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 حکم 

 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان 

 در مورد انفاذ اساسنامۀ شرکت دولتی طبع اسناد مصون 

 

                                                               ( ۶۲۶۲شماره: )

                                                                 ۰۳/۹/۹۰۹۹تاریخ: 

 اول:مادۀ 

ششششششش(ش ننخر 72کننرار)ش بنن شاسنناوش  نن ب ش راش نن شدولتننطشع نننشاسننمادش  نن  شاساسننما  ششکنن   

ت نن   ش(ش نناد)ش55(شا نن شوش 5 ابیمنن شهررنن رالشاسننانشاانابهننتا شبنن شدا نن ش ش9/8999/ش81

 دارن. طگ د د)شاس ،ش مظ ر

 مادۀ دوم:

اساسننما  ش نن   رشدرشا ننحشم ننرشهرنن ا)شبنناش  نن ب ش ابیمنن شهررنن رالشاسننا طشاانابهننتا شوش ننتحش

ش.ه  دۀشرسرطشبش شگ دد

 

 محمد اشرف غنی 

اسالمی افغانستانرئیس جمهوری   
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 مصوبۀ

 کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان 

شرکت دولتی طبع اسناد مصون در مورد طرح اساسنامۀ  

 

 

(                                ۶2شماره: )  

۹/۹۰۹۹/ ۹۲تاریخ:   

راشع نشاسنمادش  ن  شک   شدولتطش ابیم شهرر رالشاسا طشاانابهتا ،شع حشاساسما  ش

(ش نناد)ش ننن ردش55(شا نن شوش 5 نن  بشبنن شدا نن ش ش8999/ش81/9درشهلهنن ش ننخر ش

شت    شق ارشداد.

 

 

 محمد اشرف غنی 

اسالمی افغانستان یرئیس جمهور  
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 طبع اسناد مصون دولتی شرکت اساسنامۀ

 فصل اول

 احکام عمومی

 مبنی

 اول:مادۀ 

 این اساسنامه در روشنی احکام مواد پنجم و ششم قانون شرکت های دولتی، وضع گردیده است.

 اهداف شرکت

 دوم:مادۀ 

 نماید:به منظور تحقق اهداف ذیل، فعالیت می مصونطبع اسناد شرکت دولتی 

داشت اصل مفیدیت، موثریت و با درنظر مصونو سایر خدمات طباعتی  اسنادتوسعه و رشد صنعت طبع  -1

 رقابت.

و جلوگیری از جعل و تزویر  مصون و سایر خدمات طباعتیاسناد طبع سازی معیاری  فراهم نمودن زمینۀ  -2

 ها.در طبع آن

گیری شرکت، جهت تحقق اهداف انکشاف ملی، رشد اقتصادی، توسعۀ اجتماعی و فراهم نمودن زمینۀ سهم -3

 ایجاد شغل.

 گذاری خصوصی در شرکت فراهم نمودن زمینۀ جذب سرمایه -4

 .تقویت بنیه مالی شرکتکسب منفعت و  -5

 اصطلاحات

 سوم:مادۀ 

اصطلاحات مندرج مادۀ سوم قانون شرکت های دولتی که در این اساسنامه از آن تذکر بعمل آمده است، ( 1)

 نماید.همان مفاهیم را افاده می

 باشد:این اساسنامه شامل اسناد ذیل می( اصطلاح اسناد مصون در 2)

  .انواع پاسپورت -1

 .تذکرۀ تابعیت -2

 .کارت هویت کارکنان دولت -3

 اسناد تعلیمی و تحصیلی مؤسسات تحصیلات عالی، عمومی و اختصاصی دولتی و خصوصی. - 4
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 .کارت حمل و نگهداری سلاح -5

 .جواز سیر وسایط نقلیه و جواز رانندگی )لایسنس( -۶

 .کارت تولد -7

 .وثایق محاکم -8

 .جواز های فعالیت و اجازه نامه ها -9

 .دولتی کارت وسایط نقلیۀ -11

 ای )رودپاس(اجازه نامۀ سیر وسایط نقلیۀ جاده -11

 .)تکت پستی، ویزه و امثال آن( انواع ستیکر -12

 .انتخاباتاسناد رأی دهی  -13

 .پول -14

 .کریدت کارت های مبایل  -5

 .سایر اسناد به تشخیص دولت -1۶

 اختصاری نام

 چهارم:مادۀ 

 شود.بنام شرکت یاد می ،این اساسنامهدر  مصونطبع اسناد ( شرکت 1)

 گردد.( هیئت نظارت شرکت های دولتی در این اساسنامه به نام هیئت نظارت یاد می2)

 دفتر شرکت

 پنجم:مادۀ 

و نمایندگی های آن عندالضرورت در نقاط مختلف کشور تأسیس شده  بوده کابلدفتر مرکزی شرکت در شهر 

 تواند.می

 شرکت شخصیت

 ششم:مادۀ 

 باشد.میمستقل بیلانس حسابی  شخصیت حکمی و ، دارایشرکت

 رعایت اسناد تقنینی

 هفتم: مادۀ

اساسنامه و سایر شرکت در فعالیت های خود احکام قانون اساسی افغانستان، قانون شرکت های دولتی، این 

 نماید.اسناد تقنینی مرتبط را رعایت می
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 های شرکتوظایف و صلاحیت

 هشتم:مادۀ 

 باشد:شرکت دارای وظایف و صلاحیت های ذیل می( 1)

 .مربوط نکشافی و مالیا بازسازی، برنامه ها و پلان های عملیاتی، تجارتی،لوایح، طرح و تطبیق  -1

  عصری. لوژی تکنا استفاده از شرکت با تمام بخش های ازی و تجهیز متداومبازس -2

ادارت دار به و بها مصونخدمات طباعتی با کیفیت در بخش اسناد  ت مبنی بر عرضۀیتثبیت موقف در مارک -3

 خصوصی. دولتی و غیر دولتی و سکتور

درنظرداشت  کاربونیت با، الکترونیکی و پولی یذکاغ مصونطبع اسناد  رفع نیازمندی های دولت در عرصۀ -4

 اصل مفیدیت، موثریت و رقابت.

خدمات در بخش های طبع،  کاربرد تکنالوژی معاصر جهت عرضۀ ها و منابع بابردن سطح ظرفیت بلند -5

 حک و ضرب.

  .مطابق معیار ها و ستندرد های ملی و بین المللی ،بسته بندی محصولات تولید شده -۶

با ادارات دولتی و غیر دولتی و سایر اشخاص مواد مورد ضرورت  محصولات و تهیۀعقد قرارداد، عرضه  -7

 مربوط. ر نظرداشت احکام اسناد تقنینیدبا  حقیقی و حکمی

 یابی جهت ارتقای سطح عواید و جلب رضایت مشتریان. رااستفاده از روش های موثر باز -8

از مجهز با تکنالوژی عصری جهت بلند بردن سطح منتاژ دستگاه های تولید و ایجاد سیستم های مورد نی -9

 عواید و تقلیل قیمت تمام شد مبتنی بر کیفیت و رقابت در بازار.

خدمات طبع و فساد در فرایند  ۀجعل و تذویر در بخش عرضاز جلوگیری ۀ ایفای سهم فعال در عرص -11

 تدارکاتی.

 در بخش های مسلکی، تخنیکی، فنی و اداری.  ن تسهیلات کاری برای کارکنان مربوطفراهم نمود  -11

 اداری. و ، تخنیکیمسلکیدر بخش های ان فراهم نمودن زمینۀ ارتقا سطح دانش و مهارت کارکن -12

 ، تدارکاتی و گزارش دهی.حسابی موثر شفاف مالی،ایجاد سیستم  -13

 .ی سکتور خصوصی در فعالیت های مربوطگذارجلب سرمایه -14

به  ،منقول و غیر منقول مربوط را بعد از انفاذ این اساسنامه و قبل از فروش سهاماموال  است، ( شرکت مکلف2)

 نرخ روز تثبیت و تعیین ارزش نماید.

کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان، مطابق احکام قانون، فروش و  وال غیر منقول شرکت، بعد از تصویب( ام3)

 تواند.انتقال شده می
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 د، اموال منقول و غیر منقول مازاد مربوط را بعد از تایید هیئت نظارت به کرایه یا اجاره دهد.توان( شرکت می4)

 

 فصل دوم

 سرمایه و سهام شرکت

 سرمایه 

 نهم:مادۀ 

پنج میلیارد و ششصد و چهل و هفت میلیون و چهار صد ( 5۶47495۶81) مبلغ  ،( مجموع سرمایۀ شرکت1)

 باشد.افغانی میو نود و پنج هزار و ششصد و هشتاد 

 باشد.م میسهصد هزار یک( 111111) ( سرمایۀ شرکت منقسم به2)

 گذاری سهامقیمت

 دهم:مادۀ 

تقسیم مجموع سرمایه بر افغانی بوده که بعد از پنجاه و هفت هزار ( 57111) ( ارزش اسمی هر سهم مبلغ 1)

 گردد.سهام، تعیین می

 گیرد.( تعدیل ارزش اسمی سهم به اساس پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت، صورت می2)

و مُهر شرکت به مسؤول مالی و  آن به امضای رئیس کمیتۀ اجرایی ( اسناد سهم بعد از پرداخت کامل ارزش3)

 گردد.ثبت و صادر می ،نام سهامدار

حاوی ارزش سهام، اسم و موقعیت دفتر مرکزی شرکت، اسم و نمبر تذکرۀ شخص که  ،( سند سهم شرکت4)

 باشد.شود و تعداد سهامی که سند متذکره متضمن آن است، میسهم برایش صادر می

 سهامداران شرکت

 یازدهم:مادۀ 

 باشد.میدولتی مدار اسهدر شرکت،  ،ت مالیهاروز( 1)

به پیشنهاد وزارت مالیه و تصویب کابینۀ خصوصی  و اشخاص حقیقی و حکمی دولتی ادارات ( وزارت ها،2)

 د.نتوانبوده می انستان به حیث سهامدار شرکت،جمهوری اسلامی افغ

( سرمایه شرکت به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت، موافقه وزارت مالیه و تصویب کابینۀ 3)

 تزئید یا تنقیص شده می تواند.جمهوری اسلامی افغانستان 

 متناسب به اندازۀ سهم آن می باشد.شرکت، ( مسؤولیت و صلاحیت سهامدار 4)
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 تواند، شرکت تابعه )فرعی( را مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، تاسیس نماید.( شرکت می5)

 انتقال سهام و توزیع مفاد

 دوازدهم:مادۀ 

 احکام قانون شرکت های دولتی، صورت می گیرد.( صدور و فروش سهام شرکت، مطابق 1)

به  از دولتی و خصوصی اعم ( خرید، فروش و انتقال سهم میان سهامداران و سایر اشخاص حقیقی و حکمی2)

تأیید هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت یا مجمع عمومی سهامداران شرکت، بعد از ثبت در دفتر سهام 

 باشد.شرکت، مدار اعتبار می

هرگاه انتقال سهم بنابر دلایل مؤجه صورت گرفته نتواند، هیئت مدیره بعد از تأیید هیئت نظارت به ( 3)

 نماید.استرداد قیمت سهم، اقدام می

( نحوۀ استفاده از مفاد به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت و تصویب مجمع عمومی سهامداران 4)

 گیرد.صورت می

 به حیث سهماموال منقول و غیرمنقول 

 سیزدهم:مادۀ 

و بعد از تأیید هیئت ارزش تعیین  ظفؤمکمیتۀ  توسط شرکت،اموال منقول و غیرمنقول در صورت ضرورت  

 تواند.مدیره و تصویب هیئت نظارت و مجمع عمومی سهامداران به حیث سهم قبول شده می

 ایجاد ذخایر مالی

 چهاردهم:مادۀ 

غیرمنقول، توسعۀ فعالیت ها، ارتقای  منقول و به منظور اعمار، ترمیم و احیای مجدد اموال ،تواندشرکت می( 1)

 ظرفیت و تشویق کارکنان مربوط از مفاد خالص خویش ذخایر ذیل را ایجاد نماید:

 ذخیرۀ توسعوی از یک الی پانزده فیصد. -1

 ذخیرۀ تشویقی از یک الی سه فیصد. -2

 دو فیصد. ذخیرۀ احتیاطی از یک الی -3

 تواند.بیشتر بوده نمی ،فیصد مفاد خالص شرکتبیست ( %21( این ماده از )1( ذخایر مندرج فقرۀ )2)

 نماید.می فادۀ ذخایر مندرج این ماده، مدیریت( هیئت مدیره از طرز است3)

 استفاده از سرمایه

 پانزدهم:مادۀ 
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بعد از موافقۀ وزارت مالیه و منظوری هیئت نظارت از سرمایۀ اصلی و مفاد خالص جهت بهبود  ،تواندشرکت می

و سایر مصارف، مطابق احکام قانون شرکت های تادیۀ مالیه، محصول، دیون و توسعۀ فعالیت هدفمند بعد از 

 استفاده نماید. ،دولتی و این اساسنامه

 حساب بانکی

 شانزدهم:مادۀ 

مربوط، مطابق احکام قانون شرکت و انجام فعالیت های اقتصادی تواند، جهت نگهداری سرمایۀ ( شرکت می1)

 های دولتی، حساب  بانکی را در داخل کشور افتتاح نماید.

پالیسی تأیید شدۀ هیئت مدیره و منظوری هیئت نظارت، توسط کمیتۀ  ( استفاده از حساب بانکی مطابق2)

 گیرد.اجرائی، صورت می

 حقوق و امتیازات

 هفدهم:مادۀ 

از  ،طرح( حقوق و امتیازات کارکنان شرکت با رعایت احکام قانون شرکت های دولتی توسط کمیتۀ اجرائی 1)

 گردد.منظوری هیئت نظارت، تطبیق میطرف هیئت مدیره تائید و بعد از 

با درنظرداشت خصوصیات و اهمیت شدۀ شرکت  مطابق قواعد داخلی منظورشرکت، ( اندازۀ مزد کارکنان 2)

 ،وظیفه، وضعیت مالی شرکت، میزان مشارکت شرکت در اقتصاد ملی، براساس اهلیت و سطح مهارت کارکنان

 گردد.تعیین می

 رنظرداشت منافع درازمدت شرکت، مطابق( اندازۀ مزد اعضای تمام وقت هیئت مدیره و کمیتۀ اجرائی با د3)

 گردد.می تعیین ،رکت های دولتیاحکام قانون ش

 عقد موافقت نامه ها و قرارداد ها 

 دهم:هجمادۀ 

مطابق احکام قانون  ،المللیتواند، جهت تحقق اهداف مندرج این اساسنامه با مؤسسات ملی و بینشرکت می

 شرکت های دولتی، قرارداد های مشارکت عامه و خصوصی، موافقتنامه ها و قرارداد ها را عقد نماید.

 ه و محصولمالیدیه أت

 نزدهم:مادۀ 

 .ط، مالیه و محصول را تأدیه نمایدشرکت مکلف است، مطابق احکام قوانین مربو
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 فصل سوم       

 تشکیلات شرکت 

 تشکیلات

 بیستم:مادۀ 

 متشکل است از:شرکت 

 .مجمع عمومی سهامداران -1

 هیئت مدیره. -2

 کمیتۀ اجرائی. -3

 مجمع عمومی سهامداران

 یکم:بیست و مادۀ 

 باشد.می ،سهامدارمتشکل از اشخاص حقیقی و حکمی  ،مجمع عمومی سهامداران

 وظایف و صلاحیت های مجمع عمومی سهامداران

 بیست و دوم:مادۀ 

اجراء و قانون شرکت های دولتی  خویش را مطابق احکاممجمع عمومی سهامداران، وظایف و صلاحیت های 

 اعمال می نماید.

 مدیره و ثبت تصامیمکسب نظر هیئت 

 بیست و سوم:مادۀ 

ی و تخصصی، نظر هیئت مدیره را تواند، جهت تصمیم گیری در موارد سکتورسهامداران میمجمع عمومی ( 1)

 .دنمایکسب 

 .گرددتصامیم مجمع عمومی سهامداران در دفتر مخصوص، ثبت می( 2)

 هیئت نظارت 

 بیست و چهارم:مادۀ 

اجراء و وظایف و صلاحیت های خویش را دولتی تعیین و  کام قانون شرکت هایاحاعضای هیئت نظارت، مطابق 

 نمایند.اعمال می
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 هیئت مدیره

 بیست وپنجم:مادۀ 

قانون شرکت های دولتی مطابق احکام  شرکت، استراتیژیک را در مدیریت ش مرکزی و( هیئت مدیره، نق1)

 نماید.می اءایف

 باشد. ( هیئت مدیره به هیئت نظارت و مجمع عمومی سهامداران، پاسخگو می2)

 در هیئت مدیره شرایط عضویت

 بیست و ششم:مادۀ 

اقل سند ولتی، داشتن حدبرای نامزد عضویت هیئت مدیره، علاوه بر شرایط مندرج قانون شرکت های د

 باشد.نیز شرط می ،یا رشتۀ مربوط فعالیت شرکت منجمنت ،اقتصاد هایلیسانس یکی از رشته 

 ترکیب هیئت مدیره

 بیست و هفتم:مادۀ 

 باشد.عضو بصورت تاق میسه الی هفت مرکب از  ،( هیئت مدیرۀ شرکت1)

 ط مندرجایهای دولتی و رعایت شر( یک ثلث اعضای غیراجرائی هیئت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت 2)

 د.نگردمادۀ بیست و ششم این اساسنامه، تعیین می

 استعفاء

 بیست و هشتم:مادۀ 

 ، استعفاء دهند.ام قانون شرکت های دولتی، مطابق احکمی توانند اعضای اجرائی و غیراجرائی هیئت مدیره

 وظایف و صلاحیت های هیئت مدیره

 بیست و نهم:مادۀ 

اعمال اجراء و وظایف و صلاحیت های خویش را مطابق احکام قانون شرکت های دولتی،  ،هیئت مدیره

 نماید.می

 اطلاع دهی از تدویر جلسۀ هیئت مدیره

 سی ام:مادۀ 

( 48حداقل ) ،هیئت مدیره تاریخ، وقت و مکان تدویر جلسه از ،رئیس کمیتۀ اجرائی شرکت مکلف است( 1)

اطلاع دهد، مگر اینکه اعضای هیئت مدیره طور دیگر موافقه مدیره  هیئتبه  اعضاساعت قبل از تدویر جلسه 

 نمایند.
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دعوت نماید، در این صورت کت جهت اشتراک در جلسات مربوط تواند، از مسؤولین شر( هیئت مدیره می2)

 باشند.مسؤولین شرکت بدون حق رأی می

 هیئت مدیرهجلسات 

 سی و یکم:مادۀ 

 گردد.دایر می ،احکام قانون شرکت های دولتیجلسات هیئت مدیره، مطابق 

 ارائه شکایت

 وم:سی و دمادۀ 

توانند، شکایت خویش را در ارتباط به امور شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های اشخاص حقیقی و حکمی می

کمیتۀ دولتی و این اساسنامه به رئیس کمیتۀ اجرائی ارائه نمایند. در صورت عدم قناعت به تصمیم رئیس 

 ت نظارت مراجعه نمایند.ئتوانند به هیاجرائی، می

 استخدام متخصصین

 م:سی و سومادۀ 

المللی شرکت، به پیشنهاد کمیتۀ اجرائی، تأیید هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت، مطابق ( متخصصین بین1)

 گردند.استخدام می ،احکام قانون شرکت های دولتی و سایر اسناد تقنینی

عایت احکام قانون ر با ت تطبیق بهتر اهداف و پالیسی مربوطتواند، متخصصین داخلی را جهمی( شرکت 2)

 استخدام نماید. ،شرکت های دولتی

 تشکیل کمیتۀ اجرائی 

 م:چهارسی و مادۀ 

 کمیتۀ اجرائی شرکت متشکل است از:

 رئیس عمومی )رئیس اجرائی( شرکت به حیث رئیس. -1

 مالی و اداری شرکت به حیث عضو. مسؤول -2

 عملیاتی شرکت به حیث عضو. مسؤول -3

 تجارتی شرکت به حیث عضو. مسؤول -4

 رئیس کمیتۀ اجرائی 

 م:سی و پنجمادۀ 

 باشد.می ،ممثل قانونی و مسؤول پیشبرد امور شرکت ،( رئیس کمیتۀ اجرائی1)
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برای مدت سه سال تعیین و ایفای  ،مطابق احکام قانون شرکت های دولتی ،( رئیس و اعضای کمیتۀ اجرائی2)

 باشد.ها صرف برای یک دورۀ دیگر مجاز مینمایند. تعیین مجدد آنوظیفه می

 وظایف و صلاحیت های کمیتۀ اجرائی 

 م:سی و ششمادۀ 

اعمال اجراء و  ،دولتی( کمیتۀ اجرائی وظایف و صلاحیت های خود را مطابق احکام قانون شرکت های 1)

 نماید.می

 نماید.( کمیتۀ اجرائی به منظور تنظیم امور اجرائی در هفته یک یا دو بار، جلسه دایر می2)

 باشد.( نصاب تدویر جلسه کمیتۀ اجرائی، حضور اکثریت اعضای آن می3)

 گردد.ثبت میط، مربو در دفتر به اکثریت آرای اعضای حاضر جلسه اتخاذ و( تصامیم کمیتۀ اجرائی 4)

 کارکنان شرکت و عزل ی، تبدیلاستخدام

 تم:سی و هفمادۀ 

مطابق احکام قانون شرکت های دولتی در مشوره با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و  ،( کارکنان شرکت1)

از فهرست اشخاص واجد شرایط، مطابق قواعد داخلی منظور شده شرکت استخدام، تبدیل و خدمات ملکی 

 د.نگردعزل می

 باشد.( قانون کارکنان خدمات ملکی بر مسؤولین و سایر کارکنان شرکت، قابل تطبیق نمی2)

 تطبیق پروژه ها از طریق مشارکت عامه و خصوصی  

 م:شتهسی و مادۀ 

 ،تواند، مطابق احکام قانون مشارکت عامه و خصوصی، پروژه های مربوط را با سکتور خصوصیشرکت می

 تطبیق نماید.

 وظایف کمیتۀ بررسی ) تفتیش(

 م:نهسی و مادۀ 

 نماید.میاجراء مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، وظایف خویش را  ،کمیتۀ بررسی ) تفتیش(
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 فصل چهارم

 امور مالی و حسابی

 سال مالی

 م:چهلمادۀ 

 گردد.ختم می ،سال مالی شرکت از اول جدی آغاز و در سی ام قوس سال بعدی

 حسابداری و گزارش دهیتهیۀ سیستم 

 م:یکچهل و مادۀ 

( و IFRSمطابق معیار های بین المللی گزارشدهی مالی ) ،دهی مالی شرکت سیستم حسابداری و گزارش

 گردد.های پیشنهادی هیئت نظارت، تهیه میرهنمود

 استفاده از جدول معیارهای حسابات مالی  

 وم:چهل و دمادۀ   

حسابات مالی که توسط هیئت نظارت تهیه گردیده، در اجرای امور مالی و ( شرکت از جدول معیارهای 1)

 نماید.حسابی استفاده می

را تطبیق نموده و سیستم حسابات  (Double-Entry( شرکت مکلف است، سیستم حسابداری دوطرفه )2)

 مالی کمپیوتری )الکترونیکی( را بر اساس پیشنهاد ارائه شده از طرف هیئت نظارت، عملی نماید.

 بررسی ) تفتیش( صورت حسابات

 م:سوچهل و مادۀ 

 گردد.بررسی می صورت حساب سالانۀ شرکت در هر سال (1)

بررسی  ،یـت های دولتــام قانون شرکــحسابات مالی شرکت از جانب بررس )مفتش( مالی، مطابق احک (2)

 گردد.می

 گردد.ارائه می ،( صورت حسابات مالی بررسی شدۀ شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی3)

مطابق احکام  ،صورت ضرورت توسط ادارۀ عالی تفتیشفعالیت های اقتصادی، مالی و حسابی شرکت در ( 4)

 .گردد، بررسی میادارۀ عالی تفتیشقانون 

 

 

 



14 
 

 بررس )مفتش(استخدام 

 م:چهارچهل و مادۀ 

خارج از شرکت، مطابق احکام قانون  ،مفتش( مالیکار بررس ) نحوۀ عقد قرارداد و پرداخت مزداستخدام، عزل، 

 گیرد.شرکت های دولتی، صورت می

 توزیع مفاد سهام   

 م:پنجچهل و مادۀ 

ی هیئت نظارت، موافقۀ قبل باتواند، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی و این اساسنامه ( هیئت مدیره می1)

 را از طرف شرکت فراهم نماید. سرمایه را اعلام و زمینۀ تأدیه آن پالیسی مفاد سهام

 گیرد.( توزیع مفاد سهام شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، صورت می2)

 بودجۀ شرکت

 م:ششچهل و مادۀ 

 گیرد.طرح، ترتیب، تصویب و اجرای بودجۀ شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، صورت می

 ارائه گزارش

 تم:چهل و هفمادۀ 

( شرکت مکلف است، گزارش اجراآت، عواید و مصارف خویش را طور ماهوار به ریاست عمومی ادارۀ امور 1)

 ارائه نماید. ،افغانستانریاست جمهوری اسلامی 

( این 1( ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان مکلف است، گزارش مندرج فقرۀ )2)

 ارائه نماید. ،ماده را توحید و طور ربعوار به شورای عالی اقتصادی و کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان

 تهیه و نشر نماید. ،مطابق احکام قانون شرکت های دولتی( شرکت مکلف است، گزارش سالانۀ خویش را 3)

 فصل پنجم

 احکام متفرقه

 انحلال و تصفیۀ شرکت

 م:شتچهل و همادۀ 

کت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی براساس پیشنهاد وزارت شر ادغام، انقسام، واگذاری یا انحلال( 1)

 گیرد.صورت می ،اسلامی افغانستان مالیه، موافقۀ هیئت نظارت و تصویب کابینۀ جمهوری
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( مراحل تصفیه و تطبیق حسابات در شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی و طرزالعمل مربوط، 2)

 گیرد.صورت می

 ایجاد سیستم الکترونیکی و نگهداری اسناد

 :چهل و نهم مادۀ

حقوقی، مطابق احکام قانون شرکت ( شرکت جهت ثبت، نگهداری و استفادۀ بعدی اسناد مالی، حسابی و 1)

 برد.ایجاد و بکار می ،های دولتی، سیستم الکترونیکی را به تفکیک هارد و سافت کاپی

( سیستم نگهداری اسناد شرکت، جهت ارائه گزارش و معلومات مورد نیاز به ادارات ذیربط وصل )لینک( 2)

 گردد. می

 ایجاد ویب سایت

 :پنجاهممادۀ 

ها، ابتکارات، تشویق کارکنان و فراهم نمودن زمینۀ رقابت سالم، آورد فعالیت ها، دستشرکت جهت نشر 

 نماید.مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، ویب سایت را ایجاد می

 اسناد مدار اعتبار

 م:یکپنجاه و  مادۀ

شرکت که مطابق اد حواله و سایر اسناد مالی نامه ها، اسنتوافق، قرارداد ها، ماسناد اموال منقول و غیر منقول

 باشد.امضاء گردیده باشد، مدار اعتبار می ،احکام قانون

 حفظ اسرار شرکت

 وم:پنجاه و دمادۀ 

مالی، مطابق احکام قانون شرکت های  )مفتشین( و بررسانشرکت ، کارکنان اعضای هیئت مدیره، مسؤولین

 باشند.می ،دولتی، مکلف به حفظ اسرار شرکت

 تعدیل اساسنامه 

 م:سوپنجاه و مادۀ 

احکام این اساسنامه به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت و تصویب کابینۀ جمهوری اسلامی ( 1)

 .گرددمیم قانون شرکت های دولتی، تعدیل مطابق احکا ،افغانستان

احکام قانون شرکت های دولتی، احکام  در صورت تشخیص عدم مطابقت حکمی از احکام  این اساسنامه با( 2)

 شود.مرجح دانسته می ،قانون شرکت های دولتی
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 مُهر و نشان

 م:چهارپنجاه و مادۀ 

 باشد.شرکت، دارای مُهر و نشان مخصوص می

 تاریخ انفاذ

 م:پنجپنجاه و مادۀ 

منتشرۀ جریدۀ ت دولتی طبع اسناد مصون شرکاین اساسنامه از تاریخ  نشر در جریدۀ رسمی نافذ و اساسنامۀ 

 گردد.لغو می 17/9/1397 ( مؤرخ 1325 شماره )رسمی 

 

 



 
 حکم

 رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

 یمواد ساختمان دیتول یشرکت دولت هاساسنام در مورد انفاذ

  9022/ 2/    03 تاریخ:                                                          (:                                                                   6262 شماره)

 :مادة اول

تسبیم  81/9/8399(  ؤرخ 72شاسره)به اساسس   ووب  را ته  ی واو ساست اس  دیتوت یشاکت  ولت  هاساسسامس 

 وارم.اس ،  مظور  ی گکویده(  سوه توویب 55( فول ل )5جاهوری اسلس ی افعس س سن به واتل)

  مادة دوم:

 ور جکیدة رسای  شک گکوو. ورذت  اسسسمس    ن این حکم هاکاه بس  ووب  تسبیم  جاهوری اسلس ی افغس س سن ل 

 

 محمد اشرف غنی

 رئیس جمهوری اسلامی افغانستان



 

 مصوبة

 کابینة جمهوری اسلامی افغانستان

 یمواد ساختمان دیتول یشرکت دولت ةاساسنامطرح  در مورد

 9/8999/ 81:تاریخ                                                                                                                                         (72) شماره:

 

را در جلسة  یمواد ساختمان دیتول یشرکت دولت هاساسنام طرح ،کابینة جمهوری اسلامی افغانستان

 ( ماده مورد تصویب قرار داد.55( فصل و )5)خویش به داخل81/9/8399 مؤرخ

 

 محمد اشرف غنی

 رئیس جمهوری اسلامی افغانستان
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 تولید مواد ساختمانی دولتی شرکتاساسنامۀ 

 فصل اول

 احکام عمومی

 مبنی

 اول:مادۀ 

 این اساسنامه در روشنی احکام مواد پنجم و ششم قانون شرکت های دولتی، وضع گردیده است.

 اهداف شرکت

 دوم:مادۀ 

 نماید:به منظور تحقق اهداف ذیل، فعالیت می تولید مواد ساختمانیشرکت دولتی 

بار اساا  ( فلزی، چوبی، کانکریتی و آهن کاانکریتیبه شمول) صنعت تولید مواد ساختمانی  توسعه رشد و -1

 .، مثمریت و رقابتکیفیتاصل 

فلزی، چوبی،کانکریتی و آهان کاانکریتی شاامل لاوافم دفتار، تاسی اا  و  عیاریهای م بزاراساخت و تولید  -2

 .بق تقاضای مارکیترهایشی ط منافل

و  یتوسعه اجتماا  ،یرشد اقتصاد ،یشرکت، جهت تحقق اهداف انکشاف مل یریسهم گ نهینمودن فمفراهم  -3

 .شغل جادیا

 .در شرکت یخصوص یگذار هیجذب سرما نهیفراهم نمودن فم -4

 .شرکت یمال هیبن تیک ب منفعت و  تقو -5

 اصطلاحات

 سوم:مادۀ 

، هماان این اساسنامه اف آن تذکر بعمل آمده اساتاصطلاحا  مندرج مادۀ سوم قانون شرکت های دولتی که در 

 .نمایدمفاهیم را افاده می
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 نام اختصاری

 :چهارممادۀ 

 شود.دراین اساسنامه بنام شرکت یاد می تولید مواد ساختمانی شرکت دولتی (1)

 گردد.هیئت نظار  شرکت های دولتی در این اساسنامه به نام هیئت نظار  یاد می (2)

 دفتر شرکت

 پنجم:مادۀ 

و نمایندگی های آن  ندالضرور  در نقاط مختلف کشور تأسای  شاده  بوده کابلدفتر مرکزی شرکت در شهر 

 تواند.می

 شرکت شخصیت

 ششم:مادۀ 

 باشد.می م تقلبیلان  ح ابی و  شخصیت حکمیدارای شرکت، 

 رعایت اسناد تقنینی

 هفتم: مادۀ

افغان تان، قانون شرکت هاای دولتای، ایان اساسانامه و ساایر  شرکت در فعالیت های خود احکام قانون اساسی

 نماید.اسناد تقنینی مرتبط را ر ایت می

 های شرکت وظایف و صلاحیت

 هشتم:مادۀ 

 باشد:شرکت دارای وظایف و صلاحیت های ذیل می( 1)

 .  مربوطتی، بافسافی، انکشافی و مالی طرح و تطبیق لوایح، برنامه ها و پلانهای  ملیاتی، تجار -1

و  رضه انواع میز، چوکی، سیف، الماری، مبل، کتاره، چپرکت، دروافه و کلکین فلزی و چوبی  تولیدساخت،   -2

 طبق تقاضای مارکیت.

 ساخت، تولید و  رضه انواع خشت، گادر، پلیت، جدول، پیلر، تیوال و سایر  ناصر کانکریتی و آهن کانکریتی. -3
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باا ر ایات معیارهاای  تولید و ساخت تجهیزا  مورد نیاف پروژه های ساختمانی دولتی و سکتور خصوصای  -4  

 پذیرفته شده.

 .با استفاده اف تکنالوژی  صری بافسافی و تجهیز متداوم تمام بخشهای شرکت -5

 .اناستفاده اف روش های موثر بافاریابی جهت ارتقای سطح  واید و جلب رضایت مشتری -6

حقیقای و  اشخاصو سایر  غیر دولتی مورد ضرور  با ادارا  دولتی،تهیه مواد و  تولیدا  قد قرارداد  رضه  -7

 احکام اسناد تقنینی مربوط.مطابق حکمی 

 اداری. فمینه ارتقای سطح دانش ومهار  کارکنان در بخش های م لکی، تخنیکی و نمودنفراهم  -8

 .یو ادار یفن ،یکیتخن ،یم لک یدر بخش ها مربوط کارکنان یبرا یکار لا یفراهم نمودن ت ه -9

  .مطابق اسناد تقنینی و گزارش دهی ایجاد سی تم موثر و شفاف مالی، ح ابی، تدارکاتی -11

 .مربوط یها تیدر فعال یسکتور خصوص یگذار هیجلب سرما -11

 باه ،سهام فروش اف قبل و اساسنامه نیا انفاذ اف بعد را مربوط منقول ریغ و منقول اموال است، مکلف شرکت( 2)

 .دینما ارفش نییتع و تیتثب روف نرخ

افغان تان، مطابق احکاام قاانون، فاروش و  یاسلام یجمهور نهیکابتصویب  منقول شرکت، بعد اف ریاموال غ (3)

 .تواندیانتقال شده م

 اجاره دهد. ای هینظار  به کرا تیهئ دییمنقول مافاد مربوط را بعد اف تا ریاموال منقول و غ تواند،ی( شرکت م4)

 فصل دوم

 سرمایه و سهام شرکت

 سرمایه

 نهم:مادۀ 

هفت میلیون و چهارصد و بی ت و سه هزار و یکصاد و پنجااه و ( 7423154)مبلغ  ،مجموع سرمایۀ شرکت (1)

 باشد.افغانی میچهار 

 باشد.م میسه  هزار هد (11111) سرمایۀ شرکت منق م به (2)
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 گذاری سهامقیمت

 دهم:مادۀ 

افغانی بوده که بعد اف تق یم مجموع سرمایه بر سهام، تعیاین  هزار یک (1111) ارفش اسمی هر سهم مبلغ (1)

 گردد.می

 گیرد.تعدیل ارفش اسمی سهم به اسا  پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب هیئت نظار ، صور  می (2)

، سرمحاساب یاا ماالیو م اوول  اسناد سهم بعد اف پرداخت کامل ارفش آن به امضای رئی  کمیتۀ اجرایی (3)

 گردد.ثبت و صادر می ،رئی  مالی و مُهر شرکت به نام سهامدار

حاوی ارفش سهام، اسم و موقعیت دفتر مرکزی شرکت، اسم و نمبر تاذکرۀ شاخک کاه  ،سند سهم شرکت (4)

 باشد.د و تعداد سهامی که سند متذکره متضمن آن است، میشوسهم برایش صادر می

 سهامداران شرکت

 یازدهم:مادۀ 

 باشد.میدولتی مدار اسه ،در شرکت ،  مالیهراوف (1)

باه پیشانهاد وفار  مالیاه و تصاویب کابیناۀ خصوصی و اشخاص حقیقی و حکمی دولتی ادارا  ، وفار  ها (2)

 د.نتوانبوده می سهامدار شرکتجمهوری اسلامی افغان تان به حیث 

ظار ، موافقه وفار  مالیه و تصویب کابینۀ جمهوری ن هیئتهیئت مدیره، تایید سرمایه شرکت به پیشنهاد  (3)

 اسلامی افغان تان تزئید یا تنقیک شده می تواند.

 متناسب به اندافۀ سهم آن می باشد.شرکت، م وولیت و صلاحیت سهامدار  (4)

 میتواند، شرکت تابعه ) فر ی( را مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، تأسی  نماید.( شرکت 5)

 انتقال سهام و توزیع مفاد

  دوازدهم:مادۀ 

 ( صدور و فروش سهام شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، صور  می گیرد.1)
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باه ا م اف دولتی و خصوصای حکمی  ( خرید، فروش و انتقال سهم میان سهامداران و سایر اشخاص حقیقی و2)

تأیید هیئت مدیره و تصویب هیئت نظار  یا مجمع  ماومی ساهامداران شارکت، بعاد اف ثبات در دفتار ساهام 

 باشد.شرکت، مدار ا تبار می

( هرگاه انتقال سهم بنابر دلایل موجه صور  گرفته نتواند، هیئت مدیره بعد اف تأیید هیئت نظار  به استرداد 3)

 نماید.سهم، اقدام میقیمت 

( نحوۀ استفاده اف مفاد به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظاار  و تصاویب مجماع  ماومی ساهامداران 4)

 گیرد.صور  می

 اموال منقول و غیرمنقول به حیث سهم

 سیزدهم:مادۀ 

أییاد هیئات و بعاد اف تارفش تعیاین  موظفکمیته  توسط ،اموال منقول و غیرمنقول در صور  ضرور  شرکت

 تواند.قبول شده می ،مدیره و تصویب هیئت نظار  و مجمع  مومی سهامداران به حیث سهم

 ایجاد ذخایر مالی

 چهاردهم:مادۀ 

غیرمنقول، توسعۀ فعالیت ها، ارتقاای  منقول و به منظور ا مار، ترمیم و احیای مجدد اموال ،تواندشرکت می (1)

 ظرفیت و تشویق کارکنان مربوط اف مفاد خالک خویش ذخایر ذیل را ایجاد نماید:

 ذخیرۀ توسعوی اف یک الی پانزده فیصد. -1

 ذخیرۀ تشویقی اف یک الی سه فیصد. -2

 خیرۀ احتیاطی اف یک الی دو فیصد.ذ -3

 تواند.بیشتر بوده نمی ،مفاد خالک شرکتفیصد ( بی ت  %21) ( این ماده اف1ذخایر مندرج فقرۀ ) (2)

 نماید.می مدیریت هیئت مدیره اف طرف استفادۀ ذخایر مندرج این ماده مراقبت ( 3)

 استفاده از سرمایه

 پانزدهم:مادۀ 
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بعد اف موافقۀ وفار  مالیه و منظوری هیئت نظار  اف سرمایۀ اصلی و مفاد خالک جهت بهبود و  ،تواندشرکت می

و سایر مصارف، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی  عد اف تادیۀ مالیه، محصول، دیونتوسعۀ فعالیت هدفمند ب

 و این اساسنامه استفاده نماید.

 حساب بانکی

 شانزدهم:مادۀ 

مربوط، مطابق احکام قاانون شارکت و انجام فعالیت های اقتصادی  هتواند، جهت نگهداری سرمایمیرکت ش (1)

 های دولتی، ح اب  بانکی را در داخل کشور افتتاح نماید.

هیئات نظاار ، توساط کمیتاۀ  ی تأیید شدۀ هیئت مادیره و منظاوریپالی  طبقاستفاده اف ح اب بانکی  (2)

 گیرد.اجرائی، صور  می

 و امتیازاتحقوق 

 هفدهم:مادۀ 

اف  ،طارح حقوق و امتیافا  کارکنان شرکت با ر ایت احکام قانون شرکت های دولتی توسط کمیتاۀ اجرائای (1)

 گردد.و بعد اف منظوری هیئت نظار ، تطبیق می یدیتأهیئت مدیره  طرف

خصوصایا  و اهمیات مطابق قوا د داخلی منظورشدۀ شارکت باا درنظرداشات شرکت  اندافۀ مزد کارکنان  (2)

اسا  اهلیت و سطح مهاار  کارکناان  وظیفه، وضعیت مالی شرکت، میزان مشارکت شرکت در اقتصاد ملی، بر

 گردد.تعیین می

 رنظرداشات مناافع درافماد  شارکت، مطاابقدقت هیئت مدیره و کمیتۀ اجرائی بااندافۀ مزد ا ضای تمام و (3)

 گردد.می عیینت ،احکام قانون شرکت های دولتی

 عقد موافقت نامه ها و قرارداد ها

 :هجدهممادۀ 

طاابق احکاام قاانون م ،المللایتواند، جهت تحقق اهداف مندرج این اساسنامه با موس ا  ملی و بینشرکت می

 قرارداد های مشارکت  امه و خصوصی، موافقتنامه ها و قرارداد ها را  قد نماید. شرکت های دولتی

 و محصول مالیه دیهتأ

 نزدهم:مادۀ 
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 شرکت مکلف است، مطابق احکام قوانین مربوط، مالیه و محصول را تأدیه نماید.

 

 

 فصل سوم

 تشکیلات شرکت

 تشکیلات

 بیستم:مادۀ 

 متشکل است اف:شرکت 

 .مجمع  مومی سهامداران -1

 هیئت مدیره. -2

 کمیتۀ اجرائی. -3

 مجمع عمومی سهامداران

 بیست و یکم:مادۀ 

 باشد.می سهامدارمتشکل اف اشخاص حقیقی و حکمی  ، مومی سهامدارانمجمع 

 وظایف و صلاحیت های مجمع عمومی سهامداران

 بیست و دوم:مادۀ 

 و ءاجارا قانون شارکت هاای دولتای خویش را مطابق احکاممجمع  مومی سهامداران، وظایف و صلاحیت های 

 ا مال می نماید.

 کسب نظر هیئت مدیره و ثبت تصامیم

 بیست و سوم:مادۀ 
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تصمیم در موارد سکتوری و تخصصی، نظر هیئات مادیره را اتخاذ د، جهت توانسهامداران میمجمع  مومی  (1)

 نماید. ک ب

 در دفتر مخصوص، ثبت می گردد. سهامدارانمجمع  مومی  تصامیم( 2)

 

 هیئت نظارت 

 بیست و چهارم:مادۀ 

اجراء و  وظایف و صلاحیت های خویش را  و های دولتی تعیینکام قانون شرکت ا ضای هیئت نظار ، مطابق اح

 نمایند.ا مال می

 هیئت مدیره

 پنجم: بیست ومادۀ 

قاانون مطاابق احکاام  شارکت،مادیریت هیئت مدیره، نقش مرکزی و استراتیژیک را در رهبری و مراقبات  (1)

 نماید.می اءشرکت های دولتی ایف

 باشد. هیئت مدیره به هیئت نظار  و مجمع  مومی سهامداران، پاسخگو می (2)

 درهیئت مدیره شرایط عضویت

 بیست و ششم:مادۀ 

 اقل سند لی اان ولتی، داشتن حدبرای نامزد  ضویت هیئت مدیره،  لاوه بر شرایط مندرج قانون شرکت های د

 باشد.نیز شرط می، یا رشته مربوط فعالیت شرکت  منجمنت، اقتصاد  یکی اف رشته های

 ترکیب هیئت مدیره

 بیست و هفتم:مادۀ 

 باشد.می  ضو بصور  تاق سه الی هفتمرکب اف  ،هیئت مدیرۀ شرکت (1)

 ط منادرجایهای دولتای و ر ایات شاریک ثلث ا ضای غیراجرائی هیئت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت  (2)

 د.نگردمادۀ بی ت و ششم این اساسنامه، تعیین می

 استعفاء
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 بیست و هشتم:مادۀ 

 .توانند، استعفاء دهندی دولتی میا ضای اجرائی و غیراجرائی هیئت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت ها

 

 وظایف و صلاحیت های هیئت مدیره

 بیست و نهم:مادۀ 

 نماید.ا مال میاجراء و هیئت مدیره وظایف و صلاحیت های خویش را مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، 

 اطلاع دهی از تدویر جلسه

 سی ام:مادۀ 

( 48رئی  کمیتۀ اجرائی شرکت مکلف است، اف تاریخ، وقت و مکان تدویر جل ه به هیئت مادیره حاداقل ) (1)

 هد، مگر اینکه ا ضای هیئت مدیره طور دیگر موافقه نمایند.سا ت قبل اف تدویر جل ه اطلاع د

هیئت مدیره د او  نمایاد، در  مربوط تواند، اف م وولین شرکت جهت اشتراک در جل ا هیئت مدیره می (2)

 باشند.این صور  م وولین شرکت بدون حق رأی می

 هیئت مدیرهجلسات 

 سی و یکم:مادۀ 

 گردد.دایر می ،قانون شرکت های دولتیجل ا  هیئت مدیره، مطابق احکام 

 ارائه شکایت

 وم:سی و دمادۀ 

توانند، شکایت خویش را در ارتباط به امور شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های اشخاص حقیقی و حکمی می

دولتی و این اساسنامه به رئی  کمیتۀ اجرائی ارائه نمایند. در صور   ادم قنا ات باه تصامیم رئای  کمیتاۀ 

 ت نظار  مراجعه نمایند.ئتوانند به هیاجرائی، می

 استخدام متخصصین

 م:سی و سومادۀ 
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المللی شرکت، به پیشنهاد کمیتۀ اجرائی، تأیید هیئت مدیره و تصویب هیئت نظار ، مطابق متخصصین بین (1)

 گردند.احکام قانون شرکت های دولتی و سایر اسناد تقنینی استخدام می

ر ایات احکاام  باا شارکتمربوط تواند، متخصصین داخلی را جهت تطبیق بهتر اهداف و پالی ی شرکت می (2)

 استخدام نماید. ،قانون شرکت های دولتی

 تشکیل کمیتۀ اجرائی 

 م:چهارسی و مادۀ 

 کمیتۀ اجرائی شرکت متشکل است اف:

 رئی   مومی )رئی  اجرائی( شرکت به حیث رئی . -1

 مالی و اداری شرکت به حیث  ضو.  لم وو -2

  ملیاتی شرکت به حیث  ضو.م وول  -3

 تجارتی شرکت به حیث  ضو.م وول  -4

 رئیس کمیتۀ اجرائی 

 م:سی و پنجمادۀ 

 باشد.رئی  کمیتۀ اجرائی ممثل قانونی و م وول پیشبرد امور شرکت می (1)

برای مد  سه سال تعیاین و ایفاای  ،مطابق احکام قانون شرکت های دولتی ،رئی  و ا ضای کمیتۀ اجرائی (2)

 باشد.ها صرف برای یک دورۀ دیگر مجاف مینمایند. تعیین مجدد آنوظیفه می

 وظایف و صلاحیت های کمیتۀ اجرائی

 م:سی و ششمادۀ  

ا ماال  اجاراء و تایکمیتۀ اجرائی وظایف و صلاحیت های خود را مطاابق احکاام قاانون شارکت هاای دول (1)

 نماید.می

 نماید.کمیتۀ اجرائی به منظور تنظیم امور اجرائی در هفته یک یا دو بار، جل ه دایر می (2)

 باشد.نصاب تدویر جل ه کمیتۀ اجرائی، حضور اکثریت ا ضای آن می (3)
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  گردد.میثبت  ،مربوطدفتر در  تصامیم کمیتۀ اجرائی، به اکثریت آرای ا ضای حاضر جل ه اتخاذ و (4)

 

 

 

 کارکنان شرکت و عزل یتبدیل ،استخدام

 تم:سی و هفمادۀ 

و  یم اتقل اصالاحا  ادار ونی ایدر مشوره با کم یدولت یکارکنان شرکت، مطابق احکام قانون شرکت ها (1)

و  ازل   لیشرکت استخدام، تبد ۀمنظورشد یمطابق قوا د داخل ط،یاف فهرست اشخاص واجد شرا یخدما  ملک

 . گردندیم

 باشد.قانون کارکنان خدما  ملکی بر م وولین و سایر کارکنان شرکت، قابل تطبیق نمی (2)

 

 تطبیق پروژه ها از طریق مشارکت عامه و خصوصی

 م:شتهسی و مادۀ 

تطبیاق  ،تواند، مطابق احکام قانون مشارکت  امه و خصوصی، پروژه های مربوط را با سکتور خصوصیشرکت می

 نماید.

 تفتیش()وظایف کمیتۀ بررسی  

 م:نهسی و مادۀ 

 نماید.می اجراء ت های دولتی، وظایف خویش رامطابق احکام قانون شرک ،کمیتۀ بررسی ) تفتیش(

  فصل چهارم

 امور مالی و حسابی

 سال مالی

 م:چهلمادۀ 
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 گردد.ختم می ،سال مالی شرکت اف اول جدی آغاف و در سی ام قو  سال بعدی

  حسابداری و گزارش دهیسیستم تهیۀ 

 م:یکچهل و مادۀ 

( و IFRSمطاابق معیاار هاای باین المللای گزارشادهی ماالی ) ،دهی مالی شرکت سی تم ح ابداری و گزارش

 .گرددهیئت نظار ، تهیه میرهنمودهای پیشنهادی شنهادی رهنمود های پی

 استفاده از جدول معیارهای حسابات مالی

 وم:چهل و دمادۀ 

در اجرای امور مالی و ح ابی  که توسط هیئت نظار  تهیه گردیدهشرکت اف جدول معیارهای ح ابا  مالی  (1)

 نماید.استفاده می

( را تطبیاق نماوده و سی اتم ح اابا  Double-Entryشرکت مکلف است، سی تم ح ابداری دوطرفه ) (2)

 طرف هیئت نظار ،  ملی نماید.مالی کمپیوتری )الکترونیکی( را بر اسا  پیشنهاد ارائه شده اف 

 بررسی ) تفتیش( صورت حسابات

 م:سوچهل و مادۀ 

 گردد.بررسی می صور  ح اب سالانۀ شرکت در هر سال (1)

بررسای  ،ح ابا  مالی شرکت اف جانب برر  )مفتش( ماالی، مطاابق احکاام قاانون شارکت هاای دولتای (2)

 .ددگرمی

 گردد.ارائه می ،صور  ح ابا  مالی بررسی شدۀ شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی (3)

مطاابق احکاام  ،صور  ضرور  توسط ادارۀ  االی تفتایشفعالیت های اقتصادی، مالی و ح ابی شرکت در  (4)

 .ددگربررسی می، ادارۀ  الی تفتیشقانون 

 بیرونی بررس )مفتش(استخدام 

 م:چهارچهل و مادۀ 

برر  ) مفتش( مالی خارج اف شرکت، مطابق احکام قاانون مزد کار  وۀ  قد قرارداد و پرداختاستخدام،  زل، نح

 گیرد.شرکت های دولتی، صور  می



13 
 

 

 توزیع مفاد سهام

 م:پنجچهل و مادۀ 

موافقۀ قبلی هیئت نظاار ،  باتواند، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی و این اساسنامه هیئت مدیره می (1)

 پالی ی مفاد سهام و سرمایه را ا لام و فمینۀ تأدیه آنرا اف طرف شرکت فراهم نماید.

 گیرد.توفیع مفاد سهام شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، صور  می (2)

 بودجۀ شرکت

 م:ششچهل و مادۀ 

 گیرد.قانون شرکت های دولتی، صور  میطرح، ترتیب، تصویب و اجرای بودجۀ شرکت، مطابق احکام 

 ارائه گزارش

 :تمچهل و هفمادۀ 

، گزارش اجراآ ،  واید و مصارف خویش را طور مااهوار باه ریاسات  ماومی ادارۀ اماور ستمکلف اشرکت  (1)

 .دارائه نمای ،ی اسلامی افغان تانریاست جمهور

( این مااده 1ریاست  مومی ادارۀ امور ریاست جمهوری اسلامی افغان تان مکلف است، گزارش مندرج فقرۀ ) (2)

 ارائه نماید. ،کابینۀ جمهوری اسلامی افغان تانشورای  الی اقتصادی و را توحید و طور ربعوار به 

 د.و نشر نمای تهیه ،یشرکت های دولت، گزارش سالانه خویش را مطابق احکام قانون ستمکلف ا تشرک (3)

 فصل پنجم

 احکام متفرقه

 انحلال و تصفیۀ شرکت

 م:شتچهل و همادۀ 

ادغام، انق ام، واگذاری یا انحلال شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتای براساا  پیشانهاد وفار   (1)

 گیرد.صور  می ،اسلامی افغان تان جمهوریۀ هیئت نظار  و تصویب کابینۀ مالیه، موافق
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مراحل تصفیه و تطبیق ح ابا  در شرکت، مطابق احکام قانون شرکت هاای دولتای و طرفالعمال مرباوط،  (2)

 گیرد.صور  می

اماوال  کهینماود، در صاورت یم تیآن فعال سکتوردر  تولید مواد ساختمانی اردو یکه تصد دفاع ملی( وفار  3)

 .دینما میرا به شرکت ت ل آنمکلف است، ،اسناد آنها را در تصرف داشته باشد ای یمنقول تصد ریغ ایمنقول 

 ایجاد سیستم الکترونیکی و نگهداری اسناد

 :چهل و نهم مادۀ

شرکت جهت ثبت، نگهداری و استفادۀ بعدی اسناد مالی، ح ابی و حقوقی، مطابق احکام قانون شرکت های  (1)

 برد.دولتی، سی تم الکترونیکی را به تفکیک هارد و سافت کاپی ایجاد و بکار می

ک( سی تم نگهداری اسناد شرکت، جهت ارائه گزارش و معلوما  مورد نیااف باه ادارا  ذیاربط وصال )لینا (2)

 گردد.می

 ایجاد ویب سایت 

 :پنجاهممادۀ 

ها، ابتکارا ، تشویق کارکنان و فراهم نمودن فمینۀ رقابت سالم، مطابق آورد شرکت جهت نشر فعالیت ها، دست

 نماید.احکام قانون شرکت های دولتی، ویب سایت را ایجاد می

 اسناد مدار اعتبار

 م:یکپنجاه و  مادۀ

شارکت کاه مطاابق  اد حواله و سایر اساناد ماالی، اسننامه هاموافق، قرارداد ها، منقولاموال منقول و غیر اسناد 

 باشد.امضاء گردیده باشد، مدار ا تبار می ،احکام قانون

 حفظ اسرار شرکت

 وم:پنجاه و دمادۀ 

مالی، مطاابق احکاام قاانون شارکت هاای  ) مفتشین(و بررسان شرکت کارکنان ،ا ضای هیئت مدیره، م وولین

 باشند.دولتی، مکلف به حفظ اسرار شرکت می
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 تعدیل اساسنامه

 م:سوپنجاه و مادۀ 

احکام این اساسنامه به پیشنهاد هیئت مادیره، تأییاد هیئات نظاار  و تصاویب کابیناۀ جمهاوری اسالامی ( 1)

 .گرددیم م قانون شرکت های دولتی، تعدیلافغان تان مطابق احکا

احکاام در صورتی تشخیک  دم مطابقت حکم اف احکام این اساسنامه با احکام قانون شارکت هاای دولتای، ( 2)

 شود.یمرجح دان ته م یدولت یقانون شرکت ها

 مُهر و نشان

 م:چهارپنجاه و مادۀ 

 باشد.شرکت، دارای مُهر و نشان مخصوص می

 انفاذ تاریخ 

 م:پنجپنجاه و مادۀ 

منتشرۀ جریادۀ رسامی تصدی دستگاه ساختمانی اساسنامۀ  و اف تاریخ  نشر در جریدۀ رسمی نافذاین اساسنامه 

 گردد.لغو می.ق اه 1422 /15/5( مورخ 798شماره )



 

 حکم
س جمهوری اسلامی افغانستان رئی  

مطبعه صکوکشرکت دولتی  اساسنامۀدر مورد انفاذ   

(0362) :شماره  

  9/9699/ 62:تاریخ

اول : مادۀ  

 18/9/1999(  ؤرخ 27شمسره ) به اسسس  صوب را که   طبعه صکوک شرکت دولتی اساسسامس  

ردیده است، اااسده تصویب گااا(  55( فصل و ) 5لس ی افغسنستسن به داخل )اااجمهوری اس کسبیم 

 دارم.ور  یا مظ

 مادۀ دوم:

دۀ  ذکور در جری  اسسسمس کسبیم  جمهوری اسالس ی افغسنسامسن و  تن  این حکم همراه بس  صاوب 

 گردد.رسمی نشر 

 محمد اشرف غنی 

افغانستان  اسلامی رئیس جمهوری  



 

 مصوبۀ

 کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان

مطبعه صکوکشرکت دولتی  اساسنامۀدر مورد طرح   

 (07شماره: )

 98/9/9699تاریخ: 

 س را در جل  طبعه صکوکشرکت دولتی  اسااسساامس  کسبیم  جمهوری اسالس ی افغسنساتسن، حر  

 تصویب قرار داد. (  سده  ورد55( فصل و )5خویش به داخل ) 18/9/1999 ؤرخ 

 

 محمد اشرف غنی 

 رئیس جمهوری اسلامی افغانستان 
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 مطبعه صکوک دولتی شرکت اساسنامۀ

 فصل اول

 احکام عمومی
 مبنی

 اول:مادۀ 

 های دولتی، وضع گردیده است.حکام مواد پنجم و ششم قانون شرکتاین اساسنامه در روشنی ا

 اهداف شرکت

 دوم:مادۀ 

 نماید:به منظور تحقق اهداف ذیل، فعالیت می شرکت دولتی مطبعه صکوک

 و کیفیت. رقابتاصل مؤثریت،  طباعتی بر اساس صنعت رشد و توسعه -1

 اوراق بهادار و غیر بهادار، حک و ضرب مبتنی بر معیار های پذیرفته شده. معیاری طباعتی خدماتعرضۀ  -2

گیری شرکت، جهت تحقق اهداف انکشاف ملی، رشد اقتصادی، توسعۀ اجتماعی و ایجاد فراهم نمودن زمینۀ سهم -3

 شغل.

 گذاری خصوصی در شرکت.زمینۀ جذب سرمایهفراهم نمودن   -4

 مالی شرکت. بنیه تقویت کسب منفعت و -5

 اصطلاحات

 سوم:مادۀ 

اصطلاحات مندرج مادۀ سوم قانون شرکت های دولتی که در این اساسنامه از آن تذکر بعمل آمده است، همان 

 نماید.مفاهیم را افاده می

 نام اختصاری

 چهارم:مادۀ 

 شود.نام شرکت یاد میه این اساسنامه ب در مطبعه صکوک( شرکت دولتی 1)

 گردد.( هیئت نظارت شرکت های دولتی در این اساسنامه به نام هیئت نظارت یاد می2)

 دفتر شرکت

 پنجم:مادۀ 

های آن عندالضرورت در نقاط مختلف کشور تأسیس شده و نمایندگی بودهدفتر مرکزی شرکت در شهر کابل 

 تواند.می
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 یت شرکتشخص

 ششم:مادۀ 

 باشد.بیلانس حسابی مستقل می و شخصیت حکمیدارای شرکت، 

 رعایت اسناد تقنینی

 هفتم: مادۀ

های خود احکام قانون اساسی افغانستان، قانون شرکت های دولتی، این اساسنامه و سایر اسناد شرکت در فعالیت

 نماید.تقنینی مرتبط را رعایت می

 های شرکتوظایف و صلاحیت

 هشتم:مادۀ 

 باشد:های ذیل میدارای وظایف و صلاحیت ،شرکت( 1)

 .مربوط انکشافی و مالیبازسازی، های عملیاتی، تجارتی، پلانلوایح، برنامه ها و تطبیق  و طرح -1

 خدمات طبع اوراق بهادار و غیر بهادار، حک و ضرب بر اساس اصل مفیدیت، رقابت و کیفیت. ۀعرض -2

 تجهیز متداوم تمام بخشهای شرکت با استفاده از تکنالوژی عصری.بازسازی و  -3

 استفاده از روش های مؤثر بازاریابی جهت ارتقای سطح عواید و جلب رضایت مشتریان. -3

حقیقی و  اشخاصو سایر  غیر دولتی تهیه مواد مورد ضرورت با ادارات دولتی،و  محصولات ۀعقد قرارداد عرض -4

 .با درنظرداشت احکام اسناد تقنینی مربوط حکمی

 المللی.ی محصولات تولید شده مطابق معیارها و ستندرد های ملی و بینبسته بند -5

 .اداری های مسلکی، تخنیکی ورکنان در بخشارتقای سطح دانش و مهارت کا ۀفراهم نمودن زمین  -6

 مطابق اسناد تقنینی. دهیگزارشتدارکاتی و  ،مالی، حسابیو شفاف ایجاد سیستم مؤثر  -7

 های مسلکی، تخنیکی، فنی و اداری.در بخش مربوطفراهم نمودن تسهیلات کاری برای کارکنان  -8

 .مربوطهای گذاری سکتور خصوصی در فعالیتجلب سرمایه -9

به نرخ  ،فروش سهاماین اساسنامه و قبل از منقول و غیر منقول مربوط را بعد از انفاذ  اموال( شرکت مکلف است، 2)

 روز  تثبیت و تعیین ارزش نماید. 

کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان، مطابق احکام قانون، فروش و انتقال  موال غیرمنقول شرکت، بعد از تصویب( ا3)

 تواند.شده می

 تواند، اموال منقول و غیر منقول مازاد مربوط را بعد از تأیید هیئت نظارت به کرایه یا اجاره دهد. شرکت می (4)
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 فصل دوم

 سرمایه و سهام شرکت

 سرمایه

 نهم:مادۀ 

لیون و پنجصد و بیست و هفت یصد و هشتاد و شش م دو( 226.527.625) مبلغ ،( مجموع سرمایۀ شرکت1)

 باشد.افغانی می بیست و پنج و صدههزار و نُ

 باشد.م میسه صد هزاریک( 111،111) ( سرمایۀ شرکت منقسم به2)

 گذاری سهامقیمت

 دهم:مادۀ 

افغانی بوده که بعد از تقسیم مجموع سرمایه بر سهام، تعیین سه هزار ( 3.111( ارزش اسمی هر سهم مبلغ )1)

 گردد.می
 گیرد.پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت، صورت می( تعدیل ارزش اسمی سهم به اساس 2)
مالی و مُهر شرکت به نام آن به امضای رئیس کمیتۀ اجرایی و مسؤول  ( اسناد سهم بعد از پرداخت کامل ارزش3)

 گردد.ثبت و صادر می ،سهامدار

حاوی ارزش سهام، اسم و موقعیت دفتر مرکزی شرکت، اسم و نمبر تذکرۀ شخص که سهم  ،( سند سهم شرکت4)

 باشد.شود و تعداد سهامی که سند متذکره متضمن آن است، میبرایش صادر می

 سهامداران شرکت

 یازدهم:مادۀ 

 باشد.میدولتی  مداراسه ،در شرکت ،ت مالیهراوز( 1)

به پیشنهاد وزارت مالیه و تصویب کابینۀ جمهوری خصوصی و اشخاص حقیقی و حکمی دولتی  ها، ادارات( وزارت2)

 د.نتوانبوده می ،اسلامی افغانستان به حیث سهامدار شرکت

وزارت مالیه و تصویب کابینۀ جمهوری  ۀشرکت به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت، موافق ۀ( سرمای3)

 اسلامی افغانستان تزئید یا تنقیص شده می تواند.

 باشد.شرکت، متناسب به اندازۀ سهم آن می ( مسؤولیت و صلاحیت سهامدار4)

 تواند، شرکت تابعه )فرعی( را مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، تأسیس نماید.( شرکت می5)

 انتقال سهام و توزیع مفاد

  دوازدهم:مادۀ 

 می گیرد.های دولتی، صورت ام شرکت، مطابق احکام قانون شرکت( صدور و فروش سه1)
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به  اعم از دولتی و خصوصی( خرید، فروش و انتقال سهم میان سهامداران و سایر اشخاص حقیقی و حکمی 2)

تأیید هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت یا مجمع عمومی سهامداران شرکت، بعد از ثبت در دفتر سهام شرکت، 

 باشد.مدار اعتبار می
صورت گرفته نتواند، هیئت مدیره بعد از تأیید هیئت نظارت به استرداد  ( هرگاه انتقال سهم بنابر دلایل مؤجه3)

 نماید.قیمت سهم، اقدام می
( نحوۀ استفاده از مفاد به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت و تصویب مجمع عمومی سهامداران صورت 4)

 گیرد.می

 اموال منقول و غیرمنقول به حیث سهم

 سیزدهم:مادۀ 

بعد از تأیید هیئت مدیره  و ارزشموظف تعیین توسط کمیتۀ ، ول و غیرمنقول درصورت ضرورت شرکتاموال منق

 تواند.و تصویب هیئت نظارت و مجمع عمومی سهامداران به حیث سهم، قبول شده می

 ایجاد ذخایر مالی

 چهاردهم:مادۀ 

غیرمنقول، توسعۀ فعالیت ها، ارتقای  منقول و به منظور اعمار، ترمیم و احیای مجدد اموال ،تواندشرکت می( 1)

 ظرفیت و تشویق کارکنان مربوط از مفاد خالص خویش ذخایر ذیل را ایجاد نماید:
 ذخیرۀ توسعوی از یک الی پانزده فیصد. -1
 ذخیرۀ تشویقی از یک الی سه فیصد. -2

 .ذخیرۀ احتیاطی از یک الی دو فیصد -3

 تواند.بیشتر بوده نمی ،فیصد مفاد خالص شرکتبیست ( %21ماده از )( این 1( ذخایر مندرج فقرۀ )2)

 نماید.می فادۀ ذخایر مندرج این ماده، مدیریت( هیئت مدیره از طرز است3)

 استفاده از سرمایه

 پانزدهم:مادۀ 

بعد از موافقۀ وزارت مالیه و منظوری هیئت نظارت از سرمایۀ اصلی و مفاد خالص جهت بهبود و  ،تواندشرکت می

تی های دولر مصارف، مطابق احکام قانون شرکتو سای تادیۀ مالیه، محصول، دیونتوسعۀ فعالیت هدفمند بعد از 

 و این اساسنامه استفاده نماید.

 حساب بانکی

 شانزدهم:مادۀ 

های مربوط، مطابق احکام قانون شرکتو انجام فعالیت های اقتصادی  تواند، جهت نگهداری سرمایهمیرکت ( ش1)

 دولتی، حساب  بانکی را در داخل کشور افتتاح نماید.
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پالیسی تأیید شدۀ هیئت مدیره و منظوری هیئت نظارت، توسط کمیتۀ اجرائی،  ( استفاده از حساب بانکی طبق2)

 گیرد.صورت می

 حقوق و امتیازات

 هفدهم:مادۀ 

 رف طرح، از ط های دولتی توسط کمیتۀ اجرائیشرکت با رعایت احکام قانون شرکت ( حقوق و امتیازات کارکنان1)

 گردد.و بعد از منظوری هیئت نظارت، تطبیق می تأییدهیئت مدیره 
درنظرداشت خصوصیات و اهمیت وظیفه، مطابق قواعد داخلی منظورشدۀ شرکت با شرکت، ( اندازۀ مزد کارکنان 2)

 ،وضعیت مالی شرکت، میزان مشارکت شرکت در اقتصاد ملی، براساس اهلیت و سطح مهارت کارکنان تعیین

 گردد.می
ام احک رنظرداشت منافع درازمدت شرکت، مطابق( اندازۀ مزد اعضای تمام وقت هیئت مدیره و کمیتۀ اجرائی با د3)

 گردد.می عیینت ،های دولتیقانون شرکت

 نامه ها و قرارداد هاعقد موافقت

 دهم:هجمادۀ 

مطابق احکام قانون  ،المللینتواند، جهت تحقق اهداف مندرج این اساسنامه با مؤسسات ملی و بیشرکت می

 های دولتی، قرارداد های مشارکت عامه و خصوصی، موافقتنامه ها و قرارداد ها را عقد نماید.شرکت

 محصول ه ومالیدیه أت

 نزدهم:مادۀ 

 شرکت مکلف است، مطابق احکام قوانین مربوط، مالیه و محصول را تأدیه نماید.

 فصل سوم

 تشکیلات شرکت 

 تشکیلات

 بیستم:مادۀ 

 متشکل است از:شرکت 

 .مجمع عمومی سهامداران -1

 هیئت مدیره. -2

 کمیتۀ اجرائی. -3

 مجمع عمومی سهامداران

 بیست و یکم:مادۀ 

 باشد.می سهامدارمتشکل از اشخاص حقیقی و حکمی  ،سهامداران مجمع عمومی
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 وظایف و صلاحیت های مجمع عمومی سهامداران

 بیست و دوم:مادۀ 

اجراء و  ،قانون شرکت های دولتی خویش را مطابق احکاممجمع عمومی سهامداران، وظایف و صلاحیت های  

 اعمال می نماید.

 کسب نظر هیئت مدیره و ثبت تصامیم

 بیست و سوم:مادۀ 

در موارد سکتوری و تخصصی، نظر هیئت مدیره را  ند، جهت اتخاذ تصمیمتوا( مجمع عمومی سهامداران می1)

 نماید.کسب 

 گردد.تصامیم مجمع عمومی سهامداران در دفتر مخصوص، ثبت می( 2)

 هیئت نظارت 

 بیست و چهارم:مادۀ 

اجراء و های خویش را و وظایف و صلاحیت های دولتی تعیینکام قانون شرکتاعضای هیئت نظارت، مطابق اح

 نمایند.اعمال می

 هیئت مدیره

 پنجم: بیست ومادۀ 

 قانون شرکت های دولتی ایفاءمطابق احکام  شرکت، مدیریت( هیئت مدیره، نقش مرکزی و استراتیژیک را در 1)

 نماید.می

 باشد. ( هیئت مدیره به هیئت نظارت و مجمع عمومی سهامداران، پاسخگو می2)

 در هیئت مدیره شرایط عضویت

 بیست و ششم:مادۀ 

 اقل سند لیسانسولتی، داشتن حدهای دعلاوه بر شرایط مندرج قانون شرکتبرای نامزد عضویت هیئت مدیره، 

 باشد.نیز شرط می یا رشته مربوط فعالیت شرکت، منجمنت، اقتصاد هاییکی از رشته

 ترکیب هیئت مدیره

 بیست و هفتم:مادۀ 

 باشد.مرکب از سه الی هفت عضو بصورت تاق می ،هیئت مدیرۀ شرکت( 1)

ادۀ م ط مندرجایهای دولتی و رعایت شر( یک ثلث اعضای غیراجرائی هیئت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت 2)

 د.نگردبیست و ششم این اساسنامه، تعیین می

 استعفاء

 بیست و هشتم:مادۀ 

 توانند، استعفاء دهند.اعضای اجرائی و غیراجرائی هیئت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی می
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 وظایف و صلاحیت های هیئت مدیره

 بیست و نهم:مادۀ 

 نماید.اعمال میاجراء و وظایف و صلاحیت های خویش را مطابق احکام قانون شرکت های دولتی،  ،هیئت مدیره

 اطلاع دهی از تدویر جلسه

 سی ام:مادۀ 

( 42از تاریخ، وقت و مکان تدویر جلسه به هیئت مدیره حداقل ) رئیس کمیتۀ اجرائی شرکت مکلف است( 1)

 ساعت قبل از تدویر جلسه اطلاع دهد، مگر اینکه اعضای هیئت مدیره طور دیگر موافقه نمایند.

دعوت نماید، در این صورت  مربوطتواند، از مسؤولین شرکت جهت اشتراک در جلسات ( هیئت مدیره می2)

 باشند.مسؤولین شرکت بدون حق رأی می

 هیئت مدیرهجلسات 

 سی و یکم:مادۀ 

 گردد.جلسات هیئت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی دایر می

 ارائه شکایت

 وم:سی و دمادۀ 

مطابق احکام قانون شرکت های توانند، شکایت خویش را در ارتباط به امور شرکت، اشخاص حقیقی و حکمی می

دولتی و این اساسنامه به رئیس کمیتۀ اجرائی ارائه نمایند. در صورت عدم قناعت به تصمیم رئیس کمیتۀ اجرائی، 

 ت نظارت مراجعه نمایند.ئتوانند به هیمی

 استخدام متخصصین

 م:سی و سومادۀ 

ق تأیید هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت، مطابالمللی شرکت، به پیشنهاد کمیتۀ اجرائی، ( متخصصین بین1)

 گردند.احکام قانون شرکت های دولتی و سایر اسناد تقنینی استخدام می

 رعایت احکام قانون با مربوطت تطبیق بهتر اهداف و پالیسرری تواند، متخصررصررین داخلی را جهشرررکت می( 2)

 استخدام نماید. ،های دولتیشرکت

 تشکیل کمیتۀ اجرائی 

 م:چهارسی و مادۀ 

 کمیتۀ اجرائی شرکت متشکل است از:

 رئیس عمومی )رئیس اجرائی( شرکت به حیث رئیس. -1

 مالی و اداری شرکت به حیث عضو. ولؤمس -2

 عملیاتی شرکت به حیث عضو.ول ؤمس -3
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 تجارتی شرکت به حیث عضو. ولؤمس -4

 مسؤول تخنیکی شرکت به حیث عضو. -4

 ئیس کمیتۀ اجرائی ر

 م:سی و پنجمادۀ 

 باشد.( رئیس کمیتۀ اجرائی ممثل قانونی و مسؤول پیشبرد امور شرکت می1)

برای مدت سه سال تعیین و ایفای  ،های دولتیمطابق احکام قانون شرکت ،( رئیس و اعضای کمیتۀ اجرائی2)

 باشد.ها صرف برای یک دورۀ دیگر مجاز مینمایند. تعیین مجدد آنوظیفه می

 های کمیتۀ اجرائی صلاحیتوظایف و 

 م:سی و ششمادۀ 

 نماید.اعمال می اجراء و ،( کمیتۀ اجرائی وظایف و صلاحیت های خود را مطابق احکام قانون شرکت های دولتی1)
 نماید.( کمیتۀ اجرائی به منظور تنظیم امور اجرائی در هفته یک یا دو بار، جلسه دایر می2)

 باشد.اجرائی، حضور اکثریت اعضای آن می( نصاب تدویر جلسه کمیتۀ 3)

 گردد.میمربوط، ثبت دفتر  ت آرای اعضای حاضر جلسه اتخاذ و دربه اکثری ( تصامیم کمیتۀ اجرائی4)

 کارکنان شرکت ، تبدیلی و عزلاستخدام

 تم:سی و هفمادۀ 

های دولتی در مشوره با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و کارکنان شرکت، مطابق احکام قانون شرکت( 1)

خدمات ملکی از فهرست اشخاص واجد شرایط، مطابق قواعد داخلی منظور شدۀ شرکت استخدام، تبدیل و عزل 

 گردند. می

 باشد.قابل تطبیق نمی( قانون کارکنان خدمات ملکی بر مسؤولین و سایر کارکنان شرکت، 2) 

 تطبیق پروژه ها از طریق مشارکت عامه و خصوصی

 م:شتهسی و مادۀ 

یق تطب ،تواند، مطابق احکام قانون مشارکت عامه و خصوصی، پروژه های مربوط را با سکتور خصوصیشرکت می

 نماید.

 تفتیش(وظایف کمیتۀ بررسی )

 م:نهسی و مادۀ 

 نماید.می ت های دولتی، وظایف خویش را اجراءمطابق احکام قانون شرک ،تفتیش(کمیتۀ بررسی )
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 فصل چهارم

 امور مالی و حسابی

 سال مالی

 م:چهلمادۀ 

 گردد.ختم می ،سال مالی شرکت از اول جدی آغاز و در سی ام قوس سال بعدی

 دهیسیستم حسابداری و گزارشتهیۀ 

 م:یکچهل و مادۀ 

( و IFRSدهی مالی )المللی گزارش، مطابق معیارهای بیندهی مالی شرکتسیستم حسابداری و گزارش

 گردد.های پیشنهادی هیئت نظارت، تهیه میرهنمود

 استفاده از جدول معیارهای حسابات مالی

 وم:چهل و دمادۀ   

در اجرای امور مالی و حسابی  که توسط هیئت نظارت تهیه گردیده ( شرکت از جدول معیارهای حسابات مالی1) 

 نماید.استفاده می

را تطبیق نموده و سیستم حسابات مالی  (Double-Entry( شرکت مکلف است، سیستم حسابداری دوطرفه )2)

 کمپیوتری )الکترونیکی( را بر اساس پیشنهاد ارائه شده از طرف هیئت نظارت، عملی نماید.

 بررسی )تفتیش( صورت حسابات

 م:سوچهل و مادۀ 

 گردد.( صورت حساب سالانۀ شرکت در هر سال بررسی می1)
 د.درگمیبررسی  ،های دولتیش( مالی، مطابق احکام قانون شرکت( حسابات مالی شرکت از جانب بررس )مفت2)

 گردد.ارائه می ،های دولتیدۀ شرکت، مطابق احکام قانون شرکت( صورت حسابات مالی بررسی ش3)

ون مطابق احکام قان ،صورت ضرورت توسط ادارۀ عالی تفتیش( فعالیت های اقتصادی، مالی و حسابی شرکت در 4)

 .دردگمیبررسی ، ادارۀ عالی تفتیش

  بررس )مفتش(استخدام 

 م:چهارچهل و مادۀ 

احکام قانون از شرکت، مطابق مفتش( مالی خارج س )کار بررمزد استخدام، عزل، نحوۀ عقد قرارداد و پرداخت 

 گیرد.های دولتی، صورت میشرکت

 توزیع مفاد سهام

 م:پنجچهل و مادۀ 

، ی هیئت نظارتموافقۀ قبل باهای دولتی و این اساسنامه تواند، مطابق احکام قانون شرکتی( هیئت مدیره م1)

 سرمایه را اعلام و زمینۀ تأدیه آنرا از طرف شرکت فراهم نماید. پالیسی مفاد سهام
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 گیرد.های دولتی، صورت میام شرکت، مطابق احکام قانون شرکتتوزیع مفاد سه( 2)

 بودجۀ شرکت

 م:ششچهل و مادۀ 

 گیرد.های دولتی، صورت میجۀ شرکت، مطابق احکام قانون شرکتطرح، ترتیب، تصویب و اجرای بود

 ارائه گزارش

 تم:چهل و هفمادۀ 

مصارف خویش را طور ماهوار به ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست اجراآت، عواید و گزارش  مکلف است، شرکت( 1)

 ارائه نماید. ،جمهوری اسلامی افغانستان

( این ماده 1گزارش مندرج فقرۀ ) ( ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان مکلف است،2) 

 ارائه نماید. ،امی افغانستانکابینۀ جمهوری اسل به شورای عالی اقتصادی ورا توحید و طور ربعوار 

 تهیه و نشر نماید. ،های دولتیمکلف است، گزارش سالانۀ خویش را مطابق احکام قانون شرکت شرکت (3)

 فصل پنجم

 احکام متفرقه

 انحلال و تصفیۀ شرکت

 م:شتچهل و همادۀ 

براساس پیشنهاد وزارت مالیه، های دولتی شرکت، مطابق احکام قانون شرکت( ادغام، انقسام، واگذاری یا انحلال 1)

 گیرد.صورت می ،موافقۀ هیئت نظارت و تصویب کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان

های دولتی و طرزالعمل مربوط، صورت در شرکت، مطابق احکام قانون شرکت( مراحل تصفیه و تطبیق حسابات 2)

 گیرد.می

نمود، درصورتی که اموال منقول یا غیرمنقول آن فعالیت می سکتوردر  مطبعۀ صکوکتصدی مالیه که  وزارت( 3)

 را به شرکت تسلیم نماید. آنها را در تصرف داشته باشد، مکلف است، تصدی یا اسناد آن

 ایجاد سیستم الکترونیکی و نگهداری اسناد

 :چهل و نهم مادۀ

حقوقی، مطابق احکام قانون شرکت های ( شرکت جهت ثبت، نگهداری و استفادۀ بعدی اسناد مالی، حسابی و 1)

 برد.دولتی، سیستم الکترونیکی را به تفکیک هارد و سافت کاپی ایجاد و بکار می

 گردد. ( سیستم نگهداری اسناد شرکت، جهت ارائه گزارش و معلومات مورد نیاز به ادارات ذیربط وصل )لینک( می2)

 ایجاد ویب سایت

 :پنجاهممادۀ 

ها، ابتکارات، تشویق کارکنان و فراهم نمودن زمینۀ رقابت سالم، مطابق آوردها، دستفعالیتشرکت جهت نشر 

 نماید.احکام قانون شرکت های دولتی، ویب سایت را ایجاد می
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 اسناد مدار اعتبار

 مادۀ پنجاه و یکم:

شرکت که مطابق احکام  اسناد مالینامه ها، اسناد حواله و سایر توافقم، قراردادها، اموال منقول و غیرمنقولاسناد 

 باشد.امضاء گردیده باشد، مدار اعتبار می ،قانون

 حفظ اسرار شرکت

 مادۀ پنجاه و دوم:

ولتی، های دمالی، مطابق احکام قانون شرکت )مفتشین(اعضای هیئت مدیره، مسؤولین شرکت، کارکنان و بررسان

 باشند.مکلف به حفظ اسرار شرکت می

 تعدیل اساسنامه

 پنجاه و سوم:مادۀ 

احکام این اساسنامه به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت و تصویب کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان ( 1)

 .می گرددهای دولتی، تعدیل مطابق احکام قانون شرکت

ون احکام قان، های دولتیاحکام قانون شرکت باحکمی از احکام این اساسنامه  درصورت تشخیص عدم مطابقت( 2)

 شود.رجح دانسته میهای دولتی مُشرکت

 مُهر و نشان

 م:چهارپنجاه و مادۀ 

 باشد.شرکت، دارای مُهر و نشان مخصوص می

 انفاذ تاریخ 

 م:پنجپنجاه و مادۀ 

منتشرۀ جریدۀ رسمی  تصدی مطبعه صکوک در جریدۀ رسمی نافذ و اساسنامۀ  این اساسنامه از تاریخ  نشر

 گردد.لغو می 15/7/1366مؤرخ  (642)شماره 



 

 حکم
س جمهوری اسلامی افغانستان رئی  

هوتل هاشرکت دولتی  اساسنامۀدر مورد انفاذ   

(1362) :شماره  

  63/9/2699: تاریخ

اول : مادۀ  

 کسبیم  18/9/1999(  ؤرخ 27شمسره ) به اسسس  صوب را که  هوتل هس شرکت دولتی اساسسامس  

ور اردیده است،  مظااسده تصویب گاا(  55( فصل و ) 5لس ی افغسنستسن به داخل )ااجمهوری اس

 دارم. ی

 مادۀ دوم:

دۀ  ذکور در جری  اسسسمس کسبیم  جمهوری اسالس ی افغسنسامسن و  تن  این حکم همراه بس  صاوب 

 گردد.رسمی نشر 

 محمد اشرف غنی 

افغانستان  اسلامی رئیس جمهوری  



 

 مصوبۀ

 کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان

هوتل هاشرکت دولتی  اساسنامۀدر مورد طرح   

 (17شماره: )

 28/9/2699تاریخ: 

خ  ؤر را در جلس  هوتل هسشارکت دولتی  اساسسامس  کسبیم  جمهوری اسالس ی افغسنساتسن، حر  

 تصویب قرار داد. (  سده  ورد55( فصل و )5خویش به داخل ) 18/9/1999

 

 محمد اشرف غنی 

 رئیس جمهوری اسلامی افغانستان 
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 هاهوتل دولتی شرکتاساسنامۀ 

 فصل اول

 احکام عمومی

 مبنی

 اول:مادۀ 

 های دولتی، وضع گردیده است.حکام مواد پنجم و ششم قانون شرکتاین اساسنامه در روشنی ا

 اهداف شرکت

 دوم:مادۀ 

 نماید:به منظور تحقق اهداف ذیل، فعالیت می هاهوتلشرکت دولتی 

 اصل مفیدیت و مؤثریت.نی برتهوتلداری مبرشد و توسعۀ خدمات  -1

با درنظرداشت اصل مصونیت غذائی و محیط به مهمانان داخلی و خارجی  هوتلداری معیاری خدماتعرضۀ  -2

 .یزیست

گیری شرکت، جهت تحقق اهداف انکشاف ملی، رشد اقتصادی، توسعۀ اجتماعی و ایجاد فراهم نمودن زمینۀ سهم -3

 شغل.

 گذاری خصوصی در شرکت.زمینۀ جذب سرمایهفراهم نمودن  -4

 مالی شرکت. ۀبنی تقویت کسب منفعت و -5

 اصطلاحات

 سوم:مادۀ 

های دولتی که در این اساسنامه از آن تذکر بعمل آمده است، همان لاحات مندرج مادۀ سوم قانون شرکتاصط

 نماید.مفاهیم را افاده می

 اختصاری نام

 چهارم:مادۀ 

 شود.نام شرکت یاد میه این اساسنامه ب درها هوتلدولتی ( شرکت 1)

 گردد.های دولتی در این اساسنامه به نام هیئت نظارت یاد می( هیئت نظارت شرکت2)

 دفتر شرکت

 پنجم:مادۀ 

های آن عندالضرورت در نقاط مختلف کشور تأسیس شده و نمایندگی بوده کابلدفتر مرکزی شرکت در شهر 

 تواند.می
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 شرکت یتشخص

 ششم:مادۀ 

 باشد.شرکت، دارای شخصیت حکمی و بیلانس حسابی مستقل می

 رعایت اسناد تقنینی

 هفتم: مادۀ

های دولتی، این اساسنامه و سایر اسناد نون اساسی افغانستان، قانون شرکتهای خود احکام قاشرکت در فعالیت

 نماید.تقنینی مرتبط را رعایت می

 های شرکتوظایف و صلاحیت

 هشتم:مادۀ 

 باشد:های ذیل میدارای وظایف و صلاحیت ،شرکت (1)

 .مربوط انکشافی و مالی بازسازی، های عملیاتی، تجارتی،پلانلوایح، برنامه ها و تطبیق  و طرح -1

 .به مشتریان خدمات هوتلداریه ارائ ۀنوآوری در عرص و زمینۀ اصلاحات نمودن فراهم -2

  .شرکتعواید  افزایش و توسعۀ فعالیتی مربوط، جهت هادارائیاستفادۀ مناسب از  -3

 های مؤثر بازاریابی جهت ارتقای سطح عواید و جلب رضایت مشتریان.استفاده از روش -4

حقیقی و  اشخاصو سایر  غیر دولتی مواد مورد ضرورت با ادارات دولتی، ۀتهیو  محصولات عقد قرارداد عرضۀ -5

 .با درنظرداشت احکام اسناد تقنینی مربوط حکمی

 بسته بندی محصولات تولید شده مطابق معیار ها و ستندرد های ملی و بین المللی. -6

  .بازسازی و تجهیز متداوم تمام بخشهای شرکت با استفاده از تکنالوژی عصری -7

 .مسلکی، تخنیکی و اداریدر بخش های و مهارت کارکنان  ارتقای سطح دانش فراهم نمودن زمینۀ -8

 های مسلکی، تخنیکی، فنی و اداری.در بخش مربوطفراهم نمودن تسهیلات کاری برای کارکنان  -9

 .مطابق اسناد تقنینی دهیگزارشتدارکاتی و  ،مالی، حسابیو شفاف ایجاد سیستم مؤثر  -11

 .مربوطهای گذاری سکتور خصوصی در فعالیتجلب سرمایه -11

ه ، باین اساسنامه و قبل از فروش سهاممنقول مربوط را بعد از انفاذ منقول و غیر اموالکلف است، ( شرکت م2)

 نرخ روز  تثبیت و تعیین ارزش نماید.

نتقال  اکابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان، مطابق احکام قانون، فروش و  تصویب ( اموال غیرمنقول شرکت، بعد از 3)

 تواند.شده می

  به کرایه یا اجاره دهد. تهیئت نظاریید تأاموال منقول و غیر منقول مازاد مربوط را بعد از   تواند،( شرکت می4) 
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 فصل دوم

 سرمایه و سهام شرکت

 سرمایه

 نهم:مادۀ 

صد و سه هزار و  هفتصد و پنجاه و ششلیون و یمشصت و دو ( 6266576375)مبلغ  ،( مجموع سرمایۀ شرکت1)

 باشد.افغانی میپنج تاد و فه

 باشد.می مسههزار ده ( 116111) ( سرمایۀ شرکت منقسم به2)

 گذاری سهامقیمت

 دهم:مادۀ 

سهام، تعیین مجموع سرمایه برافغانی بوده که بعد از تقسیم  هزار هفت (76111) ( ارزش اسمی هر سهم مبلغ1)

 گردد.می
 گیرد.مدیره و تصویب هیئت نظارت، صورت می( تعدیل ارزش اسمی سهم به اساس پیشنهاد هیئت 2)

مالی و مُهر شرکت به نام  و مسؤول آن به امضای رئیس کمیتۀ اجرایی ( اسناد سهم بعد از پرداخت کامل ارزش3)

 گردد.ثبت و صادر می ،سهامدار

حاوی ارزش سهام، اسم و موقعیت دفتر مرکزی شرکت، اسم و نمبر تذکرۀ شخص که سهم  ،( سند سهم شرکت4)

 باشد.شود و تعداد سهامی که سند متذکره متضمن آن است، میبرایش صادر می

 سهامداران شرکت

 یازدهم:مادۀ 

 باشد.سهامدار دولتی می، در شرکت ،ت مالیهاروز( 1)

به پیشنهاد وزارت مالیه و تصویب کابینۀ جمهوری خصوصی و اشخاص حقیقی و حکمی  دولتیادارات  ،هاوزارت( 2)

 د.نتوانبوده می، به حیث سهامدار شرکتاسلامی افغانستان 

وزارت مالیه و تصویب کابینۀ جمهوری  ۀ، موافقنظارتمدیره، تأیید هیئت پیشنهاد هیئت به شرکت  ۀسرمای( 3)

 تواند.شده میافغانستان تزئید یا تنقیص اسلامی 

 باشد.، متناسب به اندازۀ سهم آن میشرکت ( مسؤولیت و صلاحیت سهامدار4)

 تواند، شرکت تابعه )فرعی( را مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، تأسیس نماید.شرکت می( 5)

 انتقال سهام و توزیع مفاد

  دوازدهم:مادۀ 

 گیرد.صورت می ،های دولتیام شرکت، مطابق احکام قانون شرکت( صدور و فروش سه1)
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 به اعم از دولتی و خصوصی( خرید، فروش و انتقال سهم میان سهامداران و سایر اشخاص حقیقی و حکمی 2)

تأیید هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت یا مجمع عمومی سهامداران شرکت، بعد از ثبت در دفتر سهام شرکت، 

 باشد.مدار اعتبار می
گرفته نتواند، هیئت مدیره بعد از تأیید هیئت نظارت به استرداد هرگاه انتقال سهم بنابر دلایل مؤجه صورت  (3)

 نماید.قیمت سهم، اقدام می
( نحوۀ استفاده از مفاد به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت و تصویب مجمع عمومی سهامداران صورت 4)

 گیرد.می

 اموال منقول و غیرمنقول به حیث سهم

 سیزدهم:مادۀ 

و بعد از تأیید هیئت مدیره ارزش تعیین  مؤظف کمیتۀ توسط، صورت ضرورت شرکتغیرمنقول دراموال منقول و 

 تواند.قبول شده می ،و تصویب هیئت نظارت و مجمع عمومی سهامداران به حیث سهم

 ایجاد ذخایر مالی

 چهاردهم:مادۀ 

ها، ارتقای غیرمنقول، توسعۀ فعالیت منقول واموال دد به منظور اعمار، ترمیم و احیای مج ،تواندشرکت می( 1)

 ظرفیت و تشویق کارکنان مربوط از مفاد خالص خویش ذخایر ذیل را ایجاد نماید:
 ذخیرۀ توسعوی از یک الی پانزده فیصد. -1

 ذخیرۀ تشویقی از یک الی سه فیصد. -2

 خیرۀ احتیاطی از یک الی دو فیصد.ذ -3

 تواند.بیشتر بوده نمی ،مفاد خالص شرکت ( بیست فیصد%21)( این ماده از 1( ذخایر مندرج فقرۀ )2)

 نماید.می دیریتم ،( هیئت مدیره از طرز استفادۀ ذخایر مندرج این ماده3)

 استفاده از سرمایه

 پانزدهم:مادۀ 

بعد از موافقۀ وزارت مالیه و منظوری هیئت نظارت از سرمایۀ اصلی و مفاد خالص جهت بهبود و  ،تواندشرکت می

تی های دولر مصارف، مطابق احکام قانون شرکتو سای تادیۀ مالیه، محصول، دیونتوسعۀ فعالیت هدفمند بعد از 

 و این اساسنامه استفاده نماید.

 حساب بانکی

 شانزدهم:مادۀ 

های ، مطابق احکام قانون شرکتمربوطانجام فعالیت های اقتصادی و  هسرمایتواند، جهت نگهداری ( شرکت می1)

 دولتی، حساب  بانکی را در داخل کشور افتتاح نماید.
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ی، هیئت نظارت، توسط کمیتۀ اجرائمنظوری پالیسی تأیید شدۀ هیئت مدیره و  بق( استفاده از حساب بانکی ط2)

 گیرد.میصورت 

 حقوق و امتیازات

 هفدهم:مادۀ 

 رفطرح، از ط های دولتی توسط کمیتۀ اجرائیشرکت با رعایت احکام قانون شرکت ( حقوق و امتیازات کارکنان1)

 گردد.بعد از منظوری هیئت نظارت، تطبیق می وتأیید هیئت مدیره 
شرکت با درنظرداشت خصوصیات و اهمیت وظیفه، مطابق قواعد داخلی منظورشدۀ  ،شرکت( اندازۀ مزد کارکنان 2)

 تعیین ،وضعیت مالی شرکت، میزان مشارکت شرکت در اقتصاد ملی، براساس اهلیت و سطح مهارت کارکنان

 گردد.می
ام احک رنظرداشت منافع درازمدت شرکت، مطابق( اندازۀ مزد اعضای تمام وقت هیئت مدیره و کمیتۀ اجرائی با د3)

 گردد.می عیینت ،دولتیهای قانون شرکت

 هاها و قراردادعقد موافقت نامه

 دهم:هجمادۀ 

مطابق احکام قانون  ،المللینتواند، جهت تحقق اهداف مندرج این اساسنامه با مؤسسات ملی و بیشرکت می

 ها را عقد نماید. خصوصی، موافقتنامه ها و قرارداد های دولتی، قرارداد های مشارکت عامه وشرکت

 ه و محصولمالیدیه أت

 نزدهم:مادۀ 

 شرکت مکلف است، مطابق احکام قوانین مربوط، مالیه و محصول را تأدیه نماید.

 فصل سوم

 تشکیلات شرکت 

 تشکیلات

 بیستم:مادۀ 

 متشکل است از:شرکت 

 .مجمع عمومی سهامداران -1

 هیئت مدیره. -2

 کمیتۀ اجرائی. -3

 مجمع عمومی سهامداران

 بیست و یکم:مادۀ 

 باشد.می سهامدارمتشکل از اشخاص حقیقی و حکمی  ،مجمع عمومی سهامداران
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 های مجمع عمومی سهامدارانوظایف و صلاحیت

 بیست و دوم:مادۀ 

اعمال  اجراء و ،های دولتیقانون شرکت خویش را مطابق احکامهای عمومی سهامداران، وظایف و صلاحیتمجمع  

 نماید.می

 ثبت تصامیمکسب نظر هیئت مدیره و 

 بیست و سوم:مادۀ 

و تخصصی، نظر هیئت مدیره را  در موارد سکتوری تصمیماتخاذ د، جهت توانسهامداران میمجمع عمومی  (1)

 نماید.کسب 

 گردد.تصامیم مجمع عمومی سهامداران در دفتر مخصوص، ثبت می( 2)

 هیئت نظارت 

 بیست و چهارم:مادۀ 

 اجراء وهای خویش را وظایف و صلاحیت و های دولتی تعیینقانون شرکتکام اعضای هیئت نظارت، مطابق اح

 نمایند.اعمال می

 هیئت مدیره

 پنجم: بیست ومادۀ 

 اءیفاهای دولتی قانون شرکتمطابق احکام  شرکت، مدیریتدر استراتیژیک را ( هیئت مدیره، نقش مرکزی و 1)

 نماید.می

 باشد. ( هیئت مدیره به هیئت نظارت و مجمع عمومی سهامداران، پاسخگو می2)

 در هیئت مدیره شرایط عضویت

 بیست و ششم:مادۀ 

 اقل سند لیسانسولتی، داشتن حدهای دشرایط مندرج قانون شرکت امزد عضویت هیئت مدیره، علاوه بربرای ن

 باشد.نیز شرط می ،فعالیت شرکتیا رشته مربوط منجمنت  ،اقتصادهای یکی از رشته

 ترکیب هیئت مدیره

 بیست و هفتم:مادۀ 

 باشد.عضو بصورت تاق می سه الی هفت مرکب از ،ئت مدیرۀ شرکت( هی1)

ادۀ م مندرج طایشرهای دولتی و رعایت ت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت( یک ثلث اعضای غیراجرائی هیئ2)

 د.نگردبیست و ششم این اساسنامه، تعیین می

 استعفاء

 بیست و هشتم:مادۀ 

 توانند، استعفاء دهند.های دولتی میت مدیره، مطابق احکام قانون شرکتاعضای اجرائی و غیراجرائی هیئ
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 های هیئت مدیرهوظایف و صلاحیت

 بیست و نهم:مادۀ 

 نماید.اعمال می اجراء وهای دولتی، خویش را مطابق احکام قانون شرکت هایوظایف و صلاحیت ،هیئت مدیره

 دهی از تدویر جلسه اطلاع

 سی ام:مادۀ 

( 48از تاریخ، وقت و مکان تدویر جلسه به هیئت مدیره حداقل ) ،رئیس کمیتۀ اجرائی شرکت مکلف است( 1)

 ساعت قبل از تدویر جلسه اطلاع دهد، مگر اینکه اعضای هیئت مدیره طور دیگر موافقه نمایند.

دعوت نماید، در این صورت  مربوطتواند، از مسؤولین شرکت جهت اشتراک در جلسات ( هیئت مدیره می2)

 باشند.مسؤولین شرکت بدون حق رأی می

 هیئت مدیرهجلسات 

 سی و یکم:مادۀ 

 گردد.دایر می ،های دولتیت مدیره، مطابق احکام قانون شرکتجلسات هیئ

 ارائه شکایت

 وم:سی و دمادۀ 

های مطابق احکام قانون شرکتشرکت، توانند، شکایت خویش را در ارتباط به امور اشخاص حقیقی و حکمی می

صورت عدم قناعت به تصمیم رئیس کمیتۀ اجرائی، س کمیتۀ اجرائی ارائه نمایند. دردولتی و این اساسنامه به رئی

 ت نظارت مراجعه نمایند.ئتوانند به هیمی

 استخدام متخصصین

 م:سی و سومادۀ 

ظارت، مطابق ت نتأیید هیئت مدیره و تصویب هیئالمللی شرکت، به پیشنهاد کمیتۀ اجرائی، ( متخصصین بین1)

 گردند.های دولتی و سایر اسناد تقنینی استخدام میاحکام قانون شرکت

رعایت احکام قانون  با مربوطتواند، متخصصین داخلی را جهت تطبیق بهتر اهداف و پالیسی ( شرکت می2)

 .استخدام نماید، دولتیهای شرکت

 تشکیل کمیتۀ اجرائی 

 م:چهارسی و مادۀ 

 کمیتۀ اجرائی شرکت متشکل است از:

 رئیس عمومی )رئیس اجرائی( شرکت به حیث رئیس. -1

 مالی و اداری شرکت به حیث عضو. مسؤول -2

 عملیاتی شرکت به حیث عضو. مسؤول -3

 تجارتی شرکت به حیث عضو.مسؤول  -4
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 رئیس کمیتۀ اجرائی 

 م:سی و پنجمادۀ 

 باشد.اجرائی ممثل قانونی و مسؤول پیشبرد امور شرکت می( رئیس کمیتۀ 1)

برای مدت سه سال تعیین و ایفای  ،های دولتیمطابق احکام قانون شرکت ،ۀ اجرائی( رئیس و اعضای کمیت2)

 باشد.ها صرف برای یک دورۀ دیگر مجاز مینمایند. تعیین مجدد آنوظیفه می

 های کمیتۀ اجرائی وظایف و صلاحیت

 م:سی و ششمادۀ 

 نماید.اعمال می اجراء و ،های دولتیی خود را مطابق احکام قانون شرکتها( کمیتۀ اجرائی وظایف و صلاحیت1)

 نماید.( کمیتۀ اجرائی به منظور تنظیم امور اجرائی در هفته یک یا دو بار، جلسه دایر می2)

 باشد.می( نصاب تدویر جلسه کمیتۀ اجرائی، حضور اکثریت اعضای آن 3)

 گردد.میثبت  ،مربوطدفتر در  به اکثریت آرای اعضای حاضر جلسه اتخاذ و ( تصامیم کمیتۀ اجرائی4)

 کارکنان شرکت و عزل ی، تبدیلاستخدام

 تم:سی و هفمادۀ 

های دولتی در مشوره با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و کارکنان شرکت، مطابق احکام قانون شرکت( 1)

از فهرست اشخاص واجد شرایط، مطابق قواعد داخلی منظور شدۀ شرکت استخدام، تبدیل و عزل خدمات ملکی 

 گردند.می

 باشد.( قانون کارکنان خدمات ملکی بر مسؤولین و سایر کارکنان شرکت، قابل تطبیق نمی2)

 ها از طریق مشارکت عامه و خصوصیتطبیق پروژه

 م:شتهسی و مادۀ 

ق تطبی ،های مربوط را با سکتور خصوصیانون مشارکت عامه و خصوصی، پروژهاحکام قتواند، مطابق شرکت می

 نماید.

 تفتیش(وظایف کمیتۀ بررسی )

 م:نهسی و مادۀ 

 نماید.می جراءرا اهای دولتی، وظایف خویش مطابق احکام قانون شرکت ،تفتیش()کمیتۀ بررسی 

 

 فصل چهارم

 امور مالی و حسابی

 سال مالی

 م:چهلمادۀ 

 گردد.ختم می ،سال مالی شرکت از اول جدی آغاز و در سی ام قوس سال بعدی
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 دهیسیستم حسابداری و گزارشتهیۀ 

 م:یکچهل و مادۀ 

( و IFRSدهی مالی )المللی گزارشمطابق معیارهای بین ،دهی مالی شرکتسیستم حسابداری و گزارش

 گردد.هیئت نظارت، تهیه می های پیشنهادیرهنمود

 استفاده از جدول معیارهای حسابات مالی

 وم:چهل و دمادۀ   

در اجرای امور مالی و حسابی  که توسط هیئت نظارت تهیه گردیده ( شرکت از جدول معیارهای حسابات مالی1) 

 نماید.استفاده می

الی م( را تطبیق نموده و سیستم حسابات Double-Entry( شرکت مکلف است، سیستم حسابداری دوطرفه )2)

 اساس پیشنهاد ارائه شده از طرف هیئت نظارت، عملی نماید.کمپیوتری )الکترونیکی( را بر

 تفتیش( صورت حساباتبررسی )

 م:سوچهل و مادۀ 

 گردد.بررسی می در هر سال( صورت حساب سالانۀ شرکت 1)

 د.درگبررسی می ،دولتیهای ش( مالی، مطابق احکام قانون شرکت( حسابات مالی شرکت از جانب بررس )مفت2)

 گردد.ارائه می ،های دولتیدۀ شرکت، مطابق احکام قانون شرکت( صورت حسابات مالی بررسی ش3)

ن مطابق احکام قانو ،صورت ضرورت توسط ادارۀ عالی تفتیشی اقتصادی، مالی و حسابی شرکت درها( فعالیت4)

 د.درگبررسی می، ادارۀ عالی تفتیش

  بررس )مفتش(استخدام 

 م:چهارچهل و مادۀ 

از شرکت، مطابق احکام قانون )مفتش( مالی خارج  کار بررس مزداستخدام، عزل، نحوۀ عقد قرارداد و پرداخت 

 گیرد.های دولتی، صورت میشرکت

 توزیع مفاد سهام

 م:پنجچهل و مادۀ 

، ی هیئت نظارتموافقۀ قبل باهای دولتی و این اساسنامه تواند، مطابق احکام قانون شرکتی( هیئت مدیره م1)

 را اعلام و زمینۀ تأدیه آنرا از طرف شرکت فراهم نماید. سرمایه سهامپالیسی مفاد 

 گیرد.های دولتی، صورت میام شرکت، مطابق احکام قانون شرکت( توزیع مفاد سه2)

 بودجۀ شرکت

 م:ششچهل و مادۀ 

 گیرد.های دولتی، صورت میقانون شرکتجۀ شرکت، مطابق احکام طرح، ترتیب، تصویب و اجرای بود
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 ارائه گزارش

 تم:هف چهل ومادۀ 

اجراآت، عواید و مصارف خویش را طور ماهوار به ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست گزارش  مکلف است، شرکت( 1)

 ارائه نماید. ،جمهوری اسلامی افغانستان

( این ماده 1گزارش مندرج فقرۀ ) افغانستان مکلف است،( ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری اسلامی 2)

 ارائه نماید. ،کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به شورای عالی اقتصادی و را توحید و طور ربعوار

 نشر نماید. تهیه و ،های دولتیمکلف است، گزارش سالانۀ خویش را مطابق احکام قانون شرکت شرکت (3)

 فصل پنجم

 احکام متفرقه

 انحلال و تصفیۀ شرکت

 م:شتچهل و همادۀ 

های دولتی براساس پیشنهاد وزارت مالیه، شرکت، مطابق احکام قانون شرکت( ادغام، انقسام، واگذاری یا انحلال 1)

 گیرد.صورت می ،موافقۀ هیئت نظارت و تصویب کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان

های دولتی و طرزالعمل مربوط، صورت مطابق احکام قانون شرکتدر شرکت، ( مراحل تصفیه و تطبیق حسابات 2)

 گیرد.می

نمود، درصورتی که اموال منقول یا غیر آن فعالیت می سکتورها در هوتلتصدی اطلاعات و فرهنگ که  ( وزارت3)

 را به شرکت تسلیم نماید. در تصرف داشته باشد، مکلف است، آن ها رامنقول تصدی یا اسناد آن

 ایجاد سیستم الکترونیکی و نگهداری اسناد

 :چهل و نهم مادۀ

های و حقوقی، مطابق احکام قانون شرکت( شرکت جهت ثبت، نگهداری و استفادۀ بعدی اسناد مالی، حسابی 1)

 برد.دولتی، سیستم الکترونیکی را به تفکیک هارد و سافت کاپی ایجاد و بکار می

 گردد. ( سیستم نگهداری اسناد شرکت، جهت ارائه گزارش و معلومات مورد نیاز به ادارات ذیربط وصل )لینک( می2)

 ایجاد ویب سایت

 :پنجاهممادۀ 

ها، ابتکارات، تشویق کارکنان و فراهم نمودن زمینۀ رقابت سالم، مطابق آوردها، دستشرکت جهت نشر فعالیت

 نماید.ویب سایت را ایجاد می های دولتی،شرکتاحکام قانون 

 اسناد مدار اعتبار

 م:یکپنجاه و  مادۀ

ها، اسناد حواله و سایر اسناد مالی شرکت که مطابق احکام  نامهتوافقمها، ، قرارداداموال منقول و غیرمنقولاسناد 

 باشد.امضاء گردیده باشد، مدار اعتبار می ،قانون
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 حفظ اسرار شرکت

 وم:پنجاه و دمادۀ 

دولتی،  هایمالی، مطابق احکام قانون شرکت )مفتشین( و بررسانشرکت ، کارکنان مسؤولیناعضای هیئت مدیره، 

 باشند.مکلف به حفظ اسرار شرکت می

 تعدیل اساسنامه

 م:سوپنجاه و مادۀ 

فغانستان ااحکام این اساسنامه به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت و تصویب کابینۀ جمهوری اسلامی  (1)

 .گرددمیتعدیل های دولتی، مطابق احکام قانون شرکت

ون احکام قان ،های دولتیاحکام قانون شرکت باحکمی از احکام این اساسنامه درصورت تشخیص عدم مطابقت ( 2)

 شود.رجح دانسته میهای دولتی مُشرکت

 هر و نشانم

 م:چهارپنجاه و مادۀ 

 باشد.میشرکت، دارای مُهر و نشان مخصوص 

 انفاذتاریخ 

 م:پنجپنجاه و مادۀ 

( 322) هجریدۀ رسمی شمار همنتشر هاتصدی هوتلنشر در جریدۀ رسمی نافذ و اساسنامۀ  این اساسنامه از تاریخ

 گردد.میلغو  1354( جدی سال 15)مؤرخ 

 
 



 

 حکم
س جمهوری اسلامی افغانستان رئی  

تهیۀ گوشت و لبنیاتشرکت دولتی  اساسنامۀدر مورد انفاذ   

(2362) :شماره  

  63/9/9699: تاریخ

اول : مادۀ  

(  ؤرخ 72شاارنر)   به اساانم  بااوب را  ه  تهی  گوشااد ت یی ین  شاات د لتی   اساانساا ن  

نل) تبویب اااا(  55( فبل ت   5لاخل  لن   افغننس نن به ااااجرهوری اسا  نبی   81/9/8999

 لارم.ور   اتلید) اسد،   ظاگ

 مادۀ دوم:

دۀ  ذ ور لر جتی  اسنس ن  نبی   جرهوری اسالن   افغننسا نن ت   ن  این حکم هرتا) بن  باوب 

 گتلل.رسر  نشت 

 محمد اشرف غنی 

افغانستان  اسلامی رئیس جمهوری  



 

 مصوبۀ

 کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان

تهیۀ گوشت و لبنیاتشرکت دولتی  اساسنامۀدر مورد طرح   

 (22شماره: )

 91/9/9699تاریخ: 

ا لر ر تهی  گوشد ت یی ین شات د لتی    اسانسا ن   نبی   جرهوری اسالن   افغننسا نن، حت  

 تبویب قتار لال. (  نل)  ورل55( فبل ت  5خویش به لاخل   81/9/8999 ؤرخ  جلس 

 

 محمد اشرف غنی 

 رئیس جمهوری اسلامی افغانستان 
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 گوشت و لبنیات ۀتهی دولتی شرکت اساسنامۀ

 فصل اول

 احکام عمومی

 مبنی

 اول:مادۀ 

 های دولتی، وضع گردیده است.حکام مواد پنجم و ششم قانون شرکتاین اساسنامه در روشنی ا

 اهداف شرکت

 دوم:مادۀ 

 نماید:به منظور تحقق اهداف ذیل، فعالیت میتهیه گوشت و لبنیات شرکت دولتی 

 صنعت گوشت و لبنیات مواشی و تخم مرغ با درنظرداشت اصل موثریت، مصئونیت و رقابت. ۀو توسع رشد -1

ها مبتنی بر اصل ها در یخچالت و گوشت و تخم مرغ و نگهداری آنتهیه، ذخیره و عرضۀ گوشت مواشی، لبنیا -2

 کیفیت، مصونیت و رقابت.

 ون.و مرغ طور مص و سایر محصولات حیوانی و صدور پوست، رودهعرضۀ  -3

گیری شرکت، جهت تحقق اهداف انکشاف ملی، رشد اقتصادی، توسعۀ اجتماعی و ایجاد فراهم نمودن زمینۀ سهم -4

 شغل.

 گذاری خصوصی در شرکت.فراهم نمودن زمینۀ جذب سرمایه -5

 مالی شرکت. بنیه تقویت کسب منفعت و -6

 اصطلاحات

 سوم:مادۀ 

های دولتی که در این اساسنامه از آن تذکر بعمل آمده است، همان قانون شرکتلاحات مندرج مادۀ سوم اصط

 نماید.مفاهیم را افاده می

 نام اختصاری

 چهارم:مادۀ 

 شود.نام شرکت یاد میه این اساسنامه ب در گوشت و لبنیات ۀتهی( شرکت دولتی 1)

 گردد.نظارت یاد میهای دولتی در این اساسنامه به نام هیئت ( هیئت نظارت شرکت2)

 دفتر شرکت

 پنجم:مادۀ 

های آن عندالضرورت در نقاط مختلف کشور تأسیس شده و نمایندگی بودهدفتر مرکزی شرکت در شهر کابل 

 تواند.می
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 یت شرکتصخش

 ششم:مادۀ 

 باشد.میمستقل بیلانس حسابی و شخصیت حکمی دارای شرکت، 

 رعایت اسناد تقنینی

 هفتم: مادۀ

های دولتی، این اساسنامه و سایر اسناد نون اساسی افغانستان، قانون شرکتهای خود احکام قافعالیتشرکت در 

 نماید.تقنینی مرتبط را رعایت می

 های شرکتوظایف و صلاحیت

 هشتم:مادۀ 

 باشد:های ذیل میدارای وظایف و صلاحیت ،شرکت( 1) 

 .مربوط انکشافی و مالی بازسازی، عملیاتی، تجارتی،های پلانلوایح، برنامه ها و تطبیق  و طرح -1

 .بازسازی و تجهیز متداوم تمام بخشهای شرکت با استفاده از تکنالوژی عصری -2

 .با رعایت اصل مصونیت غذائیمشتقات آن  وگوشت و لبنیات عرضۀ در جلب اعتماد مشتریان  -3

حقیقی و  اشخاصو سایر  غیر دولتی ادارات دولتی، مواد مورد ضرورت باۀ تهیو  محصولات ۀعقد قرارداد عرض -4

 .با درنظرداشت احکام اسناد تقنینی مربوط حکمی

 المللی.های ملی و بینمعیارها و ستندردبسته بندی محصولات تولید شده مطابق  -5

 .با استفاده از تکنالوژی عصریهای تذخیر و نگهداری تعویض و منتاژ سیستم -6

 های مسلکی، تخنیکی و اداری.سطح دانش و مهارت کارکنان در بخشارتقای  ۀفراهم نمودن زمین -7

 ونیت، کیفیت، رقابت و حفظ محیط زیست.یت شرکت مبتنی بر اصل مؤثریت، مصفعال ۀتوسع -8

 دهی مطابق اسناد تقنینی.و گزارش ایجاد سیستم مؤثر و شفاف مالی، حسابی، تدارکاتی -9

 های مسلکی، تخنیکی، فنی و اداری.در بخش مربوطفراهم نمودن تسهیلات کاری برای کارکنان  -01

 استفاده از روش های موثر بازاریابی جهت ارتقای سطح عواید و جلب رضایت مشتریان. -00

 .مربوطهای گذاری سکتور خصوصی در فعالیتجلب سرمایه -01

به نرخ  ،این اساسنامه و قبل از فروش سهاممنقول و غیر منقول مربوط را بعد از انفاذ  اموال( شرکت مکلف است، 1)

 روز  تثبیت و تعیین ارزش نماید. 

کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان، مطابق احکام قانون، فروش و انتقال  صویب( اموال غیرمنقول شرکت، بعد از ت3)

 تواند.شده می

 نقول و غیر منقول مازاد مربوط را بعد از تأیید هیئت نظارت به کرایه یا اجاره دهد.تواند، اموال مشرکت می (4)
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 فصل دوم

 سرمایه و سهام شرکت

 سرمایه

 نهم:مادۀ 

و هفت هزار و  صد و هفتاد و سه میلیون و شش صدکی( 173،607،272)مبلغ  ،( مجموع سرمایۀ شرکت1)

 باشد.افغانی میصد و هفتاد و دو دو

 باشد.م میسه یست هزارب( 20،000) سرمایۀ شرکت منقسم به( 2)

 گذاری سهامقیمت

 دهم:مادۀ 

افغانی بوده که بعد از تقسیم مجموع سرمایه بر  هفت صدهشت هزار و ( 8.700)( ارزش اسمی هر سهم مبلغ 1)

 گردد.سهام، تعیین می
 گیرد.هیئت نظارت، صورت می( تعدیل ارزش اسمی سهم به اساس پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب 2)
مالی و مُهر شرکت به نام مسؤول  و آن به امضای رئیس کمیتۀ اجرایی ( اسناد سهم بعد از پرداخت کامل ارزش3)

 گردد.ثبت و صادر می ،سهامدار

حاوی ارزش سهام، اسم و موقعیت دفتر مرکزی شرکت، اسم و نمبر تذکرۀ شخص که سهم  ،( سند سهم شرکت4)

 باشد.شود و تعداد سهامی که سند متذکره متضمن آن است، میبرایش صادر می

 سهامداران شرکت

 یازدهم:مادۀ 

 باشد.میدولتی  مداراسه ،در شرکت ،ت مالیهاروز( 1)

به پیشنهاد وزارت مالیه و تصویب کابینۀ جمهوری خصوصی و اشخاص حقیقی و حکمی دولتی  ادارات ها،( وزارت2)

 د.نتوانبوده می ،انستان به حیث سهامدار شرکتاسلامی افغ

وزارت مالیه و تصویب کابینۀ جمهوری  ۀشرکت به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت، موافق ۀ( سرمای3)

 اسلامی افغانستان تزئید یا تنقیص شده می تواند.

 باشد.متناسب به اندازۀ سهم آن می شرکت، ( مسؤولیت و صلاحیت سهامدار4)

 تواند، شرکت تابعه )فرعی( را مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، تأسیس نماید.( شرکت می5)

 انتقال سهام و توزیع مفاد

  دوازدهم:مادۀ 

 می گیرد.های دولتی، صورت ام شرکت، مطابق احکام قانون شرکت( صدور و فروش سه1)
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به  اعم از دولتی و خصوصی( خرید، فروش و انتقال سهم میان سهامداران و سایر اشخاص حقیقی و حکمی 2)

تأیید هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت یا مجمع عمومی سهامداران شرکت، بعد از ثبت در دفتر سهام شرکت، 

 باشد.مدار اعتبار می
صورت گرفته نتواند، هیئت مدیره بعد از تأیید هیئت نظارت به استرداد  ( هرگاه انتقال سهم بنابر دلایل مؤجه3)

 نماید.قیمت سهم، اقدام می
( نحوۀ استفاده از مفاد به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت و تصویب مجمع عمومی سهامداران صورت 4)

 گیرد.می

 اموال منقول و غیرمنقول به حیث سهم

 سیزدهم:مادۀ 

 بعد از تأیید هیئت مدیره و ارزش، تعیین موظفتوسط کمیتۀ ، ول و غیرمنقول درصورت ضرورت شرکتاموال منق

  تواند.و تصویب هیئت نظارت و مجمع عمومی سهامداران به حیث سهم، قبول شده می

 ایجاد ذخایر مالی

 چهاردهم:مادۀ 

غیرمنقول، توسعۀ فعالیت ها، ارتقای منقول و به منظور اعمار، ترمیم و احیای مجدد اموال  ،تواندشرکت می( 1)

 ظرفیت و تشویق کارکنان مربوط از مفاد خالص خویش ذخایر ذیل را ایجاد نماید:
 ذخیرۀ توسعوی از یک الی پانزده فیصد. -1
 ذخیرۀ تشویقی از یک الی سه فیصد. -2

 .ذخیرۀ احتیاطی از یک الی دو فیصد -3

 تواند.بیشتر بوده نمی ،مفاد خالص شرکت( بیست فیصد %20)( این ماده از 1( ذخایر مندرج فقرۀ )2)

 نماید.می دیریتم ،( هیئت مدیره از طرز استفادۀ ذخایر مندرج این ماده3)

 استفاده از سرمایه

 پانزدهم:مادۀ 

بعد از موافقۀ وزارت مالیه و منظوری هیئت نظارت از سرمایۀ اصلی و مفاد خالص جهت بهبود و  ،تواندشرکت می

تی های دولر مصارف، مطابق احکام قانون شرکتو سای تادیۀ مالیه، محصول، دیونتوسعۀ فعالیت هدفمند بعد از 

 و این اساسنامه استفاده نماید.

 حساب بانکی

 شانزدهم:مادۀ 

های قانون شرکتمربوط، مطابق احکام و انجام فعالیت های اقتصادی  تواند، جهت نگهداری سرمایهمیرکت ( ش1)

 دولتی، حساب  بانکی را در داخل کشور افتتاح نماید.
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ی، هیئت نظارت، توسط کمیتۀ اجرائ منظوریپالیسی تأیید شدۀ هیئت مدیره و  ( استفاده از حساب بانکی طبق2)

 گیرد.صورت می

 حقوق و امتیازات

 هفدهم:مادۀ 

 رفطرح، از ط های دولتی توسط کمیتۀ اجرائین شرکت( حقوق و امتیازات کارکنان شرکت با رعایت احکام قانو1)

 گردد.و بعد از منظوری هیئت نظارت، تطبیق می تأییدهیئت مدیره 
مطابق قواعد داخلی منظورشدۀ شرکت با درنظرداشت خصوصیات و اهمیت وظیفه،  شرکت، ( اندازۀ مزد کارکنان2)

وضعیت مالی شرکت، میزان مشارکت شرکت در اقتصاد ملی، براساس اهلیت و سطح مهارت کارکنان تعیین 

 گردد.می
ام احک مطابقرنظرداشت منافع درازمدت شرکت، ( اندازۀ مزد اعضای تمام وقت هیئت مدیره و کمیتۀ اجرائی با د3)

 گردد.می عیینت ،قانون شرکت های دولتی

 نامه ها و قرارداد هاعقد موافقت

 دهم:هجمادۀ 

مطابق احکام قانون  ،المللینتواند، جهت تحقق اهداف مندرج این اساسنامه با مؤسسات ملی و بیشرکت می

 قرارداد ها را عقد نماید.های دولتی، قرارداد های مشارکت عامه و خصوصی، موافقتنامه ها و شرکت

 ه و محصولمالیدیه أت

 نزدهم:مادۀ 

 شرکت مکلف است، مطابق احکام قوانین مربوط، مالیه و محصول را تأدیه نماید.

 فصل سوم

 تشکیلات شرکت 

 تشکیلات

 بیستم:مادۀ 

 متشکل است از:شرکت 

 .مجمع عمومی سهامداران -1

 هیئت مدیره. -2

 کمیتۀ اجرائی. -3

 سهامداران مجمع عمومی

 بیست و یکم:مادۀ 

 باشد.می سهامدارمتشکل از اشخاص حقیقی و حکمی  ،مجمع عمومی سهامداران
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 های مجمع عمومی سهامدارانوظایف و صلاحیت

 بیست و دوم:مادۀ 

اجراء و  ،قانون شرکت های دولتی خویش را مطابق احکاممجمع عمومی سهامداران، وظایف و صلاحیت های  

 نماید.اعمال می

 کسب نظر هیئت مدیره و ثبت تصامیم

 بیست و سوم:مادۀ 

در موارد سکتوری و تخصصی، نظر هیئت مدیره را  تصمیماتخاذ تواند، جهت سهامداران می ( مجمع عمومی1)

 نماید. کسب

 گردد.تصامیم مجمع عمومی سهامداران در دفتر مخصوص، ثبت می( 2)

 هیئت نظارت 

 بیست و چهارم:مادۀ 

اجراء و های خویش را و وظایف و صلاحیت های دولتی تعیینکام قانون شرکتاعضای هیئت نظارت، مطابق اح

 نمایند.اعمال می

 هیئت مدیره

 پنجم: بیست ومادۀ 

 اءهای دولتی ایفقانون شرکتمطابق احکام  شرکت، مدیریت( هیئت مدیره، نقش مرکزی و استراتیژیک را در 1)

 نماید.می

 باشد. ( هیئت مدیره به هیئت نظارت و مجمع عمومی سهامداران، پاسخگو می2)

 در هیئت مدیره شرایط عضویت

 بیست و ششم:مادۀ 

 اقل سند لیسانسولتی، داشتن حدهای دمندرج قانون شرکتبرای نامزد عضویت هیئت مدیره، علاوه بر شرایط 

 باشد.نیز شرط می ،یا رشته مربوط فعالیت شرکت منجمنت، اقتصاد هاییکی از رشته 

 ترکیب هیئت مدیره

 بیست و هفتم:مادۀ 

 باشد.مرکب از سه الی هفت عضو بصورت تاق می ،هیئت مدیرۀ شرکت( 1)

ادۀ م ط مندرجایهای دولتی و رعایت شرت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت( یک ثلث اعضای غیراجرائی هیئ2)

 د.نگردبیست و ششم این اساسنامه، تعیین می

 استعفاء

 بیست و هشتم:مادۀ 

 توانند، استعفاء دهند.های دولتی میت مدیره، مطابق احکام قانون شرکتاعضای اجرائی و غیراجرائی هیئ
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 های هیئت مدیرهوظایف و صلاحیت

 بیست و نهم:مادۀ 

 نماید.اعمال می اجراء و وظایف و صلاحیت های خویش را مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، ،هیئت مدیره

 دهی از تدویر جلسهاطلاع

 سی ام:مادۀ 

( 48( رئیس کمیتۀ اجرائی شرکت مکلف است، از تاریخ، وقت و مکان تدویر جلسه به هیئت مدیره حداقل )1)

 اینکه اعضای هیئت مدیره طور دیگر موافقه نمایند.ساعت قبل از تدویر جلسه اطلاع دهد، مگر 

دعوت نماید، در این صورت  مربوطتواند، از مسؤولین شرکت جهت اشتراک در جلسات ( هیئت مدیره می2)

 باشند.مسؤولین شرکت بدون حق رأی می

 هیئت مدیرهجلسات 

 سی و یکم:مادۀ 

 گردد.دایر می ،های دولتیت مدیره، مطابق احکام قانون شرکتجلسات هیئ

 ارائه شکایت

 وم:سی و دمادۀ 

توانند، شکایت خویش را در ارتباط به امور شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های اشخاص حقیقی و حکمی می

دولتی و این اساسنامه به رئیس کمیتۀ اجرائی ارائه نمایند. در صورت عدم قناعت به تصمیم رئیس کمیتۀ اجرائی، 

 نظارت مراجعه نمایند. تئتوانند به هیمی

 استخدام متخصصین

 م:سی و سومادۀ 

ظارت، مطابق ت نالمللی شرکت، به پیشنهاد کمیتۀ اجرائی، تأیید هیئت مدیره و تصویب هیئ( متخصصین بین1)

 گردند.های دولتی و سایر اسناد تقنینی استخدام میاحکام قانون شرکت

رعایت احکام قانون  با مربوطتواند، متخصصین داخلی را جهت تطبیق بهتر اهداف و پالیسی ( شرکت می2)

 استخدام نماید. ،های دولتیشرکت

 تشکیل کمیتۀ اجرائی 

 م:چهارسی و مادۀ 

 کمیتۀ اجرائی شرکت متشکل است از:

 رئیس عمومی )رئیس اجرائی( شرکت به حیث رئیس. -1

 مالی و اداری شرکت به حیث عضو. ولؤمس -2

 عملیاتی شرکت به حیث عضو.ول ؤمس -3

 تجارتی شرکت به حیث عضو. ولؤمس -4



8 
 

 رئیس کمیتۀ اجرائی 

 م:سی و پنجمادۀ 

 باشد.( رئیس کمیتۀ اجرائی ممثل قانونی و مسؤول پیشبرد امور شرکت می1)

برای مدت سه سال تعیین و ایفای  ،های دولتی، مطابق احکام قانون شرکت( رئیس و اعضای کمیتۀ اجرائی2)

 باشد.ها صرف برای یک دورۀ دیگر مجاز مینمایند. تعیین مجدد آنوظیفه می

 وظایف و صلاحیت های کمیتۀ اجرائی 

 م:سی و ششمادۀ 

 نماید.اعمال می ، اجراء و( کمیتۀ اجرائی وظایف و صلاحیت های خود را مطابق احکام قانون شرکت های دولتی1)
 نماید.( کمیتۀ اجرائی به منظور تنظیم امور اجرائی در هفته یک یا دو بار، جلسه دایر می2)

 باشد.( نصاب تدویر جلسه کمیتۀ اجرائی، حضور اکثریت اعضای آن می3)

 .گرددمی مربوط، ثبتدفتر  دربه اکثریت آرای اعضای حاضر جلسه اتخاذ و  ( تصامیم کمیتۀ اجرائی4)

 کارکنان شرکت ، تبدیلی و عزلاستخدام

 تم:سی و هفمادۀ 

های دولتی در مشوره با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و کارکنان شرکت، مطابق احکام قانون شرکت( 1)

خدمات ملکی از فهرست اشخاص واجد شرایط، مطابق قواعد داخلی منظور شدۀ شرکت استخدام، تبدیل و عزل 

 گردند. می

 باشد.قانون کارکنان خدمات ملکی بر مسؤولین و سایر کارکنان شرکت، قابل تطبیق نمی( 2) 

 تطبیق پروژه ها از طریق مشارکت عامه و خصوصی

 م:شتهسی و مادۀ 

یق تطب ،تواند، مطابق احکام قانون مشارکت عامه و خصوصی، پروژه های مربوط را با سکتور خصوصیشرکت می

 نماید.

 )تفتیش( وظایف کمیتۀ بررسی

 م:نهسی و مادۀ 

 نماید.می اجراءمطابق احکام قانون شرکت های دولتی، وظایف خویش را  ،کمیتۀ بررسی ) تفتیش(

 فصل چهارم

 امور مالی و حسابی

 سال مالی

 م:چهلمادۀ 

 گردد.ختم می ،سال مالی شرکت از اول جدی آغاز و در سی ام قوس سال بعدی
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 دهیگزارشسیستم حسابداری و تهیۀ 

 م:یکچهل و مادۀ 

( و IFRSدهی مالی )المللی گزارش، مطابق معیارهای بیندهی مالی شرکتسیستم حسابداری و گزارش

 گردد.های پیشنهادی هیئت نظارت، تهیه میرهنمود

 استفاده از جدول معیارهای حسابات مالی

 وم:چهل و دمادۀ   

در اجرای امور مالی و حسابی  که توسط هیئت نظارت تهیه گردیده ( شرکت از جدول معیارهای حسابات مالی1) 

 نماید.استفاده می

را تطبیق نموده و سیستم حسابات مالی  (Double-Entry( شرکت مکلف است، سیستم حسابداری دوطرفه )2)

 کمپیوتری )الکترونیکی( را بر اساس پیشنهاد ارائه شده از طرف هیئت نظارت، عملی نماید.

 ) تفتیش( صورت حساباتبررسی 

 م:سوچهل و مادۀ 

 گردد.( صورت حساب سالانۀ شرکت در هر سال بررسی می1)
 د.درگمیبررسی  ،( حسابات مالی شرکت از جانب بررس )مفتش( مالی، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی2)

 گردد.ارائه می ،( صورت حسابات مالی بررسی شدۀ شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی3)

ون مطابق احکام قان ،صورت ضرورت توسط ادارۀ عالی تفتیش( فعالیت های اقتصادی، مالی و حسابی شرکت در 4)

 د.درگمیبررسی ، ادارۀ عالی تفتیش

 بیرونی بررس )مفتش(استخدام 

 م:چهارچهل و مادۀ 

از شرکت، مطابق احکام قانون کار بررس ) مفتش( مالی خارج  ، نحوۀ عقد قرارداد و پرداخت مزداستخدام، عزل

 گیرد.های دولتی، صورت میشرکت

 توزیع مفاد سهام

 م:پنجچهل و مادۀ 

موافقۀ قبلی هیئت نظارت،  باتواند، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی و این اساسنامه ( هیئت مدیره می1)

 پالیسی مفاد سهام و سرمایه را اعلام و زمینۀ تأدیه آنرا از طرف شرکت فراهم نماید.

 گیرد.( توزیع مفاد سهام شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، صورت می2)

 بودجۀ شرکت

 م:ششچهل و مادۀ 

 گیرد.های دولتی، صورت میقانون شرکتجۀ شرکت، مطابق احکام طرح، ترتیب، تصویب و اجرای بود
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 ارائه گزارش

 تم:چهل و هفمادۀ 

اجراآت، عواید و مصارف خویش را طور ماهوار به ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست گزارش  مکلف است، شرکت( 1)

 ارائه نماید. ،جمهوری اسلامی افغانستان

( این ماده 1گزارش مندرج فقرۀ ) ( ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان مکلف است،2) 

 ارائه نماید. ،کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به شورای عالی اقتصادی ورا توحید و طور ربعوار 

 تهیه و نشر نماید. ،دولتیهای مکلف است، گزارش سالانۀ خویش را مطابق احکام قانون شرکت شرکت (3)

 فصل پنجم

 احکام متفرقه

 انحلال و تصفیۀ شرکت

 م:شتچهل و همادۀ 

های دولتی براساس پیشنهاد وزارت مالیه، شرکت، مطابق احکام قانون شرکت( ادغام، انقسام، واگذاری یا انحلال 1)

 گیرد.صورت می ،موافقۀ هیئت نظارت و تصویب کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان

( مراحل تصفیه و تطبیق حسابات در شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی و طرزالعمل مربوط، صورت 2)

 گیرد.می

نمود، درصورتی که اموال منقول یا غیرمنقول آن فعالیت می در سکتور مسلختصدی که دفاع ملی  ( وزارت3)

 را به شرکت تسلیم نماید. آنها را در تصرف داشته باشد، مکلف است، تصدی یا اسناد آن

 ایجاد سیستم الکترونیکی و نگهداری اسناد

 :چهل و نهم مادۀ

های حقوقی، مطابق احکام قانون شرکتو ( شرکت جهت ثبت، نگهداری و استفادۀ بعدی اسناد مالی، حسابی 1)

 برد.دولتی، سیستم الکترونیکی را به تفکیک هارد و سافت کاپی ایجاد و بکار می

 گردد. ( سیستم نگهداری اسناد شرکت، جهت ارائه گزارش و معلومات مورد نیاز به ادارات ذیربط وصل )لینک( می2)

 ایجاد ویب سایت

 :پنجاهممادۀ 

ها، ابتکارات، تشویق کارکنان و فراهم نمودن زمینۀ رقابت سالم، مطابق آورد فعالیت ها، دستشرکت جهت نشر 

 نماید.احکام قانون شرکت های دولتی، ویب سایت را ایجاد می

 اسناد مدار اعتبار

 م:یکپنجاه و  مادۀ

اسناد مالی شرکت که مطابق احکام نامه ها، اسناد حواله و سایر توافق، قرارداد ها، ماموال منقول و غیرمنقولاسناد 

 باشد.امضاء گردیده باشد، مدار اعتبار می ،قانون
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 حفظ اسرار شرکت

 وم:پنجاه و دمادۀ 

مالی، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی،  )مفتشین( و بررسانشرکت ، کارکنان اعضای هیئت مدیره، مسؤولین

 باشند.مکلف به حفظ اسرار شرکت می

 تعدیل اساسنامه

 م:سوپنجاه و مادۀ 

احکام این اساسنامه به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت و تصویب کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان ( 1)

 .گرددمیهای دولتی، تعدیل مطابق احکام قانون شرکت

های دولتی باشد، احکام احکام قانون شرکت باحکمی از احکام این اساسنامه  درصورت تشخیص عدم مطابقت( 2)

 شود.رجح دانسته میهای دولتی مُقانون شرکت

 مُهر و نشان

 م:چهارپنجاه و مادۀ 

 باشد.شرکت، دارای مُهر و نشان مخصوص می

 انفاذ تاریخ 

 م:پنجپنجاه و مادۀ 

منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره مؤسسه مسلخ  در جریدۀ رسمی نافذ و اساسنامۀ این اساسنامه از تاریخ  نشر

 گردد.لغو می 20/12/1354مؤرخ (328)

 



 
 حکن

 زئ٘س جوَْزٕ اسالهٖ افغاًستاى

 هسکز ٕلَ٘س ٖشسکت دٍلت ٔاساسٌاه دز هَزد اًفاذ

         9/1399/   30تازٗخ:                                                                                                (:         2333   شوازُ)

                                                                                                                                                                                                                                              

 :هادٓ اٍل

کابٌ٘ؤٔ جوْؤَزٕ اسؤالهٖ    11/9/1399( هؤرز   22شوازُ)دز جلسٔ زا کِ هسکز  ٕلَ٘س ٖشسکت دٍلت ٔاساسٌاه

 دازم.است، هٌظَز هٖ گسدٗدُ( هادُ تصَٗب 55( فصل ٍ )5افعاًستاى بِ داخل)

  هادٓ دٍم:

 دز جسٗدٓ زسوٖ ًشس گسدد. َزرکه اساسٌاهٔهتي اٗي حکن ّوساُ با هصَبٔ کابٌ٘ٔ جوَْزٕ اسالهٖ افغاًستاى ٍ 

 هحود اشسف غٌٖ

 زئ٘س جوَْزٕ اسالهٖ افغاًستاى



 

 مصوبة

 کابینة جمهوری اسالمی افغانستان

 مرکز یلویس یشرکت دولت ةاساسنام طرح در مورد

  

                                                                                                                           9/8999/ 81تارید:                                                                                                                  (72) :شماره

 

 مؤرخرا در جلسة  مرکز یلویس یشرکت دولت ةاساسنام طرح ،کابینة جمهوری اسالمی افغانستان

 ( ماده مورد تصویب قرار داد.55( فصل و )5)ذویش به داذل81/9/8999

 

 محمد اشرف غنی

 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
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  هطوع ؾ٘لَٕ زٍلتٖ قطوتاؾبؾٌبهٔ 

 فهل اٍل

 احىبم ػوَهٖ

 هجٌٖ

 اٍل:هبزٓ 

 اٗي اؾبؾٌبهِ زض ضٍقٌٖ احىبم هَاز پٌجن ٍ قكن لبًَى قطوت ّبٕ زٍلتٖ، ٍضغ گطزٗسُ اؾت.

 اّساف قطوت

 زٍم:هبزٓ 

 ًوبٗس: ثِ هٌظَض تحمك اّساف شٗل، فؼبل٘ت هٖ ؾ٘لَٕ هطوعقطوت زٍلتٖ 

 .هكتمبت آًْب اًَاع آضز غلِ جبت ٍتَل٘س ٍ  تصذ٘طتَؾؼِ نٌؼت  ضقس ٍ -1

و٘ف٘ت،  هَثطٗت، ثط انل هجتٌٖ ٍ ؾبٗط هكتمبت غلِ جبت ولچِ ٍ ، ًبىاًَاع آضز غلِ جبت هؼ٘بضٕ تَل٘س -2

 .ضلبثت ًَ٘ت غصائٖ ٍهه

ٍ  ٖتَؾؼِ اجتوبػ ،ٕضقس التهبز ،ٖقطوت، جْت تحمك اّساف اًىكبف هل ٕط٘ؾْن گ ٌِ٘فطاّن ًوَزى ظه -3

 .قغل جبزٗا

 .زض قطوت ٖذهَن ٕگصاض ِٗجصة ؾطهب ٌِ٘فطاّن ًوَزى ظه -4

 .قطوت ٖهبل ِ٘ثٌ تٗوؿت هٌفؼت ٍ  تمَ -5

 انغالحبت

 ؾَم:هبزٓ 

انغالحبت هٌسضج هبزٓ ؾَم لبًَى قطوت ّبٕ زٍلتٖ وِ زض اٗي اؾبؾٌبهِ اظ آى تصوط ثؼول آهسُ اؾت، ّوبى 

 ًوبٗس. هفبّ٘ن ضا افبزُ هٖ
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 اذتهبضًٕبم 

 چْبضم:هبزٓ 

 قَز. اٗي اؾبؾٌبهِ ثٌبم قطوت ٗبز هٖ زض ؾ٘لَٕ هطوع قطوت زٍلتٖ (1)

 گطزز. ّ٘ئت ًظبضت قطوت ّبٕ زٍلتٖ زض اٗي اؾبؾٌبهِ ثِ ًبم ّ٘ئت ًظبضت ٗبز هٖ (2)

 زفتط قطوت

 پٌجن:هبزٓ 

ٍ ًوبٌٗسگٖ ّبٕ آى ػٌسالضطٍضت زض ًمبط هرتلف وكَض تأؾ٘ؽ قسُ  ثَزُ وبثلزفتط هطوعٕ قطوت زض قْط 

 تَاًس. هٖ

 قطوتقره٘ت 

 قكن:هبزٓ 

 .ثبقس هٖ هؿتملث٘الًؽ حؿبثٖ ٍ  قره٘ت حىوٖزاضإ قطوت، 

 ضػبٗت اؾٌبز تمٌٌٖ٘

 ّفتن: هبزٓ

اؾبؾٌبهِ ٍ ؾبٗط قطوت زض فؼبل٘ت ّبٕ ذَز احىبم لبًَى اؾبؾٖ افغبًؿتبى، لبًَى قطوت ّبٕ زٍلتٖ، اٗي 

 ًوبٗس. اؾٌبز تمٌٌٖ٘ هطتجظ ضا ضػبٗت هٖ

 ّبٕ قطوت  ٍظبٗف ٍ نالح٘ت

 ّكتن:هبزٓ 

  ثبقس: زاضإ ٍظبٗف ٍ نالح٘ت ّبٕ شٗل هٖ ،قطوت( 1)

 . هطثَط هبلٖ اًىكبفٖ ٍ ثبظؾبظٕ، ػول٘بتٖ، تجبضتٖ، پالًْبٕ لَاٗح، ثطًبهِ ّب ٍ تغج٘ك عطح ٍ -1

 ٗساضٕ هبضو٘ت ثطإ ضقس ؾىتَض ظضاػت. پب ههئَى جْت اٗجبز ٍ هغوئي ٍ عَضِ سم ثگٌ تصذ٘ط ذطٗساضٕ ٍ -2

 هكتمبت آى.  تَل٘س آضز غٌٖ قسُ ثِ هٌظَض وبّف ٍاضزات آضز ٍ -3
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 ٍ ثب و٘ف٘ت. عَض نحٖ ًبى، ًبقتب، ضٍت، و٘ه، ولچِ، تَل٘س ٍ ػطضِ اًَاع -4

 ثب اؾتفبزُ اظ تىٌبلَغٕ ػهطٕ. قطوت ثركْبٕ ثبظؾبظٕ ٍ تجْ٘ع هتساٍم توبم -5

 .بىٗهكتط تٍٗ جلت ضضب سٗؾغح ػَا ٕجْت اضتمب ٖبثٗهَثط ثبظاض ٕاؾتفبزُ اظ ضٍـ ّب -6

 ضبٗؼبت. وبّف ل٘وت توبم قس ٍ ل٘س ثِ هٌظَضتَ ضبٗؼبت هَاز ذبم زض تغج٘ك ًَضم تطو٘ت، ههبضف ٍ عطح ٍ -7

 ضلبثت. ًظط زاقت انل هف٘سٗت ٍتطت٘ت ل٘وت توبم قس هحهَالت تَل٘سٕ ثب زض  ؾٌجف ٍ -8

 ؾتٌسضزّبٕ هلٖ ٍ ث٘ي الوللٖ.ٍ ثؿتِ ثٌسٕ هحهَالت تَل٘س قسُ هغبثك هؼ٘بضّب  -9

حم٘مٖ  اقربلٍ ؾبٗط  غ٘ط زٍلتٖ ثب ازاضات زٍلتٖ،هَاز هَضز ضطٍضت تِْ٘ ٍ  ػمس لطاضزاز ػطضِ هحهَالت -10

  اؾٌبز تفٌٌٖ٘ هطثَط.احىبم هغبثك  ٍ حىوٖ

 ازاضٕ. زض ثرف ّبٕ هؿلىٖ، ترٌ٘ىٖ ٍوبضوٌبى هْبضت  ٍؾغح زاًف ظهٌِ٘ اضتمبٕ  ًوَزىفطاّن  -11

 .ٍٕ ازاض ٖفٌ ،ٖى٘ترٌ ،ٖهؿلى ٕزض ثرف ّب هطثَطوبضوٌبى  ٕثطا ٕوبض الت٘فطاّن ًوَزى تؿْ -12

 ً٘ت غصاٖٗ عجك هؼ٘بضات وٌتطٍل ًمبط ثحطاًٖ ذغط ثربعط حفظ الهحِ تَل٘سات غصاَٖٗتبه٘ي هه-13

(HACCP.) 

 .هغبثك اؾٌبز تمٌٌٖ٘ضوبتٖ ٍ گعاضـ زّٖ اٗجبز ؾ٘ؿتن هَثط ٍ قفبف هبلٖ، حؿبثٖ، تسا -14

 .هطثَط ّٕب ت٘زض فؼبل ٖؾىتَض ذهَن ٕگصاض ِٗجلت ؾطهب -15

 ثِ ،ؾْبم فطٍـ اظ لجل ٍ اؾبؾٌبهِ يٗا اًفبش اظ ثؼس ضا هطثَط هٌمَل ط٘غ ٍ هٌمَل اهَال اؾت، هىلف قطوت( 2)

  .سًٗوب اضظـ ي٘٘تؼ ٍ ت٘تثج ضٍظ ًطخ

افغبًؿتبى، هغبثك احىبم لبًَى، فطٍـ ٍ  ٖاؾاله ٕجوَْض ٌِ٘وبث هَٗتهٌمَل قطوت، ثؼس اظ ت ط٘اهَال غ( 3)

 .تَاًس٘اًتمبل قسُ ه

 اجبضُ زّس. بٗ ًِٗظبضت ثِ وطا تّ٘ئ سٗ٘هٌمَل هبظاز هطثَط ضا ثؼس اظ تب ط٘اهَال هٌمَل ٍ غ تَاًس،٘قطوت ه( 4)
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 فهل زٍم

 ؾطهبِٗ ٍ ؾْبم قطوت

 ؾطهبِٗ

 ًْن:هبزٓ 

ّعاض  ٍ ّفت ٗىهس ٍ چْل ٍ ٗه ه٘لَ٘ى ٍ قكهس ٍ ّفتبز(141677143)هجلغ  ،هجوَع ؾطهبٗٔ قطوت (1)

 ثبقس.افغبًٖ هٖ ٗىهس ٍ چْل ٍ ؾِ 

 ثبقس. ن هٖؾْ زُ ّعاض( 10000) ؾطهبٗٔ قطوت هٌمؿن ثِ (2)

 گصاضٕ ؾْبم ل٘وت

 زّن:هبزٓ 

افغبًٖ ثَزُ وِ ثؼس اظ تمؿ٘ن هجوَع ؾطهبِٗ ثط ؾْبم،  پبًعزُ ّعاض(15000)اضظـ اؾوٖ ّط ؾْن هجلغ  (1)

 گطزز. تؼ٘٘ي هٖ

 گ٘طز. تؼسٗل اضظـ اؾوٖ ؾْن ثِ اؾبؼ پ٘كٌْبز ّ٘ئت هسٗطُ ٍ تهَٗت ّ٘ئت ًظبضت، نَضت هٖ (2)

هبلٖ ٍ هُْط قطوت ثِ ٍ هؿؤٍل  اٖٗـ آى ثِ اهضبٕ ضئ٘ؽ وو٘تٔ اجطاؾٌبز ؾْن ثؼس اظ پطزاذت وبهل اضظ (3)

 گطزز. ثجت ٍ نبزض هٖ ،ًبم ؾْبهساض

ؾٌس ؾْن قطوت حبٍٕ اضظـ ؾْبم، اؾن ٍ هَلؼ٘ت زفتط هطوعٕ قطوت، اؾن ٍ ًوجط تصوطٓ قرم وِ  (4)

 ثبقس. قَز ٍ تؼساز ؾْبهٖ وِ ؾٌس هتصوطُ هتضوي آى اؾت، هٖ ؾْن ثطاٗف نبزض هٖ

  ؾْبهساضاى قطوت

 ٗبظزّن:هبزٓ 

 ثبقس.هٖزٍلتٖ هساض بؾْ ،زض قطوت ،هبلِ٘ ضتٍظا (1)

ثِ پ٘كٌْبز ٍظاضت هبلِ٘ ٍ تهَٗت وبثٌ٘ٔ ذهَنٖ ٍ اقربل حم٘مٖ ٍ حىوٖ زٍلتٖ  ازاضات، ٍظاضت ّب (2)

 س.ٌتَاًثَزُ هٖ ٖ افغبًؿتبى ثِ ح٘ث ؾْبهساض قطوتجوَْضٕ اؾاله

ًظبضت، هَافمِ ٍظاضت هبلِ٘ ٍ تهَٗت وبثٌ٘ٔ جوَْضٕ  ّ٘ئتّ٘ئت هسٗطُ، تبٗ٘س ؾطهبِٗ قطوت ثِ پ٘كٌْبز  (3)

 اؾالهٖ افغبًؿتبى تعئ٘س ٗب تٌم٘م قسُ هٖ تَاًس.
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 .هتٌبؾت ثِ اًساظٓ ؾْن آى هٖ ثبقس قطوت، هؿؤٍل٘ت ٍ نالح٘ت ؾْبهساض (4)

 لبًَى قطوت ّبٕ زٍلتٖ، تأؾ٘ؽ ًوبٗس.احىبم ( قطوت هٖ تَاًس، قطوت تبثؼِ )فطػٖ( ضا هغبثك 5)

 ؾْبم ٍ تَظٗغ هفبز اًتمبل

  زٍاظزّن:هبزٓ 

 گ٘طز.م لبًَى قطوت ّبٕ زٍلتٖ، نَضت هٖ( نسٍض ٍ فطٍـ ؾْبم قطوت، هغبثك احىب1)

ثِ اػن اظ زٍلتٖ ٍ ذهَنٖ ( ذطٗس، فطٍـ ٍ اًتمبل ؾْن ه٘بى ؾْبهساضاى ٍ ؾبٗط اقربل حم٘مٖ ٍ حىوٖ 2)

ؾْبهساضاى قطوت، ثؼس اظ ثجت زض زفتط ؾْبم تأٗ٘س ّ٘ئت هسٗطُ ٍ تهَٗت ّ٘ئت ًظبضت ٗب هجوغ ػوَهٖ 

 ثبقس. قطوت، هساض اػتجبض هٖ

( ّطگبُ اًتمبل ؾْن ثٌبثط زالٗل هؤجِ نَضت گطفتِ ًتَاًس، ّ٘ئت هسٗطُ ثؼس اظ تأٗ٘س ّ٘ئت ًظبضت ثِ اؾتطزاز 3)

 ًوبٗس. ل٘وت ؾْن، السام هٖ

ظبضت ٍ تهَٗت هجوغ ػوَهٖ ؾْبهساضاى ( ًحَٓ اؾتفبزُ اظ هفبز ثِ پ٘كٌْبز ّ٘ئت هسٗطُ، تأٗ٘س ّ٘ئت 4ً)

 گ٘طز. نَضت هٖ

 اهَال هٌمَل ٍ غ٘طهٌمَل ثِ ح٘ث ؾْن

 ؾ٘عزّن:هبزٓ 

ٍ ثؼس اظ تأٗ٘س ّ٘ئت اضظـ تؼ٘٘ي  هؤظف وو٘تِ تَؾظ ،اهَال هٌمَل ٍ غ٘طهٌمَل زض نَضت ضطٍضت قطوت 

 .تَاًس لجَل قسُ هٖ ، اى ثِ ح٘ث ؾْنهسٗطُ ٍ تهَٗت ّ٘ئت ًظبضت ٍ هجوغ ػوَهٖ ؾْبهساض

 اٗجبز شذبٗط هبلٖ

 :چْبضزّنهبزٓ 

هٌمَل، تَؾؼٔ فؼبل٘ت ّب، اضتمبٕ  غ٘طهٌمَل ٍ ثِ هٌظَض اػوبض، تطه٘ن ٍ اح٘بٕ هجسز اهَال  ،تَاًس قطوت هٖ (1)

 ظطف٘ت ٍ تكَٗك وبضوٌبى هطثَط اظ هفبز ذبلم ذَٗف شذبٗط شٗل ضا اٗجبز ًوبٗس:

 پبًعزُ ف٘هس.شذ٘طٓ تَؾؼَٕ اظ ٗه الٖ  -1

 شذ٘طٓ تكَٗمٖ اظ ٗه الٖ ؾِ ف٘هس. -2

 .شذ٘طٓ احت٘بعٖ اظ ٗه الٖ زٍ ف٘هس -3
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 تَاًس. ث٘كتط ثَزُ ًوٖ ،ف٘هس هفبز ذبلم قطوتث٘ؿت  %( 20)( اٗي هبزُ اظ 1شذبٗط هٌسضج فمطٓ ) (2)

 ًوبٗس. هٖهسٗطٗت  ،ّ٘ئت هسٗطُ اظ عطظ اؾتفبزٓ شذبٗط هٌسضج اٗي هبزُ (3)

 ؾطهبِٗاؾتفبزُ اظ 

 پبًعزّن:هبزٓ 

ثؼس اظ هَافمٔ ٍظاضت هبلِ٘ ٍ هٌظَضٕ ّ٘ئت ًظبضت اظ ؾطهبٗٔ انلٖ ٍ هفبز ذبلم جْت ثْجَز ٍ  ،تَاًس قطوت هٖ

ٍ ؾبٗط ههبضف، هغبثك احىبم لبًَى قطوت ّبٕ زٍلتٖ  ؼس اظ تبزٗٔ هبلِ٘، هحهَل، زَٗىتَؾؼٔ فؼبل٘ت ّسفوٌس ث

 ٍ اٗي اؾبؾٌبهِ اؾتفبزُ ًوبٗس.

 ثبًىٖحؿبة 

 قبًعزّن:هبزٓ 

هطثَط، هغبثك احىبم لبًَى قطوت  ٕالتهبز ّٕب ت٘اًجبم فؼبلٍ  ِتَاًس، جْت ًگْساضٕ ؾطهبٗ طوت هٖق (1)

 ّبٕ زٍلتٖ، حؿبة  ثبًىٖ ضا زض زاذل وكَض افتتبح ًوبٗس.

وو٘تٔ ّ٘ئت ًظبضت، تَؾظ  ٕهٌظَض پبل٘ؿٖ تأٗ٘س قسٓ ّ٘ئت هسٗطُ ٍ عجكاؾتفبزُ اظ حؿبة ثبًىٖ  (2)

 گ٘طز. اجطائٖ، نَضت هٖ

 حمَق ٍ اهت٘بظات

 ّفسّن:هبزٓ 

عطح، اظ حمَق ٍ اهت٘بظات وبضوٌبى قطوت ثب ضػبٗت احىبم لبًَى قطوت ّبٕ زٍلتٖ تَؾظ وو٘تٔ اجطائٖ  (1)

 گطزز. ٍ ثؼس اظ هٌظَضٕ ّ٘ئت ًظبضت، تغج٘ك هٖ تأٗ٘س ّ٘ئت هسٗطُعطف 

اذلٖ هٌظَضقسٓ قطوت ثب زضًظطزاقت ذهَن٘بت ٍ اّو٘ت هغبثك لَاػس زقطوت اًساظٓ هعز وبضوٌبى  (2)

ٍظ٘فِ، ٍضؼ٘ت هبلٖ قطوت، ه٘عاى هكبضوت قطوت زض التهبز هلٖ، ثطاؾبؼ اّل٘ت ٍ ؾغح هْبضت وبضوٌبى 

 گطزز. تؼ٘٘ي هٖ

 ضًظطزاقت هٌبفغ زضاظهست قطوت، هغبثكزلت ّ٘ئت هسٗطُ ٍ وو٘تٔ اجطائٖ ثباًساظٓ هعز اػضبٕ توبم ٍ (3)

 گطزز. هٖ تؼ٘٘ي ،احىبم لبًَى قطوت ّبٕ زٍلتٖ
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 ػمس هَافمت ًبهِ ّب ٍ لطاضزاز ّب

 :ّجسّنهبزٓ 

غبثك احىبم لبًَى ه ،الوللٖ تَاًس، جْت تحمك اّساف هٌسضج اٗي اؾبؾٌبهِ ثب هؤؾؿبت هلٖ ٍ ث٘ي قطوت هٖ

 لطاضزاز ّبٕ هكبضوت ػبهِ ٍ ذهَنٖ، هَافمتٌبهِ ّب ٍ لطاضزاز ّب ضا ػمس ًوبٗس. قطوت ّبٕ زٍلتٖ

 ٍ هحهَل هبلِ٘ زِٗتأ

 ًعزّن:هبزٓ 

 قطوت هىلف اؾت، هغبثك احىبم لَاً٘ي هطثَط، هبلِ٘ ٍ هحهَل ضا تأزِٗ ًوبٗس.

 فهل ؾَم

 تكى٘الت قطوت 

 تكى٘الت

 ث٘ؿتن:هبزٓ 

 هتكىل اؾت اظ:قطوت 

 .ؾْبهساضاىهجوغ ػوَهٖ  -1

 ّ٘ئت هسٗطُ. -2

 وو٘تٔ اجطائٖ. -3

 هجوغ ػوَهٖ ؾْبهساضاى

 ث٘ؿت ٍ ٗىن:هبزٓ 

 ثبقس. هٖ ؾْبهساضهتكىل اظ اقربل حم٘مٖ ٍ حىوٖ  ،هجوغ ػوَهٖ ؾْبهساضاى
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 ٍظبٗف ٍ نالح٘ت ّبٕ هجوغ ػوَهٖ ؾْبهساضاى

 ث٘ؿت ٍ زٍم:هبزٓ 

اجطاء ٍ لبًَى قطوت ّبٕ زٍلتٖ  هغبثك احىبم ذَٗف ضاهجوغ ػوَهٖ ؾْبهساضاى، ٍظبٗف ٍ نالح٘ت ّبٕ  

 ًوبٗس.اػوبل هٖ

 وؿت ًظط ّ٘ئت هسٗطُ ٍ ثجت تهبه٘ن

 ث٘ؿت ٍ ؾَم:هبزٓ 

زض هَاضز ؾىتَضٕ ٍ ترههٖ، ًظط ّ٘ئت هسٗطُ ضا  تهو٘ناتربش س، جْت تَاً ؾْبهساضاى هٖهجوغ ػوَهٖ  (1)

 ًوبٗس. وؿت

 گطزز. هٖ زض زفتط هرهَل، ثجت ؾْبهساضاى هجوغ ػوَهٖ  تهبه٘ن( 2)

 ّ٘ئت ًظبضت 

 ث٘ؿت ٍ چْبضم:هبزٓ 

اجطاء ٍ ٍظبٗف ٍ نالح٘ت ّبٕ ذَٗف ضا  ٍ ىبم لبًَى قطوت ّبٕ زٍلتٖ تؼ٘٘ياػضبٕ ّ٘ئت ًظبضت، هغبثك اح

 ًوبٌٗس. اػوبل هٖ

 ّ٘ئت هسٗطُ

 پٌجن: ث٘ؿت ٍهبزٓ 

 بءقطوت ّبٕ زٍلتٖ اٗف لبًَىهغبثك احىبم  قطوت، هسٗطٗتّ٘ئت هسٗطُ، ًمف هطوعٕ ٍ اؾتطات٘ػٗه ضا زض  (1)

 ًوبٗس. هٖ

 ثبقس.  ّ٘ئت هسٗطُ ثِ ّ٘ئت ًظبضت ٍ هجوغ ػوَهٖ ؾْبهساضاى، پبؾرگَ هٖ (2)

 طُٗهس ئت٘زض ّ قطاٗظ ػضَٗت

  ث٘ؿت ٍ قكن:هبزٓ 

الل ؾٌس ل٘ؿبًؽ ٍلتٖ، زاقتي حسثطإ ًبهعز ػضَٗت ّ٘ئت هسٗطُ، ػالٍُ ثط قطاٗظ هٌسضج لبًَى قطوت ّبٕ ز

 ثبقس. ً٘ع قطط هٖ ،قطوت ت٘ضقتِ هطثَط فؼبل بٗالتهبز، هٌجوٌت    ٕاظ ضقتِ ّب ٖىٗ
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 تطو٘ت ّ٘ئت هسٗطُ

 ث٘ؿت ٍ ّفتن:هبزٓ 

 ثبقس. هٖ ػضَ ثهَضت تبقؾِ الٖ ّفت هطوت اظ  ،ّ٘ئت هسٗطٓ قطوت (1)

 ظ هٌسضجاٗزٍلتٖ ٍ ضػبٗت قط ّبٕٗه ثلث اػضبٕ غ٘طاجطائٖ ّ٘ئت هسٗطُ، هغبثك احىبم لبًَى قطوت  (2)

 س.ًگطز هبزٓ ث٘ؿت ٍ قكن اٗي اؾبؾٌبهِ، تؼ٘٘ي هٖ

 اؾتؼفبء

 ث٘ؿت ٍ ّكتن:هبزٓ 

 تَاًٌس، اؾتؼفبء زٌّس. اػضبٕ اجطائٖ ٍ غ٘طاجطائٖ ّ٘ئت هسٗطُ، هغبثك احىبم لبًَى قطوت ّبٕ زٍلتٖ هٖ

 ٍظبٗف ٍ نالح٘ت ّبٕ ّ٘ئت هسٗطُ

 ث٘ؿت ٍ ًْن:هبزٓ 

 ًوبٗس. اػوبل هٍٖ  اجطاء  بثك احىبم لبًَى قطوت ّبٕ زٍلتٖ،ٍظبٗف ٍ نالح٘ت ّبٕ ذَٗف ضا هغّ٘ئت هسٗطُ 

 اعالع زّٖ اظ تسٍٗط جلؿِ

 ؾٖ ام:هبزٓ 

( 48ضئ٘ؽ وو٘تٔ اجطائٖ قطوت هىلف اؾت، اظ تبضٗد، ٍلت ٍ هىبى تسٍٗط جلؿِ ثِ ّ٘ئت هسٗطُ حسالل ) (1)

 اٌٗىِ اػضبٕ ّ٘ئت هسٗطُ عَض زٗگط هَافمِ ًوبٌٗس.ؾبػت لجل اظ تسٍٗط جلؿِ اعالع زّس، هگط 

زػَت ًوبٗس، زض اٗي نَضت  هطثَطتَاًس، اظ هؿؤٍل٘ي قطوت جْت اقتطان زض جلؿبت  ّ٘ئت هسٗطُ هٖ (2)

 .ثبقٌس ؤٍل٘ي قطوت ثسٍى حك ضإٔ هٖهؿ

 ّ٘ئت هسٗطُجلؿبت 

 ؾٖ ٍ ٗىن:هبزٓ 

 گطزز. زاٗط هٖ ،جلؿبت ّ٘ئت هسٗطُ، هغبثك احىبم لبًَى قطوت ّبٕ زٍلتٖ
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 اضائِ قىبٗت

 ٍم:ؾٖ ٍ زهبزٓ 

تَاًٌس، قىبٗت ذَٗف ضا زض اضتجبط ثِ اهَض قطوت، هغبثك احىبم لبًَى قطوت ّبٕ  اقربل حم٘مٖ ٍ حىوٖ هٖ

، نَضت ػسم لٌبػت ثِ تهو٘ن ضئ٘ؽ وو٘تٔ اجطائٖؽ وو٘تٔ اجطائٖ اضائِ ًوبٌٗس. زضزٍلتٖ ٍ اٗي اؾبؾٌبهِ ثِ ضئ٘

 ًظبضت هطاجؼِ ًوبٌٗس. تئتَاًٌس ثِ ّ٘ هٖ

 اؾترسام هترهه٘ي

 م:ؾٖ ٍ ؾَهبزٓ 

الوللٖ قطوت، ثِ پ٘كٌْبز وو٘تٔ اجطائٖ، تأٗ٘س ّ٘ئت هسٗطُ ٍ تهَٗت ّ٘ئت ًظبضت، هغبثك  هترهه٘ي ث٘ي(1)

 گطزًس. احىبم لبًَى قطوت ّبٕ زٍلتٖ ٍ ؾبٗط اؾٌبز تمٌٌٖ٘ اؾترسام هٖ

ضػبٗت احىبم لبًَى  ثبهطثَط تَاًس، هترهه٘ي زاذلٖ ضا جْت تغج٘ك ثْتط اّساف ٍ پبل٘ؿٖ  قطوت هٖ (2)

 اؾترسام ًوبٗس.ٖ قطوت ّبٕ زٍلت

 تكى٘ل وو٘تٔ اجطائٖ 

 م:چْبضؾٖ ٍ هبزٓ 

 وو٘تٔ اجطائٖ قطوت هتكىل اؾت اظ:

 ضئ٘ؽ ػوَهٖ )ضئ٘ؽ اجطائٖ( قطوت ثِ ح٘ث ضئ٘ؽ. -1

 قطوت ثِ ح٘ث ػضَ. هبلٖ ٍ ازاضٕ لهؿؤٍ -2

 ػول٘بتٖ قطوت ثِ ح٘ث ػضَ.هؿؤٍل  -3

 تجبضتٖ قطوت ثِ ح٘ث ػضَ.هؿؤٍل  -4

 ضئ٘ؽ وو٘تٔ اجطائٖ 

 ن:ؾٖ ٍ پٌجهبزٓ 

 ثبقس. ضئ٘ؽ وو٘تٔ اجطائٖ هوثل لبًًَٖ ٍ هؿؤٍل پ٘كجطز اهَض قطوت هٖ (1)

ثطإ هست ؾِ ؾبل تؼ٘٘ي ٍ اٗفبٕ  ،هغبثك احىبم لبًَى قطوت ّبٕ زٍلتٖ ،ضئ٘ؽ ٍ اػضبٕ وو٘تٔ اجطائٖ (2)

 ثبقس. ّب نطف ثطإ ٗه زٍضٓ زٗگط هجبظ هٖ ًوبٌٗس. تؼ٘٘ي هجسز آى ٍظ٘فِ هٖ
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 ٍظبٗف ٍ نالح٘ت ّبٕ وو٘تٔ اجطائٖ 

 ن:ؾٖ ٍ قكهبزٓ 

اػوبل  ، اجطاء ٍوو٘تٔ اجطائٖ ٍظبٗف ٍ نالح٘ت ّبٕ ذَز ضا هغبثك احىبم لبًَى قطوت ّبٕ زٍلتٖ (1)

 ًوبٗس. هٖ

 ًوبٗس. ٘تٔ اجطائٖ ثِ هٌظَض تٌظ٘ن اهَض اجطائٖ زض ّفتِ ٗه ٗب زٍ ثبض، جلؿِ زاٗط هٖوو (2)

 ثبقس. ًهبة تسٍٗط جلؿِ وو٘تٔ اجطائٖ، حضَض اوثطٗت اػضبٕ آى هٖ (3)

 .گطززٖ ثجت ه ،زض زفتط هطثَطتهبه٘ن وو٘تٔ اجطائٖ، ثِ اوثطٗت آضإ اػضبٕ حبضط جلؿِ اتربش ٍ  (4)

 وبضوٌبى قطوتٍ ػعل  ٖلٗتجس ،اؾترسام

 تن:ؾٖ ٍ ّفهبزٓ 

زض هكَضُ ثب وو٘ؿَ٘ى هؿتمل انالحبت ازاضٕ ٍ هغبثك احىبم لبًَى قطوت ّبٕ زٍلتٖ  ،وبضوٌبى قطوت  (1)

 ، تجسٗل ٍ ػعل اؾترسام لَاػس زاذلٖ هٌظَضقسٓ قطوتاظ فْطؾت اقربل ٍاجس قطاٗظ، هغبثك هلىٖ ذسهبت 

 گطزًس. هٖ

 ثبقس. لبًَى وبضوٌبى ذسهبت هلىٖ ثط هؿؤٍل٘ي ٍ ؾبٗط وبضوٌبى قطوت، لبثل تغج٘ك ًوٖ (2)

 تغج٘ك پطٍغُ ّب اظ عطٗك هكبضوت ػبهِ ٍ ذهَنٖ

 ن:كتّؾٖ ٍ هبزٓ 

تغج٘ك  ،تَاًس، هغبثك احىبم لبًَى هكبضوت ػبهِ ٍ ذهَنٖ، پطٍغُ ّبٕ هطثَط ضا ثب ؾىتَض ذهَنٖ قطوت هٖ

 ًوبٗس.

 تفت٘ف()ٍٖظبٗف وو٘تٔ ثطضؾ

 ن:ًْؾٖ ٍ هبزٓ 

 ًوبٗس. هٖ جطاءا هغبثك احىبم لبًَى قطوت ّبٕ زٍلتٖ، ٍظبٗف ذَٗف ض ،وو٘تٔ ثطضؾٖ ) تفت٘ف(
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 فهل چْبضم

 اهَض هبلٖ ٍ حؿبثٖ

 ؾبل هبلٖ

 ن:چْلهبزٓ 

 گطزز. ذتن هٖ ،ؾبل هبلٖ قطوت اظ اٍل جسٕ آغبظ ٍ زض ؾٖ ام لَؼ ؾبل ثؼسٕ

  ٍٖ گعاضـ زّ ٕحؿبثساض ؿتن٘ؾ ٘ٔتْ

 ن:ٗىچْل ٍ هبزٓ 

( ٍ IFRSزّٖ هبلٖ ) هغبثك هؼ٘بض ّبٕ ث٘ي الوللٖ گعاضـ ،زّٖ هبلٖ قطوت  ؾ٘ؿتن حؿبثساضٕ ٍ گعاضـ

 .گطزز كٌْبزٕ ّ٘ئت ًظبضت، تِْ٘ هٖضٌّوَز ّبٕ پ٘

 اؾتفبزُ اظ جسٍل هؼ٘بضّبٕ حؿبثبت هبلٖ

 ٍم:چْل ٍ زهبزٓ 

قطوت اظ جسٍل هؼ٘بضّبٕ حؿبثبت هبلٖ وِ تَؾظ ّ٘ئت ًظبضت تِْ٘ گطزٗسُ، زض اجطإ اهَض هبلٖ ٍ  (1)

 ًوبٗس. حؿبثٖ اؾتفبزُ هٖ

( ضا تغج٘ك ًوَزُ ٍ ؾ٘ؿتن حؿبثبت Double-Entryقطوت هىلف اؾت، ؾ٘ؿتن حؿبثساضٕ زٍعطفِ ) (2)

 عطف ّ٘ئت ًظبضت، ػولٖ ًوبٗس. هبلٖ ووپَ٘تطٕ )الىتطًٍ٘ىٖ( ضا ثط اؾبؼ پ٘كٌْبز اضائِ قسُ اظ

 ثطضؾٖ ) تفت٘ف( نَضت حؿبثبت

 م:ؾَچْل ٍ هبزٓ 

 گطزز. ثطضؾٖ هٖزض ّطؾبل نَضت حؿبة ؾبالًٔ قطوت  (1)

  گطززٖ ه ٖثطضؾحؿبثبت هبلٖ قطوت اظ جبًت ثطضؼ )هفتف( هبلٖ، هغبثك احىبم لبًَى قطوت ّبٕ زٍلتٖ   (2)

 گطزز. نَضت حؿبثبت هبلٖ ثطضؾٖ قسٓ قطوت، هغبثك احىبم لبًَى قطوت ّبٕ زٍلتٖ اضائِ هٖ (3)

هغبثك احىبم  ،نَضت ضطٍضت تَؾظ ازاضٓ ػبلٖ تفت٘ففؼبل٘ت ّبٕ التهبزٕ، هبلٖ ٍ حؿبثٖ قطوت زض   (4)

 .گطززٖ ه ٖثطضؾ، ازاضٓ ػبلٖ تفت٘فلبًَى 
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 ث٘طًٍٖ ثطضؼ )هفتف(اؾترسام 

 م:چْبضچْل ٍ هبزٓ 

ثطضؼ ) هفتف( هبلٖ ذبضج اظ قطوت، هغبثك احىبم لبًَى هعز وبض اؾترسام، ػعل، ًحَٓ ػمس لطاضزاز ٍ پطزاذت 

 گ٘طز. قطوت ّبٕ زٍلتٖ، نَضت هٖ

 تَظٗغ هفبز ؾْبم

 ن:پٌجچْل ٍ هبزٓ 

هَافمٔ لجلٖ ّ٘ئت ًظبضت،  ثبتَاًس، هغبثك احىبم لبًَى قطوت ّبٕ زٍلتٖ ٍ اٗي اؾبؾٌبهِ  ّ٘ئت هسٗطُ هٖ (1)

 پبل٘ؿٖ هفبز ؾْبم ٍ ؾطهبِٗ ضا اػالم ٍ ظهٌ٘ٔ تأزِٗ آًطا اظ عطف قطوت فطاّن ًوبٗس.

 گ٘طز. تَظٗغ هفبز ؾْبم قطوت، هغبثك احىبم لبًَى قطوت ّبٕ زٍلتٖ، نَضت هٖ (2)

 ثَزجٔ قطوت

 ن:قكچْل ٍ هبزٓ 

 گ٘طز. لبًَى قطوت ّبٕ زٍلتٖ، نَضت هٖعطح، تطت٘ت، تهَٗت ٍ اجطإ ثَزجٔ قطوت، هغبثك احىبم 

 اضائِ گعاضـ

 :تنچْل ٍ ّفهبزٓ 

، گعاضـ اجطاآت، ػَاٗس ٍ ههبضف ذَٗف ضا عَض هبَّاض ثِ ضٗبؾت ػوَهٖ ازاضٓ اهَض ؾتهىلف ا قطوت (1)

 س.اضائِ ًوبٗ ،ضٗبؾت جوَْضٕ اؾالهٖ افغبًؿتبى

( اٗي هبزُ 1ضٗبؾت ػوَهٖ ازاضٓ اهَض ضٗبؾت جوَْضٕ اؾالهٖ افغبًؿتبى هىلف اؾت، گعاضـ هٌسضج فمطٓ ) (2)

 اضائِ ًوبٗس. ،وبثٌ٘ٔ جوَْضٕ اؾالهٖ افغبًؿتبىقَضإ ػبلٖ التهبزٕ ٍ ضا تَح٘س ٍ عَض ضثؼَاض ثِ 

 س.ٍ ًكط ًوبٗ ٖ تِْ٘حىبم لبًَى قطوت ّبٕ زٍلت، گعاضـ ؾبالًِ ذَٗف ضا هغبثك اؾتقطوت هىلف ا (3)
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 فهل پٌجن

 احىبم هتفطلِ

 اًحالل ٍ تهف٘ٔ قطوت

 ن:كتچْل ٍ ّهبزٓ 

اؾبؼ پ٘كٌْبز ٍظاضت  ازغبم، اًمؿبم، ٍاگصاضٕ ٗب اًحالل قطوت، هغبثك احىبم لبًَى قطوت ّبٕ زٍلتٖ ثط (1)

 گ٘طز. نَضت هٖ ،اؾالهٖ افغبًؿتبى جوَْضٕٔ ّ٘ئت ًظبضت ٍ تهَٗت وبثٌ٘ٔ هبلِ٘، هَافم

هطاحل تهفِ٘ ٍ تغج٘ك حؿبثبت زض قطوت، هغبثك احىبم لبًَى قطوت ّبٕ زٍلتٖ ٍ عطظالؼول هطثَط،  (2)

 گ٘طز. نَضت هٖ

آى فؼبل٘ت هٖ ًوَز، زض نَضت٘ىِ اهَال هٌمَل ٗب  ؾىتَضٍظاضت ظضاػت ٍ هبلساضٕ وِ تهسٕ ؾ٘لَٕ هطوع زض  (3)

 ضا ثِ قطوت تؿل٘ن ًوبٗس. اؾت،آى هىلف ، طف زاقتِ ثبقسغ٘ط هٌمَل تهسٕ ٗب اؾٌبز آًْب ضا زض ته

 اٗجبز ؾ٘ؿتن الىتطًٍ٘ىٖ ٍ ًگْساضٕ اؾٌبز

 :چْل ٍ ًْن هبزٓ

قطوت جْت ثجت، ًگْساضٕ ٍ اؾتفبزٓ ثؼسٕ اؾٌبز هبلٖ، حؿبثٖ ٍ حمَلٖ، هغبثك احىبم لبًَى قطوت ّبٕ  (1)

 ثطز. زٍلتٖ، ؾ٘ؿتن الىتطًٍ٘ىٖ ضا ثِ تفى٘ه ّبضز ٍ ؾبفت وبپٖ اٗجبز ٍ ثىبض هٖ

ه( ؾ٘ؿتن ًگْساضٕ اؾٌبز قطوت، جْت اضائِ گعاضـ ٍ هؼلَهبت هَضز ً٘بظ ثِ ازاضات شٗطثظ ٍنل )لٌ٘ (2)

 گطزز. هٖ

 اٗجبز ٍٗت ؾبٗت 

 :پٌجبّنهبزٓ 

ّب، اثتىبضات، تكَٗك وبضوٌبى ٍ فطاّن ًوَزى ظهٌ٘ٔ ضلبثت ؾبلن، هغبثك آٍضز  قطوت جْت ًكط فؼبل٘ت ّب، زؾت

 .ًوبٗس لتٖ، ٍٗت ؾبٗت ضا اٗجبز هٖقطوت ّبٕ زٍ ،احىبم لبًَى
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 اؾٌبز هساض اػتجبض

 ن:ٗىپٌجبُ ٍ  هبزٓ

قطوت وِ هغبثك  ، اؾٌبز حَالِ ٍ ؾبٗط اؾٌبز هبلَٖافمٌبهِ ّبه، لطاضزاز ّب، غ٘ط هٌمَلاهَال هٌمَل ٍ اؾٌبز 

 ثبقس. اهضبء گطزٗسُ ثبقس، هساض اػتجبض هٖ ،احىبم لبًَى

 حفظ اؾطاض قطوت

 ٍم:پٌجبُ ٍ زهبزٓ 

ّبٕ هبلٖ، هغبثك احىبم لبًَى قطوت ) هفتك٘ي( ٍ ثطضؾبى قطوت ، وبضوٌبى اػضبٕ ّ٘ئت هسٗطُ، هؿؤٍل٘ي

 ثبقٌس. زٍلتٖ، هىلف ثِ حفظ اؾطاض قطوت هٖ

 تؼسٗل اؾبؾٌبهِ

 م:ؾَپٌجبُ ٍ هبزٓ 

احىبم اٗي اؾبؾٌبهِ ثِ پ٘كٌْبز ّ٘ئت هسٗطُ، تأٗ٘س ّ٘ئت ًظبضت ٍ تهَٗت وبثٌ٘ٔ جوَْضٕ اؾالهٖ ( 1)

 ..گطززٖهم لبًَى قطوت ّبٕ زٍلتٖ، تؼسٗل افغبًؿتبى هغبثك احىب

احىبم لبًَى قطوت ّبٕ زٍلتٖ احىبم  ثب حىوٖ اظ احىبم اٗي اؾبؾٌبهِ  هغبثمتزض نَضت تكر٘م ػسم ( 2)

 لبًَى قطوت ّبٕ زٍلتٖ هطجح زاًؿتِ هٖ قَز.

 هُْط ٍ ًكبى

 م:چْبضپٌجبُ ٍ هبزٓ 

 ثبقس. قطوت، زاضإ هُْط ٍ ًكبى هرهَل هٖ

 اًفبشتبضٗد  

 ن:پٌجپٌجبُ ٍ هبزٓ 

هٌتكطٓ جطٗسٓ ضؾوٖ  تهسٕ ؾ٘لَّب  اؾبؾٌبهٔ ٍ ًبفصاٗي اؾبؾٌبهِ اظ تبضٗد  ًكط زض جطٗسٓ ضؾوٖ 

 گطزز. لغَ هٖ 31/4/1366هؤضخ  (642)ُقوبض



 
 حکن

 رئیس جوهوری اسالهی افغانستاى

 پلخوری یلویس یشرکت دولت ۀاساسناه در هورد انفار

  ۶۳/۹/9۶۹۹تاریخ:                                                          (:                                                                   ۴۳۶۲   شواره)

 :هادة اول

کابٌ٘ٔ جوْوَرٕ  81/9/8399( هؤرخ 72) شوارُ ٔبِ اساس هصَبرا کِ  پلخوزٕ ٕلَ٘س ٖشزکت دٍلت ٔاساسٌاه

 دارم.است، هٌظَر هٖ گزدٗذُ( هادُ تصَٗب 55( فصل ٍ )5) اسالهٖ افعاًستاى بِ داخل

  هادة دوم:

 در جزٗذٓ رسوٖ ًشز گزدد. َرذکه اساسٌاهٔهتي اٗي حکن ّوزاُ با هصَبٔ کابٌ٘ٔ جوَْرٕ اسالهٖ افغاًستاى ٍ 

 هحوذ اشرف غنی

 رئیس جوهوری اسالهی افغانستاى



 

 مصوبة

 کابینة جمهوری اسلامی افغانستان

 پلخمری یلویس یشرکت دولت ةاساسنام طرح در مورد

 

                                                                                            (72) شماره:

 9/8999/ 81:تاریخ

را در جلسة  یپلخمر یلویس یشرکت دولت ةاساسنام طرح ،کابینة جمهوری اسلامی افغانستان

 ( ماده مورد تصویب قرار داد.55( فصل و )5)خویش به داخل81/9/8399 مؤرخ

 

 محمد اشرف غنی

 رئیس جمهوری اسلامی افغانستان
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 یپلخمر یلویس دولتی شرکتاساسنامۀ 
 فصل اول

 احکام عمومی
 مبنی

 اول:مادۀ 

 این اساسنامه در روشنی احکام مواد پنجم و ششم قانون شرکت های دولتی، وضع گردیده است.

 اهداف شرکت

 دوم:مادۀ 

 نماید:به منظور تحقق اهداف ذیل، فعالیت می یپلخمر یلویسشرکت دولتی 

 مشتقات آنها. صنعت تذخیر و تولید انواع آرد غله جات وتوسعه  رشد و -1

کیفییت،  ثرییت،ؤم تولید معیاری انواع آرد غله جات، نان وکلچه و سایر مشتقات غله جات مبتنیی بیر اصیل -2

 .رقابتونیت غذائی و مص

و  یتوسعه اجتمیا  ،یرشد اقتصاد ،یشرکت، جهت تحقق اهداف انکشاف مل یریسهم گ نهیفراهم نمودن زم -3

 .شغل جادیا

 .در شرکت یخصوص یگذار هیجذب سرما نهیفراهم نمودن زم -4

 .شرکت یمال هیبن تیتقو کسب منفعت و -5

 اصطلاحات

 سوم:مادۀ 

اصطلاحات مندرج مادۀ سوم قانون شرکت های دولتی که در این اساسنامه از آن تذکر بعمل آمده اسیت، همیان 

 نماید.میمفاهیم را افاده 

 نام اختصاری

 چهارم:مادۀ 

 شود.این اساسنامه بنام شرکت یاد می در یپلخمر یلویس دولتی ( شرکت1)
 گردد.( هیئت نظارت شرکت های دولتی در این اساسنامه به نام هیئت نظارت یاد می2)

 دفتر شرکت

 پنجم:مادۀ 

و نمایندگی های آن  ندالضرورت در نقیا  مختلیک کشیور تسسیی   بوده پلخمری دفتر مرکزی شرکت در شهر

 تواند.شده می
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 شرکت شخصیت

 ششم:مادۀ 

 باشد.می مستقلبیلان  حسابی و  شخصیت حکمیدارای شرکت، 

 رعایت اسناد تقنینی

 هفتم: مادۀ

سیایر شرکت هیای دولتیی، ایین اساسینامه و  فعالیت های خود احکام قانون اساسی افغانستان، قانون شرکت در

 نماید.اسناد تقنینی مرتبط را ر ایت می

 های شرکت وظایف و صلاحیت

 هشتم:مادۀ 

 باشد:دارای وظایک و صلاحیت های ذیل می ،شرکت( 1)
 .  مربو ها و پلانهای  ملیاتی، تجارتی، بازسازی، انکشافی و مالی طرح و تطبیق لوایح، برنامه -1
 ون جهت ایجاد و پایداری مارکیت برای رشد سکتور زرا ت. ی و تذخیرگندم به طور مطمئن و مصخریدار -2
 مشتقات آن.  تولید آرد غنی شده به منظور کاهش واردات آرد و -3
 کلچه، طور صحی و با کیفیت. و رضه انواع نان، ناشتا، روت، کیکتولید و   -4
 ای شرکت با استفاده از تکنالوژی  صری.بازسازی و تجهیز متداوم تمام بخشه -5
 تولید به منظور کاهش قیمت تمام شد و ضایعات. ضایعات مواد خام در تطبیق نورم ترکیب، مصارف و طرح و -6
 ثر بازاریابی جهت ارتقای سطح  واید و جلب رضایت مشتری.ؤاستفاده از روش های م -7
 رقابت. داشت اصل مفیدیت ونظرقیمت تمام شد محصولات تولیدی بادر ترتیب سنجش و -8

 ستندردهای ملی و بین المللی. و بسته بندی محصولات تولید شده مطابق معیارها -9

حقیقی  اشخاصو سایر  دولتی غیر مورد ضرورت با ادارات دولتی، موادتهیه و   قد قرارداد  رضه محصولات -11

  اسناد تقنینی مربو .احکام مطابق و حکمی 

 .یو ادار یفن ،یکیتخن ،یمسلک یدر بخش ها مربو کارکنان  یبرا یکار لاتیفراهم نمودن تسه -11

 اداری. بخش های مسلکی، تخنیکی و  مهارت کارکنان در زمینه ارتقای سطح دانش و نمودنفراهم  -12

بخییاطر حفییص الصییحه تولیییدات نیت غییذایی طبییق معیییارات کنتییروح نقییا  بحرانییی خطییر ومین مصییستیی -13

 (.HACCPغذایی)

 مطابق اسناد تقنینی.ثر و شفاف مالی، حسابی، تدارکاتی و گزارش دهی ؤایجاد سیستم م –14

 .مربو  یها تیدر فعال یسکتور خصوص یگذار هیجلب سرما -15

اساسنامه و قبل از فروش سهام، بیه  نیمنقوح مربو  را بعد از انفاذ ا ریمنقوح و غامواح شرکت مکلک است، ( 2)

 .دیارزش نما نییو تع تینرخ روز تثب
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افغانستان، مطابق احکیام قیانون، فیروش و  یاسلام یجمهور نهیکاب تصویبمنقوح شرکت، بعد از  ریامواح غ( 3)

 .تواندیانتقاح شده م

 اجاره دهد. ای هینظارت به کرا تیئه دییسمنقوح مازاد مربو  را بعد از ت ریامواح منقوح و غ تواند،یشرکت م( 4)

 فصل دوم

 سرمایه و سهام شرکت
 سرمایه

 نهم:مادۀ 

پنجصد و نود و  و سه میلیون و یازده هزارو شصت  و دو صد  (263.111.594) مبلغ ،( مجموع سرمایۀ شرکت1)

 باشد.افغانی می چهار هزار 
 باشد.میم سهافغانی   صد هزار (111.111)( سرمایۀ شرکت منقسم به 2)

 گذاری سهامقیمت

 دهم:مادۀ 

افغانی بوده که بعد از تقسیم مجموع سرمایه بر سهام، تعییین  سه هزار (3.111( ارزش اسمی هر سهم مبلغ )1)

 گردد.می
 گیرد.( تعدیل ارزش اسمی سهم به اساس پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت، صورت می2)
و مُهر شیرکت بیه  و مسؤوح مالی کامل ارزش آن به امضای رئی  کمیتۀ اجرایی( اسناد سهم بعد از پرداخت 3)

 گردد.ثبت و صادر می ،نام سهامدار
کیه رکزی شرکت، اسم و نمبر تیذکرۀ شخصییحاوی ارزش سهام، اسم و موقعیت دفتر م ،( سند سهم شرکت4)

 باشد.میشود و تعداد سهامی که سند متذکره متضمن آن است، سهم برایش صادر می

 سهامداران شرکت

 یازدهم:مادۀ 

 باشد.میدولتی  مداراسه ،ت مالیه در شرکتراوز( 1)
بیه پیشینهاد وزارت مالییه و تصیویب کابینیۀ خصوصیی و اشخاص حقیقی و حکمی  دولتی اداراتها، ( وزارت2)

 د.نتوانجمهوری اسلامی افغانستان به حیث سهامدار شرکت بوده می
هیئت نظارت، موافقه وزارت مالیه و تصویب کابینۀ جمهوری یید هیئت مدیره، تس( سرمایه شرکت به پیشنهاد 3)

 تواند.افغانستان تزئید یا تنقیص شده میاسلامی 
 متناسب به اندازۀ سهم آن می باشد.شرکت،  ( مسؤولیت و صلاحیت سهامدار4)

 احکام قانون شرکت های دولتی، تاسی  نماید.( شرکت میتواند، شرکت تابعه )فر ی( را مطابق 5)
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 انتقال سهام و توزیع مفاد

  دوازدهم:مادۀ 

 گیرد.م قانون شرکت های دولتی، صورت می( صدور و فروش سهام شرکت، مطابق احکا1)

بیه ا م از دولتی و خصوصیی ( خرید، فروش و انتقاح سهم میان سهامداران و سایر اشخاص حقیقی و حکمی 2)

هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت یا مجمع  میومی سیهامداران شیرکت، بعید از ثبیت در دفتیر سیهام تسیید 

 باشد.شرکت، مدار ا تبار می
( هرگاه انتقاح سهم بنابر دلایل مؤجه صورت گرفته نتواند، هیئت مدیره بعد از تسیید هیئت نظارت به استرداد 3)

 نماید.قیمت سهم، اقدام می
از مفاد به پیشنهاد هیئت مدیره، تسیید هیئت نظیارت و تصیویب مجمیع  میومی سیهامداران  ( نحوۀ استفاده4)

 گیرد.صورت می

 اموال منقول و غیرمنقول به حیث سهم

 سیزدهم:مادۀ 

و بعید از تسییید هیئیت  ارزش ، تعییینکمیته مؤظک توسط ،امواح منقوح و غیرمنقوح در صورت ضرورت شرکت

 تواند.قبوح شده می، مدیره و تصویب هیئت نظارت و مجمع  مومی سهامداران به حیث سهم

 ایجاد ذخایر مالی

 چهاردهم:مادۀ 
غیرمنقوح، توسعۀ فعالیت ها، ارتقیای  منقوح و به منظور ا مار، ترمیم و احیای مجدد امواح ،تواندشرکت می( 1)

 ظرفیت و تشویق کارکنان مربو  از مفاد خالص خویش ذخایر ذیل را ایجاد نماید:
 ذخیرۀ توسعوی از یک الی پانزده فیصد. -1

 ذخیرۀ تشویقی از یک الی سه فیصد. -2

 خیرۀ احتیاطی از یک الی دو فیصد.ذ -3
 تواند.بیشتر بوده نمی ،فیصد مفاد خالص شرکتبیست ( %21)( این ماده از 1( ذخایر مندرج فقرۀ )2)
 نماید.می مندرج این ماده، مدیریت ( هیئت مدیره از طرز استفادۀ ذخایر3)

 استفاده از سرمایه

 پانزدهم:مادۀ 

بعد از موافقۀ وزارت مالیه و منظوری هیئت نظارت از سرمایۀ اصلی و مفاد خالص جهت بهبود و  ،تواندشرکت می

و سایر مصارف، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی  مالیه، محصوح، دیونتوسعۀ فعالیت هدفمند بعد از تادیۀ 

 و این اساسنامه استفاده نماید.
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 حساب بانکی

 شانزدهم:مادۀ 

حکام قیانون شیرکت مربو ، مطابق ا د، جهت نگهداری سرمایه و انجام فعالیت های اقتصادیتوانمی( شرکت 1)

 بانکی را در داخل کشور افتتاح نماید. های دولتی، حساب

هیئیت نظیارت، توسیط کمیتیۀ  منظیوریپالیسی تسیید شدۀ هیئت میدیره و  طبق( استفاده از حساب بانکی 2)

 گیرد.اجرائی، صورت می

 امتیازاتحقوق و 

 هفدهم:مادۀ 

از ، طیرح  ( حقوق و امتیازات کارکنان شرکت با ر ایت احکام قانون شرکت های دولتی توسط کمیتۀ اجرائیی1)

 گردد.و بعد از منظوری هیئت نظارت، تطبیق می تسییدهیئت مدیره طرف 

خصوصییات و اهمییت درنظرداشیت شیدۀ شیرکت با بق قوا د داخلی منظیورمطا شرکت ( اندازۀ مزد کارکنان2)

وظیفه، وضعیت مالی شرکت، میزان مشارکت شرکت در اقتصاد ملی، براساس اهلیت و سیطح مهیارت کارکنیان 

 گردد.تعیین می

 میدت شیرکت، مطیابق رنظرداشت منیافع درازدقت هیئت مدیره و کمیتۀ اجرائی با( اندازۀ مزد ا ضای تمام و3)

 گردد.می تعیین ،احکام قانون شرکت های دولتی

 عقد موافقت نامه ها و قرارداد ها

 هم:هجدمادۀ 

مطیابق احکیام قیانون  ،المللییتواند، جهت تحقق اهداف مندرج این اساسنامه با مؤسسات ملی و بینشرکت می

 شرکت های دولتی، قرارداد های مشارکت  امه و خصوصی، موافقتنامه ها و قرارداد ها را  قد نماید.

 و محصول مالیه دیهتأ

 نزدهم:مادۀ 

 شرکت مکلک است، مطابق احکام قوانین مربو ، مالیه و محصوح را تسدیه نماید.

 فصل سوم

 تشکیلات شرکت
 تشکیلات

 بیستم:مادۀ 

 متشکل است از:شرکت 

 .مجمع  مومی سهامداران -1

 هیئت مدیره. -2
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 کمیتۀ اجرائی. -3

 مجمع عمومی سهامداران

 بیست و یکم:مادۀ 

 باشد.می سهامدارمتشکل از اشخاص حقیقی و حکمی  ، مومی سهامدارانمجمع 

 وظایف و صلاحیت های مجمع عمومی سهامداران

 بیست و دوم:مادۀ 

 و ءاجیرا قانون شیرکت هیای دولتیی خویش را مطابق احکاممجمع  مومی سهامداران، وظایک و صلاحیت های 

  ا ماح می نماید.

 تصامیمکسب نظر هیئت مدیره و ثبت 

 بیست و سوم:مادۀ 

 ی و تخصصی، نظر هیئیت میدیره را تصمیم در موارد سکتوراتخاذ د، جهت توانمجمع  مومی سهامداران می (1)

 نماید.کسب 
 گردد.میدر دفتر مخصوص، ثبت  سهامدارانمجمع  مومی  تصامیم (2)

 هیئت نظارت 

 بیست و چهارم:مادۀ 

 و ءاجرا وظایک و صلاحیت های خویش را و شرکت های دولتی تعیین کام قانونا ضای هیئت نظارت، مطابق اح

 نمایند.ا ماح می

 هیئت مدیره

 پنجم: بیست ومادۀ 

 قانون شرکت های دولتی ایفاءمطابق احکام  شرکت، مدیریت( هیئت مدیره، نقش مرکزی و استراتیژیک را در 1)

 نماید.می
 باشد. ( هیئت مدیره به هیئت نظارت و مجمع  مومی سهامداران، پاسخگو می2)

 در هیئت مدیره شرایط عضویت

 بیست و ششم:مادۀ 

 اقل سند لیسیان ولتی، داشتن حدبرای نامزد  ضویت هیئت مدیره،  لاوه بر شرایط مندرج قانون شرکت های د

 باشد.نیز شر  می یا رشته مربو  فعالیت شرکت، منجمنت یکی از رشته های اقتصاد،

 ترکیب هیئت مدیره

 بیست و هفتم:مادۀ 

 باشد.(  ضو بصورت تاق میهفت الی سهمرکب از ) ،( هیئت مدیرۀ شرکت1)
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 ط منیدرجایهای دولتی و ر اییت شیراجرائی هیئت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت  ( یک ثلث ا ضای غیر2)

 د.نگردمادۀ بیست و ششم این اساسنامه، تعیین می

 استعفاء

 بیست و هشتم:مادۀ 

 توانند، استعفاء دهند.ا ضای اجرائی و غیراجرائی هیئت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی می

 وظایف و صلاحیت های هیئت مدیره

 بیست و نهم:مادۀ 

 نماید.ا ماح می اجراء و مطابق احکام قانون شرکت های دولتی،هیئت مدیره وظایک و صلاحیت های خویش را 

 اطلاع دهی از تدویر جلسه

 سی ام:مادۀ 

( 48)تدویر جلسه به هیئیت میدیره حیداقل ( رئی  کمیتۀ اجرائی شرکت مکلک است، از تاریخ، وقت و مکان1)

 موافقه نمایند. سا ت قبل از تدویر جلسه اطلاع دهد، مگر اینکه ا ضای هیئت مدیره طور دیگر
د یوت نمایید، در ایین صیورت  مربو تواند، از مسؤولین شرکت جهت اشتراک در جلسات ( هیئت مدیره می2)

 باشند.مسؤولین شرکت بدون حق رأی می

 هیئت مدیرهجلسات 

 سی و یکم:مادۀ 

 گردد.دایر می ،جلسات هیئت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی

 ارائه شکایت

 وم:سی و دمادۀ 

توانند، شکایت خویش را در ارتبا  به امور شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های اشخاص حقیقی و حکمی می

دولتی و این اساسنامه به رئی  کمیتۀ اجرائی ارائه نمایند. در صورت  یدم قنا یت بیه تصیمیم رئیی  کمیتیۀ 

 ت نظارت مراجعه نمایند.ئتوانند به هیاجرائی، می

 استخدام متخصصین

 م:سی و سومادۀ 

المللی شرکت، به پیشنهاد کمیتۀ اجرائی، تسیید هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت، مطابق ( متخصصین بین1)

 گردند.احکام قانون شرکت های دولتی و سایر اسناد تقنینی استخدام می
ر اییت احکیام قیانون  بیا مربیو تواند، متخصصین داخلی را جهت تطبیق بهتر اهداف و پالیسی ( شرکت می2)

 استخدام نماید. ،شرکت های دولتی
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 تشکیل کمیتۀ اجرائی 

 م:چهارسی و مادۀ 

 کمیتۀ اجرائی شرکت متشکل است از:
 رئی   مومی )رئی  اجرائی( شرکت به حیث رئی . -1

 مالی و اداری شرکت به حیث  ضو.  وحمسؤ -2

  ملیاتی شرکت به حیث  ضو. وحمسؤ -3

 تجارتی شرکت به حیث  ضو. وحمسؤ -4

 رئیس کمیتۀ اجرائی 

 م:سی و پنجمادۀ 

 باشد.( رئی  کمیتۀ اجرائی ممثل قانونی و مسؤوح پیشبرد امور شرکت می1)
برای مدت سه ساح تعییین و ایفیای  ،مطابق احکام قانون شرکت های دولتی ،( رئی  و ا ضای کمیتۀ اجرائی2)

 باشد.ها صرف برای یک دورۀ دیگر مجاز مینمایند. تعیین مجدد آنوظیفه می

 وظایف و صلاحیت های کمیتۀ اجرائی 

 م:سی و ششمادۀ 

ا میاح  اجیراء و دولتیی( کمیتۀ اجرائی وظایک و صلاحیت های خود را مطیابق احکیام قیانون شیرکت هیای 1)

 نماید.می
 نماید.( کمیتۀ اجرائی به منظور تنظیم امور اجرائی در هفته یک یا دو بار، جلسه دایر می2)
 باشد.( نصاب تدویر جلسه کمیتۀ اجرائی، حضور اکثریت ا ضای آن می3)
 گردد.ثبت می ، در دفتر مربو( تصامیم کمیتۀ اجرائی، به اکثریت آرای ا ضای حاضر جلسه اتخاذ و 4)

 کارکنان شرکت و عزل ی، تبدیلاستخدام

 تم:سی و هفمادۀ 

و  یمسیتقل اصیلاحات ادار ونیسییدر مشوره با کم یدولت یکارکنان شرکت، مطابق احکام قانون شرکت ها( 1)

و  یزح   لیشرکت استخدام، تبد ۀمنظورشد یمطابق قوا د داخل ط،یاز فهرست اشخاص واجد شرا یخدمات ملک

  .گردندیم
 باشد.( قانون کارکنان خدمات ملکی بر مسؤولین و سایر کارکنان شرکت، قابل تطبیق نمی2)

 تطبیق پروژه ها از طریق مشارکت عامه و خصوصی

 م:شتهسی و مادۀ 

تطبییق  ،تواند، مطابق احکام قانون مشارکت  امه و خصوصی، پروژه های مربو  را با سکتور خصوصیشرکت می

 نماید.
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 کمیتۀ بررسی ) تفتیش( وظایف

 م:نهسی و مادۀ 

 نماید.میاجراء   مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، وظایک خویش را ،) تفتیش(کمیتۀ بررسی

 فصل چهارم

 امور مالی و حسابی
 سال مالی

 م:چهلمادۀ 

 گردد.ختم می ،ساح مالی شرکت از اوح جدی آغاز و در سی ام قوس ساح بعدی

 داری و گزارش دهی حسابسیستم تهیۀ 

 م:یکچهل و مادۀ 

( و IFRSمطابق معییار هیای بیین المللیی گزارشیدهی میالی ) ،دهی مالی شرکت سیستم حسابداری و گزارش

 گردد.رهنمود های پیشنهادی هیئت نظارت، تهیه می

 استفاده از جدول معیارهای حسابات مالی

 وم:چهل و دمادۀ  

در اجرای امور مالی و حسابی  که توسط هیئت نظارت تهیه گردیده مالی( شرکت از جدوح معیارهای حسابات 1)

 نماید.استفاده می
را تطبیق نمیوده و سیسیتم حسیابات  (Double-Entry)حسابداری دو طرفه ( شرکت مکلک است، سیستم 2)

 مالی کمپیوتری )الکترونیکی( را بر اساس پیشنهاد ارائه شده از طرف هیئت نظارت،  ملی نماید.

 بررسی ) تفتیش( صورت حسابات

 م:سوچهل و مادۀ 

 گردد.بررسی می در هر ساح( صورت حساب سالانۀ شرکت 1)
 بررسیی میی ،حسابات مالی شرکت از جانب بررس )مفتش( مالی، مطابق احکام قانون شرکت هیای دولتیی (2)

 د.گرد
 گردد.ارائه می ،دولتی( صورت حسابات مالی بررسی شدۀ شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های 3)
مطیابق احکیام  ،صورت ضرورت توسط ادارۀ  یالی تفتییشفعالیت های اقتصادی، مالی و حسابی شرکت در  (4)

 .گردد بررسی می، ادارۀ  الی تفتیشقانون 
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 بیرونی بررس )مفتش(استخدام 

 م:چهارچهل و مادۀ 

بررس ) مفتش( مالی خارج از شرکت، مطابق احکام قانون  مزد کار استخدام،  زح، نحوۀ  قد قرارداد و پرداخت 

 گیرد.شرکت های دولتی، صورت می

 توزیع مفاد سهام

 م:پنجچهل و مادۀ 

هیئت نظیارت،  موافقۀ قبلی باتواند، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی و این اساسنامه ( هیئت مدیره می1)

 تسدیه آنرا از طرف شرکت فراهم نماید. سرمایه را ا لام و زمینۀپالیسی مفاد سهام 
 گیرد.( توزیع مفاد سهام شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، صورت می2)

 بودجۀ شرکت

 م:ششچهل و مادۀ 

 گیرد.طرح، ترتیب، تصویب و اجرای بودجۀ شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، صورت می

 ارائه گزارش

 تم:چهل و هفمادۀ 

، گزارش اجراآت،  واید و مصارف خویش را طور میاهوار بیه ریاسیت  میومی ادارۀ امیور مکلک است( شرکت 1)

 د.ارائه نمای ،اسلامی افغانستانریاست جمهوری 

( این میاده 1ان مکلک است، گزارش مندرج فقرۀ )( ریاست  مومی ادارۀ امور ریاست جمهوری اسلامی افغانست2)

 ارائه نماید. ،کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستانشورای  الی اقتصادی و را توحید و طور ربعوار به 
 د.و نشر نمایدولتی تهیه  ، گزارش سالانه خویش را مطابق احکام قانون شرکت های( شرکت مکلک است3)

 

 فصل پنجم

 احکام متفرقه
 انحلال و تصفیۀ شرکت

 م:شتچهل و همادۀ 

اسیاس پیشینهاد وزارت  شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی بیرادغام، انقسام، واگذاری یا انحلاح  (1)

 گیرد.صورت می ،مالیه، موافقۀ هیئت نظارت و تصویب کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان
( مراحل تصفیه و تطبیق حسابات در شرکت، مطابق احکام قانون شرکت هیای دولتیی و طرزالعمیل مربیو ، 2)

 گیرد.صورت می

امیواح  کهینمیود، در صیورت یمی تییآن فعال سکتوردر سیلوی پلخمری  یکه تصد را ت و مالداریز( وزارت 3)

 .دینما میرا به شرکت تسل مکلک است، آن ،را در تصرف داشته باشداسناد آنها  ای یمنقوح تصد ریغ ایمنقوح 
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 ایجاد سیستم الکترونیکی و نگهداری اسناد

 :چهل و نهم مادۀ

نگهداری و استفادۀ بعدی اسناد مالی، حسابی و حقوقی، مطابق احکام قانون شرکت های ( شرکت جهت ثبت، 1)

 برد.دولتی، سیستم الکترونیکی را به تفکیک هارد و سافت کاپی ایجاد و بکار می
( سیستم نگهداری اسناد شرکت، جهت ارائه گزارش و معلومات مورد نییاز بیه ادارات ذییربط وصیل )لینیک( 2)

 گردد. می

 جاد ویب سایتای

 :پنجاهممادۀ 

ها، ابتکارات، تشویق کارکنان و فراهم نمودن زمینۀ رقابت سالم، مطابق آورد شرکت جهت نشر فعالیت ها، دست

 نماید.احکام قانون شرکت های دولتی، ویب سایت را ایجاد می

 اسناد مدار اعتبار

 م:یکپنجاه و  مادۀ

ه ها، اسناد حواله و سایر اسناد میالی شیرکت کیه مطیابق موافقتنام، قرارداد ها، امواح منقوح و غیر منقوحاسناد 

 باشد.امضاء گردیده باشد، مدار ا تبار می ،احکام قانون

 حفظ اسرار شرکت

 وم:پنجاه و دمادۀ 

مالی، مطیابق احکیام قیانون شیرکت هیای  )مفتشین( و بررسان شرکت ، کارکنانا ضای هیئت مدیره، مسؤولین

 باشند.مکلک به حفص اسرار شرکت می دولتی،

 تعدیل اساسنامه

 م:سوپنجاه و مادۀ 

احکام این اساسنامه به پیشنهاد هیئت میدیره، تسییید هیئیت نظیارت و تصیویب کابینیۀ جمهیوری اسیلامی ( 1)

 .میگرددم قانون شرکت های دولتی، تعدیل افغانستان مطابق احکا

، احکیام یدولتی یاحکام قانون شرکت ها بااساسنامه  نیاز احکام ا یحکمدر صورت تشخیص  دم مطابقت ( 2)

 شود.یرجح دانسته ممُ یدولت یقانون شرکت ها

 مُهر و نشان

 م:چهارپنجاه و مادۀ 

 باشد.شرکت، دارای مُهر و نشان مخصوص می

 انفاذ تاریخ 

 م:پنجپنجاه و مادۀ 
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 منتشیرۀ جرییدۀ رسیمی شیماره  تصدی سییلوهااساسنامۀ   و این اساسنامه از تاریخ  نشر در جریدۀ رسمی نافذ

 گردد.لغو می 31/4/1366( مؤرخ  642)



 

 حکم
س جمهوری اسلامی افغانستان رئی  

سیلوی بلخشرکت دولتی  اساسنامۀدر مورد انفاذ   

(5362) :شماره  

  63/9/9699: تاریخ

اول : مادۀ  

 کابینۀ 81/9/8999( مؤرخ 72شماره ) به اساس مصوبۀرا که  سیلوی بلخ شرکت دولتی اساسنامۀ

ور ـردیده است، منظــاده تصویب گــ( م55( فصل و ) 5لامی افغانستان به داخل )ــجمهوری اس

 دارم.می

 مادۀ دوم:

دۀ مذکور در جری ۀاساسنامکابینۀ جمهوری اسـلامی افغانسـنان و متن  این حکم همراه با مصـوبۀ

 گردد.رسمی نشر 

 محمد اشرف غنی 

افغانستان  اسلامی رئیس جمهوری  



 

 مصوبۀ

 کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان

سیلوی بلخشرکت دولتی  اساسنامۀدر مورد طرح   

 (52شماره: )

 91/9/9699تاریخ: 

مؤرخ  ۀرا در جلس سیلوی بلخشرکت دولتی  اسـاسنامۀکابینۀ جمهوری اسـلامی افغانسـتان، حر  

 تصویب قرار داد. ( ماده مورد55( فصل و )5خویش به داخل ) 81/9/8999

 

 محمد اشرف غنی 

 رئیس جمهوری اسلامی افغانستان 
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 بلخ یلوسی دولتی شرکتاساسنامۀ 

 فصل اول

 احکام عمومی

 مبنی

 اول:مادۀ 

 های دولتی، وضع گردیده است.حکام مواد پنجم و ششم قانون شرکتاین اساسنامه در روشنی ا

 اهداف شرکت

 دوم:مادۀ 

 نماید:به منظور تحقق اهداف ذیل، فعالیت می بلخسیلوی شرکت دولتی 

 ها.تذخیر و تولید انواع آرد غله جات ومشتقات آنتوسعه صنعت  رشد و -۱

ونیت صکیفیت، م موثریت، کلچه و سایر مشتقات غله جات مبتنی بر اصل، معیاری انواع آرد غله جات، نان تولید -۲

 .رقابتغذائی و 

 ایجاد شغل.گیری شرکت، جهت تحقق اهداف انکشاف ملی، رشد اقتصادی، توسعۀ اجتماعی و فراهم نمودن زمینۀ سهم -۳

 گذاری خصوصی در شرکت.فراهم نمودن زمینۀ جذب سرمایه -4

 مالی شرکت. ۀبنی تقویت کسب منفعت و -5

 اصطلاحات

 سوم:مادۀ 

های دولتی که در این اساسنامه از آن تذکر بعمل آمده است، همان قانون شرکتاصطلاحات مندرج مادۀ سوم 

 نماید.مفاهیم را افاده می

 نام اختصاری

 چهارم:مادۀ 

 شود.دراین اساسنامه بنام شرکت یاد می بلخ یسیلو( شرکت ۱)

 گردد.های دولتی در این اساسنامه به نام هیئت نظارت یاد می( هیئت نظارت شرکت۲)

 دفتر شرکت

 پنجم:مادۀ 

 تأسیسهای آن عندالضرورت در نقاط مختلف کشور و نمایندگی بوده مزار شریفدفتر مرکزی شرکت در شهر 

 تواند.شده می

 یت شرکتشخص

 ششم:مادۀ 

 باشد.بیلانس حسابی مستقل می و شخصیت حکمیدارای شرکت، 
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 رعایت اسناد تقنینی

 هفتم: مادۀ

های دولتی، این اساسنامه و سایر اسناد نون اساسی افغانستان، قانون شرکتهای خود احکام قاشرکت در فعالیت

 نماید.تقنینی مرتبط را رعایت می

 های شرکتوظایف و صلاحیت

 هشتم:مادۀ 

 باشد:های ذیل میدارای وظایف و صلاحیت ،شرکت( ۱)

 .  مربوططرح و تطبیق لوایح، برنامه ها و پلانهای عملیاتی، تجارتی، بازسازی، انکشافی و مالی  -۱

 ون. داری و تذخیرگندم طور مطمئن و مصخری -۲

 .تولید آرد غنی شده -۳

 طور صحی و با کیفیت.  کلچهو  نواع نان، ناشتا، روت، کیکا ۀتولید و عرض -۴

 های شرکت با استفاده از تکنالوژی عصری.بازسازی و تجهیز متداوم تمام بخش -۵

 طرح وتطبیق نورم ترکیب، مصارف وضایعات مواد خام درتولید به منظور کاهش قیمت تمام شد و ضایعات. -۶

 ی جهت ارتقای سطح عواید و جلب رضایت مشتری.های موثر بازاریاباستفاده از روش -7

 رقابت. نظر داشت اصل مفیدیت وبا درسنجش وترتیب قیمت تمام شد محصولات تولیدی  -۸

 المللی.ستندردهای ملی و بینو بسته بندی محصولات تولید شده مطابق معیارها  -۹

حقیقی  اشخاصو سایر  غیر دولتی دولتی،مواد مورد ضرورت با ادارات ۀ تهیو  محصولات ۀعقد قرارداد عرض -۱۱

  با درنظرداشت احکام اسناد تقنینی مربوط. و حکمی

 های مسلکی، تخنیکی واداری.مهارت کارکنان در بخش سطح دانش و ارتقای ۀزمین نمودنفراهم  -۱۱

 غذاییتامین مصؤنیت غذایی طبق معیارات کنترول نقاط بحرانی خطر بخاطر حفظ الصحه تولیدات  -۱۲

(HACCP.) 

 .مطابق اسناد تقنینی دهیگزارش و تدارکاتی حسابی، مالی، شفاف و موثر سیستم ایجاد -۱۳

 های مسلکی، تخنیکی، فنی و اداری.در بخش مربوطفراهم نمودن تسهیلات کاری برای کارکنان  -44

 .مربوطهای گذاری سکتور خصوصی در فعالیتجلب سرمایه -45

منقول و غیر منقول مربوط را بعد از انفاذ این اساسنامه و قبل از فروش سهام، به  اموال مکلف است،شرکت ( 2)

  نرخ روز  تثبیت و تعیین ارزش نماید.
کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان، مطابق احکام قانون، فروش و انتقال  ( اموال غیرمنقول شرکت، بعد از تصویب۳)

 تواند.شده می

 تواند، اموال منقول و غیر منقول مازاد مربوط را بعد از تأیید هیئت نظارت به کرایه یا اجاره دهد. شرکت می (4)
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 فصل دوم

 سرمایه و سهام شرکت

 سرمایه

 نهم:مادۀ 

 نود و یک  هزار و هن و ملیون و ششصد و چهلچهل و دو  (۴۲6۶۴۹6۱۹۱) مبلغ ،( مجموع سرمایۀ شرکت۱)

 باشد.افغانی می

 باشد.م میسه هزار ده (۱۱6۱۱۱)( سرمایۀ شرکت منقسم به ۲)

 گذاری سهامقیمت

 دهم:مادۀ 

افغانی بوده که بعد از تقسیم مجموع سرمایه بر سهام، تعیین  هزار پنج (۵6۱۱۱) ( ارزش اسمی هر سهم مبلغ۱)

 گردد.می
 گیرد.نظارت، صورت می( تعدیل ارزش اسمی سهم به اساس پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب هیئت ۲)
مالی و مُهر شرکت به نام آن به امضای رئیس کمیتۀ اجرایی و مسؤول  ( اسناد سهم بعد از پرداخت کامل ارزش۳)

 گردد.ثبت و صادر می ،سهامدار

حاوی ارزش سهام، اسم و موقعیت دفتر مرکزی شرکت، اسم و نمبر تذکرۀ شخص که سهم  ،( سند سهم شرکت۴)

 باشد.شود و تعداد سهامی که سند متذکره متضمن آن است، میبرایش صادر می

 سهامداران شرکت

 یازدهم:مادۀ 

 باشد.میدولتی  مداراسه ،در شرکت ،ت مالیهروزا( ۱)

به پیشنهاد وزارت مالیه و تصویب کابینۀ جمهوری خصوصی و اشخاص حقیقی و حکمی دولتی ادارات  ها،( وزارت۲)

 د.نتوانبوده می ،اسلامی افغانستان به حیث سهامدار شرکت

وزارت مالیه و تصویب کابینۀ جمهوری  ۀشرکت به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت، موافق ۀ( سرمای۳)

 تواند.شده میافغانستان تزئید یا تنقیص اسلامی 

 باشد.شرکت، متناسب به اندازۀ سهم آن می( مسؤولیت و صلاحیت سهامدار ۴)

 تواند، شرکت تابعه )فرعی( را مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، تأسیس نماید.( شرکت می۵)

 انتقال سهام و توزیع مفاد

  دوازدهم:مادۀ 

 های دولتی، صورت می گیرد.ام شرکت، مطابق احکام قانون شرکت( صدور و فروش سه۱)
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به  اعم از دولتی و خصوصی( خرید، فروش و انتقال سههم میان سههامداران و سایر اشخاص حقیقی و حکمی ۲)

تأیید هیئت مدیره و تصههویب هیئت نظارت یا مجمع عمومی سهههامداران شههرکت، بعد از ثبت در دفتر سهههام 

 باشد.شرکت، مدار اعتبار می
ته نتواند، هیئت مدیره بعد از تأیید هیئت نظارت به استرداد ( هرگاه انتقال سهم بنابر دلایل مؤجه صورت گرف۳)

 نماید.قیمت سهم، اقدام می
( نحوۀ اسههتفاده از مفاد به پیشههنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت و تصههویب مجمع عمومی سهههامداران ۴)

 گیرد.صورت می

 اموال منقول و غیرمنقول به حیث سهم

 سیزدهم:مادۀ 

بعد از تأیید هیئت مدیره  و ارزشموظف تعیین توسط کمیتۀ  ،غیرمنقول درصورت ضرورت شرکتاموال منقول و 

 تواند.و تصویب هیئت نظارت و مجمع عمومی سهامداران به حیث سهم، قبول شده می

 ایجاد ذخایر مالی

 چهاردهم:مادۀ 

غیرمنقول، توسعۀ فعالیت ها، ارتقای منقول و به منظور اعمار، ترمیم و احیای مجدد اموال  ،تواندشرکت می( ۱)

 ظرفیت و تشویق کارکنان مربوط از مفاد خالص خویش ذخایر ذیل را ایجاد نماید:
 ذخیرۀ توسعوی از یک الی پانزده فیصد. -۱
 ذخیرۀ تشویقی از یک الی سه فیصد. -۲

 خیرۀ احتیاطی از یک الی دو فیصد.ذ -۳

 تواند.بیشتر بوده نمی ،مفاد خالص شرکت( بیست فیصد %۲۱)( این ماده از ۱( ذخایر مندرج فقرۀ )۲)

 نماید.می فادۀ ذخایر مندرج این ماده، مدیریت( هیئت مدیره از طرز است۳)

 استفاده از سرمایه

 پانزدهم:مادۀ 

بعد از موافقۀ وزارت مالیه و منظوری هیئت نظارت از سرمایۀ اصلی و مفاد خالص جهت بهبود و  ،تواندشرکت می

توسعۀ فعالیت هدفمند بعد از تادیۀ مالیه، محصول، دیون و سایر مصارف، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی 

 و این اساسنامه استفاده نماید.

 حساب بانکی

 شانزدهم:مادۀ 

های مربوط، مطابق احکام قانون شرکتو انجام فعالیت های اقتصادی  هتواند، جهت نگهداری سرمایمی( شرکت ۱)

 دولتی، حساب  بانکی را در داخل کشور افتتاح نماید.
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رائی، هیئت نظارت، توسط کمیتۀ اجمنظوری  پالیسی تأیید شدۀ هیئت مدیره و ( استفاده از حساب بانکی مطابق۲)

 گیرد.صورت می

 حقوق و امتیازات

 هفدهم:مادۀ 

 رفطرح، از ط های دولتی توسط کمیتۀ اجرائیشرکت با رعایت احکام قانون شرکت ( حقوق و امتیازات کارکنان۱)

 گردد.هیئت نظارت، تطبیق می منظوریو بعد از  تأییدهیئت مدیره 
درنظرداشت خصوصیات و اهمیت شدۀ شرکت با  مطابق قواعد داخلی منظور شرکت، ( اندازۀ مزد کارکنان۲)

وظیفه، وضعیت مالی شرکت، میزان مشارکت شرکت در اقتصاد ملی، براساس اهلیت و سطح مهارت کارکنان 

 گردد.می ،تعیین
ام احک رنظرداشت منافع درازمدت شرکت، مطابق( اندازۀ مزد اعضای تمام وقت هیئت مدیره و کمیتۀ اجرائی با د۳)

 گردد.می تعیین ،های دولتیقانون شرکت

 نامه ها و قرارداد هاعقد موافقت

 دهم:هجمادۀ 

مطابق احکام قانون  ،المللینتواند، جهت تحقق اهداف مندرج این اساسنامه با مؤسسات ملی و بیشرکت می

 های دولتی، قرارداد های مشارکت عامه و خصوصی، موافقتنامه ها و قرارداد ها را عقد نماید.شرکت

 و محصول همالیدیه أت

 نزدهم:مادۀ 

 شرکت مکلف است، مطابق احکام قوانین مربوط، مالیه و محصول را تأدیه نماید.

 فصل سوم

 تشکیلات شرکت 

 تشکیلات

 بیستم:مادۀ 

 متشکل است از:شرکت 

 .مجمع عمومی سهامداران -۱

 هیئت مدیره. -۲

 کمیتۀ اجرائی. -۳

 مجمع عمومی سهامداران

 بیست و یکم:مادۀ 

 باشد.می سهامدارمتشکل از اشخاص حقیقی و حکمی  ،عمومی سهامدارانمجمع 
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 های مجمع عمومی سهامدارانوظایف و صلاحیت

 بیست و دوم:مادۀ 

اجراء و  ،قانون شرکت های دولتی خویش را مطابق احکاممجمع عمومی سهامداران، وظایف و صلاحیت های  

 اعمال می نماید.

 تصامیمکسب نظر هیئت مدیره و ثبت 

 بیست و سوم:مادۀ 

در موارد سکتوری و تخصصی، نظر هیئت مدیره را  تصمیماتخاذ تواند، جهت ( مجمع عمومی سهامداران می۱)

 نماید. کسب

 گردد.تصامیم مجمع عمومی سهامداران در دفتر مخصوص، ثبت می( ۲)

 هیئت نظارت 

 بیست و چهارم:مادۀ 

اجراء و های خویش را های دولتی تعیین و وظایف و صلاحیتشرکت کام قانوناعضای هیئت نظارت، مطابق اح

 نمایند.اعمال می

 هیئت مدیره

 پنجم: بیست ومادۀ 

 اءهای دولتی ایفقانون شرکتمطابق احکام  شرکت، مدیریت( هیئت مدیره، نقش مرکزی و استراتیژیک را در ۱)

 نماید.می

 باشد. ( هیئت مدیره به هیئت نظارت و مجمع عمومی سهامداران، پاسخگو می۲)

 در هیئت مدیره شرایط عضویت

 بیست و ششم:مادۀ 

 اقل سند لیسانسولتی، داشتن حدهای دعلاوه بر شرایط مندرج قانون شرکتبرای نامزد عضویت هیئت مدیره، 

 باشد.نیز شرط مییا رشته مربوط فعالیت شرکت منجمنت ، اقتصاد هاییکی از رشته

 ترکیب هیئت مدیره

 بیست و هفتم:مادۀ 

 باشد.مرکب از سه الی هفت عضو بصورت تاق می ،هیئت مدیرۀ شرکت( ۱)

ادۀ م ط مندرجایهای دولتی و رعایت شرت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت( یک ثلث اعضای غیراجرائی هیئ۲)

 د.نگردبیست و ششم این اساسنامه، تعیین می

 استعفاء

 بیست و هشتم:مادۀ 

 توانند، استعفاء دهند.اعضای اجرائی و غیراجرائی هیئت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی می
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 های هیئت مدیرهوظایف و صلاحیت

 بیست و نهم:مادۀ 

 نماید.اعمال میاجراء و وظایف و صلاحیت های خویش را مطابق احکام قانون شرکت های دولتی،  ،هیئت مدیره

 اطلاع دهی از تدویر جلسه

 سی ام:مادۀ 

( ۴۸از تاریخ، وقت و مکان تدویر جلسه به هیئت مدیره حداقل ) رئیس کمیتۀ اجرائی شرکت مکلف است( ۱)

 ساعت قبل از تدویر جلسه اطلاع دهد، مگر اینکه اعضای هیئت مدیره طور دیگر موافقه نمایند.

دعوت نماید، در این صورت  مربوطتواند، از مسؤولین شرکت جهت اشتراک در جلسات ( هیئت مدیره می۲)

 باشند.أی میمسؤولین شرکت بدون حق ر

 هیئت مدیرهجلسات 

 سی و یکم:مادۀ 

 گردد.های دولتی دایر میت مدیره، مطابق احکام قانون شرکتجلسات هیئ

 ارائه شکایت

 وم:سی و دمادۀ 

توانند، شکایت خویش را در ارتباط به امور شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های اشخاص حقیقی و حکمی می

رئیس کمیتۀ اجرائی ارائه نمایند. در صورت عدم قناعت به تصمیم رئیس کمیتۀ اجرائی، دولتی و این اساسنامه به 

 ت نظارت مراجعه نمایند.ئتوانند به هیمی

 استخدام متخصصین

 م:سی و سومادۀ 

المللی شرکت، به پیشنهاد کمیتۀ اجرائی، تأیید هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت، مطابق ( متخصصین بین۱)

 گردند.شرکت های دولتی و سایر اسناد تقنینی استخدام می احکام قانون

رعایت احکام قانون  با مربوطتواند، متخصصین داخلی را جهت تطبیق بهتر اهداف و پالیسی شرکت می( ۲)

 استخدام نماید. ،های دولتیشرکت

 تشکیل کمیتۀ اجرائی 

 م:چهارسی و مادۀ 

 کمیتۀ اجرائی شرکت متشکل است از:

 عمومی )رئیس اجرائی( شرکت به حیث رئیس.رئیس  -۱

 مالی و اداری شرکت به حیث عضو. مسؤول -۲

 عملیاتی شرکت به حیث عضو. مسؤول -۳
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 تجارتی شرکت به حیث عضو. مسؤول -۴

 مسؤول تخنیکی شرکت به حیث عضو. -۵

 رئیس کمیتۀ اجرائی 

 م:سی و پنجمادۀ 

 باشد.پیشبرد امور شرکت می( رئیس کمیتۀ اجرائی ممثل قانونی و مسؤول ۱)

برای مدت سه سال تعیین و ایفای  ،های دولتی، مطابق احکام قانون شرکت( رئیس و اعضای کمیتۀ اجرائی۲)

 باشد.ها صرف برای یک دورۀ دیگر مجاز مینمایند. تعیین مجدد آنوظیفه می

 های کمیتۀ اجرائی وظایف و صلاحیت

 م:سی و ششمادۀ 

 نماید.اعمال می اجراء و ،های دولتیی خود را مطابق احکام قانون شرکتهاوظایف و صلاحیت( کمیتۀ اجرائی ۱)
 نماید.( کمیتۀ اجرائی به منظور تنظیم امور اجرائی در هفته یک یا دو بار، جلسه دایر می۲)

 باشد.( نصاب تدویر جلسه کمیتۀ اجرائی، حضور اکثریت اعضای آن می۳)

 گردد.می مربوط، ثبتدفتر در به اکثریت آرای اعضای حاضر جلسه اتخاذ و  اجرائی( تصامیم کمیتۀ ۴)

 کارکنان شرکت، تبدیلی و عزل استخدام

 تم:سی و هفمادۀ 

های دولتی در مشوره با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و کارکنان شرکت، مطابق احکام قانون شرکت( ۱)

خدمات ملکی از فهرست اشخاص واجد شرایط، مطابق قواعد داخلی منظور شدۀ شرکت استخدام، تبدیل و عزل 

 گردند. می

 باشد.ل تطبیق نمی( قانون کارکنان خدمات ملکی بر مسؤولین و سایر کارکنان شرکت، قاب۲)

 تطبیق پروژه ها از طریق مشارکت عامه و خصوصی

 م:شتهسی و مادۀ 

یق تطب ،تواند، مطابق احکام قانون مشارکت عامه و خصوصی، پروژه های مربوط را با سکتور خصوصیشرکت می

 نماید.

 وظایف کمیتۀ بررسی )تفتیش(

 م:نهسی و مادۀ 

 نماید.می ت های دولتی، وظایف خویش را اجراءمطابق احکام قانون شرک ،کمیتۀ بررسی ) تفتیش(
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 فصل چهارم

 امور مالی و حسابی

 سال مالی

 م:چهلمادۀ 

 گردد.ختم می ،سال مالی شرکت از اول جدی آغاز و در سی ام قوس سال بعدی

 دهیسیستم حسابداری و گزارشتهیۀ 

 م:یکچهل و مادۀ 

( و IFRSدهی مالی )المللی گزارش، مطابق معیارهای بیندهی مالی شرکتگزارشسیستم حسابداری و 

 گردد.های پیشنهادی هیئت نظارت، تهیه میرهنمود

 استفاده از جدول معیارهای حسابات مالی

 وم:چهل و دمادۀ   

در اجرای امور مالی و حسابی  که توسط هیئت نظارت تهیه گردیده ( شرکت از جدول معیارهای حسابات مالی۱) 

 نماید.استفاده می

را تطبیق نموده و سیستم حسابات مالی  (Double-Entry( شرکت مکلف است، سیستم حسابداری دوطرفه )۲)

 کمپیوتری )الکترونیکی( را بر اساس پیشنهاد ارائه شده از طرف هیئت نظارت، عملی نماید.

 بررسی )تفتیش( صورت حسابات

 م:سوچهل و مادۀ 

 گردد.( صورت حساب سالانۀ شرکت در هر سال بررسی می۱)
 د.درگمیبررسی  ،های دولتیش( مالی، مطابق احکام قانون شرکت( حسابات مالی شرکت از جانب بررس )مفت۲)

 گردد.ارائه می ،های دولتیدۀ شرکت، مطابق احکام قانون شرکت( صورت حسابات مالی بررسی ش۳)

ون مطابق احکام قان ،صورت ضرورت توسط ادارۀ عالی تفتیش( فعالیت های اقتصادی، مالی و حسابی شرکت در ۴)

 د.درگمیبررسی ، ادارۀ عالی تفتیش

  بررس )مفتش(استخدام 

 م:چهارچهل و مادۀ 

کار بررس ) مفتش( مالی خارج از شرکت، مطابق احکام قانون  پرداخت مزد استخدام، عزل، نحوۀ عقد قرارداد و

 گیرد.شرکت های دولتی، صورت می

 توزیع مفاد سهام

 م:پنجچهل و مادۀ 

، ی هیئت نظارتموافقۀ قبل باهای دولتی و این اساسنامه تواند، مطابق احکام قانون شرکتی( هیئت مدیره م۱)

 سرمایه را اعلام و زمینۀ تأدیه آنرا از طرف شرکت فراهم نماید. پالیسی مفاد سهام
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 گیرد.( توزیع مفاد سهام شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، صورت می۲)

 بودجۀ شرکت

 م:ششچهل و مادۀ 

 گیرد.طرح، ترتیب، تصویب و اجرای بودجۀ شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، صورت می

 گزارشارائه 

 تم:چهل و هفمادۀ 

اجراآت، عواید و مصارف خویش را طور ماهوار به ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست گزارش  مکلف است، شرکت( ۱)

 ارائه نماید. ،جمهوری اسلامی افغانستان

( این ماده ۱گزارش مندرج فقرۀ ) ( ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان مکلف است،۲) 

 ارائه نماید. ،کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به شورای عالی اقتصادی ورا توحید و طور ربعوار 

 تهیه و نشر نماید. ،های دولتیمکلف است، گزارش سالانۀ خویش را مطابق احکام قانون شرکت شرکت (۳)

 فصل پنجم

 احکام متفرقه

 انحلال و تصفیۀ شرکت

 م:شتچهل و همادۀ 

های دولتی براساس پیشنهاد وزارت مالیه، شرکت، مطابق احکام قانون شرکت( ادغام، انقسام، واگذاری یا انحلال ۱)

 گیرد.صورت می ،موافقۀ هیئت نظارت و تصویب کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان

های دولتی و طرزالعمل مربوط، صورت ( مراحل تصفیه و تطبیق حسابات در شرکت، مطابق احکام قانون شرکت ۲)

 گیرد.می

نمود، درصورتی که اموال منقول یا آن فعالیت می در سکتور ی بلختصدی سیلوصنعت و تجارت که  ( وزارت۳)

 را به شرکت تسلیم نماید. آنها را در تصرف داشته باشد، مکلف است، غیرمنقول تصدی یا اسناد آن

 نگهداری اسنادایجاد سیستم الکترونیکی و 

 :چهل و نهم مادۀ

های و حقوقی، مطابق احکام قانون شرکت( شرکت جهت ثبت، نگهداری و استفادۀ بعدی اسناد مالی، حسابی ۱)

 برد.دولتی، سیستم الکترونیکی را به تفکیک هارد و سافت کاپی ایجاد و بکار می

 گردد. ( سیستم نگهداری اسناد شرکت، جهت ارائه گزارش و معلومات مورد نیاز به ادارات ذیربط وصل )لینک( می۲)

 ایجاد ویب سایت

 :پنجاهممادۀ 

ها، ابتکارات، تشویق کارکنان و فراهم نمودن زمینۀ رقابت سالم، مطابق آورد شرکت جهت نشر فعالیت ها، دست

 نماید.دولتی، ویب سایت را ایجاد میاحکام قانون شرکت های 
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 اسناد مدار اعتبار

 م:یکپنجاه و  مادۀ

نامه ها، اسناد حواله و سایر اسناد مالی شرکت که مطابق احکام توافق، قرارداد ها، ماموال منقول و غیرمنقولاسناد 

 باشد.قانون امضاء گردیده باشد، مدار اعتبار می

 حفظ اسرار شرکت

 وم:پنجاه و دمادۀ 

مالی، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی،  )مفتشین( و بررسانشرکت ، کارکنان اعضای هیئت مدیره، مسؤولین

 باشند.مکلف به حفظ اسرار شرکت می

 تعدیل اساسنامه

 م:سوپنجاه و مادۀ 

فغانستان ا احکام این اساسنامه به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت و تصویب کابینۀ جمهوری اسلامی( ۱)

 .گررمیهای دولتی، تعدیل تمطابق احکام قانون شرک

ون احکام قان ،های دولتیاحکام قانون شرکت باحکمی از احکام این اساسنامه  درصورت تشخیص عدم مطابقت( ۲)

 های دولتی مرجح دانسته می شود.شرکت

 مُهر و نشان

 م:چهارپنجاه و مادۀ 

 باشد.میشرکت، دارای مُهر و نشان مخصوص 

 انفاذ تاریخ 

 م:پنجپنجاه و مادۀ 

( ۶۴۲ها منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره )تصدی سیلودر جریدۀ رسمی نافذ و اساسنامۀ  نشر این اساسنامه از تاریخ

  گردد.لغو می ۱۳۶۶سال 

 



 

 حکم
س جمهوری اسلامی افغانستان رئی  

افغان گازشرکت دولتی  اساسنامۀدر مورد انفاذ   

(6262) :شماره  

  63/9/9699: تاریخ

اول : مادۀ  

 کسبیم  18/9/1999(  ؤرخ 27شمسره ) به اسسس  صوب را که  افغسن گسز شرکت دولتی اساسسامس  

ور اردیده است،  مظااسده تصویب گاا(  55( فصل و ) 5لس ی افغسنستسن به داخل )ااجمهوری اس

 دارم. ی

 مادۀ دوم:

دۀ  ذکور در جری  اسسسمس کسبیم  جمهوری اسالس ی افغسنسامسن و  تن  این حکم همراه بس  صاوب 

 گردد.رسمی نشر 

 محمد اشرف غنی 

افغانستان  اسلامی رئیس جمهوری  



 

 مصوبۀ

 کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان

افغان گازشرکت دولتی  اساسنامۀدر مورد طرح   

 (67شماره: )

 98/9/9699تاریخ: 

ؤرخ   را در جلس  افغسن گسزشرکت دولتی  اساسسامس  کسبیم  جمهوری اسالس ی افغسنساتسن، حر  

 تصویب قرار داد. (  سده  ورد55( فصل و )5خویش به داخل ) 18/9/1999

 

 محمد اشرف غنی 

 رئیس جمهوری اسلامی افغانستان 
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 افغان گاز دولتی شرکتاساسنامۀ 

 فصل اول

 احکام عمومی

 مبنی

 اول:مادۀ 

 های دولتی، وضع گردیده است.حکام مواد پنجم و ششم قانون شرکتاین اساسنامه در روشنی ا

 اهداف شرکت

 مادۀ دوم:

 نماید:شرکت دولتی افغان گاز به منظور تحقق اهداف ذیل، فعالیت می

فاده از های انتقال آن با استگاز طبیعی و توسعۀ شبکه تولیدو  پروسس، کیفیت استخراجارتقای سطح رشد و  -1

 .اسناد تقنینی مربوطرعایت  باتکنالوژی معاصر 

 استفاده از تکنالوژی معاصر. ، جهت شناسائی منابع جدید گاز طبیعی بامعیاری انجام تحقیقات علمی -2

ایجاد  اجتماعی و ۀگیری شرکت، جهت تحقق اهداف انکشاف ملی، رشد اقتصادی، توسعسهم ۀفراهم نمودن زمین -3

 شغل.

 گذاری خصوصی در شرکت.جذب سرمایه ۀفراهم نمودن زمین -4

 مالی شرکت. ۀبنی تقویت کسب منفعت و -5

 اصطلاحات

 سوم:مادۀ 

از آن تذکر بعمل آمده است، همان های دولتی که در این اساسنامه لاحات مندرج مادۀ سوم قانون شرکتاصط

 نماید.مفاهیم را افاده می

 اختصاری نام

 چهارم:مادۀ 

 شود.نام شرکت یاد میه این اساسنامه ب در افغان گازدولتی ( شرکت 1)

 گردد.های دولتی در این اساسنامه به نام هیئت نظارت یاد می( هیئت نظارت شرکت2)

 دفتر شرکت

 پنجم:مادۀ 

های آن عندالضرورت در نقاط مختلف کشور تأسیس شده و نمایندگی بوده شبرغاندفتر مرکزی شرکت در شهر 

 تواند.می
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 ت شرکتشخصی

 ششم:مادۀ 

 باشد.بیلانس حسابی مستقل می و شخصیت حکمیدارای شرکت، 

 رعایت اسناد تقنینی

 هفتم: مادۀ

های دولتی، این اساسنامه و سایر اسناد افغانستان، قانون شرکتنون اساسی های خود احکام قاشرکت در فعالیت

 نماید.تقنینی مرتبط را رعایت می

 های شرکتوظایف و صلاحیت

 هشتم:مادۀ 

 باشد:های ذیل میدارای وظایف و صلاحیت ،شرکت( 1)

 .مربوط انکشافی و مالی بازسازی، های عملیاتی، تجارتی،پلانلوایح، برنامه ها و تطبیق  و طرح -1

 طور تخنیکی و مسلکی. تعیین شده ساحۀاستخراج و پروسس گاز طبیعی از  -2

 طبق تقاضای مشتریان. ،طور معیاریتقال گاز پروسس شده و مشتقات آن عرضه و ان -3

قنینی تمطابق اسناد انجام سروی و تحقیقات علمی در مورد تثبیت موقعیت و مقدار منابع جدید گاز طبیعی  -4

 . مربوط

ق اسناد مطاب های انتقال و توزیع گاز طبیعی به متقاضیانشبکه، تولید ،پروسس ،حداث تأسیسات استخراجاِ -5

 . تقنینی مربوط

حقیقی و  اشخاصو سایر  دولتیغیر مواد مورد ضرورت با ادارات دولتی، ۀتهیو  محصولات ۀعقد قرارداد عرض -6

 .با درنظرداشت احکام اسناد تقنینی مربوط حکمی

 های انتقال و توزیع آن.سطح استخراج و تولید گاز طبیعی و توسعۀ شبکه ارتقای -7

 ارتقای سطح دانش و مهارت کارکنان در بخش های مسلکی، تخنیکی و اداری. ۀفراهم نمودن زمین -8

نظور به م از تکنالوژی معاصربا استفاده  و انتقال گاز طبیعی های تولید، پروسستعویض و منتاژ دستگاه -9

 بلندبردن سطح تولید و تقلیل قیمت تمام شد.

 های مسلکی، تخنیکی، فنی و اداری.در بخش مربوطکارکنان  رایفراهم نمودن تسهیلات کاری ب -11

 المللی.ی محصولات تولید شده مطابق معیارها و ستندرد های ملی و بینبند بسته -11

 های شرکت با استفاده از تکنالوژی عصری.بازسازی و تجهیز متداوم تمام بخش -12

 های مؤثر بازاریابی جهت ارتقای سطح عواید و جلب رضایت مشتریان.استفاده از روش -13

 .مطابق اسناد تقنینی دهیایجاد سیستم مؤثر و شفاف مالی، حسابی، تدارکاتی و گزارش -14

 .مربوطهای سکتور خصوصی در فعالیت گذاریسرمایهجلب  -15



3 
 

ه ، بو قبل از فروش سهاممنقول مربوط را بعد از انفاذ این اساسنامه منقول و غیر اموالکلف است، ( شرکت م2)

 تثبیت و تعیین ارزش نماید.  نرخ روز

 تقالام قانون، فروش و اناحک کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان، مطابقتصویب ( اموال غیرمنقول شرکت، بعد از 3)

 تواند.شده می

 یید هیئت نظارت به کرایه یا اجاره دهد. تأتواند، اموال منقول و غیر منقول مازاد مربوط را بعد از شرکت می (4)

 فصل دوم

 سرمایه و سهام شرکت

 سرمایه

 نهم:مادۀ 

صد و ششلیون و یمبیست و دو تصد و فملیارد و ه دو( 2272226632114) ( مجموع سرمایۀ شرکت، مبلغ1) 

 باشد.افغانی می چهاردههزار و  شصت و سه

 باشد.م میسه یکصدهزار (1112111)( سرمایۀ شرکت منقسم به 2)

 گذاری سهامقیمت

 دهم:مادۀ 

سهام، تعیین مجموع سرمایه برافغانی بوده که بعد از تقسیم  سی هزار (412111) ( ارزش اسمی هر سهم مبلغ1)

 گردد.می
 گیرد.( تعدیل ارزش اسمی سهم به اساس پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت، صورت می2)

مالی و مُهر شرکت به نام و مسؤول  آن به امضای رئیس کمیتۀ اجرایی ( اسناد سهم بعد از پرداخت کامل ارزش3)

 گردد.ثبت و صادر می ،سهامدار

حاوی ارزش سهام، اسم و موقعیت دفتر مرکزی شرکت، اسم و نمبر تذکرۀ شخص که سهم  ،( سند سهم شرکت4)

 باشد.شود و تعداد سهامی که سند متذکره متضمن آن است، میبرایش صادر می

 سهامداران شرکت

 یازدهم:مادۀ 

 باشد.میدولتی مدار اسه ،در شرکت، ت مالیهروزا( 1)

به پیشنهاد وزارت مالیه و تصویب کابینۀ جمهوری خصوصی و اشخاص حقیقی و حکمی دولتی ادارات ، هاوزارت( 2)

 د.نتوانبوده می ،اسلامی افغانستان به حیث سهامدار شرکت

وزارت مالیه و تصویب کابینۀ جمهوری  ۀنظارت، موافقمدیره، تأیید هیئت شرکت به پیشنهاد هیئت  ۀسرمای( 3)

 تواند.شده میافغانستان تزئید یا تنقیص اسلامی 

 باشد.، متناسب به اندازۀ سهم آن میشرکت ( مسؤولیت و صلاحیت سهامدار4)

 تواند، شرکت تابعه )فرعی( را مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، تأسیس نماید.شرکت می( 5)
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 انتقال سهام و توزیع مفاد

  دوازدهم:مادۀ 

 گیرد.های دولتی، صورت میشرکتام شرکت، مطابق احکام قانون ( صدور و فروش سه1)

به اعم از دولتی و خصوصی  ( خرید، فروش و انتقال سهم میان سهامداران و سایر اشخاص حقیقی و حکمی2)

تأیید هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت یا مجمع عمومی سهامداران شرکت، بعد از ثبت در دفتر سهام شرکت، 

 باشد.مدار اعتبار می
سهم بنابر دلایل مؤجه صورت گرفته نتواند، هیئت مدیره بعد از تأیید هیئت نظارت به استرداد  ( هرگاه انتقال3)

 نماید.قیمت سهم، اقدام می
( نحوۀ استفاده از مفاد به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت و تصویب مجمع عمومی سهامداران صورت 4)

 گیرد.می

 اموال منقول و غیرمنقول به حیث سهم

 سیزدهم:مادۀ 

و بعد از تأیید هیئت مدیره ارزش تعیین  مؤظف ۀکمیت توسط ،صورت ضرورت شرکتاموال منقول و غیرمنقول در

 تواند.قبول شده می ،و تصویب هیئت نظارت و مجمع عمومی سهامداران به حیث سهم

 ایجاد ذخایر مالی

 چهاردهم:مادۀ 

ها، ارتقای غیرمنقول، توسعۀ فعالیتمنقول و دد اموال به منظور اعمار، ترمیم و احیای مج ،تواندشرکت می( 1)

 ظرفیت و تشویق کارکنان مربوط از مفاد خالص خویش ذخایر ذیل را ایجاد نماید:
 ذخیرۀ توسعوی از یک الی پانزده فیصد. -1

 ذخیرۀ تشویقی از یک الی سه فیصد. -2

 دو فیصد. خیرۀ احتیاطی از یک الیذ -3

 تواند.بیشتر بوده نمی ،مفاد خالص شرکتبیست فیصد  (%21)( این ماده از 1( ذخایر مندرج فقرۀ )2)

 نماید.می دیریتم ،( هیئت مدیره از طرز استفادۀ ذخایر مندرج این ماده3)

 استفاده از سرمایه

 پانزدهم:مادۀ 

بعد از موافقۀ وزارت مالیه و منظوری هیئت نظارت از سرمایۀ اصلی و مفاد خالص جهت بهبود و  ،تواندشرکت می

تی های دولر مصارف، مطابق احکام قانون شرکتو سای تادیۀ مالیه، محصول، دیونتوسعۀ فعالیت هدفمند بعد از 

 و این اساسنامه استفاده نماید.
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 حساب بانکی

 شانزدهم:مادۀ 

های ، مطابق احکام قانون شرکتهای اقتصادی مربوطو انجام فعالیت هتواند، جهت نگهداری سرمایمی( شرکت 1)

 دولتی، حساب  بانکی را در داخل کشور افتتاح نماید.
ی، هیئت نظارت، توسط کمیتۀ اجرائ منظوریپالیسی تأیید شدۀ هیئت مدیره و  بق( استفاده از حساب بانکی ط2)

 گیرد.صورت می

 و امتیازاتحقوق 

 هفدهم:مادۀ 

 رفطرح، از ط های دولتی توسط کمیتۀ اجرائیشرکت با رعایت احکام قانون شرکت حقوق و امتیازات کارکنان( 1)

 گردد.و بعد از منظوری هیئت نظارت، تطبیق می تأییدهیئت مدیره 
خصوصیات و اهمیت  شدۀ شرکت با درنظرداشت مطابق قواعد داخلی منظورشرکت، ( اندازۀ مزد کارکنان 2)

 ،وظیفه، وضعیت مالی شرکت، میزان مشارکت شرکت در اقتصاد ملی، براساس اهلیت و سطح مهارت کارکنان

 گردد.تعیین می
ام احک رنظرداشت منافع درازمدت شرکت، مطابق( اندازۀ مزد اعضای تمام وقت هیئت مدیره و کمیتۀ اجرائی با د3)

 گردد.می عیینت ،های دولتیقانون شرکت

 هاها و قراردادنامهعقد موافقت

 دهم:هجمادۀ 

مطابق احکام قانون  ،المللینتواند، جهت تحقق اهداف مندرج این اساسنامه با مؤسسات ملی و بیشرکت می

 ها را عقد نماید. ها و قرارداد خصوصی، موافقتنامه های مشارکت عامه وهای دولتی، قراردادشرکت

 محصوله و مالیدیه أت

 نزدهم:مادۀ 

 شرکت مکلف است، مطابق احکام قوانین مربوط، مالیه و محصول را تأدیه نماید.

 فصل سوم

 تشکیلات شرکت 

 تشکیلات

 بیستم:مادۀ 

 متشکل است از:شرکت 

 .مجمع عمومی سهامداران -1

 هیئت مدیره. -2

 کمیتۀ اجرائی. -3
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 مجمع عمومی سهامداران

 بیست و یکم:مادۀ 

 باشد.می سهامدارمتشکل از اشخاص حقیقی و حکمی  ،سهامدارانمجمع عمومی 

 های مجمع عمومی سهامدارانوظایف و صلاحیت

 بیست و دوم:مادۀ 

اعمال اجراء و  ،های دولتیقانون شرکت خویش را مطابق احکامهای عمومی سهامداران، وظایف و صلاحیتمجمع  

 نماید.می

 کسب نظر هیئت مدیره و ثبت تصامیم

 بیست و سوم:مادۀ 

و تخصصی، نظر هیئت مدیره را  در موارد سکتوری تصمیماتخاذ د، جهت توانسهامداران میمجمع عمومی  (1)

 نماید. کسب

 گردد.تصامیم مجمع عمومی سهامداران در دفتر مخصوص، ثبت می (2)

 هیئت نظارت 

 بیست و چهارم:مادۀ 

اجراء و های خویش را وظایف و صلاحیت و های دولتی تعیینکام قانون شرکتاعضای هیئت نظارت، مطابق اح

 نمایند.اعمال می

 هیئت مدیره

 پنجم: بیست ومادۀ 

 اءهای دولتی ایفقانون شرکتمطابق احکام  ،در مدیریت شرکتره، نقش مرکزی و استراتیژیک را ( هیئت مدی1)

 نماید.می

 باشد. ( هیئت مدیره به هیئت نظارت و مجمع عمومی سهامداران، پاسخگو می2)

 در هیئت مدیره شرایط عضویت

 بیست و ششم:مادۀ 

 اقل سند لیسانسولتی، داشتن حدهای دشرایط مندرج قانون شرکت امزد عضویت هیئت مدیره، علاوه بربرای ن

 باشد.نیز شرط مییا رشته مربوط فعالیت شرکت،   منجمنت، اقتصاد  یکی از رشته های

 ترکیب هیئت مدیره

 بیست و هفتم:مادۀ 

 باشد.عضو بصورت تاق می سه الی هفت مرکب از ،ئت مدیرۀ شرکت( هی1)

ادۀ م ط مندرجایهای دولتی و رعایت شرت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت( یک ثلث اعضای غیراجرائی هیئ2)

 د.نگردبیست و ششم این اساسنامه، تعیین می
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 استعفاء

 بیست و هشتم:مادۀ 

 توانند، استعفاء دهند.های دولتی میت مدیره، مطابق احکام قانون شرکتاجرائی هیئ اعضای اجرائی و غیر

 های هیئت مدیرهوظایف و صلاحیت

 بیست و نهم:مادۀ 

 نماید.اعمال میاجراء و های دولتی، خویش را مطابق احکام قانون شرکت هایوظایف و صلاحیت ،هیئت مدیره

 دهی از تدویر جلسه اطلاع

 سی ام:مادۀ 

( 48از تاریخ، وقت و مکان تدویر جلسه به هیئت مدیره حداقل ) رئیس کمیتۀ اجرائی شرکت مکلف است( 1)

 ساعت قبل از تدویر جلسه اطلاع دهد، مگر اینکه اعضای هیئت مدیره طور دیگر موافقه نمایند.

دعوت نماید، در این صورت  مربوطتواند، از مسؤولین شرکت جهت اشتراک در جلسات ( هیئت مدیره می2)

 باشند.أی میمسؤولین شرکت بدون حق ر

 هیئت مدیرهجلسات 

 سی و یکم:مادۀ 

 گردد.دایر می ،های دولتیت مدیره، مطابق احکام قانون شرکتجلسات هیئ

 ارائه شکایت

 وم:سی و دمادۀ 

های شرکت، مطابق احکام قانون شرکتتوانند، شکایت خویش را در ارتباط به امور اشخاص حقیقی و حکمی می

صورت عدم قناعت به تصمیم رئیس کمیتۀ اجرائی، س کمیتۀ اجرائی ارائه نمایند. دررئی دولتی و این اساسنامه به

 ت نظارت مراجعه نمایند.ئتوانند به هیمی

 استخدام متخصصین

 م:سی و سومادۀ 

ظارت، مطابق ت نالمللی شرکت، به پیشنهاد کمیتۀ اجرائی، تأیید هیئت مدیره و تصویب هیئ( متخصصین بین1)

 گردند.های دولتی و سایر اسناد تقنینی استخدام میشرکت احکام قانون

رعایت احکام قانون  با مربوطتواند، متخصصین داخلی را جهت تطبیق بهتر اهداف و پالیسی ( شرکت می2)

 استخدام نماید. ،های دولتیشرکت

 تشکیل کمیتۀ اجرائی 

 م:چهارسی و مادۀ 

 کمیتۀ اجرائی شرکت متشکل است از:



8 
 

 عمومی )رئیس اجرائی( شرکت به حیث رئیس.رئیس  -1

 مالی و اداری شرکت به حیث عضو. مسؤول -2

 عملیاتی شرکت به حیث عضو. مسؤول -3

 تجارتی شرکت به حیث عضو.مسؤول  -4

 رئیس کمیتۀ اجرائی 

 م:سی و پنجمادۀ 

 باشد.( رئیس کمیتۀ اجرائی ممثل قانونی و مسؤول پیشبرد امور شرکت می1)

برای مدت سه سال تعیین و ایفای  ،های دولتیمطابق احکام قانون شرکت ،ۀ اجرائیو اعضای کمیت( رئیس 2)

 باشد.ها صرف برای یک دورۀ دیگر مجاز مینمایند. تعیین مجدد آنوظیفه می

 های کمیتۀ اجرائی وظایف و صلاحیت

 م:سی و ششمادۀ 

 نماید.اعمال میاجراء و  ،های دولتیاحکام قانون شرکتی خود را مطابق ها( کمیتۀ اجرائی وظایف و صلاحیت1)

 نماید.( کمیتۀ اجرائی به منظور تنظیم امور اجرائی در هفته یک یا دو بار، جلسه دایر می2)

 باشد.کمیتۀ اجرائی، حضور اکثریت اعضای آن می ۀ( نصاب تدویر جلس3)

 گردد.میثبت  ،مربوطدفتر  دربه اکثریت آرای اعضای حاضر جلسه اتخاذ و  ( تصامیم کمیتۀ اجرائی4)

 کارکنان شرکت و عزل ی، تبدیلاستخدام

 تم:سی و هفمادۀ 

های دولتی در مشوره با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و کارکنان شرکت، مطابق احکام قانون شرکت( 1)

دۀ شرکت استخدام، تبدیل و عزل مطابق قواعد داخلی منظور ش ،خدمات ملکی از فهرست اشخاص واجد شرایط

 گردند. می

 باشد.( قانون کارکنان خدمات ملکی بر مسؤولین و سایر کارکنان شرکت، قابل تطبیق نمی2)

 ها از طریق مشارکت عامه و خصوصیتطبیق پروژه

 م:شتهسی و مادۀ 

ق تطبی ،های مربوط را با سکتور خصوصیخصوصی، پروژهانون مشارکت عامه و تواند، مطابق احکام قشرکت می

 نماید.

 وظایف کمیتۀ بررسی )تفتیش(

 م:نهسی و مادۀ 

 نماید.می جراءهای دولتی، وظایف خویش را امطابق احکام قانون شرکت ،) تفتیش(کمیتۀ بررسی 
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 فصل چهارم

 امور مالی و حسابی

 سال مالی

 م:چهلمادۀ 

 گردد.ختم می ،آغاز و در سی ام قوس سال بعدی سال مالی شرکت از اول جدی

  سیستم حسابداری و گزارش دهیتهیۀ 

 م:یکچهل و مادۀ 

( و IFRSدهی مالی )المللی گزارشمطابق معیارهای بین ،دهی مالی شرکتسیستم حسابداری و گزارش

 گردد.های پیشنهادی هیئت نظارت، تهیه میرهنمود

 حسابات مالیاستفاده از جدول معیارهای 

 وم:چهل و دمادۀ  

در اجرای امور مالی و حسابی  گردیده( شرکت از جدول معیارهای حسابات مالی که توسط هیئت نظارت تهیه 1)

 نماید.استفاده می

الی ( را تطبیق نموده و سیستم حسابات مDouble-Entry( شرکت مکلف است، سیستم حسابداری دوطرفه )2)

 اساس پیشنهاد ارائه شده از طرف هیئت نظارت، عملی نماید.را برکمپیوتری )الکترونیکی( 

 بررسی )تفتیش( صورت حسابات

 م:سوچهل و مادۀ 

 گردد.( صورت حساب سالانۀ شرکت در هر سال بررسی می1)

 د.درگبررسی می ،های دولتیش( مالی، مطابق احکام قانون شرکت( حسابات مالی شرکت از جانب بررس )مفت2)

 گردد.ارائه می ،های دولتیدۀ شرکت، مطابق احکام قانون شرکتحسابات مالی بررسی ش ( صورت3)

ن مطابق احکام قانو ،صورت ضرورت توسط ادارۀ عالی تفتیشی اقتصادی، مالی و حسابی شرکت درها( فعالیت4)

 د.درگبررسی می، ادارۀ عالی تفتیش

  بررس )مفتش(استخدام 

 م:چهارچهل و مادۀ 

از شرکت، مطابق احکام قانون کار بررس )مفتش( مالی خارج مزد استخدام، عزل، نحوۀ عقد قرارداد و پرداخت 

 گیرد.های دولتی، صورت میشرکت

 توزیع مفاد سهام

 م:پنجچهل و مادۀ 

ارت، نظی هیئت موافقۀ قبل باهای دولتی و این اساسنامه تواند، مطابق احکام قانون شرکتی( هیئت مدیره م1)

 سرمایه را اعلام و زمینۀ تأدیه آنرا از طرف شرکت فراهم نماید. پالیسی مفاد سهام
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 گیرد.های دولتی، صورت میام شرکت، مطابق احکام قانون شرکت( توزیع مفاد سه2)

 بودجۀ شرکت

 م:ششچهل و مادۀ 

 گیرد.صورت می های دولتی،جۀ شرکت، مطابق احکام قانون شرکتطرح، ترتیب، تصویب و اجرای بود

 ارائه گزارش

 تم:هف چهل ومادۀ 

اجراآت، عواید و مصارف خویش را طور ماهوار به ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست گزارش  مکلف است، شرکت( 1)

 ارائه نماید. ،جمهوری اسلامی افغانستان

( این ماده 1گزارش مندرج فقرۀ ) ( ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان مکلف است،2) 

 ارائه نماید. ،کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به شورای عالی اقتصادی ورا توحید و طور ربعوار 

 تهیه و نشر نماید. ،های دولتیمکلف است، گزارش سالانۀ خویش را مطابق احکام قانون شرکت شرکت (3)

 فصل پنجم

 احکام متفرقه

 انحلال و تصفیۀ شرکت

 م:شتچهل و همادۀ 

های دولتی براساس پیشنهاد وزارت مالیه، شرکت، مطابق احکام قانون شرکت ام، انقسام، واگذاری یا انحلال( ادغ1)

 گیرد.صورت می ،موافقۀ هیئت نظارت و تصویب کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان

های دولتی و طرزالعمل مربوط، صورت در شرکت، مطابق احکام قانون شرکت( مراحل تصفیه و تطبیق حسابات 2)

 گیرد.می

رتی صونمود، درآن فعالیت می سکتوردر  )افغان گاز(گاز انتقال و  استخراجتصدی که صنعت و تجارت  ( وزارت3)

به شرکت تسلیم را  ، آنصرف داشته باشد، مکلف استرا در ت هامنقول تصدی یا اسناد آنکه اموال منقول یا غیر

 د.نمای

 سیستم الکترونیکی و نگهداری اسناد ایجاد

 :چهل و نهم مادۀ

های و حقوقی، مطابق احکام قانون شرکت( شرکت جهت ثبت، نگهداری و استفادۀ بعدی اسناد مالی، حسابی 1)

 برد.دولتی، سیستم الکترونیکی را به تفکیک هارد و سافت کاپی ایجاد و بکار می

 گردد. ئه گزارش و معلومات مورد نیاز به ادارات ذیربط وصل )لینک( می( سیستم نگهداری اسناد شرکت، جهت ارا2)
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 سایت ایجاد ویب

 :پنجاهممادۀ 

ها، ابتکارات، تشویق کارکنان و فراهم نمودن زمینۀ رقابت سالم، مطابق آوردها، دستشرکت جهت نشر فعالیت

 نماید.های دولتی، ویب سایت را ایجاد میشرکتاحکام قانون 

 اسناد مدار اعتبار

 م:یکپنجاه و  مادۀ

نامه ها، اسناد حواله و سایر اسناد مالی شرکت که مطابق احکام توافقمها، ، قراردادمنقولغیراموال منقول و اسناد 

 باشد.امضاء گردیده باشد، مدار اعتبار می ،قانون

 حفظ اسرار شرکت

 وم:پنجاه و دمادۀ 

دولتی،  هایمالی، مطابق احکام قانون شرکت)مفتشین(  و بررسانشرکت ، کارکنان اعضای هیئت مدیره، مسؤولین

 باشند.مکلف به حفظ اسرار شرکت می

 تعدیل اساسنامه

 م:سوپنجاه و مادۀ 

غانستان فاحکام این اساسنامه به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت و تصویب کابینۀ جمهوری اسلامی ا( 1)

 .گرددمیهای دولتی، تعدیل قانون شرکتمطابق احکام 

های دولتی احکام قانون احکام قانون شرکت باحکمی از احکام این اساسنامه  درصورت تشخیص عدم مطابقت( 2)

 شود.رجح دانسته میهای دولتی مُشرکت

 مُهر و نشان

 م:چهارپنجاه و مادۀ 

 باشد.شرکت، دارای مُهر و نشان مخصوص می

 انفاذ تاریخ 

 م:پنجپنجاه و مادۀ 

شرۀ منت )افغان گاز(گاز انتقال و  استخراجاین اساسنامه از تاریخ  نشر در جریدۀ رسمی نافذ و اساسنامۀ تصدی 

 گردد.لغو می 1363 سال ( حوت31) ( مؤرخ578جریدۀ رسمی شماره )

 



 
 حکم

 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

 

و خدمات  یاصالح شده بذر یتخم ها یشرکت دولت ۀاساسنامدر مورد انفاذ 

 یزراعت

  30/9/1399تاریخ:                                                                            (:                                                        2637شماره)

 :مادة اول

 

(  ؤ خ 27شاارن ر ل  جلسااۀ  ا  ه  یت خذ نت ز اع  یاصاا ش شااذر     یتخم هن یشاات د لت   ۀاساانساا ن 

اساادم   رو   گتل ذر(  نلر تصااو   55( اصاا  ت  5 ن ی ۀ جرهو ی اساا  ی ااننتساا ن   ه لاخ  18/9/1399

 لا م. ی

  مادة دوم:

 ل  جت ذة  سری تشت گتلل. و     اسنس ن ۀ  ن ا ن حکم هرتار  ن  صو ۀ  ن ی ۀ جرهو ی اس  ی ااغنتس ن  ت 

 محمد اشرف غنی

 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان



 

 مصوبة

 کابینة جمهوری اسالمی افغانستان

و خدمات  یاصالح شده بذر یتخم ها یشرکت دولت ةاساسنام در مورد

یزراعت  

 

 9/1399/ 18:تاریخ                                                                                                                                         (27) شماره:

 

ستان سالمی افغان سنام طرح ،کابینة جمهوری ا سا شده بذر یتخم ها یشرکت دولت ةا صالح  و  یا

( ماده مورد تصویب 55( فصل و )5)خویش به داخل18/9/1399 مؤرخرا در جلسة  یخدمات زراعت

 قرار داد.

 

 محمد اشرف غنی

 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
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 اساسنامۀ شرکت دولتی تخم های اصالح شده بذری و خدمات زراعتی

 

 

 

 فصل اول

 احکام عمومی
 مبنی

 مادۀ اول:

 این اساسنامه در روشنی احکام مواد پنجم و ششم قانون شرکت های دولتی، وضع گردیده است.

 شرکتاهداف 

 مادۀ دوم:

 نماید:شرکت دولتی تخم های اصالح شده بذری و خدمات زراعتی به منظور تحقق اهداف ذیل، فعالیت می

رشد و توسعه صنعت تولید و تکثیر تخم های اصالح شدده بدذری و سدایر خددمات زراعتدی قادق تقاضدای  -1

 مارکیت.

نهال اصالح شده مثمدر و زینتدی و تح در  درم  تولید، تکثیر و توزیع معیاری تخم های اصالح شده بذری، -2

 .رقابتکی یت و  موثریت، پالزم ماتنی بر اصل

فراهم نمودن زمینه سهم گیری شرکت،  هت تحقق اهداف انکشاف ملی، رشد اقتصادی، توسعه ا تماعی و   -3

 .ایجاد شغل

 .فراهم نمودن زمینه  ذب سرمایه گذاری خصوصی در شرکت -4

 .قویت بنیه مالی شرکتکسب من عت و  ت -5

 اصطالحات

 مادۀ سوم:

اصطالحات مندرج مادۀ سوم قانون شرکت های دولتی که در این اساسنامه از آن تذکر بعمل آمده است، همدان 

 نماید.م اهیم را افاده می

 نام اختصاری

 مادۀ چهارم:

 شود.بنام شرکت یاد می( شرکت دولتی تخم های اصالح شده بذری و خدمات زراعتی در این اساسنامه 1)

 گردد.( هیئت نظارت شرکت های دولتی در این اساسنامه به نام هیئت نظارت یاد می2)



2 

 

 دفتر شرکت

 مادۀ پنجم:

و نمایندگی های آن عندالضرورت در نقاط مختلف کشور تأسدی  شدده  بودهدفتر مرکزی شرکت در شهر کابل 

 تواند.می

 شخصیت شرکت

 ششم:مادۀ 

 باشد.شخصیت حکمی و بیالن  حسابی مستقل می شرکت، دارای

 رعایت اسناد تقنینی

 مادۀ هفتم:

شرکت در فعالیت های خود احکام قانون اساسی افغانستان، قانون شرکت هدای دولتدی، ایدن اساسدنامه و سدایر 

 نماید.اسناد تقنینی مربوط را رعایت می

 های شرکت وظایف و صالحیت

 :مادۀ هشتم

 باشد:وظایف و صالحیت های ذیل می( شرکت دارای 1)

 قرح و تطایق لوایح، برنامه ها و پالنهای عملیاتی، تجارتی، بازسازی، انکشافی و مالی مربوط.   -1

تولید و تکثیر تخم های اصالح شده بذری مادری، بنیادی، ثات شده، تصدیق شده، تجارتی و هایارید قادق  -2

 کت و یا دهاقین پیشقدم.تقاضای مارکیت در مزارع تحت مالکیت شر

 تولید و تکثیر انواع نهال های مثمر و زینتی مطابق به تقاضای مارکیت. -3

 بازسازی و تجهیز متداوم تمام بخشهای شرکت با است اده از تکنالوژی عصری. -4

 است اده از روش های موثر بازاریابی  هت ارتقای سطح عواید و  لب رضایت مشتریان. -5

 یب قیمت تمام شد محصوالت تولیدی با در نظر داشت اصل م یدیت و رقابت.سنجش و ترت -6

 بسته بندی محصوالت تولید شده مطابق معیارها و ستندردهای ملی و بین المللی. -7

حقیقدی و  اشخاصو سایر  غیر دولتی مواد مورد ضرورت با ادارات دولتی، تهیهو عقد قرارداد عرضه تولیدات  -8

 اسناد تقنینی مربوط.   احکاممطابق حکمی 

 فراهم نمودن زمینه ارتقای سطح دانش و مهارت کارکنان در بخش های مسلکی، تخنیکی و اداری. -9

 ایجاد و فعال نگهداشتن پرچون فروشی ها در سطح کشور  هت عرضه تولیدات و توریدات برای متقاضیان. -10

 فدددراهم نمدددودن تسدددهیالت کددداری بدددرای کارکندددان مربدددوط در بخدددش هدددای مسدددلکی، تخنیکدددی،  -11

 فنی و اداری.

فراهم آوری شرایط عرضه عوامل تولید، تخم بذری، کودکیمیاوی، ادویه، ماشین آالت و وسایل زراعتی قاق  -12

 قرزالعمل های منظور شده داخلی به منظور بلند بردن سطح عواید شرکت.
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 جاد سیستم موثر و ش اف مالی، حسابی، تدارکاتی و گزارش دهی مطابق اسناد تقنینی.ای -13

  لب سرمایه گذاری سکتور خصوصی در فعالیت های مربوط. -14

( شرکت مکلف است، اموال منقول و غیر منقول مربوط را بعد از ان اذ این اساسنامه و قال از فروش سهام، بده 2)

 ش نماید. نرخ روز تثایت و تعیین ارز

( اموال غیر منقول شرکت، بعد از تصویب کابینه  مهوری اسالمی افغانستان، مطابق احکدام قدانون، فدروش و 3)

 .تواند قال شده میدانت

 ( شرکت میتواند، اموال منقول و غیر منقول مازاد مربوط را بعد از تاییدد هئیدت نظدارت بده کرایده یدا ا داره 4)

 دهد.

 فصل دوم

 شرکتسرمایه و سهام 

 سرمایه

 مادۀ نهم:

( پنج ملیدارد و پنجصدد و سدی و شدش میلیدون و ششصدد و 5536687418( مجموع سرمایۀ شرکت، مالغ)1)

 باشد. هشتاد و ه ت هزار و چهارصد و هجده افغانی می

 باشد.( صد هزار سهم می100000( سرمایۀ شرکت منقسم به )2)

 گذاری سهامقیمت

 مادۀ دهم:

( شصت هزار افغانی بوده که بعد از تقسیم مجمدوع سدرمایه بدر سدهام، 60000سهم مالغ )( ارزش اسمی هر 1)

 گردد. تعیین می

 گیرد.( تعدیل ارزش اسمی سهم به اساس پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت، صورت می2)

 ی و مُهر شدرکت بده ( اسناد سهم بعد از پرداخت کامل ارزش آن به امضای رئی  کمیتۀ ا رایی و مسؤول مال3)

 گردد.نام سهامدار، ثات و صادر می

 ( سددند سددهم شددرکت، حدداوی ارزش سددهام، اسددم و موقعیددت دفتددر مرکددزی شددرکت، اسددم و نماددر 4)

 شددود و تعددداد سددهامی کدده سددند متددذکره متضددمن آن اسددت، تددذکرۀ شددخ  کدده سددهم بددرایش صددادر می

 باشد.می

 سهامداران شرکت

 مادۀ یازدهم:

 باشد.مالیه، در شرکت، سهامدار دولتی می( وزارت 1)

 ( وزارت ها، ادارات دولتی اشخاص حقیقی و حکمدی خصوصدی بده پیشدنهاد وزارت مالیده و تصدویب کابیندۀ 2)

 توانند. مهوری اسالمی افغانستان به حیث سهامدار شرکت، بوده می
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وزارت مالیه و تصویب کابینۀ  مهوری ( سرمایه شرکت به پیشنهاد هیئت مدیره، تایید هیئت نظارت، موافقه 3)

 تواند.اسالمی افغانستان تزئید یا تنقی  شده می

 باشد.( مسؤولیت و صالحیت سهامدار شرکت، متناسب به اندازۀ سهم آن می4)

 .)فرعی( را مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، تأسی  نماید تواند، شرکت تابعه( شرکت می5)

 مفادانتقال سهام و توزیع 

 مادۀ دوازدهم: 

 گیرد.( صدور و فروش سهام شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، صورت می1)

 ( خرید، فروش و انتقال سهم میان سهامداران و سایر اشخاص حقیقدی و حکمدی اعدم از دولتدی و خصوصدی 2)

 عددد از بدده تأییددد هیئددت مدددیره و تصددویب هیئددت نظددارت یددا مجمددع عمددومی سددهامداران شددرکت، ب

 باشد.ثات در دفتر سهام شرکت، مدار اعتاار می

( هرگاه انتقال سهم بنابر دالیل مؤ ه صورت گرفته نتواند، هیئت مدیره بعد از تأیید هیئت نظارت به استرداد 3)

 نماید.قیمت سهم، اقدام می

ع عمدومی سدهامداران ( نحوۀ است اده از م اد به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظدارت و تصدویب مجمد4)

 گیرد.صورت می

 اموال منقول و غیرمنقول به حیث سهم

 مادۀ سیزدهم:

 امددوال منقددول و غیرمنقددول در صددورت ضددرورت شددرکت، توسددط کمیتدده مؤظددف  تعیددین ارزش و بعددد 

 تواند.از تأیید هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت و مجمع عمومی سهامداران، به حیث سهم قاول شده می

 ذخایر مالیایجاد 

 :مادۀ چهاردهم

 وال منقددول و غیرمنقددول، توسددعۀ دتوانددد، بدده منظددور اعمددار، تددرمیم و احیددای مجدددد امدد( شددرکت می1)

 فعالیت ها، ارتقای ظرفیت و تشویق کارکنان مربوط از م اد خال  خویش ذخایر ذیل را ایجاد نماید:

 ذخیرۀ توسعوی از یک الی پانزده فیصد. -1

 از یک الی سه فیصد.ذخیرۀ تشویقی  -2

 ذخیرۀ احتیاقی از یک الی دو فیصد. -3

 تواند.( بیست فیصد م اد خال  شرکت، بیشتر بوده نمی٪ 20( این ماده از )1( ذخایر مندرج فقرۀ )2) 

 نماید.( هیئت مدیره از قرز است ادۀ ذخایر مندرج این ماده، مدیریت می3) 
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 استفاده از سرمایه

 مادۀ پانزدهم:

 توانددد، بعددد از موافقددۀ وزارت مالیدده و منظددوری هیئددت نظددارت از سددرمایۀ اصددلی و م دداد خددال  شددرکت می

  هددت بهاددود و توسددعۀ فعالیددت هدفمنددد بعددد از تادیددۀ مالیدده، محصددول، دیددون و سددایر مصددارف، مطددابق 

 احکام قانون شرکت های دولتی و این اساسنامه است اده نماید.

 حساب بانکی

 مادۀ شانزدهم:

تواند،  هت نگهداری سرمایه و انجام فعالیت های اقتصادی مربوط، مطابق احکام قدانون شدرکت ( شرکت می1)

 های دولتی، حساب بانکی را در داخل کشور افتتاح نماید.

 ( اسددت اده از حسدداب بددانکی قاددق پالیسددی تأییددد شدددۀ هیئددت مدددیره و منظددوری هیئددت نظددارت، توسددط 2)

 رد.گیکمیتۀ ا رائی، صورت می

 حقوق و امتیازات

 مادۀ هفدهم:

( حقوق و امتیازات کارکنان شرکت با رعایت احکام قانون شرکت های دولتی توسط کمیتدۀ ا رائدی قدرح، از 1)

 گردد.قرف هیئت مدیره تأیید و بعد از منظوری هیئت نظارت، تطایق می

 رنظرداشدت خصوصدیات و ( اندازۀ مدزد کارکندان شدرکت مطدابق قواعدد داخلدی منظدور شددۀ شدرکت بدا د2)

 و سدطح مهدارتاهمیت وظی ه، وضعیت مالی شرکت، میزان مشارکت شرکت در اقتصاد ملی، براسداس اهلیدت 

 گردد.کارکنان تعیین می

( اندازۀ مزد اعضای تمام وقت هیئت مدیره وکمیتۀ ا رائی بادرنظرداشدت مندافع درازمددت شدرکت، مطدابق 3)

 گردد.تعیین میاحکام قانون شرکت های دولتی، 

 عقد موافقت نامه ها و قرارداد ها

 مادۀ هجدهم:

 المللدی، مطدابق احکدام قدانون تواند،  هت تحقق اهداف مندرج این اساسنامه با مؤسسات ملی و بینشرکت می

 شرکت های دولتی قرارداد های مشارکت عامه و خصوصی، موافقتنامه ها و قرارداد ها را عقد نماید.

 و محصول مالیه تأدیه

 مادۀ نزدهم:

 شرکت مکلف است، مطابق احکام قوانین مربوط، مالیه و محصول را تأدیه نماید.
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 فصل سوم

 تشکیالت شرکت

 تشکیالت

 مادۀ بیستم:

 متشکل است از:شرکت 

 .مجمع عمومی سهامداران -1

 هیئت مدیره. -2

 کمیتۀ ا رائی. -3

 مجمع عمومی سهامداران

 مادۀ بیست و یکم:

 باشد.عمومی سهامداران، متشکل از اشخاص حقیقی و حکمی سهامدار میمجمع 

 وظایف و صالحیت های مجمع عمومی سهامداران

 :مادۀ بیست و دوم

مجمع عمومی سهامداران، وظایف و صالحیت های خویش را مطابق احکام قانون شدرکت هدای دولتدی ا درا  و 

 نماید.اعمال می

 کسب نظر هیئت مدیره و ثبت تصامیم

 مادۀ بیست و سوم:

تواند،  هت اتخاذ تصمیم در موارد سکتوری و تخصصی، نظر هیئدت مددیره را ( مجمع عمومی سهامداران می1)

 کسب نماید.

 گردد.( تصامیم مجمع عمومی سهامداران در دفتر مخصوص، ثات می2)

 هیئت نظارت 

 :مادۀ بیست و چهارم

ای دولتی تعیین و وظایف و صالحیت های خویش را ا را  و اعضای هیئت نظارت، مطابق احکام قانون شرکت ه

 نمایند.اعمال می

 هیئت مدیره

 بیست و پنجم:مادۀ 

قانون شرکت های دولتی ای ا  مطابق احکام  ( هیئت مدیره، نقش مرکزی و استراتیژیک را در مدیریت شرکت،1)

 نماید.می

 باشد.سهامداران، پاسخگو می( هیئت مدیره به هیئت نظارت و مجمع عمومی 2)
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 در هیئت مدیره شرایط عضویت

 بیست و ششم:مادۀ 

 بددرای نددامزد عضددویت هیئددت مدددیره، عددالوه بددر شددرایط مندددرج قددانون شددرکت هددای دولتددی، داشددتن 

 حداقل سند لیسان  یکدی از رشدته هدای  اقتصداد، منجمندت یدا رشدته مربدوط فعالیدت شدرکت، نیدز شدرط 

 باشد.می

 ترکیب هیئت مدیره 

 بیست و هفتم:مادۀ 

 باشد.( هیئت مدیرۀ شرکت، مرکب از سه الی ه ت عضو به صورت تاق می1)

( یک ثلث اعضای غیرا رائی هیئت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت های دولتدی و رعایدت شدرایط منددرج 2)

 گردند.مادۀ بیست و ششم این اساسنامه، تعیین می

 استعفاء

 :و هشتم مادۀ بیست

 توانند، استع ا  دهند.اعضای ا رائی و غیرا رائی هیئت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی می

 وظایف و صالحیت های هیئت مدیره

 مادۀ بیست و نهم:

 هیئدددددت مددددددیره وظددددددایف و صدددددالحیت هدددددای خددددددویش را مطدددددابق احکدددددام قددددددانون 

 نماید.شرکت های دولتی، ا را  و اعمال می

 ی از تدویر جلسهاطالع ده

 مادۀ سی ام:

 ( رئددی  کمیتددۀ ا رائددی شددرکت مکلددف اسددت، از تدداریت، وقددت و مکددان تدددویر  لسدده بدده هیئددت مدددیره 1)

 ( ساعت قال از تدویر  لسه اقالع دهد، مگر اینکه اعضای هیئت مدیره قور دیگر موافقه نمایند.48حداقل )

راک در  لسات مربوط دعدوت نمایدد، در ایدن صدورت تواند، از مسؤولین شرکت  هت اشت( هیئت مدیره می2)

 باشند.مسؤولین شرکت بدون حق رأی می

 جلسات هیئت مدیره

 مادۀ سی و یکم:

 گردد. لسات هیئت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، دایر می

 

 

 

 

 



8 

 

 ارائه شکایت

 مادۀ سی و دوم:

به امور شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های  توانند، شکایت خویش را در ارتااطاشخاص حقیقی و حکمی می

دولتی و این اساسنامه به رئی  کمیتۀ ا رائی ارائه نمایند. در صورت عددم قناعدت بده تصدمیم رئدی  کمیتدۀ 

 توانند به هیئت نظارت مرا عه نمایند.ا رائی، می

 استخدام متخصصین

 مادۀ سی و سوم:

یتۀ ا رائی، تأیید هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت، مطابق المللی شرکت، به پیشنهاد کم( متخصصین بین1)

 گردند.احکام قانون شرکت های دولتی و سایر اسناد تقنینی استخدام می

رعایدت احکدام قدانون  بدا تواند، متخصصین داخلی را  هت تطایق بهتر اهداف و پالیسی مربدوط( شرکت می2)

 شرکت های دولتی، استخدام نماید.

 اجرائی تشکیل کمیتۀ 

 مادۀ سی و چهارم:

 کمیتۀ ا رائی شرکت متشکل است از:

 رئی  عمومی )رئی  ا رائی( شرکت به حیث رئی . -1

 مسؤول  مالی و اداری شرکت به حیث عضو. -2

 مسؤول عملیاتی شرکت به حیث عضو. -3

 مسؤول تجارتی شرکت به حیث عضو. -4

 رئیس کمیتۀ اجرائی 

 مادۀ سی و پنجم:

 باشد.کمیتۀ ا رائی ممثل قانونی و مسؤول پیشارد امور شرکت می( رئی  1)

( رئی  و اعضای کمیتۀ ا رائی، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، برای مدت سه سال تعیدین و ای دای 2)

 باشد.ها صرف برای یک دورۀ دیگر مجاز مینمایند. تعیین مجدد آنوظی ه می

 وظایف و صالحیت های کمیتۀ اجرائی 

 مادۀ سی و ششم:

( کمیتۀ ا رائی وظایف و صالحیت های خود را مطدابق احکدام قدانون شدرکت هدای دولتدی ا درا  و اعمدال 1)

 نماید.می

 نماید.( کمیتۀ ا رائی به منظور تنظیم امور ا رائی در ه ته یک یا دو بار،  لسه دایر می2)

 باشد.می ( نصاب تدویر  لسه کمیتۀ ا رائی، حضور اکثریت اعضای آن3)
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 ( تصددامیم کمیتددۀ ا رائددی، بدده اکثریددت آرای اعضددای حاضددر  لسدده اتخدداذ و در دفتددر مربددوط، ثاددت 4)

 گردد. می

 استخدام، تبدیلی و عزل کارکنان شرکت

 مادۀ سی و هفتم:

( کارکنان شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی در مشوره با کمیسیون مسدتقل اصدالحات اداری و 1)

 کی از فهرست اشخاص وا د شرایط، مطابق قواعد داخلی منظورشدۀ شرکت استخدام، تادیل و عدزل خدمات مل

 گردند. می

 باشد.( قانون کارکنان خدمات ملکی بر مسؤولین و سایر کارکنان شرکت، قابل تطایق نمی2)

 تطبیق پروژه ها از طریق مشارکت عامه و خصوصی

 مادۀ سی و هشتم:

احکام قانون مشارکت عامه و خصوصی، پروژه های مربوط را با سکتور خصوصی، تطایدق  تواند، مطابقشرکت می

 نماید.

 وظایف کمیتۀ بررسی )تفتیش(

 مادۀ سی و نهم:

 نماید.کمیتۀ بررسی) ت تیش(، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، وظایف خویش را ا را  می
 

 

 فصل چهارم

 امور مالی و حسابی

 سال مالی

 چهلم:مادۀ 

 گردد.ام قوس سال بعدی، ختم میسال مالی شرکت از اول  دی آغاز و در سی

 تهیۀ سیستم حسابداری و گزارش دهی 

 مادۀ چهل و یکم:

( و IFRSدهی مالی شرکت، مطابق معیدار هدای بدین المللدی گزارشددهی مدالی ) سیستم حسابداری و گزارش

 .گرددرهنمود های پیشنهادی هیئت نظارت، تهیه می

 استفاده از جدول معیارهای حسابات مالی

 مادۀ چهل و دوم: 

 ده در ا رای امور مالی و حسابی( شرکت از  دول معیارهای حسابات مالی که توسط هیئت نظارت تهیه گردی1)

 نماید.است اده می
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ت ( را تطایق نموده و سیسدتم حسداباDouble-Entry( شرکت مکلف است، سیستم حسابداری دو قرفه )2) 

 مالی کمپیوتری )الکترونیکی( را بر اساس پیشنهاد ارائه شده از قرف هیئت نظارت، عملی نماید.

 بررسی ) تفتیش( صورت حسابات

 :مادۀ چهل و سوم

 گردد.( صورت حساب ساالنۀ شرکت در هر سال بررسی می1)

دولتدی، بررسدی  ( حسابات مالی شرکت از  انب بررس )م تش( مدالی، مطدابق احکدام قدانون شدرکت هدای2)

 گردد.می

 ( صددورت حسددابات مددالی بررسددی شدددۀ شددرکت، مطددابق احکددام قددانون شددرکت هددای دولتددی، ارائدده 3)

 گردد.می

( فعالیت های اقتصادی، مالی و حسابی شرکت در صورت ضرورت توسط ادارۀ عدالی ت تدیش، مطدابق احکدام 4)

 گردد.قانون ادارۀ عالی ت تیش، بررسی می

 تش( بیرونیاستخدام بررس )مف

 مادۀ چهل و چهارم:

استخدام، عزل، نحوۀ عقد قرارداد و پرداخت مزد کار بررس) م تش( مالی خارج از شرکت، مطابق احکدام قدانون 

 گیرد.شرکت های دولتی، صورت می

 توزیع مفاد سهام

 مادۀ چهل و پنجم:

  بددداتواندددد، مطدددابق احکدددام قدددانون شدددرکت هدددای دولتدددی و ایدددن اساسدددنامه ( هیئدددت مددددیره می1)

 موافقۀ قالی هیئت نظارت، پالیسی م اد سهام و سرمایه را اعدالم و زمیندۀ تأدیده آندرا از قدرف شدرکت فدراهم 

 نماید.

 گیرد.( توزیع م اد سهام شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، صورت می2)

 بودجۀ شرکت

 :مادۀ چهل و ششم

 قددرح، ترتیددب، تصددویب و ا ددرای بود ددۀ شددرکت، مطددابق احکددام قددانون شددرکت هددای دولتددی، صددورت 

 گیرد.می

 ارائه گزارش

 مادۀ چهل و هفتم:

( شرکت مکلف است، گزارش ا راآت، عواید و مصارف خویش را قور مداهوار بده ریاسدت عمدومی ادارۀ امدور 1)

 فغانستان، ارائه نمایند.ریاست  مهوری اسالمی ا
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( این ماده 1( ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست  مهوری اسالمی افغانستان مکلف است، گزارش مندرج فقرۀ)2) 

 را توحید و قور ربعوار به شورای عالی اقتصادی و کابینۀ  مهوری اسالمی افغانستان، ارائه نماید.

 مطابق احکام قانون شرکت های دولتی تهیه و نشر نماید.( شرکت مکلف است، گزارش ساالنه خویش را 3)

 فصل پنجم

 احکام متفرقه

 انحالل و تصفیۀ شرکت

 مادۀ چهل و هشتم:

( ادغام، انقسام، واگذاری یا انحالل شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتدی براسداس پیشدنهاد وزارت 1)

 گیرد.المی افغانستان، صورت میمالیه، موافقۀ هیئت نظارت و تصویب کابینۀ  مهوری اس

( مراحل تص یه و تطایق حسابات در شرکت، مطابق احکام قانون شرکت هدای دولتدی و قرزالعمدل مربدوط، 2)

 گیرد.صورت می

( وزارت زراعت و مالداری که تصدی تخم های اصالح شده بذری در سکتور آن فعالیت می نمود، در صورتیکه 3) 

اموال منقول و غیر منقول تصدی یا اسناد آنها را در تصرف داشته باشد مکلف اسدت،  آن را بده شدرکت تسدلیم 

 نماید.

 ایجاد سیستم الکترونیکی و نگهداری اسناد

 مادۀ چهل و نهم:

 ( شرکت  هدت ثادت، نگهدداری و اسدت ادۀ بعددی اسدناد مدالی، حسدابی و حقدوقی، مطدابق احکدام قدانون 1)

 برد.شرکت های دولتی، سیستم الکترونیکی را به ت کیک هارد و سافت کاپی ایجاد و بکار می

)لینک( ( سیستم نگهداری اسناد شرکت،  هت ارائه گزارش و معلومات مدورد نیداز بده ادارات ذیدربط وصدل2) 

 گردد.می

 ایجاد ویب سایت

 مادۀ پنجاهم:

ها، ابتکارات، تشویق کارکنان و فراهم نمودن زمینۀ رقابت سالم، مطابق آورد شرکت  هت نشر فعالیت ها، دست

 نماید.احکام قانون شرکت های دولتی، ویب سایت را ایجاد می

 اسناد مدار اعتبار

 مادۀ پنجاه و یکم:

 و سایر اسناد مدالی شدرکت کده مطدابقیر منقول، قرارداد ها، موافقنامه ها، اسناد حواله اسناد اموال منقول و غ

 باشد.احکام قانون، امضا  گردیده باشد، مدار اعتاار می
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 حفظ اسرار شرکت

 :مادۀ پنجاه و دوم

اعضای هیئت مدیره، مسؤولین، کارکنان شرکت و بررسان)م تشین( مالی، مطدابق احکدام قدانون شدرکت هدای 

 باشند.دولتی، مکلف به ح ر اسرار شرکت می

 تعدیل اساسنامه

 پنجاه و سوم:مادۀ 

 ( احکدددام ایدددن اساسدددنامه بددده پیشدددنهاد هیئدددت مددددیره، تأییدددد هیئدددت نظدددارت و تصدددویب کابیندددۀ 1)

 گردد. مهوری اسالمی افغانستان مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، تعدیل می

این اساسنامه با احکام قانون شرکت های دولتدی، احکدام احکام ( در صورتی تشخی  عدم مطابقت حکمی از 2)

 شود. می دانسته ح، قانون شرکت های دولتی مر 

 مُهر و نشان

 :مادۀ پنجاه و چهارم

 باشد.شرکت، دارای مُهر و نشان مخصوص می

 تاریخ انفاذ 

 پنجاه و پنجم:مادۀ 

و اساسنامۀ تصدی تخم های اصالح شده بذری منتشرۀ  ریدۀ  تاریت  نشر در  ریدۀ رسمی نافذ این اساسنامه از

 گردد.لغو می 1421( سال795رسمی شماره )
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 حکم

 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

شرکت دولتی نساجی نخی کندهار در مورد انفاذ اساسنامۀ  

                                                               ( ۸۳۶۲شماره: )

۸۳/۹/۹۸۹۹تاریخ:   

 مادۀ اول:

رررر خ(ر نن 72)کننرا  ربنن راسنناور  نن بشراساسننما شرکنندولری نسننیرنخننانیرنرننیرومنن  ا ر ارونن ر

ت نن   ر(ر ننای ر55(را نن ر ر)5وابیمننشرنررنن  الراسننانراانانخننسالربنن ریا نن ر)ر9/8999/ر81

 یا ن. یگدی   راسل،ر مظ  

 مادۀ دوم:

ا ننحرم ننرر رنندا ربننار  نن بشروابیمننشرنررنن  الراسننا یراانانخننسالر ر ننسحراساسننما شر نن و  ری ر

ر.ند  ۀر سریرنشدرگدیی

 

 محمد اشرف غنی 

اسالمی افغانستانرئیس جمهوری   
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 مصوبۀ

 کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان 

شرکت دولتی نساجی نخی کندهار در مورد طرح اساسنامۀ  

 

                     (                                       ۶2شماره: )

۹/۹۸۹۹/ ۹۳تاریخ:   

ی نسنیرنخنانیرنرنیرومن  ا رکندولروابیمشرنرر  الراسا یراانانخسال،رطدحراساسما شر

(ر ننای ر نن  یر55(را نن ر ر)5 نن  بربنن ریا نن ر)ر8999/ر81/9 اری رنلخننشر نن  خر

رت    رقدا ریای.

 

 

 محمد اشرف غنی 

 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
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 ندهارکنخی نساجی  دولتی شرکتاساسنامۀ 

 فصل اول

 احکام عمومی

 مبنی

 اول:مادۀ 

 مواد پنجم و ششم قانون شرکت های دولتی، وضع گردیده است.این اساسنامه در روشنی احکام 

 اهداف شرکت

 دوم:مادۀ 

 نماید:به منظور تحقق اهداف ذیل، فعالیت میندهار ک نخینساجی شرکت دولتی 

 نظرداشت اصل مثمریت، کیفیت و رقابت.درتولید منسوجات نخی با و رشد  توسعه -1

 بازار. یتقاضا نظرداشتبا صنعت منسوجات نخی فراهم نمودن زمینۀ معیاری ساختن  -2

گیری شرکت، جهت تحقق اهداف انکشاف ملی، رشد اقتصادی، فراهم نمودن زمینه سهم  -3

 توسعه اجتماعی و ایجاد شغل.

 فراهم نمودن زمینه جذب سرمایه گذاری خصوصی در شرکت. -4

 کسب منفعت و تقویت بنیه مالی شرکت. -5

 اصطلاحات

 سوم:مادۀ 

مندرج مادۀ سوم قانون شرکت های دولتی که در این اساسنامه از آن تذکر بعمل اصطلاحات 

 نماید.آمده است، همان مفاهیم را افاده می

 اختصاری نام

 چهارم:مادۀ 

 شود.دراین اساسنامه بنام شرکت یاد می ندهارنساجی نخی ک دولتی ( شرکت1)

 گردد.اساسنامه به نام هیئت نظارت یاد می( هیئت نظارت شرکت های دولتی در این 2)
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 دفتر شرکت

 پنجم:مادۀ 

و نمایندگی های آن عندالضرورت در نقاط مختلف  بودهندهار کدفتر مرکزی شرکت در شهر

 تواند.کشور تأسیس شده می

 شرکت شخصیت

 ششم:مادۀ 

 باشد.میمستقل بیلانس حسابی و  شخصیت حکمیدارای شرکت، 

 تقنینیرعایت اسناد 

 هفتم: مادۀ

فعالیت های خود احکام قانون اساسی افغانستان، قانون شرکت های دولتی، این در شرکت 

 نماید.اساسنامه و سایر اسناد تقنینی مرتبط را رعایت می

 های شرکتوظایف و صلاحیت

 هشتم:مادۀ 

 باشد:شرکت دارای وظایف و صلاحیت های ذیل می( 1)

 .مربوط مالی انکشافی وسازی، بازهای عملیاتی، تجارتی، پلانلوایح، برنامه ها و تطبیق  و طرح -1

استفاده  رنگ آمیزی( بای، نخ ریسی و بخشهای شرکت )بافندگتمام تجهیز متداوم بازسازی و  -2

 تکنالوژی عصری.از 

قوانین نافذه و طبق احکام تهیه مواد خام )پخته و الیاف مصنوعی( و سایر مواد مورد ضرورت  -3

 طرزالعملهای منظور شده.

 ثریت.صنوعی با رعایت معیار، کیفیت و مؤریستن نخ از پنبه طبیعی و الیاف م-4

 .بازار یتقاضا آن ها با نظرداشتمصنوعی و رنگ آمیزی منسوجات نخی،  بافت -5

 المللی.ق معیار ها و ستندرد های ملی و بین ببسته بندی محصولات تولید شده مطا -6

در بخش های مسلکی، تخنیکی و و مهارت کارکنان  سطح دانش فراهم نمودن زمینۀ ارتقای -7

 اداری.

 یابی جهت ارتقای سطح عواید و جلب رضایت مشتری واستفاده از روش های مؤثر بازار -8

 ای با متقاضیان.تقویت روابط زنجیره
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منسوجات نخی با رعایت اصل مثمریت، حفاظت  سطح فعالیت در زمینه های صنعت یارتقا -9

 ط زیست و مصونیت کاری.یحم

با ادارات دولتی و غیر دولتی و  رتمورد ضرو ضۀ محصولات و تهیۀ موادعر ،عقد قرارداد – 11

 .با در نظر داشت احکام اسناد تقنینی مربوط سایر اشخاص حقیقی و حکمی

در بخش های مسلکی، تخنیکی، فنی و تسهیلات کاری برای کارکنان مربوط  فراهم نمودن -11

 اداری. 

 .دهیگزارشتدارکاتی و  ،مالی، حسابیو شفاف ایجاد سیستم مؤثر  -12

 تسهیلات کاری لازم و اشتغال زایی.ایجاد  -13

 تقنینی.ایجاد سیستم مؤثر و شفاف مالی، حسابی، تدارکاتی و گزارش دهی مطابق اسناد  -14

 .ری سکتور خصوصی در فعالیت های مربوطجلب سرمایه گذا -15

منقول و غیر منقول مربوط را بعد از انفاذ این اساسنامه و قبل از  اموال( شرکت مکلف است، 2)

 به نرخ روز تثبیت و تعیین ارزش نماید. ،فروش سهام

کام کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان، مطابق اح تصویب ( اموال غیر منقول شرکت، بعد از3)

 تواند.قانون، فروش و انتقال شده می

( شرکت می تواند، اموال منقول و غیر منقول مازاد مربوط را بعد از تأیید هیئت نظارت به 4)

 کرایه یا اجاره دهد.

 فصل دوم

 سرمایه و سهام شرکت

 سرمایه

 نهم:مادۀ 

دو ملیارد و هفتصدو بیست و دو میلیون و ( 2.722.663.114)مبلغ  ،شرکت( مجموع سرمایۀ 1)

 باشد.افغانی میششصدو شصت و سه هزار و چهارده 

 باشد.م مییکصد هزار سه (111111( سرمایۀ شرکت منقسم به)2)

 

 گذاری سهامقیمت

 دهم:مادۀ 
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تقسیم مجموع سرمایه افغانی بوده که بعد از سی هزار ( 31.111( ارزش اسمی هر سهم مبلغ )1)

 گردد.بر سهام، تعیین می
( تعدیل ارزش اسمی سهم به اساس پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت، صورت 2)

 گیرد.می
و  مسؤول مالیش آن به امضای رئیس کمیتۀ اجرایی و ( اسناد سهم بعد از پرداخت کامل ارز3)

 گردد.ثبت و صادر می ،مُهر شرکت به نام سهامدار

مبر حاوی ارزش سهام، اسم و موقعیت دفتر مرکزی شرکت، اسم و ن ،( سند سهم شرکت4)

شود و تعداد سهامی که سند متذکره متضمن آن است، میتذکرۀ شخص که سهم برایش صادر 

 باشد.می

 سهامداران شرکت

 یازدهم:مادۀ 

 باشد.میدولتی مدار اسهدر شرکت،  ،ت مالیهوزار( 1)

به پیشنهاد وزارت مالیه و خصوصی اشخاص حقیقی و حکمی دولتی و  ادارات ( وزارت ها،2)

 د.نتوانبوده می ،انستان به حیث سهامدار شرکتتصویب کابینۀ جمهوری اسلامی افغ

وزارت مالیه و تصویب  تأیید هیئت نظارت، موافقۀ، رمایه شرکت به پیشنهاد هیئت مدیره( س3)

 تواند.تزئید یا تنقیص شده میافغانستان کابینۀ جمهوری اسلامی 

 متناسب به اندازۀ سهم آن می باشد.شرکت، ( مسؤولیت و صلاحیت سهامدار 4)
 تواند، شرکت تابعه )فرعی( را مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، تاسیس نماید.( شرکت می5)

 انتقال سهام و توزیع مفاد

 دوازدهم:مادۀ 

 گیرد.م قانون شرکت های دولتی، صورت میاحکا( صدور و فروش سهام شرکت، مطابق 1)

م از دولتی و عا ( خرید، فروش و انتقال سهم میان سهامداران و سایر اشخاص حقیقی و حکمی2)

به تأیید هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت یا مجمع عمومی سهامداران شرکت، بعد  خصوصی

 باشد.از ثبت در دفتر سهام شرکت، مدار اعتبار می
هرگاه انتقال سهم بنابر دلایل مؤجه صورت گرفته نتواند، هیئت مدیره بعد از تأیید هیئت ( 3)

 نماید.نظارت به استرداد قیمت سهم، اقدام می
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( نحوۀ استفاده از مفاد به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت و تصویب مجمع عمومی 4)

 گیرد.سهامداران صورت می

 به حیث سهماموال منقول و غیرمنقول 

 سیزدهم:مادۀ 

و بعد از ارزش تعیین  مؤظف ۀکمیت توسط ،و غیرمنقول در صورت ضرورت شرکت اموال منقول

قبول شده  ،تأیید هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت و مجمع عمومی سهامداران به حیث سهم

 .تواندمی

 ایجاد ذخایر مالی

 چهاردهم:مادۀ 

غیرمنقول، توسعۀ منقول و  به منظور اعمار، ترمیم و احیای مجدد اموال ،تواندشرکت می( 1)

فعالیت ها، ارتقای ظرفیت و تشویق کارکنان مربوط از مفاد خالص خویش ذخایر ذیل را ایجاد 

 نماید:
 ذخیرۀ توسعوی از یک الی پانزده فیصد. -1
 ذخیرۀ تشویقی از یک الی سه فیصد. -2

 دو فیصد. خیرۀ احتیاطی از یک الیذ -3

بیشتر بوده  ،فیصد مفاد خالص شرکتبیست ( %21 (( این ماده از1ایر مندرج فقرۀ )( ذخ2)

 تواند.نمی

 نماید.می مدیریت ،تفادۀ ذخایر مندرج این ماده( هیئت مدیره از طرز اس3)

 استفاده از سرمایه

 پانزدهم:مادۀ 

بعد از موافقۀ وزارت مالیه و منظوری هیئت نظارت از سرمایۀ اصلی و مفاد  ،تواندشرکت می

و سایر مصارف،  تادیۀ مالیه، محصول، دیونخالص جهت بهبود و توسعۀ فعالیت هدفمند بعد از 

 استفاده نماید. ،مطابق احکام قانون شرکت های دولتی و این اساسنامه

 

 حساب بانکی

 شانزدهم:مادۀ 
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کام مربوط، مطابق احو انجام فعالیت های اقتصادی  تواند، جهت نگهداری سرمایهمیرکت ( ش1)

 بانکی را در داخل کشور افتتاح نماید.قانون شرکت های دولتی، حساب 
پالیسی تأیید شدۀ هیئت مدیره و منظوری هیئت نظارت،  طبق( استفاده از حساب بانکی 2)

 گیرد.توسط کمیتۀ اجرائی، صورت می

 امتیازات حقوق و

 هفدهم:مادۀ 

توسط کمیتۀ  ،( حقوق و امتیازات کارکنان شرکت با رعایت احکام قانون شرکت های دولتی1)

 گردد.بعد از منظوری هیئت نظارت، تطبیق می و تائیدهیئت مدیره از طرف  ،طرحاجرائی 
 مطابق قواعد داخلی منظورشدۀ شرکت با درنظرداشتشرکت،  کارکنانر( اندازۀ مزد2)

خصوصیات و اهمیت وظیفه، وضعیت مالی شرکت، میزان مشارکت شرکت در اقتصاد ملی، 

 گردد.تعیین می ،براساس اهلیت و سطح مهارت کارکنان
رنظرداشت منافع درازمدت ( اندازۀ مزد اعضای تمام وقت هیئت مدیره و کمیتۀ اجرائی با د3)

 گردد.می تعیین ،ون شرکت های دولتیاحکام قان شرکت، مطابق

 عقد موافقت نامه ها و قرارداد ها

 دهم:هجمادۀ 

مطابق  ،المللیتواند، جهت تحقق اهداف مندرج این اساسنامه با مؤسسات ملی و بینشرکت می

احکام قانون شرکت های دولتی، قرارداد های مشارکت عامه و خصوصی، موافقتنامه ها و قرارداد 

 ها را عقد نماید.

 ه و محصولمالیدیه أت

 نزدهم:مادۀ 

 شرکت مکلف است، مطابق احکام قوانین مربوط، مالیه و محصول را تأدیه نماید.

 

 

 

 فصل سوم       

 تشکیلات شرکت 
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 تشکیلات

 بیستم:مادۀ 

 متشکل است از:شرکت 
 .مجمع عمومی سهامداران -1

 هیئت مدیره. -2

 کمیتۀ اجرائی. -3

 مجمع عمومی سهامداران

 بیست و یکم:مادۀ 

 باشد.می ،سهامدارمتشکل از اشخاص حقیقی و حکمی  ،عمومی سهامدارانمجمع 

 وظایف و صلاحیت های مجمع عمومی سهامداران

 بیست و دوم:مادۀ 

قانون شرکت های  خویش را مطابق احکاممجمع عمومی سهامداران، وظایف و صلاحیت های  

 نماید.اعمال میاجراء و  دولتی

 تصامیمکسب نظر هیئت مدیره و ثبت 

 بیست و سوم:مادۀ 

ند، جهت تصمیم گیری در موارد سکتوری و تخصصی، نظر تواسهامداران میمجمع عمومی ( 1)

 نماید. کسب هیئت مدیره را

 گردد.تصامیم مجمع عمومی سهامداران در دفتر مخصوص، ثبت می (2)

 هیئت نظارت 

 بیست و چهارم:مادۀ 

وظایف و صلاحیت های  دولتی تعیین و شرکت هایکام قانون اعضای هیئت نظارت، مطابق اح

 نمایند.اعمال میاجراء و خویش را 

 

 

 هیئت مدیره

 بیست وپنجم:مادۀ 
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قانون شرکت مطابق احکام  شرکت، استراتیژیک را در مدیریت ( هیئت مدیره، نقش مرکزی و1)

 نماید.می های دولتی ایفاء

 باشد. ( هیئت مدیره به هیئت نظارت و مجمع عمومی سهامداران، پاسخگو می2)

 در هیئت مدیره  شرایط عضویت

 بیست و ششم:مادۀ 

ولتی، داشتن برای نامزد عضویت هیئت مدیره، علاوه بر شرایط مندرج قانون شرکت های د

نیز  ،فعالیت شرکتیا رشتۀ مربوط منجمنت ، اقتصاد هاییکی از رشته اقل سند لیسانس حد

 باشد.شرط می

 ترکیب هیئت مدیره

 بیست و هفتم:مادۀ 

 باشد.عضو بصورت تاق می سه الی پنجمرکب از  ،یرۀ شرکت( هیئت مد1)

های دولتی و رعایت ( یک ثلث اعضای غیراجرائی هیئت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت 2)

 د.نگردمادۀ بیست و ششم این اساسنامه، تعیین می ط مندرجایشر

 استعفاء

 بیست و هشتم:مادۀ 

، م قانون شرکت های دولتی، مطابق احکاتوانندمی اعضای اجرائی و غیراجرائی هیئت مدیره

 استعفاء دهند.

 وظایف و صلاحیت های هیئت مدیره

 بیست و نهم:مادۀ 

اجراء و  وظایف و صلاحیت های خویش را مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، ،هیئت مدیره

 نماید.اعمال می

 

 

 

 

 اطلاع دهی از تدویر جلسۀ هیئت مدیره
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 سی ام:مادۀ 

هیئت مدیره  از تاریخ، وقت و مکان تدویر جلسۀ ،رئیس کمیتۀ اجرائی شرکت مکلف است( 1)

اطلاع دهد، مگر اینکه اعضای  به هیئت مدیره ( ساعت قبل از تدویر جلسۀ اعضاء48داقل )ح

 هیئت مدیره طور دیگر موافقه نمایند.

دعوت نماید، در  مربوط تواند، از مسؤولین شرکت جهت اشتراک در جلسات( هیئت مدیره می2)

 باشند.این صورت مسؤولین شرکت بدون حق رأی می

 هیئت مدیرهجلسات 

 سی و یکم:مادۀ 

 گردد.دایر می ،مطابق احکام قانون شرکت های دولتیجلسات هیئت مدیره، 

 ارائه شکایت

 وم:سی و دمادۀ 

توانند، شکایت خویش را در ارتباط به امور شرکت، مطابق احکام اشخاص حقیقی و حکمی می

قانون شرکت های دولتی و این اساسنامه به رئیس کمیتۀ اجرائی ارائه نمایند. در صورت عدم 

 ت نظارت مراجعه نمایند.ئتوانند به هیرئیس کمیتۀ اجرائی، میقناعت به تصمیم 

 استخدام متخصصین

 م:سی و سومادۀ 

المللی شرکت، به پیشنهاد کمیتۀ اجرائی، تأیید هیئت مدیره و تصویب هیئت ( متخصصین بین1)

 گردند.استخدام می ،نظارت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی و سایر اسناد تقنینی

عایت ر با ت تطبیق بهتر اهداف و پالیسی مربوطتواند، متخصصین داخلی را جهشرکت می( 2)

 استخدام نماید. ،احکام قانون شرکت های دولتی

 تشکیل کمیتۀ اجرائی 

 م:چهارسی و مادۀ 

 کمیتۀ اجرائی شرکت متشکل است از:

 رئیس عمومی )رئیس اجرائی( شرکت به حیث رئیس. -1

 مالی و اداری شرکت به حیث عضو. ولؤمس -2

 عملیاتی شرکت به حیث عضو.ول ؤمس -3
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 تجارتی شرکت به حیث عضو. ولؤمس -4

 رئیس کمیتۀ اجرائی 

 م:سی و پنجمادۀ 

 باشد.می ،ممثل قانونی و مسؤول پیشبرد امور شرکت ،( رئیس کمیتۀ اجرائی1)

برای مدت سه سال  ،های دولتی( رئیس و اعضای کمیتۀ اجرائی مطابق احکام قانون شرکت 2)

 باشد.ها صرف برای یک دورۀ دیگر مجاز مینمایند. تعیین مجدد آنتعیین و ایفای وظیفه می

 وظایف و صلاحیت های کمیتۀ اجرائی 

 م:سی و ششمادۀ 

اجراء و ،( کمیتۀ اجرائی وظایف و صلاحیت های خود را مطابق احکام قانون شرکت های دولتی1)

 نماید.میاعمال 
 نماید.( کمیتۀ اجرائی به منظور تنظیم امور اجرائی در هفته یک یا دو بار، جلسه دایر می2)

 باشد.( نصاب تدویر جلسه کمیتۀ اجرائی، حضور اکثریت اعضای آن می3)

ثبت  مربوط، دفتر آرای اعضای حاضر جلسه اتخاذ و در به اکثریت ( تصامیم کمیتۀ اجرائی4)

 گردد.می

 کارکنان شرکتو عزل  یاستخدام، تبدیل

 تم:سی و هفمادۀ 

ا کمیسیون مستقل مطابق احکام قانون شرکت های دولتی در مشوره ب ،( کارکنان شرکت1)

مطابق قواعد داخلی منظورشدۀ فهرست اشخاص واجد شرایط، خدمات ملکی از اصلاحات اداری و 

 گردند.شرکت استخدام، تبدیل وعزل می

 باشد.کارکنان خدمات ملکی بر مسؤولین و سایر کارکنان شرکت، قابل تطبیق نمی( قانون 2)

 تطبیق پروژه ها از طریق مشارکت عامه و خصوصی

 م:شتهسی و مادۀ 

تواند، مطابق احکام قانون مشارکت عامه و خصوصی، پروژه های مربوط را با سکتور شرکت می

 تطبیق نماید. ،خصوصی

 

 تفتیش(وظایف کمیتۀ بررسی ) 
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 م:نهسی و مادۀ 

 ت های دولتی، وظایف خویش را اجراءمطابق احکام قانون شرک ،) تفتیش(کمیتۀ بررسی

 نماید.می

 فصل چهارم

 امور مالی و حسابی

 سال مالی

 م:چهلمادۀ 

 گردد.ختم می ،سال مالی شرکت از اول جدی آغاز و در سی ام قوس سال بعدی

 تهیۀ سیستم حسابداری و گزارش دهی 

 م:یکچهل و مادۀ 

مطابق معیار های بین المللی گزارشدهی مالی  ،دهی مالی شرکت سیستم حسابداری و گزارش

(IFRSو رهنمود های پیشنهادی هیئت نظارت، تهیه می ).گردد 

 استفاده از جدول معیارهای حسابات مالی

 وم:چهل و دمادۀ   

( شرکت از جدول معیارهای حسابات مالی که توسط هیئت نظارت تهیه گردیده، در اجرای 1) 

 نماید.امور مالی و حسابی استفاده می

را تطبیق نموده و  (Double-Entry( شرکت مکلف است، سیستم حسابداری دوطرفه )2)

سیستم حسابات مالی کمپیوتری )الکترونیکی( را بر اساس پیشنهاد ارائه شده از طرف هیئت 

 نظارت، عملی نماید.

 بررسی ) تفتیش( صورت حسابات

 م:سوچهل و مادۀ 

 گردد.( صورت حساب سالانۀ شرکت در هر سال بررسی می1)
 ،حسابات مالی شرکت از جانب بررس )مفتش( مالی، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی (2)

 .گرددبررسی می

ارائه  ،( صورت حسابات مالی بررسی شدۀ شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی3)

 گردد.می
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 صورت ضرورت توسط ادارۀ عالی تفتیشفعالیت های اقتصادی، مالی و حسابی شرکت در  (4)

 .گردد، بررسی میادارۀ عالی تفتیشمطابق احکام قانون 

 بررس )مفتش(استخدام 

 م:چهارچهل و مادۀ 

خارج از شرکت،  ،کار بررس ) مفتش( مالی، نحوۀ عقد قرارداد و پرداخت مزد استخدام، عزل

 گیرد.مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، صورت می

 توزیع مفاد سهام

 م:پنجچهل و مادۀ 

ی موافقۀ قبل باتواند، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی و این اساسنامه ( هیئت مدیره می1)

 سرمایه را اعلام و زمینۀ تأدیه آنرا از طرف شرکت فراهم نماید.هیئت نظارت، پالیسی مفاد سهام 

 گیرد.( توزیع مفاد سهام شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، صورت می2)

 شرکت بودجۀ

 م:ششچهل و مادۀ 

طرح، ترتیب، تصویب و اجرای بودجۀ شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، صورت 

 گیرد.می

 ارائه گزارش

 تم:چهل و هفمادۀ 

، گزارش اجراآت، عواید و مصارف خویش را طور ماهوار به ریاست عمومی مکلف استشرکت  (1)

 د.ارائه نمای ،وری اسلامی افغانستانادارۀ امور ریاست جمه

مندرج  مکلف است، گزارش ،سلامی افغانستانریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری ا (2)

کابینۀ جمهوری اسلامی شورای عالی اقتصادی و( این ماده را توحید و طور ربعوار به 1فقرۀ )

 ارائه نماید. ،افغانستان

و  تهیه ،های دولتی ، گزارش سالانۀ خویش را مطابق احکام قانون شرکتمکلف استشرکت  (3)

 د.نشر نمای

 فصل پنجم
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 احکام متفرقه

 انحلال و تصفیۀ شرکت

 م:شتچهل و همادۀ 

، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی براساس شرکتادغام، انقسام، واگذاری یا انحلال  (1)

صورت  ،پیشنهاد وزارت مالیه، موافقۀ هیئت نظارت و تصویب کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان

 گیرد.می

( مراحل تصفیه و تطبیق حسابات در شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی و 2)

 گیرد.طرزالعمل مربوط، صورت می

نمود، در صورتی آن فعالیت می جی کندهار در سکتورتصدی نساکه صنعت و تجارت ( وزارت 3)

را به  آنت داشته باشد، مکلف اس در تصرفرا اسناد آن  یا تصدی منقول یا غیر منقول اموالکه 

 شرکت تسلیم نماید.

 ایجاد سیستم الکترونیکی و نگهداری اسناد

 :چهل و نهم مادۀ

( شرکت جهت ثبت، نگهداری و استفادۀ بعدی اسناد مالی، حسابی و حقوقی، مطابق احکام 1)

ایجاد و بکار می  ،الکترونیکی را به تفکیک هارد وسافت کاپیقانون شرکت های دولتی، سیستم 

 برد.

( سیستم نگهداری اسناد شرکت، جهت ارائه گزارش و معلومات مورد نیاز به ادارات ذیربط 2)

 گردد. وصل )لینک( می

 ایجاد ویب سایت

 :پنجاهممادۀ 

ها، ابتکارات، تشویق کارکنان و فراهم نمودن زمینۀ آورد شرکت جهت نشر فعالیت ها، دست

 نماید.احکام قانون شرکت های دولتی، ویب سایت را ایجاد میرقابت سالم، مطابق 

 

 اسناد مدار اعتبار

 م:یکپنجاه و  مادۀ
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شرکت اد حواله و سایر اسناد مالی نامه ها، اسنتوافقم ، قرارداد ها،اموال منقول و غیر منقولاسناد 

 باشد.امضاء گردیده باشد، مدار اعتبار می ،که مطابق احکام قانون

 اسرار شرکتحفظ 

 وم:پنجاه و دمادۀ 

مالی، مطابق احکام قانون  )مفتشین( و بررسانشرکت ، کارکنان مسؤولیناعضای هیئت مدیره، 

 باشند.شرکت های دولتی، مکلف به حفظ اسرار شرکت می

 تعدیل اساسنامه

 م:سوپنجاه و مادۀ 

و تصویب کابینۀ جمهوری احکام این اساسنامه به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت ( 1)

 .گرددمیم قانون شرکت های دولتی، تعدیل مطابق احکا ،اسلامی افغانستان
احکام قانون شرکت های دولتی، احکام با حکمی از احکام  این اساسنامه  ( در صورت تشخیص عدم مطابقت2)

 شود.مرجح دانسته می ن شرکت های دولتیقانو

 مُهر و نشان

 م:چهارپنجاه و مادۀ 

 باشد.شرکت، دارای مُهر و نشان مخصوص می

 تاریخ انفاذ

 م:پنجپنجاه و مادۀ 

 گردد.میدر جریدۀ رسمی نافذ  این اساسنامه از تاریخ  نشر

 



 

 حکم
س جمهوری اسلامی افغانستان رئی  

نساجی پشمی کندهارشرکت دولتی  اساسنامۀدر مورد انفاذ   

(9362) :شماره  

  63/2/9622: تاریخ

اول : مادۀ  

(  ؤ خ 72شاانن )   به اساانم  باا ب  ا  ه  نساان   میاان      ن  شاات د لتی   اساانساا ن  

نل) تب یب اااا(  55( فبل ت   5لاخل  لن   افغننس نن به اااا نه  ی اسا  نبی   81/9/8999

 لا م.     اتلی ) اسد،   ظاگ

 مادۀ دوم:

 ۀ  ذ    ل   تی  اسنس ن  نبی    نه  ی اسالن   افغننسا نن ت   ن  این حکم  نتا) بن  با ب 

 گتلل. سن  نیت 

 محمد اشرف غنی 

افغانستان  اسلامی رئیس جمهوری  



 

 مصوبۀ

 کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان

نساجی پشمی کندهارشرکت دولتی  اساسنامۀدر مورد طرح   

 (92شماره: )

 91/2/9622تاریخ: 

ا ل    نسن   مین      ن شت د لتی    اسانسا ن   نبی    نه  ی اسالن   افغننسا نن، حت  

 تب یب قتا  لال. (  نل)    ل55( فبل ت  5خ یش به لاخل   81/9/8999 ؤ خ   لس 

 

 محمد اشرف غنی 

 رئیس جمهوری اسلامی افغانستان 
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 نساجی پشمی کندهار دولتی شرکت اساسنامۀ

 فصل اول

 احکام عمومی
 مبنی

 اول:مادۀ 

 های دولتی، وضع گردیده است.حکام مواد پنجم و ششم قانون شرکتاین اساسنامه در روشنی ا

 اهداف شرکت

 دوم:مادۀ 

 نماید:منظور تحقق اهداف ذیل، فعالیت میبه  شرکت دولتی نساجی پشمی کندهار

 .های داخلی و خارجی نساجی پشمی با درنظرداشت تقاضای بازارتولید صنعت معیاری  -1

 .رشد و توسعه صنعت نساجی پشمی مطابق معیار هایی پذیرفته شدۀ ملی و بین المللی -2

گیری شرکت، جهت تحقق اهداف انکشاف ملی، رشد اقتصادی، توسعۀ اجتماعی و ایجاد فراهم نمودن زمینۀ سهم -3

 شغل.

 گذاری خصوصی در شرکت.فراهم نمودن زمینۀ جذب سرمایه -4

 مالی شرکت. بنیه تقویت کسب منفعت و -5

 اصطلاحات

 سوم:مادۀ 

های دولتی که در این اساسنامه از آن تذکر بعمل آمده است، همان شرکتاصطلاحات مندرج مادۀ سوم قانون 

 نماید.مفاهیم را افاده می

 نام اختصاری

 چهارم:مادۀ 

 شود.نام شرکت یاد میه این اساسنامه ب راجی پشمی کندهار دنس ،( شرکت دولتی1)

 گردد.( هیئت نظارت شرکت های دولتی در این اساسنامه به نام هیئت نظارت یاد می2)

 دفتر شرکت

 پنجم:مادۀ 

 تأسیس شدههای آن عندالضرورت در نقاط مختلف کشور و نمایندگی بوده دفتر مرکزی شرکت در شهرکندهار

 تواند.می
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 یت شرکتشخص

 ششم:مادۀ 

 باشد.بیلانس حسابی مستقل میو شخصیت حکمی دارای شرکت، 

 رعایت اسناد تقنینی

 هفتم: مادۀ

های دولتی، این اساسنامه و سایر اسناد نون اساسی افغانستان، قانون شرکتهای خود احکام قاشرکت در فعالیت

 نماید.میتقنینی مرتبط را رعایت 

 های شرکتوظایف و صلاحیت

 هشتم:مادۀ 

 باشد:های ذیل میدارای وظایف و صلاحیت ،( شرکت1)

 .مربوط انکشافی و مالی بازسازی، های عملیاتی، تجارتی،پلانلوایح، برنامه ها و تطبیق  و طرح -1

 .مصنوعیتولید پشم پشم طبیعی و پروسس  -2

 تکنالوژی عصری. استفاده ازبا تعویض و مونتاژ سیستم ها  -3

 .نگ آمیزی پشم و منسوجاتبافتن منسوجات از پشم طبیعی و مصنوعی و ر -4

 بسته بندی محصولات تولید شده مطابق معیار ها و ستندرد های ملی و بین المللی. -5

حقیقی و  اشخاصو سایر  غیر دولتی مواد مورد ضرورت با ادارات دولتی، ۀتهیو  عقد قرارداد عرضه محصولات -6

 با درنظرداشت احکام اسناد تقنینی مربوط.حکمی 

 .لکی، تخنیکی، اداریرکنان در بخش های مسفراهم نمودن زمینه ارتقای سطح دانش و مهارت کا -7

 بازسازی و تجهیز متداوم تمام بخشهای شرکت با استفاده از تکنالوژی عصری. -8
 ای با متقاضیان.تقویت روابط زنجیرههای تولیدی، بازاریابی و گسترش فعالیت -9

 مطابق اسناد تقنینی. دهیگزارشتدارکاتی و  ،مالی، حسابیو شفاف ایجاد سیستم مؤثر  -10

 های مسلکی، تخنیکی، فنی و اداری.در بخش مربوطفراهم نمودن تسهیلات کاری برای کارکنان  -11

 .های مربوطی سکتور خصوصی در فعالیتگذارجلب سرمایه -11

ه نرخ ، باین اساسنامه و قبل از فروش سهاممنقول مربوط را بعد از انفاذ منقول و غیر اموالکلف است، ( شرکت م1)

 روز  تثبیت و تعیین ارزش نماید. 

کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان، مطابق احکام قانون، فروش و انتقال  ( اموال غیرمنقول شرکت، بعد از تصویب3)

 تواند.شده می

 تواند، اموال منقول و غیر منقول مازاد مربوط را بعد از تأیید هیئت نظارت به کرایه یا اجاره دهد.شرکت می (4)
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 فصل دوم

 سرمایه و سهام شرکت

 سرمایه

 نهم:مادۀ 

 باشد.شش صد میلیون افغانی می (000،000،000) مبلغ ،( مجموع سرمایۀ شرکت1)

 باشد.م میسهشصت هزار  (00،000) ( سرمایۀ شرکت منقسم به2)

 گذاری سهامقیمت

 دهم:مادۀ 

افغانی بوده که بعد از تقسیم مجموع سرمایه بر سهام، تعیین ده هزار( 10،000) ( ارزش اسمی هر سهم مبلغ1)

 گردد.می
 گیرد.( تعدیل ارزش اسمی سهم به اساس پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت، صورت می2)
مالی و مُهر شرکت به نام آن به امضای رئیس کمیتۀ اجرایی و مسؤول  بعد از پرداخت کامل ارزش( اسناد سهم 3)

 گردد.ثبت و صادر می ،سهامدار

حاوی ارزش سهام، اسم و موقعیت دفتر مرکزی شرکت، اسم و نمبر تذکرۀ شخص که سهم ، ( سند سهم شرکت4)

 باشد.من آن است، میشود و تعداد سهامی که سند متذکره متضبرایش صادر می

 سهامداران شرکت

 یازدهم:مادۀ 

 باشد.میدولتی  مداراسه ،در شرکت ،ت مالیهاروز( 1)

به پیشنهاد وزارت مالیه و تصویب کابینۀ جمهوری خصوصی و اشخاص حقیقی و حکمی دولتی ادارات  ها،( وزارت2)

 د.نتوانبوده می انستان به حیث سهامدار شرکت،اسلامی افغ

وزارت مالیه و تصویب کابینۀ جمهوری  ۀشرکت به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت، موافق ۀسرمای( 3)

  تواند.افغانستان تزئید یا تنقیص شده میاسلامی 

 باشد.شرکت، متناسب به اندازۀ سهم آن می( مسؤولیت و صلاحیت سهامدار 4)

 تواند، شرکت تابعه )فرعی( را مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، تأسیس نماید.شرکت می( 5)

 انتقال سهام و توزیع مفاد

  دوازدهم:مادۀ 

 گیرد.های دولتی، صورت میم قانون شرکتصدور و فروش سهام شرکت، مطابق احکا( 1)

به  اعم از دولتی و خصوصی( خرید، فروش و انتقال سهم میان سهامداران و سایر اشخاص حقیقی و حکمی 2)

رکت، شتأیید هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت یا مجمع عمومی سهامداران شرکت، بعد از ثبت در دفتر سهام 

 باشد.مدار اعتبار می
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( هرگاه انتقال سهم بنابر دلایل مؤجه صورت گرفته نتواند، هیئت مدیره بعد از تأیید هیئت نظارت به استرداد 3)

 نماید.قیمت سهم، اقدام می
( نحوۀ استفاده از مفاد به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت و تصویب مجمع عمومی سهامداران صورت 4)

 گیرد.یم

 اموال منقول و غیرمنقول به حیث سهم

 سیزدهم:مادۀ 

تعیین ارزش و بعد از تأیید هیئت مدیره  مؤظف توسط کمیتۀ ،اموال منقول و غیرمنقول درصورت ضرورت شرکت

 .تواندقبول شده می و تصویب هیئت نظارت و مجمع عمومی سهامداران به حیث سهم،

 ایجاد ذخایر مالی

 چهاردهم:مادۀ 

ارتقای  غیرمنقول، توسعۀ فعالیت هامنقول و به منظور اعمار، ترمیم و احیای مجدد اموال  ،تواندشرکت می( 1)

 ظرفیت و تشویق کارکنان مربوط از مفاد خالص خویش ذخایر ذیل را ایجاد نماید:
 ذخیرۀ توسعوی از یک الی پانزده فیصد. -1
 ذخیرۀ تشویقی از یک الی سه فیصد. -2

 احتیاطی از یک الی دو فیصد.خیرۀ ذ -3

 تواند.بیشتر بوده نمی ،مفاد خالص شرکت( بیست فیصد %20)( این ماده از 1( ذخایر مندرج فقرۀ )2)

 نماید.می مدیریت ،( هیئت مدیره از طرز استفادۀ ذخایر مندرج این ماده3)

 استفاده از سرمایه

 پانزدهم:مادۀ 

بعد از موافقۀ وزارت مالیه و منظوری هیئت نظارت از سرمایۀ اصلی و مفاد خالص جهت بهبود و  ،تواندشرکت می

تی های دولو سایر مصارف، مطابق احکام قانون شرکتادیۀ مالیه، محصول، دیون توسعۀ فعالیت هدفمند بعد از ت

 و این اساسنامه استفاده نماید.

 حساب بانکی

 شانزدهم:مادۀ 

های مربوط، مطابق احکام قانون شرکتو انجام فعالیت های اقتصادی  هد، جهت نگهداری سرمایتوان( شرکت می1)

 دولتی، حساب  بانکی را در داخل کشور افتتاح نماید.
پالیسی تأیید شدۀ هیئت مدیره و منظوری هیئت نظارت، توسط کمیتۀ اجرائی،  ( استفاده از حساب بانکی طبق2)

 گیرد.صورت می
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 امتیازاتحقوق و 

 هفدهم:مادۀ 

 طرح، از( حقوق و امتیازات کارکنان شرکت با رعایت احکام قانون شرکت های دولتی توسط کمیتۀ اجرائی 1)

 گردد.و بعد از منظوری هیئت نظارت، تطبیق می تأییدهیئت مدیره طرف 
خصوصیات و اهمیت شدۀ شرکت با درنظرداشت  مطابق قواعد داخلی منظور( اندازۀ مزد کارکنان شرکت، 2)

وظیفه، وضعیت مالی شرکت، میزان مشارکت شرکت در اقتصاد ملی، براساس اهلیت و سطح مهارت کارکنان 

 گردد.تعیین می
ام احک رنظرداشت منافع درازمدت شرکت، مطابق( اندازۀ مزد اعضای تمام وقت هیئت مدیره و کمیتۀ اجرائی با د3)

 د.گردمی عیینت ،قانون شرکت های دولتی

 هاها و قراردادنامهعقد موافقت

 دهم:هجمادۀ 

مطابق احکام قانون  ،المللینتواند، جهت تحقق اهداف مندرج این اساسنامه با مؤسسات ملی و بیشرکت می

 های دولتی، قرارداد های مشارکت عامه و خصوصی، موافقتنامه ها و قرارداد ها را عقد نماید.شرکت

 ه و محصولمالیدیه أت

 نزدهم:مادۀ 

 شرکت مکلف است، مطابق احکام قوانین مربوط، مالیه و محصول را تأدیه نماید.

 فصل سوم

 تشکیلات شرکت 

 تشکیلات

 بیستم:مادۀ 

 متشکل است از:شرکت 

 .مجمع عمومی سهامداران -1

 هیئت مدیره. -2

 کمیتۀ اجرائی. -3

 مجمع عمومی سهامداران

 بیست و یکم:مادۀ 

 باشد.می سهامدارمتشکل از اشخاص حقیقی و حکمی  ،مجمع عمومی سهامداران
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 وظایف و صلاحیت های مجمع عمومی سهامداران

 بیست و دوم:مادۀ 

 اجراء و  ،قانون شرکت های دولتی خویش را مطابق احکاممجمع عمومی سهامداران، وظایف و صلاحیت های  

 نماید.اعمال می

 کسب نظر هیئت مدیره و ثبت تصامیم

 و سوم: بیستمادۀ 

در موارد سکتوری و تخصصی، نظر هیئت مدیره را  تصمیماتخاذ د، جهت توانسهامداران می ( مجمع عمومی1)

 نماید. کسب

 گردد.تصامیم مجمع عمومی سهامداران در دفتر مخصوص، ثبت می( 2)

 هیئت نظارت 

 بیست و چهارم:مادۀ 

اجراء و های خویش را تعیین و وظایف و صلاحیتکام قانون شرکت های دولتی اعضای هیئت نظارت، مطابق اح

 نمایند.اعمال می

 هیئت مدیره

 پنجم: بیست ومادۀ 

قانون شرکت های دولتی ایفاء مطابق احکام  شرکت، در مدیریت( هیئت مدیره، نقش مرکزی و استراتیژیک را 1)

 نماید.می

 باشد. ( هیئت مدیره به هیئت نظارت و مجمع عمومی سهامداران، پاسخگو می2)

 در هیئت مدیره شرایط عضویت

 بیست و ششم:مادۀ 

 اقل سند لیسانسولتی، داشتن حدهای دعلاوه بر شرایط مندرج قانون شرکتبرای نامزد عضویت هیئت مدیره، 

 باشد.نیز شرط می ،فعالیت شرکتمربوط یا رشته منجمنت ، اقتصادهای یکی از رشته

 ترکیب هیئت مدیره

 بیست و هفتم:مادۀ 

 باشد.مرکب از سه الی هفت عضو بصورت تاق می ،هیئت مدیرۀ شرکت( 1)

ادۀ م ط مندرجایهای دولتی و رعایت شر( یک ثلث اعضای غیراجرائی هیئت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت 2)

 د.نگردبیست و ششم این اساسنامه، تعیین می

 استعفاء

 بیست و هشتم:مادۀ 

 توانند، استعفاء دهند.های دولتی میت مدیره، مطابق احکام قانون شرکتاعضای اجرائی و غیراجرائی هیئ
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 های هیئت مدیرهوظایف و صلاحیت

 بیست و نهم:مادۀ 

 نماید.اعمال میاجراء و های دولتی، مطابق احکام قانون شرکتوظایف و صلاحیت های خویش را  ،هیئت مدیره

 اطلاع دهی از تدویر جلسه

 سی ام:مادۀ 

( 44از تاریخ، وقت و مکان تدویر جلسه به هیئت مدیره حداقل ) ،است ( رئیس کمیتۀ اجرائی شرکت مکلف1)

 ساعت قبل از تدویر جلسه اطلاع دهد، مگر اینکه اعضای هیئت مدیره طور دیگر موافقه نمایند.

دعوت نماید، در این صورت  مربوطتواند، از مسؤولین شرکت جهت اشتراک در جلسات ( هیئت مدیره می2)

 باشند.أی میمسؤولین شرکت بدون حق ر

 هیئت مدیرهجلسات 

 یکم:سی و مادۀ 

 گردد.دایر می ،های دولتیت مدیره، مطابق احکام قانون شرکتجلسات هیئ

 ارائه شکایت

 وم:سی و دمادۀ 

توانند، شکایت خویش را در ارتباط به امور شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های اشخاص حقیقی و حکمی می

رئیس کمیتۀ اجرائی ارائه نمایند. در صورت عدم قناعت به تصمیم رئیس کمیتۀ اجرائی،  دولتی و این اساسنامه به

 ت نظارت مراجعه نمایند.ئتوانند به هیمی

 استخدام متخصصین

 م:سی و سومادۀ 

ظارت، مطابق ت نمتخصصین بین المللی شرکت، به پیشنهاد کمیتۀ جرائی، تأیید هیئت مدیره و تصویب هیئ( 1)

 گردند.های دولتی و سایر اسناد تقنینی استخدام میشرکت احکام قانون

رعایت احکام قانون  با مربوطتواند، متخصررصررین داخلی را جهت تطبیق بهتر اهداف و پالیسرری شرررکت می( 2)

 استخدام نماید.، های دولتیشرکت

 تشکیل کمیتۀ اجرائی 

 م:چهارسی و مادۀ 

 کمیتۀ اجرائی شرکت متشکل است از:

 عمومی )رئیس اجرائی( شرکت به حیث رئیس.رئیس  -1

 مالی و اداری شرکت به حیث عضو. ولؤمس -2

 عملیاتی شرکت به حیث عضو.ول ؤمس -3
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 تجارتی شرکت به حیث عضو.ول ؤمس -4

 رئیس کمیتۀ اجرائی 

 م:سی و پنجمادۀ 

 باشد.( رئیس کمیتۀ اجرائی ممثل قانونی و مسؤول پیشبرد امور شرکت می1)

برای مدت سه سال تعیین و ایفای  ،های دولتیاحکام قانون شرکت مطابق ،و اعضای کمیتۀ اجرائی( رئیس 2)

 باشد.ها صرف برای یک دورۀ دیگر مجاز مینمایند. تعیین مجدد آنوظیفه می

 های کمیتۀ اجرائی وظایف و صلاحیت

 م:سی و ششمادۀ 

 نماید.اعمال میاجراء و ( کمیتۀ اجرائی وظایف و صلاحیت های خود را مطابق احکام قانون شرکت های دولتی 1)
 نماید.( کمیتۀ اجرائی به منظور تنظیم امور اجرائی در هفته یک یا دو بار، جلسه دایر می2)

 باشد.( نصاب تدویر جلسه کمیتۀ اجرائی، حضور اکثریت اعضای آن می3)

 گردد.میثبت  ،مربوطدفتر  دربه اکثریت آرای اعضای حاضر جلسه اتخاذ و  تصامیم کمیتۀ اجرائی( 4)

 کارکنان شرکت ، تبدیلی و عزلاستخدام

 تم:سی و هفمادۀ 

های دولتی در مشوره با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و کارکنان شرکت، مطابق احکام قانون شرکت( 1)

خدمات ملکی از فهرست اشخاص واجد شرایط، مطابق قواعد داخلی منظور شدۀ شرکت استخدام، تبدیل و عزل 

 گردند. می

 باشد.ل تطبیق نمی( قانون کارکنان خدمات ملکی بر مسؤولین و سایر کارکنان شرکت، قاب2)

 تطبیق پروژه ها از طریق مشارکت عامه و خصوصی

 م:شتهسی و مادۀ 

یق تطب ،تواند، مطابق احکام قانون مشارکت عامه و خصوصی، پروژه های مربوط را با سکتور خصوصیشرکت می

 نماید.

 تفتیش(وظایف کمیتۀ بررسی )

 م:نهسی و مادۀ 

 نماید.می ت های دولتی، وظایف خویش را اجراءمطابق احکام قانون شرک ،کمیتۀ بررسی )تفتیش(

 فصل چهارم

 امور مالی و حسابی

 سال مالی

 م:چهلمادۀ 

 گردد.ختم می ،سال مالی شرکت از اول جدی آغاز و در سی ام قوس سال بعدی



9 
 

 دهیسیستم حسابداری و گزارشتهیۀ 

 م:یکچهل و مادۀ 

( و IFRSدهی مالی )گزارشالمللی مطابق معیارهای بین ،مالی شرکتدهی گزارشسیستم حسابداری و

 گردد.های پیشنهادی هیئت نظارت، تهیه میرهنمود

 استفاده از جدول معیارهای حسابات مالی

 وم:چهل و دمادۀ   

در اجرای امور مالی و حسابی  که توسط هیئت نظارت تهیه گردیده ( شرکت از جدول معیارهای حسابات مالی1) 

 نماید.استفاده می

را تطبیق نموده و سیستم حسابات مالی  (Double-Entry( شرکت مکلف است، سیستم حسابداری دوطرفه )2)

 کمپیوتری )الکترونیکی( را بر اساس پیشنهاد ارائه شده از طرف هیئت نظارت، عملی نماید.

 بررسی )تفتیش( صورت حسابات

 م:سوچهل و مادۀ 

 گردد.( صورت حساب سالانۀ شرکت در هر سال بررسی می1)
بررسی صورت  ،های دولتیش( مالی، مطابق احکام قانون شرکت( حسابات مالی شرکت از جانب بررس )مفت2)

 د.درگمی

 گردد.ارائه می ،های دولتیدۀ شرکت، مطابق احکام قانون شرکت( صورت حسابات مالی بررسی ش3)

ون مطابق احکام قان ،صورت ضرورت توسط ادارۀ عالی تفتیشهای اقتصادی، مالی و حسابی شرکت در فعالیت( 4)

 د.درگمی ررسی، بادارۀ عالی تفتیش

  بررس )مفتش(استخدام 

 م:چهارچهل و مادۀ 

از شرکت، مطابق احکام قانون کار بررس ) مفتش( مالی خارج  مزداستخدام، عزل، نحوۀ عقد قرارداد و پرداخت 

 گیرد.های دولتی، صورت میشرکت

 توزیع مفاد سهام

 م:پنجچهل و مادۀ 

، ی هیئت نظارتموافقۀ قبل باتواند، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی و این اساسنامه ( هیئت مدیره می1)

 سرمایه را اعلام و زمینۀ تأدیه آنرا از طرف شرکت فراهم نماید. پالیسی مفاد سهام

 گیرد.سهام شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، صورت می( توزیع مفاد 2)

 بودجۀ شرکت

 م:ششچهل و مادۀ 

 گیرد.طرح، ترتیب، تصویب و اجرای بودجۀ شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، صورت می
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 ارائه گزارش

 تم:چهل و هفمادۀ 

ت، عواید و مصارف خویش را طور ماهوار به ریاست عمومی اداره امور ، گزارش اجراأستمکلف ا دولتیشرکت ( 1)

 د.ارائه نمای ،اسلامی افغانستانریاست جمهوری 

( این ماده 1افغانستان مکلف است، گزارش مندرج فقرۀ )ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری اسلامی ( 2)

 ارائه نماید. ،جمهوری اسلامی افغانستانکابینۀ  شورای عالی اقتصادی و را توحید و طور ربعوار به

 تهیه و نشر نماید. ،های دولتیمکلف است، گزارش سالانۀ خویش را مطابق احکام قانون شرکت شرکت( 3)

 فصل پنجم

 احکام متفرقه

 انحلال و تصفیۀ شرکت

 م:شتچهل و همادۀ 

های دولتی براساس پیشنهاد وزارت مالیه، شرکت، مطابق احکام قانون شرکت( ادغام، انقسام، واگذاری یا انحلال 1)

 گیرد.صورت می ،موافقۀ هیئت نظارت و تصویب کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان

های دولتی و طرزالعمل مربوط، صورت در شرکت، مطابق احکام قانون شرکت( مراحل تصفیه و تطبیق حسابات 2)

 گیرد.می

 که اموالنمود، درصورتیآن فعالیت می سکتوردر نساجی پشمی کندهار تصدی صنعت و تجارت که  وزارت( 3)

 را به شرکت تسلیم نماید. آنها را در تصرف داشته باشد، مکلف است، منقول یا غیرمنقول تصدی یا اسناد آن

 ایجاد سیستم الکترونیکی و نگهداری اسناد

 :چهل و نهم مادۀ

بعدی اسناد مالی، حسابی و حقوقی، مطابق احکام قانون شرکت های ( شرکت جهت ثبت، نگهداری و استفادۀ 1)

 برد.دولتی، سیستم الکترونیکی را به تفکیک هارد و سافت کاپی ایجاد و بکار می

 گردد. ( سیستم نگهداری اسناد شرکت، جهت ارائه گزارش و معلومات مورد نیاز به ادارات ذیربط وصل )لینک( می2)

 ایجاد ویب سایت

 :پنجاهممادۀ 

ها، ابتکارات، تشویق کارکنان و فراهم نمودن زمینۀ رقابت سالم، مطابق آورد شرکت جهت نشر فعالیت ها، دست

 نماید.احکام قانون شرکت های دولتی، ویب سایت را ایجاد می

 اسناد مدار اعتبار

 م:یکپنجاه و  مادۀ

اسناد حواله و سایر اسناد مالی شرکت که مطابق احکام نامه ها، توافقها، م، قرارداداموال منقول و غیرمنقولاسناد 

 باشد.امضاء گردیده باشد، مدار اعتبار می ،قانون
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 حفظ اسرار شرکت

 وم:پنجاه و دمادۀ 

مالی، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی،  )مفتشین( و بررسانشرکت ، کارکنان اعضای هیئت مدیره، مسؤولین

 باشند.مکلف به حفظ اسرار شرکت می

 تعدیل اساسنامه

 م:سوپنجاه و مادۀ 

احکام این اساسنامه به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت و تصویب کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان ( 1)

 .گرددمیمطابق احکام قانون شرکت های دولتی، تعدیل 

ون ، احکام قانهای دولتیاحکام قانون شرکت باحکمی از احکام این اساسنامه در صورت تشخیص عدم مطابقت ( 2)

 رجح دانسته می شود.های دولتی مُشرکت

 مُهر و نشان

 م:چهارپنجاه و مادۀ 

 باشد.شرکت، دارای مُهر و نشان مخصوص می

 تاریخ انفاذ 

 م:پنجپنجاه و مادۀ 

 همؤسسبدلو یو اوړوتصدی انتفاعی د کندهار د  از تاریخ  نشر در جریدۀ رسمی نافذ و اساسنامۀ این اساسنامه

 گردد.غو میل15/5/1357مؤرخ  (404) منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره
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 حکم 

 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان 

 در مورد انفاذ اساسنامۀ شرکت دولتی نساجی نخی بلخ

     ( ۰۴۶۲شماره: )

                                                                                                                             ۰۲/۹/۹۰۹۹تاریخ:  

 اول:مادۀ 

ششششششش(ش ننخر 72کننرار)ش ششبنن شاسنناوش  نن ب شراشونن ششبلنن اساسننما  ششکنندولشی نسننیشنخننا یشن ننیش

ت نن   ش(ش ننای)ش55(شا نن ش ش 5وابیمنن ش ررنن رالشاسننانشاانانخننسالشبنن شیا نن ش ش9/8999/ش 81

 یارن. یگدی د)شاسل،ش مظ ر

 مادۀ دوم:

اساسننما  ش نن و رشیرشا ننحشم ننرشهرنندا)شبنناش  نن ب شوابیمنن ش ررنن رالشاسننا یشاانانخننسالش ش ننسحش

ش. د دۀشرسریشنشدشگدیی

 

 محمد اشرف غنی 

اسالمی افغانستان یرئیس جمهور  
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 مصوبۀ

 کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان 

شرکت دولتی نساجی نخی بلخ در مورد طرح اساسنامۀ  

 

 

(                                                         ۰2شماره: )  

۹/۹۰۹۹ /۹1تاریخ:   

راشبلن ش کندولشی نسنیشنخنا یشن نیوابیم ش رر رالشاسا یشاانانخسال،شطدحشاساسنما  ش

(ش ننای)ش ننن ریش55(شا نن ش ش 5 نن  بشبنن شیا نن ش ش8999/ش81/9یرش لخنن ش ننخر ش

شت    شقدارشیای.

 

 

 محمد اشرف غنی 

اسالمی افغانستان یرئیس جمهور  
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 نساجی نخی بلخ دولتی شرکتاساسنامۀ 

 

 فصل اول

 احکام عمومی

 مبنی

 مادۀ اول:

 این اساسنامه در روشنی احکام مواد پنجم و ششم قانون شرکت های دولتی، وضع گردیده است.

 اهداف شرکت

 مادۀ دوم:

 نماید:شرکت دولتی نساجی نخی بلخ به منظور تحقق اهداف ذیل، فعالیت می

 ت و رقابت.تولید منسوجات نخی با نظرداشت اصل مثمریت، کیفی توسعه ورشد -1

 فراهم نمودن زمینۀ معیاری ساختن صنعت منسوجات نخی با درنظرداشت تقاضای بازار. -2

فراهم نمودن زمینۀ سهم گیری شرکت، جهت تحقق اهداف انکشاف ملی، رشد اقتصادی، توسعه اجتماایی و -۳

 ایجاد شغل.

 فراهم نمودن زمینه جذب سرمایه گذاری خصوصی در شرکت.  -۴

 .ت بنیه مالی شرکتتقویکسب منفعت و  -5

 اصطلاحات

 مادۀ سوم:

اصطلاحات مندرج مادۀ سوم قانون شرکت های دولتی که در این اساسنامه از آن تذکر بعمل آمده است، همان 

 نماید.مفاهیم را افاده می

 نام اختصاری

 مادۀ چهارم:

 شود.می( شرکت نساجی نخی بلخ دراین اساسنامه بنام شرکت یاد 1)

 گردد.( هیئت نظارت شرکت های دولتی در این اساسنامه به نام هیئت نظارت یاد می2)

 دفتر شرکت

 مادۀ پنجم:

و نمایندگی های آن یندالضرورت در نقاط مختلف کشور تأسیس  بوده دفتر مرکزی شرکت در شهرمزار شریف

 تواند.شده می
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 شخصیت شرکت

 ششم:مادۀ 

 باشد.بیلانس حسابی مستقل میو شخصیت حکمی یاراالش شرکت،

 رعایت اسناد تقنینی

 مادۀ هفتم:

شرکت در فعالیت های خود احکام قانون اساسی افغانستان، قانون شرکت های دولتی، این اساسنامه و سایر 

 نماید.اسناد تقنینی مرتبط را ریایت می

 های شرکتوظایف و صلاحیت

 مادۀ هشتم:

 باشد:وظایف و صلاحیت های ذیل می( شرکت دارای 1)

 .مربوط انکشافی و مالیبازسازی، های یملیاتی، تجارتی، پلانلوایح، برنامه ها و تطبیق  و طرح -1

اساتفاده از فنادگی، ناخ ریسای و رنای آمیازی( باا بازسازی و تجهیز متداوم تمام بخش هاای شارکت )با -2

 تکنالوژی یصری.

باا ادارات دولتای و ریار دولتای و ساایر اشاخا  مواد مورد ضرورت  یرضه محصولات و تهیۀ ،اردادیقد قر -۳

 .مربوط ر نظرداشت احکام اسناد تقنینیدبا  حقیقی و حکمی

 تهیه مواد خام )پخته و الیاف مصنویی( و سایر مواد مورد ضرورت طبق احکام قاوانین نافاذه و طرزالعمال -۴

 های منظور شده.

 پنبه طبیعی و الیاف مصنویی با ریایت معیار، کیفیت و موثریت. ریستن نخ از -5

 بافت منسوجات نخی و مصنویی و رنی آمیزی آن ها با نظرداشت تقاضای بازارهای داخلی و خارجی.  -6

 مطابق معیارها و ستندردهای ملی و بین المللی. بسته بندی محصولات تولید شده -7

 دانش و مهارت کارکنان در بخش های مسلکی، تخنیکی و اداری.فراهم نمودن زمینۀ ارتقای سطح  -8

استفاده از روش های موثر بازاریابی جهت ارتقای سطح یوایاد و جلاب رضاایت مشاتری و تقویات رواباط  -9

 ای با متقاضیان.زنجیره

 ارتقای سطح فعالیت در زمینه های صنعت منسوجات نخی با ریایت اصل مثمریت، حفاظت میحط زیست -11

 و مصونیت کاری.

 . در بخش های مسلکی، تخنیکی، فنی و اداری ن تسهیلات کاری برای کارکنان مربوطفراهم نمود-11

 دهی.گزارش،تدارکاتی و مالی، حسابیو شفاف ایجاد سیستم مؤثر  -12

 ایجاد تسهیلات کاری لازم و اشتغال زایی بیشتر. -1۳

 . های مربوط ترمایه گذاری سکتور خصوصی در فعالیجلب س -1۴
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به  ،منقول و ریر منقول مربوط را بعد از انفاذ این اساسنامه و قبل از فروش سهاماموال  ( شرکت مکلف است،2)

 نرخ روز تثبیت و تعیین ارزش نماید.

کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان، مطابق احکام قانون، فاروش و از تصویب  موال ریر منقول شرکت، بعد( ا۳)

 تواند.میانتقال شده 

 ر منقول مازاد مربوط را بعد از تایید هیئت نظارت به کرایه یا اجاره دهد. تواند، اموال منقول و ری(شرکت می۴)

 

 فصل دوم

 سرمایه و سهام شرکت

 سرمایه

 مادۀ نهم:

لیارد و هفتصد و بیست و بیست و دو میلیون و یدو م (2۲722۲66۳۲11۴مبلغ ) ( مجموع سرمایۀ شرکت،1)

 باشد.و شصت و سه هزار و چهارده افغانی میششصد 

 باشد.( یکصدهزار سهم می111111) ( سرمایۀ شرکت منقسم به2)

 گذاری سهامقیمت

 مادۀ دهم:

سی هزارافغانی بوده که بعد از تقسیم مجموع سرمایه بر سهام،  (۳1111) ( ارزش اسمی هر سهم مبلغ1)

 گردد.تعیین می
 گیرد.اساس پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت، صورت می( تعدیل ارزش اسمی سهم به 2)
و مُهر شرکت به مسؤول مالی  کمیتۀ اجرایی و ( اسناد سهم بعد از پرداخت کامل ارزش آن به امضای رئیس۳)

 گردد.ثبت و صادر می ،نام سهامدار

حاوی ارزش سهام، اسم و موقعیت دفتر مرکزی شرکت، اسم و نمبر تذکرۀ شخص که  ،( سند سهم شرکت۴)

 باشد.شود و تعداد سهامی که سند متذکره متضمن آن است، میسهم برایش صادر می

 سهامداران شرکت

 مادۀ یازدهم:

 باشد.دولتی می سهامداردر شرکت، ، مالیه ( وزارت1)

خصوصی به پیشنهاد وزارت مالیه و تصویب کابینۀ  و اشخا  حقیقی و حکمی دولتی ( وزارت ها، ادارات2)

 توانند.بوده می انستان به حیث سهامدار شرکتجمهوری اسلامی افغ

( سرمایه شرکت به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت، موافقه وزارت مالیه و تصویب کابینۀ ۳)

 تواند.شده میجمهوری اسلامی افغانستان تزئید یا تنقیص 

 متناسب به اندازۀ سهم آن می باشد.سهامدار شرکت،  ( مسؤولیت و صلاحیت۴)
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 تواند، شرکت تابعه )فریی( را مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، تاسیس نماید.( شرکت می5)

 انتقال سهام و توزیع مفاد

 مادۀ دوازدهم:

 شرکت های دولتی، صورت می گیرد.( صدور و فروش سهام شرکت، مطابق احکام قانون 1)

( خرید، فروش و انتقال سهم میان سهامداران و سایر اشخا  حقیقی و حکمی ایم از دولتی و خصوصی به 2)

تأیید هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت یا مجمع یمومی سهامداران شرکت، بعد از ثبت در دفتر سهام 

 باشد.شرکت، مدار ایتبار می
سهم بنابر دلایل مؤجه صورت گرفته نتواند، هیئت مدیره بعد از تأیید هیئت نظارت به  ( هرگاه انتقال۳)

 نماید.استرداد قیمت سهم، اقدام می
( نحوۀ استفاده از مفاد به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت و تصویب مجمع یمومی سهامداران ۴)

 گیرد.صورت می

 اموال منقول و غیرمنقول به حیث سهم

 ادۀ سیزدهم:م

و بعد از تأیید هیئت ارزش تعیین  مؤظف کمیتهتوسط  ورت شرکت،اموال منقول و ریرمنقول در صورت ضر

 تواندقبول شده می ،مدیره و تصویب هیئت نظارت و مجمع یمومی سهامداران به حیث سهم

 ایجاد ذخایر مالی

 مادۀ چهاردهم:

ریرمنقول، توسعۀ فعالیت ها، ارتقای منقول و به منظور ایمار، ترمیم و احیای مجدد اموال  ،تواند( شرکت می1)

 ظرفیت و تشویق کارکنان مربوط از مفاد خالص خویش ذخایر ذیل را ایجاد نماید:
 ذخیرۀ توسعوی از یک الی پانزده فیصد. -1
 ذخیرۀ تشویقی از یک الی سه فیصد. -2

 دو فیصد. خیرۀ احتیاطی از یک الیذ -۳

 تواند.بیشتر بوده نمی ،فیصد مفاد خالص شرکت بیست (%21( این ماده از )1( ذخایر مندرج فقرۀ )2)

 نماید.می تفادۀ ذخایر مندرج این ماده، مدیریت( هیئت مدیره از طرز اس۳)

 استفاده از سرمایه

 مادۀ پانزدهم:

بعد از موافقۀ وزارت مالیه و منظوری هیئت نظارت از سرمایۀ اصلی و مفاد خالص جهت بهبود و  ،تواندشرکت می

و سایر مصارف، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی  تادیۀ مالیه، محصول، دیونتوسعۀ فعالیت هدفمند بعد از 

 استفاده نماید. ،و این اساسنامه
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 حساب بانکی

 مادۀ شانزدهم:

کام قانون شرکت مربوط، مطابق احو انجام فعالیت های اقتصادی تواند، جهت نگهداری سرمایۀ ( شرکت می1)

 بانکی را در داخل کشور افتتاح نماید.های دولتی، حساب 
( استفاده از حساب بانکی طبق پالیسی تأیید شدۀ هیئت مدیره و منظوری هیئت نظارت، توسط کمیتۀ 2)

 د.گیراجرائی، صورت می

 حقوق و امتیازات

 مادۀ هفدهم:

از  ،طرح ( حقوق و امتیازات کارکنان شرکت با ریایت احکام قانون شرکت های دولتی توسط کمیتۀ اجرائی1)

 گردد.بعد از منظوری هیئت نظارت، تطبیق می طرف هیئت مدیره تائید و
درنظرداشت خصوصیات و اهمیت شدۀ شرکت با  مطابق قواید داخلی منظورشرکت، ( اندازۀ مزد کارکنان 2)

 ،وظیفه، وضعیت مالی شرکت، میزان مشارکت شرکت در اقتصاد ملی، براساس اهلیت و سطح مهارت کارکنان

 گردد.تعیین می
( اندازۀ مزد ایضای تمام وقت هیئت مدیره و کمیتۀ اجرائی با درنظرداشت منافع درازمدت شرکت، مطابق ۳)

 گردد.میتعیین  ،احکام قانون شرکت های دولتی

 عقد موافقت نامه ها و قرارداد ها

 مادۀ هجدهم:

مطابق احکام قانون  ،المللیتواند، جهت تحقق اهداف مندرج این اساسنامه با مؤسسات ملی و بینشرکت می

 شرکت های دولتی، قرارداد های مشارکت یامه و خصوصی، موافقتنامه ها و قرارداد ها را یقد نماید.

 و محصوله مالیدیه أت

 مادۀ نزدهم:

 شرکت مکلف است، مطابق احکام قوانین مربوط، مالیه و محصول را تأدیه نماید.

 

 فصل سوم       

 تشکیلات شرکت 

 تشکیلات

 مادۀ بیستم:

 متشکل است از:شرکت 

 .مجمع یمومی سهامداران -1

 هیئت مدیره. -2
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 کمیتۀ اجرائی.-۳

 مجمع عمومی سهامداران

 مادۀ بیست و یکم:

 باشد.می ،مجمع یمومی سهامداران متشکل از اشخا  حقیقی و حکمی سهامدار

 وظایف و صلاحیت های مجمع عمومی سهامداران

 مادۀ بیست و دوم:

اجراء و مجمع یمومی سهامداران، وظایف و صلاحیت های خویش را مطابق احکام قانون شرکت های دولتی  

 ایمال می نماید.

 تصامیمکسب نظر هیئت مدیره و ثبت 

 مادۀ بیست و سوم:

ری و تخصصی، نظر هیئت مدیره را تواند، جهت تصمیم گیری در موارد سکتومجمع یمومی سهامداران می (1)

 د.کسب نمای

 گردد.تصامیم مجمع یمومی سهامداران در دفتر مخصو ، ثبت می( 2)

 هیئت نظارت

 مادۀ بیست و چهارم:

اجراء و وظایف و صلاحیت های خویش را کام قانون شرکت های دولتی تعیین و ایضای هیئت نظارت، مطابق اح

 نمایند.ایمال می

 هیئت مدیره

 بیست وپنجم:مادۀ 

 اءقانون شرکت های دولتی ایفمطابق احکام  شرکت،استراتیژیک را در مدیریت  ( هیئت مدیره، نقش مرکزی و1)

 نماید.می

 باشد. ( هیئت مدیره به هیئت نظارت و مجمع یمومی سهامداران، پاسخگو می2)

 در هیئت مدیره  شرایط عضویت

 بیست و ششم:مادۀ 

 ی دولتی، داشتن حداقل سند لیسانسبرای نامزد یضویت هیئت مدیره، یلاوه بر شرایط مندرج قانون شرکت ها

 باشد.نیز شرط می ،یا رشتۀ مربوط فعالیت شرکت منجمنت ،اقتصاد هاییکی از رشته 

 ترکیب هیئت مدیره

 بیست و هفتم:مادۀ 

 باشد.یضو بصورت تاق می سه الی پنجمرکب از  ،( هیئت مدیرۀ شرکت1)
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ط مندرج ایاجرائی هیئت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی و ریایت شر( یک ثلث ایضای ریر2)

 گردند.اساسنامه، تعیین میمادۀ بیست و ششم این 

 استعفاء

 مادۀ بیست و هشتم:

 استعفاء دهند. م قانون شرکت های دولتی،، مطابق احکاتوانندمی ایضای اجرائی و ریراجرائی هیئت مدیره

 وظایف و صلاحیت های هیئت مدیره

 مادۀ بیست و نهم:

 نماید.ایمال میاجراء و شرکت های دولتی،  وظایف و صلاحیت های خویش را مطابق احکام قانون ،هیئت مدیره

 اطلاع دهی از تدویر جلسۀ هیئت مدیره

 مادۀ سی ام:

( ۴8حداقل )، هیئت مدیره تاریخ، وقت و مکان تدویر جلسه از، ( رئیس کمیتۀ اجرائی شرکت مکلف است1)

اطلاع دهد، مگر اینکه ایضای هیئت مدیره طور دیگر موافقه  ایضاء به هیئت مدیره سایت قبل از تدویر جلسه

 نمایند.

دیوت نماید، در این صورت مربوط  کت جهت اشتراک در جلساتتواند، از مسؤولین شر( هیئت مدیره می2)

 باشند.مسؤولین شرکت بدون حق رأی می

 جلسات هیئت مدیره

 مادۀ سی و یکم:

 گردد.دایر می ،شرکت های دولتی جلسات هیئت مدیره، مطابق احکام قانون

 ارائه شکایت

 مادۀ سی و دوم:

توانند، شکایت خویش را در ارتباط به امور شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های اشخا  حقیقی و حکمی می

دولتی و این اساسنامه به رئیس کمیتۀ اجرائی ارائه نمایند. در صورت یدم قنایت به تصمیم رئیس کمیتۀ 

 توانند به هیئت نظارت مراجعه نمایند.میاجرائی، 

 استخدام متخصصین

 مادۀ سی و سوم:

المللی شرکت، به پیشنهاد کمیتۀ اجرائی، تأیید هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت، مطابق ( متخصصین بین1)

 گردند.احکام قانون شرکت های دولتی و سایر اسناد تقنینی استخدام می

ایت احکام قانون ری با هت تطبیق بهتر اهداف و پالیسی مربوطمتخصصین داخلی را جتواند، ( شرکت می2)

 استخدام نماید.، شرکت های دولتی
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 تشکیل کمیتۀ اجرائی 

 مادۀ سی و چهارم:

 کمیتۀ اجرائی شرکت متشکل است از:

 رئیس یمومی )رئیس اجرائی( شرکت به حیث رئیس. -1

 یضو.مسؤول مالی و اداری شرکت به حیث  -2

 مسؤول یملیاتی شرکت به حیث یضو. -۳

 مسؤول تجارتی شرکت به حیث یضو. -۴

 رئیس کمیتۀ اجرائی 

 مادۀ سی و پنجم:

 باشد.ممثل قانونی و مسؤول پیشبرد امور شرکت می ،( رئیس کمیتۀ اجرائی1)

برای مدت سه سال تعیین و ایفای  ،مطابق احکام قانون شرکت های دولتی ،( رئیس و ایضای کمیتۀ اجرائی2)

 باشد.ها صرف برای یک دورۀ دیگر مجاز مینمایند. تعیین مجدد آنوظیفه می

 وظایف و صلاحیت های کمیتۀ اجرائی 

 مادۀ سی و ششم:

ایمال اجراء و  ،( کمیتۀ اجرائی وظایف و صلاحیت های خود را مطابق احکام قانون شرکت های دولتی1)

 نماید.می
 نماید.کمیتۀ اجرائی به منظور تنظیم امور اجرائی در هفته یک یا دو بار، جلسه دایر می( 2)

 باشد.( نصاب تدویر جلسه کمیتۀ اجرائی، حضور اکثریت ایضای آن می۳)

 گردد.میثبت  ،بوطمر در دفتر( تصامیم کمیتۀ اجرائی به اکثریت آرای ایضای حاضر جلسه اتخاذ و ۴)

 کارکنان شرکت زلو ع ی، تبدیلاستخدام

 مادۀ سی و هفتم:

مطابق احکام قانون شرکت های دولتی در مشوره با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و  ،( کارکنان شرکت1)

خدمات ملکی از فهرست اشخا  واجد شرایط، مطابق قواید داخلی منظورشدۀ شرکت استخدام، تبدیل ویزل 

 گردند.می

 باشد.مسؤولین و سایر کارکنان شرکت، قابل تطبیق نمی ( قانون کارکنان خدمات ملکی بر2)

 تطبیق پروژه ها از طریق مشارکت عامه و خصوصی

 مادۀ سی و هشتم:

تطبیق  ،تواند، مطابق احکام قانون مشارکت یامه و خصوصی، پروژه های مربوط را با سکتور خصوصیشرکت می

 نماید.
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 وظایف کمیتۀ بررسی ) تفتیش(

 مادۀ سی و نهم:

 نماید.میت های دولتی، وظایف خویش را اجراء مطابق احکام قانون شرک ،تفتیش() کمیتۀ بررسی

 

 فصل چهارم

 امور مالی و حسابی

 سال مالی

 مادۀ چهلم:

 گردد.ختم می ،سال مالی شرکت از اول جدی آراز و در سی ام قوس سال بعدی

 و گزارش دهی سیستم حسابداری تهیۀ 

 مادۀ چهل و یکم:

( و IFRSدهی مالی ) مطابق معیار های بین المللی گزارش ،مالی شرکت حسابداری و گزارش سیستم

 گردد.رهنمودهای پیشنهادی هیئت نظارت، تهیه می

 استفاده از جدول معیارهای حسابات مالی

 مادۀ چهل و دوم: 

اجرای امور مالی و ( شرکت از جدول معیارهای حسابات مالی که توسط هیئت نظارت تهیه گردیده، در 1)

 نماید.حسابی استفاده می
را تطبیق نموده و سیستم حسابات  (Double-Entry( شرکت مکلف است، سیستم حسابداری دوطرفه )2)

 مالی کمپیوتری )الکترونیکی( را بر اساس پیشنهاد ارائه شده از طرف هیئت نظارت، یملی نماید.

 بررسی ) تفتیش( صورت حسابات

 سوم:مادۀ چهل و 

 گردد.( صورت حساب سالانۀ شرکت در هر سال بررسی می1)
-بررسی می ،حسابات مالی شرکت از جانب بررس )مفتش( مالی، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی (2)

 .گردد

 گردد.می ارائه ،( صورت حسابات مالی بررسی شدۀ شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی۳)

مطابق احکام  ،فعالیت های اقتصادی، مالی و حسابی شرکت در صورت ضرورت توسط ادارۀ یالی تفتیش (۴)

 .گرددن ادارۀ یالی تفتیش، بررسی میقانو
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 استخدام بررس )مفتش(

 مادۀ چهل و چهارم:

خارج از شرکت، مطابق احکام قانون  ،مفتش( مالیکار بررس) رارداد و پرداخت مزداستخدام، یزل، نحوۀ یقد ق

 گیرد.شرکت های دولتی، صورت می

 توزیع مفاد سهام

 مادۀ چهل و پنجم:

موافقۀ قبلی هیئت نظارت،  باتواند، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی و این اساسنامه ( هیئت مدیره می1)

 شرکت فراهم نماید.را از طرف ن سرمایه را ایلام و زمینۀ تأدیه آ د سهامپالیسی مفا

 گیرد.( توزیع مفاد سهام شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، صورت می2)

 بودجۀ شرکت

 مادۀ چهل و ششم:

 گیرد.طرح، ترتیب، تصویب و اجرای بودجۀ شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، صورت می

 ارائه گزارش

 مادۀ چهل و هفتم:

گزارش اجراآت، یواید و مصارف خویش را طور ماهوار به ریاست یمومی ادارۀ امور ، مکلف است شرکت( 1)

 ارائه نمایند. ،ریاست جمهوری اسلامی افغانستان

( این ماده 1مندرج فقرۀ )مکلف است، گزارش  ریاست یمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان (2)

 ارائه نماید. ،دی و کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستانرا توحید و طور ربعوار به شورای یالی اقتصا

 تهیه و نشر نماید. ،، گزارش سالانۀ خویش را مطابق احکام قانون شرکت های دولتیشرکت مکلف است( ۳)

 

 فصل پنجم

 احکام متفرقه

 انحلال و تصفیۀ شرکت

 مادۀ چهل و هشتم:

قانون شرکت های دولتی براساس پیشنهاد وزارت  شرکت، مطابق احکامگذاری یا انحلال ادرام، انقسام، وا (1)

 گیرد.صورت می ،مالیه، موافقۀ هیئت نظارت و تصویب کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان

( مراحل تصفیه و تطبیق حسابات در شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی و طرزالعمل مربوط، 2)

 گیرد.صورت می



13 
 

ه اموال منقول یا کدرصورتی نمود،آن فعالیت می تصدی نساجی بلخ در سکتورتجارت که و  توزارت صنع( ۳)

 آن را به شرکت تسلیم نماید. در تصرف داشته باشد، مکلف است یا اسناد آن ها راریر منقول تصدی 

 ایجاد سیستم الکترونیکی و نگهداری اسناد

 مادۀ چهل و نهم:

اسناد مالی، حسابی و حقوقی، مطابق احکام قانون شرکت های ( شرکت جهت ثبت، نگهداری و استفادۀ بعدی 1)

 برد.ایجاد و بکار می ،دولتی، سیستم الکترونیکی را به تفکیک هارد و سافت کاپی

)لینک( ت مورد نیاز به ادارات ذیربط وصل( سیستم نگهداری اسناد شرکت، جهت ارائه گزارش و معلوما2)

 گردد. می

 ایجاد ویب سایت

 پنجاهم:مادۀ 

ها، ابتکارات، تشویق کارکنان و فراهم نمودن زمینۀ رقابت سالم، مطابق آورد شرکت جهت نشر فعالیت ها، دست

 نماید.احکام قانون شرکت های دولتی، ویب سایت را ایجاد می

 اسناد مدار اعتبار

 مادۀ پنجاه و یکم:

که مطابق  اد حواله و سایر اسناد مالی شرکتاسن نامه ها،توافقمنقول و ریر منقول، قرارداد ها، ماسناد اموال 

 باشد.امضاء گردیده باشد، مدار ایتبار می ،احکام قانون

 حفظ اسرار شرکت

 مادۀ پنجاه و دوم:

و بررسان )مفتشین( مالی، مطابق احکام قانون شرکت های  شرکت ، کارکنانایضای هیئت مدیره، مسؤولین

 باشند.دولتی، مکلف به حفظ اسرار شرکت می

 تعدیل اساسنامه

 پنجاه و سوم:مادۀ 

( احکام این اساسنامه به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت و تصویب کابینۀ جمهوری اسلامی 1)

 .گرددمی دولتی، تعدیلم قانون شرکت های مطابق احکا ،افغانستان

در صورت تشخیص یدم مطابقت حکمی از احکام  این اساسنامه با احکام قانون شرکت های دولتی، احکام ( 2)

 .شودقانون شرکت های دولتی مرجح دانسته می

 مُهر و نشان

 مادۀ پنجاه و چهارم:

 باشد.شرکت، دارای مُهر و نشان مخصو  می
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 تاریخ انفاذ

 پنجم:پنجاه و مادۀ 

اجی بلخ منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره دۀ رسمی نافذ و اساسنامۀ تصدی نساین اساسنامه از تاریخ  نشر در جری

 گردد.( لغو می15/11/1۳6۴( مؤرخ)598)
 

 



 

 حکم
س جمهوری اسلامی افغانستان رئی  

پنبه و روغن نباتی بلخشرکت دولتی  اساسنامۀدر مورد انفاذ   

(1462) :شماره  

  03/9/4099: تاریخ

اول : مادۀ  

(  ؤرخ 72)شاارنر   به اساانم  باا ب را  ه  پ به ت رتغن نبنت  بلخ شاات د لتی   اساانساا ن  

نل  تب یب اااا(  55( فبل ت ) 5به لاخل )لن   افغننس نن ااااجره ری اسا  نبی   81/9/8999

 لارم. ر   اتلید  اسد،   ظاگ

 مادۀ دوم:

دۀ  ذ  ر لر جتی  اسنس ن  نبی   جره ری اسالن   افغننسا نن ت   ن  این حکم هرتا  بن  با ب 

 گتلل.رسر  نشت 

 محمد اشرف غنی 

افغانستان  اسلامی رئیس جمهوری  



 

 مصوبۀ

افغانستانکابینۀ جمهوری اسلامی   

پنبه و روغن نباتی بلخشرکت دولتی  اساسنامۀدر مورد طرح   

 (62شماره: )

 41/9/4099تاریخ: 

ا لر ر پ به ت رتغن نبنت  بلخشت د لتی    اسانس ن   نبی   جره ری اسالن   افغننسا نن، حت  

 تب یب قتار لال. (  نل    رل55( فبل ت )5خ یش به لاخل ) 81/9/8999 ؤرخ  جلس 

 

 محمد اشرف غنی 

 رئیس جمهوری اسلامی افغانستان 
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 بلخ پنبه و روغن نباتی دولتی شرکتاساسنامۀ 

 
 فصل اول

 احکام عمومی
 مبنی

 اول:مادۀ 

 های دولتی، وضع گردیده است.این اساسنامه در روشنی احکام مواد پنجم و ششم قانون شرکت

 اهداف شرکت

 دوم:مادۀ 

 نماید:به منظور تحقق اهداف ذیل، فعالیت می بلخ پنبه و روغن نباتیشرکت دولتی 

اساس  برهای تیلی پروسس پخته دانه دار، تولید انواع روغن، صابون و سایر مشتقات دانهصنعت  رشد وتوسعه -۱

 .سالم و رقابت مصئونیت، کیفیتاصل 

 .بق تقاضای مارکیتط محلوج، پخته، لنتر، تیل خام و روغن، کنجاره، صابون، پوستک معیاریتولید  -۲

شهرکت، همت تحقق اهداف انکشاف ملی، رشد اقتصادی، توسعه اهتمایی و فراهم نمودن زمینه سهمم گیری  -3

 ایجاد شغل.

 فراهم نمودن زمینه هذب سرمایه گذاری خصوصی در شرکت. -4

 تقویت بنیه مالی شرکت.  و کسب منفعت -5

 اصطلاحات

 سوم:مادۀ 

تذکر بعمل نمده است، همان های دولتی که در این اسهاسنامه از نن اصهللاحات مندرج ماد  سهوم قانون شهرکت

 نماید.مفاهیم را افاده می

 نام اختصاری

 چهارم:مادۀ 

 شود.دراین اساسنامه بنام شرکت یاد میپنبه و روغن نباتی  شرکت دولتی  (۱)

 گردد.هیئت نظارت شرکت های دولتی در این اساسنامه به نام هیئت نظارت یاد می (۲) 

 دفتر شرکت

 پنجم:مادۀ 

و نمایندگی های نن یندالضرورت در نقاط مختلف کشور تأسیس  بوده مزار شریفدفتر مرکزی شهرکت در شهمر 

 تواند.شده می
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 شرکت شخصیت

 ششم:مادۀ 

 باشد.می مستقلبیلانس حسابی  و  شخصیت حکمی دارای شرکت،

 رعایت اسناد تقنینی

 هفتم: مادۀ

افغانستان، قانون شرکت های دولتی، این اساسنامه و سایر اسناد شرکت در فعالیت های خود احکام قانون اساسی 

 نماید.تقنینی مرتبط را ریایت می

 های شرکت وظایف و صلاحیت

 هشتم:مادۀ 

 باشد:شرکت دارای وظایف و صلاحیت های ذیل می( ۱)
 .  مربوططرح و تلبیق لوایح، برنامه ها و پلانمای یملیاتی، تجارتی، بازسازی، انکشافی و مالی  -۱

پروسس، تولید و یرضه پخته دانه دار، تیل و روغن، صابون، کنجاره، لنتر و پوستک از پنبه دانه و سایر حبوبات  -۲

  طبق تقاضای مارکیت.تیلی 

 ستندردهای ملی و بین المللیوبسته بندی محصولات تولید شده ملابق معیارها  -3

 .با استفاده از تکنالوژی یصری بازسازی و تجمیز متداوم تمام بخشمای شرکت -4

 .اناستفاده از روش های موثر بازاریابی همت ارتقای سلح یواید و هلب رضایت مشتری -5

حقیقی و  اشخاصو سهایر  غیر دولتی مورد ضهرورت با ادارات دولتی،تمیه مواد و  تولیداتیقد قرارداد یرضهه  -6

 . اسناد تفنینی مربوط احکامملابق حکمی 

 در بخش های مسلکی، تخنیکی، فنی و اداری. مربوطفراهم نمودن تسمیلات کاری برای کارکنان  -7

 اداری. مسلکی، تخنیکی و ممارت کارکنان در بخش های زمینه ارتقای سلح دانش و نمودنفراهم  -8

 .ملابق اسناد تقنینی لی، حسابی، تدارکاتی و گزارش دهیایجاد سیستم موثر و شفاف ما  -9

 .مربوطهلب سرمایه گذاری سکتور خصوصی در فعالیت های  -۱1

 هب ،سمام فروش از قبل و اساسنامه نیا انفاذ از بعد را مربوط منقول ریغ و منقول اموال اسهت، مکلف شهرکت( ۲)

 .دینما ارزش نییتع و تیتثب روز نرخ

کابینه همموری اسههلامی افغانسههتان، ملابق احکام قانون، فروش و  تصههویب( اموال غیر منقول شههرکت، بعد از 3)

 تواند.انتقال شده می

 دهد. تواند، اموال منقول و غیر منقول مازاد مربوط را بعد از تایید هئیت نظارت به کرایه یا اهارهشرکت می (4)
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 فصل دوم

 سرمایه و سهام شرکت
 سرمایه

 نهم:مادۀ 

د و هشت هزار و هشتصد و بیست و هشتاد و پنج میلیون و هفتا(85،178،8۲8) مبلغ ،مجموع سرمایۀ شرکت (۱)

 باشد.افغانی می تهش

 باشد.م میسم  هزار صد(۱11،111) سرمایۀ شرکت منقسم به (۲)

 گذاری سهامقیمت

 دهم:مادۀ 

افغانی بوده که بعد از تقسیم مجموع سرمایه بر سمام، تعیین  هزار یک(۱،111)ارزش اسهمی هر سهمم مبلغ  (۱)

 گردد.می
 گیرد.تعدیل ارزش اسمی سمم به اساس پیشنماد هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت، صورت می (۲)

مالی و مُمر شرکت به نام  و مسؤول ش نن به امضای رئیس کمیتۀ اهراییاسناد سمم بعد از پرداخت کامل ارز (3)

 گردد.ثبت و صادر می، سمامدار

حاوی ارزش سمام، اسم و موقعیت دفتر مرکزی شرکت، اسم و نمبر تذکر  شخص که سمم  ،سند سمم شرکت (4)

 باشد.شود و تعداد سمامی که سند متذکره متضمن نن است، میبرایش صادر می

 سهامداران شرکت

 یازدهم:مادۀ 

 باشد.میدولتی مدار ادر شرکت سم ،ت مالیهراوز (۱)

به پیشههنماد وزارت مالیه و تصههویب کابینۀ خصههوصههی و اشههخاص حقیقی و حکمی  دولتی ادارات ،وزارت ها (۲) 

 د.نتوانهمموری اسلامی افغانستان به حیث سمامدار شرکت دولتی بوده می

نظارت، موافقه وزارت مالیه و تصویب کابینۀ همموری مدیره، تایید هیئت هیئت سهرمایه شهرکت به پیشنماد  (3)

 اسلامی افغانستان تزئید یا تنقیص شده می تواند.

 متناسب به انداز  سمم نن می باشد.شرکت، مسؤولیت و صلاحیت سمامدار  (4)

 قانون شرکت های دولتی، تأسیس نماید.احکام  شرکت می تواند، شرکت تابعه )فریی( را ملابق( 5)

 سهام و توزیع مفادانتقال 

  دوازدهم:مادۀ 

 ( صدور و فروش سمام شرکت، ملابق احکام قانون شرکت های دولتی، صورت می گیرد.۱)
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به ایم از دولتی و خصوصی ( خرید، فروش و انتقال سهمم میان سهمامداران و سهایر اشخاص حقیقی و حکمی ۲)

اران شرکت، بعد از ثبت در دفتر سمام شرکت، تأیید هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت یا مجمع یمومی سمامد

 باشد.مدار ایتبار می
( هرگاه انتقال سهمم بنابر دلایل مؤهه صورت گرفته نتواند، هیئت مدیره بعد از تأیید هیئت نظارت به استرداد 3)

 نماید.قیمت سمم، اقدام می
و تصویب مجمع یمومی سمامداران صورت ( نحو  استفاده از مفاد به پیشنماد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت 4)

 گیرد.می

 اموال منقول و غیرمنقول به حیث سهم

 سیزدهم:مادۀ 

و بعد از تأیید هیئت ارزش تعیین  ،فمؤظ کمیته توسط ،منقول در صهورت ضهرورت شهرکت اموال منقول و غیر 

 تواند.قبول شده می ،مدیره و تصویب هیئت نظارت و مجمع یمومی سمامداران به حیث سمم

 ایجاد ذخایر مالی

 چهاردهم:مادۀ 

غیرمنقول، توسعۀ فعالیت ها، ارتقای  منقول و به منظور ایمار، ترمیم و احیای مجدد اموال ، تواندشهرکت می (۱)

 ظرفیت و تشویق کارکنان مربوط از مفاد خالص خویش ذخایر ذیل را ایجاد نماید:
 پانزده فیصد.ذخیر  توسعوی از یک الی  -۱

 ذخیر  تشویقی از یک الی سه فیصد. -۲

 ذخیر  احتیاطی از یک الی دو فیصد.. -3

 تواند.بیشتر بوده نمی ،فیصد مفاد خالص شرکتبیست   (%۲1)( این ماده از ۱ذخایر مندرج فقر  ) (۲)

 نماید.می مدیریت ، هیئت مدیره از طرز استفاد  ذخایر مندرج این ماده ( 3) 

 از سرمایه استفاده

 پانزدهم:مادۀ 

بعد از موافقۀ وزارت مالیه و منظوری هیئت نظارت از سرمایۀ اصلی و مفاد خالص همت بمبود و  ،تواندشهرکت می

و سایر مصارف، ملابق احکام قانون شرکت های دولتی  عد از تادیۀ مالیه، محصول، دیونتوسعۀ فعالیت هدفمند ب

 و این اساسنامه استفاده نماید.

 حساب بانکی

 شانزدهم:مادۀ 

ملابق احکام قانون شههرکت  و انجام فعالیت های اقتصهادی مربوط،ه تواند، همت نگمداری سههرمایکت میشهر (۱)

 های دولتی، حساب بانکی را در داخل کشور افتتاح نماید.
ی، هیئت نظارت، توسط کمیتۀ اهرائ منظوریپالیسی تأیید شد  هیئت مدیره و  طبقاستفاده از حساب بانکی  (۲)

 گیرد.صورت می
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 حقوق و امتیازات

 هفدهم:مادۀ 

طرح، از های دولتی توسههط کمیتۀ اهرائی حقوق و امتیازات کارکنان شههرکت با ریایت احکام قانون شههرکت (۱)

 گردد.و بعد از منظوری هیئت نظارت، تلبیق می تأیید هیئت مدیره طرف
شههد  شههرکت با درنظرداشههت خصههوصههیات و اهمیت  ملابق قواید داخلی منظور شههرکت انداز  مزد کارکنان (۲)

اساس اهلیت و سلح ممارت کارکنان  وظیفه، وضهعیت مالی شهرکت، میزان مشهارکت شهرکت در اقتصاد ملی، بر

 گردد.تعیین می
 شههرکت، ملابق مدت رنظرداشههت منافع درازدقت هیئت مدیره و کمیتۀ اهرائی باانداز  مزد ایضههای تمام و (3)

 گردد.می تعیین ،احکام قانون شرکت های دولتی

 عقد موافقت نامه ها و قرارداد ها

 :هجدهممادۀ 

لابق احکام قانون م ،المللیتواند، همت تحقق اهداف مندرج این اسههاسههنامه با مؤسههسههات ملی و بینشههرکت می

 ها را یقد نماید.و قرارداد های مشارکت یامه و خصوصی، موافقتنامه هاقرارداد شرکت های دولتی

 و محصول مالیه دیهتأ

 نزدهم:مادۀ 

 شرکت مکلف است، ملابق احکام قوانین مربوط، مالیه و محصول را تأدیه نماید.

 فصل سوم

 تشکیلات شرکت
 تشکیلات

 بیستم:مادۀ 

 متشکل است از:شرکت 

 .مجمع یمومی سمامداران -۱

 هیئت مدیره. -۲

 کمیتۀ اهرائی. -3

 عمومی سهامدارانمجمع 

 بیست و یکم:مادۀ 

 باشد.می سمامدارمتشکل از اشخاص حقیقی و حکمی  ،مجمع یمومی سمامداران
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 وظایف و صلاحیت های مجمع عمومی سهامداران

 بیست و دوم:مادۀ 

 ایمالاهراء و های دولتی قانون شرکت خویش را ملابق احکامهای مجمع یمومی سمامداران، وظایف و صلاحیت 

 می نماید.

 کسب نظر هیئت مدیره و ثبت تصامیم

 بیست و سوم:مادۀ 

ی و تخصصی، نظر هیئت مدیره را در موارد سهکتور تصهمیماتخاذ د، همت توانسهمامداران میمجمع یمومی  (۱)

 نماید. کسب

 در دفتر مخصوص، ثبت می گردد.سمامداران مجمع یمومی  تصامیم( ۲)

 هیئت نظارت 

 بیست و چهارم:مادۀ 

 اهراء و وظایف و صلاحیت های خویش را و کام قانون شرکت های دولتی تعیینایضهای هیئت نظارت، ملابق اح

 نمایند.ایمال می

 هیئت مدیره

 پنجم: بیست ومادۀ 

 ءاقانون شرکت های دولتی ایفملابق احکام  شرکت، مدیریت رکزی و استراتیژیک را در هیئت مدیره، نقش م (۱)

 نماید.می

 باشد. هیئت مدیره به هیئت نظارت و مجمع یمومی سمامداران، پاسخگو می (۲)

 در هیئت مدیره شرایط عضویت

 بیست و ششم:مادۀ 

اقل سند لیسانس ولتی، داشتن حدبرای نامزد یضهویت هیئت مدیره، یلاوه بر شهرایط مندرج قانون شرکت های د

 باشد.نیز شرط می یا رشته مربوط فعالیت شرکت، منجمنت ،اقتصادیکی از رشته های 

 ترکیب هیئت مدیره

 بیست و هفتم:مادۀ 

 باشد.می یضو بصورت تاق سه الی هفتمرکب از  ،هیئت مدیر  شرکت (۱)

اد  م ط مندرجایهای دولتی و ریایت شراهرائی هیئت مدیره، ملابق احکام قانون شرکت  یک ثلث ایضای غیر (۲)

 د.نگردبیست و ششم این اساسنامه، تعیین می

 استعفاء  

 بیست و هشتم:مادۀ 

 توانند، استعفاء دهند.ایضای اهرائی و غیراهرائی هیئت مدیره، ملابق احکام قانون شرکت های دولتی می
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 وظایف و صلاحیت های هیئت مدیره

 بیست و نهم:مادۀ 

 نماید.ایمال میاهراء و  هیئت مدیره وظایف و صلاحیت های خویش را ملابق احکام قانون شرکت های دولتی، 

 اطلاع دهی از تدویر جلسه

 سی ام:مادۀ 

( 48رئیس کمیتۀ اهرائی شههرکت مکلف اسههت، از تاریخ، وقت و مکان تدویر هلسههه به هیئت مدیره حداقل ) (۱)

 دهد، مگر اینکه ایضای هیئت مدیره طور دیگر موافقه نمایند.سایت قبل از تدویر هلسه اطلاع 

دیوت نماید، در این صههورت  مربوطتواند، از مسههؤولین شههرکت همت اشههترال در هلسههات هیئت مدیره می (۲)

 باشند.مسؤولین شرکت بدون حق رأی می

 هیئت مدیرهجلسات 

 سی و یکم:مادۀ 

 گردد.دایر می ،های دولتیهلسات هیئت مدیره، ملابق احکام قانون شرکت 

 ارائه شکایت

 وم:سی و دمادۀ 

ای هتوانند، شکایت خویش را در ارتباط به امور شرکت، ملابق احکام قانون شرکتاشهخاص حقیقی و حکمی می

دولتی و این اساسنامه به رئیس کمیتۀ اهرائی ارائه نمایند. در صورت یدم قنایت به تصمیم رئیس کمیتۀ اهرائی، 

 ت نظارت مراهعه نمایند.ئتوانند به هیمی

 استخدام متخصصین

 م:سی و سومادۀ 

المللی شرکت، به پیشنماد کمیتۀ اهرائی، تأیید هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت، ملابق متخصهصین بین (۱)

 گردند.احکام قانون شرکت های دولتی و سایر اسناد تقنینی استخدام می

ریایت احکام قانون  با مربوطتواند، متخصههصههین داخلی را همت تلبیق بمتر اهداف و پالیسههی شههرکت می (۲)

 تخدام نماید.اس ،شرکت های دولتی

 تشکیل کمیتۀ اجرائی 

 م:چهارسی و مادۀ 

 کمیتۀ اهرائی شرکت متشکل است از:

 رئیس یمومی )رئیس اهرائی( شرکت به حیث رئیس. -۱

 مالی و اداری شرکت به حیث یضو.  لمسؤو -۲

 یملیاتی شرکت به حیث یضو.مسؤول  -3

 تجارتی شرکت به حیث یضو.مسؤول  -4
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 رئیس کمیتۀ اجرائی 

 م:سی و پنجمادۀ 

 باشد.رئیس کمیتۀ اهرائی ممثل قانونی و مسؤول پیشبرد امور شرکت می (۱)

برای مدت سهه سال تعیین و ایفای  ، های دولتیملابق احکام قانون شهرکت ،رئیس و ایضهای کمیتۀ اهرائی (۲)

 باشد.ها صرف برای یک دور  دیگر مجاز مینمایند. تعیین مجدد ننوظیفه می

 وظایف و صلاحیت های کمیتۀ اجرائی 

 م:سی و ششمادۀ 

 نماید.ایمال می ، اهراء وکمیتۀ اهرائی وظایف و صلاحیت های خود را ملابق احکام قانون شرکت های دولتی (۱)

 نماید.کمیتۀ اهرائی به منظور تنظیم امور اهرائی در هفته یک یا دو بار، هلسه دایر می (۲)

 باشد.نصاب تدویر هلسه کمیتۀ اهرائی، حضور اکثریت ایضای نن می (3)

 گردد.میثبت  ،در دفتر مربوطتصامیم کمیتۀ اهرائی، به اکثریت نرای ایضای حاضر هلسه اتخاذ و  (4)

 کارکنان شرکت و عزل ی، تبدیلاستخدام

 تم:سی و هفمادۀ 

در مشهوره با کمیسهیون مستقل اصلاحات اداری و احکام قانون شهرکت های دولتی ملابق  ،کارکنان شهرکت( ۱)

 ، تبدیل و یزل استخدام شد  شرکت قواید داخلی منظوراز فمرسهت اشهخاص واهد شرایط، ملابق ملکی خدمات 

 گردند.می

 باشد.قانون کارکنان خدمات ملکی بر مسؤولین و سایر کارکنان شرکت، قابل تلبیق نمی (۲)

 تطبیق پروژه ها از طریق مشارکت عامه و خصوصی

 م:شتهسی و مادۀ 

ق تلبی ،تواند، ملابق احکام قانون مشهارکت یامه و خصوصی، پروژه های مربوط را با سکتور خصوصیشهرکت می

 نماید.

 تفتیش()وظایف کمیتۀ بررسی  

 م:نهسی و مادۀ 

 نماید.می اهراء ملابق احکام قانون شرکت های دولتی، وظایف خویش را (،کمیتۀ بررسی ) تفتیش

 فصل چهارم

 امور مالی و حسابی
 سال مالی

 م:چهلمادۀ 

 گردد.ختم می ،سال مالی شرکت از اول هدی نغاز و در سی ام قوس سال بعدی
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 حسابداری و گزارش دهیسیستم تهیۀ 

 م:یکچهل و مادۀ 

( و رهنمود IFRSملابق معیار های بین المللی گزارشدهی مالی ) ،دهی مالی شرکت سیستم حسابداری و گزارش

 گردد.های پیشنمادی هیئت نظارت، تمیه می

 استفاده از جدول معیارهای حسابات مالی

 وم:چهل و دمادۀ 

در اهرای امور مالی و حسابی  که توسط هیئت نظارت تمیه گردیده شرکت از هدول معیارهای حسابات مالی (۱)

 نماید.استفاده می

( را تلبیق نموده و سیستم حسابات مالی Double-Entryشرکت مکلف است، سیستم حسابداری دوطرفه ) (۲)

 طرف هیئت نظارت، یملی نماید.کمپیوتری )الکترونیکی( را بر اساس پیشنماد ارائه شده از 

 بررسی ) تفتیش( صورت حسابات

 م:سوچهل و مادۀ 

 گردد.بررسی می  در هرسالصورت حساب سالانۀ شرکت  (۱)

 د.درگمی بررسی ،های دولتیحسابات مالی شرکت از هانب بررس )مفتش( مالی، ملابق احکام قانون شرکت (۲)

 گردد.ارائه می ،های دولتیصورت حسابات مالی بررسی شد  شرکت، ملابق احکام قانون شرکت (3)

ون ملابق احکام قان ،صورت ضرورت توسط ادار  یالی تفتیشفعالیت های اقتصادی، مالی و حسابی شرکت در  (4)

 .بررسی می گردد، ادار  یالی تفتیش

 بیرونی بررس )مفتش(استخدام 

 م:چهارچهل و مادۀ 

بررس ) مفتش( مالی خارج از شههرکت، ملابق احکام قانون  مزد کارنحو  یقد قرارداد و پرداخت  اسههتخدام، یزل،

 گیرد.های دولتی، صورت میشرکت

 توزیع مفاد سهام

 م:پنجچهل و مادۀ 

موافقۀ قبلی هیئت نظارت،  باهای دولتی و این اسههاسههنامه تواند، ملابق احکام قانون شههرکتهیئت مدیره می (۱)

 پالیسی مفاد سمام و سرمایه را ایلام و زمینۀ تأدیه ننرا از طرف شرکت فراهم نماید.

 گیرد.های دولتی، صورت میتوزیع مفاد سمام شرکت، ملابق احکام قانون شرکت (۲)

 بودجۀ شرکت

 م:ششچهل و مادۀ 

 گیرد.های دولتی، صورت میقانون شرکتطرح، ترتیب، تصویب و اهرای بودهۀ شرکت، ملابق احکام 
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 ارائه گزارش

 تم:چهل و هفمادۀ 

، گزارش اهرانت، یواید و مصارف خویش را طور ماهوار به ریاست یمومی ادار  امور ریاست ستمکلف اشرکت  (۱)

 د.ارائه نمای ،همموری اسلامی افغانستان

( این ماده را ۱ریاست یمومی ادار  امور ریاست همموری اسلامی افغانستان مکلف است، گزارش مندرج فقر  ) (۲)

 ارائه نماید.، می افغانستانکابینۀ همموری اسلاشورای یالی اقتصادی و توحید و طور ربعوار به 

 د.و نشر نمای تمیه ،دولتیهای حکام قانون شرکت، گزارش سالانه خویش را ملابق استمکلف اشرکت  (3)

 فصل پنجم

 احکام متفرقه
 انحلال و تصفیۀ شرکت

 م:شتچهل و همادۀ 

ادغام، انقسهام، واگذاری یا انحلال شههرکت، ملابق احکام قانون شهرکت های دولتی براسههاس پیشههنماد وزارت  (۱)

 گیرد.صورت می ،اسلامی افغانستان همموریۀ هیئت نظارت و تصویب کابینۀ مالیه، موافق

های دولتی و طرزالعمل مربوط، صورت مراحل تصفیه و تلبیق حسابات در شرکت، ملابق احکام قانون شرکت (۲)

 گیرد.می

نن فعالیت می نمود، در صورتیکه اموال  سکتور( وزارت صهنعت و تجارت که تصدی پنبه و روغن نباتی بلخ در 3)

 را به شرکت تسلیم نماید. نن مکلف است، ،اشدمنقول یا غیر منقول تصدی یا اسناد ننما را در تصرف داشته ب

 ایجاد سیستم الکترونیکی و نگهداری اسناد

 :چهل و نهم مادۀ

ی هاشهرکت همت ثبت، نگمداری و استفاد  بعدی اسناد مالی، حسابی و حقوقی، ملابق احکام قانون شرکت (۱)

 برد.دولتی، سیستم الکترونیکی را به تفکیک هارد و سافت کاپی ایجاد و بکار می

ک( سههیسههتم نگمداری اسههناد شههرکت، همت ارائه گزارش و معلومات مورد نیاز به ادارات ذیربط وصههل )لین (۲)

 گردد.می

 ایجاد ویب سایت 

 :پنجاهممادۀ 

ها، ابتکارات، تشویق کارکنان و فراهم نمودن زمینۀ رقابت سالم، ملابق نوردها، دسهتشهرکت همت نشهر فعالیت

 نماید.احکام قانون شرکت های دولتی، ویب سایت را ایجاد می
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 اسناد مدار اعتبار

 م:یکپنجاه و  مادۀ

نامه ها، اسههناد حواله و سههایر اسههناد مالی مربوط شههرکت که توافقم، قرارداد ها، غیر منقولاموال منقول و اسههناد 

 باشد.امضاء گردیده باشد، مدار ایتبار می ،ملابق احکام قانون

 حفظ اسرار شرکت

 وم:پنجاه و دمادۀ 

ولتی، های دمالی، ملابق احکام قانون شرکت ) مفتشین(و بررسانشرکت ، کارکنان ایضای هیئت مدیره، مسؤولین

 باشند.مکلف به حفظ اسرار شرکت می

 تعدیل اساسنامه

 م:سوپنجاه و مادۀ 

احکام این اسههاسههنامه به پیشههنماد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت و تصههویب کابینۀ همموری اسههلامی ( ۱)

 .می گرددهای دولتی، تعدیل م قانون شرکتافغانستان ملابق احکا

، احکام های دولتیاحکام قانون شرکت بااز احکام این اسهاسهنامه  یحکمدر صهورت تشهخیص یدم ملابقت ( ۲)

 های دولتی مرهح دانسته می شود.قانون شرکت

 مُهر و نشان

 م:چهارپنجاه و مادۀ 

 باشد.شرکت، دارای مُمر و نشان مخصوص می

 انفاذ تاریخ 

 م:پنجپنجاه و مادۀ 

سمی منتشر  هرید  ر  تصدی پنبه و روغن نباتی بلخاساسنامۀ  و از تاریخ نشر در هرید  رسمی نافذاین اساسنامه 

 گردد.لغو می ۱5/5/۱365( مؤرخ 6۱۲شماره )



 

 حکم
س جمهوری اسلامی افغانستان رئی  

سپین زر کندزشرکت دولتی  اساسنامۀدر مورد انفاذ   

(2462) :شماره  

  03/9/9099: تاریخ

اول : مادۀ  

 81/9/8999(  ؤرخ 72شمسره ) به اسسس  صوب را ته  سپین زر تمدز شاکت  ولتی  اساسسامس  

کویده اس ، اااسوه تصویب گااا ( 55( فصل ل ) 5لس   افغسنسیسن به واخل )اااجمهوری اس تسبیم 

 وارم.ور   ا مظ

 مادۀ دوم:

دۀ  ذتور ور جکی  اسسسمس تسبیم  جمهوری اسالس   افغسنسامسن ل  ین  این حکم همکاه بس  صاوب 

 گکوو.رسم  نشک 

 محمد اشرف غنی 

افغانستان  اسلامی رئیس جمهوری  



 

 مصوبۀ

 کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان

سپین زر کندزشرکت دولتی  اساسنامۀدر مورد طرح   

 (27شماره: )

 91/9/9099تاریخ: 

 ؤرخ  لس را ور ج سپین زر تمدزشکت  ولتی   اسسسمس  تسبیم  جمهوری اسلس   افغسنسیسن، طکح 

 تصویب قکار واو. (  سوه  ورو55( فصل ل )5خویش به واخل ) 81/9/8999

 

 محمد اشرف غنی 

 رئیس جمهوری اسلامی افغانستان 
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 سپین زر کندز دولتی شرکتاساسنامۀ 

 فصل اول

 احکام عمومی

 مبنی

 اول:مادۀ 

 این اساسنامه در روشنی احکام مواد پنجم و ششم قانون شرکت های دولتی، وضع گردیده است.

 اهداف شرکت

 دوم:مادۀ 

 نماید:به منظور تحقق اهداف ذیل، فعالیت می کندز شرکت دولتی سپین زر

 های تیلی.روغن، صابون و سایر مشتقات دانه صنعت پروسس پخته دانه دار، تولید انواعرشد و توسعه  -1

 ه شده.های پذیرفت معیارک مطابق پوستو جاره، صابون ، لنتر، تیل خام، روغن، کنپخته محلوج تولید و پروسس -2

 ابت.مؤثریت، کیفیت و رقدیت، یمبتنی بر اصل مفپنبه  ولات زراعتی و صنعتیدر روند رشد محصگیری سهم -3

گیری شرکت، جهت تحقق اهداف انکشاف ملی، رشد اقتصادی، توسعۀ اجتماعی و ایجاد فراهم نمودن زمینۀ سهم  -4

 شغل.

 گذاری خصوصی در شرکت.فراهم نمودن زمینۀ جذب سرمایه -5

 مالی شرکت. بنیه تقویت کسب منفعت و -6

 اصطلاحات

 سوم:مادۀ 

های دولتی که در این اساسنامه از آن تذکر بعمل آمده است، همان سوم قانون شرکتلاحات مندرج مادۀ اصط

 نماید.مفاهیم را افاده می

 نام اختصاری

 چهارم:مادۀ 

 شود.نام شرکت یاد میه این اساسنامه ب در کندز سپین زردولتی ( شرکت 1)

 گردد.یاد می ( هیئت نظارت شرکت های دولتی در این اساسنامه به نام هیئت نظارت2)

 دفتر شرکت

 پنجم:مادۀ 

و نمایندگی های آن عندالضرورت در نقاط مختلف کشور تأسیس شده  بوده کندزدفتر مرکزی شرکت در شهر 

 تواند.می
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 ت شرکتشخصی

 ششم:مادۀ 

 باشد.بیلانس حسابی مستقل می و شخصیت حکمیدارای شرکت، 

 رعایت اسناد تقنینی

 هفتم: مادۀ

های خود احکام قانون اساسی افغانستان، قانون شرکت های دولتی، این اساسنامه و سایر اسناد شرکت در فعالیت 

 نماید.تقنینی مرتبط را رعایت می

 های شرکتوظایف و صلاحیت

 هشتم:مادۀ 

 باشد:های ذیل میدارای وظایف و صلاحیت ،شرکت( 1)

 .مربوط انکشافی و مالی بازسازی، تجارتی،های عملیاتی، پلانلوایح، برنامه ها و تطبیق  و طرح -1

 و طرزالعمل های منظور شده. مطابق احکام اسناد تقنینی مربوطمورد ضرورت کمکی مواد خام و مواد  تهیۀ -2

   بازسازی و تجهیز متداوم تمام بخشهای شرکت با استفاده از تکنالوژی عصری. -3

 صابون، کنجاره، لنتر و پوستک از پنبه دانه و سایر حبوبات تیلی.تیل، روغن،  دانه دار، تولید پروسس پختۀ -4

 .تقاضای بازار آن با درنظرداشت المللی و عرضۀملی و بینهای و ستندرد هامعیاربا رعایت محصولات  تولید -5

حقیقی و  اشخاصو سایر  غیر دولتی تهیه مواد مورد ضرورت با ادارات دولتی،و  عقد قرارداد عرضه محصولات -6

 .با درنظرداشت احکام اسناد تقنینی مربوط حکمی

 بسته بندی محصولات تولید شده، مطابق معیار ها و ستندرد های ملی و بین المللی. -7

 اداری. رکنان در بخش های مسلکی، تخنیکی،فراهم نمودن زمینه ارتقای سطح دانش و مهارت کا -8

 .ه ای با زارعین و متقاضیانتقویت روابط زنجیر ، بازاریابی ویفعالیت های تولید ۀتوسع -9

 یهای زراعت و صنعت با رعایت اصل مثمریت و محیط زیست که منجر به ارتقافعالیت در زمینه سطح ارتقای -11

 گردد.سطح عواید می

 های مسلکی، تخنیکی، فنی و اداری.در بخش مربوطفراهم نمودن تسهیلات کاری برای کارکنان  -11

 .مطابق اسناد تقنینی دهیگزارشتدارکاتی و  ،مالی، حسابیو شفاف ایجاد سیستم مؤثر  -12

 .مربوطهای گذاری سکتور خصوصی در فعالیتجلب سرمایه -31

منقول و غیر منقول مربوط را بعد از انفاذ این اساسنامه و قبل از فروش سهام ، به نرخ  اموال( شرکت مکلف است، 2)

 روز  تثبیت و تعیین ارزش نماید. 

کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان، مطابق احکام قانون، فروش و انتقال  موال غیرمنقول شرکت، بعد از تصویب( ا3)

 تواند.شده می

 منقول مازاد مربوط را بعد از تأیید هیئت نظارت به کرایه یا اجاره دهد. منقول و غیرتواند، اموال شرکت می (4)
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 فصل دوم

 سرمایه و سهام شرکت

 سرمایه

 نهم:مادۀ 

لیون و سه صد و سی و هشت هزار و یهشتصد و شش م( 816.338.168) مبلغ ،جموع سرمایۀ شرکت( م1)

 باشد.می افغانی هشت و شصت

 باشد.م میسهیکصد هزار (  111. 111)  منقسم به( سرمایۀ شرکت 2)

 گذاری سهامقیمت

 دهم:مادۀ 

افغانی بوده که بعد از تقسیم مجموع سرمایه بر سهام، تعیین  هزار هن   (9. 111) ( ارزش اسمی هر سهم مبلغ1)

 گردد.می
 گیرد.می( تعدیل ارزش اسمی سهم به اساس پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت، صورت 2)
مالی و م هر شرکت به نام آن به امضای رئیس کمیتۀ اجرایی و مسؤول  ( اسناد سهم بعد از پرداخت کامل ارزش3)

 گردد.ثبت و صادر می ،سهامدار

حاوی ارزش سهام، اسم و موقعیت دفتر مرکزی شرکت، اسم و نمبر تذکرۀ شخص که سهم  ،( سند سهم شرکت4)

 باشد.شود و تعداد سهامی که سند متذکره متضمن آن است، میبرایش صادر می

 سهامداران شرکت

 یازدهم:مادۀ 

 باشد.میدولتی  مداراسه ،در شرکت ،ت مالیهوزار( 1)

به پیشنهاد وزارت مالیه و تصویب کابینۀ جمهوری  خصوصی حقیقی و حکمیو اشخاص دولتی ها، ادارات ( وزارت2)

 د.نتوانبوده می ،اسلامی افغانستان به حیث سهامدار شرکت

شرکت به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت، موافقه وزارت مالیه و تصویب کابینۀ جمهوری  ۀ( سرمای3)

 اسلامی افغانستان تزئید یا تنقیص شده می تواند.

 باشد.شرکت، متناسب به اندازۀ سهم آن می ولیت و صلاحیت سهامدار( مسؤ4)

 های دولتی، تأسیس نماید.قانون شرکتتواند، شرکت تابعه )فرعی( را مطابق احکام ( شرکت می5)

 انتقال سهام و توزیع مفاد

  دوازدهم:مادۀ 

 ( صدور و فروش سهام شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، صورت می گیرد.1)
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به اعم از دولتی و خصوصی ( خرید، فروش و انتقال سهم میان سهامداران و سایر اشخاص حقیقی و حکمی 2)

مدیره و تصویب هیئت نظارت یا مجمع عمومی سهامداران شرکت، بعد از ثبت در دفتر سهام شرکت، تأیید هیئت 

 باشد.مدار اعتبار می
( هرگاه انتقال سهم بنابر دلایل مؤجه صورت گرفته نتواند، هیئت مدیره بعد از تأیید هیئت نظارت به استرداد 3)

 نماید.قیمت سهم، اقدام می
فاد به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت و تصویب مجمع عمومی سهامداران صورت ( نحوۀ استفاده از م4)

 گیرد.می

 اموال منقول و غیرمنقول به حیث سهم

 سیزدهم:مادۀ 

بعد از تأیید هیئت مدیره  و ارزشتعیین  موظفتوسط کمیتۀ  اموال منقول و غیرمنقول درصورت ضرورت شرکت

 تواند.و تصویب هیئت نظارت و مجمع عمومی سهامداران به حیث سهم، قبول شده می

 ایجاد ذخایر مالی

 چهاردهم:مادۀ 

غیرمنقول، توسعۀ فعالیت ها، ارتقای  منقول و به منظور اعمار، ترمیم و احیای مجدد اموال ،تواندشرکت می( 1)

 ظرفیت و تشویق کارکنان مربوط از مفاد خالص خویش ذخایر ذیل را ایجاد نماید:
 ذخیرۀ توسعوی از یک الی پانزده فیصد. -1
 ذخیرۀ تشویقی از یک الی سه فیصد. -2

 خیرۀ احتیاطی از یک الی دو فیصد.ذ -3

 تواند.بیشتر بوده نمی ،فیصد مفاد خالص شرکتبیست ( %21( این ماده از )1( ذخایر مندرج فقرۀ )2)

 نماید.میرز استفادۀ ذخایر مندرج این ماده، مدیریت ( هیئت مدیره از ط3)

 استفاده از سرمایه

 پانزدهم:مادۀ 

بعد از موافقۀ وزارت مالیه و منظوری هیئت نظارت از سرمایۀ اصلی و مفاد خالص جهت بهبود و  ،تواندشرکت می

و سایر مصارف، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی  تادیۀ مالیه، محصول، دیونتوسعۀ فعالیت هدفمند بعد از 

 و این اساسنامه استفاده نماید.

 حساب بانکی

 شانزدهم:مادۀ 

مربوط، مطابق احکام قانون شرکت های و انجام فعالیت های اقتصادی  تواند، جهت نگهداری سرمایهمیرکت ( ش1)

 دولتی، حساب  بانکی را در داخل کشور افتتاح نماید.
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پالیسی تأیید شدۀ هیئت مدیره و منظوری هیئت نظارت، توسط کمیتۀ اجرائی،  ق( استفاده از حساب بانکی طب2)

 گیرد.صورت می

 و امتیازاتحقوق 

 هفدهم:مادۀ 

 رفطرح، از طهای دولتی توسط کمیتۀ اجرائی شرکت با رعایت احکام قانون شرکت ( حقوق و امتیازات کارکنان1)

 گردد.و بعد از منظوری هیئت نظارت، تطبیق می تأییدهیئت مدیره 
خصوصیات و اهمیت  شدۀ شرکت با درنظرداشت مطابق قواعد داخلی منظورشرکت، ( اندازۀ مزد کارکنان 2)

وظیفه، وضعیت مالی شرکت، میزان مشارکت شرکت در اقتصاد ملی، براساس اهلیت و سطح مهارت کارکنان 

 گردد.تعیین می
ام احک رنظرداشت منافع درازمدت شرکت، مطابق( اندازۀ مزد اعضای تمام وقت هیئت مدیره و کمیتۀ اجرائی با د3)

 گردد.میعیین ت ،های دولتیقانون شرکت

 هانامه ها و قراردادعقد موافقت

 دهم:هجمادۀ 

مطابق احکام قانون  ،المللینتواند، جهت تحقق اهداف مندرج این اساسنامه با مؤسسات ملی و بیشرکت می

 ها را عقد نماید.خصوصی، موافقتنامه ها و قرارداد های دولتی، قرارداد های مشارکت عامه وشرکت

 ه و محصولمالیدیه أت

 نزدهم:مادۀ 

 شرکت مکلف است، مطابق احکام قوانین مربوط، مالیه و محصول را تأدیه نماید.

 

 فصل سوم

 تشکیلات شرکت 

 تشکیلات

 بیستم:مادۀ 

 متشکل است از:شرکت 

 .مجمع عمومی سهامداران -1

 هیئت مدیره. -2

 کمیتۀ اجرائی. -3

 مجمع عمومی سهامداران

 بیست و یکم:مادۀ 

 باشد.می سهامدارمتشکل از اشخاص حقیقی و حکمی  ،سهامدارانمجمع عمومی 
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 های مجمع عمومی سهامدارانوظایف و صلاحیت

 بیست و دوم:مادۀ 

اعمال  اجراء و  ،های دولتیقانون شرکت خویش را مطابق احکامهای عمومی سهامداران، وظایف و صلاحیتمجمع  

 نماید.می

 کسب نظر هیئت مدیره و ثبت تصامیم

 بیست و سوم:مادۀ 

در موارد سکتوری و تخصصی، نظر هیئت مدیره را  د، جهت اتخاذ تصمیمتوان( مجمع عمومی سهامداران می1)

 نماید. کسب

 گردد.تصامیم مجمع عمومی سهامداران در دفتر مخصوص، ثبت می( 2)

 هیئت نظارت 

 بیست و چهارم:مادۀ 

جراء و اوظایف و صلاحیت های خویش را  و تعیین ،های دولتیکام قانون شرکتاعضای هیئت نظارت، مطابق اح

 نمایند.اعمال می

 هیئت مدیره

 پنجم: بیست ومادۀ 

 اءهای دولتی ایفقانون شرکتمطابق احکام  شرکت، مدیریت( هیئت مدیره، نقش مرکزی و استراتیژیک را در 1)

 نماید.می

 باشد. ( هیئت مدیره به هیئت نظارت و مجمع عمومی سهامداران، پاسخگو می2)

 در هیئت مدیره شرایط عضویت

 بیست و ششم:مادۀ 

 اقل سند لیسانسولتی، داشتن حدهای دعلاوه بر شرایط مندرج قانون شرکتبرای نامزد عضویت هیئت مدیره، 

 باشد.نیز شرط می یا رشته مربوط فعالیت شرکت، منجمنت، اقتصاد هاییکی از رشته 

 ترکیب هیئت مدیره

 بیست و هفتم:مادۀ 

 باشد.مرکب از سه الی هفت عضو بصورت تاق می ،هیئت مدیرۀ شرکت( 1)

ادۀ م ط مندرجایهای دولتی و رعایت شر( یک ثلث اعضای غیراجرائی هیئت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت 2)

 د.نگردبیست و ششم این اساسنامه، تعیین می

 استعفاء

 بیست و هشتم:مادۀ 

 توانند، استعفاء دهند.های دولتی میت مدیره، مطابق احکام قانون شرکتاعضای اجرائی و غیراجرائی هیئ
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 وظایف و صلاحیت های هیئت مدیره

 بیست و نهم:مادۀ 

 نماید.اعمال می اجراء و وظایف و صلاحیت های خویش را مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، ،هیئت مدیره

 اطلاع دهی از تدویر جلسه

 سی ام:مادۀ 

( 48از تاریخ، وقت و مکان تدویر جلسه به هیئت مدیره حداقل ) ،رئیس کمیتۀ اجرائی شرکت مکلف است( 1)

 ساعت قبل از تدویر جلسه اطلاع دهد، مگر اینکه اعضای هیئت مدیره طور دیگر موافقه نمایند.

دعوت نماید، در این صورت  مربوطتواند، از مسؤولین شرکت جهت اشتراک در جلسات ( هیئت مدیره می2)

 باشند.أی میمسؤولین شرکت بدون حق ر

 هیئت مدیرهجلسات 

 سی و یکم:مادۀ 

 گردد.دایر می ،جلسات هیئت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی

 ارائه شکایت

 وم:سی و دمادۀ 

های احکام قانون شرکتتوانند، شکایت خویش را در ارتباط به امور شرکت، مطابق اشخاص حقیقی و حکمی می

رئیس کمیتۀ اجرائی ارائه نمایند. در صورت عدم قناعت به تصمیم رئیس کمیتۀ اجرائی،  دولتی و این اساسنامه به

 ت نظارت مراجعه نمایند.ئتوانند به هیمی

 استخدام متخصصین

 م:سی و سومادۀ 

المللی شرکت، به پیشنهاد کمیتۀ اجرائی، تأیید هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت، مطابق ( متخصصین بین1)

 گردند.قانون شرکت های دولتی و سایر اسناد تقنینی استخدام میاحکام 

رعایت احکام قانون  با مربوطتواند، متخصصین داخلی را جهت تطبیق بهتر اهداف و پالیسی شرکت می( 2)

 استخدام نماید. ،های دولتیشرکت

 تشکیل کمیتۀ اجرائی 

 م:چهارسی و مادۀ 

 کمیتۀ اجرائی شرکت متشکل است از:

 رئیس عمومی )رئیس اجرائی( شرکت به حیث رئیس. -1

 مالی و اداری شرکت به حیث عضو.مسؤول  -2

 عملیاتی شرکت به حیث عضو. مسؤول -3

 تجارتی شرکت به حیث عضو. ؤولمس -4
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 مسؤول تخنیکی شرکت به حیث عضو. -5

 رئیس کمیتۀ اجرائی 

 م:سی و پنجمادۀ 

 باشد.مسؤول پیشبرد امور شرکت می( رئیس کمیتۀ اجرائی ممثل قانونی و 1)

برای مدت سه سال تعیین و ایفای  ،های دولتی، مطابق احکام قانون شرکت( رئیس و اعضای کمیتۀ اجرائی2)

 باشد.ها صرف برای یک دورۀ دیگر مجاز مینمایند. تعیین مجدد آنوظیفه می

 وظایف و صلاحیت های کمیتۀ اجرائی 

 م:سی و ششمادۀ 

 نماید.اعمال می ، اجراء وهای دولتیی خود را مطابق احکام قانون شرکتاجرائی وظایف و صلاحیت ها( کمیتۀ 1)
 نماید.( کمیتۀ اجرائی به منظور تنظیم امور اجرائی در هفته یک یا دو بار، جلسه دایر می2)

 باشد.( نصاب تدویر جلسه کمیتۀ اجرائی، حضور اکثریت اعضای آن می3)

 گردد.می مربوط، ثبتدفتر  آرای اعضای حاضر جلسه اتخاذ و دربه اکثریت  ۀ اجرائی( تصامیم کمیت4)

 کارکنان شرکت ، تبدیلی و عزلاستخدام

 تم:سی و هفمادۀ 

های دولتی در مشوره با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و کارکنان شرکت، مطابق احکام قانون شرکت( 1)

خدمات ملکی از فهرست اشخاص واجد شرایط، مطابق قواعد داخلی منظور شدۀ شرکت استخدام، تبدیل و عزل 

 گردند. می

 باشد.قابل تطبیق نمی( قانون کارکنان خدمات ملکی بر مسؤولین و سایر کارکنان شرکت، 2)

 تطبیق پروژه ها از طریق مشارکت عامه و خصوصی

 م:شتهسی و مادۀ 

یق تطب ،تواند، مطابق احکام قانون مشارکت عامه و خصوصی، پروژه های مربوط را با سکتور خصوصیشرکت می

 نماید.

 وظایف کمیتۀ بررسی )تفتیش(

 م:نهسی و مادۀ 

 نماید.می های دولتی، وظایف خویش را اجراءمطابق احکام قانون شرکت ،تفتیش()کمیتۀ بررسی 

 فصل چهارم

 امور مالی و حسابی

 سال مالی

 م:چهلمادۀ 

 گردد.ختم می ،سال مالی شرکت از اول جدی آغاز و در سی ام قوس سال بعدی
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 دهیسیستم حسابداری و گزارشتهیۀ 

 م:یکچهل و مادۀ 

( و IFRSالمللی گزارشدهی مالی )دهی مالی شرکت، مطابق معیارهای بینگزارشسیستم حسابداری و 

 گردد.های پیشنهادی هیئت نظارت، تهیه میرهنمود

 استفاده از جدول معیارهای حسابات مالی

 وم:چهل و دمادۀ   

در اجرای امور مالی و حسابی  که توسط هیئت نظارت تهیه گردیده ( شرکت از جدول معیارهای حسابات مالی1) 

 نماید.استفاده می

را تطبیق نموده و سیستم حسابات مالی  (Double-Entry( شرکت مکلف است، سیستم حسابداری دوطرفه )2)

 کمپیوتری )الکترونیکی( را بر اساس پیشنهاد ارائه شده از طرف هیئت نظارت، عملی نماید.

 تفتیش( صورت حساباتبررسی )

 م:سوچهل و مادۀ 

 گردد.( صورت حساب سالانۀ شرکت در هر سال بررسی می1)
 د.درگبررسی می ،های دولتیش( مالی، مطابق احکام قانون شرکت( حسابات مالی شرکت از جانب بررس )مفت2)

 گردد.ارائه می ،های دولتیدۀ شرکت، مطابق احکام قانون شرکت( صورت حسابات مالی بررسی ش3)

ون مطابق احکام قان ،صورت ضرورت توسط ادارۀ عالی تفتیش( فعالیت های اقتصادی، مالی و حسابی شرکت در 4)

 د.درگبررسی می، ادارۀ عالی تفتیش

  بررس )مفتش(استخدام 

 م:چهارچهل و مادۀ 

احکام قانون مفتش( مالی خارج از شرکت، مطابق کار بررس ) مزداستخدام، عزل، نحوۀ عقد قرارداد و پرداخت 

 گیرد.شرکت های دولتی، صورت می

 توزیع مفاد سهام

 م:پنجچهل و مادۀ 

، ی هیئت نظارتموافقۀ قبل باهای دولتی و این اساسنامه تواند، مطابق احکام قانون شرکتی( هیئت مدیره م1)

 سرمایه را اعلام و زمینۀ تأدیه آنرا از طرف شرکت فراهم نماید. پالیسی مفاد سهام

 گیرد.توزیع مفاد سهام شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، صورت می( 2)

 بودجۀ شرکت

 م:ششچهل و مادۀ 

 گیرد.های دولتی، صورت میجۀ شرکت، مطابق احکام قانون شرکتطرح، ترتیب، تصویب و اجرای بود
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 ارائه گزارش

 تم:چهل و هفمادۀ 

مصارف خویش را طور ماهوار به ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست اجراآت، عواید و گزارش  مکلف است، شرکت( 1)

 ارائه نماید. ،جمهوری اسلامی افغانستان

( این ماده 1گزارش مندرج فقرۀ ) ( ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان مکلف است،2) 

 ارائه نماید. ،امی افغانستانکابینۀ جمهوری اسل به شورای عالی اقتصادی ورا توحید و طور ربعوار 

 تهیه و نشر نماید. ،های دولتیمکلف است، گزارش سالانۀ خویش را مطابق احکام قانون شرکت شرکت (3)

 

 فصل پنجم

 احکام متفرقه

 انحلال و تصفیۀ شرکت

 م:شتچهل و همادۀ 

براساس پیشنهاد وزارت مالیه، های دولتی شرکت، مطابق احکام قانون شرکتادغام، انقسام، واگذاری یا انحلال  (1)

 گیرد.صورت می ،موافقۀ هیئت نظارت و تصویب کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان

( مراحل تصفیه و تطبیق حسابات در شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی و طرزالعمل مربوط، صورت 2)

 گیرد.می

نمود، درصورتی که اموال منقول آن فعالیت می تورسک درکندز زر  سپینتصدی صنعت و تجارت که  ( وزارت3)

 را به شرکت تسلیم نماید. آنها را در تصرف داشته باشد، مکلف است، یا غیرمنقول تصدی یا اسناد آن

 ایجاد سیستم الکترونیکی و نگهداری اسناد

 :چهل و نهم مادۀ

حقوقی، مطابق احکام قانون شرکت های ( شرکت جهت ثبت، نگهداری و استفادۀ بعدی اسناد مالی، حسابی و 1)

 برد.دولتی، سیستم الکترونیکی را به تفکیک هارد و سافت کاپی ایجاد و بکار می

 گردد. ( سیستم نگهداری اسناد شرکت، جهت ارائه گزارش و معلومات مورد نیاز به ادارات ذیربط وصل )لینک( می2)

 ایجاد ویب سایت

 :پنجاهممادۀ 

ها، ابتکارات، تشویق کارکنان و فراهم نمودن زمینۀ رقابت سالم، مطابق آورد فعالیت ها، دستشرکت جهت نشر 

 نماید.احکام قانون شرکت های دولتی، ویب سایت را ایجاد می
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 اسناد مدار اعتبار

 م:یکپنجاه و  مادۀ

اسناد مالی شرکت که مطابق احکام نامه ها، اسناد حواله و سایر توافق، قرارداد ها، ماموال منقول و غیرمنقولاسناد 

 باشد.امضاء گردیده باشد، مدار اعتبار می ،قانون

 حفظ اسرار شرکت

 وم:پنجاه و دمادۀ 

دولتی،  هایمالی، مطابق احکام قانون شرکت )مفتشین( و بررسانشرکت ، کارکنان اعضای هیئت مدیره، مسؤولین

 باشند.مکلف به حفظ اسرار شرکت می

 تعدیل اساسنامه

 م:سوپنجاه و مادۀ 

احکام این اساسنامه به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت و تصویب کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان ( 1)

 .می گرددهای دولتی، تعدیل مطابق احکام قانون شرکت

ون احکام قان های دولتی،احکام قانون شرکت بااحکام این اساسنامه  در صورت تشخیص عدم مطابقت حکمی از( 2)

 رجح دانسته می شود.های دولتی م شرکت

 مُهر و نشان

 م:چهارپنجاه و مادۀ 

 باشد.شرکت، دارای م هر و نشان مخصوص می

 انفاذ تاریخ 

 م:پنجپنجاه و مادۀ 

منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره  زر تصدی سپیندر جریدۀ رسمی نافذ و اساسنامۀ  این اساسنامه از تاریخ  نشر

 گردد.لغو می 31/6/1366( مؤرخ 647)

 



 

 حکم
س جمهوری اسلامی افغانستان رئی  

حجاری و نجاری هلمندشرکت دولتی  اساسنامۀدر مورد انفاذ   

(3462) :شماره  

  23/9/9299: تاریخ

اول : مادۀ  

(  ؤرخ 27شاامنر)   به اساانم  باا ب را  ه  حجنری ت نجنری هلم د شاات د لتی   اساانساا ن  

نل) تب یب اااا(  55( فبل ت   5لاخل   لن   افغننس نن بهااااجمه ری اسا  نبی   18/9/1999

 لارم. ر   اتلید) اسد،   ظاگ

 مادۀ دوم:

دۀ  ذ  ر لر جتی  اسنس ن  نبی   جمه ری اسالن   افغننسا نن ت   ن  این حکم همتا) بن  با ب 

 گتلل.رسم  نشت 

 محمد اشرف غنی 

افغانستان  اسلامی رئیس جمهوری  



 

 مصوبۀ

 کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان

حجاری و نجاری هلمندشرکت دولتی  اساسنامۀدر مورد طرح   

 (37شماره: )

 98/9/9299تاریخ: 

ا لر ر حجنری ت نجنری هلم دشت د لتی    اسنس ن   نبی   جمه ری اسالن   افغننسا نن، حت  

 تب یب قتار لال. (  نل)   رل55( فبل ت  5خ یش به لاخل   18/9/1999 ؤرخ  جلس 

 

 محمد اشرف غنی 

 رئیس جمهوری اسلامی افغانستان 
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 هلمند ینجار و یحجار دولتی شرکتاساسنامۀ 

 فصل اول

 احکام عمومی

 مبنی

 اول:مادۀ 

 این اساسنامه در روشنی احکام مواد پنجم و ششم قانون شرکت های دولتی، وضع گردیده است.

 اهداف شرکت

 دوم:مادۀ 

 نماید:به منظور تحقق اهداف ذیل، فعالیت می هلمند ینجار و یحجارشرکت دولتی 

 .اصل موثریت، کیفیت، حفظ محیط زیست و رقابت اساس بر ،چوبیسنگی و ابزار  و تولید پروسسصنعت  ۀو توسع رشد -۱

 .بازارهای داخلی و خارجیسطح   در یچوب تولیدات معیاری پروسس ابزار سنگی و صنعت و  ۀفراهم نمودن زمین -۲

 غل.اجتماعی و ایجاد ش ۀانکشاف ملی، رشد اقتصادی، توسعگیری شرکت، جهت تحقق اهداف ۀ سهمفراهم نمودن زمین  -3

 فراهم نمودن زمینه جذب سرمایه گذاری خصوصی در شرکت. -4

 مالی شرکت. ۀبُنی تقویت کسب منفعت و -5

 اصطلاحات

 سوم:مادۀ 

اده مفاهیم را اف اصطلاحات مندرج مادۀ سوم قانون شرکت های دولتی که در این اساسنامه از آن تذکر بعمل آمده است، همان

 نماید.می

 نام اختصاری

 چهارم:مادۀ 

 شود.نام شرکت یاد میه این اساسنامه ب در هلمند ینجار و یحجاردولتی شرکت  -۱

 گردد.های دولتی در این اساسنامه به نام هیئت نظارت یاد میهیئت نظارت شرکت -۲

 دفتر شرکت

 پنجم:مادۀ 

 های آن عندالضرورت در نقاط مختلف کشور تأسیسو نمایندگی بودهولایت هلمند  لشکرگاهدفتر مرکزی شرکت در شهر 

 تواند.شده می

 شرکت شخصیت

 ششم:مادۀ 

 باشد.شرکت، دارای شخصیت حکمی و بیلانس حسابی مستقل می
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 رعایت اسناد تقنینی

 هفتم: مادۀ

رتبط دولتی، این اساسنامه و سایر اسناد تقنینی مهای نون اساسی افغانستان، قانون شرکتهای خود احکام قاشرکت در فعالیت

 نماید.را رعایت می

 های شرکتوظایف و صلاحیت

 هشتم:مادۀ 

 باشد:های ذیل می، دارای وظایف و صلاحیتشرکت( ۱)

 .انکشافی و مالی مربوط بازسازی،  تجارتی،های عملیاتی، و تطبیق لوایح، برنامه ها و پلان طرح -۱

 .رقابت ت وساصل کیفیت، حفظ محیط زیو نجاری با درنظرداشت  حجاری و پروسس تولید -۲

 رشد و توسعه فعالیت شرکت مبتنی براصل موثریت، کیفیت و رقابت جهت  ازدیاد عواید و جلب رضایت مشتریان. -3

 .عرضه محصولات تولید و پروسس شده سنگی و چوبی -4

 . تکنالوژی عصری با استفاده ازهای شرکت  منظم و متداوم تمام بخش تجهیز باز سازی و -5

 ء طبق تقاضای مارکیت و مشتریان.اشیا و چوب و سایر گکاری روی سنحکاکی و ظریف -6

 گردد.اداره، حفظ ، مراقبت و استفاده درست از  دارائی که منجر به مفیدیت و موثریت می -7

 عواید و جلب رضایت مشتریان.جهت ارتقای سطح بازاریابی های موثر استفاده از روش -8

 المللی.تولید شده مطابق معیار ها و ستندردهای ملی و بینبسته بندی محصولات  -9

ی حقیقی و حکم اشخاصو سایر  دولتیغیر مواد مورد ضرورت با ادارات دولتی، ۀتهیو  محصولات ۀعرض عقد قرارداد  -۱1

 با درنظرداشت احکام اسناد تقنینی مربوط.

 نمودن زمینه ارتقای سطح دانش و مهارت کارکنان در بخش های مسلکی، تخنیکی و اداری. فراهم -۱۱

 های مسلکی، تخنیکی، فنی و اداری.در بخش مربوطفراهم نمودن تسهیلات کاری برای کارکنان  -۱۲

 دهی.گزارش ایجاد سیستم موثر و شفاف مالی، حسابی، تدارکاتی و -۱3

 .مربوطهای فعالیت خصوصی درگذاری سکتور جلب سرمایه -۱4

ثبیت ت و قبل از فروش سهام، به نرخ روز منقول مربوط را بعد از انفاذ این اساسنامهمنقول و غیر اموال( شرکت مکلف است، ۲)

 و تعیین ارزش نماید.

کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان، مطابق احکام قانون، فروش و انتقال  شده  صویب( اموال غیرمنقول شرکت، بعد از ت3)

 تواند.می

 منقول مازاد مربوط را بعد از تائید هیئت نظارت به کرایه یا اجاره دهد. تواند، اموال منقول و غیر( شرکت می4)
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 فصل دوم

 سرمایه و سهام شرکت

 سرمایه

 نهم:مادۀ 

 باشد.افغانی می یکصد و سی و هشت صد هزار وهفتاد و سه میلیون و سه  (7333113۱38) مبلغ ،مجموع سرمایۀ شرکت (۱)

 باشد.م میسه هزار ده( ۱13111) سرمایۀ شرکت منقسم به (۲)

 گذاری سهامقیمت

 دهم:مادۀ 

افغانی بوده که بعد از تقسیم مجموع سرمایه بر سهام، تعیین   هفت هزار و پنجصد (73511) ارزش اسمی هر سهم مبلغ( ۱)

 گردد.می

 گیرد.تعدیل ارزش اسمی سهم به اساس پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت، صورت می (۲)

 ،اردمالی و مُهر شرکت به نام سهامآن به امضای رئیس کمیتۀ اجرایی و مسؤول  اسناد سهم بعد از پرداخت کامل ارزش (3)

 گردد.ثبت و صادر می

حاوی ارزش سهام، اسم و موقعیت دفتر مرکزی شرکت، اسم و نمبر تذکرۀ شخص که سهم برایش  ،سند سهم شرکت( 4)

 باشد.شود و تعداد سهامی که سند متذکره متضمن آن است، میصادر می

 سهامداران شرکت

 یازدهم:مادۀ 

 باشد.دولتی می سهامدار ،در شرکت ،ت مالیهرا( وز۱)

 باشد.می( فیصد در شرکت 5۱سهم سکتور خصوصی حجاری و نجاری اسحاق پیروز ) ( فیصد و49( سهم دولت )۲)

به پیشنهاد وزارت مالیه و تصویب کابینۀ جمهوری اسلامی خصوصی و اشخاص حقیقی و حکمی دولتی ادارات ، هاوزارت( 3)

 توانند.بوده می ،افغانستان به حیث سهامدار شرکت

فغانستان وزارت مالیه و تصویب کابینۀ جمهوری اسلامی ا ۀشرکت به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت، موافق ۀسرمای( 4)

 تزئید یا تنقیص شده می تواند.

 باشد.شرکت، متناسب به اندازۀ سهم آن می ( مسؤولیت و صلاحیت سهامدار5)

 تواند، شرکت تابعه )فرعی( را مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، تأسیس نماید.( شرکت می6)

 انتقال سهام و توزیع مفاد

  دوازدهم:مادۀ 

 گیرد.های دولتی، صورت میام شرکت، مطابق احکام قانون شرکتصدور و فروش سه (۱)



4 
 

اعم از دولتی و خصوصی به تأیید هیئت  خرید، فروش و انتقال سهم میان سهامداران و سایر اشخاص حقیقی و حکمی (۲)

 باشد.کت، مدار اعتبار میمدیره و تصویب هیئت نظارت یا مجمع عمومی سهامداران شرکت، بعد از ثبت در دفتر سهام شر

هرگاه انتقال سهم بنابر دلایل مؤجه صورت گرفته نتواند، هیئت مدیره بعد از تأیید هیئت نظارت به استرداد قیمت سهم،  (3)

 نماید.اقدام می

 گیرد.نحوۀ استفاده از مفاد به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت و تصویب مجمع عمومی سهامداران صورت می (4)

 اموال منقول و غیرمنقول به حیث سهم

 سیزدهم:مادۀ 
بعد از تأیید هیئت مدیره و  و ارزشتعیین  ظفؤمتوسط کمیتۀ  ،اموال منقول و غیرمنقول درصورت ضرورت شرکت

 تواند.شده می محاسبهتصویب هیئت نظارت و مجمع عمومی سهامداران به حیث سهم، 

 ایجاد ذخایر مالی

 چهاردهم:مادۀ 

تشویق  ها، ارتقای ظرفیت وغیرمنقول، توسعۀ فعالیتمنقول و دد اموال تواند به منظور اعمار، ترمیم و احیای مجشرکت می( ۱)

 کارکنان مربوط از مفاد خالص خویش ذخایر ذیل را ایجاد نماید:

 ذخیرۀ توسعوی از یک الی پانزده فیصد. -۱

 ذخیرۀ تشویقی از یک الی سه فیصد. -۲

 احتیاطی از یک الی دو فیصد.خیرۀ ذ -3

 تواند.بیشتر بوده نمی ،فیصد مفاد خالص شرکتبیست ( ۲1%( این ماده از )۱ذخایر مندرج فقرۀ )( ۲)

 .نمایدمی مندرج این ماده، مدیریت هیئت مدیره از طرز استفادۀ ذخایر( 3)

 استفاده از سرمایه

 پانزدهم:مادۀ 

بعد از موافقۀ وزارت مالیه و منظوری هیئت نظارت از سرمایۀ اصلی و مفاد خالص جهت بهبود و توسعۀ  ،تواندشرکت می

و سایر مصارف، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی و این اساسنامه  تادیۀ مالیه، محصول، دیونفعالیت هدفمند بعد از 

 استفاده نماید.

 حساب بانکی

 شانزدهم:مادۀ 

مربوط، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی،  و انجام فعالیت های اقتصادی تواند، جهت نگهداری سرمایهمیرکت ش( ۱)

 حساب  بانکی را در داخل کشور افتتاح نماید.

پالیسی تأیید شدۀ هیئت مدیره و منظوری هیئت نظارت، توسط کمیتۀ اجرائی، صورت  طبقاستفاده از حساب بانکی  ( ۲)

 گیرد.می
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 و امتیازات حقوق

 هفدهم:مادۀ 

هیئت ف طرح، از طرحقوق و امتیازات کارکنان شرکت با رعایت احکام قانون شرکت های دولتی توسط کمیتۀ اجرائی ( ۱)

 گردد.بعد از منظوری هیئت نظارت، تطبیق میتأیید و مدیره 

ت خصوصیات و اهمیت وظیفه، وضعی مطابق قواعد داخلی منظورشدۀ شرکت با درنظرداشت ،شرکتاندازۀ مزد کارکنان ( ۲)

 گردد.مالی شرکت، میزان مشارکت شرکت در اقتصاد ملی، براساس اهلیت و سطح مهارت کارکنان تعیین می

نون احکام قا رنظرداشت منافع درازمدت شرکت، مطابقاندازۀ مزد اعضای تمام وقت هیئت مدیره و کمیتۀ اجرائی با د (3)

 دد.گرمی تعیین ،های دولتیشرکت

 هانامه ها و قراردادعقد موافقت

 دهم:هجمادۀ 

های دولتی، المللی مطابق احکام قانون شرکتنتواند، جهت تحقق اهداف مندرج این اساسنامه با مؤسسات ملی و بیشرکت می

 قرارداد های مشارکت عامه و خصوصی، موافقتنامه ها و قرارداد ها را عقد نماید.

 و محصول مالیه دیهتأ

 نزدهم:مادۀ 

 شرکت مکلف است، مطابق احکام قوانین مربوط، مالیه و محصول را تأدیه نماید.

 فصل سوم

 تشکیلات شرکت 

 تشکیلات

 بیستم:مادۀ 

 متشکل است از:شرکت 

 .مجمع عمومی سهامداران -۱

 هیئت مدیره. -۲

 کمیتۀ اجرائی. -3

 مجمع عمومی سهامداران

 بیست و یکم:مادۀ 

 باشد.می سهامدارمتشکل از اشخاص حقیقی و حکمی  ،مجمع عمومی سهامداران

 های مجمع عمومی سهامدارانوظایف و صلاحیت

 بیست و دوم:مادۀ 

 نماید.اعمال می ، اجراء های دولتیقانون شرکت خویش را مطابق احکامهای عمومی سهامداران، وظایف و صلاحیتمجمع  
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 کسب نظر هیئت مدیره و ثبت تصامیم

 سوم:بیست و مادۀ 

 ماید.ن ی و تخصصی، نظر هیئت مدیره را کسبدر موارد سکتور تصمیماتخاذ جهت  د،توانسهامداران میمجمع عمومی ( ۱)

 گردد.تصامیم مجمع عمومی سهامداران در دفتر مخصوص، ثبت می( ۲)

 هیئت نظارت 

 بیست و چهارم:مادۀ 

 اعمالاجراء و های خویش را وظایف و صلاحیت تعیین وکام قانون شرکت های دولتی اعضای هیئت نظارت، مطابق اح

 نمایند.می

 هیئت مدیره

 پنجم: بیست ومادۀ 

 نماید.یم دولتی ایفاءقانون شرکت های مطابق احکام  شرکت، مدیریتهیئت مدیره، نقش مرکزی و استراتیژیک را در ( ۱)

 باشد. هیئت مدیره به هیئت نظارت و مجمع عمومی سهامداران، پاسخگو می (۲)

 شرایط عضویت

 بیست و ششم:مادۀ 

ز رشته اقل سند لیسانس یکی اولتی، داشتن حدبرای نامزد عضویت هیئت مدیره، علاوه بر شرایط مندرج قانون شرکت های د

 باشد.می نیز شرطیا رشته مربوط فعالیت شرکت، منجمنت ، اقتصاد های

 ترکیب هیئت مدیره

 بیست و هفتم:مادۀ 

 باشد.عضو بصورت تاق می سه الی هفتمرکب از  ،هیئت مدیرۀ شرکت( ۱)

ست و مادۀ بی ط مندرجایهای دولتی و رعایت شریک ثلث اعضای غیراجرائی هیئت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت  (۲)

 د.نگردششم این اساسنامه، تعیین می

 استعفاء

 بیست و هشتم:مادۀ 

 توانند، استعفاء دهند.اعضای اجرائی و غیراجرائی هیئت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی می

 های هیئت مدیرهوظایف و صلاحیت

 بیست و نهم:مادۀ 

 نماید.اعمال می اجراء و های دولتی،خویش را مطابق احکام قانون شرکت هایوظایف و صلاحیت ،هیئت مدیره
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 اطلاع دهی از تدویر جلسه

 سی ام:مادۀ 

( ساعت قبل از 48از تاریخ، وقت و مکان تدویر جلسه به هیئت مدیره حداقل ) ،رئیس کمیتۀ اجرائی شرکت مکلف است (۱)

 تدویر جلسه اطلاع دهد، مگر اینکه اعضای هیئت مدیره طور دیگر موافقه نمایند.

دعوت نماید، در این صورت مسؤولین  مربوطتواند، از مسؤولین شرکت جهت اشتراک در جلسات هیئت مدیره می( ۲)

 باشند.شرکت بدون حق رأی می

 هیئت مدیرهجلسات 

 سی و یکم:مادۀ 

 گردد.دایر می ،های دولتینون شرکتجلسات هیئت مدیره، مطابق احکام قا

 ارائه شکایت

 وم:سی و دمادۀ 

توانند، شکایت خویش را در ارتباط به امور شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی و حقیقی و حکمی میاشخاص 

ت ئوانند به هیتاین اساسنامه به رئیس کمیتۀ اجرائی ارائه نمایند. در صورت عدم قناعت به تصمیم رئیس کمیتۀ اجرائی، می

 نظارت مراجعه نمایند.

 استخدام متخصصین

 م:سوسی و مادۀ 

طابق احکام قانون ت نظارت، مالمللی شرکت، به پیشنهاد کمیتۀ اجرائی، تأیید هیئت مدیره و تصویب هیئمتخصصین بین( ۱)

 گردند.های دولتی و سایر اسناد تقنینی استخدام میشرکت

های رعایت احکام قانون شرکت با مربوطتواند، متخصصین داخلی را جهت تطبیق بهتر اهداف و پالیسی شرکت می (۲)

 استخدام نماید.دولتی، 

 تشکیل کمیتۀ اجرائی 

 م:چهارسی و مادۀ 

 کمیتۀ اجرائی شرکت متشکل است از:

 رئیس عمومی )رئیس اجرائی( شرکت به حیث رئیس. -۱

 مالی و اداری شرکت به حیث عضو.  ولمسؤ -۲

 عملیاتی شرکت به حیث عضو. ولمسؤ -3

 تجارتی شرکت به حیث عضو. ولمسؤ -4
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 رئیس کمیتۀ اجرائی 

 م:سی و پنجمادۀ 

 باشد.( رئیس کمیتۀ اجرائی ممثل قانونی و مسؤول پیشبرد امور شرکت می۱)

نمایند. برای مدت سه سال تعیین و ایفای وظیفه می ،های دولتیۀ اجرائی، مطابق احکام قانون شرکت( رئیس و اعضای کمیت۲)

 باشد.ها صرف برای یک دورۀ دیگر مجاز میتعیین مجدد آن

 وظایف و صلاحیت های کمیتۀ اجرائی 
 م:سی و ششمادۀ 

 نماید.اعمال می ، اجراء و ( کمیتۀ اجرائی وظایف و صلاحیت های خود را مطابق احکام قانون شرکت های دولتی۱)

 نماید.کمیتۀ اجرائی به منظور تنظیم امور اجرائی در هفته یک یا دو بار، جلسه دایر می( ۲)

 باشد.( نصاب تدویر جلسه کمیتۀ اجرائی، حضور اکثریت اعضای آن می3)

 گردد.می مربوط، ثبتدفتر  دربه اکثریت آرای اعضای حاضر جلسه اتخاذ و  ( تصامیم کمیتۀ اجرائی4)

 کارکنان شرکت زل، تبدیلی و عاستخدام
 تم:سی و هفمادۀ 

در مشوره با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی از فهرست  های دولتیمطابق احکام قانون شرکت ،کارکنان شرکت( ۱)

 گردند.میاستخدام، تبدیل و عزل  شدۀ شرکت قواعد داخلی منظورمطابق  واجد شرایط، اشخاص
 باشد.بر مسؤولین و سایر کارکنان شرکت، قابل تطبیق نمی( قانون کارکنان خدمات ملکی ۲)

 تطبیق پروژه ها از طریق مشارکت عامه و خصوصی
 م:شتهسی و مادۀ 

 تواند، مطابق احکام قانون مشارکت عامه و خصوصی، پروژه های مربوط را با سکتور خصوصی تطبیق نماید.شرکت می

 تفتیش(وظایف کمیتۀ بررسی )

 م:نهسی و مادۀ 

 نماید.می های دولتی، وظایف خویش را اجراءمطابق احکام قانون شرکت، کمیتۀ بررسی )تفتیش(

 

 فصل چهارم

 امور مالی و حسابی

 سال مالی

 م:چهلمادۀ 

 گردد.ختم می ،سی ام قوس سال بعدی سال مالی شرکت از اول جدی آغاز و در
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 دهیسیستم حسابداری و گزارشتهیۀ 

 م:یکچهل و مادۀ 

 های پیشنهادی( و رهنمودIFRSدهی مالی )المللی گزارشمطابق معیارهای بین ،دهی مالی شرکتسیستم حسابداری و گزارش

 گردد.هیئت نظارت، تهیه می

 استفاده از جدول معیارهای حسابات مالی

 وم:چهل و دمادۀ 

در اجرای امور مالی و حسابی استفاده  که توسط هیئت نظارت تهیه گردیده ( شرکت از جدول معیارهای حسابات مالی۱) 

 نماید.می

را تطبیق نموده و سیستم حسابات مالی کمپیوتری  (Double-Entry( شرکت مکلف است، سیستم حسابداری دوطرفه )۲)

 )الکترونیکی( را بر اساس پیشنهاد ارائه شده از طرف هیئت نظارت، عملی نماید.

 ) تفتیش( صورت حساباتبررسی 

 م:سوچهل و مادۀ 

 گردد.( صورت حساب سالانۀ شرکت در هر سال بررسی می۱)

 د.درگمیبررسی  ،های دولتیش( مالی، مطابق احکام قانون شرکت( حسابات مالی شرکت از جانب بررس )مفت۲)

 گردد.ارائه می ،( صورت حسابات مالی بررسی شدۀ شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی3)

دارۀ عالی امطابق احکام قانون  ،صورت ضرورت توسط ادارۀ عالی تفتیشهای اقتصادی، مالی و حسابی شرکت در ( فعالیت4)

 د.درگمیبررسی ، تفتیش

  بررس )مفتش(استخدام 

 م:چهارچهل و مادۀ 

از شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های کار بررس ) مفتش( مالی خارج مزد استخدام، عزل، نحوۀ عقد قرارداد و پرداخت 

 گیرد.دولتی، صورت می

 توزیع مفاد سهام

 م:پنجچهل و مادۀ 

فاد سهام موافقۀ قبلی هیئت نظارت، پالیسی م باهای دولتی و این اساسنامه تواند، مطابق احکام قانون شرکتی( هیئت مدیره م۱)

 سرمایه را اعلام و زمینۀ تأدیه آنرا از طرف شرکت فراهم نماید.

 گیرد.های دولتی، صورت میام شرکت، مطابق احکام قانون شرکت( توزیع مفاد سه۲)
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 بودجۀ شرکت

 م:ششچهل و مادۀ 

 گیرد.های دولتی، صورت میقانون شرکتجۀ شرکت، مطابق احکام طرح، ترتیب، تصویب و اجرای بود

 ارائه گزارش

 تم:چهل و هفمادۀ 

، عواید و مصرارف خویش را طور ماهوار به ریاسرت عمومی ادارۀ امور ریاست اجراأت، گزارش مکلف اسرت( شررکت ۱)

 د.ارائه نمای ،اسلامی افغانستانجمهوری 

( این ماده را توحید ۱افغانستان مکلف است، گزارش مندرج فقرۀ )( ریاسرت عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری اسلامی ۲)

 ارائه نماید. ،کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شورای عالی اقتصادی و و طور ربعوار به

 د.تهیه و نشر نمای ،های دولتیام قانون شرکتخویش را مطابق احک ۀ، گزارش سالانت مکلف استک( شر3)

 فصل پنجم

 احکام متفرقه

 انحلال و تصفیۀ شرکت

 م:شتچهل و همادۀ 

شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی براساس پیشنهاد وزارت مالیه، موافقۀ  واگذاری یا انحلال ( ادغام، انقسام،۱)

 گیرد.صورت می ،هیئت نظارت و تصویب کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان

 گیرد.مطابق احکام قانون شرکت های دولتی و طرزالعمل مربوط، صورت می( مراحل تصفیه و تطبیق حسابات در شرکت، ۲)

 ایجاد سیستم الکترونیکی و نگهداری اسناد

 :چهل و نهم مادۀ

ولتی، های دو حقوقی، مطابق احکام قانون شرکت( شرکت جهت ثبت، نگهداری و استفادۀ بعدی اسناد مالی، حسابی ۱)

 برد.و سافت کاپی ایجاد و بکار میسیستم الکترونیکی را به تفکیک هارد 

 د. گرد( سیستم نگهداری اسناد شرکت، جهت ارائه گزارش و معلومات مورد نیاز به ادارات ذیربط وصل )لینک( می۲)

 ایجاد ویب سایت

 :پنجاهممادۀ 

احکام قانون  مطابق بت سالم،ها، ابتکارات، تشویق کارکنان و فراهم نمودن زمینۀ رقاآورد ها، دستشرکت جهت نشر فعالیت

 نماید.های دولتی، ویب سایت را ایجاد میشرکت
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 اسناد مدار اعتبار

 م:یکپنجاه و  مادۀ

نامه ها، اسناد حواله و سایر اسناد مالی شرکت که مطابق احکام قانون امضاء توافق، قرارداد ها، ماموال منقول و غیرمنقولاسناد 

 باشد.گردیده باشد، مدار اعتبار می

 اسرار شرکتحفظ 

 وم:پنجاه و دمادۀ 

ی، مکلف به های دولتمالی، مطابق احکام قانون شرکت )مفتشین( و بررسانشرکت ، کارکنان اعضای هیئت مدیره، مسؤولین

 باشند.حفظ اسرار شرکت می

 تعدیل اساسنامه

 م:سوپنجاه و مادۀ 

تان مطابق احکام فغانسو تصویب کابینۀ جمهوری اسلامی ااحکام این اساسنامه به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت ( ۱)

 .می گرددهای دولتی، تعدیل قانون شرکت

احکام قانون ، دولتیهای احکام قانون شرکت بااساسنامه حکمی از احکام این  درصورت تشخیص عدم مطابقت( 2)

 رجح دانسته می شود.های دولتی مُشرکت

 مُهر و نشان

 م:چهارپنجاه و مادۀ 

 باشد.شرکت، دارای مُهر و نشان مخصوص می

 تاریخ انفاذ 

 م:پنجپنجاه و مادۀ 
( 333)  منتشرۀ جریدۀ رسمی شمارهحجاری و نجاری  دستگاه اساسنامۀ و این اساسنامه از تاریخ  نشر در جریدۀ رسمی نافذ

 گردد.لغو می  ۲۲/۲/۱355مؤرخ 

 



 

 

  حکم

  جمهوری اسلامی افغانستان رئیس

دولتی فارمسی ابن سینا اساسنامۀ شرکت انفاذ در مورد  

(4422شماره )  

9099/ 9 / 03تاریخ:   

 مادۀ اول:

( مؤسخ  72شاار س)   ن مۀ شاات د لتی ف ر سم ااف این ساا ن  سا  س یس اساا   م اا یۀاساا ساا

گت د)  ت اا    م لۀ( 55( ر اال ت  5 یس لاخل اساام مف ارن ت اا       ی نۀ جره سی 91/9/9099

 لاسم. اسد، منظ سمف

 مادۀ دوم:

لس جت دۀ  ا ن حکم هرتا) ی  م ا یۀ   ی نۀ جره سی اسام مف ارن ت ا    ت م ن اسا سن مۀ م   س

 سسرف تشتگتلل.

 

 محمد اشرف غنی

 رئیس جمهوری اسلامی افغانستان



 

 

 مصوبۀ 

  جمهوری اسالمی افغانستانکابینۀ 

دولتی فارمسی ابن سینا اساسنامۀ شرکت طرح در مورد  

 

(72شماره )  

81/9/8999تاریخ:    

ؤرخ در جلسۀ ماساسنامۀ شرکت دولتی ابن سینا را طرح  ،کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان

 .قرار دادمادۀ مورد تصویب ( 55( فصل و )5به داخل )خویش 81/9/8999

 

 محمد اشرف غنی

 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
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 فارمسی ابن سینا دولتی شرکتاساسنامۀ 

 فصل اول

 احکام عمومی

 مبنی

 مادۀ اول:

 این اساسنامه در روشنی احکام مواد پنجم و ششم قانون شرکت های دولتی، وضع گردیده است.

 اهداف شرکت

 مادۀ دوم:

 نماید:به منظور تحقق اهداف ذیل، فعالیت می فارمسی ابن سیناشرکت دولتی 

 اصل مؤثریت، کیفیت، شفافیت و رقابت. بر و محصولات صحیتولید و تورید ادویه  افرشد و انکش -1

 ملی و بین المللی. معیارهای در مطابقت با محصولات صحی عرضۀ خدمات ادویه و تولید و  -2

فراهم نمودن زمینۀ سهم گیری شرکت، جهت تحقق اهداف انکشاف ملی، رشدد اقتصدادی، توسدعۀ  -3

 شغل.اجتماعی و ایجاد 

 فراهم نمودن زمینۀ جذب سرمایه گذاری خصوصی در شرکت. -4

 کسب منفعت و تقویت بنیه مالی کشور. -5

 اصطلاحات

 مادۀ سوم:

 اصطلاحات مندرج مداد  سدوم قدانون شدرکت هدای دولتدی کده در ایدن اساسدنامه از عن تدذکر بعمدل 

 نماید.عمده است، همان مفاهیم را افاده می

 نام اختصاری

 رم:مادۀ چها

 شود.این اساسنامه بنام شرکت یاد می در فارمسی ابن سینا( شرکت 1)

 گردد.( هیئت نظارت شرکت های دولتی در این اساسنامه به نام هیئت نظارت یاد می2)

 دفتر شرکت

 مادۀ پنجم:

 کشدورنقدا  متتلد  و نماینددگی هدای عن عندالودرورت در  بدوده کابلدفتر مرکزی شرکت در شهر 

 تواند.میتأسیس شده 

 شرکت شخصیت

 ششم:مادۀ 

 باشد.می مستقلبیلانس حسابی و شتصیت حکمی دارای  ،شرکت



2 

 

 رعایت اسناد تقنینی

 مادۀ هفتم:

شرکت در فعالیت های خود احکام قانون اساسی افغانستان، قانون شرکت های دولتی، ایدن اساسدنامه و 

 نماید.سایر اسناد تقنینی مرتبط را رعایت می

 های شرکتاحیتوظایف و صل

 مادۀ هشتم:

 باشد:شرکت دارای وظای  و صلاحیت های ذیل می( 1)

 .مربو  یو مال یانکشافبازسازی،  ،یتجارت ،یاتیعمل یهابرنامه ها و پلان ح،یلوا قیطرح و تطب -1

سیسدتم و  مجاز تولید و تورید ادویه و محصولات صحی مورد نیاز جامعه در مطابقت به لیست ادویه -2

 کشور. صحی

و  ، ادارات دولتدیتهیه و تدارک ادویه و محصولات صحی با کیفیت مورد نیاز دواخانده هدای دولتدی -3

 .متقاضیان سایر

 و محصولات صحی مورد نیاز مریض و مریوداران از طریق دواخانه های دولتی.توزیع و فروش ادویه  -4

اشتاص  ریو سا یردولتیو غ یدارات دولتبا اضرورت مورد  مواد هیو تهمحصولات  ۀعقد قرارداد عرض -5

 .با در نظرداشت احکام اسناد تقنینی مربو  یو حکم یقیحق

 .یالملل نیو ب یمل یو ستندرد ها ارهایشده مطابق مع دیمحصولات تول یبسته بند -6

 .یعصر یشرکت با استفاده از تکنالوژ یبتش هاتمام متداوم  زیتجهبازسازی و   -7

مربدو  در سدطح  صحی از طریدق شدعباتمحصولات  و دواییعرضۀ خدمات بهتر  و توسعۀانکشاف  -8

 .کشور

و ،فندی یکیتتنمسدلکی،  هدای و مهارت کارکنان در بتش سطح دانش یارتقافراهم نمودن زمینۀ  -9

 .یادار

دولتدی و  سدکتورجارب به محصلین رشته فارمسی مساعد ساختن شرایط عموزش علمی و انتقال ت -11

 خصوصی.

 فراهم نمودن زمینۀ اشتغال زایی بیشتر به فارمسستان و سایر اشتاص واجد شرایط. -11

 .انبازاریابی جهت ارتقای سطح عواید و جلب رضایت مشتری استفاده از روش های مؤثر -12

 .مطابق اسناد تقنینی یدهو گزارش یتدارکات ،یحساب ،یمؤثر و شفاف مال ستمیس جادیا -13

 .مربو خصوصی در فعالیت های  رسکتو جلب سرمایه گذاری -14

 .اداریدر بتش های مسلکی، تتنیکی، فنی و  مربو فراهم نمودن تسهیلات کاری برای کارکنان  -15

فدروش قبل از اساسنامه و  نیبعد از انفاذ امربو  را منقول  ریمنقول و غ اموال شرکت مکل  است، (2)

 .به نرخ روز تثبیت و تعیین ارزش نماید ،سهام
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نۀ جمهوری اسلامی افغانستان، مطدابق احکدام قدانون، یکابتصویب ( اموال غیر منقول شرکت، بعد از 3)

 تواند.فروش و انتقال شده می

ید هیئت نظارت بده کرایده یدا منقول مازاد مربو  را بعد از تأی تواند، اموال منقول و غیر( شرکت می4)

 اجاره دهد.

 

 فصل دوم

 سرمایه و سهام شرکت

 هسرمای

 مادۀ نهم:

و  هفصدد و و هشت هزار و هفتاد هفده میلیون دوصد( 17278759مبلغ ) ،جموع سرمایۀ شرکت( م1)

 باشد.افغانی می هپنجاه ن

 باشد.سهام میده هزار افغانی ( 11111)مبلغ ( سرمایۀ شرکت منقسم به 2)

 گذاری سهامقیمت

 مادۀ دهم:

فغانی بوده که بعد از تقسیم مجموع سرمایه بر سدهام، ادو هزار ( 2111( ارزش اسمی هر سهم مبلغ )1)

 گردد.تعیین می

 گیرد.( تعدیل ارزش اسمی سهم به اساس پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت، صورت می2)

مدالی و مههدر ومسدؤول ( اسناد سهم بعد از پرداخت کامل ارزش عن به اموای رئیس کمیتۀ اجرایدی 3)

 گردد.ثبت و صادر می ،شرکت به نام سهامدار

حاوی ارزش سهام، اسم و موقعیت دفتدر مرکدزی شدرکت، اسدم و نمبدر تدذکر   ،( سند سهم شرکت4)

 شددود و تعددداد سددهامی کدده سددند متددذکره متوددمن عن اسددت، شددتک کدده سددهم بددرایش صددادر می

 باشد.می

 سهامداران شرکت

 مادۀ یازدهم:

 د.در شرکت سهامدار دولتی می باش ،وزارت مالیه( 1)

ارت مالیده و تصدویب به پیشدنهاد وزخصوصی و اشتاص حقیقی و حکمی  دولتی ادارات( وزارت ها، 2)

 اسلامی افغانستان به حیث سهامدار شرکت دولتی بوده می توانند. کابینۀ جمهوری

موافقه وزارت مالیه و تصویب کابیندۀ تائید هیئت نظارت،  ،مدیره هیئت( سرمایه شرکت به پیشنهاد 3) 

 تواند.شده می کافغانستان تزئید یا تنقیوری اسلامی جمه

 باشد.متناسب به انداز  سهم عن می ،شرکت( مسؤولیت و صلاحیت سهامدار 4) 

 تواند، شرکت تابعه )فرعی( را مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، تأسیس نماید.( شرکت می5)



4 

 

 انتقال سهام و توزیع مفاد

 مادۀ دوازدهم: 

 فروش سهام شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، صورت می گیرد. ( صدور و1)

اعدم از دولتدی و ( خرید، فروش و انتقال سهم میان سهامداران و سدایر اشدتاص حقیقدی و حکمدی 2)

به تأیید هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت یا مجمع عمومی سهامداران شرکت، بعد از ثبت خصوصی 

 باشد.ار اعتبار میدر دفتر سهام شرکت، مد

( هرگاه انتقال سهم بنابر دلایل مؤجه صورت گرفته نتواند، هیئت مدیره بعد از تأیید هیئت نظارت به 3)

 نماید.استرداد قیمت سهم، اقدام می

نحو  استفاده از مفاد به پیشنهاد هیئدت مددیره، تأییدد هیئدت نظدارت و تصدویب مجمدع عمدومی ( 4)

 گیرد.سهامداران صورت می

 اموال منقول و غیرمنقول به حیث سهم

 مادۀ سیزدهم:

و بعد از تأییدد  ارزش تعیین ،مؤظ توسط کمیته  ،غیرمنقول در صورت ضرورت شرکتوال منقول و دام

 تواند.هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت و مجمع عمومی سهامداران به حیث سهم قبول شده می

 ایجاد ذخایر مالی

 مادۀ چهاردهم:

غیرمنقول، توسعۀ فعالیت ها،  منقول وبه منظور اعمار، ترمیم و احیای مجدد اموال  ،تواندمی ( شرکت1)

 ارتقای ظرفیت و تشویق کارکنان مربو  از مفاد خالک خویش ذخایر ذیل را ایجاد نماید:

 ذخیر  توسعوی از یک الی پانزده فیصد. -1

 ذخیر  تشویقی از یک الی سه فیصد. -2

 از یک الی دو فیصد. ذخیر  احتیاطی -3

 تواند.بیشتر بوده نمی ،فیصد مفاد خالک شرکتبیست  (%21) ( این ماده از1مندرج فقر  ) ( ذخایر2)

 نماید.می مدیریت ،( هیئت مدیره از طرز استفاد  ذخایر مندرج این ماده3)

 استفاده از سرمایه

 مادۀ پانزدهم:

 نظوری هیئت نظدارت از سدرمایۀ اصدلی و مفداد خدالک بعد از موافقۀ وزارت مالیه و م ،تواندشرکت می

و سایر مصارف، مطدابق احکدام  دیۀ مالیه، محصول، دیوناجهت بهبود و توسعۀ فعالیت هدفمند بعد از ت

 قانون شرکت های دولتی و این اساسنامه استفاده نماید.
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 حساب بانکی

 مادۀ شانزدهم:

مربو ، مطابق احکام قدانون  جام فعالیت های اقتصادیانه و داری سرمایتواند، جهت نگه( شرکت می1)

 شرکت های دولتی، حساب بانکی را در داخل کشور افتتاح نماید.

( استفاده از حساب بانکی طبق پالیسی تأیید شد  هیئت مددیره و منظدوری هیئدت نظدارت، توسدط 2)

 گیرد.کمیتۀ اجرائی، صورت می

 حقوق و امتیازات

 مادۀ هفدهم:

امتیازات کارکنان شرکت با رعایت احکام قانون شرکت های دولتی توسط کمیتدۀ اجرائدی ( حقوق و 1)

 گردد.و بعد از منظوری هیئت نظارت، تطبیق میتایید هیئت مدیره طرح، از طرف 

شد  شرکت بدا درنظرداشدت خصوصدیات و  مطابق قواعد داخلی منظور ،شرکت( انداز  مزد کارکنان 2)

اساس اهلیدت و سدطح  شرکت، میزان مشارکت شرکت در اقتصاد ملی، بر اهمیت وظیفه، وضعیت مالی

 گردد.تعیین می ،مهارت کارکنان

 ا درنظرداشت منافع درازمدت شدرکت،( انداز  مزد اعوای تمام وقت هیئت مدیره و کمیتۀ اجرائی ب3)

 گردد.می عیینت ،بق احکام قانون شرکت های دولتیاطم

 ها عقد موافقت نامه ها و قرارداد

 مادۀ هجدهم:

 مطابق احکدام ،المللیات ملی و بینتواند، جهت تحقق اهداف مندرج این اساسنامه با مؤسسشرکت می

قانون شرکت های دولتی، قرارداد های مشارکت عامه و خصوصی، موافقتنامه هدا و قدرارداد هدا را عقدد 

 نماید.

 ه و محصولمالیدیه ات

 مادۀ نزدهم:

 دیه نماید.اکام قوانین مربو ، مالیه و محصول را تشرکت مکل  است، مطابق اح
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 فصل سوم

 تشکیلات شرکت

 تشکیلات

 مادۀ بیستم:

 متشکل است از:شرکت 

 .مجمع عمومی سهامداران -1

 هیئت مدیره. -2

 کمیتۀ اجرائی. -3

 مجمع عمومی سهامداران

 مادۀ بیست و یکم:

 باشد.حکمی سهامدار می متشکل از اشتاص حقیقی و ،مجمع عمومی سهامداران

 وظایف و صلاحیت های مجمع عمومی سهامداران

 مادۀ بیست و دوم:

مجمع عمومی سهامداران، وظای  و صلاحیت های خویش را مطابق احکام قانون شدرکت هدای دولتدی  

 نماید.مال میداعاجراء و 

 کسب نظر هیئت مدیره و ثبت تصامیم

 مادۀ بیست و سوم:

صصدی، نظدر تصدمیم در مدوارد سدکتوری و تت اتتداذ د، جهتواندتداران میددسهاممجمع عمومی ( 1)

 د.نمای کسبهیئت مدیره را 

 گردد.می در دفترمتصوص، ثبت رانسهامدامجمع عمومی تصامیم ( 2)

 هیئت نظارت 

 مادۀ بیست و چهارم:

وظای  و صلاحیت های خدویش را  اعوای هیئت نظارت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی تعیین

 نمایند.اعمال میاجراء و 

 هیئت مدیره

 بیست و پنجم:مادۀ 

 قددانون مطددابق احکددام  شددرکت، مدددیریت( هیئددت مدددیره، نقددش مرکددزی و اسددتراتی یک را در 1)

 نماید.می اءشرکت های دولتی ایف

 . باشد( هیئت مدیره به هیئت نظارت و مجمع عمومی سهامداران، پاستگو می2)
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 در هیئت مدیره شرایط عضویت

 بیست و ششم:مادۀ 

برای نامزد عوویت هیئت مدیره، علاوه بر شرایط مندرج قانون شرکت های دولتی، داشتن حداقل سدند 

 باشد.نیز شر  مییا رشته مربو  فعالیت شرکت، منجمنت ، اقتصاد هایلیسانس یکی از رشته 

 ترکیب هیئت مدیره

 بیست و هفتم:مادۀ 

 باشد.عوو بصورت تاق می هفت سه الیمرکب از  ،هیئت مدیر  شرکت( 1)

ط ایاجرائی هیئت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی و رعایت شدر ( یک ثلث اعوای غیر2)

 گردند.مندرج ماد  بیست و ششم این اساسنامه، تعیین می

 استعفاء

 مادۀ بیست و هشتم:

توانندد، اسدتعفاء دیره، مطابق احکام قانون شرکت های دولتدی میاجرائی هیئت م اعوای اجرائی و غیر

 دهند.

 وظایف و صلاحیت های هیئت مدیره

 مادۀ بیست و نهم:

اعمدال  اجراء و وظای  و صلاحیت های خویش را مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، ،هیئت مدیره

 نماید.می

 اطلاع دهی از تدویر جلسه

 مادۀ سی ام:

از تاریخ، وقت و مکان تدویر جلسه به هیئت مدیره حداقل  تۀ اجرائی شرکت مکل  استئیس کمی( ر1)

 ( ساعت قبل از تدویر جلسه اطلاع دهد، مگر اینکه اعوای هیئت مدیره طور دیگر موافقه نمایند.48)

دعدوت نمایدد، در ایدن  مربو تواند، از مسؤولین شرکت جهت اشتراک در جلسات ( هیئت مدیره می2)

 باشند.مسؤولین شرکت بدون حق رأی می صورت

 جلسات هیئت مدیره

 مادۀ سی و یکم:

 گردد.دایر می ،جلسات هیئت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی
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 ارائه شکایت

 مادۀ سی و دوم:

 توانند، شکایت خویش را در ارتبا  به امور شرکت، مطدابق احکدام قدانوناشتاص حقیقی و حکمی می

های دولتی و این اساسنامه به رئیس کمیتۀ اجرائی ارائده نمایندد. در صدورت عددم قناعدت بده  شرکت 

 توانند به هیئت نظارت مراجعه نمایند.تصمیم رئیس کمیتۀ اجرائی، می

 استخدام متخصصین

 مادۀ سی و سوم:

هیئدت المللی شرکت، به پیشنهاد کمیتۀ اجرائدی، تأییدد هیئدت مددیره و تصدویب ( متتصصین بین1)

 گردند.استتدام می ت های دولتی و سایر اسناد تقنینینظارت، مطابق احکام قانون شرک

 رعایدت احکدام با مربو تواند، متتصصین داخلی را جهت تطبیق بهتر اهداف و پالیسی ( شرکت می2)

 استتدام نماید.، قانون شرکت های دولتی

 تشکیل کمیتۀ اجرائی 

 مادۀ سی و چهارم:

 شرکت متشکل است از: کمیتۀ اجرائی

 شرکت به حیث رئیس. )رئیس اجرائی (عمومی رئیس -1

 مالی و اداری شرکت به حیث عوو.ل مسؤو -2

 عملیاتی شرکت به حیث عوو.مسؤول  -3

 تجارتی شرکت به حیث عوو.مسؤول  -4

 رئیس کمیتۀ اجرائی 

 مادۀ سی و پنجم:

 باشد.امور شرکت می( رئیس کمیتۀ اجرائی ممثل قانونی و مسؤول پیشبرد 1)

برای مدت سه سال تعیین و  ،مطابق احکام قانون شرکت های دولتی ،( رئیس و اعوای کمیتۀ اجرائی2)

 باشد.ها صرف برای یک دور  دیگر مجاز مینمایند. تعیین مجدد عنایفای وظیفه می

 وظایف و صلاحیت های کمیتۀ اجرائی 

 مادۀ سی و ششم:

 ، اجدراء وصلاحیت های خود را مطابق احکدام قدانون شدرکت هدای دولتدی ( کمیتۀ اجرائی وظای  و1)

 نماید.می مالداع

 نماید.( کمیتۀ اجرائی به منظور تنظیم امور اجرائی در هفته یک یا دو بار، جلسه دایر می2)

 باشد.( نصاب تدویر جلسه کمیتۀ اجرائی، حوور اکثریت اعوای عن می3)

 گردد.میمربو ، ثبت دفتر در کثریت عرای اعوای حاضر جلسه اتتاذ و به ا ( تصامیم کمیتۀ اجرائی4)
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 کارکنان شرکت ، تبدیلی و عزلاستخدام

 مادۀ سی و هفتم:

در مشوره با کمیسیون مسدتقل اصدلاحات مطابق احکام قانون شرکت های دولتی ، ( کارکنان شرکت1)

داخلدی منظدور شدد  شدرکت  اداری و خدمات ملکی از فهرست اشتاص واجد شدرایط، مطدابق قواعدد

 استتدام، تبدیل و عزل می گردند.

 باشد.رکت، قابل تطبیق نمیدد( قانون کارکنان خدمات ملکی بر مسؤولین و سایر کارکنان ش2)

 تطبیق پروژه ها از طریق مشارکت عامه و خصوصی

 مادۀ سی و هشتم:

 ،های مربو  را با سکتور خصوصیتواند، مطابق احکام قانون مشارکت عامه و خصوصی، پروژه شرکت می

 تطبیق نماید.

 وظایف کمیتۀ بررسی )تفتیش(

 مادۀ سی و نهم:

 نماید.می اجراءمطابق احکام قانون شرکت های دولتی، وظای  خویش را  ،تفتیش(کمیتۀ بررسی)

 

 فصل چهارم

 امور مالی و حسابی

 سال مالی

 مادۀ چهلم:

 گردد.ختم می ،قوس سال بعدی سال مالی شرکت از اول جدی عغاز و در سی ام

 تهیۀ سیستم حسابداری و گزارش دهی

 مادۀ چهل و یکم:

مطدابق معیدار هدای بدین المللدی گزارشددهی مدالی  ،دهی مدالی شدرکت سیستم حسابداری و گزارش

(IFRSو رهنمود های پیشنهادی هیئت نظارت، تهیه می ).گردد 

 استفاده از جدول معیارهای حسابات مالی

 و دوم: مادۀ چهل

در اجرای امور مالی  ،که توسط هیئت نظارت تهیه گردیده ( شرکت از جدول معیارهای حسابات مالی1)

 نماید.و حسابی استفاده می

( را تطبیدق نمدوده و سیسدتم Double-Entry( شرکت مکل  است، سیستم حسابداری دوطرفده )2)

رائده شدده از طدرف هیئدت نظدارت، عملدی )الکترونیکی( را بر اساس پیشنهاد ا کمپیوتریحسابات مالی

 نماید.
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 بررسی ) تفتیش( صورت حسابات

 مادۀ چهل و سوم:

 گردد.( صورت حساب سالانۀ شرکت در هر سال بررسی می1)

بررسی  ،( حسابات مالی شرکت از جانب بررس )مفتش( مالی، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی2)

 .گرددمی

 ارائده  ،شدد  شدرکت، مطدابق احکدام قدانون شدرکت هدای دولتدی ( صورت حسدابات مدالی بررسدی3)

 گردد.می

مطدابق  ،ورت ضرورت توسط ادار  عالی تفتدیش( فعالیت های اقتصادی، مالی و حسابی شرکت در ص4)

 گردد.بررسی می، ادار  عالی تفتیشاحکام قانون 

 استخدام بررس )مفتش(

 مادۀ چهل و چهارم:

مفتش( مالی خارج از شرکت، مطابق احکام کار بررس ) مزداد و پرداخت استتدام، عزل، نحو  عقد قرارد

 گیرد.قانون شرکت های دولتی، صورت می

 توزیع مفاد سهام

 مادۀ چهل و پنجم:

موافقۀ قبلی هیئت  باتواند، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی و این اساسنامه ( هیئت مدیره می1)

 را اعلام و زمینۀ تأدیه عنرا از طرف شرکت فراهم نماید.نظارت، پالیسی مفاد سهام سرمایه 

 گیرد.( توزیع مفاد سهام شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، صورت می2)

 بودجۀ شرکت

 مادۀ چهل و ششم:

 گیرد.طرح، ترتیب، تصویب و اجرای بودجۀ شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، صورت می

 ارائه گزارش

 چهل و هفتم: مادۀ

، گزارش اجراعت، عواید و مصارف خویش را طور ماهوار به ریاست عمدومی ادار  مکل  استشرکت ( 1)

 د.ئه نمایاار ،هوری اسلامی افغانستانامور ریاست جم

( 1ریاست عمومی ادار  امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان مکل  است، گزارش مندرج فقدر  )( 2)

ارائده  ،کابینۀ جمهدوری اسدلامی افغانسدتانشورای عالی اقتصادی و طور ربعوار به  این ماده را توحید و

 نماید.

و نشدر  تهیده ،، گزارش سالانه خویش را مطابق احکام قانون شرکت های دولتدیمکل  است( شرکت 3)

 د.نمای
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 فصل پنجم

 احکام متفرقه

 انحلال و تصفیۀ شرکت

 مادۀ چهل و هشتم:

شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی براساس پیشدنهاد  ری یا انحدلالغام، انقسام، واگذا( اد1)

 گیرد. صورت می ،جمهوری اسلامی افغانستانوزارت مالیه، موافقۀ هیئت نظارت و تصویب کابینۀ 

( مراحل تصفیه و تطبیق حسابات در شرکت، مطابق احکام قانون شرکت هدای دولتدی و طرزالعمدل 2)

 د.مربو ، صورت می گیر

 یاعن فعالیت می نمود، در صورتی که اموال منقول  سکتور( وزارت صحت عامه که تصدی فارمسی در 3)

 عن را به شرکت تسلیم نماید. ،غیرمنقول تصدی یا اسناد عن ها را در تصرف داشته باشد، مکل  است

 ایجاد سیستم الکترونیکی و نگهداری اسناد

 مادۀ چهل و نهم:

 هداری و استفاد  بعدی اسناد مالی، حسابی و حقدوقی، مطدابق احکدام قدانون ( شرکت جهت ثبت، نگ1)

 برد.شرکت های دولتی، سیستم الکترونیکی را به تفکیک هارد و سافت کاپی ایجاد و بکار می

( سیستم نگهداری اسناد شرکت، جهت ارائه گزارش و معلومات مدورد نیداز بده ادارات ذیدربط وصدل 2)

 گردد. )لینک( می

 اد ویب سایتایج

 مادۀ پنجاهم:

 رکنان و فدراهم نمدودن زمیندۀ رقابدتها، ابتکارات، تشویق کاعورد شرکت جهت نشر فعالیت ها، دست

 نماید.سالم، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، ویب سایت را ایجاد می

 اسناد مدار اعتبار

 مادۀ پنجاه و یکم:

ها، اسناد حواله و سایر اسناد مالی شرکت کده  موافقت نامها، ، قرارداد هموال منقول و غیر منقولااسناد 

 باشد.مدار اعتبار می امواء گردیده باشد، ،احکام قانون مطابق

 حفظ اسرار شرکت

 مادۀ پنجاه و دوم:

مالی، مطابق احکدام قدانون شدرکت )مفتشین(اعوای هیئت مدیره، مسؤولین شرکت، کارکنان و بررسان

 باشند.اسرار شرکت می های دولتی، مکل  به حفظ
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 تعدیل اساسنامه

 پنجاه و سوم:مادۀ 

و تصدویب کابیندۀ جمهدوری  رتهیئدت نظداییدد ااسنامه به پیشنهاد هیئت مددیره، تاحکام این اس( 1)

 .گرددمیافغانستان مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، تعدیل  اسلامی

، دولتی های احکام قانون شرکتبا ساسنامه از احکام این ادر صورت تشتیک عدم مطابقت حکمی  (2)

 شود.احکام قانون شرکت های دولتی مرجح دانسته می

 مُهر و نشان

 مادۀ پنجاه و چهارم:

 باشد.شرکت، دارای مههر و نشان متصوص می

 انفاذ تاریخ 

 پنجاه و پنجم:مادۀ 

دوا سازی )فارمسی( نافذ شده و اساسنامۀ تصدی امور  این اساسنامه از تاریخ  نشر در جرید  رسمی نافذ

 .گرددمی لغوق   .هد14/6/1422( مؤرخ 582توسط فرمان شماره )



 

 

  حکم

  جمهوری اسلامی افغانستان رئیس

  تور افغان دولتی شرکت اساسنامۀ انفاذدر مورد 

(5462شماره )  

 03/9/9099تاریخ: 

 مادۀ اول:

تسبیم  81/9/8999(  ؤرخ 72) به اساس   ووب  شاسر ته را  تور افغسن دولتی شاکت  اساسسامس  

 دارم.  ی ید  اس ،  مظوردگک توویب   سد( 55( فول و )5به داخل )اسلس ی افغسنستسن  جاهوری 

 مادۀ دوم:

در جکیدۀ  این حکم هاکا  بس  واوب  تسبیم  جاهوری اسالس ی افغسنساتسن و  تن اساسسمس     تور

 رسای نشکگکدد.

 

 محمد اشرف غنی

 رئیس جمهوری اسلامی افغانستان



 

 

 مصوبۀ 

  جمهوری اسالمی افغانستانکابینۀ 

تور افغان دولتی شرکت اساسنامۀ طرح در مورد  

 

(72شماره )  

81/9/8999تاریخ:   

 رخ در جلسۀ مؤرا  تور افغان دولتی شرکت اساسنامۀطرح  ،کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان

 .مورد تصویب قرار داد هماد( 55( فصل و )5به داخل )خویش 81/9/8999

 

 محمد اشرف غنی

 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
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 افغان تورشرکت دولتی اساسنامۀ 

 فصل اول

 احکام عمومی

 مبنی

 اول:مادۀ 

 های دولتی، وضع گردیده است.حکام مواد پنجم و ششم قانون شرکتاین اساسنامه در روشنی ا

 اهداف شرکت

 دوم:مادۀ 

 نماید:به منظور تحقق اهداف ذیل، فعالیت می تور افغانشرکت دولتی 

 .با درنظرداشت اصل مفیدیت، موثریت و رقابت )توریزم( سیاحتتوسعه و انکشاف صنعت  -۱

با احکام قوانین، اصول و تعهدات ملی و بین  مطابقطور معیاری  توریزم(صنعت سیاحت ) ۀزمین فراهم نمودن -2

 المللی.

فراهم نمودن زمینه سهم گیری شرکت، جهت تحقق اهداف انکشاف ملی، رشد اقتصادی، توسعه اجتماعی و  -3

 ایجاد شغل.

 فراهم نمودن زمینه جذب سرمایه گذاری خصوصی در شرکت. -4

 مالی شرکت. نیهبُ تقویت کسب منفعت و -5

  اصطلاحات

 سوم:مادۀ 

که در این اساسنامه از آن تذکر بعمل آمده است، همان  اصطلاحات مندرج مادۀ سوم قانون شرکت های دولتی

 نماید.مفاهیم را افاده می

 نام اختصاری

 چهارم:مادۀ 

 شود.نام شرکت یاد میه این اساسنامه ب در تور افغان دولتی( شرکت ۱)

 گردد.( هیئت نظارت شرکت های دولتی در این اساسنامه به نام هیئت نظارت یاد می2)

 دفتر شرکت

 پنجم:مادۀ 

و نمایندگی های آن عندالضرورت در نقاط مختلف کشور تأسیس شده  بوده کابلدفتر مرکزی شرکت در شهر 

 تواند.می
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 شرکت شخصیت

 ششم:مادۀ 

 باشد.بیلانس حسابی مستقل می و شخصیت حکمیدارای شرکت، 

 رعایت اسناد تقنینی

 هفتم: مادۀ

اساسی افغانستان، قانون شرکت های دولتی، این اساسنامه و سایر شرکت در فعالیت های خود احکام قانون 

 نماید.اسناد تقنینی مرتبط را رعایت می

 های شرکتوظایف و صلاحیت

 هشتم:مادۀ 

 باشد:شرکت دارای وظایف و صلاحیت های ذیل می( ۱)
 .مربوططرح و تطبیق لوایح، برنامه ها و پلان های عملیاتی، تجارتی، بازسازی، انکشافی و مالی  -۱

و سایر نهاد های سکتور دولتی و  سیاحتی )توریزم( لمللیابین ها و مؤسساتارتباطات با سازمان  تأمین -2

 خصوصی.

 .مربوط خدمات سیاحتی به سیاحان ۀنرخنامترتیب  طرح و -3

 .کشور عنعنات و جاذبه های سیاحتی ،مراکز سیاحتی و معرفی فرهنگ ایجاد -4

 .خارجیداخلی و  برای سیاحان خدمات هوتل و سفر ها ۀتنظیم عرض -5

 تهیه وسایل ترانسپورتی هوایی و زمینی برای سیاحان. -6

  .انیمشتر تیرضا جلب و دیعوا سطح یارتقا جهت یابیبازار ثرؤم یها روش از استفاده -7

 .اسناد تقنینی مربوط مطابقه ها و مهمانان خان و سیاحان کارمندان خارجی ۀلات تمدید ویزیتأمین تسه -8

نی بر اصل مفیدیت، رقابت و بهبود تمب صنعت سیاحت )توریزم(زمینه های رشد و انکشاف  فراهم نمودن -9

 محیط زیست.

 .یادار و یکیتخن ،یمسلک یها بخش در کارکنان مهارت و دانش سطح یارتقا ۀنیزم نمودن فراهم -۱1

اص خبا ادارات دولتی، غیر دولتی و سایر اش داد عرضه خدمات سیاحتی و تهیه مواد مورد ضرورتعقد قرار -۱۱

 .با درنظرداشت احکام اسناد تقنینی مربوط حقیقی و حکمی

 .یادار و یفن ،یکیتخن ،یمسلک یها بخش در مربوط کارکنان یبرا یکار لاتیسهت نمودن فراهم -۱2

  .یعصر یتکنالوژ از استفاده با شرکت یها بخش تمام متداوم زیتجه و یبازساز -۱3

  .ینیتقن اسناد مطابق یده گزارش و یتدارکات ،یحساب ،یمال شفاف و مؤثر ستمیس جادیا -۱4

  .مربوطجلب سرمایه گذاری سکتور خصوصی در فعالیت های  -۱5

به  قبل از فروش سهام این اساسنامه ومنقول و غیر منقول مربوط را بعد از انفاذ  اموالشرکت مکلف است، ( 2)

 تثبیت و تعیین ارزش نماید. نرخ روز
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فروش و احکام قانون، مطابق کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان،  تصویببعد از اموال غیرمنقول شرکت، ( 3)

 تواند.شده می انتقال

 بعد از تائید هیئت نظارت به کرایه یا اجاره دهد. تواند، اموال منقول و غیر منقول مازاد مربوط را میشرکت  (4)

 فصل دوم

 سرمایه و سهام شرکت

 سرمایه

 نهم:مادۀ 

 باشد.افغانی میهفت میلیون چهارصد و چهار هزار و هشت ( 7414118) مبلغ ،( مجموع سرمایۀ شرکت۱)

 باشد.سهم میده هزار ( ۱10111) ( سرمایۀ شرکت منقسم به2)

 گذاری سهامقیمت

 دهم:مادۀ 

افغانی بوده که بعد از تقسیم مجموع سرمایه بر سهام، تعیین هزار  یک (۱111( ارزش اسمی هر سهم مبلغ )۱)

 گردد.می
 گیرد.( تعدیل ارزش اسمی سهم به اساس پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت، صورت می2)
مالی و مُهر شرکت به  ی و مسؤولرزش آن به امضای رئیس کمیتۀ اجرائسهم بعد از پرداخت کامل ا( اسناد 3)

 گردد.ثبت و صادر می ،نام سهامدار

حاوی ارزش سهام، اسم و موقعیت دفتر مرکزی شرکت، اسم و نمبر تذکرۀ شخص که  ،( سند سهم شرکت4)

 باشد.متضمن آن است، می شود و تعداد سهامی که سند متذکرهسهم برایش صادر می

 سهامداران شرکت

 یازدهم:مادۀ 

 باشد.دولتی می در شرکت سهامدار ،ت مالیهر( وزا۱)

به پیشنهاد وزارت مالیه و تصویب کابینۀ  خصوصی و اشخاص حقیقی و حکمی دولتی ادارات، ها ( وزارت2)

 انند.وتحیث سهامدار شرکت دولتی بوده می بهجمهوری اسلامی افغانستان 

سرمایه شرکت به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت، موافقه وزارت مالیه و تصویب کابینۀ جمهوری ( 3)

 تواند.افغانستان تزئید یا تنقیص شده میاسلامی 

 باشد.متناسب به اندازۀ سهم آن می ،شرکت ( مسؤولیت و صلاحیت سهامدار4)

 را مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، تأسیس نماید.تواند، شرکت تابعه )فرعی( ( شرکت می5)

 انتقال سهام و توزیع مفاد

  دوازدهم:مادۀ 

 گیرد.م قانون شرکت های دولتی، صورت می( صدور و فروش سهام شرکت، مطابق احکا۱)
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به خصوصی اعم از دولتی و ( خرید، فروش و انتقال سهم میان سهامداران و سایر اشخاص حقیقی و حکمی 2)

 ن شرکت، بعد از ثبت در دفتر سهامتأیید هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت یا مجمع عمومی سهامدارا

 باشد.شرکت، مدار اعتبار می
( هرگاه انتقال سهم بنابر دلایل مؤجه صورت گرفته نتواند، هیئت مدیره بعد از تأیید هیئت نظارت به استرداد 3)

 نماید.قیمت سهم، اقدام می
ۀ استفاده از مفاد به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت و تصویب مجمع عمومی سهامداران ( نحو4)

 گیرد.صورت می

 منقول به حیث سهم اموال منقول و غیر

 سیزدهم:مادۀ 

تأیید هیئت و بعد از  ارزش تعیین مؤظفتوسط کمیتۀ  ،منقول درصورت ضرورت شرکت اموال منقول و غیر

 تواند.هیئت نظارت و مجمع عمومی سهامداران به حیث سهم، قبول شده میمدیره و تصویب 

 ایجاد ذخایر مالی

 چهاردهم:مادۀ 

غیرمنقول، توسعۀ فعالیت ها، ارتقای  منقول و به منظور اعمار، ترمیم و احیای مجدد اموال ،تواندشرکت می( ۱)

 ظرفیت و تشویق کارکنان مربوط از مفاد خالص خویش ذخایر ذیل را ایجاد نماید:
 ذخیرۀ توسعوی از یک الی پانزده فیصد. -۱
 ذخیرۀ تشویقی از یک الی سه فیصد. -2

 خیرۀ احتیاطی از یک الی دو فیصد.ذ -3

 تواند.بیشتر بوده نمی ،مفاد خالص شرکت( بیست فیصد %21)( این ماده از ۱( ذخایر مندرج فقرۀ )2)

 نماید.می مدیریت( هیئت مدیره از طرز استفادۀ ذخایر مندرج این ماده 3)

 استفاده از سرمایه

 پانزدهم:مادۀ 

بعد از موافقۀ وزارت مالیه و منظوری هیئت نظارت از سرمایۀ اصلی و مفاد خالص جهت بهبود و  ،تواندشرکت می

ابق احکام قانون شرکت های ـارف، مطــایر مصـو س بعد از تادیۀ مالیه، محصول، دیونتوسعۀ فعالیت هدفمند 

 دولتی و این اساسنامه استفاده نماید.

 حساب بانکی

 شانزدهم:مادۀ 

مربوط، مطابق احکام قانون شرکت  و انجام فعالیت های اقتصادی تواند، جهت نگهداری سرمایۀمی( شرکت ۱)

 های دولتی، حساب  بانکی را در داخل کشور افتتاح نماید.
پالیسی تأیید شدۀ هیئت مدیره و منظوری هیئت نظارت، توسط کمیتۀ  ( استفاده از حساب بانکی مطابق2)

 گیرد.اجرائی، صورت می



 

5 
 

 ق و امتیازاتحقو

 هفدهم:مادۀ 

از  طرح، ( حقوق و امتیازات کارکنان شرکت با رعایت احکام قانون شرکت های دولتی توسط کمیتۀ اجرائی۱)

 گردد.و بعد از منظوری هیئت نظارت، تطبیق می تأییدهیئت مدیره  طرف
درنظرداشت خصوصیات و اهمیت شدۀ شرکت با  مطابق قواعد داخلی منظور ،شرکت ( اندازۀ مزد کارکنان2)

 ،اساس اهلیت و سطح مهارت کارکنان وظیفه، وضعیت مالی شرکت، میزان مشارکت شرکت در اقتصاد ملی، بر

 گردد.تعیین می
 رنظرداشت منافع درازمدت شرکت، مطابق( اندازۀ مزد اعضای تمام وقت هیئت مدیره و کمیتۀ اجرائی با د3)

 گردد.می تعیین ،احکام قانون شرکت های دولتی

 عقد موافقت نامه ها و قرارداد ها

 دهم:هجمادۀ 

المللی مطابق احکام قانون تواند، جهت تحقق اهداف مندرج این اساسنامه با مؤسسات ملی و بینشرکت می

 شرکت های دولتی، قرارداد های مشارکت عامه و خصوصی، موافقتنامه ها و قرارداد ها را عقد نماید.

 و محصوله مالیدیه أت

 نزدهم:مادۀ 

 دیه نماید.وانین مربوط، مالیه و محصول را تأشرکت مکلف است، مطابق احکام ق

 فصل سوم

 تشکیلات شرکت

 تشکیلات

 بیستم:مادۀ 

 متشکل است از:شرکت 

 .مجمع عمومی سهامداران -۱

 هیئت مدیره. -2

 کمیتۀ اجرائی. -3

 جمع عمومی سهامدارانم

 بیست و یکم:مادۀ 

 باشد.می سهامدارمتشکل از اشخاص حقیقی و حکمی  ،سهامداران مجمع عمومی
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 وظایف و صلاحیت های مجمع عمومی سهامداران

 بیست و دوم:مادۀ 

 و ءاجرا های دولتیقانون شرکت خویش را مطابق احکاممجمع عمومی سهامداران، وظایف و صلاحیت های 

 اعمال می نماید.

 کسب نظر هیئت مدیره و ثبت تصامیم

 بیست و سوم:مادۀ 

تصمیم در موارد سکتوری و تخصصی، نظر هیئت مدیره را اتخاذ د، جهت توانسهامداران میمجمع عمومی  (۱)

 نماید. کسب

 گردد.سهامداران در دفتر مخصوص، ثبت میتصامیم مجمع عمومی ( 2)

 هیئت نظارت 

 بیست و چهارم:مادۀ 

 اجراء و وظایف و صلاحیت های خویش راکام قانون شرکت های دولتی تعیین و اعضای هیئت نظارت، مطابق اح

 نمایند.اعمال می

 هیئت مدیره

 پنجم: بیست ومادۀ 

قانون شرکت های دولتی ایفاء مطابق احکام  شرکت، مدیریت( هیئت مدیره، نقش مرکزی و استراتیژیک را در ۱)

 نماید.می

 باشد. ( هیئت مدیره به هیئت نظارت و مجمع عمومی سهامداران، پاسخگو می2)

 در هیئت مدیره شرایط عضویت

 بیست و ششم:مادۀ 

برای نامزد عضویت هیئت مدیره، علاوه بر شرایط مندرج قانون شرکت های دولتی، داشتن حداقل سند لیسانس 

 باشد.نیز شرط میرشته مربوط فعالیت شرکت یا  منجمنت، اقتصاد هاییکی از رشته در 

 ترکیب هیئت مدیره

 بیست و هفتم:مادۀ 

 باشد.عضو بصورت تاق می سه الی هفتمرکب از  ،( هیئت مدیرۀ شرکت۱)

 ط مندرجایهای دولتی و رعایت شر( یک ثلث اعضای غیراجرائی هیئت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت 2)

 د.نگردمادۀ بیست و ششم این اساسنامه، تعیین می

 استعفاء

 بیست و هشتم:مادۀ 

 توانند، استعفاء دهند.اعضای اجرائی و غیراجرائی هیئت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی می
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 وظایف و صلاحیت های هیئت مدیره

 بیست و نهم:مادۀ 

 نماید.اعمال می اجراء و ،طابق احکام قانون شرکت های دولتیوظایف و صلاحیت های خویش را م ،هیئت مدیره

 اطلاع دهی از تدویر جلسه

 سی ام:مادۀ 

( 48از تاریخ، وقت و مکان تدویر جلسه به هیئت مدیره حداقل ) رئیس کمیتۀ اجرائی شرکت مکلف است( ۱)

 ساعت قبل از تدویر جلسه اطلاع دهد، مگر اینکه اعضای هیئت مدیره طور دیگر موافقه نمایند.

دعوت نماید، در این صورت  مربوطتواند، از مسؤولین شرکت جهت اشتراک در جلسات ( هیئت مدیره می2)

 باشند.أی میمسؤولین شرکت بدون حق ر

 هیئت مدیرهجلسات 

 سی و یکم:مادۀ 

 گردد.دایر می ،جلسات هیئت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی

 ارائه شکایت

 وم:سی و دمادۀ 

توانند، شکایت خویش را در ارتباط به امور شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های اشخاص حقیقی و حکمی می

رئیس کمیتۀ اجرائی ارائه نمایند. در صورت عدم قناعت به تصمیم رئیس کمیتۀ  دولتی و این اساسنامه به

 ت نظارت مراجعه نمایند.ئتوانند به هیاجرائی، می

 استخدام متخصصین

 م:سی و سومادۀ 

المللی شرکت، به پیشنهاد کمیتۀ اجرائی، تأیید هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت، مطابق ( متخصصین بین۱)

 گردند.قانون شرکت های دولتی و سایر اسناد تقنینی استخدام میاحکام 

عایت احکام قانون ر با مربوطتواند، متخصصین داخلی را جهت تطبیق بهتر اهداف و پالیسی ( شرکت می2)

 استخدام نماید. شرکت های دولتی،

 تشکیل کمیتۀ اجرائی 

 م:چهارسی و مادۀ 

 کمیتۀ اجرائی شرکت متشکل است از:

 رئیس عمومی )رئیس اجرائی( شرکت به حیث رئیس. -۱

 مالی و اداری شرکت به حیث عضو. مسؤول -2

 عملیاتی شرکت به حیث عضو. مسؤول -3

 تجارتی شرکت به حیث عضو. مسؤول -4
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 رئیس کمیتۀ اجرائی 

 م:سی و پنجمادۀ 

 باشد.( رئیس کمیتۀ اجرائی ممثل قانونی و مسؤول پیشبرد امور شرکت می۱)

برای مدت سه سال تعیین و ایفای  ،مطابق احکام قانون شرکت های دولتی ،رئیس و اعضای کمیتۀ اجرائی( 2)

 باشد.ها صرف برای یک دورۀ دیگر مجاز مینمایند. تعیین مجدد آنوظیفه می

 وظایف و صلاحیت های کمیتۀ اجرائی 

 م:سی و ششمادۀ 

اعمال  ، اجراء ومطابق احکام قانون شرکت های دولتی( کمیتۀ اجرائی وظایف و صلاحیت های خود را ۱)

 نماید.می
 نماید.( کمیتۀ اجرائی به منظور تنظیم امور اجرائی در هفته یک یا دو بار، جلسه دایر می2)

 باشد.( نصاب تدویر جلسه کمیتۀ اجرائی، حضور اکثریت اعضای آن می3)

 گردد.ثبت می و در دفتر مربوط به اکثریت آرای اعضای حاضر جلسه اتخاذ ( تصامیم کمیتۀ اجرائی4)

 کارکنان شرکت ، تبدیلی و عزلاستخدام

 تم:سی و هفمادۀ 

کارکنان شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی در مشوره با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و  (۱)

دۀ شرکت استخدام، تبدیل و عزل مطابق قواعد داخلی منظور ش ،واجد شرایطفهرست اشخاص خدمات ملکی از 

  گردند.می

 باشد.( قانون کارکنان خدمات ملکی بر مسؤولین و سایر کارکنان شرکت، قابل تطبیق نمی2)

 تطبیق پروژه ها از طریق مشارکت عامه و خصوصی

 م:شتهسی و مادۀ 

تطبیق  ،خصوصی، پروژه های مربوط را با سکتور خصوصیتواند، مطابق احکام قانون مشارکت عامه و شرکت می

 نماید.

 تفتیش(وظایف کمیتۀ بررسی )

 م:نهسی و مادۀ 

 .نمایدمیاجراء ی، وظایف خویش را مطابق احکام قانون شرکت های دولت ،تفتیش(کمیتۀ بررسی )

 فصل چهارم

 امور مالی و حسابی

 سال مالی

 م:چهلمادۀ 

 گردد.ختم می ،آغاز و در سی ام قوس سال بعدیسال مالی شرکت از اول جدی 
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  دهی گزارشسیستم حسابداری و تهیۀ 

( و IFRSدهی مالی )المللی گزارشی مالی شرکت مطابق معیار های بینده سیستم حسابداری و گزارش

 گردد.رهنمود های پیشنهادی هیئت نظارت، تهیه می

 استفاده از جدول معیارهای حسابات مالی

 وم:چهل و دمادۀ 

( شرکت از جدول معیارهای حسابات مالی که توسط هیئت نظارت تهیه گردیده، در اجرای امور مالی و ۱)

 نماید.حسابی استفاده می

را تطبیق نموده و سیستم حسابات  (Double-Entry( شرکت مکلف است، سیستم حسابداری دوطرفه )2)

 مالی کمپیوتری )الکترونیکی( را بر اساس پیشنهاد ارائه شده از طرف هیئت نظارت، عملی نماید.

 تفتیش( صورت حساباتبررسی )

 م:سوچهل و مادۀ 

 گردد.( صورت حساب سالانۀ شرکت در هر سال بررسی می۱)
 ، بررسیمالی، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی( حسابات مالی شرکت از جانب بررس )مفتش( 2)

 گیرد.می

 گردد.ارائه می ،( صورت حسابات مالی بررسی شدۀ شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی3)

مطابق احکام  ،صورت ضرورت توسط ادارۀ عالی تفتیش( فعالیت های اقتصادی، مالی و حسابی شرکت در 4)

 گیرد.می بررسی، ادارۀ عالی تفتیشقانون 

 بررس )مفتش(استخدام 

 م:چهارچهل و مادۀ 

مفتش( مالی خارج از شرکت، مطابق احکام قانون کار بررس ) مزدرارداد و پرداخت استخدام، عزل، نحوۀ عقد ق

 گیرد.شرکت های دولتی، صورت می

 توزیع مفاد سهام

 م:پنجچهل و مادۀ 

موافقۀ قبلی هیئت نظارت،  باتواند، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی و این اساسنامه ( هیئت مدیره می۱)

 پالیسی مفاد سهام سرمایه را اعلام و زمینۀ تأدیه آنرا از طرف شرکت فراهم نماید.

 گیرد.( توزیع مفاد سهام شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، صورت می2)

 شرکت بودجۀ

 م:ششچهل و مادۀ 

 گیرد.طرح، ترتیب، تصویب و اجرای بودجۀ شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، صورت می
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 ارائه گزارش

 تم:چهل و هفمادۀ 

، گزارش اجراآت، عواید و مصارف خویش را طور ماهوار به ریاست عمومی ادارۀ امور مکلف است( شرکت ۱)

 .ارائه نماید ،افغانستاناسلامی ریاست جمهوری 

( این ماده ۱( ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان مکلف است، گزارش مندرج فقرۀ )2)

 ارائه نماید. ،کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان وشورای عالی اقتصادی  بهرا توحید و طور ربعوار 

 .دنشر نمایلتی تهیه و حکام قانون شرکت های دومطابق ا، گزارش سالانه خویش را است مکلف ( شرکت3)

 فصل پنجم

 احکام متفرقه

 انحلال و تصفیۀ شرکت

 م:شتچهل و همادۀ 

( ادغام، انقسام، واگذاری یا انحلال شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی براساس پیشنهاد وزارت ۱)

 گیرد.صورت می ،اسلامی افغانستانمالیه، موافقۀ هیئت نظارت و تصویب کابینۀ جمهوری 

( مراحل تصفیه و تطبیق حسابات در شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی و طرزالعمل مربوط، 2)

 گیرد.صورت می

اموال نمود، در صورتی که می فعالیت آن سکتور در تور افغان یدولتتصدی که  اطلاعات و فرهنگ( وزارت 3)

 د.به شرکت تسلیم نمایرا  هاآن، صرف داشته باشد، مکلف استرا در ت یا اسناد آن منقول یا غیر منقول تصدی

 ایجاد سیستم الکترونیکی و نگهداری اسناد

 :چهل و نهم مادۀ

( شرکت جهت ثبت، نگهداری و استفادۀ بعدی اسناد مالی، حسابی و حقوقی، مطابق احکام قانون شرکت های ۱)

 برد.تفکیک هارد و سافت کاپی ایجاد و بکار می دولتی، سیستم الکترونیکی را به

( سیستم نگهداری اسناد شرکت، جهت ارائه گزارش و معلومات مورد نیاز به ادارات ذیربط وصل )لینک( 2)

 گردد. می

 ایجاد ویب سایت

 :پنجاهممادۀ 

رقابت سالم، مطابق  ها، ابتکارات، تشویق کارکنان و فراهم نمودن زمینۀآورد شرکت جهت نشر فعالیت ها، دست

 نماید.احکام قانون شرکت های دولتی، ویب سایت را ایجاد می
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 اسناد مدار اعتبار

 م:یکپنجاه و  مادۀ

ها، اسناد حواله و سایر اسناد مالی شرکت که مطابق  موافقتنامه، قرارداد ها، اسناد اموال منقول و غیر منقول

 باشد.امضاء گردیده باشد، مدار اعتبار می ،احکام قانون

 حفظ اسرار شرکت

 وم:پنجاه و دمادۀ 

مالی، مطابق احکام قانون شرکت های  )مفتشین( و بررسانشرکت ، کارکنان اعضای هیئت مدیره، مسؤولین

 باشند.دولتی، مکلف به حفظ اسرار شرکت می

 تعدیل اساسنامه

 م:سوپنجاه و مادۀ 

احکام این اساسنامه به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت و تصویب کابینۀ جمهوری اسلامی ( ۱)

 گردد.میافغانستان مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، تعدیل 

احکام  ،احکام قانون شرکت های دولتی باحکمی از احکام این اساسنامه در صورت تشخیص عدم مطابقت ( 2)

 شود.سته میرجح دانقانون شرکت های دولتی مُ

 مُهر و نشان

 م:چهارپنجاه و مادۀ 

 باشد.شرکت، دارای مُهر و نشان مخصوص می

 انفاذتاریخ 

  م:پنجپنجاه و مادۀ 

منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره  تصدی افغان توراین اساسنامه از تاریخ  نشر در جریدۀ رسمی نافذ و اساسنامۀ  

 گردد.لغو می ۱366سال( 638)

 



 

 حکم
س جمهوری اسلامی افغانستان رئی  

انکشاف صنایع دستیشرکت دولتی  اساسنامۀدر مورد انفاذ   

(6262) :شماره  

  03/9/9099: تاریخ

اول : مادۀ  

(  ؤرخ 72شمسره ) به اساس   واۀب را ته  انکشاس  نامس د وسای  شاکت  ولتی  اساسسامس  

سوه توۀ ب اااا(  55( فول ل ) 5واخل )لس   افغسنسیسن به ااااجمهۀری اسا تسبیم  81/9/8999

 وارم.ۀر   اکو ده اس ،  مظاگ

 مادۀ دوم:

دۀ  ذتۀر ور جک   اسسسمس تسبیم  جمهۀری اسالس   افغسنسامسن ل  ین  ا ن حکم همکاه بس  واۀب 

 گکوو.رسم  نشک 

 محمد اشرف غنی 

افغانستان  اسلامی رئیس جمهوری  



 

 مصوبۀ

 کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان

انکشاف صنایع دستیشرکت دولتی  اساسنامۀدر مورد طرح   

 (62شماره: )

 91/9/9099تاریخ: 
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 انکشاف صنایع دستی دولتی شرکتاساسنامۀ 

 فصل اول

 احکام عمومی

 مبنی

 اول:مادۀ 

 های دولتی، وضع گردیده است.حکام مواد پنجم و ششم قانون شرکتاین اساسنامه در روشنی ا

 اهداف شرکت

 دوم:مادۀ 

 نماید:به منظور تحقق اهداف ذیل، فعالیت می انکشاف صنایع دستیشرکت دولتی 

 .ت اصل موثریت، کیفیت و رقابترداشانکشاف تولید صنایع دستی در سکتور مربوط با درنظ رشد و -۱

 صنایع دستی و عرضۀ آن در بازارهای داخلی و خارجی.معیاری تولید و پروسس صنعت  -۲

ایجاد  و گیری شرکت، جهت تحقق اهداف انکشاف ملی، رشد اقتصادی، توسعۀ اجتماعیفراهم نمودن زمینۀ سهم -3

 شغل.

 گذاری خصوصی در شرکت.فراهم نمودن زمینۀ جذب سرمایه -4

 مالی شرکت. ۀبنی تقویت کسب منفعت و -5

 اصطلاحات
 سوم:مادۀ 

اصطلاحات مندرج مادۀ سوم قانون شرکت های دولتی که در این اساسنامه از آن تذکر بعمل آمده است، همان 

 نماید.مفاهیم را افاده می

 اختصارینام 

 چهارم:مادۀ 

 شود.نام شرکت یاد میه دراین اساسنامه بانکشاف صنایع دستی دولتی ( شرکت ۱)

 گردد.های دولتی در این اساسنامه به نام هیئت نظارت یاد می( هیئت نظارت شرکت۲)

 دفتر شرکت

 پنجم:مادۀ 

کشور تأسیس شده های آن عندالضرورت در نقاط مختلف و نمایندگی بوده کابلدفتر مرکزی شرکت در شهر 

 تواند.می

 شرکت شخصیت 

 ششم:مادۀ 

 باشد.بیلانس حسابی مستقل می و شخصیت حکمیدارای شرکت، 
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 رعایت اسناد تقنینی

 هفتم: مادۀ

شرکت در فعالیت های خود احکام قانون اساسی افغانستان، قانون شرکت های دولتی، این اساسنامه و سایر اسناد 

 نماید.میتقنینی مرتبط را رعایت 

 های شرکتوظایف و صلاحیت

 هشتم:مادۀ 

 باشد:های ذیل می، دارای وظایف و صلاحیتشرکت( 1)

 . مربوطمالی  انکشافی و بازسازی، های عملیاتی، تجارتی،پلان و هابرنامهلوایح، تطبیق  طرح و -1

داخلی و  بازارهایتقاضای  درنظرداشتبا  آن  ۀعرضصنایع دستی طور معیاری و با کیفیت و تولید  پروسس و -۲

 .خارجی

 آن به بازار های خارجی. صادرات یارتقا وبه محصولات صنایع دستی کشور  بازارهای داخلیرفع نیازمندی   -۳

 صنایع دستی.مشتریان  و لدینؤم سایر ن باتوسعه روابط منظم، پایدار و مطمئ مین وتأ  -4

حقیقی و  اشخاصو سایر  غیر دولتی مواد مورد ضرورت با ادارات دولتی، تهیهو  عقد قرارداد عرضه محصولات  -5

 با درنظرداشت احکام اسناد تقنینی مربوط. حکمی
 ضعیت بازار صنایع دستی.و تشخیص و کسب معلومات ها به منظور نمایشگاه اشتراک در -6

 . مشتریان های مؤثر بازاریابی جهت ارتقای سطح عواید و جلب رضایتاستفاده از روش -7

 های ملی و بین المللی.لید شده مطابق معیار ها و ستندردبسته بندی محصولات تو -8

 اداری. های مسلکی، تخنیکی ور بخشفراهم نمودن زمینه ارتقای سطح دانش و مهارت کارکنان د -9

 های شرکت با استفاده از تکنالوژی عصری.بازسازی و تجهیز متداوم تمام بخش -11

 دهی مطابق اسناد تقنینی.لی، حسابی، تدارکاتی و گزارشایجاد سیستم مؤثر و شفاف ما -11

 های مسلکی، تخنیکی، فنی و اداری.در بخش مربوطفراهم نمودن تسهیلات کاری برای کارکنان  -1۲

 .مربوطهای گذاری سکتور خصوصی در فعالیتجلب سرمایه -1۳

به نرخ  ،این اساسنامه و قبل از فروش سهاممنقول و غیر منقول مربوط را بعد از انفاذ  اموالشرکت مکلف است، ( ۲) 

 روز  تثبیت و تعیین ارزش نماید.

کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان، مطابق احکام قانون، فروش و انتقال  موال غیرمنقول شرکت، بعد از تصویب( ا3)

 تواند.شده می

 منقول و غیر منقول مازاد مربوط را بعد از تأیید هیئت نظارت به کرایه یا اجاره دهد.تواند، اموال شرکت می (4)
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 فصل دوم

 سرمایه و سهام شرکت

 سرمایه

 نهم:مادۀ 

هفتصد و هفتاد و پنج هزار و ششصد و لیون و یم سی و چهار (3375577.3۲) مبلغ ،( مجموع سرمایۀ شرکت۱)

 باشد.می افغانی سی دو 

 باشد.م میسهده هزار  (۱1،111) شرکت منقسم به( سرمایۀ ۲)

 گذاری سهامقیمت

 دهم:مادۀ 

افغانی بوده که بعد از تقسیم مجموع سرمایه بر  چهار هزار و پنجصد (37711) ( ارزش اسمی هر سهم مبلغ۱)

 گردد.سهام، تعیین می
 گیرد.نظارت، صورت می( تعدیل ارزش اسمی سهم به اساس پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب هیئت ۲)
مالی و مُهر شرکت به نام آن به امضای رئیس کمیتۀ اجرایی و مسؤول  ( اسناد سهم بعد از پرداخت کامل ارزش3)

 گردد.ثبت و صادر می ،سهامدار

حاوی ارزش سهام، اسم و موقعیت دفتر مرکزی شرکت، اسم و نمبر تذکرۀ شخص که سهم  ،( سند سهم شرکت3)

 باشد.شود و تعداد سهامی که سند متذکره متضمن آن است، میبرایش صادر می

 سهامداران شرکت

 یازدهم:مادۀ 

 باشد.دولتی می در شرکت، سهامدار ،ت مالیه( وزار۱)

 ( فیصد در شرکت است.71751سهم سکتور خصوصی ) ( فیصد و33731( سهم دولت )۲)

به پیشنهاد وزارت مالیه و تصویب کابینۀ جمهوری خصوصی و اشخاص حقیقی و حکمی دولتی ادارات ، هاوزارت( 3)

 توانند.بوده می ،اسلامی افغانستان به حیث سهامدار شرکت

وزارت مالیه و تصویب کابینۀ جمهوری  ۀشرکت به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت، موافق ۀسرمای( 3)

 تواند.افغانستان تزئید یا تنقیص شده میاسلامی 

 باشد.مدار شرکت، متناسب به اندازۀ سهم آن میصلاحیت سها ( مسؤولیت و7)

 تواند، شرکت تابعه )فرعی( را مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، تأسیس نماید.شرکت می (.)

 انتقال سهام و توزیع مفاد

  دوازدهم:مادۀ 

 گیرد.های دولتی، صورت میام شرکت، مطابق احکام قانون شرکت( صدور و فروش سه۱)
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خصوصی به اعم از دولتی و  خرید، فروش و انتقال سهم میان سهامداران و سایر اشخاص حقیقی و حکمی( ۲)

تأیید هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت یا مجمع عمومی سهامداران شرکت، بعد از ثبت در دفتر سهام شرکت، 

 باشد.مدار اعتبار می
( هرگاه انتقال سهم بنابر دلایل مؤجه صورت گرفته نتواند، هیئت مدیره بعد از تأیید هیئت نظارت به استرداد 3)

 نماید.قیمت سهم، اقدام می
( نحوۀ استفاده از مفاد به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت و تصویب مجمع عمومی سهامداران صورت 3)

 گیرد.می

 اموال منقول و غیرمنقول به حیث سهم

 سیزدهم:مادۀ 

بعد از تأیید هیئت مدیره  و ارزشتعیین  ظفؤماموال منقول و غیرمنقول درصورت ضرورت شرکت توسط کمیتۀ 

 تواند.و تصویب هیئت نظارت و مجمع عمومی سهامداران به حیث سهم، قبول شده می

 ایجاد ذخایر مالی

 چهاردهم:مادۀ 

غیرمنقول، توسعۀ فعالیت ها، ارتقای منقول و تواند به منظور اعمار، ترمیم و احیای مجدد اموال شرکت می( ۱)

 مربوط از مفاد خالص خویش ذخایر ذیل را ایجاد نماید:ظرفیت و تشویق کارکنان 
 ذخیرۀ توسعوی از یک الی پانزده فیصد. -۱
 ذخیرۀ تشویقی از یک الی سه فیصد. -۲

 خیرۀ احتیاطی از یک الی دو فیصد.ذ -3

 تواند.بیشتر بوده نمی ،مفاد خالص شرکت( بیست فیصد %۲1)( این ماده از ۱( ذخایر مندرج فقرۀ )۲)

 نماید.می مدیریت ،هیئت مدیره از طرز استفادۀ ذخایر مندرج این ماده( 3)

 استفاده از سرمایه

 پانزدهم:مادۀ 

بعد از موافقۀ وزارت مالیه و منظوری هیئت نظارت از سرمایۀ اصلی و مفاد خالص جهت بهبود و  ،تواندشرکت می

توسعۀ فعالیت هدفمند بعد از تادیۀ مالیه، محصول، دیون و سایر مصارف، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی 

 و این اساسنامه استفاده نماید.

 حساب بانکی

 شانزدهم:مادۀ 

مربوط، مطابق احکام قانون شرکت های و انجام فعالیت های اقتصادی  د، جهت نگهداری سرمایهتوانرکت می( ش۱)

 دولتی، حساب  بانکی را در داخل کشور افتتاح نماید.
پالیسی تأیید شدۀ هیئت مدیره و منظوری هیئت نظارت، توسط کمیتۀ اجرائی،  ( استفاده از حساب بانکی مطابق۲)

 گیرد.صورت می
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 امتیازاتحقوق و 

 هفدهم:مادۀ 

 طرح، از ( حقوق و امتیازات کارکنان شرکت با رعایت احکام قانون شرکت های دولتی توسط کمیتۀ اجرائی۱)

 گردد.و بعد از منظوری هیئت نظارت، تطبیق می تأییدهیئت مدیره  طرف
مطابق قواعد داخلی منظورشدۀ شرکت با درنظرداشت خصوصیات و اهمیت وظیفه،  شرکت، ( اندازۀ مزد کارکنان۲)

وضعیت مالی شرکت، میزان مشارکت شرکت در اقتصاد ملی، براساس اهلیت و سطح مهارت کارکنان تعیین 

 گردد.می
ام احک مطابقرنظرداشت منافع درازمدت شرکت، ( اندازۀ مزد اعضای تمام وقت هیئت مدیره و کمیتۀ اجرائی با د3)

 گردد.می عیینت ،های دولتیقانون شرکت

 هاها و قراردادنامهعقد موافقت

 دهم:هجمادۀ 

احکام قانون المللی مطابق تواند، جهت تحقق اهداف مندرج این اساسنامه با مؤسسات ملی و بینشرکت می

 ها را عقد نماید.قراردادها و مشارکت عامه و خصوصی، موافقتنامههای های دولتی، قراردادشرکت

 ه و محصولمالیدیه أت

 نزدهم:مادۀ 

 شرکت مکلف است، مطابق احکام قوانین مربوط، مالیه و محصول را تأدیه نماید.

 فصل سوم

 تشکیلات شرکت 

 تشکیلات

 بیستم:مادۀ 

 متشکل است از:شرکت 

 .مجمع عمومی سهامداران -۱

 هیئت مدیره. -۲

 کمیتۀ اجرائی. -3

 سهامدارانمجمع عمومی 

 بیست و یکم:مادۀ 

 باشد.می سهامدارمتشکل از اشخاص حقیقی و حکمی  ،مجمع عمومی سهامداران
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 های مجمع عمومی سهامدارانوظایف و صلاحیت

 بیست و دوم:مادۀ 

اعمال اجراء و قانون شرکت های دولتی  خویش را مطابق احکامهای عمومی سهامداران، وظایف و صلاحیتمجمع  

 نماید.می 

 کسب نظر هیئت مدیره و ثبت تصامیم

 بیست و سوم:مادۀ 

در موارد سکتوری و تخصصی، نظر هیئت مدیره را  تصمیماتخاذ تواند، جهت مجمع عمومی سهامداران می (۱)

 نماید. کسب

 گردد.تصامیم مجمع عمومی سهامداران در دفتر مخصوص، ثبت می( ۲)

 هیئت نظارت 

 بیست و چهارم:مادۀ 

اجراء و های خویش را وظایف و صلاحیت و های دولتی تعیینکام قانون شرکتاعضای هیئت نظارت، مطابق اح

 نمایند.اعمال می

 هیئت مدیره

 پنجم: بیست ومادۀ 

 قانون شرکت های دولتی ایفاءمطابق احکام  شرکت، مدیریت( هیئت مدیره، نقش مرکزی و استراتیژیک را در ۱)

 نماید.می

 باشد. ( هیئت مدیره به هیئت نظارت و مجمع عمومی سهامداران، پاسخگو می۲)

 در هیئت مدیره  شرایط عضویت

 بیست و ششم:مادۀ 

تن حداقل سند لیسانس های دولتی، داشعلاوه بر شرایط مندرج قانون شرکتبرای نامزد عضویت هیئت مدیره، 

 باشد.نیز شرط می فعالیت شرکت،مربوط یا رشته  منجمنت، اقتصاد هاییکی از رشته

 ترکیب هیئت مدیره

 بیست و هفتم:مادۀ 

 باشد.عضو بصورت تاق می سه الی هفتمرکب از  ،( هیئت مدیرۀ ۱)

ادۀ م ط مندرجایهای دولتی و رعایت شرت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت( یک ثلث اعضای غیراجرائی هیئ۲)

 د.نگردبیست و ششم این اساسنامه، تعیین می

 استعفاء

 بیست و هشتم:مادۀ 

 توانند، استعفاء دهند.های دولتی میت مدیره، مطابق احکام قانون شرکتاعضای اجرائی و غیراجرائی هیئ



7 
 

 های هیئت مدیرهوظایف و صلاحیت

 بیست و نهم:مادۀ 

 نماید.اعمال میاجراء و های دولتی، خویش را مطابق احکام قانون شرکت هایهیئت مدیره وظایف و صلاحیت

 اطلاع دهی از تدویر جلسه

 سی ام:مادۀ 

( 34از تاریخ، وقت و مکان تدویر جلسه به هیئت مدیره حداقل ) رئیس کمیتۀ اجرائی شرکت مکلف است( ۱)

 ساعت قبل از تدویر جلسه اطلاع دهد، مگر اینکه اعضای هیئت مدیره طور دیگر موافقه نمایند.

دعوت نماید، در این صورت  مربوطتواند، از مسؤولین شرکت جهت اشتراک در جلسات ( هیئت مدیره می۲)

 باشند.أی میمسؤولین شرکت بدون حق ر

 هیئت مدیرهجلسات 

 سی و یکم:مادۀ 

 گردد.دایر می ،های دولتیت مدیره، مطابق احکام قانون شرکتجلسات هیئ

 ارائه شکایت

 وم:سی و دمادۀ 

های ور شرکت، مطابق احکام قانون شرکتتوانند، شکایت خویش را در ارتباط به اماشخاص حقیقی و حکمی می

رئیس کمیتۀ اجرائی ارائه نمایند. در صورت عدم قناعت به تصمیم رئیس کمیتۀ اجرائی،  دولتی و این اساسنامه به

 ت نظارت مراجعه نمایند.ئتوانند به هیمی

 استخدام متخصصین

 م:سی و سومادۀ 

ظارت، مطابق ت نالمللی شرکت، به پیشنهاد کمیتۀ اجرائی، تأیید هیئت مدیره و تصویب هیئ( متخصصین بین۱)

 گردند.های دولتی و سایر اسناد تقنینی استخدام میقانون شرکتاحکام 

رعایت احکام قانون  با ت تطبیق بهتر اهداف و پالیسی مربوطتواند، متخصصین داخلی را جه( شرکت می۲)

 استخدام نماید. های دولتی،شرکت

 تشکیل کمیتۀ اجرائی 

 م:چهارسی و مادۀ 

 کمیتۀ اجرائی شرکت متشکل است از:

 رئیس عمومی )رئیس اجرائی( شرکت به حیث رئیس. -۱

 مالی و اداری شرکت به حیث عضو. مسؤول -۲

 عملیاتی شرکت به حیث عضو. مسؤول -3

 تجارتی شرکت به حیث عضو.  مسؤول -3
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 رئیس کمیتۀ اجرائی 

 م:سی و پنجمادۀ 

 باشد.( رئیس کمیتۀ اجرائی ممثل قانونی و مسؤول پیشبرد امور شرکت می۱)

برای مدت سه سال تعیین و ایفای  ،های دولتی، مطابق احکام قانون شرکترئیس و اعضای کمیتۀ اجرائی (۲)

 باشد.ها صرف برای یک دورۀ دیگر مجاز مینمایند. تعیین مجدد آنوظیفه می

 وظایف و صلاحیت های کمیتۀ اجرائی 

 م:سی و ششمادۀ 

 نماید.اعمال میاجراء و  ،های دولتیمطابق احکام قانون شرکتخود را های ( کمیتۀ اجرائی وظایف و صلاحیت۱)
 نماید.( کمیتۀ اجرائی به منظور تنظیم امور اجرائی در هفته یک یا دو بار، جلسه دایر می۲)

 باشد.( نصاب تدویر جلسه کمیتۀ اجرائی، حضور اکثریت اعضای آن می3)

 گردد.می مربوط، ثبتدفتر  دربه اکثریت آرای اعضای حاضر جلسه اتخاذ و  ( تصامیم کمیتۀ اجرائی3)

 کارکنان شرکتاستخدام، تبدیلی و عزل 

 تم:سی و هفمادۀ 

های دولتی در مشوره با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و کارکنان شرکت، مطابق احکام قانون شرکت( ۱)

خدمات ملکی از فهرست اشخاص واجد شرایط، مطابق قواعد داخلی منظور شدۀ شرکت استخدام، تبدیل و عزل 

 گردند. می

 باشد.قابل تطبیق نمی( قانون کارکنان خدمات ملکی بر مسؤولین و سایر کارکنان شرکت، ۲) 

 تطبیق پروژه ها از طریق مشارکت عامه و خصوصی

 م:شتهسی و مادۀ 

یق تطب ،تواند، مطابق احکام قانون مشارکت عامه و خصوصی، پروژه های مربوط را با سکتور خصوصیشرکت می

 نماید.

 وظایف کمیتۀ بررسی )تفتیش(

 م:نهسی و مادۀ 

 نماید.می ت های دولتی، وظایف خویش را اجراءمطابق احکام قانون شرک ،تفتیش(کمیتۀ بررسی )

 

 فصل چهارم

 امور مالی و حسابی

 سال مالی

 م:چهلمادۀ 

 گردد.ختم می ،سال مالی شرکت از اول جدی آغاز و در سی ام قوس سال بعدی
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 دهیسیستم حسابداری و گزارشتهیۀ 

 م:یکچهل و مادۀ 

( و IFRSدهی مالی )المللی گزارش، مطابق معیارهای بیندهی مالی شرکتگزارش و سیستم حسابداری

 گردد.های پیشنهادی هیئت نظارت، تهیه میرهنمود

 استفاده از جدول معیارهای حسابات مالی

 وم:چهل و دمادۀ   

در اجرای امور مالی و حسابی  که توسط هیئت نظارت تهیه گردیده ( شرکت از جدول معیارهای حسابات مالی۱) 

 نماید.استفاده می

را تطبیق نموده و سیستم حسابات مالی  (Double-Entry( شرکت مکلف است، سیستم حسابداری دوطرفه )۲)

 کمپیوتری )الکترونیکی( را بر اساس پیشنهاد ارائه شده از طرف هیئت نظارت، عملی نماید.

 بررسی ) تفتیش( صورت حسابات

 م:سوچهل و مادۀ 

 گردد.( صورت حساب سالانۀ شرکت در هر سال بررسی می۱)
 د.درگمیبررسی  ،های دولتیش( مالی، مطابق احکام قانون شرکت( حسابات مالی شرکت از جانب بررس )مفت۲)

 گردد.ارائه می ،های دولتیدۀ شرکت، مطابق احکام قانون شرکت( صورت حسابات مالی بررسی ش3)

ون مطابق احکام قان ،صورت ضرورت توسط ادارۀ عالی تفتیشهای اقتصادی، مالی و حسابی شرکت در ( فعالیت3)

 د.درگمیبررسی ، ادارۀ عالی تفتیش

  بررس )مفتش(استخدام 

 م:چهارچهل و مادۀ 

از شرکت، مطابق احکام قانون کار بررس ) مفتش( مالی خارج  مزداستخدام، عزل، نحوۀ عقد قرارداد و پرداخت 

 گیرد.های دولتی، صورت میشرکت

 توزیع مفاد سهام

 م:پنجچهل و مادۀ 

، ی هیئت نظارتموافقۀ قبل باهای دولتی و این اساسنامه تواند، مطابق احکام قانون شرکتی( هیئت مدیره م۱)

 سرمایه را اعلام و زمینۀ تأدیه آنرا از طرف شرکت فراهم نماید. پالیسی مفاد سهام

 گیرد.های دولتی، صورت میام شرکت، مطابق احکام قانون شرکتسه( توزیع مفاد ۲)

 بودجۀ شرکت

 م:ششچهل و مادۀ 

 گیرد.طرح، ترتیب، تصویب و اجرای بودجۀ شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، صورت می
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 ارائه گزارش

 تم:چهل و هفمادۀ 

طور ماهوار به ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست اجراآت، عواید و مصارف خویش را گزارش  مکلف است، شرکت (1)

 ارائه نماید. ،جمهوری اسلامی افغانستان

( این ماده را 1( ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان مکلف است، گزارش مندرج فقرۀ )۲) 

 ارائه نماید. ،کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شورای عالی اقتصادی و توحید و طور ربعوار به

 تهیه و نشر نماید. ،های دولتیمکلف است، گزارش سالانۀ خویش را مطابق احکام قانون شرکت شرکت (۳)

 فصل پنجم

 احکام متفرقه

 انحلال و تصفیۀ شرکت

 م:شتچهل و همادۀ 

لیه، وزارت ماهای دولتی براساس پیشنهاد شرکت، مطابق احکام قانون شرکت( ادغام، انقسام، واگذاری یا انحلال ۱)

 گیرد.صورت می ،موافقۀ هیئت نظارت و تصویب کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان

های دولتی و طرزالعمل مربوط، صورت در شرکت، مطابق احکام قانون شرکت( مراحل تصفیه و تطبیق حسابات ۲)

 گیرد.می

 ایجاد سیستم الکترونیکی و نگهداری اسناد

 :چهل و نهم مادۀ

های و حقوقی، مطابق احکام قانون شرکت( شرکت جهت ثبت، نگهداری و استفادۀ بعدی اسناد مالی، حسابی ۱)

 برد.دولتی، سیستم الکترونیکی را به تفکیک هارد و سافت کاپی ایجاد و بکار می

 گردد. لینک( می( سیستم نگهداری اسناد شرکت، جهت ارائه گزارش و معلومات مورد نیاز به ادارات ذیربط وصل )۲)

 ایجاد ویب سایت

 :پنجاهممادۀ 

 بت سالم، مطابقها، ابتکارات، تشویق کارکنان و فراهم نمودن زمینۀ رقاآوردشرکت جهت نشر فعالیت ها، دست

 نماید.های دولتی، ویب سایت را ایجاد میاحکام قانون شرکت

 اسناد مدار اعتبار

 م:یکپنجاه و  مادۀ

ها، اسناد حواله و سایر اسناد مالی شرکت که مطابق احکام نامهتوافق، قراردادها، مغیرمنقولاموال منقول و اسناد 

 باشد.امضاء گردیده باشد، مدار اعتبار می ،قانون
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 حفظ اسرار شرکت

 وم:پنجاه و دمادۀ 

دولتی،  هایمالی، مطابق احکام قانون شرکت )مفتشین( و بررسانشرکت ، کارکنان اعضای هیئت مدیره، مسؤولین

 باشند.مکلف به حفظ اسرار شرکت می

 تعدیل اساسنامه

 م:سوپنجاه و مادۀ 

غانستان فاحکام این اساسنامه به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت و تصویب کابینۀ جمهوری اسلامی ا( ۱)

 .گرددهای دولتی، تعدیل میمطابق احکام قانون شرکت

ون احکام قان، های دولتیاحکام قانون شرکت باحکمی از احکام این اساسنامه مطابقت  عدم درصورت تشخیص ( ۲)

 رجح دانسته می شود.های دولتی مُشرکت

 مُهر و نشان

 م:چهارپنجاه و مادۀ 

 باشد.شرکت، دارای مُهر و نشان مخصوص می

 انفاذ تاریخ 

 م:پنجپنجاه و مادۀ 

 شرکت سهامی مختلط مرکز انکشاف صنایع دستی اساسنامۀ ر در جریدۀ رسمی نافذ واین اساسنامه از تاریخ  نش

 گردد.لغو می 3/۱351/.۱( مؤرخ 575منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره )

 



 

 حکم
س جمهوری اسلامی افغانستان رئی  

آبرسانی و فاضلاب شهریشرکت دولتی  اساسنامۀدر مورد انفاذ   

(7462) :شماره  

  03/9/9099: تاریخ

اول : مادۀ  

(  ؤرخ 72)شمسره  به اسسس  صوب را ته  آبکساسی  ل اسلاس  شرک  شاکت  ولتی  اساسسامس  

سوه تصویب اااا(  55( اصل ل ) 5به واخل ) اس   ااغسیسیسنااااجمرور  اسا تسبیم  81/9/8999

 وارم.ور   اکویده اس ،  مظاگ

 مادۀ دوم:

دۀ  ذتور ور جکی  اسسسمس تسبیم  جمرور  اسااس   ااغسیسامسن ل  ین  این حکم همکاه بس  صاوب 

 گکوو.رسم  یشک 

 محمد اشرف غنی 

افغانستان  اسلامی رئیس جمهوری  



 

 مصوبۀ

افغانستانکابینۀ جمهوری اسلامی   

آبرسانی و فاضلاب شهریشرکت دولتی  اساسنامۀدر مورد طرح   

 (47شماره: )

 91/9/9099تاریخ: 

ا ور ر آبکسسی  ل اسلاس  شرک شکت  ولتی   اسسسمس  تسبیم  جمرور  اساس   ااغسیسیسن، طکح 

 تصویب قکار واو. (  سوه  ورو55( اصل ل )5خویش به واخل ) 81/9/8999 ؤرخ  جاس 

 

 محمد اشرف غنی 

 رئیس جمهوری اسلامی افغانستان 
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 فاضلاب شهریو اساسنامۀ شرکت دولتی آبرسانی 

 فصل اول

 احکام عمومی
 مبنی

 مادۀ اول:
 این اساسنامه در روشنی احکام مواد پنجم و ششم قانون شرکت های دولتی، وضع گردیده است.

 اهداف شرکت

 مادۀ دوم:
 نماید:میبه منظور تحقق اهداف ذیل، فعالیت  شهری فاضلابو شرکت دولتی آبرسانی   
 خدمات آب آشامیدنی صحی، مستمر و اقتصادی.، انکشاف و عرضه توسعه -1
 استخراج، تهیه و توزیع آب آشامیدنی صحی شهری. تنظیم امور مربوط به -2
 فاضلاب شهری.تصفیۀ معیاری  امور مربوط بهتنظیم  -3

 اقتصادی، توسعۀ اجتماعی و ایجاد گیری شرکت، جهت تحقق اهداف انکشاف ملی، رشدفراهم نمودن زمینۀ سهم -4

 شغل.

 گذاری خصوصی در شرکت.فراهم نمودن زمینۀ جذب سرمایه -5

 مالی شرکت. بنیه تقویت کسب منفعت و -6

 اصطلاحات

 مادۀ سوم:
 اصطلاحات مندرج مادۀ سوم قانون شرکت های دولتی که در این اساسنامه از آن تذکر بعمل آمده است، همان مفاهیم را افاده

 نماید.می

 اختصاری نام

 مادۀ چهارم:
 شود.نام شرکت، یاد میه این اساسنامه ب در فاضلاب شهریو آبرسانی  دولتی ( شرکت1)
 گردد.( هیئت نظارت شرکت های دولتی در این اساسنامه به نام هیئت نظارت، یاد می2)

 دفتر شرکت

 مادۀ پنجم:
 تواند.و نمایندگی های آن عندالضرورت در نقاط مختلف کشور تأسیس شده می بودهدفتر مرکزی شرکت در شهر کابل 

 شرکت یتشخص

 ششم:مادۀ 
 باشد.بیلانس حسابی مستقل میو شخصیت حکمی دارای شرکت، 
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 رعایت اسناد تقنینی

 مادۀ هفتم:
نی مرتبط اساسنامه و سایر اسناد تقنیهای خود احکام قانون اساسی افغانستان، قانون شرکت های دولتی، این شرکت در فعالیت

 .نمایدرا رعایت می

 های شرکتوظایف و صلاحیت

 مادۀ هشتم:
 باشد:های ذیل میدارای وظایف و صلاحیت ،شرکت (1)
 .مربوطتی، بازسازی، انکشافی و مالی طرح و تطبیق لوایح، برنامه ها و پلان های عملیاتی، تجار -1
 تمام واحد ها و تأسیسات مرکزی و ساحوی و بهره برداری از تأسیسات نهادینه شده.سازماندهی، اداره و مراقبت -2
 استخراج، تصفیه، ذخیره و عرضۀ آب آشامیدنی صحی. -3
 ایجاد سیستم فاضلاب و انکشاف آن.   -4
 انجام خدمات تهیه و توزیع آب آشامیدنی صحی، تنظیم، تصفیه و رد آب فاضله. -5
 آب آشامیدنی صحی  توزیع شده و خدمات انجام یافته در بخش تصفیه و رد فاضلاب.جمع آوری قیمت مصرف  -6
 انجام مطالعات تحقیقات، سروی و طراحی پروژه های آبرسانی و فاضلاب به همکاری متخصصین داخلی و خارجی. -7
ن معیارهای قبول شدۀ بی با درنظرداشت شهری فاضلاب و ایجاد، اعمار، توسعه، بازسازی و مراقبت تأسیسات آبرسانی  -8

 المللی.
رشد و انکشاف ظرفیت و مهارت های مسلکی و فنی در بخش های نیاز سنجی، امکان سنجی، سروی، دیزاین و اعمار  -9

 تأسیسات، منابع، ذخایر و شبکه های انتقال و توزیع آب آشامیدنی صحی و شبکه های فاضلاب شهری و نیمه شهری.
 نگهداشتن لابراتوارهای مجهز به مقصد تشخیص کیفیت آب آشامیدنی صحی و کنترول تصفیه فاضلاب.ایجاد و فعال  -11
 .استفاده از روش های مؤثر بازاریابی جهت ارتقای سطح عواید و جلب رضایت مشتریان -11

حقیقی و  صاشخاو سایر  غیر دولتی مواد مورد ضرورت با ادارات دولتی، ۀتهیو  عقد قرارداد عرضه محصولات -12

 با درنظرداشت احکام اسناد تقنینی مربوط. حکمی

 .های مسلکی، تخنیکی و اداریدر بخشو مهارت کارکنان  سطح دانشارتقای فراهم نمودن زمینه  -13
 .های شرکت با استفاده از تکنالوژی عصریبازسازی و تجهیز متداوم بخش -14
 مؤثریت و رقابت.توسعۀ فعالیت شرکت مبتنی بر اصل مفیدیت،  -15
 مطابق اسناد تقنینی. ایجاد سیستم مؤثر و شفاف مالی، حسابی، تدارکاتی و گزارش دهی -16

  های مسلکی، تخنیکی، فنی و اداری.در بخش مربوطفراهم نمودن تسهیلات کاری برای کارکنان  -71

 .مربوطهای گذاری سکتور خصوصی در فعالیتجلب سرمایه -71

به نرخ  ،این اساسنامه و قبل از فروش سهاممنقول و غیر منقول مربوط را بعد از انفاذ  اموال( شرکت مکلف است، 2)

 روز  تثبیت و تعیین ارزش نماید.

کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان، مطابق احکام قانون، فروش و انتقال تصویب ( اموال غیرمنقول شرکت، بعد از 3)

 تواند.شده می
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  تواند، اموال منقول و غیر منقول مازاد مربوط را بعد از تأیید هیئت نظارت به کرایه یا اجاره دهد.شرکت می (4)

 فصل دوم

 سرمایه و سهام شرکت
 سرمایه

 مادۀ نهم:
چهار ملیارد و ششصد و شش میلیون و هشتصد و بیست و دو هزار و ( 4061608220556)مبلغ  ،( مجموع سررمایۀ شرکت1)

 باشد.افغانی میپنجصد و پنجاه و شش 
 .باشدمی مسه هزار یکصد( 1110111سرمایۀ شرکت منقسم به مبلغ ) (2)

 گذاری سهامقیمت

 مادۀ دهم:
هزار افغانی بوده که بعد از تقسیم مجموع سرمایه بر سهام، تعیین  چهل و هفت (470111) ( ارزش اسرمی هر سرهم مبلغ1)

 گردد.می
 گیرد.( تعدیل ارزش اسمی سهم به اساس پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت، صورت می2)
 ،مالی و مُهر شرکت به نام سهامدار مسؤول وش آن به امضای رئیس کمیتۀ اجرایی ( اسناد سهم بعد از پرداخت کامل ارز3)

 گردد.ثبت و صادر می
حاوی ارزش سهام، اسم و موقعیت دفتر مرکزی شرکت، اسم و نمبر تذکرۀ شخص که سهم برایش  ،( سرند سهم شرکت4)

 باشد.شود و تعداد سهامی که سند متذکره متضمن آن است، میصادر می

 سهامداران شرکت

 مادۀ یازدهم:
 باشد.سهامداردولتی می ،در شرکت ،مالیهت ار( وز1)
به پیشنهاد وزارت مالیه و تصویب کابینۀ جمهوری اسلامی خصوصی و اشخاص حقیقی و حکمی  دولتی ادارات ها،( وزارت2)

 توانند.بوده می ،افغانستان به حیث سهامدار شرکت
وزارت مالیه و تصویب کابینۀ جمهوری اسلامی  ۀشرکت به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت، موافق ۀ( سرمای3)

 افغانستان تزئید یا تنقیص شده می تواند.
 باشد.شرکت، متناسب به اندازۀ سهم آن می ( مسؤولیت و صلاحیت سهامدار 4)

 تواند، شرکت تابعه )فرعی( را مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، تأسیس نماید.( شرکت می5)

 انتقال سهام و توزیع مفاد

 مادۀ دوازدهم: 
 گیرد.میهای دولتی، صورت ام شرکت، مطابق احکام قانون شرکت( صدور و فروش سه1)

ئت تأیید هی به اعم از دولتی و خصوصی( خرید، فروش و انتقال سهم میان سهامداران و سایر اشخاص حقیقی و حکمی 2)

 اشد.بمدیره و تصویب هیئت نظارت یا مجمع عمومی سهامداران شرکت، بعد از ثبت در دفتر سهام شرکت، مدار اعتبار می
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صورت گرفته نتواند، هیئت مدیره بعد از تأیید هیئت نظارت به استرداد قیمت سهم،  ( هرگاه انتقال سهم بنابر دلایل مؤجه3)
 نماید.اقدام می

 گیرد.( نحوۀ استفاده ازمفاد به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت و تصویب مجمع عمومی سهامداران صورت می4)

 اموال منقول و غیرمنقول به حیث سهم

 مادۀ سیزدهم:
بعد از تأیید هیئت مدیره  و ارزشظف تعیین ؤمتوسط کمیتۀ  ت شرکتمنقول و غیرمنقول درصورت ضروراموال 

 تواند.و تصویب هیئت نظارت و مجمع عمومی سهامداران به حیث سهم، قبول شده می

 ایجاد ذخایر مالی

 مادۀ چهاردهم:
غیرمنقول، توسعۀ فعالیت ها، ارتقای ظرفیت و  منقول واموال تواند، به منظور اعمار، ترمیم و احیای مجدد ( شرکت می1)

 تشویق کارکنان مربوط از مفاد خالص خویش ذخایر ذیل را ایجاد نماید:
 ذخیرۀ توسعوی از یک الی پانزده فیصد. -1
 ذخیرۀ تشویقی از یک الی سه فیصد. -2
 خیرۀ احتیاطی از یک الی دو فیصد.ذ -3
 تواند.بیشتر بوده نمی ،مفاد خالص شرکت ( بیست فیصد%21)( این ماده از 1( ذخایر مندرج فقرۀ )2)
 نماید.می مدیریت ،( هیئت مدیره از طرز استفادۀ ذخایر مندرج این ماده3)

 استفاده از سرمایه

 مادۀ پانزدهم:
سرمایۀ اصلی و مفاد خالص جهت بهبود و توسعۀ تواند، بعد از موافقۀ وزارت مالیه و منظوری هیئت نظارت از شرکت می

و سایر مصارف، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی و این اساسنامه عد از تادیۀ مالیه، محصول، دیون فعالیت هدفمند ب
 استفاده نماید.

 حساب بانکی

 مادۀ شانزدهم:
مطابق احکام قانون شرکت های دولتی،  مربوط،و انجام فعالیت های اقتصادی  هنگهداری سرمایتواند، جهت ( شرکت می1)

 حساب  بانکی را در داخل کشور افتتاح نماید.
 هیئت نظارت، توسط کمیتۀ اجرائی، صورت منظوری( استفاده ازحساب بانکی طبق پالیسی تأیید شدۀ هیئت مدیره و 2)

 گیرد.می

 حقوق و امتیازات

 مادۀ هفدهم:
یئت ه طرح، از طرف( حقوق و امتیازات کارکنان شرکت با رعایت احکام قانون شرکت های دولتی توسط کمیتۀ اجرائی 1)

 گردد.و بعد از منظوری هیئت نظارت، تطبیق می تأییدمدیره 
عیت وضمطابق قواعد داخلی منظورشدۀ شرکت با درنظرداشت خصوصیات و اهمیت وظیفه، شرکت، ( اندازۀ مزد کارکنان 2)

 گردد.مالی شرکت، میزان مشارکت شرکت در اقتصاد ملی، براساس اهلیت و سطح مهارت کارکنان تعیین می
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( اندازۀ مزد اعضای تمام وقت هیئت مدیره و کمیتۀ اجرائی با درنظرداشت منافع درازمدت شرکت، مطابق احکام قانون 3)
 گردد.می تعیین ،شرکت های دولتی

 هاقرارداد ها ونامهعقد موافقت

 مادۀ هجدهم:
های مطابق احکام قانون شرکت ،المللینتواند، جهت تحقق اهداف مندرج این اساسنامه با مؤسسات ملی و بیشرکت می

 های مشارکت عامه و خصوصی، موافقتنامه ها و قرارداد ها را عقد نماید.دولتی، قرارداد

 ه و محصولمالیدیه أت

 مادۀ نزدهم:
 مطابق احکام قوانین مربوط، مالیه و محصول را تأدیه نماید.شرکت مکلف است، 

 فصل سوم

 تشکیلات شرکت 

 تشکیلات

 مادۀ بیستم:
 متشکل است از:شرکت 

 .مجمع عمومی سهامداران -1
 هیئت مدیره. -2
 کمیتۀ اجرائی. -3

 مجمع عمومی سهامداران

 مادۀ بیست و یکم:
 .باشدمتشکل از اشخاص حقیقی و حکمی سهامدار می ،مجمع عمومی سهامداران

 وظایف و صلاحیت های مجمع عمومی سهامداران

 مادۀ بیست و دوم:
اعمال  اجراء و ،مجمع عمومی سهامرداران، وظایف و صلاحیت های خویش را مطابق احکام قانون شرکت های دولتی 

 نماید.می

 کسب نظر هیئت مدیره و ثبت تصامیم

 سوم:مادۀ بیست و 
 .دکسب نمایدر موارد سکتوری و تخصصی، نظر هیئت مدیره را  تصمیماتخاذ تواند، جهت مجمع عمومی سهامداران می (1)
 گردد.دفتر مخصوص، ثبت میدر مجمع عمومی سهامداران  تصامیم( 2)

 هیئت نظارت 

 مادۀ بیست و چهارم:
اعمال  اجراء وهای خویش را تعیین و وظایف و صلاحیتهای دولتی کام قانون شرکتاعضای هیئت نظارت، مطابق اح

 نمایند.می
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 هیئت مدیره

 بیست و پنجم:مادۀ 
 نماید.یم ایفاءقانون شرکت های دولتی مطابق احکام  شرکت، مدیریتاستراتیژیک را در  ( هیئت مدیره، نقش مرکزی و1)
 باشد. ( هیئت مدیره به هیئت نظارت و مجمع عمومی سهامداران، پاسخگو می2)

 در هیئت مدیره شرایط عضویت

 بیست و ششم:مادۀ 
کی از یبرای نامزد عضویت هیئت مدیره، علاوه بر شرایط مندرج قانون شرکت های دولتی، داشتن حداقل سند لیسانس 

 باشد.ط میاینیز شر فعالیت شرکت، یا رشته مربوط منجمنت اقتصاد، هایرشته

 ترکیب هیئت مدیره

 بیست و هفتم:مادۀ 
 باشد.می پنج عضومرکب از  ،( هیئت مدیرۀ شرکت1)
و  مندرج مادۀ بیست طایشر( یک ثلث اعضای غیراجرائی هیئت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی و رعایت 2)

 گردند.ششم این اساسنامه، تعیین می

 استعفاء

 مادۀ بیست و هشتم:
 توانند، استعفاء دهند.اعضای اجرائی و غیراجرائی هیئت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی می

 وظایف و صلاحیت های هیئت مدیره

 مادۀ بیست و نهم:
 نماید.میاعمال  اجراء ووظایف و صلاحیت های خویش را مطابق احکام قانون شرکت های دولتی،  ،هیئت مدیره

 اطلاع دهی از تدویر جلسه

 مادۀ سی ام:
( ساعت قبل از 48( رئیس کمیتۀ اجرائی شرکت مکلف است، از تاریخ، وقت و مکان تدویر جلسه به هیئت مدیره حداقل )1)

 طور دیگر موافقه نمایند. مربوطتدویر جلسه اطلاع دهد، مگر اینکه اعضای 
دعوت نماید، در این صورت مسؤولین شرکت  مربوطتواند، از مسؤولین شرکت جهت اشتراک درجلسات ( هیئت مدیره می2)

 باشند.بدون حق رأی می

 جلسات هیئت مدیره

 مادۀ سی و یکم:
 گردد.دایر می ،جلسات هیئت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی
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 ارائه شکایت

 مادۀ سی و دوم:
توانند، شکایت خویش را در ارتباط به امور شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی و اشخاص حقیقی و حکمی می

توانند به هیئت این اساسنامه به رئیس کمیتۀ اجرائی ارائه نمایند. در صورت عدم قناعت به تصمیم رئیس کمیتۀ اجرائی، می
 .نظارت مراجعه نمایند

 استخدام متخصصین

 سی و سوم: مادۀ
طابق احکام قانون ت نظارت، مالمللی شرکت، به پیشنهاد کمیتۀ اجرائی، تأیید هیئت مدیره و تصویب هیئ( متخصصین بین1)

 گردند.های دولتی و سایر اسناد تقنینی استخدام میشرکت
عایت احکام قانون ر با مربوطتواند، متخصررصررین داخلی را جهت تطبیق بهتر اهداپ و سالیسرری شرررکت می (2)

 استخدام نماید.، دولتیهای شرکت

 تشکیل کمیتۀ اجرائی 

 مادۀ سی و چهارم:
 کمیتۀ اجرائی شرکت متشکل است از:

 شرکت به حیث رئیس. (رئیس اجرائی)رئیس عمومی  -1
 مسؤول مالی و اداری شرکت به حیث عضو. -2
 مسؤول عملیاتی شرکت به حیث عضو. -3
 به حیث عضو. مسؤول تجارتی شرکت -4
 مسؤول تخنیکی شرکت به حیث عضو. -5

 رئیس کمیتۀ اجرائی 

 مادۀ سی و پنجم:
 باشد.( رئیس کمیتۀ اجرائی ممثل قانونی و مسؤول پیشبرد امور شرکت می1)
نمایند. برای مدت سه سال تعیین و ایفای وظیفه می ،های دولتی، مطابق احکام قانون شرکت( رئیس و اعضای کمیتۀ اجرائی2)

 باشد.ها صرف برای یک دورۀ دیگر مجاز میتعیین مجدد آن

 وظایف و صلاحیت های کمیتۀ اجرائی 

 مادۀ سی و ششم:
 نماید.اعمال می اجراء و ،( کمیتۀ اجرائی وظایف و صلاحیت های خود را مطابق احکام قانون شرکت های دولتی1)
 نماید.کمیتۀ اجرائی به منظور تنظیم امور اجرائی در هفته یک یا دو بار، جلسه دایر می( 2)
 باشد.( نصاب تدویر جلسه کمیتۀ اجرائی، حضور اکثریت اعضای آن می3)
 گردد.میثبت  ،مربوطدر دفتر اضر جلسه اتخاذ و به اکثریت آرای اعضای ح ( تصامیم کمیتۀ اجرائی4)
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 کارکنان شرکت و عزل یتبدیل، استخدام

 مادۀ سی و هفتم:
های دولتی در مشوره با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و کارکنان شرکت، مطابق احکام قانون شرکت( 1)

خدمات ملکی از فهرست اشخاص واجد شرایط، مطابق قواعد داخلی منظور شدۀ شرکت استخدام، تبدیل و عزل 

 گردند. می
 باشد.ملکی بر مسؤولین و سایر کارکنان شرکت، قابل تطبیق نمی( قانون کارکنان خدمات 2)

 تطبیق پروژه ها از طریق مشارکت عامه و خصوصی

 مادۀ سی و هشتم:

 د.تطبیق نمای ،تواند، مطابق احکام قانون مشارکت عامه و خصوصی، پروژه های مربوط را با سکتور خصوصیشرکت می

 وظایف کمیتۀ بررسی )تفتیش(

 نهم:مادۀ سی و 
 نماید.می جراءامطابق احکام قانون شرکت های دولتی، وظایف خویش را  ،تفتیش(کمیتۀ بررسی )

 فصل چهارم

 امور مالی و حسابی
 سال مالی

 مادۀ چهلم:
 گردد.ختم می ،سال مالی شرکت از اول جدی آغاز و در سی ام قوس سال بعدی

 دهیسیستم حسابداری و گزارشتهیۀ 

 مادۀ چهل و یکم:
های رهنمود( و IFRSدهی مالی )المللی گزارشی مالی شرکت، مطابق معیارهای بیندهسیستم حسابداری و گزارش

 گردد.می هیئت نظارت، تهیهپیشنهادی 

 استفاده از جدول معیارهای حسابات مالی

 مادۀ چهل و دوم: 
در اجرای امور مالی و حسابی استفاده  گردیده( شرکت از جدول معیارهای حسابات مالی که توسط هیئت نظارت تهیه 1)

 نماید.می
را تطبیق نموده و سیستم حسابات مالی کمپیوتری  (Double-Entry( شرکت مکلف است، سیستم حسابداری دوطرفه )2)

 )الکترونیکی( را بر اساس پیشنهاد ارائه شده از طرف هیئت نظارت، عملی نماید.

 بررسی )تفتیش( صورت حسابات

 سوم:مادۀ چهل و 
 گردد.بررسی می در هر سال( صورت حساب سالانۀ شرکت 1)
 د.درگبررسی می ،( حسابات مالی شرکت از جانب بررس )مفتش( مالی، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی2)
 گردد.ارائه می ،( صورت حسابات مالی بررسی شدۀ شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی3)
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الی مطابق احکام قانون ادارۀ ع ،اقتصادی، مالی و حسابی شرکت در صورت ضرورت توسط ادارۀ عالی تفتیش( فعالیت های 4)
 د.درگبررسی می، تفتیش

 استخدام بررس )مفتش( 

 مادۀ چهل و چهارم:
مطابق احکام قانون شرکت های  بررس ) مفتش( مالی، خارج از شرکت، کار مزداستخدام، عزل، نحوۀ عقد قرارداد و پرداخت 

 .گیرددولتی، صورت می

 توزیع مفاد سهام

 مادۀ چهل و پنجم:
سی مفاد هیئت نظارت، پالی موافقۀ قبلی باتواند، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی و این اساسنامه ( هیئت مدیره می1)

 نماید.سرمایه را اعلام و زمینۀ تأدیه آنرا از طرف شرکت فراهم سهام 
 .گیرد( توزیع مفاد سهام شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، صورت می2)

 بودجۀ شرکت

 مادۀ چهل و ششم:
 .گیردطرح، ترتیب، تصویب و اجرای بودجۀ شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، صورت می

 ارائه گزارش

 مادۀ چهل و هفتم:
وری عواید و مصارف خویش را طور ماهوار به ریاست عمومی ادارۀ ریاست جمه، گزارش اجراآت، مکلف است( شرکت 1)

 د.ارائه نمای ،اسلامی افغانستان
( این ماده را توحید و 1( ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان مکلف است، گزارش مندرج فقرۀ )2)

 ارائه نماید. ،کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شورای عالی اقتصادی و بهطور ربعوار 

 د.و نشر نمای تهیه ،های دولتیۀ خویش را مطابق احکام قانون شرکتگزارش سالان مکلف است،( شرکت 3)

 فصل پنجم

 احکام متفرقه
 انحلال و تصفیۀ شرکت

 مادۀ چهل و هشتم:
های دولتی براساس پیشنهاد وزارت مالیه، موافقۀ قانون شرکتشرکت، مطابق احکام ( ادغام، انقسام، واگذاری یا انحلال 1)

 گیرد.صورت می ،هیئت نظارت و تصویب کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان
 گیرد.های دولتی و طرزالعمل مربوط، صورت میدر شرکت، مطابق احکام قانون شرکت( مراحل تصفیه و تطبیق حسابات 2)

 ری اسنادایجاد سیستم الکترونیکی و نگهدا

 مادۀ چهل و نهم:
( شرکت جهت ثبت، نگهداری و استفادۀ بعدی اسناد مالی، حسابی و حقوقی، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، 1)

 برد.سیستم الکترونیکی را به تفکیک ها رد و سافت کاپی ایجاد و بکار می
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 گردد. ( سیستم نگهداری اسناد شرکت، جهت ارائه گزارش و معلومات مورد نیاز به ادارات ذیربط وصل )لینک( می2)

 ایجاد ویب سایت

 مادۀ پنجاهم:
ها، ابتکارات، تشویق کارکنان و فراهم نمودن زمینۀ رقابت سالم، مطابق احکام قانون آورد شرکت جهت نشر فعالیت ها، دست

 نماید.دولتی، ویب سایت را ایجاد میشرکت های 

 اسناد مدار اعتبار

 مادۀ پنجاه و یکم:
 ،ها، اسناد حواله و سایر اسناد مالی شرکت که مطابق احکام قانون نامهتوافقمها، ، قرارداداموال منقول و غیرمنقولاسناد 

 باشد.امضاء گردیده باشد، مدار اعتبار می

 حفظ اسرار شرکت

 ادۀ پنجاه و دوم:م
ه مالی، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، مکلف ب )مفتشین(و بررسان  شرکت، کارکنان مسؤولیناعضای هیئت مدیره، 
 باشند.حفظ اسرار شرکت می

 تعدیل اساسنامه

 پنجاه و سوم:مادۀ 
احکام این اساسنامه به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت و تصویب کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان مطابق  (1)

 .گرددمیتعدیل احکام قانون شرکت های دولتی، 

ن احکام قانو، های دولتیاحکام قانون شرکتباحکمی از احکام این اساسنامه  درصورت عدم تشخیص مطابقت( 2)

 رجح دانسته می شود.های دولتی مُشرکت

 هر و نشانمُ

 مادۀ پنجاه و چهارم:
 باشد.شرکت، دارای مُهر و نشان مخصوص می

  انفاذتاریخ 

 پنجاه و پنجم:مادۀ 

( AUWSSCاین اساسنامه از تاریخ  نشر در جریدۀ رسمی نافذ و اساسنامۀ شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغان )
 گردد.لغو می 21/4/1386( مؤرخ924منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره )



 

 حکم
س جمهوری اسلامی افغانستان رئی  

باختر افغان الوتنهشرکت دولتی  اساسنامۀدر مورد انفاذ   

(9462) :شماره  

  03/2/9022: تاریخ

اول : مادۀ  

 81/9/8999( مؤرخ 72شماره ) به اساس مصوبۀرا که  باختر افغان الوتنه شرکت دولتی اساسنامۀ

ــجمهوری اس کابینۀ ــ( م55( فصل و ) 5داخل )لامی افغانستان به ـ ــاده تصویب گـ ردیده است، ـ

 دارم.ور میـمنظ

 مادۀ دوم:

دۀ مذکور در جری ۀاساسنامکابینۀ جمهوری اسـلامی افغانسـنان و متن  این حکم همراه با مصـوبۀ

 گردد.رسمی نشر 

 محمد اشرف غنی 

افغانستان  اسلامی رئیس جمهوری  



 

 مصوبۀ

 کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان

باختر افغان الوتنهشرکت دولتی  اساسنامۀدر مورد طرح   

 (92شماره: )

 91/2/9022تاریخ: 

 ا در جلسۀر باختر افغان الوتنهشرکت دولتی  اساسنامۀکابینۀ جمهوری اسـلامی افغانسـتان، حر  

 تصویب قرار داد. ( ماده مورد55( فصل و )5خویش به داخل ) 81/9/8999مؤرخ 

 

 محمد اشرف غنی 

 رئیس جمهوری اسلامی افغانستان 
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 الوتنه افغان باختر دولتی شرکتاساسنامۀ 

 فصل اول

 احکام عمومی

 مبنی

 اول:مادۀ 

 های دولتی، وضع گردیده است.حکام مواد پنجم و ششم قانون شرکتاین اساسنامه در روشنی ا

 اهداف شرکت

 دوم:مادۀ 

 نماید:به منظور تحقق اهداف ذیل، فعالیت می الوتنه افغان باخترشرکت دولتی 

 کشور. یداخلمیادین در   یملک یهوانورد ملی و بین المللی هایاریمع مطابق خدمات ۀعرض -1

 داخل کشور. و بین المللی هوانوردی در رشد و توسعه خدمات حمل و نقل هوایی مطابق معیارهای ملی -2

ایجاد  اجتماعی وگیری شرکت، جهت تحقق اهداف انکشاف ملی، رشد اقتصادی، توسعۀ فراهم نمودن زمینۀ سهم -3

 شغل.

 گذاری خصوصی در شرکت.فراهم نمودن زمینۀ جذب سرمایه -4

 مالی شرکت. بنیه تقویت کسب منفعت و -5

 اصطلاحات

 سوم:مادۀ 

اصطلاحات مندرج مادۀ سوم قانون شرکت های دولتی که در این اساسنامه از آن تذکر بعمل آمده است، همان مفاهیم 

 نماید.را افاده می

 اختصارینام 

 چهارم:مادۀ 

 شود.نام شرکت یاد میه این اساسنامه ب در الوتنه افغان باختر ( شرکت دولتی۱)

 گردد.های دولتی در این اساسنامه به نام هیئت نظارت یاد می( هیئت نظارت شرکت۲)

 دفتر شرکت

 پنجم:مادۀ 

و نمایندگی های آن عندالضرورت در نقاط مختلف کشور تأسیس شده  بوده کابلدفتر مرکزی شرکت در شهر 

 تواند.می
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 شرکتشخصیت 

 ششم:مادۀ 
 باشد.شرکت، دارای شخصیت حکمی و بیلانس حسابی مستقل می

 رعایت اسناد تقنینی

 هفتم: مادۀ

ناد تقنینی اساسنامه و سایر اسهای دولتی، این نون اساسی افغانستان، قانون شرکتشرکت در فعالیت های خود احکام قا

 نماید.مرتبط را رعایت می

 های شرکت وظایف و صلاحیت

 هشتم:مادۀ 

 باشد:های ذیل میدارای وظایف و صلاحیت ،شرکت( ۱)

 .مربوطمالی  پلانهای عملیاتی، تجارتی، بازسازی، انکشافی و برنامه ها ولوایح، طرح وتطبیق  -۱

خدمات حمل و نقل هوایی مسافرین، لوازم سفر، اموال )کارگو(، پست، طیور و حیوانات طور مصؤن به موقع،  رائها -۲

 .، مطابق ستندرهای ایمنی و امنیتیمستریح و سریع در داخل کشور

ر سای و غیر دولتی با ادارات دولتی، جام خدمات حمل و نقل هوایی داخلیجهت انرارداد تجارتی و تخنیکی عقد ق -۳

 .با درنظرداشت احکام تقنینی مربوط حقیقی و حکمی اشخاص
و پرزه جات، روغنیات، مواد خوراکه خرید و فروش، اجاره گرفتن، به اجاره دادن طیاره ها، اجناس، لوازم،  -4

 .مطابق احکام قانون مربوط به خدمات حمل و نقل هوایی تجهیزات

وانوردی ه مقررات ومطابق قانون تکنالوژی عصری  استفاده از باتجهیز متداوم تمام بخشهای شرکت  بازسازی و -5

 ملکی.

 .العمل های مربوطوانوردی بین المللی، لوایح و طرزه مطابق قانون  شرکت یم ساعات کارتنظی -۶

 احکام قانون. مطابقدر بازار سهام شرکت فروش   -۷

 ی داخلی.حمل و نقل هوائخدمات  ۀدر عرصتجارتی، اقتصادی و سیاحتی با متقاضیان امور توسعه و تحکیم روابط  -۸

 رقابت. داشت اصل موثریت وبا درنظرعرضۀ خدمات گروند هندلنگ درمیادین هوائی داخلی کشور  -۹

 .مطابق احکام اسناد تقنینی های شرکتاستفاده درست از املاک و دارائی اداره، حفظ و مراقبت و -۱۱

 فعالیت شرکت  مبتنی بر اصل مفیدیت، موثریت و رقابت. ۀتوسع -۱۱

 .ملکی المللی هوانوردیبین ملی و ت شرکت مطابق معیارهایأتنظیم اجرا -۱۲

مطابق  های مسلکی، تخنیکی و اداریسطح دانش و مهارت کارکنان در بخشارتقای  ۀفراهم نمودن زمین -۱۳

 .المللیمعیارهای ملی و بین
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 از روش های مؤثر بازاریابی جهت ارتقای سطح عواید و جلب رضایت مشتریان. استفاده -۱4

 .یالمللنیبقوانین هوانوردی ملکی  شده رفتهیپذ تعهدات و اصول تیرعا -۱5

 .مطابق اسناد تقنینی دهیف مالی، حسابی، تدارکاتی و گزارشایجاد سیستم مؤثر و شفا -۱۶

 های مسلکی، تخنیکی، فنی و اداری.در بخش مربوطلات کاری برای کارکنان فراهم نمودن تسهی  -۱۷

 .مربوطهای گذاری سکتور خصوصی در فعالیتجلب سرمایه -۱۸

خ قبل از فروش سهام، به نربعد از انفاذ این اساسنامه و منقول و غیرمنقول مربوط را  اموالکلف است، شرکت م( ۲)

 تثبیت و تعیین ارزش نماید. روز

کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان، مطابق احکام قانون، فروش و انتقال  تصویب ( اموال غیرمنقول شرکت، بعد از 3)

 تواند.شده می

 تواند، اموال منقول و غیر منقول مازاد مربوط را بعد از تأیید هیئت نظارت به کرایه یا اجاره دهد.شرکت می (4)

 فصل دوم

 سرمایه و سهام شرکت

 سرمایه

 نهم:مادۀ 

صد و و دوصد و هفت هزار و سه لیونیم صد و هشتاد و دوسه (۳۸۲.۲۱۷.۳۲۶) مبلغ ،( مجموع سرمایۀ شرکت۱)

 باشد.افغانی می  بیست و شش هزار

 باشد.م میسه هزارصد یک (۱۱۱.۱۱۱) ( سرمایۀ شرکت منقسم به۲)

 گذاری سهامقیمت

 دهم:مادۀ 

افغانی بوده که بعد از تقسیم مجموع سرمایه بر سهام، تعیین  پنجاه هزار  (5۱.۱۱۱)( ارزش اسمی هر سهم مبلغ۱)

 گردد.می

 گیرد.( تعدیل ارزش اسمی سهم به اساس پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت، صورت می۲)

نام  به مالی و مُهر شرکتآن به امضای رئیس کمیتۀ اجرایی و مسؤول  ( اسناد سهم بعد از پرداخت کامل ارزش۳)

 گردد.ثبت و صادر می ،سهامدار

حاوی ارزش سهام، اسم و موقعیت دفتر مرکزی شرکت، اسم و نمبر تذکرۀ شخص که سهم  ،( سند سهم شرکت4)

 باشد.شود و تعداد سهامی که سند متذکره متضمن آن است، میبرایش صادر می
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 سهامداران شرکت

 یازدهم:مادۀ 

 باشد.میدولتی  مدار اسه ،در شرکت ،ت مالیهاروز( ۱)

به پیشنهاد وزارت مالیه و تصویب کابینۀ جمهوری خصوصی و اشخاص حقیقی و حکمی دولتی ادارات  ها،( وزارت۲)

 د.نتوانبوده می ،اسلامی افغانستان به حیث سهامدار شرکت

 وزارت مالیه و تصویب کابینۀ جمهوری ۀنظارت، موافقمدیره، تأیید هیئت به پیشنهاد هیئت  شرکت ۀ( سرمای۳)

 تواند.افغانستان تزئید یا تنقیص شده میاسلامی 

 متناسب به اندازۀ سهم آن می باشد. شرکت، ( مسؤولیت و صلاحیت سهامدار4)

 تواند، شرکت تابعه )فرعی( را مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، تأسیس نماید.( شرکت می5)

 انتقال سهام و توزیع مفاد

  دوازدهم:مادۀ 

 گیرد.میهای دولتی، صورت هام شرکت، مطابق احکام قانون شرک( صدور و فروش س۱)

 دییأبه ت یو خصوص یاعم از دولت یو حکم یقیاشخاص حق ریسهامداران و سا انیفروش و انتقال سهم م د،یخر( ۲)

سهامداران شرکت، بعد از ثبت در دفتر سهام شرکت، مدار  یمجمع عموم اینظارت  ئتیه بیو تصو رهیمد ئتیه

 .باشدیاعتبار م

صورت گرفته نتواند، هیئت مدیره بعد از تأیید هیئت نظارت به استرداد قیمت  ( هرگاه انتقال سهم بنابر دلایل مؤجه۳)

 نماید.سهم، اقدام می

( نحوۀ استفاده از مفاد به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت و تصویب مجمع عمومی سهامداران صورت 4)

 گیرد.می

 منقول به حیث سهم اموال منقول و غیر

 سیزدهم:مادۀ 
بعد از تأیید هیئت مدیره  و ارزشتعیین  موظف،اموال منقول و غیرمنقول درصورت ضرورت شرکت توسط کمیتۀ 

 تواند.و تصویب هیئت نظارت و مجمع عمومی سهامداران به حیث سهم، قبول شده می

 ایجاد ذخایر مالی

 چهاردهم:مادۀ 

ظرفیت  ها، ارتقایغیرمنقول، توسعۀ فعالیتمنقول و دد اموال به منظور اعمار، ترمیم و احیای مج ،تواندشرکت می( ۱)

 و تشویق کارکنان مربوط از مفاد خالص خویش ذخایر ذیل را ایجاد نماید:

 ذخیرۀ توسعوی از یک الی پانزده فیصد. -۱
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 ذخیرۀ تشویقی از یک الی سه فیصد. -۲

 خیرۀ احتیاطی از یک الی دو فیصد.ذ -۳

 تواند.بیشتر بوده نمی ،مفاد خالص شرکت( بیست فیصد %۲۱)( این ماده از ۱( ذخایر مندرج فقرۀ )۲)

 نماید.می دیریتم ،( هیئت مدیره از طرز استفادۀ ذخایر مندرج این ماده۳)

 استفاده از سرمایه
 پانزدهم:مادۀ 

بعد از موافقۀ وزارت مالیه و منظوری هیئت نظارت از سرمایۀ اصلی و مفاد خالص جهت بهبود و  ،تواندشرکت می

دولتی و این  هایر مصارف، مطابق احکام قانون شرکتو سای تادیۀ مالیه، محصول، دیونتوسعۀ فعالیت هدفمند بعد از 

 اساسنامه استفاده نماید.

 حساب بانکی

 شانزدهم:مادۀ 

های حکام قانون شرکتمربوط، مطابق او انجام فعالیت های اقتصادی  تواند، جهت نگهداری سرمایهمیرکت ( ش۱)

 بانکی را در داخل کشور افتتاح نماید. دولتی، حساب

اجرائی،  هیئت نظارت، توسط کمیتۀ منظوریپالیسی تأیید شدۀ هیئت مدیره و  ( استفاده از حساب بانکی مطابق۲)

 .گیردصورت می

 و امتیازات حقوق

 هفدهم:مادۀ 

 رح، از طرفطهای دولتی توسط کمیتۀ اجرائی شرکت با رعایت احکام قانون شرکت ( حقوق و امتیازات کارکنان۱)

 گردد.و بعد از منظوری هیئت نظارت، تطبیق می تأییدهیئت مدیره 

مطابق قواعد داخلی منظورشدۀ شرکت با درنظرداشت خصوصیات و اهمیت وظیفه،  شرکت، ( اندازۀ مزد کارکنان۲)

 گردد.وضعیت مالی شرکت، میزان مشارکت شرکت در اقتصاد ملی، براساس اهلیت و سطح مهارت کارکنان تعیین می

حکام ا مطابقرنظرداشت منافع درازمدت شرکت، ( اندازۀ مزد اعضای تمام وقت هیئت مدیره و کمیتۀ اجرائی با د۳)

 گردد.می تعیین ،های دولتیقانون شرکت

 هاها و قراردادنامهعقد موافقت

 دهم:هجمادۀ 

مطابق احکام قانون  ،المللینتواند، جهت تحقق اهداف مندرج این اساسنامه با مؤسسات ملی و بیشرکت می

 قرارداد ها را عقد نماید.های دولتی، قرارداد های مشارکت عامه و خصوصی، موافقتنامه ها و شرکت
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 و محصول مالیه دیهأت

 نزدهم:مادۀ 

 شرکت مکلف است، مطابق احکام قوانین مربوط، مالیه و محصول را تأدیه نماید.

 فصل سوم

 تشکیلات شرکت 

 تشکیلات

 بیستم:مادۀ 

 متشکل است از:شرکت 

 .مجمع عمومی سهامداران -۱

 هیئت مدیره. -۲

 کمیتۀ اجرائی. -۳

 عمومی سهامدارانمجمع 

 بیست و یکم:مادۀ 

 باشد.می سهامدارمتشکل از اشخاص حقیقی و حکمی  ،مجمع عمومی سهامداران

 های مجمع عمومی سهامدارانوظایف و صلاحیت

 بیست و دوم:مادۀ 

اجراء و  ،تیـهای دولتـانون شرکـق امـابق احکـخویش را مطهای عمومی سهامداران، وظایف و صلاحیتمجمع  

 نماید.اعمال می

 کسب نظر هیئت مدیره و ثبت تصامیم
 بیست و سوم:مادۀ 

وری و تخصصی، نظر هیئت مدیره را کسب در موارد سکت تصمیماتخاذ تواند، جهت مجمع عمومی سهامداران می (۱)

 نماید.

 گردد.تصامیم مجمع عمومی سهامداران در دفتر مخصوص، ثبت می (۲)

 هیئت نظارت 

 چهارم:بیست و مادۀ 

اعمال و  اجراءهای خویش را وظایف و صلاحیت و های دولتی تعیینکام قانون شرکتاعضای هیئت نظارت، مطابق اح

 نمایند.می
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 هیئت مدیره

 پنجم: بیست ومادۀ 

 اءقانون شرکت های دولتی ایفمطابق احکام  شرکت، مدیریت( هیئت مدیره، نقش مرکزی و استراتیژیک را در ۱)

 نماید.می

 باشد. ( هیئت مدیره به هیئت نظارت و مجمع عمومی سهامداران، پاسخگو می۲)

 در هیئت مدیره شرایط عضویت
 بیست و ششم:مادۀ 

یکی  انسسیداشتن حداقل سند ل ،یدولت یهامندرج قانون شرکت طیعلاوه بر شرا ره،یمد ئتیه تینامزد عضو یبرا

 .باشدیشرط م زین فعالیت شرکت، یا رشته مربوط منجمنت ،اقتصاد از رشته های

 ترکیب هیئت مدیره

 بیست و هفتم:مادۀ 

 باشد.صورت تاق میه عضو ب سه الی هفتمرکب از  ،( هیئت مدیرۀ شرکت۱)

ادۀ م ط مندرجایهای دولتی و رعایت شرت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت( یک ثلث اعضای غیراجرائی هیئ۲)

 د.نگردبیست و ششم این اساسنامه، تعیین می

 استعفاء

 بیست و هشتم:مادۀ 

 توانند، استعفاء دهند.های دولتی میت مدیره، مطابق احکام قانون شرکتاجرائی هیئ اعضای اجرائی و غیر

 های هیئت مدیرهوظایف و صلاحیت

 بیست و نهم:مادۀ 

 نماید.اعمال میاجراء و های دولتی، خویش را مطابق احکام قانون شرکت هیئت مدیره وظایف و صلاحیت های

 اطلاع دهی از تدویر جلسه

 سی ام:مادۀ 

( ساعت 4۸از تاریخ، وقت و مکان تدویر جلسه به هیئت مدیره حداقل ) رئیس کمیتۀ اجرائی شرکت مکلف است( ۱)

 طور دیگر موافقه نمایند. قبل از تدویر جلسه اطلاع دهد، مگر اینکه اعضای هیئت مدیره

دعوت نماید، در این صورت  مربوطتواند، از مسؤولین شرکت جهت اشتراک در جلسات ( هیئت مدیره می۲)

 باشند.مسؤولین شرکت بدون حق رأی می
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 هیئت مدیرهجلسات 

 سی و یکم:مادۀ 

 گردد.دایر می ،جلسات هیئت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی

 شکایت ارائه

 وم:سی و دمادۀ 

های احکام قانون شرکت توانند، شکایت خویش را در ارتباط به امور شرکت، مطابقاشخاص حقیقی و حکمی می

دولتی و این اساسنامه به رئیس کمیتۀ اجرائی ارائه نمایند. در صورت عدم قناعت به تصمیم رئیس کمیتۀ اجرائی، 

 نمایند.ت نظارت مراجعه ئتوانند به هیمی

 استخدام متخصصین

 م:سی و سومادۀ 

نظارت، مطابق احکام  تالمللی شرکت، به پیشنهاد کمیتۀ اجرائی، تأیید هیئت مدیره و تصویب هیئ( متخصصین بین۱)

 گردند.های دولتی و سایر اسناد تقنینی استخدام میقانون شرکت

 رعایت احکام قانون با مربوطتواند، متخصصین داخلی را جهت تطبیق بهتر اهداف و پالیسی ( شرکت می۲)

 استخدام نماید.های دولتی، شرکت

 تشکیل کمیتۀ اجرائی 

 م:چهارسی و مادۀ 

 کمیتۀ اجرائی شرکت متشکل است از:

 رئیس عمومی )رئیس اجرائی( شرکت به حیث رئیس. -۱

 مالی و اداری شرکت به حیث عضو.  لؤومس -۲

 عملیاتی شرکت به حیث عضو. لؤومس -۳

 تجارتی شرکت به حیث عضو. ولؤمس -4

 رئیس کمیتۀ اجرائی 

 م:سی و پنجمادۀ 

 باشد.( رئیس کمیتۀ اجرائی ممثل قانونی و مسؤول پیشبرد امور شرکت می۱)

فه برای مدت سه سال تعیین و ایفای وظی ،های دولتیمطابق احکام قانون شرکت ،( رئیس و اعضای کمیتۀ اجرائی۲)

 باشد.ها صرف برای یک دورۀ دیگر مجاز مینمایند. تعیین مجدد آنمی
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 های کمیتۀ اجرائی وظایف و صلاحیت
 م:سی و ششمادۀ 

 د.نمایمیاعمال و  ءاجرا ،های دولتیی خود را مطابق احکام قانون شرکت( کمیتۀ اجرائی وظایف و صلاحیت ها۱)

 نماید.( کمیتۀ اجرائی به منظور تنظیم امور اجرائی در هفته یک یا دو بار، جلسه دایر می۲)

 باشد.کمیتۀ اجرائی، حضور اکثریت اعضای آن می ۀ( نصاب تدویر جلس۳)

 .گرددمی ثبتمربوط، دفتر  دربه اکثریت آرای اعضای حاضر جلسه اتخاذ و  ( تصامیم کمیتۀ اجرائی4)

  کارکنان شرکتو عزل  یاستخدام، تبدیل
 تم:سی و هفمادۀ 

های دولتی در مشوره با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و کارکنان شرکت، مطابق احکام قانون شرکت( 1)

خدمات ملکی از فهرست اشخاص واجد شرایط، مطابق قواعد داخلی منظور شدۀ شرکت استخدام، تبدیل و عزل 

 گردند. می

 باشد.قانون کارکنان خدمات ملکی بر مسؤولین و سایر کارکنان شرکت، قابل تطبیق نمی( ۲)

 تطبیق پروژه ها از طریق مشارکت عامه و خصوصی
 م:شتهسی و مادۀ 

تطبیق  ،های مربوط را با سکتور خصوصیانون مشارکت عامه و خصوصی، پروژهتواند، مطابق احکام قشرکت می

 نماید.

 )تفتیش( وظایف کمیتۀ بررسی

 م:نهسی و مادۀ 

 نماید.می جراءمطابق احکام قانون شرکت های دولتی، وظایف خویش را ا ،کمیتۀ بررسی ) تفتیش(

 فصل چهارم

 امور مالی و حسابی

 سال مالی

 م:چهلمادۀ 

 گردد.ختم می ،سال مالی شرکت از اول جدی آغاز و در سی ام قوس سال بعدی

 دهی سیستم حسابداری و گزارشتهیۀ 

 م:یکچهل و مادۀ 

های ( و رهنمودIFRSالمللی گزارشدهی مالی )های بین، مطابق معیاردهی مالی شرکتسیستم حسابداری و گزارش

 گردد.پیشنهادی هیئت نظارت، تهیه می
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 استفاده از جدول معیارهای حسابات مالی

 وم:چهل و دمادۀ   

در اجرای امور مالی و حسابی  که توسط هیئت نظارت تهیه گردیده معیارهای حسابات مالی( شرکت از جدول ۱) 

 نماید.استفاده می

را تطبیق نموده و سیستم حسابات مالی  (Double-Entry( شرکت مکلف است، سیستم حسابداری دوطرفه )۲)

 ، عملی نماید.کمپیوتری )الکترونیکی( را بر اساس پیشنهاد ارائه شده از طرف هیئت نظارت

 بررسی ) تفتیش( صورت حسابات

 م:سوچهل و مادۀ 

 گردد.بررسی می در هر سال( صورت حساب سالانۀ شرکت ۱)

 د.درگمیبررسی  ،های دولتیش( مالی، مطابق احکام قانون شرکت( حسابات مالی شرکت از جانب بررس )مفت۲)

 گردد.ارائه می ،های دولتیقانون شرکتدۀ شرکت، مطابق احکام ( صورت حسابات مالی بررسی ش۳)

ام قانون مطابق احک ،صورت ضرورت توسط ادارۀ عالی تفتیش( فعالیت های اقتصادی، مالی و حسابی شرکت در 4)

 د.درگمیبررسی ، ادارۀ عالی تفتیش

  ( مفتش بررس )استخدام 

 م:چهارچهل و مادۀ 

شرکت، مطابق احکام قانون بررس ) مفتش( مالی خارج از  کار  مزداستخدام، عزل، نحوۀ عقد قرارداد و پرداخت 

 گیرد.های دولتی، صورت میشرکت

 توزیع مفاد سهام

 م:پنجچهل و مادۀ 

الیسی موافقۀ قبلی هیئت نظارت، پ باهای دولتی و این اساسنامه تواند، مطابق احکام قانون شرکتی( هیئت مدیره م۱)

 مفاد سهام سرمایه را اعلام و زمینۀ تأدیه آنرا از طرف شرکت فراهم نماید.

 گیرد.های دولتی، صورت میام شرکت، مطابق احکام قانون شرکت( توزیع مفاد سه۲)

 بودجۀ شرکت

 م:ششچهل و مادۀ 

 گیرد.های دولتی، صورت میقانون شرکتطرح، ترتیب، تصویب و اجرای بودجۀ شرکت، مطابق احکام 

 

 

 



11 
 

 ارائه گزارش

 تم:چهل و هفمادۀ 

، گزارش اجراآت، عواید و مصـارف خویش را طور ماهوار به ریاست عمومی ادارۀ امور ( شـرکت مکلف اسـت۱)

 د.ارائه نمای ،وری اسلامی افغانستانریاست جمه

( این ماده را ۱ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان مکلف است، گزارش مندرج فقرۀ ) (۲)

 ارائه نماید. ،کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به شورای عالی اقتصادی و توحید و طور ربعوار

 .دنمای تهیه و نشر ،یهای دولتۀ خویش را مطابق احکام قانون شرکت، گزارش سالان( شرکت مکلف است۳)

 فصل پنجم

 احکام متفرقه

 انحلال و تصفیۀ شرکت

 م:شتچهل و همادۀ 

های دولتی براساس پیشنهاد وزارت مالیه، دغام، انقسام، واگذاری یا انحلال شرکت، مطابق احکام قانون شرکت( ا۱)

 گیرد.صورت می ،موافقۀ هیئت نظارت و تصویب کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان

ت های دولتی و طرزالعمل مربوط، صوردر شرکت، مطابق احکام قانون شرکت( مراحل تصفیه و تطبیق حسابات ۲)

 گیرد.می

 ایجاد سیستم الکترونیکی و نگهداری اسناد

 :چهل و نهم مادۀ

های و حقوقی، مطابق احکام قانون شرکت( شرکت جهت ثبت، نگهداری و استفادۀ بعدی اسناد مالی، حسابی ۱)

 برد.دولتی، سیستم الکترونیکی را به تفکیک هارد و سافت کاپی ایجاد و بکار می

 گردد. ( سیستم نگهداری اسناد شرکت، جهت ارائه گزارش و معلومات مورد نیاز به ادارات ذیربط وصل )لینک( می۲)

 ایجاد ویب سایت

 :پنجاهممادۀ 

ابق احکام بت سالم، مطکارکنان و فراهم نمودن زمینۀ رقا ها، ابتکارات، تشویقآوردها، دستشرکت جهت نشر فعالیت

 نماید.های دولتی، ویب سایت را ایجاد میقانون شرکت

 اسناد مدار اعتبار

 م:یکپنجاه و  مادۀ

نامه ها، اسناد حواله و سایر اسناد مالی شرکت که مطابق احکام توافقها، م، قرارداداموال منقول و غیرمنقولاسناد 

 باشد.گردیده باشد، مدار اعتبار می امضاء ،قانون
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 حفظ اسرار شرکت

 وم:پنجاه و دمادۀ 

، مالی، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی )مفتشین( و بررسانشرکت ، کارکنان اعضای هیئت مدیره، مسؤولین

 باشند.مکلف به حفظ اسرار شرکت می

 تعدیل اساسنامه

 م:سوپنجاه و مادۀ 

مطابق  ،غانستانفبه پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت و تصویب کابینۀ جمهوری اسلامی ااحکام این اساسنامه ( ۱)

 گردد.میهای دولتی، تعدیل احکام قانون شرکت

ون احکام قان، های دولتیاحکام قانون شرکت باحکمی از احکام این اساسنامه ص مطابقت درصورت عدم تشخی( 2)

 رجح دانسته می شود.های دولتی مُشرکت

 مُهر و نشان

 م:چهارپنجاه و مادۀ 

 باشد.شرکت، دارای مُهر و نشان مخصوص می

 تاریخ انفاذ 

 م:پنجپنجاه و مادۀ 
 سمی شمارهرمنتشرۀ جریدۀ باختر افغان الوتنه  مؤسسه داساسنامۀ  و این اساسنامه از تاریخ  نشر در جریدۀ رسمی نافذ

 گردد.لغو می ۱۳5۸ اسد ( ۳۱) ( مؤرخ4۳۳) شماره رسمی ۀمنتشرۀ جرید آنو ضمیمۀ شماره یک  ۱۳4۷( سال ۱۱۲)



 

 حکم
س جمهوری اسلامی افغانستان رئی  

انترکانتیننتالشرکت دولتی  اساسنامۀدر مورد انفاذ   

(0562) :شماره  

  02/9/9099: تاریخ

اول : مادۀ  

 18/9/1999(  ؤرخ 27شمسره ) به اساس   وبب را ته  انیکتسنییممیسل شاکت  ولتی  اساسسامس  

کویده اس ، اااسوه توبیب گااا(  55( فول ل ) 5لس   افغسنسیسن به واخل )اااجمهبری اس تسبیم 

 وارم.بر   ا مظ

 مادۀ دوم:

دۀ  ذتبر ور جکی  اسسسمس تسبیم  جمهبری اسالس   افغسنسامسن ل  ین  این حکم همکاه بس  وابب 

 گکوو.رسم  نشک 

 محمد اشرف غنی 

افغانستان  اسلامی رئیس جمهوری  



 

 مصوبۀ

 کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان

انترکانتیننتالشرکت دولتی  اساسنامۀدر مورد طرح   

 (07شماره: )

 98/9/9099تاریخ: 

 ؤرخ  ور جلس  را انیکتسنییممیسلشکت  ولتی   اسسسمس  تسبیم  جمهبری اسالس   افغسنسیسن، رک  

 توبیب قکار واو. (  سوه  برو55( فول ل )5خبیش به واخل ) 18/9/1999

 

 محمد اشرف غنی 

 رئیس جمهوری اسلامی افغانستان 
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 انترکانتیننتالشرکت دولتی اساسنامۀ 

 فصل اول

 احکام عمومی

 مبنی

 اول:مادۀ 

 های دولتی، وضع گردیده است.حکام مواد پنجم و ششم قانون شرکتاین اساسنامه در روشنی ا

 اهداف شرکت

 دوم:مادۀ 

 نماید:به منظور تحقق اهداف ذیل، فعالیت می انترکانتیننتالشرکت دولتی 

  .فیت و مصونیتیک ،موثریتنی براصل تمبخدمات هوتلداری  رُشدتوسعه و  -۱

اطمینان مصونیت غذایی، سلامت  ه مهمانان داخلی و خارجی مبتنی جهتباری معیهوتلداری تأمین خدمات  -2

به مهمانان داخلی و خارجی با درنظرداشت اصل  خدمات معیاری هوتلداریعرضۀ  رهایشی و حفظ محیط زیست.

 مصونیت غذائی و محیط زیستی.

گیری شرکت، جهت تحقق اهداف انکشاف ملی، رشد اقتصادی، توسعه اجتماعی و ایجاد ۀ سهمفراهم نمودن زمین  -3

 شغل.

 گذاری خصوصی در شرکت.فراهم نمودن زمینه جذب سرمایه -4

 مالی شرکت. ۀنیبُ تقویت کسب منفعت و -5

 اصطلاحات
 سوم:مادۀ 

های دولتی که در این اساسنامه از آن تذکر بعمل آمده است، همان لاحات مندرج مادۀ سوم قانون شرکتاصط

 نماید.مفاهیم را افاده می

 نام اختصاری

 چهارم:مادۀ 

 شود.نام شرکت یاد میه دراین اساسنامه ب انترکانتیننتالدولتی ( شرکت 1)

 گردد.های دولتی در این اساسنامه به نام هیئت نظارت یاد مینظارت شرکت( هیئت 2)

 دفتر شرکت

 پنجم:مادۀ 

های آن عندالضرورت در نقاط مختلف کشور تأسیس شده و نمایندگی بوده کابلدفتر مرکزی شرکت در شهر 

 تواند.می
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 شرکت شخصیت

 ششم:مادۀ 

 باشد.بیلانس حسابی مستقل می و شخصیت حکمیدارای شرکت، 

 رعایت اسناد تقنینی

 هفتم: مادۀ

های دولتی، این اساسنامه و سایر اسناد نون اساسی افغانستان، قانون شرکتهای خود احکام قاشرکت در فعالیت

 نماید.تقنینی مرتبط را رعایت می

 های شرکتوظایف و صلاحیت

 هشتم:مادۀ 

 باشد:های ذیل میصلاحیت، دارای وظایف و شرکت (1)

 .های عملیاتی، تجارتی، بازسازی، انکشافی و مالی مربوططرح و تطبیق لوایح، برنامه ها و پلان -۱

 .ها و ایجاد در سکتور هوتلداریفراهم نمودن زمینه مناسب در عرصۀ اصلاحات، نو آوری  -2

منجر به توسعه فعالیت و ارتقای سطح عواید و  های شرکت به نحوی کهدرست و معقول از تمام دارایی ۀاستفاد -3

 .حصول اعتماد مشریان گردد

سازی انستیتوت مسلکی هوتل جهت عرضۀ خدمات آموزشی هوتلداری در روشنی احکام قوانین ایجاد و فعال -4

 نافذه به سطح کشور.

ی خارج انستاره جهت جلب مهمانهای پنج لات هوتلداری، هوتلهای تطبیق معیارات و تسهیتن زمینهمساعد ساخ -5

 رسمی و غیر رسمی.

 .های مسلکی، تخنیکی، فنی و اداریدر بخش مربوطفراهم نمودن تسهیلات کاری برای کارکنان  -6

 .شرکت با استفاده از تکنالوژی عصری مسلکی، اداری و حرفویهای بازسازی متداوم تمام بخشتجهیز و  -7 

و  حقیقی اشخاصو سایر  غیر دولتی تهیه مواد مورد ضرورت با ادارات دولتی،و  عرضه محصولات عقد قرارداد -8

 حکمی با درنظرداشت احکام اسناد تقنینی مربوط.

 های مسلکی، تخنیکی و اداری.سطح دانش و مهارت کارکنان در بخشفراهم نمودن زمینه ارتقای  -9

 المللی هوتلداری.منطقوی و بیننجمن و اتحادیه های فراهم نمودن شرایط کسب عضویت ا -۱1

 های مؤثر بازاریابی جهت ارتقای سطح عواید و جلب رضایت مشتریان.استفاده از روش -11

 ایجاد سیستم مؤثر و شفاف مالی، حسابی، تدارکاتی و گزارش دهی مطابق اسناد تقنینی. -12

 .مربوطگذاری سکتور خصوصی در فعالیت های جلب سرمایه -۱3
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به نرخ  ،قبل از فروش سهام این اساسنامه ومنقول و غیر منقول مربوط را بعد از انفاذ  اموالشرکت مکلف است، ( 2) 

 تثبیت و تعیین ارزش نماید. روز

 انتقال  فروش واحکام قانون، مطابق کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان،  صویببعد از تاموال غیرمنقول شرکت، ( 3)

 تواند.شده می

 بعد از تائید هیئت نظارت به کرایه یا اجاره دهد. می تواند، اموال منقول و غیر منقول مازاد مربوط را شرکت  (4)

 فصل دوم

 سرمایه و سهام شرکت

 سرمایه

 نهم:مادۀ 

هزار و هشتصد و  ه( ششصد و هفتاد و پنج میلیون و هشتصد و ن675.819.867)مبلغ  ،( مجموع سرمایۀ شرکت۱)

 باشد.افغانی می شصت و هفت

 باشد.سهم مییکصد هزار ( ۱11.111) ( سرمایۀ شرکت منقسم به2)

 گذاری سهامقیمت

 دهم:مادۀ 

افغانی بوده که بعد از تقسیم مجموع سرمایه بر سهام، تعیین هفت هزار ( ...70( ارزش اسمی هر سهم مبلغ )1)

 گردد.می
 گیرد.مدیره و تصویب هیئت نظارت، صورت می( تعدیل ارزش اسمی سهم به اساس پیشنهاد هیئت 2)
مالی و مُهر شرکت به نام مسؤول و آن به امضای رئیس کمیتۀ اجرایی  ( اسناد سهم بعد از پرداخت کامل ارزش3)

 گردد.ثبت و صادر می ،سهامدار

حاوی ارزش سهام، اسم و موقعیت دفتر مرکزی شرکت، اسم و نمبر تذکرۀ شخص که سهم  ،( سند سهم شرکت4)

 باشد.شود و تعداد سهامی که سند متذکره متضمن آن است، میبرایش صادر می

 سهامداران شرکت

 یازدهم:مادۀ 

 باشد.دولتی می سهامدار ،در شرکت ،ت مالیهر( وزا1)

حقیقی و حکمی خصوصی به پیشنهاد وزارت مالیه و تصویب کابینۀ جمهوری و اشخاص دولتی  ها، اداراتوزارت( 2)

 توانند.بوده می ،اسلامی افغانستان به حیث سهامدار شرکت

وزارت مالیه و تصویب کابینۀ جمهوری  ۀشرکت به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت، موافق ۀ( سرمای3)

 واند.تافغانستان تزئید یا تنقیص شده میاسلامی 

 باشد.متناسب به اندازۀ سهم آن می ،شرکت ( مسؤولیت و صلاحیت سهامدار4)
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 تواند، شرکت تابعه )فرعی( را مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، تأسیس نماید.( شرکت می5)

 انتقال سهام و توزیع مفاد

  دوازدهم:مادۀ 

 گیرد.های دولتی، صورت میام شرکت، مطابق احکام قانون شرکت( صدور و فروش سه1)

به خصوصی اعم از دولتی و ( خرید، فروش و انتقال سهم میان سهامداران و سایر اشخاص حقیقی و حکمی 2)

تأیید هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت یا مجمع عمومی سهامداران شرکت، بعد از ثبت در دفتر سهام شرکت، 

 باشد.مدار اعتبار می
ته نتواند، هیئت مدیره بعد از تأیید هیئت نظارت به استرداد ( هرگاه انتقال سهم بنابر دلایل مؤجه صورت گرف3)

 نماید.قیمت سهم، اقدام می
( نحوۀ استفاده از مفاد به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت و تصویب مجمع عمومی سهامداران صورت 4)

 گیرد.می

 اموال منقول و غیرمنقول به حیث سهم

 سیزدهم:مادۀ 

ره تأیید هیئت مدیو بعد از  ارزشتعیین  مؤظفتوسط کمیتۀ  ،غیرمنقول درصورت ضرورت شرکتاموال منقول و 

 تواند.و تصویب هیئت نظارت و مجمع عمومی سهامداران به حیث سهم، قبول شده می

 ایجاد ذخایر مالی

 چهاردهم:مادۀ 

غیرمنقول، توسعۀ فعالیت ها، ارتقای منقول و تواند به منظور اعمار، ترمیم و احیای مجدد اموال شرکت می( 1)

 ظرفیت و تشویق کارکنان مربوط از مفاد خالص خویش ذخایر ذیل را ایجاد نماید:
 ذخیرۀ توسعوی از یک الی پانزده فیصد. -1
 ذخیرۀ تشویقی از یک الی سه فیصد. -2

 خیرۀ احتیاطی از یک الی دو فیصد.ذ -3

 تواند.بیشتر بوده نمی ،مفاد خالص شرکت( بیست فیصد %.2)( این ماده از 1( ذخایر مندرج فقرۀ )2)

 نماید.می استفادۀ ذخایر مندرج این ماده، مدیریت ( هیئت مدیره از طرز3)

 استفاده از سرمایه

 پانزدهم:مادۀ 

بعد از موافقۀ وزارت مالیه و منظوری هیئت نظارت از سرمایۀ اصلی و مفاد خالص جهت بهبود و  ،تواندشرکت می

 هایشرکتابق احکام قانون ـارف، مطــایر مصـو س از تادیۀ مالیه، محصول، دیون توسعۀ فعالیت هدفمند بعد

 دولتی و این اساسنامه استفاده نماید.
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 حساب بانکی

 شانزدهم:مادۀ 

های مربوط، مطابق احکام قانون شرکتو انجام فعالیت های اقتصادی  هتواند، جهت نگهداری سرمایمی( شرکت 1)

 دولتی، حساب  بانکی را در داخل کشور افتتاح نماید.
پالیسی تأیید شدۀ هیئت مدیره و منظوری هیئت نظارت، توسط کمیتۀ اجرائی،  ( استفاده از حساب بانکی مطابق2)

 گیرد.صورت می

 حقوق و امتیازات

 هفدهم:مادۀ 

 طرح، از ( حقوق و امتیازات کارکنان شرکت با رعایت احکام قانون شرکت های دولتی توسط کمیتۀ اجرائی1)

 گردد.و بعد از منظوری هیئت نظارت، تطبیق می تأییدهیئت مدیره  طرف
درنظرداشت خصوصیات و اهمیت شدۀ شرکت با  مطابق قواعد داخلی منظور شرکت، ( اندازۀ مزد کارکنان2)

وظیفه، وضعیت مالی شرکت، میزان مشارکت شرکت در اقتصاد ملی، براساس اهلیت و سطح مهارت کارکنان 

 گردد.تعیین می
ام احک رنظرداشت منافع درازمدت شرکت، مطابق( اندازۀ مزد اعضای تمام وقت هیئت مدیره و کمیتۀ اجرائی با د3)

 گردد.میتعیین  ،های دولتیقانون شرکت

 هانامه ها و قراردادعقد موافقت

 دهم:هجمادۀ 

مطابق احکام قانون  ،المللیتواند، جهت تحقق اهداف مندرج این اساسنامه با مؤسسات ملی و بینشرکت می

 ها را عقد نماید.خصوصی، موافقتنامه ها و قرارداد های دولتی، قرارداد های مشارکت عامه وشرکت

 محصوله و مالیدیه أت

 نزدهم:مادۀ 

 شرکت مکلف است، مطابق احکام قوانین مربوط، مالیه و محصول را تأدیه نماید.

 فصل سوم

 تشکیلات شرکت 

 تشکیلات

 بیستم:مادۀ 

 متشکل است از:شرکت 

 .مجمع عمومی سهامداران -1

 هیئت مدیره. -2
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 کمیتۀ اجرائی. -3

 جمع عمومی سهامدارانم

 بیست و یکم:مادۀ 

 باشد.می سهامدارمتشکل از اشخاص حقیقی و حکمی  ،سهامدارانمجمع عمومی 

 های مجمع عمومی سهامدارانوظایف و صلاحیت

 بیست و دوم:مادۀ 

 ، اجراء وهای دولتیتــقانون شرک خویش را مطابق احکاممجمع عمومی سهامداران، وظایف و صلاحیت های 

 ال می نماید.ـاعم

 کسب نظر هیئت مدیره و ثبت تصامیم

 بیست و سوم:مادۀ 

در موارد سکتوری و تخصصی، نظر هیئت مدیره را  تصمیماتخاذ د، جهت توانسهامداران میمجمع عمومی  (1)

 نماید. کسب

 گردد.تصامیم مجمع عمومی سهامداران در دفتر مخصوص، ثبت می( 2)

 هیئت نظارت 

 بیست و چهارم:مادۀ 

اجراء و های خویش را وظایف و صلاحیتهای دولتی تعیین و کام قانون شرکتاعضای هیئت نظارت، مطابق اح

 نمایند.اعمال می

 هیئت مدیره

 پنجم: بیست ومادۀ 

 اءهای دولتی ایفقانون شرکتمطابق احکام  شرکت، مدیریت( هیئت مدیره، نقش مرکزی و استراتیژیک را در 1)

 نماید.می

 باشد. ( هیئت مدیره به هیئت نظارت و مجمع عمومی سهامداران، پاسخگو می2)

 در هیئت مدیره شرایط عضویت

 بیست و ششم:مادۀ 

برای نامزد عضویت هیئت مدیره، علاوه بر شرایط مندرج قانون شرکت های دولتی، داشتن حداقل سند لیسانس 

 باشد.نیز شرط مییا رشته مربوط فعالیت شرکت، منجمنت ، اقتصاد هاییکی از رشته 

 ترکیب هیئت مدیره

 بیست و هفتم:مادۀ 

 باشد.عضو بصورت تاق می هفتسه الی مرکب از  ،( هیئت مدیرۀ شرکت1)
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ادۀ م ط مندرجایهای دولتی و رعایت شر( یک ثلث اعضای غیراجرائی هیئت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت 2)

 د.نگردبیست و ششم این اساسنامه، تعیین می

 استعفاء

 بیست و هشتم:مادۀ 

 توانند، استعفاء دهند.های دولتی میت مدیره، مطابق احکام قانون شرکتاعضای اجرائی و غیراجرائی هیئ

 وظایف و صلاحیت های هیئت مدیره

 بیست و نهم:مادۀ 

 نماید.میو اعمال  های دولتی، اجراءخویش را مطابق احکام قانون شرکت هایوظایف و صلاحیت ،هیئت مدیره

 اطلاع دهی از تدویر جلسه

 سی ام:مادۀ 

( 44از تاریخ، وقت و مکان تدویر جلسه به هیئت مدیره حداقل ) رئیس کمیتۀ اجرائی شرکت مکلف است( 1)

 ساعت قبل از تدویر جلسه اطلاع دهد، مگر اینکه اعضای هیئت مدیره طور دیگر موافقه نمایند.

دعوت نماید، در این صورت  مربوطتواند، از مسؤولین شرکت جهت اشتراک در جلسات ( هیئت مدیره می2)

 باشند.أی میمسؤولین شرکت بدون حق ر

 هیئت مدیرهجلسات 

 سی و یکم:مادۀ 

 گردد.دایر می ،های دولتیت مدیره، مطابق احکام قانون شرکتجلسات هیئ

 ارائه شکایت

 وم:سی و دمادۀ 

های ور شرکت، مطابق احکام قانون شرکتتوانند، شکایت خویش را در ارتباط به اماشخاص حقیقی و حکمی می

رئیس کمیتۀ اجرائی ارائه نمایند. در صورت عدم قناعت به تصمیم رئیس کمیتۀ اجرائی،  دولتی و این اساسنامه به

 ت نظارت مراجعه نمایند.ئتوانند به هیمی

 استخدام متخصصین

 م:سی و سومادۀ 

ظارت، مطابق ت نالمللی شرکت، به پیشنهاد کمیتۀ اجرائی، تأیید هیئت مدیره و تصویب هیئ( متخصصین بین1)

 گردند.های دولتی و سایر اسناد تقنینی استخدام میقانون شرکتاحکام 

رعایت احکام قانون  با مربوطتواند، متخصصین داخلی را جهت تطبیق بهتر اهداف و پالیسی ( شرکت می2)

 استخدام نماید.های دولتی، شرکت
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 تشکیل کمیتۀ اجرائی 

 م:چهارسی و مادۀ 

 کمیتۀ اجرائی شرکت متشکل است از:

 رئیس عمومی )رئیس اجرائی( شرکت به حیث رئیس. -1

 مالی و اداری شرکت به حیث عضو. مسؤول -2

 عملیاتی شرکت به حیث عضو. مسؤول -3

 تجارتی شرکت به حیث عضو. مسؤول -4

 رئیس کمیتۀ اجرائی 

 م:سی و پنجمادۀ 

 باشد.( رئیس کمیتۀ اجرائی ممثل قانونی و مسؤول پیشبرد امور شرکت می1)

برای مدت سه سال تعیین و ایفای  ،های دولتیۀ اجرائی، مطابق احکام قانون شرکترئیس و اعضای کمیت( 2)

 باشد.ها صرف برای یک دورۀ دیگر مجاز مینمایند. تعیین مجدد آنوظیفه می

 های کمیتۀ اجرائی وظایف و صلاحیت

 م:سی و ششمادۀ 

 نماید.اعمال می ، اجراء وهای دولتیمطابق احکام قانون شرکتخود را ( کمیتۀ اجرائی وظایف و صلاحیت های 1)
 نماید.( کمیتۀ اجرائی به منظور تنظیم امور اجرائی در هفته یک یا دو بار، جلسه دایر می2)

 باشد.( نصاب تدویر جلسه کمیتۀ اجرائی، حضور اکثریت اعضای آن می3)

 گردد.می مربوط، ثبتدفتر  و دربه اکثریت آرای اعضای حاضر جلسه  ( تصامیم کمیتۀ اجرائی4)

 کارکنان شرکت ، تبدیلی و عزلاستخدام

 تم:سی و هفمادۀ 

های دولتی در مشوره با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و ان شرکت، مطابق احکام قانون شرکتکارکن(1)

مطابق قواعد داخلی منظور شدۀ شرکت استخدام، تبدیل و عزل  ،واجد شرایطفهرست اشخاص خدمات ملکی از 

  می گردند.

 باشد.( قانون کارکنان خدمات ملکی بر مسؤولین و سایر کارکنان شرکت، قابل تطبیق نمی2)

 تطبیق پروژه ها از طریق مشارکت عامه و خصوصی

 م:شتهسی و مادۀ 

یق تطب ،خصوصی، پروژه های مربوط را با سکتور خصوصیتواند، مطابق احکام قانون مشارکت عامه و شرکت می

 نماید.
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 وظایف کمیتۀ بررسی ) تفتیش(

 م:نهسی و مادۀ 

 .نمایدمی جراءی، وظایف خویش را امطابق احکام قانون شرکت های دولت ،کمیتۀ بررسی ) تفتیش(

 فصل چهارم

 امور مالی و حسابی

 سال مالی

 م:چهلمادۀ 

 گردد.ختم می ،جدی آغاز و در سی ام قوس سال بعدیسال مالی شرکت از اول 

 دهیسیستم حسابداری و گزارشتهیۀ 

 م:یکچهل و مادۀ 

( و IFRSدهی مالی )المللی گزارش، مطابق معیارهای بیندهی مالی شرکتسیستم حسابداری و گزارش

 گردد.های پیشنهادی هیئت نظارت، تهیه میرهنمود

 حسابات مالیاستفاده از جدول معیارهای 

 وم:چهل و دمادۀ 

در اجرای امور مالی و حسابی  که توسط هیئت نظارت تهیه گردیده ( شرکت از جدول معیارهای حسابات مالی1)

 نماید.استفاده می

را تطبیق نموده و سیستم حسابات مالی  (Double-Entry( شرکت مکلف است، سیستم حسابداری دوطرفه )2)

 کمپیوتری )الکترونیکی( را بر اساس پیشنهاد ارائه شده از طرف هیئت نظارت، عملی نماید.

 بررسی )تفتیش( صورت حسابات

 م:سوچهل و مادۀ 

 گردد.( صورت حساب سالانۀ شرکت در هر سال بررسی می1)
 ،های دولتیمطابق احکام قانون شرکت خارج از شرکت، ( حسابات مالی شرکت از جانب بررس )مفتش( مالی2)

 د.درگمی بررسی

 گردد.ارائه می ،های دولتیدۀ شرکت، مطابق احکام قانون شرکت( صورت حسابات مالی بررسی ش3)

ون مطابق احکام قان ،صورت ضرورت توسط ادارۀ عالی تفتیش( فعالیت های اقتصادی، مالی و حسابی شرکت در 4)

 د.درگمیبررسی ، عالی تفتیشادارۀ 

  بررس )مفتش(استخدام 

 م:چهارچهل و مادۀ 

خارج از شرکت، مطابق احکام قانون  ،کار بررس ) مفتش( مالی مزداستخدام، عزل، نحوۀ عقد قرارداد و پرداخت 

 گیرد.شرکت های دولتی، صورت می
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 توزیع مفاد سهام

 م:پنجچهل و مادۀ 

، ی هیئت نظارتموافقۀ قبل باهای دولتی و این اساسنامه مطابق احکام قانون شرکتتواند، ی( هیئت مدیره م1)

 سرمایه را اعلام و زمینۀ تأدیه آنرا از طرف شرکت فراهم نماید. پالیسی مفاد سهام 

 گیرد.( توزیع مفاد سهام شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، صورت می2)

 بودجۀ شرکت

 م:ششچهل و مادۀ 

 گیرد.های دولتی، صورت میجۀ شرکت، مطابق احکام قانون شرکتطرح، ترتیب، تصویب و اجرای بود

 ارائه گزارش

 تم:چهل و هفمادۀ 

، گزارش اجراآت، عواید و مصرارف خویش را طور ماهوار به ریاست عمومی ادارۀ امور مکلف اسرت( شررکت ۱)

 .ارائه نماید ،اسلامی افغانستانریاست جمهوری 

( این ماده را ۱( ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان مکلف است، گزارش مندرج فقرۀ )2)

 ارائه نماید. ،کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان وشورای عالی اقتصادی  بهتوحید و طور ربعوار 

 .دنشر نمایتهیه و  ،لتیوهای دحکام قانون شرکت، گزارش سالانه خویش را مطابق ااست مکلف ( شرکت3)

 فصل پنجم

 احکام متفرقه

 انحلال و تصفیۀ شرکت

 م:شتچهل و همادۀ 

های دولتی براساس پیشنهاد وزارت مالیه، ال شرکت، مطابق احکام قانون شرکت( ادغام، انقسام، واگذاری یا انحل1)

 گیرد.صورت می ،موافقۀ هیئت نظارت و تصویب کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان

( مراحل تصفیه و تطبیق حسابات در شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی و طرزالعمل مربوط، صورت 2)

 گیرد.می

 ایجاد سیستم الکترونیکی و نگهداری اسناد

 :چهل و نهم مادۀ

قانون شرکت های ( شرکت جهت ثبت، نگهداری و استفادۀ بعدی اسناد مالی، حسابی و حقوقی، مطابق احکام 1)

 برد.دولتی، سیستم الکترونیکی را به تفکیک هارد و سافت کاپی ایجاد و بکار می

 گردد. ( سیستم نگهداری اسناد شرکت، جهت ارائه گزارش و معلومات مورد نیاز به ادارات ذیربط وصل )لینک( می2)
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 ایجاد ویب سایت

 :پنجاهممادۀ 

ها، ابتکارات، تشویق کارکنان و فراهم نمودن زمینۀ رقابت سالم، مطابق آورد شرکت جهت نشر فعالیت ها، دست

 نماید.احکام قانون شرکت های دولتی، ویب سایت را ایجاد می

 اسناد مدار اعتبار

 م:یکپنجاه و  مادۀ

 مطابق احکامنامه ها، اسناد حواله و سایر اسناد مالی شرکت که توافق، قرارداد ها، ممنقولاموال منقول و غیراسناد 

 باشد.امضاء گردیده باشد، مدار اعتبار می ،قانون

 حفظ اسرار شرکت

 وم:پنجاه و دمادۀ 

دولتی،  هایمالی، مطابق احکام قانون شرکت )مفتشین( و بررسانشرکت ، کارکنان اعضای هیئت مدیره، مسؤولین

 باشند.مکلف به حفظ اسرار شرکت می

 تعدیل اساسنامه

 م:سوپنجاه و مادۀ 

 ،غانستانفاحکام این اساسنامه به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت و تصویب کابینۀ جمهوری اسلامی ا( 1)

 .گرددمیهای دولتی، تعدیل مطابق احکام قانون شرکت

ون احکام قان ،ای دولتیهاحکام قانون شرکت بااساسنامه حکمی از احکام این  ( درصورت تشخیص عدم مطابقت2)

 رجح دانسته می شود.های دولتی مُشرکت

 مُهر و نشان

 م:چهارپنجاه و مادۀ 

 باشد.میشرکت، دارای مُهر و نشان مخصوص 

 انفاذ تاریخ 

 م:پنجپنجاه و مادۀ 

ۀ منتشرۀ جرید نتالنکانتیهوتل  سهامی شرکت ر در جریدۀ رسمی نافذ و اساسنامۀنش این اساسنامه از تاریخ

 گردد.لغو می 1396( جوزای سال 31مؤرخ )( 714رسمی شماره )

 



 

 حکم
س جمهوری اسلامی افغانستان رئی  

صنایع محابسشرکت دولتی  اساسنامۀدر مورد انفاذ   

(۱۵۶۲) :شماره  

  ۰۳/۹/۲۰۹۹: تاریخ

اول : مادۀ  

 81/9/8999(  ؤرخ 72)شمسره  به اسسس  صوب را ته  صمسیع  حسبس شاکت  ولتی  اساسسامس  

کویده اس ، اااسوه تصویب گااا(  55( فصل ل ) 5لس   افغسنسیسن به واخل )اااجمهوری اس تسبیم 

 وارم.ور   ا مظ

 مادۀ دوم:

دۀ  ذتور ور جکی  اسسسمس سن ل  ین تسبیم  جمهوری اسالس   افغسنسای این حکم همکاه بس  صاوب 

 گکوو.رسم  نشک 

 محمد اشرف غنی 

افغانستان  اسلامی رئیس جمهوری  



 

 مصوبۀ

 کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان

صنایع محابسشرکت دولتی  اساسنامۀدر مورد طرح   

 (۱2شماره: )

 ۲1/۹/۲۰۹۹تاریخ: 

 س را ور جل صمسیع  حسبسشاکت  ولتی   اساسسامس  تسبیم  جمهوری اسالس   افغسنسایسن، حک  

 تصویب قکار واو. (  سوه  ورو55( فصل ل )5خویش به واخل ) 81/9/8999 ؤرخ 

 

 محمد اشرف غنی 

 رئیس جمهوری اسلامی افغانستان 
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 محابسصنایع  اساسنامۀ شرکت دولتی

 فصل اول

 احکام عمومی
 مبنی

 اول:مادۀ 

 این اساسنامه در روشنی احکام مواد پنجم و ششم قانون شرکت های دولتی، وضع گردیده است.

 اهداف شرکت

 دوم:مادۀ 

 نماید:به منظور تحقق اهداف ذیل، فعالیت میصنایع محابس شرکت دولتی 

 های کاری به محبوسین، مبتنی بر اصول، قواعد و مقررات داخلی محابس.فراهم نمودن فرصت  -1

  های حرفوی محبوسین.مهارت و استفاده از حرفوی  آموزش و خدماتتوسعۀ  -2

 محبوسین. خود کفایی اقتصادیفراهم نمودن زمینۀ  -3

توسعه اجتماعی و فراهم نمودن زمینۀ سهم گیری شرکت، جهت تحقق اهداف انکشاف ملی، رشد اقتصادی،  -4

 ایجاد شغل.

 فراهم نمودن زمینۀ جذب سرمایه گذاری خصوصی در شرکت. -5

 .و تقویت بنیه مالی شرکتکسب منفعت  -6

 اصطلاحات

 سوم:مادۀ 

اصطلاحات مندرج مادۀ سوم قانون شرکت های دولتی که در این اساسنامه از آن تذکر بعمل آمده است، همان 

 نماید.مفاهیم را افاده می

 اختصاری نام

 چهارم:مادۀ 

 شود.این اساسنامه بنام شرکت یاد میمحابس در  صنایعدولتی ( شرکت 1)

 گردد.( هیئت نظارت شرکت های دولتی در این اساسنامه به نام هیئت نظارت یاد می2)

 دفتر شرکت

 پنجم:مادۀ 

کشور تأسیس شده  محابس سایرو نمایندگی های آن عندالضرورت در  بودهکابل دفتر مرکزی شرکت در شهر 

 تواند.می
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 شرکت شخصیت

 ششم:مادۀ 

 باشد.میمستقل دارای بیلانس حسابی شرکت، شخصیت حکمی 

 رعایت اسناد تقنینی

 هفتم: مادۀ

شرکت در فعالیت های خود احکام قانون اساسی افغانستان، قانون شرکت های دولتی، این اساسنامه و سایر اسناد 

 نماید.رعایت میتقنینی مرتبط را 

 های شرکت وظایف و صلاحیت

 هشتم:مادۀ 

 باشد:شرکت دارای وظایف و صلاحیت های ذیل می( 1)

 .مربوطانکشافی و مالی بازسازی، برنامه ها و پلان های عملیاتی، تجارتی،  لوایح، طرح و تطبیق -1

عرصه های زراعتی، صنایع ماشینی، صنایع فراهم نمودن زمینۀ اشتغال محبوسین و استفاده از مهارت آنها در  -2

 دستی، فعالیت های هنری و حفظ و مراقبت زندان ها با رعایت احکام اسناد تقنینی و طرزالعمل های مربوط.

 نوع، اوقات و  مزدکار به محبوس کارگر مطابق احکام اسناد تقنینی مربوط. ، ایجاد سیستم و میکانیزم تنظیم  -3

انواع قابلیت ها و مهارت های فراگیری جهت  محبوسین به آموزش های مسلکی و حرفویتشویق و ترغیب  -4 

 به موافقۀ ادارۀ تنظیم امور زندان ها. حرفوی

  بسته بندی محصولات تولید شده مطابق معیار ها و ستندرد های ملی و بین المللی. -5

 .انجلب رضایت مشترییابی جهت ارتقای سطح عواید و استفاده از روش های مؤثر بازار -6

 و موافقۀ اداره. با رعایت احکام اسناد تقنینی مربوط محبوسین اهم نمودن زمینۀ بهبود وضیعت مالیفر -7

دولتی و سایر اشخاص حقیقی و عقد قرارداد عرضه محصولات و تهیه مواد مورد ضرورت با ادارات دولتی، غیر  -8

 مربوط.با در نظرداشت احکام اسناد تقنینی  حکمی

 .یرعصتکنالوژی استفاده از های شرکت با داوم تمام بخشتجهیز م بازسازی و -9

 و اداری. های مسلکی، تخنیکیبخشدر دانش و مهارت کارکنان  سطحارتقای  فراهم نمودن زمینۀ -11

 احکام اسناد تقنینی مربوط. های منقول و غیر منقول مازاد از طریق کرایه و اجاره، مطابقبهره برداری از ملکیت -11

 .تی و گزارش دهی مطابق احکام اسناد تقنینیلی، حسابی، تدارکاایجاد سیستم مؤثر و شفاف ما -12

 .مربوطجلب سرمایه گذاری سکتور خصوصی در فعالیت های  -13

 و اداری. ، فنیکارکنان مربوط در بخش های مسلکی، تخنیکی فراهم نمودن تسهیلات کاری برای -14
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به نرخ  ،منقول و غیرمنقول مربوط را بعد از انفاذ این اساسنامه و قبل از فروش سهام اموال( شرکت مکلف است، 2)

 روز تثبیت و تعیین ارزش نماید.

کام قانون، فروش و انتقال کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان، مطابق اح تصویب( اموال غیر منقول شرکت، بعد از 3)

 تواند.شده می

 از تایید هیئت نظارت به کرایه یا اجاره دهد.مازاد مربوط را بعد  و غیر منقول تواند، اموال منقولشرکت می( 4)

 فصل دوم

 سرمایه و سهام شرکت

 سرمایه

 نهم:مادۀ 

پانزده هزار و هشتصد یک صد و چهل و پنج میلیون و یک صد و  (145.115.865)مبلغ  ،( مجموع سرمایۀ شرکت1)

 باشد.افغانی می و شصت و پنج

 باشد.م میسهیک صد هزار  (111.111) ( سرمایۀ شرکت منقسم به2)

 گذاری سهامقیمت

 دهم:مادۀ 

مجموع سرمایه بر سهام، تعیین می  افغانی بوده که بعد از تقسیم هزار دو (2.111) ( ارزش اسمی هر سهم مبلغ1)

 گردد.

 گیرد.می( تعدیل ارزش اسمی سهم به اساس پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت، صورت 2)

شرکت به نام  و مُهر ی و مسؤول مالیاجرائکمیتۀ آن به امضای رئیس رزش ( اسناد سهم بعد از پرداخت کامل ا3)

 گردد.ثبت و صادر می ،سهامدار

که سهم یکزی شرکت، اسم و نمبر تذکرۀ شخصارزش سهام، اسم و موقعیت دفتر مر حاوی ،( سند سهم شرکت4)

 باشد.شود و تعداد سهامی که سند متذکره متضمن آن است، میبرایش صادر می

 سهامداران شرکت

 یازدهم:مادۀ 

 باشد.میدولتی  مداراسه ،در شرکت ،ت مالیهوزار( 1)

به پیشنهاد وزارت مالیه و تصویب کابینۀ  خصوصی ادارات دولتی و اشخاص حقیقی و حکمی وزارت ها،( 2)

 توانند.بوده می انستان به حیث سهامدار شرکت،جمهوری اسلامی افغ

نظارت، موافقه وزارت مالیه و تصویب کابینۀ جمهوری  مدیره تایید هیئتشرکت به پیشنهاد هیئت  سرمایۀ( 3)

 تواند.تزئید یا تنقیص شده میاسلامی افغانستان 
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  باشد.متناسب به اندازۀ سهم آن می ،شرکتمدار مسؤولیت و صلاحیت سها( 4)

 ( شرکت می تواند، شرکت تابعه )فرعی( را مطابق احکام قانون شرکت های دولتی تأسیس نماید.5)

 انتقال سهام و توزیع مفاد

  دوازدهم:مادۀ 

 گیرد.م قانون شرکت های دولتی، صورت میاحکا ( صدور و فروش سهام شرکت، مطابق1)

به تأیید  اعم از دولتی و خصوصی ( خرید، فروش و انتقال سهم میان سهامداران و سایر اشخاص حقیقی و حکمی2)

هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت یا مجمع عمومی سهامداران شرکت، بعد از ثبت در دفتر سهام شرکت، مدار 

 باشد.اعتبار می

هرگاه انتقال سهم بنابر دلایل مؤجه صورت گرفته نتواند، هیئت مدیره بعد از تأیید هیئت نظارت به استرداد قیمت  (3)

 نماید.سهم، اقدام می

یب مجمع عمومی سهامداران صورت ( نحوۀ استفاده از مفاد به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت و تصو4)

 گیرد.می

 به حیث سهم اموال منقول و غیرمنقول

 سیزدهم:مادۀ 

و بعد از تأیید هیئت مدیره  ارزش تعیین موظفکمیته  توسطغیرمنقول در صورت ضرورت شرکت، اموال منقول و 

 تواند.قبول شده می ،و تصویب هیئت نظارت و مجمع عمومی سهامداران به حیث سهم

 ایجاد ذخایر مالی

 چهاردهم:مادۀ 

ها، ارتقای منقول، توسعۀ فعالیت غیردد اموال منقول و اعمار، ترمیم و احیای مجبه منظور  ،تواندشرکت می( 1)

 کنان مربوط از مفاد خالص خویش ذخایر ذیل را ایجاد نماید:ظرفیت و تشویق کار

 ذخیرۀ توسعوی از یک الی پانزده فیصد. -1

 ذخیرۀ تشویقی از یک الی سه فیصد. -2

 خیرۀ احتیاطی از یک الی دو فیصد.ذ -3

 تواند.بیشتر بوده نمی ،فیصد مفاد خالص شرکتبیست ( 21( این ماده از )%1ر مندرج فقرۀ )( ذخای2)

 نماید.می فادۀ ذخایر مندرج این ماده، مدیریت( هیئت مدیره از طرز است3)
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 استفاده از سرمایه

 پانزدهم:مادۀ 

بعد از موافقۀ وزارت مالیه و منظوری هیئت نظارت از سرمایۀ اصلی و مفاد خالص جهت بهبود و  ،تواندشرکت می

توسعۀ فعالیت هدفمند بعد از تادیۀ مالیه، محصول، دیون و سایر مصارف، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی و 

 این اساسنامه استفاده نماید.

 حساب بانکی

 شانزدهم:مادۀ 

حکام قانون شرکت های ا مطابق ،مربوط جهت نگهداری سرمایۀ و انجام فعالیت های اقتصادید، توان( شرکت می1)

 بانکی را در داخل کشور افتتاح نماید. دولتی، حساب

، ائیپالیسی تأیید شدۀ هیئت مدیره و منظوری هیئت نظارت، توسط کمیتۀ اجر بق( استفاده از حساب بانکی ط2)

 گیرد.صورت می

 امتیازاتحقوق و 

 هفدهم:مادۀ 

از  طرح، ائی( حقوق و امتیازات کارکنان شرکت با رعایت احکام قانون شرکت های دولتی توسط کمیتۀ اجر1)

 گردد.از منظوری هیئت نظارت، تطبیق می و بعد طرف هیئت مدیره تائید

خصوصیات و اهمیت وظیفه، نظرداشت شدۀ شرکت با در مطابق قواعد داخلی منظور شرکت ( اندازۀ مزد کارکنان2)

تعیین می  ،یت و سطح مهارت کارکنانوضعیت مالی شرکت، میزان مشارکت شرکت در اقتصاد ملی، براساس اهل

 گردد.

م احکا نظرداشت منافع درازمدت شرکت، مطابق ربا د ائی( اندازۀ مزد اعضای تمام وقت هیئت مدیره و کمیتۀ اجر3)

 گردد.می تعیین ،قانون شرکت های دولتی

 ها و قرارداد هاموافقت نامهعقد 

 دهم:هجمادۀ 

المللی مطابق احکام قانون شرکت تواند، جهت تحقق اهداف مندرج این اساسنامه با مؤسسات ملی و بینشرکت می

 قرارداد ها را عقد نماید.ها و نامه کت عامه و خصوصی، موافقتهای دولتی، قرارداد های مشار

 محصوله و مالیدیه أت

 نزدهم:مادۀ 

 شرکت مکلف است، مطابق احکام قوانین مربوط، مالیه و محصول را تأدیه نماید.

 



6 

 

 فصل سوم

 کتتشکیلات شر 

 تشکیلات

 بیستم:مادۀ 

 متشکل است از:شرکت 

 .مجمع عمومی سهامداران -1

 هیئت مدیره. -2

 .ئیکمیتۀ اجرا -3

 مجمع عمومی سهامداران

 بیست و یکم:مادۀ 

 باشد.می سهامدارمتشکل از اشخاص حقیقی و حکمی  ،سهامدارانمجمع عمومی 

 وظایف و صلاحیت های مجمع عمومی سهامداران

 بیست و دوم:مادۀ 

 اجراء و قانون شرکت های دولتی خویش را مطابق احکاممجمع عمومی سهامداران، وظایف و صلاحیت های  

 نماید.اعمال می 

 کسب نظر هیئت مدیره و ثبت تصامیم

 بیست و سوم:مادۀ 

ی و تخصصی، نظر هیئت مدیره را تصمیم در موارد سکتوراتخاذ ند، جهت تواسهامداران می مجمع عمومی (1)

 نماید. کسب

 گردد.میدفتر مخصوص، ثبت در سهامداران  مجمع عمومی تصامیم (2)

 هیئت نظارت 

 بیست و چهارم:مادۀ 

اجراء و وظایف و صلاحیت های خویش را و  های دولتی تعیینکام قانون شرکت اعضای هیئت نظارت، مطابق اح

 نمایند.اعمال می

 هیئت مدیره

 پنجم: بیست ومادۀ 

 قانون شرکت های دولتی ایفاءمطابق احکام  شرکت،مدیریت ( هیئت مدیره، نقش مرکزی و استراتیژیک را در 1)

 نماید.می
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 باشد. ( هیئت مدیره به هیئت نظارت و مجمع عمومی سهامداران، پاسخگو می2)

 در هیئت مدیره شرایط عضویت

 بیست و ششم:مادۀ 

در اقل سند لیسانس ولتی، داشتن حدبرای نامزد عضویت هیئت مدیره، علاوه بر شرایط مندرج قانون شرکت های د

 باشد.نیز شرط می  ،یا رشته مربوط فعالیت شرکت منجمنت اقتصاد، هاییکی از رشته 

 ترکیب هیئت مدیره

 بیست و هفتم:مادۀ 

 باشد.عضو بصورت تاق می الی هفتمرکب از  سه   ،ئت مدیرۀ شرکت( هی1)

مادۀ  ط مندرجایهای دولتی و رعایت شراجرائی هیئت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت ( یک ثلث اعضای غیر 2)

 د.نگردبیست و ششم این اساسنامه، تعیین می

 استعفاء

 بیست و هشتم:مادۀ 

 توانند، استعفاء دهند.اعضای اجرائی و غیراجرائی هیئت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی می

 وظایف و صلاحیت های هیئت مدیره

 بیست و نهم:مادۀ 

 نماید.اعمال می اجراء و وظایف و صلاحیت های خویش را مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، ،هیئت مدیره

 اطلاع دهی از تدویر جلسه

 سی ام:مادۀ 

( 48از تاریخ، وقت و مکان تدویر جلسه به هیئت مدیره حداقل ) رئیس کمیتۀ اجرائی شرکت مکلف است( 1)

 ساعت قبل از تدویر جلسه اطلاع دهد، مگر اینکه اعضای هیئت مدیره طور دیگر موافقه نمایند.

دعوت نماید، در این صورت  ت جهت اشتراک در جلسات مربوطاز مسؤولین شرک تواند( هیئت مدیره می2)

 باشند.ی میمسؤولین شرکت بدون حق رأ

 هیئت مدیرهجلسات 

 سی و یکم:مادۀ 

 گردد.دایر می ،جلسات هیئت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی
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 ارائه شکایت

 وم:سی و دمادۀ 

توانند، شکایت خویش را در ارتباط به امور شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های اشخاص حقیقی و حکمی می

رئیس کمیتۀ اجرائی ارائه نمایند. در صورت عدم قناعت به تصمیم رئیس کمیتۀ اجرائی، دولتی و این اساسنامه به 

 ت نظارت مراجعه نمایند.ئتوانند به هیمی

 استخدام متخصصین

 م:سی و سومادۀ 

المللی شرکت، به پیشنهاد کمیتۀ اجرائی، تأیید هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت، مطابق ( متخصصین بین1)

 گردند.شرکت های دولتی و سایر اسناد تقنینی استخدام می احکام قانون

عایت احکام قانون شرکت ر با ت تطبیق بهتر اهداف و پالیسی مربوطتواند، متخصصین داخلی را جه( شرکت می2)

 استخدام نماید.های دولتی، 

 تشکیل کمیتۀ اجرائی 

 م:چهارسی و مادۀ 

 کمیتۀ اجرائی شرکت متشکل است از:

 عمومی )رئیس اجرائی( شرکت به حیث رئیس.رئیس  -1

 مالی و اداری شرکت به حیث عضو. مسؤول -2

 عملیاتی شرکت به حیث عضو. مسؤول -3

 تجارتی شرکت به حیث عضو. مسؤول -4

 رئیس کمیتۀ اجرائی 

 م:سی و پنجمادۀ 

 باشد.( رئیس کمیتۀ اجرائی ممثل قانونی و مسؤول پیشبرد امور شرکت می1)

برای مدت سه سال تعیین و ایفای وظیفه  ،مطابق احکام قانون شرکت های دولتی ،و اعضای کمیتۀ اجرائی( رئیس 2)

 باشد.ها صرف برای یک دورۀ دیگر مجاز مینمایند. تعیین مجدد آنمی

 وظایف و صلاحیت های کمیتۀ اجرائی 
 م:سی و ششمادۀ 

 نماید.اعمال می ، اجراء واحکام قانون شرکت های دولتی( کمیتۀ اجرائی وظایف و صلاحیت های خود را مطابق 1)

 نماید.منظور تنظیم امور اجرائی در هفته یک یا دو بار، جلسه دایر میکمیتۀ اجرائی به( 2)

 باشد.( نصاب تدویر جلسه کمیتۀ اجرائی، حضور اکثریت اعضای آن می3)
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 گردد.ثبت میدر دفتر مربوط، اتخاذ و  به اکثریت آرای اعضای حاضر جلسه ( تصامیم کمیتۀ اجرائی4)

 کارکنان شرکت ، تبدیلی و عزلاستخدام
 تم:سی و هفمادۀ 

مطابق احکام قانون شرکت های دولتی در مشوره با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و  ،( کارکنان شرکت1)

عزل  استخدام، تبدیل وشدۀ شرکت مطابق قواعد داخلی منظور  ،جد شرایطوا فهرست اشخاصاز خدمات ملکی 

 گردند.می

 باشد.( قانون کارکنان خدمات ملکی بر مسؤولین و سایر کارکنان شرکت، قابل تطبیق نمی2)

 تطبیق پروژه ها از طریق مشارکت عامه و خصوصی
 م:شتهسی و مادۀ 

خصوصی تطبیق تواند، مطابق احکام قانون مشارکت عامه و خصوصی، پروژه های مربوط را با سکتور شرکت می

 نماید.

 تفتیش()وظایف کمیتۀ بررسی 

 م:نهسی و مادۀ 

 نماید.می ت های دولتی، وظایف خویش را اجراءمطابق احکام قانون شرک ،تفتیش(کمیتۀ بررسی )

 فصل چهارم

 امور مالی و حسابی

 سال مالی

 م:چهلمادۀ 

 گردد.میختم  ،سال مالی شرکت از اول جدی آغاز و در سی ام قوس سال بعدی

 سیستم حسابداری و گزارش دهیتهیۀ 

 م:یکچهل و مادۀ 

( و رهنمود IFRSمطابق معیار های بین المللی گزارشدهی مالی ) ،دهی مالی شرکت سیستم حسابداری و گزارش

 گردد.های پیشنهادی هیئت نظارت، تهیه می

 های حسابات مالی استفاده از جدول معیار

 وم:چهل و دمادۀ   

های حسابات مالی که توسط هیئت نظارت تهیه گردیده، در اجرای امور مالی و حسابی ( شرکت از جدول معیار 1) 

 نماید.استفاده می
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را تطبیق نموده و سیستم حسابات مالی  (Double-Entry( شرکت مکلف است، سیستم حسابداری دوطرفه )2)

 کمپیوتری )الکترونیکی( را بر اساس پیشنهاد ارائه شده از طرف هیئت نظارت، عملی نماید.

 تفتیش( صورت حساباتبررسی )

 م:سوچهل و مادۀ 

 گردد.( صورت حساب سالانۀ شرکت در هر سال بررسی می1)

  ، بررسی می گردد.حسابات مالی شرکت از جانب بررس )مفتش( مالی، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی (2)

 گردد.( صورت حسابات مالی بررسی شدۀ شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی ارائه می3)

مطابق احکام قانون  ،صورت ضرورت توسط ادارۀ عالی تفتیشفعالیت های اقتصادی، مالی و حسابی شرکت در  (4)

 .بررسی می گردد، ادارۀ عالی تفتیش

 بررس )مفتش(استخدام 

 م:چهارچهل و مادۀ 

مفتش( مالی خارج از شرکت، مطابق احکام قانون وۀ عقد قرارداد و پرداخت مزد کار بررس )استخدام، عزل، نح

 گیرد.شرکت های دولتی، صورت می

 توزیع مفاد سهام

 م:پنجچهل و مادۀ 

ی هیئت نظارت، پالیسی موافقۀ قبل باتواند، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی و این اساسنامه ( هیئت مدیره می1)

 سرمایه را اعلام و زمینۀ تأدیه آنرا از طرف شرکت فراهم نماید. مفاد سهام

 گیرد.( توزیع مفاد سهام شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، صورت می2)

 شرکت بودجۀ

 م:ششچهل و مادۀ 

 گیرد.طرح، ترتیب، تصویب و اجرای بودجۀ شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، صورت می

 ارائه گزارش

 تم:چهل و هفمادۀ 

، گزارش اجراآت، عواید و مصارف خویش را طور ماهوار به ریاست عمومی ادارۀ امور شرکت مکلف است( 1)

 د.، ارائه نمایافغانستانریاست جمهوری اسلامی 

( این ماده را 1ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان مکف است، گزارش مندرج فقرۀ )( 2)

 ارائه نماید. ،کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان و شورای عالی اقتصادی توحید و طور ربعوار به

 د.نشر نمایتهیه و  ،حکام قانون شرکت های دولتیا ، گزارش سالانه خویش را مطابقستشرکت مکلف ا( 3)
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 فصل پنجم

 احکام متفرقه

 انحلال و تصفیۀ شرکت

 م:شتچهل و همادۀ 

، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی براساس پیشنهاد وزارت مالیه، شرکت ادغام، انقسام، واگذاری یا انحلال (1)

 گیرد.صورت می ،افغانستان موافقۀ هیئت نظارت و تصویب کابینۀ جمهوری اسلامی

( مراحل تصفیه و تطبیق حسابات در شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی و طرزالعمل مربوط، صورت 2)

 گیرد.می

ن فعالیت می نمود، در صورت که اموال منقول وغیر سکتور آ( وزارت امور داخله که تصدی صناعتی محابس در 3)

 را به شرکت تسلیم نماید. آن ا در تصرف داشته باشد، مکلف استمنقول تصدی یا اسناد آن ها ر

 ایجاد سیستم الکترونیکی و نگهداری اسناد

 :چهل و نهم مادۀ

( شرکت جهت ثبت، نگهداری و استفادۀ بعدی اسناد مالی، حسابی و حقوقی، مطابق احکام قانون شرکت های 1)

 برد.سافت کاپی ایجاد و بکار میدولتی، سیستم الکترونیکی را به تفکیک هارد و 

( سیستم نگهداری اسناد شرکت، جهت ارائه گزارش و معلومات مورد نیاز به ادارات ذیربط وصل )لینک( 2)

 گردد. می

 ایجاد ویب سایت

 :پنجاهممادۀ 

مطابق ها، ابتکارات، تشویق کارکنان و فراهم نمودن زمینۀ رقابت سالم، آورد شرکت جهت نشر فعالیت ها، دست

 نماید.احکام قانون شرکت های دولتی، ویب سایت را ایجاد می

 اسناد مدار اعتبار

 م:یکپنجاه و  مادۀ

شرکت که مطابق احکام  اد حواله و سایر اسناد مالیها، اسن قرارداد ها، موافقتنامه، اموال منقول و غیر منقولاسناد 

 باشد.امضاء گردیده باشد، مدار اعتبار می ،قانون

 اسرار شرکت حفظ

 وم:پنجاه و دمادۀ 

مالی، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی،  )مفتیشین( و بررسان شرکت ، کارکناناعضای هیئت مدیره، مسؤولین

 باشند.مکلف به حفظ اسرار شرکت می
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 تعدیل اساسنامه

 م:سوپنجاه و مادۀ 

نظارت و تصویب کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان احکام این اساسنامه به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت ( 1)

 .می گردد م قانون شرکت های دولتی، تعدیلمطابق احکا

احکام ، احکام قانون شرکت های دولتی( در صورت تشخیص عدم مطابقت حکمی از احکام این اساسنامه با 2)

 رجح دانسته می شود.قانون شرکت های دولتی مُ

 مُهر و نشان

 م:چهارپنجاه و مادۀ 

 باشد.شرکت، دارای مُهر و نشان مخصوص می

  تاریخ انفاذ

 م:پنجپنجاه و مادۀ 
صناعتی محابس منتشرۀ جریدۀ رسمی تصدی ۀ رسمی نافذ و اساسنامۀ ریداین اساسنامه از تاریخ  نشر در ج

 گردد.لغو می 31/1/1385 مؤرخ ( 883شماره)



 

 

  حکم

  جمهوری اسلامی افغانستان رئیس

  آزادی مطابع دولتی شرکت اساسنامۀ انفاذ در مورد

(2562شماره )  

9/9099 /03تاریخ:   

 مادۀ اول:

کسبیم  81/9/8999(  ؤرخ72) به اسسس  صوب  شمسرهکه را  آزادی  طسبع دولتی شرکت اساسسامس  

 دارم.  ی یده است،  مظوردگر تصویب ه سد( 55( فصل و )5به داخل )اسلس ی افغسنستسن  جمهوری 

 مادۀ دوم:

در جریدۀ  این حکم همراه بس  صاوب  کسبیم  جمهوری اسالس ی افغسنساتسن و  تن اساسسمس     کور

 رسمی نشرگردد.

 

 محمد اشرف غنی

 رئیس جمهوری اسلامی افغانستان



 

 

 مصوبۀ 

  جمهوری اسالمی افغانستانکابینۀ 

  آزادی مطابع دولتی شرکت اساسنامۀ طرح در مورد

 

(72شماره )  

9/8999 /81تاریخ:   

 در جلسۀرا  آزادی مطابع دولتی شرکت اساسنامۀطرح  ،کابینۀ جمهوری اسالالمی افغانستان

 .مورد تصویب قرار داد هماد( 55( فصل و )5به داخل )خویش 81/9/8999مؤرخ 

 

 محمد اشرف غنی

 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

 



 

1 
 

 مطابع آزادیشرکت دولتی اساسنامۀ 

 فصل اول

 احکام عمومی

 مبنی

 اول:مادۀ 

 های دولتی، وضع گردیده است.حکام مواد پنجم و ششم قانون شرکتاین اساسنامه در روشنی ا

 اهداف شرکت

 دوم:مادۀ 

 نماید:به منظور تحقق اهداف ذیل، فعالیت می مطابع آزادیشرکت دولتی 

صنعت طبع و نشر به سطح بازار داخلی و خارجی مبتنی بر قواعد پذیرفته شده ملی و شد و انکشاف امور ر -۱

 بین المللی.

 کیفیت و رقابت. شفافیت، ثریت،ؤبر م مبتنیمعیاری  طبع و نشر طورصنعت  ۀن زمیندفراهم نمو -2

اجتماعی و  ۀسهم گیری شرکت، جهت تحقق اهداف انکشاف ملی، رشد اقتصادی، توسع ۀفراهم نمودن زمین  -3

 ایجاد شغل.

 جذب سرمایه گذاری خصوصی در شرکت. ۀفراهم نمودن زمین -4

 مالی شرکت. نیهبُ تقویت کسب منفعت و -5

 اصطلاحات

 سوم:مادۀ 

از آن تذکر بعمل آمده است، همان  اصطلاحات مندرج مادۀ سوم قانون شرکت های دولتی که در این اساسنامه

 نماید.مفاهیم را افاده می

 نام اختصاری

 چهارم:مادۀ 

 شود.نام شرکت یاد میه این اساسنامه ب در آزادی مطابعدولتی ( شرکت ۱)

 گردد.( هیئت نظارت شرکت های دولتی در این اساسنامه به نام هیئت نظارت یاد می2)

 دفتر شرکت

 پنجم:مادۀ 

و نمایندگی های آن عندالضرورت در نقاط مختلف کشور تأسیس شده  بوده کابلدفتر مرکزی شرکت در شهر 

 تواند.می
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 شرکت شخصیت

 ششم:مادۀ 

 باشد.بیلانس حسابی مستقل می و شخصیت حکمیدارای شرکت، 

 رعایت اسناد تقنینی

 هفتم: مادۀ

افغانستان، قانون شرکت های دولتی، این اساسنامه و سایر شرکت در فعالیت های خود احکام قانون اساسی 

 نماید.اسناد تقنینی مرتبط را رعایت می

 های شرکتوظایف و صلاحیت

 هشتم:مادۀ 

 باشد:شرکت دارای وظایف و صلاحیت های ذیل می (۱)
 .مربوططرح و تطبیق لوایح، برنامه ها و پلان های عملیاتی، تجارتی، بازسازی،  انکشافی و مالی  -۱

 .سایر موادو نشر در مواد معمول مانند کاغذ، پلاستیک، تکه و  طبعخدمات  ۀعرض  -2

 استفاده از تکنالوژی عصری.سازی و تجهیز متداوم شرکت با باز -3

  .انیمشتر تیرضا جلب و دیعوا سطح یارتقا جهت یابیبازار ثرؤم یها روش از استفاده -4

 و یقیحق اشخاص ریسا و یدولت ریغ ،یدولت ادارات با ضرورت مورد مواد هیته ومحصولات  ۀعرض قرارداد عقد -5

  .مربوط ینیتقن اسناد احکام درنظرداشت با یحکم

 .کیفیت و رقابت ثریت، شفافیت،ؤتوسعه فعالیت اساسی شرکت با درنظرداشت اصل م -6

  .یادار و یفن ،یکیتخن ،یمسلک یها بخش در مربوط کارکنان یبرا یکار لاتیسهت نمودن فراهم -7

 ، نو آوری و انکشاف در شرکت.ایجاد زمینۀفراهم نمودن  -8

 المللی و اسنادمعیارات ملی و بین ، مقررات واستفاده درست و معقول از دارایی های شرکت مبتنی بر اصول -9

 .تقنینی مربوط

  .ینیتقن اسناد مطابق یده گزارش و یتدارکات ،یحساب ،یمال شفاف و مؤثر ستمیس جادیا -۱1

 .یادار و یکیتخن ،یمسلک یها بخش در کارکنان مهارت و دانش سطح یارتقا نهیزم نمودن فراهم -۱۱

 المللی.معیار ها و ستندرد های ملی و بینبسته بندی محصولات تولید شده مطابق  -۱2

 .مربوطجلب سرمایه گذاری سکتور خصوصی در فعالیت های  -۱3

به  قبل از فروش سهام این اساسنامه ومنقول و غیر منقول مربوط را بعد از انفاذ  اموالشرکت مکلف است، ( 2)

 تثبیت و تعیین ارزش نماید. نرخ روز

فروش و احکام قانون، مطابق کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان،  تصویببعد از اموال غیرمنقول شرکت، ( 3)

 تواند.شده می انتقال

 بعد از تائید هیئت نظارت به کرایه یا اجاره دهد. تواند، اموال منقول و غیر منقول مازاد مربوط را میشرکت  (4)
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 فصل دوم

 سرمایه و سهام شرکت

 سرمایه

 نهم:مادۀ 

هزارو پنجصد پنجصد و هشتاد و پنجاه و یک میلیونسه صدو  (35۱581584) مبلغ ،مجموع سرمایۀ شرکت( ۱)

 باشد.افغانی میو هشتاد و چهار 

 باشد.سهم میهزار یکصد ( ۱110111) به ( سرمایۀ شرکت منقسم2)

 گذاری سهامقیمت

 دهم:مادۀ 

مجموع سرمایه بر سهام، افغانی بوده که بعد از تقسیم چهار هزار  (4111( ارزش اسمی هر سهم مبلغ )۱)

 گردد.تعیین می
 گیرد.( تعدیل ارزش اسمی سهم به اساس پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت، صورت می2)
مالی و مُهر شرکت به  مسؤول ی ورزش آن به امضای رئیس کمیتۀ اجرائ( اسناد سهم بعد از پرداخت کامل ا3)

 گردد.ثبت و صادر می ،نام سهامدار

حاوی ارزش سهام، اسم و موقعیت دفتر مرکزی شرکت، اسم و نمبر تذکرۀ شخص که  ،سند سهم شرکت( 4)

 باشد.شود و تعداد سهامی که سند متذکره متضمن آن است، میسهم برایش صادر می

 سهامداران شرکت

 یازدهم:مادۀ 

 باشد.دولتی می در شرکت سهامدار ،ت مالیهر( وزا۱)

به پیشنهاد وزارت مالیه و تصویب کابینۀ  خصوصی و اشخاص حقیقی و حکمی دولتی ادارات ،( وزارت ها2)

 توانند.حیث سهامدار شرکت دولتی بوده می جمهوری اسلامی افغانستان به

( سرمایه شرکت به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت، موافقه وزارت مالیه و تصویب کابینۀ 3)

 تواند.تزئید یا تنقیص شده میافغانستان جمهوری اسلامی 

 متناسب به اندازۀ سهم آن می باشد. ،شرکت ( مسؤولیت و صلاحیت سهامدار4)

 .دینما سیتأس ،یدولت یها شرکت قانون احکام مطابق را( یفرع) تابعه شرکت تواند،یم شرکت( 5)

 انتقال سهام و توزیع مفاد

  دوازدهم:مادۀ 

 گیرد.م قانون شرکت های دولتی، صورت میاحکا ( صدور و فروش سهام شرکت، مطابق۱)

به خصوصی اعم از دولتی و ( خرید، فروش و انتقال سهم میان سهامداران و سایر اشخاص حقیقی و حکمی 2)

تأیید هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت یا مجمع عمومی سهامداران شرکت، بعد از ثبت در دفتر سهام 

 باشد.شرکت، مدار اعتبار می
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هرگاه انتقال سهم بنابر دلایل مؤجه صورت گرفته نتواند، هیئت مدیره بعد از تأیید هیئت نظارت به استرداد  (3)

 نماید.قیمت سهم، اقدام می
( نحوۀ استفاده از مفاد به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت و تصویب مجمع عمومی سهامداران 4)

 گیرد.صورت می

 به حیث سهم اموال منقول و غیرمنقول

 سیزدهم:مادۀ 

تأیید هیئت و بعد از  ارزش تعیین مؤظفتوسط کمیتۀ  ،منقول درصورت ضرورت شرکت اموال منقول و غیر

 تواند.مدیره و تصویب هیئت نظارت و مجمع عمومی سهامداران به حیث سهم، قبول شده می

 ایجاد ذخایر مالی

 چهاردهم:مادۀ 

غیرمنقول، توسعۀ فعالیت ها، ارتقای  منقول و به منظور اعمار، ترمیم و احیای مجدد اموال ،تواندشرکت می( ۱)

 ظرفیت و تشویق کارکنان مربوط از مفاد خالص خویش ذخایر ذیل را ایجاد نماید:
 ذخیرۀ توسعوی از یک الی پانزده فیصد. -۱
 ذخیرۀ تشویقی از یک الی سه فیصد. -2

 دو فیصد. خیرۀ احتیاطی از یک الیذ -3

 تواند.بیشتر بوده نمی ،مفاد خالص شرکت( بیست فیصد %21)( این ماده از ۱( ذخایر مندرج فقرۀ )2)

 نماید.می مدیریت( هیئت مدیره از طرز استفادۀ ذخایر مندرج این ماده 3)

 استفاده از سرمایه

 پانزدهم:مادۀ 

بعد از موافقۀ وزارت مالیه و منظوری هیئت نظارت از سرمایۀ اصلی و مفاد خالص جهت بهبود و  ،تواندشرکت می

ابق احکام قانون شرکت های ـارف، مطــایر مصـو سعد از تادیۀ مالیه، محصول، دیون توسعۀ فعالیت هدفمند ب

 دولتی و این اساسنامه استفاده نماید.

 حساب بانکی

 شانزدهم:مادۀ 

مربوط، مطابق احکام قانون شرکت  و انجام فعالیت های اقتصادی تواند، جهت نگهداری سرمایهمی( شرکت ۱)

 های دولتی، حساب  بانکی را در داخل کشور افتتاح نماید.
پالیسی تأیید شدۀ هیئت مدیره و منظوری هیئت نظارت، توسط کمیتۀ  ( استفاده از حساب بانکی مطابق2)

 گیرد.اجرائی، صورت می
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 حقوق و امتیازات

 هفدهم:مادۀ 

طرح، از  ( حقوق و امتیازات کارکنان شرکت با رعایت احکام قانون شرکت های دولتی توسط کمیتۀ اجرائی۱)

 گردد.و بعد از منظوری هیئت نظارت، تطبیق می تأییدهیئت مدیره  طرف
رداشت خصوصیات و اهمیت شدۀ شرکت با درنظ مطابق قواعد داخلی منظور شرکت، ( اندازۀ مزد کارکنان2)

 ،وظیفه، وضعیت مالی شرکت، میزان مشارکت شرکت در اقتصاد ملی، براساس اهلیت و سطح مهارت کارکنان

 گردد.تعیین می
 رنظرداشت منافع درازمدت شرکت، مطابق( اندازۀ مزد اعضای تمام وقت هیئت مدیره و کمیتۀ اجرائی با د3)

 گردد.می احکام قانون شرکت های دولتی تعیین

 عقد موافقت نامه ها و قرارداد ها

 دهم:هجمادۀ 

المللی مطابق احکام قانون تواند، جهت تحقق اهداف مندرج این اساسنامه با مؤسسات ملی و بینشرکت می

 شرکت های دولتی، قرارداد های مشارکت عامه و خصوصی، موافقتنامه ها و قرارداد ها را عقد نماید.

 محصوله و مالیدیه أت

 نزدهم:مادۀ 

 شرکت مکلف است، مطابق احکام قوانین مربوط، مالیه و محصول را تأدیه نماید.

 فصل سوم

 تشکیلات شرکت 

 تشکیلات

 بیستم:مادۀ 

 متشکل است از:شرکت 

 .مجمع عمومی سهامداران -۱

 هیئت مدیره. -2

 کمیتۀ اجرائی. -3

 جمع عمومی سهامدارانم

 بیست و یکم:مادۀ 

 باشد.می سهامدارمتشکل از اشخاص حقیقی و حکمی  ،سهامدارانمجمع عمومی 
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 وظایف و صلاحیت های مجمع عمومی سهامداران

 بیست و دوم:مادۀ 

 اجراء و های دولتیقانون شرکت خویش را مطابق احکاممجمع عمومی سهامداران، وظایف و صلاحیت های 

 نماید.اعمال می

 کسب نظر هیئت مدیره و ثبت تصامیم

 بیست و سوم:مادۀ 

تصمیم در موارد سکتوری و تخصصی، نظر هیئت مدیره را  اتخاذ د، جهتتوانسهامداران میمجمع عمومی  (۱)

 نماید. کسب

 گردد.تصامیم مجمع عمومی سهامداران در دفتر مخصوص، ثبت می( 2)

 هیئت نظارت 

 بیست و چهارم:مادۀ 

 اجراء و وظایف و صلاحیت های خویش را دولتی تعیین وکام قانون شرکت های اعضای هیئت نظارت، مطابق اح

 نمایند.اعمال می

 هیئت مدیره

 پنجم: بیست ومادۀ 

قانون شرکت های دولتی ایفاء مطابق احکام  شرکت، مدیریت( هیئت مدیره، نقش مرکزی و استراتیژیک را در ۱)

 نماید.می

 باشد. ( هیئت مدیره به هیئت نظارت و مجمع عمومی سهامداران، پاسخگو می2)

 در هیئت مدیره شرایط عضویت

 بیست و ششم:مادۀ 

برای نامزد عضویت هیئت مدیره، علاوه بر شرایط مندرج قانون شرکت های دولتی، داشتن حداقل سند لیسانس 

 باشد.نیز شرط میرشتۀ مربوط فعالیت شرکت یا  منجمنت، اقتصاد هاییکی از رشته در 

 ترکیب هیئت مدیره

 بیست و هفتم:مادۀ 

 باشد.عضو بصورت تاق می سه الی هفتمرکب از  ،( هیئت مدیرۀ شرکت۱)

 ط مندرجایهای دولتی و رعایت شر( یک ثلث اعضای غیراجرائی هیئت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت 2)

 د.نگردمادۀ بیست و ششم این اساسنامه، تعیین می

 استعفاء

 بیست و هشتم:مادۀ 

 توانند، استعفاء دهند.اعضای اجرائی و غیراجرائی هیئت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی می
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 وظایف و صلاحیت های هیئت مدیره

 بیست و نهم:مادۀ 

 نماید.اعمال میاجراء و هیئت مدیره وظایف و صلاحیت های خویش را مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، 

 اطلاع دهی از تدویر جلسه

 سی ام:مادۀ 

( 48از تاریخ، وقت و مکان تدویر جلسه به هیئت مدیره حداقل ) رئیس کمیتۀ اجرائی شرکت مکلف است( ۱)

 ساعت قبل از تدویر جلسه اطلاع دهد، مگر اینکه اعضای هیئت مدیره طور دیگر موافقه نمایند.

دعوت نماید، در این صورت  مربوطتواند، از مسؤولین شرکت جهت اشتراک در جلسات ( هیئت مدیره می2)

 باشند.أی میمسؤولین شرکت بدون حق ر

 هیئت مدیرهجلسات 

 سی و یکم:مادۀ 

 گردد.دایر می ،جلسات هیئت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی

 ارائه شکایت

 وم:سی و دمادۀ 

توانند، شکایت خویش را در ارتباط به امور شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های اشخاص حقیقی و حکمی می

رئیس کمیتۀ اجرائی ارائه نمایند. در صورت عدم قناعت به تصمیم رئیس کمیتۀ  دولتی و این اساسنامه به

 ت نظارت مراجعه نمایند.ئتوانند به هیاجرائی، می

 استخدام متخصصین

 م:سی و سومادۀ 

المللی شرکت، به پیشنهاد کمیتۀ اجرائی، تأیید هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت، مطابق ( متخصصین بین۱)

 گردند.قانون شرکت های دولتی و سایر اسناد تقنینی استخدام میاحکام 

عایت احکام قانون ر بامربوط تواند، متخصصین داخلی را جهت تطبیق بهتر اهداف و پالیسی ( شرکت می2)

 استخدام نماید.شرکت های دولتی، 

 تشکیل کمیتۀ اجرائی 

 م:چهارسی و مادۀ 

 کمیتۀ اجرائی شرکت متشکل است از:

 رئیس عمومی )رئیس اجرائی( شرکت به حیث رئیس. -۱

 مالی و اداری شرکت به حیث عضو. مسؤول -2

 عملیاتی شرکت به حیث عضو. مسؤول -3

 تجارتی شرکت به حیث عضو.  مسؤول -4
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 رئیس کمیتۀ اجرائی 

 م:سی و پنجمادۀ 

 باشد.( رئیس کمیتۀ اجرائی ممثل قانونی و مسؤول پیشبرد امور شرکت می۱)

مطابق احکام قانون شرکت های دولتی برای مدت سه سال تعیین و ایفای  ،رئیس و اعضای کمیتۀ اجرائی (2)

 باشد.ها صرف برای یک دورۀ دیگر مجاز مینمایند. تعیین مجدد آنوظیفه می

 وظایف و صلاحیت های کمیتۀ اجرائی 

 م:سی و ششمادۀ 

اعمال  ، اجراء ومطابق احکام قانون شرکت های دولتی( کمیتۀ اجرائی وظایف و صلاحیت های خود را ۱)

 نماید.می
 نماید.( کمیتۀ اجرائی به منظور تنظیم امور اجرائی در هفته یک یا دو بار، جلسه دایر می2)

 باشد.( نصاب تدویر جلسه کمیتۀ اجرائی، حضور اکثریت اعضای آن می3)

 گردد.ثبت می دفتر مربوط و در به اکثریت آرای اعضای حاضر جلسه اتخاذ ( تصامیم کمیتۀ اجرائی4)

 کارکنان شرکت ، تبدیلی و عزلاستخدام

 تم:سی و هفمادۀ 

کارکنان شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی در مشوره با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و  (۱)

دۀ شرکت استخدام، تبدیل و عزل مطابق قواعد داخلی منظور ش ،واجد شرایطفهرست اشخاص خدمات ملکی از 

  گردند.می

 باشد.( قانون کارکنان خدمات ملکی بر مسؤولین و سایر کارکنان شرکت، قابل تطبیق نمی2)

 تطبیق پروژه ها از طریق مشارکت عامه و خصوصی

 م:شتهسی و مادۀ 

تطبیق  ،خصوصی، پروژه های مربوط را با سکتور خصوصیتواند، مطابق احکام قانون مشارکت عامه و شرکت می

 نماید.

 تفتیش(وظایف کمیتۀ بررسی )

 م:نهسی و مادۀ 

 .نمایدمی اجراءی، وظایف خویش را مطابق احکام قانون شرکت های دولت ،تفتیش(کمیتۀ بررسی )

 فصل چهارم

 امور مالی و حسابی

 سال مالی

 م:چهلمادۀ 

 گردد.ختم می ،آغاز و در سی ام قوس سال بعدیسال مالی شرکت از اول جدی 
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 دهی گزارشسیستم حسابداری وتهیۀ 

 م:یکچهل و مادۀ 

( و IFRSدهی مالی )المللی گزارشمطابق معیار های بیندهی مالی شرکت  سیستم حسابداری و گزارش

 گردد.رهنمود های پیشنهادی هیئت نظارت، تهیه می

 مالی استفاده از جدول معیارهای حسابات

 وم:چهل و دمادۀ 

( شرکت از جدول معیارهای حسابات مالی که توسط هیئت نظارت تهیه گردیده، در اجرای امور مالی و ۱)

 نماید.حسابی استفاده می

را تطبیق نموده و سیستم حسابات  (Double-Entry( شرکت مکلف است، سیستم حسابداری دوطرفه )2)

 مالی کمپیوتری )الکترونیکی( را بر اساس پیشنهاد ارائه شده از طرف هیئت نظارت، عملی نماید.

 بررسی ) تفتیش( صورت حسابات

 م:سوچهل و مادۀ 

 گردد.( صورت حساب سالانۀ شرکت در هر سال بررسی می۱)
 بررسی ،مالی، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی( حسابات مالی شرکت از جانب بررس )مفتش( 2)

 گیرد.می

 گردد.ارائه می ،( صورت حسابات مالی بررسی شدۀ شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی3)

مطابق احکام  ،صورت ضرورت توسط ادارۀ عالی تفتیش( فعالیت های اقتصادی، مالی و حسابی شرکت در 4)

 گیرد.می بررسی، ادارۀ عالی تفتیشقانون 

 بررس )مفتش(استخدام 

 م:چهارچهل و مادۀ 

کار بررس ) مفتش( مالی خارج از شرکت، مطابق احکام قانون  مزداستخدام، عزل، نحوۀ عقد قرارداد و پرداخت 

 گیرد.شرکت های دولتی، صورت می

 توزیع مفاد سهام

 م:پنجچهل و مادۀ 

ی هیئت نظارت، موافقۀ قبل باتواند، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی و این اساسنامه ( هیئت مدیره می۱)

 سرمایه را اعلام و زمینۀ تأدیه آنرا از طرف شرکت فراهم نماید. امپالیسی مفاد سه

 گیرد.( توزیع مفاد سهام شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، صورت می2)

 شرکت بودجۀ

 م:ششچهل و مادۀ 

 گیرد.طرح، ترتیب، تصویب و اجرای بودجۀ شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، صورت می
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 ارائه گزارش

 تم:چهل و هفمادۀ 

، گزارش اجراآت، عواید و مصارف خویش را طور مـاهوار بـه ریاسـت عمـومی ادارۀ امـور مکلف است( شرکت ۱)

 .ارائه نماید ،افغانستاناسلامی ریاست جمهوری 

( این مـاده ۱( ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان مکلف است، گزارش مندرج فقرۀ )2)

 ارائه نماید. ،کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان وشورای عالی اقتصادی  به را توحید و طور ربعوار

 .دنشر نمایلتی تهیه و حکام قانون شرکت های دومطابق ا، گزارش سالانه خویش را است مکلف ( شرکت3)

 فصل پنجم

 احکام متفرقه

 انحلال و تصفیۀ شرکت

 م:شتچهل و همادۀ 

( ادغام، انقسام، واگذاری یا انحلال شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی براساس پیشنهاد وزارت ۱)

 گیرد.صورت می ،اسلامی افغانستانمالیه، موافقۀ هیئت نظارت و تصویب کابینۀ جمهوری 

( مراحل تصفیه و تطبیق حسابات در شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی و طرزالعمل مربوط، 2)

 گیرد.صورت می

ها آن سکتور در و مطبعۀ معارف یآزاد مطابع یدولت های تصدیکه  های اطلاعات و فرهنگ و معارف( وزارت 3)

د، نصرف داشته باشرا در ت هایا اسناد آن ها اموال منقول یا غیر منقول تصدید، در صورتی که دننمومی فعالیت

 د.نبه شرکت تسلیم نمایرا ها آن، اندمکلف 

 ایجاد سیستم الکترونیکی و نگهداری اسناد

 :چهل و نهم مادۀ

احکام قانون شرکت های  ( شرکت جهت ثبت، نگهداری و استفادۀ بعدی اسناد مالی، حسابی و حقوقی، مطابق۱)

 برد.دولتی، سیستم الکترونیکی را به تفکیک هارد و سافت کاپی ایجاد و بکار می

( سیستم نگهداری اسناد شرکت، جهت ارائه گزارش و معلومات مورد نیاز به ادارات ذیربط وصل )لینک( 2)

 گردد. می

 ایجاد ویب سایت

 :پنجاهممادۀ 

ها، ابتکارات، تشویق کارکنان و فراهم نمودن زمینۀ رقابت سالم، مطابق آورد شرکت جهت نشر فعالیت ها، دست

 نماید.احکام قانون شرکت های دولتی، ویب سایت را ایجاد می
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 اسناد مدار اعتبار

 م:یکپنجاه و  مادۀ

ها، اسناد حواله و سایر اسناد مالی شرکت که مطابق  موافقتنامه، قرارداد ها، اسناد اموال منقول و غیر منقول

 باشد.امضاء گردیده باشد، مدار اعتبار می ،احکام قانون

 حفظ اسرار شرکت

 وم:پنجاه و دمادۀ 

مالی، مطابق احکام قانون شرکت های  )مفتشین( و بررسانشرکت ، کارکنان اعضای هیئت مدیره، مسؤولین

 باشند.دولتی، مکلف به حفظ اسرار شرکت می

 تعدیل اساسنامه

 م:سوپنجاه و مادۀ 

احکام این اساسنامه به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت و تصویب کابینۀ جمهوری اسلامی ( ۱)

 گردد.میافغانستان مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، تعدیل 

احکام  ،احکام قانون شرکت های دولتی باحکمی از احکام این اساسنامه  در صورت تشخیص عدم مطابقت( 2)

 شود.ه میقانون شرکت های دولتی مرجح دانست

 مُهر و نشان

 م:چهارپنجاه و مادۀ 

 باشد.شرکت، دارای مُهر و نشان مخصوص می

 انفاذتاریخ 

 م:پنجپنجاه و مادۀ 

منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره  تصدی مطابع دولتیاین اساسنامه از تاریخ  نشر در جریدۀ رسمی نافذ و اساسنامۀ  

لغو  ۱422( سال 796معارف منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره ) مطبعۀتصدی و اساسنامۀ  ۱366سال( 636)

 د.نگردمی
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 حکم
 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

اقبت مکروریان در مورد  هاانفاذ اساسنامه شرکت دولتی حفظ و مر

 1399/ 9 / 30    :تاریخ                                                                       (         2653) شماره

 :مادۀ اول 

( 27) ل  ب  اسااااااب  شااااا    شااااامارهرا ها شاااااولت  حفظ   مر ح  واکرت  اوحریا اسااااااسااااا ا   

( ا ه 55( دشاااااااااااا  ح )5کابی   جمه ری اساااااااااااان ب اداال اااااااااااا ا  ب   ا   ) 9/1399/ 18 ؤرخ  

    ارم.تش یب گو یده است،   ظ ر  ب

  ا ۀ  حم:

  ذک ر  راین  ام همواه با  شاااااا    کابی   جمه ری اساااااان ب اداال اااااا ا  ح     اساااااااساااااا ا   

 جویدۀ رسم  لشو گو  .

 مد اشرف غنیـمح

 افغانستان ئیس جمهوری اسالمیر 
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 ۀمصوب
 جمهوری اسالمی افغانستان کابینۀ

اقبت مکروریاندر مورد   هاطرح اساسنامه شرکت دولتی حفظ و مر

 9/1399 /18  :تاریخ                                                                                            (   27) :شماره

، طوح اسااااااااااااااساااااااااااا ااا اا  شااااااااااااولاات  حفظ   مر ح  واکراات کااابی اا  جمه ری اساااااااااااان ب اداااال اااااااااااا ااا 

  ر   ا ه (55دشااااااااااااا  ح ) (5)ب   ا      یش 9/1399 /18 ؤرخ  ر جل ااااااااااااا  ها را  اوحریا 

 .کوار  ا تش یب 

 مد اشرف غنیـمح

 افغانستان ئیس جمهوری اسالمیر 
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 ها حفظ و مراقبت مکروریاندولتی اساسنامۀ شرکت 

 فصل اول

 احکام عمومی

 مبنی

 اول:مادۀ 

 این اساسنامه در روشنی احکام مواد پنجم و ششم قانون شرکت های دولتی، وضع گردیده است.

 اهداف شرکت

 دوم:مادۀ 

 نماید:میبه منظور تحقق اهداف ذیل، فعالیت ها حفظ و مراقبت مکروریانشرکت دولتی 

کیفیت و  ،توسعۀ خدمات حفظ و مراقبت مکروریان ها و پروژه های مربوط با نظرداشت اصل موثریت -1

  .مصونیت

 .ها و پروژه های مربوطمکروریان و به موقع تأسیسات معیاری حفظ و مراقبت فراهم نمودن زمینۀ -2

ملی، رشد اقتصادی، توسعه اجتماعی گیری شرکت، جهت تحقق اهداف انکشاف فراهم نمودن زمینه سهم -3

 و ایجاد شغل.

 گذاری خصوصی در شرکت.فراهم نمودن زمینه جذب سرمایه -4

 مالی شرکت. بنیه تقویت کسب منفعت و -5

 اصطالحات

 سوم:مادۀ 

اصطالحات مندرج مادۀ سوم قانون شرکت های دولتی که در این اساسنامه از آن تذکر بعمل آمده است، 

 نماید.را افاده میهمان مفاهیم 

 اختصاری نام

 چهارم:مادۀ 

 شود.این اساسنامه بنام شرکت یاد می در های مربوطها و پروژه حفظ و مراقبت مکروریان( شرکت 1)

 گردد.( هیئت نظارت شرکت های دولتی در این اساسنامه به نام هیئت نظارت یاد می2)

 دفتر شرکت

 پنجم:مادۀ 

و نمایندگی های آن عندالضرورت در نقاط مختلف کشور تأسیس  بوده کابلدفتر مرکزی شرکت در شهر 

 تواند.شده می
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 شرکتشخصیت 

 ششم:مادۀ 

 باشد.میمستقل بیالنس حسابی  و شخصیت حکمیدارای شرکت، 

 رعایت اسناد تقنینی

 هفتم: مادۀ

ر این اساسنامه و سایشرکت در فعالیت های خود احکام قانون اساسی افغانستان، قانون شرکت های دولتی، 

 نماید.اسناد تقنینی مرتبط را رعایت می

 های شرکتوظایف و صالحیت

 هشتم:مادۀ 

 باشد:شرکت دارای وظایف و صالحیت های ذیل می( 1)

 .مربوط انکشافی و مالیبازسازی، های عملیاتی، تجارتی، پالنلوایح، برنامه ها و تطبیق  و طرح -1

 و توزیع آب آشامیدنی صحی در ساحۀ مربوط. با کیفیت مراقبتعرضه خدمات حفظ و  -2

 ه در موسم سرماساعت 24طور ه مرکز گرمی ب نفعال نگهداشتو  کانالیزاسیون و تخلیه فاضالبتنظیم  -3

 در ساحۀ مربوط

 ایجاد و احداث پروژه های سرسبزی، محیط گوارا و پارک های تفریحی در ساحۀ مربوط.  -4

 قای سطح عواید و جلب رضایت مشتریان.ریابی جهت ارتاثر بازؤروش های ماستفاده از  -5

اشخاص حقیقی  و سایرادارات دولتی، غیر دولتی و تهیه مواد مورد ضرورت با خدمات  عرضۀ عقد قرارداد -6

 .با درنظر داشت احکام اسناد تقنینی مربوط و حکمی

 معاصر. تکنالوژی استفاده ازبا بخش های شرکت باز سازی و تجهیز متداوم  -7

در بخش های مسلکی، تخنیکی و  مربوط فراهم نمودن زمینۀ ارتقای سطح دانش و مهارت کارکنان -8

 اداری.

 در بخش های مسلکی، تخنیکی، فنی و اداری.  ن تسهیالت کاری برای کارکنان مربوطفراهم نمود -9

 .مطابق اسناد تقنینی دهیگزارشتدارکاتی و  ،مالی، حسابیو شفاف ایجاد سیستم مؤثر  -10

 .ی سکتور خصوصی در فعالیت های مربوطجلب سرمایه گذار -11

منقول و غیر منقول مربوط را بعد از انفاذ این اساسنامه و قبل از فروش سهام  ( شرکت مکلف است، اموال2)

 به نرخ روز تثبیت و تعیین ارزش نماید.

کابینه جمهوری اسالمی افغانستان، مطابق احکام قانون، فروش  بعد از تصویبوال غیر منقول شرکت، ( ام3)

 تواند.و انتقال شده می



5 
 

تواند، اموال منقول و غیر منقول مازاد مربوط را بعد از تأیید هیئت نظارت به کرایه یا اجاره ( شرکت می4)

 دهد.

 فصل دوم

 سرمایه و سهام شرکت

 سرمایه

 نهم:مادۀ 

هزار و هشت  شششصت و چهار میلیون هشت صد و نود  (64896828)مبلغ  ،سرمایۀ شرکت( مجموع 1)

 باشد.افغانی میصد و بیست و هشت 

 باشد.سهام میده هزار ( 10000( سرمایۀ شرکت منقسم به )2)

 گذاری سهامقیمت

 دهم:مادۀ 

تقسیم مجموع سرمایه بر سهام، افغانی بوده که بعد از هفت هزار ( 7000) ( ارزش اسمی هر سهم مبلغ1)

 گردد.تعیین می

 گیرد.( تعدیل ارزش اسمی سهم به اساس پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت، صورت می2)

و مُهر شرکت  و مسؤول مالی ( اسناد سهم بعد از پرداخت کامل ارزش آن به امضای رئیس کمیتۀ اجرایی3)

 گردد.ثبت و صادر می ،به نام سهامدار

حاوی ارزش سهام، اسم و موقعیت دفتر مرکزی شرکت، اسم و نمبر تذکرۀ شخص  ،( سند سهم شرکت4)

 باشد.شود و تعداد سهامی که سند متذکره متضمن آن است، میکه سهم برایش صادر می

 سهامداران شرکت

 یازدهم:مادۀ 

 باشد.میدولتی  مداراسه ،در شرکت ،ت مالیهراوز( 1)

به پیشنهاد وزارت مالیه و تصویب کابینۀ  خصوصی و اشخاص حقیقی و حکمی دولتی ادارات( وزارت ها، 2)

 د.نتوانبوده می ،انستان به حیث سهامدار شرکتجمهوری اسالمی افغ

نظارت، موافقه وزارت مالیه و تصویب کابینۀ مدیره، تأیید هیئت ( سرمایه شرکت به پیشنهاد هیئت 3)

 تزئید یا تنقیص شده می تواند.جمهوری اسالمی افغانستان 

 باشد.متناسب به اندازۀ سهم آن می ،شرکت( مسؤولیت و صالحیت سهامدار 4)

 ( شرکت می تواند، شرکت تابعه )فرعی( را مطابق احکام قانون شرکت های دولتی،  تأسیس نماید.5)
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 انتقال سهام و توزیع مفاد

  دوازدهم:مادۀ 

 مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، صورت می گیرد.( صدور و فروش سهام شرکت، 1)

 اعم از دولتی و خصوصی ( خرید، فروش و انتقال سهم میان سهامداران و سایر اشخاص حقیقی و حکمی2)

به تأیید هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت یا مجمع عمومی سهامداران شرکت، بعد از ثبت در دفتر سهام 

 باشد.شرکت، مدار اعتبار می

( هرگاه انتقال سهم بنابر دالیل مؤجه صورت گرفته نتواند، هیئت مدیره بعد از تأیید هیئت نظارت به 3)

 نماید.استرداد قیمت سهم، اقدام می

وۀ استفاده از مفاد به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت و تصویب مجمع عمومی سهامداران ( نح4)

 گیرد.صورت می

 اموال منقول و غیرمنقول به حیث سهم

 سیزدهم:مادۀ 

 و بعد از تأیید هیئت ارزش ، تعیینموظف کمیته توسط ،اموال منقول و غیرمنقول در صورت ضرورت شرکت

 تواند.مدیره و تصویب هیئت نظارت و مجمع عمومی سهامداران به حیث سهم قبول شده می

 ایجاد ذخایر مالی

 چهاردهم:مادۀ 

غیرمنقول، توسعۀ فعالیت ها، ارتقای منقول و به منظور اعمار، ترمیم و احیای مجدد اموال   تواندشرکت می( 1)

 مربوط از مفاد خالص خویش ذخایر ذیل را ایجاد نماید:ظرفیت و تشویق کارکنان 

 ذخیرۀ توسعوی از یک الی پانزده فیصد. -1

 ذخیرۀ تشویقی از یک الی سه فیصد. -2

 خیرۀ احتیاطی از یک الی دو فیصد.ذ -3

 تواند.بیشتر بوده نمی ،فیصد مفاد خالص شرکتبیست ( %20( این ماده از )1( ذخایر مندرج فقرۀ )2)

 نماید.می مدیریت ،فادۀ ذخایر مندرج این مادههیئت مدیره از طرز است( 3)

 استفاده از سرمایه

 پانزدهم:مادۀ 

بعد از موافقۀ وزارت مالیه و منظوری هیئت نظارت از سرمایۀ اصلی و مفاد خالص جهت  ،تواندشرکت می

 مصارف، مطابق احکام قانون شرکتو سایر عد از تادیۀ مالیه، محصول، دیون بهبود و توسعۀ فعالیت هدفمند ب

 های دولتی و این اساسنامه استفاده نماید.
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 حساب بانکی

 شانزدهم:مادۀ 

مربوط، مطابق احکام قانون شرکت و انجام فعالیت های اقتصادی  هتواند، جهت نگهداری سرمای( شرکت می1)

 های دولتی، حساب  بانکی را در داخل کشور افتتاح نماید.

ۀ هیئت نظارت، توسط کمیت پالیسی تأیید شدۀ هیئت مدیره، منظوری از حساب بانکی طبق( استفاده 2)

 گیرد.اجرائی، صورت می

 حقوق و امتیازات

 هفدهم:مادۀ 

رح، ط توسط کمیتۀ اجرائی ،( حقوق و امتیازات کارکنان شرکت با رعایت احکام قانون شرکت های دولتی1)

 گردد.هیئت نظارت، تطبیق میاز طرف هیئت مدیره تأیید و بعد از منظوری 

مطابق قواعد داخلی منظورشدۀ شرکت با درنظرداشت خصوصیات و اهمیت  ،شرکت ( اندازۀ مزد کارکنان2)

 ،وظیفه، وضعیت مالی شرکت، میزان مشارکت شرکت در اقتصاد ملی، براساس اهلیت و سطح مهارت کارکنان

 گردد.یین میتع

 رنظرداشت منافع درازمدت شرکت، مطابق( اندازۀ مزد اعضای تمام وقت هیئت مدیره و کمیتۀ اجرائی با د3)

 گردد.می تعیین ،احکام قانون شرکت های دولتی

 عقد موافقت نامه ها و قرارداد ها

 دهم:هجمادۀ 

ن مطابق احکام قانو ،المللیملی و بینتواند، جهت تحقق اهداف مندرج این اساسنامه با مؤسسات شرکت می

 شرکت های دولتی، قرارداد های مشارکت عامه و خصوصی، موافقتنامه ها و قرارداد ها را عقد نماید.

 ه و محصولمالیدیه أت

 نزدهم:مادۀ 

 شرکت مکلف است، مطابق احکام قوانین مربوط، مالیه و محصول را تأدیه نماید.
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 فصل سوم

 تشکیالت شرکت 

 تشکیالت

 بیستم:مادۀ 

 متشکل است از:شرکت 

 .مجمع عمومی سهامداران -1

 هیئت مدیره. -2

 کمیتۀ اجرائی. -3

 مجمع عمومی سهامداران

 بیست و یکم:مادۀ 

 باشد.می سهامدارمتشکل از اشخاص حقیقی و حکمی  ،مجمع عمومی سهامداران

 وظایف و صالحیت های مجمع عمومی سهامداران

 دوم:بیست و مادۀ 

اجراء  ،قانون شرکت های دولتی خویش را مطابق احکاممجمع عمومی سهامداران، وظایف و صالحیت های  

 اعمال می نماید. و

 کسب نظر هیئت مدیره و ثبت تصامیم

 بیست و سوم:مادۀ 

ی و تخصصی، نظر هیئت مدیره تصمیم در موارد سکتوراتخاذ توانند، جهت سهامداران میمجمع عمومی  (1)

 نماید. کسب را

 گردد.ثبت می دفتر مخصوص، سهامداران درتصامیم مجمع عمومی ( 2)

 هیئت نظارت 

 بیست و چهارم:مادۀ 

وظایف و صالحیت های خویش را  و کام قانون شرکت های دولتی تعییناعضای هیئت نظارت، مطابق اح

 نمایند.اعمال میاجراء و 

 هیئت مدیره

 پنجم: بیست ومادۀ 

قانون شرکت های دولتی مطابق احکام  شرکت،مدیریت ( هیئت مدیره، نقش مرکزی و استراتیژیک را در 1)

 نماید.می ایفاء
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 باشد. ( هیئت مدیره به هیئت نظارت و مجمع عمومی سهامداران، پاسخگو می2)

 در هیئت مدیره شرایط عضویت

 بیست و ششم:مادۀ 

اقل سند ولتی، داشتن حدبر شرایط مندرج قانون شرکت های دبرای نامزد عضویت هیئت مدیره، عالوه 

 باشد.نیز شرط مییا رشتۀ مربوط فعالیت شرکت منجمنت  ،اقتصادیکی از رشته های در لیسانس 

 ترکیب هیئت مدیره

 بیست و هفتم:مادۀ 

 باشد.عضو بصورت تاق می سه الی پنجمرکب از  ،( هیئت مدیرۀ شرکت1)

 درجط منایهای دولتی و رعایت شر( یک ثلث اعضای غیراجرائی هیئت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت 2)

 د.نگردمادۀ بیست و ششم این اساسنامه، تعیین می

 استعفاء

 بیست و هشتم:مادۀ 

 د.دهنتوانند، استعفاء اعضای اجرائی و غیراجرائی هیئت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی می

 وظایف و صالحیت های هیئت مدیره

 بیست و نهم:مادۀ 

اعمال اجراء و هیئت مدیره وظایف و صالحیت های خویش را مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، 

 نماید.می

 اطالع دهی از تدویر جلسه

 ام:سیمادۀ 

 از تاریخ، وقت و مکان تدویر جلسه به هیئت مدیره  رئیس کمیتۀ اجرائی شرکت مکلف است( 1)

 ( ساعت قبل از تدویر جلسه اطالع دهد، مگر اینکه اعضای هیئت مدیره طور دیگر موافقه نمایند.48حداقل )

دعوت نماید، در این صورت  مربوط تواند از مسؤولین شرکت جهت اشتراک در جلسات( هیئت مدیره می2)

 باشند.أی میمسؤولین شرکت بدون حق ر

 هیئت مدیرهجلسات 

 سی و یکم:مادۀ 

 گردد.دایر می ،جلسات هیئت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی

 

 



10 
 

 ارائه شکایت

 وم:سی و دمادۀ 

توانند، شکایت خویش را در ارتباط به امور شرکت، مطابق احکام قانون شرکت اشخاص حقیقی و حکمی می

به رئیس کمیتۀ اجرائی ارائه نمایند. در صورت عدم قناعت به تصمیم رئیس های دولتی و این اساسنامه 

 ت نظارت مراجعه نمایند.ئتوانند به هیکمیتۀ اجرائی، می

 استخدام متخصصین

 م:سی و سومادۀ 

المللی شرکت، به پیشنهاد کمیتۀ اجرائی، تأیید هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت، ( متخصصین بین1)

 گردند.قانون شرکت های دولتی و سایر اسناد تقنینی استخدام میمطابق احکام 

ون رعایت احکام قان با مربوط تواند، متخصصین داخلی را جهت تطبیق بهتر اهداف و پالیسی( شرکت می2)

 استخدام نماید. ،شرکت های دولتی

 تشکیل کمیتۀ اجرائی 

 م:چهارسی و مادۀ 

 کمیتۀ اجرائی شرکت متشکل است از:

 رئیس عمومی )رئیس اجرائی( شرکت به حیث رئیس. -1

 مالی و اداری شرکت به حیث عضو. مسؤول -2

 عملیاتی شرکت به حیث عضو. مسؤول -3

 تجارتی شرکت به حیث عضو. مسؤول -4

 رئیس کمیتۀ اجرائی 

 م:سی و پنجمادۀ 

 باشد.( رئیس کمیتۀ اجرائی ممثل قانونی و مسؤول پیشبرد امور شرکت می1)

برای مدت سه سال تعیین و  ،مطابق احکام قانون شرکت های دولتی ،رئیس و اعضای کمیتۀ اجرائی( 2)

 باشد.ها صرف برای یک دورۀ دیگر مجاز مینمایند. تعیین مجدد آنایفای وظیفه می

 وظایف و صالحیت های کمیتۀ اجرائی 

 م:سی و ششمادۀ 

اعمال  ، اجراء ومطابق احکام قانون شرکت های دولتی( کمیتۀ اجرائی وظایف و صالحیت های خود را 1)

 نماید.می

 نماید.( کمیتۀ اجرائی به منظور تنظیم امور اجرائی در هفته یک یا دو بار، جلسه دایر می2)
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 باشد.( نصاب تدویر جلسه کمیتۀ اجرائی، حضور اکثریت اعضای آن می3)

 .گرددمی ثبت ،در دفتر مربوطبه اکثریت آرای اعضای حاضر جلسه اتخاذ و  ( تصامیم کمیتۀ اجرائی4)

 کارکنان شرکت و عزل ی، تبدیلاستخدام

 تم:سی و هفمادۀ 

های دولتی در مشوره با کمیسیون مستقل اصالحات اداری کارکنان شرکت، مطابق احکام قانون شرکت( 1)

مطابق قواعد داخلی منظور شدۀ شرکت استخدام، تبدیل  ،و خدمات ملکی از فهرست اشخاص واجد شرایط

 گردند.و عزل می

 باشد.( قانون کارکنان خدمات ملکی بر مسؤولین و سایر کارکنان شرکت، قابل تطبیق نمی2)

 تطبیق پروژه ها از طریق مشارکت عامه و خصوصی

 م:شتهسی و مادۀ 

 ،خصوصی، پروژه های مربوط را با سکتور خصوصیتواند، مطابق احکام قانون مشارکت عامه و شرکت می

 تطبیق نماید.

 وظایف کمیتۀ بررسی )تفتیش(

 م:نهسی و مادۀ 

 نماید.میاجراء  مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، وظایف خویش را ،کمیتۀ بررسی )تفتیش(

 فصل چهارم

 امور مالی و حسابی

 سال مالی

 م:چهلمادۀ 

 گردد.ختم می ،ام قوس سال بعدیآغاز و در سیلی شرکت از اول جدی سال ما

 داری و گزارش دهیحساب سیستمتهیۀ 

 م:یکچهل و مادۀ 

( و IFRSدهی مالی ) مطابق معیار های بین المللی گزارش ،دهی مالی شرکت سیستم حسابداری و گزارش

 گردد.رهنمود های پیشنهادی هیئت نظارت، تهیه می

 حسابات مالیاستفاده از جدول معیارهای 

 وم:چهل و دمادۀ   

( شرکت از جدول معیارهای حسابات مالی که توسط هیئت نظارت تهیه گردیده، در اجرای امور مالی و 1) 

 نماید.حسابی استفاده می
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را تطبیق نموده و سیستم حسابات  (Double-Entry( شرکت مکلف است، سیستم حسابداری دوطرفه )2)

 مالی کمپیوتری )الکترونیکی( را بر اساس پیشنهاد ارائه شده از طرف هیئت نظارت، عملی نماید.

 بررسی ) تفتیش( صورت حسابات

 م:سوچهل و مادۀ 

 گردد.بررسی میدر هر سال ( صورت حساب ساالنۀ شرکت 1)

 بررسی ،مالی، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی( حسابات مالی شرکت از جانب بررس )مفتش( 2)

 .دردگمی

 گردد.ارائه می ،( صورت حسابات مالی بررسی شدۀ شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی3)

کام مطابق اح ،صورت ضرورت توسط ادارۀ عالی تفتیش( فعالیت های اقتصادی، مالی و حسابی شرکت در 4)

 د.دگرمیبررسی ، ادارۀ عالی تفتیشقانون 

 بررس )مفتش(استخدام 

 م:چهارچهل و مادۀ 

بررس ) مفتش( مالی خارج از شرکت، مطابق احکام مزد کار استخدام، عزل، نحوۀ عقد قرارداد و پرداخت 

 گیرد.قانون شرکت های دولتی، صورت می

 توزیع مفاد سهام

 م:پنجچهل و مادۀ 

موافقۀ قبلی هیئت  باتواند، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی و این اساسنامه ( هیئت مدیره می1)

 نظارت، پالیسی مفاد سهام سرمایه را اعالم و زمینۀ تأدیه آنرا از طرف شرکت فراهم نماید.

 گیرد.( توزیع مفاد سهام شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، صورت می2)

 شرکت بودجۀ

 م:ششچهل و مادۀ 

 گیرد.طرح، ترتیب، تصویب و اجرای بودجۀ شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، صورت می

 ارائه گزارش

 تم:چهل و هفمادۀ 

اجراآت، عواید و مصارف خویش را طور ماهوار به ریاست عمومی ادارۀ امور گزارش  مکلف است، شرکت( 1) 

 ارائه نماید. ،افغانستانریاست جمهوری اسالمی 

( این 1گزارش مندرج فقرۀ ) ( ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری اسالمی افغانستان مکلف است،2) 

 ارائه نماید. ،کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان به شورای عالی اقتصادی و ماده را توحید و طور ربعوار 

 های دولتی تهیه و نشر نماید.ابق احکام قانون شرکتمکلف است، گزارش ساالنۀ خویش را مط شرکت (3)
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 فصل پنجم

 احکام متفرقه

 انحالل و تصفیۀ شرکت

 م:شتچهل و همادۀ 

، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی براساس پیشنهاد وزارت شرکت انقسام، واگذاری یا انحاللادغام، ( 1)

 گیرد.صورت می ،اسالمی افغانستانمالیه، موافقۀ هیئت نظارت و تصویب کابینۀ جمهوری 

( مراحل تصفیه و تطبیق حسابات در شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی و طرزالعمل مربوط، 2)

 گیرد.صورت می

نمود در صااورتی که میآن فعالیت  سااکتوردر ها تصاادی تدویر و مراقبت مکروریانبل که ( شاااروالی کا3)

سناد آنمنقول یا غیر منقول اموال  صدی یا ا ست آن ر هات شد، مکلف ا شته با صرف دا شرکت ا  در ت را به 

  تسلیم نماید.

 ایجاد سیستم الکترونیکی و نگهداری اسناد

 :چهل و نهم مادۀ

( شرکت جهت ثبت، نگهداری و استفادۀ بعدی اسناد مالی، حسابی و حقوقی، مطابق احکام قانون شرکت 1)

 برد.را به تفکیک هارد و سافت کاپی ایجاد و بکار میهای دولتی، سیستم الکترونیکی 

( سیستم نگهداری اسناد شرکت، جهت ارائه گزارش و معلومات مورد نیاز به ادارات ذیربط وصل )لینک( 2)

 گردد. می

 ایجاد ویب سایت

 :پنجاهممادۀ 

زمینۀ رقابت سالم، ها، ابتکارات، تشویق کارکنان و فراهم نمودن آورد شرکت جهت نشر فعالیت ها، دست

 نماید.مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، ویب سایت را ایجاد می

 اسناد مدار اعتبار

 م:یکپنجاه و  مادۀ

 که مطابق مالی شرکتنامه ها، اسناد حواله و سایر اسناد توافققرارداد ها، م ،اموال منقول و غیر منقولاسناد 

 باشد.امضاء گردیده باشد، مدار اعتبار می ،احکام قانون
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 حفظ اسرار شرکت

 وم:پنجاه و دمادۀ 

، مطابق احکام قانون شرکت های )مفتشین( مالی بررسان کارکنان شرکت و ،مسؤولیناعضای هیئت مدیره، 

 باشند.دولتی، مکلف به حفظ اسرار شرکت می

 تعدیل اساسنامه

 م:سوپنجاه و مادۀ 

اساسنامه به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت و تصویب کابینۀ جمهوری اسالمی احکام این ( 1)

 .گرددمی های دولتی، تعدیلافغانستان مطابق احکام قانون شرکت

در صورت تشخیص عدم مطابقت حکمی از احکام این اساسنامه با احکام قانون شرکت های دولتی، ( 2)

 شود.دانسته میاحکام قانون شرکت های دولتی مرجح 

 مُهر و نشان

 م:چهارپنجاه و مادۀ 

 باشد.شرکت، دارای مُهر و نشان مخصوص می

 تاریخ انفاذ 

 م:پنجپنجاه و مادۀ 

رۀ منتشها در جریدۀ رسمی نافذ و اساسنامۀ تصدی تدویر و مراقبت مکروریان این اساسنامه از تاریخ  نشر

 گردد.میلغو ها.ق  1422 سال( 798جریدۀ رسمی شماره )

 



 
 حکم

 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

 وریافغان ط یشرکت دولت ۀاساسنام در مورد انفاذ

  1399/ 9/    30تاریخ:                                                                                               (:                       2654  شماره)

 :مادة اول

 نبی ۀ جرهوری اساای ی 18/9/1399(  ؤرخ 27شاارنر  لر جلسااۀ را  ه  وریافغنن ط یشاات د لت   ۀاساانساا ن 

 لارم.اسد،   ظور  ی گتلید (  نل  تصویب 55( فصل ت  5افعننس نن به لاخل 

  مادة دوم:
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 افغان طیور دولتی شرکتاساسنامۀ 
 فصل اول

 احکام عمومی
 مبنی

 اول:مادۀ 

 این اساسنامه در روشنی احکام مواد پنجم و ششم قانون شرکت های دولتی، وضع گردیده است.

 اهداف شرکت

 دوم:مادۀ 

 نماید:به منظور تحقق اهداف ذیل، فعالیت می افغان طیورشرکت دولتی 

 .سالم خدمات تهیه گوشت، تخم و غذای طیور بر اساس اصل مفیدیت، مثمریت و رقابت رشد وتوسعه -1

در تهیه، نگهداری و توزیع گوشت، تخمم و غمذا بمرای طیمور، طقمق تقاضمای  معیاری تولید و عرضه خدمات -2

 .مارکیت

و  یتوسعه اجتمماع ،یرشد اقتصاد ،یشرکت، جهت تحقق اهداف انکشاف مل یریسهم گ نهیفراهم نمودن زم -3

 .شغل جادیا

 .در شرکت یخصوص یگذار هیجذب سرما نهیفراهم نمودن زم -4

 .شرکت یمال هیبن تیکسب منفعت و  تقو -5

 اصطالحات

 سوم:مادۀ 

اصطالحات مندرج مادۀ سوم قانون شرکت های دولتی که در این اساسنامه از آن تذکر بعمل آمده است، هممان 

 نماید.میمفاهیم را افاده 

 نام اختصاری

 چهارم:مادۀ 

 شود.دراین اساسنامه بنام شرکت یاد می افغان طیور شرکت دولتی  (1)
 گردد.هیئت نظارت شرکت های دولتی در این اساسنامه به نام هیئت نظارت یاد می (2) 

 دفتر شرکت

 پنجم:مادۀ 

و نمایندگی های آن عندالضرورت در نقاط مختلف کشور تأسمی  شمده  بوده کابلدفتر مرکزی شرکت در شهر 

 تواند.می
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 شرکت شخصیت

 ششم:مادۀ 

 باشد.می مستقلبیالن  حسابی  وشخصیت حکمی دارای شرکت، 

 رعایت اسناد تقنینی

 هفتم: مادۀ

اساسمنامه و سمایر شرکت در فعالیت های خود احکام قانون اساسی افغانستان، قانون شرکت همای دولتمی، ایمن 

 نماید.اسناد تقنینی مرتقط را رعایت می

 های شرکت وظایف و صالحیت

 هشتم:مادۀ 

 باشد:دارای وظایف و صالحیت های ذیل می ،شرکت( 1)
   مربوط.طرح و تطقیق لوایح، برنامه ها و پالنهای عملیاتی، تجارتی، بازسازی، انکشافی و مالی  -1

 طیور و مواشی با در نظر داشت معیارات صحی و مصئونیت غذایی.تهیه و تولید غذا برای  -2

 . تورید ماشین آالت تهیه و نگهداشت محصوالت گوشت، تخم، خوراکه طیور و مواشی -3

طمور صمحی و بما گوشت باب و تخم مرغ، ادویه مرغ ومواشی از منابع داخلی و خارجی، و عرضه  تورید، تهیه -4

 کیفیت.

 تداوم تمام بخشهای شرکت با استفاده از تکنالوژی عصری.بازسازی و تجهیز م -5

 .ستندردهای ملی و بین المللیو بسته بندی محصوالت تولید شده مطابق معیارها  -6

 تطقیق نورم ترکیب، مصارف وضایعات مواد خام درتولید به منظور کاهش قیمت تمام شد و ضایعات. طرح و -7

 .انبازاریابی جهت ارتقای سطح عواید و جلب رضایت مشتریاستفاده از روش های موثر  -8

 رقابت. ترتیب قیمت تمام شد محصوالت تولیدی با در نظر داشت اصل مفیدیت و سنجش و -9

حقیقی و  اشخاصو سایر  غیر دولتی مورد ضرورت با ادارات دولتی،تهیه مواد و  تولیداتعقد قرارداد عرضه  -10

 .احکام اسناد تقنینی مربوط مطابقحکمی 

 .یو ادار یفن ،یکیتخن ،یمسلک یدر بخش ها مربوطکارکنان  یبرا یکار التیفراهم نمودن تسه -11

 اداری. زمینه ارتقای سطح دانش ومهارت کارکنان در بخش های مسلکی، تخنیکی و نمودنفراهم  -12

 .مطابق اسناد تقنینی ایجاد سیستم موثر و شفاف مالی، حسابی، تدارکاتی و گزارش دهی  -13

 مربوط. یها تیدر فعال یسکتور خصوص یگذار هیجلب سرما -14

اساسنامه و ققل از فروش سهام، بمه  نیمنقول مربوط را بعد از انفاذ ا ریمنقول و غ اموالشرکت مکلف است، ( 2)

 .دیارزش نما نییو تع تینرخ روز تثق

افغانستان، مطابق احکمام قمانون، فمروش و  یاسالم یجمهور نهیکاب تصویبمنقول شرکت، بعد از  ریاموال غ( 3)

 .تواندیانتقال شده م
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 اجاره دهد. ای هینظارت به کرا تیهئ دییمنقول مازاد مربوط را بعد از تا ریاموال منقول و غ تواند،ی( شرکت م4)

 فصل دوم

 شرکت سرمایه و سهام
 سرمایه

 نهم:مادۀ 

سمی و هشمت همزار و هفتصمد و صد و هفتمیلیون و  سی و دو (32738766) مقلغ ،مجموع سرمایۀ شرکت (1)

 باشد.افغانی می  شصت و شش

 باشد.م میسه هزار ده(10000)  سرمایۀ شرکت منقسم به (2)

 گذاری سهامقیمت

 دهم:مادۀ 

افغانی بوده که بعمد از تقسمیم مجمموع سمرمایه بمر  و پنجصد هزار سه ( 3500)ارزش اسمی هر سهم مقلغ (1)

 گردد.تعیین میسهام، 

 ( فیصد در شرکت است.10.6( فیصد و سهم سکتور خصوصی )89.4) ( سهم دولت2)

 گیرد.تعدیل ارزش اسمی سهم به اساس پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت، صورت می (3)

مالی و مُهر شمرکت بمه  و مسئولخت کامل ارزش آن به امضای رئی  کمیتۀ اجرایی اسناد سهم بعد از پردا (4)

 گردد.ثقت و صادر می ،نام سهامدار

حاوی ارزش سهام، اسم و موقعیت دفتر مرکزی شرکت، اسم و نمقر تمذکرۀ شمخک کمه  ،سند سهم شرکت (5)

 باشد.شود و تعداد سهامی که سند متذکره متضمن آن است، میسهم برایش صادر می

 سهامداران شرکت

 یازدهم:مادۀ 

 باشد.میدولتی مدار اسه ،در شرکت ،ت مالیهراوز (1)

بمه پیشمنهاد وزارت مالیمه و تصمویب کابینمۀ خصوصی و اشخاص حقیقی و حکمی  دولتی ادارات ،وزارت ها (2)

 د.نتوانجمهوری اسالمی افغانستان به حیث سهامدار شرکت بوده می

هیئت نظارت، موافقه وزارت مالیه و تصویب کابینۀ جمهوری هیئت مدیره، تایید سرمایه شرکت به پیشنهاد  (3)

 ده می تواند.اسالمی افغانستان تزئید یا تنقیک ش

 باشد.متناسب به اندازۀ سهم آن می شرکت،مدارمسؤولیت و صالحیت سها (4)

 ( شرکت میتواند شرکت تابعه) فرعی( را مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، تأسی  نماید.5)

 انتقال سهام و توزیع مفاد

  دوازدهم:مادۀ 

 گیرد.های دولتی، صورت میم قانون شرکت ( صدور و فروش سهام شرکت، مطابق احکا1)
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بمه اعم از دولتی و خصوصمی ( خرید، فروش و انتقال سهم میان سهامداران و سایر اشخاص حقیقی و حکمی 2)

تأیید هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت یا مجمع عممومی سمهامداران شمرکت، بعمد از ثقمت در دفتمر سمهام 

 باشد.شرکت، مدار اعتقار می
بنابر دالیل مؤجه صورت گرفته نتواند، هیئت مدیره بعد از تأیید هیئت نظارت به استرداد ( هرگاه انتقال سهم 3)

 نماید.قیمت سهم، اقدام می
( نحوۀ استفاده از مفاد به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظمارت و تصمویب مجممع عممومی سمهامداران 4)

 گیرد.صورت می

 اموال منقول و غیرمنقول به حیث سهم

 سیزدهم:مادۀ 

و بعد از تأیید هیئت  تعیین ارزش مؤظف توسط کمیتۀ ،اموال منقول و غیرمنقول درصورت ضرورت شرکت

 تواند.مدیره و تصویب هیئت نظارت و مجمع عمومی سهامداران به حیث سهم، ققول شده می

 ایجاد ذخایر مالی

 چهاردهم:مادۀ 

غیرمنقول، توسعۀ فعالیت ها، ارتقمای  منقول و به منظور اعمار، ترمیم و احیای مجدد اموال ،تواندشرکت می (1)

 ظرفیت و تشویق کارکنان مربوط از مفاد خالک خویش ذخایر ذیل را ایجاد نماید:

 ذخیرۀ توسعوی از یک الی پانزده فیصد. -1

 ذخیرۀ تشویقی از یک الی سه فیصد. -2

 دو فیصد. خیرۀ احتیاطی از یک الیذ -3

 تواند.بیشتر بوده نمی ،فیصد مفاد خالک شرکت بیست (%20( این ماده از )1ذخایر مندرج فقرۀ ) (2)

 نماید.می ، مدیریتهیئت مدیره از طرز استفادۀ ذخایر مندرج این ماده ( 3) 

 استفاده از سرمایه

 پانزدهم:مادۀ 

بعد از موافقۀ وزارت مالیه و منظوری هیئت نظارت از سرمایۀ اصلی و مفاد خالک جهت بهقود و  ،تواندشرکت می

و سایر مصارف، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی  عد از تادیۀ مالیه، محصول، دیونتوسعۀ فعالیت هدفمند ب

 و این اساسنامه استفاده نماید.

 حساب بانکی

 شانزدهم:مادۀ 

، مطمابق احکمام قمانون شمرکت همای و انجام فعالیت های اقتصادی هتواند، جهت نگهداری سرمایشرکت می (1)

 دولتی، حساب  بانکی را در داخل کشور افتتاح نماید.
هیئمت نظمارت، توسمط کمیتمۀ  منظموریپالیسی تأیید شدۀ هیئت ممدیره و  طققاستفاده از حساب بانکی  (2)

 گیرد.اجرائی، صورت می
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 و امتیازاتحقوق 

 هفدهم:مادۀ 

از  طمرح، حقوق و امتیازات کارکنان شرکت با رعایت احکام قانون شرکت های دولتی توسط کمیتمۀ اجرائمی (1)

 گردد.و بعد از منظوری هیئت نظارت، تطقیق می تأییدهیئت مدیره  طرح
مطابق قواعد داخلی منظورشمدۀ شمرکت بما درنظرداشمت خصوصمیات و اهمیمت  شرکت اندازۀ مزد کارکنان (2)

وظیفه، وضعیت مالی شرکت، میزان مشارکت شرکت در اقتصاد ملی، براساس اهلیت و سمطح مهمارت کارکنمان 

 گردد.تعیین می
 طمابقرنظرداشمت منمافع درازممدت شمرکت، مدقت هیئت مدیره و کمیتۀ اجرائی بااندازۀ مزد اعضای تمام و (3)

 گردد.عیین میت ،احکام قانون شرکت های دولتی

 عقد موافقت نامه ها و قرارداد ها

 :هجدهممادۀ 

طمابق احکمام قمانون م ،المللمیتواند، جهت تحقق اهداف مندرج این اساسنامه با مؤسسات ملی و بینشرکت می

 قرارداد های مشارکت عامه و خصوصی، موافقتنامه ها و قرارداد ها را عقد نماید. شرکت های دولتی

 و محصول مالیه دیهتأ

 نزدهم:مادۀ 

 شرکت مکلف است، مطابق احکام قوانین مربوط، مالیه و محصول را تأدیه نماید.

 

 فصل سوم

 تشکیالت شرکت
 تشکیالت

 بیستم:مادۀ 

 متشکل است از:شرکت 

 .سهامدارانمجمع عمومی  -1

 هیئت مدیره. -2

 کمیتۀ اجرائی. -3

 مجمع عمومی سهامداران

 بیست و یکم:مادۀ 

 باشد.می سهامدارمتشکل از اشخاص حقیقی و حکمی  ،مجمع عمومی سهامداران
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 وظایف و صالحیت های مجمع عمومی سهامداران

 بیست و دوم:مادۀ 

 اجمرا  و قانون شرکت همای دولتمی مطابق احکام خویش رامجمع عمومی سهامداران، وظایف و صالحیت های  

 اعمال می نماید.

 کسب نظر هیئت مدیره و ثبت تصامیم

 بیست و سوم:مادۀ 

ی و تخصصی، نظر هیئمت ممدیره را تصمیم در موارد سکتور اتخاذند، جهت تواسهامداران میمجمع عمومی  (1)

 نماید. کسب

 دفتر مخصوص، ثقت می گردد. سهامداران درمجمع عمومی  تصامیم(2)

 هیئت نظارت 

 بیست و چهارم:مادۀ 

اجرا  و وظایف و صالحیت های خویش را  و کام قانون شرکت های دولتی تعییناعضای هیئت نظارت، مطابق اح

 نمایند.اعمال می

 هیئت مدیره

 پنجم: بیست ومادۀ 

ا  قانون شرکت های دولتی ایفمطابق احکام  شرکت، مدیریت هیئت مدیره، نقش مرکزی و استراتیژیک را در (1)

 نماید.می

 باشد. هیئت مدیره به هیئت نظارت و مجمع عمومی سهامداران، پاسخگو می (2)

 در هیئت مدیره شرایط عضویت

 بیست و ششم:مادۀ 

 لیسان اقل سند های دولتی، داشتن حدشرایط مندرج قانون شرکت برای نامزد عضویت هیئت مدیره، عالوه بر

 باشد.نیز شرط می یا رشته مربوط فعالیت شرکت،  منجمنت، اقتصاد  یکی از رشته های

 

 ترکیب هیئت مدیره

 بیست و هفتم:مادۀ 

 باشد.مرکب از سه الی هفت عضو بصورت تاق می ،( هیئت مدیرۀ شرکت1)

 ط منمدرجایو رعایمت شمرهای دولتی یک ثلث اعضای غیراجرائی هیئت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت  (2) 

 د.نگردمادۀ بیست و ششم این اساسنامه، تعیین می
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 استعفاء

 بیست و هشتم:مادۀ 

 توانند، استعفا  دهند.اعضای اجرائی و غیراجرائی هیئت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی می

 وظایف و صالحیت های هیئت مدیره

 بیست و نهم:مادۀ 

 نماید.اعمال میاجرا  و هیئت مدیره وظایف و صالحیت های خویش را مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، 

 اطالع دهی از تدویر جلسه

 سی ام:مادۀ 

( 48رئی  کمیتۀ اجرائی شرکت مکلف است، از تاریخ، وقت و مکان تدویر جلسه به هیئت ممدیره حمداقل ) (1)

 هد، مگر اینکه اعضای هیئت مدیره طور دیگر موافقه نمایند.ساعت ققل از تدویر جلسه اطالع د

دعموت نمایمد، در ایمن صمورت  مربوط تواند، از مسؤولین شرکت جهت اشتراک در جلساتهیئت مدیره می (2)

 باشند.مسؤولین شرکت بدون حق رأی می

 هیئت مدیرهجلسات 

 سی و یکم:مادۀ 

 گردد.دایر می ،های دولتیجلسات هیئت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت 

 ارائه شکایت

 وم:سی و دمادۀ 

توانند، شکایت خویش را در ارتقاط به امور شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های اشخاص حقیقی و حکمی می

دولتی و این اساسنامه به رئی  کمیتۀ اجرائی ارائه نمایند. در صورت عمدم قناعمت بمه تصممیم رئمی  کمیتمۀ 

 .ت نظارت مراجعه نمایندئتوانند به هیمیاجرائی، 

 استخدام متخصصین

 م:سی و سومادۀ 

المللی شرکت، به پیشنهاد کمیتۀ اجرائی، تأیید هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت، مطابق متخصصین بین (1)

 گردند.احکام قانون شرکت های دولتی و سایر اسناد تقنینی استخدام می

رعایمت احکمام قمانون  بما مربموطتواند، متخصصین داخلی را جهت تطقیق بهتر اهداف و پالیسی شرکت می (2)

 استخدام نماید. ،شرکت های دولتی

 تشکیل کمیتۀ اجرائی 

 م:چهارسی و مادۀ 

 کمیتۀ اجرائی شرکت متشکل است از:

 رئی  عمومی )رئی  اجرائی( شرکت به حیث رئی . -1
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 مالی و اداری شرکت به حیث عضو.  لمسؤو -2

 عملیاتی شرکت به حیث عضو.مسؤول  -3

 تجارتی شرکت به حیث عضو.مسؤول  -4

 رئیس کمیتۀ اجرائی 

 م:سی و پنجمادۀ 

 باشد.رئی  کمیتۀ اجرائی ممثل قانونی و مسؤول پیشقرد امور شرکت می (1)

برای مدت سه سال تعیمین و ایفمای  ،مطابق احکام قانون شرکت های دولتی ،رئی  و اعضای کمیتۀ اجرائی (2)

 باشد.ها صرف برای یک دورۀ دیگر مجاز مینمایند. تعیین مجدد آنوظیفه می

 وظایف و صالحیت های کمیتۀ اجرائی 

 م:سی و ششمادۀ 

اعممال  ، اجمرا  وتمیکمیتۀ اجرائی وظایف و صالحیت های خود را مطابق احکمام قمانون شمرکت همای دول (1)

 نماید.می

 نماید.کمیتۀ اجرائی به منظور تنظیم امور اجرائی در هفته یک یا دو بار، جلسه دایر می (2)

 باشد.نصاب تدویر جلسه کمیتۀ اجرائی، حضور اکثریت اعضای آن می (3)

 گردد.میثقت  ،مربوطدفتر در  وتصامیم کمیتۀ اجرائی، به اکثریت آرای اعضای حاضر جلسه اتخاذ  (4)

 کارکنان شرکتو عزل  ی، تبدیل استخدام

 تم:سی و هفمادۀ 

در مشوره با کمیسیون مسمتقل اصمالحات اداری و مطابق احکام قانون شرکت های دولتی  ،کارکنان شرکت (1)

 ، تقدیل و عمزل استخدام قواعد داخلی منظورشدۀ شرکتاز فهرست اشخاص واجد شرایط، مطابق ملکی خدمات 

 گردند.می

 باشد.قانون کارکنان خدمات ملکی بر مسؤولین و سایر کارکنان شرکت، قابل تطقیق نمی (2)

 تطبیق پروژه ها از طریق مشارکت عامه و خصوصی

 م:شتهسی و مادۀ 

تطقیمق  ،تواند، مطابق احکام قانون مشارکت عامه و خصوصی، پروژه های مربوط را با سکتور خصوصیشرکت می

 نماید.

 تفتیش()وظایف کمیتۀ بررسی  

 م:نهسی و مادۀ 

 نماید.می اجرا مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، وظایف خویش را  ،کمیتۀ بررسی ) تفتیش(
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 فصل چهارم

 امور مالی و حسابی
 سال مالی

 م:چهلمادۀ 

 گردد.ختم می ،سال مالی شرکت از اول جدی آغاز و در سی ام قوس سال بعدی

  سیستم حسابداری و گزارش دهیتهیۀ 

 م:یکچهل و مادۀ 

( و IFRSمطمابق معیمار همای بمین المللمی گزارشمدهی ممالی ) ،دهی مالی شرکت سیستم حسابداری و گزارش

 گردد.رهنمود های پیشنهادی هیئت نظارت، تهیه می

 استفاده از جدول معیارهای حسابات مالی

 وم:چهل و دمادۀ 

شرکت از جدول معیارهای حسابات مالی که توسط هیئت نظارت تهیه گردیده در اجرای امور مالی و حسابی  (1)

 نماید.استفاده می
( را تطقیمق نمموده و سیسمتم حسمابات Double-Entryشرکت مکلف است، سیستم حسابداری دوطرفه ) (2)

 طرف هیئت نظارت، عملی نماید.مالی کمپیوتری )الکترونیکی( را بر اساس پیشنهاد ارائه شده از 

 بررسی ) تفتیش( صورت حسابات

 م:سوچهل و مادۀ 

 گردد.بررسی می در هر سال( صورت حساب ساالنۀ شرکت 1)

بررسمی ممی  ،حسابات مالی شرکت از جانب بررس )مفتش( مالی، مطابق احکام قانون شرکت های دولتمی (2) 

 گردد.
 گردد.ارائه می ،صورت حسابات مالی بررسی شدۀ شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی (3)
(4)  

مطابق احکمام قمانون  ،صورت ضرورت توسط ادارۀ عالی تفتیشفعالیت های اقتصادی، مالی و حسابی شرکت در 

 بررسی می گردد، ادارۀ عالی تفتیش

  بیرونی استخدام بررس )مفتش(

 چهارم:مادۀ چهل و 

کار بررس )مفتش( مالی خارج از شرکت، مطابق احکام قانون  مزداستخدام، عزل، نحوۀ عقد قرارداد و پرداخت 

 گیرد.های دولتی، صورت میشرکت
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 توزیع مفاد سهام

 م:پنجچهل و مادۀ 

موافقۀ ققلی هیئت نظمارت،  باتواند، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی و این اساسنامه هیئت مدیره می (1)

 پالیسی مفاد سهام و سرمایه را اعالم و زمینۀ تأدیه آنرا از طرف شرکت فراهم نماید.
 گیرد.توزیع مفاد سهام شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، صورت می (2)

 بودجۀ شرکت

 م:ششچهل و مادۀ 

 گیرد.انون شرکت های دولتی، صورت میطرح، ترتیب، تصویب و اجرای بودجۀ شرکت، مطابق احکام ق

 ارائه گزارش

 تم:چهل و هفمادۀ 

، گزارش اجراآت، عواید و مصارف خویش را طور مماهوار بمه ریاسمت عممومی ادارۀ اممور ستمکلف اشرکت  (1)

 ارائه نمایند. ،ریاست جمهوری اسالمی افغانستان
( این ماده 1ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری اسالمی افغانستان مکلف است، گزارش مندرج فقرۀ ) (2)

 ارائه نماید. ،کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستانشورای عالی اقتصادی و را توحید و طور ربعوار به 

 د.و نشر نمای تهیه ،دولتیحکام قانون شرکت های ، گزارش ساالنه خویش را مطابق استمکلف اشرکت  (3)

 

 فصل پنجم

 احکام متفرقه

 انحالل و تصفیۀ شرکت

 مادۀ چهل و هشتم:

های دولتی براساس پیشنهاد وزارت شرکت، مطابق احکام قانون شرکت ( ادغام، انقسام، واگذاری یا انحالل1)

 گیرد.صورت می ،مالیه، موافقۀ هیئت نظارت و تصویب کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان

های دولتی و طرزالعمل مربوط، ( مراحل تصفیه و تطقیق حسابات در شرکت، مطابق احکام قانون شرکت2)

 گیرد.صورت می

 ایجاد سیستم الکترونیکی و نگهداری اسناد

 :چهل و نهم مادۀ

شرکت جهت ثقت، نگهداری و استفادۀ بعدی اسناد مالی، حسابی و حقوقی، مطابق احکام قانون شرکت های  (1)

 برد.دولتی، سیستم الکترونیکی را به تفکیک هارد و سافت کاپی ایجاد و بکار می
ک( سیستم نگهداری اسناد شرکت، جهت ارائه گزارش و معلومات مورد نیماز بمه ادارات ذیمربط وصمل )لینم (2)

 گردد.می
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 ایجاد ویب سایت

 :پنجاهممادۀ 

ها، ابتکارات، تشویق کارکنان و فراهم نمودن زمینۀ رقابت سالم، مطابق آورد شرکت جهت نشر فعالیت ها، دست

 نماید.احکام قانون شرکت های دولتی، ویب سایت را ایجاد می

 اسناد مدار اعتبار

 م:یکپنجاه و  مادۀ

افقنامه ها، اسناد حواله و سایر اسمناد ممالی شمرکت کمه مطمابق مو، قرارداد ها، منقولاموال منقول و غیر اسناد 

 .باشدامضا  گردیده باشد، مدار اعتقار می ،احکام قانون

 حفظ اسرار شرکت

 وم:پنجاه و دمادۀ 

مالی، مطمابق احکمام قمانون شمرکت همای  ) مفتشین(و بررسان شرکت کارکنان ،اعضای هیئت مدیره، مسؤولین

 باشند.دولتی، مکلف به حفظ اسرار شرکت می

 تعدیل اساسنامه

 م:سوپنجاه و مادۀ 

احکام این اساسنامه به پیشنهاد هیئت مدیره، تأییمد هیئمت نظمارت و تصمویب کابینمۀ جمهموری اسمالمی ( 1)

 گردد.می م قانون شرکت های دولتی، تعدیل افغانستان مطابق احکا

احکام  درصورتی تشخیک عدم مطابقت حکمی از احکام این اساسنامه با احکام قانون شرکت های دولتی،( 2)

 شود.های دولتی مُرجح دانسته میقانون شرکت

 مُهر و نشان

 م:چهارپنجاه و مادۀ 

 باشد.شرکت، دارای مُهر و نشان مخصوص می

 انفاذ تاریخ 

 م:پنجپنجاه و مادۀ 

 می گردد. از تاریخ  نشر در جریدۀ رسمی نافذ این اساسنامه
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 حکم
 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

 بیمه ملی افغانانفاذ اساسنامه شرکت دولتی در مورد 

 9/9099/  03     :تاریخ                                                                              (                  5522  شماره )

 مادۀ اول:

             رخ  (  52) شاااااااااااماره ب  اساااااااااااا    ااااااااااا      را  بیم   لی افغان اسااااااااااااسااااااااااا ا   شااااااااااا          

( ا ه ت ااااااا ی  22( ف ااااااا    )2کابی   جمه ری اساااااااا س افغاه ااااااا ان ب   ا   ) 9/9099/ 91

    ارم.گ  یده اس ،   ظ ر  س

  ا ۀ   م:

این حکم هم اه با   اااااا    کابی   جمه ری اسااااااا س افغاه اااااا ان    دن اساااااااساااااا ا     ک ر  ر 

 رسم  هش  گ   .ج یدۀ 

 محـمد اشرف غنی

 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
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 مصوبۀ
 کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان

 بیمه ملی افغانطرح اساسنامه شرکت دولتی در مورد 

 9/9099/ 91تاریخ:                                                                        (                                          52شماره: )

ا  ر ر بیم   لی افغان کابی   جمه ری اسااااااااا س افغاه اااااااا ان، ت د اساااااااااساااااااا ا   شاااااااا          

 ( ا ه   ر  ت  ی  ق ار  ا .22( ف     )2  یش ب   ا   ) 9/9099/ 91رخ   جل    

 محـمد اشرف غنی

 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
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  بیمه ملی افغاندولتی اساسنامۀ شرکت 

 فصل اول

 احکام عمومی

 مبنی

 اول:مادۀ 

 این اساسنامه در روشنی احکام مواد پنجم و ششم قانون شرکت های دولتی، وضع گردیده است.

 اهداف شرکت

 دوم:مادۀ 

 نماید:به منظور تحقق اهداف ذیل، فعالیت میبیمه ملی افغان شرکت دولتی 

  .و رقابت کیفیت ،اصل موثریتای به شهروندان با رعایت ارتقای سطح کیفیت خدمات بیمهرشد و  -1

 صنعت بیمه در عرصه های مصونیت حیاتی و سرمایه گذاری. معیاریخدمات  فراهم نمودن زمینۀ -2

گیری شرکت، جهت تحقق اهداف انکشاف ملی، رشد اقتصادی، توسعه اجتماعی فراهم نمودن زمینه سهم -3

 ایجاد شغل. و

 گذاری خصوصی در شرکت.فراهم نمودن زمینه جذب سرمایه -4

 مالی شرکت. بنیه تقویت کسب منفعت و -5

 اصطالحات

 سوم:مادۀ 

اصطالحات مندرج مادۀ سوم قانون شرکت های دولتی که در این اساسنامه از آن تذکر بعمل آمده است، 

 نماید.همان مفاهیم را افاده می

 اختصاری نام

 چهارم:مادۀ 

 شود.این اساسنامه بنام شرکت یاد می درافغان  ملی دولتی بیمه( شرکت 1)

 گردد.( هیئت نظارت شرکت های دولتی در این اساسنامه به نام هیئت نظارت یاد می2)

 دفتر شرکت

 پنجم:مادۀ 

س تأسی ،و نمایندگی های آن عندالضرورت در نقاط مختلف کشور بوده دفتر مرکزی شرکت در شهر کابل

 تواند.شده می

 

 



4 
 

 شرکتشخصیت 

 ششم:مادۀ 

 باشد.میمستقل بیالنس حسابی  و شخصیت حکمیدارای شرکت، 

 رعایت اسناد تقنینی

 هفتم: مادۀ

ر اساسنامه و سایشرکت در فعالیت های خود احکام قانون اساسی افغانستان، قانون شرکت های دولتی، این 

 نماید.اسناد تقنینی مرتبط را رعایت می

 های شرکتوظایف و صالحیت

 هشتم:مادۀ 

 باشد:شرکت دارای وظایف و صالحیت های ذیل می (1)

 .مربوط انکشافی و مالیبازسازی، های عملیاتی، تجارتی، پالنلوایح، برنامه ها و تطبیق  و طرح -1

مترقبه،  ی، زمینی، بحری، حوادث طبیعی و غیریحمل و نقل هوا ۀاز قبیل بیمای بیمهعرضه خدمات  -2

ها، کار در مؤسسات تولیدی لث، تصادم عراده جات و فعالیت آنثاحریق، سرقت، مسؤولیت در مقابل شخص 

ای مطابق اسناد و خدماتی، سرقت پول نقد در سیف یا در حال انتقال، بیمۀ اتکائی و سایر خدمات بیمه

 با رعایت اصل مؤثریت، کیفیت و مصونیت.تقنینی مربوط 

 ( این ماده.1فقرۀ ) 2های مندرج جزء جبران خسارۀ بیمه -3

 ای با نظرداشت اسناد تقنینی، لوایح و طرزالعمل های مربوط.عقد قرارداد عرضۀ خدمات بیمه  -4

 طور ساالنه. ،بررسی و ارزیابی اسناد بیمه شوندگان مربوط -5

ای در حدود احکام اسناد تقنینی مربوط جهت جبران خسارات تصفیه ناشده و سایر بیمهایجاد ذخایر  -6

 ای که به منظور تضمین فعالیت عادی شرکت الزم باشد.موارد بیمه

 معاصر. تکنالوژی با استفاده از مربوطبخش های باز سازی و تجهیز متداوم  -7

ای اعم داخلی یا خارجی در شرکت های بیمه تأمین روابط کاری از طریق عقد قرارداد با مؤسسات یا -8

 حدود احکام اسناد تقنینی مربوط.

اسناد تقنینی احکام اجرای امور کمیشن کاری، سروی و سایر فعالیت های مربوط به بیمه در حدود  -9

 مربوط.

ا استفاده از خدمات داللی و کمیشن کاری سایر اشخاص حقیقی و حکمی، مطابق قرارداد در داخل ی -11

 اسناد تقنینی مربوط.احکام خارج از کشور در حدود 

ا ب ای و عقد قرارداد های مورد نیازکسب عضویت انجمن ها و اتحادیه های منطقوی یا بین المللی بیمه -11

 ق اهداف شرکت گردد.کام اسناد تقنینی که منجر به تحقدر حدود اح آن ها
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 دارائی های شرکت.حفظ، مراقبت و استفاده مؤثر و شفاف از  -12

در بخش های مسلکی، تخنیکی و  مربوط فراهم نمودن زمینۀ ارتقای سطح دانش و مهارت کارکنان -13

 اداری.

 فراهم نمودن تسهیالت کاری برای کارکنان مربوط در بخش های مسلکی، تخنیکی، فنی و اداری. -14

 عواید و جلب رضایت مشتریان.استفاده از روش های مؤثر بازاریابی جهت ارتقای سطح   -15

 تدارک اجناس و خدمات مورد ضرورت با در نظرداشت احکام اسناد تقنینی مربوط. -16

 مطابق اسناد تقنینی. دهیگزارشتدارکاتی و  ،مالی، حسابیو شفاف ایجاد سیستم مؤثر  -17

 جلب سرمایه گذاری سکتور خصوصی در فعالیت های مربوط. -18

 ،منقول و غیر منقول مربوط را بعد از انفاذ این اساسنامه و قبل از فروش سهام است، اموال( شرکت مکلف 2) 

 به نرخ روز تثبیت و تعیین ارزش نماید.

کابینه جمهوری اسالمی افغانستان، مطابق احکام قانون، فروش و  وال غیر منقول شرکت، بعد از تصویب( ام3)

 تواند.انتقال شده می

تواند، اموال منقول و غیر منقول مازاد مربوط را بعد از تأیید هیئت نظارت به کرایه یا اجاره ( شرکت می4)

 دهد.

 فصل دوم

 سرمایه و سهام شرکت

 سرمایه

 نهم:مادۀ 

افغانی   نه صدو نود میلیون و سه صدو یازده هزار و نود (991311191)مبلغ  ،( مجموع سرمایۀ شرکت1)

 باشد.می

 باشد.سهام میده هزار ( 11111)( سرمایۀ شرکت منقسم به 2)

 گذاری سهامقیمت

 دهم:مادۀ 

افغانی بوده که بعد از تقسیم مجموع سرمایه بر سهام، ده هزار ( 11111) ارزش اسمی هر سهم مبلغ( 1)

 گردد.تعیین می

فیصد و سهم سایر اشخاص حکمی  سهشش،  اعشاریه شصت( 61،63)( سهم دولت در سرمایۀ شرکت 2)

 باشد.هفت فیصد میسه،  اعشاریه سی و نه ( 39،37)، مندرج در اسناد مالی شرکت

 گیرد.( تعدیل ارزش اسمی سهم به اساس پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت، صورت می3) 

مالی و مُهر شرکت  آن به امضای رئیس کمیتۀ اجرایی و مسؤول ( اسناد سهم بعد از پرداخت کامل ارزش4)

 گردد.ثبت و صادر می ،به نام سهامدار
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حاوی ارزش سهام، اسم و موقعیت دفتر مرکزی شرکت، اسم و نمبر تذکرۀ شخص  ،( سند سهم شرکت5)

 باشد.شود و تعداد سهامی که سند متذکره متضمن آن است، میکه سهم برایش صادر می

 مداران شرکتسها

 یازدهم:مادۀ 

 باشد.میدولتی  مداراسه ،در شرکت ،ت مالیهاروز( 1)

به پیشنهاد وزارت مالیه و تصویب کابینۀ  خصوصی و اشخاص حقیقی و حکمی دولتی ادارات( وزارت ها، 2)

 د.نتوانبوده می ،انستان به حیث سهامدار شرکتجمهوری اسالمی افغ

نظارت، موافقه وزارت مالیه و تصویب کابینۀ مدیره، تأیید هیئت ( سرمایه شرکت به پیشنهاد هیئت 3)

 جمهوری اسالمی افغانستان تزئید یا تنقیص شده می تواند.

 باشد.متناسب به اندازۀ سهم آن می ،شرکت( مسؤولیت و صالحیت سهامدار 4)

 مطابق احکام قانون شرکت های دولتی،  تأسیس نماید.( شرکت می تواند، شرکت تابعه )فرعی( را 5)

 انتقال سهام و توزیع مفاد

  دوازدهم:مادۀ 

 ( صدور و فروش سهام شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، صورت می گیرد.1)

 اعم از دولتی و خصوصی ( خرید، فروش و انتقال سهم میان سهامداران و سایر اشخاص حقیقی و حکمی2)

به تأیید هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت یا مجمع عمومی سهامداران شرکت، بعد از ثبت در دفتر سهام 

 باشد.شرکت، مدار اعتبار می

جه صورت گرفته نتواند، هیئت مدیره بعد از تأیید هیئت نظارت به و( هرگاه انتقال سهم بنابر دالیل م3)

 نماید.استرداد قیمت سهم، اقدام می

وۀ استفاده از مفاد به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت و تصویب مجمع عمومی سهامداران ( نح4)

 گیرد.صورت می

 اموال منقول و غیرمنقول به حیث سهم

 سیزدهم:مادۀ 

 و بعد از تأیید هیئت ارزش تعیین ،موظف کمیته توسط ،اموال منقول و غیرمنقول در صورت ضرورت شرکت

 تواند.مدیره و تصویب هیئت نظارت و مجمع عمومی سهامداران به حیث سهم قبول شده می

 ایجاد ذخایر مالی

 چهاردهم:مادۀ 

غیرمنقول، توسعۀ فعالیت ها، ارتقای منقول و تواند به منظور اعمار، ترمیم و احیای مجدد اموال شرکت می( 1)

 ذخایر ذیل را ایجاد نماید: ،مربوط از مفاد خالص خویشظرفیت و تشویق کارکنان 
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 ذخیرۀ توسعوی از یک الی پانزده فیصد. -1

 ذخیرۀ تشویقی از یک الی سه فیصد. -2

 خیرۀ احتیاطی از یک الی دو فیصد.ذ -3

 تواند.بیشتر بوده نمی ،فیصد مفاد خالص شرکتبیست ( % 21( این ماده از )1( ذخایر مندرج فقرۀ )2)

 نماید.می مدیریت ،فادۀ ذخایر مندرج این مادههیئت مدیره از طرز است (3)

 استفاده از سرمایه

 پانزدهم:مادۀ 

بعد از موافقۀ وزارت مالیه و منظوری هیئت نظارت از سرمایۀ اصلی و مفاد خالص جهت  ،تواندشرکت می

 مصارف، مطابق احکام قانون شرکت و سایرمالیه، محصول، دیون  أدیهعد از تبهبود و توسعۀ فعالیت هدفمند ب

 استفاده نماید. ،های دولتی و این اساسنامه

 حساب بانکی

 شانزدهم:مادۀ 

مربوط، مطابق احکام قانون شرکت و انجام فعالیت های اقتصادی  هتواند، جهت نگهداری سرمای( شرکت می1)

 های دولتی، حساب  بانکی را در داخل کشور افتتاح نماید.

ۀ هیئت نظارت، توسط کمیت پالیسی تأیید شدۀ هیئت مدیره، منظوری از حساب بانکی طبق ( استفاده2)

 گیرد.اجرائی، صورت می

 حقوق و امتیازات

 هفدهم:مادۀ 

رح، ط ( حقوق و امتیازات کارکنان شرکت با رعایت احکام قانون شرکت های دولتی توسط کمیتۀ اجرائی1)

 گردد.هیئت نظارت، تطبیق میمنظوری  بعد از و تأییدهیئت مدیره از طرف 

مطابق قواعد داخلی منظورشدۀ شرکت با درنظرداشت خصوصیات و اهمیت  ،شرکت ( اندازۀ مزد کارکنان2)

 ،وظیفه، وضعیت مالی شرکت، میزان مشارکت شرکت در اقتصاد ملی، براساس اهلیت و سطح مهارت کارکنان

 گردد.تعیین می

 رنظرداشت منافع درازمدت شرکت، مطابقوقت هیئت مدیره و کمیتۀ اجرائی با د( اندازۀ مزد اعضای تمام 3)

 گردد.می تعیین ،احکام قانون شرکت های دولتی

 عقد موافقت نامه ها و قرارداد ها

 دهم:هجمادۀ 

ن مطابق احکام قانو ،المللیتواند، جهت تحقق اهداف مندرج این اساسنامه با مؤسسات ملی و بینشرکت می

 شرکت های دولتی، قرارداد های مشارکت عامه و خصوصی، موافقتنامه ها و قرارداد ها را عقد نماید.
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 ه و محصولمالیدیه أت

 نزدهم:مادۀ 

 شرکت مکلف است، مطابق احکام قوانین مربوط، مالیه و محصول را تأدیه نماید.

 فصل سوم

 تشکیالت شرکت 

 تشکیالت

 بیستم:مادۀ 

 متشکل است از:شرکت 

 .مجمع عمومی سهامداران -1

 هیئت مدیره. -2

 کمیتۀ اجرائی. -3

 مجمع عمومی سهامداران

 بیست و یکم:مادۀ 

 باشد.می سهامدارمتشکل از اشخاص حقیقی و حکمی  ،مجمع عمومی سهامداران

 وظایف و صالحیت های مجمع عمومی سهامداران

 بیست و دوم:مادۀ 

اجراء  ،قانون شرکت های دولتی خویش را مطابق احکاممجمع عمومی سهامداران، وظایف و صالحیت های  

 نماید.اعمال می و

 کسب نظر هیئت مدیره و ثبت تصامیم

 بیست و سوم:مادۀ 

ی و تخصصی، نظر هیئت مدیره تصمیم در موارد سکتوراتخاذ توانند، جهت سهامداران میمجمع عمومی  (1)

 نماید. را کسب

 گردد.ثبت می دفتر مخصوص، سهامداران درتصامیم مجمع عمومی  (2)

 هیئت نظارت 

 بیست و چهارم:مادۀ 

وظایف و صالحیت های خویش را  و کام قانون شرکت های دولتی تعییناعضای هیئت نظارت، مطابق اح

 نمایند.اعمال میاجراء و 
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 هیئت مدیره

 پنجم: بیست ومادۀ 

قانون شرکت های دولتی مطابق احکام  شرکت،مدیریت ( هیئت مدیره، نقش مرکزی و استراتیژیک را در 1)

 نماید.می ایفاء

 باشد. ( هیئت مدیره به هیئت نظارت و مجمع عمومی سهامداران، پاسخگو می2)

 در هیئت مدیره شرایط عضویت

 بیست و ششم:مادۀ 

اقل سند ولتی، داشتن حدبر شرایط مندرج قانون شرکت های دبرای نامزد عضویت هیئت مدیره، عالوه 

 باشد.نیز شرط مییا رشتۀ مربوط فعالیت شرکت منجمنت  ،اقتصادیکی از رشته های در لیسانس 

 ترکیب هیئت مدیره

 بیست و هفتم:مادۀ 

 باشد.صورت تاق میه عضو ب سه الی پنجمرکب از  ،( هیئت مدیرۀ شرکت1)

 درجط منایهای دولتی و رعایت شر( یک ثلث اعضای غیراجرائی هیئت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت 2)

 د.نگردمادۀ بیست و ششم این اساسنامه، تعیین می

 استعفاء

 بیست و هشتم:مادۀ 

 د.دهنتوانند، استعفاء اعضای اجرائی و غیراجرائی هیئت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی می

 وظایف و صالحیت های هیئت مدیره

 بیست و نهم:مادۀ 

اعمال اجراء و هیئت مدیره وظایف و صالحیت های خویش را مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، 

 نماید.می

 اطالع دهی از تدویر جلسه

 ام:سیمادۀ 

 از تاریخ، وقت و مکان تدویر جلسه به هیئت مدیره  رئیس کمیتۀ اجرائی شرکت مکلف است( 1)

 ( ساعت قبل از تدویر جلسه اطالع دهد، مگر اینکه اعضای هیئت مدیره طور دیگر موافقه نمایند.48حداقل )

دعوت نماید، در این صورت  مربوط از مسؤولین شرکت جهت اشتراک در جلسات تواند( هیئت مدیره می2)

 باشند.أی میمسؤولین شرکت بدون حق ر
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 هیئت مدیرهجلسات 

 سی و یکم:مادۀ 

 گردد.دایر می ،جلسات هیئت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی

 ارائه شکایت

 وم:سی و دمادۀ 

توانند، شکایت خویش را در ارتباط به امور شرکت، مطابق احکام قانون شرکت اشخاص حقیقی و حکمی می

به رئیس کمیتۀ اجرائی ارائه نمایند. در صورت عدم قناعت به تصمیم رئیس های دولتی و این اساسنامه 

 ت نظارت مراجعه نمایند.ئتوانند به هیکمیتۀ اجرائی، می

 استخدام متخصصین

 م:سی و سومادۀ 

المللی شرکت به پیشنهاد کمیتۀ اجرائی، تأیید هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت، ( متخصصین بین1)

 گردند.استخدام می ،قانون شرکت های دولتی و سایر اسناد تقنینیمطابق احکام 

ون رعایت احکام قان با مربوط تواند، متخصصین داخلی را جهت تطبیق بهتر اهداف و پالیسی( شرکت می2)

 استخدام نماید. ،شرکت های دولتی

 تشکیل کمیتۀ اجرائی 

 م:چهارسی و مادۀ 

 کمیتۀ اجرائی شرکت متشکل است از:

 رئیس عمومی )رئیس اجرائی( شرکت به حیث رئیس. -1

 مالی و اداری شرکت به حیث عضو. مسؤول -2

 عملیاتی شرکت به حیث عضو. مسؤول -3

 تجارتی شرکت به حیث عضو. مسؤول -4

 رئیس کمیتۀ اجرائی 

 م:سی و پنجمادۀ 

 باشد.( رئیس کمیتۀ اجرائی ممثل قانونی و مسؤول پیشبرد امور شرکت می1)

برای مدت سه سال تعیین و  ،مطابق احکام قانون شرکت های دولتی ،رئیس و اعضای کمیتۀ اجرائی( 2)

 باشد.ها صرف برای یک دورۀ دیگر مجاز مینمایند. تعیین مجدد آنایفای وظیفه می
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 وظایف و صالحیت های کمیتۀ اجرائی 

 م:سی و ششمادۀ 

اعمال  ، اجراء ومطابق احکام قانون شرکت های دولتی( کمیتۀ اجرائی وظایف و صالحیت های خود را 1)

 نماید.می

 نماید.( کمیتۀ اجرائی به منظور تنظیم امور اجرائی در هفته یک یا دو بار، جلسه دایر می2)

 باشد.( نصاب تدویر جلسه کمیتۀ اجرائی، حضور اکثریت اعضای آن می3)

 .گرددمی ثبت ،در دفتر مربوطبه اکثریت آرای اعضای حاضر جلسه اتخاذ و  ( تصامیم کمیتۀ اجرائی4)

 کارکنان شرکت و عزل ی، تبدیلاستخدام

 تم:سی و هفمادۀ 

های دولتی در مشوره با کمیسیون مستقل اصالحات اداری کارکنان شرکت، مطابق احکام قانون شرکت( 1)

مطابق قواعد داخلی منظور شدۀ شرکت استخدام، تبدیل  ،و خدمات ملکی از فهرست اشخاص واجد شرایط

 گردند.و عزل می

 باشد.( قانون کارکنان خدمات ملکی بر مسؤولین و سایر کارکنان شرکت، قابل تطبیق نمی2)

 تطبیق پروژه ها از طریق مشارکت عامه و خصوصی

 م:شتهسی و مادۀ 

 ،خصوصی، پروژه های مربوط را با سکتور خصوصیتواند، مطابق احکام قانون مشارکت عامه و شرکت می

 تطبیق نماید.

 وظایف کمیتۀ بررسی )تفتیش(

 م:نهسی و مادۀ 

 نماید.میاجراء  مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، وظایف خویش را ،کمیتۀ بررسی )تفتیش(

 فصل چهارم

 امور مالی و حسابی

 سال مالی

 م:چهلمادۀ 

 گردد.ختم می ،ام قوس سال بعدیآغاز و در سیلی شرکت از اول جدی سال ما

 داری و گزارش دهیحساب سیستمتهیۀ 

 م:یکچهل و مادۀ 

( و IFRSدهی مالی ) مطابق معیار های بین المللی گزارش ،دهی مالی شرکت سیستم حسابداری و گزارش

 گردد.رهنمود های پیشنهادی هیئت نظارت، تهیه می
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 حسابات مالیاستفاده از جدول معیارهای 

 وم:چهل و دمادۀ   

( شرکت از جدول معیارهای حسابات مالی که توسط هیئت نظارت تهیه گردیده، در اجرای امور مالی و 1) 

 نماید.حسابی استفاده می

را تطبیق نموده و سیستم حسابات  (Double-Entry( شرکت مکلف است، سیستم حسابداری دوطرفه )2)

 مالی کمپیوتری )الکترونیکی( را بر اساس پیشنهاد ارائه شده از طرف هیئت نظارت، عملی نماید.

 بررسی ) تفتیش( صورت حسابات

 م:سوچهل و مادۀ 

 گردد.بررسی میدر هر سال ( صورت حساب ساالنۀ شرکت 1)

 بررسی ،مالی، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی( حسابات مالی شرکت از جانب بررس )مفتش( 2)

 .دردگمی

 گردد.ارائه می ،( صورت حسابات مالی بررسی شدۀ شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی3)

کام مطابق اح ،صورت ضرورت توسط ادارۀ عالی تفتیش( فعالیت های اقتصادی، مالی و حسابی شرکت در 4)

 د.دگرمیبررسی ، ادارۀ عالی تفتیشقانون 

 بررس )مفتش(استخدام 

 م:چهارچهل و مادۀ 

بررس ) مفتش( مالی خارج از شرکت، مطابق احکام مزد کار استخدام، عزل، نحوۀ عقد قرارداد و پرداخت 

 گیرد.قانون شرکت های دولتی، صورت می

 توزیع مفاد سهام

 م:پنجچهل و مادۀ 

موافقۀ قبلی هیئت  باتواند، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی و این اساسنامه ( هیئت مدیره می1)

 نظارت، پالیسی مفاد سهام سرمایه را اعالم و زمینۀ تأدیه آنرا از طرف شرکت فراهم نماید.

 گیرد.( توزیع مفاد سهام شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، صورت می2)

 شرکت بودجۀ

 م:ششچهل و مادۀ 

 گیرد.طرح، ترتیب، تصویب و اجرای بودجۀ شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، صورت می
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 ارائه گزارش

 تم:چهل و هفمادۀ 

اجراآت، عواید و مصارف خویش را طور ماهوار به ریاست عمومی ادارۀ امور گزارش  مکلف است، شرکت( 1) 

 ارائه نماید. ،افغانستانریاست جمهوری اسالمی 

( این 1گزارش مندرج فقرۀ ) ( ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری اسالمی افغانستان مکلف است،2) 

 ارائه نماید. ،کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان به شورای عالی اقتصادی و ماده را توحید و طور ربعوار 

 های دولتی تهیه و نشر نماید.ابق احکام قانون شرکتمکلف است، گزارش ساالنۀ خویش را مط شرکت (3)

 فصل پنجم

 احکام متفرقه

 انحالل و تصفیۀ شرکت

 م:شتچهل و همادۀ 

اساس پیشنهاد  ، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی برشرکت انقسام، واگذاری یا انحاللادغام، ( 1)

 گیرد.صورت می ،اسالمی افغانستانوزارت مالیه، موافقۀ هیئت نظارت و تصویب کابینۀ جمهوری 

( مراحل تصفیه و تطبیق حسابات در شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی و طرزالعمل مربوط، 2)

  گیرد.صورت می

 ایجاد سیستم الکترونیکی و نگهداری اسناد

 :چهل و نهم مادۀ

حقوقی، مطابق احکام قانون شرکت ( شرکت جهت ثبت، نگهداری و استفادۀ بعدی اسناد مالی، حسابی و 1)

 برد.های دولتی، سیستم الکترونیکی را به تفکیک هارد و سافت کاپی ایجاد و بکار می

( سیستم نگهداری اسناد شرکت، جهت ارائه گزارش و معلومات مورد نیاز به ادارات ذیربط وصل )لینک( 2)

 گردد. می

 ایجاد ویب سایت

 :پنجاهممادۀ 

ها، ابتکارات، تشویق کارکنان و فراهم نمودن زمینۀ رقابت سالم، آورد یت ها، دستشرکت جهت نشر فعال

 نماید.مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، ویب سایت را ایجاد می

 اسناد مدار اعتبار

 م:یکپنجاه و  مادۀ

 که مطابق مالی شرکتنامه ها، اسناد حواله و سایر اسناد توافققرارداد ها، م ،اموال منقول و غیر منقولاسناد 

 باشد.امضاء گردیده باشد، مدار اعتبار می ،احکام قانون
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 حفظ اسرار شرکت

 وم:پنجاه و دمادۀ 

، مطابق احکام قانون شرکت های )مفتشین( مالی بررسان کارکنان شرکت و ،مسؤولیناعضای هیئت مدیره، 

 باشند.شرکت میدولتی، مکلف به حفظ اسرار 

 تعدیل اساسنامه

 م:سوپنجاه و مادۀ 

احکام این اساسنامه به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت و تصویب کابینۀ جمهوری اسالمی ( 1)

 .گرددمی های دولتی، تعدیلافغانستان مطابق احکام قانون شرکت

ام احکدر صورت تشخیص عدم مطابقت حکم از احکام این اساسنامه با احکام قانون شرکت های دولتی، ( 2)

 شود.های دولتی مرجح دانسته مین شرکتقانو

 مُهر و نشان

 م:چهارپنجاه و مادۀ 

 باشد.شرکت، دارای مُهر و نشان مخصوص می

 تاریخ انفاذ 

 م:پنجپنجاه و مادۀ 

ی منتشرۀ جریدۀ رسمبیمه ملی افغان شرکت در جریدۀ رسمی نافذ و اساسنامۀ  نشراین اساسنامه از تاریخ  

و ایزاد و تعدیل در اساسنامۀ شرکت بیمه ملی افغان منتشرۀ جریدۀ رسمی  15/6/1368 مورخ( 699شماره )

 گردد.لغو می  31/6/1371رخ و( م751شماره )
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 کمح
 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

 ملی بس مسافربری شهری انفاذ اساسنامه شرکت دولتی  در مورد

 03/9/9099 خ: تاری                                                                             (         6262) شماره

 :مادۀ اول 

              ( 62) شااماره بک اسااام رباا ی تک  رارلی بس رسااابلیلش شاا لش اساااساا ارک شاالتی       

را ه  (66( بب    )6کابی   جم  رش اسامر  ابااسساا  بک  ال  ) 91/9/9099رخ    ر

    ارم.تب یب گل یده اسی، ر ظ ر ر 

 را ۀ   م:

  رت  اسااااسااا ار  ر ک ر  این حکم هملاه با ربااا ی  کابی   جم  رش اسااامر  ابااسسااااا 

  ر جلیدۀ رسم  سشل گل  .

 مد اشرف غنیـمح

 افغانستان رئیس جمهوری اسالمی
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 ۀمصوب
 جمهوری اسالمی افغانستان کابینۀ

 ملی بس مسافربری شهری طرح اساسنامه شرکت دولتی در مورد 

 9/9099 /91  :تاریخ                                                                                            (   62) :شماره

رلی  رسابلیلش ش لش ، طلح اساس ارک شلتی       کابی   جم  رش اسمر  ابااسساا 

ر ر  رااا ه (66ببااااااااااااا    ) (6)بااک  الاا   ل یش 9/9099 /91رخ   ر ر جلسااااااااااااا  را  بس

 .قلار  ا تب یب 

 مد اشرف غنیـمح

 افغانستان رئیس جمهوری اسالمی
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 ملی بس مسافربری شهریدولتی اساسنامۀ شرکت 

 فصل اول

 احکام عمومی

 مبنی

 اول:مادۀ 

 این اساسنامه در روشنی احکام مواد پنجم و ششم قانون شرکت های دولتی، وضع گردیده است.

 اهداف شرکت

 دوم:مادۀ 

 نماید:به منظور تحقق اهداف ذیل، فعالیت میملی بس  مسافربری شهریشرکت دولتی 

  توسعۀ خدمات مسافربری شهری مبتنی بر موثریت، مصونیت، و رقابت. -1

 فراهم نمودن زمینۀ عرضۀ خدمات مسافربری شهری معیاری. -2

گیری شرکت، جهت تحقق اهداف انکشاف ملی، رشد اقتصادی، توسعه فراهم نمودن زمینه سهم -3

 اجتماعی و ایجاد شغل.

 گذاری خصوصی در شرکت.سرمایهفراهم نمودن زمینه جذب  -4

 مالی شرکت. بنیه تقویت کسب منفعت و -5

 اصطالحات

 سوم:مادۀ 

اصطالحات مندرج مادۀ سوم قانون شرکت های دولتی که در این اساسنامه از آن تذکر بعمل آمده است، 

 نماید.همان مفاهیم را افاده می

 اختصاری نام

 چهارم:مادۀ 

 شود.این اساسنامه بنام شرکت یاد می در ملی بس شهریمسافربری دولتی ( شرکت 1)

 گردد.( هیئت نظارت شرکت های دولتی در این اساسنامه به نام هیئت نظارت یاد می2)

 دفتر شرکت

 پنجم:مادۀ 

أسیس ت ،و نمایندگی های آن عندالضرورت در نقاط مختلف کشور بوده دفتر مرکزی شرکت در شهر کابل

 تواند.شده می
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 شرکتشخصیت 

 ششم:مادۀ 

 باشد.میمستقل بیالنس حسابی  و شخصیت حکمیدارای شرکت، 

 رعایت اسناد تقنینی

 هفتم: مادۀ

شرکت در فعالیت های خود احکام قانون اساسی افغانستان، قانون شرکت های دولتی، این اساسنامه 

 نماید.و سایر اسناد تقنینی مرتبط را رعایت می

 های شرکتوظایف و صالحیت

 هشتم:مادۀ 

 باشد:شرکت دارای وظایف و صالحیت های ذیل می( 1) 

 .وطمرب انکشافی و مالیبازسازی، های عملیاتی، تجارتی، پالنلوایح، برنامه ها و تطبیق  و طرح -1

مسافربری شهری جهت تأمین رفاه عامه بر اساس اصل موثریت، مصونیت، و رقابت عرضه خدمات  -2

 سالم.

 ای عرصۀ ترانسپورت جاده.ه طرزالعمل ها و رهنمودرعایت لوایح،  -3

در بخش های مسلکی، تخنیکی  مربوط فراهم نمودن زمینۀ ارتقای سطح دانش و مهارت کارکنان -4

 و اداری.

دولتی، غیر دولتی، اشخاص حقیقی  عقد قرارداد عرضۀ خدمات و تهیۀ مواد مورد ضرورت با ادارات -5

 .با نظرداشت احکام اسناد تقنینی مربوط و حکمی

 معاصر. تکنالوژی با استفاده از مربوط بخش هایباز سازی و تجهیز متداوم  -6

 استفاده از روش های مؤثر بازاریابی، جهت ارتقای سطح عواید و جلب رضایت مشتریان. -7

 ایجاد سیستم مؤثر و شفاف مالی، حسابی، تدارکاتی و گزارش دهی. -8

 فراهم نمودن تسهیالت کاری برای کارکنان مربوط در بخش های مسلکی، تخنیکی، فنی و اداری. -9

 جلب سرمایه گذاری سکتور خصوصی در فعالیت های مربوط. -11

منقول و غیر منقول مربوط را بعد از انفاذ این اساسنامه و قبل از فروش  ( شرکت مکلف است، اموال2) 

 به نرخ روز تثبیت و تعیین ارزش نماید. ،سهام

جمهوری اسالمی افغانستان، مطابق احکام قانون،  ۀکابین وال غیر منقول شرکت، بعد از تصویب( ام3)

 تواند.فروش و انتقال شده می

تواند، اموال منقول و غیر منقول مازاد مربوط را بعد از تأیید هیئت نظارت به کرایه یا ( شرکت می4)

 دهد.اجاره 
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 فصل دوم

 سرمایه و سهام شرکت

 سرمایه

 نهم:مادۀ 

پنج میلیارد و یک صدو پنجاه و پنج میلیون و  (5155981481)مبلغ  ،( مجموع سرمایۀ شرکت1)

 باشد.افغانی مینه صدو هشتاد هزار و  چهار صدو هشتاد 

 باشد.سهام میهزار  صد( 111111)( سرمایۀ شرکت منقسم به 2)

 گذاری سهامقیمت

 دهم:مادۀ 

افغانی بوده که بعد از تقسیم مجموع سرمایه هزار  پنجاه و دو ( 52111) ارزش اسمی هر سهم مبلغ( 1)

 گردد.بر سهام، تعیین می

 یرد.گ( تعدیل ارزش اسمی سهم به اساس پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت، صورت می2) 

و مُهر  آن به امضای رئیس کمیتۀ اجرایی و مسؤول مالی ( اسناد سهم بعد از پرداخت کامل ارزش3)

 گردد.ثبت و صادر می ،شرکت به نام سهامدار

حاوی ارزش سهام، اسم و موقعیت دفتر مرکزی شرکت، اسم و نمبر تذکرۀ  ،( سند سهم شرکت4)

 باشد.شود و تعداد سهامی که سند متذکره متضمن آن است، میشخص که سهم برایش صادر می

 مداران شرکتسها

 یازدهم:مادۀ 

 باشد.میدولتی  مداراسه ،در شرکت ،ت مالیهراوز( 1)

به پیشنهاد وزارت مالیه و تصویب  خصوصی و اشخاص حقیقی و حکمی دولتی ادارات( وزارت ها، 2)

 د.نتوانبوده می ،انستان به حیث سهامدار شرکتکابینۀ جمهوری اسالمی افغ

 نظارت، موافقه وزارت مالیه و تصویب کابینۀمدیره، تأیید هیئت ( سرمایه شرکت به پیشنهاد هیئت 3)

 جمهوری اسالمی افغانستان تزئید یا تنقیص شده می تواند.

 باشد.متناسب به اندازۀ سهم آن می ،شرکت( مسؤولیت و صالحیت سهامدار 4)

 ق احکام قانون شرکت های دولتی،  تأسیس نماید.( شرکت می تواند، شرکت تابعه )فرعی( را مطاب5)

 انتقال سهام و توزیع مفاد

  دوازدهم:مادۀ 

 گیرد.م قانون شرکت های دولتی، صورت می( صدور و فروش سهام شرکت، مطابق احکا1)
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اعم از دولتی و  ( خرید، فروش و انتقال سهم میان سهامداران و سایر اشخاص حقیقی و حکمی2)

به تأیید هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت یا مجمع عمومی سهامداران شرکت، بعد از  خصوصی

 باشد.ثبت در دفتر سهام شرکت، مدار اعتبار می

جه صورت گرفته نتواند، هیئت مدیره بعد از تأیید هیئت نظارت و( هرگاه انتقال سهم بنابر دالیل م3)

 نماید.قیمت سهم، اقدام می استردادبه 

وۀ استفاده از مفاد به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت و تصویب مجمع عمومی ( نح4)

 گیرد.صورت می ،سهامداران

 اموال منقول و غیرمنقول به حیث سهم

 سیزدهم:مادۀ 

د و بعد از تأیی ارزش ، تعیینموظف کمیته توسط ،اموال منقول و غیرمنقول در صورت ضرورت شرکت

 تواند.هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت و مجمع عمومی سهامداران به حیث سهم قبول شده می

 ایجاد ذخایر مالی

 چهاردهم:مادۀ 

غیرمنقول، توسعۀ فعالیت ها، منقول و تواند به منظور اعمار، ترمیم و احیای مجدد اموال شرکت می( 1)

 ذخایر ذیل را ایجاد نماید: ،وط از مفاد خالص خویشارتقای ظرفیت و تشویق کارکنان مرب

 ذخیرۀ توسعوی از یک الی پانزده فیصد. -1

 ذخیرۀ تشویقی از یک الی سه فیصد. -2

 خیرۀ احتیاطی از یک الی دو فیصد.ذ -3

 اند.توبیشتر بوده نمی ،فیصد مفاد خالص شرکتبیست ( %21( این ماده از )1( ذخایر مندرج فقرۀ )2)

 نماید.می مدیریت ،فادۀ ذخایر مندرج این مادههیئت مدیره از طرز است( 3)

 استفاده از سرمایه

 پانزدهم:مادۀ 

بعد از موافقۀ وزارت مالیه و منظوری هیئت نظارت از سرمایۀ اصلی و مفاد خالص  ،تواندشرکت می

سایر مصارف، مطابق احکام و مالیه، محصول، دیون  هدیأعد از تجهت بهبود و توسعۀ فعالیت هدفمند ب

 قانون شرکت های دولتی و این اساسنامه استفاده نماید.
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 حساب بانکی

 شانزدهم:مادۀ 

ن حکام قانومربوط، مطابق او انجام فعالیت های اقتصادی  هتواند، جهت نگهداری سرمای( شرکت می1)

 افتتاح نماید. ،بانکی را در داخل کشور شرکت های دولتی، حساب

 هیئت نظارت، توسط پالیسی تأیید شدۀ هیئت مدیره، منظوری استفاده از حساب بانکی طبق( 2)

 گیرد.کمیتۀ اجرائی، صورت می

 حقوق و امتیازات

 هفدهم:مادۀ 

 توسط کمیتۀ اجرائی ،( حقوق و امتیازات کارکنان شرکت با رعایت احکام قانون شرکت های دولتی1)

 گردد.هیئت نظارت، تطبیق میبعد از منظوری  وطرح، از طرف هیئت مدیره تأیید 

شدۀ شرکت با درنظرداشت خصوصیات و  مطابق قواعد داخلی منظور ،شرکت ( اندازۀ مزد کارکنان2)

اهمیت وظیفه، وضعیت مالی شرکت، میزان مشارکت شرکت در اقتصاد ملی، براساس اهلیت و سطح 

 گردد.تعیین می ،مهارت کارکنان

رنظرداشت منافع درازمدت شرکت، ضای تمام وقت هیئت مدیره و کمیتۀ اجرائی با د( اندازۀ مزد اع3)

 گردد.می تعیین ،احکام قانون شرکت های دولتی مطابق

 عقد موافقت نامه ها و قرارداد ها

 دهم:هجمادۀ 

ام مطابق احک ،المللیتواند، جهت تحقق اهداف مندرج این اساسنامه با مؤسسات ملی و بینشرکت می

قانون شرکت های دولتی، قرارداد های مشارکت عامه و خصوصی، موافقتنامه ها و قرارداد ها را عقد 

 نماید.

 ه و محصولمالیدیه أت

 نزدهم:مادۀ 

 شرکت مکلف است، مطابق احکام قوانین مربوط، مالیه و محصول را تأدیه نماید.
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 فصل سوم

 تشکیالت شرکت 

 تشکیالت

 بیستم:مادۀ 

 متشکل است از:شرکت 

 .مجمع عمومی سهامداران -1

 هیئت مدیره. -2

 کمیتۀ اجرائی. -3

 مجمع عمومی سهامداران

 بیست و یکم:مادۀ 

 باشد.می سهامدارمتشکل از اشخاص حقیقی و حکمی  ،مجمع عمومی سهامداران

 وظایف و صالحیت های مجمع عمومی سهامداران

 بیست و دوم:مادۀ 

 ،قانون شرکت های دولتی خویش را مطابق احکاممجمع عمومی سهامداران، وظایف و صالحیت های  

 اعمال می نماید. اجراء و

 کسب نظر هیئت مدیره و ثبت تصامیم

 بیست و سوم:مادۀ 

ی و تخصصی، نظر هیئت تصمیم در موارد سکتوراتخاذ توانند، جهت سهامداران میمجمع عمومی  (1)

 نماید. مدیره را کسب

 گردد.ثبت می دفتر مخصوص، سهامداران درتصامیم مجمع عمومی ( 2)

 هیئت نظارت 

 بیست و چهارم:مادۀ 

وظایف و صالحیت های خویش  و کام قانون شرکت های دولتی تعییناعضای هیئت نظارت، مطابق اح

 نمایند.اعمال میاجراء و را 

 هیئت مدیره

 پنجم: بیست ومادۀ 

قانون شرکت های مطابق احکام  شرکت،مدیریت ( هیئت مدیره، نقش مرکزی و استراتیژیک را در 1)

 نماید.می ایفاء ،دولتی
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 باشد. ( هیئت مدیره به هیئت نظارت و مجمع عمومی سهامداران، پاسخگو می2)

 در هیئت مدیره شرایط عضویت

 بیست و ششم:مادۀ 

اقل ولتی، داشتن حدبر شرایط مندرج قانون شرکت های دبرای نامزد عضویت هیئت مدیره، عالوه 

 باشد.می نیز شرطیا رشتۀ مربوط فعالیت شرکت منجمنت  ،اقتصادیکی از رشته های در سند لیسانس 

 ترکیب هیئت مدیره

 بیست و هفتم:مادۀ 

 باشد.صورت تاق میه عضو ب سه الی پنجمرکب از  ،( هیئت مدیرۀ شرکت1)

ط یاهای دولتی و رعایت شر( یک ثلث اعضای غیراجرائی هیئت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت 2)

 د.نگردمادۀ بیست و ششم این اساسنامه، تعیین می مندرج

 استعفاء

 بیست و هشتم:مادۀ 

توانند، استعفاء اعضای اجرائی و غیراجرائی هیئت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی می

 دهند.

 وظایف و صالحیت های هیئت مدیره

 بیست و نهم:مادۀ 

اعمال اجراء و هیئت مدیره وظایف و صالحیت های خویش را مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، 

 نماید.می

 اطالع دهی از تدویر جلسه

 ام:سیمادۀ 

 از تاریخ، وقت و مکان تدویر جلسه به هیئت مدیره  رئیس کمیتۀ اجرائی شرکت مکلف است( 1)

( ساعت قبل از تدویر جلسه اطالع دهد، مگر اینکه اعضای هیئت مدیره طور دیگر موافقه 48حداقل )

 نمایند.

دعوت نماید، در این  مربوط از مسؤولین شرکت جهت اشتراک در جلسات تواند( هیئت مدیره می2)

 باشند.صورت مسؤولین شرکت بدون حق رأی می

 هیئت مدیرهجلسات 

 سی و یکم:مادۀ 

 گردد.دایر می ،جلسات هیئت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی
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 ارائه شکایت

 وم:سی و دمادۀ 

مطابق احکام قانون توانند، شکایت خویش را در ارتباط به امور شرکت، اشخاص حقیقی و حکمی می

شرکت های دولتی و این اساسنامه به رئیس کمیتۀ اجرائی ارائه نمایند. در صورت عدم قناعت به 

 ت نظارت مراجعه نمایند.ئتوانند به هیتصمیم رئیس کمیتۀ اجرائی، می

 استخدام متخصصین

 م:سی و سومادۀ 

 تأیید هیئت مدیره و تصویب هیئتالمللی شرکت به پیشنهاد کمیتۀ اجرائی، ( متخصصین بین1)

 گردند.استخدام می ،نظارت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی و سایر اسناد تقنینی

کام رعایت اح با مربوط تواند، متخصصین داخلی را جهت تطبیق بهتر اهداف و پالیسی( شرکت می2)

 استخدام نماید. ،قانون شرکت های دولتی

 تشکیل کمیتۀ اجرائی 

 م:چهارسی و مادۀ 

 کمیتۀ اجرائی شرکت متشکل است از:

 رئیس عمومی )رئیس اجرائی( شرکت به حیث رئیس. -1

 مالی و اداری شرکت به حیث عضو. مسؤول -2

 عملیاتی شرکت به حیث عضو. مسؤول -3

 تجارتی شرکت به حیث عضو. مسؤول -4

 رئیس کمیتۀ اجرائی 

 م:سی و پنجمادۀ 

 باشد.اجرائی ممثل قانونی و مسؤول پیشبرد امور شرکت می( رئیس کمیتۀ 1)

برای مدت سه سال تعیین  ،مطابق احکام قانون شرکت های دولتی ،( رئیس و اعضای کمیتۀ اجرائی2)

 باشد.ها صرف برای یک دورۀ دیگر مجاز مینمایند. تعیین مجدد آنو ایفای وظیفه می

 وظایف و صالحیت های کمیتۀ اجرائی 

 م:سی و ششمادۀ 

 ، اجراء و( کمیتۀ اجرائی وظایف و صالحیت های خود را مطابق احکام قانون شرکت های دولتی1)

 نماید.اعمال می

 نماید.( کمیتۀ اجرائی به منظور تنظیم امور اجرائی در هفته یک یا دو بار، جلسه دایر می2)
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 باشد.می( نصاب تدویر جلسه کمیتۀ اجرائی، حضور اکثریت اعضای آن 3)

 .گرددیم ثبت ،در دفتر مربوطبه اکثریت آرای اعضای حاضر جلسه اتخاذ و  ( تصامیم کمیتۀ اجرائی4)

 کارکنان شرکت و عزل ی، تبدیلاستخدام

 تم:سی و هفمادۀ 

های دولتی در مشوره با کمیسیون مستقل اصالحات کارکنان شرکت، مطابق احکام قانون شرکت( 1)

مطابق قواعد داخلی منظور شدۀ شرکت  ،از فهرست اشخاص واجد شرایطاداری و خدمات ملکی 

 گردند.استخدام، تبدیل و عزل می

 .باشد( قانون کارکنان خدمات ملکی بر مسؤولین و سایر کارکنان شرکت، قابل تطبیق نمی2)

 تطبیق پروژه ها از طریق مشارکت عامه و خصوصی

 م:شتهسی و مادۀ 

 ،احکام قانون مشارکت عامه و خصوصی، پروژه های مربوط را با سکتور خصوصیتواند، مطابق شرکت می

 تطبیق نماید.

 وظایف کمیتۀ بررسی )تفتیش(

 م:نهسی و مادۀ 

 د.نمایمیاجراء  مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، وظایف خویش را ،کمیتۀ بررسی )تفتیش(

 

 فصل چهارم

 امور مالی و حسابی

 سال مالی

 م:چهلمادۀ 

 گردد.ختم می ،ام قوس سال بعدیلی شرکت از اول جدی آغاز و در سیسال ما

 داری و گزارش دهیحساب سیستمتهیۀ 

 م:یکچهل و مادۀ 

دهی مالی  مطابق معیار های بین المللی گزارش ،دهی مالی شرکت سیستم حسابداری و گزارش

(IFRS و رهنمود های پیشنهادی هیئت نظارت، تهیه )گردد.می 
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 استفاده از جدول معیارهای حسابات مالی

 وم:چهل و دمادۀ   

( شرکت از جدول معیارهای حسابات مالی که توسط هیئت نظارت تهیه گردیده، در اجرای امور 1) 

 نماید.مالی و حسابی استفاده می

را تطبیق نموده و سیستم  (Double-Entry( شرکت مکلف است، سیستم حسابداری دوطرفه )2)

حسابات مالی کمپیوتری )الکترونیکی( را بر اساس پیشنهاد ارائه شده از طرف هیئت نظارت، عملی 

 نماید.

 بررسی ) تفتیش( صورت حسابات

 م:سوچهل و مادۀ 

 گردد.بررسی می ،در هر سال( صورت حساب ساالنۀ شرکت 1)

 ،حسابات مالی شرکت از جانب بررس )مفتش( مالی، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی (2)

 .دردگمی بررسی

 دد.گرارائه می ،( صورت حسابات مالی بررسی شدۀ شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی3)

طابق م ،صورت ضرورت توسط ادارۀ عالی تفتیش( فعالیت های اقتصادی، مالی و حسابی شرکت در 4)

 د.دگرمیبررسی ، ادارۀ عالی تفتیشاحکام قانون 

 بررس )مفتش(ستخدام ا

 م:چهارچهل و مادۀ 

بررس ) مفتش( مالی خارج از شرکت، مطابق مزد کار استخدام، عزل، نحوۀ عقد قرارداد و پرداخت 

 گیرد.احکام قانون شرکت های دولتی، صورت می

 توزیع مفاد سهام

 م:پنجچهل و مادۀ 

یئت موافقۀ قبلی ه باتواند، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی و این اساسنامه ( هیئت مدیره می1)

 نظارت، پالیسی مفاد سهام سرمایه را اعالم و زمینۀ تأدیه آنرا از طرف شرکت فراهم نماید.

 گیرد.( توزیع مفاد سهام شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، صورت می2)

 شرکت بودجۀ

 م:ششچهل و مادۀ 

 یرد.گطرح، ترتیب، تصویب و اجرای بودجۀ شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، صورت می
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 ارائه گزارش

 تم:چهل و هفمادۀ 

اجراآت، عواید و مصارف خویش را طور ماهوار به ریاست عمومی ادارۀ گزارش  مکلف است، شرکت( 1) 

 ارائه نماید. ،افغانستانامور ریاست جمهوری اسالمی 

گزارش مندرج فقرۀ  ( ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری اسالمی افغانستان مکلف است،2) 

 ،کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان به شورای عالی اقتصادی و این ماده را توحید و طور ربعوار (1)

 ارائه نماید.

های دولتی تهیه و نشر بق احکام قانون شرکتمکلف است، گزارش ساالنۀ خویش را مطا شرکت (3)

 نماید.

 فصل پنجم

 احکام متفرقه

 انحالل و تصفیۀ شرکت

 م:شتچهل و همادۀ 

هاد اساس پیشن ، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی برشرکت انقسام، واگذاری یا انحاللادغام، ( 1)

 .گیردصورت می ،اسالمی افغانستانوزارت مالیه، موافقۀ هیئت نظارت و تصویب کابینۀ جمهوری 

( مراحل تصفیه و تطبیق حسابات در شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی و طرزالعمل 2)

 گیرد.مربوط، صورت می

قول مننمود در صورتی که اموال میآن فعالیت  سکتوردر  ملی بستصدی که  وزارت ترانسپورت( 3)

را به شرکت تسلیم ا  در تصدرف داشدته باشد، مکلف است آن ر هایا غیر منقول تصددی یا اسدناد آن

  نماید.

 ایجاد سیستم الکترونیکی و نگهداری اسناد

 :چهل و نهم مادۀ

( شرکت جهت ثبت، نگهداری و استفادۀ بعدی اسناد مالی، حسابی و حقوقی، مطابق احکام قانون 1)

 برد.و سافت کاپی ایجاد و بکار میشرکت های دولتی، سیستم الکترونیکی را به تفکیک هارد 

وصل  ،( سیستم نگهداری اسناد شرکت، جهت ارائه گزارش و معلومات مورد نیاز به ادارات ذیربط2)

 گردد. )لینک( می
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 ایجاد ویب سایت

 :پنجاهممادۀ 

ها، ابتکارات، تشویق کارکنان و فراهم نمودن زمینۀ رقابت آورد شرکت جهت نشر فعالیت ها، دست

 نماید.سالم، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، ویب سایت را ایجاد می

 اسناد مدار اعتبار

 م:یکپنجاه و  مادۀ

ه کمالی شرکت نامه ها، اسناد حواله و سایر اسناد توافققرارداد ها، م ،اموال منقول و غیر منقولاسناد 

 باشد.امضاء گردیده باشد، مدار اعتبار می ،مطابق احکام قانون

 حفظ اسرار شرکت

 وم:پنجاه و دمادۀ 

ت ، مطابق احکام قانون شرک)مفتشین( مالی بررسان کارکنان شرکت و ،مسؤولیناعضای هیئت مدیره، 

 باشند.های دولتی، مکلف به حفظ اسرار شرکت می

 تعدیل اساسنامه

 م:سوپنجاه و مادۀ 

اساسنامه به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت و تصویب کابینۀ جمهوری احکام این ( 1)

 .گرددمی های دولتی، تعدیل مطابق احکام قانون شرکت ،اسالمی افغانستان

در صورت تشخیص عدم مطابقت حکمی از احکام این اساسنامه با احکام قانون شرکت های دولتی، ( 2)

 شود.دانسته می احکام قانون شرکت های دولتی مرجح

 مُهر و نشان

 م:چهارپنجاه و مادۀ 

 باشد.شرکت، دارای مُهر و نشان مخصوص می

 تاریخ انفاذ 

 م:پنجپنجاه و مادۀ 

 منتشرۀ جریدۀ رسمی ملی بستصدی در جریدۀ رسمی نافذ و اساسنامۀ  این اساسنامه از تاریخ  نشر

منتشرۀ جریدۀ  تصدی ملی بساساسنامۀ  (1و ضمیمۀ شماره ) 21/3/1354 مورخ( 312شماره )

 گردد.لغو می  31/5/1358رخ و( م433رسمی شماره )

 



 
 حکن

 زئ٘س جوَْزٕ اسالهٖ افغاًستاى

 ًساجٖ افغاى ٖشسکت دٍلت ٔاساسٌاه دز هَزد اًفاذ

                9/1399/  30تازٗد:                                                                                           (:          2562  شوازُ)

                                                                                                                                                                                                                                       

 :هادٓ اٍل

کابٌ٘ةٔ جوْةَزٕ اسةالهٖ    11/9/1399( هؤزخ 22شوازُ)دز جلسٔ زا کِ  ًساجٖ افغاى ٖشسکت دٍلت ٔاساسٌاه

 دازم.است، هٌظَز هٖ گسدٗدُ( هادُ تصَٗب 66( فصل ٍ )6افعاًستاى بِ داذل)

  هادٓ دٍم:

 دز جسٗدٓ زسوٖ ًشس گسدد. َزرکه اساسٌاهٔهتي اٗي حکن ّوساُ با هصَبٔ کابٌ٘ٔ جوَْزٕ اسالهٖ افغاًستاى ٍ 

 هحود اشسف غٌٖ

 زئ٘س جوَْزٕ اسالهٖ افغاًستاى



 

 مصوبة

 کابینة جمهوری اسالمی افغانستان

  نساجی افغان یشرکت دولت ةاساسنام طرح در مورد

                                                                                                                           9/8999/ 81تارید:                                                                                                                  (72) :شماره

 

 مؤرخرا در جلسة نساجی افغان  یشرکت دولت ةاساسنام طرح ،کابینة جمهوری اسالمی افغانستان

 ( ماده مورد تصویب قرار داد.55( فصل و )5)ذویش به داذل81/9/8999

 

 محمد اشرف غنی

 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
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 ًؿبجٖ افغبى زٍلتٖ قطوتاؾبؾٌبهٔ 

 فهل اٍل

 احىبم ػوَهٖ

 هجٌٖ

 اٍل:هبزٓ 

 اٗي اؾبؾٌبهِ زض ضٍقٌٖ احىبم هَاز پٌجن ٍ قكن لبًَى قطوت ّبٕ زٍلتٖ، ٍضغ گطزٗسُ اؾت.

 اّساف قطوت

 زٍم:هبزٓ 

 ًوبٗس: ثِ هٌظَض تحمك اّساف شٗل، فؼبل٘ت هٖ ًؿبجٖ افغبى قطوت زٍلتٖ 

 ذبضجٖ هجتٌٖ ثط انل هَثطٗت، و٘ف٘ت ٍ ضلبثت.ٍ ًؿبجٖ عجك تمبضبٕ ثبظاض زاذلٖ ضقس ٍ تَؾؼِ نٌؼت  -1

 .هٌؿَجبت ًرٖ ٍ آه٘رتِ عجك تمبضبٕ هكتطٗبىتَل٘س هؼ٘بضٕ  -2

ٍ  ٖتَؾؼِ اجتوبػ ،ٕضقس التهبز ،ٖقطوت، جْت تحمك اّساف اًىكبف هل ٕط٘ؾْن گ ٌِ٘فطاّن ًوَزى ظه -3

 .قغل جبزٗا

 .زض قطوت ٖذهَن ٕگصاض ِٗجصة ؾطهب ٌِ٘فطاّن ًوَزى ظه -4

 .قطوت ٖهبل ِ٘ثٌ تٗوؿت هٌفؼت ٍ  تمَ -5

 انغالحبت

 ؾَم:هبزٓ 

انغالحبت هٌسضج هبزٓ ؾَم لبًَى قطوت ّبٕ زٍلتٖ وِ زض اٗي اؾبؾٌبهِ اظ آى تصوط ثؼول آهسُ اؾت، ّوبى 

 ًوبٗس. هفبّ٘ن ضا افبزُ هٖ
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 ًبم اذتهبضٕ

 چْبضم:هبزٓ 

 قَز. اٗي اؾبؾٌبهِ ثٌبم قطوت ٗبز هٖ زض ًؿبجٖ افغبى قطوت زٍلتٖ (1)

 گطزز. ّ٘ئت ًظبضت قطوت ّبٕ زٍلتٖ زض اٗي اؾبؾٌبهِ ثِ ًبم ّ٘ئت ًظبضت ٗبز هٖ (2)

 زفتط قطوت

 پٌجن:هبزٓ 

ٍ ًوبٌٗسگٖ ّبٕ آى ػٌسالضطٍضت زض ًمبط هرتلف وكَض تأؾ٘ؽ قسُ  ثَزُ وبثلزفتط هطوعٕ قطوت زض قْط 

 تَاًس. هٖ

 قطوتقره٘ت 

 قكن:هبزٓ 

 .ثبقس هٖ هؿتملث٘الًؽ حؿبثٖ ٍ  قره٘ت حىوٖزاضإ قطوت، 

 ضػبٗت اؾٌبز تمٌٌٖ٘

 ّفتن: هبزٓ

اؾبؾٌبهِ ٍ ؾبٗط قطوت زض فؼبل٘ت ّبٕ ذَز احىبم لبًَى اؾبؾٖ افغبًؿتبى، لبًَى قطوت ّبٕ زٍلتٖ، اٗي 

 ًوبٗس. اؾٌبز تمٌٌٖ٘ هطتجظ ضا ضػبٗت هٖ

 ّبٕ قطوت  ٍظبٗف ٍ نالح٘ت

 ّكتن:هبزٓ 

  ثبقس: زاضإ ٍظبٗف ٍ نالح٘ت ّبٕ شٗل هٖ ،قطوت( 1)

  .هطثَطعطح ٍ تغج٘ك لَاٗح، ثطًبهِ ّب ٍ پالًْبٕ ػول٘بتٖ، تجبضتٖ، ثبظؾبظٕ، اًىكبفٖ ٍ هبلٖ  -1

 . ثبظاض ّبٕ زاذلٖ ٍ ث٘طًٍٖ هجٌٖ ثط انل هَثطٗت، و٘ف٘ت ٍ ضلبثت ػطضِ هٌؿَجبت عجك تمبضبٕ -2

 .گؿتطـ فؼبل٘ت تَل٘سٕ ٍ تمَٗت ضٍاثظ ظًج٘طُ ئٖ ثب هكتطٗبى -3

 ثبظؾبظٕ ٍ تجْ٘ع هتساٍم توبم ثركْبٕ قطوت ثب اؾتفبزُ اظ تىٌبلَغٕ ػهطٕ. -4
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 .بىٗهكتط تٍٗ جلت ضضب سٗؾغح ػَا ٕجْت اضتمب ٖبثٗهَثط ثبظاض ٕاؾتفبزُ اظ ضٍـ ّب -5

 ؾتٌسضزّبٕ هلٖ ٍ ث٘ي الوللٖ.ٍ ثؿتِ ثٌسٕ هحهَالت تَل٘س قسُ هغبثك هؼ٘بضّب  -6

حم٘مٖ ٍ  اقربلٍ ؾبٗط  غ٘ط زٍلتٖ هَضز ضطٍضت ثب ازاضات زٍلتٖ، تِْ٘ هَازٍ  ػمس لطاضزاز ػطضِ هحهَالت -7

 احىبم اؾٌبزتمٌٌٖ٘ ك هغبثحىوٖ 

 ازاضٕ. هْبضت وبضوٌبى زض ثرف ّبٕ هؿلىٖ، ترٌ٘ىٖ ٍ ح زاًف ٍظهٌِ٘ اضتمبٕ ؾغ ًوَزىفطاّن  -8

 .ٍٕازاض ٖفٌ ،ٖى٘ترٌ ،ٖهؿلى ٕزض ثرف ّب هطثَطوبضوٌبى  ٕثطا ٕوبض الت٘فطاّن ًوَزى تؿْ -9

 .هغبثك اؾٌبز تمٌٌٖ٘اٗجبز ؾ٘ؿتن هَثط ٍ قفبف هبلٖ، حؿبثٖ، تساضوبتٖ ٍ گعاضـ زّٖ  -11

 .هطثَط ّٕب ت٘زض فؼبل ٖؾىتَض ذهَن ٕگصاض ِٗجلت ؾطهب -11

 ثِ ،ؾْبم فطٍـ اظ لجل ٍ اؾبؾٌبهِ يٗا اًفبش اظ ثؼس ضا هطثَط هٌمَل ط٘غ ٍ هٌمَل اهَال  اؾت، هىلف قطوت( 2) 

  .سًٗوب اضظـ ي٘٘تؼ ٍ ت٘تثج ضٍظ ًطخ

افغبًؿتبى، هغبثك احىبم لبًَى، فطٍـ ٍ  ٖاؾاله ٕجوَْض ٌِ٘وبث تهَٗتهٌمَل قطوت، ثؼس اظ  ط٘اهَال غ( 3)

 .تَاًس٘اًتمبل قسُ ه

 اجبضُ زّس. بٗ ًِٗظبضت ثِ وطا تّ٘ئ سٗ٘أهٌمَل هبظاز هطثَط ضا ثؼس اظ ت ط٘اهَال هٌمَل ٍ غ تَاًس،٘قطوت ه( 4)

 فهل زٍم

 ؾطهبِٗ ٍ ؾْبم قطوت

 ؾطهبِٗ

 ًْن:هبزٓ 

ٍ  ث٘ؿت ٍ چْبض ه٘لَ٘ى ٍ قكهت ٍ ًَززُ ه٘ل٘بضز ٍ  (11124694583) غ هجوَع ؾطهبٗٔ قطوت هجل (1)

 ثبقس.افغبًٖ هٖچْبض ٍ ّعاض پٌجهس ٍ ّكتبز ٍ ؾِ 

 ثبقس. ن هٖؾْنس ّعاض ( 111111) ( ؾطهبٗٔ قطوت هٌمؿن ث2ِ)
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 گصاضٕ ؾْبم ل٘وت

 زّن:هبزٓ 

هجوَع ؾطهبِٗ ثط افغبًٖ ثَزُ وِ ثؼس اظ تمؿ٘ن ٗىهس ٍ ٗه ّعاض  (111111)( اضظـ اؾوٖ ّط ؾْن هجلغ 1)

 گطزز. ؾْبم، تؼ٘٘ي هٖ

 ( ف٘هس زض قطوت هٖ ثبقس.95،37 ( ف٘هس ٍ ؾْن ؾىتَض ذهَنٖ )  15،62 ( ؾْن زٍلت )2)

 گ٘طز. تؼسٗل اضظـ اؾوٖ ؾْن ثِ اؾبؼ پ٘كٌْبز ّ٘ئت هسٗطُ ٍ تهَٗت ّ٘ئت ًظبضت، نَضت هٖ (3) 

هبلٖ ٍ هُْط قطوت ثِ   ,ٍ هؿئٍَل ؽ وو٘تٔ اجطاٖٗاؾٌبز ؾْن ثؼس اظ پطزاذت وبهل اضظـ آى ثِ اهضبٕ ضئ٘ (4)

 گطزز. ثجت ٍ نبزض هٖ،ًبم ؾْبهساض 

حبٍٕ اضظـ ؾْبم، اؾن ٍ هَلؼ٘ت زفتط هطوعٕ قطوت، اؾن ٍ ًوجط تصوطٓ قرم وِ  ، ؾٌس ؾْن قطوت (5)

 ثبقس. قَز ٍ تؼساز ؾْبهٖ وِ ؾٌس هتصوطُ هتضوي آى اؾت، هٖ ؾْن ثطاٗف نبزض هٖ

  ؾْبهساضاى قطوت

 ٗبظزّن:هبزٓ 

 ثبقس.هٖزٍلتٖ هساض بؾْ ،زض قطوت ،هبلِ٘ ضتٍظا (1)

ثِ پ٘كٌْبز ٍظاضت هبلِ٘ ٍ تهَٗت وبثٌ٘ٔ جوَْضٕ ذهَنٖ ٍ اقربل حم٘مٖ ٍ حىوٖ  ازاضات، ٍظاضت ّب (2)

 س.ٌتَاًاؾالهٖ افغبًؿتبى ثِ ح٘ث ؾْبهساض قطوت زٍلتٖ ثَزُ هٖ

ًظبضت، هَافمِ ٍظاضت هبلِ٘ ٍ تهَٗت وبثٌ٘ٔ جوَْضٕ  ّ٘ئتّ٘ئت هسٗطُ، تبٗ٘س ؾطهبِٗ قطوت ثِ پ٘كٌْبز  (3)

 اؾالهٖ افغبًؿتبى تعئ٘س ٗب تٌم٘م قسُ هٖ تَاًس.

 هتٌبؾت ثِ اًساظٓ ؾْن آى هٖ ثبقس. قطوت، هؿؤٍل٘ت ٍ نالح٘ت ؾْبهساض (4)

 ٘ؽ ًوبٗس.( قطوت هٖ تَاًس، قطوت تبثؼِ )فطػٖ( ضا هغبثك لبًَى قطوت ّبٕ زٍلتٖ، تأؾ5)

 اًتمبل ؾْبم ٍ تَظٗغ هفبز

  زٍاظزّن:هبزٓ 

 گ٘طز.م لبًَى قطوت ّبٕ زٍلتٖ، نَضت هٖ( نسٍض ٍ فطٍـ ؾْبم قطوت، هغبثك احىب1)
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ثِ اػن اظ زٍلتٖ ٍ ذهَنٖ ( ذطٗس، فطٍـ ٍ اًتمبل ؾْن ه٘بى ؾْبهساضاى ٍ ؾبٗط اقربل حم٘مٖ ٍ حىوٖ 2)

هجوغ ػوَهٖ ؾْبهساضاى قطوت، ثؼس اظ ثجت زض زفتط ؾْبم  تأٗ٘س ّ٘ئت هسٗطُ ٍ تهَٗت ّ٘ئت ًظبضت ٗب

 ثبقس. قطوت، هساض اػتجبض هٖ

( ّطگبُ اًتمبل ؾْن ثٌبثط زالٗل هؤجِ نَضت گطفتِ ًتَاًس، ّ٘ئت هسٗطُ ثؼس اظ تأٗ٘س ّ٘ئت ًظبضت ثِ اؾتطزاز 3)

 ًوبٗس. ل٘وت ؾْن، السام هٖ

تأٗ٘س ّ٘ئت ًظبضت ٍ تهَٗت هجوغ ػوَهٖ ؾْبهساضاى ( ًحَٓ اؾتفبزُ اظ هفبز ثِ پ٘كٌْبز ّ٘ئت هسٗطُ، 4)

 گ٘طز. نَضت هٖ

 اهَال هٌمَل ٍ غ٘طهٌمَل ثِ ح٘ث ؾْن

 ؾ٘عزّن:هبزٓ 

، تؼ٘٘ي ٍ ثؼس اظ تأٗ٘س ّ٘ئت هسٗطُ ٍ هؤظف وو٘تِ تَؾظ ،اهَال هٌمَل ٍ غ٘طهٌمَل زض نَضت ضطٍضت قطوت 

 تَاًس. لجَل قسُ هٖ ، تهَٗت ّ٘ئت ًظبضت ٍ هجوغ ػوَهٖ ؾْبهساضاى ثِ ح٘ث ؾْن

 اٗجبز شذبٗط هبلٖ

 :چْبضزّنهبزٓ 

غ٘طهٌمَل، تَؾؼٔ فؼبل٘ت ّب، اضتمبٕ ٍ  هٌمَل تَاًس ثِ هٌظَض اػوبض، تطه٘ن ٍ اح٘بٕ هجسز اهَال قطوت هٖ (1)

 ظطف٘ت ٍ تكَٗك وبضوٌبى هطثَط اظ هفبز ذبلم ذَٗف شذبٗط شٗل ضا اٗجبز ًوبٗس:

 ف٘هس. شذ٘طٓ تَؾؼَٕ اظ ٗه الٖ پبًعزُ -1

 شذ٘طٓ تكَٗمٖ اظ ٗه الٖ ؾِ ف٘هس. -2

 .شذ٘طٓ احت٘بعٖ اظ ٗه الٖ زٍ ف٘هس -3

 تَاًس. ث٘كتط ثَزُ ًوٖ ، ف٘هس هفبز ذبلم قطوتث٘ؿت  %(21)( اٗي هبزُ اظ 1شذبٗط هٌسضج فمطٓ ) (2)

 ًوبٗس. هٖ هسٗطٗت ، ّ٘ئت هسٗطُ اظ عطظ اؾتفبزٓ شذبٗط هٌسضج اٗي هبزُ (3)
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 ؾطهبِٗاؾتفبزُ اظ 

 پبًعزّن:هبزٓ 

ثؼس اظ هَافمٔ ٍظاضت هبلِ٘ ٍ هٌظَضٕ ّ٘ئت ًظبضت اظ ؾطهبٗٔ انلٖ ٍ هفبز ذبلم جْت ثْجَز ٍ  ،تَاًس قطوت هٖ

ٍ ؾبٗط ههبضف، هغبثك احىبم لبًَى قطوت ّبٕ زٍلتٖ  ؼس اظ تبزٗٔ هبلِ٘، هحهَل، زَٗىتَؾؼٔ فؼبل٘ت ّسفوٌس ث

 ٍ اٗي اؾبؾٌبهِ اؾتفبزُ ًوبٗس.

 ثبًىٖحؿبة 

 قبًعزّن:هبزٓ 

هطثَط، هغبثك احىبم لبًَى قطوت ٍ اًجبم فؼبل٘ت ّبٕ التهبزٕ  تَاًس، جْت ًگْساضٕ ؾطهبٗٔ  قطوت هٖ (1)

 ّبٕ زٍلتٖ، حؿبة  ثبًىٖ ضا زض زاذل وكَض افتتبح ًوبٗس.

تٔ پبل٘ؿٖ تأٗ٘س قسٓ ّ٘ئت هسٗطُ ٍ هٌظَضٕ ّ٘ئت ًظبضت، تَؾظ وو٘ عجكاؾتفبزُ اظ حؿبة ثبًىٖ  (2)

 گ٘طز. اجطائٖ، نَضت هٖ

 حمَق ٍ اهت٘بظات

 ّفسّن:هبزٓ 

عطح، اظ حمَق ٍ اهت٘بظات وبضوٌبى قطوت ثب ضػبٗت احىبم لبًَى قطوت ّبٕ زٍلتٖ تَؾظ وو٘تٔ اجطائٖ  (1)

 گطزز. ٍ ثؼس اظ هٌظَضٕ ّ٘ئت ًظبضت، تغج٘ك هٖ تأٗ٘سّ٘ئت هسٗطُ  عطف

هغبثك لَاػس زاذلٖ هٌظَضقسٓ قطوت ثب زضًظطزاقت ذهَن٘بت ٍ اّو٘ت  قطوت، اًساظٓ هعز وبضوٌبى (2)

ٍظ٘فِ، ٍضؼ٘ت هبلٖ قطوت، ه٘عاى هكبضوت قطوت زض التهبز هلٖ، ثطاؾبؼ اّل٘ت ٍ ؾغح هْبضت وبضوٌبى 

 گطزز. تؼ٘٘ي هٖ

 هغبثكضًظطزاقت هٌبفغ زضاظهست قطوت، زلت ّ٘ئت هسٗطُ ٍ وو٘تٔ اجطائٖ ثباًساظٓ هعز اػضبٕ توبم ٍ (3)

 گطزز. هٖ تؼ٘٘ي ،احىبم لبًَى قطوت ّبٕ زٍلتٖ

 ػمس هَافمت ًبهِ ّب ٍ لطاضزاز ّب

 :ّجسّنهبزٓ 

غبثك احىبم لبًَى ه ،الوللٖ تَاًس، جْت تحمك اّساف هٌسضج اٗي اؾبؾٌبهِ ثب هؤؾؿبت هلٖ ٍ ث٘ي قطوت هٖ

 لطاضزاز ّبٕ هكبضوت ػبهِ ٍ ذهَنٖ، هَافمتٌبهِ ّب ٍ لطاضزاز ّب ضا ػمس ًوبٗس. قطوت ّبٕ زٍلتٖ
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 ٍ هحهَل هبلِ٘ زِٗتأ

 ًعزّن:هبزٓ 

 قطوت هىلف اؾت، هغبثك احىبم لَاً٘ي هطثَط، هبلِ٘ ٍ هحهَل ضا تأزِٗ ًوبٗس.

 فهل ؾَم

 تكى٘الت قطوت 

 تكى٘الت

 ث٘ؿتن:هبزٓ 

 هتكىل اؾت اظ:قطوت 

 .ؾْبهساضاىهجوغ ػوَهٖ  -1

 ّ٘ئت هسٗطُ. -2

 وو٘تٔ اجطائٖ. -3

 هجوغ ػوَهٖ ؾْبهساضاى

 ث٘ؿت ٍ ٗىن:هبزٓ 

 ثبقس. هٖ ؾْبهساضهتكىل اظ اقربل حم٘مٖ ٍ حىوٖ  ،هجوغ ػوَهٖ ؾْبهساضاى

 ٍظبٗف ٍ نالح٘ت ّبٕ هجوغ ػوَهٖ ؾْبهساضاى

 ث٘ؿت ٍ زٍم:هبزٓ 

اجطاء ٍ لبًَى قطوت ّبٕ زٍلتٖ  هغبثك احىبمذَٗف ضا هجوغ ػوَهٖ ؾْبهساضاى، ٍظبٗف ٍ نالح٘ت ّبٕ  

 ًوبٗس.اػوبل هٖ

 وؿت ًظط ّ٘ئت هسٗطُ ٍ ثجت تهبه٘ن

 ث٘ؿت ٍ ؾَم:هبزٓ 

زض هَاضز ؾىتَضٕ ٍ ترههٖ، ًظط ّ٘ئت هسٗطُ ضا  تهو٘ناتربز س، جْت تَاً ؾْبهساضاى هٖهجوغ ػوَهٖ  (1)

 ًوبٗس. وؿت
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 گطزز. هٖ زض زفتط هرهَل، ثجت ؾْبهساضاى هجوغ ػوَهٖ  تهبه٘ن( 2)

 ّ٘ئت ًظبضت 

 ث٘ؿت ٍ چْبضم:هبزٓ 

ٍظبٗف ٍ نالح٘ت ّبٕ ذَٗف ضا اػوبل  ٍ ىبم لبًَى قطوت ّبٕ زٍلتٖ تؼ٘٘ياػضبٕ ّ٘ئت ًظبضت، هغبثك اح

 ًوبٌٗس. هٖ

 ّ٘ئت هسٗطُ

 پٌجن: ث٘ؿت ٍهبزٓ 

لبًَى قطوت ّبٕ زٍلتٖ اٗفأ هغبثك احىبم  قطوت، هسٗطٗتّ٘ئت هسٗطُ، ًمف هطوعٕ ٍ اؾتطات٘ػٗه ضا زض  (1)

 ًوبٗس. هٖ

 ثبقس.  ّ٘ئت هسٗطُ ثِ ّ٘ئت ًظبضت ٍ هجوغ ػوَهٖ ؾْبهساضاى، پبؾرگَ هٖ (2)

 قطاٗظ ػضَٗت

 ث٘ؿت ٍ قكن:هبزٓ 

الل ؾٌس ل٘ؿبًؽ ٍلتٖ، زاقتي حسثطإ ًبهعز ػضَٗت ّ٘ئت هسٗطُ، ػالٍُ ثط قطاٗظ هٌسضج لبًَى قطوت ّبٕ ز

 ثبقس. ً٘ع قطط هٖ ٗب ضقتِ هطثَط فؼبل٘ت قطوت هٌجوٌت ،التهبز ّبٕٗىٖ اظ ضقتِ 

 تطو٘ت ّ٘ئت هسٗطُ

 ث٘ؿت ٍ ّفتن:هبزٓ 

 ثبقس. هٖ ػضَ ثهَضت تبق ؾِ الٖ ّفتّ٘ئت هسٗطٓ قطوت هطوت اظ  (1)

هبزٓ  ّبٕ زٍلتٖ ٍ ضػبٗت قطط هٌسضجٗه ثلث اػضبٕ غ٘طاجطائٖ ّ٘ئت هسٗطُ، هغبثك احىبم لبًَى قطوت  (2)

 س.ًگطز ث٘ؿت ٍ قكن اٗي اؾبؾٌبهِ، تؼ٘٘ي هٖ

 اؾتؼفبء

 ث٘ؿت ٍ ّكتن:هبزٓ 

 تَاًٌس، اؾتؼفبء زٌّس. اػضبٕ اجطائٖ ٍ غ٘طاجطائٖ ّ٘ئت هسٗطُ، هغبثك احىبم لبًَى قطوت ّبٕ زٍلتٖ هٖ
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 ٍظبٗف ٍ نالح٘ت ّبٕ ّ٘ئت هسٗطُ

 ث٘ؿت ٍ ًْن:هبزٓ 

 ًوبٗس. اػوبل هٖاجطاء ٍ بثك احىبم لبًَى قطوت ّبٕ زٍلتٖ، ّ٘ئت هسٗطُ ٍظبٗف ٍ نالح٘ت ّبٕ ذَٗف ضا هغ

 اعالع زّٖ اظ تسٍٗط جلؿِ

 ؾٖ ام:هبزٓ 

( 48ضئ٘ؽ وو٘تٔ اجطائٖ قطوت هىلف اؾت، اظ تبضٗد، ٍلت ٍ هىبى تسٍٗط جلؿِ ثِ ّ٘ئت هسٗطُ حسالل ) (1)

 هَافمِ ًوبٌٗس.ؾبػت لجل اظ تسٍٗط جلؿِ اعالع زّس، هگط اٌٗىِ اػضبٕ ّ٘ئت هسٗطُ عَض زٗگط 

زػَت ًوبٗس، زض اٗي نَضت  هطثَطتَاًس، اظ هؿؤٍل٘ي قطوت جْت اقتطان زض جلؿبت  ّ٘ئت هسٗطُ هٖ (2)

 .ثبقٌس ؤٍل٘ي قطوت ثسٍى حك ضإٔ هٖهؿ

 ّ٘ئت هسٗطُجلؿبت 

 ؾٖ ٍ ٗىن:هبزٓ 

 گطزز. زاٗط هٖ ،جلؿبت ّ٘ئت هسٗطُ، هغبثك احىبم لبًَى قطوت ّبٕ زٍلتٖ

 اضائِ قىبٗت

 ٍم:ؾٖ ٍ زهبزٓ 

تَاًٌس، قىبٗت ذَٗف ضا زض اضتجبط ثِ اهَض قطوت، هغبثك احىبم لبًَى قطوت ّبٕ  اقربل حم٘مٖ ٍ حىوٖ هٖ

، نَضت ػسم لٌبػت ثِ تهو٘ن ضئ٘ؽ وو٘تٔ اجطائٖؽ وو٘تٔ اجطائٖ اضائِ ًوبٌٗس. زضزٍلتٖ ٍ اٗي اؾبؾٌبهِ ثِ ضئ٘

 ت ًظبضت هطاجؼِ ًوبٌٗس.ئتَاًٌس ثِ ّ٘ هٖ

 هترهه٘ياؾترسام 

 م:ؾٖ ٍ ؾَهبزٓ 

الوللٖ قطوت، ثِ پ٘كٌْبز وو٘تٔ اجطائٖ، تأٗ٘س ّ٘ئت هسٗطُ ٍ تهَٗت ّ٘ئت ًظبضت، هغبثك  هترهه٘ي ث٘ي(1)

 گطزًس. احىبم لبًَى قطوت ّبٕ زٍلتٖ ٍ ؾبٗط اؾٌبز تمٌٌٖ٘ اؾترسام هٖ

ضػبٗت احىبم لبًَى  ثب هطثَطتَاًس، هترهه٘ي زاذلٖ ضا جْت تغج٘ك ثْتط اّساف ٍ پبل٘ؿٖ  قطوت هٖ (2)

 اؾترسام ًوبٗس. ،ٖقطوت ّبٕ زٍلت



10 
 

 تكى٘ل وو٘تٔ اجطائٖ 

 م:چْبضؾٖ ٍ هبزٓ 

 وو٘تٔ اجطائٖ قطوت هتكىل اؾت اظ:

 ضئ٘ؽ ػوَهٖ )ضئ٘ؽ اجطائٖ( قطوت ثِ ح٘ث ضئ٘ؽ. -1

 هبلٖ ٍ ازاضٕ قطوت ثِ ح٘ث ػضَ. لهؿؤٍ -2

 ػول٘بتٖ قطوت ثِ ح٘ث ػضَ.هؿؤٍل  -3

 قطوت ثِ ح٘ث ػضَ.تجبضتٖ هؿؤٍل  -4

 ضئ٘ؽ وو٘تٔ اجطائٖ 

 ن:ؾٖ ٍ پٌجهبزٓ 

 ثبقس. ضئ٘ؽ وو٘تٔ اجطائٖ هوثل لبًًَٖ ٍ هؿؤٍل پ٘كجطز اهَض قطوت هٖ (1)

هغبثك احىبم لبًَى قطوت ّبٕ زٍلتٖ ثطإ هست ؾِ ؾبل تؼ٘٘ي ٍ اٗفبٕ  ،ضئ٘ؽ ٍ اػضبٕ وو٘تٔ اجطائٖ (2)

 ثبقس. ّب نطف ثطإ ٗه زٍضٓ زٗگط هجبظ هٖ ًوبٌٗس. تؼ٘٘ي هجسز آى ٍظ٘فِ هٖ

 ٍظبٗف ٍ نالح٘ت ّبٕ وو٘تٔ اجطائٖ 

 ن:ؾٖ ٍ قكهبزٓ 

اػوبل  اجطاء ٍ ٖوو٘تٔ اجطائٖ ٍظبٗف ٍ نالح٘ت ّبٕ ذَز ضا هغبثك احىبم لبًَى قطوت ّبٕ زٍلت (1)

 ًوبٗس. هٖ

 ًوبٗس. وو٘تٔ اجطائٖ ثِ هٌظَض تٌظ٘ن اهَض اجطائٖ زض ّفتِ ٗه ٗب زٍ ثبض، جلؿِ زاٗط هٖ (2)

 ثبقس. ًهبة تسٍٗط جلؿِ وو٘تٔ اجطائٖ، حضَض اوثطٗت اػضبٕ آى هٖ (3)

 گطزز. ت هٖثجزض زفتط هطثَط تهبه٘ن وو٘تٔ اجطائٖ، ثِ اوثطٗت آضإ اػضبٕ حبضط جلؿِ اتربش ٍ  (4)
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 وبضوٌبى قطوت، تجسٗلٖ ٍ ػعل اؾترسام

 تن:ؾٖ ٍ ّفهبزٓ 

زض هكَضُ ثب وو٘ؿَ٘ى هؿتمل انالحبت ازاضٕ ٍ هغبثك احىبم لبًَى قطوت ّبٕ زٍلتٖ  ،وبضوٌبى قطوت  (1)

 ، تجسٗل ٍ ػعل اؾترسام لَاػس زاذلٖ هٌظَضقسٓ قطوتاظ فْطؾت اقربل ٍاجس قطاٗظ، هغبثك هلىٖ ذسهبت 

 گطزًس. هٖ

 ثبقس. لبًَى وبضوٌبى ذسهبت هلىٖ ثط هؿؤٍل٘ي ٍ ؾبٗط وبضوٌبى قطوت، لبثل تغج٘ك ًوٖ (2)

 تغج٘ك پطٍغُ ّب اظ عطٗك هكبضوت ػبهِ ٍ ذهَنٖ

 ن:كتّؾٖ ٍ هبزٓ 

تَاًس، هغبثك احىبم لبًَى هكبضوت ػبهِ ٍ ذهَنٖ، پطٍغُ ّبٕ هطثَط ضا ثب ؾىتَض ذهَنٖ تغج٘ك  قطوت هٖ

 ًوبٗس.

 تفت٘ف()ٗف وو٘تٔ ثطضؾٍٖظب

 ن:ًْؾٖ ٍ هبزٓ 

 ًوبٗس. هٖ اجطاءهغبثك احىبم لبًَى قطوت ّبٕ زٍلتٖ، ٍظبٗف ذَٗف ضا  ،وو٘تٔ ثطضؾٖ ) تفت٘ف(

 فهل چْبضم

 اهَض هبلٖ ٍ حؿبثٖ

 ؾبل هبلٖ

 ن:چْلهبزٓ 

 گطزز. ذتن هٖ ،ؾبل هبلٖ قطوت اظ اٍل جسٕ آغبظ ٍ زض ؾٖ ام لَؼ ؾبل ثؼسٕ

  زّٖ گعاضـؾ٘ؿتن حؿبثساضٕ ٍ  تْ٘ٔ 

 ن:ٗىچْل ٍ هبزٓ 

( ٍ IFRSهغبثك هؼ٘بض ّبٕ ث٘ي الوللٖ گعاضقسّٖ هبلٖ ) ،زّٖ هبلٖ قطوت  ؾ٘ؿتن حؿبثساضٕ ٍ گعاضـ

 .گطزز كٌْبزٕ ّ٘ئت ًظبضت، تِْ٘ هٖضٌّوَز ّبٕ پ٘
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 اؾتفبزُ اظ جسٍل هؼ٘بضّبٕ حؿبثبت هبلٖ

 ٍم:چْل ٍ زهبزٓ 

قطوت اظ جسٍل هؼ٘بضّبٕ حؿبثبت هبلٖ وِ تَؾظ ّ٘ئت ًظبضت تِْ٘ گطزٗسُ، زض اجطإ اهَض هبلٖ ٍ  (1)

 ًوبٗس. حؿبثٖ اؾتفبزُ هٖ

( ضا تغج٘ك ًوَزُ ٍ ؾ٘ؿتن حؿبثبت Double-Entryقطوت هىلف اؾت، ؾ٘ؿتن حؿبثساضٕ زٍعطفِ ) (2)

 عطف ّ٘ئت ًظبضت، ػولٖ ًوبٗس. هبلٖ ووپَ٘تطٕ )الىتطًٍ٘ىٖ( ضا ثط اؾبؼ پ٘كٌْبز اضائِ قسُ اظ

 ثطضؾٖ ) تفت٘ف( نَضت حؿبثبت

 م:ؾَچْل ٍ هبزٓ 

 گطزز. نَضت حؿبة ؾبالًٔ قطوت زض ّط ؾبل ثطضؾٖ هٖ (1)

 ثطضؾٖ ،حؿبثبت هبلٖ قطوت اظ جبًت ثطضؼ )هفتف( هبلٖ، هغبثك احىبم لبًَى قطوت ّبٕ زٍلتٖ (2)

 گ٘طز. هٖ

 گطزز. اضائِ هٖ ،نَضت حؿبثبت هبلٖ ثطضؾٖ قسٓ قطوت، هغبثك احىبم لبًَى قطوت ّبٕ زٍلتٖ (3)

هغبثك احىبم  ،نَضت ضطٍضت تَؾظ ازاضٓ ػبلٖ تفت٘ففؼبل٘ت ّبٕ التهبزٕ، هبلٖ ٍ حؿبثٖ قطوت زض   (4)

 .زطزگ هٖ ثطضؾٖ، ازاضٓ ػبلٖ تفت٘فلبًَى 

 ث٘طًٍٖ ثطضؼ )هفتف(اؾترسام 

 م:چْبضچْل ٍ هبزٓ 

وبض ثطضؼ ) هفتف( هبلٖ ذبضج اظ قطوت، هغبثك احىبم لبًَى  هعزاؾترسام، ػعل، ًحَٓ ػمس لطاضزاز ٍ پطزاذت 

 گ٘طز. قطوت ّبٕ زٍلتٖ، نَضت هٖ

 تَظٗغ هفبز ؾْبم

 ن:پٌجچْل ٍ هبزٓ 

ًظبضت،  لٖ ّ٘ئتهَافمٔ لج ثبتَاًس، هغبثك احىبم لبًَى قطوت ّبٕ زٍلتٖ ٍ اٗي اؾبؾٌبهِ  ّ٘ئت هسٗطُ هٖ (1)

 ؾطهبِٗ ضا اػالم ٍ ظهٌ٘ٔ تأزِٗ آًطا اظ عطف قطوت فطاّن ًوبٗس. پبل٘ؿٖ هفبز ؾْبم

 گ٘طز. تَظٗغ هفبز ؾْبم قطوت، هغبثك احىبم لبًَى قطوت ّبٕ زٍلتٖ، نَضت هٖ (2)



13 
 

 ثَزجٔ قطوت

 ن:قكچْل ٍ هبزٓ 

 گ٘طز. زٍلتٖ، نَضت هٖعطح، تطت٘ت، تهَٗت ٍ اجطإ ثَزجٔ قطوت، هغبثك احىبم لبًَى قطوت ّبٕ 

 اضائِ گعاضـ

 :تنچْل ٍ ّفهبزٓ 

، گعاضـ اجطاآت، ػَاٗس ٍ ههبضف ذَٗف ضا عَض هبَّاض ثِ ضٗبؾت ػوَهٖ ازاضٓ اهَض ؾتهىلف ا قطوت (1)

 س.اضائِ ًوبٗ، ضٗبؾت جوَْضٕ اؾالهٖ افغبًؿتبى 

( اٗي هبزُ 1ضٗبؾت ػوَهٖ ازاضٓ اهَض ضٗبؾت جوَْضٕ اؾالهٖ افغبًؿتبى هىلف اؾت، گعاضـ هٌسضج فمطٓ ) (2)

 اضائِ ًوبٗس. ، وبثٌ٘ٔ جوَْضٕ اؾالهٖ افغبًؿتبىقَضإ ػبلٖ التهبزٕ ٍ ضا تَح٘س ٍ عَض ضثؼَاض ثِ 

 س.ٍ ًكط ًوبٗ تٖ تِْ٘حىبم لبًَى قطوت ّبٕ زٍل، گعاضـ ؾبالًِ ذَٗف ضا هغبثك اؾتقطوت هىلف ا (3)

 فهل پٌجن

 احىبم هتفطلِ

 اًحالل ٍ تهف٘ٔ قطوت

 ن:كتچْل ٍ ّهبزٓ 

اؾبؼ پ٘كٌْبز ٍظاضت  ازغبم، اًمؿبم، ٍاگصاضٕ ٗب اًحالل قطوت، هغبثك احىبم لبًَى قطوت ّبٕ زٍلتٖ ثط  (1)

 گ٘طز. نَضت هٖ ،اؾالهٖ افغبًؿتبى جوَْضٕٔ ّ٘ئت ًظبضت ٍ تهَٗت وبثٌ٘ٔ هبلِ٘، هَافم

هطاحل تهفِ٘ ٍ تغج٘ك حؿبثبت زض قطوت، هغبثك احىبم لبًَى قطوت ّبٕ زٍلتٖ ٍ عطظالؼول هطثَط،  (2)

  گ٘طز. نَضت هٖ

 اٗجبز ؾ٘ؿتن الىتطًٍ٘ىٖ ٍ ًگْساضٕ اؾٌبز

 :چْل ٍ ًْن هبزٓ

لبًَى قطوت ّبٕ قطوت جْت ثجت، ًگْساضٕ ٍ اؾتفبزٓ ثؼسٕ اؾٌبز هبلٖ، حؿبثٖ ٍ حمَلٖ، هغبثك احىبم  (1)

 ثطز. زٍلتٖ، ؾ٘ؿتن الىتطًٍ٘ىٖ ضا ثِ تفى٘ه ّبضز ٍ ؾبفت وبپٖ اٗجبز ٍ ثىبض هٖ
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ؾ٘ؿتن ًگْساضٕ اؾٌبز قطوت، جْت اضائِ گعاضـ ٍ هؼلَهبت هَضز ً٘بظ ثِ ازاضات شٗطثظ ٍنل )لٌ٘ه(  (2)

 گطزز. هٖ

 اٗجبز ٍٗت ؾبٗت 

 :پٌجبّنهبزٓ 

اثتىبضات، تكَٗك وبضوٌبى ٍ فطاّن ًوَزى ظهٌ٘ٔ ضلبثت ؾبلن، هغبثك  ّب،آٍضز  قطوت جْت ًكط فؼبل٘ت ّب، زؾت

 .ًوبٗس لتٖ، ٍٗت ؾبٗت ضا اٗجبز هٖاحىبم لبًَى قطوت ّبٕ زٍ

 اؾٌبز هساض اػتجبض

 ن:ٗىپٌجبُ ٍ  هبزٓ

هغبثك ٌبهِ ّب، اؾٌبز حَالِ ٍ ؾبٗط اؾٌبز هبلٖ  قطوت وِ تَافمه، لطاضزاز ّب، اهَال هٌمَل ٍ غ٘ط هٌمَلاؾٌبز 

 ثبقس. احىبم لبًَى اهضبء گطزٗسُ ثبقس، هساض اػتجبض هٖ

 حفظ اؾطاض قطوت

 ٍم:پٌجبُ ٍ زهبزٓ 

هبلٖ، هغبثك احىبم لبًَى قطوت ّبٕ ) هفتك٘ي (ٍ ثطضؾبى قطوت اػضبٕ ّ٘ئت هسٗطُ، هؿؤٍل٘ي ، وبضوٌبى 

 ثبقٌس. زٍلتٖ، هىلف ثِ حفظ اؾطاض قطوت هٖ

 تؼسٗل اؾبؾٌبهِ

 م:ؾَپٌجبُ ٍ هبزٓ 

احىبم اٗي اؾبؾٌبهِ ثِ پ٘كٌْبز ّ٘ئت هسٗطُ، تأٗ٘س ّ٘ئت ًظبضت ٍ تهَٗت وبثٌ٘ٔ جوَْضٕ اؾالهٖ ( 1)

 .هٖ گطزز م لبًَى قطوت ّبٕ زٍلتٖ، تؼسٗلافغبًؿتبى هغبثك احىب

زض نَضت تكر٘م ػسم هغبثمت حىوٖ اظ احىبم اٗي اؾبؾٌبهِ ثب  احىبم لبًَى قطوت ّبٕ زٍلتٖ احىبم ( 2)

 ّبٕ زٍلتٖ هطجح زاًؿتِ هٖ قَز.لبًَى قطوت 

 هُْط ٍ ًكبى

 م:چْبضپٌجبُ ٍ هبزٓ 

 ثبقس. قطوت، زاضإ هُْط ٍ ًكبى هرهَل هٖ
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 اًفبشتبضٗد  

 ن:پٌجپٌجبُ ٍ هبزٓ 

 .گطززهٖاٗي اؾبؾٌبهِ اظ تبضٗد  ًكط زض جطٗسٓ ضؾوٖ ًبفص 



 

 حکم
س جمهوری اسلامی افغانستان رئی  

افغان تیلی کامشرکت دولتی  اساسنامۀدر مورد انفاذ   

(8562) :شماره  

  03/9/9099: تاریخ

اول : مادۀ  

(  ؤرخ 72شاارنر)   به اساانم  باا ب را  ه  افغنن تیل   نم شاار د لتی   اساانساا ن  طرح 

نل) تب یب اااا(  55( فبل ت   5لن   افغننس نن به لاخل  ااااجره ری اسا  نبی   81/9/8999

 لارم. ر   ارلید) اسد،   ظاگ

 مادۀ دوم:

دۀ  ذ  ر لر جری  اسنس ن  نبی   جره ری اسالن   افغننسا نن ت   ن  این حکم هررا) بن  با ب 

 گرلل.رسر  نشر 

 محمد اشرف غنی 

افغانستان  اسلامی رئیس جمهوری  



 

 مصوبۀ

 کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان

افغان تیلی کامشرکت دولتی  اساسنامۀدر مورد طرح   

 (82شماره: )

 92/9/9099تاریخ: 

 جلس  را لر افغنن تیل   نمشار د لتی    اسانسا ن   نبی   جره ری اسالن   افغننسا نن، طرح 

 تب یب قرار لال. (  نل)   رل55( فبل ت  5خ یش به لاخل   81/9/8999 ؤرخ 

 

 محمد اشرف غنی 

 رئیس جمهوری اسلامی افغانستان 
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 کاممخابراتی افغان تیلی دولتی شرکتاساسنامۀ 

 فصل اول

 احکام عمومی

 مبنی

 اول:مادۀ 

 های دولتی، وضع گردیده است.حکام مواد پنجم و ششم قانون شرکتاین اساسنامه در روشنی ا

 اهداف شرکت

 مادۀ دوم:

 نماید: به منظور تحقق اهداف ذیل، فعالیت می مخابراتی افغان تیلی کامشرکت دولتی 

تفاده از با اس کشوردر سطح  نتیاتی، ترانزیت مخابراتی وانترخدمات مخابراتی، انترن ه، انکشاف و عرضۀتوسع -۱

 .اسناد تقنینی مربوطرعایت  باتکنالوژی معاصر 

 ملی و توافقاتبق قواعد و اطم معیاری نتیامخابراتی، انترنتی، ترانزیت مخابراتی و انترمعیاری خدمات  تأمین -2

 المللی.ستان و کشورهای خارجی در سطح بینالمللی میان افغانبین

گیری شرکت، جهت تحقق اهداف انکشاف ملی، رشد اقتصادی، توسعه اجتماعی و فراهم نمودن زمینه سهم -3

 ایجاد شغل.

 فراهم نمودن زمینه جذب سرمایه گذاری خصوصی در شرکت. -4

 مالی شرکت. ۀبُنی تقویت کسب منفعت و -5

 اصطلاحات

 سوم:مادۀ 

های دولتی که در این اساسنامه از آن تذکر بعمل آمده است، همان لاحات مندرج مادۀ سوم قانون شرکتاصط

 نماید.مفاهیم را افاده می

 اختصاری نام

 چهارم:مادۀ 

 شود.اساسنامه بنام شرکت یاد میاین  در کاممخابراتی افغان تیلیدولتی ( شرکت ۱)

 گردد.های دولتی در این اساسنامه به نام هیئت نظارت یاد می( هیئت نظارت شرکت2)

 دفتر شرکت

 پنجم:مادۀ 

های آن عندالضرورت در نقاط مختلف کشور تأسیس شده و نمایندگی بوده کابلدفتر مرکزی شرکت در شهر 

 تواند.می
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 یت شرکتشخص

 ششم:مادۀ 

 باشد.میمستقل بیلانس حسابی  وشخصیت حکمی دارای شرکت، 

 رعایت اسناد تقنینی

 هفتم: مادۀ

قانون تنظیم خدمات  های دولتی،نون اساسی افغانستان، قانون شرکتهای خود احکام قاشرکت در فعالیت

 نماید.این اساسنامه و سایر اسناد تقنینی مرتبط را رعایت می مخابراتی،

 های شرکتصلاحیتوظایف و 

 هشتم:مادۀ 

 باشد:های ذیل میدارای وظایف و صلاحیت ،شرکت (۱) 
 .مربوط انکشافی و مالی بازسازی، های عملیاتی، تجارتی،پلانلوایح، برنامه ها و تطبیق  و طرح -۱

 .هاکشورسایر افغانستان و  میاننتی اخدمات مخابراتی، انترنتی، ترانزیت مخابراتی و انتر ۀتامین وعرض -2

 یتترنان و خدمات مخابراتی ۀاز طریق عرض مخابرات سکتور فرهنگی در تامین نیازمندیهای صنعتی، تجارتی و -3

 .سکتور مخابراتاسناد تقنینی  پذیرفته شده و هایبق معیاراطم

 کیتتقاضای ماربق اطمتی، مدیریت خدمات برقی و پولی )تجارت الکترونیکی( انترنخدمات مخابراتی،  ۀعرض -4

  .اسناد تقنینی مربوطرعایت  با

 .اصراز تکنالوژی معبا استفاده خدمات برقی پول  ۀعرض ایجاد تسهیلات مورد نیاز در سیستم مدیریت برقی و -5

 رشد فعالیت اساسی. جهتخدمات مخابراتی و انترنتی  سکتورسیستم  در تسهیلات موثر نمودن فراهم -6

 های مسلکی، تخنیکی و اداری.سطح دانش و مهارت کارکنان در بخشارتقای  ۀفراهم نمودن زمین -7

حقیقی و  اشخاصو سایر  دولتیغیر تهیه مواد مورد ضرورت با ادارات دولتی،و  محصولات ۀعقد قرارداد، عرض -8

 حکمی با درنظرداشت احکام اسناد تقنینی مربوط.

 های مسلکی، تخنیکی، فنی و اداری.در بخش کارکنان مربوط رایفراهم نمودن تسهیلات کاری ب -9

 های شرکت با استفاده از تکنالوژی عصری.بازسازی و تجهیز متداوم تمام بخش -۱0

 های مؤثر بازاریابی جهت ارتقای سطح عواید و جلب رضایت مشتریان.استفاده از روش -۱۱

 مطابق اسناد تقنینی.دهی ایجاد سیستم مؤثر و شفاف مالی، حسابی، تدارکاتی و گزارش -۱2

 .های مربوطایه گذاری سکتور خصوصی در فعالیتجلب سرم -۱3

منقول و غیر منقول مربوط را بعد از انفاذ این اساسنامه و قبل از فروش سهام، به  ( شرکت مکلف است، اموال2)

 نرخ روز  تثبیت و تعیین ارزش نماید.

جمهوری اسلامی افغانستان، مطابق احکام قانون، فروش و انتقال  کابینۀ تصویب ( اموال غیرمنقول شرکت، بعد از 3)

 شده می تواند.
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 ( شرکت می تواند، اموال منقول و غیر منقول مازاد مربوط را بعد از تائید هیئت نظارت به کرایه یا اجاره دهد. 4)

 فصل دوم

 سرمایه و سهام شرکت

 سرمایه

 نهم:مادۀ 

هزار و دوو  شصت هفده میلیون و و  پنجصدملیارد و  هنُ  (915۱71062106۱) ( مجموع سرمایۀ شرکت، مبلغ۱) 

 باشد.افغانی می شصت و یک

 باشد.م میهزار  سه یکصد (۱00،000) ( سرمایۀ شرکت منقسم به2)

 گذاری سهامقیمت

 دهم:مادۀ 

سهام، مجموع سرمایه برافغانی بوده که بعد از تقسیم  هزارنود و شش (961000)( ارزش اسمی هر سهم مبلغ ۱)

 گردد.تعیین می
 گیرد.( تعدیل ارزش اسمی سهم به اساس پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت، صورت می2)

مالی و مُهر شرکت به نام  مسؤول و ش آن به امضای رئیس کمیتۀ اجرایی( اسناد سهم بعد از پرداخت کامل ارز3)

 گردد.ثبت و صادر می ،سهامدار

حاوی ارزش سهام، اسم و موقعیت دفتر مرکزی شرکت، اسم و نمبر تذکرۀ شخص که سهم  ،سند سهم شرکت( 4)

 باشد.شود و تعداد سهامی که سند متذکره متضمن آن است، میبرایش صادر می

 سهامداران شرکت

 یازدهم:مادۀ 

 باشد.میدولتی مدار اسه ،در شرکت ،ت مالیهروزا( ۱)

و اشخاص حقیقی و حکمی خصوصی به پیشنهاد وزارت مالیه و تصویب کابینۀ جمهوری دولتی ها، ادارات ( وزارت2)

 توانند.بوده می ،اسلامی افغانستان به حیث سهامدار شرکت

وزارت مالیه و تصویب کابینۀ جمهوری  ۀنظارت، موافق مدیره، تأیید هیئت شرکت به پیشنهاد هیئت ۀسرمای( 3) 

 تواند.تنقیص شده می افغانستان تزئید یااسلامی 

 باشد.، متناسب به اندازۀ سهم آن میشرکت ( مسؤولیت و صلاحیت سهامدار4)

 تواند، شرکت تابعه )فرعی( را مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، تأسیس نماید.شرکت می( 5)

 انتقال سهام و توزیع مفاد

  دوازدهم:مادۀ 

 گیرد.های دولتی، صورت میقانون شرکتام شرکت، مطابق احکام ( صدور و فروش سه۱)
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به  اعم از دولتی و خصوصی ( خرید، فروش و انتقال سهم میان سهامداران و سایر اشخاص حقیقی و حکمی2)

تأیید هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت یا مجمع عمومی سهامداران شرکت، بعد از ثبت در دفتر سهام شرکت، 

 باشد.مدار اعتبار می
انتقال سهم بنابر دلایل مؤجه صورت گرفته نتواند، هیئت مدیره بعد از تأیید هیئت نظارت به استرداد ( هرگاه 3)

 نماید.قیمت سهم، اقدام می
( نحوۀ استفاده از مفاد به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت و تصویب مجمع عمومی سهامداران صورت 4)

 گیرد.می

 سهم اموال منقول و غیرمنقول به حیث

 سیزدهم:مادۀ 

 رهیدم ئتیه دییو بعد از تأارزش  نییتع ظفؤم ۀتیتوسط کم ،درصورت ضرورت شرکت رمنقولیاموال منقول و غ

 .تواندیسهم، قبول شده م ثیسهامداران به ح ینظارت و مجمع عموم ئتیه بیو تصو

 ایجاد ذخایر مالی

 چهاردهم:مادۀ 

ها، ارتقای غیرمنقول، توسعۀ فعالیتمنقول و دد اموال به منظور اعمار، ترمیم و احیای مج ،تواندشرکت می( ۱)

 ظرفیت و تشویق کارکنان مربوط از مفاد خالص خویش ذخایر ذیل را ایجاد نماید:
 ذخیرۀ توسعوی از یک الی پانزده فیصد. -۱

 ذخیرۀ تشویقی از یک الی سه فیصد. -2

 دو فیصد. خیرۀ احتیاطی از یک الیذ -3

 تواند.بیشتر بوده نمی ،فیصد مفاد خالص شرکتبیست ( ٪20( این ماده از )۱( ذخایر مندرج فقرۀ )2)

 نماید.می دیریتم ،( هیئت مدیره از طرز استفادۀ ذخایر مندرج این ماده3)

 استفاده از سرمایه

 پانزدهم:مادۀ 

بعد از موافقۀ وزارت مالیه و منظوری هیئت نظارت از سرمایۀ اصلی و مفاد خالص جهت بهبود و  ،تواندشرکت می

تی های دولر مصارف، مطابق احکام قانون شرکتو سای دیۀ مالیه، محصول، دیونأتوسعۀ فعالیت هدفمند بعد از ت

 و این اساسنامه استفاده نماید.

 حساب بانکی

 شانزدهم:مادۀ 

های مربوط، مطابق احکام قانون شرکتو انجام فعالیت های اقتصادی  هتواند، جهت نگهداری سرمایمی( شرکت ۱)

 دولتی، حساب  بانکی را در داخل کشور افتتاح نماید.
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ی، هیئت نظارت، توسط کمیتۀ اجرائ منظوریپالیسی تأیید شدۀ هیئت مدیره و  بق( استفاده از حساب بانکی ط2)

 گیرد.صورت می

 و امتیازاتحقوق 

 هفدهم:مادۀ 

 رف طرح، از طهای دولتی توسط کمیتۀ اجرائی شرکت با رعایت احکام قانون شرکت ( حقوق و امتیازات کارکنان۱)

 گردد.و بعد از منظوری هیئت نظارت، تطبیق می تأییدهیئت مدیره 
خصوصیات و اهمیت وظیفه،  مطابق قواعد داخلی منظورشدۀ شرکت با درنظرداشت ،شرکت( اندازۀ مزد کارکنان 2)

 تعیین ،وضعیت مالی شرکت، میزان مشارکت شرکت در اقتصاد ملی، براساس اهلیت و سطح مهارت کارکنان

 گردد.می
ام احک رنظرداشت منافع درازمدت شرکت، مطابق( اندازۀ مزد اعضای تمام وقت هیئت مدیره و کمیتۀ اجرائی با د3)

 گردد.می عیینت ،های دولتیقانون شرکت

 هاها و قراردادعقد موافقت نامه

 دهم:هجمادۀ 

مطابق احکام قانون  ،المللینتواند، جهت تحقق اهداف مندرج این اساسنامه با مؤسسات ملی و بیشرکت می

 ها را عقد نماید. خصوصی، موافقتنامه ها و قرارداد های دولتی، قرارداد های مشارکت عامه وشرکت

 محصوله و مالیدیه أت

 نزدهم:مادۀ 

 شرکت مکلف است، مطابق احکام قوانین مربوط، مالیه و محصول را تأدیه نماید.

 فصل سوم

 تشکیلات شرکت 

 تشکیلات

 بیستم:مادۀ 

 متشکل است از:شرکت 

 .مجمع عمومی سهامداران -۱

 هیئت مدیره. -2

 کمیتۀ اجرائی. -3

 مجمع عمومی سهامداران

 بیست و یکم:مادۀ 

 باشد.می سهامدارمتشکل از اشخاص حقیقی و حکمی  ،سهامدارانمجمع عمومی 
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 وظایف و صلاحیت های مجمع عمومی سهامداران

 بیست و دوم:مادۀ 

اعمال اجراء و های دولتی قانون شرکت خویش را مطابق احکامهای عمومی سهامداران، وظایف و صلاحیتمجمع  

 می نماید.

 کسب نظر هیئت مدیره و ثبت تصامیم

 بیست و سوم:مادۀ 

و تخصصی، نظر هیئت مدیره را  در موارد سکتوری تصمیماتخاذ د، جهت توانسهامداران میمجمع عمومی  (۱)

 نماید.کسب 

 گردد.تصامیم مجمع عمومی سهامداران در دفتر مخصوص، ثبت می( 2)

 هیئت نظارت 

 بیست و چهارم:مادۀ 

اجراء و های خویش را وظایف و صلاحیت و های دولتی تعیینکام قانون شرکتاعضای هیئت نظارت، مطابق اح

 نمایند.اعمال می

 هیئت مدیره

 پنجم: بیست ومادۀ 

 اءهای دولتی ایفقانون شرکتمطابق احکام  شرکت،مدیریت استراتیژیک را در ( هیئت مدیره، نقش مرکزی و ۱)

 نماید.می

 باشد. ( هیئت مدیره به هیئت نظارت و مجمع عمومی سهامداران، پاسخگو می2)

 هیئت مدیرهدر  شرایط عضویت

 بیست و ششم:مادۀ 

 اقل سند لیسانسولتی، داشتن حدهای دشرایط مندرج قانون شرکت امزد عضویت هیئت مدیره، علاوه بربرای ن

 باشد.نیز شرط می ،فعالیت شرکت یکی از رشته های اقتصاد، منجمنت یا رشته مربوط

 ترکیب هیئت مدیره

 بیست و هفتم:مادۀ 

 باشد.عضو بصورت تاق می سه الی هفت مرکب از ،ئت مدیرۀ شرکت( هی۱)

ادۀ م ط مندرجایهای دولتی و رعایت شرت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت( یک ثلث اعضای غیراجرائی هیئ2)

 د.نگردبیست و ششم این اساسنامه، تعیین می

 استعفاء

 بیست و هشتم:مادۀ 

 توانند، استعفاء دهند.های دولتی میت مدیره، مطابق احکام قانون شرکتاعضای اجرائی و غیراجرائی هیئ
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 های هیئت مدیرهوظایف و صلاحیت

 بیست و نهم:مادۀ 

 نماید.اعمال می اجراء وهای دولتی، خویش را مطابق احکام قانون شرکت هایوظایف و صلاحیت ،هیئت مدیره

 دهی از تدویر جلسه اطلاع

 سی ام:مادۀ 

( 48از تاریخ، وقت و مکان تدویر جلسه به هیئت مدیره حداقل ) ،رئیس کمیتۀ اجرائی شرکت مکلف است( ۱)

 ساعت قبل از تدویر جلسه اطلاع دهد، مگر اینکه اعضای هیئت مدیره طور دیگر موافقه نمایند.

دعوت نماید، در این صورت  مربوطتواند، از مسؤولین شرکت جهت اشتراک در جلسات ( هیئت مدیره می2)

 باشند.مسؤولین شرکت بدون حق رأی می

 هیئت مدیرهجلسات 

 سی و یکم:مادۀ 

 گردد.دایر می ،های دولتیت مدیره، مطابق احکام قانون شرکتجلسات هیئ

 ارائه شکایت

 وم:سی و دمادۀ 

های مطابق احکام قانون شرکتشرکت، توانند، شکایت خویش را در ارتباط به امور اشخاص حقیقی و حکمی می

صورت عدم قناعت به تصمیم رئیس کمیتۀ اجرائی، س کمیتۀ اجرائی ارائه نمایند. دردولتی و این اساسنامه به رئی

 ت نظارت مراجعه نمایند.ئتوانند به هیمی

 استخدام متخصصین

 م:سی و سومادۀ 

ق تأیید هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت، مطابالمللی شرکت، به پیشنهاد کمیتۀ اجرائی، ( متخصصین بین۱)

 گردند.احکام قانون شرکت های دولتی و سایر اسناد تقنینی استخدام می

رعایت احکام قانون  با مربوطتواند، متخصصین داخلی را جهت تطبیق بهتر اهداف و پالیسی ( شرکت می2)

 استخدام نماید.، های دولتیشرکت

 تشکیل کمیتۀ اجرائی 

 م:چهارسی و مادۀ 

 کمیتۀ اجرائی شرکت متشکل است از:

 رئیس عمومی )رئیس اجرائی( شرکت به حیث رئیس. -۱

 مالی و اداری شرکت به حیث عضو. مسؤول -2

 شرکت به حیث عضو.و تخنیکی  عملیاتی مسؤول -3

 شرکت به حیث عضو. یابیبازار مسؤول -4
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 شرکت به حیث عضو. حقوقی ولمسؤ -5

 رئیس کمیتۀ اجرائی 

 م:سی و پنجمادۀ 

 باشد.( رئیس کمیتۀ اجرائی ممثل قانونی و مسؤول پیشبرد امور شرکت می۱)

برای مدت سه سال تعیین و ایفای  ،های دولتیمطابق احکام قانون شرکت ،ۀ اجرائی( رئیس و اعضای کمیت2)

 باشد.ها صرف برای یک دورۀ دیگر مجاز مینمایند. تعیین مجدد آنوظیفه می

 های کمیتۀ اجرائی وظایف و صلاحیت

 م:سی و ششمادۀ 

 نماید.اعمال میاجراء و  ،های دولتیی خود را مطابق احکام قانون شرکتها( کمیتۀ اجرائی وظایف و صلاحیت۱)

 نماید.کمیتۀ اجرائی به منظور تنظیم امور اجرائی در هفته یک یا دو بار، جلسه دایر می( 2)

 باشد.( نصاب تدویر جلسه کمیتۀ اجرائی، حضور اکثریت اعضای آن می3)

 گردد.میثبت  ،مربوط دفتردر ( تصامیم کمیتۀ اجرائی به اکثریت آرای اعضای حاضر جلسه اتخاذ و 4)

 کارکنان شرکت و عزل ی، تبدیلاستخدام

 تم:سی و هفمادۀ 

های دولتی در مشوره با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و ان شرکت، مطابق احکام قانون شرکتکارکن (۱)

خدمات ملکی از فهرست اشخاص واجد شرایط، مطابق قواعد داخلی منظور شدۀ شرکت استخدام، تبدیل و عزل 

 می گردند. 

 باشد.ملکی بر مسؤولین و سایر کارکنان شرکت، قابل تطبیق نمی ( قانون کارکنان خدمات2) 

 ها از طریق مشارکت عامه و خصوصیتطبیق پروژه

 م:شتهسی و مادۀ 

ق تطبی ،های مربوط را با سکتور خصوصیانون مشارکت عامه و خصوصی، پروژهتواند، مطابق احکام قشرکت می

 نماید.

 تفتیش(وظایف کمیتۀ بررسی )

 م:نهسی و مادۀ 

 نماید.می جراءهای دولتی، وظایف خویش را امطابق احکام قانون شرکت ،تفتیش()کمیتۀ بررسی 

 فصل چهارم

 امور مالی و حسابی

 سال مالی

 م:چهلمادۀ 

 گردد.ختم می ،سال مالی شرکت از اول جدی آغاز و در سی ام قوس سال بعدی
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 دهیداری و گزارشحساب سیستمتهیۀ 

 م:یکچهل و مادۀ 

( و IFRSدهی مالی )المللی گزارشمطابق معیارهای بین ،دهی مالی شرکتسیستم حسابداری و گزارش

 گردد.هیئت نظارت، تهیه می های پیشنهادیرهنمود

 استفاده از جدول معیارهای حسابات مالی

 وم:چهل و دمادۀ   

در اجرای امور مالی و حسابی  که توسط هیئت نظارت تهیه گردیده ( شرکت از جدول معیارهای حسابات مالی۱) 

 نماید.استفاده می

الی ( را تطبیق نموده و سیستم حسابات مDouble-Entry( شرکت مکلف است، سیستم حسابداری دوطرفه )2)

 اساس پیشنهاد ارائه شده از طرف هیئت نظارت، عملی نماید.کمپیوتری )الکترونیکی( را بر

 تفتیش( صورت حسابات بررسی )

 م:سوچهل و مادۀ 

 گردد.بررسی می در هر سال( صورت حساب سالانۀ شرکت ۱)

 د.درگمی بررسی ،های دولتیش( مالی، مطابق احکام قانون شرکت( حسابات مالی شرکت از جانب بررس )مفت2)

 گردد.ارائه می ،های دولتیدۀ شرکت، مطابق احکام قانون شرکت( صورت حسابات مالی بررسی ش3)

ون مطابق احکام قان ،صورت ضرورت توسط ادارۀ عالی تفتیش ی اقتصادی، مالی و حسابی شرکت درها( فعالیت4)

 د.درگبررسی می، ادارۀ عالی تفتیش

  بررس )مفتش(استخدام 

 م:چهارچهل و مادۀ 

از شرکت، مطابق احکام قانون بررس )مفتش( مالی خارج   کار مزد، نحوۀ عقد قرارداد و پرداخت استخدام، عزل

 گیرد.های دولتی، صورت میشرکت

 توزیع مفاد سهام

 م:پنجچهل و مادۀ 

، ی هیئت نظارتموافقۀ قبل باهای دولتی و این اساسنامه تواند، مطابق احکام قانون شرکتی( هیئت مدیره م۱)

 سرمایه را اعلام و زمینۀ تأدیه آنرا از طرف شرکت فراهم نماید. پالیسی مفاد سهام

 گیرد.های دولتی، صورت میام شرکت، مطابق احکام قانون شرکت( توزیع مفاد سه2)

 بودجۀ شرکت

 م:ششچهل و مادۀ 

 گیرد.های دولتی، صورت میجۀ شرکت، مطابق احکام قانون شرکتطرح، ترتیب، تصویب و اجرای بود
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 گزارشارائه 

 تم:هف چهل ومادۀ 

ت، عواید و مصارف خویش را طور ماهوار به ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست اجراأگزارش  مکلف است، شرکت( ۱)

 ارائه نماید. ،جمهوری اسلامی افغانستان

( این ماده ۱گزارش مندرج فقرۀ ) ( ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان مکلف است،2) 

 ارائه نماید. ،کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستانشورای عالی اقتصادی و را توحید و طور ربعوار به 

 تهیه و نشر نماید. ،های دولتیمکلف است، گزارش سالانۀ خویش را مطابق احکام قانون شرکت شرکت (3)

 فصل پنجم

 احکام متفرقه

 انحلال و تصفیۀ شرکت

 م:شتچهل و همادۀ 

های دولتی براساس پیشنهاد وزارت مالیه، شرکت، مطابق احکام قانون شرکتم، واگذاری یا انحلال ( ادغام، انقسا۱)

 گیرد.صورت می ،موافقۀ هیئت نظارت و تصویب کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان

های دولتی و طرزالعمل مربوط، صورت در شرکت، مطابق احکام قانون شرکت( مراحل تصفیه و تطبیق حسابات 2)

 گیرد.می

 ایجاد سیستم الکترونیکی و نگهداری اسناد

 :چهل و نهم مادۀ

های و حقوقی، مطابق احکام قانون شرکت( شرکت جهت ثبت، نگهداری و استفادۀ بعدی اسناد مالی، حسابی ۱)

 برد.بکار میدولتی، سیستم الکترونیکی را به تفکیک هارد و سافت کاپی ایجاد و 

 گردد.( سیستم نگهداری اسناد شرکت، جهت ارائه گزارش و معلومات مورد نیاز به ادارات ذیربط وصل )لینک( می2)

 ایجاد ویب سایت

 :پنجاهممادۀ 

ها، ابتکارات، تشویق کارکنان و فراهم نمودن زمینۀ رقابت سالم، مطابق آوردها، دستشرکت جهت نشر فعالیت

 نماید.های دولتی، ویب سایت را ایجاد میشرکتاحکام قانون 

 اسناد مدار اعتبار

 م:یکپنجاه و  مادۀ

نامه ها، اسناد حواله و سایر اسناد مالی شرکت که مطابق احکام توافقمها، ، قراردادمنقولاموال منقول و غیراسناد 

 باشد.امضاء گردیده باشد، مدار اعتبار می ،قانون
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 حفظ اسرار شرکت

 وم:پنجاه و دمادۀ 

دولتی،  هایمالی، مطابق احکام قانون شرکت)مفتشین(  و بررسانشرکت ، کارکنان اعضای هیئت مدیره، مسؤولین

 باشند.مکلف به حفظ اسرار شرکت می

 تعدیل اساسنامه

 م:سوپنجاه و مادۀ 

غانستان فجمهوری اسلامی ااحکام این اساسنامه به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت و تصویب کابینۀ ( ۱)

 .گرددمیهای دولتی، تعدیل مطابق احکام قانون شرکت

ون احکام قان، ای دولتیهاحکام قانون شرکت بااساسنامه حکمی از احکام این درصورت عدم تشخیص مطابقت ( 2)

 رجح دانسته می شود.های دولتی مُشرکت

 هر و نشانم

 م:چهارپنجاه و مادۀ 

 باشد.مُهر و نشان مخصوص میشرکت، دارای 

 انفاذ تاریخ 

 م:پنجپنجاه و مادۀ 

منتشرۀ جریدۀ  کامافغان تیلیشرکت سهامی این اسااسانامه از تاریخ  نشار در جریدۀ رسامی نافذ و اسااسنامۀ 

 گردد.لغو می ۱384 سال میزان( ۱6) ( مؤرخ863رسمی شماره )



 

 حکم
س جمهوری اسلامی افغانستان رئی  

شکر بغلانشرکت دولتی  ۀاساسنامدر مورد انفاذ   

(9562) :شماره  

  03/2/9022: تاریخ

اول : مادۀ  

 کابینۀ 18/9/1999( مؤرخ 27شماره ) به اساس مصوبۀرا که  شکر بغلان شرکت دولتی ۀاساسنام

ور ـردیده است، منظــاده تصویب گــ( م55( فصل و ) 5لامی افغانستان به داخل )ــجمهوری اس

 دارم.می

 مادۀ دوم:

دۀ مذکور در جری ۀاساسنامکابینۀ جمهوری اسـلامی افغانسـنان و متن  این حکم همراه با مصـوبۀ

 گردد.رسمی نشر 

 محمد اشرف غنی 

افغانستان  اسلامی رئیس جمهوری  



 

 مصوبۀ

 کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان

شکر بغلانشرکت دولتی  ۀاساسنامدر مورد طرح   

 (97شماره: )

 98/2/9022تاریخ: 

مؤرخ  را در جلسۀ شکر بغلانشرکت دولتی  ۀاسـاسنامکابینۀ جمهوری اسـلامی افغانسـتان، حر  

 تصویب قرار داد. ( ماده مورد55( فصل و )5خویش به داخل ) 18/9/1999

 

 محمد اشرف غنی 

 رئیس جمهوری اسلامی افغانستان 
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 شکر بغلان دولتی شرکتاساسنامۀ  

 فصل اول

 احکام عمومی

 مبنی

 اول:مادۀ 
 های دولتی، وضع گردیده است.حکام مواد پنجم و ششم قانون شرکتاین اساسنامه در روشنی ا

 اهداف شرکت

 دوم:مادۀ 
 نماید:به منظور تحقق اهداف ذیل، فعالیت میشکر بغلان شرکت دولتی 

 تولید شکر.توسعه و رشد صنعت  -1

 شکر. واردات کاهش های مردم و رفع نیازمندی -2

گیری شرکت، جهت تحقق اهداف انکشاف ملی، رشد اقتصادی، توسعۀ اجتماعی و ایجاد فراهم نمودن زمینۀ سهم -3

 شغل.

 گذاری خصوصی در شرکت.فراهم نمودن زمینۀ جذب سرمایه -4

 مالی شرکت. ۀبنی تقویت کسب منفعت و -5

 اصطلاحات

 سوم:مادۀ 
های دولتی که در این اساسنامه از آن تذکر بعمل آمده است، همان لاحات مندرج مادۀ سوم قانون شرکتاصط

 نماید.مفاهیم را افاده می

 اختصارینام 

 چهارم:مادۀ 
 شود.یاد می ،نام شرکته این اساسنامه ب در شکر بغلان( شرکت 1)

 گردد.یاد می ،این اساسنامه به نام هیئت نظارت های دولتی در( هیئت نظارت شرکت2)

 دفتر شرکت

 پنجم:مادۀ 
نقاط مختلف کشور تأسیس شده و نمایندگی های آن عندالضرورت در  بوده مریخپلشهر دفترمرکزی شرکت در 

 تواند.می
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 یت شرکتشخص

 ششم:مادۀ 
 باشد.بیلانس حسابی مستقل میو شخصیت حکمی دارای شرکت، 

 تقنینیرعایت اسناد 

 هفتم: مادۀ
های دولتی، این اساسنامه و سایر اسناد نون اساسی افغانستان، قانون شرکتهای خود احکام قاشرکت در فعالیت

 نماید.تقنینی مرتبط را رعایت می

 های شرکتوظایف و صلاحیت

 هشتم:مادۀ 
 باشد:های ذیل میشرکت دارای وظایف و صلاحیت( 1)

 .مربوطانکشافی و مالی  تجارتی، بازسازی، برنامه ها و پلان های عملیاتی،، طرح و تطبیق لوایح -1

 پروسس لبلبو و نیشکر و تولید شکر. -2

 .نباتات لبلبو و نیشکرهای اصلاح شدۀ نسل زرع ترویج توسعه و  -3

 ن زراعتی شرکت.ینباتات لبلبو و نیشکر توسط متخصص زارعین یرهنمای -4

 .نباتات لبلبو، نیشکر، کود کیمیاوی و سایر ادویه ضد امراض نباتی با کیفیتتهیه و توزیع تخم بذری  -5

حقیقی و  اشخاصو سایر  غیر دولتی تهیه مواد مورد ضرورت با ادارات دولتی،و  محصولات ۀعقد قرارداد عرض -6

 .با درنظرداشت احکام اسناد تقنینی مربوط حکمی

 المللی.های ملی و بینها و ستندردمعیاربسته بندی محصولات تولید شده مطابق  -7

 های مؤثر بازاریابی جهت ارتقای سطح عواید و جلب رضایت مشتریان.استفاده از روش -8

 حفظ و مراقبت ماشین آلات و تجهیزات فابریکه و ماشین آلات زراعتی شرکت. -9

 های شرکت با استفاده از تکنالوژی عصری.بازسازی و تجهیز متداوم تمام بخش -11

 های مسلکی، تخنیکی و اداری.کارکنان در بخشفراهم نمودن زمینه ارتقای سطح دانش و مهارت  -11

 نباتات لبلبو و نیشکر. دهیبه منظور بهبود کیفیت و سطح حاصلخدمات مسلکی و تخنیکی  عرضۀ -12

 .مطابق اسناد تقنینی ایجاد سیستم مؤثر و شفاف مالی، حسابی، تدارکاتی و گزارش دهی -13

 های مسلکی، تخنیکی، فنی و اداری.در بخش مربوطفراهم نمودن تسهیلات کاری برای کارکنان  -44

 .مربوطهای گذاری سکتور خصوصی در فعالیتجلب سرمایه -45

منقول و غیر منقول مربوط را بعد از انفاذ این اساسنامه و قبل از فروش سهام ، به نرخ  اموال( شرکت مکلف است، 2)

 روز  تثبیت و تعیین ارزش نماید. 
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کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان، مطابق احکام قانون، فروش و انتقال  موال غیرمنقول شرکت، بعد از تصویب( ا3

 تواند.شده می

 تواند، اموال منقول و غیر منقول مازاد مربوط را بعد از تأیید هیئت نظارت به کرایه یا اجاره دهد. شرکت می (4)

 فصل دوم

 سرمایه و سهام شرکت

 سرمایه

 نهم:مادۀ 
شصت و شش  ون وـیلیج مـاد و پنـسه صد و هفت (375, 166, 979) غـمبل ،تـۀ شرکـایـوع سرمـجم( م1)

باشد.افغانی می هاد و نـصد و هفتهزار و نُـه  

 باشد.م میسهده هزار  (11, 111) سرمایۀ شرکت منقسم به (2)

 گذاری سهامقیمت

 دهم:مادۀ 
مجموع سرمایه بر افغانی بوده که بعد از تقسیم  هشت هزارو سـی  (38,111)  ( ارزش اسـمی هر سـهم مبلغ1)

 گردد.سهام، تعیین می
 گیرد.تصویب هیئت نظارت، صورت می( تعدیل ارزش اسمی سهم به اساس پیشنهاد هیئت مدیره و 2)
مالی و مُهر شرکت به آن به امضای رئیس کمیتۀ اجرایی و مسؤول  ( اسـناد سـهم بعد از پرداخت کامل ارزش3)

 گردد.ثبت و صادر می ،نام سهامدار

قعیت دفتر مرکزی شرکت، اسم و نمبر تذکرۀ شخص که حاوی ارزش سهام، اسم و مو ،( سـند سـهم شـرکت4)

 باشد.شود و تعداد سهامی که سند متذکره متضمن آن است، میسهم برایش صادر می

 سهامداران شرکت

 یازدهم:مادۀ 
 باشد.میدولتی  مداراسه ،در شرکت ،ت مالیهوزار( 1)

پیشنهاد وزارت مالیه و تصویب کابینۀ به خصوصی و اشخاص حقیقی و حکمی دولتی ( وزارت ها، ادارات 2)

 د.نتوانبوده می ،جمهوری اسلامی افغانستان به حیث سهامدار شرکت

ی تصویب کابینۀ جمهوروزارت مالیه و  ۀیئت نظارت، موافقأیید هتهیئت مدیره، پیشنهاد شرکت به  ۀسرمای( 3)

 تواند.افغانستان تزئید یا تنقیص شده میاسلامی 

 باشد.متناسب به اندازۀ سهم آن می، شرکت( مسؤولیت و صلاحیت سهامدار 4)

 تواند، شرکت تابعه )فرعی( را مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، تأسیس نماید.( شرکت می5)
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 انتقال سهام و توزیع مفاد

  دوازدهم:مادۀ 
 گیرد.م قانون شرکت های دولتی، صورت می( صدور و فروش سهام شرکت، مطابق احکا1)

به  اعم از دولتی و خصوصی( خرید، فروش و انتقال سهم میان سهامداران و سایر اشخاص حقیقی و حکمی 2)

، دفتر سهام شرکتی سهامداران شرکت، بعد از ثبت در تأیید هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت یا مجمع عموم

 باشد.مدار اعتبار می
دلایل مؤجه صورت گرفته نتواند، هیئت مدیره بعد از تأیید هیئت نظارت به استرداد م بنابر ( هرگاه انتقال سه3)

 نماید.دام میقیمت سهم، اق
( نحوۀ استفاده از مفاد به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت و تصویب مجمع عمومی سهامداران صورت 4)

 گیرد.می

 اموال منقول و غیرمنقول به حیث سهم

 سیزدهم:مادۀ 
دیره م هیئتو بعد از تأیید  ارزشتعیین موظف کمیتۀ توسط اموال منقول و غیرمنقول درصورت ضرورت شرکت 

 تواند.و تصویب هیئت نظارت و مجمع عمومی سهامداران به حیث سهم، قبول شده می

 ایجاد ذخایر مالی

 چهاردهم:مادۀ 
غیرمنقول، توسعۀ فعالیت ها، ارتقای منقول و به منظور اعمار، ترمیم و احیای مجدد اموال  ،تواندشرکت می( 1)

 خویش ذخایر ذیل را ایجاد نماید:ظرفیت و تشویق کارکنان مربوط از مفاد خالص 
 ذخیرۀ توسعوی از یک الی پانزده فیصد. -1
 ذخیرۀ تشویقی از یک الی سه فیصد. -2

 خیرۀ احتیاطی از یک الی دو فیصد.ذ -3

 تواند.بیشتر بوده نمی ،مفاد خالص شرکت( بیست فیصد %21)( این ماده از 1( ذخایر مندرج فقرۀ )2)

 نماید.میتفادۀ ذخایر مندرج این ماده، مدیریت رز اس( هیئت مدیره از ط3)

 استفاده از سرمایه

 پانزدهم:مادۀ 
بعد از موافقۀ وزارت مالیه و منظوری هیئت نظارت از سرمایۀ اصلی و مفاد خالص جهت بهبود و  ،تواندشرکت می

تی های دولقانون شرکتر مصارف، مطابق احکام توسعۀ فعالیت هدفمند بعد از تادیۀ مالیه، محصول، دیون و سای

 و این اساسنامه استفاده نماید.
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 حساب بانکی

 شانزدهم:مادۀ 
های کام قانون شرکتمربوط، مطابق احو انجام فعالیت های اقتصادی  هتواند، جهت نگهداری سرمایرکت می( ش1)

 داخل کشور افتتاح نماید.بانکی را در دولتی، حساب 
رائی، ارت، توسط کمیتۀ اجتأیید شدۀ هیئت مدیره و منظوری هیئت نظپالیسی  طبقحساب بانکی ( استفاده از2)

 گیرد.صورت می

 حقوق و امتیازات

 هفدهم:مادۀ 
طرف  ، ازطرحدولتی توسط کمیتۀ اجرائی ت با رعایت احکام قانون شرکت های( حقوق و امتیازات کارکنان شرک1)

 گردد.و بعد از منظوری هیئت نظارت، تطبیق می تأیید هیئت مدیره
مطابق قواعد داخلی منظورشدۀ شرکت با درنظرداشت خصوصیات و اهمیت وظیفه،  شرکت، ( اندازۀ مزد کارکنان2)

 تعیین ،وضعیت مالی شرکت، میزان مشارکت شرکت در اقتصاد ملی، براساس اهلیت و سطح مهارت کارکنان

 گردد.می
ام احک رنظرداشت منافع درازمدت شرکت، مطابقضای تمام وقت هیئت مدیره و کمیتۀ اجرائی با د( اندازۀ مزد اع3)

 گردد.می عیینت ،های دولتیقانون شرکت

 هانامه ها و قراردادعقد موافقت

 دهم:هجمادۀ 
رکت قانون شالمللی مطابق احکام تواند، جهت تحقق اهداف مندرج این اساسنامه با مؤسسات ملی و بینمیشرکت 

 های دولتی، قرارداد های مشارکت عامه و خصوصی، موافقتنامه ها و قرارداد ها را عقد نماید.

 ه و محصولمالیدیه أت

 نزدهم:مادۀ 
 شرکت مکلف است، مطابق احکام قوانین مربوط، مالیه و محصول را تأدیه نماید.

 فصل سوم

 تشکیلات شرکت 

 تشکیلات

 بیستم:مادۀ 
 از:متشکل است شرکت 

 .مجمع عمومی سهامداران -1

 هیئت مدیره. -2
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 کمیتۀ اجرائی. -3

 مجمع عمومی سهامداران  

 بیست و یکم:مادۀ 
 باشد.می سهامدارمتشکل از اشخاص حقیقی و حکمی  ،مجمع عمومی سهامداران

 های مجمع عمومی سهامدارانوظایف و صلاحیت

 بیست و دوم:مادۀ 
اعمال اجراء و های دولتی قانون شرکت خویش را مطابق احکامهای صلاحیتعمومی سهامداران، وظایف و مجمع  

 نماید.می

 کسب نظر هیئت مدیره و ثبت تصامیم

 بیست و سوم:مادۀ 
در موارد سکتوری و تخصصی، نظر هیئت مدیره را د، جهت اتخاذ تصمیم توان( مجمع عمومی سهامداران می1)

 نماید. کسب

 گردد.سهامداران در دفتر مخصوص، ثبت میتصامیم مجمع عمومی ( 2)

 هیئت نظارت 

 بیست و چهارم:مادۀ 
اجراء و های خویش را وظایف و صلاحیت و کام قانون شرکت های دولتی تعییناعضای هیئت نظارت، مطابق اح

 نمایند.اعمال می

 هیئت مدیره

 پنجم: بیست ومادۀ 
های قانون شرکتمطابق احکام  رهبری و مراقبت شرکت،( هیئت مدیره، نقش مرکزی و استراتیژیک را در 1)

 نماید.می دولتی ایفاء

 باشد. ( هیئت مدیره به هیئت نظارت و مجمع عمومی سهامداران، پاسخگو می2)

 شرایط عضویت

 بیست و ششم:مادۀ 
 اقل سند لیسانسولتی، داشتن حدهای دعلاوه بر شرایط مندرج قانون شرکتنامزد عضویت هیئت مدیره، برای 

 باشد.نیز شرط می یا رشته مربوط فعالیت شرکت، منجمنت، اقتصاد هاییکی از رشته 
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 ترکیب هیئت مدیره

 بیست و هفتم:مادۀ 
 باشد.مرکب از سه الی هفت عضو بصورت تاق می ،هیئت مدیرۀ شرکت( 1)

ادۀ م ط مندرجایدولتی و رعایت شرهای ( یک ثلث اعضای غیراجرائی هیئت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت 2)

 د.نگردبیست و ششم این اساسنامه، تعیین می

 استعفاء

 بیست و هشتم:مادۀ 
 توانند، استعفاء دهند.اعضای اجرائی و غیراجرائی هیئت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی می

 های هیئت مدیرهوظایف و صلاحیت

 بیست و نهم:مادۀ 
 نماید.اعمال میو  اجراءهای دولتی، خویش را مطابق احکام قانون شرکت هایوظایف و صلاحیت ،هیئت مدیره

 دهی از تدویر جلسهاطلاع

 سی ام:مادۀ 
( 48از تاریخ، وقت و مکان تدویر جلسه به هیئت مدیره حداقل ) رئیس کمیتۀ اجرائی شرکت مکلف است( 1)

 ساعت قبل از تدویر جلسه اطلاع دهد، مگر اینکه اعضای هیئت مدیره طور دیگر موافقه نمایند.

تواند، از مسؤولین شرکت جهت اشتراک در جلسات هیئت مدیره دعوت نماید، در این صورت ( هیئت مدیره می2)

 باشند.حق رأی می مسؤولین شرکت بدون

 هیئت مدیرهجلسات 

 سی و یکم:مادۀ 
 گردد.دایر می ،های دولتیت مدیره، مطابق احکام قانون شرکتجلسات هیئ

 ارائه شکایت

 وم:سی و دمادۀ 
های احکام قانون شرکتتوانند، شکایت خویش را در ارتباط به امور شرکت، مطابق اشخاص حقیقی و حکمی می

اساسنامه به رئیس کمیتۀ اجرائی ارائه نمایند. در صورت عدم قناعت به تصمیم رئیس کمیتۀ اجرائی، دولتی و این 

 ت نظارت مراجعه نمایند.ئتوانند به هیمی

 استخدام متخصصین

 م:سی و سومادۀ 
 ظارت، مطابقت نالمللی شرکت، به پیشنهاد کمیتۀ اجرائی، تأیید هیئت مدیره و تصویب هیئ( متخصصین بین1)

 گردند.و سایر اسناد تقنینی استخدام می های دولتیاحکام قانون شرکت
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ون رعایت احکام قان با ق بهتر اهداف و پالیسی شرکتـت تطبیـلی را جهـصین داخـتواند، متخصت میـشرک( 2)

 استخدام نماید. ،های دولتیشرکت

 تشکیل کمیتۀ اجرائی 

 م:چهارسی و مادۀ 
 است از:کمیتۀ اجرائی شرکت متشکل 

 رئیس عمومی )رئیس اجرائی( شرکت به حیث رئیس. -1

 مالی و اداری شرکت به حیث عضو.مسؤول  -2

 عملیاتی شرکت به حیث عضو.مسؤول  -3

 تجارتی شرکت به حیث عضو.مسؤول  -4

 مسؤول تخنیکی شرکت به حیث عضو. -5

 رئیس کمیتۀ اجرائی 

 م:سی و پنجمادۀ 
 باشد.قانونی و مسؤول پیشبرد امور شرکت می( رئیس کمیتۀ اجرائی ممثل 1)

های دولتی برای مدت سه سال تعیین و ایفای ، مطابق احکام قانون شرکت( رئیس و اعضای کمیتۀ اجرائی2)

 باشدبرای یک دورۀ دیگر مجاز می ها صرفنمایند. تعیین مجدد آنوظیفه می

 های کمیتۀ اجرائی وظایف و صلاحیت

 م:سی و ششمادۀ 
 نماید.اعمال می اجراء و ،های دولتیی خود را مطابق احکام قانون شرکتهاکمیتۀ اجرائی وظایف و صلاحیت( 1)
 نماید.( کمیتۀ اجرائی به منظور تنظیم امور اجرائی در هفته یک یا دو بار، جلسه دایر می2)

 باشد.( نصاب تدویر جلسه کمیتۀ اجرائی، حضور اکثریت اعضای آن می3)

 گردد.می ثبتمربوط،  دفتردر عضای حاضر جلسه اتخاذ و به اکثریت آرای ا تصامیم کمیتۀ اجرائی( 4)

 کارکنان شرکت، تبدیلی و عزل استخدام

 تم:سی و هفمادۀ 
های دولتی در مشوره با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و کارکنان شرکت، مطابق احکام قانون شرکت( 1)

خدمات ملکی از فهرست اشخاص واجد شرایط، مطابق قواعد داخلی منظور شدۀ شرکت استخدام، تبدیل و عزل 

 گردند. می

 باشد.قابل تطبیق نمی( قانون کارکنان خدمات ملکی بر مسؤولین و سایر کارکنان شرکت، 2) 
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 تطبیق پروژه ها از طریق مشارکت عامه و خصوصی

 م:شتهسی و مادۀ 
یق تطب ،تواند، مطابق احکام قانون مشارکت عامه و خصوصی، پروژه های مربوط را با سکتور خصوصیشرکت می

 نماید.

 وظایف کمیتۀ بررسی )تفتیش(

 م:نهسی و مادۀ 
 نماید.می ت های دولتی، وظایف خویش را اجراءمطابق احکام قانون شرک ،کمیتۀ بررسی ) تفتیش(

 فصل چهارم

 امور مالی و حسابی

 سال مالی

 م:چهلمادۀ 
 گردد.ختم می ،سال مالی شرکت از اول جدی آغاز و در سی ام قوس سال بعدی

 دهیسیستم حسابداری و گزارشتهیۀ 

 م:یکچهل و مادۀ 
( و IFRSدهی مالی )المللی گزارشهای بینمطابق معیار ،دهی مالی شرکتسیستم حسابداری و گزارش

 گردد.های پیشنهادی هیئت نظارت، تهیه میرهنمود

 استفاده از جدول معیارهای حسابات مالی

 وم:چهل و دمادۀ   
حسابی در اجرای امور مالی و که توسط هیئت نظارت تهیه گردیده  ( شرکت از جدول معیارهای حسابات مالی1) 

 نماید.استفاده می

را تطبیق نموده و سیستم حسابات مالی  (Double-Entry( شرکت مکلف است، سیستم حسابداری دوطرفه )2)

 کمپیوتری )الکترونیکی( را بر اساس پیشنهاد ارائه شده از طرف هیئت نظارت، عملی نماید.

 بررسی )تفتیش( صورت حسابات

 م:سوچهل و مادۀ 
 گردد.سالانۀ شرکت در هر سال بررسی می( صورت حساب 1)
 .دردگمیبررسی  ،های دولتیش( مالی، مطابق احکام قانون شرکت( حسابات مالی شرکت از جانب بررس )مفت2)

 گردد.های دولتی ارائه میدۀ شرکت، مطابق احکام قانون شرکت( صورت حسابات مالی بررسی ش3)

ون مطابق احکام قان ،صورت ضرورت توسط ادارۀ عالی تفتیشهای اقتصادی، مالی و حسابی شرکت در ( فعالیت4)

 رد.گمیبررسی ، ادارۀ عالی تفتیش
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  بررس )مفتش(استخدام 

 م:چهارچهل و مادۀ 
قانون از شرکت، مطابق احکام کار بررس )مفتش( مالی خارج  مزداستخدام، عزل، نحوۀ عقد قرارداد و پرداخت 

 گیرد.های دولتی، صورت میشرکت

 توزیع مفاد سهام

 م:پنجچهل و مادۀ 
، ی هیئت نظارتموافقۀ قبل باهای دولتی و این اساسنامه تواند، مطابق احکام قانون شرکتی( هیئت مدیره م1)

 سرمایه را اعلام و زمینۀ تأدیه آنرا از طرف شرکت فراهم نماید. پالیسی مفاد سهام

 گیرد.های دولتی، صورت میام شرکت، مطابق احکام قانون شرکتمفاد سه( توزیع 2)

 بودجۀ شرکت

 م:ششچهل و مادۀ 
 گیرد.های دولتی، صورت میقانون شرکتطرح، ترتیب، تصویب و اجرای بودجۀ شرکت، مطابق احکام 

 ارائه گزارش

 تم:چهل و هفمادۀ 
خویش را طور ماهوار به ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست اجراآت، عواید و مصارف گزارش  مکلف است، شرکت( 1)

 ارائه نماید. ،جمهوری اسلامی افغانستان

( این ماده 1گزارش مندرج فقرۀ ) ( ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان مکلف است،2) 

 ارائه نماید. ،غانستانکابینۀ جمهوری اسلامی اف به شورای عالی اقتصادی ورا توحید و طور ربعوار 

 تهیه و نشر نماید. ،های دولتیمکلف است، گزارش سالانۀ خویش را مطابق احکام قانون شرکت شرکت (3)

 فصل پنجم

 احکام متفرقه

 انحلال و تصفیۀ شرکت

 م:شتچهل و همادۀ 
لیه، اپیشنهاد وزارت مهای دولتی براساس کام قانون شرکت( ادغام، انقسام، واگذاری یا انحلال شرکت، مطابق اح1)

 گیرد.صورت می ،کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستانموافقۀ هیئت نظارت و تصویب 

( مراحل تصفیه و تطبیق حسابات در شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی و طرزالعمل مربوط، صورت 2)

 گیرد.می

 

 



11 
 

 ایجاد سیستم الکترونیکی و نگهداری اسناد

 :چهل و نهم مادۀ
های و حقوقی، مطابق احکام قانون شرکت( شرکت جهت ثبت، نگهداری و استفادۀ بعدی اسناد مالی، حسابی 1)

 برد.دولتی، سیستم الکترونیکی را به تفکیک هارد و سافت کاپی ایجاد و بکار می

 گردد. لینک( می( سیستم نگهداری اسناد شرکت، جهت ارائه گزارش و معلومات مورد نیاز به ادارات ذیربط وصل )2)

 ایجاد ویب سایت

 :پنجاهممادۀ 
ها، ابتکارات، تشویق کارکنان و فراهم نمودن زمینۀ رقابت سالم، مطابق آورد جهت نشر فعالیت ها، دستشرکت 

 نماید.احکام قانون شرکت های دولتی، ویب سایت را ایجاد می

 اسناد مدار اعتبار

 م:یکپنجاه و  مادۀ
نامه ها، اسناد حواله و سایر اسناد مالی شرکت که مطابق احکام توافق، قرارداد ها، مغیرمنقولاموال منقول و اسناد 

 باشد.قانون امضاء گردیده باشد، مدار اعتبار می

 حفظ اسرار شرکت

 وم:پنجاه و دمادۀ 
دولتی،  هایمالی، مطابق احکام قانون شرکت )مفتشین( انو بررسشرکت ، کارکنان اعضای هیئت مدیره، مسؤولین

 باشند.مکلف به حفظ اسرار شرکت می

 تعدیل اساسنامه

 :مسوپنجاه و مادۀ 

احکام این اساسنامه به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت و تصویب کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان ( 1)

 .می گرددهای دولتی، تعدیل مطابق احکام قانون شرکت

ون احکام قان، های دولتیاحکام قانون شرکت بااحکام این اساسنامه  حکمی ازدر صورت تشخیص عدم مطابقت ( 2)

 رجح دانسته می شود.های دولتی مُشرکت

 مُهر و نشان

 م:چهارپنجاه و مادۀ 
 باشد.شرکت، دارای مُهر و نشان مخصوص می
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 انفاذ تاریخ 

 م:پنجپنجاه و مادۀ 
و اساسنامۀ شرکت شکر بغلان منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره جریدۀ رسمی نافذ  درنشراین اساسنامه از تاریخ 

 گردد.لغو می 21/9/1392( مؤرخ1123)



 

 حکم
س جمهوری اسلامی افغانستان رئی  

برق مزار شریفو تولید کود شرکت دولتی  اساسنامۀدر مورد انفاذ   

(0662) :شماره  

  02/9/9099: تاریخ

اول : مادۀ  

(  ؤرخ 72شمسره ) به اسسس  صوب را که  برق  زار شریفو تولید کود  شرکت دولتی اساسسامس  

سده تصویب اااا(  55( فصل و ) 5افغسنستسن به داخل )لس ی ااااجمهوری اسا کسبیم  18/9/1999

 دارم.ور  یاردیده است،  مظاگ

 مادۀ دوم:

دۀ  ذکور در جری  اسسسمس کسبیم  جمهوری اسالس ی افغسنسامسن و  تن  این حکم همراه بس  صاوب 

 گردد.رسمی نشر 

 محمد اشرف غنی 

افغانستان  اسلامی رئیس جمهوری  



 

 مصوبۀ

اسلامی افغانستانکابینۀ جمهوری   

برق مزار شریفو تولید کود شرکت دولتی  اساسنامۀدر مورد طرح   

 (02شماره: )

 91/9/9099تاریخ: 

را  ریفبرق  زار شو تولید کود شرکت دولتی  اسسسمس  کسبیم  جمهوری اسالس ی افغسنستسن، رر  

 قرار داد.تصویب  (  سده  ورد55( فصل و )5خویش به داخل ) 18/9/1999 ؤرخ  در جلس 

 

 محمد اشرف غنی 

 رئیس جمهوری اسلامی افغانستان 
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 مزار شریفتولید کود و برق  دولتی شرکت اساسنامۀ

 فصل اول

 احکام عمومی

 مبنی

 اول:مادۀ 
 های دولتی، وضع گردیده است.حکام مواد پنجم و ششم قانون شرکتاین اساسنامه در روشنی ا

 اهداف شرکت

 دوم:مادۀ 
 نماید:میبه منظور تحقق اهداف ذیل، فعالیت مزار شریف  تولید کود و برق شرکت دولتی

 .تبا درنظرداشت اصل موثریت، کیفیت و رقاب برق و پروسس گازاتانرژی  و انکشاف صنعت تولید کود کیمیاوی ورشد  -1
 .گازات سایر انرژی برق و ،کود کیمیاوی تولیدمعیاری صنعت  -2

ایجاد  اجتماعی وگیری شرکت، جهت تحقق اهداف انکشاف ملی، رشد اقتصادی، توسعۀ فراهم نمودن زمینۀ سهم -3

 شغل.

 گذاری خصوصی در شرکت.فراهم نمودن زمینۀ جذب سرمایه -4

 مالی شرکت. بنیه تقویت کسب منفعت و -5

 اصطلاحات

 سوم:مادۀ 
اصطلاحات مندرج مادۀ سوم قانون شرکت های دولتی که در این اساسنامه از آن تذکر بعمل آمده است، همان مفاهیم را افاده 

 نماید.می

 اختصاری نام

 چهارم:مادۀ 
 شود.نام شرکت یاد میه این اساسنامه ب درمزار شریف  تولیدکود و برقدولتی ( شرکت 1)
 گردد.( هیئت نظارت شرکت های دولتی در این اساسنامه به نام هیئت نظارت یاد می2)

 دفتر شرکت

 پنجم:مادۀ 
 تواند.و نمایندگی های آن عندالضرورت در نقاط مختلف کشور تأسیس شده می بوده دفتر مرکزی شرکت در شهر مزار شریف

 یت شرکتشخص

 ششم:مادۀ 
 باشد.بیلانس حسابی مستقل میو شخصیت حکمی دارای شرکت، 

 



2 
 

 رعایت اسناد تقنینی

 هفتم: مادۀ
نی مرتبط اساسنامه و سایر اسناد تقنیهای دولتی، این نون اساسی افغانستان، قانون شرکتشرکت در فعالیت های خود احکام قا

 نماید.را رعایت می

 های شرکتوظایف و صلاحیت

 هشتم:مادۀ 
 باشد:های ذیل میدارای وظایف و صلاحیت ،شرکت( 1)
 .مربوط انکشافی و مالی بازسازی، های عملیاتی، تجارتی،پلانلوایح، برنامه ها و تطبیق  و طرح -1
 .مطابق تقاضای بازار برق و پروسس گازات تولید کود کیمیاوی و انرژی -2
 تهیۀ مواد خام و مواد کمکی مورد ضرورت مطابق احکام اسناد تقنینی مربوط و طرزالعمل های منظور شده. -3
ا ب حقیقی و حکمی اشخاصو سایر  غیر دولتی تهیه مواد مورد ضرورت با ادارات دولتی،و  عقد قرارداد عرضه محصولات -4

 .ام اسناد تقنینی مربوطدرنظرداشت احک
 المللی.ی محصولات تولید شده مطابق معیارها و ستندرد های ملی و بینبسته بند -5
 .پروسس و توزیعهای تذخیر تعویض و مونتاژ سیستم  -6
 فراهم نمودن زمینه ارتقای سطح دانش و مهارت کارکنان در بخش های مسلکی، تخنیکی و اداری. -7
 متداوم تمام بخشهای شرکت با استفاده از تکنالوژی عصری.بازسازی و تجهیز  -8
 .استفاده از روش های مؤثر بازاریابی جهت ارتقای سطح عواید و جلب رضایت مشتریان -9

 توسعه فعالیت شرکت مبتنی بر اصل مؤثریت، مصؤونیت، کیفیت، رقابت و حفظ محیط زیست. -10
 .مطابق اسناد تقنینی دهیتدارکاتی و گزارشایجاد سیستم مؤثر و شفاف مالی، حسابی،  -12

 های مسلکی، تخنیکی، فنی و اداری.در بخش مربوطفراهم نمودن تسهیلات کاری برای کارکنان  -31

 .مربوطهای گذاری سکتور خصوصی در فعالیتجلب سرمایه -34

به نرخ  ،اساسنامه و قبل از فروش سهاماین منقول و غیر منقول مربوط را بعد از انفاذ  اموال( شرکت مکلف است، 2)

 روز  تثبیت و تعیین ارزش نماید. 

کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان، مطابق احکام قانون، فروش و انتقال  موال غیرمنقول شرکت، بعد از تصویب( ا3)

 تواند.شده می

 هیئت نظارت به کرایه یا اجاره دهد. تواند، اموال منقول و غیر منقول مازاد مربوط را بعد از تأیید شرکت می (4)
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 فصل دوم

 سرمایه و سهام شرکت

 سرمایه

 نهم:مادۀ 
 هفتاد و هشتصد و لیون و سه یهفتاد و پنج مصد و چهار ملیارد و هشت (4787573877620) مبلغ ،مجموع سرمایۀ شرکت( 1)

 باشد.افغانی می و بیست ششصدهزار و
.باشدم میسهصد هزار یک (100،000به ) ( سرمایۀ شرکت منقسم2)  

 گذاری سهامقیمت

 دهم:مادۀ 
 ردد.گافغانی بوده که بعد از تقسیم مجموع سرمایه بر سهام، تعیین می هزار پنجاه (507000) ( ارزش اسمی هر سهم مبلغ1)
 گیرد.می( تعدیل ارزش اسمی سهم به اساس پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت، صورت 2)
 ،مالی و مُهر شرکت به نام سهامدارآن به امضای رئیس کمیتۀ اجرایی و مسؤول  ( اسناد سهم بعد از پرداخت کامل ارزش3)

 گردد.ثبت و صادر می
حاوی ارزش سهام، اسم و موقعیت دفتر مرکزی شرکت، اسم و نمبر تذکرۀ شخص که سهم برایش  ،( سند سهم شرکت4)

 باشد.سهامی که سند متذکره متضمن آن است، میشود و تعداد صادر می

 سهامداران شرکت

 یازدهم:مادۀ 
 باشد.دولتی می  سهامدار ،در شرکت ،( وزرات مالیه1)
به پیشنهاد وزارت مالیه و تصویب کابینۀ جمهوری اسلامی  خصوصی و اشخاص حقیقی و حکمیدولتی  ها، ادارات( وزارت2)

 توانند.بوده می ،افغانستان به حیث سهامدار شرکت
( سرمایه شرکت به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت، موافقه وزارت مالیه و تصویب کابینۀ جمهوری اسلامی 3)

 تواند.افغانستان تزئید یا تنقیص شده می
 باشد.، متناسب به اندازۀ سهم آن میشرگت ( مسؤولیت و صلاحیت سهامدار4)

 تواند، شرکت تابعه )فرعی( را مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، تأسیس نماید.( شرکت می5)

 انتقال سهام و توزیع مفاد

  دوازدهم:مادۀ 
 ( صدور و فروش سهام شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، صورت می گیرد.1)

ئت به تأیید هی اعم از دولتی و خصوصی( خرید، فروش و انتقال سهم میان سهامداران و سایر اشخاص حقیقی و حکمی 2)

 اشد.بثبت در دفتر سهام شرکت، مدار اعتبار میمدیره و تصویب هیئت نظارت یا مجمع عمومی سهامداران شرکت، بعد از 
( هرگاه انتقال سهم بنابر دلایل مؤجه صورت گرفته نتواند، هیئت مدیره بعد از تأیید هیئت نظارت به استرداد قیمت سهم، 3)

 نماید.اقدام می
 گیرد.سهامداران صورت می ( نحوۀ استفاده از مفاد به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت و تصویب مجمع عمومی4)
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 اموال منقول و غیرمنقول به حیث سهم

 سیزدهم:مادۀ 
بعد از تأیید هیئت مدیره  و ارزشتعیین ظف ؤمتوسط کمیتۀ  ،اموال منقول و غیرمنقول درصورت ضرورت شرکت

 تواند.و تصویب هیئت نظارت و مجمع عمومی سهامداران به حیث سهم، قبول شده می

 مالیایجاد ذخایر 

 چهاردهم:مادۀ 
غیرمنقول، توسعۀ فعالیت ها، ارتقای ظرفیت و منقول و به منظور اعمار، ترمیم و احیای مجدد اموال  ،تواندشرکت می( 1)

 تشویق کارکنان مربوط از مفاد خالص خویش ذخایر ذیل را ایجاد نماید:
 ذخیرۀ توسعوی از یک الی پانزده فیصد. -1
 الی سه فیصد.ذخیرۀ تشویقی از یک  -2
 .ذخیرۀ احتیاطی از یک الی دو فیصد -3
 تواند.بیشتر بوده نمی ،مفاد خالص شرکت( بیست فیصد %20)( این ماده از 1( ذخایر مندرج فقرۀ )2)
 نماید.می فادۀ ذخایر مندرج این ماده، مدیریت( هیئت مدیره از طرز است3)

 استفاده از سرمایه

 پانزدهم:مادۀ 
تواند بعد از موافقۀ وزارت مالیه و منظوری هیئت نظارت از سرمایۀ اصلی و مفاد خالص جهت بهبود و توسعۀ فعالیت شرکت می

و سایر مصارف، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی و این اساسنامه استفاده  تادیۀ مالیه، محصول، دیونهدفمند بعد از 
 نماید.

 حساب بانکی

 شانزدهم:مادۀ 
ی، های دولتمربوط، مطابق احکام قانون شرکتو انجام فعالیت های اقتصادی  هتواند، جهت نگهداری سرمایشرکت می (1)

 حساب  بانکی را در داخل کشور افتتاح نماید.
پالیسی تأیید شدۀ هیئت مدیره و منظوری هیئت نظارت، توسط کمیتۀ اجرائی، صورت  ( استفاده از حساب بانکی طبق2)

 گیرد.می

 حقوق و امتیازات

 هفدهم:مادۀ 
یئت هطرح، از طرف ( حقوق و امتیازات کارکنان شرکت با رعایت احکام قانون شرکت های دولتی توسط کمیتۀ اجرائی 1)

 گردد.و بعد از منظوری هیئت نظارت، تطبیق می تأییدمدیره 
مطابق قواعد داخلی منظورشدۀ شرکت با درنظرداشت خصوصیات و اهمیت وظیفه، وضعیت  شرکت، ( اندازۀ مزد کارکنان2)

 گردد.مالی شرکت، میزان مشارکت شرکت در اقتصاد ملی، براساس اهلیت و سطح مهارت کارکنان تعیین می
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احکام قانون  مطابقرنظرداشت منافع درازمدت شرکت، ( اندازۀ مزد اعضای تمام وقت هیئت مدیره و کمیتۀ اجرائی با د3)
 گردد.میعیین ت ،های دولتیشرکت

 عقد موافقت نامه ها و قرارداد ها

 دهم:هجمادۀ 
المللی مطابق احکام قانون شرکت های تواند، جهت تحقق اهداف مندرج این اساسنامه با مؤسسات ملی و بینشرکت می

 قرارداد ها را عقد نماید.دولتی، قرارداد های مشارکت عامه و خصوصی، موافقتنامه ها و 

 ه و محصولمالیدیه أت

 نزدهم:مادۀ 
 شرکت مکلف است، مطابق احکام قوانین مربوط، مالیه و محصول را تأدیه نماید.

 فصل سوم

 تشکیلات شرکت 

 تشکیلات

 بیستم:مادۀ 
 متشکل است از:شرکت 

 .مجمع عمومی سهامداران -1
 هیئت مدیره. -2
 کمیتۀ اجرائی. -3

 سهامداران مجمع عمومی

 بیست و یکم:مادۀ 
 باشد.می سهامدارمتشکل از اشخاص حقیقی و حکمی  ،مجمع عمومی سهامداران

 وظایف و صلاحیت های مجمع عمومی سهامداران

 بیست و دوم:مادۀ 
ـال اعمراء و ـاج ،یـقانون شرکت های دولت امـخویش را مطابق احکمجمع عمومی سهامداران، وظایف و صلاحیت های  

 نماید.می

 کسب نظر هیئت مدیره و ثبت تصامیم

 بیست و سوم:مادۀ 
 د.نمای کسبدر موارد سکتوری و تخصصی، نظر هیئت مدیره را  تصمیماتخاذ تواند، جهت ( مجمع عمومی سهامداران می1)
 گردد.تصامیم مجمع عمومی سهامداران در دفتر مخصوص، ثبت می( 2)
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 هیئت نظارت 

 بیست و چهارم:مادۀ 
اعمال اجراء و های خویش را و وظایف و صلاحیت کام قانون شرکت های دولتی تعییناعضای هیئت نظارت، مطابق اح

 نمایند.می

 هیئت مدیره

 پنجم: بیست ومادۀ 
 نماید.یم قانون شرکت های دولتی ایفاءمطابق احکام  شرکت، مدیریت( هیئت مدیره، نقش مرکزی و استراتیژیک را در 1)
 باشد.مدیره به هیئت نظارت و مجمع عمومی سهامداران، پاسخگو می ( هیئت2)

 در هیئت مدیره شرایط عضویت

 بیست و ششم:مادۀ 
شته اقل سند لیسانس یکی از رولتی، داشتن حدهای دعلاوه بر شرایط مندرج قانون شرکتبرای نامزد عضویت هیئت مدیره، 

 باشد.نیز شرط مییا رشته مربوط فعالیت شرکت، منجمنت  ،اقتصاد های

 ترکیب هیئت مدیره

 بیست و هفتم:مادۀ 
 باشد.مرکب از سه الی هفت عضو بصورت تاق می ،هیئت مدیرۀ شرکت( 1)
ت و مادۀ بیس ط مندرجایهای دولتی و رعایت شر( یک ثلث اعضای غیراجرائی هیئت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت 2)

 د.نگردششم این اساسنامه، تعیین می

 استعفاء

 بیست و هشتم:مادۀ 
 توانند، استعفاء دهند.اعضای اجرائی و غیراجرائی هیئت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی می

 های هیئت مدیرهوظایف و صلاحیت

 بیست و نهم:مادۀ 
 نماید.اعمال میاجراء و های دولتی، مطابق احکام قانون شرکتوظایف و صلاحیت های خویش را  ،هیئت مدیره

 دهی از تدویر جلسه اطلاع

 سی ام:مادۀ 
( ساعت قبل از 48از تاریخ، وقت و مکان تدویر جلسه به هیئت مدیره حداقل ) ،رئیس کمیتۀ اجرائی شرکت مکلف است( 1)

 تدویر جلسه اطلاع دهد، مگر اینکه اعضای هیئت مدیره طور دیگر موافقه نمایند.
دعوت نماید، در این صورت مسؤولین شرکت  مربوطتواند، از مسؤولین شرکت جهت اشتراک در جلسات ( هیئت مدیره می2)

 باشند.بدون حق رأی می
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 هیئت مدیرهجلسات 

 سی و یکم:مادۀ 
 گردد.های دولتی دایر میت مدیره، مطابق احکام قانون شرکتجلسات هیئ

 ارائه شکایت

 وم:سی و دمادۀ 
مطابق احکام قانون شرکت های دولتی و توانند، شکایت خویش را در ارتباط به امور شرکت، اشخاص حقیقی و حکمی می

ت ئتوانند به هیاین اساسنامه به رئیس کمیتۀ اجرائی ارائه نمایند. در صورت عدم قناعت به تصمیم رئیس کمیتۀ اجرائی، می
 نظارت مراجعه نمایند.

 استخدام متخصصین

 م:سی و سومادۀ 
قانون  تأیید هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت، مطابق احکامالمللی شرکت، به پیشنهاد کمیتۀ اجرائی، ( متخصصین بین1)

 گردند.شرکت های دولتی و سایر اسناد تقنینی استخدام می
رعایت احکام قانون  با مربوطتواند، متخصصین داخلی را جهت تطبیق بهتر اهداف و پالیسی شرکت می( 2)

 استخدام نماید. ،های دولتیشرکت

 تشکیل کمیتۀ اجرائی 

 م:چهارسی و  مادۀ
 کمیتۀ اجرائی شرکت متشکل است از:

 رئیس عمومی )رئیس اجرائی( شرکت به حیث رئیس. -1
 مالی و اداری شرکت به حیث عضو. مسؤول -2
 عملیاتی شرکت به حیث عضو.مسؤول  -3
 تجارتی شرکت به حیث عضو.مسؤول  -4
 مسؤول تخنیکی شرکت به حیث عضو. -5

 رئیس کمیتۀ اجرائی 

 م:و پنج سیمادۀ 
 باشد.( رئیس کمیتۀ اجرائی ممثل قانونی و مسؤول پیشبرد امور شرکت می1)
نمایند. های دولتی برای مدت سه سال تعیین و ایفای وظیفه میمطابق احکام قانون شرکت ،( رئیس و اعضای کمیتۀ اجرائی2)

 باشد.ها صرف برای یک دورۀ دیگر مجاز میتعیین مجدد آن

 های کمیتۀ اجرائی صلاحیت وظایف و

 م:سی و ششمادۀ 
 نماید.اعمال می ، اجراء و( کمیتۀ اجرائی وظایف و صلاحیت های خود را مطابق احکام قانون شرکت های دولتی1)
 نماید.( کمیتۀ اجرائی به منظور تنظیم امور اجرائی در هفته یک یا دو بار، جلسه دایر می2)
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 باشد.حضور اکثریت اعضای آن می( نصاب تدویر جلسه کمیتۀ اجرائی، 3)
 گردد.می مربوط، ثبتدفتر  دربه اکثریت آرای اعضای حاضر جلسه اتخاذ و  ( تصامیم کمیتۀ اجرائی4)

 کارکنان شرکت ، تبدیلی و عزلاستخدام

 تم:سی و هفمادۀ 
های دولتی در مشوره با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و کارکنان شرکت، مطابق احکام قانون شرکت( 1)

خدمات ملکی از فهرست اشخاص واجد شرایط، مطابق قواعد داخلی منظور شدۀ شرکت استخدام، تبدیل و عزل 

 گردند. می
 باشد.قابل تطبیق نمی( قانون کارکنان خدمات ملکی بر مسؤولین و سایر کارکنان شرکت، 2) 

 تطبیق پروژه ها از طریق مشارکت عامه و خصوصی

 م:شتهسی و مادۀ 

 د.تطبیق نمای ،تواند، مطابق احکام قانون مشارکت عامه و خصوصی، پروژه های مربوط را با سکتور خصوصیشرکت می

 وظایف کمیتۀ بررسی )تفتیش(

 م:نهسی و مادۀ 
 نماید.می ت های دولتی، وظایف خویش را اجراءمطابق احکام قانون شرک ،تفتیش(کمیتۀ بررسی )

 فصل چهارم

 امور مالی و حسابی

 سال مالی

 م:چهلمادۀ 
 گردد.ختم می ،سال مالی شرکت از اول جدی آغاز و در سی ام قوس سال بعدی

 دهیسیستم حسابداری و گزارشتهیۀ 

 م:یکچهل و مادۀ 
های ( و رهنمودIFRSدهی مالی )المللی گزارشمطابق معیارهای بین ،دهی مالی شرکت سیستم حسابداری و گزارش

 گردد.پیشنهادی هیئت نظارت، تهیه می

 استفاده از جدول معیارهای حسابات مالی

 وم:چهل و دمادۀ   
در اجرای امور مالی و حسابی استفاده  که توسط هیئت نظارت تهیه گردیده ( شرکت از جدول معیارهای حسابات مالی1) 

 نماید.می
را تطبیق نموده و سیستم حسابات مالی کمپیوتری  (Double-Entry( شرکت مکلف است، سیستم حسابداری دوطرفه )2)

 )الکترونیکی( را بر اساس پیشنهاد ارائه شده از طرف هیئت نظارت، عملی نماید.
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 بررسی ) تفتیش( صورت حسابات

 م:سو چهل ومادۀ 
 گردد.( صورت حساب سالانۀ شرکت در هر سال بررسی می1)
 د.درگمی بررسی ،( حسابات مالی شرکت از جانب بررس )مفتش( مالی، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی2)
 گردد.ارائه می ،( صورت حسابات مالی بررسی شدۀ شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی3)
دارۀ عالی امطابق احکام قانون  ،صورت ضرورت توسط ادارۀ عالی تفتیش( فعالیت های اقتصادی، مالی و حسابی شرکت در 4)

 .دردگمیبررسی  ،تفتیش

  بررس )مفتش(استخدام 

 م:چهارچهل و مادۀ 
های احکام قانون شرکتمفتش( مالی خارج از شرکت، مطابق کار بررس ) عقد قرارداد و پرداخت مزد استخدام، عزل، نحوۀ

 گیرد.دولتی، صورت می

 توزیع مفاد سهام

 م:پنجچهل و مادۀ 
ی مفاد ی هیئت نظارت، پالیسموافقۀ قبل باتواند، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی و این اساسنامه ( هیئت مدیره می1)

 سرمایه را اعلام و زمینۀ تأدیه آنرا از طرف شرکت فراهم نماید. سهام 
 گیرد.توزیع مفاد سهام شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، صورت می (2)

 بودجۀ شرکت

 م:ششچهل و مادۀ 
 گیرد.طرح، ترتیب، تصویب و اجرای بودجۀ شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، صورت می

 ارائه گزارش

 تم:چهل و هفمادۀ 
مصارف خویش را طور ماهوار به ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست اجراآت، عواید و گزارش  مکلف است، شرکت( 1)

 ارائه نماید. ،جمهوری اسلامی افغانستان

( این ماده 1گزارش مندرج فقرۀ ) ( ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان مکلف است،2) 

 ارائه نماید. ،امی افغانستانکابینۀ جمهوری اسل به شورای عالی اقتصادی ورا توحید و طور ربعوار 

 تهیه و نشر نماید. ،های دولتیمکلف است، گزارش سالانۀ خویش را مطابق احکام قانون شرکت شرکت (3)
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 فصل پنجم

 احکام متفرقه

 انحلال و تصفیۀ شرکت

 م:شتچهل و همادۀ 
براساس پیشنهاد وزارت مالیه، موافقۀ های دولتی شرکت، مطابق احکام قانون شرکت( ادغام، انقسام، واگذاری یا انحلال 1)

 گیرد.صورت می ،هیئت نظارت و تصویب کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان
 گیرد.( مراحل تصفیه و تطبیق حسابات در شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی و طرزالعمل مربوط، صورت می2)

نمود، درصورتی که اموال آن فعالیت می سکتوردر کود و برق مزار شریف تصدی که  معادن و پترولیم ( وزارت3)

 را به شرکت تسلیم نماید. آنها را در تصرف داشته باشد، مکلف است، منقول یا غیرمنقول تصدی یا اسناد آن

 ایجاد سیستم الکترونیکی و نگهداری اسناد

 :چهل و نهم مادۀ
بعدی اسناد مالی، حسابی و حقوقی، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، ( شرکت جهت ثبت، نگهداری و استفادۀ 1)

 برد.سیستم الکترونیکی را به تفکیک هارد و سافت کاپی ایجاد و بکار می
 گردد. ( سیستم نگهداری اسناد شرکت، جهت ارائه گزارش و معلومات مورد نیاز به ادارات ذیربط وصل )لینک( می2)

 ایجاد ویب سایت

 :پنجاهممادۀ 
ها، ابتکارات، تشویق کارکنان و فراهم نمودن زمینۀ رقابت سالم، مطابق احکام قانون آورد شرکت جهت نشر فعالیت ها، دست

 نماید.شرکت های دولتی، ویب سایت را ایجاد می

 اسناد مدار اعتبار

 م:یکپنجاه و  مادۀ
اسناد حواله و سایر اسناد مالی شرکت که مطابق احکام قانون نامه ها، توافق، قرارداد ها، ماموال منقول و غیرمنقولاسناد 

 باشد.امضاء گردیده باشد، مدار اعتبار می

 حفظ اسرار شرکت

 وم:پنجاه و دمادۀ 
مالی، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، مکلف به حفظ اسرار  اعضای هیئت مدیره، مسؤولین شرکت، کارکنان و بررسان

 باشند.شرکت می

 اساسنامه تعدیل

 م:سوپنجاه و مادۀ 
احکام این اساسنامه به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت و تصویب کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان ( 1)

 .می گرددهای دولتی، تعدیل مطابق احکام قانون شرکت
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ون احکام قان ،های دولتیاحکام قانون شرکت باحکمی از احکام این اساسنامه  درصورت تشخیص عدم مطابقت( 2)

 رجح دانسته می شود.های دولتی مُشرکت

 مُهر و نشان

 م:چهارپنجاه و مادۀ 
 باشد.شرکت، دارای مُهر و نشان مخصوص می

 انفاذ تاریخ 

 م:پنجپنجاه و مادۀ 

ود و برق مزار شریف منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره در جریدۀ رسمی نافذ و اساسنامۀ تصدی کاین اساسنامه از تاریخ  نشر 
 گردد.لغو می 15/5/1364 مؤرخ( 588)



 

 حکم
س جمهوری اسلامی افغانستان رئی  

افغان پُستشرکت دولتی  اساسنامۀدر مورد انفاذ   

(1661) :شماره  

  03/9/6099: تاریخ

اول : مادۀ  

 کابینۀ 18/9/1999( مؤرخ 27شماره ) به اساس مصوبۀرا که  افغان پُست شرکت دولتی اساسنامۀ

ور ـردیده است، منظــاده تصویب گــ( م55( فصل و ) 5داخل )لامی افغانستان به ــجمهوری اس

 دارم.می

 مادۀ دوم:

دۀ مذکور در جری ۀاساسنامکابینۀ جمهوری اسـلامی افغانسـنان و متن  این حکم همراه با مصـوبۀ

 گردد.رسمی نشر 

 محمد اشرف غنی 

افغانستان  اسلامی رئیس جمهوری  



 

 مصوبۀ

 کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان

افغان پُستشرکت دولتی  اساسنامۀدر مورد طرح   

 (67شماره: )

 68/9/6099تاریخ: 

مؤرخ  را در جلسۀ افغان پُستشرکت دولتی  اساسنامۀکابینۀ جمهوری اسـلامی افغانسـتان، حر  

 تصویب قرار داد. ( ماده مورد55( فصل و )5خویش به داخل ) 18/9/1999

 

 محمد اشرف غنی 

 رئیس جمهوری اسلامی افغانستان 
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  پُستافغان  دولتی شرکت اساسنامۀ

 فصل اول

 احکام عمومی

 مبنی

 اول:مادۀ 

 های دولتی، وضع گردیده است.حکام مواد پنجم و ششم قانون شرکتاین اساسنامه در روشنی ا

 اهداف شرکت

 دوم:مادۀ 

 نماید:به منظور تحقق اهداف ذیل، فعالیت می پُستافغان شرکت دولتی 

 ی.پُستخدمات  انکشافه و توسع رشد، -1

 ی.پُست یو عصر یخدمات سنت تیفیو رشد ک یتلیجیخدمات د یراه انداز -2

 ی در کشور.پُستی و ترویج فرهنگ استفاده از خدمات پُستتوسعه و انکشاف شبکه  -3

 و غیر دولتی. پُستی با ادارات دولتیگسترش روابط  -4

گیری شرکت، جهت تحقق اهداف انکشاف ملی، رشد اقتصادی، توسعۀ اجتماعی و فراهم نمودن زمینۀ سهم  -5

 ایجاد شغل.

 گذاری خصوصی در شرکت.فراهم نمودن زمینۀ جذب سرمایه  -6

 مالی شرکت. بنیه تقویت کسب منفعت و -7

 اصطلاحات

 سوم:مادۀ 

که در این اساسنامه از آن تذکر بعمل آمده است، همان های دولتی لاحات مندرج مادۀ سوم قانون شرکتاصط

 نماید.مفاهیم را افاده می

 نام اختصاری

 چهارم:مادۀ 

 شود.یاد می ،نام شرکته این اساسنامه ب در پُستافغان ( شرکت دولتی 1)

 گردد.یاد می ،های دولتی در این اساسنامه به نام هیئت نظارت( هیئت نظارت شرکت2)

 دفتر شرکت

 پنجم:مادۀ 

عندالضرورت در نقاط مختلف کشور تأسیس شده  های آنو نمایندگی بودهدفتر مرکزی شرکت در شهر کابل 

 تواند.می
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 یت شرکتصخش

 ششم:مادۀ 

 باشد.میمستقل بیلانس حسابی و شخصیت حکمی دارای شرکت، 

 رعایت اسناد تقنینی

 هفتم: مادۀ

های دولتی، این اساسنامه و سایر اسناد اساسی افغانستان، قانون شرکتنون های خود احکام قاشرکت در فعالیت

 نماید.تقنینی مرتبط را رعایت می

 های شرکتوظایف و صلاحیت

 هشتم:مادۀ 

 باشد:های ذیل میدارای وظایف و صلاحیت ،شرکت( 1)

 مربوط. انکشافی و مالی بازسازی، های عملیاتی، تجارتی،پلانلوایح، برنامه ها و تطبیق  و طرح -1

 . یالملل نیو ب  یپُست داخل سرویس در یجهان یپُست هیاتحاد و یداخل یو مقررات پُست نیقوان قیتطب -2

 یجمهور هک کیپسف ایآس یپُست هیو اتحاد یجهان یپُست هیومقررات اتحاد ها ونیکنوانسمواد  قیتطب و تیرعا -3

 .باشدی آنها را دارا م تیافغانستان عضو یاسلام

و ادارات  ، سایر اتحادیه های پستیکیپسف ایآس یمنطقو یپُست هیاتحاد ،یجهان یپُست هیبا اتحاد ارتباط نیتام -4

 ی.متقابل پُست یها یو توسعه همکار یروابط پُست تیها جهت تقو هیعضو اتحاد یکشورها یپُست

 روگرام،یاصندوق پستی، پارسلات، پُست بکس،  ان،ینای)نامه، مطبوع، اقلام ناب یهمگان یعرضه خدمات پُست -5

در  یپُست یها اریو طبق مع تیفی( با کیتلیجیو خدمات د عیو اقلام پُست سر یتکت پُست ،یپُست کارت، کد پُست

  یت.و مارک  انیمشتر مندیازیطبق ن یالملل نیو ب یسطح مل

 کنترول کیفیت خدمات پستی سنتی و عصری به اساس معیار های ملی و بین المللی. -6

 .و غیر دولتی یادارات دولتو خدمات اسناد  ،بیمکات عیو توز ، انتقال اخذ، پروسس -7

 هئکشور و ارا ینیو اسناد تقن یجهان یپُست هیاتحاد یو طرزالعمل ها ارهاعیطبق م یپُست یعرضه خدمات مال -8

 .یالملل نیو ب یطبق مقررات پُست مل یکیخدمات پول الکترون

 .یاللمل نیو ب یدر سطح ملی عصری با تکنالوژ یدر عرضه خدمات پُست یتنوع و نوآور جادیا -9

 .یاقتصاد تیجهت رشد وضع یزائ اشتغال نهیزم جادیا -10

 .ربطیادارات ذ یبه همکار یدرعرصه خدمات پُست یآموزش و یجیروت ،یمطالعات ،یقاتیتحق یها تیانجام فعال -11

 یورهاکش یو ادارات پُست یمنطقو هیاتحاد ،یجهان یپُست هیاتحاد یو مال یمشاورت ،یکیتخن یجلب کمک ها -12

 .مطابق احکام اسناد تقنینی ،هیاتحاد نیعضو ا

 و اداری. نیکیتخ فراهم نمودن زمینه ارتقای سطح دانش و مهارت کارکنان در بخش های مسلکی، -13

 ستندرد های ملی و بین المللی. و مطابق معیار ها ،خریطه های پستیبسته بندی  -14
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 ثر بازاریابی جهت ارتقای سطح عواید جلب رضایت مشتریان.استفاده از روش های مؤ -15

مواد مورد ضرورت با و تهیه ستی ستی کشور های عضو اتحادیه های پُخدمات با ادارات پُعقد قرار داد عرضه  -16

 ادارات دولتی، غیر دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حکمی با در نظر داشت احکام اسناد تقنینی مربوط.

 .در بخش های مسلکی، تخنیکی، فنی و اداری مربوط ی کارکنانفراهم نمودن تسهیلات کاری برا -17

 رقابت و حفظ محیط زیست.ونیت، کیفیت، یت شرکت مبتنی بر اصل مؤثریت، مصفعال ۀتوسع -18

 مطابق اسناد تقنینی. ،دهیو گزارش ایجاد سیستم مؤثر و شفاف مالی، حسابی، تدارکاتی -19

 .مربوطهای گذاری سکتور خصوصی در فعالیتجلب سرمایه -20

ه ب سهاماین اساسنامه و قبل از فروش منقول و غیر منقول مربوط را بعد از انفاذ  اموالشرکت مکلف است،  (2)

 نرخ روز  تثبیت و تعیین ارزش نماید. 

کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان، مطابق احکام قانون، فروش و انتقال  تصویب اموال غیرمنقول شرکت، بعد از (3)

 تواند.شده می

 .اجاره دهدتواند، اموال منقول و غیر منقول مازاد مربوط را بعد از تأیید هیئت نظارت به کرایه یا شرکت می  (4)

 

 فصل دوم

 سرمایه و سهام شرکت

 سرمایه

 نهم:مادۀ 

ه میلیون و  یکصد و چهل و نُ  میلیارد و سه صد و بیستدو (2،329،146،366)مبلغ ، ( مجموع سرمایۀ شرکت1)

 باشد.افغانی می شش هزار و سه صد و شصت و شش

 باشد.م میسه هزار یکصد (100،000) ( سرمایۀ شرکت منقسم به2)

 گذاری سهامقیمت

 دهم:مادۀ 

افغانی بوده که بعد از تقسیم مجموع و پنج صد  هزارو سه بیست ( 23.500)( ارزش اسمی هر سهم مبلغ 1)

 گردد.سرمایه بر سهام، تعیین می
 گیرد.( تعدیل ارزش اسمی سهم به اساس پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت، صورت می2)
و مُهر شرکت به نام  ل مالیومسؤ امضای رئیس کمیتۀ اجرایی و( اسناد سهم بعد از پرداخت کامل ارزش آن به 3)

 گردد.ثبت و صادر می ،سهامدار

حاوی ارزش سهام، اسم و موقعیت دفتر مرکزی شرکت، اسم و نمبر تذکرۀ شخص که سهم  ،( سند سهم شرکت4)

 باشد.سند متذکره متضمن آن است، میشود و تعداد سهامی که برایش صادر می
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 سهامداران شرکت

 یازدهم:مادۀ 

 باشد.میدولتی  مداراسه ،در شرکت ،مالیه وزارت(1)

به پیشنهاد وزارت مالیه و تصویب کابینۀ خصوصی ادارات دولتی و اشخاص حقیقی و حکمی  ها، ( وزارت2)

 د.نتوانبوده می ی افغانستان به حیث سهامدار شرکت،جمهوری اسلام

وزارت مالیه و تصویب کابینۀ جمهوری  ۀشرکت به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت، موافق ۀ( سرمای3)

 اسلامی افغانستان تزئید یا تنقیص شده می تواند.

 باشد.متناسب به اندازۀ سهم آن می شرکت، ( مسؤولیت و صلاحیت سهامدار4)

 )فرعی( را مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، تأسیس نماید.( شرکت می تواند، شرکت تابعه 5)

 انتقال سهام و توزیع مفاد

  دوازدهم:مادۀ 

 های دولتی، صورت می گیرد.ام شرکت، مطابق احکام قانون شرکت( صدور و فروش سه1)

به  خصوصیاعم از دولتی و ( خرید، فروش و انتقال سهم میان سهامداران و سایر اشخاص حقیقی و حکمی 2)

تأیید هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت یا مجمع عمومی سهامداران شرکت، بعد از ثبت در دفتر سهام شرکت، 

 باشد.مدار اعتبار می
( هرگاه انتقال سهم بنابر دلایل مؤجه صورت گرفته نتواند، هیئت مدیره بعد از تأیید هیئت نظارت به استرداد 3)

 نماید.قیمت سهم، اقدام می
مع عمومی سهامداران صورت ( نحوۀ استفاده از مفاد به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت و تصویب مج4)

 گیرد.می

 اموال منقول و غیرمنقول به حیث سهم

 سیزدهم:مادۀ 

بعد از تأیید هیئت مدیره  و ارزش تعیین موظفتوسط کمیتۀ  ،اموال منقول و غیرمنقول درصورت ضرورت شرکت

 .تواند.و تصویب هیئت نظارت و مجمع عمومی سهامداران به حیث سهم، قبول شده می

 ایجاد ذخایر مالی

 چهاردهم:مادۀ 

غیرمنقول، توسعۀ فعالیت ها، ارتقای  منقول و به منظور اعمار، ترمیم و احیای مجدد اموال ،تواندشرکت می( 1)

 ظرفیت و تشویق کارکنان مربوط از مفاد خالص خویش ذخایر ذیل را ایجاد نماید:
 ذخیرۀ توسعوی از یک الی پانزده فیصد. -1
 ذخیرۀ تشویقی از یک الی سه فیصد. -2

 .ذخیرۀ احتیاطی از یک الی دو فیصد -3
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 تواند.بیشتر بوده نمی ،مفاد خالص شرکت( بیست فیصد %20)( این ماده از 1( ذخایر مندرج فقرۀ )2)

 نماید.می مدیریت ،( هیئت مدیره از طرز استفادۀ ذخایر مندرج این ماده3)

 استفاده از سرمایه

 پانزدهم:مادۀ 

بعد از موافقۀ وزارت مالیه و منظوری هیئت نظارت از سرمایۀ اصلی و مفاد خالص جهت بهبود و  ،تواندشرکت می

تی های دولر مصارف، مطابق احکام قانون شرکتو سای بعد از تادیۀ مالیه، محصول، دیونتوسعۀ فعالیت هدفمند 

 و این اساسنامه استفاده نماید.

 حساب بانکی

 شانزدهم:مادۀ 

های قانون شرکت، مطابق احکام مربوط و انجام فعالیت های اقتصادی تواند، جهت نگهداری سرمایهمی( شرکت 1)

 دولتی، حساب  بانکی را در داخل کشور افتتاح نماید.
رائی، هیئت نظارت، توسط کمیتۀ اج منظوریو پالیسی تأیید شدۀ هیئت مدیره  بقاطم( استفاده از حساب بانکی 2)

 گیرد.صورت می

 حقوق و امتیازات

 هفدهم:مادۀ 

 رفطرح، از طهای دولتی توسط کمیتۀ اجرائی ن شرکت( حقوق و امتیازات کارکنان شرکت با رعایت احکام قانو1)

 گردد.و بعد از منظوری هیئت نظارت، تطبیق میتأیید هیئت مدیره 
درنظرداشت خصوصیات و اهمیت شدۀ شرکت با  مطابق قواعد داخلی منظور شرکت، ( اندازۀ مزد کارکنان2)

 ،وظیفه، وضعیت مالی شرکت، میزان مشارکت شرکت در اقتصاد ملی، براساس اهلیت و سطح مهارت کارکنان

 گردد.تعیین می
ام احک رنظرداشت منافع درازمدت شرکت، مطابق( اندازۀ مزد اعضای تمام وقت هیئت مدیره و کمیتۀ اجرائی با د3)

 گردد.می عیینت ،قانون شرکت های دولتی

 نامه ها و قرارداد هاعقد موافقت

 دهم:هجمادۀ 

مطابق احکام قانون  ،المللینتواند، جهت تحقق اهداف مندرج این اساسنامه با مؤسسات ملی و بیشرکت می

 های دولتی، قرارداد های مشارکت عامه و خصوصی، موافقتنامه ها و قرارداد ها را عقد نماید.شرکت

 محصول ه ومالیدیه أت

 نزدهم:مادۀ 

 شرکت مکلف است، مطابق احکام قوانین مربوط، مالیه و محصول را تأدیه نماید.
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 فصل سوم

 تشکیلات شرکت 

 تشکیلات

 بیستم:مادۀ 

 متشکل است از:شرکت 

 .مجمع عمومی سهامداران -1

 هیئت مدیره. -2

 کمیتۀ اجرائی. -3

 مجمع عمومی سهامداران

 بیست و یکم:مادۀ 

 باشد.می سهامدارمتشکل از اشخاص حقیقی و حکمی  ،عمومی سهامدارانمجمع 

 های مجمع عمومی سهامدارانوظایف و صلاحیت

 بیست و دوم:مادۀ 

اعمال و  ءاجرا قانون شرکت های دولتی خویش را مطابق احکاممجمع عمومی سهامداران، وظایف و صلاحیت های  

 نماید.می

 تصامیمکسب نظر هیئت مدیره و ثبت 

 بیست و سوم:مادۀ 

در موارد سکتوری و تخصصی، نظر هیئت مدیره را  تصمیماتخاذ تواند، جهت سهامداران می ( مجمع عمومی1)

 نماید. کسب

 سهمامداران در دفتر مخصوص، ثبت می گردد. تصامیم مجمع عمومی( 2)

 هیئت نظارت 

 بیست و چهارم:مادۀ 

 و ءاجرا های خویش راو وظایف و صلاحیت های دولتی تعیینشرکت کام قانوناعضای هیئت نظارت، مطابق اح

 نمایند.اعمال می

 هیئت مدیره

 پنجم: بیست ومادۀ 

 اءهای دولتی ایفقانون شرکتمطابق احکام  شرکت، در مدیریت ( هیئت مدیره، نقش مرکزی و استراتیژیک را1)

 نماید.می

 باشد. ( هیئت مدیره به هیئت نظارت و مجمع عمومی سهامداران، پاسخگو می2)
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 ت مدیرهئهیدر  شرایط عضویت

 بیست و ششم:مادۀ 

های دولتی، داشتن حداقل سند لیسانس شرکت قانونبرای نامزد عضویت هیئت مدیره، علاوه بر شرایط مندرج 

 باشد.یکی از رشته های اقتصاد یا منجمنت یا رشته مربوط فعالیت شرکت، نیز شرط می

 ترکیب هیئت مدیره

 بیست و هفتم:مادۀ 

 باشد.صورت تاق میه مرکب از سه الی هفت عضو ب ،هیئت مدیرۀ شرکت( 1)

ادۀ م ط مندرجایهای دولتی و رعایت شرمطابق احکام قانون شرکتت مدیره، ( یک ثلث اعضای غیراجرائی هیئ2)

 د.نگردبیست و ششم این اساسنامه، تعیین می

 استعفاء

 بیست و هشتم:مادۀ 

 توانند، استعفاء دهند.های دولتی میت مدیره، مطابق احکام قانون شرکتاعضای اجرائی و غیراجرائی هیئ

 های هیئت مدیرهوظایف و صلاحیت

 بیست و نهم:مادۀ 

 نماید.اعمال می و ءاجرا وظایف و صلاحیت های خویش را مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، ،هیئت مدیره

 دهی از تدویر جلسهاطلاع

 سی ام:مادۀ 

( 48از تاریخ، وقت و مکان تدویر جلسه به هیئت مدیره حداقل ) ،( رئیس کمیتۀ اجرائی شرکت مکلف است1)

 ساعت قبل از تدویر جلسه اطلاع دهد، مگر اینکه اعضای هیئت مدیره طور دیگر موافقه نمایند.

دعوت نماید، در این صورت  مربوطتواند از مسؤولین شرکت جهت اشتراک در جلسات ( هیئت مدیره می2)

 باشند.ی میمسؤولین شرکت بدون حق رأ

 هیئت مدیرهجلسات 

 سی و یکم:مادۀ 

 گردد.دایر می ،های دولتیت مدیره، مطابق احکام قانون شرکتجلسات هیئ

 ارائه شکایت

 وم:سی و دمادۀ 

توانند، شکایت خویش را در ارتباط به امور شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های اشخاص حقیقی و حکمی می

رئیس کمیتۀ اجرائی ارائه نمایند. در صورت عدم قناعت به تصمیم رئیس کمیتۀ اجرائی، دولتی و این اساسنامه به 

 ت نظارت مراجعه نمایند.ئتوانند به هیمی
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 استخدام متخصصین

 م:سی و سومادۀ 

ظارت، مطابق ت نالمللی شرکت، به پیشنهاد کمیتۀ اجرائی، تأیید هیئت مدیره و تصویب هیئ( متخصصین بین1)

 گردند.های دولتی و سایر اسناد تقنینی استخدام میقانون شرکتاحکام 

رعایت احکام قانون  با را جهت تطبیق بهتر اهداف و پالیسی مربوطتواند، متخصصین داخلی ( شرکت می2)

 استخدام نماید. ،های دولتیشرکت

 تشکیل کمیتۀ اجرائی 

 م:چهارسی و مادۀ 

 کمیتۀ اجرائی شرکت متشکل است از:

 رئیس عمومی )رئیس اجرائی( شرکت به حیث رئیس. -1

 شرکت به حیث عضو.عملیاتی  مسؤول -2

 شرکت به حیث عضو. اداری و تجارتی مسؤول -3

 تکنالوژی معلوماتی شرکت به حیث عضو. لومسؤ -4

 رئیس کمیتۀ اجرائی 

 م:سی و پنجمادۀ 

 باشد.می( رئیس کمیتۀ اجرائی ممثل قانونی و مسؤول پیشبرد امور شرکت 1)

برای مدت سه سال تعیین و ایفای  ،های دولتی، مطابق احکام قانون شرکت( رئیس و اعضای کمیتۀ اجرائی2)

 باشد.ها صرف برای یک دورۀ دیگر مجاز مینمایند. تعیین مجدد آنوظیفه می

 وظایف و صلاحیت های کمیتۀ اجرائی 

 م:سی و ششمادۀ 

 نماید.اعمال می و اجراء ،های خود را مطابق احکام قانون شرکت های دولتی( کمیتۀ اجرائی وظایف و صلاحیت 1)
 نماید.( کمیتۀ اجرائی به منظور تنظیم امور اجرائی در هفته یک یا دو بار، جلسه دایر می2)

 باشد.( نصاب تدویر جلسه کمیتۀ اجرائی، حضور اکثریت اعضای آن می3)

 گردد.می مربوط، ثبتدفتر  در آرای اعضای حاضر جلسه اتخاذ و( تصامیم کمیتۀ اجرائی، به اکثریت 4)

 کارکنان شرکت ، تبدیلی و عزلاستخدام

 تم:سی و هفمادۀ 

های دولتی در مشوره با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و کارکنان شرکت، مطابق احکام قانون شرکت( 1)

خدمات ملکی از فهرست اشخاص واجد شرایط، مطابق قواعد داخلی منظور شدۀ شرکت استخدام، تبدیل و عزل 

 گردند. می

 باشد.بل تطبیق نمی( قانون کارکنان خدمات ملکی بر مسؤولین و سایر کارکنان شرکت، قا2) 
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 تطبیق پروژه ها از طریق مشارکت عامه و خصوصی

 م:شتهسی و مادۀ 

یق تطب ،تواند، مطابق احکام قانون مشارکت عامه و خصوصی، پروژه های مربوط را با سکتور خصوصیشرکت می

 نماید.

 وظایف کمیتۀ بررسی )تفتیش(

 م:نهسی و مادۀ 

 نماید.می اجراءمطابق احکام قانون شرکت های دولتی، وظایف خویش را کمیتۀ بررسی ) تفتیش(، 

 فصل چهارم

 امور مالی و حسابی

 سال مالی

 م:چهلمادۀ 

 گردد.ختم می ،سال مالی شرکت از اول جدی آغاز و در سی ام قوس سال بعدی

 سیستم حسابداری و گزارش دهیتهیۀ 

 م:یکچهل و مادۀ 

( و IFRSدهی مالی )المللی گزارش، مطابق معیارهای بینمالی شرکتدهی گزارشسیستم حسابداری و

 گردد.های پیشنهادی هیئت نظارت، تهیه میرهنمود

 استفاده از جدول معیارهای حسابات مالی

 وم:چهل و دمادۀ  

در اجرای امور مالی و حسابی  که توسط هیئت نظارت تهیه گردیده ( شرکت از جدول معیارهای حسابات مالی1) 

 نماید.استفاده می

را تطبیق نموده و سیستم حسابات مالی  (Double-Entry( شرکت مکلف است، سیستم حسابداری دوطرفه )2)

 کمپیوتری )الکترونیکی( را بر اساس پیشنهاد ارائه شده از طرف هیئت نظارت، عملی نماید.

 بررسی ) تفتیش( صورت حسابات

 م:سوچهل و مادۀ 

 گردد.( صورت حساب سالانۀ شرکت در هر سال بررسی می1)
-شرکت های دولتی، بررسی        میطابق احکام قانون ( حسابات مالی شرکت از جانب بررس )مفتش( مالی، م2)

 گردد.

 گردد.ارائه می ،( صورت حسابات مالی بررسی شدۀ شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی3)

ون مطابق احکام قان ،صورت ضرورت توسط ادارۀ عالی تفتیش( فعالیت های اقتصادی، مالی و حسابی شرکت در 4)

 .گرددبررسی می، ادارۀ عالی تفتیش
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 بررس )مفتش(استخدام 

 م:چهارچهل و مادۀ 

خارج از شرکت، مطابق احکام قانون  ،کار بررس ) مفتش( مالیمزداستخدام، عزل، نحوۀ عقد قرارداد و پرداخت 

 گیرد.شرکت های دولتی، صورت می

 توزیع مفاد سهام

 م:پنجچهل و مادۀ 

موافقۀ قبلی هیئت نظارت،  باتواند، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی و این اساسنامه ( هیئت مدیره می1)

 پالیسی مفاد سهام سرمایه را اعلام و زمینۀ تأدیه آنرا از طرف شرکت فراهم نماید.

 گیرد.( توزیع مفاد سهام شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، صورت می2)

 بودجۀ شرکت

 م:ششچهل و مادۀ 

 گیرد.قانون شرکت های دولتی، صورت میطرح، ترتیب، تصویب و اجرای بودجۀ شرکت، مطابق احکام 

 ارائه گزارش

 تم:چهل و هفمادۀ 

اجراآت، عواید و مصارف خویش را طور ماهوار به ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست گزارش  مکلف است، شرکت( 1)

 ارائه نماید. ،جمهوری اسلامی افغانستان

( این ماده 1گزارش مندرج فقرۀ ) ( ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان مکلف است،2) 

 ارائه نماید. ،کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به شورای عالی اقتصادی ورا توحید و طور ربعوار 

 تهیه و نشر نماید. ،های دولتیمکلف است، گزارش سالانۀ خویش را مطابق احکام قانون شرکت شرکت (3)

 

 فصل پنجم

 احکام متفرقه

 انحلال و تصفیۀ شرکت

 م:شتچهل و همادۀ 

های دولتی براساس پیشنهاد وزارت مالیه، شرکت، مطابق احکام قانون شرکت( ادغام، انقسام، واگذاری یا انحلال 1)

 گیرد.صورت می ،هیئت نظارت و تصویب کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستانموافقۀ 

( مراحل تصفیه و تطبیق حسابات در شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی و طرزالعمل مربوط، صورت 2)

 گیرد.می
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 ایجاد سیستم الکترونیکی و نگهداری اسناد

 :چهل و نهم مادۀ

استفادۀ بعدی اسناد مالی، حسابی و حقوقی، مطابق احکام قانون شرکت های ( شرکت جهت ثبت، نگهداری و 1)

 برد.دولتی، سیستم الکترونیکی را به تفکیک هارد و سافت کاپی ایجاد و بکار می

 گردد. ( سیستم نگهداری اسناد شرکت، جهت ارائه گزارش و معلومات مورد نیاز به ادارات ذیربط وصل )لینک( می2)

 یتایجاد ویب سا

 :پنجاهممادۀ 

ها، ابتکارات، تشویق کارکنان و فراهم نمودن زمینۀ رقابت سالم، مطابق آورد شرکت جهت نشر فعالیت ها، دست

 نماید.احکام قانون شرکت های دولتی، ویب سایت را ایجاد می

 اسناد مدار اعتبار

 م:یکپنجاه و  مادۀ

نامه ها، اسناد حواله و سایر اسناد مالی شرکت که مطابق احکام موافقت، قرارداد ها، اموال منقول و غیرمنقولاسناد 

 باشد.قانون امضاء گردیده باشد، مدار اعتبار می

 حفظ اسرار شرکت

 وم:پنجاه و دمادۀ 

ولتی، های دمالی، مطابق احکام قانون شرکت )مفتیشن( و بررسان شرکت ، کارکناناعضای هیئت مدیره، مسؤولین

 باشند.شرکت میمکلف به حفظ اسرار 

 تعدیل اساسنامه

 م:سوپنجاه و مادۀ 

احکام این اساسنامه به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت و تصویب کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان ( 1)

 .می گرددهای دولتی، تعدیل مطابق احکام قانون شرکت

های دولتی، احکام قانون احکام قانون شرکت با حکمی از احکام این اساسنامهصورت تشخیص عدم مطابقت در( 2)

 شود.رجح دانسته میهای دولتی مُشرکت

 مُهر و نشان

 م:چهارپنجاه و مادۀ 

 باشد.شرکت، دارای مُهر و نشان مخصوص می

 انفاذ تاریخ 

 م:پنجپنجاه و مادۀ 

 گردد.می ،در جریدۀ رسمی نافذ این اساسنامه از تاریخ  نشر



 

 حکم
س جمهوری اسلامی افغانستان رئی  

نفت و گاز افغانستانشرکت دولتی  اساسنامۀدر مورد انفاذ   

(2662) :شماره  

  03/9/9099: تاریخ

اول : مادۀ  

(  ؤرخ 27شاارنر)   به اساانم  باا ب را  ه  نفد ت گنز افغننساا ن  شاات د لتی   اساانساا ن  

نل) تب یب اااا(  55( فبل ت   5لاخل  لن   افغننس ن  به ااااجره ری اسا  نبی   18/9/1999

 لارم. ر   اتلید) اسد،   ظاگ

 مادۀ دوم:

دۀ  ذ  ر لر جتی  اسنس ن  نبی   جره ری اسالن   افغننسا ن  ت   ن  این حکم هرتا) بن  با ب 

 گتلل.رسر  نشت 

 محمد اشرف غنی 

افغانستان  اسلامی رئیس جمهوری  



 

 مصوبۀ

 کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان

نفت و گاز افغانستانشرکت دولتی  اساسنامۀدر مورد طرح   

 (67شماره: )

 98/9/9099تاریخ: 

 ا لر جلس ر نفد ت گنز افغننس ن شت د لتی    اسنس ن   نبی   جره ری اسلن   افغننس ن ، طتح 

 تب یب قتار لال. (  نل)   رل55( فبل ت  5خ یش به لاخل   18/9/1999 ؤرخ 

 

 محمد اشرف غنی 

 رئیس جمهوری اسلامی افغانستان 
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 افغانستان گاز نفت و دولتی  شرکتاساسنامۀ 
 فصل اول

 احکام عمومی

 مبنی

 اول:مادۀ 

 های دولتی، وضع گردیده است.حکام مواد پنجم و ششم قانون شرکتاین اساسنامه در روشنی ا

 اهداف شرکت

 دوم:مادۀ 

 نماید:گاز افغانستان به منظور تحقق اهداف ذیل، فعالیت می شرکت دولتی نفت و

 گاز. و واد نفتیتوزیع انواع م و رشد خدمات تورید، تذخیر توسعه و -۱
 ی وـای ملـستندردهاز مطابق ـگ واد نفتی وـم روشـو ف وزیع معیاریـت ،ورید، انتقال، نگهداریـتدارک، ت -2

 .بین المللی
گیری شرکت، جهت تحقق اهداف انکشاف ملی، رشد اقتصادی، توسعۀ اجتماعی و فراهم نمودن زمینۀ سهم  -3

 ایجاد شغل.

 گذاری خصوصی در شرکت.فراهم نمودن زمینۀ جذب سرمایه  -4

 مالی شرکت. بنیه تقویت کسب منفعت و -5

 اصطلاحات

 سوم:مادۀ 

که در این اساسنامه از آن تذکر بعمل آمده است، همان های دولتی لاحات مندرج مادۀ سوم قانون شرکتاصط

 نماید.مفاهیم را افاده می

 نام اختصاری

 چهارم:مادۀ 

 شود.یاد می ،نام شرکته این اساسنامه ب در گاز افغانستانو دولتی نفت ( شرکت ۱)

 گردد.یاد می ،های دولتی در این اساسنامه به نام هیئت نظارت( هیئت نظارت شرکت2)

 دفتر شرکت

 پنجم:مادۀ 

عندالضرورت در نقاط مختلف کشور تأسیس شده  های آنو نمایندگی بودهدفتر مرکزی شرکت در شهر کابل 

 تواند.می
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 یت شرکتصخش

 ششم:مادۀ 

 باشد.میمستقل بیلانس حسابی و شخصیت حکمی دارای شرکت، 

 رعایت اسناد تقنینی

 هفتم: مادۀ

های دولتی، این اساسنامه و سایر اسناد نون اساسی افغانستان، قانون شرکتقا های خود احکامشرکت در فعالیت

 نماید.تقنینی مرتبط را رعایت می

 های شرکتوظایف و صلاحیت

 هشتم:مادۀ 

 باشد:های ذیل میدارای وظایف و صلاحیت ،شرکت( ۱)

 مربوط. انکشافی و مالی بازسازی، های عملیاتی، تجارتی،پلانلوایح، برنامه ها و تطبیق  و طرح -۱

 ثر وؤم های تصویب شده طورگاز طبق برنامه ها وپلان انواع مواد نفتی و و فروش نگهداری، تورید، تدارک -2

 ون جهت ثبات قیم.مص

 ی پذیرفته شده به مشتریان.ستندردها و هاپرچون طبق معیار گاز طور عمده و عرضه انواع مواد نفتی و -3

 .با تکنالوژی عصری گاز، مجهز نگهداری وتوزیع مواد نفتی و ، سیتم هایاستراتیژیک ،ذخایراحتیاطیایجاد  -4

 به مشتریان. مواد نفتی وگازتوزیع پرچون  فروش و سازی ذخایرکوچک، جهت فعال سروی، ایجاد و -5

 .در نقاط مورد نیاز گاز د نفتی وتوزیع موا و محلاتانکشاف زیربناها  سروی و -6

  داشته. و ظرفیت های دست، منابع ها اموال منقول و غیر منقول استفاده درست از -7

 و اداری.نیکی فراهم نمودن زمینه ارتقای سطح دانش و مهارت کارکنان در بخش های مسلکی، تخ -8

 عواید جلب رضایت مشتریان.و  ثر بازاریابی جهت ارتقای سطح ؤاستفاده از روش های م -9

و تهیه مواد مورد ضرورت با ادارات دولتی، غیر دولتی و سایر تورید شده ولات محصعرضۀ عقد قرار داد  -۱1

 اشخاص حقیقی و حکمی با در نظر داشت احکام اسناد تقنینی مربوط.

 بازسازی و تجهیز متداوم تمام بخش های شرکت با استفاده از تکنالوژی عصری. -۱۱

 .در بخش های مسلکی، تخنیکی، فنی و اداری مربوط ی کارکنانکاری برافراهم نمودن تسهیلات  -۱2

 ونیت، کیفیت، رقابت و حفظ محیط زیست.یت شرکت مبتنی بر اصل مؤثریت، مصفعال ۀتوسع -۱3

 مطابق اسناد تقنینی. ، دهیو گزارش ایجاد سیستم مؤثر و شفاف مالی، حسابی، تدارکاتی -۱4

 .مربوطهای گذاری سکتور خصوصی در فعالیتجلب سرمایه -۱5

ه ب ،این اساسنامه و قبل از فروش سهاممنقول و غیر منقول مربوط را بعد از انفاذ  اموالشرکت مکلف است،  (2)

 نرخ روز  تثبیت و تعیین ارزش نماید. 
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کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان، مطابق احکام قانون، فروش و انتقال  تصویبازاموال غیرمنقول شرکت، بعد  (3)

 تواند.شده می

 تواند، اموال منقول و غیر منقول مازاد مربوط را بعد از تأیید هیئت نظارت به کرایه یا اجاره دهد.شرکت می  (4)

 فصل دوم

 سرمایه و سهام شرکت

 سرمایه

 نهم:مادۀ 

و  هشت صدمیلیون و و چهل و نو صد  پنج میلیارد وه ( ن9.549.535.716ُ)مبلغ ، ( مجموع سرمایۀ شرکت۱)

 باشد.افغانی می صد و شش هفتهزار و  سی و پنج

 باشد.م میسه هزارده ( ۱1.111) ( سرمایۀ شرکت منقسم به2)

 گذاری سهامقیمت

 دهم:مادۀ 

افغانی بوده که بعد از تقسیم مجموع و پنج صد  هزارو سه بیست  (23.511)( ارزش اسمی هر سهم مبلغ ۱)

 گردد.سرمایه بر سهام، تعیین می
 گیرد.( تعدیل ارزش اسمی سهم به اساس پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت، صورت می2)
و مُهر شرکت به نام  ل مالیومسؤ امضای رئیس کمیتۀ اجرایی و( اسناد سهم بعد از پرداخت کامل ارزش آن به 3)

 گردد.ثبت و صادر می ،سهامدار

حاوی ارزش سهام، اسم و موقعیت دفتر مرکزی شرکت، اسم و نمبر تذکرۀ شخص که سهم  ،( سند سهم شرکت4)

 باشد.شود و تعداد سهامی که سند متذکره متضمن آن است، میبرایش صادر می

 سهامداران شرکت

 یازدهم:مادۀ 

 باشد.میدولتی  مداراسه ،در شرکت ،مالیه وزارت (۱)

به پیشنهاد وزارت مالیه و تصویب کابینۀ خصوصی ادارات دولتی و اشخاص حقیقی و حکمی  ها، ( وزارت2)

 د.نتوانبوده می ی افغانستان به حیث سهامدار شرکت،جمهوری اسلام

وزارت مالیه و تصویب کابینۀ جمهوری  ۀشرکت به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت، موافق ۀ( سرمای3)

 اسلامی افغانستان تزئید یا تنقیص شده می تواند.

 باشد.متناسب به اندازۀ سهم آن می شرکت، ( مسؤولیت و صلاحیت سهامدار4)

 شرکت می تواند، شرکت تابعه )فرعی( را مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، تأسیس نماید. (5)
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 مفاد انتقال سهام و توزیع

  دوازدهم:مادۀ 

 های دولتی، صورت می گیرد.ام شرکت، مطابق احکام قانون شرکت( صدور و فروش سه۱)

به  اعم از دولتی و خصوصی( خرید، فروش و انتقال سهم میان سهامداران و سایر اشخاص حقیقی و حکمی 2)

بعد از ثبت در دفتر سهام شرکت، تأیید هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت یا مجمع عمومی سهامداران شرکت، 

 باشد.مدار اعتبار می
( هرگاه انتقال سهم بنابر دلایل مؤجه صورت گرفته نتواند، هیئت مدیره بعد از تأیید هیئت نظارت به استرداد 3)

 نماید.قیمت سهم، اقدام می
 ع عمومی سهامداران صورت( نحوۀ استفاده از مفاد به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت و تصویب مجم4)

 گیرد.می

 اموال منقول و غیرمنقول به حیث سهم

 سیزدهم:مادۀ 

بعد از تأیید هیئت مدیره  و ارزش تعیین ظفؤمتوسط کمیتۀ  ،اموال منقول و غیرمنقول درصورت ضرورت شرکت

 تواند.و تصویب هیئت نظارت و مجمع عمومی سهامداران به حیث سهم، قبول شده می

 ذخایر مالیایجاد 

 چهاردهم:مادۀ 

غیرمنقول، توسعۀ فعالیت ها، ارتقای  منقول و به منظور اعمار، ترمیم و احیای مجدد اموال ،تواندشرکت می( ۱)

 ظرفیت و تشویق کارکنان مربوط از مفاد خالص خویش ذخایر ذیل را ایجاد نماید:
 ذخیرۀ توسعوی از یک الی پانزده فیصد. -۱
 یک الی سه فیصد. ذخیرۀ تشویقی از -2

 .ذخیرۀ احتیاطی از یک الی دو فیصد -3

 تواند.بیشتر بوده نمی ،مفاد خالص شرکت( بیست فیصد %21)( این ماده از ۱( ذخایر مندرج فقرۀ )2)

 نماید.می مدیریت ،( هیئت مدیره از طرز استفادۀ ذخایر مندرج این ماده3)

 استفاده از سرمایه

 پانزدهم:مادۀ 

بعد از موافقۀ وزارت مالیه و منظوری هیئت نظارت از سرمایۀ اصلی و مفاد خالص جهت بهبود و  ،تواندمیشرکت 

تی های دولر مصارف، مطابق احکام قانون شرکتو سای بعد از تادیۀ مالیه، محصول، دیونتوسعۀ فعالیت هدفمند 

 و این اساسنامه استفاده نماید.
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 حساب بانکی

 شانزدهم:مادۀ 

های قانون شرکتمربوط، مطابق احکام تواند، جهت نگهداری سرمایه و انجام فعالیت های اقتصادی رکت می( ش۱)

 دولتی، حساب  بانکی را در داخل کشور افتتاح نماید.
هیئت نظارت، توسط کمیتۀ منظوری و پالیسی تأیید شدۀ هیئت مدیره  مطابق ،( استفاده از حساب بانکی2)

 گیرد.میاجرائی، صورت 

 حقوق و امتیازات

 هفدهم:مادۀ 

ز طرف ا ای دولتی توسط کمیتۀ اجرائی طرح،هن شرکت( حقوق و امتیازات کارکنان شرکت با رعایت احکام قانو۱)

 گردد.و بعد از منظوری هیئت نظارت، تطبیق میهیئت مدیره تأیید 
شرکت با درنظرداشت خصوصیات و اهمیت شدۀ  مطابق قواعد داخلی منظور شرکت، ( اندازۀ مزد کارکنان2)

 ،وظیفه، وضعیت مالی شرکت، میزان مشارکت شرکت در اقتصاد ملی، براساس اهلیت و سطح مهارت کارکنان

 گردد.تعیین می
ام احک رنظرداشت منافع درازمدت شرکت، مطابق( اندازۀ مزد اعضای تمام وقت هیئت مدیره و کمیتۀ اجرائی با د3)

 گردد.می عیینت ،قانون شرکت های دولتی

 نامه ها و قرارداد هاعقد موافقت

 دهم:هجمادۀ 

مطابق احکام قانون  ،المللینتواند، جهت تحقق اهداف مندرج این اساسنامه با مؤسسات ملی و بیشرکت می

 ها را عقد نماید.های دولتی، قرارداد های مشارکت عامه و خصوصی، موافقتنامه ها و قرارداد شرکت

 ه و محصولمالیدیه أت

 نزدهم:مادۀ 

 شرکت مکلف است، مطابق احکام قوانین مربوط، مالیه و محصول را تأدیه نماید.

 فصل سوم

 تشکیلات شرکت 

 تشکیلات

 بیستم:مادۀ 

 متشکل است از:شرکت 

 .مجمع عمومی سهامداران -۱

 هیئت مدیره. -2

 کمیتۀ اجرائی. -3
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 سهامدارانمجمع عمومی 

 بیست و یکم:مادۀ 

 باشد.می سهامدارمتشکل از اشخاص حقیقی و حکمی  ،مجمع عمومی سهامداران

 های مجمع عمومی سهامدارانوظایف و صلاحیت

 بیست و دوم:مادۀ 

اعمال و  ءاجرا قانون شرکت های دولتی خویش را مطابق احکاممجمع عمومی سهامداران، وظایف و صلاحیت های  

 نماید.می

 کسب نظر هیئت مدیره و ثبت تصامیم

 بیست و سوم:مادۀ 

در موارد سکتوری و تخصصی، نظر هیئت مدیره را  تصمیماتخاذ تواند، جهت سهامداران می مجمع عمومی (۱)

 نماید. کسب

 سهمامداران در دفتر مخصوص، ثبت می گردد. تصامیم مجمع عمومی ( 2)

 هیئت نظارت 

 بیست و چهارم:مادۀ 

 و ءاجرا های خویش راو وظایف و صلاحیت های دولتی تعیینکام قانون شرکتاعضای هیئت نظارت، مطابق اح

 نمایند.اعمال می

 هیئت مدیره

 پنجم: بیست ومادۀ 

 اءهای دولتی ایفقانون شرکتمطابق احکام  شرکت، در مدیریت ( هیئت مدیره، نقش مرکزی و استراتیژیک را۱)

 نماید.می

 باشد. ( هیئت مدیره به هیئت نظارت و مجمع عمومی سهامداران، پاسخگو می2)

 ت مدیرهئهیدر  شرایط عضویت

 بیست و ششم:مادۀ 

برای نامزد عضویت هیئت مدیره، علاوه بر شرایط مندرج قانون شرکت های دولتی، داشتن حداقل سند لیسانس 

 باشد.می طفعالیت شرکت، نیز شرهای اقتصاد، منجمنت یا رشته مربوط یکی از رشته

 ترکیب هیئت مدیره

 بیست و هفتم:مادۀ 

 باشد.صورت تاق میه مرکب از سه الی هفت عضو ب ،هیئت مدیرۀ شرکت( ۱)

ادۀ م ط مندرجایهای دولتی و رعایت شرت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت( یک ثلث اعضای غیراجرائی هیئ2)

 د.نگردبیست و ششم این اساسنامه، تعیین می
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 استعفاء

 بیست و هشتم:مادۀ 

 توانند، استعفاء دهند.های دولتی میت مدیره، مطابق احکام قانون شرکتاعضای اجرائی و غیراجرائی هیئ

 های هیئت مدیرهوظایف و صلاحیت

 بیست و نهم:مادۀ 

 نماید.اعمال میو  ءاجرا وظایف و صلاحیت های خویش را مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، ،هیئت مدیره

 دهی از تدویر جلسهاطلاع

 سی ام:مادۀ 

( 45از تاریخ، وقت و مکان تدویر جلسه به هیئت مدیره حداقل ) ،( رئیس کمیتۀ اجرائی شرکت مکلف است۱)

 ساعت قبل از تدویر جلسه اطلاع دهد، مگر اینکه اعضای هیئت مدیره طور دیگر موافقه نمایند.

دعوت نماید، در این صورت  مربوطاز مسؤولین شرکت جهت اشتراک در جلسات  ،تواند( هیئت مدیره می2)

 باشند.أی میمسؤولین شرکت بدون حق ر

 هیئت مدیرهجلسات 

 سی و یکم:مادۀ 

 گردد.دایر می ،های دولتیت مدیره، مطابق احکام قانون شرکتجلسات هیئ

 ارائه شکایت

 وم:سی و دمادۀ 

توانند، شکایت خویش را در ارتباط به امور شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های اشخاص حقیقی و حکمی می

رئیس کمیتۀ اجرائی ارائه نمایند. در صورت عدم قناعت به تصمیم رئیس کمیتۀ اجرائی،  دولتی و این اساسنامه به

 ت نظارت مراجعه نمایند.ئتوانند به هیمی

 استخدام متخصصین

 م:سی و سومادۀ 

ظارت، مطابق ت نالمللی شرکت، به پیشنهاد کمیتۀ اجرائی، تأیید هیئت مدیره و تصویب هیئ( متخصصین بین۱)

 گردند.استخدام می ،های دولتی و سایر اسناد تقنینیقانون شرکتاحکام 

رعایت احکام قانون  با مربوطرا جهت تطبیق بهتر اهداف و پالیسی تواند، متخصصین داخلی ( شرکت می2)

 استخدام نماید. ،های دولتیشرکت

 تشکیل کمیتۀ اجرائی 

 م:چهارسی و مادۀ 

 کمیتۀ اجرائی شرکت متشکل است از:

 رئیس عمومی )رئیس اجرائی( شرکت به حیث رئیس. -۱
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 شرکت به حیث عضو.عملیاتی و تخنیکی  مسؤول -2

 شرکت به حیث عضو. اداری و تجارتی مسؤول -3

 بازاریابی شرکت به حیث عضو. مسؤول -4

 رئیس کمیتۀ اجرائی 

 م:سی و پنجمادۀ 

 باشد.شرکت می( رئیس کمیتۀ اجرائی ممثل قانونی و مسؤول پیشبرد امور ۱)

برای مدت سه سال تعیین و ایفای  ،های دولتی، مطابق احکام قانون شرکت( رئیس و اعضای کمیتۀ اجرائی2)

 باشد.ها صرف برای یک دورۀ دیگر مجاز مینمایند. تعیین مجدد آنوظیفه می

 وظایف و صلاحیت های کمیتۀ اجرائی 

 م:سی و ششمادۀ 

 نماید.اعمال می و اجراء ،صلاحیت های خود را مطابق احکام قانون شرکت های دولتی( کمیتۀ اجرائی وظایف و ۱)
 نماید.( کمیتۀ اجرائی به منظور تنظیم امور اجرائی در هفته یک یا دو بار، جلسه دایر می2)

 باشد.( نصاب تدویر جلسه کمیتۀ اجرائی، حضور اکثریت اعضای آن می3)

 گردد.می مربوط، ثبتدفتر  در به اکثریت آرای اعضای حاضر جلسه اتخاذ و ( تصامیم کمیتۀ اجرائی4)

 کارکنان شرکت ، تبدیلی و عزلاستخدام

 تم:سی و هفمادۀ 

های دولتی در مشوره با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و کارکنان شرکت، مطابق احکام قانون شرکت( ۱)

خدمات ملکی از فهرست اشخاص واجد شرایط، مطابق قواعد داخلی منظور شدۀ شرکت استخدام، تبدیل و عزل 

 گردند. می

 باشد.بل تطبیق نمی( قانون کارکنان خدمات ملکی بر مسؤولین و سایر کارکنان شرکت، قا2) 

 تطبیق پروژه ها از طریق مشارکت عامه و خصوصی

 م:شتهسی و مادۀ 

یق تطب ،تواند، مطابق احکام قانون مشارکت عامه و خصوصی، پروژه های مربوط را با سکتور خصوصیشرکت می

 نماید.

 وظایف کمیتۀ بررسی )تفتیش(

 م:نهسی و مادۀ 

 نماید.می اجراءمطابق احکام قانون شرکت های دولتی، وظایف خویش را کمیتۀ بررسی ) تفتیش(، 
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 فصل چهارم

 امور مالی و حسابی

 سال مالی

 م:چهلمادۀ 

 گردد.ختم می ،سال مالی شرکت از اول جدی آغاز و در سی ام قوس سال بعدی

 دهیگزارش سیستم حسابداری وتهیۀ 

 م:یکچهل و مادۀ 

( و IFRSدهی مالی )المللی گزارش، مطابق معیارهای بیندهی مالی شرکتگزارش سیستم حسابداری و

 گردد.های پیشنهادی هیئت نظارت، تهیه میرهنمود

 استفاده از جدول معیارهای حسابات مالی

 وم:چهل و دمادۀ   

در اجرای امور مالی و حسابی  که توسط هیئت نظارت تهیه گردیده ( شرکت از جدول معیارهای حسابات مالی۱)

 نماید.استفاده می

را تطبیق نموده و سیستم حسابات مالی  (Double-Entry( شرکت مکلف است، سیستم حسابداری دوطرفه )2)

 کمپیوتری )الکترونیکی( را بر اساس پیشنهاد ارائه شده از طرف هیئت نظارت، عملی نماید.

 بررسی ) تفتیش( صورت حسابات

 م:سوچهل و مادۀ 

 گردد.( صورت حساب سالانۀ شرکت در هر سال بررسی می۱)
 ردد.می گ کام قانون شرکت های دولتی، بررسیطابق اح( حسابات مالی شرکت از جانب بررس )مفتش( مالی، م2)

 گردد.ارائه می ،( صورت حسابات مالی بررسی شدۀ شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی3)

ون مطابق احکام قان ،صورت ضرورت توسط ادارۀ عالی تفتیش( فعالیت های اقتصادی، مالی و حسابی شرکت در 4)

 .بررسی می گردد، ادارۀ عالی تفتیش

 بررس )مفتش(استخدام 

 م:چهارچهل و مادۀ 

خارج از شرکت، مطابق احکام قانون  ،کار بررس ) مفتش( مالیمزداستخدام، عزل، نحوۀ عقد قرارداد و پرداخت 

 گیرد.شرکت های دولتی، صورت می

 توزیع مفاد سهام

 م:پنجچهل و مادۀ 

موافقۀ قبلی هیئت نظارت،  باتواند، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی و این اساسنامه ( هیئت مدیره می۱)

 پالیسی مفاد سهام سرمایه را اعلام و زمینۀ تأدیه آنرا از طرف شرکت فراهم نماید.
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 گیرد.( توزیع مفاد سهام شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، صورت می2)

 بودجۀ شرکت

 م:ششچهل و مادۀ 

 گیرد.قانون شرکت های دولتی، صورت میطرح، ترتیب، تصویب و اجرای بودجۀ شرکت، مطابق احکام 

 ارائه گزارش

 تم:چهل و هفمادۀ 

اجراآت، عواید و مصارف خویش را طور ماهوار به ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست گزارش  مکلف است، شرکت( ۱)

 ارائه نماید. ،جمهوری اسلامی افغانستان

( این ماده ۱گزارش مندرج فقرۀ ) ( ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان مکلف است،2) 

 ارائه نماید. ،کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شورای عالی اقتصادی وبه ربعوار را توحید و طور 

 نماید. تهیه و نشر ،دولتیهای شرکتمکلف است، گزارش سالانۀ خویش را مطابق احکام قانون  شرکت (3)

 فصل پنجم

 احکام متفرقه

 انحلال و تصفیۀ شرکت

 م:شتچهل و همادۀ 

های دولتی براساس پیشنهاد وزارت مالیه، شرکت، مطابق احکام قانون شرکت( ادغام، انقسام، واگذاری یا انحلال ۱)

 گیرد.صورت می ،موافقۀ هیئت نظارت و تصویب کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان

( مراحل تصفیه و تطبیق حسابات در شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی و طرزالعمل مربوط، صورت 2)

 گیرد.می

 که اموالتور آن فعالیت می نمود، در صورتی( وزارت صنعت و تجارت که تصدی مواد نفتی و گاز مایع در سک3)

 را در تصرف داشته باشد، مکلف است، آن را به شرکت تسلیم نماید.منقول یا غیر منقول تصدی یا اسناد آن ها 

 ایجاد سیستم الکترونیکی و نگهداری اسناد

 :چهل و نهم مادۀ

( شرکت جهت ثبت، نگهداری و استفادۀ بعدی اسناد مالی، حسابی و حقوقی، مطابق احکام قانون شرکت های ۱)

 برد.سافت کاپی ایجاد و بکار میدولتی، سیستم الکترونیکی را به تفکیک هارد و 

 گردد. ( سیستم نگهداری اسناد شرکت، جهت ارائه گزارش و معلومات مورد نیاز به ادارات ذیربط وصل )لینک( می2)

 ایجاد ویب سایت

 :پنجاهممادۀ 

ابق مطها، ابتکارات، تشویق کارکنان و فراهم نمودن زمینۀ رقابت سالم، آورد شرکت جهت نشر فعالیت ها، دست

 نماید.احکام قانون شرکت های دولتی، ویب سایت را ایجاد می
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 اسناد مدار اعتبار

 م:یکپنجاه و  مادۀ

نامه ها، اسناد حواله و سایر اسناد مالی شرکت که مطابق احکام موافقت، قرارداد ها، اموال منقول و غیرمنقولاسناد 

 باشد.امضاء گردیده باشد، مدار اعتبار می ،قانون

 اسرار شرکتحفظ 

 وم:پنجاه و دمادۀ 

مالی، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی،  )مفتیشن( و بررسان شرکت ، کارکناناعضای هیئت مدیره، مسؤولین

 باشند.مکلف به حفظ اسرار شرکت می

 تعدیل اساسنامه

 م:سوپنجاه و مادۀ 

 ،انو تصویب کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستاحکام این اساسنامه به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت ( ۱)

 .می گرددهای دولتی، تعدیل مطابق احکام قانون شرکت

های دولتی، احکام قانون احکام قانون شرکت باحکمی از احکام این اساسنامه  درصورت تشخیص عدم مطابقت( 2)

 شود.رجح دانسته میهای دولتی مُشرکت

 مُهر و نشان

 م:چهارپنجاه و مادۀ 

 باشد.شرکت، دارای مُهر و نشان مخصوص می

 انفاذ تاریخ 

 م:پنجپنجاه و مادۀ 

و اساسنامۀ تصدی مواد نفتی و گاز مایع منتشرۀ جریدۀ رسمی  در جریدۀ رسمی نافذ این اساسنامه از تاریخ  نشر

 گردد.میلغو 31/7/۱366( مؤرخ 649شماره )

 



 

 

 

 حکم

 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

د آریانا افغان هوائی شرکتدر مورد انفاذ اساسنامۀ   

                                                 ( ۳۶۶۲شماره: )

۲۳/۹/۹۲۹۹تاریخ:   

 مادۀ اول:

رخ          ( ما 72)تااار  با  اساام مبایبۀ را  ا   د آریاناا اغاااه اایاشر تا    اساسنامۀ

( ماااد  55( غباا  ) )5 ابینااۀ هاراایرال اسااان اغاانهااااه باا  دا اا  ) 9/8999/ 81

 دارن.مرتبییب گ دید  اس ، منظیر

 مادۀ دوم:

این حکم اا ا  با مبیبۀ  ابینۀ هاریرال اسامر اغاانهاااه ) ماان اساسانامۀ ما  یر 

 .در ه یدۀ رسار نش  گ دد

 

 محمد اشرف غنی 

افغانستان اسالمیرئیس جمهوری   

 

  



 

 

 

 

 مصوبۀ

 کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان 

د آریانا افغان هوائی شرکت در مورد طرح اساسنامۀ  

 

                                        (                 ۳2شماره: )

۹/۹۲۹۹/ ۹1تاریخ:   

د آریانااا اغااااه ااایاشر  ابینااۀ هاراایرال اسااامر اغاانهااااه، ناا   اساساانامۀ 

( 55( غب  ) )5 ییش ب  دا   ) 8999/ 81/9را در هلهۀ م رخ ت    

 ماد  میرد تبییب ق ار داد.

 

 

 محمد اشرف غنی 

 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

 

 
 



 دآریانا افغان هوایی شرکتاساسنامۀ 

 فصل اول

 احکام عمومی

 مبنی

 مادۀ اول:

 مواد پنجم و ششم قانون شرکت های دولتی، وضع گردیده است.این اساسنامه در روشنی احکام 

 اهداف شرکت

 مادۀ دوم:

 نماید:می فعالیت ذیل، اهداف منظورتحقق به شرکت هوایی افغان آریانا د

 ازکشور خارجپست در داخل و  و اموال )کارگو( صنعت حمل و نقل هوایی مسافرین، رشدتوسعه و  -1

 المللی.  بین و ملی معیارهای تخنیکی و تعلیمی مطابقو خدمات  موقع به مصون و طور

بهه  خارجی هوایی داخلی ونقل، تخنیکی و تعلیمی در میدان های  حمل و معیاری خدمات عرضۀ -2

سهازمان بهین و  (ACAA)ادارۀ هوانهوردی ملکهی ی تعهدات پذیرفته شده مله اساس قواعد، اصول و

 .(IATAالمللی حمل و نقل هوایی )و انجمن بین  (ICAOالمللی هوانوردی ملکی )

توسهعۀ  فراهم نمودن زمینۀ سهم گیری شرکت، جهت تحقق اهداف انکشاف ملی، رشد اقتصهادی، -۳

 غل.شاجتماعی و ایجاد 

 فراهم نمودن زمینۀ جذب سرمایه گذاری خصوصی در شرکت. -۴

 .تقویت بنیه مالی شرکتکسب منفعت و -۵

 اصطلاحات

 مادۀ سوم:

مندرج مادۀ سوم قانون شرکت های دولتی که در این اساسنامه از آن تذکر بعمل آمده اصطلاحات ( 1)

 نماید.است، همان مفاهیم را افاده می

 نماید:( اصطلاحات آتی در این اساسنامه مفاهیم ذیل را افاده می2)

و حصهول اطمینهان از  طیارات مطهابق طرزالعمهل مربهو حفظ و مراقبت  عرضۀ خدمات تخنیکی: -1

شرکت های  برای  ت و ارائه مشوره های تخنیکیاطیار صحت بودن پرزه جات و سیستم های تخنیکی

 .هوائی



نظهارت و کنتهرول امهور پروازهها،  ،انجام پروازها قبیلاجرای فعالیت ها از  عرضۀ خدمات عملیاتی: -2

، پرسونل و تجهیهاات و تهیمین ارتباطهات بها بخه  ههای ها، مصونیت پروازسیم اوقات پروازتنظیم تق

 باشد.و ادارۀ هوانوردی ملکی میشرکت تخنیکی 

انجام فعالیهت و عرضهۀ خهدمات زمینهی در محوطهۀ میهدان ههوایی در  خدمات گروند هندلینگ: -۳

( و انجمهن بهین ICAOسازمان بین المللهی هوانهوردی ملکهی )مطابقت با اصول ودستورالعمل های 

خدمات مسافر و  های عمومی صورت گرفته و شامل حداقل بخ  (IATAالمللی حمل و نقل هوایی )

 باشد. کنترول بارمسافرین و سایر فعالیت مرتبط می بار، خدمات رمپ میدان هوایی،

  اختصارینام 

 مادۀ چهارم:

 شود.دراین اساسنامه بنام شرکت یاد می دآریانا افغان هوایی شرکت( 1)

 گردد.اساسنامه به نام هیئت نظارت یاد می( هیئت نظارت شرکت های دولتی دراین 2)

 دفتر شرکت

 مادۀ پنجم:

و نماینهدگی ههای آن عندالوهرورت در نقها  مختلهر کشهور  بودهدفتر مرکای شرکت در شهر کابل 

 تواند.تیسیس شده می

 شرکت شخصیت

 مادۀ ششم:

 .باشدمیبیلانس حسابی مستقل و شخصیت حکمی دارای شرکت، 

 رعایت اسناد تقنینی

 مادۀ هفتم:

شرکت در فعالیت های خود احکام قانون اساسی افغانستان، قانون شرکت های دولتی، این اساسهنامه و 

 نماید.را رعایت میبین المللی هوانوردی ملکی ۀ قبول شدسایر اسناد مرتبط 

 های شرکتوظایف و صلاحیت

 مادۀ هشتم:

 باشد:می ذیل های صلاحیت و وظایر دارای شرکت( 1)

 .مربو   مالی و انکشافی تجارتی، بازسازی، تخنیکی، عملیاتی، های پلان و ها برنامه تطبیق و طرح -1



، پست، طیور و حیوانات طور عرضه خدمات حمل و نقل هوایی مسافرین، لوازم سفر، اموال )کارگو( -2

اصهول و قواعهد بهین  هوانوردی ملکی کشور و رعایهت اسناد تقنینیبر  مبنی به موقع، مستریحمصون 

 کشور. خارج و داخل در المللی

ضۀ خدمات و تهیهۀ انهوام مهواد مهورد ضهرورت بها در نظرداشهت احکهام قهانون و عر داد قرار عقد -۳

 طرزالعمل مربو  با ادارات دولتی و غیر دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حکمی. 

 عرضه خدمات و اجرای امور خرید و فروش، اجهاره گهرفتن، بهه اجهاره دادن طیهارات، سازماندهی، -۴

غذا برای عمله پروازی و مسهافرین در حالهت ) سرویس  کترینگ روغنیات و جات، پرزه لوازم، اجناس،

 مربو  به خدمات حمل و نقل هوایی.پرواز( 

توافهق ادارۀ  مطهابق ،سهنتر مجهها تریننهگ هنگر و ورکشاپ های تخنیکهی و ترمیمهاتی و ایجاد -۵

ها جهت عرضۀ خدمات و حفهظ و مراقبهت طیهارات، وسهایط و هوانوردی ملکی و فعال نگهداشتن آن

 تجهیاات ضروری خدمات هوایی.

و لهوایح و طهرز کار مرتبط به  اسناد تقنینی احکام مطابق ،شرکت بخ  های کاری ساعات تنظیم -6

 .مربو  العمل های

 روش های مؤثر بازاریابی جهت ارتقای سطح عواید و جلب رضایت مشتریان.استفاده از  -7

 )کارگو( مطابق معیار ها و ستندرد های ملی و بین المللی.   تنظیم محمولۀ اموال -8

 در بخ  های مسلکی، تخنیکی و اداری.مربو  کارکنان  تسهیلات کاری برای فراهم نمودن  -9

شهرکت بها اسهتفاده از تکنهالو ی  بخ  ههای متداوم سیستم ها و سایرایجاد، بازسازی و تجهیا  -11

 .معاصر

داخهل و خهارج از کشهور بها کهارگیری  ههوائی گروند هندلینگ در میهدان ههای خدمات عرضۀ -11

 ثر و جدید.ؤتکنالو ی م

 شرکت. های دارائیو  املاک مراقبت و حفظ ،اداره -12

فراهم نمودن تسهیلات کاری برای کارکنان شهرکت در بخه  ههای مسهلکی، تخنیکهی، فنهی و  -1۳

 اداری. 

 .مربو سکتور خصوصی در فعالیت های  گذاری جلب سرمایه -1۴

 مطابق اسناد تقنینی مربو . اجناس و خدمات مورد ضرورت تهیه و تدارک -1۵

 تعیین معیار های استخدام مدیر امور حسابی. -16

 حسابی، تدارکاتی و گاارش دهی. تم مؤثر و شفاف مالی،ایجاد سیس -17

 عرضۀ خدمات تخنیکی و خدمات عملیاتی.   -18

 هوایی. تعیین نمایندۀ شرکت در میدان های  -19



این اساسنامه و قبل از فروش منقول و غیر منقول مربو  را بعد از انفاذ  اموال( شرکت مکلر است، 2)

 تثبیت و تعیین ارزش نماید.به نرخ روز سهام، 

کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان، مطابق احکهام قهانون،  صویب( اموال غیر منقول شرکت، بعد از ت۳)

 تواند.فروش و انتقال شده می

ید هیئت نظارت به کرایهه یها منقول مازاد مربو  را بعد از تائ تواند، اموال منقول و غیر( شرکت می۴)

 اجاره دهد.

مطابق نورم ها و طرزالعمل های بین  ،تهیه و تدارک اجناس و خدمات شرکت در حالات استثنائی( ۵)

 تواند.المللی صورت گرفته می

 شامل موارد ذیل می گردد: ( این ماده،۵( حالات استثنائی مندرج فقرۀ )6)

هیه  ت جهتیا خارجی  یاره در یکی از میدان های داخلی عارضه تخنیکی ط) اضطراری ( وقوم آنی  -1

 .یا به کرایه گرفتن طیاره جهت انتقال مسافرین آن و تدارک انجن و سایر ملامه 

ه تخنیکهی و در میدان هوایی جهت خریداری روغنیات، مواد سوخت، رفع عارضه نشست اضطراری -2

 .دیگر مواد مورد ضرورت

ن شهرایط یها خهارجی در صهورت نامسهاعد شهد در یکی از میدان ههای داخلهی نشست اضطراری -۳

 عمله و مسافرین برای مدت لازم. روازو مصونیت پ مترولو ی، حفظ سلامتی

بهه اموهای نماینهده شهرکت در میهدان ههای مصارف در حالات استثنایی مالی طی مراحل اسناد  -۴

 .یا اموای انجنیر موظر پرواز ازبه اموا کپتان پرو و در صورت عدم حوورداشت نماینده مربوطه

 فصل دوم

 سرمایه و سهام شرکت

 سرمایه

 مادۀ نهم:

 می باشد. ( افغانی2،۵11،111،111) دو میلیارد و پنجصد میلیون مبلغ شرکتۀ سرمای مجموم( 1)
 .باشدمی ( سهام۵1،111به ) منقسم شرکت ( سرمایۀ2)

 گذاری سهامقیمت

 مادۀ دهم:

 سهرمایه مجمهوم تقسهیم از بعهد که بوده ( افغانی۵1،111) هاار پنجاه مبلغ هرسهم اسمی ارزش (1)

 گردد. می تعیین برسهام،



 گیرد.تعدیل ارزش اسمی سهم به اساس پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت، صورت می( 2)

رئهیس جرایی، سرمحاسهب یها ( اسناد سهم بعد از پرداخت کامل ارزش آن به اموای رئیس کمیتۀ ا۳)

 گردد.هر شرکت به نام سهامدار ثبت و صادر میمالی و م

( سند سهم شرکت حاوی ارزش سهام، اسم و موقعیت دفتر مرکهای شهرکت، اسهم و نمبهر تهذکرۀ ۴)

 باشد.شود و تعداد سهامی که سند متذکره متومن آن است، میشخص که سهم برای  صادر می

 سهامداران شرکت

 مادۀ یازدهم:

 باشد.دولتی میسهامدار در شرکت، ارت مالیه، ( وز1)

به پیشنهاد وزارت مالیه و تصهویب  خصوصی و اشخاص حقیقی و حکمیدولتی  ( وزارت ها و ادارات2)

 توانند.کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به حیث سهامدار شرکت بوده می

وزارت مالیه و تصویب کابینۀ  موافقۀتییید هئیت نظارت، ، مدیره( سرمایه شرکت به پیشنهاد هیئت ۳)

 تواند.افغانستان تائید یا تنقیص شده میجمهوری اسلامی 

 باشد.متناسب به اندازۀ سهم آن می شرکت مدار( مسؤولیت و صلاحیت سها۴)

 انتقال سهام و توزیع مفاد

 مادۀ دوازدهم: 

 گیرد.صورت میم قانون شرکت های دولتی، ( صدور و فروش سهام شرکت، مطابق احکا1)

اعهم از دولتهی و  ( خرید، فروش و انتقال سهم میان سهامداران و سایر اشهخاص حقیقهی و حکمهی2)

به تییید هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت یا مجمع عمهومی سههامداران شهرکت، بعهد از  خصوصی

 باشد.ثبت در دفتر سهام شرکت، مدار اعتبار می
مؤجه صورت گرفته نتواند، هیئت مدیره بعد از تییید هیئهت نظهارت  ( هرگاه انتقال سهم بنابر دلایل۳)

 نماید.به استرداد قیمت سهم، اقدام می
مهع عمهومی ( نحوۀ استفاده از مفاد به پیشنهاد هیئت مهدیره، تیییهد هیئهت نظهارت و تصهویب مج۴)

 گیرد.سهامداران صورت می

 اموال منقول و غیرمنقول به حیث سهم

 مادۀ سیزدهم:

و بعد از تییید ارزش ، تعیین ظروم ۀتوسط کمیت ل و غیرمنقول در صورت ضرورت شرکتاموال منقو  

 تواند.هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت و مجمع عمومی سهامداران به حیث سهم قبول شده می

 



 ایجاد ذخایر مالی

 مادۀ چهاردهم:

غیرمنقول، توسهعۀ فعالیهت منقول و به منظور اعمار، ترمیم و احیای مجدد اموال  تواند( شرکت می1)

 ها، ارتقای ظرفیت و تشویق کارکنان مربو  از مفاد خالص خوی  ذخایر ذیل را ایجاد نماید:
 ذخیرۀ توسعوی از یک الی پاناده فیصد. -1

 ذخیرۀ تشویقی از یک الی سه فیصد. -2

  دو فیصد.ذخیرۀ احتیاطی از یک الی  -۳

 تواند.فیصد مفاد خالص شرکت بیشتر بوده نمی بیست (21 ٪ ( این ماده از )1( ذخایر مندرج فقرۀ )2)

 نماید.میدیریت ( هیئت مدیره از طرز استفادۀ ذخایر مندرج این ماده م۳)

 استفاده از سرمایه

 مادۀ پانزدهم:

بعد از موافقۀ وزارت مالیه و منظوری هیئت نظارت از سهرمایۀ اصهلی و مفهاد خهالص  ،تواندشرکت می

و سایر مصارف، مطابق احکهام  تادیۀ مالیه، محصول، دیونجهت بهبود و توسعۀ فعالیت هدفمند بعد از 

 استفاده نماید.ن شرکت های دولتی و این اساسنامه، قانو

 حساب بانکی

 مادۀ شانزدهم:

حکام قانون مربو ، مطابق ا ه و انجام فعالیت های اقتصادیتواند، جهت نگهداری سرمایمی( شرکت 1)

 بانکی را در داخل کشور افتتاح نماید. شرکت های دولتی، حساب
پالیسی تییید شدۀ هیئت مدیره و منظوری هیئت نظارت، توسهط  مطابق ،( استفاده از حساب بانکی2)

 گیرد.کمیتۀ اجرائی، صورت می

 ق و امتیازاتحقو

 مادۀ هفدهم:

( حقوق و امتیازات کارکنان شرکت با رعایت احکام قانون شرکت های دولتی توسط کمیتۀ اجرائهی 1)

 گردد.و بعد از منظوری هیئت نظارت، تطبیق میتائید هیئت مدیره  ،طرح از طرف
یات و صهمنظورشدۀ شرکت بها درنظرداشهت خصو مطابق قواعد داخلی ،شرکت ( اندازۀ ماد کارکنان2)

اهمیت وظیفه، وضعیت مالی شرکت، میاان مشارکت شرکت در اقتصاد ملی، براساس اهلیهت و سهطح 

 گردد.مهارت کارکنان تعیین می



( اندازۀ ماد اعوای تمام وقت هیئت مدیره و کمیتۀ اجرائی با درنظرداشت منافع درازمدت شهرکت، ۳)

 گردد.می تعیینمطابق احکام قانون شرکت های دولتی 

 عقد موافقت نامه ها و قرارداد ها

 مادۀ هجدهم:

مطابق احکهام ، المللیتواند، جهت تحقق اهداف مندرج این اساسنامه با مؤسسات ملی و بینشرکت می

قانون شرکت های دولتی، قرارداد های مشارکت عامه و خصوصی، موافقتنامه ها و قهرارداد هها را عقهد 

 نماید.

 و محصولمالیه  تأدیه

 مادۀ نزدهم:

 شرکت مکلر است، مطابق احکام قوانین مربو ، مالیه و محصول را تیدیه نماید.

 فصل سوم

 تشکیلات شرکت 

 تشکیلات

 مادۀ بیستم:

 متشکل است از:شرکت 

 .مجمع عمومی سهامداران -1

 هیئت مدیره. -2

 کمیتۀ اجرائی. -۳

 مجمع عمومی سهامداران

 مادۀ بیست و یکم:

 باشد.ص حقیقی و حکمی سهامدار میمتشکل از اشخا ،مجمع عمومی سهامداران

 وظایف و صلاحیت های مجمع عمومی سهامداران

 مادۀ بیست و دوم:

م قانون شرکت ههای دولتهی مجمع عمومی سهامداران، وظایر و صلاحیت های خوی  را مطابق احکا 

 نماید.اعمال میاجراء و 

 

 

 



 سب نظر هیئت مدیره و ثبت تصامیمک

 مادۀ بیست و سوم:

صصی، نظر هیئهت در موارد سکتوری و تخ د، جهت اتخاذ تصمیمتوانسهامداران میمجمع عمومی  (1)

 د.نمایمدیره را کسب 

 گردد.می در دفتر مخصوص، ثبت سهامدارانمجمع عمومی تصامیم ( 2)

 هیئت نظارت 

 مادۀ بیست و چهارم:

اعوای هیئت نظارت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی تعیین، وظایر و صلاحیت های خوی  را 

 نمایند.اعمال می اجراء و

 هیئت مدیره

 مادۀ بیست و پنجم:

قانون شهرکت ههای مطابق احکام  شرکت،دیریت ممرکای و استراتیژیک را دره، نق  ( هیئت مدیر1)

 نماید.میاء دولتی ایف

 باشد. ( هیئت مدیره به هیئت نظارت و مجمع عمومی سهامداران، پاسخگو می2)

 هیئت مدیرهدر  شرایط عضویت

 مادۀ بیست و ششم:

علاوه بر شرایط مندرج قانون شرکت های دولتی، داشتن حداقل سند  مدیرههیئت  یتعوو برای ناماد 

 باشد.شر  می یا رشته مربو  فعالیت شرکت نیامنجمنت  ،اقتصاد هایلیسانس یکی از رشته 

 ترکیب هیئت مدیره

 مادۀ بیست و هفتم:

 باشد.صورت تاق میه عوو ب سه الی هفت ئت مدیرۀ شرکت مرکب از ( هی1)

ط ایاعوای غیراجرائی هیئت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی و رعایت شهر( یک ثلث 2)

 گردند.مندرج مادۀ بیست و ششم این اساسنامه، تعیین می

 استعفاء

 مادۀ بیست و هشتم:

اسهتعفاء طابق احکام قانون شرکت ههای دولتهی ، ممی توانند اعوای اجرائی و غیراجرائی هیئت مدیره

 دهند.

 



 صلاحیت های هیئت مدیرهوظایف و 

 مادۀ بیست و نهم:

اعمهال اجهراء و  طابق احکام قانون شرکت های دولتیهیئت مدیره وظایر و صلاحیت های خوی  را م

 نماید.می

 اطلاع دهی از تدویر جلسۀ هیئت مدیره

 مادۀ سی ام:

هیئت مدیره حداقل  ( رئیس کمیتۀ اجرائی شرکت مکلر است، از تاریخ، وقت و مکان تدویر جلسه 1)

اطلام دهد، مگر اینکه اعوهای هیئهت مهدیره به اعوای هیئت مدیره ( ساعت قبل از تدویر جلسه ۴8)

 طور دیگر موافقه نمایند.

دعوت نمایهد، در ایهن  مربو تواند، از مسؤولین شرکت جهت اشتراک در جلسات ( هیئت مدیره می2)

 باشند.صورت مسؤولین شرکت بدون حق رأی می

 جلسات هیئت مدیره

 مادۀ سی و یکم:

 گردد.جلسات هیئت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی دایر می

 ارائه شکایت

 مادۀ سی و دوم:

توانند، شکایت خوی  را در ارتبا  به امور شرکت، مطابق احکهام قهانون اشخاص حقیقی و حکمی می

اجرائی ارائهه نماینهد. در صهورت عهدم قناعهت بهه شرکت های دولتی و این اساسنامه به رئیس کمیتۀ 

 نند به هیئت نظارت مراجعه نمایند.تواتصمیم رئیس کمیتۀ اجرائی، می

 استخدام متخصصین

 مادۀ سی و سوم:

المللی شرکت، به پیشنهاد کمیتۀ اجرائی، تیییهد هیئهت مهدیره و تصهویب هیئهت ( متخصصین بین1)

 گردند.دولتی و سایر اسناد تقنینی استخدام مینظارت، مطابق احکام قانون شرکت های 

ایت احکهام رع بامربو  تواند، متخصصین داخلی را جهت تطبیق بهتر اهداف و پالیسی ( شرکت می2)

 استخدام نماید. ،قانون شرکت های دولتی

 تشکیل کمیتۀ اجرائی 

 مادۀ سی و چهارم:

 کمیتۀ اجرائی شرکت متشکل است از:



 .اجرائی( شرکت به حیث رئیسرئیس عمومی )رئیس  -1

 .مالی و اداری شرکت به حیث عوو معاون -2

 .عملیاتی شرکت به حیث عوو معاون -۳

 .تجارتی شرکت به حیث عوو معاون -۴

 .معاون تخنیکی شرکت بحیث عوو -۵

 رئیس کمیتۀ اجرائی 

 مادۀ سی و پنجم:

 باشد.ممثل قانونی و مسؤول پیشبرد امور شرکت می ،( رئیس کمیتۀ اجرائی1)

مطابق احکام قانون شرکت های دولتی برای مدت سه سال تعیهین  ،( رئیس و اعوای کمیتۀ اجرائی2)

 باشد.ها صرف برای یک دورۀ دیگر مجاز مینمایند. تعیین مجدد آنو ایفای وظیفه می

 وظایف و صلاحیت های کمیتۀ اجرائی 

 مادۀ سی و ششم:

اجهراء و  مطابق احکام قهانون شهرکت ههای دولتهی( کمیتۀ اجرائی وظایر و صلاحیت های خود را 1)

 نماید.اعمال می

 نماید.( کمیتۀ اجرائی به منظور تنظیم امور اجرائی در هفته یک یا دو بار، جلسه دایر می2)

 باشد.کمیتۀ اجرائی، حوور اکثریت اعوای آن می ۀ( نصاب تدویر جلس۳)

  ثبهت در دفتهر مربهو ، بهه اکثریهت آرای اعوهای حاضهر جلسهه اتخهاذ و  ( تصامیم کمیتۀ اجرائهی۴)

 گردد.می

 کارکنان شرکت، تبدل و عزل استخدام  

 مادۀ سی و هفتم:

مطابق احکام قانون شرکت های دولتی در مشوره با کمیسیون مستقل اصهلاحات  ،( کارکنان شرکت1)

قواعهد داخلهی منظورشهدۀ شهرکت  مطهابقفهرست اشخاص واجهد شهرایط، اداری و خدمات ملکی از 

 گردند.استخدام، تبدیل وعال می

 باشد.( قانون کارکنان خدمات ملکی بر مسؤولین و سایر کارکنان شرکت، قابل تطبیق نمی2)

 تطبیق پروژه ها از طریق مشارکت عامه و خصوصی

 مادۀ سی و هشتم:

ه ههای مربهو  را بها سهکتور و تواند، مطابق احکام قهانون مشهارکت عامهه و خصوصهی، پهرشرکت می

 تطبیق نماید.، خصوصی



 وظایف کمیتۀ بررسی )تفتیش(

 مادۀ سی و نهم:

 نماید.می اجراء مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، وظایر خوی  را  ،کمیتۀ بررسی )تفتی (
 

 فصل چهارم

 امور مالی و حسابی

 سال مالی

 مادۀ چهلم:

 گردد.ختم می ،سی ام قوس سال بعدیسال مالی شرکت از اول جدی آغاز و در 

 دهیگزارش سیستم حسابداری و تهیۀ 

 مادۀ چهل و یکم:

مطهابق معیهار ههای بهین المللهی گاارشهدهی مهالی  ،دهی مالی شهرکت سیستم حسابداری و گاارش

(IFRSو رهنمود های پیشنهادی هیئت نظارت، تهیه می ).گردد 

 استفاده از جدول معیارهای حسابات مالی

 مادۀ چهل و دوم:  

( شرکت از جدول معیارهای حسابات مالی که توسط هیئت نظارت تهیه گردیهده، در اجهرای امهور 1) 

 نماید.مالی و حسابی استفاده می

( را تطبیق نمهوده و سیسهتم Double-Entry( شرکت مکلر است، سیستم حسابداری دوطرفه )2)

اساس پیشنهاد ارائه شده از طهرف هیئهت نظهارت، عملهی حسابات مالی کمپیوتری )الکترونیکی( را بر 

 نماید.

 بررسی ) تفتیش( صورت حسابات

 مادۀ چهل و سوم:

 گردد.( صورت حساب سالانۀ شرکت در هر سال بررسی می1)

 ،حسابات مالی شرکت از جانب بررس )مفت ( مالی، مطهابق احکهام قهانون شهرکت ههای دولتهی (2)

 گیرد.می بررسی

 گردد.ارائه می، طابق احکام قانون شرکت های دولتیحسابات مالی بررسی شدۀ شرکت، م( صورت ۳)

مطهابق ، تفتی ( فعالیت های اقتصادی، مالی و حسابی شرکت در صورت ضرورت توسط ادارۀ عالی ۴)

 .رددگمی بررسیاحکام قانون ادارۀ عالی تفتی ، 



  استخدام بررس )مفتش( 

 مادۀ چهل و چهارم:

مفهت ( مهالی خهارج از شهرکت، مطهابق کار بررس )ماد رارداد و پرداخت عال، نحوۀ عقد قاستخدام، 

 گیرد.احکام قانون شرکت های دولتی، صورت می

 توزیع مفاد سهام

 مادۀ چهل و پنجم:

تواند، مطابق احکام قانون شرکت های دولتهی و ایهن اساسهنامه بها موافقهۀ قبلهی ( هیئت مدیره می1)

 را از طرف شرکت فراهم نماید. پالیسی مفاد سهام و سرمایه را اعلام و زمینۀ تیدیه آنهیئت نظارت، 

 گیرد.ون شرکت های دولتی، صورت می( توزیع مفاد سهام شرکت، مطابق احکام قان2)

 بودجۀ شرکت

 مادۀ چهل و ششم:

 گیرد.صورت میطرح، ترتیب، تصویب و اجرای بودجۀ شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، 

 ارائه گزارش

 مادۀ چهل و هفتم:

، گاارش اجراآت، عواید و مصارف خوی  را طور ماهوار به ریاست عمومی ادارۀ ستمکلر ا شرکت( 1)

 د.ارائه نمای ،وری اسلامی افغانستانامور ریاست جمه

( 1مندرج فقرۀ )لامی افغانستان مکلر است، گاارش ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری اس( 2)

ارائهه ، کابینۀ جمهوری اسهلامی افغانسهتانشورای عالی اقتصادی و این ماده را توحید و طور ربعوار به 

 نماید.

نشهر  دولتی تهیهه و ، گاارش سالانۀ خوی  را مطابق احکام قانون شرکت هایاستشرکت مکلر ( ۳)

 د.نمای

 فصل پنجم

 احکام متفرقه

 انحلال و تصفیۀ شرکت

 چهل و هشتم:مادۀ 

مطابق احکام قانون شرکت های دولتی براساس پیشهنهاد  ،شرکت ادغام، انقسام، واگذاری یا انحلال (1)

 گیرد.صورت می ،وزارت مالیه، موافقۀ هیئت نظارت و تصویب کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان



دولتهی و طرزالعمهل ( مراحل تصفیه و تطبیق حسابات در شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های 2)

 گیرد.مربو ، صورت می

 ایجاد سیستم الکترونیکی و نگهداری اسناد

 مادۀ چهل و نهم:

( شرکت جهت ثبت، نگهداری و استفادۀ بعدی اسناد مالی، حسابی و حقوقی، مطابق احکهام قهانون 1)

 برد.میایجاد و بکار کی را به تفکیک هارد و سافت کاپی، شرکت های دولتی، سیستم الکترونی

( سیستم نگهداری اسناد شرکت، جهت ارائه گاارش و معلومات مورد نیهاز بهه ادارات ذیهربط وصهل 2)

 گردد. )لینک( می

 ایجاد ویب سایت

 مادۀ پنجاهم:

ها، ابتکارات، تشویق کارکنان و فهراهم نمهودن زمینهۀ رقابهت آورد شرکت جهت نشر فعالیت ها، دست

 نماید.های دولتی، ویب سایت را ایجاد میسالم، مطابق احکام قانون شرکت 

 اسناد مدار اعتبار

 مادۀ پنجاه و یکم:

شرکت کهه  امه ها، اسناد حواله و سایر اسناد مالی تنوافقمقرارداد ها،  اموال منقول و غیرمنقول،اسناد 

 باشد.امواء گردیده باشد، مدار اعتبار می، مطابق احکام قانون

 حفظ اسرار شرکت

 و دوم:مادۀ پنجاه 

و بررسان )مفتشین( مالی، مطابق احکام قانون شرکت شرکت کارکنان  مسؤولین، اعوای هیئت مدیره، 

 باشند.های دولتی، مکلر به حفظ اسرار شرکت می

 تعدیل اساسنامه

 مادۀ پنجاه و سوم:

 احکام این اساسنامه به پیشنهاد هیئت مدیره، تیییهد هیئهت نظهارت و تصهویب کابینهۀ جمههوری( 1)

 .می گرددم قانون شرکت های دولتی، تعدیل مطابق احکا ،اسلامی افغانستان

، های دولتیاحکام قانون شرکت با حکمی از احکام این اساسنامه  در صورت تشخیص عدم مطابقت( 2)

   شود.رجع دانسته میاحکام قانون شرکت های دولتی مُ

 

 



 مُهر و نشان

 مادۀ پنجاه و چهارم:

 باشد.و نشان مخصوص میشرکت، دارای مُهر 

 انفاذ تاریخ 

 :پنجممادۀ پنجاه و 

منتشهرۀ  آریانها افغهان ههوایی شهرکت جریدۀ رسمی نافذ و اساسهنامۀ داز تاریخ نشر در  این اساسنامه

و تعدیل برخی از مواد اساسنامۀ د آریانا افغان هوائی 2۳/12/1۳91( مؤرخ117۳جریدۀ رسمی شماره )

 گردد.لغو می26/12/1۳92( مؤرخ 1128شماره )شرکت منتشرۀ جریدۀ رسمی 

 



 

 حکم
س جمهوری اسلامی افغانستان رئی  

پنبه و روغن نباتی بُست هلمندشرکت دولتی  اساسنامۀدر مورد انفاذ   

(4622) :شماره  

  03/9/9099: تاریخ

اول : مادۀ  

( مؤرخ 27شماره ) به اساس مصوبۀرا که  پنبه و روغن نباتی بُست هلمند شرکت دولتی اساسنامۀ

اده تصویب     ( م55( فصل و ) 5داخل )لامی افغانستان به     جمهوری اس  کابینۀ 18/9/1999

 دارم.ور می ردیده است، منظ گ

 مادۀ دوم:

دۀ مذکور در جری ۀاساسنامکابینۀ جمهوری اس لامی افغانس نان و متن  این حکم همراه با مص وبۀ

 گردد.رسمی نشر 

 محمد اشرف غنی 

افغانستان  اسلامی رئیس جمهوری  



 

 مصوبۀ

 کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان

پنبه و روغن نباتی بُست هلمندشرکت دولتی  اساسنامۀدر مورد طرح   

 (67شماره: )

 98/9/9099تاریخ: 

 هلمند پنبه و روغن نباتی بُستشرکت دولتی  اساسنامۀکابینۀ جمهوری اس لامی افغانستان، رر  

 تصویب قرار داد. ( ماده مورد55( فصل و )5خویش به داخل ) 18/9/1999مؤرخ  را در جلسۀ

 

 محمد اشرف غنی 

 رئیس جمهوری اسلامی افغانستان 
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 بست هلمندباتی نپنبه و روغن  دولتی شرکتاساسنامۀ 

 فصل اول

 احکام عمومی

 مبنی

 اول:مادۀ 

 این اساسنامه در روشنی احکام مواد پنجم و ششم قانون شرکت های دولتی، وضع گردیده است.

 اهداف شرکت

 دوم:مادۀ 

 نماید:به منظور تحقق اهداف ذیل، فعالیت می بست هلمندپنبه و روغن نباتی شرکت دولتی 

 تقات دانه های تیلی.شم سایر وتولید انواع روغن، صابون  ،رشد و توسعه صنعت پروسس پخته دانه دار -1

تولید و پروسس پخته محلوج، لنتر، تیل خام، روغن، کنجاره، صابون و پوستک مطابق معیارهای پذیرفته  -2

 شده.

به مبتنی براصل مفیدیت، مؤثریت، کیفیت و نرشد محصولات زراعتی و صنعتی پ سهم گیری در روند -3

 رقابت.

تصادی، توسعه اجتماعی قفراهم نمودن زمینۀ سهم گیری شرکت، جهت تحقق اهداف انکشاف ملی، رشد ا -۴

 و ایجاد شغل.

 جذب سرمایه گذاری خصوصی در شرکت.فراهم نمودن زمینۀ  -۵

 .بنیه مالی شرکتتقویت کسب منفعت و  -۶

 اصطلاحات

 سوم:مادۀ 

اصطلاحات مندرج مادۀ سوم قانون شرکت های دولتی که در این اساسنامه از آن تذکر بعمل آمده است، همان 

 نماید.مفاهیم را افاده می

 اختصارینام 

 چهارم:مادۀ 

 شود.میاین اساسنامه بنام شرکت یاد  در  بست هلمند دولتی پنبه و روغن نباتی ( شرکت 1)

 گردد.( هیئت نظارت شرکت های دولتی در این اساسنامه به نام هیئت نظارت یاد می2)

 دفتر شرکت

 پنجم:مادۀ 

و نمایندگی های آن عندالضرورت در نقاط مختلف کشور تأسیس  بوده لشکر گاهدفتر مرکزی شرکت در شهر 

 تواند.شده می
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 شرکتشخصیت 

 ششم:مادۀ 

 .مستقل می باشدبیلانس حسابی  وشخصیت حکمی دارای شرکت، 

 رعایت اسناد تقنینی

 هفتم: مادۀ

اساسنامه و سایر این شرکت در فعالیت های خود احکام قانون اساسی افغانستان، قانون شرکت های دولتی، 

 نماید.را رعایت می بوطاسناد تقنینی مر

 های شرکتوظایف و صلاحیت

 هشتم:مادۀ 

 باشد:های ذیل میشرکت دارای وظایف و صلاحیت ( 1)

 .مربوطانکشافی و مالی بازسازی، های عملیاتی، تجارتی، طرح و تطبیق لوایح، برنامه ها و پلان -1

 تکنالوژی عصری. استفاده ازباز سازی و تجهیز متداوم تمام بخش های شرکت با  -2

 بوبات تیلی.پوستک و سایر ح و کنجاره، لنتر صابون، روغن، تیل، دانه دار، تولید پخته پروسس -3

حقیقی  اشخاصسایر  و غیر دولتی مورد ضرورت با ادارات دولتی، تهیه موادو  عقد قرارداد عرضه محصولات -۴

 با درنظرداشت احکام اسناد تقنینی مربوط. و حکمی

 و ستندرد های ملی و بین المللی.معیارها رعایت  شده مطابقمحصولات تولید بسته بندی  -۵

 فراهم نمودن زمینه ارتقای سطح دانش و مهارت کارکنان در بخش های مسلکی، تخنیکی و اداری. -۶

 ذیرفته شده.معیارهای پ و تعیین قیمت تمام شد محصولات تولیدی مطابق نورم -۷

یابی و تقویت روابط زنجیره ای با زارعین،  جهت ارتقای سطح عواید و جلب استفاده از روش های مؤثر بازار -۸

 رضایت مشتریان .

 .با رعایت اصل محیط زیست رقابت ،شرکت مبنی بر اصل مفیدیت، مؤثریتتوسعه فعالیت های اساسی  -۹

  .مطابق اسناد تقنینی دهیلی، حسابی، تدارکاتی و گزارشایجاد سیستم مؤثر و شفاف ما -1۰

 تخنیکی، فنی و اداری.های مسلکی، فراهم نمودن تسهیلات کاری برای کارکنان مربوط در بخش -11

 .ی سکتور خصوصی در فعالیت های مربوطجلب سرمایه گذار -12

به  ،مربوط را بعد از انفاذ این اساسنامه و قبل از فروش سهاممنقول و غیر منقول  اموال( شرکت مکلف است، 2)

 و تعیین ارزش نماید.تثبیت نرخ روز 

، فروش و مهوری اسلامی افغانستان، مطابق احکام قانونجکابینۀ وال غیر منقول شرکت، بعد از تصویب ( ام3)

 انتقال شده می تواند.

 ( شرکت می تواند، اموال منقول و غیر منقول مازاد مربوط را بعد از تایید هیئت نظارت به کرایه یا اجاره دهد.۴)

 فصل دوم
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 سرمایه و سهام شرکت

 سرمایه

 نهم:مادۀ 

یکصد و هفتاد هزار و شش صت وشولیون یهفده مهشتصد و ( ۸1۷.۰۶۶.1۷3)مجموع سرمایۀ شرکت مبلغ ( 1)

 افغانی می باشد.و سه 

 باشد.هزار سهم مییکصد  ( 1۰۰،۰۰۰سرمایۀ شرکت منقسم به صد )( 2)

 گذاری سهامیمتق

 مادۀ دهم:

افغاانی باوده کاه بعاد از تقسایم مجماوع و یکصدو هفتاد هزار هشت ( ۸.1۷۰( ارزش اسمی هر سهم مبلغ )1)

 گردد.سرمایه بر سهام، تعیین می
 گیرد.( تعدیل ارزش اسمی سهم به اساس پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت، صورت می2)

مالی و مُهر شرکت به نام  مسؤول( اسناد سهم بعد از پرداخت کامل ارزش آن به امضای رئیس کمیتۀ اجرایی، 3)

 گردد.سهامدار ثبت و صادر می

شرکت حاوی ارزش سهام، اسم و موقعیت دفتر مرکزی شرکت، اسم و نمبار تاذکرۀ شاخه کاه ( سند سهم ۴)

 باشد.شود و تعداد سهامی که سند متذکره متضمن آن است، میسهم برایش صادر می

 سهامداران شرکت

 یازدهم:مادۀ 

 باشد.می دولتی  مدار اسه  ، در شرکتت مالیهروزا( 1)

به پیشنهاد وزارت مالیه و تصویب کابینۀ خصوصی و اشخاص حقیقی و حکمی دولتی ادارات  ،( وزارت ها2)

 د.نتوانجمهوری اسلامی افغانستان به حیث سهامدار شرکت دولتی بوده می

( سرمایه شرکت به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت، موافقه وزارت مالیه و تصویب کابینۀ جمهوری 3)

 تنقیه شده می تواند.اسلامی افغانستان تزئید یا 

 متناسب به اندازۀ سهم آن می باشد.شرکت ( مسؤولیت و صلاحیت سهامدار ۴)

 انتقال سهام و توزیع مفاد

  دوازدهم:مادۀ 

 ( صدور و فروش سهام شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، صورت می گیرد.1)

به اعم از دولتی و خصوصی ( خرید، فروش و انتقال سهم میان سهامداران و سایر اشخاص حقیقی و حکمی 2)

تأیید هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت یا مجمع عمومی سهامداران شرکت، بعد از ثبت در دفتر سهام 

 باشد.شرکت، مدار اعتبار می
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گرفته نتواند، هیئت مدیره بعد از تأیید هیئت نظارت به استرداد ( هرگاه انتقال سهم بنابر دلایل مؤجه صورت 3)

 نماید.قیمت سهم، اقدام می
( نحوۀ استفاده از مفاد به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت و تصویب مجمع عمومی سهامداران ۴)

 گیرد.صورت می

 اموال منقول و غیرمنقول به حیث سهم

 سیزدهم:مادۀ 

و بعد از تأیید هیئت ارزش تعیین  مؤظفکمیته  توسطغیرمنقول در صورت ضرورت شرکت اموال منقول و 

 تواند.مدیره و تصویب هیئت نظارت و مجمع عمومی سهامداران به حیث سهم قبول شده می

 ایجاد ذخایر مالی

 چهاردهم:مادۀ 

غیرمنقول، توسعۀ فعالیت ها، ارتقای منقول و تواند به منظور اعمار، ترمیم و احیای مجدد اموال شرکت می( 1)

 ظرفیت و تشویق کارکنان مربوط از مفاد خاله خویش ذخایر ذیل را ایجاد نماید:
 ذخیرۀ توسعوی از یک الی پانزده فیصد. -1

 ذخیرۀ تشویقی از یک الی سه فیصد. -2

 ذخیرۀ احتیاطی از یک الی دو فیصد. -3

 تواند.بیشتر بوده نمی ،فیصد مفاد خاله شرکتبیست ( %2۰( این ماده از )1( ذخایر مندرج فقرۀ )2)

 نماید.میدیریت ادۀ ذخایر مندرج این ماده م( هیئت مدیره از طرز استف3)

 استفاده از سرمایه

 پانزدهم:مادۀ 

تواند بعد از موافقۀ وزارت مالیه و منظوری هیئت نظارت از سرمایۀ اصلی و مفاد خاله جهت بهبود و شرکت می

تی و سایر مصارف، مطابق احکام قانون شرکت های دول بعد از تادیۀ مالیه، محصول، دیونتوسعۀ فعالیت هدفمند 

 .و این اساسنامه استفاده نماید

 حساب بانکی

 شانزدهم:مادۀ 

، مطابق احکام قانون شرکت مربوطهای اقتصادی و انجام فعالیت هنگهداری سرمای تواند، جهت( شرکت می1)

 های دولتی، حساب  بانکی را در داخل کشور افتتاح نماید.
نظارت، توسط کمیتۀ هیئت منظوری و سی تأیید شدۀ هیئت مدیره پالی ( استفاده از حساب بانکی مطابق2)

 گیرد.اجرائی، صورت می
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 حقوق و امتیازات

 هفدهم:مادۀ 

طرح، از ( حقوق و امتیازات کارکنان شرکت با رعایت احکام قانون شرکت های دولتی توسط کمیتۀ اجرائی 1)

 گردد.و بعد از منظوری هیئت نظارت، تطبیق می تأییدهیئت مدیره طرف 
 شدۀ شرکت با درنظرداشت خصوصیات و اهمیت مطابق قواعد داخلی منظور ،شرکت( اندازۀ مزد کارکنان 2)

وظیفه، وضعیت مالی شرکت، میزان مشارکت شرکت در اقتصاد ملی، براساس اهلیت و سطح مهارت کارکنان 

 گردد.تعیین می
 مدت شرکت، مطابق رنظرداشت منافع دراز( اندازۀ مزد اعضای تمام وقت هیئت مدیره و کمیتۀ اجرائی با د3)

 گردد.میتعیین  ،احکام قانون شرکت های دولتی

 نامه ها و قرارداد هاعقد موافقت 

 دهم:هجمادۀ 

مطابق احکام قانون  ،المللیتواند، جهت تحقق اهداف مندرج این اساسنامه با مؤسسات ملی و بینشرکت می

 شرکت های دولتی، قرارداد های مشارکت عامه و خصوصی، موافقتنامه ها و قرارداد ها را عقد نماید.

 و محصول مالیهدیه تأ

 نزدهم:مادۀ 

 مکلف است، مطابق احکام قوانین مربوط، مالیه و محصول را تأدیه نماید.شرکت 

 

 فصل سوم

 تشکیلات شرکت 

 تشکیلات

 بیستم:مادۀ 

 متشکل است از:شرکت 

 .مجمع عمومی سهامداران -1

 هیئت مدیره. -2

 کمیتۀ اجرائی. -3

 مجمع عمومی سهامداران

 بیست و یکم:مادۀ 

 باشد.می سهامدارمتشکل از اشخاص حقیقی و حکمی  ، مجمع عمومی سهامداران
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 وظایف و صلاحیت های مجمع عمومی سهامداران

 بیست و دوم:مادۀ 

اجراء قانون شرکت های دولتی  خویش را مطابق احکاممجمع عمومی سهامداران، وظایف و صلاحیت های  

 اعمال می نماید.و

 کسب نظر هیئت مدیره و ثبت تصامیم

 سوم:بیست و مادۀ 

تصمیم در موارد سکتوری و تخصصی، نظر هیئت مدیره را اتخاذ تواند، جهت سهامداران میمجمع عمومی   (1)

 .دنمایکسب 

 .ثبت می گردد، در دفتر مخصوصسهامداران مجمع عمومی تصامیم   (2) 

 هیئت نظارت 

 بیست و چهارم:مادۀ 

اجراء وظایف و صلاحیت های خویش را  و کام قانون شرکت های دولتی تعییناعضای هیئت نظارت، مطابق اح

 نمایند.اعمال میو

 هیئت مدیره

 پنجم: بیست ومادۀ 

قانون شرکت های دولتی حکام به امطابق در مدیریت شرکت،  تیژیک را ( هیئت مدیره، نقش مرکزی و استرا1)

 نماید.میء ایفا

 باشد. ( هیئت مدیره به هیئت نظارت و مجمع عمومی سهامداران، پاسخگو می2)

 در هیئت مدیره شرایط عضویت

 بیست و ششم:مادۀ 

اقل سند ولتی، داشتن حدبرای نامزد عضویت هیئت مدیره، علاوه بر شرایط مندرج قانون شرکت های د

 باشد.نیز شرط می ،فعالیت شرکتیا رشته مربوط منجمنت ، اقتصاد هایلیسانس یکی از رشته 

 ترکیب هیئت مدیره

 بیست و هفتم:مادۀ 

 باشد.بصورت تاق می عضو هفتمرکب از  سه  الی  ،ئت مدیرۀ شرکت( هی1)

 ط مندرجایهای دولتی و رعایت شر( یک ثلث اعضای غیراجرائی هیئت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت 2)

 د.نگردمادۀ بیست و ششم این اساسنامه، تعیین می

 استعفاء

 بیست و هشتم:مادۀ 

 توانند، استعفاء دهند.اعضای اجرائی و غیراجرائی هیئت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی می
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 وظایف و صلاحیت های هیئت مدیره

 بیست و نهم:مادۀ 

اعمال اجراء و وظایف و صلاحیت های خویش را مطابق احکام قانون شرکت های دولتی،  ،هیئت مدیره

 نماید.می

 اطلاع دهی از تدویر جلسه

 سی ام:مادۀ 

( ۴۸از تاریخ، وقت و مکان تدویر جلسه به هیئت مدیره حداقل ) ( رئیس کمیتۀ اجرائی شرکت مکلف است1)

 اینکه اعضای هیئت مدیره طور دیگر موافقه نمایند.ساعت قبل از تدویر جلسه اطلاع دهد، مگر 

دعوت نماید، در این صورت  مربوطت جهت اشتراک در جلسات از مسؤولین شرک تواند( هیئت مدیره می2)

 باشند.مسؤولین شرکت بدون حق رأی می

 هیئت مدیرهجلسات 

 سی و یکم:مادۀ 

 گردد.دایر می ،نون شرکت های دولتیجلسات هیئت مدیره، مطابق احکام قا

 ارائه شکایت

 وم:سی و دمادۀ 

توانند، شکایت خویش را در ارتباط به امور شرکت، مطابق احکام قانون شرکت اشخاص حقیقی و حکمی می

های دولتی و این اساسنامه به رئیس کمیتۀ اجرائی ارائه نمایند. در صورت عدم قناعت به تصمیم رئیس کمیتۀ 

 .نظارت مراجعه نمایند تئتوانند به هیاجرائی، می

 استخدام متخصصین

 م:سی و سومادۀ 

به پیشنهاد کمیتۀ اجرائی، تأیید هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت، شرکت المللی ( متخصصین بین1)

 گردند.استخدام می، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی و سایر اسناد تقنینی 

رعایت احکام قانون  با مربوطبهتر اهداف و پالیسی تواند، متخصصین داخلی را جهت تطبیق ( شرکت می2)

 استخدام نماید. ،شرکت های دولتی

 شکیل کمیتۀ اجرائی ت

 م:چهارسی و مادۀ 

 کمیتۀ اجرائی شرکت متشکل است از:

 رئیس عمومی )رئیس اجرائی( شرکت به حیث رئیس. -1

 مالی و اداری شرکت به حیث عضو.  لوؤمس -2

 عملیاتی شرکت به حیث عضو. مسؤول -3
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 تجارتی شرکت به حیث عضو.  مسؤول -۴

 رئیس کمیتۀ اجرائی 

 م:سی و پنجمادۀ 

 باشد.( رئیس کمیتۀ اجرائی ممثل قانونی و مسؤول پیشبرد امور شرکت می1)

برای مدت سه سال تعیین و ایفای  ،های دولتی( رئیس و اعضای کمیتۀ اجرائی مطابق احکام قانون شرکت 2)

 باشد.ها صرف برای یک دورۀ دیگر مجاز مینمایند. تعیین مجدد آنوظیفه می

 وظایف و صلاحیت های کمیتۀ اجرائی 

 م:سی و ششمادۀ 

اعمال اجراء و ( کمیتۀ اجرائی وظایف و صلاحیت های خود را مطابق احکام قانون شرکت های دولتی 1)

 نماید.می

 نماید.( کمیتۀ اجرائی به منظور تنظیم امور اجرائی در هفته یک یا دو بار، جلسه دایر می2)

 باشد.( نصاب تدویر جلسه کمیتۀ اجرائی، حضور اکثریت اعضای آن می3)

  گردد.میثبت  ، مربوطدفتر در به اکثریت آرای اعضای حاضر جلسه اتخاذ و  ( تصامیم کمیتۀ اجرائی۴)

 کارکنان شرکتو عزل  یتبدیلاستخدام 

 تم:سی و هفمادۀ 

در مشوره با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و ( کارکنان شرکت مطابق احکام قانون شرکت های دولتی 1)

استخدام، تبدیل و شدۀ شرکت  قواعد داخلی منظور خدمات ملکی از فهرست اشخاص واجد شرایط، مطابق

 عزل می گردند. 
 باشد.کارکنان خدمات ملکی بر مسؤولین و سایر کارکنان شرکت، قابل تطبیق نمی( قانون 2)

 تطبیق پروژه ها از طریق مشارکت عامه و خصوصی

 م:شتهسی و مادۀ 

 ،تواند، مطابق احکام قانون مشارکت عامه و خصوصی، پروژه های مربوط را با سکتور خصوصیشرکت می

 تطبیق نماید.

 تفتیش(وظایف کمیتۀ بررسی ) 

 م:نهسی و مادۀ 

 نماید.می جراء ت های دولتی، وظایف خویش را امطابق احکام قانون شرک ،تفتیش(کمیتۀ بررسی )
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 فصل چهارم

 امور مالی و حسابی

 سال مالی

 م:چهلمادۀ 

 گردد.ختم می ،سال مالی شرکت از اول جدی آغاز و در سی ام قوس سال بعدی

 سیستم حسابداری و گزارش دهیتهیۀ 

 م:یکچهل و مادۀ 

( و IFRSدهی مالی شرکت مطابق معیار های بین المللی گزارشدهی مالی ) سیستم حسابداری و گزارش

 گردد.رهنمود های پیشنهادی هیئت نظارت، تهیه می

 استفاده از جدول معیارهای حسابات مالی

 وم:چهل و دمادۀ   

( شرکت از جدول معیارهای حسابات مالی که توسط هیئت نظارت تهیه گردیده، در اجرای امور مالی و 1) 

 نماید.حسابی استفاده می

( را تطبیق نموده و سیستم حسابات Double-Entry( شرکت مکلف است، سیستم حسابداری دوطرفه )2)

 ه از طرف هیئت نظارت، عملی نماید.مالی کمپیوتری )الکترونیکی( را بر اساس پیشنهاد ارائه شد

 بررسی ) تفتیش( صورت حسابات

 م:سوچهل و مادۀ 

 گردد.( صورت حساب سالانۀ شرکت در هر سال بررسی می1)

بررسی  ،احکام قانون شرکت های دولتیحسابات مالی شرکت از جانب بررس )مفتش( مالی، مطابق ( 2)

 د.درگمی

 گردد.ارائه می ،شدۀ شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی( صورت حسابات مالی بررسی 3)

مطابق احکام  ،صورت ضرورت توسط ادارۀ عالی تفتیش( فعالیت های اقتصادی، مالی و حسابی شرکت در ۴)

 د.درگمیبررسی ، ادارۀ عالی تفتیشقانون 

  بررس )مفتش(استخدام 

 م:چهارچهل و مادۀ 

خارج از شرکت، مطابق احکام  ،بررس ) مفتش( مالی مزد کاروۀ عقد قرارداد و پرداخت استخدام، عزل، نح

 گیرد.ون شرکت های دولتی، صورت میقان
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 توزیع مفاد سهام

 م:پنجچهل و مادۀ 

ی هیئت نظارت، موافقۀ قبل باتواند، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی و این اساسنامه ( هیئت مدیره می1)

 سرمایه را اعلام و زمینۀ تأدیه آنرا از طرف شرکت فراهم نماید. پالیسی مفاد سهام 

 گیرد.( توزیع مفاد سهام شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، صورت می2)

 بودجۀ شرکت

 م:ششچهل و مادۀ 

 گیرد.های دولتی، صورت میطرح، ترتیب، تصویب و اجرای بودجۀ شرکت، مطابق احکام قانون شرکت 

 ارائه گزارش

 تم:چهل و هفمادۀ 

گزارش اجراآت، عواید و مصارف خویش را طور ماهوار به ریاست عمومی ادارۀ امور  ،ستشرکت مکلف ا (1)

 ارائه نماید.، ریاست جمهوری اسلامی افغانستان

( این ماده 1گزارش مندرج فقرۀ ) ،ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان مکلف است (2)

 ارائه نماید. ،کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستانشورای عالی اقتصادی و را توحید و طور ربعوار به 

 .دتهیه و نشر نمای ،احکام قانون شرکت های دولتیگزارش سالانۀ خویش را مطابق  ،ستشرکت مکلف ا  (3)

 صل پنجمف

 احکام متفرقه

 انحلال و تصفیۀ شرکت

 م:شتچهل و همادۀ 

مطابق احکام قانون شرکت های دولتی براساس پیشنهاد وزارت  شرکت،ادغام، انقسام، واگذاری یا انحلال  ( 1)

 گیرد.صورت می ،مالیه، موافقۀ هیئت نظارت و تصویب کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان

های دولتی و طرزالعمل مربوط،  ( مراحل تصفیه و تطبیق حسابات در شرکت، مطابق احکام قانون شرکت2)

 گیرد.صورت می

آن فعالیت می نمود، در صورتی که  پنبه و روغن نباتی هلمند در سکتور( وزارت صنعت و تجارت که تصدی 3)

را به شرکت تسلیم آن ، را در تصرف داشته باشد، مکلف استاموال منقول یا غیر منقول تصدی یا اسناد آن ها 

 نماید.

 الکترونیکی و نگهداری اسناد یجاد سیستما

 :چهل و نهم مادۀ

( شرکت جهت ثبت، نگهداری و استفادۀ بعدی اسناد مالی، حسابی و حقوقی، مطابق احکام قانون شرکت 1)

 برد.های دولتی، سیستم الکترونیکی را به تفکیک هارد و سافت کاپی ایجاد و بکار می
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( سیستم نگهداری اسناد شرکت، جهت ارائه گزارش و معلومات مورد نیاز به ادارات ذیربط وصل )لینک( 2)

 گردد. می

 ایجاد ویب سایت

 :پنجاهممادۀ 

ها، ابتکارات، تشویق کارکنان و فراهم نمودن زمینۀ رقابت سالم، آورد شرکت جهت نشر فعالیت ها، دست

 نماید.دولتی، ویب سایت را ایجاد میمطابق احکام قانون شرکت های 

 اسناد مدار اعتبار

 م:یکپنجاه و  مادۀ

شرکت که مطابق  اد حواله و سایر اسناد مالی وافقنامه ها، اسنم، قرارداد ها، اموال منقول و غیر منقولاسناد 

 باشد.امضاء گردیده باشد، مدار اعتبار می ،احکام قانون

 حفظ اسرار شرکت

 وم:پنجاه و دمادۀ 

مالی، مطابق احکام قانون شرکت های  ) مفتشین(و بررسانشرکت ، کارکنان اعضای هیئت مدیره، مسؤولین

 باشند.دولتی، مکلف به حفظ اسرار شرکت می

 تعدیل اساسنامه

 م:سوپنجاه و مادۀ 

اسلامی احکام این اساسنامه به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت و تصویب کابینۀ جمهوری  (1)

 .تواندشده میم قانون شرکت های دولتی، تعدیل افغانستان مطابق احکا

کام حا ای دولتیشرکت هقانون احکام  باحکمی از احکام این اساسنامه  درصورت تشخیه عدم مطابقت( 2)

 جح دانسته می شود.مردولتی  قانون شرکت های

 مُهر و نشان

 م:چهارپنجاه و مادۀ 

 باشد.نشان مخصوص میشرکت، دارای مُهر و 

 تاریخ انفاذ

 م:پنجپنجاه و مادۀ 

منتشرۀ  دهلمند دپنبی او نباتی غوریو مؤسسهاساسنامۀ   تاریخ  نشر در جریدۀ رسمی نافذ واین اساسنامه از 

 گردد.می لغو( 13۴۶)سال ( ۸۸جریدۀ رسمی شماره )

 



 

 حکم
س جمهوری اسلامی افغانستان رئی  

افغان کارتشرکت دولتی  اساسنامۀدر مورد انفاذ   

(5662) :شماره  

  03/9/9099: تاریخ

اول : مادۀ  

 کابینۀ 18/9/1999( مؤرخ 27شماره ) به اساس مصوبۀرا که  افغان کارت شرکت دولتی اساسنامۀ

ور ـردیده است، منظــاده تصویب گــ( م55( فصل و ) 5داخل )لامی افغانستان به ــجمهوری اس

 دارم.می

 مادۀ دوم:

دۀ مذکور در جری ۀاساسنامکابینۀ جمهوری اسـلامی افغانسـنان و متن  این حکم همراه با مصـوبۀ

 گردد.رسمی نشر 

 محمد اشرف غنی 

افغانستان  اسلامی رئیس جمهوری  



 

 مصوبۀ

 کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان

افغان کارتشرکت دولتی  اساسنامۀدر مورد طرح   

 (57شماره: )

 98/9/9099تاریخ: 

ؤرخ م را در جلسۀ افغان کارتشرکت دولتی  اساسنامۀکابینۀ جمهوری اسـلامی افغانسـتان، حر  

 تصویب قرار داد. ( ماده مورد55( فصل و )5خویش به داخل ) 18/9/1999

 

 محمد اشرف غنی 

 رئیس جمهوری اسلامی افغانستان 
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 شرکت دولتی افغان کارتاساسنامۀ 

 فصل اول

 احکام عمومی

 مبنی

 اول:مادۀ 

 های دولتی، وضع گردیده است.حکام مواد پنجم و ششم قانون شرکتاین اساسنامه در روشنی ا

 اهداف شرکت

 دوم:مادۀ 

 نماید:به منظور تحقق اهداف ذیل، فعالیت می افغان کارتشرکت دولتی 

 تجارتی به سطح ملی بر اساس اصل مفیدیت، موثریت و رقابت.شد و انکشاف امور ر -۱

 تجارتی و سایر کالاهای مورد نیاز طبق تقاضای مارکیت. اری صادرات و واردات اموال مجازتأمین خدمات معی -2

فراهم نمودن زمینه سهم گیری شرکت، جهت تحقق اهداف انکشاف ملی، رشد اقتصادی، توسعه اجتماعی و   -3

 ایجاد شغل.

 فراهم نمودن زمینه جذب سرمایه گذاری خصوصی در شرکت. -4

 مالی شرکت. نیهبُ تقویت کسب منفعت و -5

 اصطلاحات
 سوم:مادۀ 

که در این اساسنامه از آن تذکر بعمل آمده است، همان های دولتی لاحات مندرج مادۀ سوم قانون شرکتاصط

 نماید.مفاهیم را افاده می

 نام اختصاری

 چهارم:مادۀ 

 شود.نام شرکت یاد میه دراین اساسنامه ب دولتی افغان کارت( شرکت 1)

 گردد.های دولتی در این اساسنامه به نام هیئت نظارت یاد می( هیئت نظارت شرکت2)

 دفتر شرکت

 پنجم:مادۀ 

های آن عندالضرورت در نقاط مختلف کشور تأسیس شده و نمایندگی بوده کابلدفتر مرکزی شرکت در شهر 

 تواند.می
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 شرکت شخصیت

 ششم:مادۀ 

 باشد.بیلانس حسابی مستقل می و شخصیت حکمیدارای شرکت، 

 رعایت اسناد تقنینی

 هفتم: مادۀ

های دولتی، این اساسنامه و سایر اسناد اساسی افغانستان، قانون شرکتنون شرکت در فعالیت های خود احکام قا

 نماید.تقنینی مرتبط را رعایت می

 های شرکتوظایف و صلاحیت

 هشتم:مادۀ 

 باشد:های ذیل می، دارای وظایف و صلاحیتشرکت( 1)

 .مربوط انکشافی و مالی بازسازی، های عملیاتی، تجارتی،پلانلوایح، برنامه ها و تطبیق  و طرح -۱

 در کشور های همجوار و سایر کشورها.تجارتی واردات و صادرات اموال مجاز   -2

 زاقی، ساختمانی، صنعتی، الکترونیکی و مواد خام جهت تولیدات داخلی.تفروش اموال ار تورید و -3

 المللی.ابق معیارها و ستندرها ملی و بیند شده مطلیبسته بندی محصولات تو -4

 های مسلکی، تخنیکی و اداری.سطح دانش و مهارت کارکنان در بخشارتقای  ۀفراهم نمودن زمین -5

 ، تخنیکی، فنی و اداری.های مسلکیدر بخش مربوطفراهم نمودن تسهیلات کاری برای کارکنان  -6

 های شرکت با استفاده از تکنالوژی عصری.متداوم تمام بخش تجهیزباز سازی و  -7

 جهت ارتقای سطح عواید و جلب رضایت مشتریان.بازاریابی استفاده از روش های موثر  -8

 دهی مطابق اسناد تقنینی.لی، حسابی، تدارکاتی و گزارشایجاد سیستم مؤثر و شفاف ما -9

ی و حقیق اشخاصو سایر  غیر دولتی تهیه مواد مورد ضرورت با ادارات دولتی،و  محصولات ۀعرض عقد قرارداد -۱0

 حکمی با درنظرداشت احکام اسناد تقنینی مربوط.

 .مربوطجلب سرمایه گذاری سکتور خصوصی در فعالیت های  -۱۱

به نرخ  ،قبل از فروش سهام این اساسنامه ومنقول و غیر منقول مربوط را بعد از انفاذ  اموالشرکت مکلف است، ( 2) 

 روز  تثبیت و تعیین ارزش نماید.

 انتقال  فروش واحکام قانون، مطابق کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان،  صویببعد از تاموال غیرمنقول شرکت، ( 3)

 تواند.شده می

 بعد از تائید هیئت نظارت به کرایه یا اجاره دهد. تواند، اموال منقول و غیر منقول مازاد مربوط را میشرکت  (4)
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 فصل دوم

 سرمایه و سهام شرکت

 سرمایه

 نهم:مادۀ 

و سه  ادنود و یک میلیون و یکصد و دوازده هزار و هفتصد و هشت ( 3۱1۱۱21.13) مبلغ ،( مجموع سرمایۀ شرکت۱)

 باشد.افغانی می

 باشد.سهم میده هزار ( ۱01000) ( سرمایۀ شرکت منقسم به2)

 گذاری سهامقیمت

 دهم:مادۀ 

بوده که بعد از تقسیم مجموع سرمایه بر سهام، تعیین  افغانیده هزار ( 110111( ارزش اسمی هر سهم مبلغ )1)

 گردد.می
 گیرد.( تعدیل ارزش اسمی سهم به اساس پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت، صورت می2)
مالی و مُهر شرکت به نام  یس کمیتۀ اجرایی و مسؤول( اسناد سهم بعد از پرداخت کامل ارزش آن به امضای رئ3)

 گردد.ثبت و صادر می ،سهامدار

حاوی ارزش سهام، اسم و موقعیت دفتر مرکزی شرکت، اسم و نمبر تذکرۀ شخص که سهم  ،( سند سهم شرکت4)

 باشد.شود و تعداد سهامی که سند متذکره متضمن آن است، میبرایش صادر می

 سهامداران شرکت

 یازدهم:مادۀ 

 باشد.دولتی می سهامدار ،در شرکت ،ت مالیهار( وز1)

 فیصد در شرکت است. شصت (%01سهم سکتور خصوصی ) فیصد وچهل ( %41) ( سهم دولت2)

ها، ادارات دولتی و اشخاص حقیقی و حکمی خصوصی به پیشنهاد وزارت مالیه و تصویب کابینۀ جمهوری وزارت( 3)

 توانند.اسلامی افغانستان به حیث سهامدار شرکت، بوده می

وزارت مالیه و تصویب کابینۀ جمهوری  ۀپیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت، موافقسرمایه شرکت به ( 4)

 تواند.افغانستان تزئید یا تنقیص شده میاسلامی 

 باشد.متناسب به اندازۀ سهم آن می ،شرکت( مسؤولیت و صلاحیت سهامدار5)

 تواند، شرکت تابعه )فرعی( را مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، تأسیس نماید.( شرکت می0)

 انتقال سهام و توزیع مفاد

  دوازدهم:مادۀ 

 شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، صورت می گیرد.( صدور و فروش سهام 1)
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به خصوصی اعم از دولتی و ( خرید، فروش و انتقال سهم میان سهامداران و سایر اشخاص حقیقی و حکمی 2)

تأیید هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت یا مجمع عمومی سهامداران شرکت، بعد از ثبت در دفتر سهام شرکت، 

 باشد.یمدار اعتبار م
( هرگاه انتقال سهم بنابر دلایل مؤجه صورت گرفته نتواند، هیئت مدیره بعد از تأیید هیئت نظارت به استرداد 3)

 نماید.قیمت سهم، اقدام می
( نحوۀ استفاده از مفاد به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت و تصویب مجمع عمومی سهامداران صورت 4)

 گیرد.می

 و غیرمنقول به حیث سهم اموال منقول

 سیزدهم:مادۀ 

ره تأیید هیئت مدیو بعد از  ارزشتعیین  مؤظفتوسط کمیتۀ  ،اموال منقول و غیرمنقول درصورت ضرورت شرکت

 تواند.و تصویب هیئت نظارت و مجمع عمومی سهامداران به حیث سهم، قبول شده می

 ایجاد ذخایر مالی

 چهاردهم:مادۀ 

غیرمنقول، توسعۀ فعالیت ها، ارتقای منقول و تواند به منظور اعمار، ترمیم و احیای مجدد اموال شرکت می( 1)

 ظرفیت و تشویق کارکنان مربوط از مفاد خالص خویش ذخایر ذیل را ایجاد نماید:
 ذخیرۀ توسعوی از یک الی پانزده فیصد. -1
 ذخیرۀ تشویقی از یک الی سه فیصد. -2

 اطی از یک الی دو فیصد.خیرۀ احتیذ -3

 تواند.بیشتر بوده نمی ،مفاد خالص شرکت( بیست فیصد %21)( این ماده از 1( ذخایر مندرج فقرۀ )2)

 نماید.می مدیریت ،( هیئت مدیره از طرز استفادۀ ذخایر مندرج این ماده3)

 استفاده از سرمایه

 پانزدهم:مادۀ 

بعد از موافقۀ وزارت مالیه و منظوری هیئت نظارت از سرمایۀ اصلی و مفاد خالص جهت بهبود و  ،تواندشرکت می

ابق احکام قانون شرکت های ـارف، مطــایر مصـتوسعۀ فعالیت هدفمند بعد از تادیۀ مالیه، محصول، دیون و س

 دولتی و این اساسنامه استفاده نماید.

 حساب بانکی

 شانزدهم:مادۀ 

های مربوط، مطابق احکام قانون شرکتو انجام فعالیت های اقتصادی  هتواند، جهت نگهداری سرمایمی( شرکت 1)

 بانکی را در داخل کشور افتتاح نماید. دولتی، حساب
رائی، هیئت نظارت، توسط کمیتۀ اج منظوریپالیسی تأیید شدۀ هیئت مدیره و  ( استفاده از حساب بانکی مطابق2)

 گیرد.صورت می
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 حقوق و امتیازات

 هفدهم:مادۀ 

 طرح، از ( حقوق و امتیازات کارکنان شرکت با رعایت احکام قانون شرکت های دولتی توسط کمیتۀ اجرائی1)

 گردد.و بعد از منظوری هیئت نظارت، تطبیق میتأیید هیئت مدیره  طرف
درنظرداشت خصوصیات و اهمیت شدۀ شرکت با  مطابق قواعد داخلی منظور شرکت، ( اندازۀ مزد کارکنان2)

وظیفه، وضعیت مالی شرکت، میزان مشارکت شرکت در اقتصاد ملی، براساس اهلیت و سطح مهارت کارکنان 

 گردد.تعیین می
ام احک رنظرداشت منافع درازمدت شرکت، مطابق( اندازۀ مزد اعضای تمام وقت هیئت مدیره و کمیتۀ اجرائی با د3)

 گردد.می یینتع ،قانون شرکت های دولتی

 هانامه ها و قراردادعقد موافقت

 دهم:هجمادۀ 

م قانون مطابق احکا ،المللیتواند، جهت تحقق اهداف مندرج این اساسنامه با مؤسسات ملی و بینشرکت می

 های مشارکت عامه و خصوصی، موافقتنامه ها و قرارداد ها را عقد نماید.های دولتی، قراردادشرکت

 محصوله و مالیدیه أت

 نزدهم:مادۀ 

 شرکت مکلف است، مطابق احکام قوانین مربوط، مالیه و محصول را تأدیه نماید.

 فصل سوم

 تشکیلات شرکت 

 تشکیلات

 بیستم:مادۀ 

 متشکل است از:شرکت 

 .مجمع عمومی سهامداران -1

 هیئت مدیره. -2

 کمیتۀ اجرائی. -3

 جمع عمومی سهامدارانم

 بیست و یکم:مادۀ 

 باشد.می سهامدارمتشکل از اشخاص حقیقی و حکمی  ،سهامدارانمجمع عمومی 
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 های مجمع عمومی سهامدارانوظایف و صلاحیت

 بیست و دوم:مادۀ 

اعمال  ، اجراء وهای دولتیقانون شرکت خویش را مطابق احکامهای عمومی سهامداران، وظایف و صلاحیتمجمع 

 نماید.می

 کسب نظر هیئت مدیره و ثبت تصامیم

 بیست و سوم:مادۀ 

ی و تخصصی، نظر هیئت مدیره را در موارد سکتور اتخاذ تصمیمد، جهت توانسهامداران میمجمع عمومی  (1)

 نماید. کسب

 گردد.تصامیم مجمع عمومی سهامداران در دفتر مخصوص، ثبت می( 2)

 هیئت نظارت 

 بیست و چهارم:مادۀ 

 اجراء و های خویش راوظایف و صلاحیت های دولتی تعیین وکام قانون شرکت اعضای هیئت نظارت، مطابق اح

 نمایند.اعمال می

 هیئت مدیره

 پنجم: بیست ومادۀ 

 اءهای دولتی ایفقانون شرکتمطابق احکام  شرکت، مدیریت( هیئت مدیره، نقش مرکزی و استراتیژیک را در 1)

 نماید.می

 باشد. ( هیئت مدیره به هیئت نظارت و مجمع عمومی سهامداران، پاسخگو می2)

 در هیئت مدیره شرایط عضویت

 بیست و ششم:مادۀ 

برای نامزد عضویت هیئت مدیره، علاوه بر شرایط مندرج قانون شرکت های دولتی، داشتن حداقل سند لیسانس 

 باشد.نیز شرط می ،یا رشته مربوط فعالیت شرکت منجمنت، اقتصاد هاییکی از رشته 

 ترکیب هیئت مدیره

 بیست و هفتم:مادۀ 

 باشد.عضو بصورت تاق می سه الی هفتمرکب از  ،( هیئت مدیرۀ شرکت1)

ادۀ م ط مندرجایهای دولتی و رعایت شر( یک ثلث اعضای غیراجرائی هیئت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت 2)

 د.نگردبیست و ششم این اساسنامه، تعیین می

 استعفاء

 بیست و هشتم:مادۀ 

 توانند، استعفاء دهند.های دولتی میت مدیره، مطابق احکام قانون شرکتاعضای اجرائی و غیراجرائی هیئ
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 های هیئت مدیرهوظایف و صلاحیت

 بیست و نهم:مادۀ 

 نماید.اعمال می اجراء و های دولتی،خویش را مطابق احکام قانون شرکت هایوظایف و صلاحیت ،هیئت مدیره

 اطلاع دهی از تدویر جلسه

 سی ام:مادۀ 

( 48از تاریخ، وقت و مکان تدویر جلسه به هیئت مدیره حداقل ) ،رئیس کمیتۀ اجرائی شرکت مکلف است( 1)

 ساعت قبل از تدویر جلسه اطلاع دهد، مگر اینکه اعضای هیئت مدیره طور دیگر موافقه نمایند.

دعوت نماید، در این صورت  مربوطتواند، از مسؤولین شرکت جهت اشتراک در جلسات ( هیئت مدیره می2)

 باشند.أی میمسؤولین شرکت بدون حق ر

 هیئت مدیرهجلسات 

 سی و یکم:مادۀ 

 گردد.دایر می ،های دولتیت مدیره، مطابق احکام قانون شرکتجلسات هیئ

 ارائه شکایت

 وم:سی و دمادۀ 

های احکام قانون شرکت توانند، شکایت خویش را در ارتباط به امور شرکت، مطابقاشخاص حقیقی و حکمی می

رئیس کمیتۀ اجرائی ارائه نمایند. در صورت عدم قناعت به تصمیم رئیس کمیتۀ اجرائی،  دولتی و این اساسنامه به

 ت نظارت مراجعه نمایند.ئتوانند به هیمی

 استخدام متخصصین

 م:سی و سومادۀ 

ظارت، مطابق ت نالمللی شرکت، به پیشنهاد کمیتۀ اجرائی، تأیید هیئت مدیره و تصویب هیئ( متخصصین بین1)

 گردند.های دولتی و سایر اسناد تقنینی استخدام میقانون شرکتاحکام 

رعایت احکام قانون  با مربوطتواند، متخصصین داخلی را جهت تطبیق بهتر اهداف و پالیسی ( شرکت می2)

 استخدام نماید. ،های دولتیشرکت

 تشکیل کمیتۀ اجرائی 

 م:چهارسی و مادۀ 
 کمیتۀ اجرائی شرکت متشکل است از:

 .سیرئ ثیح به شرکت( یاجرائ سیرئ) یعموم سیرئ -1

 .عضو ثیح به شرکت یادار و یمال مسؤول -2

 .عضو ثیح به شرکت یاتیعمل مسؤول -3

 .عضو ثیح بهتجارتی شرکت  مسؤول -4
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 رئیس کمیتۀ اجرائی 

 م:سی و پنجمادۀ 

 باشد.( رئیس کمیتۀ اجرائی ممثل قانونی و مسؤول پیشبرد امور شرکت می1)

برای مدت سه سال تعیین و ایفای  ،های دولتی، مطابق احکام قانون شرکترئیس و اعضای کمیتۀ اجرائی (2)

 باشد.ها صرف برای یک دورۀ دیگر مجاز مینمایند. تعیین مجدد آنوظیفه می

 های کمیتۀ اجرائی وظایف و صلاحیت

 م:سی و ششمادۀ 

 نماید.اعمال می ، اجراء ومطابق احکام قانون شرکت های دولتی( کمیتۀ اجرائی وظایف و صلاحیت های خود را 1)
 نماید.( کمیتۀ اجرائی به منظور تنظیم امور اجرائی در هفته یک یا دو بار، جلسه دایر می2)

 باشد.( نصاب تدویر جلسه کمیتۀ اجرائی، حضور اکثریت اعضای آن می3)

 گردد.می مربوط، ثبتدفتر  حاضر جلسه اتخاذ و درت آرای اعضای به اکثری ( تصامیم کمیتۀ اجرائی4)

 کارکنان شرکت ، تبدیلی و عزلاستخدام

 تم:سی و هفمادۀ 

های دولتی در مشوره با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و ان شرکت، مطابق احکام قانون شرکتکارکن (1)

شرکت استخدام، تبدیل و عزل دۀ مطابق قواعد داخلی منظور ش ،واجد شرایطفهرست اشخاص خدمات ملکی از 

  گردند.می

 باشد.( قانون کارکنان خدمات ملکی بر مسؤولین و سایر کارکنان شرکت، قابل تطبیق نمی2)

 تطبیق پروژه ها از طریق مشارکت عامه و خصوصی

 م:شتهسی و مادۀ 

یق تطب ،سکتور خصوصیتواند، مطابق احکام قانون مشارکت عامه و خصوصی، پروژه های مربوط را با شرکت می

 نماید.

 وظایف کمیتۀ بررسی )تفتیش(

 م:نهسی و مادۀ 

 .نمایدمی جراءی، وظایف خویش را اهای دولتقانون شرکتمطابق احکام  ،کمیتۀ بررسی )تفتیش(

 فصل چهارم

 امور مالی و حسابی

 سال مالی

 م:چهلمادۀ 

 گردد.ختم می ،سال مالی شرکت از اول جدی آغاز و در سی ام قوس سال بعدی
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 دهیسیستم حسابداری و گزارشتهیۀ 

 م:یکچهل و مادۀ 

( و IFRSدهی مالی )المللی گزارشهای بینمطابق معیار ،دهی مالی شرکتسیستم حسابداری و گزارش

 گردد.های پیشنهادی هیئت نظارت، تهیه میرهنمود

 استفاده از جدول معیارهای حسابات مالی

 وم:چهل و دمادۀ 

در اجرای امور مالی و حسابی  که توسط هیئت نظارت تهیه گردیده شرکت از جدول معیارهای حسابات مالی( 1)

 نماید.استفاده می

را تطبیق نموده و سیستم حسابات مالی  (Double-Entry( شرکت مکلف است، سیستم حسابداری دوطرفه )2)

 رف هیئت نظارت، عملی نماید.کمپیوتری )الکترونیکی( را بر اساس پیشنهاد ارائه شده از ط

 بررسی )تفتیش( صورت حسابات

 م:سوچهل و مادۀ 

 گردد.( صورت حساب سالانۀ شرکت در هر سال بررسی می1)
 د.درگمیبررسی  ،های دولتیش( مالی، مطابق احکام قانون شرکت( حسابات مالی شرکت از جانب بررس )مفت2)

 گردد.ارائه می ،های دولتیمطابق احکام قانون شرکتدۀ شرکت، ( صورت حسابات مالی بررسی ش3)

ون مطابق احکام قان ،صورت ضرورت توسط ادارۀ عالی تفتیشهای اقتصادی، مالی و حسابی شرکت در ( فعالیت4)

 د.درگمی بررسی، ادارۀ عالی تفتیش

  بررس )مفتش(استخدام 

 م:چهارچهل و مادۀ 

از شرکت، مطابق احکام قانون مفتش( مالی خارج کار بررس ) مزدرارداد و پرداخت استخدام، عزل، نحوۀ عقد ق

 گیرد.های دولتی، صورت میشرکت

 توزیع مفاد سهام

 م:پنجچهل و مادۀ 

، ی هیئت نظارتموافقۀ قبل باهای دولتی و این اساسنامه تواند، مطابق احکام قانون شرکتی( هیئت مدیره م1)

 سرمایه را اعلام و زمینۀ تأدیه آنرا از طرف شرکت فراهم نماید. پالیسی مفاد سهام

 گیرد.های دولتی، صورت میشرکت( توزیع مفاد سهام شرکت، مطابق احکام قانون 2)

 بودجۀ شرکت

 م:ششچهل و مادۀ 

 گیرد.های دولتی، صورت میجۀ شرکت، مطابق احکام قانون شرکتطرح، ترتیب، تصویب و اجرای بود
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 گزارشارائه 

 تم:چهل و هفمادۀ 

ت، عواید و مصررارف خویش را طور ماهوار به ریاسررت عمومی ادارو امور أ، گزارش اجرامکلف اسررت( شرررکت ۱)

 .ارائه نماید ،اسلامی افغانستانریاست جمهوری 

( این ماده را ۱( ریاست عمومی ادارو امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان مکلف است، گزارش مندرج فقرو )2)

 ارائه نماید. ،کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان وشورای عالی اقتصادی  بهتوحید و طور ربعوار 

 .دنشر نمایتهیه و  ،لتیوهای دحکام قانون شرکتخویش را مطابق ا ۀ، گزارش سالاناست مکلف ( شرکت3)

 فصل پنجم

 احکام متفرقه

 انحلال و تصفیۀ شرکت

 م:شتچهل و همادۀ 

های دولتی براساس پیشنهاد وزارت مالیه، احکام قانون شرکت( ادغام، انقسام، واگذاری یا انحلال شرکت، مطابق 1)

 گیرد.صورت می ،موافقۀ هیئت نظارت و تصویب کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان

های دولتی و طرزالعمل مربوط، صورت در شرکت، مطابق احکام قانون شرکت( مراحل تصفیه و تطبیق حسابات 2)

 گیرد.می

 ایجاد سیستم الکترونیکی و نگهداری اسناد

 :چهل و نهم مادۀ

های قانون شرکتو حقوقی، مطابق احکام ( شرکت جهت ثبت، نگهداری و استفادۀ بعدی اسناد مالی، حسابی 1)

 برد.دولتی، سیستم الکترونیکی را به تفکیک هارد و سافت کاپی ایجاد و بکار می

 گردد. ( سیستم نگهداری اسناد شرکت، جهت ارائه گزارش و معلومات مورد نیاز به ادارات ذیربط وصل )لینک( می2)

 ایجاد ویب سایت

 :پنجاهممادۀ 

 بت سالم، مطابقابتکارات، تشویق کارکنان و فراهم نمودن زمینۀ رقا ها،آورد شرکت جهت نشر فعالیت ها، دست

 نماید.های دولتی، ویب سایت را ایجاد میاحکام قانون شرکت

 اسناد مدار اعتبار

 م:یکپنجاه و  مادۀ

ام احکنامه ها، اسناد حواله و سایر اسناد مالی شرکت که مطابق توافق، قرارداد ها، ممنقولاسناد اموال منقول و غیر

 باشد.امضاء گردیده باشد، مدار اعتبار می ،قانون
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 حفظ اسرار شرکت

 وم:پنجاه و دمادۀ 

دولتی،  هایمالی، مطابق احکام قانون شرکت )مفتشین( و بررسانشرکت ، کارکنان اعضای هیئت مدیره، مسؤولین

 باشند.مکلف به حفظ اسرار شرکت می

 تعدیل اساسنامه

 م:سوپنجاه و مادۀ 

 ،احکام این اساسنامه به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت و تصویب کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان( 1)

 .گرددمیمطابق احکام قانون شرکت های دولتی، تعدیل 

ون احکام قان، ای دولتیهاحکام قانون شرکت بااساسنامه حکمی از احکام این  مطابقتعدم تشخیص درصورت ( 2)

 رجح دانسته می شود.های دولتی مُشرکت

 مُهر و نشان

 م:چهارپنجاه و مادۀ 

 باشد.شرکت، دارای مُهر و نشان مخصوص می

 انفاذتاریخ 

 م:پنجپنجاه و مادۀ 

منتشرۀ  افغان کارت سهامی مختلط شرکتاین اساسنامه از تاریخ  نشر در جریدۀ رسمی نافذ و اساسنامۀ  

 گردد.لغو می 10/5/1372مؤرخ  (700جریدۀ رسمی شماره )

 


