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د کرنې د شرکت  يد ننرهار د واد
د اساسنامې د  انفاذ په هکله، د 
افغانستان د اسالمي جمهوریت د 

  وزیرانو شوري
  مصوبه  

  )):۲۴ه
  ۱۳۹۳/۶/۲۴: نېه

  :لوم ماده
د کرنې د شـرکت   يوادد ننرهار د 

اساسنامه چې د افغانسـتان د اسـالمي   
ــوري د   ــو ش ــت د وزیران جمهوری

) ۵(غونه کې په نېې په  ۱۳۹۳/۶/۲۴
مادو کې تصویب شوی ) ۵۵(فصلونو او 

  .ده، منظوروم
  :دوه یمه ماده

، په غه مصوبه له یادشوې اساسنامې سرهد
  .   رسمي جریده کې دې خپره شي

  حامد کرزی 
  اسالمي جمهوریت رئیسدافغانستان د

 مصوبۀ  
اسالمی  شورای وزیران جمهوری

 افغانستان
شرکت  در مورد انفاذ اساسنامۀ

 زراعتی وادی ننگرهار
  )٢٤: (شماره
  ١٣٩٣/ ٢٤/٦: تاریخ

  :مادۀ اول
اساسنامۀ شرکت زراعتی وادی ننگرهار 

 ٢٤/٦/١٣٩٣را که درجلسۀ مـؤرخ  
شورای وزیـران جمهـوری اسـالمی    

) ٥٥(فصل و ) ٥(افغانستان به داخل 
 ماده تصویب گردیده اسـت، منظـور   

  .می دارم
  :مادۀ دوم

مذکور در  ساسنامۀاین مصوبه همراه با ا
  .جریدۀ رسمی نشرگردد

  حامد کرزی
  رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

  

  الف
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 فهرست مندرجات

   ۀ شرکت زراعتی وادی ننگرهاراساسنام
  فصل اول

  احکام عمومی
   

  صفحه             عنوان                   ماده 
  

  ۱......................................منظور وضع  :اول مادۀ
  ١............................................فاهدا  :دوم مادۀ

  ٢.................................شخصیت شرکت  :مادۀ سوم
  ٢................................... ..نام اختصاری  :مادۀ چهارم
  ٢ .....................................محل فعالیت  :مادۀ پنجم 
  ٢ .................................رعایت اساسنامه  :مادۀ ششم
 ٣.................................. وظایف شرکت  :مادۀ هفتم

  فصل دوم
  سرمایه و سهام

  ٤............................................سرمایه  :مادۀ هشتم
  ٤........................................سهمداران  :مادۀ نهم
  ٥......قبولی اموال منقول وغیرمنقول به حیث سهم  :مادۀ دهم

  

 ب
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   ٥.............................................اسهام  : مادۀ یازدهم

  ٦..........................انتقال سهام و توزیع مفاد  :مادۀ دوازدهم
  ٧.....................استفاده از سرمایه و جایدادها  :مادۀ سیزدهم

  ٧.....................................حساب بانکی  : مادۀ چهاردهم
  ٨....................................سرمایه گذاری  :مادۀ پانزدهم

  ٨...................................حقوق کارکنان  : مادۀ شانزدهم
   ٨........................مسئولیت در برابر تعهدات  : دهمهفمادۀ 

  ومسفصل 
  تشکیل شرکت

  ٩...........................................تشکیل  : دهمهجمادۀ 
  ٩..........................مجمع عمومی سهمداران  :نزدهممادۀ 
  ١١.............................رئیس مجمع عمومی  : بیستممادۀ 
   ١٢..........................جلسات مجمع عمومی  : مبیست و یکمادۀ 
  ١٢....................جلسات عادی مجمع عمومی  :مبیست ودومادۀ 
  ١٣...............فوق العادۀ مجمع عمومیجلسات   : مبیست وسو مادۀ
  ١٤...............تدویر جلسۀ مجدد مجمع عمومی  :مبیست وچهارمادۀ 
  ١٤....................رأی گیری در مجمع عمومی  : مبیست وپنجمادۀ 
   ١٥...................................ثبت تصاویب  : مبیست وششمادۀ 
  ١٥.....................................ههیئت مدیر  :مبیست وهفتمادۀ 
  ١٧............وظایف و صالحیت های هیئت مدیره  :مبیست وهشتمادۀ 

 

  ج
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  ٢٠............................جلسات هیئت مدیره  : مبیست ونهمادۀ 
  ٢١...........................مسئولیت هیئت مدیره  :مسی امادۀ 
  ٢١......................................هیئت نظار  : مسی ویکمادۀ 
   ٢٢.............وظایف و صالحیت های هیئت نظار  : مسی و دومادۀ 
  ٢٥............................رسیدگی به شکایات  :مسی وسومادۀ 
  ٢٥..............................دعوت متخصصین  :مسی وچهارمادۀ 
  ٢٥..................................موانع عضویت  : مسی وپنجمادۀ 
  ٢٦.....................................تضاد منافع   :سی وششممادۀ 
  ٢٦.....................................ئت عاملیه  : مفتهسی ومادۀ 
   ٢٧...............................ئت عاملیرئیس ه  : مسی وهشتمادۀ 
  ٢٧...........ئت عامل یهوظایف و صالحیت های   :سی ونهممادۀ 
  ٣٠..........................ئت عامل یولیت هئمس  :مچهلمادۀ 

  فصل چهارم
  امور مالی و حسابی

  ٣٠......................................سال مالی   : مل ویکمادۀ چه
  ٣٠...........................تنظیم امور حسابداری  :مچهل ودومادۀ 
  ٣١..................................رتیب بودیجه ت  : مچهل وسو مادۀ
  ٣١.....................................ایجاد ذخایر  : مچهل وچهارمادۀ 
  ٣٢............سابی و اداری حکنترول امور مالی،   :مچهل وپنجمادۀ 
  ٣٣.................................شحصول گزار  :مچهل وششمادۀ 
  ٣٣.........................................مالیات   : مچهل وهفتمادۀ 

 د
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  فصل پنجم
  احکام متفرقه

  ٣٣.................................انحالل و تصفیه  :مچهل وهشتمادۀ 
  ٣٣.......................اسناد مدار اعتبار شرکت   : مچهل ونه مادۀ
   ٣٤....................................حل منازعات  : همپنجامادۀ 
  ٣٤.............................استخدام متخصصین  :پنجاه ویکممادۀ 
  ٣٤.......................منع افشای اسرار شرکت   :مپنجاه ودومادۀ 
  ٣٥..................................تعدیل اساسنامه  : مپنجاه وسومادۀ 
  ٣٥.....................................مهر و نشان  : مپنجاه وچهارمادۀ 
  ٣٥............................................انفاذ  : مپنجاه وپنجمادۀ 

  
  

 

  هـ
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١ 
 

شرکت کرنيز  د وادي ننرهارد 
  اساسنامه

  لومی فصل
  عمومي حکمونه

  دوضع منظور
 :لوم ماده

دننرهار د وادي کرنیـز   اساسنامهدغه 
شرکت دفعالیت د اوندو چارو د تنظیم 

  .په منظور، وضع شوې ده
  موخې

  :دوه یمه ماده
د ننرهار د وادي کرنیز شرکت دالندې 

  :لیت کويموخو دپلي کېدو په منظور فعا
  .دهېواد دکرنيز اقتصاد وده -۱
په کورنیو او بهرنیو مارکیونو کې د  -۲

سیال په غرض دنیوالـو سـتندردونو   
 مطابق، د پروسس شوو کرنیزو اومالدار

  .د محصوالتو او تولیداتو معیاري کول
دمثبتې سیال له الرې، له هېواده بهر  -۳
محصوالتو دتوریـد  ) مماثلو (ورته  د 

لو په منظور دکرنیزو اومالـدار  دکمو
دمحصوالتو او تولیـداتو دمعیـارونو د   

زراعتی وادی  شرکت ۀاساسنام  
  ننگرهار
  فصل اول

  احکام عمومی
  وضع  منظور

 :مادۀ اول
مربوط  این اساسنامه به منظورتنظیم امور

زراعتـی وادی  به فعالیـت شـرکت   
  .گردیده استع وض ننگرهار،
  اهداف

 : دۀ دومما
به منظور  زراعتی وادی ننگرهارشرکت 

  :تحقق اهداف ذیل فعالیت می نماید 
  .رشد اقتصاد زراعتی کشور  -١
معیاری سازی محصوالت وتولیدات  -٢

زراعتی ومالداری پروسس شده ، مطابق 
ستندرد های بین المللی غرض رقابت در 

  .مارکیت های داخلی وخارجی
سکتور  فراهم آوری زمینۀ مشارکت -٣

خصوصی جهت بلند بردن معیارهـای  
اری محصوالت وتولیدات زراعتی ومالد

کـاهش  از طریق رقابت مثبت به منظور
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٢ 
 

لوولو لپاره دخصوصي سکتور دون  
  .دزمینې برابرول

دکرنې او مالدار د پرمختیا په برخه  -۴
  .کې دوو تأمینول

  دشرکت شخصیت  
  :درېیمه ماده

د ننرهار د وادي کرنیز شرکت د دولتي 
ه، جواوفعالیت  سهامي شرکت په تو

  .کوي
 لن نوم

  :لورمه ماده
 يپه دې اساسنامه کې دننرهـار د واد 

  .کرنیزشرکت دشرکت په نامه یادېي
  دفعالیت ای

  :پنمه ماده
فتر د جالل آباد په ار دشرکت مرکزي د

تیا په صورت کې په نـورو  اکې دی، د
کې نورې نمایند يې جوېدالی والیتونو

  .شي
  رعایتول  اساسنامې د

  :شپمه ماده
شرکت پـه خپلـو فعـالیتونوکې ددې    

مماثـل از خـارج    تورید محصوالت
  .کشور

مین منـافع بهتـر در راسـتای    أت -٤
  .انکشاف زراعت ومالداری 

  شخصیت شرکت 
 : مادۀ سوم

به حیث  زراعتی وادی ننگرهارشرکت 
ایجاد وفعالیت  ولتی،د شرکت سهامی

  . می نماید
  نام اختصاری

  :مادۀ چهارم
دراین زراعتی وادی ننگرهـار شرکت 

 .شود اساسنامه بنام شرکت یاد می

  محل فعالیت 
  :مادۀ پنجم 

جالل دفترمرکزی شـرکت در شـهر  
ــاد ــای آن   ،بودهآب ــدگی ه نماین

عندالضرورت در سایر والیات ایجـاد  
  .تواند شده می
    اساسنامه رعایت

  :ادۀ ششمم
شرکت درفعالیت های خود احکام این 
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٣ 
 

  .اساسنامې حکمونه تطبیق او رعایتوي
 دشرکت دندې 

  :اوومه ماده
پدې اساسنامه کې ددرج شویو  شرکت

موخو دپلي کېدو لپاره، دالندې دنـدو  
  :لرونکی دی

 دشرکت دکرنیزو مکـو، نـورو   -۱
کروندرو او خصوصي سکتورونو لپاره 

 اوبو دعادالنه وېش اغېزمنو خدمتونو او د
واندې کولو په خاطر د ننرهار دوادي د

  .داوبو لولو دشبکو اصالح او مراقبت
دکرنیزو تولیداتو دزیـاتولو لپـاره    -۲

دکرنیزو فارمونو دچارو رغول، پراختیا 
  .اوتنظیمول 

لیداتو دزیاتولو په دحیواني معیاري تو -۳
فارمونو دچارو پراختیا،  خاطر دمالداري

  .ل اوبیارغولتنظیمو
د بهرنيو اوکورنيو مـارکیونو لـه    -۴

غوتنو سره سم، دمنل شوو معیـارونو  
پربنس دکرنیزو او مالدار دتولیداتو 

  .پروسس کول
، د اوندو ادارو په همکار دکرنې -۵
بولولو، مالدار او کرنیزو صنایعو په وا

  .اساسنامه را تطبیق و رعایت می نماید
  شرکت وظایف 

  :مادۀ هفتم 
ت تحقق اهداف مندرج این جهشرکت 

ــنامه ــل  اساس ــایف ذی   ، دارای وظ
  :باشد  می
اصالح ومراقبت شبکه های آبیاری  -١

وادی ننگرهار جهت عرضۀ خـدمات  
زمین های  مؤثر وتوزیع عادالنۀ آب برای

سایر دهاقین وسکتور شرکت، زراعتی 
  .خصوصی

،توسعه وانتظام امور فارم های ءاحیا -٢
  زراعتی جهـت افـزایش تولیـدات    

  .زراعتی 
احیا،توسعه وانتظام امور فارم های  -٣

مالداری جهت افزایش تولیدات معیاری 
  .حیوانی

پروسس تولیدات زراعتی ومالداری -٤
ه طبـق  شـد بر اساس معیارهای قبول 

  و تقاضای مارکیـت هـای داخلـی   
  .خارجی

، فعالیت هـای تحقیقـاتی   انجام -٥
ترویجی وآموزشی در عرصـه هـای   
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٤ 
 

برخه کې دېنیزو، ترویجي او وونیزو 
  .لفعالیتونو ترسره کو

  دوه یم فصل
  پانه او ونې

  پانه
  :اتمه ماده

) ۵۰۰۰۰۰۰۰۰(دشرکت دوراني پانه 
    ــه ســوه میلیونــه افغــانپن  

  .ده
  )سهمداران (ونه وال 
  :نهمه ماده

په ترتیب سره دشرکت ابتدائي ونه ) ۱(
  :وال عبارت دي له

دکرنې، اوبولولو اومالدار وزارت  -۱
  .سلنه) ۵۰(
  .سلنه) ۳۰(دمالیې وزارت  -۲
) ۱۰(دسودار اوصنایعو وزارت  -۳

  .سلنه
  .سلنه) ۱۰(داقتصاد وزارت  -۴
دشرکت پانه، د ونه والو دعمومي ) ۲(

  مجمع له تصویب سره سم زیاتېـدالی  
  .شي

وصنایع زراعتی الداری آبیاری،م زراعت،
  . به همکاری ادارات ذیربط
  فصل دوم

  سرمایه و سهام
  سرمایه

  : مادۀ هشتم
ــرمایه   ــیس ــغ  دوران ــرکت مبل ش
میلیون افغانی  پنجصد) ٥٠٠٠٠٠٠٠٠(
  .ی باشدم

  سهمداران
  :مادۀ نهم

سهمداران ابتدائی شرکت بالترتیب ) ١(
  : عبارت اند از

آبیاری ومالداری  وزارت زراعت، -١
  . فیصد) ٥٠(
  . فیصد) ٣٠( وزارت مالیه -٢
ــنایع  -٣ ) ١٠(وزارت تجــارت وص

  .فیصد
  . فیصد) ١٠(وزارت اقتصاد  -٤
تصویب مجمع سرمایه شرکت طبق ) ٢(

ــهمداران ت ــومی س ــدزئیدعم   ه گردی
  .تواند می
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د ونې په توه دمنقولو اوغیرمنقولو 
  مالونو منل
  :لسمه ماده

دشرکت داتیا په صورت کې منقـول  
ودنې یدالنه بیې ااوغیر منقول مالونه د عا
مجمع له تصویب  او د ونه والو دعمومي

  توه منل کېـدای   دونې په وروسته،
  .شي

  )ونې(اسهام 
  :یوولسمه ماده

دهرې ونې اسمي ارزت یومیلیون ) ۱(
  .افغانی دی

د ونې داسمي ارزـت تعـدیل   ) ۲(
دمدیره هیئت د واندیز او د ونه والو 
   دعمومي مجمع د تصـویب پربنسـ 
صورت نیسي او دشرکت د ونو پـه  

  . دفترکې ثبتېي
د ونې سندونه، دبيې له بشـپې  ) ۳(

ورکې، دعامل هیئت د رئیس اودشرکت 
له السلیک او مهر وروسته  سرمحاسب د

  .دونه وال په نامه ثبت اوصادرېي
دشرکت د ونې سـند د ونـې   ) ۴(

قبولی اموال منقول وغیر منقول به 
  حیث سهم  

  :دۀ دهمما
اموال منقول وغیر منقول درصـورت  
ضرورت شرکت بعد ازقیمت گـذاری  

مجمـع عمـومی   عادالنه و تصـویب  
  بحیث سهم قبـول شـده    ،سهمداران

   .تواند می
  سهام ا

  :مادۀ یازدهم
 یک میلیـون ارزش اسمی هرسهم ) ١(

  .باشد میافغانی 
  تعدیل ارزش اسـمی سـهم بـه    ) ٢(

اساس پیشنهاد هیئت مدیره وتصـویب  
سهمداران صورت گرفته عمومی مجمع 

  ســهام شـرکت، ثبــت  ا و در دفتـر 
  . می گردد

اسناد سهم بعد ازپرداخت کامل ) ٣(
امضای رئیس هیئـت عامـل   قیمت، 

وسرمحاسب ومهر شـرکت، بنـام   
  .گردد سهمدار ثبت و صادر می

هم شرکت حـاوی ارزش  سند س) ٤(
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داسمي ارزت، دشرکت نوم او ای، 
ه ورته صادرېي دهغه شخص نوم چې ون

او دهغو ونه والو شمېر چې یاد شوی 
  .سند یې ممثل دی، لرونکی دی

  دونو لېدونه او دو وېشل
  :دوولسمه ماده

والو اونورو حقیقي اوحکمي  ونهد ) ۱(
اشخاصو تـرمن د ونـې دسـندونو    
پېرودل، پلورل او لېدول دمدیره هیئت 
په تائید اود ونه والو دعمومي مجمع په 
تصویب مجاز دي او د ونې دبالفعـل  

 په دفترکې د دسهام ورکې او دشرکت
  .هغه له ثبت نه وروسته داعتبار و دي

په هغه مواردوکې چـې دمؤجهـو   ) ۲(
دالیلو پر بنس د ونې لېدول صورت 
ونه مومي، دونه والو عمومي مجمع، د 

تصـمیم   مقتضې ونې دبیې په استرداد
  .نیسي

)۳ ( خه دو ول دله ې اخیستنې 
 مدیره هیئت په واندیز اود ونه والو د

عمومي مجمع په تصویب سره صـورت  
  .نیسي

  

اسمی سهم، اسم وموقعیت شرکت، اسم 
شخصی که سهم برایش صادر میشـود  
وتعداد سهامی که سند متذکره ممثل آن 

  .باشد است، می
  انتقال سهام وتوزیع مفاد 

  :مادۀ دوازدهم
خرید، فروش وانتقال اسناد سـهم  ) ١(

بین سهمداران وسایر اشخاص حقیقی و 
ه و تصویب حکمی به تائید هیئت مدیر

مجمع عمومی سهمداران مجاز بوده و 
 آن  ثبـت پرداخت بالفعل سهم وبعد از 

  مـدار اعتبـار    ،در دفتر سهام شرکت
  .باشد می

که انتقال سهم بنـابر   در مواردی) ٢(
  دالیل مؤجه صورت گرفتـه نتوانـد،   

به اسـترداد   مجمع عمومی سهمداران
 مـی  تصمیم مقتضی اتخاذقیمت سهم 

  .نماید
ــ) ٣( ــه نح ــاد ب ــتفاده از مف   وۀ اس

پیشنهاد هیئت مدیره وتصویب مجمـع  
  عمــومی ســهمداران صــورت   

  .می گیرد
  



 رسمي جريده              

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 )١١٥٢(مسلسل نمبر            ٥/٨/١٣٩۳

٧ 
 

له پانې او جایدادونوخـه ـه   
  اخیستنه 

  :دیارلسمه ماده
دشرکت غیرمنقـول جایدادونـه   ) ۱(

  .دپلورلو اولېدولو و نه دي
له پانې نه استفاده، دخدمتونو ده ) ۲(

اره السته راغلې ـه  والي اوپراختیا لپ
اوعواید، په پورونو پورې اوند تأدیات، 
تکتانه اودمدیره هیئت له تصمیم او دونه 
والو دعمومي مجمع له تصویب وروسته د 
شرکت داتیاوو مطابق دنورو لتونو 

  .ترسره کول صورت نیسي
ـه   دشرکت له جایـدادونو نـه  ) ۳(

   ې دکرنيـزو اومالـداراخیستل، یوا
 د تو دتولید او اوندو صنایعو اودمحصوال

  .مومي هغودپرمختیا په مواردوکې صورت
  بانکي حساب 
  :وارلسمه ماده

شرکت د قانون له حکمونو سره سم، د 
ې لپاره، په هېوادکې اوندې پانې دساتن

بانکي حسابونه پرانیزي اود  دننه او بهر
والو دعمومي مجمع له تصـویب   نهو

ــرمای ــتفاده از ســ    و هاســ
  جایدادها 

  :مادۀ سیزدهم
جایدادهای غیر منقول شرکت قابل  )١(

  .نمی باشدانتقال وفروش 
، مفاد وعوایـد  هاستفاده ازسرمای) ٢(

حاصله جهت بهبود و توسعه خدمات ، 
ات مربوط به دیون، تکتانه واجرای تأدی

سایر مصارف مطابق به نیازمندی های 
و شرکت بعد از تصمیم هیئت مـدیره  

تصویب مجمع عمومی سـهمداران ،  
  .ردیگمی  صورت

، استفاده ازجایـدادهای شـرکت  ) ٣(
  محصـوالت   مـوارد تولیـد  درصرف 

زراعتی ومالداری وصـنایع مربـوط   
  .ردیگمی  صورتوانکشاف آنها، 

  بانکی  حساب
  :دهمچهارمادۀ 

شرکت مطابق احکام قـانون، جهـت   
نگهداری سرمایه مربوط، حسابات بانکی 

   کشــوروخــارج را در داخــل 
و بعد از تصویب مجمع عمومی  افتتاح
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و دشـرکت  وروسته، ددې اساسنامې ا
دخاصو لوایحو دحکمونو مطابق  یـې  

  .دې اخیستنې و روي
  پانه اچونه

  :پنلسمه ماده
 تأییدشرکت کوالی شي د مدیره هیئت له 

او د ونه والو دعمومي مجمع له تصویب 
و مطابق، په ورته  وروسته دقانون دحکمون

پانونه وکي اویا کې خصوصي تشبثاتو
کـې د  ته په شـرکت  خصوصي تشبثاتو

  .پانونې اجازه ورکي
 دکارکوونکو حقوق 

 :شپاسمه ماده

ددندې دترسره کولو په وخت کې اوله 
انفصال اوتقاعد وروسته دشرکت دکار 

امتیازونه، دکار دقانون  کوونکو حقوق او
په رعایتولوسره دشرکت دداخلي دحکمونو

الیحو او کنالرو مطابق دمدیره هیئت په 
  .واسطه، اکل کېي

  لیت ئوو په واندې مسدژمن
  :لسمه مادهاوو

دخپلو ژمنو په واندې دموافقه  شرکت

 سهمداران، مطابق احکام این اساسنامه و
لوایح خاص شرکت مورد استفاده قرار 

  .می دهد
  سرمایه گذاری 

  :انزدهمپمادۀ 
هیئت مدیره  تائیدبعد ازواند ت شرکت می

 تصویب مجمع عمومی سهمداران در و
مطابق احکام  مماثل تشبثات خصوصی

قانون، سرمایه گذاری نموده ویـا بـه   
اجازۀ سرمایه گذاری  تشبثات خصوصی

  .را در شرکت اعطاء نماید
  حقوق کارکنان

  :دهمشانزمادۀ 
  امتیازات کارکنـان شـرکت    وحقوق 

صـال  از انفحین اجرای وظیفه وبعـد 
توسط هیئت مدیره با رعایـت   ،وتقاعد

طبق لوایح وطرزالعمل کار  احکام قانون
ــرکت  ــی ش ــای داخل ــین  ،ه   تعی

  .گردد می
  لیت دربرابر تعهدات سئوم

  :دهمفمادۀ ه
شرکت در مقابل تعهدات خود به ارتباط 
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لیکونو اوقراردادونو په اه دخپلې پانې 
  .ل دیسئوپه تناسب م

  درېیم فصل
  دشرکت تشکیل

  تشکیل
  :اتلسمه ماده

  :شرکت جو دی له
  .ه والو عمومي مجمعندو -۱
  .مدیره هیئت -۲
  .دنظار هیئت -۳
  .عامل هیئت -۴

 نه والو عمومي مجمعدو

  :نولسمه ماده
دونه والو عمومي مجمع چې لدې ) ۱(

دعمـومي  په دې اساسنامه کې وروسته 
مجمع په نامه یادېي، دشرکت دتصمیم 
نیونې واکمنه مرجع ده، دالندې دنـدو  

  :ده اوواکونو لرونکې
دلنې مـودې  دشرکت دپالیسیو،  -۱

اواودې مودې پالنونو اوکلنيو کـاري  
و، الیحو، کنالرواو الرـودونو  پالنون

  .تصویبول

موافقتنامه ها وقرارداد ها به تناسـب  
  .سرمایۀ خود مسئول می باشد

  فصل سوم
  شرکت تشکیل

  تشکیل  
  :دهمهجمادۀ 

  :شرکت متشکل است از
 . مجمع عمومی سهمداران  -١

 .هیئت مدیره  -٢

  .هیئت نظار  - ٣
  .هیئت عامل -٤

  مجمع عمومی سهمداران 
  :منزدهمادۀ 

مجمع عمومی سهمداران که منبعد ) ١(
در این اساسنامه به نام مجمع عمومی یاد 
می شود، با صالحیت ترین مرجع تصمیم 

یری شرکت بـوده، دارای وظـایف   گ
  :باشد وصالحیت های ذیل می

، پالنهـای  پالیسـی هـا  تصویب  -١
ویل المدت وپالنهـای  قصیرالمدت وط

ح، طرزالعمـل هـا   لوای ،هکاری ساالن
  .ورهنمودهای شرکت
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دشرکت دکلن بودجې او تشکیل  -۲
  .تصویبول

دشرکت دمدیره هیئت اونظارهیئت  -۳
دکلنيو اجراآتو د رپو ېل اوپـدې  

  .برخه کې دتصمیم نیول
دشرکت دمالي صورت حسـابونو   -۴

  .تصویبول
دشرکت دمدیره هیئت، نظار هیئت  -۵

  .اکل دغواو دعامل هیئت درئیس
دشرکت دعامل هیئت دغو دتقرر  -۶

په هکله دمدیره هیئت دواندیز ېـل  
  .اودهغه منظورول

ــق  -۷ ــارکوونکو دح ــرکت دک دش
، )معاش ( تنخوا الحضور، حق الزحمې، 

حقوقو اونورو امتیازونو داندازې اکـل  
  .اوتصویبول

په هېوادکې دننه اوبهر دشـرکت   -۸
  .دبانکي حساب دپرانستلو تصویبول

کې په نورو ورته خصوصي تشبثاتو -۹
رعکس په شرکت بدشرکت دپانونې یا 

  .کې دهغوی دپانونې تصویبول
ــاتوال -۱۰ ــانې زی ــرکت د پ  یدش

  .یاوکموال

تصویب بودجه و تشکیل سـاالنۀ  -٢
  .شرکت

بررسی گزارش اجـراآت سـاالنۀ    -٣
ذ هیئت مدیره وهیئت نظار شرکت واتخا

 .تصمیم در زمینه

تصویب صورت حسـابات مـالی    -٤
  .شرکت

هیئت  ،تعیین اعضای هیئت مدیره -٥
   .و رئیس هیئت عامل شرکتنظار

بررسی پیشنهاد هیئت مدیره مبنی  -٦
برتقرر اعضای هیئت عامل شـرکت و  

  .منظوری آن
  تعیــین وتصــویب انــدازۀ    -٧

، حق الزحمـه ومعـاش،   حق الحضور
کارکنـان   امتیـازات  سـایر  حقوق و
  .شرکت

تصویب افتتاح حسـاب بـانکی    -٨
  .شرکت در داخل وخارج کشور 

تصویب سرمایه گذاری شرکت در  -٩
سایر تشبثات خصوصی مشابه یابرعکس 

  .سرمایه گذاری آنها در شرکت
ــرمایه    -١٠ ــیص س ــد وتنق   تزئی

  .شرکت
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ـ   -۱۱ الل ـدشرکت د ادغام یـا انح
  .واندیز

دشرکت داساسـنامې دتعـدیل    -۱۲
  .واندیز

د شرکت د ورکل شوې پانې له  -۱۳
یان په هکله، دېرش سلنې خه د زیات ز

  .دتصمیم نیول
دشرکت د ورکل شوې پـانې   -۱۴

و پورې دضیاع دخطـر  ترپنوسو سلن
  .دوپه هکله دتصمیم نیولپېېداحتمال د

منقولو جایـدادونو د   شرکت د د -۱۵
  .پېرودلو او پلورلو تصویبول

دعمومي مجمع دغونې په اجنا  -۱۶
کې دشاملو مسایلو په هکله دتصـمیم  

  .نیول
مي مجمع د وزیرانو شوري په عمو) ۲(

  .ل دیواندې له خپلو اجراآتوخه مسئو
  دعمومي مجمع رئیس 

  :شلمه ماده
د کرنې، اوبولولو اومالـدار وزیـر   
  دعمومي مجمع د رئـیس پـه توـه    

یې رهبري کوي، دعمومي مجمع  غونې
دسکرتریت چارې دشرکت دعامل هیئت 

ـ  پیشنهاد  -١١   الل ـادغام یـا انح
  .شرکت

ــنهاد -١٢ ــنامه  پیش ــدیل اساس   تع
  .شرکت

اتخاذ تصمیم در مورد ضرر بیش  -١٣
  از سی فیصد سـرمایه تأدیـه شـدۀ    

  .شرکت
  مالـحتاتخاذ تصمیم در مورد ا -١٤

خطر ضیاع الی پنجـاه فیصـد   وقوع 
  .سرمایه تأدیه شدۀ شرکت

تصویب خرید و فروش جایـداد   -١٥
  .شرکت های منقول

اتخاذ تصمیم درمورد سایر مسایل  -١٦
ــع   ــۀ مجم ــدای جلس ــامل آجن   ش

  .عمومی
مجمع عمومی از اجراآت خویش ) ٢(

  . ان مسئول می باشدنزد شورای وزیر
  رئیس مجمع عمومی

  :مادۀ بیستم
آبیاری ومالداری بحیث  وزیر زراعت،

را  جلسـات آن رئیس مجمع عمومی 
امور سکرتریت مجمع . نماید رهبری می

  عمومی به عهدۀ هیئت عامل شـرکت  
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  .پر غاه دي
  دعمومي مجمع غونې

  :دهیوویشتمه ما
 دعمومي مجمع غونې په عادي او) ۱(

  .فوق العاده ول جوېي
 دعمومي مجمع دغونې دجوېدو) ۲(

  لپاره نصاب، د اکثریت غـو شـتون   
  .دی

دعمومي مجمـع پـه غونـوکې    ) ۳(
تصمیمونه د غونې دحاضـرو غـو   

د  درأیوداکثریت پربنس، نیول کېـي 
رأیو دتساو په صورت کې، هغه لوری 

مجمع رئیس ورتـه رأیـه    چې دعمومي
  .ورکې وي، اکثریت ل کېي

که چېرې دعمومي مجمع له غـو  ) ۴(
خه یویې په ا ون ونه ه کېونده غون

کوالی شي خپـل واکمـن   کای، شي
استازی په غونه کې دون لپاره واکي 

  .اوپه لیکلي ول یې معرفي کي
  دعمومي مجمع عادي غونې

  :دوه ویشتمه ماده
ل تر له ې نمجمع عادي غودعمومي 

نېـه،  . په هرکال کې یول جـوېي 

  . باشد می
  جلسات مجمع عمومی  

  :مویک بیست مادۀ
جلسات مجمع عمومی طورعادی ) ١(

  .وفوق العاده دایر می گردد
نصاب برای تدویر جلسۀ مجمـع  ) ٢(

اعضاء مـی   اکثریتحضور  ،عمومی
  .باشد

تصامیم درجلسۀ مجمع عمومی به ) ٣(
ساس اکثریت آرای اعضـای حاضـر   ا

اتخاذ می گـردد، درصـورت   ، جلسه
تساوی آرا، طرفی که رئـیس مجمـع   

آن رأی داده باشد، اکثریت  عمومی به
  .شمرده می شود

هرگاه یکی از اعضای مجمع عمومی )٤(
، لسۀ مربوط اشتراک ورزیده نتوانددر ج

تواند نمایندۀ با صالحیت خویش را  می
جهت حضور در جلسه تعیین وطور کتبی 

  .معرفی نماید
  جلسات عادی مجمع عمومی

  :مدومادۀ بیست و
ر جلسۀ عادی مجمع عمومی حداقل د

  . گـردد  هرسال یک مرتبه دایر مـی 
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وخت اود غونـې پـه    دجوېدوای،
اجناکې شامل موضوعات ل تـر لـه   
دهغې له جوېدو خه یوه میاشت دمخه، 
دمدیره هیئت له لوري اکل کېـي او  
دممکنه وسایلو له الرې دونـه والـو   

  .خبرتیاته رسول کېي
 عاده غونې   دعمومي مجمع فوق ال

  :درویشتمه ماده
دعمومي مجمع فوق العاده غونې ) ۱(

  :په الندې حاالتوکې جوېدالی شي
دمدیره هیئت او یا نظار هیئت پـه   -۱

  .واندیز
دعمومي مجمع داکثریت غو پـه   -۲

  .واندیز
نېه، دجوېدو ای، وخت اودهغې ) ۲(

په اجناکې شامل موضوعات ل تر له 
ې له جوې دمخه دغونخه لس ورېدو

کېي او دممکنه دمدیره هیئت لخوا اکل 
دونه والو خبر تیا تـه  وسایلو له الرې 

  .رسول کېي
  
  
  

ــاریخ ــدویر ،ت ــل ت ــت و  ،مح   وق
موضوعات شامل آجندای جلسه حداقل 

وسط هیئت ت ،یک ماه قبل از تدویر آن
وسایل ممکنه به  و از طریق مدیره تعیین
  رســـانیده  ســـهمداراناطـــالع 

  .می شود
  جلسات فوق العادۀ مجمع عمومی

  :مسومادۀ بیست و
مجمع عمومی جلسات فوق العادۀ ) ١(

  :درحاالت ذیل دایر شده می تواند
به پیشنهاد هیئت مدیره یاهیئـت   -١

 .نظار

اعضای مجمع اکثریت  به پیشنهاد -٢
 .عمومی

 وقـت و محـل تـدویر،   تاریخ، ) ٢(
ــوعاتم ــدای آن   وض ــامل آجن   ش

 جلسه اقل ده روز قبل از دایر شدنحد
مدیره تعیین وازطریق وسایل  هیئتتوسط 

رسانیده می  سهمداران ممکنه به اطالع
  .شود
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دعمومي مجمع ددوبـاره غونـې   
  جوېدل

  :لېریشتمه ماده
که چېرې دعمومي مجمع عادي او ) ۱(

فوق العاده غونې، د ونه والو دنه شتون 
کې  په صورت کې جو نشي، پدې حالت

د ورپسې غونې نېه، دجوېدو ای او 
وخت زیات نه زیات د پنو ورو پـه  
تر کې دمدیره هیئت لخوا اکل کېي 
او دممکنه وسایلوله الرې د ونه والـو  

  .خبرتیاته رسول کېي
فقره کـې درج  ) ۱(ددې مادې په ) ۲(

شوې غونه چې له لومن غونې نه یوه 
وضوعاتو اوون وروسته جوېي، دهغو م

   په هکله تصمیم نیسي چـې دمخکینـ
  .غونې په اجناکې شامل وو

  په عمومي مجمع کې رأیه  اخیستنه 
  :پنه ویشتمه ماده

رأیه اخیستنه دعمومي مجمـع پـه   ) ۱(
غونوکې علني وي، خو داچې دغونې 

 یدحاضرو غو اکثریت، دهغې سري وال
  .تأیید کي

ــع  تدویر ــدد مجم ــه مج   جلس
  عمومی 

  :ممادۀ بیست وچهار
ع عمومی اعم گاه جلسات مجمهر) ١(

  ، بنـابر عـدم   از عادی وفوق العـاده 
حضور سهمداران دایر شـده نتوانـد،   

وقت و  محل تدویرتاریخ، دراین حالت 
 پنج روز الل حداکثرـخجلسۀ بعدی در

ـ  تعیین توسط هئیت مدیره ریق ـوازط
 سـهمداران  وسایل ممکنه به اطـالع 

  .رسانیده می شود
این ماده که ) ١(جلسۀ مندرج فقرۀ ) ٢(

 جلسۀ اولی دایر مـی  از یک هفته بعد
  در مورد موضوعاتی تصمیم اتخاذ گردد، 

نماید که شامل آجندای قبلی بـوده   می
  . است

  رأی گیری در مجمع عمومی
  :پنجممادۀ بیست و

جلسـات مجمـع    رأی گیری در) ١(
عمومی علنی می باشـد، مگراینکـه   

سـری  ، اکثریت اعضای حاضر جلسه
  .بودن آن را تأیید نمایند
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 دعمومي مجمع په غونوکې هر ونه) ۲(
  .وال دیوې رأیې حق لري

  دتصویبونو ثبتول
  :شپویشتمه ماده

دعمومي مجمع تصویبونه دحاضرو ) ۱(
غو له السلیک او په اني کتاب کې 
له ثبتولو وروسته د اجراء و وي او د 

  .شرکت په اداره کې ساتل کېي
دعمومي مجمع تصویبونه، دولـو  ) ۲(

حاضرو اوغایبو غو اوهغو غو په هکله 
مخالفې رأیې یې ورکې دي، دتطبیق  چې

  .و دي
 مدیره هیئت

  :اووه ویشتمه ماده
)۱ ( مدیره هیئت دشرکت دچارو دپالیس

واکمنه مرجع ده اوله اوو اوارنې داکلو 
جوه شوې ده چې دعمومي  غو خه

 ومجمع لخوانه زیات نه زیـات ددرېـو  
دهغوی بیا . کلونومودې لپاره اکل کېي

بلې دورې لپاره مجاز  اکل یواې یوې
  .دی

دشرکت مدیره هیئت دالندې برخو ) ۲(
  :له متخصصینوخه جو شوی دی

درجلسات مجمع عمـومی هـر   ) ٢(
  .حق یک رأی را دارد دارسهم

   ثبت تصاویب
  : مششمادۀ بیست و

تصاویب مجمـع عمـومی بعـد    ) ١(
ازامضای اعضای حاضر وثبت در کتاب 

در ادارۀ بـوده و  ءمخصوص قابل اجرا
  .شرکت نگهداری می شود

تصاویب مجمع عمومی، در مورد ) ٢(
حاضر وغایب وآنهائیکـه   اعضاء کلیه

رأی مخالف داده اند، قابل تطبیق مـی  
  .باشد

  هیئت مدیره 
  :مفتمادۀ بیست وه

 هیئت مدیره مرجع با صـالحیت  ) ١(
مراقبت امورشرکت بوده ن پالیسی و یتعی

 عضو می باشد کـه  هفتومرکب از 
حداکثر برای مدت سه سال از طـرف  

تعیین . گردند مجمع عمومی تعیین می
مجدد آنها صرف بـرای یـک دورۀ   

  . دیگرمجاز است
 متشـکل از  ۀ شرکتهیئت مدیر) ٢(

  :باشد ذیل میمتخصصین عرصه های 
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  .اداري چارې اومنجمنت -۱
  .مالي اوحسابي چارې -۲
۳- بازار موندنه اومارکی.  
  .کرنیز تولیدات -۴
  .دمالدار تولیدات -۵
  .دفارم مدیریت -۶
  .د اوبوتنظیم -۷
)۳ (ي په هغه شخص دمدیره هیئت دغ

توه اکل کېي چې دالندې شـرایطو  
  :لرونکی وي

 ترنظرالندې انه کې لترلـه د  -۱
  .لېسانس دتحصیلي سند لرونکی وي

ترنظرالندې انه کې لترله اتـه   -۲
  .کاله کاري تجربه ولري

له مدني حقوقوخه  محروم شوی نه  -۳
  .وي

عمومي مجمع دتخصص اوتجربې له ) ۴(
، دمدیره هیئت یوغی په پام کې نیولوسره

دمدیره هیئت . دهغه د رئیس په توه اکي
درئیس په غیاب کې، درئیس په ـاکنې  
سره دهغوی یوغی، دهغه دندې ترسره 

  .کوي
دعامل هیئت رئیس اوغي دمدیره ) ۵(

  .امور اداره ومنجمنت -١
  . امور مالی وحسابی -٢
  .بازاریابی ومارکیت -٣
  .تولیدات زراعتی -٤
  . لیدات مالداریتو -٥
  .مدیریت فارم -٦
 . تنظیم آب -٧

مدیره  هیئت شخصی به حیث عضو) ٣(
شود که واجد شرایط ذیل  انتخاب می

  :باشد
سـانس در  سند تحصیلی حداقل ل -١

  .رشته مورد نظررا حایز باشد
حداقل هشت سال در رشتۀ مورد  -٢

  . نظر تجربۀ کاری داشته باشد
ه حقوق مدنی محـروم نگردیـد  از -٣

  .باشد
مجمع عمومی با نظر داشت تجربه  )٤(
هیئـت  تخصص، یک تن از اعضای  و

 مدیره را بحیث رئیس آن ، تعیین مـی 
، یکی هیئت مدیره درغیاب رئیس. نماید

آن به تعیین رئیس، وظایف وی  اعضایاز
  .را انجام می دهد

 عامـل در  رئیس واعضای هیئت) ٥(
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هیئت په غونوکې درأیـې دحـق لـه    
لرلوپرته، ون کوي او دعامل هیئـت  
  رئیس دغونې دمنشـي دنـده پـرمخ    

  .وي
  دمدیره هیئت دندې او واکونه

  :اته ويشتمه ماده
مدیره هیئت دالندې دندو او واکونـو  

  :لرونکی دی
تشکیل  دشرکت دکلن بودجې او -۱

  .ېل اوتائیدول
پدې اساسنامه کې ددرج شوو موخو  -۲

ق دشرکت د مالي اوعمومي پالیس مطاب
ول اود هغو له اجراء خه ارنـه  تأیید
  .کول

یحو، کنالرو اوکورنیو دشرکت د ال -۳
تصویب  ول او دأییدت الرودونوېل او

  .واندې کول لپاره یې عمومي مجمع ته
دشــرکت د فعــالیتونو ارزول   -۴

  .اوتحلیلول
د توظیف او دشرکت د بهرنیوپلونکو -۵

  .عزل منظورول
دکرنې اومالدار دخـدمتونو پـه    -۶

واندې کولو کې دنورو انتفاعي تشبثاتو 

جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق 
تراک نموده و رئیس هیئـت  اش ،رأی

 عامل وظیفۀ منشی جلسه را به پیش می
  .برد

  وظایف وصالحیت های هیئت مدیره
  :بیست هشتممادۀ 

هیئت مدیره دارای وظایف و صالحیت 
  :های ذیل می باشد

بودجـه و تشـکیل   بررسی وتائید  -١
  .ساالنۀ شرکت

ــد  -٢ ــومی و  تائی ــی عم    پالیس
 مالی شرکت مطابق اهداف مندرج این

ــرای   ــت از اج ــنامه ومراقب   اساس
 .آن

لوایح، طرزالعمل ها  تائید بررسی و -٣
رایـه آن  و رهنمود داخلی شـرکت وا 

  . جهت تصویب به مجمع عمومی
تحلیل و ارزیابی فعالیـت هـای    -٤

  .شرکت
وعزل مفتشـین   توظیفمنظوری  -٥

 .بیرونی شرکت

اتخاذ تصمیم در بارۀ اشـتراک و   -٦
 ماتسهمگیری شرکت در عرضۀ خـد 
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ت کې دخصوصي تشبثاتو له او په شرک
پانونې سره دشرکت دون او برخې 

  .اخیستنې په هکله د تصمیم نیول
دشرکت د قصیرالمدت اوطویـل   – ۷

المدت پالنونواودهغه دکلنیـو کـاري   
  .ولأییدپالنونو ت

ــو،   -۸ ــو پلونک ــرکت دبهرني دش
دنظارهیئت د رپو، دکلني ې اوزیان 

 وحساب، دمالي رپو اوبیالنس ېل ا
ول اوله الزمو وانـدېزونو سـره   أییدت

یوای عمومي مجمع ته دتصویب لپاره 
  .دهغو ارجاع کول

دشرکت دمالي او حسابي رپو له  -۹
په پام کې نیولوسره دهرمالي کال په پای 
کې عامل هیئت او اوندو کارکوونکو 

. لپاره دتشویقي معاش د ورکې منظورول
دشرکت دمنقولو اوغیرمنقولـو   -۱۰

لونو په تضمین اخیستنې اوپه تضـمین  ما
  .ولأییداېودنې ت

عمومي مجمع ته دتصمیم نیولولپاره  -۱۱
دشرکت دفعالیتونو دولو یایوې برخې د 

  . درولو په هکله، دواندیز واندې کول
۱۲-   ــ ــرکت دخرالودپالیس دش

 انتفاعی تشبثاتسایر اب زراعتی ومالداری
در  یگذاری تشبثات خصوص سرمایه و

 .شرکت

طویل قصیرالمدت و النهایپ تائید -٧
 ۀلمدت شرکت و پالن های کاری ساالنا

 .آن

ید بیالنس وگـزارش  ائت بررسی و -٨
مالی وحساب نفع و ضرر ساالنه و راپور 
ــی  ــین بیرون ــار و مفتش ــت نظ   هیئ

آنها به مجمع عمومی  شرکت و ارجاع
  جهت تصویب توأم بـا پیشـنهادات   

  .الزم
معاش تشویقی در  منظوری اعطای -٩

اخیر هر سال مالی با نظرداشت راپور 
ئت عامل یمالی و حسابی شرکت برای ه

 .و کارکنان مربوط

به تضمین گرفتن وبه تضمین  تائید -١٠
گذاشتن اموال منقول وغیـر منقـول   

  .شرکت
اد درمورد متوقـف  ارایۀ پیشنه -١١

فعالیت شرکت  ساختن تمام یا قسمتی از
  .به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم

ــد -١٢ ــات   تائی ــی فروش   پالیس
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  .ولأییدت
 د حکمونوسـره سـم  قانون له د -۱۳

ـ شرکت لپاره دپور داخیستلو یا  ې دهغ
  .رکولو تائیدولو

ــعب  -۱۴ ــکمنو اوص دشــرکت دش
غوتنو په هکله تصمیم نیول  الحصول

  .اوعمومي مجمع ته دهغو واندې کول
ملکیتي بهالرونکو سندونوته دتبادلې  -۱۵

و بهالرونکو سندونو په شمول دملکیتي 
بهالرونکوسندونو دترتیب اوصادرولو په 
 هکله دعامل هیئت د واندیز ېـل او 

مع ته دتصمیم نیولو لپاره دهغو عمومي مج
  .واندې کول

په هېوادکې دننه اوبهر دبـانکي   -۱۶
حسابونو دپرانیستلو په هکله دعامل هیئت 

  .دولأیید واندیز ت
دسوداریزو معامالتو، دشرکت د  -۱۷

مازادو منقولو اوغیرمنقولو مالونو دپلورلو 
  .او لیالم په هکله دتصمیم نیول

و سره سـم د  د قانون له حکمون -۱۸
دواو شرکت د اتیاوتجهیزاتو، اومو موا

  .تصویبولواردولو  سامان آالتودپېرېدلو او
د شرکت له مالي سرچینو او زېرمو  -۱۹

  .شرکت
ــد -١٣ ــرای  تائی ــه ب ــذ قرض   اخ

شرکت یا اعطای آن مطـابق احکـام   
  .قانون
اتخاذ تصمیم درمـورد طلبـات    -١٤

 مشکوک وصعب الحصـول شـرکت  
  .وارایه آن به مجمع عمومی

ررسی پیشنهادات هیئت عامل در ب -١٥
  مورد ترتیب وصدور اسـناد بهـادار   
ملکیتی به شمول اسناد بهادار قابل تبادله 
  به اسـناد بهـادار ملکیتـی وارایـۀ     
  آن به مجمع عمـومی جهـت اتخـاذ    

  .تصمیم
تائید پیشنهاد هیئت عامل در مورد  -١٦

افتتاح حسابات بانکی در داخل وخارج 
   .کشور

در مورد معـامالت   اذ تصمیماتخ-١٧
وال منقول وغیر ، فروش ولیالم امتجارتی

  .منقول مازاد شرکت
ــداری تصــویب-١٨ ــد و خری   توری

  سـامان آالت   تجهیزات، مواد خام و
  .مورد نیاز شرکت مطابق احکام قانون

ــوۀ   -١٩ ــت از نحــ   مراقبــ
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خه دې اخیستنې له ول نه ارنـه  
  .کول
پدې اساسنامه کې له درج شـوو   -۲۰

  .حکمونو سره سم دنورو دندو تعمیلول
  دمدیره هیئت غونې

  :ادهنهه ويشتمه م
دمدیره هیئت عادي غونې په هرو ) ۱(

دریو میاشتوکې یول او فـوق العـاده   
غونې یې دنظار هیئت یا عامل هیئت د 
واندیزله امله اویا دمـدیره هیئـت د   

  .اکثریت غو په تصمیم جوېدالی شي
د مدیره هیئت هرغی دیوې رأیې ) ۲(

  .حق لري او دلېد و ندی
وېـدو  دمدیره هیئت دغونو دج) ۳(

  .نصاب، د اکثریت غو حضور دی
تصمیمونه دغونې داکثریت حاضرو ) ۴(

غو درأیې پربنس نیول کېي، درأیو 
دتساو په صورت کې، دهغه لوري رأیې 
چې دمدیره هیئت رئـیس ورتـه رأیـه    

  .ورکوي، اکثریت ل کېي
دغونـې   تصویبونه هیئت دمدیره) ۵(

دحاضرو غو له السلیک او په اني 
  کتاب کې له ثبت وروسته د اجـراء و

ــالی و  ــابع م ــتفاده من ــایر اس    ذخ
  .شرکت

تعمیل سایر وظایف طبق احکـام   -٢٠
  .ن اساسنامهمندرج ای

 جلسات هیئت مدیره 

  :بیست ونهممادۀ 
جلسات عادی هیئت مدیره درهر ) ١(

سه ماه یکبار و جلسۀ فوق العاده آن به 
اثر پیشنهاد هیئت نظار یا هیئت عامل ویا 
تصمیم اکثریت اعضای هیئت مدیره دایر 

  . شده می تواند
هرعضو هیئت مدیره دارای حق یک ) ٢(

  .ال نمی باشدرأی بوده و قابل انتق
، نصاب تدویرجلسات هیئت مدیره) ٣(

  .باشد اعضاء می اکثریتحضور 
تصامیم به اسـاس رأی اکثریـت   ) ٤(

اتخاذ می شود، در  جلسه اعضای حاضر
صورت تساوی آراء، رأی طرفیکه رئیس 

ت مدیره بـه آن رأی مـی دهـد،    ئهی
  .اکثریت شناخته می شود

تصاویب هیئت مدیره بعد ازامضای ) ٥(
ای حاضر جلسه و ثبت درکتـاب  اعض

و در ادارۀ  اجراء بودهمخصوص قابل 
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  .دي اود شرکت په اداره کې ساتل کېي
  دمدیره هیئت مسئولیت 

  :دېرشمه ماده
مدیره هیئت په ورسـپارل شـوو   ) ۱(

دندوکې دعمومي مجمع پـه وانـدې   
  .مسئول دی

 شي کوالی ددمدیره هیئت غي نه ) ۲(
کې تشـبث  شرکت په اجرائیوي چارو

  .وکي
رئیس کلني رپوونـه  دمدیره هیئت ) ۳(

  .عمومي مجمع ته واندې کوي
  دنظار هیئت

  :یودېرشمه ماده
دشرکت له فعالیتونوخه دارنې په ) ۱(

هیئت چې له دریو غوخه  رمنظور، دنظا
جو شوی وي، دمدیره هیئت په واندیز 
او دعمومي مجمع په تصویب سره دیوه 

د هغوی بیا . کال مودې لپاره اکل کېي
اکل یوا ې یوې بلې دورې لپاره مجاز

  .دی
دنظار هیئت دغو  رئیس دنظار هیئت) ۲(

له من خه پخپله دهغوی لخوا اکـل  
  . کېي

  .شود شرکت نگهداری می
  مسئولیت هیئت مدیره 

  :ما مادۀ سی
هیئت مدیره در اجرای وظـایف  ) ١(

مسئول می ، محوله نزد مجمع عمومی
  .باشد

 اعضای هیئت مدیره نمی توانند در) ٢(
ــوی شــرکت تشــبث    امــور اجرائی

 .نمایند

هیئت مدیره گزارشات ساالنه رئیس ) ٣(
  .را به مجمع عمومی ارایه می نماید

  هیئت نظار 
    :میکمادۀ سی و

به منظور نظارت از فعالیت هـای  ) ١(
شرکت، هیئت نظار که متشکل ازسـه  

می باشد، به پیشنهاد هیئت مدیره  عضو
و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک 

تعیین مجدد آنها  . سال تعیین می شوند
دیگر مجاز مـی   ۀای یک دورصرف بر

  .باشد
رئیس هیئت نظار از میان اعضای  )٢(

  ها انتخاب  هیئت نظار توسط خود آن
   .می گردد
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دنظار هیئت غی نه شي کـوالی  ) ۳(
دخپل ان په استازیتوب، بل شخص د 

  .قانوني وکیل یا استازي په توه واکي
  دنظار هیئت دندې او واکونه

  :دوه دېرشمه ماده
ظار هیئت دالندې دندو او واکونو د ن) ۱(

  :لرونکی دی
دشرکت دمالي حسابونو ېـل،   -۱

تحلیل اوتجزیه اومدیره هیئت او د اتیا په 
صورت کې عمومي مجمع تـه د هغـه   

  .درپو واندې کول
د شرکت دمالي اوتخنیکي وضـعې   -۲

تحلیل اوېنه اومدیره هیئت ته دمسلکي 
رو دریو نظریو واندې کول اولترله په ه

خبر ورکولـو  میاشتوکې یول له دمخه 
بانکي حسابونو پرته دشرکت دخزانې او

  .پلل
د شرکت د چارو د تنظیم او دکلنیو  -۳

حسابونو اومعاملو دحقیقي وضع خـه  
تصدیق اود ولو هغو بهـالرونکو پـاو   
موجودي چې له شرکت سره د رهـن،  
امانت اویاتضمین په توه اېودل شوي 

ندو دفترونو له سندونو سره دي او داو

توانـد بـه    عضوهیئت نظار نمی) ٣(
دیگـری را   شخص ،نمایندگی ازخود

  .قانونی تعیین نماید ۀوکیل یا نمایند
 وظایف و صالحیت های هیئت نظار 

  :مدومادۀ سی و
ــ) ١( ــت نظ ــایف هیئ ار دارای وظ

 : وصالحیت های ذیل می باشد

بررسی، تحلیل و تجزیه حسـابات   -١
مالی شرکت و ارائه گزارش آن به هیئت 

و در صورت لزوم بـه مجمـع    مدیره
 . عمومی

  تحلیل وبررسـی وضـع مـالی     -٢
  وتخنیکی شـرکت وارائـه نظریـات    
  مسلکی به هیئـت مـدیره و تفتـیش    

ل خزانه وحسابات بانکی شرکت حداق
  هرسه مـاه یکبـار بـدون اطـالع     

 . قبلی

ــور و   -٣ ــیم ام ــدیق از تنظ    تص
  وضع حقیقـی حسـابات ومعـامالت    
  ســاالنه شــرکت و موجــودی   
هر نوع اوراق بهادار که طور رهـن،  
امانت یا تضمین نزد شرکت گذاشـته  
  شده و تطبیق آنها بـا اسـناد دفـاتر    
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  .دهغو تطبیقول
دشرکت دواندې شویو معلوماتو له  -۴

  .سموالي او سقم خه تصدیق
دشکمنو او صعب الحصول غوتنو  -۵

له لحاظه دشرکت دمدیونینو دحسابونو 
  .تحلیلول

دشرکت د منقول اوغیـر منقولـو    -۶
شتمنیو، پورونو او بـدهیو موجـودي   

  .اوېنه
لو لپاره عامل هیئت اود دتصمیم نیو -۷

اتیاپه صورت کې مدیره هیئـت تـه د   
ستونزو، نیمتیاوو اود ېنو دپـایلو  

  .واندې کول
دمدیره هیئت داهمال په صورت کې  -۸

دعمومي مجمع د فوق العاده غونـې  
  .رابلل

درأیې له حق پرته دعمومي مجمـع   -۹
  .اومدیره هیئت په غونوکې حاضرېدل

ه ېنې خـه  دشرکت دچارو ل -۱۰
دمعلوماتو اونتیجه ير اخیستل او دهغه 

  .اسرارو ساتل د
دشرکت د معامالتو دتصفیې لـه   -۱۱

  .چاروخه ارنه کول

 . مربوط

تصدیق از صحت و سقم معلومات  -٤
 . رکتارائه شده ش

تحلیل حسابات مدیونین شرکت از  -٥
صـعب  لحاظ طلبـات مشـکوک و   

 . حصولال

بررسی وموجودی دارائـی هـای    -٦
منقول و غیر منقول، قروض و بـدهی  

 . های شرکت

نتایج بررسـی مشـکالت و    یۀارا -٧
نواقص شرکت جهت اخذ تصمیم بـه  

هیئت عامل و در صورت لزوم به هیئت  
 . مدیره

العاده مجمـع   جلسۀ فوقدعوت  -٨
ـ عمومی در   مال هیئـت  ـصورت اه

 . مدیره

حضور بدون حق رأی در جلسات  -٩
 . مجمع عمومی وهیئت مدیره

کسب معلومات و نتیجه گیری از  -١٠
  بررسی امور شرکت و حفـظ اسـرار   

 .         آن

معـامالت   ۀنظارت از امور تصفی -١١
 . شرکت
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د شرکت د وضعیت، اودهغـې د   -۱۲
ې او تاوان دحساب دبیالنس په هکله 
دمدیره هیئت د اجراآتو د نورو پاو او 
رپوونو مطالعه اوپدې برخه کې عمومي 

  .ته د نظر واندې کولمجمع 
دعمومي مجمع د عادي غونې له  -۱۳

ورې دمخه ) ۳۰(جوېدوخه لترله 
  .دشرکت دکلني بیالنس کتنه

  .د رپو ېل یدبهرني پلونک -۱۴
ددې اساسنامې له حکمونو سره سم  -۱۵

  .د نورو دندو اعمالول
لب دنظارهیئت مکلف دی، هغه مطا) ۲(

کـې،  هیرچې د معامالتو دېنې پـه ب 
دشرکت دمصالحو په خالف تشـخیص  
کي له عامل هیئت سره یې مطرح او یاد 
هیئت دنه پاملرنې په صورت کې، موضوع 
په ترتیب سره مدیره هیئت یا عمـومي  

  .مجمع ته واندې کي
دنظار هیئت مکلف دی د قوانینـو  ) ۳(

دحکمونونه د سرغونو دتشخیص پـه  
صورت کې، له موضوع خه واکمنـو  

  .و ته، خبر ورکيمراجع
  

راپـور و سـایر اوراق    ۀمطالع -١٢
مـدیره در رابطـه بـه    اجراآت هیئت 

وضعیت شرکت و بیالنس حساب نفع و 
ضرر آن و ابراز نظردر زمینه به مجمع 

 .عمومی

 شرکت ۀساالن بیالنس ۀالحظــم-١٣
 ۀروز قبل از تدویر جلس) ٣٠(حداقل 

 . عادی مجمع عمومی

  .گزارش مفتش بیرونیبررسی  -١٤
تعمیل سایر وظایف طبق احکـام   -١٥

 . این اساسنامه

لبی نظار مکلف است، مطـا  هیئت) ٢(
  ، راکه در جریـان بررسـی معـامالت   

خالف مصالح شرکت تشخیص نماید با 
هیئت عامل مطرح ودرصورت عدم توجه 

به بالترتیب هیئت مذکور، موضوع را 
  هیئت مدیره یا مجمع عمـومی ارایـه   

  . دکن
هیئت نظار مکلف است در صورت ) ٣(

ـ   وانین، تشخیص تخلفات از احکـام ق
اطـالع   ،به مراجع ذیصالح موضوع را

  .دهد
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  شکایتونوته رسیدي       
  :دري دېرشمه ماده

دنظارهیئــت مکلــف دی، د شــرکت 
دتدارکاتو په اه داشخاصو شـکایتونه،  
وېي اوپه اه یې الزم رپو مـدیره  

  .هیئت ته واندې کي
  دمتخصصینو رابلل 
  :لور دېرشمه ماده

دنظار هیئت کوالی شي، داتیا په صورت 
ول دشرکت دفعـالیتونو   ه مؤقتکې پ

ېنې په منظور، دشرکت په لـت  د
متخصصین اواهل خبره، توظیف کي، 
خو پدې شرط چې دشرکت محرم اسرار 

  .افشاء نکي
  دغيتوب خنونه
  :پنه دېرشمه ماده

دعمومي مجمع غـي او دمـدیره   ) ۱(
هیئت اوعامل هیئت نـدې خپلـوان د   
نظارهیئت دغي په توه نه شي اکـل  

  .دایکې
هغه اشخاص چې له یوبل سره ندې ) ۲(

خپلوي ولري دمدیره هیئت نظار هیئت 

  رسیدگی به شکایات
  :سوممادۀ سی و 

هیئت نظارمکلف اسـت، شـکایات   
اشخاص را در ارتباط بـه تـدارکات   

بررسی نموده و گزارش الزم را  ،شرکت
  .درمورد به هیئت مدیره ارایه نماید

  دعوت متخصصین 
  : چهارممادۀ سی و

هیئت نظار می تواند، درصورت لزوم به 
 ،ربازرسی فعالیت های شـرکت منظو

متخصصین واهل خبره را به مصـرف  
شرکت طور مؤقت، توظیـف نمایـد،   
مشروط براینکه اسرار محرم شرکت را 

 .ننمایند ءافشا

  موانع عضویت 
  :پنجممادۀ سی و

 اقـارب  و اعضای مجمع عمومی) ١(
بـه   هیئت عاملو هیئت مدیره  نزدیک

ـ تعهیئت نظار حیث عضو    ین شـده  ی
  .ندتوان نمی

 که باهم قرابت نزدیـک  اشخاصی)٢(
هیئت به حیث عضو  داشــته باشند
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اوعامل هیئت دغي په توه نه شي اکل 
  .کېدای

ددې مادې په منظور ندې خپلوي عبارت 
، )ه اومېه(پالر، مور، همسر: دی له

، زوی، لور، هورور، خور، وراره، خورز
تره، ماما، عمه، خاله، خسر، خواـې،  

  .اوزوم) ناوې(ینورا
  دو تضاد

  :شپدېرشمه ماده
دعمومي مجمع ، مدیره هیئت ، نظارهیئت 
اوعامل هیئت غي نشي کوالی، پخپله یا 
دخپلو ندې خپلوانو له الرې له شرکت 

  .سره سوداریز معامله ترسره کي
  عامل هیئت 

  :اووه دېرشمه ماده
  :عامل هیئت جو دی له

  .دشرکت رئیس -۱
  .اواداري مسئولمالي  -۲
  .سوداریز اود بازارموندنې مسئول -۳
  .دکرنې دچارو مسئول -۴
  .دمالدار دچارو مسئول -۵
  

ین یتع هیئت عاملو هیئت نظار  مدیره،
  .توانند نمیشده 

عبارت نزدیک به منظور این ماده قرابت  
بـرادر،  همسر،  پدر، مادر، :است از

خواهر، برادرزاده، خواهرزاده، پسـر،  
دختر، کاکا، ماما، عمه، خاله، خسـر،  

  .داماد عروس و ،خشو
  تضاد منافع

  :شممادۀ سی وش
اعضای مجمع عمومی، هیئت مـدیره،  

هیئت عامل نمی توانند، و هیئت نظار 
 خود یا از طریق اقارب نزدیک خویش

  .با شرکت معامله تجارتی انجام دهند
  هیئت عامل
  :هفتممادۀ سی و

  :هیئت عامل مرکب است از
  .رئیس شرکت -١
 .مسئول مالی واداری -٢

  . مسئول تجارتی وبازاریابی -٣
 .زراعتامور مسئول  -٤

  .مسئول امورمالداری-٥
  



 رسمي جريده              

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 )١١٥٢(مسلسل نمبر            ٥/٨/١٣٩۳

٢٧ 
 

  دعامل هیئت رئیس
  :اته دېرشمه ماده

دعامل هیئت رئـیس دشـرکت د   ) ۱(
اجرائیوي عمومي رئیس په توه، قانوني 
ممثل او دشرکت دچارو د پرمخ بیولـو  

  .يمسئول د
س دعمومي مجمع دعامل هیئت رئی) ۲(

غو له لوري یې دمدیره هیئـت پـه   او
او دعمومي مجمع په منظور د  واندیز

د . کلونو مودې لپاره اکل کېـي دوو
وروستیو دورو لپاره دهغوی بیا اکل هم 

  .یمجاز د
دعامل هیئت درئیس په غیاب کې، ) ۳(

دهغه دندې او واکونه د یاد هیئت دیوه 
خ بیـول  پرم ېناک په درئیسغي لخوا 

  . کېي
  دعامل هیئت دندې او واکونه  

  :نهه دېرشمه ماده
عامل هیئت دالندې دنـدو او واکونـو   

  :لرونکی دی
دشرکت داجرائیوي چارو اداره او  -۱

  .سازمانول
قصیر المـدت او  دشرکت دکلني  -۲

  رئیس هیئت عامل 
  :مشتمادۀ سی وه

رئیس هیئت عامل منحیث رئـیس  ) ١(
عمومی اجرائیوی شرکت، ممثل قانونی 
ــور شــرکت    ومســئول پیشــبرد ام

  .باشد می
هیئت عامل از طرف مجمع رئیس ) ٢(

هیئت  آن به پیشنهاداعضای  وعمومی 
بـرای   ومنظوری مجمع عمومی مدیره

تعیـین  . شوند مدت دوسال تعیین می
مجدد آنها برای دوره هـای بعـدی   

  .باشد نیزمجاز می
درغیاب رئیس هیئت عامل، وظایف ) ٣(

وصالحیت های وی از طرف یکـی از  
اعضای هیئت مذکور به انتخاب رئیس 

  .شود پیشبرده می
  وظایف وصالحیت های هیئت عامل

  :همنسی ومادۀ 
هیئت عامل دارای وظایف وصالحیت 

  :باشد های ذیل می
سازماندهی و اداره امور اجرائیوی  -١

 .شرکت

  هـای قصـیرالمدت و    طرح پالن-٢
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  طویل المدت کـاري پالنونـو طـرح    
  .کول

  .دمنظور شوو پالنونو تطبیقول -۳
حسـابي چـارو   دشرکت دمالي او -۴

  .تنظیمول
دشرکت د تشکیل اوکلن بودجې  -۵

 طرح او ترتیبول اومدیره هیئت ته یې د
  .لپاره واندې کول أییدت

دکلنيو بیالنس شیونو او رپوونو په  -۶
 ون دشرکت دکلني رپو طـرح او 

ید لپاره أیترتیبول او مدیره هیئت ته یې دت
  .واندې کول

 کت دداوندې الیحې مطابق دشـر  -۷
تبـدیلول،   کارکوونکو اسـتخدامول، 

عزلول، دحقوقو او امتیـازاتو اکـل،   
  .مکافات او تأدیبول

مدیره هیئت ته دبهرني متخصـص   -۸
  .داستخدامولو دواندیز واندې کول

دقانون له حکمونوسره سم دشرکت  -۹
د اتیاو مالونواو منقولو اجناسو تدارک 

  .او برابرول
اودعمومي  دأییدمدیره هیئت له ت -۱۰

دننه  روسته دهېواد پهمجمع له تصویب و

پالن های کاری ساالنۀ مدت وطویل ال
  .شرکت

  .منظور شدهپالنهای تطبیق  -٣
  تنظــیم امــور مــالی وحســابی  -٤

  .شرکت
نه طرح وترتیب تشکیل وبودجۀ ساال -٥

به هیئت  تائیدشرکت وارایۀ آن جهت 
 .مدیره

طرح وترتیب گزارش ساالنه بـه   -٦
 هـای وراپور شیت هـا  شمول بیالنس

به  تائیدآن جهت ارایۀ  ساالنۀ شرکت و
  .هیئت مدیره

، عـزل، تعیـین   یلیتبد استخدام، -٧
تأدیـب   امتیازات، مکافات و حقوق و

ــۀ   ــق الیح ــرکت طب ــان ش   کارکن
  .مربوط

نهاد استخدام متخصـص  ارایۀ پیش -٨
 .خارجی به هیئت مدیره

تهیه وتدارک اموال و اجناس منقول  -٩
مورد ضرورت شرکت مطابق احکـام  

  .قانون
 یاافتتاح حسابات بانکی در داخل  -١٠

 هیئت مدیره ائیدعد از تخارج کشور ب
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  .بهرکې دبانکي حسابونو پرانیستل او
اودعمومي  أییددمدیره هیئت له ت -۱۱

مجمع له تصویب وروسـته دشـرکت   
مالونو پلورل اولیالم  ودمنقولو اوغیرمنقول

  .دسوداریزو معامالتو ترسره کول او
او دعمومي  أییددمدیره هیئت له ت -۱۲

له تصویب وروسته دشرکت لپاره  مجمع
د په هېوادکې دننه او بهر دپور اخیستل یا 

  .ورکول هغې
 ، عملیـاتي او دشرکت دمـالي  -۱۳

دپرمخ بیولو فعالیتونو د  اجرائیوي چارو
لپــاره دپالیســیو، کــنالرو، الیحــو 

تنظیمولو  اوالرودونو دطرح اوترتیب او
په  أییدواندیزکول اومدیره هیئت ته یې دت

  . طر واندې کولخا
د نظار هیئت ددندو دترسره کولو  -۱۴

  .لپاره دالزمو آسانتیاوو برابرول
دمدیره هیئت له منظور وروسته د  -۱۵

ودې اوظرفیت لوولو په غرض دقانون له 
د  تهبهر خه حکمونو سره سم له هېواد
  .شرکت دکارکوونکواستول

مطـابق  حکمونو دددې اساسنامې  -۱۶
  .دندو ترسره کولدنورو سپارل شوو

 .وتصویب مجمع عمومی

انجام معامالت تجارتی و فروش  -١١
ول شرکت ولیالم اموال منقول وغیرمنق

وتصویب مجمع  هیئت مدیره بعد از تائید
 .عمومی 

اخذ قرضه ازداخل وخارج کشور  -١٢
 بعداز تائیـد  برای شرکت یا اعطای آن 

ــدیره ــت م ــع  هیئ ــویب مجم   وتص
 .عمومی

طرح و ترتیب وتنظـیم  پیشنهاد -١٣
 پالیسی ها، طرزالعمل هـا، لـوایح و  

رهنمودها جهت پیشبرد فعالیت هـای  
و امور اجرائیوی شرکت عملیاتی  مالی،

  بـه هیئـت    تائیـد ارایۀ آن جهـت  و
  .مدیره

جهت  الزم فراهم آوری تسهیالت -١٤
  .انجام وظایف هیئت نظار

کارکنان شـرکت مطـابق    اعزام-١٥
احکام قانون به خارج ازکشور غـرض  

بعـد از   ها آن رشد و ارتقای ظرفیت
  .منظوری هیئت مدیره 

انجام سایر وظایف محوله طبـق   -١٦
  .کام این اساسنامهاح
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  دعامل هیئت مسئولیت  
  :لوېتمه ماده

دعامل هیئـت غـي پـه انفـرادي     
تصمیمونوکې په فردي ول او په ولیزو 
تصمیمونوکې په  ول دمدیره هیئت 

  .اوعمومي مجمع پرواندې مسئول دي
  لورم فصل

  ي او مالي چارېحساب
  مالي کال

  :یولوېتمه ماده
ریز کال ـمدشرکت مالي کال دهجري ل

دمرغومي دمیاشتې له لوم نېې خه 
کال دلیند دمیاشتې دراتلونکي  پیل او

  .ترپایه پورې دوام مومي
  دحسابدار دچارو تنظیمول

  :دوه لوېتمه ماده
وال ـدشرکت دحسابدار چارې دنی

مالي اوحسابي قواعـدو د  حسابدار ،
معیارونو او اصولو پربنس دشرکت له 

اوالیحو سره سم، په ره داخلي کنالرو 
  .توه صورت مومي

  

  مسئولیت هیئت عامل 
  :ممادۀ چهل

اعضای هیئت عامل درتصامیم انفرادی 
طور فردی ودرتصامیم دسـته جمعـی   
طورمشترک نزد هیئت مدیره ومجمـع  

  . عمومی مسئول می باشند
  فصل چهارم

  امور مالی و حسابی
  سال مالی 

  :یکممادۀ چهل و
  سال مالی شرکت از اول مـاه جـدی   

  مسی آغاز و الی اخيـر  سال هجری ش
  ماه قـوس سـال بعـدی آن ادامـه     

  .می یابد
  تنظیم امور حسابداری 

  :مدومادۀ چهل و
یارها مع براساسامورحسابداری شرکت 

، قواعد واصول حسابداری بین المللی
لوایح وطرزالعمـل  طبق وحسابی  مالی

طور شفاف صورت  ،های داخلی شرکت
  .گیرد می
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  دبودجې ترتیبول 
  :دري لوېتمه ماده

 عامل هیئت مکلف دی، دشرکت کلن
بودجه چې د ورنيو اجراآتو پرلتونو، 
سرمایوي لتونو، له خرالو خـه  

) پورونو(السته راغليو عوایدو، په دیونو
پورې اوندو تأدیاتو، دشتمنیو پراستهالک 

زېرمو مشتمل دي اودمخکینـي   اونغدي
مالي کال دلتونو پربنس اکل شوې 
ده، دهرکال دمرغومي له لوم نېـې  

ید لپاره دې مـدیره  تأی د خه ترتیب او
  .هیئت ته واستوي

  دزېرمو جوول 
  :لوېتمه مادهلور

 شرکت کوالی شي دجایـدادونو د ) ۱(
اعمار، تـرمیم، دفعـالیتونو    بیارغونې،

ظرفیـت دلوولـو او د   پراخولو او د
اوندوکارکوونکودهونې په منظـور  
دخپل خالصې ې خه الندې زېرمـې  

  :جوې کي
  .پراختیایي زېرمې -۱
  .نکي زېرمېوهو -۲
  .فرهني زېرمې -۳

  ترتیب بودجه 
  :موسومادۀ چهل 

هیئت عامل مکلف است، بودجۀ ساالنۀ 
شرکت را که مشتمل بـر مصـارف   
اجراآت روزمره، مصارف سـرمایوی،  
عواید حاصله از فروشـات، تأدیـات   
ــتهالک   ــون، اس ــه دی ــوط ب   مرب
دارائی و ذخایر نقدی بوده و بر اساس 

تعیین گردیده  مصارف سال مالی قبلی
اول جدی هرسال ترتیب  قبل ازاست، 
به هیئت مـدیره ارسـال    تائیدوجهت 

  .نماید
  ذخایرایجاد 

  :چهارممادۀ چهل و
  تواند به منظوراحیـای   شرکت می)١(

   ،د جایـدادها، اعمـار، تـرمیم   مجد
 ارتقای ظرفیـت و  فعالیت ها و ۀتوسع

  ذخـایر   تشـویق کارکنـان مربـوط    
  خالص خـویش ایجـاد    مفادرا از ذیل

 :نماید

  .ذخایر توسعوی -١
  .ذخایر تشویقی-٢
  .ایر فرهنگیذخ -٣
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  .احتیاطي زېرمې -۴
فقره کـې درج  ) ۱(ددې مادې په ) ۲(

شوې زېرمې دشرکت دخالصې ې لـه  
 لـدې . شل سلنې خه ل نشي کېدالی

زېرموخه ارنه دشرکت دمدیره هیئت 
  .پرغاه ده

  دمالي، حسابي اواداري چارو کنترول
  :پنه لوېتمه ماده

دشرکت عامل هیئت کوالی شي د ) ۱(
شرکت دمالي، حسابي اواداري چـارو  

ل په منظور، دارزونې او دېنې اوکنترو
  .سیونونه توظیف کيېنې کمې

دشرکت مدیره هیئـت دشـرکت   ) ۲(
ي مالي صورت حسـاب، دـې   دکلن

ـ ) بېالنس شی( اوضرر ول  ه رپوون
، هرکال دبهرني پلونکي پـه واسـطه  

دبهرني پلونکي رپو دنظارهیئت، .پلي
مدیره هیئت او عمومي مجمع ته واندې 

  . کېي
  مدیره هیئت، بهرنـی پلـونکی د  ) ۳(

نیوالو اوداخلي رسمي جواز لرونکـو  
شرکتونو خه دشرکت پـه لـت   

  .وظیفويت

  . ذخایر احتیاطی -٤
این ماده از ) ١(ذخایر مندرج فقرۀ ) ٢(

شرکت کمتر مفاد خالص فیصد  بیست
از این ذخایر به  مراقبت .تواند بوده نمی

ــرکت   ــدیره ش ــت م ــده هیئ   عه
  .باشد می

  ، حسابی واداریکنترول امور مالی
  :مپنجمادۀ چهل و

تواند به  یـهیئت عامل شرکت م) ١(
سی وکنتـرول امورمـالی،   منظور برر

حسابی واداری شرکت کمیسیون های 
  .ارزیابی و بررسی را توظیف نماید

هیئت مدیره شرکت گزارشـات   )٢(
وصورت حسابات مالی، صورت نفـع  

ساالنۀ شرکت را ) بیالنس شیت(وضرر 
همه ساله تفتیش  ،توسط مفتش بیرونی

ت یئگزارش مفتش بیرونی به ه. می نماید
ه و مجمع عمومی ارایه ت مدیریئنظار، ه

  .می گردد
مفتش بیرونـی را از   ،هیئت مدیره) ٣(

شرکت های داخلی وبین المللی دارای 
جواز رسمی به مصرف شرکت توظیف 

  . نماید می
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  درپو السته راول 
  :شپلوېتمه ماده

عامل هیئت مکلف دی، ربعوار اوکلنی 
مالي رپوونه، برنامې اودېنو رپوونـه   
   مدیره هیئت او نظار هیئت تـه رپـو

  .ورکي
  مالیات

  :اووه لوېتمه ماده
شرکت دقانون دحکمونو مطابق دمالیاتو 

  .اومحصول پر ورکې مکلف دی
  پنم فصل

  هرقه حکمونتفم
  تصفیه اوانحالل

  :اته لوېتمه ماده
دشرکت انحالل اوتصفیه دعمومي مجمع 
له تصمیم سره سم او د وزیرانو شوري له 

  .تصویب وروسته، صورت مومي
  دشرکت داعتبار و سندونه

  :نهه لوېتمه ماده
قرارداد لیکونه، دحوالې سندونه، ژمـن  

شرکت په اجراآتو پورې اوند لیک، اود
 سندونه اوپاې په هغه صورت کې د نور

  صول گزارش ح
  :مششمادۀ چهل و

گزارشات مالی ،هیئت عامل مکلف است
راپورهای  ، برنامه ها وربعوار وساالنه

هیئت نظار  وهیئت مدیره  بهبررسی را 
   .گزارش دهد

  مالیات 
  :م فتمادۀ چهل وه

شرکت مطابق به احکام قانون مکلف به 
  .پرداخت مالیات و محصول می باشد

  فصل پنجم
  احکام متفرقه

  انحالل وتصفیه 
  : چهل وهشتممادۀ 

انحالل وتصفیۀ شرکت طبق تصـمیم  
بعد از تصویب شـورای   مجمع عمومی

 .گیرد صورت می ،وزیران

  داراعتبار شرکت اسناد م
  : چهل ونهممادۀ 

 ، اسناد حواله، تعهد نامه وها قراردادخط
اوراق مربوط به اجراآت  سایر اسناد و

   در صـورتی مـدار اعتبـار    شـرکت 
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اعتبار و ل کېي چې دعامل هیئت 
دواو السـلیک  هغو رئیس اومالي آمر 

  .کي وي
  دشخو حل

  :پنوسمه ماده
شرکت اونورو اشخاصـو   دونه والو یا

 ترمن شـخې، پـه ترتیـب سـره د    
مراجعــو  منيتــوب اوحکمیــت د

دخبرواترو له الرې اویاد واکمنې محکمې 
  .لخوا حل اوفصل کېي

  دمتخصصینو استخدامول 
  :یوپنوسمه ماده

شرکت کوالی شي، پدې اساسنامه کې 
ددرج شوو موخود ه پلي کېدو لپاره، 
بهرني اوکورني متخصصین دهېواد لـه  

  .قوانینو سره سم، استخدام کي
  دشرکت د اسرارو دافشاء منع  

  :وه پنوسمه مادهد
 ، اونـد دشرکت مسئولین، منسـوبین 

پلـونکي د   حسابي ېونکي اوبهرني
لف دي او اسرارو پر ساتنې مک شرکت د

کوالی، هغه  قانون له حکم پرته نشي د

 و رئیس هیئت عامل پنداشته می شود که
نمـوده  امضـاء   هردو آن رامالی  آمر

  .باشند
  حل منازعات 

  :ممادۀ پنجاه
شـرکت و   میان سهمداران یا اتمنازع

طریـق   از بالترتیـب سایر اشـخاص،  
مراجع میانجیگری و حکمیت مذاکرات 

  حـل وفصـل   و یا محکمه ذیصـالح  
  .دشو می

  استخدام متخصصین 
  : میکمادۀ پنجاه و

جهت تحقـق بهتـر   تواند، شرکت می
اهداف مندرج این اساسنامه، متخصصین 
داخلی وخارجی را طبق قوانین کشور، 

  .دکناستخدام 
  اسرارشرکت منع افشای
  :ودوممادۀ پنجاه 

مسئولین، منسوبین وبررس های حسابی 
مکلف به ، مفتشین بیرونی مربوط شرکت

حفظ اسرار شرکت بوده وبدون حکم 
  را افشـاء   قانون نمـی تواننـد، آن  
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  .افشاءکي
  داساسنامې تعدیل

  :دري پنوسمه ماده
ددې اساسـنامې دمـوادو تعـدیل    ) ۱(

 دعمومي مجمع په وانديز اود وزیرانـو 
  .شوري په تصویب صورت نیسي

که چېرې دشرکت په شتمنيو کـې  ) ۲(
دخصوصي سکتور ونه له پنوس سلنې 
خه لوه شي، په دې صـورت کـې   
داساسنامې  دموادو تعدیل دعمومي مجمع 

  . له تصویب وروسته صورت مومي
  مهر اونان

  :لور پنوسمه ماده
شرکت داني مهر اونان لرونکـی  

  .دی
  انفاذ
 :پنوسمه مادهپنه 

دغه اساسنامه، د تصویب له نېې خـه  
  .او په رسمي جریده کې خپرېي هنافذ

  . دننک
  تعدیل اساسنامه 

  : مسومادۀ پنجاه و
تعدیل مواد این اساسنامه به پیشنهاد ) ١(

رای وزیران مجمع عمومی وتصویب شو
  .صورت می گیرد

هرگاه سهم سکتورخصوصـی در  ) ٢(
دارائی شرکت بیشتر ازپنجـاه فیصـد   
ارتقاء یابد، درآن صورت تعدیل مـواد  

تصویب مجمع عمومی از  بعداساسنامه 
  .صورت می گیرد

  مهر ونشان 
  :مچهارمادۀ پنجاه و

  شرکت دارای مهر ونشان مخصـوص  
  .باشد می

  انفاذ
  :مپنجمادۀ پنجاه و

 این اساسنامه ازتاریخ تصویب نافذ و در
 .می شودجریدۀ رسمی نشر 
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د اري خدمتونو د محصول د قانون 
ې ضمیمې د تعدیل د انفاذ ) ۱(د 

په هکله، د افغانستان د اسالمي 
  جمهوریت د وزیرانو شوري

  مصوبه
  )) :۲۵ه
  ۱۳۹۳/۶/۳۱: نېه

  :لوم ماده
د اري خدمتونو د محصول د قانون د 

ې ضمیمې تعدیل چې د افغانستان ) ۱(
وري د د اسالمي جمهوریت د وزیرانو ش

) ۲(نېې په غونه کې په  ۱۳۹۳/۶/۳۱
  .دی، منظوروم ېمادو کې تصویب شو

  :دوه یمه ماده
، پـه  تعدیل سره يدغه مصوبه له یادشو

  .  رسمي جریده کې دې خپره شي
  حامد کرزی 

  اسالمي جمهوریت رئیسدافغانستان د
  

   مصوبۀ  
اسالمی  شورای وزیران جمهوری

 فغانستان ا

شماره  تعدیل ضمیمۀدر مورد انفاذ 
  قانون محصول خدمات شهری) ١(

  )٢٥: (شماره
  ٣١/٦/١٣٩٣: تاریخ

  :مادۀ اول
قانون محصول ) ١(ه تعدیل ضمیمۀ شمار
که درجلسۀ مـؤرخ  خدمات شهری را

شورای وزیران جمهوری  ٣١/٦/١٣٩٣
مـاده  ) ٢(اسالمی افغانستان به داخل 

  .تصویب گردیده است، منظور می دارم
  :مادۀ دوم

مـذکور در   مصوبه همراه با تعدیل این
  .جریدۀ رسمی نشرگردد

  حامد کرزی
 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

  

  الف 
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  :لوم ماده
 دد کابل ـار او والیتونـو   ( ه ضمیمه) ۱(د اري خدمتونو د محصول د قانون 

  :دې، الندې تعدیل شي) د اصنافو صنفي جواز واروالي
 کابل ار، والیتونو او ولسوالیو د ار د اصنافو صنفي جواز د

  انو ته شاملېي

مبر
ې ن

 پس
رله

پ
  

وپ
ر

  

  
  
  صنف

  
  
 کې د یاروالپه کابل  د

  صنفي جواز بیه 
  په افغانیو

د والیتونو او ولسوالیو په ارواليو کې د صنفي 
  جواز بیه

 ید والیتونو په اروال
کې د صنفي جواز بیه 

  په افغانیو

د ولسوالیو په 
کې د صنفي  یاروال

  جواز بیه
  په افغانیو 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
١  

  
ونه

انک
ب

 ،
ونه

نس
ي ب

مال
 ،

رو 
سعا

د ا
دله

تبا
ونک

ورک
ور 

، پ
کت

شر
او 

ي 
  

 %٥١پکې له  ونهد دولتي بانکونو په استثناء او یا هغه بانک چې د دولت ( بانک
  .)وي زیاتهخه 

٥٠٠٠  ١٠٠٠٠  ١٥٠٠٠  

  ١٠٠٠  ٣٠٠٠  ٥٠٠٠  .يه د هر بانک نمایند
  ٥٠٠٠  ٨٠٠٠  ١٠٠٠٠  . )کمپني(تبادلهد اسعارو 

  ٣٠٠٠  ٥٠٠٠  ٨٠٠٠  .)حقیقي اشخاص(تبادلهد اسعارو 

  ١٠٠٠  ٣٠٠٠  ٥٠٠٠  .)حقیقي او حکمي شخص( رکونکې پور و

  ١٠٠٠  ٣٠٠٠  ٥٠٠٠  .)ونې(   سهامد دالل 

  ٥٠٠  ٧٠٠  ١٠٠٠  .الس پلور صراف

  ٣٠٠٠  ١٠٠٠٠  ١٥٠٠٠  .مخابراتي شرکت

  ٢٠٠٠  ٣٠٠٠  ٥٠٠٠  .د مخابراتي شرکت نماینده ي

  ٥٠٠٠  ١٠٠٠٠  ١٥٠٠٠  .د جوونې شرکت

  ٣٠٠٠  ٧٠٠٠  ١٠٠٠٠  .شرکت اعالنونود تبلیغاتو او 

  ١٥٠٠  ٥٠٠٠  ٨٠٠٠  .د تخنیکي خدمتونو د واندې کولو شرکت

  ٤٠٠٠  ٧٠٠٠  ١٠٠٠٠  .شرکت تد هوایي ترانسپور

  ٣٠٠٠  ٦٠٠٠  ٨٠٠٠  .ترانسپورت شرکت يمکند 

  ٢٠٠٠  ٦٠٠٠  ٨٠٠٠  .د نصب او مونتاژ شرکت

  ١٥٠٠  ٣٠٠٠  ٥٠٠٠  .د فلم جوونې شرکت

  ٤٠٠٠  ٧٠٠٠  ١٠٠٠٠  .ستیکي شرکتلوژ

  ٢٠٠٠  ٦٠٠٠  ١٠٠٠٠  .شرکتسیاحتي او  رندوی

  ١٠٠٠  ٣٠٠٠  ٥٠٠٠  .د علمي او تخنیکي مشورو شرکت

  ٤٠٠٠  ٨٠٠٠  ١٠٠٠٠  .د صادرولو او واردولو سوداریز شرکت
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  ١٥٠٠  ٤٠٠٠  ٨٠٠٠   .د اوبو رسولو خصوصي شرکت

  ۵٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  ١۵٠٠٠  .د امنیتي خدمتونو د وندې کولو شرکت

  ١٠٠٠  ۴٠٠٠  ۶٠٠٠  .د خدمتونو د عرضه شرکت) پاک کاری(د صفايي

  ١٥٠٠  ٤٠٠٠  ٨٠٠٠  .د برېنا او از د انرژې د تولید دستاه

  ٢٠٠٠  ٦٠٠٠  ١٠٠٠٠  .د ترمیم شرکت وطاید وس

  
  
  
  
  
ات  ٢

لید
ی تو

صنعت
   

او له   يل بندي کوهر ول چې وي تولید او یا وسایل هغه فابریکه چې جنسونه او 
  ١٠٠٠٠  ١٥٠٠٠  ٢٠٠٠٠  .یې استخدام کی وي يخه زیات کارکوونک) ۵۰۰(

او له  ل بندي کويهر ول چې وي تولید او یا وسایل هغه فابریکه چې جنسونه او 
  ٨٠٠٠  ٩٠٠٠  ١٠٠٠٠     .یې استخدام کی وي يزیات کارکوونک)  ۵۰۰خه تر  ۱۰۰(

او له   بندي کويیا ل ول چې وي تولید او هغه فابریکه چې جنسونه او وسایل هر 
  ٤٠٠٠  ٦٠٠٠  ٨٠٠٠    .یې استخدام کی وي يزیات کارکوونک) ۱۰۰تر  خه۵۰(

او له   کويل بندی هر ول چې وي تولید او یا وسابل هغه فابریکه چې جنسونه او 
  ٣٠٠٠  ٤٠٠٠  ٥٠٠٠  .یې استخدام کی وي يکارکوونک لخه ) ۵۰(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٣  

میم
، تر

لید
تو

د و  ا 
زاتو

هجی
ت

 ا 
آالت

ین 
ماش

و 
 و

صب
ن

  ول
تولیدوي، او یا هغه   هغه ورکشاپ او فابریکه چې جنسونه له فلز او یا نور شیان  

تْاسیسات چې درانه وسایل، د مور د ترمیم په ون لوی ماشینونه ، نصب او یا مونتاژ 
  .ويخه زیات کارکوونکي یې استخدام کی ) ۱۰۰(کوي او له 

  
١٠٠٠٠  

  
٨٠٠٠  

  
٥٠٠٠  

تولیدوي، او یا هغه   هغه ورکشاپ او فابریکه چې جنسونه له فلز او یا نور شیان
تْاسیسات چې درانه وسایل، د مور د ترمیم په ون لوی ماشینونه ، نصب او یا مونتاژ 

  .زیات کارکوونکي یې استخدام کی وي )۱۰۰خه تر  ۵۰( کوي او له 

  
٨٠٠٠  

  
٦٠٠٠  

  
٣٠٠٠  

هغه ورکشاپ او فابریکه چې جنسونه له فلز او یا نور شیان تولیدوي، او یا هغه 
تْاسیسات چې درانه وسایل، د مور د ترمیم په ون لوی ماشینونه ، نصب او یا مونتاژ 

  .زیات کارکوونکي یې استخدام کی وي ) ۵۰خه تر  ۲۰(کوي او له 

  
  
٦٠٠٠  

  
  
٥٠٠٠  

  
  
٢٠٠٠  

فابریکه چې جنسونه له فلز او یا نور شیان تولیدوي، او یا هغه  هغه ورکشاپ او
تْاسیسات چې درانه وسایل، د مور د ترمیم په ون لوی ماشینونه ، نصب او یا مونتاژ 

  .زیات کارکوونکي یې استخدام کی وي)  ) ۲۰خه تر  ۱۰(کوي او له 

  
  
٥٠٠٠  

  
  
٣٠٠٠  

  
  
١٥٠٠  

ه له فلز او یا نور شیان تولیدوي، او یا هغه هغه ورکشاپ او فابریکه چې جنسون
تْاسیسات چې درانه وسایل، د مور د ترمیم په ون لوی ماشینونه ، نصب او یا مونتاژ 

   .زیات کارکوونکي یې استخدام کی وي)  ) ۱۰خه تر  ۳(کوي او له 

  
  
٤٠٠٠  

  
  
٢٠٠٠  

  
  
١٠٠٠  

ر شیان تولیدوي، او یا هغه هغه ورکشاپ او فابریکه چې جنسونه له فلز او یا نو
تْاسیسات چې درانه وسایل، د مور د ترمیم په ون لوی ماشینونه ، نصب او یا مونتاژ 

   .کارکوونکي یې استخدام کی وي لخه )  ۳(کوي او له 

  
  
٣٠٠٠  

  
  
١٥٠٠  

  
  
٧٠٠  

  
  
  
  
  
  
٤  
  

ري 
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  ٣٠٠٠  ٦٠٠٠  ٦٠٠٠  پلورلو دکان ، جواهراتو، د قیمتي تیو او انتیک شیانو د )طال(د سرو
د مالونو او جنسونو بېال بېل ولونه چې تر واحد چتر الندې پلورل ( ای ید پلورلو لو

  .)منزل(پود هغه هر ) کېي
٢٠٠٠٠  

  
٥٠٠٠  ١٥٠٠٠  

  ٣٠٠٠  ١٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  . )سوپر مارکی( د پلورلو لوی ای

  ٢٠٠٠  ٥٠٠٠  ٦٠٠٠  .د کالیو د پلورلو دکان
  ٢٠٠٠  ٥٠٠٠  ٦٠٠٠  . زازی دکانبد 

  ٢٠٠٠  ٤٠٠٠  ٥٠٠٠  . د سپورتي وسایلو پلورنای
  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  ٣٠٠٠  .د لیالميو د پلورلو دکان

  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  ٣٠٠٠  .د الس صنایعو د محصوالتو د پلورلو دکان
 ٥٠٠٠  ٨٠٠٠ ١٠٠٠٠  .موادو لوی پلورنای)ساختماني(د ودانیزو 

  ٢٠٠٠  ٥٠٠٠  ٥٠٠٠  .آالتو د پلور دکان یزود ول سیخ او اوسپن

  ٣٠٠٠  ٨٠٠٠  ١٠٠٠٠    .له هر ول مادو چې وي د پلور دکان وپنجر چتید ککیو، دروازو، 
 ١٠٠٠  ٣٠٠٠  ٥٠٠٠  .د تشناب د سامان آالتو پلورنای

  ٥٠٠  ١٠٠٠  ١٥٠٠  .چک او د سمي بلوکو پلورلد
  ٣٠٠٠  ٦٠٠٠  ١٠٠٠٠ .د ودانیزو موادو پلورنای لود سک جوو

  ١٠٠٠  ٣٠٠٠  ٥٠٠٠ .پلورلینر کان
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  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  ٤٠٠٠  .لر، چهارتراش او تختې پلورل د دستک
  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  ٣٠٠٠  .د جالې جوولو دستاه

  ٧٠٠  ١٠٠٠  ١٥٠٠  .د زو اوسپنو د پلورلو دکان
  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  ٣٠٠٠  .د خوو د پلورلو دکان

  ١٠٠٠  ٣٠٠٠  ٥٠٠٠  .اند تعمیراتو د یو د پلور دک
  ٥٠٠  ٧٠٠  ١٠٠٠  .نپلور دکا د او جارو ککود بوریو ،
 ١٥٠٠  ٣٠٠٠  ٦٠٠٠  .دکان پلورلود رن  

  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  ٥٠٠٠  .د وسایلو د پلور دکان پخلناید 
  ٣٠٠٠  ٤٠٠٠  ٥٠٠٠  .د برېنایي ماشین آالتو د پلور دکان

  ٥٠٠٠  ٨٠٠٠  ١٠٠٠٠  .د کمپیوتر او د دفتر د وسایلو د پلور دکان
  ٣٠٠٠  ٥٠٠٠  ٨٠٠٠  .بایل پلورلو دکانود م

  ٧٠٠  ٣٠٠٠  ٦٠٠٠  .)شان نورپه  وچیني باب، نکل باب او د هغ( د ظروفو د پلور دکان
  ٥٠٠  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  .د وسایلو او د پالستیکي ظروفو د پلور دکان

  ٣٠٠٠  ٦٠٠٠  ٨٠٠٠  .د مبل او فرنیچرو د پلور دکان
  ٢٠٠٠  ٤٠٠٠  ٦٠٠٠  .ن آالتو دکاند برقي ساما

  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  ٣٠٠٠  .دکان وسایلود السي 
  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  ٣٠٠٠  .د لوبو د سامان آالتو دکان ماشومانود 

  ٢٠٠٠  ٣٠٠٠  ٥٠٠٠  .د فرش او قالینو د پلورلو دکان
  ١٥٠٠  ٣٠٠٠  ٤٠٠٠ .وشک او کمپلو د پلورلو دکاندد بستنې، 
  ٥٠٠٠  ٨٠٠٠  ١٠٠٠٠ .مور پلورل

  ١٠٠٠  ٣٠٠٠  ٦٠٠٠ .ر سایکل او ریکشو پلورلد مو
  ٧٠٠  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  .رسایکل، ریکشو او جنراتورو د ترمیم ورکشاپد مو

  ٢٠٠٠  ٤٠٠٠  ٥٠٠٠ .د پلور دکان بالوناز د  د بایسکل، د نلو د ماشین، ېس، اشتوپ او
  ٥٠٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠  .د برقي وسایلو د ترمیم ورکشاپ

  ١٠٠٠  ٣٠٠٠  ٥٠٠٠   .ماشین آالتو د پلور دکان د یزکرن د درنو
  ٢٠٠٠  ٣٠٠٠  ٤٠٠٠  .)شان نورپه  وتیل، موبایل، ریس، سیاآیل او د هغ( د روغنیاتو د پلور دکان

  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  ٣٠٠٠   .دکان د بطرې د پلور
  ١٠٠٠  ٣٠٠٠  ٥٠٠٠  .ر د ېو د پلور دکاند مو
  ٢٠٠٠  ٦٠٠٠    ١٠٠٠٠ .نر د پرزه جاتو د پلور دکاد مو

  ١٠٠٠  ٣٠٠٠  ٥٠٠٠   ایر د پلورلو دکاند 
  ٣٠٠٠  ٥٠٠٠  ١٠٠٠٠  د نفتي موادو د استیشن پمپ

  ٥٠٠  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  .د پلور دکان وولوند اره او د ذغالو   په ون د سون لري، بوره سیمې خالصېد 
  ٥٠٠  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  .د از د پلور دکان

  ١٠٠٠  ٣٠٠٠  ٥٠٠٠  .پلور دکاند کیمیاوي موادو د 
  ٥٠٠  ١٠٠٠  ٣٠٠٠   .د پلور دکان مالوچو د 

  ٥٠٠  ١٠٠٠  ٣٠٠٠  .دکان رد رمنې او وې د پلو
  ٥٠٠  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  .د چرم ننې او چرم پلورلو دکان

  ٣٠٠  ٥٠٠  ١٠٠٠    .د چاقو جوونې او چاقو پلورلو دکان
  ٥٠٠  ١٠٠٠  ٤٠٠٠  .د ساعت پلورلو دکان

  ١٠٠٠  ٤٠٠٠  ٥٠٠٠ .وارداتي شرت نماینده يد 
  ٥٠٠  ٧٠٠  ١٠٠٠ .دکان لود کتاب پلور

  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  ٤٠٠٠  .دکان لود قرطاسیه پلور
  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  ٣٠٠٠ .د نباتي غویو د پلور دکان

  ٧٠٠  ١٥٠٠  ٣٠٠٠ .د پلور دکان) حبوبات(د غلې دانې
  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  ٣٠٠٠ .، وې او صابون د پلور دکان ید چای، بور

  ٥٠٠  ١٠٠٠  ٣٠٠٠  .دکان لود لبنیاتو د پلور
  ٥٠٠٠  ٧٠٠٠  ١٠٠٠٠ .دکان لوپلور و دد سرت
  ٥٠٠  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  .دکان لوپلور و دد نصوار

  ٥٠٠  ١٠٠٠  ٢٠٠٠ .دکان لود چر د غو، ماهي، او د کنسرو د ولونو د پلور
  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  ٣٠٠٠ .دکان لود خوراکه پلور

  ٨٠٠  ١٠٠٠  ١٥٠٠  .حالفې دکاند 
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  ٢٠٠  ٥٠٠  ١٥٠٠ .نانوایي
  ٧٠٠  ١٠٠٠  ٢٠٠٠ .د خوو پلورلو دکان

  ٧٠٠  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  .دکان لود قنادي او کلچه پزې او بیسکی جوو
  ٥٠٠  ١٠٠٠  ١٥٠٠   .د مربا او ترشې د پلور دکان

  ١٠٠  ٥٠٠  ١٠٠٠  .د پلور دکان تخمیانه او او د چر دانه دن، غوتد 
  ٥٠٠  ١٠٠٠  ١٥٠٠  .دکان لونجاې د پلورد ُک

  ٥٠٠  ١٠٠٠  ١٥٠٠  .ې دکانکنواو حلیم پلور پخوونکيد حلیم 
  ٥٠٠  ١٠٠٠  ١٥٠٠  .دکان لود سر پزې او سر پلور

  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  ٣٠٠٠  .د وچې میوې د پلور دکان
  ٥٠٠  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  .د تازه میوې د پلور دکان

  ٣٠٠  ٥٠٠  ١٥٠٠  .د سبزیو د پلور دکان
  ٣٠٠  ٥٠٠  ١٠٠٠  .د مال د پلور دکان

  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  ٣٠٠٠ .پلور دکانبو د 
  ٢٠٠  ٥٠٠  ١٠٠٠   .د تار او تکمې د پلور دکان

  ٢٠٠  ٥٠٠  ١٠٠٠  .او وچې وې د پلور دکان وستخواناد 
  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  ٥٠٠٠ .دوا پلورل

  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  ٣٠٠٠ .عطاري/ د یوناني دوا پلور دکان
  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  ٥٠٠٠ .وسایلو او تجهیزاتو د پلور دکانطبي د 

  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  ٥٠٠٠ .د تجهیزاتو د پلور دکان) ازمایت ای( د البراتوار
  ٥٠٠  ١٠٠٠  ٢٠٠٠ .د وسایلو او د تجهیزاتو د پلور دکاند کار 

  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  ٤٠٠٠ .ل پلورل او ل جوول
  ٥٠٠  ١٠٠٠  ٢٠٠٠   .د کس او سي ي د پلور دکان 

  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  ٤٠٠٠ .، سیمسارې، عطریاتو او بنجاره وسایلو د پلور دکان ایستد 
  
  
  
  
٥  
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  ١٥٠٠٠  ٢٠٠٠٠  ٢٥٠٠٠ .د دری ستورو او له هغه خه لوتر هول
  ١٠٠٠٠  ١٥٠٠٠  ٢٠٠٠٠ .د محفل د جوولو سالون/ د واده کلوپ

  ٥٠٠٠  ١٠٠٠٠  ١٥٠٠٠  .)له دری ستورو خه ی او پرته له ستورې( هول عصري

وران٣٠٠٠  ٥٠٠٠  ٨٠٠٠ .د مسافرخونې لرونکې رس  

وران٢٠٠٠  ٣٠٠٠  ٤٠٠٠ .له مسافر خونې پرته رس  

د ای اجازه  د اوسیدلود برابره ولو او  خوراکهغه رسوران چې د بهرنیانو لپاره د 
 .)میلمستون/ یست هاوس(لري

٥٠٠٠  ١٥٠٠٠  ٢٥٠٠٠  

  ٥٠٠  ١٠٠٠  ٢٠٠٠ .د صرف ایونه چې په پورته که وریو کې شامل نه ديخوراک د  نور
جلبیو ، برر، منتو، سمبوسې، چپلي ، پلوري د ماهي خوراکهغه دکانونه چې آماده 

 .ونپلورلو په و د او نور کباب
٣٠٠  ٧٠٠  ١٥٠٠  

  ٣٠٠  ٥٠٠  ١٠٠٠  .وبه پلورلآیسکریم پلورل او د میوې ا
  
  
  
  
  
  
٦  
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  ٥٠٠  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  .د اکر کتنای

  ٥٠٠  ١٠٠٠  ٢٠٠٠ .د حقوقي خدمتونو د واندې کولو دفتر او دارالوکاله
  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  ٣٠٠٠  ).د تبلیغاتي پاو چاپ( د سرمیزې د چاپ ماشین

  ٥٠٠  ١٥٠٠  ٢٠٠٠ .هري خدمتونفووکاپي او کمپیو
  ١٠٠٠  ٦٠٠٠  ٨٠٠٠ .)مطبعه(چاپ او خپرول 

  ١٠٠٠  ١٥٠٠  ٢٠٠٠ .جوول )بیالنس(انول محاسبوي خدمتونه او 
  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  ٣٠٠٠ .د دارالترجمې او دارالمشورې دفترونه

  ٢٠٠  ٣٠٠  ٥٠٠ .د اکر د مرستیال خدمتونه
  ١٠٠٠  ٤٠٠٠  ٥٠٠٠ .د مهندسې او انجینرې د خدمتونو د عرضه دفتر

  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  ٣٠٠٠ .د معامالتو الرود
رانسپور )ر او بس د کرایه ورکونې دفتر١٠٠٠  ٢٠٠٠  ٤٠٠٠ .)د مو  

  ٢٠٠٠  ٤٠٠٠  ٥٠٠٠ .ي هد هوايي مسافرت د ک پلورلو نمایند
  ٥٠٠  ١٠٠٠  ٢٠٠٠ .ي هد مکني مسافرت د ک پلورلو نمایند

  ٥٠٠٠  ١٠٠٠٠  ١٥٠٠٠  .حوضونه او سونا حمام
  ١٠٠٠  ٣٠٠٠  ٤٠٠٠ .حمام او سقابه
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  ١٠٠٠  ٣٠٠٠  ٤٠٠٠ .نلیوموتر 
  ٢٠٠  ٥٠٠  ١٠٠٠ .)جواز خونه( ماشین  غویو را ایستلود 

  ٣٠٠  ٤٠٠  ٥٠٠ .د لوحه لیکنې او خطاطی دکان
  ٣٠٠  ٤٠٠  ٥٠٠ .د نقاش او مجسمې جوولو دکان

  ٢٠٠  ٤٠٠  ٥٠٠  .ند پنچرمینې او بایسکل جوولو دکا
  ٢٠٠  ٣٠٠  ٥٠٠ .د بو جوولو دکان

  ١٠٠٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠ .)برمه یي او کوبه یي(  کوهی کونکې
  ٥٠٠  ٥٠٠  ٥٠٠  . دکانغلولو  نل د 

  ٥٠٠  ٥٠٠  ١٠٠٠ .دکان ېاو مسري سازې د فلزکارې ، ولدین کارې، حلب
  ٢٠٠  ٥٠٠  ١٠٠٠  .د بکس جوولو او بکس پلورلو دکان

  ١٠٠  ١٥٠  ٢٠٠  .ساعت جوولو دکان د
  ١٠٠٠  ١٥٠٠  ٢٠٠٠ .دکان )خیاطې(نند 
  ١٠٠٠  ١٥٠٠  ٢٠٠٠   .دکان ېقصاب د 
  ٣٠٠  ٥٠٠  ١٠٠٠   .دکان ېسالخد 
  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  ٥٠٠٠ .دکان )آرایشگاه(ایست اید 
  ١٠٠٠  ١٥٠٠  ٢٠٠٠ .دکان ېسلمان د

  ١٠٠  ١٥٠  ٢٠٠  .د موچي او پینه لو دکان
  ٢٠٠  ٣٠٠  ٥٠٠ .دکان ولوچارچ ېبطر د

  ٥٠٠  ٨٠٠  ١٠٠٠  .د رنمالې دکان
  ٣٠٠  ٥٠٠  ٥٠٠  .د زررې او زیوراتو د ترمیم دکان

  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  ٢٠٠٠   .دکان ېنجارد 
  ٢٠٠٠  ٣٠٠٠  ٤٠٠٠  .دکان ود موبایل جوول

  ٣٠٠  ٥٠٠  ١٠٠٠ .نهدفترد حمالې د خدمتونو د واندې کولو 
  ٥٠٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠  .دکان )ظروفو( لووي د کرای

  ٣٠٠  ٤٠٠  ٥٠٠  .د تې د تراشلو دکان
  ٣٠٠  ٤٠٠  ٥٠٠  .د کالل او تنور جوولو دکان

  ٣٠٠  ٤٠٠  ٥٠٠   .پلورلو دکاند  شفتلېد بوسو، رشقې او 
  ٣٠٠  ٤٠٠  ٥٠٠   .د بوو او جوارو د انو د پلورلو دکان

  ٣٠٠  ٤٠٠  ٥٠٠    .د قلف او کل جوولو دکان
  ٣٠٠  ٤٠٠  ٥٠٠   .د ریخته ر او لیت جوولو دکان
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ا د ولو دکان٥٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠   .جو 
 ٥٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠   .پلورلو دکاند  د دول او ربي رس

 ٥٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠  .د مور د سی د نلو دکان
 ٥٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ .د ماشین د دستاه دکان) ندافې(د مالوچو

  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  ٢٠٠٠  .د اره کشې ماشین
  ٥٠٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠  .د برقي او ویرین کار دکان

  ٥٠٠  ٢٠٠٠  ٢٠٠٠ .د عکاسې او فلم اخېستلو دکان
  ١٠٠٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠ .دکانونو مرکزد )PCO( یلفون د 

  ٥٠٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠ .د نهال او ل پلورلو دکان
  ٥٠٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠   .د سماوار دکان

  ٥٠٠  ٥٠٠  ٥٠٠  .د رن ریز دکان
  ٥٠٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠    .د چادرې د پلورلو دکان

  ٥٠٠  ٥٠٠  ٥٠٠  .دکان )رفویرې(  د )لیم(او غر ید قالین
  ٥٠٠  ٥٠٠  ٥٠٠   .کاند جوولو ېاو سطرنجاوبدلو )نیمي(لميد 

  ٥٠٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠   .د خول نلو او خول پلورلو دکان
  ٥٠٠  ٢٠٠٠  ٢٠٠٠  .دکان )خشکه شویي(دوبي د 

  ٢٠٠  ٥٠٠  ١٠٠٠  .دکان) او جلغوزېنخود  د( یبدر
  ٥٠٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠ .فارم مچیود 
   .دکان نکود پلورو )طیور(مرغیود 
  
  

١٠٠٠  
  

    

٥٠٠  ١٠٠٠  
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٨  

  
  

 
لییز


 

سنې
ر

ی م
ریح

، تف
کزر

نه ا
و

 د و
نت

انتر
  

کلپ
  ونه

  ٢٠٠٠  ٥٠٠٠  ٥٠٠٠ .) ستانککود( وکتون يخصوص
  ٢٠٠٠  ٨٠٠٠  ٨٠٠٠ .وونې خصوصی 

  ٥٠٠٠  ١٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  .د لوو زده کو مْوسسه
  ٢٠٠٠  ٨٠٠٠  ٨٠٠٠ .مْوسسه تعلیماتود خصوصي 

  ٥٠٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠  .د زده ک کورس
  ٥٠٠  ٢٠٠٠  ٢٠٠٠  .و باشگاهاکلپ  يسپور

  ٥٠٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠ .انترنت کلپ
  ١٠٠٠٠  ١٥٠٠٠  ١٥٠٠٠ .لویزیون يخصوص
  ٤٠٠٠  ٨٠٠٠  ٨٠٠٠  .شبکهيي یورا يخصوص

  ٢٠٠٠  ٣٠٠٠  ٥٠٠٠ .یوو ستاثبت مرکز د 
  ١٠٠٠  ٥٠٠٠  ٥٠٠٠ .سینما

  ١٠٠٠  ٣٠٠٠  ٣٠٠٠  .ي لههنر
  ٢٠٠٠  ٥٠٠٠  ٥٠٠٠ .شبکه يکیبل

  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  ٢٠٠٠ .ېو مجلا جریدې، ورپاه
٩  

دمت يصح
خ

  ونه

  ١٠٠٠٠  ١٥٠٠٠  ١٥٠٠٠ .ي روغتونخصوص

  ٢٠٠٠  ٥٠٠٠  ٥٠٠٠ .کلینیک يپول يخصوص

  
  
١٠  
رقه  

متف
  

  ٥٠٠٠  ١٠٠٠٠  ١٠٠٠٠ .د تیلو د ذخیرې مرکز
  ٥٠٠٠  ١٠٠٠٠  ١٠٠٠٠ .د ازو د ذخیرې مرکز

 ٥٠٠٠  ١٠٠٠٠  ١٠٠٠٠ .دامود مال  
  ٢٠٠٠  ٥٠٠٠  ٥٠٠٠  .)پارکین( و تم ایواسطد 

     .ولونه فارمد 
٥٠٠٠  ١٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  

  

  :هماد همه یدو
دغه تعدیل د وزیرانو شوري د تصویب له نېې خه نافذ او په رسمي جریده کې دې، 

ه رسمي جریده کې ) ۷۹۴(کال په  ق .ـه ۱۴۲۱د   یې خپور شي، په نافذېدو سره
او نور  )صنفي جواز(ه ضمیمه ) ۱(د اري خدمتونو د محصول د قانون خپور شوی 

  . ل کېي لغو یې حکمونهمغایر 
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  :مادۀ اول
کابـل و   جواز صنفی اصناف شهر(قانون محصول خدمات شهری ) ١(ضمیمۀ شماره 

  :تعدیل گردد ذیًال) شاروالی های والیات
جواز صنفی اصناف شهر شامل بخش های شهرکابل، والیات و 

  ولسوالی ها

سل
مسل

بر 
نم

  

وپ
گر

  

  
  
  صنف

  
  

قیمت جواز 
ر صنفی د

شاروالی کابل 
  به پول افغانی

قیمت جواز صنفی در شاروالی های 
  والیات و ولسوالی ها

  قیمت جواز
صنفی درشاروالی 
والیات به پول 

  افغانی

قیمت 
جوازصنفی 
درشاروالی 

ولسوالی ها به 
  پول ا فغانی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
١  

  
 ها

کت
شر

 و 
گان

ده 
دهن

ضه 
 قر

عار،
 اس

دله
 تبا

لی،
ی ما

 ها
هاد

ا، ن
که

بان
  

به استثنای بانک های دولتی و یا بانکی که سهم دولت (بانک 
  ) است% ٥١در آن بیشتر از 

٥٠٠٠  ١٠٠٠٠  ١٥٠٠٠  

  ١٠٠٠  ٣٠٠٠  ٥٠٠٠  نمایندگی هر بانک
  ٥٠٠٠  ٨٠٠٠  ١٠٠٠٠  .)کمپنی( تبادله اسعار 
  ٣٠٠٠  ٥٠٠٠  ٨٠٠٠  .)اشخاص حقیقی( تبادله اسعار 
  ١٠٠٠  ٣٠٠٠  ٥٠٠٠  .)شخص حقیقی و حکمی(قرضه دهنده 

  ١٠٠٠  ٣٠٠٠  ٥٠٠٠   .دالل سهام
  ٥٠٠  ٧٠٠  ١٠٠٠  .صراف دست فروش

  ٣٠٠٠  ١٠٠٠٠  ١٥٠٠٠   .شرکت مخابراتی
  ٢٠٠٠  ٣٠٠٠  ٥٠٠٠  .نمایندگی شرکت مخابراتی

  ٥٠٠٠  ١٠٠٠٠  ١٥٠٠٠   .شرکت ساختمانی
  ٣٠٠٠  ٧٠٠٠  ١٠٠٠٠  .شرکت تبلیغات واعالنات
  ١٥٠٠  ٥٠٠٠  ٨٠٠٠  .کیشرکت ارایه خدمات تخنی
  ٤٠٠٠  ٧٠٠٠  ١٠٠٠٠  .شرکت ترانسپورت هوائی
  ٣٠٠٠  ٦٠٠٠  ٨٠٠٠  .شرکت ترانسپورت زمینی

  ٢٠٠٠  ٦٠٠٠  ٨٠٠٠  .شرکت نصب و مونتاژ
  ١٥٠٠  ٣٠٠٠  ٥٠٠٠  .شرکت  فلم سازی

  ٤٠٠٠  ٧٠٠٠  ١٠٠٠٠  .ستیکیشرکت لوژ
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  ٢٠٠٠  ٦٠٠٠  ١٠٠٠٠  .شرکت تورستی وسیاحتی
  ١٠٠٠  ٣٠٠٠  ٥٠٠٠  .ره های علمی و تخنیکیشرکت مشو

  ٤٠٠٠  ٨٠٠٠  ١٠٠٠٠  .شرکت تجارتی صادراتی و وارداتی
  ١٥٠٠  ٤٠٠٠  ٨٠٠٠  .شرکت آبرسانی خصوصی

  ٥٠٠٠  ١٠٠٠٠  ١٥٠٠٠  .ارایه خدمات امنیتی شرکت
  ١٠٠٠  ٤٠٠٠  ٦٠٠٠  ).پاک کاری(شرکت عرضه خدمات صفائی 
  ١٥٠٠  ٤٠٠٠  ٨٠٠٠  .دستگاه تولید انرژی برق وگاز

  ٢٠٠٠  ٦٠٠٠  ١٠٠٠٠  .شرکت ترمیم وسایط
  
  
  
  
  
٢  

عتی
صن

ت 
لیدا

تو
  

فابریکه ای که اجناس و وسایل را از هر نوع که باشد تولید و یا 
کارمند را استخدام ) ٥٠٠(بسته بندی می نماید و بیشتر از 

  .کرده باشد
١٠٠٠٠  ١٥٠٠٠  ٢٠٠٠٠  

که باشد تولید فابریکه ای که اجناس و وسایل راازهرنوع 
) ٥٠٠تا  ١٠٠( ویابسته بندی می نماید وبیشتراز

  .کارمندرااستخدام کرده باشد
٨٠٠٠  ٩٠٠٠  ١٠٠٠٠  

فابریکه ای که اجناس ووسایل راازهرنوع که باشد تولید و یا 
 را کارمند) ١٠٠تا  ٥٠( بسته بندی می نماید وبیشتراز

  .استخدام کرده باشد
٤٠٠٠  ٦٠٠٠  ٨٠٠٠  

ی که اجناس ووسایل راازهرنوع که باشد تولید ویا فابریکه ا
کارمندرااستخدام کرده ) ٥٠( بسته بندی می نماید وکمتراز

  .باشد
٣٠٠٠  ٤٠٠٠  ٥٠٠٠  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٣  

الت
ن آ

اشی
و م

ت 
جیزا

 ته
صب

 و ن
میم

، تر
ولید

ت
  

 ءورکشاپ و فابریکه ای که اجناس را از فلز ویا دیگر اشیا  
ساتی که وسایل سنگین، ماشین های تولید می نماید، و یا تأسی

بزرگ را به شمول موتر ترمیم، نصب و یا مونتاژ مینماید و 
  .کارمند را استخدام نموده باشد) ١٠٠(بیشتر از 

  
١٠٠٠٠  

  
٨٠٠٠  

  
٥٠٠٠  

 ءورکشاپ و فابریکه ای که اجناس را از فلز و یا دیگر اشیا
ن های تولید می نماید، ویا تأسیساتی که وسایل سنگین، ماشی

 ٥٠( بزرگ را به شمول موتر ترمیم، نصب ویامونتاژمینماید و از
  .کارمند را استخدام نموده باشد) ١٠٠تا 

  
٨٠٠٠  

  
٦٠٠٠  

  
٣٠٠٠  

تولید  ءورکشاپ وفابریکه ای که اجناس را از فلز ویا دیگر اشیا
را  می نماید، ویا تأسیساتی که وسایل سنگین، ماشین های بزرگ

) ٥٠تا  ٢٠( م، نصب ویامونتاژمی نماید وازبه شمول موتر ترمی
  .کارمند را استخدام نموده باشد

  
  

٦٠٠٠  

  
  

٥٠٠٠  

  
  

٢٠٠٠  

ورکشاپ وفابریکه ای که اجناس را از فلز ویا دیگر اشیاء تولید می 
نماید، ویا تأسیساتی که وسایل سنگین، ماشین های بزرگ را به شمول 

کارمند را ) ٢٠تا  ١٠( موترترمیم، نصب ویامونتاژمی نماید واز
  .استخدام نموده باشد

  
  

٥٠٠٠  

  
  

٣٠٠٠  

  
  

١٥٠٠  
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ورکشاپ و فابریکه ای که اجناس رااز فلز و یا دیگراشیا تولید 
می نماید، و یا تأسیساتی که وسایل سنگین، ماشین های بزرگ 

) ١٠تا  ٣( را به شمول موترترمیم، نصب ویامونتاژمی نماید واز
  .وده باشدکارمند  را استخدام نم

  
  

٤٠٠٠  

  
  

٢٠٠٠  

  
  

١٠٠٠  

تولید  ءورکشاپ وفابریکه ای که اجناس را از فلز ویا دیگر اشیا
می نمایند، ویا تأسیساتی که وسایل سنگین، ماشین های بزرگ 

) ٣( را به شمول موترترمیم، نصب ویا مونتاژمی نماید و کمتراز
  .کارمند را استخدام نموده باشد

  
  

٣٠٠٠  

  
  

١٥٠٠  

  
  
٧٠٠  

  
  
  
  
  
  
٤  

  

رت 
تجا

  

کان طال فروشی، جواهرات، سنگ های قیمتی و اشیای د
  .انتیک

٣٠٠٠  ٦٠٠٠  ٦٠٠٠  

یک تحت و اجناس که انواع مختلفه اموال ( بزرگ فروشگاه
 .هر منزل آن)چتر واحد به فروش میرسد

٢٠٠٠٠  
  

٥٠٠٠  ١٥٠٠٠  

  ٣٠٠٠  ١٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  .)سوپر مارکیت(فروشگاه بزرگ 
  ٢٠٠٠  ٥٠٠٠  ٦٠٠٠  .لباس فروشیدکان 

  ٢٠٠٠  ٥٠٠٠  ٦٠٠٠   .دکان بزازی
  ٢٠٠٠  ٤٠٠٠  ٥٠٠٠   .فروشگاه وسایل سپورتی

  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  ٣٠٠٠  .دکان لیالمی فروشی
  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  ٣٠٠٠  .دکان فروش محصوالت صنایع دستی

 ٥٠٠٠  ٨٠٠٠ ١٠٠٠٠   .فروشگاه بزرگ مواد ساختمانی

  ٢٠٠٠  ٥٠٠٠  ٥٠٠٠  .هن آالتدکان فروش سیخ گول و آ
دکان فروش کلکین، دروازه، پنجره های سقفی ازهرنوع 

  .موادکه باشد
٣٠٠٠  ٨٠٠٠  ١٠٠٠٠  

 ١٠٠٠  ٣٠٠٠  ٥٠٠٠  .فروشگاه سامان آالت تشناب

  ٥٠٠  ١٠٠٠  ١٥٠٠  .چک و بلوک سمنتی فروشی
  ٣٠٠٠  ٦٠٠٠  ١٠٠٠٠ .مواد ساختمانی سرک سازیفروشگاه 

  ١٠٠٠  ٣٠٠٠  ٥٠٠٠ .فروشی کانتینر
  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  ٤٠٠٠  .چوب دستک، چهار تراش و تخته فروشی

  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  ٣٠٠٠  .دستگاه جالی بافی
  ٧٠٠  ١٠٠٠  ١٥٠٠  .دکان فروش آهن باب کهنه

  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  ٣٠٠٠  .دکان خورده فروشی
  ١٠٠٠  ٣٠٠٠  ٥٠٠٠  دکان فروش شیشه تعمیرات

  ٥٠٠  ٧٠٠  ١٠٠٠  .دکان فروش بوریا، نی و جاروب
  ١٥٠٠  ٣٠٠٠  ٦٠٠٠  .رنگ فروشیدکان 

  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  ٥٠٠٠   .دکان فروش وسایل آشپزخانه
  ٣٠٠٠  ٤٠٠٠  ٥٠٠٠   .دکان فروش ماشین آالت برقی

  ٥٠٠٠  ٨٠٠٠  ١٠٠٠٠   .دکان فروش کمپیوتر و وسایل دفتر
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  ٣٠٠٠  ٥٠٠٠  ٨٠٠٠  .مبایل فروشیدکان 
  ٧٠٠  ٣٠٠٠  ٦٠٠٠  .)کل باب وامثال آنچینی باب، ن(دکان فروش ظروف 

  ٥٠٠  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  .دکان فروش وسایل و ظروف پالستیکی
  ٣٠٠٠  ٦٠٠٠  ٨٠٠٠  .دکان فروش مبل و فرنیچر

  ٢٠٠٠  ٤٠٠٠  ٦٠٠٠   .دکان سامان آالت برقی
  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  ٣٠٠٠   .دکان ابزار دستی

  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  ٣٠٠٠  .دکان سامان آالت بازی اطفال
  ٢٠٠٠  ٣٠٠٠  ٥٠٠٠  .فرش و قالین فروشیدکان 
  ١٥٠٠  ٣٠٠٠  ٤٠٠٠  .دوشک و کمپل فروشی ،لحافدکان 

  ٥٠٠٠  ٨٠٠٠  ١٠٠٠٠ .موتر فروشی
  ١٠٠٠  ٣٠٠٠  ٦٠٠٠ .موتر سایکل فروشی و ریکشاه

  ٧٠٠  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  .ورکشاپ ترمیم موتورسایکل، ریکشاه و جنراتور
  ٢٠٠٠  ٤٠٠٠  ٥٠٠٠ بالون گاز اشتوپ و، سگی ،ماشین خیاطی ،بایسکلدکان فروش 

  ٥٠٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠   .ورکشاپ ترمیم وسایل برقی
  ١٠٠٠  ٣٠٠٠  ٥٠٠٠  .دکان فروش ماشین آالت زراعتی ثقیل

تیل، موبالیل، گریس، سیاآیل و امثال (دکان فروش روغنیات 
  .)آن

٢٠٠٠  ٣٠٠٠  ٤٠٠٠  

  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  ٣٠٠٠   .دکان فروش بطری
  ١٠٠٠  ٣٠٠٠  ٥٠٠٠  .شیشه موتردکان فروش 
  ٢٠٠٠  ٦٠٠٠    ١٠٠٠٠ .پرزه جات موتردکان فروش 

  ١٠٠٠  ٣٠٠٠  ٥٠٠٠  .فروشی دکان تایر
  ٣٠٠٠  ٥٠٠٠  ١٠٠٠٠  .پمپ استیشن مواد نفتی

دکان فروش چوب سوخت، بوره اره و انواع ذغال بشمول 
   .ساحه باز

٥٠٠  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  

  ٥٠٠  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  .دکان فروش گاز
  ١٠٠٠  ٣٠٠٠  ٥٠٠٠  .دکان فروش مواد کیمیاوی

  ٥٠٠  ١٠٠٠  ٣٠٠٠  .دکان فروش پخته
  ٥٠٠  ١٠٠٠  ٣٠٠٠  .دکان فروش پوست و پشم

  ٥٠٠  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  .دکان چرم دوزی و چرم فروشی
  ٣٠٠  ٥٠٠  ١٠٠٠  .دکان چاقو سازی و چاقو فروشی

  ٥٠٠  ١٠٠٠  ٤٠٠٠  .دکان ساعت فروشی
  ١٠٠٠  ٤٠٠٠  ٥٠٠٠  .وارداتیشرکت نماینده گی 

  ٥٠٠  ٧٠٠  ١٠٠٠  .فروشیکتاب دکان 
  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  ٤٠٠٠  .دکان قرطاسیه فروشی

  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  ٣٠٠٠  .روغن نباتیدکان فروش 
  ٧٠٠  ١٥٠٠  ٣٠٠٠  .حبوباتدکان فروش 
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  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  ٣٠٠٠ .گر و صابون، شکر ،چای دکان فروش
  ٥٠٠  ١٠٠٠  ٣٠٠٠   .دکان لبنیات فروشی

  ٥٠٠٠  ٧٠٠٠  ١٠٠٠٠  .سگرت فروشیدکان 
  ٥٠٠  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  .دکان نصوار فروشی

  ٥٠٠  ١٠٠٠  ٢٠٠٠ .، ماهی و انواع کنسروفروش گوشت مرغ دکان 
  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  ٣٠٠٠ .خوراکه فروشیدکان 

  ٨٠٠  ١٠٠٠  ١٥٠٠  .دکان حالفی
  ٢٠٠  ٥٠٠  ١٥٠٠ .خبازی
  ٧٠٠  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  .شرینی فروشیدکان 

  ٧٠٠  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  .دکان قنادی و کلچه پزی و بیسکیت سازی
  ٥٠٠  ١٠٠٠  ١٥٠٠   .دکان فروش مربا و ترشی

  ١٠٠  ٥٠٠  ١٠٠٠  .دکان فروش ارزن، گال و دانه مرغ و تخمیانه
  ٥٠٠  ١٠٠٠  ١٥٠٠  .دکان کنجاره فروشی

  ٥٠٠  ١٠٠٠  ١٥٠٠  .دکان حلیم پزی و حلیم فروشی
  ٥٠٠  ١٠٠٠  ١٥٠٠  .کله فروشیدکان کله پزی و 

  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  ٣٠٠٠   .دکان فروش میوه خشک
  ٥٠٠  ١٠٠٠  ٢٠٠٠ .میوه تازه  دکان فروش

  ٣٠٠  ٥٠٠  ١٥٠٠  .دکان فروش سبزیجات
  ٣٠٠  ٥٠٠  ١٠٠٠  .دکان فروش نمک

  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  ٣٠٠٠  .پاپوش دکان فروش
  ٢٠٠  ٥٠٠  ١٠٠٠  .دکان فروش تار و دکمه

  ٢٠٠  ٥٠٠  ١٠٠٠  .استخوان و نان قاقدکان فروش 
  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  ٥٠٠٠ .ادویه فروشی
  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  ٣٠٠٠  .عطاری/ ادویه یونانی دکان فروش 
  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  ٥٠٠٠  .وسایل و تجهیزات طبیدکان فروش 
  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  ٥٠٠٠  .)آزمایشگاه(تجهیزات البراتور دکان فروش 
  ٥٠٠  ١٠٠٠  ٢٠٠٠ .وسایل و تجهیزات شکار دکان فروش

  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  ٤٠٠٠ .گل فروشی و گل سازی
  ٥٠٠  ١٠٠٠  ٢٠٠٠   .دکان فروش کست و سی دی
  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  ٤٠٠٠ .عطریات و بنجاره ،سیمساریدکان فروش وسایل آرایش، 
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 ها
نت

ورا
رست

ها، 
تل 
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 ها
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همان

م
  

  ١٥٠٠٠  ٢٠٠٠٠  ٢٥٠٠٠ .هوتل سه ستاره وباالترازآن
  ١٠٠٠٠  ١٥٠٠٠  ٢٠٠٠٠ .سالون برگذاری محفل/ پ عروسی کلو

  ٥٠٠٠  ١٠٠٠٠  ١٥٠٠٠ .)پائین تر از سه ستاره و بدون ستاره(عصری  هوتل
  ٣٠٠٠  ٥٠٠٠  ٨٠٠٠ .رستورانت دارای مسافر خانه
  ٢٠٠٠  ٣٠٠٠  ٤٠٠٠ .رستورانت بدون مسافر خانه
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 ی خارجیرا براباش  و ومحل بودکه اجازۀ تهیۀ غذا  رستورانتی
 .)گیست هاوس(ها دارند

٥٠٠٠  ١٥٠٠٠  ٢٥٠٠٠  

سایر محالت صرف غذا که در کته گوری های باال شامل 
 .نیستند

٥٠٠  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  

شمول ماهی و جلیبی ه دکان های که غذا آماده میفروشند ب
  .، برگر، منتو، سمبوسه، چپلی کباب و غیرهفروشی

٣٠٠  ٧٠٠  ١٥٠٠  

  ٣٠٠  ٥٠٠  ١٠٠٠ .وه فروشیآیسکریم فروشی وآب می
  
  
  
  
  
  
٦  
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  ٥٠٠  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  .معاینه خانه داکتر
  ٥٠٠      ١٠٠٠  ٢٠٠٠ .و دارالوکاله دفتر ارایه خدمات حقوقی

  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  ٣٠٠٠  .)چاپ اوراق تبليغاتی(سرميزی  ماشین چاپ
  ٥٠٠  ١٥٠٠  ٢٠٠٠ .و خدمات کمپیوتری فوتو کاپی

  ١٠٠٠  ٦٠٠٠  ٨٠٠٠ .)مطبعه(چاپ و انتشار 
  ١٠٠٠  ١٥٠٠  ٢٠٠٠ .خدمات محاسبوی و بیالنس سازی

  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  ٣٠٠٠ .دفاتر دارالترجمه و دارالمشوره
  ٢٠٠  ٣٠٠  ٥٠٠ .خدمات معاون داکتر

  ١٠٠٠  ٤٠٠٠  ٥٠٠٠ .و انجینیری دفترعرضه خدمات مهندسی
  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  ٣٠٠٠ .رهنمای معامالت

  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  ٤٠٠٠ .)کرایه دهی موتر و بسدفتر (  ترانسپورت
  ٢٠٠٠  ٤٠٠٠  ٥٠٠٠ .نمایندگی تکت فروشی مسافرت هوائی
  ٥٠٠  ١٠٠٠  ٢٠٠٠ .نمایندگی تکت فروشی مسافرت زمینی

  ٥٠٠٠  ١٠٠٠٠  ١٥٠٠٠  .حوض ها و حمام سونا
  ١٠٠٠  ٣٠٠٠  ٤٠٠٠ .و سقابه حمام

  ١٠٠٠  ٣٠٠٠  ٤٠٠٠ .موتر شویی
  ٢٠٠  ٥٠٠  ١٠٠٠ .)جوازخانه(ماشین روغن کشی 

  ٣٠٠  ٤٠٠  ٥٠٠ .لوحه نویسی و خطاطیدکان 
  ٣٠٠  ٤٠٠  ٥٠٠ .نقاش و مجسمه سازدکان 

  ٢٠٠  ٤٠٠  ٥٠٠  .دکان پنچرمینی و بایسکل سازی
  ٢٠٠  ٣٠٠  ٥٠٠ .بوت سازیدکان 

  ١٠٠٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠ .)برمه ئی و کوبه ئی(چاه کن 
  ٥٠٠  ٥٠٠  ٥٠٠  .یدکان نل دوان

  ٥٠٠  ٥٠٠  ١٠٠٠ .، حلبی سازی و مسگریولدینگ کاری ، فلز کاریدکان 
  ٢٠٠  ٥٠٠  ١٠٠٠  .دکان بکس سازی و بکس فروشی

  ١٠٠  ١٥٠  ٢٠٠  .دکان ساعت سازی
  ١٠٠٠  ١٥٠٠  ٢٠٠٠ .یخیاطدکان 
  ١٠٠٠  ١٥٠٠  ٢٠٠٠  .یقصابدکان 

  ٣٠٠  ٥٠٠  ١٠٠٠  .دکان سالخی
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  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  ٥٠٠٠ .هآرایشگادکان 
  ١٠٠٠  ١٥٠٠  ٢٠٠٠ .سلمانیدکان 

  ١٠٠  ١٥٠  ٢٠٠  .دکان موچی و پینه دوزی
  ٢٠٠  ٣٠٠  ٥٠٠ .دکان بطری چارچی

  ٥٠٠  ٨٠٠  ١٠٠٠ .یرنگمالدکان 
  ٣٠٠  ٥٠٠  ٥٠٠ .ی و ترمیم زیورات زرگردکان 
  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  ٢٠٠٠ .ی نجاردکان 

  ٢٠٠٠  ٣٠٠٠  ٤٠٠٠  .دکان موبل سازی
  ٣٠٠  ٥٠٠  ١٠٠٠ .دفاتر ارایه خدمات حمالی

  ٥٠٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠ .ظروف کراییدکان 
  ٣٠٠  ٤٠٠  ٥٠٠ .سنگ تراشدکان 
  ٣٠٠  ٤٠٠  ٥٠٠ .کاللی و تنور سازیدکان 

  ٣٠٠  ٤٠٠  ٥٠٠  .دکان کاه ، رشقه و شبدر فروشی
  ٣٠٠  ٤٠٠  ٥٠٠  .دکان بته و تانته جواری فروشی

  ٣٠٠  ٤٠٠  ٥٠٠  .زیدکان قفل و کلید سا
  ٣٠٠  ٤٠٠  ٥٠٠  .دکان ریخته گری و گلیت سازی
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 ٥٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠  .دکان گادی سازی

 ٥٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠  .دکان دول و ریسمان رابری فروشی

 ٥٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ .سیت دوز موتردکان 

 ٥٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ .)ندافی(دستگاه ماشین پخته دکان 

  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  ٢٠٠٠  .ماشین اره کشی
  ٥٠٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠ .برقی و ویرینگ کاردکان 
  ٥٠٠  ٢٠٠٠  ٢٠٠٠ .عکاسی و فلمبرداریدکان 
  ١٠٠٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠ .)PCO( مراکز تیلفون دکان 
  ٥٠٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠ .نهال فروشی و گل فروشیدکان 

  ٥٠٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠  .دکان سماوار
  ٥٠٠  ٥٠٠  ٥٠٠ .زرنگ ریدکان 

  ٥٠٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠  .دکان چادری فروشی
  ٥٠٠  ٥٠٠  ٥٠٠  .دکان رفو گیری قالین و گلیم

  ٥٠٠  ٥٠٠  ٥٠٠  .دکان نمد بافی و سطرنجی بافی
  ٥٠٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠  .دکان کاله دوزی و کاله فروشی

  ٥٠٠  ٢٠٠٠  ٢٠٠٠ .خشکه شوییدکان 
  ٢٠٠  ٥٠٠  ١٠٠٠ .)داش نخود و جلغوزه(بدگری دکان 
  ٥٠٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠ .زنبور داریفارم 

  .طیورفروشنده گان دکان 
  

٥٠٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠  
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  ٢٠٠٠  ٥٠٠٠  ٥٠٠٠ .ستان خصوصیککود
  ٢٠٠٠  ٨٠٠٠  ٨٠٠٠ .خصوصی مکتب
  ٥٠٠٠  ١٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  .تحصیالت عالی  ۀمؤسس

  ٢٠٠٠  ٨٠٠٠  ٨٠٠٠ .خصوصیت مؤسسۀ تعلیما
  ٥٠٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠  .کورس آموزشی

  ٥٠٠  ٢٠٠٠  ٢٠٠٠ .و باشگاه سپورتی کلپ
  ٥٠٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠ .انترنت کلپ

  ١٠٠٠٠  ١٥٠٠٠  ١٥٠٠٠ .خصوصیتلویزیون 
  ٤٠٠٠  ٨٠٠٠  ٨٠٠٠ .شبکه رادیوئی خصوصی

  ٢٠٠٠  ٣٠٠٠  ٥٠٠٠ .ثبت یستدیوامرکز و 
  ١٠٠٠  ٥٠٠٠  ٥٠٠٠ .سینما

  ١٠٠٠  ٣٠٠٠  ٣٠٠٠  .گروه هنری
  ٢٠٠٠  ٥٠٠٠  ٥٠٠٠ .شبکه کیبلی

  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  ٢٠٠٠ .جراید و مجالت ،روز نامه

٩  

خدمات 
صحی

  ١٠٠٠٠  ١٥٠٠٠  ١٥٠٠٠ .شفاخانه خصوصی 
  ٢٠٠٠  ٥٠٠٠  ٥٠٠٠ .پولی کلینیک خصوصی

١٠  

متفرقه
 

  ٥٠٠٠  ١٠٠٠٠  ١٠٠٠٠ .مرکز ذخیره تیل

  ٥٠٠٠  ١٠٠٠٠  ١٠٠٠٠ .مرکز ذخیره گاز

  ٥٠٠٠  ١٠٠٠٠  ١٠٠٠٠ .مال گدام

  ٢٠٠٠  ٥٠٠٠  ٥٠٠٠  .پارکنگ وسایط

  ٥٠٠٠  ١٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  .انواع فارم

  

  :مادۀ دوم
این تعدیل از تاریخ تصویب شورای وزیران نافذ و در جریدۀ رسمی نشر گردد، با انفاذ 

ۀ جریـدۀ  تشرنم)  جواز صنفی(قانون محصول خدمات شهری ) ١(آن ضمیمۀ شماره 
  .شود ق و سایر احکام مغایر ملغی پنداشته می.هـ ١٤٢١سال ) ٧٩٤(رسمی شماره 

 



 
 
 

           

 :اشتراك ساالنه
 

 ( افغزززان 099)         در مركززز  ال الال زززا    
 فیصززت فیفیزز  ۵۲بززرام مززام رول دالبزز   بززا  

 برام متعلمیل ال محصلیل با ارائه فصزتو،  نصز  میمز    
 فیصت فیفی  از میم  رالم جلت ۰9برام کتاب فرالش  ها با 
 ( دابززر امروئززائ  ۵99)          خززارا از کرزز ر   
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