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 انکشاف ملی 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 انکشاف ملیشرکت دولتی 

 اسناد تقنینی.روشنی در مربوط  فعالیت تسریع روند حمایت، تقویت و، امور انسجامتوسعه،  و انکشاف -۱

 ته شدهپذیرف با درنظر داشت معیارهایایجاد نوآوری  و تحقق تعهدات صصی،های تخ ظرفیت سطح یارتقافراهم نمودن زمینه  -۲

 .بین المللی ملی و

 رشد اقتصادی، توسعه اجتماعی و ایجاد شغل.گیری شرکت، جهت تحقق انکشاف ملی، فراهم نمودن زمینه سهم -3

 فراهم نمودن زمینه جذب سرمایه گذاری خصوصی در شرکت. -4

 نیه مالی شرکت.کسب منفعت و تقویت بُ -5

 اصطالحات

 سوم:مادۀ 

افاده اصطالحات مندرج مادۀ سوم قانون شرکت های دولتی که در این اساسنامه از آن تذکر بعمل آمده است، همان مفاهیم را  

 نماید.می

 نام اختصاری

 چهارم:مادۀ 

 شود.این اساسنامه بنام شرکت یاد می در انکشاف ملیدولتی  ( شرکت۱)

 گردد.( هیئت نظارت شرکت های دولتی در این اساسنامه به نام هیئت نظارت یاد می۲)

 دفتر شرکت

 پنجم:مادۀ 

 ند.تواشده می الضرورت در نقاط مختلف کشور تأسیسهای آن عندو نمایندگی بوده کابلدفتر مرکزی شرکت در شهر 

 شرکت شخصیت

 ششم:مادۀ 

 باشد.میمستقل حسابی بیالنس  وشخصیت حکمی دارای شرکت، 
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 رعایت اسناد تقنینی

 هفتم: مادۀ

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

 نماید.رعایت می

 های شرکتوظایف و صالحیت

 هشتم:مادۀ 

 باشد:شرکت دارای وظایف و صالحیت های ذیل می( ۱)

از  مراقبت و یمربوط به ساحات کار یو پالن ها، برنامه ها رهنمودها ،ها، طرزالعمل ها یسیپال ،ها یژیاسترات ح،یلواطرح  -1

 مربوط. مدت و دراز مدت انیبه موقع آن غرض تحقق اهداف کوتاه مدت، م قیتطب

 ،یتصاداق ک،یژیاسترات لیمسا نهیدر زم کیموگرافیو د یمعلومات اقتصاد حیتوض وثبت  ل،یتحل ،یطبقه بند ،یآور جمع -2

 مربوط. یکار مختلف یها عرصه سطوحدر  یریگ میمنظور تصمه ب یکیو تخن یتیریمد ،یتجارت ،یمال

 مربوط.ی در عرصه ها یو آموزش یجیترو ،یقاتیتحق یها تیانجام فعال -3

 .احکام قانون به مطابق آن مراحل یطمربوط و  یتجارت پالن، یالتیتشک ساختار ،و پالن مالی بودجه بیترت -4

 .شرکت یمال خطرات مورد در یده رراپو و ثبت ،یابیارز و مربوط یو مال یامور اجرائیو میو تنظ اداره -5

  .شرکت اعتبار مدار اسناد ،ربوطم منقول ریغ و قولمن اموالحفظ و مراقبت  -6

 .جهت تحقق اهداف آنها شرکتبودجه و  ها تیها، برنامه ها، فعال یژیاسترات یابیارز بررسی و -7

 .ی، حسابی، تدارکاتی و گزارش دهی مطابق اسناد تقنینیایجاد سیستم مؤثر و شفاف مال -8

ایمنی کارکنان در بخش های مسلکی، تخنیکی و اداری مطابق معیار  و تدابیر مهارتفراهم نمودن زمینه ارتقای سطح دانش،  -9

 های ملی و بین المللی.

عقد قرارداد عرضه محصوالت و خدمات و تهیه مواد مورد ضرورت با ادارات دولتی، غیر دولتی و سایر اشخاص حقیقی و  -11

 درنظرداشت احکام اسناد تقنینی مربوط.با حکمی 

 یها ییدارا تیریمد ن،یزم انکشاف ن،یزم کسب ،دار، متنوع و قابل استطاعت هیپا مسکن یها پروژه قیتطب و نیزاید طرح، -11

 ابقمط ،یخصوص سکتور با مشارکت در ای و  ها بانک ق،یطر از یرهن قروض التیتسه یآور فراهم و مسکن یها پروژه به مرتبط

 مربوط. ینیتقن اسناداحکام 

 یارهایمعمطابق  یخیها و آبدات تارپارک ،یتجارت ،یسکتور ،یادار یساختمان یها پروژه قیو تطب نیزاید ش،یزماآ ،یسرو -12

 .یالملل نیو ب یشده مل رفتهیپذ

 بازسازی و تجهیز متداوم تمام بخش های شرکت با استفاده از تکنالوژی عصری. -13

 و بفاضال آهن، خط سرکت، آب، ،یانرژ ،ارتباطات پل، ،یهوانورد یها بخش در ییربنایز یها پروژه قیتطب و انکشاف -14

 .جامد کثافات

 ی، تخنیکی، فنی و اداری.کلرای کارکنان مربوط در بخش های مسفراهم نمودن تسهیالت کاری ب -15

دمات خ ی، استخراج ذغال سنگ، تولید سمنت وساختمانی، سرک سازهای تنظیم، توسعه و انکشاف امور مربوط به فعالیت -۱6

 زراعتی.
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 جلب سرمایه گذار سکتور خصوصی در فعالیت های مربوط. -۱7

 .گرددیم ضیتفو صالحیاز طرف مراجع ذ ای دهیگرد ینیب شیپ یدولت یقانون شرکت ها، اساسنامه نیکه در ا فیوظا ریسا -۱8

منقول و غیر منقول مربوط را بعد از انفاذ این اساسنامه و قبل از فروش سهام، به نرخ روز  تثبیت و  اموالشرکت مکلف است، ( ۲)

 تعیین ارزش نماید.

ده شال ـانون، فروش و انتقـق احکام قـان، مطابـی افغانستـکابینۀ جمهوری اسالم صویباموال غیرمنقول شرکت، بعد از ت( 3)

 تواند.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 پنجاه  صد و چهارده میلیارد و هشتصد هشتاد و چهار میلیون و نُه ( سه3۱4.884.358.۲33)مبلغ  ،سرمایه شرکتمجموعی ( ۱)

 باشد.افغانی مینودنُه د هزار و دو ص

 باشد.سهم می یک میلیون ( ۱.888.888منقسم به ) ،( سرمایۀ شرکت۲) 

 گذاری سهامقیمت

 دهم:مادۀ 

افغانی بوده که بعد از تقسمیم مجمو  سمرمایه بر سهام، تعیین   انزده هزار و پ صمد  سمه  ( 3۱5.888 ( ارزش اسممی هر سمهم مبلغ )  ۱)

 گردد.می

 گیرد.( تعدیل ارزش اسمی سهم به اساس پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت، صورت می۲)

بت و ث ،نام سهامدار مالی و مُهر شرکت به مسؤول ش آن به امضای رئیس کمیتۀ اجرایی و( اسناد سهم بعد از پرداخت کامل ارز3)

 گردد.صادر می

حاوی ارزش سهام، اسم و موقعیت دفتر مرکزی شرکت، اسم و نمبر تذکرۀ شخص که سهم برایش صادر  ،( سمند سمهم شرکت  4)

 باشد.شود و تعداد سهامی که سند متذکره متضمن آن است، میمی

 سهامداران شرکت

 یازدهم:مادۀ 

 باشد.میدولتی  مدار اسه ،در شرکت ،ت مالیهوزار( ۱)

به پیشنهاد وزارت مالیه و تصویب کابینۀ جمهوری اسالمی  خصوصی ادارات دولتی و اشخاص حقیقی و حکمی ( وزارت ها،۲)

 د.نتوانافغانستان به حیث سهامدار شرکت بوده می

فغانستان کابینۀ جمهوری اسالمی ا ( سرمایه شرکت به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت، موافقه وزارت مالیه و تصویب3)

 تزئید یا تنقیص شده می تواند.
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 متناسب به اندازۀ سهم آن می باشد.شرکت ( مسؤولیت و صالحیت سهامدار 4) 

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

 انتقال سهام و توزیع مفاد

  دوازدهم:مادۀ 

 گیرد.م قانون شرکت های دولتی، صورت می( صدور و فروش سهام شرکت، مطابق احکا۱)

ره و به تأیید هیئت مدیاعم از دولتی و خصوصی ( خرید، فروش و انتقال سهم میان سهامداران و سایر اشخاص حقیقی و حکمی ۲)

 باشد.م شرکت، مدار اعتبار میتصویب هیئت نظارت یا مجمع عمومی سهامداران شرکت، بعد از ثبت در دفتر سها

( هرگاه انتقال سهم بنابر دالیل مؤجه صورت گرفته نتواند، هیئت مدیره بعد از تأیید هیئت نظارت به استرداد قیمت سهم، اقدام 3)

 نماید.می

 یرد.گمی مع عمومی سهامداران صورت( نحوۀ استفاده از مفاد به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت و تصویب مج4)

 اموال منقول و غیرمنقول به حیث سهم

 سیزدهم:مادۀ 

یئت و بعد از تأیید هیئت مدیره و تصویب هارزش تعیین  ، توسط کمیتۀ مؤظفاموال منقول و غیرمنقول در صورت ضرورت شرکت

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

 ایجاد ذخایر مالی

 چهاردهم:مادۀ 

غیرمنقول، توسعۀ فعالیت ها، ارتقای ظرفیت و تشویق منقول و به منظور اعمار، ترمیم و احیای مجدد اموال  ،تواندشرکت 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

 خیرۀ احتیاطی از یک الی دو فیصد.ذ -3

 تواند.بیشتر بوده نمی ،فیصد مفاد خالص شرکتبیست ( %۲8( این ماده از )۱( ذخایر مندرج فقرۀ )۲)

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

 استفاده از سرمایه

 پانزدهم:مادۀ 

اصلی و مفاد خالص جهت بهبود و توسعۀ فعالیت  یه و منظوری هیئت نظارت از سرمایۀبعد از موافقۀ وزارت مال ،تواندشرکت می

 .دتی و این اساسنامه استفاده نمایو سایر مصارف، مطابق احکام قانون شرکت های دول تادیۀ مالیه، محصول، دیونهدفمند بعد از 
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 حساب بانکی

 شانزدهم:مادۀ 

مربوط، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، حساب   تواند، جهت نگهداری سرمایه و انجام فعالیت های اقتصادیمی( شرکت ۱)

 بانکی را در داخل کشور افتتاح نماید.

 گیرد.پالیسی تأیید شدۀ هیئت مدیره و منظوری هیئت نظارت، توسط کمیتۀ اجرائی، صورت می مطابق ،( استفاده از حساب بانکی۲)

 حقوق و امتیازات

 هفدهم:مادۀ 

ت مدیره ، از طرف هیئ( حقوق و امتیازات کارکنان شرکت با رعایت احکام قانون شرکت های دولتی توسط کمیتۀ اجرائی طرح۱)

 گردد.و بعد از منظوری هیئت نظارت، تطبیق می تأیید

مطابق قواعد داخلی منظورشدۀ شرکت با درنظرداشت خصوصیات و اهمیت وظیفه، وضعیت مالی  ،( اندازۀ مزد کارکنان شرکت۲)

 گردد.تعیین می ،شرکت، میزان مشارکت شرکت در اقتصاد ملی، براساس اهلیت و سطح مهارت کارکنان

رکت ون شمطابق احکام قان ( اندازۀ مزد اعضای تمام وقت هیئت مدیره و کمیتۀ اجرائی با درنظرداشت منافع درازمدت شرکت،3)

 گردد.می تعیین ،های دولتی

 عقد موافقت نامه ها و قرارداد ها

 دهم:جهمادۀ 

مطابق احکام قانون شرکت های دولتی،  ،المللیتواند، 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.

 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 -۱

 هیئت مدیره. -۲

 کمیتۀ اجرائی. -3
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 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 

 اعمال می نماید. ، اجراء وقانون شرکت های دولتی خویش را مطابق احکاممجمع عمومی سهامداران، وظایف و صالحیت های  

 کسب نظر هیئت مدیره و ثبت تصامیم

 بیست و سوم:مادۀ 

 د.نمای خصصی، نظر هیئت مدیره را کسبتصمیم در موارد سکتوری و ت اتخاذ ند، جهتتواسهامداران میمجمع عمومی  (۱)

 گردد.میثبت  سهامداران در دفتر مخصوص،مجمع عمومی تصامیم  (۲)

 هیئت نظارت 

 بیست و چهارم:مادۀ 

 مایند.ناعمال میاجراء و وظایف و صالحیت های خویش را  کام قانون شرکت های دولتی تعیین واعضای هیئت نظارت، مطابق اح

 هیئت مدیره

 پنجم: بیست ومادۀ 

 نماید.می قانون شرکت های دولتی ایفاءمطابق احکام  شرکت، مدیریت( هیئت مدیره، نقش مرکزی و استراتیژیک را در ۱)

 باشد. ( هیئت مدیره به هیئت نظارت و مجمع عمومی سهامداران، پاسخگو می۲)

 در هیئت مدیره شرایط عضویت

 بیست و ششم:مادۀ 

 های اقل سند لیسانس یکی از رشتهولتی، داشتن حدشرایط مندرج قانون شرکت های دبرای نامزد عضویت هیئت مدیره، عالوه بر 

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

 ترکیب هیئت مدیره

 بیست و هفتم:مادۀ 

 باشد.عضو بصورت تاق می هفتی السه مرکب از  ،ئت مدیرۀ شرکت( هی۱)

ششم  مادۀ بیست و ط مندرجایهای دولتی و رعایت شر( یک ثلث اعضای غیراجرائی هیئت مدیره، مطابق احکام قانون شرکت ۲)

 د.نگرداین 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 صالحیت های هیئت مدیره

 بیست و نهم:مادۀ 

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

 اطالع دهی از تدویر جلسه

 سی ام:مادۀ 

( ساعت قبل از تدویر 48هیئت مدیره حداقل )( رئیس کمیتۀ اجرائی شرکت مکلف است، از تاریخ، وقت و مکان تدویر جلسه به ۱)

 جلسه اطال  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 می۲)

 باشند.بدون حق رأی می

 هیئت مدیرهلسات ج

 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 دولتی و این اشخاص حقیقی و حکمی می

ت نظارت مراجعه ئتوانند به هیصورت عدم قناعت به تصمیم رئیس کمیتۀ اجرائی، می اساسنامه به رئیس کمیتۀ اجرائی ارائه نمایند. در

 نمایند.

 استخدام متخصصین

 م:سی و سومادۀ 

المللی شرکت، به پیشنهاد کمیتۀ اجرائی، تأیید هیئت مدیره و تصویب هیئت نظارت، مطابق احکام قانون شرکت ( متخصصین بین۱)

 گردند.استخدام می ،تقنینیهای دولتی و سایر اسناد 

ولتی، ایت احکام قانون شرکت های درع با تواند، متخصصین داخلی را جهت تطبیق بهتر اهداف و پالیسی شرکت( شرکت می۲)

 استخدام نماید.

 تشکیل کمیتۀ اجرائی 

 م:چهارسی و مادۀ 

 کمیتۀ اجرائی شرکت متشکل است از:

 حیث رئیس.رئیس عمومی )رئیس اجرائی( شرکت به  -۱

 مالی و اداری شرکت به حیث عضو.ل مسؤو   -۲

 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)

نمایند. تعیین برای مدت سه سال تعیین و ایفای وظیفه می ،مطابق احکام قانون شرکت های دولتی ،( رئیس و اعضای کمیتۀ اجرائی۲)

 باشد.ها صرف برای یک دورۀ دیگر مجاز میمجدد آن

 وظایف و صالحیت های کمیتۀ اجرائی 
 م:سی و ششمادۀ 

 نماید.اعمال می ، اجراء ودولتی( کمیتۀ اجرائی وظایف و صالحیت های خود را مطابق احکام قانون شرکت های 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 می3)

 گردد.میثبت  ط،مربو دفتردر به اکثریت آرای اعضای حاضر جلسه اتخاذ و  ( تصامیم کمیتۀ اجرائی4)

 کارکنان شرکت ، تبدیلی و عزلاستخدام
 تم:سی و هفمادۀ 

مطابق احکام قانون شرکت های دولتی در مشوره با کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی از  ،( کارکنان شرکت۱)

 گردند.میعزل  مطابق قواعد داخلی منظورشدۀ شرکت استخدام، تبدیل و ،واجد شرایط فهرست اشخاص

 باشد.( قانون کارکنان خدمات ملکی بر مسؤولین و سایر کارکنان شرکت، قابل تطبیق نمی۲)

 تطبیق پروژه ها از طریق مشارکت عامه و خصوصی
 م:شتهسی و مادۀ 

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

 کمیتۀ بررسی ) تفتیش( وظایف

 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
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 دهی سیستم حسابداری و گزارشتهیۀ 

 م:یکچهل و مادۀ 

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

 گردد.هیئت نظارت، تهیه می

 استفاده از جدول معیارهای حسابات مالی

 وم:چهل و دمادۀ   

 نماید.در اجرای امور مالی و حسابی استفاده می هیئت نظارت تهیه گردیده( شرکت از جدول معیارهای حسابات مالی که توسط ۱) 

را تطبیق نموده و سیستم حسابات مالی کمپیوتری  (Double-Entry( شرکت مکلف است، سیستم حسابداری دوطرفه )۲)

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

 بررسی ) تفتیش( صورت حسابات

 م:سوچهل و مادۀ 

 گردد.( صورت حساب ساالنۀ شرکت در هر سال بررسی می۱)

 د.درگبررسی می ،( حسابات مالی شرکت از جانب بررس )مفتش( مالی، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی۲)

 گردد.ارائه می ،مطابق احکام قانون شرکت های دولتی( صورت حسابات مالی بررسی شدۀ شرکت، 3)

ارۀ عالی ادمطابق احکام قانون  ،صورت ضرورت توسط ادارۀ عالی تفتیش( فعالیت های اقتصادی، مالی و حسابی شرکت در 4)

 د.درگبررسی می، تفتیش

  بررس )مفتش(استخدام 

 م:چهارچهل و مادۀ 

مفتش( مالی خارج از شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، مزد کار بررس )استخدام، عزل، نحوۀ عقد قرارداد و پرداخت 

 گیرد.صورت می

 توزیع مفاد سهام

 م:پنجچهل و مادۀ 

هام موافقۀ قبلی هیئت نظارت، پالیسی مفاد س باتواند، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی و این اساسنامه ( هیئت مدیره می۱)

 سرمایه را اعالم و زمینۀ تأدیه آنرا از طرف شرکت فراهم نماید.

 گیرد.( توزیع مفاد سهام شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، صورت می۲)

 بودجۀ شرکت

 م:ششچهل و مادۀ 

 گیرد.قانون شرکت های دولتی، صورت میطرح، ترتیب، تصویب و اجرای بودجۀ شرکت، مطابق احکام 
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 ارائه گزارش

 تم:چهل و هفمادۀ 

وری ت، عواید و مصارف خویش را طور ماهوار به ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمه، گزارش اجراأ( شمرکت مکلف است ۱)

 د.ارائه نمای ،اسالمی افغانستان

( این ماده را توحید و طور ۱( ریاسمت عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری اسالمی افغانستان مکلف است، گزارش مندرج فقرۀ ) ۲)

 ارائه نماید. ،کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستانشورای عالی اقتصادی و ربعوار به 

 د.و نشر نمایتهیه  ،لتیشرکت های دومطابق احکام قانون خویش را ، گزارش فعالیت ساالنه مکلف است( شرکت 3)

 فصل پنجم

 احکام متفرقه

 انحالل و تصفیۀ شرکت

 م:شتچهل و همادۀ 

، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی براساس پیشنهاد وزارت مالیه، موافقۀ هیئت شرکت ( ادغام، انقسام، واگذاری یا انحالل۱)

 گیرد.صورت می ،نظارت و تصویب کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان

 گیرد.( مراحل تصفیه و تطبیق حسابات در شرکت، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی و طرزالعمل مربوط، صورت می۲)

در صورت که اموال منقول یا غیر منقول  می نمودندها فعالیت آن سکتوروزارت ها و ادارات دولتی که تصدی های دولتی در ( 3)

 ها را به شرکت تسلیم نمایند.در تصرف داشته باشند مکلف اند، اموال و اسناد آن ها راتصدی یا اسناد آن

 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 دولتی، سیستم ۱)

 برد.تفکیک هارد و سافت کاپی ایجاد و بکار میالکترونیکی را به 

 گردد. ( سیستم نگهداری اسناد شرکت، جهت ارائه گزارش و معلومات مورد نیاز به ادارات ذیربط وصل )لینک( می۲)

 ایجاد ویب سایت

 :پنجاهممادۀ 

ن رقابت سالم، مطابق احکام قانوها، ابتکارات، تشویق کارکنان و فراهم نمودن زمینۀ آورد شرکت جهت نشر فعالیت ها، دست

 نماید.شرکت های دولتی، ویب سایت را ایجاد می

 اسناد مدار اعتبار

 م:یکپنجاه و  مادۀ

مضاء ا ،نامه ها، اسناد حواله و سایر اسناد مالی شرکت که مطابق احکام قانونتوافق، قرارداد ها، ماموال منقول و غیر منقولاسناد 

 باشد.گردیده باشد، مدار اعتبار می
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 حفظ اسرار شرکت

 وم:پنجاه و دمادۀ 

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

 باشند.اسرار شرکت می

 تعدیل اساسنامه

 م:سوپنجاه و مادۀ 

مطابق احکام قانون  ،اساسنامه به پیشنهاد هیئت مدیره، تأیید هیئت نظارت و تصویب کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستاناحکام این ( ۱)

 .گرددشرکت های دولتی، تعدیل می

 ، احکام قانون شرکت هایبا احکام قانون شرکت های دولتیحکمی از احکام این اساسنامه  درصورت تشخیص عدم مطابقت( ۲)

 دانسته می شود. رجحدولتی مُ

 مُهر و نشان

 م:چهارپنجاه و مادۀ 

 باشد.شرکت، دارای مُهر و نشان مخصوص می

 تاریخ انفاذ

 م:پنجپنجاه و مادۀ 
 باشد:می ذیل لغوو اساسنامه هایاین اساسنامه از تاریخ نشر در جریدۀ رسمی نافذ 

 .۱344( سال 33)اساسنامۀ دستگاه ساختمانی افغانی کابل منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره  -۱

 .۱368( سال 43۲اساسنامۀ تصدی خانه سازی کابل منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره ) -۲

 .۱364( سال 3۱6اساسنامه ساختمانی بنایی منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره ) -3

 .۱365( سال 6۲3اساسنامۀ تصدی سمنت غوری منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره ) -4

 .۱365( سال 6۲۱منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره )اساسنامۀ تصدی سمنت جبل السراج  -5

 .۱367( سال 684اساسنامۀ تصدی ساختمانی هلمند منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره ) -6

 .۱333( سال ۱۱5۲اساسنامۀ تصدی زراعتی ودای ننگرهار منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره ) -7

 ۱5/۱۱/۱365( مؤرخ 6۲6اساسنامۀ تصدی ذغال سنگ منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره ) – 8

 .عناصر فلزیتصدی اساسنامۀ  -3

 .بابری مرکزتصدی اساسنامۀ  -۱8

 

 


