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 شهـ. ۹۳۱9سال  عقرب (۱۹)خ نشر:ـتاري             (  ۱۹) ېمياشت دلړم  د  كال هـ.ش ۹۳۱9 دونېټه:دېخپر د       
 (۹۳99)نمبر مسلسل:                                        (۹۳99)پرله پسې نمبر:                   

 ( مـاده 9( فقرۀ )5تعـدیل جز )
 بیست و دوم مقــررۀ تظیـی    

 امور مالی و مصارف عامه اداره
 ( مقـررۀ تظیی  9) ضمیمۀ شماره

 اداره امـور مالی و مصارف عامه 
 تظیی  امور اداری، عملیات  مقررۀ

 ا(ـایدروکاربن هـ)ه نفت و گاز
 رکت دولتی برشظاـاسظامه شـاس 

 د اداري  امه لګښتونودچاروـالي اوعـدم
( فقرې ۹( مادې د)۱۱) دتظیی  دمقررې د

 عدیل جز ت ۵د 

 ه لګښتونو دچارو د ـالي چارو او عامـدم
 ( ګڼې ضمیمه۹) اداري دتظیی  دمقررې د

 و(ـونـونـدروکاربـایـ)ه دنفت اوګاز 
 ررهـارود تظیی  مقـدعملیاتو د اداري چ

 ه ـاسظامـرکت اسـي برښظا شـد دولت 

 

 ګڼه العاده فوق
 



(2912جریده                            مسلسل نمبر  )رسمي                               12/8/2911  

 

 حکم
 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

( مادۀ بیست و دوم مقررۀ تنظیم ادارۀ امورمالی و 1فقرۀ ) 5تعدیل جزء انفاذ  در مورد

 مصارف عامه

                                  (             9112): شماره

 92/8/1322 :تاریخ

 مادۀ اول:

را که به اساس  ( مادۀ بیست و دوم مقررۀ تنظیم ادارۀ امورمالی و مصارف عامه1فقرۀ ) 5تعدیل جزء 

( ماده تصووی   9کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان به داخل ) 11/8/1322( مؤرخ 91مصوبۀ شماره )

 دارم.گردیده است، منظور می

 مادۀ دوم:

رسومی   ۀجریود مذکور در تعدیل  و متن با مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستانهمراه حکم این 

 .نشر گردد

 اشرف غنی محمد

 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
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 ۀمصوب
 جمهوری اسالمی افغانستان کابینۀ

 ( مادۀ بیست و دوم مقررۀ تنظیم ادارۀ امورمالی و مصارف عامه1فقرۀ ) 5تعدیل جزء طرح  در مورد

                                          (             91) :شماره

 11/8/1322 :تاریخ

 ( مادۀ بیست و دوم مقررۀ1فقرۀ ) 5تعدیل جزء کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان، طرح 

بوه داخول   خویش  11/8/1322مؤرخ در جلسۀ را  تنظیم ادارۀ امورمالی و مصارف عامه

 .رار دادقتصوی  ( ماده مورد 9)

 محمد اشرف غنی

 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
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( مادۀ بیست و دوم مقررۀ تنظیم ادارۀ امورمالی و مصارف عامه 1فقرۀ ) 5تعدیل جزء   
 مادۀ اول:
مادۀ بیست و دوم مقررۀ تنظیم ادارۀ امورمالی و مصارف عامه منتشرۀ  (1فقرۀ ) 5جزء 

 به متن ذیل، تعدیل گردد: 5/5/1835مؤرخ ( 398جریدۀ رسمی شماره )
 اطالعیۀ تخصیصات ذخایر حاالت اضطراری و پالیسی

 مادۀ بیست و دوم:
صرف در  ،( صدور اطالعیۀ تخصیصات حاالت اضطراری و اجرای پرداخت آن1)

 گیرد: حاالت ذیل از طرف وزارت مالیه صورت می
اساس مشورۀ وزارت مالیه  درصورتیکه رئیس جمهور مصارف حالت اضطراری را به -5

پرداخت ها را در حالت عدم  شده یا پیش مالیه تخصیصات درخواست وزارتمنظور نموده یا 
بعد از منظوری کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان اجراء اعالن رسمی حاالت اضطرار، 

است العادۀ کابینه را درخو تواند، تدویر جلسۀ فوق نماید. در این صورت وزارت مالیه می
 کند. 

 مادۀ دوم:
 گردد. این تعدیل از تاریخ نشر در جریدۀ رسمی نافذ می
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 حکم
 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

( مقررۀ 1) ضمیمۀ شمارهانفاذ  در مورد

 تنظیم ادارۀ امورمالی و مصارف عامه

                                  (             0512): شماره

 02/8/5311 :تاریخ

 مادۀ اول:

( مقررۀ تنظیم ادارۀ امورمالی 5) ضمیمۀ شماره

( 02را که به اساس مصوبۀ شماره ) و مصارف عامه

کابینؤؤؤۀ ومیؤؤؤوری اسؤؤؤ می  52/8/5311مؤؤؤ ر  

خل ) به دا ستان  یده 52افغان صویب گرد ماده ت  )

 دارم.است، منظور می

 مادۀ دوم:

مصوبۀ کابینۀ ومیوری اس می همراه با حکم این 

ستان یدمذکور در  ضمیمۀمتن و  افغان سمی  ۀور ر

 .نشر گردد

 اشرف غنی محمد

 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
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 ۀمصوب

 جمهوری اسالمی افغانستان کابینۀ

 ( مقررۀ تنظیم ادارۀ امورمالی و مصارف عامه1) ضمیمۀ شماره طرح در مورد

                                          (             91) :شماره

 11/8/1322 :تاریخ

( مقوررۀ  1) ضومیمۀ شوماره  طورح   ،کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان

 11/8/1322موؤرخ  در جلسۀ  را تنظیم ادارۀ امورمالی و مصارف عامه

 .دقرار داتصوی   مورد ( ماده12)به داخل  خویش

 محمد اشرف غنی

افغانستان رئیس جمهوری اسالمی  
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1835( سال 398( مقررۀ تنظیم ادارۀ امورمالی و مصارف عامه منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره )1ضمیمۀ شماره )  

 منظور وضع
 مادۀ اول:

این ضمیمه به منظور مدیریت بهتر، شفافیت در مصرف و تأمین نظم مالی در ُکدهای احتیاطی )ذخایر حاالت اضطراری و 

 سایر امور مربوط به آن، وضع گردیده است. پالیسی( و تنظیم

 اصطالحات
 مادۀ دوم:

 نماید: اصطالحات آتی در این ضمیمه، مفاهیم ذیل را افاده می
 باشد. ُکدهای احتیاطی: شامل ذخایر حاالت اضطراری و پالیسی می -1
حالت عاجل: حالتی است که از نظر زمانی وجوه مورد ضرورت به شکل ضمیمۀ بودجه یا بررسی وسط سال و یا  -2

 شامل بودجۀ سال آینده، شده نتواند. 
 حالت غیرقابل پیشبینی: حالتی است که وجوه آن حین ترتیب و منظوری در بودجۀ ملی پیشبینی نشده باشد. -8
 ی است که نظر به استعجالیت، منصرف شدن یا امکان تعویق آن به سال آینده، ممکن نباشد.حالت اجتناب ناپذیر: حالت -4
حالت غیرقابل تمویل: حالتی است که به استثنای ُکدهای احتیاطی )ذخایر حاالت اضطراری و پالیسی(، امکان تمویل آن  -5

 از سایر وجوه منظور شده بودجۀ ملی، ممکن نباشد.
 ُکدهای احتیاطی

 سوم:مادۀ 
مالی قبلی و امکانات دولت در   ( ُکدهای احتیاطی )ذخایر حاالت اضطراری و پالیسی( با درنظرداشت مصارف سال1)

 گردد. بودجۀ ملی پیشبینی می
( سه فیصد مجموع بودجۀ ملی، بیشتر بوده 8( وجوه مندرج ُکدهای احتیاطی )ذخایر حاالت اضطراری و پالیسی( از )2)
 تواند.  نمی
( پنجاه فیصد مجموع ُکدهای احتیاطی )ذخایر حاالت اضطراری و 55وجوه مندرج ُکد احتیاطی حاالت اضطرار از )( 8)

 تواند. پالیسی(، کمتر بوده نمی
 باشد. ( تعدیل از ُکد حاالت اضطرار به ُکد پالیسی، مجاز نمی4)

 موارد مصرف ُکدهای احتیاطی
 مادۀ چهارم:

 رسد: ت اضطراری و پالیسی( هری  در موارد مربوط، در حاالت ذیل به مصرف می( ُکدهای احتیاطی )ذخایر حاال1)
 حالت عاجل. -1
 حالت غیرقابل پیشبینی. -2
 حالت اجتناب ناپذیر. -8
 حالت غیرقابل تمویل. -4
( وجوه مندرج ُکد احتیاطی حاالت اضطرار در حاالت مربوط به اضطرار و ضرورت عاجل و جهت رفع مشکل 2)

رسد، مشروط براینکه وجوه آن شامل بودجۀ ادارات  مستلزم کم  از و جوه حاالت اضطرار به مصرف می متضررین
 مربوط نشده باشد.

( معاش کارکنان و مصارف اداری ادارات مربوط و مصارف سفر هیئت موظف از ُکد احتیاطی حاالت اضطرار، قابل 8)
 باشد.  پرداخت نمی

خت و سایر امور مربوط به مصارف ُکدهای احتیاطی )ذخایر حاالت اضطراری و مراحل پردا ( نحوۀ استفاده، طی4)
 گردد. پالیسی( در الیحۀ جداگانه، تنظیم می

 سایر ُکدها
 مادۀ پنجم:

گذاری و پالن شده بتوانند نیز در  ( عالوه بر ُکدهای احتیاطی )ذخایر حاالت اضطراری و پالیسی(، سایر ُکدها که قیمت1)
 گردد. توسط وزارت مالیه در بودجۀ ملی پیشبینی میصورت ضرورت، 

( این ماده در الیحۀ 1مراحل پرداخت و سایر امور مربوط به مصارف ُکدهای مندرج فقرۀ ) ( نحوۀ استفاده، طی2)
 گردد.  جداگانه، تنظیم می
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 صالحیت منظوری
 مادۀ ششم:

ی( به اساس مشورۀ وزارت مالیه و منظوری کتبی ( وجوه مندرج ُکدهای احتیاطی )ذخایر حاالت اضطراری و پالیس1)
 رسد. رئیس جمهوری اسالمی افغانستان یا شخصی که به وی تفویض صالحیت نموده باشد، به مصرف می

تواند، در حالت عدم اعالن رسمی حالت اضطرار، جهت رسیدگی به موقع به حوادث طبیعی و سایر  ( وزارت مالیه می2)
پرداخت، بعد از منظوری کابینۀ جمهوری  پرداخت ها را بطور پیش شده یا پیش حاالت غیرمترقبه، تخصیصات درخواست

 العادۀ کابینه را درخواست کند.  تواند، تدویر جلسۀ فوق یه میاسالمی افغانستان اجراء نماید. در این صورت وزارت مال
 ارائه گزارش

 مادۀ هفتم:
( وزارت مالیه مکلف است، گزارش مصارف مجموعی ُکدهای احتیاطی )ذخایر حاالت اضطراری و پالیسی( را 1)

 ید.ربعوار به کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان ارسال و گزارش نهائی آنرا شامل قطعیه نما
( گزارش مصارف مجموعی ُکدهای احتیاطی )ذخایر حاالت اضطراری و پالیسی( از مصارف اداره که به آن تعدیل 2)

 گردد. گردیده، به طور جداگانه تهیه می
 
 
 

 گزارش نشر
 مادۀ هشتم:

اری و وزارت مالیه مکلف است، جهت تأمین شفافیت، گزارش مصارف مجموعی ُکدهای احتیاطی )ذخایر حاالت اضطر 
 سایت مربوط، نشر نماید.   پالیسی( را در ویب

 نحوۀ انتقال 
 مادۀ نهم:

وجوه مندرج ُکدهای احتیاطی )ذخایر حاالت اضطراری و پالیسی(، مطابق احکام اسناد تقنینی به پیشنهاد ادارۀ مربوط، 
جمهوری اسالمی افغانستان به  موافقۀ وزارت مالیه و منظوری رئیس جمهوری اسالمی افغانستان یا هدایت مستقیم رئیس

( مادۀ ششم این ضمیمه از این حکم مستثنی 2گردد. حالت مندرج فقرۀ ) بودجۀ ادارۀ پیشنهاد کننده انتقال و مصرف می
 است. 
 انفاذ 

 مادۀ دهم:
 گردد. این ضمیمه از تاریخ نشر در جریدۀ رسمی نافذ می
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 حکم

س جمهوری اسالمی افغانستان رئی  

نفت و گاز )هایدروکاربن ها( اتیعمل ،یامور ادار میتنظمقررۀ در مورد انفاذ   

( 1212) :شماره  

  12/8/2911:تاریخ

اول : مادۀ  

( مررخر  12را کررب بررب اسرراۀ ممرروب) شررماره )  نفررت و گرراز )هایرردروکاربن هررا( اتیررعمل ،یامررور ادار میتنظررمقررررۀ 

-ور میرردیده است، منظراده تمویب گر( م21( فمل و ) 2المی افغانستان بب داخل )رجمهوری اس کابین) 22/8/2911

 دارم.

 مادۀ دوم:

 گردد.مذکور در جریدۀ رسمی نشر  مقررۀکابین) جمهوری اسالمی افغانسنان و متن  این حکم همراه با مموب)

 محمد اشرف غنی 

افغانستان  اسالمی رئیس جمهوری  
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 مموب)

 کابین) جمهوری اسالمی افغانستان

نفت و گاز )هایدروکاربن ها( اتیعمل ،یامور ادار میتنظمقررۀ در مورد طرح   

 (12شماره: )

 22/8/2911تاریخ: 

 را در جلسر)  نفت و گاز )هایردروکاربن هرا(   اتیعمل ،یامور ادار میتنظمقررۀ کابین) جمهوری اسالمی افغانستان، طرح 

 تمویب قرار داد. ( ماده مورد21( فمل و )2خویش بب داخل ) 22/8/2911مخر 

 

 محمد اشرف غنی 

 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان 
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  )هایدروکاربن ها( امور اداری، عملیات  نفت و گاز مقرره تنظیم

 فمل اول

 احکام عمومی

 مبنی

 مادۀ اول:

 ها(، وضع گردیده است. و گاز )هایدروکاربنتأسی از حکم مادۀ هشتاد و ششم قانون نفت بب این مقرره 

 اهداف

 مادۀ دوم:

 اهداف این مقرره عبارت است از:

ایجاد بستر مناسب برای سرمایب گذاری ملی و بین المللی در عرصب نفت و گاز. -2  

فراهم نمودن زمینب خود کفائی کشور از تولید نفت و گاز. -1  

قیمت مناسب. ارائب خدمات با کیفیت برای مستهلکین با -9  

فراهم نمودن زمینب ایجاد شرکت های بزرگ ملی سکتور خموصی و مدیریت آن در عرصب نفت و گاز.  -2  

مدیریت ذخایر ملی نفت و گاز در حاالت حوادث غیر مترقبب از طریق ایجاد یک شرکت دولتی. -1  

بر اساۀ معیار های شفاف. )هایدروکاربن ها( ایجاد عواید متداوم و پایدار از عملیات نفت و گاز -6  

  )هایدروکاربن ها( .تنظیم وظایف و صالحیت های ادارات ذیربط در عرصب عملیات نفت و گاز  -7

 .فراهم نمودن زمینب رشد سرمایب گذاری خموصی  و عامب در عرصب انکشاف منابع نفت و گاز -8

 .)هایدروکاربن ها(ر عملیات نفت و گاز فراهم نمودن زمینب تشویق رقابت سالم و مثبت و تضمین شفافیت د -1
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)هایدروکاربن ها( بب نحوی کب منجر بب کاهش اثرات سوء محیط مدیریت فعالیت های عملیات نفت و گاز  -22

 زیستی و اجتماعی گردد.

 اصطالحات

 مادۀ سوم: 

 نماید. می)هایدروکاربن ها( در این مقرره همان مفاهیم را افاده  اصطالحات مندرج قانون نفت و گاز

 مسخول تطبیق

 مادۀ چهارم:

( ادارۀ تنظیم نفت و گاز افغانستان بب همکاری وزارت های معادن و پترولیم و صنعت و تجارت، ادارات دولتی 2)

 باشند.  ذیربط، شرکت های دولتی و خموصی، مسخول تطبیق احکام این مقرره می

 شود. نام اداره یاد می ( ادارۀ تنظیم نفت و گاز افغانستان در این مقرره بب1)

 فمل دوم

 تشکیل و صالحیت ها

 تشکیل 

 مادۀ پنجم:

متشکل از رئیس عمومی، بورد عالی نفت )هایدروکاربن ها( نهم قانون نفت و گاز ۀ( تشکیل اداره مطابق احکام ماد2)

 و کارکنان می باشد.)هایدروکاربن ها( و گاز 

ها( و این مقرره، اداره عالوه بر وظایف و صالحیت  از )هایدروکاربن( بب منظور تطبیق بهتر احکام قانون نفت و گ1)

 باشد:  های مندرج قانون نفت و گاز )هایدروکاربن ها(، دارای وظایف و صالحیت های ذیل نیز می

 المللی. های پذیرفتب شده بین تنظیم تشکیل اداره مطابق روش -2

 اسناد تقنینی مربوط.استخدام کارکنان اداری و تخنیکی، مطابق احکام  -1
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انجام اقدامات الزم بب منظور حمول اطمینان از ثبات عملکرد، تداوم و پرداخت امتیازات مادی عادالنب برای  -9

 کارکنان اداره.

نظارت دوامدار و حمول اطمینان از طرح و تطبیق ساختار اداری و پالن تطبیقی اداری مطابق نیازمندی های عملیاتی  -2

 مربوط.

 گیرد. روس) استخدام و انفمال کارکنان تخنیکی اداره، مطابق احکام اسناد تقنینی مربوط صورت می( پ9)

 مشوره ها و پیشنهادات شورای عالی اقتمادی

 مادۀ ششم:

( مشوره ها و پیشنهادات شورای عالی اقتمادی در مورد طرح مقرره ها، پالیسی ها و اجرای قراردادهای مربوط طور 2)

 گردد. ن) جمهوری اسالمی افغانستان، ارائب میکتبی بب کابی

( این ماده را تأیید، رد یا در آن 2( هرگاه کابین) جمهوری اسالمی افغانستان مشوره ها و پیشنهادات مندرج فقرۀ )1)

 نماید. اصالحات بب عمل آورد با ذکر دالیل درج مموبات خویش می

 افغانستانوظایف و صالحیت های کابین) جمهوری اسالمی 

 مادۀ هفتم :

( کابین) جمهوری اسالمی افغانستان وظایف و صالحیت های خویش را مطابق حکم مادۀ ششم قانون نفت و گاز 2)

 نماید. )هایدرو کاربن ها( اعمال می

را )هایدروکاربن ها(، تواند، پالیسی های تضاد منافع بورد عالی نفت و گاز  کابین) جمهوری اسالمی افغانستان می (1)

 تأیید یا بب تعدیل آن هدایت دهد.

 وظایف و صالحیت های وزارت معادن و پترولیم

 مادۀ هشتم:

( وزارت معادن و پترولیم عالوه بر وظایف و صالحیت های مندرج مادۀ هفتم قانون نفت و گاز   )هایدرو کاربن ها( 2)

 باشد: )هایدروکاربن ها(، دارای وظایف و صالحیت های ذیل نیز میدر عملیات باال دستی و میان دستی نفت و گاز 
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ارائب پیشنهاد پالیسی ها، مقرره ها و قراردادهای نمونوی در همکاری با اداره و مشوره با اداره تدارکات ملی در  -2

 ان غرض منظوری. عملیات باال دستی و میان دستی نفت و گاز )هایدروکاربن ها(، بب کابین) جمهوری اسالمی افغانست

وضع  طرزالعمل های مربوط بب عملیات باالدستی و میان دستی نفت و گاز )هایدروکاربن ها( ، با نظر داشت احکام  -1

 قانون نفت و گاز)هایدرو کاربن ها( و مقرره های مربوط در همکاری با اداره.

( این ماده را قبل از ارائب بب کابین) 2فقرۀ ) 1( وزارت معادن وپترولیم مکلف است،  طرح طرزالعمل های مندرج جزء1)

( روز کاری غرض دسترسی عامب در ویب سایت مربوط، 92جمهوری اسالمی افغانستان، جهت نظر خواهی برای مدت )

 نشر نماید.

 وظایف و صالحیت های وزارت صنعت و تجارت 

 مادۀ نهم:

مندرج مادۀ هشتم قانون نفت و گاز  )هایدرو کاربن ( وزارت صنعت و تجارت عالوه بر وظایف و صالحیت های 2)

 باشد: ها( در عملیات پایین دستی نفت و گاز )هایدروکاربن ها(، دارای وظایف و صالحیت های ذیل نیز می

طرح پالیسی ها،  مقرره ها و قراردادهای نمونوی در همکاری با اداره و ادارۀ تدارکات ملی و پیشنهاد آن غرض   -2

 کابین) جمهوری اسالمی افغانستان.   منظوری بب

وضع طرزالعمل های مربوط بب عملیات پایین دستی نفت و گاز )هایدروکاربن ها(، در مطابقت با احکام اسناد  -1

 تقنینی مربوط در مشوره و همکاری با اداره.

ا قبل از ارائب بب کابین) ( این ماده ر2فقرۀ ) 1( وزارت صنعت و تجارت مکلف است، طرح طرزالعمل های مندرج جزء1)

( روز کاری غرض دسترسی عامب در ویب سایت مربوط 92جمهوری اسالمی افغانستان، جهت نظر خواهی برای مدت )

 و سایر ویب سایت ها، نشر نماید. 
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 وظایف و صالحیت های اداره

 مادۀ دهم:

گاز )هایدروکاربن ها( دارای وظایف و اداره، عالوه بر وظایف و صالحیت های مندرج مادۀ دهم  قانون نفت و 

 باشد: صالحیت های ذیل نیز می

بینی اولویت های کاری اداره بب منظور رسیدن بب خودکفایی از طریق  ( سالب پیش1طرح و ترتیب استراتیژی ) -2

  )هایدروکاربن ها(.تولیدات داخلی در عرصب عملیات نفت و گاز 

نظارت از تطبیق پالیسی ها، مقرره ها، طرزالعمل ها، لوایح و قراردادهای مربوط بب عملیات نفت و گاز  -1

 در همآهنگی با ادارات ذیربط.)هایدروکاربن ها( 

در مطابقت با پالیسی های اقتمادی )هایدروکاربن ها( جلب و جذب سرمایب گذاری در عرص) عملیات نفت و گاز  -9

 کشور.

بب منظور رشد عواید )هایدروکاربن ها( اطمینان از تطبیق قوانین و پالیسی های مربوط بب عملیات نفت و گاز حمول  -2

 متداوم دولت. 

ارائب مشوره بب وزارت های معادن و پترولیم و صنعت و تجارت و اداره ملی استندرد در ارتباط بب  طرح پالیسی های  -1

 ور نفت و گاز.مشخص جهت رشد و تنظیم امور مربوط سکت

 ها: تعیین معیار ها و طرزالعمل های ذیل  و نظارت از تطبیق آن -6

 تعیین معیار های کیفیت مواد نفتی واراداتی و طرزالعمل تطبیق آن بب همکاری اداره ملی استندرد. –

ملی حفاظت محیط تعیین معیار های احداث تانک های تیل و طرزالعمل تطبیق آن بب همکاری شاروالی کابل و اداره  -

 زیست.

بب همکاری )هایدروکاربن ها( تهیب طرزالعمل چگونگی مقابلب با حوادث و حاالت اضطراری در عملیات نفت و گاز  -

 وزارت های معادن و پترولیم، صنعت و تجارت و امور داخلب، اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث و شاروالی کابل.
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 ولیم در رابطب بب ترتیب جواز های نمونوی.همکاری با وزارت معادن و پتر -7

 همکاری با اداره تدارکات ملی در رابطب بب ترتیب قراردادهای نمونوی. --8

تهیب و تطبیق پالیسی بستر مناسب برای ایجاد شرکت های خموصی بزرگ ملی نفت و گاز در مرحلب عملیات نفت و  -1

 تجارت.بب همکاری وزارت صنعت و )هایدروکاربن ها( گاز 

 ارائب مشوره بب ارتباط طرح پالیسی مدیریت مخثر شرکت های دولتی و ذخایر ملی و نظارت از تطبیق آن. -10

 )هایدروکاربن ها(وظایف و صالحیت بورد عالی نفت و گاز 

 مادۀ یازدهم:

و گاز)هایدروکاربن ها(، عالوه بر وظایف و صالحیت های مندرج مادۀ سیزدهم  قانون نفت و   ( بورد عالی نفت2)

 باشد: گاز )هایدرو کاربن ها( دارای وظایف و صالحیت های ذیل نیز می

 مطابق  طرزالعمل مربوط. )هایدروکاربن ها(،برگزاری جلسات بورد عالی نفت و گاز -2

 االنب اداره. تأیید  پالن عملیاتی و بودجب س -1

 های اداره.  ( سالب برای تعیین اهداف و فعالیت1تأیید  پالن استراتیژی ) -9

شکل مخثر نیازهای عملیاتی اداره را   ای و حمول اطمینان از اینکب تشکیل اداره و پالن تطبیقی آن بب  نظارت دوره -2

 سازد.  برآورده 

اد تقنینی مربوط با درنظرداشت تحمیالت، تجربب و توانایی مرتبط بب های وضع شده  مطابق احکام اسن تأیید طرزالعمل-1

های اداره کب در قانون نفت و گاز  مسخولیتمخثر منظور استخدام کارکنان اداری و تخنیکی جهت انجام 

 ها( و این مقرره  مشخص گردیده است.  )هایدروکاربن

عادالنب طور  شفاف، منمفانب و مستند برای کارکنان  حمول اطمینان از ثبات، ممونیت کاری، پرداخت امتیازات -6

 اداری و تخنیکی اداره مطابق احکام قانون.
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و اعضای  اداره مکلف است، پالیسی تضاد منافع را برای رئیس عمومی)هایدروکاربن ها(، ( بورد عالی نفت و گاز 1)

 باشد، ترتیب، نشر و از تطبیق آن نظارت نماید:  کب شامل موارد ذیل می مربوط

)هایدروکاربن  آشکار ساختن منافع در جوازها، قراردادها، مدارک و سایر معامالت مرتبط بب عملیات نفت و گاز -2

  ها(.

 نفعیها(، ذ دروکاربنیو گاز)ها نفت اتیعمل ینفت و گاز کب در قرادادها یبورد عال یاعضا تیو تثب ییشناسا -1

 باشند.

 ها و سایر اشخاص حکمی کب یکی از اعضای بورد عالی نفت و گاز دارائی شرکت ارائب معلومات در مورد -9

  نماید. یا رئیس عمومی اداره در آن ایفای وظیفب می)هایدروکاربن ها(، 

جمهوری اسالمی  جهت منظوری بب کابین))هایدروکاربن ها(، ارسال پالیسی تضاد منافع بورد عالی نفت و گاز  -2

 افغانستان.

)هایدروکاربن ها( باشد. تمامیم بورد عالی نفت و گاز  ( اجراأت و تمامیم بورد عالی نفت و گاز مستند و کتبی می9)

کب توسط اعضای بورد بب شکل حضوری، تلیفونی، فکس، ایمیل و یا هر وسیلب کتبی دیگری بب علت این کب در جلسات 

 باشد.  بب تمویب رسیده است، مدار اعتبار می)هایدروکاربن ها(، م بورد عالی نفت و گاز منظ

( بورد عالی نفت و گاز مکلف است، پروسب های داوطلبی و ارزیابی قراردادها یا جوازهای عملیات نفت و گاز 2)

 ارائب نماید. نظارت و گزارش آن را بب کابین) جمهوری اسالمی افغانستان  را)هایدروکاربن ها( 

ها، اعمال  کلف است، بب منظور تحقق اهداف این مقرره، انجام فعالیت)هایدروکاربن ها(، م( بورد عالی نفت و گاز 1)

ها( برای  ها  و اجرای وظایف اداره با رعایت حکم مادۀ هشتاد و چهارم قانون نفت و گاز )هایدروکاربن صالحیت

گیرد، هدایت دهد. هدایت مذکور در رابطب بب تفتیش مستقل  مستقل صورت میتفتیش ربعوار و ساالنب کب توسط مفتش 

 گردد. ساالنب شامل الیحب وظایف مفتش می

 وظایف و صالحیت های رئیس عمومی اداره

 مادۀ  دوازدهم:

عالوه بر وظایف و صالحیت های مندرج قانون نفت و گاز )هایدرو کاربن ها(، دارای وظایف و  رئیس عمومی اداره

 باشد: صالحیت ذیل نیز می

 های اداره، مطابق احکام اسناد تقنینی مربوط. استخدام کارکنان مربوط بادرنظرداشت تشکیل جهت انجام فعالیت -2
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های عملیات باالدستی، عملیات میان دستی، عملیات پایین دستی نفت و  ترتیب تشکیل اداره با درنظرداشت بخش -1

 و پیشنهاد آن غرض تأیید بب بورد عالی نفت و گاز        )هایدروکاربن ها(.  )هایدروکاربن ها( گاز 

م اسناد تقنینی مربوط و پیشنهاد آن غرض تأیید ترتیب الیح) وظایف کارکنان اداری و تخنیکی با درنظرداشت احکا -9

 . )هایدروکاربن ها( و نظارت از تطبیق آن بب بورد عالی نفت و گاز

 پیشنهاد امتیازات استثنائی برای کارکنان ادارای و تخنیکی، مطابق احکام اسناد تقنینی مربوط بب مراجع ذیربط. -2

ها( و این  یافت مشوره در مورد قانون نفت و گاز )هایدروکاربناستخدام متخممین داخلی و خارجی بب منظور در -1

 مقرره.

 ارائب گزارش 

 مادۀ سیزدهم:

 ( اداره مکلف است، گزارش اجراآت خویش را طور ربعوار و ساالنب بب کابین) جمهوری اسالمی افغانستان ارائب نماید.2)

در طرزالعمل )هایدروکاربن ها(، ( طرز ارائب گزارش فعالیت کارکنان و رئیس عمومی اداره و بورد عالی نفت و گاز 1)

 گردد. تنظیم می

 نظارت

 مادۀ چهاردهم:

از جریان انعقاد قراردادها و تطبیق آن طور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق )هایدروکاربن ها( بورد عالی نفت و گاز 

 نماید. مدیق شده، نظارت میمفتشین ت

 فمل سوم

 )هایدروکاربن ها( دفتر ثبت و بانک اطالعات نفت و گاز

 دفتر ثبت نفت و گاز

  مادۀ پانزدهم:

( اداره مکلف است، دفتر ثبت نفت و گاز را بب منظور ثبت گزارش ها، جواز ها و اسناد عملیات نفت و گاز 2)

 ایجاد نماید. )هایدروکاربن ها(، 
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برای دسترسی و معلومات عامب در دفتر مرکزی اداره در جریان  ( اسناد و مدارک موجود در دفتر ثبت نفت و گاز1) 

 باشد.  ساعات کاری رسمی قابل دسترۀ می

 باشد. بعد از پرداخت فیس تعیین شده، قابل دریافت می ( کاپی اسناد و مدارک موجود در دفتر ثبت نفت و گاز9)

 : ندیبب اداره ارائب نما یغرض ثبت و نگهدار را لیذ دارکماسناد و اند،  مکلفو جواز  قرارداددارندگان ( 2)

  ۀ آن.دارند اسم ویا قرارداد جواز  نام -2

 شده در آن. ینیب شیپ طیتوأم با مشخمات و شرا یا قرارداد جوازثبت شماره  -1

 .جواز طیشرا با مطابقت درمرتبط  یو تجربب کار قرارداددارندۀ جواز یا  مکمل شهرت -9

 .گاز و نفتچاه و مشخمات  تیموقع -2

 .آن لیتکم عادیمو ( دروکاربنینفت و گاز )ها اتیآغاز عمل خیتار -1

 .موارد متعلق بب آن ریفشار و سا سنجشآغاز اعمار،  خیتار ن،یال پینام و مشخمات پا -6

 باشد.  دهیگرد دئیتا اداره توسط کب آن وصول نقطب وکند  یم دایپ انیجر نیال پیگاز کب در پا تیو کم تیفیک -7

، فشار سنجش اعمار، خیتار ظرفیت تولید و پروسس تجهیزات، بشمول آن بب مرتبط ساحبو  زاتیتجه مشخمات -8

 . مرتبط حسب لزوم موارد ریو سا شرکت تولیدکننده تجهیزات

 آن. ختم و آغاز خیتار ذکر اهر پروژه ب یها تیفعال یکیوفزیساحب و مشخمات ج تیموقع -1

نفت و گاز  یقرارداد ها ها وافغانستان را بب اساۀ بالک ها کب در آن ساحات جواز مرجعنقشب  است، مکلف اداره( 1)

 ثبت دفترو در  نموده بیترت و بیته یالملل نیشده ب رفتبیپذبب اصول  مطابقت درباشد،  دهیو مشخص گرد کانتور بندی

 .دینما ینگهدار و حفظ گاز و نفت

 (ها دروکاربنی)ها گاز و نفت اطالعات بانکایجاد 

 :شانزدهم ۀماد

 یها اتیعمل معلوماتبب منظور درج  را (ها دروکاربنی)ها گاز و نفت اطالعات بانک است، مکلف اداره( 2)

 رفتبیپذ اصول مطابقآنها،  معلومات مرتبط بب ریسا و )هایدروکاربن ها(ی نفت و گازدست نییپا و یدست انیم ،یباالدست

 .دینما ینگهدار و جادیا یالملل نیب شده

 دروی)ها وگاز نفت اطالعات بانکدر  نگهداریرا غرض  لیذ معلوماتمکلف اند،  ( دارندگان قرارداد و جواز1)

 :ندی( بب اداره ارائب نماها کاربن
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 در کب (و پروسس ناشده شده پروسس) گزارشات و اطالعاتی بب شمول کیوفزیج و یکیولوجیج معلومات تمام -2

 . دیآ یم بدستها(  دورکاربنی)ها گاز و نفت اتیعمل انیجر

جدار چاه و احجار  معلومات لیتحل ،یرهنمود یها یسرو ،ی(کار برمبحفاری )گاز،  کب از چاه نفت و معلومات -1

فشار  سنجش لیمعلومات وتحل ،و فشار درجب حرارت سنجش لیتحلو  معلومات ،خط سیم )الین( معلومات ،خرد شده

 .یسطح ریز

و معلومات  منتپوشش )قالب( و س ،(یکار)برمب  یحفار ریمس ،یکیوفزیو ج یکیولوجیکار، ج لیتکم معلومات -9

 ، معلومات تحلیلی مشخمات نمونب های جدار چاه و احجار خرد شده.آبو گاز  و نفت چاه تیوضع لیتحلو 

 (.دورکاربنی)ها گاز و نفت قانوناحکام  قمطاب کب موادو  مربوطتولیدی و سایر گزارشات  گزارشاتی کاپ -2

( این ماده سایر معلومات ضروری دیگر را در بانک  1و 2( اداره می تواند، عالوه بر معلومات مندرج فقره های )9)

 اطالعات نفت و گاز )هایدروکاربن ها( حفظ و نگهداری نماید.

 فمل چهارم

 احکام متفرقب

 همآهنگی

 مادۀ هفدهم:

اداراه مکلف است، بب منظور تطبیق احکام اسناد تقنینی مربوط و این مقرره، همآهنگی الزم را  با ادارات ذیربط در 

 .طرزالعمل جداگانب تنظیم نماید

 مهر و لوگوی اداره 

 مادۀ هجدهم:

 گردد. نشان  دولت جمهوری اسالمی افغانستان و نام اداره درج میباشد کب در آن  ( اداره دارای مهر مخموص می2)

 نماید. باشد کب در اسناد رسمی مربوط، آنرا استعمال می ( اداره دارای لوگو می1)
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 انفاذ

 مادۀ نزدهم:

 شود. این مقرره از تاریخ نشر در جریده رسمی نافذ و احکام مغایر آن ملغی شمرده می
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 حکم
س جمهوری اسالمی افغانستان رئی  

ناښبراساسنامه شرکت دولتی در مورد انفاذ   

(2512) :شماره  

  22/8/5911:تاریخ

اول : مادۀ  

المی ـجمه ور  اس  کابین ا 42/8/4911( م رر  42را ک ه ب ه اس اص مۀ وبا ش مار    ناښ بر طرح اساسنامه شرکت دولتی

 دارم.ور میـردید  است، منظـتۀویب گاد  ـ( م55( فۀل و   5افغانستان به داخل  

 مادۀ دوم:

 گردد.مذکور در جریدۀ رسمی نشر  ااساسنامکابینا جمهور  اسالمی افغانسنان و متن  این حکم همرا  با مۀوبا

 محمد اشرف غنی 

افغانستان  اسالمی رئیس جمهوری  
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 مصوبۀ

 کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان

ناښبر اساسنامه شرکت دولتیدر مورد طرح   

 

 (24شماره: )

 54/8/5911تاریخ: 

خ وی  ب ه داخ ل  42/8/4911م رر   را در جلس ا ناښ براساسنامه شرکت دولتی کابینا جمهور  اسالمی افغانستان، طرح 

 تۀویب قرار داد. ( ماد  مورد55( فۀل و  5 

 

 محمد اشرف غنی 

 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان 
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 دولتی برشنا شرکتاساسنامۀ 

 فصل اول

 احکام عمومی

 مبنی

 مادۀ اول:

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

 اهداف شرکت

 مادۀ دوم:

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

 برق ارزان. فراهم نمودن زمینه دسترسی به انرژ  -4
 تقویه زیربناها و تأمین نیازمند  ها  موجود و آیند  به انرژ  برق در سراسر کشور و توسعه آن. -4
ها به منظور تأمین عرضا انرژ  برق آیند  و افزای  رفع بی ثباتی انرژ  برق از کاه  هزینه -9

 طریق:

 برق از منابع داخلی.تنوع بخشیدن به عرضة انرژ  از طریق سرمایه گذار  در تولید انرژ   -

 ادغام گزینه ها  انرژ  قابل تجدید در سیستم کلی عرضة انرژ  برق. -

 تقویت همکار  ها  منطقو  از طریق تجارت و اتۀال سیستم ها  انرژ  برق فرامرز . -

 اصطالحات

 مادۀ سوم:

عمل آمد  است، اۀطالحات مندرج مادۀ سوم قانون شرکت ها  دولتی که در این اساسنامه از آن تذکر ب
 نماید. همان مفاهیم را افاد  می

 

 نام های اختصاری

 مادۀ چهارم:

 شود. ( شرکت برشنا در این اساسنامه بنام شرکت یاد می4 
 گردد. ( هیئت نظارت شرکت ها  دولتی در این اساسنامه به نام هیئت نظارت یاد می4 

 دفتر شرکت

 مادۀ پنجم:

و نمایندگی ها  آن عندالضرورت در نقاط مختلف کشور  بود دفتر مرکز  شرکت در شهر کابل 
 تواند. تأسیص شد  می
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 هویت شرکت

 ششم:مادۀ 

 باشد. شرکت، شخۀیت حکمی مستقل است که دارا  بیالنص حسابی جداگانه از مالکین سهام می

 رعایت اسناد تقنینی

 مادۀ هفتم:

قانون شرکت ها  دولتی، این اساسنامه و شرکت در فعالیت ها  خود احکام قانون اساسی افغانستان، 
 نماید. سایر اسناد تقنینی مرتبط را رعایت می

 های شرکت وظایف و صالحیت

 مادۀ هشتم:

 باشد: شرکت دارا  وظایف و ۀالحیت ها  ذیل می

کم و بر اساص   ها نهیبا هزی از منابع داخلتا حد ممکن  کشوردر سراسر برق   انرژ نیمأت -4
 .مردم  ها  ازمندین

 ی تولید انرژ  برق.خارجیا  یاز منابع داخل  برق اقتۀاد  انرژ عیانتقال و توز ، داریخر -4

  عیانتقال و توز  برق، شبکه ها دیتول  حفظ و مراقبت دستگا  ها ،تیریاحداث، مد ن،یزایطرح، د -9
 آن.

 .نیمشترک  برا  برق به منظور عرضة خدمات مطمئن، مۀون و اقتۀادانرژ   ستمیمراقبت از س -2

 کشور. در داخل نیبه مشترک یبرق رسانانرژ  و خدمات  زاتیتجه ل،یفرو  وسا -5

 اسناد تقنینی مربوط. مطابقسالم  تیریاز مد  رویشفاف با پبه طور  یتدارکاترو  ها   تیرعا -6

 یقابل اعتبار مل  از شرکت ها یکیبار توسط  کیساالنه  شرکـت، یالـات مـحساب ( یتفتبررسی   -7
 ی.الملل نیب ای

 فصل دوم

 سرمایه و سهام شرکت

 سرمایه

 مادۀ نهم:

( مجموع سرمایا شرکت مبلغ هشتاد و چهار ملیارد و سه ۀد و سی و هشت ملـیون و پنج ۀد و 4 
 باشد. ( افغانی می82399835893848هشتاد و سه هزار و بیست  

 باشد. ( سهام می438883888 ( سرمایا شرکت منقسم به یک ملیون 4 
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 گذاری سهام قیمت

 مادۀ دهم:

( افغانی بود  که بعد از تقسیم مجموع سرمایه بر سهام، 589/823998( ارز  اسمی هر سهم مبلغ  4 
 گردد. تعیین می

 گیرد. ( تعدیل ارز  اسمی سهم به اساص پیشنهاد هیئت مدیر  و تۀویب هیئت نظارت، ۀورت می4 

بعد از پرداخت کامل ارز  آن به امضا  رئیص کمیتا اجرایی، سرمحاسب یا رئیص ( اسناد سهم 9 
 گردد. مالی و ُمهر شرکت به نام سهامدار ثبت و ۀادر می

( سند سهم شرکت حاو  ارز  سهام، اسم و موقعیت دفتر مرکز  شرکت، اسم و نمبر تذکرۀ 2 
 باشد. کر  متضمن آن است، میشود و تعداد سهامی که سند متذ شخص که سهم برای  ۀادر می

 سهامداران شرکت

 مادۀ یازدهم:

 باشد.( وزرات مالیه سهامدار دولتی شرکت می4 
( سرمایه شرکت به پیشنهاد هیئت مدیر ، تأیید هیئت نظارت، موافقه وزارت مالیه و تۀویب کابینا 4 

 جمهور  اسالمی افغانستان تزئید یا تنقیص شد  می تواند.
 ۀالحیت سهامدار متناسب به اندازۀ سهم آن می باشد. ( مسرولیت و9 

 انتقال سهام و توزیع مفاد

 مادۀ دوازدهم: 

 ( ۀدور و فرو  سهام شرکت، مطابق احکام قانون شرکت ها  دولتی، ۀورت می گیرد.4 

خرید، فرو  و انتقال سهم میان سهامداران و سایر اشخاص حقیقی و حکمی به تأیید هیئت مدیر  و  (4 
تۀویب هیئت نظارت یا مجمع عمومی سهامداران شرکت، بعد از ثبت در دفتر سهام شرکت، مدار 

 باشد. اعتبار می

( هرگا  انتقال سهم بنابر دالیل مرجه ۀورت گرفته نتواند، هیئت مدیر  بعد از تأیید هیئت نظارت به 9 
 نماید. استرداد قیمت سهم، اقدام می

پیشنهاد هیئت مدیر ، تأیید هیئت نظارت و تۀویب مجمع عمومی سهامداران ( نحوۀ استفاد  از مفاد به 2 
 .گیرد ۀورت می

 اموال منقول و غیرمنقول به حیث سهم

 مادۀ سیزدهم:

گذار  عادالنه توسط  ( ارز  اموال منقول و غیرمنقول در ۀورت ضرورت شرکت بعد از قیمت4 
تۀویب هیئت نظارت و مجمع عمومی سهامداران به  کمیتا بیرونی، تعیین و بعد از تأیید هیئت مدیر  و

 تواند. حیث سهم قبول شد  می

 باشد. ( اموال غیرمنقول شرکت مطابق احکام قانون، قابل انتقال و فرو  می4 
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( سهام جدید بعد از تأسیص شرکت دولتی، مطابق احکام قانون شرکت ها  دولتی ۀادر شد  می 9 
 تواند.

 

 ایجاد ذخایر مالی

 چهاردهم:مادۀ 

تواند، به منظور اعمار، ترمیم و احیا  مجدد اموال غیرمنقول، توسعا فعالیت ها، ارتقا   ( شرکت می4 
 ظرفیت و تشویق کارکنان مربوط از مفاد خالص خوی  ذخایر ذیل را ایجاد نماید:

 ذخیرۀ توسعو  از یک الی پانزد  فیۀد. -4

 ذخیرۀ تشویقی از یک الی سه فیۀد. -4

 ۀ احتیاطی از یک الی دو فیۀد.ذخیر -9

 تواند. ( فیۀد مفاد خالص شرکت بیشتر بود  نمی48( این ماد  از  4( ذخایر مندرج فقرۀ  4 

 نماید. ( هیئت مدیر  از طرز استفادۀ ذخایر مندرج این ماد  مراقبت می9 

 استفاده از سرمایه

 مادۀ پانزدهم:

منظور  هیئت نظارت از سرمایا اۀلی و مفاد خالص تواند بعد از موافقا وزارت مالیه و  شرکت می
جهت بهبود و توسعا فعالیت هدفمند بعد از تادیا مالیه، محۀول، دیون، تکتانه و سایر مۀارف، مطابق 

 احکام قانون شرکت ها  دولتی و این اساسنامه استفاد  نماید.

 حساب بانکی

 مادۀ شانزدهم:

مربوط، مطابق احکام قانون شرکت ها  دولتی، حساب   تواند، جهت نگهدار  سرمایا ( شرکت می4 
 بانکی را در داخل کشور افتتاح نماید.

( استفاد  از حساب بانکی مطابق پالیسی تأیید شدۀ هیئت مدیر  و منظور  هیئت نظارت، توسط 4 
 گیرد. کمیتا اجرائی، ۀورت می

 حقوق و امتیازات

 مادۀ هفدهم:

شرکت با رعایت احکام قانون شرکت ها  دولتی توسط کمیتا اجرائی و ( حقوق و امتیازات کارکنان 4 
 گردد. هیئت مدیر  طرح و بعد از منظور  هیئت نظارت، تطبیق می

( اندازۀ مزد کارکنان مطابق قواعد داخلی منظورشدۀ شرکت با درنظرداشت خۀوۀیات و اهمیت 4 
لی، براساص اهلیت و سطح مهارت وظیفه، وضعیت مالی شرکت، میزان مشارکت شرکت در اقتۀاد م

 گردد. کارکنان تعیین می
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( اندازۀ مزد اعضا  تمام وقت هیئت مدیر  و کمیتا اجرائی با درنظرداشت منافع درازمدت شرکت، 9 
 گردد. مطابق احکام قانون شرکت ها  دولتی تنظیم می

 عقد موافقت نامه ها و قرارداد ها

 مادۀ هجدهم:

المللی مطابق احکام  اهداف مندرج این اساسنامه با مرسسات ملی و بین تواند، جهت تحقق شرکت می
قانون شرکت ها  دولتی، قرارداد ها  مشارکت عامه و خۀوۀی، موافقتنامه ها و قرارداد ها را عقد 

 نماید.

 ه و محصولمالیدیه أت

 مادۀ نزدهم:

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

 فصل سوم

 تشکیالت شرکت 

 تشکیالت

 مادۀ بیستم:

 متشکل است از:شرکت 

 .مجمع عمومی سهامداران -4

 هیئت مدیر . -4

 کمیتا اجرائی. -9

 مجمع عمومی سهامداران
 مادۀ بیست و یکم:

 باشد. مجمع عمومی سهامداران متشکل از اشخاص حقیقی و حکمی سهامدار می
 

 عمومی سهامدارانوظایف و صالحیت های مجمع 
 مادۀ بیست و دوم:

مجمع عمومی سهامداران، وظایف و ۀالحیت ها  خوی  را مطابق احکام قانون شرکت ها  دولتی  
 اعمال می نماید.

 کسب نظر هیئت مدیره و ثبت تصامیم

 مادۀ بیست و سوم:

دیر  را توانند، جهت تۀمیم گیر  در موارد سکتور  و تخۀۀی، نظر هیئت م ( سهامداران می4 
 اخذ نمایند.
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 گردد. نمایند، در کتاب ثبت تۀاویب سهامداران، درج می ( سهامداران تۀامیمی را که اتخاذ می4 

 هیئت نظارت 

 مادۀ بیست و چهارم:

اعضا  هیئت نظارت، مطابق احکام قانون شرکت ها  دولتی تعیین، وظایف و ۀالحیت ها  خوی  
 نمایند. را اعمال می

 هیئت مدیره

 بیست و پنجم:مادۀ 

قانون مطابق احکام  ( هیئت مدیر ، نق  مرکز  و استراتیژیک را در رهبر  و مراقبت شرکت،4 
 نماید. شرکت ها  دولتی ایفأ می

 باشد. ( هیئت مدیر  به هیئت نظارت و مجمع عمومی سهامداران، پاسخگو می4 
 شرایط عضویت

 بیست و ششم:مادۀ 

عالو  بر داشتن شرایط مندرج قانون شرکت ها  دولتی، دارا  شرایط نامزد عضویت هیئت مدیر ، 
 ذیل نیز می باشد:

 اقتۀاد یا منجمنت. ها داشتن حداقل سند لیسانص یکی از رشته  -4

 داشتن حداقل دو سال تجربه کار  در رشته مربوط. -4

 ترکیب هیئت مدیره

 بیست و هفتم:مادۀ 

 باشد. الی هفت عضو بۀورت تاق می( هیئت مدیرۀ شرکت مرکب از  سه  4 
( یک ثلث اعضا  غیراجرائی هیئت مدیر ، مطابق احکام قانون شرکت ها  دولتی و رعایت شرط 4 

 گردند. مندرج مادۀ بیست و ششم این اساسنامه، تعیین می
 استعفاء

 مادۀ بیست و هشتم:

توانند، استعفاء  دولتی می اعضا  اجرائی و غیراجرائی هیئت مدیر ، مطابق احکام قانون شرکت ها 
 دهند.

 وظایف و صالحیت های هیئت مدیره

 مادۀ بیست و نهم:

هیئت مدیر  وظایف و ۀالحیت ها  خوی  را مطابق احکام قانون شرکت ها  دولتی، اعمال 
 نماید. می
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 اطالع دهی از تدویر جلسه

 مادۀ سی ام:

وقت و مکان تدویر جلسه به هیئت مدیر  ( رئیص کمیتا اجرائی شرکت مکلف است، از تاریخ، 4 
( ساعت قبل از تدویر جلسه اطالع دهد، مگر اینکه اعضا  هیئت مدیر  طور دیگر موافقه 28حداقل  

 نمایند.
تواند، از مسرولین شرکت جهت اشتراک در جلسات هیئت مدیر  دعوت نماید، در  ( هیئت مدیر  می4 

 باشند. این ۀورت مسرولین شرکت بدون حق رأ  می
 جلسات هیئت مدیره

 مادۀ سی و یکم:

 گردد. ( جلسات هیئت مدیر ، مطابق احکام قانون شرکت ها  دولتی دایر می4 

 هیئت مدیر  شرکت، متخۀۀین خارجی را در جلسات به حیث ناظر و مشاور دعوت می نماید. (4 

 ارائه شکایت

 مادۀ سی و دوم:

خوی  را در ارتباط به امور شرکت، مطابق احکام قانون توانند، شکایت  اشخاص حقیقی و حکمی می
شرکت ها  دولتی و این اساسنامه به رئیص کمیتا اجرائی ارائه نمایند. در ۀورت عدم قناعت به 

 توانند به هیئت نظارت مراجعه نمایند. تۀمیم رئیص کمیتا اجرائی، می

 استخدام متخصصین

 مادۀ سی و سوم:

شرکت به پیشنهاد کمیتا اجرائی، تأیید هیئت مدیر  و تۀویب هیئت نظارت، المللی  ( متخۀۀین بین4 
 گردند. مطابق احکام قانون شرکت ها  دولتی و سایر اسناد تقنینی استخدام می

رعایت احکام  با تواند، متخۀۀین داخلی را جهت تطبیق بهتر اهداف و پالیسی شرکت ( شرکت می4 
 میسیون مستقل اۀالحات ادار  و خدمات ملکی استخدام نماید.ک ه همکار قانون شرکت ها  دولتی ب

 
 

 تشکیل کمیتۀ اجرائی 

 مادۀ سی و چهارم:

 کمیتا اجرائی شرکت متشکل است از:

 رئیص عمومی  رئیص اجرائی( شرکت به حیث رئیص. -4

 رئیص مالی و ادار  شرکت به حیث عضو. -4

 رئیص عملیاتی شرکت به حیث عضو. -9
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 تجارتی شرکت به حیث عضو.رئیص  -2

 رئیص سرمایه گذار  ها به حیث عضو. -5

 رئیص ادار  به حیث عضو. -6

 رئیس کمیتۀ اجرائی 

 مادۀ سی و پنجم:

 باشد. ( رئیص کمیتا اجرائی ممثل قانونی و مسرول پیشبرد امور شرکت می4 

مدت سه سال تعیین و  ( رئیص و اعضا  کمیتا اجرائی مطابق احکام قانون شرکت ها  دولتی برا 4 
 باشد. ها ۀرف برا  یک دورۀ دیگر مجاز می نمایند. تعیین مجدد آن ایفا  وظیفه می

 وظایف و صالحیت های کمیتۀ اجرائی 

 مادۀ سی و ششم:

( کمیتا اجرائی وظایف و ۀالحیت ها  خود را مطابق احکام قانون شرکت ها  دولتی اعمال 4 
 نماید. می

 نماید. منظور تنظیم امور اجرائی در هفته یک یا دو بار، جلسه دایر می( کمیتا اجرائی به 4 

 باشد. ( نۀاب تدویر جلسه کمیتا اجرائی، حضور اکثریت اعضا  آن می9 

( تۀامیم کمیتا اجرائی، به اکثریت آرا  اعضا  حاضر جلسه اتخاذ و ثبت دفتر جلسات کمیتا 2 
 گردد. اجرائی می

 استخدام کارکنان شرکت

 سی و هفتم: مادۀ

( کارکنان شرکت مطابق احکام قانون شرکت ها  دولتی و قواعد داخلی منظور شدۀ شرکت با 4 
درنظرداشت تفاهم نامه جداگانه میان شرکت و کمیسیون مستقل اۀالحات ادار  و خدمات ملکی از 

خدمات لیست کاندیدان واجد شرایط در همکار  و تحت نظارت کمیسیون مستقل اۀالحات ادار  و 
 گردند. ملکی استخدام، تبدیل و عزل می

 باشد. ( قانون کارکنان خدمات ملکی بر مسرولین و سایر کارکنان شرکت، قابل تطبیق نمی4 

 تطبیق پروژه ها از طریق مشارکت عامه و خصوصی

 مادۀ سی و هشتم:

با سکتور تواند، مطابق احکام قانون مشارکت عامه و خۀوۀی، پروژ  ها  مربوط را  شرکت می
 خۀوۀی تطبیق نماید.
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 وظایف کمیتۀ بررسی )تفتیش(

 مادۀ سی و نهم:

 نماید. کمیتا بررسی   تفتی ( مطابق احکام قانون شرکت ها  دولتی، وظایف خوی  را اعمال می

 فصل چهارم

 امور مالی و حسابی

 سال مالی

 مادۀ چهلم:

 گردد. ختم میسال مالی شرکت از اول جد  آغاز و در سی ام قوص سال بعد  

 دهی مالی شرکت تهیۀ گزارش 

 مادۀ چهل و یکم:

( IFRSدهی مالی شرکت مطابق معیار ها  بین المللی گزارشدهی مالی    سیستم حسابدار  و گزار 
 گردد. و رهنمود ها  پیشنهاد  هیئت نظارت، تهیه می

 استفاده از جدول معیارهای حسابات مالی

 مادۀ چهل و دوم:  

( شرکت از جدول معیارها  حسابات مالی که توسط هیئت نظارت تهیه گردید ، در اجرا  امور 4  
 نماید. مالی و حسابی استفاد  می

را تطبیق نمود  و سیستم  (Double-Entry( شرکت مکلف است، سیستم حسابدار  دوطرفه  4 
  از طرف هیئت نظارت، عملی حسابات مالی کمپیوتر   الکترونیکی( را بر اساص پیشنهاد ارائه شد

 نماید.

 بررسی ) تفتیش( صورت حسابات

 مادۀ چهل و سوم:

 گردد. ( ۀورت حساب ساالنا شرکت در هر سال بررسی می4 

( بررسی حسابات مالی شرکت از جانب بررص  مفت ( مالی، خارج از شرکت مطابق احکام قانون 4 
 گیرد. شرکت ها  دولتی و معیارها  بین المللی ۀورت می

 گردد. ( ۀورت حسابات مالی بررسی شدۀ شرکت، مطابق احکام قانون شرکت ها  دولتی ارائه می9 
( بررسی فعالیت ها  اقتۀاد ، مالی و حسابی شرکت در ۀورت ضرورت توسط ادارۀ عالی 2 

 گیرد. تفتی  مطابق احکام قانون ادارۀ عالی تفتی ، ۀورت می
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 استخدام بررس )مفتش( بیرونی

 چهل و چهارم: مادۀ

تواند در ۀورت ضرورت مطابق احکام قانون شرکت ها  دولتی بررص  مفت ( ( شرکت می4 
 معتبر بین المللی را جهت بررسی  تفتی ( امور مالی شرکت استخدام نماید.

( استخدام، عزل، نحوۀ عقد قرارداد و پرداخت حقوق کار بررص   مفت ( مالی خارج از شرکت، 4  
 گیرد. قانون شرکت ها  دولتی، ۀورت می مطابق احکام

 توزیع مفاد سهام

 مادۀ چهل و پنجم:

موافقا قبلی هیئت  باتواند، مطابق احکام قانون شرکت ها  دولتی و این اساسنامه  ( هیئت مدیر  می4 
 نظارت، پالیسی مفاد سهام و سرمایه را اعالم و زمینا تأدیه آنرا از طرف شرکت فراهم نماید.

 گیرد. توزیع مفاد سهام شرکت، مطابق احکام قانون شرکت ها  دولتی، ۀورت می( 4 

 بودجۀ شرکت

 مادۀ چهل و ششم:

طرح، ترتیب، تۀویب و اجرا  بودجا شرکت، مطابق احکام قانون شرکت ها  دولتی، ۀورت 
 گیرد. می

 ارائه گزارش

 مادۀ چهل و هفتم:

اید و مۀارف خوی  را طور ماهوار به ریاست ( شرکت ها  دولتی مکلف اند گزار  اجراآت، عو4 
 عمومی ادارۀ امور ریاست جمهور  اسالمی افغانستان ارائه نمایند.

( ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهور  اسالمی افغانستان مکلف است، گزار  منـدرج فقرۀ 4 
 رائه نماید.( این ماد  را توحید و طور ربعوار به کابینا جمهور  اسالمی افغانستان ا4 

( شرکت ها  دولتی مکلف اند، گزار  ساالنه خوی  را مطابق احکام قانون شرکت ها  دولتی 9 
 تهیه، ترتیب و به مراجع ذیربط ارائه و نشر نمایند.

 فصل پنجم

 احکام متفرقه

 انحالل و تصفیۀ شرکت

 مادۀ چهل و هشتم:

مراحل در شرکت، مطابق احکام قانون شرکت  طی( هر نوع ادغام، انقسام، واگذار  یا انحالل و 4 
ها  دولتی براساص پیشنهاد وزارت مالیه، موافقا هیئت نظارت و تۀویب کابینا جمهور  اسالمی 

 گیرد. افغانستان ۀورت می
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( مراحل تۀفیه و تطبیق حسابات در شرکت، مطابق احکام قانون شرکت ها  دولتی و طرزالعمل 4 
 گیرد. مربوط، ۀورت می

 یجاد سیستم الکترونیکی و نگهداری اسنادا

 مادۀ چهل و نهم:

( شرکت جهت ثبت، نگهدار  و استفادۀ بعد  اسناد مالی، حسابی و حقوقی، مطابق احکام قانون 4 
 برد. شرکت ها  دولتی، سیستم الکترونیکی را به تفکیک هارد و سافت کاپی ایجاد و بکار می

ارائه گزار  و معلومات مورد نیاز به ادارات ذیربط وۀل  ( سیستم نگهدار  اسناد شرکت، جهت4 
 گردد.   لینک( می

 ایجاد ویب سایت

 مادۀ پنجاهم:

ها، ابتکارات، تشویق کارکنان و فراهم نمودن زمینا رقابت آورد  شرکت جهت نشر فعالیت ها، دست
 نماید. سالم، مطابق احکام قانون شرکت ها  دولتی، ویب سایت را ایجاد می

 اسناد مدار اعتبار

 مادۀ پنجاه و یکم:

اسناد ملکیت ها، قرارداد ها، توافقنامه ها، اسناد حواله و سایر اسناد مالی مربوط شرکت که مطابق 
 باشد. احکام قانون امضاء گردید  باشد، مدار اعتبار می

 حفظ اسرار شرکت

 مادۀ پنجاه و دوم:

بررسان  مفتشین( مالی، مطابق احکام قانون شرکت اعضا  هیئت مدیر ، مسرولین شرکت، کارکنان و 
 باشند. ها  دولتی، مکلف به حفظ اسرار شرکت می

 تعدیل اساسنامه

 پنجاه و سوم:مادۀ 

احکام این اساسنامه به پیشنهاد هیئت مدیر ، تأیید هیئت نظارت و تۀویب کابینا جمهور  اسالمی 
 تواند.شد  می تعدیل افغانستان مطابق احکام قانون شرکت ها  دولتی، 

 ُمهر و نشان

 مادۀ پنجاه و چهارم:

 باشد. شرکت، دارا  ُمهر و نشان مخۀوص می
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 انفاذ اساسنامه

 پنجاه و پنجم:مادۀ 

این اساسنامه از تاریخ  نشر در جریدۀ رسمی نافذ و اساسناما  د افغانستان برشنا شرکت منتشرۀ جریدۀ 
 گردد. میلغو  4987( سال 125رسمی شمار   

 


