
ل پـه   ـ د مدیره هیئت د اهمـا      ۸

صورت کې، د فوق العاده عمـومي       
.مجمع رابلل

جمـع او مـدیره     ـ د عمومي م   ۹
هیئت په غونوکې د راْیې له حـق        

.پرته، حاضرېدل
ـ د شرکت د چارو له ېنـې       ۱۰

خه د معلوماتو ترالسـه کـول او        
پایله اخیستنه او د هغه د اسـرارو        

ــور    ــه ط ــوع اوراق بهادارک ن
رهن ، امانت یـا تـضمینات نـزد         
شرکت گذاشـته شـده و تطبیـق       
آنهـــا بـــا اســـناد دفـــاتر

.مربوط
ــصدیق از صــحت و ســقم -٤ ت

ــدۀ  ــه شـ ــات ارائـ معلومـ
.شرکت

شرکت تحلیل حسابات مدیونین   -٥
مشکوک و غیر قابل    از لحاظ طلبات  

.حصول
بررسی و موجودی دارايی های      -٦

منقول و غیر منقـول ، قـروض و         
.بدیهی های شرکت 

ارائۀ نتایج بررسی مـشکالت و       -٧
نواقص شرکت جهت اخذ تصمیم به      
هیئت عامل و عنداللزوم به هئیـت       

.مدیره
عمومی فوق العاده   دعوت مجمع    -٨

ــا  ــورت اهم ــت در ص ل هیئ
.مدیره

ی در  أحضور بـدون حـق ر       -٩
ـ یمجالس مجمـع عمـومی وه      تئ

.مدیره
کسب معلومـات و نتیجـه      -١٠

ــور  ــی امـ ــری از بررسـ گیـ
ــرار ــظ اسـ ــرکت و حفـ شـ
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.ساتل
ـ د شرکت د معاملو د تصفیې       ۱۱

.له چاروخه ارنه
ـ د شرکت د وضـعیت او د        ۱۲

هغه د ې او ضـرر د حـساب د          
س په اه، د مـدیره هیئـت د         بېالن

رپو او د اجراآتو د نورو پاو کتنه        
او عمومي مجمع ته د نظر وانـدې        

.کول
ـ د عمومي مجمـع د عـادي        ۱۳

     هترلخه لېدوې له جو۲۰غون
ورې دمخه، د شـرکت د کلنـي        

.بېالنس کتل
ـ ددې اساسنامې د حکمونـو      ۱۴

.مطابق، د نورو دندو عملي کول
مکلف دی، هغـه     نظار هیئت ) ۲(

مطالب چې د معاملو د ېنې پـه        
بهیرکې یې د شـرکت د مـصالحو    
پرخالف تشخیص کي، له عامـل      
هیئت سره مطـرح او د نومـوي        
هیئت د نه پام په صـورت کـې،         
موضوع مدیره هیئت تـه وانـدې       

ـ  کي او د قانوني سرغونو     ېدکتن
په صورت کې، موضـوع اونـدو       

.مراجعو ته خبر ورکي

.آن
نظارت ازامور تصفیۀ معامالت     -١١

.شرکت
ــایر   -١٢ ــور وس ــۀ راپ مطالع

ــدیره   ــت م ــراآت هیئ اوراق اج
بطه بـه وضـعیت شـرکت      در را 

وبیالنس حساب نفـع  و ضـررآن        
وابــراز نظــر بــه مجمــع    

.عمومی 
ــاالن-١٣ ــیالنس س ــۀ ب ۀمالحظ

روز قبـل   ٢٠شرکت حـد اقـل      
از تــدویر جلــسۀ عــادی مجمــع

. عمومی
تعمیل سایر وظـایف طبـق        -١٤

.احکام این اساسنامه
هیئت نظار مکلـف اسـت ،      ) ٢(

مطالبی را که در جریـان بررسـی        
امالت خالف مـصالح شـرکت      مع

بـا هیئـت عامـل      ،تشخیص نماید 
طرح ودر صـورت عـدم توجـه        م

ــه   ــوع را ب ــت مذکور،موض هیئ
دروهیئت مـدیره ارایـه نمایـد      

،صورت مالحظۀ تخلفات قـانونی    
ربط ذیــمراجــع بــهموضــوع را
. اطالع دهد 
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نتیاوو برابرولد آسا
:پنه دېرشمه ماده

عامل هیئت مکلف دی د نظار هیئت      
د دندو د سرته رسـولو لپـاره، د         
شرکت په لت الزمې آسانتیاوې     

که چېرې نظار هیئت د .برابرې کي 
مسایلو د ېلو لپاره فني او مسلکي       
اشخاصو ته اتیا ولري، عامل هیئت      
مکلف دی، هغوی د شـرکت پـه        

.لت توظیف کي
د غیتوب موانع
:شپ دېرشمه ماده

ود عمومي مجمع د غو ممثلین)۱(
د او د مدیره هیئت او عامل هیئـت       

پـالر، مـور،    (ندې خپلوان   غو
      ،ه، ورور، خور، زوی، لور، تره

، )خالـه (، تو   )عمه(ماما، ترور   
نظار هیئت  د،)خسر، خواې او زوم   

.غي په توه نه توظیفېيد 
ره هیئت او عامل هیئـت      د مدی ) ۲(

غي نشي کوالی له یو بـل سـره         
پدې منظـور نـدې     . قرابت ولري 

فقره کې  ) ۱(خپلوان، ددې مادې په     
له درج شوو اشخاصوخه عبـارت     

.دي

فراهم آوری تسهیالت
:مپنجسی وۀماد

ف است جهت انجام    هیئت عامل مکل  
تسهیالت الزم را  ،ایف هیئت نظار  وظ

. به مصرف شرکت فـراهم نمایـد      
ار جهـت بررسـی     هرگاه هیئت نظ  

ومـسلکی  مسایل به اشخاص فنـی    
ضرورت داشته باشد، هیئت عامـل      
مکلف است، به مصرف شرکت آنها      

.نمایدتوظیف را 
موانع عضویت

:مششمادۀ سی و
مـادر، پـدر، ( اقارب نزدیک ) ١(

پسر، دختر،  خواهر،  همسر، برادر، 
خشوعمه، خسر، کاکا، ماما، خاله،  

اعـضای مجمـع     ممثلین )دامادو
هیئت مدیره وهیئت    واعضای عمومی

عامل به حیث عضو هیئـت نظـار        
.توظیف شده نمی تواند

ــدیره و ) ٢( ــت م ــضای هیئ اع
تواننـد بـاهم    هیئت عامـل نمـی    

ــت داشــته باشــند  ــارب .قراب اق
ــارت از ــدین منظورعب ــک ب نزدی

ـ   ایـن  ) ١(درج فقـرۀ    اشخاص من
.باشدماده می
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احتیاطي زېرمې او د و وېشل
:اووه دېرشمه ماده

       شرکت کوالی شي له خپلې کلنـ
خالصې ې خه د دوراني پانې د       

تولو او د نه اکل و      بشپولو یا زیا  
ضررونو د لرې کولو لپاره د عمومي       

احتیاطي  ،مجمع له تصویب وروسته   
زېرمې رامنته او پاتې خالصه ه د       
مالیاتو او نورو اوندو وجـایبو لـه     
ورکې وروسته، د عامل هیئت پـه       
واندیز، د مدیره هیئت په تاْیید او د        

.عمومي مجمع په تصویب، ووېشي
پنم فصل

لي او حسابي چارېما
مالي کال

:اته دېرشمه ماده
ل دی  د شرکت مالي کال، هغه کا     

چې د هېواد په قوانینوکې یې اکـل        
.شوی دی

د حسابدار د چارو تنظیمول
:نهه دېرشمه ماده

د شرکت د حسابدار چـارې د       
بین المللي معیارونو او حسابدار د      
اصــولو او د شــرکت د کورنيــو 

شـفافه توـه     لوایحو مطابق، پـه   
.صورت مومي

وتوزیع مفاد ذخایر احتیاطی
:تمفمادۀ سی وه

رکت می تواند از مفـاد خـالص        ش
جهت اکمال  یا تزئید      خویشۀساالن
ی و رفع خسارات غیر     دوران ۀسرمای

بعد از تصویب مجمـع      قابل پیشبینی 
و ذخایر احتیاطی را ایجـاد     ،عمومی

دیـۀ أبعـد از ت متباقی مفاد خـالص   
بـه   مربـوط سایر وجایب   مالیات و 

هیئـت   ، تائید پیشنهاد هیئت عامل    
مدیره و تصویب مجمـع عمـومی،       

.نمایدتوزیع
فصل پنجم

امور مالی و حسابی
سال مالی

:مشتمادۀ سی وه
، سـالی اسـت    سال مالی شـرکت   

که در قـوانین کـشور پیـشبینی        
.  گردیده است

تنظیم امورحسابداری 
:سی ونهممادۀ 

ـ  ــور حـ ــرکت ام ساب داری ش
مطابق معیارها واصول حـسابداری    

ــی   ــوایح داخل ــی ول ــین الملل ب
شــرکت طــور شــفاف صــورت 

.گیرد می
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د رپو واندې کول
:لوېتمه ماده

د شرکت بېالنس او د ې او ضرر        
      ،او درې میاشتنی مالي رپو رپو

له پایتـه   ) ربعې(د کال د لوریزې     
) ۴۵(زیات نه زیات د      خهرسېدو

ورو مودې په تر کې او د ـې         
او ضرر رپو او د شرکت کلنـی        

ل لـه پایتـه     مالي رپو د مالي کا    
رسېدو وروسته، زیات نه زیـات د       

ورو مودې په تر کـې، د       ) ۹۰(
حسابدار د بین المللي ستندردونو     
یا د بین المللي حسابدار د منـل        
شوو عمومي اصولو مطابق ترتیب او      

يبشپاو د بې پلوو او پېژنـدل        ې
و لخوا ېل کېي او     شوو محاسبین 

عمومي نظار هیئت، مدیره هیئت او    
.مجمع ته واندې کېي

شپم فصل
متفرقه حکمونه

انحالل او تصفیه کېدل
:یولوېتمه ماده

یه کېدل، د  د شرکت انحالل او تصف    
لیتوئســهامي او محــدود المــس

شرکتونو پـه قـانون کـې د درج         
.شووحکمونو مطابق، صورت مومي

راپورۀارای
:ممادۀ چهل

ــرر   ــع وض ــیالنس و راپورنف ب
راپور مالی سـه ماهـۀ شـرکت        و

ل مــدت حــداکثر در خــال 
روز بعد از ختم  ربـع سـال        )٤٥(

و بــیالنس و راپــور نفــع و   
ــرر و را ــورض ــاالنۀ پ ــالی س م

ــداکثر در  ــرکت ح ــالش ل خ
روز بعــــد از) ٩٠(مــــدت 

ختم سال مالی طبق سـتندرد هـای       
بین المللی حسابداری یـا اصـول       
عمومی قبـول شـدۀ حـسابداری       
بین المللـی ترتیـب و تکمیـل و        

ــرف    ــبین بیط ــرف محاس از ط
بـه  گردیده،ده بررسی و شناخته ش  

مدیره و مجمـع    هیئت نظار، هیئت  
.گرددمیرایهعمومی ا

فصل ششم
احکام متفرقه

انحالل وتصفیه
:یکممادۀ چهل و 

انحالل وتـصفیۀ شـرکت مطـابق      
احکام مندرج قانون شرکت هـای       

ومحدود المسئولیت صورت   سهامی
.گیردمی
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د شرکتونو د قانون تطبیقول
:دوه لوېتمه ماده

پدې اساسنامه کـې    هغه موارد چې    
شـوي نـدي، د سـهامي او        اکل  

لیت شـرکتونو پـه     وئمحدود المس 
قانون کـې د درج شـووحکمونو       

.مطابق، اجراآت کېي
د شرکت د اعتبار و سندونه

:دري لوېتمه ماده
د شرکت په اجراآتو پورې اونـد       
سندونه او پاې، د عامل هیئـت د        
رئیس یا هغه شخص په السلیک چې       

سلیک واک سپارل شوی    ورته د ال  
.وي، د اعتبار و دي

کولو منعد شرکت د اسرارو د افشاْ
:لورلوېتمه ماده

منـسوبین او    ،ولینئد شرکت مـس   
ون له حکم   حسابي ېونکي، د قان   

کـوالی  أ  پرته د شرکت اسرار افش    
.نشي

ــه شــركتد ــرار ل ــیاس داخل
، ـالرو تسـوداریزو   سیستمونو،

وافقـه  دادونو او د شرکت له م     رقرا
.لیکونوخه عبارت دي
د شخو حل او فصل
:پنه لوېتمه ماده

که چېرې د شرکت په اوندو      ) ۱(

تطبیق قانون شرکت ها
:مادۀ چهل ودوم

مــواردی کــه در ایــن اساســنامه 
پیــشبینی نــشده اســت، مطــابق 

انون شــرکت احکــام منــدرج قــ
های سهامی ومحدودالمـسئولیت،    

.          گردد اجراآت می
اسناد مدار اعتبارشرکت

:مسومادۀ چهل و 
اسناد و اوراق مربوط بـه اجـراآت    
شرکت به امضای رئیس هیئت عامل      

که صالحیت امضأ به وی     یا شخصی 
تفویض شده باشد ، مـدار اعتبـار        

.است
منع افشای اسرارشرکت

:هارم چمادۀ چهل و
منسوبین و بـررس هـای       ،مسئولین

کت بدون حکم قـانون     حسابی شر 
کـرده نمـی    أافشاسرار شرکت را  

.توانند
سیـستم  از اسرار شرکت عبـارت   

های داخلی، روش هـای تجـارتی،      
مـی آنقرار دادها و موافقتنامه های      

.باشد
وفصل منازعات حل

: مپنجمادۀ چهل و
میان سـهمداران  هرگاه منازعۀ )١(



)١٠۷۳(مسلسل نمبر رسمي جريده ۲۳/۱۲/۱۳۹۰

معاملوکې د شرکت او ونه والـو       
ترمن یا له نـورو اشخاصوسـره د        
ونه والو شخه رامنته شي، پدې      
صورت کـې شـخه لـومی د        
سوداریز حکمیت او د سوداریز     

ینو د  د قوان ) مصالحې(منیتوب  
حکمونو مطابق حل او فصل کېي،      
پرته لدې موضوع واکمنې محکمې     

.ته احاله کېي
) ۱(که چېرې ددې مادې پـه       ) ۲(

فقره کې درج شـوې شـخه لـه         
هر رامنته شي، پـدې     هېوادخه ب 

صورت کې شخه د بـین المللـي        
.حل او فصل کېيتعامل مطابق

د شرکت مهر
:شپلوېتمه ماده

شرکت د مخصوص مهر لرونکـی      
دی چې له هغه خه پـه رسـمي         

.چاروکې ه اخیستل کېي
د اساسنامې تعدیل

:اووه لوېتمه ماده
ددې اساسنامې د مـادو تعـدیل د        
عامل هیئت په وانـدیز، د مـدیره        
هیئت او عمومي مجمع په تاْییـد، د        
تقنیني سندونو د برابرولو او واندیز      

د درج شـوو    د ول په مقرره کې      
.حکمونو مطابق، صورت مومي

بـا سـایر    یا سـهمداران   شرکتو  
ــخاص ــوطاش ــامالت مرب در مع
در ایــن ،بــروز نمایــدشــرکت 

صورت منازعه ابتدأ طبـق احکـام       
ــارتی و   ــت تج ــوانین حکمی ق

ــانجیگری تجــارتی) مــصالحه(می
در غیـر  گـردد،   مـی حل وفصل   

آن موضوع به محکمۀ ذیصالح احاله      
.گرددمی

) ١(ج فقرۀ   مندرهرگاه منازعۀ ) ٢(
ده در خارج از کشور واقـع       این ما 
در این صورت منازعه، طبـق    ،  گردد
حل و فـصل مـی      بین المللی تعامل
.گردد

مهر شرکت 
: ششممادۀ چهل و

شرکت دارای مهر مخـصوص مـی     
که در امور رسمی ازآن استفاده      باشد

.گرددمی
تعدیل اساسنامه

:مو هفتچهلمادۀ 
تعدیل مـواد ایـن اساسـنامه بـه        

یـد  أی، ت هیئت عامـل  اساس پیشنهاد   
هیئت مـدیره و مجمـع عمـومی        

احکام مندرج مقررۀ طرز تهیـه       طبق
مـی ، صورت   د تقنینی اسنوپیشنهاد ا 

.ردیگ
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انفاذ
:اته لوېتمه ماده

تصویب له نېې خه    دغه اساسنامه د  
نافذه او په رسمي جریده کـې دې        
خپره شي او په نافذېدو سره یـې د         

ه رسـمي   ) ۸۹۶(کال په   ۱۳۸۵
جریده کې خپره شوې د آریانا افغان       
هوایي شرکت د سـهامي شـرکت       

.اساسنامه لغو ل کېي

انفاذ
:چهل وهشتممادۀ 

این اساسـنامه از تـاریخ تـصویب       
نافذ و در جریـدۀ رسـمی نـشر         

و بـا انفـاذ آن اساسـنامۀ   گـردد 
شرکت سـهامی د آریانـا افغـان       

ۀ جریـدۀ  هوائی شـرکت منتـشر    
ــماره   ــمی ش ــال) ٨٩٦(رس س

.شودملغی شمرده می١٣٨٥
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د امنيتي تصد د اساسنامې 
د تعديل جزء) ۳(د دوه يمې مادې د 

په هكله د افغانستان اسالمي جمهوريت 
د وزيرانو شوري 

مصوبه
)) :۴۹ه
۲۲/۱۲/۱۳۹۰: نېه

:لوم ماده
ه رسمي ) ۱۰۶۵(نېې په ۹/۹/۱۳۹۰د 

جريده كې خپره شوې، د امنيتي تـصد د   
ـ ) ۳(اساسنامې د دوه يمې مـادې د         زءج

تعديل، چې د افغانستان اسالمي جمهوريت د 
نېې په   ۲۲/۱۲/۱۳۹۰وزيرانو شوري د    

.غونه كې تصويب شوى دى، منظوروم
:دوه يمه ماده

دغه مصوبه له نومـوي تعـديل سـره         
پرېدو له يواى، په رسمي جريده كې د خ

.نېې خه نافذېي
حامد كرزى

افغانستان د اسالمي د
جمهوريت رئیس

مصوبۀ 
شورای وزیران جمهوری اسالمی 

افغانستان
مادۀ دوم) ۳(در مورد تعدیل جزء 

اساسنامۀ تصدی امنیتی
)۴۹(: شماره
۱۳۹۰/ ۱۲/ ۲۲: تاریخ
:ۀ اولماد

مادۀ دوم اساسنامۀ تصدی    )۳(تعدیل جزء 
ــی من ــمی  امنیت ــدۀ رس ــشرۀ جری ت

را که ۹/۹/۱۳۹۰مؤرخ)۱۰۶۵(شماره
شورای  ۲۲/۱۲/۱۳۹۰درجلسۀ مؤرخ   

وزیران جمهوری اسالمی افغانستان تصویب 
.گردیده است، منظور می دارم

:مادۀ دوم
ازاین مصوبه همراه با تعدیل مـذکور 

تاریخ نشر در جریـدۀ رسـمی نافـذ         
.می گردد

حامد کرزی
رئیس جمهوری اسالمی 

غانستاناف

الف



)١٠۷۳(مسلسل نمبر رسمي جريده ۲۳/۱۲/۱۳۹۰

ساسنامې د د امنيتي تصد د ا
تعديل جزء) ۳(دوه يمې مادې د 

:لوم ماده
ه رسـمي  ) ۱۰۶۵(كال په  ۱۳۹۰د  

جريده كې خپره شوې، د امنيتي تصد د 
له جزء) ۳(ساسنامې د دوه يمې مادې د ا

چې د بهرنيو هېوادونو په     (پاى خه دې    
او ( جمله حذف او ) .واسطه عملي كېي
.جمله دې ايزاد شي) اقتصادي تأسيسات

:دوه يمه ماده
ده كې د خپرېدو دغه تعديل په رسمي جري

.له نېې خه نافذېي

مادۀ دوم) ۳(تعدیل جزء 
اساسنامۀ تصدی امنیتی

:مادۀ اول
مادۀ دوم اساسـنامۀ    ) ۳(از اخیر جزء  

تصدی امنیتی منتشرۀ جریـدۀ رسـمی       
که (جملۀ ۱۳۹۰سال ) ۱۰۶۵(شماره 

توسط کشور های خارجی عملی مـی       
وتأسیـسات  (حذف و جملۀ    .) گردند

.ایزاد گردد) اقتصادی 
:مادۀ دوم

این تعدیل ازتاریخ نشر در جریدۀ رسمی       
.نافذ می گردد

ب
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1390فهرست اسناد تقنینی منتشره جریده رسمی سال

نمبر مسلسل تاریخ نشر عنوان سند شماره

1048 6/1 /1390 ا  در مورد انفاذ  مقرره آیوده سازي  نمک .ا.شوراي وزیران ج9/12/1389مورخ ) 48(مصوبه  شماره  1
1049 31/1 /1390 اعالنات  ثبت اسناد وعالیم تجارتی  2
1050 31/2 /1390 اعالنات ثبت اسناد و عالیم تجارتی  3

1051 21 /3 /1390
ا .ا.قانون تنظیم روابط سلوکی مقامات قواي ثالثه دولت ج-1
.قانون سرپرستی  وزارت -2
.مقرره تنظیم حقوق تقاعد کارکنان خدمات ملکی ) 1(ضمیمه شماره -3

4

1052 25 /3 /1390
ا در مـورد  توشـیح کنوانـسیون حقـوق افـراد داري معلولیـت و پروتوکـول               .ا.رئـیس ج   14/3/1390مورخ  ) 24(ره  فرمان شما  -1

.الحاقی آن 
.ا در مورد توشیح کنوانسیون منع  مهمات خوشه اي .ا.رئیس ج16/3/1390مورخ ) 25(فرمان شماره -2

5

1053 31/3 /1390 .اعالنات ثبت اسناد و عالیم تجارتی  6

1054 5/4 /1390
ا  در مـورد توشـیح موافقتنامـه بـین الحکـومتی جمهـوري  اسـالمی افغانـستان ،         .ا.رئـیس ج  28/3/1390مـورخ   ) 33(فرمان شماره   

.پاکستان ، ترکمنستان  و هندوستان  درمورد تطبیق پروژه پایت الین گاز
7

1055 29 /4 /1390 .اعالنات  ثبت اسناد وعالیم  تجارتی  8
1056 25/5 /1390 .ا در مورد انفاذ مقرره تنظیم اموراضافه کاري کارکنان .ا.شوراي وزیران ج17/5/1390مورخ ) 17(مصوبه شماره  9
1057 31 /5 /1390 اعالنات ثبت اسناد وعالیم تجارتی  10

1058 20/6 /1390
.قرره کار بالمقطع ا  در مورد انفاذ م.ا.شوراي وزیران ج14/6/1390مورخ ) 21(مصوبه شماره -1
.ا در مورد انفاذ مقرره مراکز حمایوي زنان .ا.شوراي وزیران ج14/6/1390مورخ ) 21(مصوبه شماره -2

11

1059 28/6 /1390

ا  درمورد توشیح منشور اجتماعی کشورهاي آسیاي جنوبی  سـارك جهـت            .ا.رئیس ج    13/6/1390مورخ  ) 54(فرمان شماره    -1
.همکاري هاي منطقوي

.ا و دولت مونته نگرو .ا.ا درمورد ایجاد روابط دیپلوماتیک میان ج.ا.رئیس ج23/6/1390مورخ ) 55(فرمان شماره -2
.ا و کشور فیجی .ا.ا درمورد  ایجاد روابط دیپلوماتیک میان ج.ا.رئیس ج23/6/1390مورخ ) 56(فرمان شماره -3
.ا وکشور شاهی بوتان .ا.ا درمورد توشیح ایجاد روابط دیپلوماتیک میان ج.ا.رئیس ج26/6/1390مورخ ) 57(فرمان شماره -4

12

1060 30/6 /1390 .اعالنات ثبت اسناد وعالیم تجارتی  13
1061 5/7 /1390 .ا در مورد انفاذ مقرره تنظیم  امور اطفائیه .ا.شوراي وزیران ج21/6/1390مورخ ) 22(مصوبه شماره  14
1062 30/7 /1390 .النات ثبت اسناد وعالیم تجارتی اع 15
1063 10/8 /1390 (APTTA)ا درمورد توشیح موافقتنامه تجارت ترانزیتی بین افغانستان و پاکستان .ا.رئیس ج13/6/1390مورخ )53(فرمان شماره  16
1064 30/8 /1390 .اعالنات ثبت اسناد و عالیم تجارتی  17

1065
9/9 /1390 .ا در مورد تعدیل جز هفتم ماده دوم قانون اداره امور مالی و مصارف عامه .ا.رئیس ج30/8/1390مورخ ) 76(فرمان شماره -1

.ا در مورد انفاذ اساسنامه تصدي امنیتی .ا.شوراي وزیران ج12/8/1390مورخ ) 31(مصوبه شماره -2
18

1066
16/9 /1390 ا درمورد انفاذ مقرره ارزیابی اسناد تحصیلی .ا.جشوراي وزیران25/7/1390مورخ ) 28(مصوبه شماره -1

.ا درمورد انفاذ مقرره تحصیالت عالی شبانه .ا.شوراي وزیران ج14/9/1390مورخ )35(مصوبه شماره -2
19

1067 30/9 /1390 اعالنات ثبت اسناد و عالیم تجارتی  20

1068

5/10 /1390 .ا درمورد تعدیل برخی از مواد قانون محابس وتوقیف خانه ها .ا.رئیس ج26/9/1390مورخ )85(فرمان شماره -1
ا و .ا.ا درمـورد توشـیح توافقتنامـه بـه همکـاري تجـارتی واقتـصادي میـان ج         .ا.رئـیس ج   30/9/1390مـورخ   )87(فرمان شماره    -2

.فدارتیف روسیه 

21
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1069

20/10 /1390 ا ویـران درموردمهـارت هـاي فنـی و     .ا.فاهم نامـه همکـاري میـان ج      ادرمورد ت .ا.رئیس ج  4/10/1390مورخ  )90(فرمان شماره    -1
.توسعه منابع انسانی 

ا و جمهــوري .ا.ا در مــورد  تفــاهم نامـه عبــور لولــه هــاي آبگــذار میــان ج .ا.رئــیس ج4/10/1390مــورخ ) 91(فرمـان شــماره  -2
.تاجکستان 

ا و دولت مالیزیا درمورد استقرار نیـروي نظـامی   .ا.مه میان ج  ا درمورد تفاهم نا   .ا.رئیس ج  4/10/1390مورخ  ) 92(فرمان شماره    -3
.مالیزیا در افغانستان 

.ا و جمهوري تاجکستان .ا.ا درمورد موافقتنامه تجارتی ترانزیتی  میان ج.ا.رئیس ج4/10/1390مورخ ) 93(فرمان شماره -4

22

1070
28/10 /1390 .اعالنات ثبت اسناد وعالیم تجارتی  23

1071
5 /11 /1390 ششم قانون امورذاتی پولیس ) 6(ا درمورد تعدیل ماده .ا.رئیس ج27/10/1390مورخ ) 104(فرمان شماره -1

.پنجم قانون کارکنان خدمات ملکی ) 5(ا در مورد انفاذ ضمیمه شماره .ا.رئیس ج28/10/1390مورخ ) 105(فرمان شماره -2
24

1072 30/11 /1390 .و عالیم تجارتی اعالنات ثبت اسناد 25

1073

23/12 /1390 .ا درمورد انفاد اساسنامه د آریانا افغان هوائی شرکت .ا.شوراي وزیران ج24/11/1390مورخ ) 45(مصوبه شماره -1
.ماده دوم اساسنامه تصدي امنیتی ) 3(ا درمورد تعدیل جز.ا.شوراي وزیران ج22/12/1390مورخ ) 49(مصوبه شماره -2
.1390ست اسناد تقنینی منتشره جریده رسمی سال فهر-3

26

1074 29/12 /1390 .اعالنات ثبت اسناد و عالیم تجارتی  27
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:اشتراک ساالنه 

انیـــافغ) ۹۰۰(:در مرکز ووالیات

فیصد تخفیف) ۲۵(با :برای مامورین دولت 

ین ومحصلین با ارائه تصدیق ،نصف قیمتـبرای متعلم

فیصد تخفیف ازقیمت روی۱۰برای کتاب فروشی هابا 

.دالر امریکائی ) ۲۰۰(: خارج از کشور جلد
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