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  کارّل ػّْ ز زّلتي ازارّ ز
 جٌظًْْ ز پلْرًې ز قاًْى 

 ز افغاًظتاى  ز تْػېح پَ ُکلَ، 
 رئیض ز  ز اطالهي جوِْریت

 فزهاى
 (170)ګڼَ: 
 ۴۷/۴۵/۴۶۱۱ًېټَ: 

 لْهړۍ هازٍ:
ز افغاًظتتتاى ز اطاطتتي قتتاًْى ز  

جشء ز حکن لَ  ۴۹څلْرػپېتوې هازې ز 
هرې اّ ز ًَِ اّیایوې هازې پَ رعایتْلْ 

ّ  ٍ، ز زّلتي ازارّ ز طز  کتارّل ػتْ
جٌظًْْ ز پلْرًې  قاًْى چې ز افغاًظتاى 
ز اطتتالهي جوِْریتتت ز کتتا یٌې ز 

( ګڼتتې ۶۸ًېټتتې ز ) ۴۶/۴۵/۴۶۱۱
( فصتلًْْ اّ  ۸هصْ ې پز ٌظت،، ز ) 

( هازّ پَ زًٌَ کې تصْیب ػتْ   ۵۹)
 ز ، تْػېح کْم.

 زٍّ یوَ هازٍ:
 ز عسلیې ّسیز اّ پَ پارلواًي چارّ کتې  

ظف زي، زغَ فزهاى اّ ؤّسیز هزّلت ز 
 جٌظتًْْ   کارّل ػّْز زّلتي ازارّ ز 

 فزهاى 
  افغاًظتاى رئیض جوِْر  اطالهی

اًْى تیح قتْرز تْػتزر ه
تعول تاص هظتزّع اجٌتف

 ازارات زّلتی
 (170ػوارٍ: )

 10/11/1399تارید: 
 هازۀ اّل:

 هتازۀ   11 َ تأطی اس حکتن جتشء   
 ػصت ّ چِارم ّ  تا رعایتت هتازۀ    
ُفتاز ّ ًِن قاًْى اطاطی افغاًظتتاى،  

 ول قتتاًْى فتتزّع اجٌتتاص هظتتتع 
 ۀ تاطاص هصْ  ازارات زّلتی را کَ  َ

 13/11/1399( هؤرخ 33وارٍ )تػ
الهی تْر  اطتتتٌۀ جوِتتتکا یتت
( 11( فصل ّ )3تاى  َ زاذل )تافغاًظ

هازٍ تصْیب گززیسٍ اطتت، تْػتیح   
 زارم. هی

 :هازۀ زّم
ت زر اهْر تیَ ّ ّسیز زّلتّسیز عسل

ایي فزهاى ّ قاًْى  پارلواًی هؤظف اًس،
فزّع اجٌاص هظتعول ازارات زّلتی را 
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ز لْهړًۍ   ز پلْرًې قاًْى ز هلي ػْر
( ۶۳غًْډې ز جْړېسّ لَ ًېټې څرَ ز )

تَ ّړاًسې   ّرځْ پَ تزڅ کې ُغې ػْر
 کړي.

 زرېیوَ هازٍ:
ًافذ اّ  زغَ فزهاى ز تْػېح لَ ًېټې څرَ

ز افغاًظتاى ز اطتالهي جوِْریتت ز   
ې لَ هصْ ې اّ ز ًْهْړي قاًْى لَ کا یٌ

هتي طزٍ یْ ځا  زې، پَ رطوي جزیسٍ 
 کې ذپْر ػي.

 هحوس اػزف غٌي
 ز افغاًظتاى اطالهي جوِْریت رئیض

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( رّس اس تتتارید 31الل )تزر ذتت
 اًعقتتاز ًرظتتتیي جلظتتۀ ػتتْرا  

 تقتتسین  اػتتْر  هلتتی  تتَ  ى 
 ًوایٌس.

 هازۀ طْم:
ذ ّ تیح ًافت تایي فزهاى اس تارید تْػ

ْر  تٌۀ جوِیکا  ْ ۀتزاٍ  ا هصتُو
هتتي قتاًْى    ّ تاىتالهی افغاًظتاط

 جزیتتتسۀ رطتتتوی  هتتتذکْر زر
 ًؼز گززز.

 هحوس اػزف غٌی
 افغاًظتاى رئیض جوِْر  اطالهی
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 کارّل ػّْز زّلتي ازارّ ز 
 ز پلْرًې ز قاًْى ز طزحې  جٌظًْْ

پَ ُکلَ، ز افغاًظتاى ز اطالهي 
 جوِْریت ز کا یٌې 

 هصْ َ
 (33)ګڼَ: 

 ۴۶/۴۵/۴۶۱۱ېټَ: ً
ز افغاًظتاى ز اطالهي جوِْریت کا یٌې، 

ًْى ز ًَِ اّیایوې ز افغاًظتاى ز اطاطي قا
 هرتې، ز ذپلتې    هازې ز حکتن لتَ  

 ًېټې پَ غًْډٍ کتې   ۴۶/۴۵/۴۶۱۱ز 
 جٌظتًْْ   کارّل ػّْز زّلتي ازارّ ز 

( فصلًْْ ۸ز پلْرًې ز قاًْى طزحَ ز )
اى ( هازّ پَ زًٌَ کې ز تقٌیٌي فزه۵۹اّ )

 پَ تْګَ تصْیب کړٍ.
 هحوس اػزف غٌي

 ز افغاًظتاى اطالهي جوِْریت رئیض

 هصْ ۀ
 کا یٌۀ جوِْر  اطالهی افغاًظتاى

اًْى تزح قتْرز طتزر ه
تعول تاص هظتزّع اجٌتف

 ازارات زّلتی
 (33ػوارٍ: )

 13/11/1399تارید: 
وِْر  اطالهی افغاًظتاى  تَ  کا یٌۀ ج

تأطی اس حکن هازۀ ُفتاز ّ ًِن قتاًْى  
اطاطی افغاًظتاى، زر جلظتۀ هتؤرخ   

ذْیغ، طزح قتاًْى   13/11/1399
فزّع اجٌاص هظتعول ازارات زّلتی را 

 ( هتازٍ  11فصتل ّ )  ( 3 َ زاذل )
 ی تصْیب تتتتتقٌیٌ فزهاى َ حیث 

 .ًوْز
 هحوس اػزف غٌی

 ًظتاىرئیض جوِْر  اطالهی افغا
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 فِرست هٌذرجبت
 ادارات دّلتی فرّش اجٌبش هستعولقبًْى 

 فصل اّل
 احکبم عوْهی

 صفحَ                                                               عٌْاى                  هبدٍ
  8.............................................................هجٌی            هبدۀ اّل:

 8........................................اُذاف..................            بدۀ دّم:ه
 2......................................................اصطالحبت         دۀ سْم:  هب
 1.....................................................تطجیق هرجع         دۀ چِبرم:هب

 ل دّمفص
 فرّش اجٌبش هستعول

 1.........................................دّلتی ادارات هکلفیت هبدۀ پٌجن:           
 5..............................هحتْیبت فِرست اجٌبش هستعول           ششن:هبدۀ 
 6..................................اجٌبش هستعول  ًشر ّ اعالى           ن: ُفتهبدۀ 

  6....................................طرز فرّش اجٌبش هستعول            شتن:هبدۀ ُ
 6...................تعذاد داّطلجبى ّ تضبد هٌبفع...............            ًِن: هبدۀ 
 7..................فرّش ّسبیط ًقلیَ..........................   دُن:           هبدۀ 

 8........................تضویي................................   هبدۀ یبزدُن:        
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 فصل سْم
 ُیئت فرّش اجٌبش هستعول

   9...................................فرّش اجٌبش هستعول ُیئت هبدۀ دّازدُن:       
     81..................................فرّش........ ّظبیف ُیئت  سیسدُن: هبدۀ 

  88.................................فرّش فلسات هستعول.......  هبدۀ چِبردُن: 
 88...............کت داخلی تْلیذ فلسات..........هکلفیت شر  پبًسدُن: هبدۀ 
ـبیط ّس بتـهشخص ذٍ ِّرت هکول داّطلت ثرًـال شـارس        شبًسدُن:هبدۀ 

 88.............................................................................َیـًقل
 82.......................................:         تٌسیل قیوت ...........هبدۀ ُفذُن

  81....................تحْیلی پْل ّ استفبدٍ از آى...............  ن:      ذُُجهبدۀ 
 فصل چِبرم                                         

 داّطلت ثرًذٍ                                    
 80.............................تحْیلی پْل تْسط داّطلت ثرًذٍ      هبدۀ ًسدُن:    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   85....................هکلفیت داّطلت ثرًذٍ...................          :ثیستنهبدۀ 
  86 ...................ٌبش ...........................اًتقبل اج  :  ثیست ّ یکنهبدۀ 

 فصل پٌجن
 احکبم ًِبئی

از  ثَ خبرج رّة شذٍسات هستعول ّهٌع صذّر فل: ثیست ّ دّمهبدۀ 
  87....................................................................کشْر.........

 87......................................حفبظت هحیط زیست   م:هبدۀ ثیست ّ سْ
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 88......................................ارائَ گسارش.........چِبرم:    هبدۀ ثیست ّ
 88.................ُب هقررٍ ّ ّضع لْایح ّ طرزالعولپیشٌِبد   پٌجن:   هبدۀ ثیست ّ

 88............................اًفبر.....................تبریخ هبدۀ ثیست ّ ششن:    
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 کبضّل ـّْزّلتي ازاضّ ز ز 
 جٌؽًْْ ز پلْضًې قبًْى

 لْهړی فصل
 ػوْهي حکوًَْ

 هجٌي
 لْهړۍ هبزٍ:

زغَ قبًْى ز افغبًؽتبى ز اؼبؼي قبًْى 
جعء کې ز  ۴ز پٌځَ اّیبیوې هبزې پَ 

ـْی زضج ـّْ حکن پَ ضڼب کې ّضغ 
 زی.
 هْذې 

 زٍّ یوَ هبزٍ:
 ز زې قبًْى هْذې ػجبضت زي لَ:

ّ  ز زّلتي ازاضّ ز  -۱  کابضّل ـاْ
 ّچبض ّاړًّس ز پلْضًې پْضې پَ جٌؽًْْ
 تٌظین.

ؽتٌې يپَ زّلتي ازاضّ کې ز ګټې اذ -۲
ًَ ّړ جٌؽًْْ لاَ اًجابضّلْ هراَ    

 .یهرٌیْ
ّ  ز زّلتي ازاضّ ز  3-  کابضّل ـاْ

 جٌؽًْْ پَ پلْضًې کې ز ضّڼتیب تأهیٌْل.

قبًْى فطّؾ اجٌبغ هؽتؼول  
 ازاضات زّلتی
 فصل اّل

 احکبم ػوْهی
 هجٌی

 هبزۀ اّل:
 ایااي قاابًْى زض ضّـااٌی حکاان  

 هاابزۀ ُاتاابز ّ پااٌ ن   ۴جااعء 
 قبًْى اؼبؼی افغبًؽتبى، ّضغ گطزیسٍ 

 اؼت.
 اُساف 

 هبزۀ زّم:
 اُساف ایي قبًْى ػجبضت اؼت اظ:

 تٌظین اهْض هطثاْ  ثاَ فاطّؾ     -1
 اجٌاااابغ هؽااااتؼول ازاضات 

 زّلتی.
 جلااْگیطی اظ اًجاابض اجٌاابغ   -2

 غیااط قبثاال اؼااتابزٍ زض ازاضات  
 زّلتی.

تأهیي ـابفیت زض فطّؾ اجٌابغ   -3
 هؽتؼول ازاضات زّلتی.
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ز تْلیس لپبضٍ ز اړتیب ّړ اّهْ تْکْ  -۴
ز  يتَ ز ذصْصي ؼکتْض ز الؼطؼا 

 ٌې ثطاثطّل.يظه
ثطًابهْ کاې ز    يپَ هلي پطاذتیبي -۵
 ٌې ثطاثطّل.يګًْې ز ظهًپب
ز ظهیٌې ضاهٌځتَ کْل اّ ز  زًسېز  -۶

 زّلت ز هبلي ثٌؽټ پیبّړتیب.
 اصطالحګبًې

 هبزٍ: زضېیوَ
ضاتلًْکې اصطالحګبًې پَ زې قابًْى  

 الًسې هابُین افبزٍ کْي: کې
لېږزًّّکي جٌؽًَْ: کبضّل ـْي  -۱

ّې اجعا ، هبـیي آالت اّ ز ُغّْؼبیط
فلعات( اّ  کبضّل ـْياّ ًْض فلعي )
ْ زي چې ز  بیلغیط فلعي ّؼ ، کابضّل

ز ګټې لَ اهلَ اؼتِالک یب ًْضّ ػْاهلْ 
ّي ياب ز  ي ؽتٌې ًَ ّړ ګطځېاسل ياذ
 ْلَ ُغا ؽټ پطهرتیب پط ثٌ ز کٌبلْژۍټ

ًَ لطي اّ تْة ٌهاغېع ټَ اذیؽتٌَهرَ ګ
ز زّلتي ازاضّ  پَ یْ ډّل ًَ یْ ډّلیب 

 ؽتٌې هرَ ثِط ـْي ّي.يلَ ګټې اذ
زّلتي ازاضې: ّظاضتًَْ، ز ذپلْاکَ  -۲

فطاُن ًوْزى ظهیٌا  زؼتطؼای    -4
 ؼکتْض ذصْصی ثَ هْاز ذبم هاْضز 

 ضطّضت جِت تْلیس.
گصاضی  فطاُن ًوْزى ظهیٌ  ؼطهبیَ -5

 ُبی تْؼؼ  هلی. زض ثطًبهَ
ّ تقْیت ثٌی    ای بز ظهیٌ  اـتغبل -6

 هبلی زّلت.
 اصطالحبت
 هبزۀ ؼْم:

اصطالحبت آتی زض ایي قبًْى، هابُین 
 ًوبیس: شیل ضا افبزٍ هی

ّؼبیط ًقلیاَ،   اجٌبغ هؽتؼول: -1
ؼبیط  ّ ُب عای آىااآالت ّ اج هبـیي

تؼول( ّ اعی )فلعات هؽاّؼبیل فل
غیط فلعی اؼت کَ ثَ ػلت اؼتؼوبل، 

ؼجت ؼبیط ػْاهل، غیط  تِالک یب ثَاؼ
  یب اؼتابزٍ اظ آىتابزٍ گطزیسٍ ؼل اقبث
 ثطیات  إثط اًکفبف تکٌابلْژی، ه  ثٌب

ًساـتَ ّ یب ثَ ًحاْی اظ اًحابء اظ   
 تی ذاابضج ااؼااتابزۀ ازاضات زّلاا

 س.اسٍ ثبـاـ
ُب، ازاضات  ازاضات زّلتی: ّظاضت -2
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ازاضې،  ېتفکیل اّ ثاْزجې لطًّکا  
زّلتي ذپلْاکَ کویؽیًًَْْ، ښبضّالۍ، 

ـاطکتًَْ، ز  ګډ لتي اّ تصسۍ اّ زّ
ّاحسًَّ اّ ًْض ثْزجاْي   ی زّینُغْ

 ّاحسًَّ زي.
زاّطلت: حقیقي یب حکوي ـرص  -۳

 زې قابًْى لاَ حکوًْاْ     زی چې ز
ز هعایسې لپبضٍ  کې ۍؼطٍ ؼن پَ زاّطلج

 ګډّى کْي.
 ز تطجیق هطجغ
 هلْضهَ هبزٍ:

صٌؼت ز ز هبلیې ّظاضت ز اقتصبز اّ 
 ّظاضتًْْ پاَ ُوکابضۍ    ۍاّ ؼْزاګط

زې قبًْى ز حکوًْْ ز تطجیق هطجغ  ز
 .يز

 زٍّ ین فصل
 جٌؽًْْ پلْضل کبضّل ـّْز 

 ز زّلتي ازاضّ هکلایت
 پٌځوَ هبزٍ:

( ز هلي زفبع اّ کْضًیاْ چابضّ   ۱)
ّظاضتًَْ ز ُطّ ـاپږّ هیبـاتْ پاَ    
ّضّؼتیْ کې اّ ًْضې زّلتي ازاضې ز 

زاضای تفااکیل ّ ثْزجاا  هؽااتقل، 
ُاابی هؽااتقل زّلتاای،  کویؽاایْى
ُابی   ُب ّ ـطکت ُب، تصسی ـبضّالی

ُب  زّلتی ّ هرتلط، ّاحسُبی زّهی آى
 ثبـس. ّ ؼبیط ّاحسُبی ثْزجْی هی

زاّطلت: ـرص حقیقی یب حکوی  -3 
 اؼت کَ هطبثق احکبم ایاي قابًْى   

 زاّطلجی، اـاتطاک  جِت هعایسٍ زض 
 ًوبیس. هی

 هطجغ تطجیق
 هبزۀ چِبضم:

ُابی   ّظاضت هبلیَ ثَ ُوکبضی ّظاضت
 اقتصاابز ّ صااٌؼت ّ ت اابضت،  
 هطجااغ تطجیااق احکاابم ایااي    

 .ثبـس هی قبًْى
 فصل زّم

 فطّؾ اجٌبغ هؽتؼول
 هکلایت ازاضات زّلتی

 هبزۀ پٌ ن:
 ُاابی زفاابع هلاای ّ   ( ّظاضت1)

اهْض زاذلَ، زض اذیط ُط ـؿ هابٍ ّ  
ؼبیط ازاضات زّلتی زض ذتن ُط ؼابل  
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هبلي کبل پَ پبی کې اړ زي، ز کبضّل 
ـّْ جٌؽًْْ ًْهلړ تطتیت کاړي پاَ   
هطکع کې ز هبلیې ّظاضت اّ پَ ّالیتًْْ 

 کې اړًّس هؽتْفیت تَ ّلېږي.
 زي،  اړ( ز ّالیتًْااْ هؽااتْفیتًَْ ۲)
( فقطٍ کې زضج ـْی ۱زې هبزې پَ ) ز

 لېږي.هبلیې ّظاضت تَ ّ ز ًْهلړ
ت اّ ز ّالیتًْااْ هاابلیې ّظاض ز (۳)

 ز زې هابزې پاَ    ،هؽتْفیتًَْ اړ زي
( فقطٍ کې ز زضج ـاْي ًاْهلړ   ۱)

جٌؽًَْ هٌبؼت ځبی تاَ ّلېاږي اّ   
 ّؼبتي.

( ز زّلتي ازاضّ ز کابضّل ـاّْ   ۴)
جٌؽًْْ ز پلْضًې پالّی اړ زی، ز زې 

( فقطٍ کې ز زضج ـاْي  ۱هبزې پَ )
ًْهلړ جٌؽًَْ پَ هطکع اّ ّالیتًْْ کې 
ز زضېیْ هیبـتْ پَ تطڅ کې ز زې قبًْى 

لَ الضې  لَ حکوًْْ ؼطٍ ؼن ز زاّطلجۍ
 ّپلْضي.

 
 
 

هبلی هکلف اًس، فِطؼات اجٌابغ   
هؽتؼول هطثْ  ضا تطتیت، زض هطکع ثَ 
ّظاضت هبلیَ ّ زض ّالیبت ثَ هؽتْفیت 

 هطثْ ، اضؼبل ًوبیٌس.
ُبی ّالیبت هکلف اًس،  فیتهؽتْ( 2)

ایي هبزٍ ضا ثَ  (۱فِطؼت هٌسضج فقطۀ )
 هبلیَ اضؼبل ًوبیٌس.ّظاضت 

ُابی   ( ّظاضت هبلیَ ّ هؽاتْفیت 3)
 ّالیبت هکلف اًس، اجٌبغ فِطؼات 

( ایي هبزٍ ضا ثَ جابی  1هٌسضج فقطۀ )
 قبل ّ ًگِااساضی اهٌبؼاات اًتاا 

 ًوبیٌس. 
( ُیئت فطّؾ اجٌابغ هؽاتؼول   4)

ازاضات زّلتی هکلف اؼت، اجٌابغ  
( ایي هبزٍ ضا 1فِطؼت هٌسضج فقطۀ )

 الل اذاازض هطکااع ّ ّالیاابت زض 
 هست ؼَ هبٍ، هطابثق احکابم ایاي    
قبًْى اظ ططیق زاّطلجی ثاَ فاطّؾ   

 ضؼبًس.
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ز کبضّل ـّْ جٌؽًْْ ز ًاْهلړ  
 هٌځپبًګَ

 ـپږهَ هبزٍ:
( ز زې قبًْى پَ پٌځوَ هبزٍ کاې  ۱)

 زضج ـْی ًْهلړ الًسې هْاضز لطي:
ز کبضّل ـّْ جٌؽًْْ ز ډّل پَ  -۱

 پېژًسلْ ؼطٍ ز ُغْ تصٌیف.
ز کبضّل ـّْ جٌؽًْْ ز ّضؼیت،  -۲

 هْهطٍ ّالي اّ هطًګْالي تفطېح.
کبضّل ـّْ جٌؽًْْ ز پېطّزًې ز  -۳

 ز ثیې یبزّل.
ز کبضّل ـّْ جٌؽًْْ ز اټکلاي   -۴

 ثیې ټبکل.
ز کبضّل ـّْ جٌؽاًْْ ز ګټاې    -۵

 اذیؽتٌې هْزٍ.
ز کبضّل ـّْ جٌؽًْْ ز اؼتِالک  -۶

یب ز ګټې اذیؽتٌې ًَ ّړ اّ یب لَ ګټاې  
 اذیؽتٌې هرَ ز ّتلْ الهل.

( زّلتي ازاضې اړې زي، ز زې هبزې ۲)
فقطٍ کې زضج ـْی ًاْهلړ ز  ( ۱پَ )

اػطبء آهط لَ هٌظْضۍ ّضّؼتَ پَ هطکع 
کې ز هبلیې ّظاضت تَ اّ پَ ّالیتًْاْ  

 هحتْیاابت فِطؼاات اجٌاابغ  
 هؽتؼول 

 ـفن:  هبزۀ
( فِطؼت هٌسضج هبزۀ پٌ ن ایاي  1)

 ثبـس: قبًْى، حبّی هْاضز شیل هی
تصٌیف اجٌبغ هؽتؼول ثب تاکیک  -1

 ًْػیت آى.
تفطیح ّضؼیت، کویت )تؼساز ّ  -2

 کیایت اجٌبغ هؽتؼول.ّظى( ّ 
 شکااط قیواات ذطیااس اجٌاابغ  -3

 هؽتؼول.
تؼییي قیوات ترویٌای اجٌابغ     -4

 هؽتؼول.
 اجٌااابغ ۀ هااست اؼااتابز   -5

 هؽتؼول.
ػلت اؼتِالک یب ػسم قبثلیات   -6

اؼتابزٍ ّ یب ذبضج اظ اؼتابزٍ ـاسى  
 اجٌبغ هؽتؼول.

( ازاضات زّلتی هکلف اًس، فِطؼت 2)
اظ  ( ایي هبزٍ ضا ثؼاس 1هٌسضج فقطۀ )

هٌظْضی آهط اػطبء، زض هطکاع ثاَ   
ّظاضت هبلیَ ّ زض ّالیبت ثَ هؽتْفیت 
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 کې اړًّس هؽتْفیت تَ ّلېږي.
 لاْ جٌؽًْْ ز پلْض کبضّل ـّْز 
  ْلاّ اػالً طّلذپ

 اّّهَ هبزٍ:
 کبضّل ـّْزی، ز  اړهبلیې ّظاضت ز 

کې  ېت پبڼَپَ اړًّس ّ لجٌؽًْْ پلْض
پَ ځل ؼط ثېطٍ، لږ تط لږٍ یْ طّلْ پط ذپ
ػاالى  اُن یعّ ضؼٌیْ کې ټْل ٍ ّّزّ

 کړي.
جٌؽًْْ ز پلاْضًې  کبضّل ـّْ ز 

 ډّل
 اتوَ هبزٍ:

پالّی جٌؽًْْ ز پلْضًې کبضّل ـّْ ز 
کبضّل  ِالااۍ پط هزی، ز زاّطلج اړ

جٌؽًَْ پَ ُغَ ځبی کې تٌظاین   ـْي
کړي چې ټْل جٌؽًَْ پَ جاال ډّل ز  

 .الًسې ضاـيتط لیسّ زاّطلجبًْ 
 ز زاّطلجبًْ ـوېط اّ ز ګټْ تضبز

 ًِوَ هبزٍ:
( کَ چېطې ز زاّطلجبًْ ـوېط لاَ  ۱)

کبضّل ّي، ز  کنهرَ یْ اـربصْ زضې
 هًْاسلی  جٌؽًْْ پلْضل صْضت  ـّْ

 .اضؼبل ًوبیٌسهطثْ ، 
فاطّؾ اجٌابغ   ًفط ّ اػاالى  

  هؽتؼول
 ن: ُات هبزۀ

ّظاضت هبلیَ هکلف اؼات، فاطّؾ   
ضا ػالٍّ ثط ًفاط زض   اجٌبغ هؽتؼول

ّیت ؼبیت هطثْ ، حساقل یک ثبض زض 
 زّ ضؼاابً  ُوگاابًی ًیااع، اػااالى 

 ًوبیس.
 فاااطّؾ اجٌااابغ طاااطظ 
 هؽتؼول

 هبزۀ ُفتن:
ُیئت فطّؾ اجٌبغ هؽتؼول هکلاف   

حایي   اجٌابغ هؽاتؼول ضا  اؼت، 
زاّطلجی، زض هحلی تٌظین کٌس کَ توبم 
اجٌبغ ثَ صْضت جساگبًَ زض هؼطض 

 زیس زاّطلجبى، قطاض گیطز.
 تؼساز زاّطلجبى ّ تضبز هٌبفغ

 هبزۀ ًِن:
 ( ُطگبٍ تؼساز زاّطلجابى کوتاط   1)

فاطّؾ اجٌابغ   ثبـس،  اظ ؼَ ـرص 
 صاااْضت گطفتاااَ  هؽاااتؼول
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 .ًَ ـي
( کَ چېطې زاّطلجبى ز هبلیې ّظاضت ۲)
 هؼیي اّ یاب ضییؽابًْ ؼاطٍ     ،ّظیطلَ 

ز ګټْ تضبز ّلطي، ًَ ـي کْالی پاَ  
 ّکړي. ګډّىکې  ۍزاّطلج

جٌؽًْْ کبضّل ـّْ ( کَ چېطې ز ۳)
زاّطلجبًْ  یْ لَغړی ز پالّي ز پلْضًې 

یْ ـوېط ؼطٍ ز ګټْ تضبز ز ُغْ لَ یب 
 ۍزی، هْضْع لَ زاّطلجا  اړّلطي، 

ٍ اّ پط ځبی یې لَ سهرَ هرکې هطګٌ
اړًّسې ازاضې هرَ ثل غړی ّضپېژًسل 

 کېږي.
 پلْضًَ  ؼبیطّْ ْز لېږزًّّک
 لؽوَ هبزٍ:

ُغاَ کابضّل ـاْي    ز زّلتي ازاضّ 
ز یاې  چې جْړّل  ؼبیطّ يلېږزًّّک
 يًیوابی  لَثیې ُغْ ز ز  ًطخّضځې پَ 

ًْهْړّ ّؼبیطْ ّي یب ُن ز زل هؼبؼطٍ 
ًؽلًَْ ز اًقطاض پَ حبل کې ّي اّ یب 

تاطزز   یز ُغْپَ یْ ډّل ًَ یْ ډّل 
زې قبًْى لَ حکوًْْ  ه بظ ًَ ّي، ز

 پلْضل کېږي. ؼطٍ ؼن، پَ جال ډّل

 تْاًس. ًوی
( ُطگبٍ زاّطلجبى ثب ّظیط، هؼیي ّ یب 2)

ضؤؼبی ّظاضت هبلیَ تضبز هٌبفغ زاـتَ 
تْاًٌس زض زاّطلجی ـطکت  ثبـٌس، ًوی

 ًوبیٌس.
 ( ُطگابٍ ػضاْ ُیئات فااطّؾ    3)

اجٌبغ هؽتؼول ثب یک یب تؼاسازی اظ  
ثبـاس،   زاّطلجبى، تضبز هٌبفغ زاـتَ

هکلف اؼت، هْضْع ضا قجل اظ تسّیط 
زاّطلجی اظِبض ّ ثَ ػْض ّی ػضاْ  
زیگااطی اظ ازاضۀ هطثااْ ، هؼطفاای 

 گطزز. هی
 فطّؾ ّؼبیط ًقلیَ

 هبزۀ زُن:
( ّؼبیط ًقلیا  هؽاتؼول ازاضات   1)

زّلتی کَ تطهین آى هؼبزل ًصف قیوت 
آى ثَ ًطخ ضّظ ثبـس یاب ایٌکاَ ُان    

 صکْض زض حبلابیط هاُبی ّؼ لاًؽ
اًقطاض ثبـس ّ یب ثَ ًحْی اظ اًحابء  
تطزز آًِب ه بظ ًجبـس، هطبثق احکبم ایي 
 قبًْى، طاْض جساگبًاَ ثاَ فاطّؾ     

 ضؼس. هی
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( ز هبلیې ّظاضت اړ زی، هصابزضٍ  ۲)
ـْي لېږزًّّکي ّؼبیط پَ ًْضّ زّلتي 
ازاضّ کې ز ًَ اړتیب اّ ًَ کبضًّې هرَ 
ز ډاډ تط الؼَ کْلْ ّضّؼتَ ترطیات  
 کړي اّ ز زې قابًْى لاَ حکوًْاْ    

 ؼطٍ ؼن یې ّپلْضي.
 تضویي

 یّْلؽوَ هبزٍ:
ّ زی، ز  اړ( زاّطلت ۱)  کبضّل ـاْ

 ز لاػ ؼالٌَ   ټْلې ثیاې ز جٌؽًْْ 
ٍ کې هرکې لَ ګډّى ډغًْ ۍ پَزاّطلج

هرَ ز تضویي پَ ډّل هبلیې ّظاضت تَ 
ّؼپبضي، زّلتي ـطکتًَْ لَ زې اهاط  

 زي. یهرَ هؽتثٌ
کې  ۍ( کَ چېطې زاّطلت پَ زاّطلج۲)

 زی،  اړهبلیې ّظاضت ز ثطیبلی ًَ ـي، 
 ی( فقطٍ کې زضج ـ۱ْزې هبزې پَ ) ز

 هؽتطز کړي. ُغَ تَ تضویي
 
 
 
 

 ( ّظاضت هبلیَ هکلف اؼت، ّؼبیط2) 
ـسٍ ضا ثؼس اظ حصاْل  ًقلی  هصبزضٍ 

آى  ۀاطویٌبى اظ ػسم ضطّضت ّ اؼتابز
ّ  زض ؼبیط ازاضات زّلتای، ترطیات  

هطبثق احکبم ایي قبًْى ثاَ فاطّؾ   
 .ضؼبًس
 تضویي

 هبزۀ یبظزُن:
زٍ فیصاس   ( زاّطلت هکلف اؼت،1)

ضا قجل  اجٌبغ هؽتؼوله وْع قیوت 
اظ اـتطاک زض ه لػ زاّطلجی، طْض 
تضویي ثَ ّظاضت هبلیَ تؽلین ًوبیاس.  

ُبی زّلتی اظ ایي حکن هؽتثٌی  ـطکت
 اؼت.

 ( ُطگبٍ زاّطلت زض زاّطلجی، ثطًس2ٍ)
ًَ ـْز، ّظاضت هبلیَ هکلف اؼات،  

( ایي هبزٍ ضا ثَ 1تضویي هٌسضج فقطۀ )
 ّی هؽتطز ًوبیس.
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 زضېین فصل
 جٌؽًْْ  کبضّل ـّْز 

 پالّیز پلْضًې 
جٌؽًْْ ز پلاْضًې  کبضّل ـّْ ز 

 پالّی
 زّلؽوَ هبزٍ:

 جٌؽااًْْ کاابضّل ـااّْ  ( ز ۱)
چې پَ زې قبًْى کې ز  پالّیز پلْضًې 
  یابزېږي  ز پالّي پاَ ًبهاَ  پلْضًې 

 پااَ الًااسې ډّل ؼااطٍ ضاهٌځتااَ  اّ
 کېږي:

ز هبلیې ّظاضت اؼتبظی ز ضییػ پَ  -۱
 تْګَ.
ز اړًّسې ازاضې اؼتبظی ز غاړي   -۲

 پَ تْګَ.
ز اقتصبز ّظاضت اؼتبظی ز غړي  -۳

 پَ تْګَ.
ز صٌؼت اّ ؼاْزاګطۍ ّظاضت   -۴

 اؼتبظی ز غړي پَ تْګَ.
ز جوِْضي ضیبؼات ز چابضّ ز    -۵

ازاضې ز لْی ضیبؼت اؼتبظی ز غاړي  

 فصل ؼْم
 ُیئت فطّؾ اجٌبغ 

 هؽتؼول
 ُیئااات فاااطّؾ اجٌااابغ 

 هؽتؼول 
 هبزۀ زّاظزُن: 

ثَ هٌظْض فطّؾ اجٌبغ هؽتؼول ازاضات 
زّلتی، ُیئت فطّؾ اجٌبغ هؽاتؼول  
یبز کَ زض ایي قبًْى ثٌبم ُیئت فطّؾ 

ـْز، ثَ تطکیات شیال، ای ابز     هی 
 گطزز: هی
ًوبیٌسۀ ّظاضت هبلیَ ثاَ حیا     -1

 ضییػ.
ًوبیٌسۀ ازاضۀ هطثْ  ثاَ حیا     -2

 ػضْ.
ًوبیٌسۀ ّظاضت اقتصبز ثَ حیا    -3

 ػضْ.
ًوبیٌسۀ ّظاضت صٌؼت ّ ت بضت  -4

 ثَ حی  ػضْ.
 ًوبیٌااسۀ ضیبؼاات ػوااْهی    -5

 ازاضۀ اهااْض ضیبؼاات جوِااْضی  
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 پَ تْګَ.
ْ اّ کبًًْْ ز ز افغبًؽتبى ز صٌبیؼ -۶

 ذًْې اؼتبظی ز غړي پَ تْګَ.
 زًسې  ز پالّيز پلْضًې 

 لؽوَ هبزٍ:زیبض
 ې الًااسې زًااس پااالّیز پلااْضًې 

 :لطي
زې  جٌؽًْْ ؼطٍ زکبضّل ـّْ لَ  -۱

قبًْى پَ پٌځوَ هبزٍ کې ز زضج ـْي 
 ًْهلړ ز هٌځپبًګْ تطجیق. 

ز کبضّل ـّْ جٌؽًْْ تثجیت، ز  -۲
 هْهطٍ ّالاي  لَ ّضؼیت،ثیې ټبکٌَ اّ 

، پلاْضًې،  هطًګْالي)ـوېط اّ ّظى(، 
 ثبضګيطۍ اّ لېږزًّې هرَ هبضًَ.

هبلیې ّظاضت تَ ز ضپْټ ّړاًسې  -۳
 کْل.
ز هٌظْضۍ ضی ز اقتصبزي ػبلي ـْ -۴

اذيؽتل پَ ُغَ صْضت کاې چاې ز   
جٌؽًْْ اټکلي ثیاَ لاَ    کبضّل ـّْ

هرَ یْ ( یْ هیلیْى افغب۱۱۱۱۱۱۱ً)
 ظیبتَ ّي.

ې پالّی اړ زی، ز زې ااز پلْضً( ۲)

 ثَ حی  ػضْ.
ًوبیٌسۀ اتبق صاٌبیغ ّ هؼابزى    -6

 افغبًؽتبى ثَ حی  ػضْ.
 ّظبیف ُیئت فطّؾ 

 هبزۀ ؼیعزُن:
( ُیئت فطّؾ، زاضای ّظبیف شیل 1)
 ثبـس: هی
تطجیق هحتْیبت فِطؼت هٌاسضج   -1

 هبزۀ پٌ ن ایاي قابًْى ثاب اجٌابغ     
 هؽتؼول.

تثجیت، تؼییي قیوت ّ ًظابضت اظ   -۲
ّضؼیت، کویات )تؼاساز ّ ّظى(،   

قبل افطّؾ، ثبضگیطی ّ اًتا کیایت، 
 اجٌبغ هؽتؼول. 

 گااعاضؾ ثااَ ّظاضت    اضایاا -۳
 هبلیَ.
اذص هٌظاْضی ـاْضای ػابلی     -۴

اقتصبزی زض صْضتیکَ قیوت ترویٌای  
اجٌااابغ هؽاااتؼول ثیفاااتط اظ 

یک هیلیاْى افغابًی    (1000000)
 ثبـس.

( ُیئت فطّؾ هکلف اؼت، ّظبیف 2)
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( فقطٍ کې زضج ـْې زًسې ۱هبزې پَ )
 .پَ ّالیتًْْ کې ُن تط ؼطٍ کړي

 فلعاتْ پلْضًَ کبضّل ـّْز 
 هْاضلؽوَ هبزٍ:

کابضّل  ( کَ چېطې ز زّلتي ازاضّ ۱)
 جٌؽًَْ ز فلعاتْ لَ ډّل هراَ ـْي 

 زې زی، ز اړ پاالّی ّي، ز پلْضًې 
 ز فلعاتْ یې قبًْى لَ حکوًْْ ؼطٍ ؼن

 ثبًاسې ـاطکتًْْ   ْتْلیس کْضًيا ز 
 ّپلْضي.

 ی( کَ چېطې ز فلعاتْ ز تْلیس کْض۲ً)
تَ  لْفلعاتْ پېط کبضّل ـّْـطکت ز 

زی،  پالّی اړحبضط ًَ ـي، ز پلْضًې 
پَ  یې زې قبًْى لَ حکوًْْ ؼطٍ ؼن ز

 کؽجَ کبضاًْ ّپلْضي.
ز فلعاتْ ز تْلیس ز کْضًي ـطکت 

 هکلایت
 پٌځلؽوَ هبزٍ:

ـطکت چې ز  یتْلیس کْضًز فلعاتْ ز 
 ،فلعات پېطي کبضّل ـْي زّلتي ازاضّ

پطّؼػ  یې زی، ز ُېْاز پَ زًٌَ کې اړ
 کړي.

( ایي هبزٍ ضا زض ّالیبت 1هٌسضج فقطۀ )
 اجطاء ًوبیس.ًیع 

 فطّؾ فلعات هؽتؼول 
 هبزۀ چِبضزُن:

( ُطگبٍ اجٌبغ هؽاتؼول ازاضات  1)
زّلتی اظ ًْع فلعات ثبـاس، ُیئات   
فطّؾ هکلف اؼات، آى ضا هطابثق   

   ُابی  احکبم ایي قبًْى، ثطای ـطکت
 زاذلی تْلیاس فلاعات، ثاَ فاطّؾ     

 ضؼبًس.
زاذلای تْلیاس       ( ُطگبٍ ـاطکت 2)

هؽتؼول  فلعات، حبضط ثَ ذطیس فلعات
ًگطزز، ُیئت فطّؾ هکلف اؼت، آى 
ضا هطبثق احکبم ایي قبًْى، ثَ کؽاجَ  

 کبضاى ثَ فطّؾ ضؼبًس.
زاذلای تْلیاس      هکلایت ـطکت

 فلعات
 هبزۀ پبًعزُن:

زاذلی تْلیس فلعات کَ فلعات     ـطکت
هؽتؼول ازاضات زّلتی ضا ذطیاساضی  

ًوبیس، هکلف اؼت، آًطا زض زاذل  هی
 کفْض پطّؼػ ًوبیس. 
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ز ثطیبلی زاّطلت ز ثفپړ ـِطت اّ 
 ّز ځبًګړتیبّْ ّؼبیطْ ًکّز لېږزّ
 لېږل

 ـپبړؼوَ هبزٍ:
زی، ز زّلتي ازاضّ  پالّی اړز پلْضًې 
ز پلْضًې لَ پبی  ْ ّؼبیطًْکّز لېږزّ

زاّطلات   يز ثطیبل ّضّؼتَتَ ضؼېسّ 
ّ ل ـااْلااْضثفااپړ ـااِطت اّ ز پ

ځبًګړتیبّې ز یْې  لېږزًّّکْ ّؼبیطْ
هیبـتې پَ تطڅ کې پَ ضؼاوي ډّل ز  

 .لېږيتطافیکْ لْی ضیبؼت تَ ّ
 ټيټْلز ثیې 

 اّّلؽوَ هبزٍ:
جٌؽًَْ ز  کبضّل ـْي( کَ چېطې ۱)

ًَ پلْضل ـي،  ّ لَ اهلَ ليثیې ز لْړّا
 کبضّل ـْي زی، پالّی اړز پلْضًې 

لاػ  ز ثیې ز جٌؽًَْ ظیبت ًَ ظیبت 
ّپلاْضي. ز ًاَ    ؼطٍټيټْلْ ؼلٌې پَ 

پلْضًې پَ صْضت کاې ز ثیاې زغاَ    
لپبضٍ ػولاي  زّّ ًْضّ ځلْ  ، زټیټېسًَ
 کېږي.

( فقطې ۱زې هبزې ز ) ( کَ چېطې ز۲)

اضؼبل ـِطت هکوال زاّطلات   
 ثطًااسٍ ّ هفرصاابت ّؼاابیط 

 ًقلیَ
 هبزۀ ـبًعزُن:

ُیئت فطّؾ هکلف اؼت، ثؼس اظ ذتن 
فطّؾ ّؼبیط ًقلی  ازاضات زّلتی، زض 

 الل یکواابٍ ـااِطت هکواال اذاا
 زاّطلاات ثطًااسٍ ّ هفرصاابت  
ّؼبیط ًقلی  فطّذتَ ـسٍ ضا ضؼوًب ثاَ  
 ضیبؼت ػواْهی تطافیاک اضؼابل    

 ًوبیس.
 تٌعیل قیوت

 ُاسُن: هبزۀ
، ًؽجت ثلٌس اجٌبغ هؽتؼول( ُطگبٍ 1)

ثْزى قیوت ثَ فطّؾ ًطؼاس، ُیئات   
 اجٌاابغ فااطّؾ هکلااف اؼاات، 

ضا ثب تٌعیل حساکثط زٍ فیصس هؽتؼول 
 قیواات، ثااَ فااطّؾ ضؼاابًس.   
زض صْضت ػسم فطّؾ، ایاي تٌعیال   
قیوت، ثطای زّ هطتج  زیگط، ػولای  

 گطزز. هی
( 1( ُطگبٍ ثب ضػبیت حکن فقاطۀ ) 2)



             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1403هؽلؽل ًوجط) 18/1/1400
 ضؼوي جطيسٍ

13 
 

 کبضّل ـْي ز حکن پَ ضػبیتْلْ ؼطٍ
جٌؽًَْ ّ ًَ پلْضل ـاي، ز پلاْضًې   

افغبًۍ هرَ پېل اّ ُطې  ېلَ یْ پالّی
 لاَ   ۍز زاّطلجا  تَ چې ّضؼېسل ثیې

 .یې پلْضيالضې 
هراَ  ْ تحْیلْل اّ لَ ُغیؽْ ز پ

 ؽتٌَيګټَ اذ
 اتلؽوَ هبزٍ:

ّ  ( ز زّلتي ازاضّ ز ۱)  کابضّل ـاْ
 يجٌؽًْْ لَ پلْضًې هرَ تطالؼَ ـاْ 

ّاحس حؽبة اذتصبصي زّلتي پَ  ّجٍْ
آّېع  ْتحْیلېږي اّ ز ُغ تَکې ثبًک 

 هبلیې ّظاضت تَ ؼپبضل کېږي.
( ز زّلتي ـطکتًْْ اّ تصاسیْ ز  ۲)

جٌؽًْْ لَ پلْضًې هراَ   ـّْ کبضّل
اړًّاس  ٍ ز ُط یْ ،ّجٍْ ېتطالؼَ ـْ

جال ُغَ ؼطٍ، پَ پېژًسلْ ز اًساظې هجلغ 
ې هٌظاْض  ُواس  پاَ کې چې حؽبة 

 تحْیلېږي. تَپطاًیؽتل کېږي ثبًک 
کې  ې( فقط۲اّ ۱زې هبزې پَ ) ( ز۳)

لَ زضج ـّْ ّجُْْ هراَ ز ګټاې   
ثطذْ  پطهرتیبیيپَ ؽتٌې ډّل یْاظې ياذ

ثَ فاطّؾ  اجٌبغ هؽتؼول ایي هبزٍ، 
ًطؼس، ُیئت فطّؾ، آًاطا اظ ططیاق   
زاّطلجی اظ یک افغبًی ـطّع ّ ثَ ُط 
قیوتی کَ قطاض گطفات، ثاَ فاطّؾ    

 ضؼبًس.  هی
 تحااْیلی پااْل ّ اؼااتابزٍ   

 اظ آى
 هبزۀ ُ سُن:

( ّجٍْ حبصلَ اظ فطّؾ اجٌابغ  1)
هؽتؼول ازاضات زّلتی ثَ حؽبة ّاحس 
اذتصبصی زّلتی تحْیل ثبًک گطزیسٍ 
ّ آّیع آى ثَ ّظاضت هبلیَ، تؽلین زازٍ 

 ـْز.  هی
( ّجٍْ حبصلَ اظ فطّؾ اجٌابغ  2)

ُبی زّلتی  ُب ّ تصسی هؽتؼول ـطکت
ثب تاکیک هقساض هجلغ هطثْط  ُط یک 

ی کَ ثاسیي  ا ـبى، ثَ حؽبة جساگبًَ
ـْز، تحْیل ثبًاک   هٌظْض افتتبح هی

 گطزز. هی
( ًحْۀ اؼتابزٍ اظ ّجٍْ هٌاسضج  3)

( ایي هبزٍ تٌِاب ثاَ   2ّ 1ُبی ) فقطٍ
ُابی   گصاضی زض ثراؿ  هٌظْض ؼطهبیَ
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زّلتي ـطکتًْْ ز ز اّ  کې ز پبًګًْې
ْ  لَ ُغْپیبّړتیب پَ هٌظْض،  ّ ثطاثط ـا

ؼطٍ ؼن چې ز جوِْض ضییػ پَ  ْططح
 لؽتيّاؼطَ هٌظْضې ـْې ّي، ګټَ اذ

 کېسای ـي.
 هلْضم فصل
 ثطیبلی زاّطلت

 ْؽیزاّطلت پَ ّاؼطَ ز پ يز ثطیبل
 تحْیلْل

 ًْلؽوَ هبزٍ:
تْة یزی، لاَ ثطیابل   اړ( زاّطلت ۱)

جٌؽًْْ ز ثیې  کبضّل ـّّْضّؼتَ، ز 
صْضت کاې چاې    ُغَ زېطؾ ؼلٌَ پَ
زّلتاي   پاَ جٌؽاًَْ   کبضّل ـْي

 ـطکتًْْ اّ تصسیْ پْضې اړًّاس ّي،  
 زې قبًْى ز اتلؽاوې هابزې پاَ     ز
( فقطٍ کې زضج ـْي حؽبة تَ اّ ۲)

ًْضّ زّلتي  پَپَ ُغَ صْضت کې چې 
ازاضّ پْضې اړًّس ّي، پَ زّلتي ّاحس 

 تحْیل کړي. تَحؽبة کې ثبًک 
زې  زی، زاړ هااابلیې ّظاضت ز ( ۲)

ؽې ی( فقطٍ کې زضج ـْې پ۱هبزې پَ )

 ُاابی  اًکفاابفی ّ تقْیاا  ـااطکت
 ُبی تِیاَ ـاسٍ    زّلتی، هطبثق ططح

 کَ تْؼط ضیایػ جوِاْض هٌظاْض    
 گطزیااسٍ ثبـااس، اؼااتابزٍ ـااسٍ  

 تْاًس. هی
 فصل چِبضم
 زاّطلت ثطًسٍ

 تحْیل پاْل تْؼاط زاّطلات    
 ثطًسٍ

 هبزۀ ًعزُن:
 ( زاّطلاات هکلااف اؼاات،   1)

 ثؼس اظ ثطًاسٍ ـاسى، ؼای فیصاس     
ضا زض صْضتیکَ  اجٌبغ هؽتؼولقیوت 

 اجٌااابغ هؽاااتؼول هطثاااْ   
 ُابی زّلتای    ُاب ّ تصاسی   ـطکت

( هبزۀ 2ثبـس ثَ حؽبة هٌسضج فقطۀ )
صاْضتیکَ  ُ سُن ایي قابًْى ّ زض  

هطثْ  ؼبیط ازاضات زّلتی ثبـس، ثاَ  
حؽبة ّاحس زّلتی، تحْیال ثبًاک   

 ًوبیس.
( ّظاضت هبلیَ هکلف اؼت، هجلاغ  2)

( ایي هبزٍ ّ تضاویي  1هٌسضج فقطۀ )
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پاَ   زې قبًْى ز یّْلؽوې هبزې اّ ز
ز ، تضاویي  ی( فقطٍ کې زضج ـ۱ْ)

 کبضّل ـّْزاّطلت پَ ّاؼطَ ز  يثطیبل
 ْز ُغط هِال جٌؽًْْ ز ثیې ز ّضکړې پ

 ه طا کړي.ې کې ثی لېپَ ټْ
 زاّطلت هکلایتي ز ثطیبل

 ـلوَ هبزٍ:
 ۍزی، ز زاّطلج اړ( ثطیبلی زاّطلت ۱)

( کبضي ۱۱ّضّؼتَ ز )تَ ضؼېسّ لَ پبی 
کابضّل ـاّْ   پَ تطڅ کاې ز   ّْضځ

زې قبًْى پاَ   ز ،ؽېیجٌؽًْْ پبتې پ
اړًّاس   ياتلؽوَ هبزٍ کې زضج ـاْ 

 کړي. ېتحْیل تَحؽبة کې ثبًک 
زې  ( کَ چېطې ثطیبلی زاّطلات ز ۲)

( فقطٍ کې ز زضج ـاْې  ۱هبزې پَ )
ؽې یهْزې پَ تطڅ کې ز ذپل ز شهت پ

زې قبًْى  کړي، ز ًَ ېثبًک کې تحْیل
  ْ  يپَ یّْلؽوَ هبزٍ کاې ز زضج ـا

ؽې ز زّلتاي ازاضې اړًّاس   یتضویي پ
 کبضّل ـاْي ږي اّ ېحؽبة کې ظیبت

 جٌؽًَْ ثیب اػالى تَ ؼپبضل کېږي.
 

 ( هاابزۀ یاابظزُن 1هٌااسضج فقااطۀ )
اجٌابغ  ایي قبًْى ضا حیي تأزیَ قیوت 

تْؼط زاّطلت ثطًاسٍ، زض   هؽتؼول
  ه وااْع قیواات آى، ه ااطا   

 س. یًوب
 هکلایت زاّطلت ثطًسٍ

 هبزۀ ثیؽتن:
( زاّطلت ثطًسٍ هکلف اؼت، زض 1) 

( ضّظ کبضی ثؼس اظ ذاتن  10ذالل )
ضا  اجٌبغ هؽتؼولزاّطلجی، هتجبقی پْل 

 ثَ حؽبة هطثْطا  هٌاسضج هابزۀ    
 ُ سُن ایي قابًْى، تحْیال ثبًاک    

 ًوبیس.
 ( ُطگاابٍ زاّطلاات ثطًااسٍ   2)

( ایاي  1زض ذالل هست هٌسضج فقطۀ )
ل ثبًک یپْل شهت ذْیؿ ضا تحْ هبزٍ،

ًَ ًوبیس، پْل تضویي هٌاسضج هابزۀ   
یبظزُن ایي قبًْى ثَ حؽبة هطثْطا   

اجٌابغ  ازاضۀ زّلتی ػالٍّ گطزیسٍ ّ 
زّثبضٍ ثاَ اػاالى ؼاپطزٍ     هؽتؼول

 ـْز. هی
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 ز جٌؽًْْ لېږزًَّ
 ّیفتوَ هبزٍ:یْ
ۍ زی، ز زاّطلج اړ( ثطیبلی زاّطلت ۱)

کبضّل ـْي ّضّؼتَ تَ ضؼېسّ  لَ پبی
اّ پَ قطاضزاز کې ز تؽلین ـي جٌؽًَْ 

 یاې  زضج ـْې هْزې پَ تاطڅ کاې  
 ّلېږزّي.

کبضّل ( کَ چېطې ثطیبلی زاّطلت ۲)
جَ ػصض هرَ پطتَ إجٌؽًَْ لَ ه ـْي

ې پَ ز زضج ـْې هْزکې پَ قطاض زاز 
ّ ًَ لېږزّي، پَ زې صْضت  تطڅ کې
ز  ّړاًسې طّضځې ز ځٌس پې کې ز ُط
جٌؽًْْ ز ثیې یْ  ّ کبضّل ـّْپبتې ـْ

لَ ُغاَ هراَ   ي پَ ًبهَ يؼلٌَ ز تِ ب
 ؽتل کېږي.ياذ
 
 
 
 
 
 
 

 اًتقبل اجٌبغ 
 هبزۀ ثیؽت ّ یکن:

 ( زاّطلاات ثطًااسٍ هکلااف   1)
اجٌابغ   اؼت، ثؼس اظ ذتن زاّطلجی،

 الل اضا تؽاالین ّ زض ذاا هؽااتؼول
 قبل اهست هٌسضج قطاضزاز، آًطا اًتا 

 زُس.
( ُطگبٍ زاّطلت ثطًسٍ ثسّى ػصض 2)
ضا زض هیؼابز   اجٌبغ هؽتؼولجَ، إه

 قبل ًسُاس،  اهٌسضج قاطاضزاز، اًتا  
 زض ایٌصااْضت زض ثطاثااط ُاااط   
 ضّظ تااأذیط، یااک فیصااس قیواات 

 ثبقیوبًاااسٍ  اجٌااابغ هؽاااتؼول
 ثاااَ ػٌاااْاى تِ ااابیی اظ ّی 

 گطزز. هیاذص 
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 پٌځن فصل
 حکوًَْ يّضّؼتٌ

 کبضّل ـّْلَ ُېْاز هرَ ثِط تَ ز 
فلعاتْ ز صابزضّلْ  ّ اّ شّة ـْ

 هٌغ
 زٍّ ّیفتوَ هبزٍ:

فلاعي   ز ُغْ فلعاتْ اّ کبضّل ـّْز 
 يپکې اًاډ  يلْښْ چې ّاضزاتي تْک

ّ لَ تْ )هحاظَ( ـْي ّي ز تْک  فاېس
ّضّؼتَ پَ ُط ډّل چې ّي، لَ ُېْاز 

صبزضّل هوٌاْع  ز ُغْ  هرَ ثِط تَ
 زي.

 چبپېریبل ؼبتٌَز ژًّس ز 
 زضّیفتوَ هبزٍ:

اّ ثطیبلی  پالّیزّلتي ازاضې، ز پلْضًې 
س ز چبپېریبل ازي، ز ژًّاړ زاّطلت 

لَ اړًّاسّ   ،ؼبتٌې لپبضٍ الظم تسثیطًَّ
 تقٌیٌي ؼٌسًّْ ؼطٍ ؼان ًّیؽاي اّ   

 کړي. یې ػولي
 
 

 فصل پٌ ن
 احکبم ًِبیی

 هٌغ صاسّض فلاعات هؽاتؼول    
 ّ شّة ـااسٍ ثااَ ذاابضج اظ  

 کفْض
 هبزۀ ثیؽت ّ زّم:

صسّض فلعات هؽتؼول ّ ظطّف فلعی 
ثٌاسی    کَ اهتؼ  ّاضزاتی زض آى ثؽتَ

 )هحاظَ( ـسٍ ثبـس ثؼاس اظ ترلیا    
 هْاز آى ثَ ُط ـاکلی کاَ ثبـاس،    
 ثااَ ذاابضج کفااْض، هوٌااْع   

 ثبـس.     هی
 حابظت هحیط ظیؽت
 هبزۀ ثیؽت ّ ؼْم:

ازاضات زّلتی، ُیئت فطّؾ ّ زاّطلت 
  ثطًسٍ هکلف اًس، جِت حابظت هحیط
ظیؽت، تساثیط الظم ضا هطبثق احکابم  
اؼٌبز تقٌیٌی هطثْ ، اتربش ّ ػولای  

 ًوبیٌس.
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 ز ضپْټ ّړاًسې کْل
 فتوَ هبزٍ:یطېهل
کبضّل زی، ز  اړهبلیې ّظاضت ز ( ۱)

جٌؽًْْ ز پلْضًې ز اجطاآتْ ضپْټ  ـّْ
 يپَ هیبـتٌي ډّل ز افغبًؽتبى اؼااله 

 جوِْضیت تَ ّړاًسې کړي.
 ( ز افغبًؽتبى اؼالهي جوِْضیات  ۲)
 ې قبًْى ز حکوًْْ لَ تطجیق هرَز ز

 هبضًَ کْي.
ز هقطضّ ّړاًسیع اّ ز الېحاْ اّ  

 کړًالضّ ّضغ
 پٌځَ ّیفتوَ هبزٍ:

اّ  هبلیې ّظاضت کْالی ـي ز اقتصبزز 
ّظاضتًْاْ پاَ   ۍ صٌؼت اّ ؼْزاګط

زې قبًْى ز حکوًْْ ز ښَ  ُوکبضۍ ز
تطجیق پَ هٌظْض هقطضې ّړاًسیع، الېحې 

 کړي. َاّ کړًالضې ّضؼ
 ز اًابش ًېټَ

 ـپږ ّیفتوَ هبزٍ:
 زغَ قبًْى پَ ضؼاوي جطیاسٍ کاې    
ز ذپطېسّ لَ ًېټې هرَ ًبفاصېږي اّ ز  

( ًېټې پَ ۱۵کبل ز ظهطي ز ) ۱۳۵۱

 اضایَ گعاضؾ
 ثیؽت ّ چِبضم: هبزۀ
( ّظاضت هبلیَ هکلف اؼت، گعاضؾ 1)

فطّؾ اجٌبغ هؽتؼول ضا طْض  اجطاآت
هبُْاض ثَ ضیبؼت جوِْضی اؼاالهی  

 افغبًؽتبى اضایَ ًوبیس.
( ضیبؼاات جوِااْضی اؼااالهی  2)

افغبًؽتبى اظ تطجیق احکبم ایي قابًْى،  
 ًوبیس. ًظبضت هی

پیفٌِبز هقطضٍ ّ ّضغ لاْایح ّ  
 ُب ططظالؼول

 :ثیؽت ّ پٌ نهبزۀ 
تْاًس ثاَ ُوکابضی    ّظاضت هبلیَ هی

، اقتصبز ّ صٌؼت ّ ت بضتُبی  ّظاضت
ثَ هٌظْض تطجیق ثِتط احکبم ایي قبًْى، 
ُب  هقطضٍ ضا پیفٌِبز، لْایح ّ ططظالؼول

 ًوبیس. ضا ّضغ 
 تبضید اًابش

 ثیؽت ّ ـفن:هبزۀ 
ًبفاص ّ زض   تْـیحایي قبًْى اظ تبضید  

گطزز ّ قبًْى لیالم ًفط  جطیسۀ ضؼوی
ُابی زّلتای    اهْال ازاضات ّ تصسی
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ضؼوي جطیسٍ کې ز زّلتي ( ګڼَ ۴۳۲)
 ازاضّ اّ تصسیْ ز هبلًْْ ز لیالم قبًْى

 کېږي.ٍ لغْ
 
 
 
 
 

( 432ضؼوی ـاوبضٍ ) هٌتفطۀ جطیسۀ 
، لغاْ  1358( اؼس ؼبل 15)  هإضخ
 گطزز. هی
 



 

 حکم
س جمهوری اسلامی افغانستان رئی  

ارزاقشرکت دولتی  اساسنامۀدر مورد انفاذ   

(1273) :شماره  

  13/37/3111: تاریخ

اول : مادۀ  

 تسبیم  03/2/9022(  ؤرخ 92)شمسره  به اساس   واۀب را ته  ارزاق شاکت  ولتی  اساسسامس  

ۀر اکویده اس ،  مظااتوۀیب گسوه اا(  55( فول ل ) 5لس   افغسنسیسن به واخل )ااجمهۀری اس

 وارم.  

 مادۀ دوم:

دۀ  ذتۀر ور جکی  اسسسمس تسبیم  جمهۀری اسالس   افغسنسامسن ل  ین  این حکم همکاه بس  واۀب 

 گکوو.رسم  نشک 

 محمد اشرف غنی 

افغانستان  اسلامی رئیس جمهوری  



 

 مصوبۀ

 کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان

ارزاقشرکت دولتی  اساسنامۀدر مورد طرح   

 (71شماره: )

 13/1/3111تاریخ: 

 ؤرخ  را ور جلساا  ارزاقشااکت  ولتی   اسااسساامس  تسبیم  جمهۀری اساالس   افغسنساایسن،  ک  

 توۀیب قکار واو. (  سوه  ۀرو55( فول ل )5خۀیش به واخل ) 03/2/9022

 

 محمد اشرف غنی 

 رئیس جمهوری اسلامی افغانستان 
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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 )

 


