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د خپلواکتوب مقرره یمالنودپوهنتونو
اساسنامه دشرکت)شکر(د بغالن دبوری

 مقرره استقاللیت مالی پوهنتون ها
رکت شکر بغالن ـاسنامه شـاس
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د شرکت ) شکر(بغالن د بورې د 
د انفاذ په هکله، اساسنامې 

جمهوریت د يدافغانستان د اسالم
وزیرانو شوري

مصوبه
)) :۱۱ه
٦/٣/١٣٩٢: نېه

:م ماده ول
د شـرکت  ) شکر(ېدبغالن دبور

چې د افغانستان اسـالمي  اساسنامه
جمهوریت د وزیرانـو شـوري د   

نېې په غونه کې په ٦/٣/١٣٩٢
مادو کـې  ) ٥٥(فصلونو او )٥(

.ده، منظورومېتصویب شو
:دوه یمه ماده

نوموې اساسـنامې  دغه مصوبه له 
سره یوای دې، په رسمي جریـده  

.  کې خپره شي
حامد کرزی

دافغانستان داسالمي جمهوریت رئیس

ۀمصوب
شورای وزیران جمهوری 

اسالمی افغانستان در مورد انفاذ 
اساسنامۀ شرکت 

شکر بغالن
)١١: (شماره
١٣٩٢/ ٦/٣: تاریخ

:مادۀ اول
شرکت شکر بغالن را که اساسنامۀ

شورای ٦/٣/١٣٩٢درجلسۀ مؤرخ 
وزیران جمهوری اسالمی افغانستان 

مـاده  ) ٥٥(فصـل و ) ٥(به داخل 
تصویب گردیـده اسـت، منظـور    

.دارممی
:مادۀ دوم

این مصوبه همـراه بـا اساسـنامۀ    
نشـر  مذکور در جریـدۀ رسـمی  

.گردد
حامد کرزی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

الف
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اساسنامۀ شرکت شکر بغالنفهرست مندرجات 
صفحهعنوان ماده

فصل اول
احکام عمومی

۹.......................................نظور وضعم:مادۀ اول 
۹............................................فاهدا:مادۀ دوم 
۱۰................................شخصیت شرکت:مادۀ سوم 

۱۰.....................................نام اختصاری:مادۀ چهارم
۱۰......................................حل فعالیتم:مادۀ پنجم 
۱۰....................................رعایت قوانین:مادۀ ششم 

١۱...........................وظایف و مسئولیت ها:ادۀ هفتم م
فصل دوم

سرمایه و سهام
١۲...........................................سرمایه:مادۀ هشتم 

١۳.......................................سهمداران:مادۀ نهم 
١۳.....سهمقبولی اموال منقول وغیرمنقول به حیث :مادۀ دهم 

١۴...............................قیمت گذاری سهام:مادۀ یازدهم 
١۵..........................انتقال سهام و توزیع مفاد:       مادۀ دوازدهم  
١٥.........................استفاده از سرمایۀ اصلی:مادۀ سیزدهم  

١٦....................................حساب بانکی:مادۀ چهاردهم   

ب
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١٦...................................سرمایه گذاری:مادۀ پانزدهم 
١۶..................................حقوق کارکنان:مادۀ شانزدهم 

١۷........................مسئولیت در برابر تعهدات:مادۀ هفدهم 
فصل سوم

تشکیالت شرکت
١۷............................................تشکیل:دۀ هجدهم ما

١۸..........................مجمع عمومی سهمداران:مادۀ نزدهم  
۱۹.............................جلسات مجمع عمومی:مادۀ بیستم  

٢٠.................................محل تدویر جلسات:   مادۀ بیست ویکم
٢٠..............انتخاب رئیس و منشی مجمع عمومی:  مادۀ بیست ودوم 
٢١.......................جلسات عادی مجمع عمومی : مادۀ بیست وسوم 

۲۱................جلسات فوق العاده مجمع عمومی : دۀ بیست وچهارم ما
٢٢.............جمع عمومی رأی گیری در م:مادۀ بیست وپنجم 

٢۲..............................ثبت تصاویب:مادۀ بیست وششم  
٢٣...............................هیئت مدیره:مادۀ بیست وهفتم  

٢٤......وظایف و صالحیت های هیئت مدیره:مادۀ بیست وهشتم  
٢۷......................جلسات هیئت مدیره:مادۀ بیست ونهم 

٢۹....................مسئولیت هیئت مدیره:مادۀ سی ام 
٢۹................................هیئت نظار:مادۀ سی ویکم 
۳۰........وظایف و صالحیت های هیئت نظار:مادۀ سی ودوم 

۳۳........................رسیدگی به شکایات:ادۀ سی وسوم  م
۳۳.........................دعوت متخصصین:مادۀ سی وچهارم 

ج
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۳۴...........................موانع عضویت:مادۀ سی وپنجم   
۳۵.................................هیئت عامل:مادۀ سی وششم 
۳۵..........................رئیس هیئت عامل:مادۀ سی وهفتم 

۳۶.......................جلسات هیئت عامل:مادۀ سی وهشتم 
٣۶.........وظایف و صالحیت های هیئت عامل:مادۀ سی ونهم 

٣۹........................مسئولیت هیئت عامل:مادۀ چهلم  
چهارمفصل 

امور مالی وحسابی
۹۳..........................................سال مالی:   مادۀ چهل ویکم  
۴۰...............................تنظیم امور حسابداری:  مادۀ چهل ودوم   
۴۰.......................................ترتیب بودجه:   مادۀ چهل وسوم 

۴۱.....................................ذخایر احتیاطی: مادۀ چهل وچهارم 
۴۱...............کنترول امور مالی، حسابی و اداری:مادۀ چهل وپنجم 

۴۲...................................حصول گزارش:   مادۀ چهل وششم 
۴۲...........................................مالیات:   مادۀ چهل وهفتم  

فصل پنجم
احکام متفرقه

۴۳...............................انحالل وتصفیه:مادۀ چهل وهشتم  
۴۳......................اسناد مدار اعتبار شرکت:مادۀ چهل ونهم   

۴۳..................................حل منازعات:مادۀ پنجاهم 
۴۴............................استخدام متخصصین:    دۀ پنجاه ویکم ما

۴۴.....................منع افشای اسرار شرکت:مادۀ پنجاه ودوم 

د
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۴۴...............................تعدیل اساسنامه:مادۀ پنجاه وسوم 
۴۵...................................مهر و نشان:مادۀ پنجاه وچهارم
۴۵..........................................انفاذ:مادۀ پنجاه وپنجم

هـ
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د شرکت ) شکر(د بغالن د بورې 
اساسنامه

لومی فصل
عمومي حکمونه

د وضع کولو منظور
:لوم ماده 

شرکت دغه اساسنامه دبغالن دبورې
په فعالیت پورې د اوندو چارو د 

.تنظیم په منظور وضع شوې ده
موخې

:دوه یمه ماده
د بغالن د بورې شرکت د النـدې  
موخو د پلي کېدو په منظور فعالیت 

:کوي
د کرکېلې لپاره د لبلبو د نباتاتو -۱

.د بزرانو هول
د تولید شوي لبلبـو لپـاره د   -۲

.امن بازار رامنته کول
ې بورې ته د خلکو د یوې برخ-۳

او د هغې د وارداتو اتیا لرې کول 
.په کچه کې کمت

د لبلبو د نباتاتو د بزرانـو د  -۴
.اقتصاد پراختیا او وده

اساسنامۀ شرکت شکر 
بغالن

فصل اول
احکام عمومی

وضع منظور
:مادۀ اول 

ساسنامه به منظورتنظیم امـور این ا
مربوط به فعالیت شرکت شکر بغالن 

.وضع گردیده است
اهداف

: مادۀ دوم
شرکت شکر بغـالن بـه منظـور    
ــت  ــل فعالی ــداف ذی ــق اه تحق

:نمایدمی 
تشویق دهاقین برای زرع نبات -١

. لبلبو
ايجاد بـازار مطمـئن بـرای    -٢

.لبلبوتولید شده
به رفع بخش از نيازمندی مردم-٣

شکر و تقليـل در سـطح واردات   
.آن
توسعه و رشد اقتصاد دهـاقين  -٤

.نبات لبلبو
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د شرکت شخصیت
:درېیمه ماده
ورې شرکت د کرنـې،  د بغالن د ب

اوبو لولو او مالدار وزارت پـه  
چوکا کې ددولتي سهامي شرکت 

.په توه جو او فعالیت کوي
لن نوم

:لورمه ماده
د بغالن د بورې شـرکت پـدې   
اساسنامه کې د شرکت پـه نامـه   

.یادېي
د فعالیت ای

:پنمه ماده
د صـنعتي  د شرکت مرکزي دفتر

مایند ناوبغالن په ار کې دی، 
له اتیا سره سم په نورو والیتونو ې ئ

.کې جوېدای شي
په پام کې نیولد قوانینو 

:شپمه ماده
شرکت په خپلو فعالیتونو کې ددې 
اساسنامې او اوندو نورو تقنینـي  

په پام او ويسندونو حکمونه تطبیق
.سيکې نی

شخصیت شرکت 
: مادۀ سوم 

شرکت شکر بغالن به حیث شرکت 
در چوکـات وزارت  سهامی دولتی

ایجاد وزراعت، آبیاری و مالداری
. فعالیت می نماید

نام اختصاری
:مادۀ چهارم

ــن  ــالن درای ــکر بغ ــرکت ش ش
ــنا ــاد اساس ــرکت ی ــام ش مه بن

.شودمی
محل فعالیت 

:مادۀ پنجم 
دفترمرکزی شرکت در شـهربغالن  

نماینـدگی هـای آن   ،صنعتی بوده
عندالضرورت در سایر والیات ایجاد 

.تواندشده می
رعایت قوانین  

:مادۀ ششم
شرکت درفعالیت های خود احکام 
این اساسنامه وسایر اسناد تقنینـی  

ــق و رعا  ــوط را تطبی ــت مرب ی
.می نماید
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ولیتونهئدندې او مس
:اوومه ماده

یولو بشرکت د اوندو چارو د پرمخ 
پــه منظــور، النــدې دنــدې او 

:ولیتونه لريئمس
په هېواد کې د لبلبو د نباتاتو د-۱

.کرکېلې پراختیا او معیاري کول
د شرکت د کرنیزو متخصصینو -۲

په واسطه د لبلبو د نباتاتو د بزرانو 
.الروونه

د لبلبو د نباتاتو د کیفیت او د -۳
لي حاصل ورکونې د کچې د ه وا

کـي  د مسـلکي او تخنی په منظور
.خدمتونو واندې کول

د لبلبو د نباتاتو د بذري تخم، -۴
د با کیفیته او)کود(کیمیاوي سرې 

نباتي ناروغیو ضد درملو برابرول او 
.وېشل

له بزرانو او کوپراتیفونو سره -۵
د هغوی له کت خه دمخـه د  
لبلبو د حاصـالتو د پېرودنـې د   

.قرارداد عقدول
بورې ، او پروسس کول دلبلبو -۶

ولیت هاوظایف ومسئ
:مادۀ هفتم 

ـ   برد امـور  شرکت به منظـور پیش
ولیت مربوط، دارای وظایف ومسـئ 

:باشدهای ذیل می
توسعه و معياری سـازی زرع  -١

.نبات لبلبو در کشور
رهنمائی دهاقين نبـات لبلبـو   -٢

ــی   ــين زراعت ــط متخصص توس
.شرکت

خــدمات مســلکی وعرضــۀ-٣
بهبود کيفيـت و تخنيکی به منظور
ــل ــطح حاص ــات س ــزی نب خي

.لبلبو
و توزیـع تخـم بـذری    تهیه-٤

نبات لبلبـو، کـود کیمیـاوی و    
ضـد امـراض نبـاتی بـا    ادویۀ

.کیفیت
ــداری  -٥ ــرارداد خری ــد ق عق

حاصــالت لبلبــو بــا دهــاقین و 
کوپراتیــف هــا قبــل از کشــت 

.آنها
شـکر،  پروسس لبلبو و تولید-٦
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او له تفـالې  ) عضوي ماده(میالس 
.تولیدولد حیواني غذاې ئخه 

دتولید شوې بورې او د شرکت -۷
.دنورو محصوالتو بازار موندنه

د فابریکې د ماشین آالتـو او  -۸
تجهیزاتو او د شرکت د کرنیـزو  

.ماشین آالتو ساتنه او ارنه
د شرکت اقتصادي او مـالي  -۹

ه د الس رس لپاره د نـوو  موخو ت
.او تطبیقولکول استراتېژیو طرح 

ددې اساسنامې د حکمونـو  -۱۰
.مطابق د نورو فعالیتونو ترسره کول

دوه یم فصل
پانه او ونې

پانه
:اتمه ماده

د شرکت لومن پانه پنه سـوه  
ــپېته میل ــور شـ ــه يلـ ونـ

افغان یا د هغې ) ۵۶۴۰۰۰۰۰۰(
.ويمعادل په بهرنیو اسعارو 

ی و غـذا )عضـوی مادۀ(میالس 
.آنحیوانی از تفاله

ــد   -٧ ــکر تولی ــابی ش بازاری
.شده و سایرمحصوالت شرکت

حفظ و مراقبت ماشین آالت و -٨
تجهیزات فابریکه و ماشـین آالت  

.زراعتی شرکت
طرح وتطبیق استراتیژی هـای  -٩

جدید برای دستیابی بـه اهـداف   
.اقتصادی و مالی شرکت

انجام  سایر فعاليت ها مطابق -١٠
.ین اساسنامهاحکام ا

فصل دوم
سرمایه و سهام

سرمایه
: مادۀ هشتم 

پنجصدو ابتدائی شرکت مبلغۀسرمای
ــارمیلیون   ــت وچهــ شصــ

افغانی یا معادل ) ٥٦٤٠٠٠٠٠٠(
.آن به اسعار خارجی می باشد
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ونه وال
:نهمه ماده

د شرکت لومني ونه وال په ترتیب 
:سره عبارت دي له

۱- ولو او مالدارد کرنې، اوبو ل
).۶۰(په سلو کې ،وزارت

).۲۰(په سلوکې ،مالیې وزارتد-۲
، د سودار او صنایعو وزارت-۳

).۱۰(په سلو کې 
په سلو کې ،د اقتصاد وزارت-۴
)۱۰.(

منقولو او غیـر  د ونې په توه د
منقولو مالونو منل

:لسمه ماده
د شرکت د اتیا په صورت کـې  
منقول او غیر منقول مالونـه لـه   
عادالنه بیې اېودنې او د مـدیره  
هیئت له تصویب وروسته د ونې 

.په توه منل کېدای شي
)قیمت ذاري(د ونو بیه اېودنه 

:یوولسمه ماده
د هرې ونې اسمي ارزـت  ) ۱(

.زره افغان دیسل 

سهمداران
:مادۀ نهم

سهمداران ابتدائی شرکت بالترتیب 
: عبارت اند از

وزارت زراعــت ،آبیــاری  -١
. فیصد) ٦٠(،ومالداری

. فیصد) ٢٠( ،وزارت مالیه-٢
) ١٠(،وزارت تجارت وصنایع-٣

.فیصد
ــاد-٤ ) ١٠(،وزارت اقتصـــ

. فیصد
قبولی اموال منقول وغیر منقول بـه  

حیث سهم  
:مادۀ دهم 

اموال منقـول وغیـر منقـول در   
بعـد  ،صورت ضرورت شـرکت 

ازقیمت گذاری عادالنه و تصـویب  
ول شده بحیث سهم قب،هیئت مدیره

.تواندمی
قیمت گذاری سهام 

:مادۀ یازدهم
ارزش اسمی هرسهم یکصد هزار ) ١(

.باشدافغانی می
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د ونې د اسمي ارزت تعدیل ) ۲(
د مدیره هیئت د واندیز او د ونه 
والو د عمومي مجمع د تصـویب  
پربنس صورت مومي او د شرکت 

.د ونو په دفتر کې، ثبتېي
د ونې سندونه د بیې د بشپې )۳(

ورکې، د عامل هیئت د رئیس او 
سر محاسب د السلیک او د شرکت 

وسته د ونه وال په نوم له مهر ور
.ثبت او صادرېي

ې سند د ونې ند شرکت د و) ۴(
اسمي ارزت، د شرکت نـوم او  
موقعیت، د هغه شخص نوم چـې  

ونودهغوونه ورته صادرېي او 
شمېر چې نوموی سند د هغو ممثل 

.دی، لرونکی وي
 دول او دو لېد ونې وېشل

:دوولسمه ماده
ییـد او د  أپه تهیئت د مدیره) ۱(

ونه والو د عمـومي مجمـع پـه    
تصویب د ونه والو او نورو ُحکمي 
او حقیقي اشخاصو ترمن د ونې 
پېرودل ، پلورل او لېدول مجـاز  

تعدیل ارزش اسمی سـهم بـه   ) ٢(
اساس پیشنهاد هیئت مدیره وتصویب 
مجمع عمومی سهمداران صـورت  
گرفته و در دفتر سهام شرکت، ثبت 

. می گردد
پرداخـت  اسناد سهم بعـد از ) ٣(

ت ، امضای رئیس هیئـت  کامل قیم
عامل وسرمحاسب ومهر شـرکت،  
ــادر  ــت و ص ــهمدار ثب ــام س بن

.گرددمی
سند سـهم شـرکت حـاوی    ) ٤(

ارزش اسمی سهم، اسم وموقعیـت  
شرکت، اسم شخصی کـه سـهم   

تعداد سهامی شود وبرایش صادر می
که سند متذکره ممثـل آن اسـت،   

.باشدمی
انتقال سهام وتوزیع مفاد 

:هم مادۀ دوازد
خرید، فروش وانتقال اسناد سهم ) ١(

بین سهمداران وسایر اشخاص حقیقی 
و حکمی به تائید هیئـت مـدیره و   
تصویب مجمع عمومی سـهمداران  
مجاز بوده و بعد از ثبت در دفتـر  
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اوله ثبت وروسـته دشـرکت   دی
.دونو په دفتر کې، د اعتبار و دي

په هغو مواردو کې چې د ونې ) ۲(
جهو دالیلو پربنسـ  ؤد ملېدول 

نه مومي، مدیره هیئت د صورت و
الس ) استرداد(بیې په بېرته سپارنې 

.پورې کوي
ې نله ې خه د کار اخیسـت ) ۳(

ول د مدیره هیئت په واندیز او د 
ونه والو د عمـومي مجمـع پـه    

.تصویب صورت مومي
له اصلي پانې خه ه اخیستنه

:دیارلسمه ماده
له اصلي پانې خه ه اخیستنه، د 

و د ه والي او پراختیا لپاره خدمتون
، د ترالسه شوې ـه او عوایـد  

د پورونو اوندې ورکې، تکتانې
شرکت د اتیاوو مطابق د نـورو  
لتونو اجراء کول د مدیره هیئت 

.له تصمیم وروسته صورت مومي
بانکي حساب

:وارلسمه ماده
شرکت کوالی شـي، د قـانون د   

ــار  ــدار اعتب ســهام شــرکت، م
.باشدمی

ـ ) ٢( قال سـهم  ـدر مواردیکه انت
ــورت   ــه ص ــل مؤج ــابر دالی بن

ــد، هی ــه نتوان ــدیره گرفت ــت م ئ
به استرداد قیمـت سـهم اقـدام    

.نمایدمی
نحوۀ اسـتفاده از مفـاد بـه    ) ٣(

پیشنهاد هیئت مدیره وتصویب مجمع 
ــورت   ــهمداران ص ــومی س عم

.می گیرد
استفاده از سرمایۀ اصلی 

:مادۀ سیزدهم 
د استفاده ازسرمایۀ اصلی، مفاد وعوای

حاصله جهـت بهبـود و توسـعۀ   
دیـون،  خدمات، تأدیات مربوط به

تکتانه واجرای سایر مصارف مطابق 
به نیازمندی های شـرکت بعـد از   
تصمیم هیئت مدیره صورت گرفتـه  

.تواندمی
حساب بانکی 
:مادۀ چهاردهم

احکـام  مطابقتوانـد، شرکت می
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حکمونو مطابق، د اوندې پانې د 
تنې لپاره، بانکي حسابونه د هېواد سا

.په دننه او بهر کې پرانیزي
پانه اچونه

:پنلسمه ماده
شرکت کوالی شي، په هـر ول  
خصوصي تشبثاتو کې د قـانون د  
حکمونو مطابق، پانه اچونه وکي 
او یا هغو ته په شرکت کې د پانې 

.اچونې اجازه ورکي
د کارکوونکو حقوق

:شپاسمه ماده
ت د کارکوونکو معاشونه او د شرک

امتیازونه د مدیره هیئت په واسطه د 
.وپه پام کې نیولقانون د حکمونو 

سره د شرکت د الیحو او کنالرو 
.مطابق، اکل کېي

ولیتئد ژمنو په واندې مس
:اوولسمه ماده

شرکت د خپلو ژمنو په وانـدې د  
ه د موافقه لیکونو او قراردادونو په ا

.ول دیئه تناسب مسخپلې پانې پ

قانون، جهت نگهـداری سـرمایۀ  
ربوط، حسابات بانکی را در داخل م
.خارج کشور افتتاح نمایدو

سرمایه گذاری 
:دۀ پانزدهم ما

تواند در هر نوع تشبثات شرکت می
خصوصی مطابق احکـام قـانون،   

یا به آنها اجازۀ ه گذاری نموده سرمای
سرمایه گذاری را در شرکت اعطاء 

.نماید
حقوق کارکنان
:مادۀ شانزدهم 

معاشات وامتیازات کارکنان شرکت 
توسط هیئت مدیره با رعایت احکام 

هـای  قانون طبق لوایح وطرزالعمل
ــین  ــرکت، تعیـ ــی شـ داخلـ

.گرددمی
ولیت دربرابر تعهدات مسئ

:مادۀ هفدهم
شرکت در مقابل تعهدات خود بـه  
ارتباط موافقتنامه ها وقرارداد ها به 

.تناسب سرمایۀ خود مسئول می باشد
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درېیم فصل
د شرکت تشکیالت

تشکیل
:اتلسمه ماده

:شرکت جو دی له) ۱(
.د ونه والو عمومي مجمع-۱
.مدیره هیئت-۲
.نظار هیئت-۳
.عامل هیئت-۴
مدیره هیئت د حق الحضـور  ) ۲(

مستحق، نظار هیئت د حق الزحمې 
مستحق او عامل هیئـت د معـاش   

مې د مستحق دي چې ددې اساسنا
.حکمونو مطابق، ورکول کېي

د ونه والو عمومي مجمع
:نولسمه ماده

د ونه والو عمومي مجمع چې لدې 
وروسته پدې اساسنامه کې د عمومي 
مجمع په نامه یادېي، د شـرکت  
تر ولو لوه واکمنـه مرجـع ده،   
النــدې دنــدې او واکونــه   

:لري

فصل سوم
تشکیالت شرکت

تشکیل  
:مادۀ هجدهم

:شرکت متشکل است از) ١(
. مجمع عمومی سهمداران -١
.هیئت مدیره -٢
.هیئت نظار -٣
.هیئت عامل-٤
هیئت مـدیره مسـتحق حـق    )٢(

الحضور، هیئت نظار مستحق حـق  
الزحمه و هیئت عامل مستحق معاش 

مطابق احکـام ایـن   می باشند که
.اساسنامه پرداخته می شود
مجمع عمومی سهمداران 

:مادۀ نزدهم 
مجمع عمومی سهمداران که منبعـد  

به نام مجمع عمومی در این اساسنامه
یاد می شود، با صالحیت ترین مرجع 
تصمیم گیری شرکت بوده، دارای 

صـالحیت هـای ذیـل    وظایف و
:باشدمی
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دشرکت د مدیره هیئت او نظار -۱
جراآتو د رپو ېل هیئت دکلنیو ا

.او پدې برخه کې د تصمیم نیول
د شرکت د مـالي صـورت   -۲

.حسابونو تصویبول
اود شرکت د مدیره هیئـت -۳

نظار هیئت د غو او د عامل هیئت 
.د رئیس اکل

د شرکت د مدیره هیئت د حق -۴
ــل او   ــدازې اک ــور د ان الحض

.تصویبول
او لد شرکت د پانې زیـاتو -۵

.)د او تنقیصتزئی(کمول 
تللـو  د شرکت د ادغام یـا  -۶

.واندیزانحالل
د شرکت د اساسنامې د تعدیل -۷

.واندیز
شرکت د ورکل شوې پانې د-۸

په سلو کې له دېرش سلنې خه د 
.زیات ضرر په هکله د تصمیم نیول

دشرکت د ورکل شوې پانې -۹
له ې پورې دپنوس سلنپه سلوکې تر

خطر د پېېدو د)ضیاع(ه تللو من

بررسی گزارش اجراآت ساالنۀ -١
هیئت مدیره وهیئت نظار شـرکت  

.واتخاذ تصمیم در زمینه
تصویب صورت حسابات مالی -٢

.شرکت
وتعیین اعضای هیئت مـدیره  -٣

نظار و رئیس هیئـت عامـل   هیئت
.شرکت

ــدازۀ  -٤ ــویب ان ــین وتص تعی
ــدیرۀ  ــت م ــور هیئ ــق الحض ح

.شرکت
ــرمایۀ -٥ ــیص س ــد وتنق تزئی

.شرکت
ل پیشنهاد ادغـام یـا انحـال   -٦

.شرکت
ــنام-٧ ــدیل اساس ــنهاد تع ۀپیش

.شرکت
اتخاذ تصمیم در مورد ضرر بیش -٨

تأدیـه شـدۀ   ۀاز سی فیصد سرمای
.شرکت

ــم-٩ ــاذ تص ــورد اتخ یم در م
وقوع خطـر ضـیاع الـی    احتمال

تأدیـه شـدۀ   پنجاه فیصد سـرمایۀ 
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.تصمیم نیولد شونتیا په هکله
د غیر منقولو جایدادونو د پېر -۱۰

.او پلور تصویبول
د عمومي مجمع د غونې په -۱۱
کې د شاملو نورو مسایلو په اء داجن

.تصمیم نیولهکله
د عمومي مجمع غونې

:شلمه ماده
د عمومي مجمع غونـې پـه   ) ۱(

.عادي او فوق العاده ول جوېي
د عمومي مجمع د غونـې د  ) ۲(

جوېدو لپـاره نصـاب، د غـو    
.اکثریت حضور وي

د عمومي مجمع په غونه کې ) ۳(
میمونه د غونې د حاضرو غو تص
نس، نیـول  باکثریت پریو دأد ر

یو د تساو په صورت أد ر. کېي
چې د عمومي مجمع کې هغه اخ

یـه ورکـې وي،   أرئیس هغه ته ر
.اکثریت ل کېي

د غونې د جوېدو ای
:یو ویشتمه ماده

د عمومي مجمع او مدیره هیئـت  

.شرکت
تصویب خرید و فروش جایداد -١٠

.های غیر منقول
اتخاذ تصمیم درمورد سـایر  -١١

مسایل شامل آجندای جلسۀ مجمع 
.عمومی

جلسات مجمع عمومی  
:مادۀ بیستم

جلسات مجمع عمومی طـور ) ١(
.می گرددعادی وفوق العاده دایر

یر جلسۀ مجمع نصاب برای تدو) ٢(
اعضـاء  عمومی، حضور اکثریـت 

.می باشد
تصامیم درجلسۀ مجمع عمومی ) ٣(

اعضـای  به اساس اکثریـت آرای  
.حاضر جلسه، اتخاذ مـی گـردد  

درصورت تساوی آرا، طرفی کـه  
رئیس مجمع عمومی به آن رأی داده 
باشـــد، اکثریـــت شـــمرده 

.می شود
محل تدویر جلسات

:مادۀ بیست ویکم 
جلسات مجمع عمومی وهیئت مدیره 
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غونې د شرکت د مرکزي دفتر په 
.مقر کې جوېي

د عمومي مجمع د رئیس او منشي 
اکل

:دوه ویشتمه ماده
د عمومي مجمع رئیس او منشي په 
هره غونه کې د شرکت د ونـه  

الو له من خه د هغې د غـو د  و
یت پربنسـ اکـل   یو د اکثرأر

.کېي
د عمومي مجمع عادي غونې

:در ویشتمه ماده
د عمومي مجمع عـادي غونـه   

کې یـو ـل   په هر کاللترله
اء کـې  دد غونې په اجن.جوېي

انې د هغې شامل وخت او موضوع
یوه میاشت له جوېدو خه لترله

دمخه، د مدیره هیئت په واسـطه  
و له اکل کېي او د ممکنه وسایل

.الرې د غو خبرتیا ته رسول کېي
د عمومي مجمع فوق العاده غونې

:لېریشتمه ماده
د عمومي مجمع فوق العـاده  ) ۱(

در مقر دفتر مرکزی شرکت دایـر  
.گرددمی

انتخاب رئـیس و منشـی مجمـع    
عمومی

:مادۀ بیست و دوم
رئیس و منشـی مجمـع عمـومی    
در هرجلســه از بــین ســهمداران 
شرکت به اسـاس اکثریـت آرای   
اعضــــای آن انتخــــاب  

.می گردند
ومیجلسات عادی مجمع عم

:مادۀ بیست وسوم
جلسۀ عادی مجمع عمومی حـداقل  
ــر  ــه دای ــک مرتب ــال ی در هرس

وقت و موضوعات شامل . گرددمی
آجندای جلسه حداقل یـک مـاه   

، توسـط هیئـت   قبل از تدویر آن
مدیره تعیین و از طریق  وسایل ممکنه 
ــانیده   ــاء رس ــالع اعض ــه اط ب

.می شود
جلسات فوق العادۀ مجمع عمومی

:ت وچهارممادۀ بیس
جلسات فوق العـادۀ مجمـع   ) ١(
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غونې په النـدې حـاالتو کـې    
:جوېدای شي

د مدیره هیئت یا نظار هیئت په -۱
.واندیز

د عمومي مجمـع د غـو د   -۲
.اکثریت په واندیز

د امله اء کې شدد هغې په اجن) ۲(
مطالب دغونې غونې نېه،وخت او

له جوېدو خه لترله لس ورې 
دمخه، د مدیره هیئت په واسـطه  
اکل کېي او د ممکنه وسایلو له 

.الرې د غو خبرتیا ته رسول کېي
یه اخیستنهأپه عمومي مجمع کې ر

:پنه ویشتمه ماده
د عمومي مجمع په غونو کې ) ۱(

، خوداچې د رْایه اخیستنه علني وي
ې د حاضرو غو اکثریت، د غون

.تْایید کي) ىسري وال(ىهغې پوال
د عمومي مجمع په غونو کې ) ۲(

.هر ونه وال د یوې رْایې حق لري
د تصویبونو ثبتول
:شپ ویشتمه ماده

د ،د عمومي مجمع تصویبونه) ۱(

عمومی درحاالت ذیل دایـر شـده   
:می تواند

هیئت به پیشنهاد هیئت مدیره یا-١
.نظار

به پیشنهاد اکثریـت اعضـای   -٢
.مجمع عمومی

، وقت و مطالب شـامل  تاریخ) ٢(
اقل ده روز قبـل  آجندای آن حـد 

توسط هیئـت  ،از دایر شدن جلسه
وسـایل  ازطریـق مدیره تعیـین و 

ممکنه به اطالع اعضـاء رسـانیده   
.می شود

رأی گیری در مجمع عمومی
:مادۀ بیست وپنجم 

رأی گیری در جلسات مجمع ) ١(
عمومی علنی می باشد، مگراینکـه  

ای حاضر جلسه، سری اکثریت اعض
.ید نمایندبودن آن را تائ

درجلسات مجمع عمومی هـر  ) ٢(
.سهمدار حق یک رأی را دارد

یبثبت تصاو
: مادۀ بیست وششم

بعـد  ،تصاویب مجمع عمومی) ١(
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حاضرو غو له السـلیک او پـه   
اني کتاب کې له ثبت وروسته 

راء و دي او د شرکت پـه  د اج
.اداره کې ساتل کېي

د عمومي مجمع تصویبونه، د ) ۲(
حاضر او غایبو ولو غو او د هغو 
په هکله چې مخالفه رْایه ورکـې  

.وي، د تطبیق و دي
مدیره هیئت

:اووه ویشتمه ماده
د پالیس دشرکت مدیره هیئت ) ۱(

د اکلو او د چارو د ارنې واکمنه 
له پنو غو خه جو مرجع ده او 

شوی چې زیات نه زیات د دریـو  
کلونو مودې لپاره د عمومي مجمع 

د هغوی بیا اکل . لخوا اکل کېي
ازې د یوې بلې دورې لپاره مجاز یو

.دی
د مدیره هیئت ترکیب په الندې ) ۲(

:ول دی
۱- ولو او مالدارد کرنې، اوبو ل

.وزارت استازی
.د مالیې وزارت استازی-۲

ازامضای اعضای حاضر وثبـت در  
بـوده  ءکتاب مخصوص قابل اجرا

ودر ادارۀ شــرکت نگهــداری  
.می شود

تصاویب مجمع عمـومی، در  ) ٢(
مورد کلیه اعضاء حاضر وغایـب  
وآنهائیکه رأی مخالف داده اند، قابل 

.تطبیق می باشد
هیئت مدیره 

:ست وهفتممادۀ بی
هیئت مدیره مرجع با صالحیت ) ١(

تعیــین پالیســی ومراقبــت امــور
شرکت بـوده ومرکـب از پـنج    
عضو می باشد که حـداکثر بـرای   
مدت سه سال از طـرف مجمـع   

تعیـین  . گردنـد عمومی تعیین می
مجدد آنها صرف برای یـک دورۀ  

. استدیگرمجاز
ترکیب هیئت مدیره قرار ذیـل  ) ٢(

:باشد می
وزارت زراعت، آبياری ۀايندنم-١

.و مالداری
.وزارت ماليهۀنمايند-٢
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د سودار او صنایعو وزارت -۳
.استازی

.د اقتصاد وزارت استازی-۴
.د بغالن والي-۵
ــیس او ) ۳( ــت رئ د مــدیره هیئ

مرستیاالن په لومن غونه کـې د  
د . غو له من خه اکل کېـي 

رئیس په غیاب کې یو له مرستیاالنو 
خه یې د رئیس په اکنه، د هغـه  

.دندې ترسره کوي
د عامل هیئت غي د رئیس او ) ۴(

مدیره هیئت په غونو کې د رْایې له 
حق پرته، ون کوي او د عامـل  
هیئت رئیس د غونې د منشي دنده 

.پرمخ وي
د مدیره هیئت دندې او واکونه

:اته ویشتمه ماده
مدیره هیئت الندې دندې او واکونه 

:لري
د شرکت د بودجې او کلنـی  -۱

.تشکیل تصویبول
مه کې د درج شووپدې اساسنا-۲

ــد-٣ ــارت و ۀنماين وزارت تج
.صنايع

.وزارت اقتصادۀنمايند-٤
.والی بغالن-٥
رئیس و معاونین هیئت مـدیره ) ٣(

در اولین جلسـه از بـین اعضـاء    
درغیاب رئیس، . انتخاب می گردد

یکی ازمعاونین آن به تعیین رئـیس،  
ــای ــام وظــ ف وی را انجــ

.می دهد
رئیس واعضای هیئـت عامـل   ) ٤(

ات هیئت مدیره بدون داشتن درجلس
، اشتراک نموده و رئـیس  حق رأی

هیئت عامل وظیفۀ منشی جلسه را به 
.بردپیش می

وظایف وصالحیت های هیئت مدیره
:مادۀ بیست وهشتم

هیئــت مــدیره دارای وظــایف و 
:صالحیت های ذیل می باشد

تشکیل ساالنۀ وودجهتصویب ب- ١
.شرکت

تصویب پالیسی عمومی و- ٢
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موخو مطابق د شرکت د عمومي او 
مالي پالیس تصویبول او له اجراء 

.خه یې ارنه کول

د شرکت د عامـل هیئـت د   -۳
استخدام، تبدیلي، عزل، تْادیب او د 
حقوقو، امتیازونو او مکافاتو د اکلو 

.منظوري
ولشرکت د فعالیتونو تحلیلد-۴

.او ارزونه
پلونکو د د شرکت د بهرنيو-۵

.مارلو او عزلولو منظوري
د تهسسـو ؤنورو انتفـاعي م -۶

په برخـه کولو اندېودخدمتونو 
کې د شرکت د ون او ونـې  

.د تصمیم نیولهکلهاخیستنې په 
د شرکت د لنې مـودې او  -۷

اودې مودې پرورامونو او د هغو 
.د کلنیو کاري پالنونو تصویبول

رپو ماليدبېالنس اوشرکت د-۸
حساب او د زیاناو کلن ې او 

نظار هیئت او د بهرنيو پلونکـو د  
رپو ېل او تْاییدول او له الزمو 

مالی شرکت مطابق اهداف 
مندرج این اساسنامه ومراقبت از 

.آناجرای

منظوری اسـتخدام، تبـدل،   -٣
عزل، تأدیـب وتعیـین حقـوق،    

امتیازات ومکافات هیئـت عامـل   
.شرکت

تحلیل و ارزیابی فعالیت هـای  -٤
.شرکت

تشین منظوری توظیف وعزل مف-٥
.بیرونی شرکت

اتخاذ تصمیم در بارۀ اشتراک و -٦
ســهمگیری شــرکت در عرضــۀ 
ــات   ــه سایرمؤسس ــدمات ب خ

.انتفاعی
ــای  -٧ ــرام ه ــویب پروگ تص

لمدت شرکت قصیرالمدت و طویل ا
.آنۀو پالن های کاری ساالن

بیالنس وگزارش بررسی و تائيد-٨
مالی وحساب نفع وضرر سـاالنه و  

فتشین بیرونـی  راپور هیئت نظارو م
ارجاع آنها بـه مجمـع   شرکت و
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واندیزونو سره یو ای د تصویب 
.لپاره عمومي مجمع ته د هغو لېل

په شرکت کـې د خصوصـي   -۹
.تشبثاتو د پانې اچونې تصویبول

د عامل هیئـت او اونـدو   -۱۰
ره د شرکت د مالي کارکوونکو لپا

او حسابي رپو له په پام کې نیولو 
سره د هر مالي کال په پای کـې د  

.نکي معاش اکلوهو
د شرکت د منقولو او غیـر  -۱۱

تضمین اخیستنې او دمنقولو مالونو 
.تضمین اېودنې تصویبول

عمومي مجمع ته د تصـمیم  -۱۲
نیونې لپاره د شرکت د فعالیتونو د 

ې د درولو په هکله ولو یا یوې برخ
.د واندیز واندې کول

۱۳- د شرکت د پلورنو د پالیس
.تصویبول

شرکت لپاره د پور اخیستنې د-۱۴
تصویبول یا د قـانون د حکمونـو   

.مطابق د هغه ورکول
اوصعب د شرکت د شکمنو -۱۵

په هکله ) طلباتو(و غوتنو حصولال

جهت تصـویب تـوأم بـا    عمومی
.پیشنهادات الزم

تصویب سرمایه گذاری تشبثات -٩
.خصوصی در شرکت

تعیــین معــاش تشــویقی در -١٠
اخیر هر سال مالی بـا نظرداشـت   
راپور مـالی و حسـابی شـرکت    
برای هیئـت عامـل و کارکنـان    

.مربوط
گرفتن وبه تصویب به تضمین -١١

تضمین گذاشتن اموال منقول وغیر 
.منقول شرکت

ارایۀ پیشنهاد درمورد متوقف -١٢
ساختن تمام یا قسمتی از فعالیـت  
شرکت جهت اتخاذ تصـمیم  بـه   

.مجمع عمومی
تصویب پالیسـی فروشـات   -١٣

.شرکت 
تصویب اخذ قرضـه بـرای   -١٤

شرکت یا اعطای آن مطابق احکـام  
.قانون
درمورد طلبات اتخاذ تصمیم-١٥

ــول   ــعب الحص ــکوک وص مش
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.د تصمیم نیول
لرونکـو  ارزتپه ملکیتي-۱۶
تارزونو باندې د تبادلې و سند

لرونکو سندونو په شمول د ملکیتي 
لرونکو سندونو د ترتیبولو ارزت

او صادرولو په هکله د عامل هیئت 
د واندیزونو ېل او د تصـمیم  
نیونې لپاره ئې عمومي مجمـع تـه   

.واندې کول
د حکمونو مطابق د د قانون -۱۷

موادو او د ) خامو(تجهیزاتو، اُومو
کت د اتیا و سامان آالتـو د  شر

.پېرودلو او توریدولو تصویبول
د عمومي مجمع د عادي او -۱۸

فوق العاده غونو د منظمو جوېدو 
.لپاره د الزمو تدبیرونو نیول

د شرکت د مالي، عملیاتي او -۱۹
اجرائیوي فعالیتونو د چارو د پرمخ 
بیولو لپاره د الیحو، کـنالرو او  

.لالرودونو تصویبو
پدې اساسنامه کـې د درج  -۲۰

شوو حکمونو مطابق د نورو دنـدو  
.تعمیلول

.شرکت
ــنهادات  -١٦ ــی پیشـ بررسـ

عامـل در مـورد ترتیـب    هیئـت 
ــی  ــادار ملکیت ــناد به وصدوراس

اسـناد بهـادار قابـل    به شـمول 
ــه  ــه ب ــادار  تبادل ــناد به اس

ــه مجمــع  ــۀ آن ب ملکیتــی وارای
ــاذ   ــت اتخـ ــومی جهـ عمـ

. تصمیم
تصویب خریـداری وتوریـد   -١٧

وسـامان آالت  تجهیزات، مواد خام 
مورد نیاز شرکت مطـابق احکـام   

.قانون
اتخاذ تدابیر الزم جهت تدویر -١٨

ۀمنظم جلسات عادی وفوق العـاد 
.مجمع عمومی

تصویب لوایح، طرزالعمل ها -١٩
ورهنمودها جهت پیشـبرد امـور   
فعالیــت هــای مــالی، عملیــاتی 

.واجرائیوی شرکت
ــایف  -٢٠ ــایر وظ ــل س تعمی

ــدرج ایــ   ــام من ــق احک ن طب
.اساسنامه
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د مدیره هیئت غونې
:نهه ویشتمه ماده

د مدیره هیئت عادي غونې په ) ۱(
هرو دریو میاشتو کې یو ل او فوق 
العاده غونې یې د نظار هیئـت او  
عامل هیئت د واندیز او یا د مدیره 

لـه  هیئت د غو د اکثریت تصمیم
.امله جوېدای شي

د مدیره هیئت هر غی د یوې ) ۲(
یې حق لري او د لېدېدو و نـه  أر

.وي
د مدیره هیئـت د غونـو د   ) ۳(

جوېدو نصـاب د هغـه د غـو    
.اکثریت حضور وي

صمیمونه د غونې د حاضرو ت) ۴(
د اکثریت پربنس نیول یو أغو د ر

تساو په صورت یو دأکېي، د ر
یره یه چې د مـد أرکې، د هغه اخ

یه ورکـوي،  أهیئت رئیس هغه ته ر
.اکثریت ل کېي

د مدیره هیئـت تصـویبونه د   ) ۵(
غونې د حاضرو غو له السلیک 
او په اني کتاب کې له ثبـت  

جلسات هیئت مدیره 
:مادۀ بیست و نهم 

جلسات عادی هیئـت مـدیره   ) ١(
درهر سه ماه یکبار و جلسۀ فـوق  
العاده آن به اثر پیشنهاد هیئت نظار یا 
هیئت عامل ویا تصـمیم اکثریـت   
اعضای هیئت مدیره دایـر شـده   

. می تواند
هرعضو هیئت مدیره دارای حق ) ٢(

انتقال نمـی  یک رأی بوده و قابل 
.باشد

نصاب تدویرجلسـات هیئـت   ) ٣(
مدیره حضور اکثریت اعضـاء آن  

.باشدمی
تصامیم به اساس رأی اکثریت ) ٤(

اعضای حاضر جلسه اتخاذ می شود، 
در صورت تساوی آراء، رأی طرفی

که رئیس هیئت مدیره بـه آن رأی  
ــناخته   ــت ش ــد، اکثری ــی ده م

.می شود
تصاویب هیئت مـدیره بعـد   ) ٥(
زامضای اعضای حاضر جلسـه و  ا

جراء ثبت درکتاب مخصوص قابل ا
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ــراء و دي او د و ــته د اج روس
.په اداره کې ساتل کېيشرکت

ولیتئد مدیره هیئت مس
:دېرشمه ماده

ارل شـوو  مدیره هیئت د سپ) ۱(
کولوکې د عمـومي  دندو په اجراء 

.ول دیئمجمع په واندې، مس
د مدیره هیئت غـي نشـي   ) ۲(

کوالی د شرکت په اجرائیوي چارو 
.کې تشبث وکي

د مدیره هیئت رئیس، کلنـي  ) ۳(
رپوونه عمومي مجمع ته وانـدې  

.کوي
نظار هیئت

:یو دېرشمه ماده
د شرکت له فعالیتونو خه د ) ۱(

په منظور، هغه نظار هیئـت  ارنې 
چې له دریو غو خه جو وي، د 
مدیره هیئت په واندیز او د عمومي 
مجمع په تصویب د یوه کال مودې 

د هغوی بیا اکل . لپاره اکل کېي
یوې بلې دورې لپاره مجاز دیوازې 

.ید

و در ادارۀ شرکت نگهـداری  بوده
.شودمی

مسئولیت هیئت مدیره 
:مادۀ سی ام

هیئت مدیره در اجرای وظایف ) ١(
محوله نزد مجمع عمومی ، مسئول 

.می باشد
اعضای هیئت مدیره نمی توانند ) ٢(

درامور اجرائیوی شرکت تشـبث  
.نمایند

رئیس هیئت مدیره، گزارشات ) ٣(
ساالنه را به مجمع عمـومی ارایـه   

.می نماید
هیئت نظار 

:مادۀ سی ویکم 
به منظور نظارت از فعالیت های ) ١(

نظار که متشکل ازشرکت، هیئت
بـه پیشـنهاد   سه عضومی باشـد، 

هیئت مـدیره و تصـویب مجمـع    
عمومی برای مـدت یـک سـال   

مجدد آنهـا  تعیین . تعیین می شوند
صرف برای یک دورۀ دیگر مجـاز 

.می باشد
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د نظار هیئت غی نشي کوالی ) ۲(
په خپل استازیتوب، بل شخص وکیل 

.ازی و اکيیا قانوني است
د نظار هیئت دندې او واکونه

:دوه دېرشمه ماده
هیئت الندې دنـدې او  نظار) ۱(

:واکونه لري
د شرکت د مـالي حسـابونو   -۱

ېل، تحلیلول او تجزیه کول او 
مدیره هیئت او د اتیا په صـورت  
 کې عمومي مجمع ته د هغو د رپو

.واندې کول
د شرکت د مالي او تخنیکـي  -۲

او ېل او مـدیره  وللیلوضع تح
هیئت ته د مسلکي نظریو وانـدې  
کول او له دمخه خبر پرته لترله 
په هرو دریو میاشتو کې یو ـل د  
ــانکي  ــې او د شــرکت د ب خزان

.حسابونو پلل
د شرکت د کلنیو حسابونو او -۳

د چارو لـه  معاملو د حقیقي وضع 
تنظیم خه تصدیق او د هـر ول  

ــتارزهغو  ــو ــنلرونک دونوس

تواند بـه  عضوهیئت نظار نمی) ٢(
نمایندگی ازخود، شخصی دیگری را 

.قانونی تعیین نمایدۀوکیل یا نمایند
وظایف و صالحیت های هیئت نظار 

:مادۀ سی ودوم
هیئت نظـار دارای وظـایف   ) ١(

: وصالحیت های ذیل می باشد
ــل و -١ ــی، تحلی ــبررس ۀتجزی

حسابات مـالی شـرکت و ارایـۀ   
گزارش آن به هیئـت مـدیره و در   
ــع    ــه مجم ــزوم ب ــورت ل ص

. عمومی
ــع  -٢ ــی وض ــل وبررس تحلی

مالی وتخنیکـی شـرکت وارایـۀ   
ــت   ــه هیئ ــلکی ب ــات مس نظری
مــدیره و تفتــیش خزانــه و  

حسابات بانکی شـرکت حـداقل   
هرسه ماه یکبـار بـدون اطـالع    

. قبلی
ــیم  -٣ ــدیق از تنظ ــور تص ام
وضع حقیقی حسابات ومعامالت و

ساالنه شـرکت و موجـودی هـر    
بهادار که طـور رهـن،   سنادنوع ا
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موجودي چې د رهن، امانـت یـا   
تضمین په ول شرکت ته اېودل 
شوي او د اوندو دفترونـو لـه   

.سندونو سره د هغو تطبیقول
د شرکت د وانـدې شـوو   -۴

له صحت او سقم خـه  معلوماتو
. ولتصدیق

ترالسه کېدونکو د شکمنو او -۵
غوتنو له لحاظـه د شـرکت د   

.مدیونینو د حسابونو تحلیلول
شرکت د منقولو او غیرمنقولو د-۶

ېل او پورونو او ورکوشتمنیو،
.کولموجودي

اتیا په صورت عامل هیئت او د-۷
یئت ته د تصمیم د نیولو کې مدیره ه

ستونزو او نیملپاره، دشرکت د
.تیاوو د ېنو د پایلو واندې کول

ال پـه  ـد مدیره هیئت د اهم-۸
صورت کې د عمومي مجمع فـوق  

.اده غونې رابللالع
ع او مدیره هیئت د عمومي مجم-۹

یې له حق پرتـه  أپه غونو کې د ر
.حاضرېدل

امانت یا تضـمین نـزد شـرکت    
هـا  گذاشته شـده و تطبیـق آن  

ــاتر   ــناد دفــ ــا اســ بــ
. مربوط

تصــدیق از صــحت و ســقم -٤
ــده   ــه شـ ــات ارائـ معلومـ

. شرکت
تحلیل حسابات مدیونین شرکت -٥

کوک و صعب از لحاظ طلبات مش
. الحصول

بررسی وموجودی دارائی های -٦
منقول و غیر منقول، قروض و بدهی 

. های شرکت
نتایج بررسی مشکالت و ۀیارا-٧

نواقص شرکت جهت اخذ تصمیم به 
هیئت عامل و در صورت لزوم بـه  

. هیئت  مدیره
مجمع ۀدعوت جلسۀ فوق العاد-٨

ال هیئـت  ـعمومی در صورت اهم
. مدیره

ضور بـدون حـق رأی در   ح-٩
جلسات مجمع عمـومی وهیئـت   

. مدیره
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چارو له ېنـې  د شرکت د-۱۰
خه دمعلوماتو ترالسه کول او پایله 

.د اسرارو ساتلوهغداخیستنه او 
د شرکت د معاملو د تصفیې -۱۱

.له چارو خه ارنه
د شرکت د وضعیت او د هغه -۱۲

 ې او ضرر د حساب د بېالنسد
په اه، د مدیره هیئت د رپو او د 
اجراآتو د نورو پاو کتنه او پـدې  
برخه کې عمومي مجمع ته د نظـر  

.رنول
ـ  -۱۳ ادي د عمومي مجمـع د ع

غونې له جوېدو خه لترلـه 
ورې دمخه، د شـرکت د  ) ۲۰(

.کلني بېالنس کتل
ددې اساسنامې د حکمونـو  -۱۴

.نورو دندو تعمیلولمطابق، د 
نظار هیئت مکلف دی، هغـه  ) ۲(

مطالب چې د معاملو د ېنې پـه  
بهیر کې ئې د شرکت د مصـالحو  
پرخالف تشخیص کي، له عامـل  
هیئت سره مطـرح او د نومـوي   
هیئت د نه پام په صـورت کـې،   

کسب معلومات و نتیجه گیری -١٠
از بررسی امور شـرکت و حفـظ   

.         اسرار آن
ــفیۀ-١١ ــور تص ــارت از ام نظ

. معامالت شرکت
ــۀ-١٢ ــایر مطالع ــور و س راپ

اوراق اجراآت هیئـت مـدیره در   
رابطــه بــه وضــعیت شــرکت و 

ضـرر آن و  بیالنس حساب نفع و
ابراز نظـردر زمینـه بـه مجمـع     

.عمومی
ــاالنۀ-١٣ ــیالنس س ــۀ ب مالحظ

قبـل از  روز ) ٢٠(شرکت حداقل 
ــۀ ــدویر جلس ــع ت ــادی مجم ع

. عمومی
تعمیل سایر وظایف طبق احکام -١٤

. این اساسنامه
هیئت نظار مکلف است، مطالبی ) ٢(

راکه در جریان بررسی معـامالت ،  
خالف مصالح شـرکت تشـخیص   
نماید، بـا هیئـت عامـل مطـرح     
ودرصورت عدم توجه هیئت مذکور، 
موضوع را بالترتیب به هیئت مدیره 
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موضوع په ترتیب سره مدیره هیئت 
.یا عمومي مجمع ته واندې کي

ـ  ) ۳( ف دی، د نظار هیئـت مکل
قوانینو له حکمونو خه د سرغونې 
د تشخیص په صورت کې، موضوع 

.واکمنو مراجعو ته خبر ورکي
شکایتونو ته رسیدي

:دري دېرشمه ماده
نظار هیئت مکلف دی، د شـرکت 

د تــدارکاتو پــه اه د اشخاصــو 
وېي او پدې هکلـه  ،شکایتونه

الزم رپو مدیره هیئت ته واندې 
.کي

ینو رابللد متخصص
:لور دېرشمه ماده

نظار هیئت کوالی شي، د اتیا په 
صورت کې د شرکت د فعالیتونو د 
بیا ېنې په منظور، متخصصین او 
اهل خبره د شرکت په لت پـه  
مْوقت ول وماري، پدې شـرط  

بربنـ  اسرارچې د شرکت محرم 
.نه کي) افشاء(

ــه    ــومی ارای ــع عم ــا مجم ی
. نماید

هیئت نظار مکلف اسـت، در  ) ٣(
صورت تشخیص تخلفات از احکام 
قوانین، موضـوع را بـه مراجـع    

.ذیصالح  اطالع دهد
رسیدگی به شکایات

:مادۀ سی و سوم
کلف است، شـکایات  هیئت نظارم

اشخاص را در ارتباط به تـدارکات  
شرکت، بررسی نموده و گـزارش  
الزم را درمورد به هیئت مدیره ارایه 

.نماید
دعوت متخصصین 
: مادۀ سی وچهارم 

هیئت نظار می توانـد، درصـورت   
لزوم به منظور بازرسـی فعالیـت   
های شرکت، متخصصـین واهـل   
خبره را به مصرف شـرکت طـور   

، توظیف نمایـد، مشـروط   مؤقت
ءبراینکه اسرار محرم شرکت را افشا

.ننمایند
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د غیتوب خنونه
:پنه دېرشمه ماده

مومي مجمع، مدیره هیئت، د ع) ۱(
نظار هیئت او عامل هیئت غي نشي 

. خپلوي ولريیوله بل سرهکوالی، 
پالر، مور، : خپلوي پدې منظور له

، ورور، خور، )همسر(مېه یا ه 
وراره، خورزه، وی، لور، تـره،  

، )خالـه (، تو )عمه(ماما، ترور 
او وم خه انورخسر، خواې، 

.عبارت دی
ي مجمع، مدیره هیئت، د عموم) ۲(

نظار هیئت او عامل هیئت غي نشي 
خپلـو نـدې   خپله یا دپکوالی، 
پالر، مور، مېه یا ه، (خپلوانو 

ورور، خور، وی، لـور، وراره،  
ماما، ترور، تـو،  خورزه، تره، 

لـه  ) نور او ومخسر، خواې، ا
الرې له شرکت سره سـوداریزه  

.معامله ترسره کي
عامل هیئت

دېرشمه مادهشپ:
:عامل هیئت جو دی له

موانع عضویت 
:مادۀ سی و پنجم 

ــومی ، ) ١( ــع عم اعضــای مجم
هیئت مدیره، هیئت نظار و هیئـت  

تواننـد، بـاهم قرابـت    عامل نمی
قرابـت بـدین   . داشــته باشند

پدر، مـادر،  : منظورعبارت است از
اده، همسر، برادر، خواهر، بـرادرز 

خواهرزاده، پسر، دختر، کاکا، ماما، 
عمه، خاله، خسر، خشو، عروس و 

.داماد
اعضای مجمع عمومی، هیئـت  ) ٢(

مدیره، هیئت نظار و هیئت عامل نمی 
توانند، خود یا از طریـق اقـارب   

پدر، مادر، همسر، ( نزدیک خویش
بـرادر، خــواهر، پســر، دختــر،  
برادرزاده، خواهرزاده، کاکا، ماما، 

خشو، عـروس  خاله، خسر، عمه، 
تجـارتی  با شرکت معاملۀ) وداماد

.انجام دهند
هیئت عامل

:مادۀ سی و ششم
:هیئت عامل مرکب است از
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.د شرکت رئیس-۱
.ولئمالي او اداري مس-۲
.ولئعملیاتي او تولیدي مس-۳
د سوداریز او بازار مونـدنې  -۴

.ولئمس
.ولئکرنیز او تخنیکي مس-۵
عامل هیئت رئیسد

:اووه دېرشمه ماده
عامل هیئت رئیس د شرکت د د) ۱(

د عمومي رئیس په توه، د شرکت 
د پرمخ بیولو قانوني اجرائیوي چارو

.ول دیئممثل او مس
عامل هیئت رئیس د عمومي د) ۲(

مجمع لخوا او د عامل هیئت غي د 
د دوو کلونـو  لخـوا مدیره هیئت 

د هغوی بیا . مودې لپاره اکل کېي
کل د ورپسې دورو لپاره هم مجاز ا
.ید
عامل هیئت د رئیس په غیاب د) ۳(

و واکونه د رئیس کې، د هغه دندې ا
په اکنه د نوموي هیئت د یوه غي 

.لخوا پرمخ بیول کېي

.رئیس شرکت-١
.مسئول مالی واداری-٢
.مسئول عملیاتی وتولیدی-٣
ــارتی و-٤ ــئول تجــ مســ

. بازاریابی
.مسئول زراعتی وتخنیکی-٥

رئیس هیئت عامل 
:م مادۀ سی وهفت

رئیس هیئت عامل منحیث رئیس ) ١(
عمومی شـرکت، ممثـل قـانونی    
ومسئول پیشبرد امـور اجرائیـوی   

.باشدشرکت می
رئیس هیئت عامـل از طـرف   ) ٢(

مجمع عمومی و اعضای هیئت عامل 
توسط هیئت مدیره بـرای مـدت   

تعیین مجدد . شونددوسال تعیین می
آنها برای دوره های بعدی نیزمجاز 

.باشدمی
درغیاب رئیس هیئت عامـل،  )٣(

وظایف وصالحیت های وی از طرف 
یکی از اعضای هیئت مـذکور بـه   

.شودانتخاب رئیس پیشبرده می
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د عامل هیئت غونې
:اته دېرشمه ماده

د عامل هیئت غونې په عادي ) ۱(
او فوق العاده ول د شرکت پـه  

.مرکزي دفتر کې جوېي
د عامل هیئت عادي غونې په ) ۲(

ورو کې یو ل او فوق ) ۱۵(هرو 
و د اکثریت العاده غونې یې د غ

په واندیز یا د هغه د رئـیس پـه   
.تصمیم جوېدای شي

د عامل هیئت دندې او واکونه
:نهه دېرشمه ماده

عامل هیئت الندې دندې او واکونه 
:لري

د شرکت د اجرائیوي چـارو  -۱
.کولسازمانول او اداره

د مالي او تخینکـي تطبیقـي   -۲
.پالنونو اجراء کول

الي او حسـابي  د شرکت د م-۳
.چارو تنظیمول

د شرکت د لنې مـودې او  -۴
اودې مودې پالنونو او کلنیو کاري 

او تطبیقول او د کولپالنونو طرح

جلسات هيئت عامل
:مادۀ سی وهشتم 

جلسات هيئت عامل طور عادی ) ١(
و فوق العـاده در دفتـر مرکـزی    

.گرددشرکت داير مي
جلسات عادی هیئت عامل در ) ٢(

ار و جلسات فوق روز يکب) ١٥(هر
العاده آن به پيشنهاد اکثریت اعضأ يا 
ــر شــده  ــيس آن داي تصــميم رئ

.می تواند
وظایف وصالحیت های هیئت عامل

:مادۀ سی و نهم 
ــایف   ــل دارای وظ ــت عام هیئ

:باشدوصالحیت های ذیل می
ــازماندهی و ادار-١ ــور ۀس ام

.اجرائیوی شرکت
اجراء پالنهای تطبیقـی مـالی   -٢

.وتخنیکی
تنظیم امـور مـالی وحسـابی    -٣

.شرکت 
هـای  طرح و تطبیـق پـالن  -٤

قصیرالمدت و طویـل المـدت و   
پالن های کاری ساالنۀ شـرکت و  
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مدیره هیئت له تصویب وروسـته د  
.هغو تطبیقول

تشـکیل او  د شرکت د کلني-۵
او ترتیبـول او  کول بودجې طرح 

مدیره هیئت ته ئې د تصویب لپاره 
.واندې کول

د شرکت د بېالنس، د ې او -۶
ضرر د حساب او کلني رپو پـه  

او کولشمول د کلني رپو طرح
ترتیبول او مدیره هیئت تـه ئـې د   

.تصویب لپاره واندې کول
ـ  -۷ ابق د د اوندې الیحـې مط

شرکت د کارکوونکو اسـتخدام،  
ـ تبدیلول د حقوقـو او  ول او، عزل

.،مکافات او تْادیبولامتیازونو اکل 
مدیره هیئـت تـه د بهرنیـو    -۸

متخصصینو د استخدامولو د واندیز 
.واندې کول

د قانون د حکمونو مطـابق د  -۹
شرکت د اتیا و مالونو او منقولو 

.اجناسو برابرول او تدارک کول
د مدیره هیئت په تصویب د -۱۰

هېواد په دننه او بهر کې د بـانکي  

تطبیق آنها بعد از تصـویب هیئـت   
.مدیره

ــکیل و-٥ ــب تش ــرح وترتی ط
بودجۀ سـاالنه شـرکت وارایـۀ   

ــه هیئــت  آن جهــت تصــویب ب
.مدیره

طرح وترتیب گزارش سـاالنه  -٦
ل بیالنس، حسـاب نفـع و  به شمو

ضرر وراپـور سـاالنۀ شـرکت و   
آن جهت تصویب بـه هیئـت   ارایۀ

.مدیره
تعیـین  استخدام،تبدل، عـزل، -٧

ــات و ــازات، مکاف ــوق وامتی حق
تأدیب کارکنان شرکت طبق الیحۀ 

.مربوط
ــتخدام  -٨ ــنهاد اس ــۀ پیش ارای

متخصصین خـارجی بـه هیئـت    
.مدیره

تهیه وتدارک اموال و اجنـاس  -٩
قول مورد ضرورت شرکت مطابق من

.احکام قانون
افتتاح حسـابات بـانکی در   -١٠

داخل یا خارج کشور به تصـویب  
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.پرانیستلونوحساب
تصویب د د مدیره هیئت په-۱۱

سوداریزو معاملو ترسره کول او د 
منقولو او غیر منقولو مالونو  پلورل 

.او لیالمول
د شرکت لپاره له هېواده بهر -۱۲

او دننه د پور اخیستل یا د مـدیره  
.هیئت په تصویب د هغه ورکول

د شرکت مالي، عملیـاتي او  -۱۳
اجرائیوي چارو د فعالیتونو د پرمخ 

نالرو، یسیو، کـ بیولو لپاره د پال
الیحو او الرودونو طرح کـول، 

او تنظیمول او مدیره هیئت ولترتیب
.ته ئې د تصویب لپاره واندې کول

د نظار هیئت د دندو د ترسره -۱۴
.کولو لپاره د اسانتیاوو برابرول

د قانون د حکمونو مطابق له -۱۵
هېواده بهر د ودې او ظرفیت لوولو 

و نکپه غرض د شرکت د کـارکوو 
.لېل

ددې اساسنامې د حکمونـو  -۱۶
مطابق د سپارل شوو نورو دنـدو  

.ترسره کول

.هیئت مدیره 
انجام معـامالت تجـارتی و   -١١

فروش ولیالم اموال منقـول وغیـر   
منقول شرکت به تصـویب هیئـت   

.مدیره
اخذ قرضه ازداخل وخـارج  -١٢

کشور برای شرکت یا اعطای آن به 
.هیئت مدیرهتصویب 

ــیم،طــرح -١٣ ــب و تنظ ترتی
ها، طرزالعمل هـا، لـوایح   پالیسی 

ورهنمودها جهت پیشبرد فعالیـت  
های مالی، عملیاتی و امور اجرائیوی 
شرکت و ارایۀ آن جهت تصویب به 

.هیئت مدیره
فراهم آوری تسهیالت جهت -١٤

.انجام وظایف هیئت نظار
اعــزام کارکنــان شــرکت -١٥

انون بـه خـارج از  مطابق احکام ق
کشور غـرض رشـد و ارتقـای    

.ظرفیت
ــایف   -١٦ ــایر وظ ــام س انج

ــن    ــام ای ــق احک ــه طب محول
.اساسنامه
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ولیتئد عامل هیئت مس
:لوېتمه ماده

پـه انفـرادي  ،عامل هیئت غيد
تصمیمونو کې په فردي ول او په 

 ول د  ولیزو تصمیمونو کې په
هیئت او عمومي مجمع پـه  مدیره 

.ول ديئواندې مس
لورم فصل

ي او حسابي چارېمال
مالي کال

:یو لوېتمه ماده
د شرکت مالي کال د هجري لمریز 
 کال د مرغومي د میاشتې له لوم
نېې خه پیل او د هغې ورپسې کال 
د لیند د میاشتې تـر پایـه دوام   

.مومي
د حسابدار د چارو تنظیمول

:دوه لوېتمه ماده
د شرکت د حسابدار چارې د ملي 

ــین المل ــارونو او  او ب ــي معی ل
حسابدار د اصولو، د شرکت د د

کورنیو الیحو او کنالرو مطابق، په 

مسئولیت هیئت عامل 
:مادۀ چهلم

اعضای هیئت عامـل درتصـامیم   
انفرادی طور فـردی ودرتصـامیم   

نزد هیئت ،دسته جمعی طورمشترک
مدیره ومجمـع عمـومی مسـئول    

. می باشند
فصل چهارم

امور مالی و حسابی
سال مالی 

:مادۀ چهل ویکم 
ــرکت از اول    ــالی ش ــال م س
ماه جدی سـال هجـری شمسـی   

آغاز و الـی اخيـر مـاه قـوس     
ــی   ــه م ــدی آن ادام ــال بع س

.یابد
تنظیم امور حسابداری 

:مادۀ چهل ودوم 
امورحسابداری شـرکت مطـابق   
معیارها واصول حسابداری ملی وبین 

مـل هـای   المللی، لوایح وطرزالع
داخلی شرکت، طور شفاف صورت 
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.توه صورت مومي) شفافه(ره 
د بودجې ترتیبول

:دري لوېتمه ماده
عامل هیئت مکلف دی، د شرکت 

د ورنیـو  پکېکلن بودجه چې
چارو لتونه، پانه ییز لتونه، 

، له پلورنو خه ترالسه شوي عواید
د پورونو اوندې ورکې، د شتمنیو 
او نغدي زېرمو استهالک شامل دي 

د لـتونو  او د دمخه مالي کال 
هر کال د پربنس اکل شوی ده، د

مرغومې له لوم نېې خه دمخه 
ترتیب او د تصویب لپاره ئې مدیره 

.هیئت ته واندې کي
احتیاطي زېرمې

:لور لوېتمه ماده
شي، د پانې د شرکت کوالی ) ۱(

بشپولو او زیاتولو، د جایدادونو د 
بیا رغولو، د اوندو نماینـدیو د  
ودانولو، ترمیمولو او پراخولو پـه  
منظور له خپلو نا خالصو عوایـدو  

.خه احتیاطي زېرمې رامنته کي
لدې زېرمو خه ارنه او کنترول د 

.گیردمی
ترتیب بودجه 

:مادۀ چهل وسوم 
هیئت عامل مکلف است، بودجـۀ  
ساالنۀ شرکت را که مشـتمل بـر   
مصارف اجراآت روزمره، مصارف 
ــله از   ــد حاص ــرمایوی، عوای س
فروشات، تأدیات مربوط به دیـون،  
استهالک دارائی و ذخـایر نقـدی   

سال مالی بوده و بر اساس مصارف 
تعیین گردیده است، قبـل از  قبلی

اول جدی هرسال ترتیب وجهـت  
تصویب به هیئت مـدیره ارسـال   

.نماید
ذخایر احتیاطی 

:مادۀ چهل وچهارم
به منظـور  ،تواندشرکت می) ١(

تزئیـد سـرمایه، احیـای    اکمال و
د جایدادها، اعمار، تـرمیم و  مجد

نماینـدگی هـای مربـوط    توسعۀ
یاطی را ازعواید ناخالص ذخایر احت

.خویش ایجاد نماید
نظارت وکنترول از این ذخایر بـه  
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.شرکت د مدیره هیئت په غاه ده
قره کـې  ف) ۱(ددې مادې په ) ۲(

درج شوې زېرمې د شرکت په سلو 
.کې له پنه سلنې خه لې نه وي

د مالي، حسـابي او اداري چـارو   
کنترولول

:پنه لوېتمه ماده
د شرکت عامل هیئت کوالی ) ۱(

شي، د شرکت د مالي، حسابي او 
اداري چارو د ېنې او کنترول په 
ــې  ــې او ېن ــور، د ارزون منظ

.کمېسیونونه وماري
)۲ (ونهد شرکت مدیره هیئت، رپو

او مالي صورت حسابونه، د شرکت 
د کلن ـې او ضـرر صـورت    

)ونکي په ) بېالنس شید بهرني پل
د بهرنـي  . واسطه هر کال پلـي 

ونکي رپونظار هیئت، مدیره ،پل
هیئت او عمومي مجمع ته واندې 

.کېي
مدیره هیئت، بهرنی پلونکی له ) ۳(

کورنيـو او  رسمي جواز لرونکـو  
بهرنيو شرکتونو خه د شرکت په 

.باشدشرکت میۀهیئت مدیرۀعهد
این ماده ) ١(ذخایر مندرج فقرۀ ) ٢(

از پنج فیصد بودجۀ شرکت کمتـر  
.تواندبوده نمی

، حسـابی و کنترول امـور مـالی  
اداری

:مادۀ چهل وپنجم 
به ،تواندهیئت عامل شرکت می) ١(

منظور بررسی وکنترول امورمـالی،  
حسابی واداری شرکت، کمیسیون 
های ارزیابی و بررسی را توظیـف  

.نماید
شرکت گزارشات ۀهیئت مدیر)٢(

وصورت حسابات مالی، صـورت 
سـاالنۀ  ) بیالنس شیت(نفع وضرر 

شرکت را توسط مفـتش بیرونـی  
گزارش . همه ساله تفتیش می نماید
ئت ر، هیمفتش بیرونی به هیئت نظا

ـ  ع عمـومی ارایـه   مدیره و مجم
.می گردد

مفتش بیرونی را از ،هیئت مدیره) ٣(
شرکت های داخلی وبین المللـی  
دارای جواز رسـمی بـه مصـرف    
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.لت ماري
د رپو ترالسه کول
:شپ لوېتمه ماده

د مدیره هیئت او نظار هیئت غي 
کوالی شي، د مالي هرې ربعې او 
کلن رپوونه، برنامې او د ېنـې  
رپوونه چې د عامل هیئت په واسطه 

.ترتیب شوي، ترالسه کي
مالیات

:ادهاووه لوېتمه م
حکمونو مطابق د د قانون د،شرکت

مالیاتو او محصول پـر ورکـې   
.مکلف وي

پنم فصل
متفرقه حکمونه

او تصفیه) انحالل(له منه تلل 
:اته لوېتمه ماده

د شرکت له منه تلل او تصفیه د 
عمومي مجمع د تصمیم مطـابق د  
قوانینو د حکمونو په حدودو کـې  

.صورت مومي

. نمایدشرکت توظیف می
حصول گزارش 

:مادۀ چهل وششم 
اعضای هیئت مدیره وهیئت نظـار  

ۀگزارشات ربعوار وساالن،توانندمی
راپورهای بررسی را ومالی، برنامه ها

که توسط هیئـت عامـل ترتیـب    
. گردیده، دریافت نمایند

مالیات 
:مادۀ چهل وهفتم 

مطابق به احکـام قـانون   ،شرکت
مکلف به پرداخت مالیات و محصول 

.می باشد
فصل پنجم

احکام متفرقه
انحالل وتصفیه 

: مادۀ چهل وهشتم
انحالل وتصـفیۀ شـرکت طبـق    

ر حـدود  تصمیم مجمع عمـومی د 
ــورت  ــوانین صـ ــام قـ احکـ

.گیردمی
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 سندونهد شرکت د اعتبار و
:نهه لوېتمه ماده

د قرارداد خط د ملکیت سـند، د  
، ژمـن لیـک او د   ونهحوالې سند

شرکت د اجراآتو اوند نور سندونه 
او پاې د عامل هیئت د رئیس، مالي 

السلیک چې پههغه شخصدآمر یا 
د السلیک واک ورته سپارل شوی 
وي، د شرکت د کورنیو الیحو او 

.ر و ديکنالرو مطابق، د اعتبا
ولد شخو حل

:پنوسمه ماده
د ونه والو یا شرکتونو او نـورو  
اشخاصو ترمن شخې، په ترتیب 

او د ) مصالحې(سره د منیتوب 
حکمیت د مراجعو د خبرو اتـرو  

او یا د واکمنې محکمې ) مذاکراتو(
.له الرې حل او فصل کېي

د متخصصینو استخدامول
:یو پنوسمه ماده

شرکت کوالی شي، پدې اساسنامه 
کې د درج شوو موخو د ه پلـي  
کولو لپـاره، کـورني او بهرنـي    

اسناد مداراعتبار شرکت 
: مادۀ چهل و نهم 

سند ملکیت قـراردادخط، اسـناد   
حواله، تعهد نامه وسایر اسناد واوراق 
مربوط به اجراآت شرکت به امضای 
رئیس هیئت عامـل، آمرمـالی یـا    

که صالحیت امضاء به وی شخصی
تفویض شده باشـد، طبـق لـوایح    

مل های داخلی شـرکت،  وطرزالع
.مدار اعتبار است

حل منازعات 
:مادۀ پنجاهم 

منازعــات میــان ســهمداران یــا 
شرکت و سایر اشخاص، بالترتیـب  
ــع   ــذاکرات مراج ــق م از طری
میانجیگری و حکمیت و یا محکمۀ

ــل   ــل وفصـ ــالح حـ ذیصـ
.گرددمی

استخدام متخصصین 
: مادۀ پنجاه ویکم 

تواند، جهـت تحقـق   شرکت می
هتر اهداف مندرج این اساسـنامه،  ب

متخصصین داخلـی وخـارجی را   
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متخصصین د هېواد د قوانینو مطابق، 
.استخدام کي

افشاءکولو منعد شرکت د اسرارو د
:دوه پنوسمه ماده

لین، منسـوبین او  وئد شرکت مس
اونـد بهرنـي   حسابي ېونکي،

پلونکي د شرکت د اسـرارو پـه   
له حکم ساتلو مکلف دي او د قانون

.کيافشاءهغه پرته نشي کوالی، 
لېدلد اساسنامې تعدی

:دري پنوسمه ماده
ولمادو تعدیلددې اساسنامې د) ۱(
دعمومي مجمع په وانـدیز او د

وزیرانو شوري په تصویب صورت 
.مومي

شتمنیو که چېرې د شرکت په ) ۲(
کې د خصوصي سکتور ونه په سلو 
کې له پنوسو خه زیاته لوه شي، 

د عمومي مجمـع  پدې صورت کې 
ــنامې د ــویب داساس ــادو د تص م

.لپاره کافي ل کېيولوتعدیل

طبق قـوانین کشـور، اسـتخدام    
.نماید

منع افشای اسرارشرکت
:مادۀ پنجاه و دوم 

مسئولین، منسوبین وبـررس هـای   
حسابی شرکت، متفتشین بیرونـی  
مربوط مکلف به حفظ اسرار شرکت 
بوده وبدون حکم قانون نمی توانند، 

. ایندآنرا افشاء نم
تعدیل اساسنامه 

: مادۀ پنجاه وسوم 
تعدیل مواد این اساسـنامه بـه   ) ١(

پیشنهاد مجمع عمـومی وتصـویب   
شــورای وزیــران صــورت   

.می گیرد
هرگاه سهم سکتورخصوصی در ) ٢(

دارائی شـرکت بیشـتر ازپنجـاه    
فیصد ارتقاء یابـد، درآن صـورت   
تصویب مجمع عمومی برای تعدیل 

شــمرده مـواد اساســنامه کــافی 
.شودمی
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ُمهر او نان
:لور پنوسمه ماده

شرکت انی ُمهـر او نـان   
.لري
انفاذ

:پنه پنوسمه ماده
له نېـې  دغه اساسنامه د تصویب 

خه نافذه او په رسمي جریده کې 
دې، خپره شي او په نافذېدو سـره  

)۱۵(وې د کال د)۱۳۶۴(یې، د
ه رسمي جریـده  ) ۵۹۰(نېې په 

کې خپره شوې د بغالن د قنـد د  
.تصد اساسنامه ملغي ل کېي

مهر ونشان 
:مادۀ پنجاه وچهارم 

شرکت دارای مهر ونشان مخصوص 
.باشدمی

انفاذ
:مادۀ پنجاه وپنجم 

این اساسـنامه ازتـاریخ تصـویب    
نافذ و درجریدۀ رسمی نشر گـردد  
وبا انفـاذ آن، اساسـنامه تصـدی    
قند بغالن منتشرۀ جریـدۀ رسـمی   

سـنبله  ) ١٥(مؤرخ ) ٥٩٠(شماره 
ــال  ــمرده )١٣٦٤(س ــی ش ملغ
.می شود

١٦٢



)١١٢٣(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/٩/١٣٩٢

:اشتراک ساالنه 

انیـــافغ) ۹۰۰(:در مرکز ووالیات

فیصد تخفیف) ۲۵(با :برای مامورین دولت 

ین ومحصلین با ارائه تصدیق ،نصف قیمتـبرای متعلم

فیصد تخفیف ازقیمت روی١٠برای کتاب فروشی هابا 

.دالر امریکائی ) ٢٠٠(: خارج از کشور جلد



)١١٢٣(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/٩/١٣٩٢
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