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 ارزاق 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 ارزاقشرکت دولتی 

و فروش مواد غذایی و سایر اقلام مورد نیاز مبتنی بر اصل تذخیر آوری، تورید و توسعۀ خدمات جمع رشد و -1

  مؤثریت و مصونیت.مفیدیت، 

 .جامعه و تقاضای بازار و عرضه مواد غذایی و سایر اقلام موردنیاز تذخیرخدمات معیاری تهیه، انجام  -2

اجتماعی و  ۀگیری شرکت، جهت تحقق اهداف انکشاف ملی، رشد اقتصادی، توسعسهم ۀفراهم نمودن زمین -3

 ایجاد 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 ارزاقدولتی ( 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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 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

 .و مواد غذایی قابل تذخیر به منظور تنزیل قیم طور معیاری و مصون مواد غذاییتدارک، تذخیر و توزیع  -2

 .های منظور شده جهت تأمین نیازمندی متقاضیانعرضۀ مواد غذایی و سایر اقلام مورد نیاز مطابق پلان و برنامه -3

حقیقی و  اشخاصو سایر  غیردولتی تهیۀ مواد مورد ضرورت با ادارات دولتی،و  مواد غذاییعقد قرارداد عرضۀ  -4

 حکمی با درنظرداشت احکام اسناد تقنینی مربوط.

 فراهم نمودن زمینۀ ارتقای سطح دانش و مهارت کارکنان در بخش های مسلکی، تخنیکی و اداری. -5

 های مسلکی، تخنیکی، فنی و اداری.بخشفراهم نمودن تسهیلات کاری برای کارکنان مربوط در  -6

 المللی.بندی محصولات تولید شده مطابق معیارها و ستندرد های ملی و بین بسته -7

 های شرکت با استفاده از تکنالوژی عصری.بازسازی و تجهیز متداوم تمام بخش -8 

 مشتریان. های مؤثر بازاریابی جهت ارتقای سطح عواید و جلب رضایتاستفاده از روش -9

 دهی مطابق اسناد تقنینی.ایجاد سیستم مؤثر و شفاف مالی، حسابی، تدارکاتی و گزارش -11

 های مربوط.گذاری سکتور خصوصی در فعالیتجلب سرمایه -11

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 انکابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان، مطابق احکتصویب ( 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)
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 دوم فصل

 سرمایه و سهام شرکت

 سرمایه

 نهم:مادۀ 

چهار صد سی و سه میلیون و شش صد و چهل و پنج هزار ( 433.645.165) ( مجموع سرمایۀ شرکت، مبلغ1) 

 باشد.افغانی می و شصت و پنج

 باشد.م میسه یکصدهزار (111.111)( سرمایۀ شرکت منقسم به 2)

 گذاری سهامقیمت

 دهم:مادۀ 

مجموع سرمایه افغانی بوده که بعد از تقسیم  چهل و سه هزار و چهارصد (43.411) هر سهم مبلغ ( ارزش اسمی1)

 گردد.سهام، تعیین میبر
 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

 مداران شرکتسها

 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.افغانستان تزئید یا تنقیص شده میاسلامی 

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

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

 انتقال سهام و توزیع مفاد

  دوازدهم:مادۀ 

 گیرد.های دولتی، صورت میام 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 حکمی2)

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 

و بعد از تأیید هیئت مدیره ارزش تعیین  مؤظف ۀکمیت توسط ،صورت ضرورت شرکتاموال منقول و غیرمنقول در

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

 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

 خیرۀ احتیاطی از یک الی دو فیصد.ذ -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 

 استفاده نماید. و این اساسنامه

 حساب بانکی

 شانزدهم:مادۀ 

های ، مطابق احکام قانون شرکتهای اقتصادی مربوطو انجام فعالیت هتواند، جهت نگهداری سرمای( شرکت می1)

 دولتی، حساب  بانکی را در داخل کشور افتتاح نماید.
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رائی، هیئت نظارت، توسط کمیتۀ اج منظوریپالیسی تأیید شدۀ هیئت مدیره و  مطابق( استفاده از حساب بانکی 2)

 گیرد.صورت می

 حقوق و امتیازات

 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 
شدۀ شرکت با درنظرداشت خصوصیات و اهمیت  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، مطابقد( اندازۀ مزد اعضای تمام وقت هیئت مدیره و کمیتۀ اجرائی با 3)

 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 وهای مشارکت عامه 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 -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  ،دولتی هایقانون 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 

 اءفدولتی ایهای قانون 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

 استعفاء

 بیست و هشتم:مادۀ 

 توانند، استعفاء دهند.های دولتی میت مدیره، مطابق احکام قانون شرکتاجرائی هیئ اعضای اجرائی و غیر
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 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.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. ،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
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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 میاجراء 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.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 

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و های دولتی در مشوره با 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)

 خصوصیها از طریق مشارکت عامه و تطبیق پروژه

 م:شتهسی و مادۀ 

ق تطبی ،های مربوط را با سکتور خصوصیانون مشارکت عامه و خصوصی، پروژهتواند، 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 

 

 چهارمفصل 

 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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  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

 استفاده از جدول معیارهای حسابات مالی

 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.کمپیوتری )الکترونیکی( را بر

 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)مفت ( حسابات مالی شرکت از جانب بررس2)

 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، تفتیشادارۀ عالی 

  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 

، ی هیئت نظارتموافقۀ قبل باهای دولتی و این اساسنامه احکام قانون شرکتتواند، مطابق ی( 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 شرکت( توزیع مفاد سه2)

 بودجۀ شرکت

 م:ششچهل و مادۀ 

 گیرد.های دولتی، صورت میجۀ شرکت، مطابق احکام قانون شرکتترتیب، تصویب و اجرای بودطرح، 
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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 ) ( 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 ،هیئت نظارت و تصویب کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستانموافقۀ 

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

 گیرد.می

قول منمنقول یا غیرصورتی که اموال نمود، درآن فعالیت می سکتوردر  ارزاقتصدی که صنعت و تجارت  وزارت( 3)

 د.به شرکت تسلیم نمایرا  ، آنصرف داشته باشد، مکلف استرا در ت هاتصدی 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.سیستم الکترونیکی را به تفکیک هارد و سافت کاپی ایجاد و بکار میدولتی، 

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

 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

مطابق احکام نامه ها، اسناد حواله و سایر اسناد مالی شرکت که توافقمها، ، قراردادمنقولغیراموال 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( 1)

 .گرددمیهای 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 میدولتی مُ هایشرکت

 مُهر و نشان

 م:چهارپنجاه و مادۀ 

 باشد.شرکت، دارای مُهر و نشان مخصوص می

 انفاذ تاریخ 

 م:پنجپنجاه و مادۀ 

منتشرۀ جریدۀ ارزاق و تامین احتیاجات این اساسنامه از تاریخ  نشر در جریدۀ رسمی نافذ و اساسنامۀ تصدی 

 گردد.لغو می 1366 سال حمل (31) ( مؤرخ634رسمی شماره )

 


