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 شرکتونو دولیت ؤالمسد محدود
 قانون د توشېح په هکله، 

 افغانستان اسالمي  د
 جمهوریت د رئیس 
 تقنیني فرمان

 (۲۵۵)ګڼه: 
 ۱۳۹۶/ ۱۲/ ۱۲نېټه:

 لومړۍ ماده:
د افغانستتتان د اساستتي قتتانون د  

 جتء  او د   ۱۶تمې مادې د ېڅلورشپ
نهه اویایمې مادې د حکمونو له مخې، د 

نو قتانون  ولیت شترکتو ؤمحدودالمس
طرحه چتې د افغانستتان استالمي    

 ۱۳۹۶/ ۱۲/ ۱۲جمهوریت کابینې د 
( ګڼه مصوبې پربنسټ، د ۱۹نېټې د )

( مادو په دننه ۱۰۴( فصلونو او )۱۴)
 کې تصوې شوې ده، توشېح کوم.

 دوه یمه ماده:
د عدلیې وزیر او په پارلماني چارو کې 
 د دولتتت وزیتتر موديتت  د ،  د  

و قانون او ولیت شرکتونؤالمسمحدود
دغه فرمان د ملي شتور  د لتومړن    

 فرمان تقنینی 
 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

 در مورد توشیح قانون 
 شرکت های 

 المسؤولیتمحدود
 (۲۵۵شماره: )
 ۱۲/12/1396تاریخ:   
 مادۀ اول:

متادۀ   16به تأسی از احکام جتء   
شصت و چهارم و مادۀ هفتاد ونهت   

 افغانستتان، قتانون   قانون اساستی  
المسؤولیت را که شرکت های محدود

( متؤر   19به اساس مصوبۀ شماره )
جمهتتوری  کابینتتۀ 12/12/1396

( فصل 14اسالمی افغانستان به داخل )
( ماده تصویب گردیده است، 104و )

 توشیح می دارم.
 مادۀ دوم:

 وزیتتر عدلیتته و وزیتتر دولتتت   
 در امتتور پارلمتتانی مؤيتت  انتتد، 
قانون شرکت های محدود المسؤولیت 

( 30و این فرمان را در خالل مدت )
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( ۳۰غونډې د جوړېدو له نېټې څخه د )
ورځو مودې په ترڅ کتې دې، هغتې   

 شور  ته وړاندې کړ .
 درېیمه ماده:

دغه فرمان د توشېح له نېټې څخه نافذ 
او د افغانستان اسالمي جمهوریتت د  
کابینې له مصوبې او د یادشو  قانون له 

، په رسمي جریده متن سره یوځای دې
 .کې خپور شي

 غنيمحمد اشرف 
 د افغانستان اسالمي جمهوریت رئیس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

روز از تاریخ انعقاد نخستتین جلستۀ   
 ه آن شتورا تقتدی    شورای ملتی بت  

 نمایند.
 مادۀ سوم:

 این فرمان از تتاریخ توشتیح نافتذ    
 و همتتراه بتتا مصتتوبۀ کابینتتۀ   
جمهوری اسالمی افغانستتان و متتن   
قانون متذکره در جریدۀ رسمی نشتر  

 گردد.
 محمد اشرف غنی

 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
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ولیت شرکتونو د ؤالمسد محدود
افغانستان په هکله، د قانون د طرحې

 اسالمي جمهوریت د کابینې 
 مصوبه

 (۱۹ګڼه:)
 ۱۳۹۶/ ۱۲/ ۱۲نېټه: 

 د افغانستتتان د اساستتي قتتانون د  
ه مختې، د  نهه اویایمې مادې د حک  ل

ولیت شرکتونو د قانون ؤمحدود المس
طرحه د افغانسان اسالمي جمهوریت د 

نېټتې پته   ۱۳۹۶/ ۱۲/ ۱۲کابینې د 
( ۱۰۴( فصلونو او )۱۴غونډه کې، د )

 .مادو په دننه کې تصویب کړه

 محمد اشرف غني
 د افغانستان اسالمي جمهوریت رئیس

 
 
 
 
 

 مصوبۀ
 کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان

طرح قانون شرکت های  در مورد
 محدود المسؤولیت

 (19شماره: )
 12/12/1396تاریخ: 

قانون  هفتاد ونه به تأسی از حک  مادۀ 
 اساستتی افغانستتتان، طتترح قتتانون 

المستؤولیت، در  شرکت های محدود
کابینۀ  12/12/1396جلسۀ مؤر  

جمهوری اسالمی افغانستان به داختل  
( ماده تصتویب  104( فصل و )14)

 گردید.
 مد اشرف غنیمح

 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
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 فهرست مندرجات 
   شرکت های محدودالمسؤولیتقانون  

 فصل اول
  احکام عمومی

               صفحه                                                         عنوان                       ماده
  ۱۱............................................مبنی.........  مادۀ اول:                

 ۱۱.................................اهداف..................                  مادۀ دوم:
 ۱۲...............................................اصطالحات  دۀ سوم:               ما
 1۱........................................ساحۀ تطبیق قانون  دۀ چهارم:             ما

 ۲۲...............................................داشتن جوازمادۀ پنجم:                
 فصل دوم

 شرایط ثبت
  ۲۲................................................ثبت اسناد                ششم:مادۀ 
 نه....................... ترتیب، محتویات و ثبت گزارش ساال               م: هفتمادۀ 

 ۲۴...................شرکت های محدودالمسؤولیت بزرگ                             
  2۷............امضاء اسناد توسط شرکت محدودالمسؤولیت               شتم:مادۀ ه
                                                                                                                                                                                          2۷..............................ترتیب فورمه های مخصوص                نهم: مادۀ 
 2۸................................................تأدیه فیس   دهم:               مادۀ 

 2۸.........................................ثبت الکترونیکی  مادۀ یازدهم:             
 فصل سوم

 صدور جواز و تأدیه فیس
 2۹..............................................شکل جواز  مادۀ دوازدهم:           
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 ۳۰........................رت در افغانستانشرایط انجام تجا      دهم: سیزمادۀ 
 ۳۱................................فیس های قابل جمع آوری           دهم: مادۀ چهار

 ۳۱..............تاریخ اعتبار ثبت اسناد در دفتر ثبت مرکزی      دهم: پانزمادۀ 
 فصل چهارم

 طرز تأسیس شرکت محدودالمسؤولیت
 ۳۲........................تأسیس شرکت محدودالمسؤولیت           دهم: شانزمادۀ 

 ۳۲.................مدت دوام شرکت محدودالمسؤولیت...      دهم: مادۀ هف
 3۳. ....................مؤسسین شرکت محدودالمسؤولیت      م: دههجمادۀ 

 3۳.......................اساسنامۀ شرکت محدوالمسؤولیت      مادۀ نزدهم:  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   3۵...............امضای اساسنامه شرکت محدوالمسؤولیت                :بیستممادۀ 
 3۵...........فعالیت قبل از ایجاد شرکت محدودالمسؤولیت      : بیست ویکممادۀ 

 3۶.......................فعالیت هیئت مدیره در زمان تأسیس       : مادۀ بیست ودوم
 پنجمفصل 

 عنوان و مقر ثبت شده
 3۶.........................عنوان شرکت محدودالمسؤولیت      م:مادۀ بیست وسو

 3۷............................................مقر ثبت شده:      چهارممادۀ بیست و
 ششمفصل 

 صدور سهام شرکت محدودالمسؤولیت
 3۸..............................................صدور سهام      : پنجممادۀ بیست و
 3۹........دریافت عوض در بدل سهام......................       :ششممادۀ بیست و
 3۹..............................................عرضه سهام      : هفتممادۀ بیست و

 
 



               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1292مسلسل نمبر ) 26/12/۱۳۹6   
 رسمي جريده

6 

 

  ۴۰........ممنوعیت مالکیت سهام توسط شرکت های فرعی مادۀ بیست و هشتم:     
 فصل هفتم

 هیئت مدیره شرکت محدودالمسؤولیت
 ۴۱..............................................هیئت مدیره  مادۀ بیست و نهم:      
 4۲.........................شرایط تعیین اعضای هیئت مدیره مادۀ سی ام :             

  4۲................................تعیین اعضای هیئت مدیریه          : مادۀ سی ویکم
 4۳.................................هیئت مدیره دورۀ تصدی      :مادۀ سی ودوم

 44...............................استعفای عضو هیئت مدیرهسی وسوم:           مادۀ 
 45...............................برکناری عضو هیئت مدیره      : سی وچهارممادۀ 
 45..........................اعضای غیر اجرایی هیئت مدیره       :سی وپنجممادۀ 

 48................................انتخاب رئیس هیئت مدیره      : سی وششمادۀ م
 49..................................سی وهفتم:          کرسی خالی هیئت مدیرهمادۀ 
 50....................................صالحیت هیئت مدیره      : سی وهشتممادۀ 
 50......................................سات هیئت مدیرهجل       :سی ونهممادۀ 
 51...........................اتخاذ تصمیم بدون تدویر جلسه               : چهلممادۀ 
 52.....................................اطالع تدویر جلسات    :      چهل ویکممادۀ 
 53....................ذ شده در جلساتنصاب و تصامیم اخ      : چهل ودوممادۀ 
 54.................................................کمیته ها        :چهل وسوممادۀ 
 55.........................................کمیته تفتیش مالی      : چهل وچهارممادۀ 
 59......................مدیره هیئت مسؤولیت های اعضای   :      چهل وپنجممادۀ 
 62..............................................دعوی مشتق      : چهل وششممادۀ 
 65........توزیع غیرقانونی دارایی شرکت محدودالمسؤولیت       :چهل وهفتممادۀ 
 65...............................................تضاد منافع      : چهل وهشتممادۀ 
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 ۷۱...........................................رسیدگی قضاییچهل ونهم:          مادۀ 
 ۸۰..................تصویب سهامداران و اطالعیه متعاقب آن      : پنجاهممادۀ 
 78.......................تهیه و تسلیمی صورت حساب مالی       :پنجاه ویکممادۀ 
 ۸۰.حقوق و امتیازات اعضای هیئت مدیره...................      : پنجاه ودوممادۀ 
 8۲.............نگهداری سوابق شرکت محدودالمسؤولیت.پنجاه وسوم:         مادۀ 
 8۳........................................استخدام مسؤولین      : پنجاه وچهارممادۀ 
 8۴....................................عویجبران مصارف د       :پنجاه و پنجممادۀ 

 فصل هشتم
 مجمع عمومی سهامداران

 8۸.......................................جلسات سهامداران      : پنجاه وششممادۀ 
 8۹.............................تأمین ارتباطات از فاصله دور  :      پنجاه و هفتممادۀ 
 ۹۰...............................جلسات عمومی فوق العاده      : پنجاه وهشتممادۀ 
 9۲.....................تدویر جلسات به اساس حکم محکمه       :پنجاه ونهممادۀ 
 9۳...........................اتخاذ تصمیم بدون تدویر جلسه      : شصتممادۀ 
 9۵.....................................اطالعیۀ تدویر جلسه  :      شصت ویکممادۀ 
 9۷...........................................ارسال اطالعیه       : شصت ودوممادۀ 
 9۹...اطالعیه دعوت به سهامدران دارای آدرس مشترک.....       :شصت وسوممادۀ 
 ۱۰۰.....................................انصراف از اطالعیهشصت وچهارم:     مادۀ 
 ۱۰۱.....................سهامداران مستحق دریافت اطالعیه       :شصت وپنجممادۀ 
 ۱۰۱...........................................ریاست جلسه      : شصت وششممادۀ 
 ۱۰۲.....................................فهرست سهامداران  :     شصت وهفتممادۀ 
 10۳.............................حقوق رای دهی سهامدارانت وهشتم:      شصمادۀ 
 10۴...................................اشتراک در رای دهی       :شصت ونهممادۀ 
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 10۶...........................اسناد.................. اعتبار       :هفتادممادۀ 
 10۸.سات و رای دهی............................نصاب جل      : هفتاد ویکممادۀ 
 1۱۱.............................................تعیین مفتش:         هفتاد ودوممادۀ 
 11۲.........................................نگهداری اسناد      : هفتاد وسوممادۀ 
 11۵.......................................تولیت رای راهی        :هفتاد وچهارممادۀ 
 11۷.......................................قرارداد رای دهی       :هفتاد وپنجممادۀ 

 فصل نهم
 توزیع مفاد سهام به سهامداران

 11۷....اعالن مفاد سهام سرمایه............................      : هفتاد وششممادۀ 
 11۷توزیع مفاد سهام........................................      : هفتاد وهفتممادۀ 
 11۸سرمایه احتیاطی.........................................       :هفتاد و هشتممادۀ 
 1۲۰پرداخت مفاد سهم......................................       :هفتاد ونهممادۀ 

 فصل دهم
 حساباتتفتیش مالی و سوابق 

 1۲۱نظارت توسط سهامدران................................      : هشتادممادۀ 
 شرایط تعیین مفتش مالی برای شرکت های ..................       :هشتاد ویکممادۀ 

 1۲۱محدودالمسؤولیت بزرگ..............................                             
 فصل یازدهم

 رات اساسی در ساختار شرکت محدودالمسؤولیتتغیی
 12۳تعدیل اساسنامه.........................................       :هشتاد ودوممادۀ 
 12۶افزایش در سهام سرمایه شرکت محدودالمسؤولیت.....      : هشتاد وسوممادۀ 
 12۶.................حق تقدم..............................      :هشتاد وچهارممادۀ 
  12۷تصمیم در مورد صنوف سهام...........................       :هشتاد وپنجممادۀ 
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 12۷حقوق سهام سهامداران اقلیت در خریداری سهام.......      : هشتاد وششممادۀ 
 12۸.................................معامالت عمده )بزرگ(       :هشتاد وهفتممادۀ 

 صل دوازدهمف
 اسناد سهم

 1۳۰..............................................اسناد سهم       :هشتمتاد وشهمادۀ 
 1۳۱انتقال سهام.............................................      : هشتاد ونهممادۀ 
 13۳............ثبت سهام و اعتبار آن.......................                :نودممادۀ 
 13۴سهام پرداخت ناشده....................................       :نود ویکممادۀ 
 135...............سهم....................فرسودگی اسناد        :نود ودوممادۀ 

 فصل سیزدهم
 انحالل و تصفیه شرکت محدوالمسؤولیت

 13۶سؤولیت.......................انحالل شرکت محدودالم      :نود سوممادۀ 
 13۶ثبت سند انحالل........................................      :نود وچهارممادۀ 
 13۸عدم صدور سهام و مطالبه انحالل.......................      :نود وپنجممادۀ 
 13۹........فسخ انحالل....................................      :نود وششممادۀ 
 1۴۰.................................طرف محکمهانحالل از       :نود وهفتممادۀ 
 14۳..........................مامورین تصفیه و متصدیان امور      :وهشتم نودمادۀ 
 14۵.............................................حکم انحالل     :نود ونهممادۀ 

 همفصل چهارد
 احکام متفرقه

 14۶ثبت مجدد..............................................                :صدممادۀ 
  14۷..........................وضع مقرره ها و طرزالعمل ها   :     یکصد ویکممادۀ 
 14۸ادای وجایب مالیاتی....................................       :یکصد ودوممادۀ 
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 14۸ثبت اسناد جعلی........................................       :یکصد وسوممادۀ 
 14۹..........................................تاریخ انفاذ...      :یکصد وچهارممادۀ 
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شرکتونو  مسؤوليتمحدودالد 
 قانون

 لومړى فصل
 عمومي  حکمونه

 يمبن
 ماده: ۍلومړ 

 د اساسي قانون دغه قانون دافغانستان د
لسمې مادې دحکم په رڼا کې وضع   

 شوى دى . 
 موخې 

 :يمه مادهه دو
  :له دي عبارتقانون موخې  ېدد 
  مسؤوليتدمحدودال په هېواد کې -۱

 پورې ډول په د رامنځته کولو شرکتونو
 اړوندو چارو تنظيم .  د
هغو بهرنيو شعرکتونو دچعارو    د -۲

سره  له  مسؤوليت تنظيم چې په محدود
 ي اوشو تْاسیسهېواد څخه په بهر کې 

 . فعاليت لري په افغانستان کې
فعاليت دجواز په صادرولو پورې   د -٣
هغه دثبعت   اړوندو چارو تنظيم او د د

 های   قانون شرکت 
 المسؤولیتمحدود

 فصل اول
 ومیاحکام عم

 مبنی 
 مادۀ اول:

این قانون در روشنی حکم مادۀ دهعم  
قانون اساسی افغانستان وض  گردیده 

 است.
 اهداف

 مادۀ دوم:
 اهداف این قانون عبارت اند از:

تنظیم امور مربوط به طرز تأسیس  -۱
ولیت در ؤهای محدودالمسع  شرکت
 کشور.

های خعارجی    تنظیم امور شرکت -۲
ارج از خع در ولیت محدود ؤکه با مس

کشور تأسیس و در افغانستان فعالیت 
 .دارند

 تنظععیم امععور مربععوط بععه   -۳
 صععدور جععواز فعالیععت و شععرای  
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 . شرطونه
او  دي پرمختيعا ، اقتصادپانګونې -۴

 دپراختيا دزمينې اسانول .  ۍدسوداګر
 اصطالحګانې
 درېيمه ماده:

نون اصطالحګانې په دې قعا  راتلونکې
  :مفاهيم افاده کوي ېکې الند

: هغعه  شرکت مسؤوليتمحدودال -۱
خپلو مالکعانو   کورنى  شرکت  چې له

 ،لرونکعی وي جال شخصيت د څخه 
ددغه قانون تر حکمونو النعدې  پعه   

 ېاو مشخص تْاسیسېږيستان کې افغان
 چعې د  ېاو په ونډې ويشل شوې پانګ

ونډې  هغه د د مسؤوليتهر ونډه وال  
.   لرونکعی دی ، یپه اندازه  محدود د

 ،په دي تعريف کي تضامني شعرکتونه 
انفرادي سوداګر او دبهرني شعرکت  

 ږي. ېنه شاملنمايندګۍ 
محععدود  : دبهرنععى شععرکت -2

چې له   شرکتهغه  یلرونک  مسؤوليت
 .ويشوى  تْاسیسافغانستان څخه بهر 

 چعې د  : هغعه سعند  اساسنامه -٣ 

 .ثبت آن
گعااری،   تسهیل زمینۀ سعرمایه  -۴

 انکشاف اقتصادی و توسعه تجارت.
 اصطالحات 
 مادۀ سوم: 

اصطالحات آتی در این قانون مفعاهیم  
 نماید: ذیل را افاده می

مسعؤولیت:  شرکت محعدود ال  -۱
شرکت داخلی که دارای شخصعیت  
جداگانه از مالکان خویش بوده، تحت 

و  تأسیساحکام این قانون در افغانستان 
دارای سرمایه مشخص و منقسم بعه  

ولیت هعر سعهامدار   ؤسهام که مسع 
، محدود به اندازه سعهام وی اسعت  

های  تعریف شامل شرکتاین . باشد می
تضععامنی، تجععار انفععرادی، و   

هععای شععرکت خععارجی  نماینععدگی
  گردد. نمی
شرکت خارجی: شعرکتی دارای   -۲
خعارج از  ولیت محدود کعه در  ؤمس

 باشد. افغانستان تأسیس گردیده 
  جهعت کعه   اساسنامه: سعندی  -۳
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محععدود  د پععه واسععطه ومؤسسععين
تنظعيم   چارو د دشرکت  مسؤوليتال

 سره سمحکمونو له  ددې قانون  لپاره
 . تعديل وړتيا لري برابريږي او د

: دصعنعت  دمرکزي ثبت دفتعر  -٤
اوسوداګرۍ وزارت په چوکاټ کعې  

 مسعؤوليت ه محدود الاداره ده چې پ
بهرنيو شعرکتونو پعورې    شرکتونو او

 . سندونه ثبتوي اړوند
 ونعډ و وهغع   : دصنف ودونډ -٥ 

لرونکعي   ويوشان حقوقد چې  ګروپ
له شرکت    مسؤوليتمحدودال د ،وي

يعا غيعر    وممتاز د سره سماساسنامې 
صې رايعې  او دمشخ ېګټوونډ وممتاز
د هغعو  ،په شعمول  وحقوقد  نېورکو

 . ل کېږيته ورکو خاوندانو
وليت  ؤمحدود المس ګټه:  د ودونډ -6

 د چې عوايدو يوه برخه ده  د شرکت
ټاکلو له نف لپاره ص ډولهر  ونډې د
په ونډه والو ويشعل   سره سمحقوقو 

 . ږيېک
هغه  مکالمې : دمکالمه هالکترونيک -٧

ږدونه  ېټولې بڼې دي چې دکاغا فزيکي ل

تنظیم امور شرکت محدود المسؤولیت 
 توسعع  مؤسسععین مطععابم احکععام 
 این قانون تهیعه و قابلیعت تععدیل    

 را دارد.
ای در  رهدفتر ثبت مرکعزی: ادا  -۴

چوکات وزارت صنعت و تجارت که 
های محعدود   اسناد مربوط به شرکت
های خارجی را  المسؤولیت و شرکت

 نماید. ثبت می
کعه   صنف سهام: گروپ سعهام   -۵

شامل مفاد دارا بوده، حقوق یکسان را 
سهام ممتاز یعا غیرممتعاز و حقعوق    

دهی مشخص مطعابم اساسعنامه    رای
 شععرکت محععدود المسععؤولیت  

 گعردد، بعه صعاحبان آن اعطعا      می
 نماید. می
مفاد سهام: بخشعی از عوایعد    -۶

است که  شرکت محدود المسؤولیت
شده برای هر نوع  مطابم حقوق تعیین

صنف سهام بعه سعهامداران توزیع     
 گردد. می
مکالمه الکترونیک: تمام اشکال  -۷

مکالمه است که انتقال فیزیکی کاغا را 
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واسطه  نه احتوا کوي او د مرسل اليه په 
 د بررسعۍ او  ، بیا ترالسه کولودساتنې

د رامنځته تاريخي سابقې   ېوړتيا لرونک
شي پعه   یداې. او ککېږي کولو المل

سعطه   مستقيم ډول دمرسل اليه پعه وا 
 . دکاغا په ډول  بيا توليد شي

 محععدود : دعمععومي مجمعع  -٨
هغعه  ونډه والو  د شرکت مسؤوليتال

و عمومي غونډه ا  ۍکلن غونډه ده چې
العاده عمعومي غونعډه پکعې     فوق
 . ږيېشامل
 دفوق العاده عمعومي غونعډه :     -٩

لعاده غونډه چې په فوق اهغه  ونډه والو 
 له شرکت مسؤوليتمحدود ال ډول د

 لو وختونعو ېالبېپه ب سره سماساسنامې 
 . ږيېکې جوړ

 ونډه والو د عمومي غونډه: کلنۍ -1٠
 مسعؤوليت المحدود غونډه چې د هغه

، په کلني سره سماساسنامې  له شرکت
 .ږيېجوړ ډول
هغه شخص يا اشخاص  : سسؤم -11
شعرکت     مسؤوليتيو محدود الچې 

 . تْاسیسوي

ابقه در بر نداشته و باعث ایجعاد سع  
 تععاریخی دارای قابلیععت حفعع ،  
بازیابی و بررسی توس  مرسل الیعه،  

تواند مستقیمًا توسع    گردد و می می
مرسل الیه به شکل کاغعا بازتولیعد   

 گردد.
مومی: جلسه سهامداران مجم  ع -۸

 است  المسؤولیتدودععشرکت مح
 که شامل جلسعه عمعومی سعاالنه    

 العععاده  و جلسععه عمععومی فععوق 
 گردد. می
العاده: جلسعه   سه عمومی فوقجل -۹

العاده مطعابم   سهامداران که طور فوق
 اساسنامه شرکت محدود المسؤولیت

 هععای مختلععف دایععر   در زمععان
 گردد. می
جلسه عمومی ساالنه: جلسعه   -۱۰

سهامداران که در مطابقت با اساسنامه 
شرکت محدود المسؤولیت طور ساالنه 

 گردد. دایر می
که  یمؤسس: شخص یا اشخاص -۱۱

یک شرکت محدود المسعؤولیت را  
 نمایند. تأسیس می
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ه عععهغ :هیئت مديره ىلومړن  -12
 لومړي ځعل لپعاره د   اشخاص چې د

اساسعنامې  له يا  په واسطه  ومؤسسين
دغړو په توګه  هیئتمديره  د سره سم
 . ږيېټاکل ک

: شرکت مسؤوليتلستر محدودا-1٣
شرکت  چې   مسؤوليتهغه محدود ال
عوايعدو   ماليې وزارت د ماليات يې د

سترو ماليې ورکوونکو ادارې  رياست د
تععر واال النععدې دي يععا هغععه  

 د شعرکت  چعې   مسؤوليتمحدودال
  وزياتد يا له پنځوسو څخه   وتن وپنځوس

 . وي و لرونکیونډه وال
چعې   دی سند یجواز: هغه ليکل -1٤

  لعوري دفتعر لعه    ي ثبعت د دمرکز
 د او رکتونوععش مسؤوليتمحدودال

چې په ته  نمایندګوبهرنيو شرکتونو هغو 
، سعوداګري کعوي   افغانستان کعې 

 . ږيېصادر
خبرتيا يعا   خبرتيا: هغه قانوني -1٥ 

رسمي خبرتيا  د اخطار چې په ليکلي يا
 . ږيېک استولپه ډول  

  : دولينؤدشعععرکت مسععع -16

 اولععین هیئععت مععدیره:    -۱۲
اشخاصی که برای اولین بار توسع   

اساسعنامه بعنعوان    مطابممؤسسین یا 
 اعضععای هیئععت مععدیره تعیععین  

 گردند. می
المسععؤولیت شععرکت محدود -۱۳

بزرگ: شرکت محدود المسعؤولیت  
 کععه مالیععات آن تحععت صععالحیت 

ندگان بزرگ ریاسعت  اداره مالیه ده
بوده یعا شعرکت   وزارت مالیه عواید 

 محععدود المسععؤولیت کععه دارای 
 پنجاه یا بیشعتر از پنجعاه سعهامدار    

 باشد.   
که از  سندی کتبی استجواز:  -۱۴

های  فتر ثبت مرکزی به شرکتطرف د
هعای   المسؤولیت و نمایندگیمحدود
های خارجی که در افغانسعتان   شرکت

 ادر نماینععد، صعع  تجععارت مععی 
 گردد. می
اطالعیه: اطالعیه قعانونی یعا    -۱۵

کتبی یعا بصعورت    طوراخطاری که 
 گردد. اطالعیه رسمی ارسال می

ولین ؤولین شرکت: مسع ؤمس -۱۶
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 مديريتي ترکعش مسؤوليتمحدودال
 هغعه  شرکت د ولين چېؤمس رتبهلوړ
چې هم پکې شاملېږي يس او مرستيال ئر

 . کېږيپه واسطه  ټاکل  هیئتدمديره 
هغه حقوقي سعند   وکالت خ : -1٧

شخص يوه يا لعه   په موجبهغه  چې د
انفرادي يعا  په ، شخص څخه زيات هيو

، په وکالت خ  کعې   سره واال ټولیز
غرض په اجرا کولو  د اروو چددرج شو

  د واال تفویض کوي.
قانون  استازى: هغه شخص چې د -1٨
  مسؤوليتدودالععمح د وجبعپه م

نيابت دچعارو   ونډه والو په دشرکت 
ډه وال ععن. وداجرا کولو واال لري

خپعل   د خپلې رايې حم د کوالى شي
سطه تمثيل کړي يا بعل  استازي په وا
 د تر څعو ي  اجازه ورکړ ونډه وال ته
 . رايه ورکړي هغه په نيابت

ټه:  هغه وروستۍ  ورځ  ېثبت ن د-1٩ 
شرکت پعه   مسؤوليتمحدودال چې د
و ععععدونډه وال په شرايط ،واسطه

د یا  برابروالي، دغونډو دغوښتنې او د
ونډې دګټې دترالسه کولو او دهغعې  

بلندرتبه مدیریتی شعرکت محعدود   
المسؤولیت که شامل رئیس و مععاون  
شرکت که توس  هئیت مدیره تعیعین  

 گردد. ، نیز میشوند می
حقوقی که به خ : سند  وکالت -۱۷

موجب آن شخص به یک یا بعیش از  
، با صالحیت انفرادی یعا  شخصیک 

جمعی، غرض اجرای امور مندرج در 
 وکالععت خعع  تفععویض صععالحیت 

 نماید. می
نماینده: شخصی که به موجعب   -۱۸

 قانون صعالحیت اجعرای امعور را    
 به نیابعت از سعهامداران شعرکت    

دار ععالمسؤولیت دارد. سهاممحدود
را توس  نماینده  د حم رای خو تواند می

خویش تمثیل نماید یا سهامداری دیگر 
 را اجازه دهد تا به نیابعت از وی رای  

 دهد.
ت: روز اخیعری کعه   تاریخ ثب -۱۹

المسعؤولیت،  توس  شرکت محدود
 جهععت تصععمیم در مععورد واجععد 
 شعععرای  بعععودن سعععهامدار،  
 درخواسعععت جلسعععات و یعععا 
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 لپعاره صميم نيولو ت د هکلهدويش په  
 .ږيېټاکل ک

 هغععه  مقععر: د یثبععت شععو -2٠
شرکت او بهرنعي   مسؤوليتمحدودال
نمايندګۍ مقر چې ددې قانون  شرکت د

 د سره سمحکم له مادې  څلېریشتمېد 
شعوى   رکزي ثبت په دفتر کې ثبتم

 . دى
 عرضعه  وټول د :ېدپانګې ونډ -21
  سمي مجموعي ارزښعت ا  وونډ وشو

 دى . 
چعې   دی هغه سند :دونډې سند -22

 مسؤوليتپه فزيکي ډول په محدود ال
مالکيععت  د وونععډ کععې د شععرکت
او ترملکيعت النعدې     دى ثابتوونکى

، ټعې ېن کولو د عرضه شمير، د د وونډ
 هکلهالسليکونو په  مبر او دنصيه یتشخ

 . معلومات  پکې شامل دي
 ه عععع: پوالډه ععععون -2٣

شرکت کې ديوې يا  وليتسؤالممحدود
څخه دزياتې ونډې مالک چعې  له يوې 

مرکزي ثبت په دفتر کعې   د يې ېونډ
 . وي ېثبت شو

 دریافت مفعاد سعهم و تقسعیم آن،    
 گردد. ن میتعیی
شده: مقعر شعرکت    مقر ثبت -۲۰

محععدود المسععؤولیت و نماینععدگی 
 شععرکت خععارجی کععه در دفتععر  
 ثبت مرکعزی مطعابم حکعم معادۀ     

گردیده   چهارم این قانون ثبت و  بیست
 است.
سهام سرمایه: ارزش مجمعوعی   -۲۱

 شعده    اسمی کلیعه سعهام عرضعه   
 باشد.  می
بعه   سندی است کهسند سهم:  -۲۲

ثابت کننده مالکیت سهام  شکل فزیکی
در شرکت محدود المسؤولیت بوده و 
 شامل معلومعات در معورد تععداد    
 سععهام تحععت ملکیععت، تععاریخ  
عرضه، نمبر تشخیصعیه و امضعاها   

 باشد. می
سهامدار: مالک یک یا بیش از  -۲۳

 یعععک سعععهم در شعععرکت   
 المسؤولیت که سعهام وی در  محدود

 دفتر ثبت مرکعزی ثبعت گردیعده    
 باشد.
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هغعه   قرارداد: نېورکو ېدراي -2٤ 
 سره سعم هغه له قرارداد يا پالن  چې 

ډه وال ععدوه يا له دوو څخه زيات ون
  نېې ورکودګډې موخې لپاره دخپلې راي

 . کې ائتالف کوي وپه ونډ
بنسټ چې  متولي: هغه شخص يا -2٥ 

په ګټه  شخص د ثالثمالونه يا شتمني 
 .  ساتي او اداره کوي

: هغعه  توليعت  نېورکو ېرايد -26
يوه يا له  د سره سمهغه له قرارداد چې 

 يوه څخه  دزياتو ونډه والو پعه نامعه    
ثبعت   شعرکت  مسؤوليتالمحدود د

اړوندې   پورې د واو په هغ ېشوې ونډ
، حقوق په قعانوني ډول  نېوورک ېراي

متولي  يوې ټاکلې مودې لپاره د معمواًل
  . ږيېليږدول ک ته 
:  هغه سندونه چې سند دانحالل  -2٧

محعدود   دمرکزي ثبت په دفتر کې د
لغوه  د فعاليتونو شرکت  د مسؤوليتال

 لعه څلعور   قعانون   ې، ددلپارهکولو 
سعره   ونوي یمې او پنځه نوي یمې ماد

 . ږيې، ثبتسم
د اشخاصو هغعه   :هیئتمديره  -2٨ 

دهی: قرارداد یعا   قرارداد رای -۲۴
پالنی که مطابم آن دو یا بعیش از دو  

 هععدف مشععترال  بععرایسععهامدار 
دهی خعویش ائعتالف    در سهام رای

 نمایند. می
متولی: شخص یا نهعادی کعه    -۲۵

اموال یا دارائی را به نف  شخص ثالث 
 نماید. نگهداری و اداره می

دهی: قراردادی کعه   تولیت رای -۲۶
شعده شعرکت     ام ثبتمطابم آن سه

محدود المسؤولیت بنام یک یا بیشتر 
 از یععک سععهامداران و حقععوق   

 دهععی مععرتب  آن بصععورت    رای
 قععانونی بععه متععولی، معمععواًل   

 قال عبرای یعک معدت مععین انتع    
 یابد. می
سند انحالل: اسنادی که جهت  -۲۷

 هععای شععرکت   لغععو فعالیععت 
 المسؤولیت در دفتعر ثبعت   محدود

 نعود وچهعارم   مرکزی، مطابم مواد 
 م این قانون، ثبت ععپنج ود وععو ن
 گردد. می
هیئععت مععدیره: گروهععی از  -۲۸
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شرکت   مسؤوليتالمحدود چې د ډله
لو مسئعمده اداره کولو او د هغه په  د

  د منظعور تصميم نيعونې پعه    کې د
په  ياستاز دشرکت  مسؤوليتالمحدود

 . او عمل کوي کېږيتوګه  ټاکل 
دمعديره   يس:ئر هیئتدمديره  -2٩ 

يو چې ددغه قانون   له غړو څخه هیئت
مديره  د سره سممادې  له شپږ دېرشمې

 . دى یيس په توګه ټاکل شوئر د هیئت
ن نستاافغا د سوداګريزه محکمه: -٣٠

 . واکمنې سوداګريزې محکمې دي
  هغععه ډلعې چععې د ټعې:  ېکم  -٣1

معديره   شرکت د مسؤوليتالمحدود
لو مقصعدونو  ېالبې، دبپه واسطه هیئت
 ښعتمې ېله دري څلو نونددغه قا لپاره

 . ږيېټاکل ک سره سممادې 
ټه چې پعه  ېن هغه ټه:ېسيس نتْا د -٣2 

  مرکعزي ثبعت دفتعر د    هغې کې د
واز ددې جشرکت  مسؤوليتالدودمح

، سعره سعم  شلمې معادې  له قانون 
 . صادروي

  ي: هغعه دععو  يمشتقه دععو  -٣٣
  د وريععلډه وال له ععې دونععچ

منظعور ادارۀ   هکه بع  اشخاصی است
شععرکت محععدود المسععؤولیت و 

بعنوان  آنگیری در مسایل عمده  تصمیم
المسؤولیت رکت محدودععنماینده ش

 نمایند. عمل میو  تعیین
رئیس هیئت معدیره: یکعی از    -۲۹

 ت مدیره که مطابم معادۀ  اعضای هیئ
م این قانون بعنوان رئیس عشش سی و

 هیئت مدیره تعیین گردیده است.
 ذیصالح محاکم :تجارتی محکمه -۳۰

 .باشد می افغانستان تجارتی
هایی که توسع    ها: گروه کمیته -۳۱

 هیئعععت معععدیره شعععرکت   
المسؤولیت، بعرای مقاصعد   محدود

سوم ایعن   مختلف مطابم مادۀ چهل و
 گردند. یین میقانون تع

تاریخ تأسیس: تاریخی که در آن  -۳۲
 دفتر ثبت مرکعزی جعواز شعرکت    

 المسعععؤولیت را مطعععابم محدود
 مععادۀ بیسععتم ایععن قععانون صععادر 

 نماید. می
از  دعوی مشتم: دععوی کعه   -۳۳

طرف سهامدار به نمایندگی از منعاف   
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ه عدګټو پ شرکت مسؤوليتالمحدود
څلوېښتمې شپږله  ونددې قان استازيتوب

 . ږيېاقامه ک سره سممادې  
 : دغععړى هیئععتدمععديره  -٣٤

شعرکت دمعديره    مسؤوليتمحدودال
او غير اجرايي   اييغړي چې اجر هیئت

 . ږيېغړي پکې شامل
وليت  ؤمحدودالمسد ارکوونکى:ک-٣٥

 ول يا هر بل شخص چې دؤشرکت مس
 شرکت په واسطه د مسؤوليتالمحدود
 شرکت لپعاره د   مسؤوليتالمحدود
 غعرض ترسعره کولعو پعه     د دندو

 . ږيېاستخدام
 دهغعه  : مالي صورت حسعاب  -٣6

 ، دالنسیبع  ۍشتمن د عوايدو صورت،
وي عوايدو صعورت او پعولي   ذخير

د  نېمالي رپوټ ورکو جريانونه چې د
پعه   ((IFRSومعيعارون  بین المللعي 

 . برابر شوي ديولو سره رعايت
: هغه موده ده چعې د  مالي کال -٣٧

هجري لمريز کال دمرغومي مياشتې له 
 راتلعونکي ټې څخه پيل او د ېن  ۍلومړ

مياشتې تر  د ۍهجري لمريز کال د ليند

مطابم مادۀ  المسؤولیتمحدودشرکت 
 م این قانون اقامه ععععشش چهل و

 گردد. می
عضو هیئت معدیره: اعضعای    -۳۴

 المسؤولیتمحدودهیئت مدیره شرکت 
 ی یی و غیر اجرایکه شامل اعضای اجرا

 گردد. می
 ول شععرکت ؤکععارکن: مسعع -۳۵

یا هعر شعخص    المسؤولیتمحدود
 دیگععری کععه توسعع  شععرکت  

رای عععغرض اج محدودالمسؤولیت
 رای شعععرکتوظعععایف بععع 

 گردد. المسؤولیت استخدام میمحدود
حساب مالی: صعورت   صورت -۳۶

ی، صورت عواید یعواید، بیالنس دارا
های پولی کعه بعا    ذخیروی و جریان

ی دهگزارشالمللی  بین معیارهایرعایت 
 ( تهیععه گردیععده  IFRSمععالی )

 است.
 که از اول: مدتی است مالی سال -۳۷
  سعال هجعری شمسعی    جعدی  ماه

 الی اخیر معاه قعوس سعال    آغاز و 
  بعععدی هجععری شمسععی ادامععه 
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وام مومي او پعه معيالدي   دپاى پورې 
 لعه    مبر مياشعتې ادسع  کليزه کعې د 
د څخعه پيعل او    ټعې ېدوه ويشتمې ن

په يو دسامبر مياشتې  کال د راتلونکي
 . ږيېټه پاى ته رسېويشتمه ن

شوې ونډې: هغه ونډې ې صادر -٣٨
شرکت لعه   وليتؤمحدود المس چې د
 . ږيېونډه والو ته  صادر لوري

د  نونددې قعا  احتياطي پانګه: -٣٩ 
 سعره سعم  حکم له مادې اته اویایمې 

 ه چې په ونډه والعو د برابره شوې پانګ
 . وړ نه ده وېش
واحعد دى   ه مقياسهغد  :ونډه -٤٠
 وليت ؤمحعدود المسع   د په هغه چې

 . ږيېشل کېشرکت  پانګه  و
 ساحه کېدوپلي  دقانون د 
 :څلورمه ماده 

 سععترو  د ،ون حکمونععهددې قععان
و له خاصو شرکتون وليتؤالمسمحدود

 مسعؤوليت ال، په محدودحکمونو پرته
   وړ دي. پلي کېعدو  د باندې شرکتونو

 زېبهرنيو شرکتونو نماينعدګۍ يعوا   د

 یابععد و در تقععویم مععیالدی   مععی
 بر عععععععدوم دسام از بیست و
 م ععععیک ست وععآغاز و در بی

 دسععامبر سععال بعععدی خاتمععه   
 یابد.  می
شده: سهامی که از  سهام صادر -۳۸

جانب شرکت محدود المسعؤولیت  
 گردد.  برای سهامداران صادر می

سرمایه احتیاطی: سرمایه تهیعه   -۳۹
هشعتم   هفتاد و ۀماد حکم شده مطابم

این قانون که قابل توزی  به سهامداران 
 .باشد نمی
سهم: واحد مقیاسی است کعه   -۴۰

سرمایه شرکت محدود المسؤولیت به 
 گردد. آن منقسم می

 ساحه تطبیم قانون
 مادۀ چهارم:

احکام این قانون، به استثنای احکعام  
های محدود المسؤولیت  خاص شرکت

 هععای  بععر شععرکت ، بععزرگ
است.  مسؤولیت قابل تطبیمالمحدود

های خارجی تنها  های شرکت نمایندگی
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درېيمې، پنځمې، شپږمې،  د ددې قانون
، ولسعمې و، د، يوولسمېلسمې، نهمې

، ، پنځلسمېوارلسمېععديارلسمې، څ
، ېمع ه یريشتمې، سلمې، يوسلو يوېڅل

رېيمعې او  ، يوسعلو د يمېه يوسلو دو
ورمې مادې  په رععايتولو  ديوسلو څل
 . مکلفې دي
 دجواز لرل
 :پنځمه ماده

څ ېلرونکعى  هع   مسؤوليت محدود د
شي کوالى  کورنى يا بهرنى شرکت  ن

خپلعې   ،د معتبر جواز  له لرلو پرتعه 
ملې او اعالنونعه پعه   معا ېسوداګريز

  مسعؤوليت محعدود   د افغانستان کې
 . کړي ترسره  عنوانلرونکي شرکت په 
 يم فصله دو
 ثبت شرطونه د

 ثبت سندونو د
 :شپږمه ماده

 و کعړنالر  واو اړوندپه دې قانون  (۱)
مرکزي  دکې درج شوي لیکلي سندونه 

 . ږيېثبت په دفتر کې ثبت

مکلف به رعایت مواد سوم، پعنجم،  
 ششععم، نهععم، دهععم، یععازدهم،  
دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم، 

یکم،  بیست و چهارم، صدم، یکصد و
 سعوم و   دوم،  یکصعد و  یکصعد و 
 چهععارم ایععن قععانون   یکصععد و

 باشند.  می
 داشتن جواز 

 پنجم:مادۀ 
هیچ شرکت داخلی یا خعارجی دارای  

توانعد بعدون    مسؤولیت محدود نمی
داشتن جواز معتبر، معامالت و اعالنات 
تجععارتی را بعنععوان شععرکت دارای 
مسؤولیت محدود در افغانستان انجام 

 دهد.
 فصل دوم
 شرای  ثبت

 ثبت اسناد
 مادۀ ششم:

( اسناد کتبی مندرج این قعانون و  ۱)
ه در دفتر ثبعت  های مربوط طرزالعمل

 گردند. مرکزی ثبت می
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 ې ععره کع( فق1) ددې مادې په (۲)
شعرطونو   ېدرج شوي سندونه په الند

 :ږيېثبت سره
نګ سره  په تايپ شوي يا په تور ر -۱

 . چاپي ډول
 . لوستلو وړ وي د -۲
په پښتو يا دري ژبه برابر شعوي   -۳

 . وي
اساسعنامه   هغه بهرنيو شرکتونو د (۳)

ثبت  د مرکزي ثبت په دفتر کې چې د
 کېعدای ژبه  ۍغوښتنه وکړي ، په بهرن

پښتو يعا دري   په دې شرط چې دشي 
 . يضميمه و د هغېژباړه  کرهژبې 

ند شرکت س يتولؤمحدود المس د (۴)
 پعه  څخه د یعوه   اشخاصو ېالندن له

 :ږيېواسطه برابر
وليت شعرکت   ؤمحدود المسع  د -1

  ول شعععخص چعععې ؤمسععع
ه عععپ شرکت مسؤوليتالمحدود د

 . ولري واالاستازيتوب اجرايي 
شععرکت   مسععؤوليتالحدودم د -2 

 .هیئتمديره 
شرکت   مسؤوليتالدودععمح د -٣

 ( 1( اسععناد منععدرج فقععره )  ۲)
 ایععن مععادۀ تحععت شععرای  ذیععل 

 گردد: ثبت می
به شکل تایپ شده یا چعاپی بعه    -۱

 رنگ سیاه باشد.
 خوانا باشد. -۲
به زبان پشتو یا دری ترتیب شده  -۳

 باشد.
های خارجی که  ( اساسنامه شرکت۳)

ی ایجاب ثبت را در دفتر ثبت مرکعز 
تواند  نماید، به لسان خارجی بوده می می

مشروط بر اینکه ترجمه دقیم لسعان  
 پشتو یا دری ضمیمه آن باشد.

( سند شرکت محدود المسؤولیت ۴)
توس  یکی از اشخاص ذیعل ترتیعب   

 گردد: می
 ول شععرکت ؤشععخص مسعع  -۱

یت که به نمایندگی از المسؤولمحدود
المسؤولیت صالحیت شرکت محدود

 باشد.ی داشته یاجرا
هیئت مدیره شعرکت محعدود    -۲

 المسؤولیت.
 مؤسعععس یعععا مؤسسعععین  -۳
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 . سسينؤسس يا مؤم
هغه شخص متولي يا  دتصفيې مدير، -٤

امين په توګه  د لوريله  محکمې چې د
 . ږيېټاکل ک

شرکت، بهرنعى وي،   که چيرې -٥
( فقره کعې  ۴ددې مادې په ) سندونه

، درج شوو معادلو اشخاصو په واسطهد
  سعره سعم  متبوعه قانون  لهشرکت  د

 .ږيېبرابر
 مسععؤوليتالسععترو محدود د

رپوټ برابعرول،   يشرکتونو دکلن
 محتويات او ثبت

 :ماده اوومه
 مسععؤوليتدسععترو محدودال( ۱)

  سععتر ، دشععرکتونو کلنععى رپععوټ
ول ؤمس د وليت شرکتؤالمسمحدود
 يعا د  غړي د هیئتمديره  يا د شخص

چې د  په واسطه  د واکمن شخص هغه
ږي، ېع ل کټاکع  له لوري هیئتمديره 
حکمونعو  له  ږي او ددغه قانونېبرابر

شرکت  وليتؤالمسمحدود د سره سم
د  دو وروستهېته رس مالي کال له پاىد

 المسؤولیت.دودعرکت محش
مدیر تصفیه، متولی یا شخصی که  -۴

توس  محکمه به حیث امعین تعیعین   
 گردد. می
ی باشد، ععهرگاه شرکت، خارج -۵

 اسععناد توسعع  اشععخاص معععادل 
 ( این معادۀ، مطعابم   ٤مندرج فقرۀ )

 ترتیععب  قععانون متبوعععه شععرکت،
 گردد. می

ترتیب، محتویات و ثبت گعزارش  
 هعععای  سعععاالنه شعععرکت

 المسؤولیت بزرگدودمح
 مادۀ هفتم:

های محدود  ( گزارش ساالنه شرکت۱)
المسؤولیت بزرگ، توسع  شعخص   

ول یا عضو هیئت مدیره شرکت مسؤ
المسؤولیت بزرگ یا شعخص  محدود

صاحب صالحیت که توسع  هیئعت   
 مععدیره تعیععین گردیععده، ترتیععب  
و مطابم احکام این قانون در دفتر ثبت 

 ( ٩٠) نععودالل عمرکععزی در خعع
 مععالی  روز بعععد از خععتم سععال  
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مرکزي  د ورځو په دننه کې (۹۰نوي )
 . ږيېپه دفتر کې ثبتثبت 

عمومي غونډه کې  ۍکلنى رپوټ په کلن
 یهغعو  د غرض ونډه والو دپلټنې په د
 .ږيېکې ورکول ک السرسيپه 
سره  ېکړنالرله  بڼه رپوټ يدکلن( ۲)

 دفتر په واسعطه  مرکزي ثبت د د سم
لرونکی   ولبمطا ېالندد او  کېږيټاکل 
 :دی
د مدیریتي ي غړ د بل هیئتدمديره  -۱

 ېاصلي دند د ههغ او د سمت په عمده 
مديره  معلوماتو په ګډون د د هکلهپه 

او غير اجرايي غعړو   خپلواکو د هیئت
 مسعؤوليت المحدود د په تفکيک سره

ولينو او ؤمس د هیئتره مدي د شرکت
 . غړو فهرست

  هکلعه ټې پعه  ېلي پلټنې دکمما د -۲
 . معلومات

 په دې اړوند معلومعات چعې د   -۳ 
ضعاد  تد د ګټعو   يغړ د هیئتمديره 
دغه قعانون د   د هاساسي معامل ېلرونک

حکم  له ې( فقر6) دپنځوسمې مادې 
 معاملعه کعې د   نوموړې، په سره سم

 المسعععؤولیت، شعععرکت محدود
 گردد.  ثبت می

گزارش ساالنه غرض تفتیش سهامداران 
عمومی ساالنه به دسترس آنها  ۀدر جلس

 شود. قرار داده می
( شعکل گعزارش سعاالنه طبعم     ۲)

ت مرکعزی  طرزالعمل توس  دفتر ثب
 تعیععین و حععاوی مطالععب ذیععل  

 باشد: می
اعضای هیئت فهرست مسؤولین و  -۱

المسؤولیت بعا  مدیره شرکت محدود
ی یتفکیک اعضای مستقل و غیر اجرا

هیئت مدیره به شمول معلومعات در  
مورد سمت مدیریتی دیگر عضو هیئت 
مدیره و معلومات در مورد وظیفه اصلی 

 .وی
تفتعیش  معلومات در مورد کمیته  -۲

 .مالی
 معلومععات در مععورد اینکععه   -۳

 معاملععه اساسععی دارای تضععاد   
  مناف  عضو هیئعت معدیره مطعابم   

 هعم ایعن    ( مادۀ پنجعا 6فقره ) حکم
 قانون بعا جزئیعات منعاف  متضعاد     
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ونعډه  د متضادو ګټو له جزئياتو سره 
 . خبرتیا ته رسېدلې دهوالو 

 کتوليت شرؤالمسستر محدود د -٤ 
 . ثبت شوي مقر په باب معلومات د
شرکت  مسؤوليتالد ستر محدود -٥ 

   .فعاليتونهاصلي  سوداګريز
 . ټهېنسيس أت د -6
او  د ونعډو مجمعوع  پانګې  د – ٧

هرې صادرې او د  ېشوې ونډ ېصادر
 . شوې  ونډې  اسمي ارزښت

ټولې نعه   درکهله  وونډ یود پورتن -٨
اسمي  د ېونډ څهشوې پيسې ) لورکړ
وي يا له  ېشو ېله مخې صادر ښتارز
   .(څخه لوړ دې
 قانوني بشپړو عععلو ونډه والدټو-۹

 . نومونه
هغو اشخاصو نومونه چې پعه   د -۱۰

 مسععتقيم يععا غيععر مسععتقيم ډول  
 وونعډ  شرکت د مسؤوليتالمحدود د

پنځو يا په سلو کې لعه   په سلو کې د
 . مالکان دي ذینف و زيات  پنځ
هعر   ډو دکلنى رپوټ بايد د ون -۱۱

  ومعلومعات  ېالنعد  د هکلعه صنف په 

در معامله ماکور به اطالع سهامداران 
 رسانیده شده است.

شعده   در مورد مقر ثبت معلومات -۴
 .رگالمسؤولیت بزشرکت محدود

های اصلی تجارتی شرکت  الیتفع -۵
 .المسؤولیت بزرگمحدود

 .تاریخ تأسیس -۶
مجموع سهام سعرمایه و سعهام    -۷

شده و ارزش اسمی هعر سعهم    صادر
 .شده صادر 

مبلغ مجموعی پرداخت نشعده از   -۸
سهام به رویعت  چه بابت سهام فوق )

باشد یعا    ارزش اسمی صادر گردیده
   .باالتر از آن(

 کامععل قععانونی تمععام اسععامی -۹
 .سهامداران

ورت ععاسامی اشخاصی که بص -۱۰
مستقیم یا غیر مستقیم مالک ذینف  پنج 
فیصد یا بیشتر از پنج فیصعد سعهام   
 شععرکت محععدود المسععؤولیت  

 .اند
گزارش سعاالنه بایعد حعاوی     -۱۱

معلومات ذیل در مورد هر صعنف از  
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  :لرونکی وي
ضعميمه يعي حقوقعو     د وونعډ  د -

 .مشخصات
 .د ونډو مجموعهرصنف  _ د
هرې ونډې  صنف کې د نوموړيپه  _

 . اسمي ارزښت
 مسؤوليترې ستر محدودالېکه چ (۳)

کلنى رپوټ ثبت او وړاندې نه  شرکت
جريمې په ورکولو مکلف هغې  کړي، د

مرکعزي ثبعت     د يې زهچې اندا دى
 . ږيېل کټاک ددفتر په واسطه

وليت شرکت پعه  ؤالمسمحدود د
 سندونو السليک واسطه د
 :اتمه ماده

 مسؤوليتالمحدود هغه شخص چې د
، مکلف شرکت  په نيابت  سند برابروي

ه  په هغه کې  درج دى  خپل نوم او دند
فکس په  السليک د، او السليک کړي

 .داى شيېک ډول هم
 صو فورمو برابرولمخصو د

 :نهمه ماده
اړتيا په صورت  رکزي ثبت دفتر دم د 

 سهام باشد:
 ای  مشخصععات حقععوق ضععمیمه -

 .سهام
 .ع سهام هر صنفمجمو - 

ارزش اسمی هر سعهم در صعنف    -
 .متاکره

المسؤولیت شرکت محدود ( هرگاه۳)
بزرگ گزارش ساالنه را ثبت و ارایعه  

بوده که   دیه جریمهأمکلف به ت ،ننماید
مقدار آن توس  دفتر ثبت مرکزی تعیین 

 شود.   می
 اسعناد توسع  شعرکت     ءامضا

 المسؤولیتمحدود
 مادۀ هشتم:

ابعت از شعرکت   شخصی که بعه نی 
محدودالمسؤولیت سعند را ترتیعب   

نماید، مکلف است نعام و وظیفعه    می
خویش را در آن درج و امضاء کنعد.  

 تواند. به شکل فکس نیز بوده می ءامضا
 های مخصوص ترتیب فورمه
 مادۀ نهم:

دفتر ثبت مرکزی در صورت ضرورت 
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 حکمونوله  کوالى شي ددې قانون  کې
خصوصې فورمې برابرې او م سره سم

 .ترتيب کړي
 فيس ورکړه د

 :لسمه ماده
مرکعزي   د ثبت لپاره هغه سند چې د

پعه هغعه    ،کېږيدفتر ته وړاندې  ثبت
ثبت  چې دداى شي ېثبت ک صورت کې

حکمونعو  له  قانون، ددې يونکغوښت
 کعړي  روټعاکلي فيسعونه    سره سم

  . وي
 الکترونيکي ثبت 
 :يوولسمه ماده 
هر  ، دثبت دفتر کوالى شي مرکزي د 

الکترونيکي ثبت چې  واتمعلوم هغه ډول
مجاز  سره سمحکمونو  له ددې قانون

 ماتو دو معلوترالسه شو او دومني  ،وي
ديم  تص او ستلویاخ نسخې ثبت، د اجرا
 . تجويز کړي الرېتګ
 
 
 

تواند مطابم احکعام ایعن قعانون     می
ترتیعب  های مخصوص را تهیه و  فورمه
 نماید.

 دیه فیسأت
 مادۀ دهم:

سندی که جهت ثبت به دفتعر ثبعت   
گعردد، در صعورتی    مرکزی ارایه می

 توانعد کعه متقاضعی     شده معی  ثبت
های تعیین شده را مطعابم   فیس ،ثبت

 دیعه نمعوده   أاحکام ایعن قعانون ت  
 باشد.

 ثبت الکترونیکی
 مادۀ یازدهم:

ثبعت   ،توانعد  دفتر ثبت مرکزی معی 
نوع معلوماتی را کعه   الکترونیکی هر

مطابم احکام این قانون مجاز باشعد،  
های اجرا، ثبت، نسخه  پایرفته و روش

برداری و تصدیم معلومات دریافعت  
 شده را تجویز نماید.
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 درېيم فصل
فيس  جواز صادرول او د د

 ورکړه
 دجواز بڼه 

 ولسمه ماده:ود 
 پعه دفتر  مرکزي ثبت د بڼه د دجواز
و مطعالب  ېالندد ږي او ېبرابر واسطه
 :هد ېلرونک

 شرکت يا د مسؤوليتالمحدود د -۱ 
بشپړ حقوقي  ۍنمايندګ رکت دبهرني ش
 . عنوان

 د شرکت ؤوليتمسمحدود ال د -۲ 
 د کې چې په هغه صورت ،ټهېنيس سأت

ي مرکز د ،بهرني شرکت نمايندګي وي
 .ټهېثبت ن هغه د ثبت په دفتر کې د

 شععرکت  وليتؤمحدودالمسعع د -٣ 
 بهرني شرکت  د يا په افغانستان کې د

 . فعاليتونه ۍنمايندګ
 . مقر یثبت شو -٤
مرکزي ثبت  موارد چې د هغه  نور -٥

 وبولي. دفتر يې الزم 

 فصل سوم
 دیه أصدور جواز و ت

 فیس
 شکل جواز 

 مادۀ دوازدهم: 
شکل جواز توس  دفتر ثبت مرکعزی  

 و حععاوی مطالععب ذیععل ترتیععب 
 : باشد می
عنوان مکمل حقعوقی شعرکت    -۱

المسؤولیت یا نمایندگی شرکت محدود
 .خارجی

 تععاریخ تأسععیس شععرکت     -۲
 کعه   در صعورتی  ،المسؤولیتمحدود

 نمایندگی شعرکت خعارجی باشعد،    
 .تاریخ ثبت آن در دفتر ثبت مرکزی

 هعععای شعععرکت  فعالیعععت -۳
السؤولیت یا نمایندگی شرکت محدود

 خارجی در افغانستان. 
 شده.  ثبتمقر  -۴
سایر مواردی که دفتر ثبت مرکزی  -۵

 الزم داند.
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 سعوداګرۍ د  په افغانستان کې د
 ترسره کولو شرطونه

 :ديارلسمه ماده
بهرني  شرکت يا د مسؤوليتالمحدود

شرکت نمايندګي دالندنيو شرطونو په 
بشپړولو سره کوالى شي په افغانستان 

اعالنونعه   کې سوداګريزې معاملې او
 ترسره کړي:

 .دمعتبر جواز لرل -۱
 سره سم نوحکموله نافاو قوانينو  د -۲
يمې او نورو مالي مجازاتو ، جرفيس د

 . ورکړه
 پعععه افغانسعععتان کعععې    -۳
نه انحالل  شرکت مسؤوليتالمحدود د

 . درېدلفعاليت نه  يا د
، صورت کې چې شرکت په هغه  -۴ 

 مسؤوليت شرکت وي، دالسترمحدود
دکلنيو رپوټونو   مرکزي ثبت په دفتر کې

 سره سعم  حکمونوله قانون  ددېثبت 
 .ت موميصور
 
 

 شععرای  انجععام تجععارت در  
 افغانستان 

 مادۀ سیزدهم:
المسؤولیت یا نمایندگی شرکت محدود

 شععرکت خععارجی بععا تکمیععل   
و  توانعد مععامالت   شرای  ذیل معی 

تجارتی را در افغانستان انجام  اعالنات
 دهد:

 .داشتن جواز معتبر -۱
یس، جریمعه و سعایر   پرداخت ف -۲

های مالی مطابم احکام قوانین  مجازات
 .نافاه
نحالل یا توقعف فعالیعت   عدم ا -۳

المسععؤولیت در شععرکت محدود
 افغانستان.

که شعرکت، شعرکت    صورتیدر -۴
المسؤولیت بزرگ باشد، ثبت محدود
های ساالنه به دفتر ثبت مرکزی  گزارش

مطابم احکام ایعن قعانون صعورت    
 گیرد. می
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 راټولولو وړ فيسونه د 
 :څوارلسمه ماده 
 دفتر مکلعف دى، د  مرکزي ثبت د 

او پعه دې   ه، فيسونبیه جواز فعاليت د
 راټول عوايد يدرج شو قانون کې نور

  تهحساب يې بانګ دولتي  واحد په او 
 . کړي لتحوي

 د د مرکزي ثبت په دفتعر کعې  
 ټهېن اعتبار دثبت  سندونو د

 :هماد پنځلسمه 
 ه دثبعت لپعار   د هغه سند چعې  (۱)

 د ،ږيېک ېته وړاند مرکزي ثبت دفتر
 د په دفتر کعې  مرکزي ثبت د منلو او

، خو ټې څخه اعتبار لريېثبت له ن ده هغ
  تصریحنون کې بل ډول چې په دې قا دا
 . وي يشو
 مرکزي ثبت  د هغه تصديم چې د( ۲)

مرکزي ثبت  ږي  دېصادر لوريدفتر له 
دو له ېصادر هغه  د د  اسطهپه ودفتر  د
 . ټې څخه  اعتبار لريېن
 
 

 آوری ی قابل جم ها فیس
 مادۀ چهاردهم:

دفتر ثبت مرکزی مکلف است، قیمت 
سایر عوایعد   ها و جواز فعالیت، فیس

مندرج این قانون را جم  آوری و بعه  
تحویعل بانعک    یدولت واحدحساب 

 .نماید
تاریخ اعتبار ثبت اسناد در دفتعر  

 ثبت مرکزی
 مادۀ پانزدهم:

( سندی که جهت ثبت به دفتر ثبت ۱)
از تاریخ قبولی  ،گردد یه میمرکزی ارا

 و ثبت آن در دفتعر ثبعت مرکعزی    
که در این قانون  اعتبار دارد، مگر این

  طععور دیگععری تصععریح گردیععده 
 باشد.

( تصدیم که از طرف دفتعر ثبعت   ۲)
گردد از تاریخ صدور  مرکزی صادر می

آن توس  دفتر ثبت مرکعزی اعتبعار   
 دارد.
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 څلورم فصل
شرکت   مسؤوليتالمحدود د

 ډولسيس أت د
شععرکت  مسععؤوليتالمحدود د
 سيسأت

  :سمه مادهشپاړ
 د مسععؤوليت شععرکتالمحدود( ۱)

ترسره  سوداګريزو معاملو او اعالنونو د
 حکمونعواو له دغه قانون  د لپارهکولو 

 .تْاسیسېږي سم سرهاړوندې اساسنامې 
ه  شرکت پانګ مسؤوليتدمحدود ال (۲)

 او دشل شوې ېمشخصه او په ونډو و
 هغعه د  د مسعؤوليت   یکهر يوه شر

  .دى محدودونډې په اندازه 
 د شعرکت  مسؤوليتالمحدود د

 دوام موده 
 :اوولسمه ماده

دنامحدودې شرکت  مسؤوليتمحدودال
چعې   و دا، خمودې لپاره فعاليت کوي

  تصعریح  کعې بعل ډول   په اساسنامه
 . وي يشو

 فصل چهارم
 طرز تأسیس شرکت 

 مسؤولیتالمحدود
 تأسعععععیس شعععععرکت 

 المسؤولیتمحدود
 مادۀ شانزدهم:

المسؤولیت جهت محدود( شرکت ۱)
 انجععام معععامالت و اعالنععات   
تجارتی مطابم احکام ایعن قعانون و   

 گردد. اساسنامه مربوط تأسیس می
المسؤولیت محدود( سرمایه شرکت ۲)

 و مشخص و منقسم به سعهام بعوده  
مسؤولیت هر شریک به اندازه سعهم  

 باشد. حدود میوی م
 مععععدت دوام شععععرکت  

 المسؤولیتمحدود
 مادۀ هفدهم:

شرکت محدود المسؤولیت برای مدت 
که  نماید، مگر این نامحدود فعالیت می

اساسنامه طور دیگعری تصعریح   در 
 باشد.  گردیده
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شرکت   ؤوليتععمسالحدودم د
 مؤسسين

 :اتلسمه ماده
 شعخص   يو يا له يوه څخه زيات (۱)

اساسنامې په السعليک   کوالى شي د
 رکې دعت په دفتمرکزي ثب کولو او د

سس ؤم شرکت  د د هغې په ثبتولو سره
 .فعاليت وکړي  عنوانپه 
 ددې قانون  دشرکت  مؤسسين  د( ۲)

 مونو په رعايتولو سره کوالى شي  دحک
، ډو له جوړولو پرته  تصميم ونيسيغون

په دې شرط چې تصميم په ليکلي ډول  
په څخه د هر یوه   مؤسسينوله ثبت او 

 . وي واسطه  السليک شوى
شععرکت  مسععؤوليتالد محدود
 اساسنامه

 :نولسمه ماده
  مسععععععؤوليتالمحدود د (۱)

  ېشعععرکت  اساسعععنامه النعععد
  :موارد لري

  رکتعش سؤوليتعممحدودال د -۱
 . عنوان

 مؤسسععععین شععععرکت  
 المسؤولیتمحدود

 مادۀ هجدهم:
 ( یک یا بعیش از یعک شعخص    ۱)

 اساسععنامه  ءتوانععد بععا امضععا مععی
و ثبت آن در دفتر ثبت مرکعزی بعه   

  فعالیععتعنععوان مؤسععس شععرکت 
 نماید.

 ( مؤسسین شعرکت بعا رعایعت    ۲)
 تواننععد  احکععام ایععن قععانون مععی

بدون تدویر جلسات تصعمیم اتخعاذ   
 طعور نمایند، مشروط بر اینکه تصمیم 

کتبی ثبت و توس  هر یک از مؤسسین 
 گردیده باشد. ءامضا

 اساسععععنامه شععععرکت  
 تالمسؤولیمحدود

 مادۀ نزدهم:
 ( اساسععععنامه شععععرکت ۱)

المسؤولیت حاوی موارد ذیعل  محدود
 باشد: می
 عنعععععوان شعععععرکت  -۱

 .المسؤولیتمحدود
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 . ثبت شوى مقر -۲
 . ېپانګې ونډ د -۳
، اسمي رېو ونډو شمد صادرو شو -۴

چې شرکت   صنف وونډ ارزښت او د
 . صادرولو اجازه لريهغو د  د
  د معععععوارد ېالنعععععد( ۲)

شرکت په اساسنامه  وليتؤسمالمحدود
 :داى شيېکې درج ک

 شعرکت د  مسؤوليتالمحدود د -۱
 . موخه رامنځته کولو

يا  لورودېدنه صادرو شويو  ونډو دپ -۲
ونډه  په اړوند  د لورودېپ هغو ونډو د د

اکنې پعه  ټع  د حم لومړيتوب د والو د
چې نورو ونډه والو تعه    حکمونه لهکه
 . ږيېږدول کېل
  مسؤوليت غړو د د هیئتمديره  د -۳
 . حکمونه هکلهحدودو په  د
ې ددې چ ضروري حکمونههغه نور  -۴

 . حکمونو مخالف نه وي قانون د
 
 
 

 .شده مقر ثبت -۲
 .سهام سرمایه -۳
شعده، ارزش   تعداد سهام صعادر  -۴

اسمی و صنف سهام که شرکت اجازه 
 .صدور آنرا دارد

( موارد ذیل در اساسنامه شعرکت  ۲)
 رج شعععده محدودالمسعععؤولیت د

 تواند: می
 هعععدف ایجعععاد شعععرکت  -۱

 المسؤولیت. محدود
 احکععام مبنععی بععر تعیععین    -۲

 حم تقعدم سعهامداران مبنعی بعر     
خرید سهام صادر ناشده یا خرید سهام 

 قال عکه بعه سعهامدار دیگعر انتع    
 .یابد می
احکام مبنی بر حدود مسعؤولیت   -۳

  .اعضای هیئت مدیره
ر احکام ضروری که مخعالف  یسا -۴
  .کام این قانون نباشداح
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 د رکتعش مسؤوليتالمحدود د
 اساسنامې السليک 

 شلمه ماده 
ه وخت وليت شرکت  هغؤسممحدود ال

سس ؤم چې اساسنامه يې د ږيېسيسأت
 لوريهغه شخص له  او يا د ومؤسسينيا 

واال  هغه تعه  سره سمقرارداد له چې 
 ، السعليک  او د يشعوى و  لورکړ

  يو يت په دفتر کې ثبت شومرکزي ثب
هغه جعواز   بت  دفتر  دمرکزي ث او د

 .صادر کړى وي
لعه   شرکت مسؤوليتد محدود ال

 مخکې فعاليت  رامنځته کولو
 :يوويشتمه ماده 

 مسؤوليتمحدود ال هغه اشخاص چې د
  د مخکععې، تْاسععیسلععه  شععرکت
لعه  رکت عععوليت شمسؤمحدودال

دغو  د شخصًات کړي دي، آاجرا لوري
 ول دي.ؤمستو آاجرا
 
 
 

 شععرکت  اساسععنامه یامضععا
 المسؤولیتمحدود

 بیستم: ۀماد
زمعانی  محدود المسعؤولیت  شرکت 
گردد که اساسعنامه آن از   میتأسیس 
 یعا  مؤسسعین و   مؤسس یعا  طرف

 شخصععی کععه طبععم قععرارداد بععه 
  باشعد،  وی تفویض صالحیت شعده 

  ،و در دفتعر ثبعت مرکعزی    ءامضا
ت مرکزی جواز یده و دفتر ثبثبت گرد

 آن را صادر نموده باشد. 
 شعرکت   قبل از ایجعاد   فعالیت
 المسؤولیتمحدود

 :میک و بیست ۀماد
 شعرکت  تأسیسکه قبل از  اشخاصی
المسؤولیت، از جانب شرکت محدود

ت نموده اند، آمحدود المسؤولیت اجرا
 ت آشخصععًا مسععؤول ایععن اجععرا

  باشند.  می
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 پععه وخععت کععې  سععيسأت د
 فعاليت  هیئتمديره  د

 :دوه ويشتمه ماده
 د  ،کععوالى شععي هیئععتمععديره 
له  د تْاسیسشرکت  مسؤوليتالمحدود

، ډونګورځې په  د د تْاسیس، ټې څخهېن
له په فعاليت پيل وکړي او ددې قانون 

افغانستان  په دننه   د  سره سمحکمونو 
 . ې  جوړې کړييا بهر کې  خپلې غونډ

 پنځم فصل
 عنوان او مقر یثبت شو

شععرکت  مسععؤوليتالمحدود د
 عنوان 

 :مه مادهويشتدر 
شرکتونو  مسؤوليتمحدود ال د (۱) 

( کلمه  يا LIMITEDعنوان د لميتد )
 مخفعف   (Ltd)پسوند په توګعه د  د

 . لري
 ېالنعد  کعوالى  نشي مؤسسين( ۲)

شرکت  مسؤوليتالمحدودعنوانونه د 
 : کړي غوره لپاره

در زمعان   هیئت معدیره   فعالیت
  یس تأس
 دوم: بیست و ۀماد
 از تاریخ تأسیس ،تواند میت مدیره ئهی

محدود المسؤولیت، به شمول  شرکت
به فعالیت آغاز و جلسات روز تأسیس، 

داخل یا خارج افغانستان در را  یشخو
 مطابم احکعام ایعن قعانون دایعر     

 .داینم
 پنجمفصل 

 شده  عنوان و مقر ثبت
  محععدود عنععوان شععرکت 

 المسؤولیت
 :مسو ست وبی ۀدام
محعدود   هعای  شعرکت ( عنوان ۱)

حعاوی کلمعه لمیتعد     المسؤولیت
(Limited ( یا مخفعف )Ltd بع ) ه

 باشد. عنوان پسوند می
عناوین ذیل  ،توانند ( مؤسسین نمی۲)

المسعؤولیت  محدودرا برای شرکت 
 انتخاب نمایند:
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 مرکزي  ثبت  د هغه عنوان چې د -۱
کارول  سره سم اړوندو کړنالروله دفتر 

 .يې من  وي
مرکزي ثبت پعه   دهغه عنوان چې  -۲

  مسعؤوليت البعل محدود  دفترکې د
او ثبت شعوى   غوره په واسطه شرکت

 . وي
ريزې د سعوداګ  هغه عنوان چعې  -۳

خعو    عالمې په توګه ثبت شعوى وي، 
المې مالک پعه  سوداګريزې ع داچې د

 د مرکزي ثبت دفتر تعه  رسمي ډول د
باب خپل نه اعتعراض    کارولو پههغه د

 . اعالم کړي
 مقر   یثبت شو 

 يشتمه ماده ېرڅل
شرکت يا په  مسؤوليتمحدود ال (۱)

بهرنعي شعرکت    افغانستان کعې د 
سوداګريز مقر پعه لرلعو    نمايندګي د
مرکزي ثبت په دفتر  چې د  يمکلف د

 . ږيېقر په توګه، ثبتثبت شوي م کې د
  خبرتيعععاوې اوعريضعععې د  (۲)
ثبعت   د شعرکت  مسؤوليتالحدودم

هعای   عنوانی که مطابم طرزالعمل -۱
مربوطه دفتر ثبت مرکزی استعمال آن 

 باشد.  ممنوع
دفتر ثبت مرکعزی   عنوانی که در -۲

المسعؤولیت  توس  شعرکت محدود 
  دیگری انتخعاب و ثبعت گردیعده    

 باشد.
عنوانی که به حیث عالمت تجارتی  -۳

 باشعد، مگعر اینکعه      ثبت گردیعده 
رسمًا به دفتعر   عالمت تجارتیمالک 

 ثبععت مرکععزی عععدم اعتععراض  
را مبنی بر استفاده آن اععالم    خویش
 نماید.

 شده  قر ثبتم
 چهارم: مادۀ بیست و

( شرکت محدود المسؤولیت یعا  ۱)
نماینععدگی شععرکت خععارجی در  
افغانستان، مکلف به داشتن مقر تجارتی 
بوده که در دفتر ثبت مرکزی بعنعوان  

 گردد.  شده، ثبت می مقر ثبت
به آدرس مقر  ها و عرایض ( اطالعیه۲)

المسؤولیت شده شرکت محدود  ثبت
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څانګې  د بهرني شرکت شوي  مقر يا د
 .ږيېک استول په پته

 شپږم فصل
شرکت   مسؤوليتالمحدود د

 ونډو صادرول د
 ونډو صادرول  د

 :پنځه ويشتمه ماده
نډه والو و نويو ونډو صادرول د د (۱)

په دې شعرط   ،صورت مومي په اجازه
له مادې څلور اتیایمې  د چې ددې قانون

د لومړيتعوب حقعوق     سره سمحکم 
 . وي یرعايت شو

، غير معادي  نوې ونډې د مادي (۲)
،  ډون دګټېګنغدو پيسو په  د یا شتمنۍ

 يا د د ژمنې خدمتونو ووععترسره ش د
 عوضارداد په قر دونو عخدمت نکوراتلو

 شرکت مسؤوليتالنوې ونډې محدود
 . داى شيېصادر ته
 
 
 

ارجی ارسعال  یا شعبه شعرکت خع  
 گردد.  می

 فصل ششم
 صدور سهام شرکت 
 محدود المسؤولیت

 صدور سهام 
 پنجم:  مادۀ بیست و

( صدور سهام جدیعد بعه اجعازه    ۱)
گیرد، مشروط  سهامداران صورت می

 بر اینکه مطابم حکم مادۀ هشعتاد و 
چهارم این قانون حقوق تقدم رعایعت  

 باشد. گردیده 
( سهام جدید در ععوض دارایعی   ۲)
ادی، غیر مادی یا منفعت به شعمول  م

یعا   پول نقد، تعهد خدمات انجام شده
قرارداد خدمات مستقبل به شعرکت  
محدودالمسععؤولیت، صععادر شععده 

 تواند. می
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دونډو په بدل کې  د عوض ترالسه 
 کول 

 :ږويشتمه مادهشپ
په ښه نيت  هیئترې مديره ېکه چ (۱)

 عوض چعې د  سره تثبيت کړي، هغه
ترالسعه   وړاندېصادرولو په  ونډو د

 ږي کعافي او ېع يا ترالسه ک او ىشو
 مناسب دى، په دې صعورت کعې د  

ه معدير  د هکلهعوض دکافي والي په 
په  ،قطعي او وروستۍ دى ميمتص هیئت

ونډې پعه معتبعر ډول    دې شرط چې 
شوې  لاو په بشپړه توګه ورکړ ېرصاد
 . وي
ونډې  هغه وخت په بشپړه توګعه    (۲)

 چعې   کېعږي  شعمېرل  ېشو لورکړ
ونډو په  د شرکت مسؤوليتالمحدود
بشپړ ععوض ترالسعه   دهغو ، وړاندې
 .  کړي

  عرضهونډو  د
  :اووه ويشتمه ماده

شي کوالى ن شرکت مسؤوليتالمحدود
. کړي عرضهمه خلکو ته خپلې ونډې عا

 دریافععت عععوض در بععدل   
 سهام

 ششم: مادۀ بیست و
ئت مدیره با حسن نیت ( هرگاه هی۱)

کعه در مقابعل    عوضی، تثبیت نماید
ه و یعا  صدور سهام دریافت گردیعد 

  کعافی و مناسعب اسعت،    گردد می
 صععورت تصععمیم هیئععت  یععنا در

  بععودن  کععافیمععدیره در مععورد 
 ، باشعد  و نهعایی معی   یقطعع  عوض

 سعهام بصعورت    مشروط بر اینکعه 
 دیعه شعده   أت کعامالً  معتبر صادر و

 باشد. 
دیعه شعده   أ( سهام زمانی کاماًل ت۲)

  شعرکت گردنعد کعه    محسوب می
  المسعععؤولیت در مقابعععلمحدود

  دریافعت  عوض کامعل آنعرا   ،ماسه
 .نماید

 عرضه سهام
 هفتم: بیست و مادۀ

 ،تواند محدود المسؤولیت نمی شرکت
 عرضعه را به عامه مردم   سهام خویش
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مرکزي ثبت  په هغه صورت کې چې د
عامعه   مراج  ددفتر يا نورې واکمنې 

د رامنځته شرکتونو  مسؤوليتالمحدود
ونډو  د عامه خلکو ته او تنظيم او کولو

،  برابعر کعړي   قواعد د عرضې لپاره
  مسعؤوليت محعدود ال  عامه ینوموړ

 مسؤوليتعامه محدود ال ، دشرکتونه
دو پورې په اړونع  تْاسیسشرکتونو په 
، پعه  رهېاو مقرراتو سرب خاصو قواعدو

 دې قانون کعې درج شعويو سعترو    
 د ېشرکتونو پور مسؤوليتمحدود ال

 . دياړوندو حکمونو تاب  هم 
ونډو  دفرعي شرکتونو په واسطه  د
 ممنوعيت مالکيت  د

 :اته ويشتمه ماده
شرکت کوالى  ؤوليتمسالمحدود (۱)

وليت ؤالمسععمحدود شععي پععه بععل
 ډه وال عععون ېععرکت کععش

 . وي
شععرکت  مسععؤوليتالمحدود د (۲)

غير مستقيم فرعي شرکتونه  مستقيم يا
کوالى  په شرکت کې  ونډه وال  شين

که دفتر ثبت مرکزی  نماید. درصورتی
قواععدی را   سایر مراج  ذیصالحیا 
هعای   هت ایجاد و تنظیم شعرکت ج

المسؤولیت عامه و عرضه سهام محدود
های  مه مردم ترتیب نمایند، شرکتبه عا

محدود المسؤولیت عامعه معاکور،   
برعالوه قواعد و مقررات خاص مربوط 

 هععای  بععه تأسععیس شععرکت  
  محععدود المسععؤولیت عامععه،   

هعای   تاب  احکام مربوط به شعرکت 
محدود المسؤولیت بزرگ مندرج این 

 گردند. قانون نیز می
ممنوعیت مالکیت سهام توسع   

 های فرعی شرکت
 هشتم: بیست و ۀدام
محدودالمسععؤولیت  شععرکت( ۱)

  شعععرکت توانعععد در معععی
ر سهامدار ععالمسؤولیت دیگمحدود
 باشد.

مستقیم یا غیر های فرعی  ( شرکت۲)
المسؤولیت دودععمستقیم شرکت مح

 تواننعد در شعرکت سعهامدار     نمی
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 . وي
يم يا غير مسعتقيم  فرععي   مستق (۳)

ږدونه ېښودل يا لېونډو پر دشرکت ته 
 . من  ده

 اووم فصل
شرکت  مسؤوليتودالمحد د

 هیئتمديره 
  هیئتمديره 

 :نهه ويشتمه ماده
د  شرکت مسؤوليتالدودععمح( ۱)

  ېاړوندله چې  لرونکی دی هیئتمديره 
  مسؤوليتالمحدودد سره سماساسنامې 

 او  کعوي  رهبعري  ېشعرکت چعار  
 . تنظيموي

کوالى شعي، ددې   هیئتمديره  (۲)
ونو او اړوندې اساسنامې  حکمله قانون  

 لعه نه اجرا او ، قانوني سندوسم سره
  څخعه  شعرکت  مسؤوليتالمحدود

استازيتوب وکړي يا خپلو استازو تعه   
 . کړيتفویض واال 

 
 

 باشند.
( واگااری یا انتقال سهام به شرکت ۳)

 ممنعوع فرعی مستقیم یا غیر مستقیم 
 است.

 تمففصل ه
 شرکت  هیئت مدیره

 المسؤولیتمحدود
 هیئت مدیره

 نهم: بیست و ۀماد
( شرکت محدود المسؤولیت دارای ۱)

مطعابم  باشعد کعه    می هیئت مدیره
 مربععوط امععور شععرکت اساسععنامه 

رهبری و تنظیم  المسؤولیت رامحدود
 نماید. می
مطعابم   ،توانعد  میهیئت مدیره ( ۲)

مربعوط،   امهاساسن احکام این قانون و
از شعرکت   و اسناد قانونی را اجعرا 
یا بعه   یگنمایندمحدود المسؤولیت 

نمایندگان خویش تفویض صعالحیت  
 نماید. 
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ټعاکنې   غعړو د  د هیئتدمديره 
 شرطونه 

  :رشمه مادهېد
غړي  د هیئتمديره  دهغه شخص  (۱)

 ېالندد داى شي  چې ېکپه توګه ټاکل 
  :و لرونکی ويشرطون

 .بشپړول عمر ۍداتلس کلن -۱
له مدني  پربنسټمحکمې دحکم  د -۲

 . حقوقو څخه نه محروميت
 د يا له يوه څخه ه يود  هیئتمديره  (۲)

. د سعترو   و څخه جعوړ دی غړ وزيات
شرکتونو مديره  مسؤوليتالدودععمح

له ه دريو تنو څخه يا ل وتن یودرد  هیئت
ر ېغړو دشم د .څخه جوړ دی وغړ وزيات

 ر اړونعد او نعو  اقل حد او اکثرحعد 
کعې مشعخص    شرطونه په اساسنامه

 . ږيېک
 غړو ټاکنه  د هیئتدمديره 

  :رشمه مادهېديو 
عمعومي   دغعړي   هیئتمديره  د( ۱)

  يعععا د پعععه واسعععطه مجمععع 
شرکت  په اساسنامه  مسؤوليتمحدودال

 هیئعت   ایضع اع تعیعین شرای  
 مدیره
 ام: سی ۀماد
عضعو هیئعت   شخصی به صفت ( ۱)

تواند که واجعد   می شدهتعیین  مدیره
 :شرای  ذیل باشد

 .یگاکمال سن هجده سال -۱
م محرومیت از حقوق مدنی به عد -۲

 .اساس حکم محکمه
متشکل از یک عضو  هیئت مدیره( 2)

. هیئعت  باشد می یک عضویا بیش از 
های محدود المسؤولیت  مدیره شرکت

 بزرگ متشکل از سه یا بیش از سعه 
 حعد اقعل و اکثعر    باشد.  عضو می

 و سععایر شععرای   ءتعععداد اعضععا
 مشععخص در اساسععنامه  ،مربععوط

 .گردد می
 ین اعضای هیئت مدیره تعی
 یکم: وسی  ۀماد
 ( اعضعععای هیئعععت معععدیره ۱)

 توس  مجمع  عمعومی یعا مطعابم     
 اساسععنامه شععرکت روش منععدرج 
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 سره سعم الرې تګدرج شوې  له کې
 . ږيېټاکل ک

، دمعديره  ونډه وال کوالى شي  (۲) 
بدل  سره سممې اساسناله غړي  هیئت

 کړي . 
 دوره  ۍتصد د هیئتمديره  د
  :رشمه مادهېدوه د 
 شعرکت د  مسؤوليتد محدود ال (۱)

په  ،دوره ۍلومړ ۍتصد د هیئتمديره 
کعې پعاى تعه     مجم عمومي  ۍمړلو
 . ږيېرس
 مجم عمومي  ۍونډه وال په لومړ ( ۲)

بيا وټاکي  غړي يکې کوالى شي، اوسن
 . يا نوي غړي وټاکي

 ۍتصعد  دغړو  د هیئتديره م د( ۳)
 کېږياکل ټ لوريونډه والو له  دوره  د

 . شيداى نېدريو کلونو زيات او له
 کعوالى شعي د   غړي هیئتمديره  د 
 . تلونکو دورو لپاره بيا وټاکل شيرا
تصدۍ لعه   د یغړ هیئتمديره  د( ۴)

تر هغه وختعه  وسته دو ورېپاى ته رس
دنعدې تعه دوام    پورې کوالى شعي 

 محععدود المسععؤولیت تعیععین   
 .گردند می
اعضعای  تواننعد،   می مداراناسه( ۲)

مطابم اساسنامه تغییعر   هیئت مدیره را
 .دهند
 مدیره  تتصدی هیئ ۀدور
 :دوم سی و ۀماد
 وره تصععدی اولععین هیئععت  د( ۱)

در  المسعؤولیت محدود مدیره شرکت
 مجمعع  عمععومی خاتمععه  اولععین 

 یابد. می
 مجم  عمومیدر اولین ( سهامداران ۲)

اعضای فعلی را مجددًا تعیین  ،توانند می
 نمایند.  تعیینیا اعضای جدید را 

دوره تصدی اعضای هیئت مدیره ( ۳)
گردد و  از طرف سهامداران تعیین می

. توانعد  از سه سال بوده نمعی  بیشتر
توانند بعرای   می هیئت مدیرهاعضای 

 های بعدی مجددًا تعیین گردند. دوره
 بعععد  ( عضععو هیئععت مععدیره ۴)

 تععا زمععانی   از خععتم تصععدی 
 تواند بعه وظیفعه ادامعه دهعد      می
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بعل  پرځعاى  نوموړي د  ورکړي چې
 معديره  چې د شخص وټاکل شي يا دا

. راشي کموالیرکې ېدغړو په شم هیئت
يعې    ءاسعتعفا  هخپل په دې شرط چې

 . وړاندې کړې نه وي
 ياستعف غړي د هیئتمديره  د
  :رشمه مادهېد يدر
  ،کعوالى شعي   یغړ هیئتمديره  د

 ليک دغوښعتن  یليکلع  يدخپلې استعف
د محعدو  د عنعوان پعه   هیئتمديره 

شرکت  ثبت شوي مقر ته   مسؤوليتال
څخعه د  کعار  له  ،کارغه . دواستوي

نقض له  د يقرارداد يا دعو راپیداشوي
  وړاندې غړي پر د هیئتمديره  د بابته
 مسؤوليتمحدود ال د هکلهپه ي دعو د

 هیئتمديره  . دنه ساقطوي شرکت حم
 مسؤوليتالمحدود يړي استعفععغ د

لعه   دوېرس ليک دغوښتن شرکت ته د
درج لعه  ې ليک کيا په غوښتن ټې اوېن

اعتبار وړ  د ې څخه،ټېن ۍوروست ېشو
 .  هد
 

ر تعیین یعا  گکه عوض وی شخص دی
اینکه در تعداد اعضای هیئت معدیره  

ه ، مشعروط براینکع  بعمل آیدتقلیل 
 استعفاء خعویش را ارایعه نکعرده    

 باشد.
 استعفای عضو هیئت مدیره

 سوم: سی و ۀماد
درخواست  ،تواند عضو هیئت مدیره می

را عنوانی هیئت   استعفای خویشکتبی 
 شعده شعرکت    مدیره به مقعر ثبعت  

محدود المسؤولیت ارسال نماید. این 
 امر، حم شرکت محدود المسؤولیت
 ت مبنی بر دعوی علیعه عضعو هیئع   

 مععدیره بابععت نقععض قععرارداد   
یا دعوی ناشعی از کعار را سعاق     

 سععازد. اسععتعفای عضععو   نمععی
هیئععت مععدیره از تععاریخ وصععول 
 درخواسعععت بعععه شعععرکت  
محدود المسؤولیت و یا تاریخ متأخر 
مندرج در درخواست، قابعل اعتبعار   

 باشد. می
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 دل ېدغړي ګوښه ک هیئتمديره  د
 :رشمه مادهېدڅلور

، په هر وخت کې ونډه وال کوالى شي
يو په اکثريت رْا په عمومي مجم  کې د

يس او غړو په ئر د  هیئتمديره  سره د
 هیئت  مديره د له يوه زيات  ګډون يو يا

ګوښعه   پرتعه  هغهله په دليل يا  ی،غړ
څخعه د  کعار  لعه   ،کارغه د .کړي

 نقض د او یا دعوي قراردادراپیداشوي 
 شرکت مسؤوليتمحدود ال د درکهله 
دغړي  هیئتره عععمدي د وړاندېپر
 . حم نه ساقطوي يدعو د
 غير اجرايي غړي  هیئتمديره  د

  :رشمه مادهېپنځه د
 د سعععتر  رېېعععکعععه چ( ۱)

  هیئتره شرکت مدي مسؤوليتالدمحدو
يو   لږ ترلږه  تر پنځو غړو پورې  ولري،

يې غير اجرايي او خپلواال غړى  یغړ
دسعتر   دى. په هغه صورت کې چعې 

شعرکت معديره    مسؤوليتمحدود ال
  وغعړ  وزيعات د يا له شپږو  شپږ هيئت

ې دوه غړي يع  لږ تر لږه  لرونکی وي،

 برکناری عضو هیئت مدیره
 چهارم: سی و ۀماد

هر زمان بعه   در ،توانند سهامداران می
در مجم  عمومی یک یا  ءاکثریت آرا

بیش از یک عضو هیئت مدیره را بعه  
اعضای هیئت معدیره،   و شمول رئیس

 با دلیل یا بدون آن برکنعار نماینعد.   
 هیئعت  عضعو  این امر، حم دععوی  

مدیره علیه شرکت محدود المسؤولیت 
 را بابععت نقععض قععرارداد و یععا  
 دعععوی ناشععی از کععار سععاق   

 د.نمای نمی
 ی هیئت مدیرهیاعضای غیر اجرا

 پنجم: سی و ۀماد
 شعرکت   ۀهیئعت معدیر  ( هرگاه 1)

المسؤولیت بزرگ العی پعنج   محدود
عضو داشته باشد، حد اقل یک عضعو  

باشد.  ی و مستقل مییآن عضو غیر اجرا
هیئت معدیرۀ شعرکت    که درصورتی

محدود المسؤولیت بزرگ دارای شش 
یا بیشتر از شش عضو باشد، حد اقعل  

ی و یع دو عضو آن اعضای غیعر اجرا 
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 . غير اجرايي او خپلواال  غړي دي
غړى هغعه وخعت    هیئتيره دمد (۲)

کوالي شي غير اجرايي او خپلعواال  
غړى وي چې هغه حاالت او ارتباطات 

غير اجرايي غړو  د هیئتمديره  چې د
ه وي،  کړي، موجود ن اغېزمنقضاوت 

  :مواردو په ګډون ېدالند
وروستيو  پنځو  دي غړى غير اجراي -۱

 کعععې، دپعععه تعععر   کلونعععو
ه يا په هغ شرکت او مسؤوليتالمحدود
 مسعؤوليت الدو محدوداړونع  د پورې

 . وي یکارکوونک شرکتونو
وروسعتيو    دغعړى   غير اجرايي -۲ 

، لعه محعدود   کې په تر  درېو کلونو
مسعتقيمې   شرکت سعره  مسؤوليتال

 يعا د  داګريزې اړيکې ولعري او سو
 هیئعت معديره   ، دشريک، ونډه وال

کارکوونکي  ستر د ادارې د يا دغړي او
 مسؤوليتالودپه توګه وي  چې له محد

تقيمې سعوداګريزې  مسع  شرکت سره
 . ولري اړيکې

 هیئتي غړى په مديره غير اجراي  -۳
 م الزحمعې  پعه   دحع  غړيتوب کې د

 باشند. مستقل می
تواند  ( عضو هیئت مدیره زمانی می۲)

ی و مستقل باشد کعه  یعضو غیر اجرا
حاالت و ارتباطاتی که قضاوت اعضای 

زد ثر ساأغیر اجرائی هیئت مدیره را مت
 شعمول معوارد   ه بع  ،موجود نباشد

 ذیل:
ی در طی پنج سال یعضو غیر اجرا -۱

شععرکت محععدود اخیععر، کععارکن 
 هععای  المسععؤولیت و یععا شععرکت

 محدود المسؤولیت مرتب  به آن بوده 
 است.

ی در طی سه سال یعضو غیر اجرا -۲
 اخیر، رواب  تجعاری مسعتقیم بعا    
  شععرکت محععدود المسععؤولیت 

 عنعوان شعریک،   ه داشته و یعا بع  
 سععهامدار، عضععو هیئععت مععدیره 
 و یععععا کععععارکن ارشععععد 
 اداره بععوده کععه بععا شععرکت   

لمسؤولیت رواب  تجعارتی  محدود ا
 مستقیم داشته است.

ی بر عالوه دریافت یعضو غیر اجرا -۳
حم الزحمه عضویت در هیئت مدیره، 
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 لععه  ،رهېترالسععه کولععو سععرب  
ه  عععشرکت څخ مسؤوليتالمحدود

ترالسه کوي يا يې  اضافي حم الزحمه
 مسؤوليت، دمحدود الترالسه کړې ده

ن ګډوپه ونډو کې  شرکت دکارګرانو
 ته په کتعو  کار ثمرې  خپل يا د کړی

  يعا د  ترالسعه کعوي او   حم الزحمه
تقاعد په   رکت  دش مسؤوليتمحدود ال

 . کې ونډه لري ډفن
  غيعععر اجرايعععي غعععړى د -۴

لععه شععرکت  مسععؤوليتالمحدود
لعه   هیئتمديره  د ،يو انو څخهسالکار

ره، ععوونکي سعکارک سترړو يا له غ
 . خپلوي لري ېنږد
 رايعي غعړى پعه هغعه     غير اج -۵

چعې   شرکت کې مسؤوليتالمحدود
غير  ى  په هغه کېيو غړ هیئتدمديره 

پعه   د اجرايي غړي اجرايي غړى دى
دنده ترسره کوي، يعا دمعديره    توګه
له يوه بل غړي سره پعه نعورو    هيئت
، هپارنو او ادارو کې دګډ کار  لشرکتو

 . نږدې اړيکې لري
  کثريتا يو دغير اجرايي غړى  درْا -۶

 از شععرکت محععدود المسععؤولیت 
نماید یا  حم الزحمه اضافی دریافت می

دریافت نمعوده اسعت، در سعهام    
 کارگران شرکت محدود المسؤولیت
 اشععتراال نمععوده یععا نظععر بععه  

ش حم الزحمه دریافعت  ثمره کار خوی
 نمایععد، و یععا در فنععد تقاعععد  مععی

  المسعععؤولیتشعععرکت محدود
 سهم دارد.  

ی بعا یکعی از   یع عضو غیر اجرا -۴
مشاورین، اعضای هیئت معدیره یعا   
 کعععارکن ارشعععد شعععرکت  

 رابت نزدیک ععالمسؤولیت، قمحدود
 دارد.

ی در شعرکت  یع عضو غیر اجرا -٥
محدود المسؤولیتی که یکی از اعضای 

ی یع مدیره در آن عضو غیر اجراهیئت 
است به حیث عضو اجرایعی وظیفعه   

نماید، یا با دیگر اعضعای هیئعت    می
مدیره از جهعت کعار مشعترال در    

ها و ادارات دیگعر، روابع     شرکت
 نزدیک دارد.

عضو غیر اجرائی از یک سهامدار  -6 
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، هععڅخ ډه والععونيوه له  یلرونک
  . استازيتوب کوي

 يندلومړ  د هغهغير اجرايي غړى   -۷ 
 لععهټععې څخععه  ېلععه ن تقععرر

لپاره،  څخه د زیاتې مودې ونوعنهو کل 
 . دنده اجرا کړې ده کې هیئت ديرهپه م
  ټاکليس ئر د هیئتمديره  د

  :رشمه مادهېشپږ د
  هیئتمديره  د يسئر هیئتمديره  د (۱)
ا و يع مؤسسعين د  ،څخهله منځ غړو  د

. خو ټاکل کېږيونډه والو په واسطه  
بل  په شرکت په اساسنامه کې چې د دا

 . شوى وى تصریحډول 
يس، دمعديره  ئع ر هیئتمديره  د (۲)

  ریاست غونډو ونډه والو  د او د هیئت
پعه   حضورنه  يس دئد ر ،په غاړه لري
معديره   کوالى شي د هغه صورت کې

رياست لپاره  غونډې د د ړىبل غ هیئت
 هیئتمديره  د لورييس له ئوټاکي. در

دو په صورت کې، ېنه ټاکل ک د غړي د
يس  ئع غونډې ر غړي د هیئتيره مد د

 . ټاکي

گععی  نماینععدء دارای اکثریععت آرا 
 نماید. می
 معدت ی بعرای  یعضو غیر اجرا -۷

 از نه سعال از تعاریخ تقعرر     تربیش
 ابتععدایی وی، در هیئععت مععدیره  

 اجرای وظیفه نموده است.
 انتخاب رئیس هیئت مدیره

 :ششم سی و ۀماد
( رئیس هیئت مدیره از میان اعضای ۱)

سسعین یعا   ؤتوسع  م  ،هیئت مدیره
گردد، مگر اینکه  سهامداران انتخاب می

در اساسنامه شرکت طوری دیگعری  
 شد.تصریح گردیده با

ریاسعت   ،( رئیس هیئعت معدیره  ۲)
جلسات هیئت مدیره و سهامداران را 

در صورت عدم حضور  شته،دا عهدهب
تواند عضعوی دیگعری    رئیس وی می

هیئت مدیره را جهت ریاست جلسعه  
تعیین نماید. در صورت ععدم تعیعین    

از طعرف رئعیس،    عضو هیئت مدیره
اعضای هیئت مدیره رئیس جلسعه را  

 نمایند. تعیین می
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  ۍتشه څوک هیئتدمديره 
  :رشمه مادهېاووه د

غعړي    د هیئتمديره  د رېېکه چ (۱)
کوالى  هیئتمديره  ،تشه شي  ۍڅوک

غعړى   یشي په تشه څوکۍ کې نعو 
معديره   د وټاکي، په دې صورت کې

 معوده  د  ۍتصد دنوي غړي  د هیئت
دو پورې دوام ېتر پاى ته رس پاتې مودې

بل  په ساسنامه کېچې په ا دا ، خومومي
 . وى ېشو تصریحډول 

 ۍتشې څعوک  کې دپه راتلونکې ( ۲)
 د هغه غعړي  ، ددشتون په صورت کې

ټه يې په ېن نافاېدو چې د په دليل ياستعف
، مشروط شعوی وي لونکې پورې رات

 د ياسعتعف  د کوالى شي هیئتمديره 
 غعړى د  ی، نوټې مخکېېله ن نافاېدو

شعي  ن وټاکي. نوى غړىهغه پرځاى 
څوکۍ   کوالى تر هغه وخته پورې چې
 خعو دا  تشه نه شي په کار پيل وکړي،

 تصریحبل ډول  په کېچي په اساسنامه
 . ويشوى 

 

 کرسی خالی هیئت مدیره
 هفتم: سی و ۀماد
( هرگاه کرسی عضو هیئت مدیره  ۱)

تواند در  ردد، هیئت مدیره میعخالی گ
کرسی خالی عضو جدیعد را تعیعین   

صورت معدت تصعدی    این نماید، در
عضو جدید هیئت مدیره الی ختم مدت 
باقیمانده ادامه میابد، مگر اینکعه در  
 اساسنامه طور دیگری تصعریح شعده  

 باشد.
 ( در صعععورت موجودیعععت  ۲)

کرسی خالی در آینده، به دلیل استعفای 
 عضععوی کععه تععاریخ انفععاذ آن  
به آینده منوط شده باشد، هیئت مدیره 

، ءتاریخ انفاذ اسعتعفا  از تواند قبل می
 عضععو جدیععد را بععه عععوض وی  

تواند تعا   تعیین نماید. عضو جدید نمی
 زمانی کعه کرسعی خعالی نشعود     

ماید، مگعر اینکعه در   به کار آغاز ن
اساسنامه طور دیگری تصعریح شعده   

 باشد.
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 واال  هیئتدمديره 
  :دهرشمه ماېاته د
دې قانون او  دکولى شي   هیئتمديره 

و درج شعو  په اړونده اساسنامه کې د
 ډولحکمونو په رعايتولو سعره  هعر   

  ړيعانوني سندونه اجرا او السليک کق
 لععه او پععه  قععانوني معععاملو کععې

  څخه رکتعععش مسؤوليتمحدودال
 . استازيتوب وکړي 
 غونډې  هیئتدمديره  
 :رشمه مادهېنهه د 
ې خپلع  کوالى شعي  هیئته مدير (۱)

 . غونډې  په هر ځاى کې  جوړې کړي
  کعوالى شعي د   هیئعت مديره ( ۲)

ره عمدي د شرکت مسؤوليتالمحدود
 يا ټولو غړو ته  اجازه ورکړييوه  هیئت
لفون يا ويديو کنفعرانس پعه   یت چې د

ارتباطي وسايلو له الرې  پعه   ګډون  د
چعې   خو دا ،کړيغونډو کې ګډون و

 تصعریح بعل ډول  په  اساسنامه کېپه 
هغه غړى چې  هیئت. دمديره يشوى و

په  له الرې دتيلفون يا ويديو کنفرانس

 صالحیت هیئت مدیره 
 هشتم:  سی و ۀماد

تواند با رعایت احکام  هیئت مدیره می
 منععدرج ایععن قععانون و اساسععنامه 
 مربعععوط هرنعععوع اسعععناد   

  کنععد ءقععانونی را اجععرا و امضععا
 و در معععععامالت قععععانونی از 

 المسعععؤولیت محدودشعععرکت 
 ماید.نمایندگی ن

 جلسات هیئت مدیره
 سی و نهم: ۀماد
توانعد جلسعات    ( هیئت مدیره می1)

 را در هر محل دایر نماید.   خویش
تواند به یک یا تمام  ( هیئت مدیره می2)

اعضای هیئت مدیره شرکت محعدود  
المسؤولیت اجازه دهد تا در جلسات 
از طریم وسایل ارتباطی، بعه شعمول   

راال لفون یا ویدیو کنفعرانس اشعت  یت
نمایند، مگر اینکه در اساسنامه طعور  

باشد. عضو هیئت   دیگری تصریح شده
لفعون یععا  یتمعدیره کعه از طریعم    

در جلسعه اشعتراال   ویدیوکنفرانس 
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 پېژندلحاضر  غونډه کې ګډون کوي،
، په دې صورت کې دغونعډې  کېږي

دجوړولو ځاى هغه ځاى دى چې زياتره 
ه شان لري ، ددغ ُحضورپکې  ډه والون

 د ځاى د نه شتون په صعورت کعې،  
هغه ځاى دى   جوړولو ځاى غونډې د

 هغعه کعې   يسئر هیئتمديره  چې د
 . لري حضور

دغونډې له جوړولو پرته تصعميم  
 نيول 
  :ښتمه مادهېڅلو

ئت  يمديره ه هغه تصميمونه  چې د( ۱)
 په هغه صورت کعې  ،ایجابويتصويب 
اعتبعار وړ   د پرتهدو ېله جوړ دغونډې

غړو موافقعه    د هیئتمديره  چې د يد
ستل شوې یاخ په هغه کې ډولپه ليکلي 

السليک شوې   لوريهغوى له  او د وي
بل په ساسنامه کې چې په ا وي، خو دا

 . شوي وي تصریحډول 
  ( فقعره کعې  1) ددغې مادې په (۲)

  درج شععععوي تصععععويبونه د 
کت  دتصويبونو شر مسؤوليتالمحدود

شعود، در   حاضر پنداشته می نماید، می
 صعورت محعل تعدویر جلسعه      این

محلی است که اکثریت سهامداران در 
 آن حضععور دارنععد، در صععورت  

 محععل،  عععدم موجودیععت چنععین
اسعت کعه    یمحل تدویر جلسه محل

 رئیس هیئت معدیره در آن حضعور   
 دارد.

 اتخععاذ تصععمیم بععدون تععدویر 
 جلسه
 چهلم: ۀماد
( تصامیم که ایجاب تصویب هیئت ۱)

نماید، در صورتی بعدون   مدیره را می
باشد کعه   تدویر جلسه مدار اعتبار می

طور موافقه اعضای هیئت مدیره در آن 
  ءآنهعا امضعا  اخا و توسع    یکتب

 شده باشد، مگر اینکه در اساسعنامه  
 طععور دیگععری تصععریح گردیععده 

 باشد.
( این مادۀ 1)ۀ ( تصاویب مندرج فقر۲)

 در کتععاب تصععاویب شععرکت   
 المسععععؤولیت ثبععععت محدود
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 . ږيېپه کتاب کې ثبت
  ورکول خبر دغونډو دجوړولو

  :ښتمه مادهېڅلويو
جوړولو  غونډو د ت دئيمديره ه د ( ۱)
هغو له جوړولو  او ځاى د ساعت، هټېن

 پعه دوو   لعږ ترلعږه    څخه مخکعې 
 غړو ته هیئتمديره  کاري ورځو کې د

چعې پعه    ، خو داکېږيورکول  خبر
شوى  تصریح بل ډول په اساسنامه کې

 . يو
 د غړى کوالى شي هیئتمديره  د (۲)

و سره حکمونو په رعايتول اساسنامې د
لعه درج   ( فقره کې1)ه ددې مادې پ

خبرتيا څخه په خبرتيا کې له درج  ېشو
څخه مخکې يا لعه هغعې    ټېېن ېشو

 . ر شعي ېع وروسته په ليکلعي ډول ت 
پعه   يغعړ  د هیئتمديره  د دغه سند

  دواسععطه لععه السععليک وروسععته 
په سوابقو  شرکت مسؤوليتدالمحدو
 . ږيېثبت کې
غړى په  هیئت مديره رې  دېکه چ (۳)

کعار  غعه  ، دن وکړيغونډه کې ګډو

 گردد. می
 اطالع تدویر جلسات

 چهل و یکم: ۀماد
( تاریخ، ساعت و محعل تعدویر   ۱)

جلسات هیئت مدیره حداقل در خالل 
روز کاری قبل از انعقعاد آن بعه   دو 

اطالع اعضای هیئت مدیره رسعانیده  
شود، مگر اینکه در اساسنامه طور  می

   دیگعععری تصعععریح گردیعععده
 باشد.

توانعد بعا    ( عضو هیئت مدیره می۲)
 رعایععت احکععام اساسععنامه از   

 ( ایععن ۱) ۀاطالعیععه منععدرج فقععر
 مععادۀ قبععل از تععاریخ منععدرج   

 ر کتبعی طعو در اطالعیه یا بعد از آن 
 نظععععر نمایععععد.   صععععرف

 توسع    ءاین سعند بععد از امضعا   
عضو هیئت مدیره در سوابم شعرکت  
 محعععدود المسعععؤولیت ثبعععت 

 گردد. می
( هرگاه عضو هیئت مدیره در جلسه ۳)

نظر  اشتراال نماید، این امر مبین صرف
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د څخعه  دخبرتيا دترالسه کولو له حم 
 خو دا دى. ونکیدو څرګندوېرېد ت هغه

غونډې پعه   د غړى هیئتمديره  چې د
دو سعره  ېکې يا غونډې ته له رسپيل 
اعتعراض   جوړولعو  ، دغونډې پهسم

شنهادي موضوع ېوکړي اودغونډې په پ
 . څخه، ډډه وکړي نېورکو ېې له رايک

او نيول شوي  په غونډو کې نصاب
 تصميمونه 
  :ښتمه مادهېدوه څلو

په  ،غونډو نصاب د هیئتمديره  د (۱)
مديره هیئت د اکثريعت   غونډه کې د

چې اساسنامې  ، خو دادى حضورغړو 
نور شعرطونه   لپارهټاکنې  نصاب د د

. په هغه صورت کې کړي وي تصریح
 جعوړ  څخه تن هيوله يره هیئت چې مد
غونعډې   ه حضور سره دهغه پ د وي،

 . ږيېبشپړ نصاب
ې عععه غونډو کئت پيمديره ه د( ۲)

هيئت  مديره  د تصميمونه په غونډه کې
نيعول   يو په اکثريتغړو درْا حاضرو د

 پعه  نامه کېچې په اساس ، خو داکېږي

باشعد،   از حم دریافت اطالعیه میوی 
 مگر اینکعه عضعو هیئعت معدیره     

مجرد رسیدن بعه  در آغاز جلسه یا به 
 ه اعتراض ععععبه تدویر جلس جلسه

دهعی در موضعوع     نموده و از رای
 پیشععنهادی جلسععه، خععودداری  

 نماید. 
نصاب و تصامیم اخعا شعده در   

 جلسات
 چهل و دوم: ۀماد
( نصاب جلسات هیئعت معدیره،   ۱)

در مدیره حضور اکثریت اعضای هیئت 
باشد، مگر اینکه اساسعنامه   جلسه می

را جهت تعیین نصعاب   شرایطی دیگر
. در صورتیکه هیئت نموده باشدتصریح 
باشعد، بعا    رشکل از یک نفتمدیره م

حضور وی نصعاب جلسعه تکمیعل    
 گردد. می
( تصامیم در جلسات هیئت مدیره به ۲)

هیئعت معدیره   اکثریت آرای اعضای 
گردد، مگر  در جلسه اتخاذ میحاضر 

اینکه در اساسنامه طور دیگری تصریح 
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 يعو د رْا . ديشوى و تصریحبل ډول  
يس ئغونډې ر ، دپه صورت کې ۍبرابر

، په دې کېږيمستحم  ېيوې بلې راي د
ښتمې ېاته څلو ددې قانون دچې شرط 
 نېورکو یېله را سره سمحکم له  مادې

 نه وي. یڅخه من  کړى شو
 ټې ېکم 
  :ښتمه ماهېدرې څلو 
اړوندو  د کوالى شي هیئتمديره  (۱)

 يوه يا له منظورکولو په  ءاجرا دندو د
 ، دجوړې کړي ټېېيوې څخه زياتې کم

 ټو کې دېغړي په دغو کم هیئتمديره 
ظعف او  ؤم کولو لپاره ءجراا دندې د

 هیئعت معديره   ټو ته دېکم یادو شوو
. ورکعړي  واکونه الزم لپاره نمایندګۍ
  وزياتد څخه  هغهيا له  هيود ټه  ېهره کم

دنعدو   هغوى د چې د ده ېلرونک وغړ
ټاکعل   هیئت په واسطهمديره  موده  د
 . کېږي

درج شعوي  په دې قانون کعې  ( ۲)
، ږيېقهیئت  تطبيحکمونه چې په مديره 

( فقره کې پعه درج  1)ددې مادې  په 

ء، آراتسعاوی  در صورت  باشد.  شده
رئیس جلسه مستحم یک رای دیگعر  

 گردد، مشعروط بعر اینکعه وی     می
هشتم ایعن   مادۀ چهل و حکم مطابم

   دهعی منع  نگردیعده    قانون از رای
 باشد.
 ها  کمیته
 سوم: چهل و ۀماد
 توانعد یعک    ( هیئت مدیره معی ۱)

 منظعور   هیا بیش از یک کمیتعه را بع  
 اجععرای وظععایف مربععوط ایجععاد، 
اعضای هیئت مدیره را جهت اجعرای  

ظعف و  ؤهعا م  وظیفه در این کمیتعه 
های الزم را جهت نمایندگی  صالحیت

 متعاکره های  از هیئت مدیره به کمیته
اعطا نماید. هر کمیته دارای یک عضو 
 یعا بععیش از آن بععوده کععه مععدت  
وظیفه آنها توس  هیئت مدیره تعیعین  

 گردد.  می
بعر   ( احکام مندرج این قانون که۲)

بعر   ،گعردد  هیئت مدیره تطبیم معی 
و  ( این مادۀ1ی مندرج فقرۀ )ها کمیته
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 هغو په غړو هعم د  او د ټوېشويو کم
 . تطبيم وړ دي

  ېالنعد  ،شي کعوالى ټې نه ېکم( ۳)
 :چارې ترسره کړي

دندې  ېشو للو ته  ورکړونډه وا -۱
 . او واکونه

 ۍټو په څوکېيا د کم هیئتمديره  د -۲
 . شخص ټاکنه کې د

 . داساسنامې تعديل -۳
شعرکت د   مسؤوليتال دمحدود -۴

چعې   ، خو داادغام يا انحالل تصويب
تصعويب   لوريونډه والو له  د مخکې

 . شوى وي
 ټه ېمالي پلټنې کم د

  :ښتمه مادهېڅلوڅلور
شرکت   مسؤوليتالدستر محدود( ۱)

غير اجرايي او خپلواکو له ، هیئتمديره 
ټعه  ېمالي پلټنې کم د جوړه شوېغړو 

ي پلټنعې  مال دلږ ترلږه . رامنځته کوي
د غړى په مالي برخه کعې   ټې يو ېدکم
 ، دصورت. په کلي لرونکی وي ېتجرب

شععرکت  مسععؤوليتالسععتر محدود

 اعضععای آن نیععز قابععل تطبیععم  
 باشد. می
امور ذیل را  ،توانند ها نمی   ( کمیته۳)

 انجام دهند:
های اعطا شده  وظایف و صالحیت -۱

 .به سهامداران
تعیین شخص در کرسعی هیئعت    -۲

 .ها مدیره یا کمیته
 .سنامهتعدیل اسا -۳
تصویب ادغام یا انحالل شعرکت   -۴

محدود المسؤولیت، مگر اینکه قعباًل  
 توس  سهامداران تصعویب گردیعده  

 باشد. 
 کمیته تفتیش مالی 

 چهل و چهارم: ۀماد
( هیئت مدیره شعرکت محعدود   ۱)

المسؤولیت بزرگ، کمیته تفتیش مالی 
ی و یع متشکل از اعضای غیعر اجرا 

قل یک نماید. حدا مستقل را ایجاد می
و کمیته تفتیش مالی دارای تجربه ععض

باشد. بصورت کلعی،   در عرصه مالی 
کمیته تفتیش مالی در سکتور فعالیعت  
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مالي پلټنې  د ېعک دفعاليت په سکتور
 . لرونکې ويالزم تخصص د ، ټهېکم
ټعې دنعدې او   ېمالي پلټنې دکم د( ۲)

 هغعوى د  ډول د په ليکلي ونهمسؤوليت
موارد  ېدرج او النددندو په اليحه کې 

 :شامل دي ېپک
شرکت   مسؤوليتستر محدود ال د -۱
مالي صورت  د هکلهحالت په مالي  د

  شفافیتحساب او دعمومي اعالميو په 
سندونو پعه درج   د یادو شوو ،څارنه
و شو د استفادهې عک راپورمالي  شوي

 .بررسياساسي معيارونو 
 پعورې مالي مديريت  پهشرکت  د -۲

شرکت  وليتمسؤالستر محدود د اړوند
 ارزونعه د کورنيو مقرراتو او کړنالرو 

(Financial Controls  او په محدود
 يشرکت کعې دکعورن   مسؤوليتال

مديريت  خطر د او د ومقررات کنترول د
غيعر  له چې  ، خو دابررسيد سيستم 

 د څخه جعوړ اجرايي او خپلواکو غړو 
 طهټې په واسېجال کم دت مديري خطر د

پلټل  په واسطه هیئتيا په خپله دمديره 
 .شوي وي

شرکت محدود المسؤولیت بعزرگ،  
 دارای تخصص الزم باشد.

های کمیتعه    لیتوؤ( وظایف و مس۲)
کتبی در الیحه وظایف  طورتفتیش مالی 

 آنهععا درج و شععامل مععوارد ذیععل 
 باشد: می
نظارت بعر شعفافیت صعورت     -۱ 

حساب مالی و اعالمیه های عمومی در 
مععورد وضعععیت مععالی شععرکت  
محدودالمسوولیت بعزرگ، بررسعی   
معیارهای اساسی اسعتفاده شعده در   

 گزارش مالی مندرج اسناد ماکور.
ارزیابی مقررات و طرزالعمل های  -۲

 داخلی شعرکت محدودالمسعؤولیت  
بزرگ در ارتباط به معدیریت معالی   

( و Financial Controlsکت )شر
ل داخلعی و  وبررسی مقررات کنتعر 

سیستم مدیریت خطعر در شعرکت   
محدودالمسؤولیت، مگر اینکه توس  
کمیته جداگانه مدیریت خطر متشکل از 

ی و مستقل یا توس  یاعضای غیر اجرا
   خود هیئت مدیره تفتعیش گردیعده  

 .باشد
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شرکت   مسؤوليتستر محدود ال د -۳
 کړنععو د دمععالي پلټنععې  يدکععورن

 . ارزونه اوڅارنه  زمنتوبېاغ
ټاکنې، بيا  نکي دبهرني مالي پلټو د -۴

شنهاد یپ د هکلهيا ګوښه کولو په  تقرر
 حم الزحمعې د  وړاندې کول او يا د

بهرنعي معالي پلټعونکي     ټاکنې او د
 په عمومي هکلهطونو په شر د داستخدام

تصويب پعه   ونډه والو د مجم  کې د
 . وړانديز ته هیئتمديره  غرض

ني اړونععدو مسععلکي او قععانو د -۵
معالي   د معيارونو په پام کې نيولو سره

بهرني  د زمنتوب اوېاغ د پروسې پلټنې د
او  پلوۍ، بې نکي د خپلواکۍمالي پلټو

 . او څارنه بررسيزمنتوب ېاغ
عيارونو په پام کې نيولو کي ممسل د -۶

له مالي پلټنې څخه جال دخدمتونو  سره
بهرنعي معالي    و لپاره ددوړاندې کول

قواععدو وضع     ستخدام ددا نکيپلټو
بهرني مالي پلټونکي   ، دولکول او تطبيق

جعال   د مالي پلټنې د پواسطهشرکت 
هغو مسئلو  خدمتونو وړاندې کول او د

شعنهاد  ېپ د تعه  هیئتمديره  هکلهه پ

ثریت عملکرد ؤنظارت و ارزیابی م -۳
 داخلععی شععرکت  تفتععیش مععالی

 .المسؤولیت بزرگمحدود
ارایه پیشنهاد در مورد تعیین، تقرر  -۴

 مجدد یعا برکنعاری مفعتش معالی     
 خععارجی و یععا پیشععنهاد در مععورد 
 تعیععین حععم الزحمععه و شععرای   
استخدام مفتش مالی خارجی، به هیئت 
مدیره غرض تصویب سعهامداران در  

 .مجم  عمومی
بی بررسی و نظارت بر استقاللیت،  -۵

طرفی، موثریت مفتش مالی خارجی و 
پروسعه تفتعیش معالی بعا     مؤثریت 

درنظرداشت معیارهای مرتب  مسلکی و 
 .قانونی

 وضععع  و تطبیعععم قواععععد  -۶
 اسععتخدام مفععتش مععالی خععارجی 
جهت ارایه خدمات جدا از تفتیش مالی 
 بععا در نظرداشععت معیارهععای   

 ارایعععه خعععدمات  ،مسعععلکی
جدا از تفتیش مالی توسع  شعرکت   

 فتععیش مععالی خععارجی و ارایععه  ت
پیشنهاد به هیئعت معدیره در معورد    
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رې کولو ېل د تشود ندې کول چې وړا
و وړاندې کولع  الزمو معلوماتو لپاره د
   .اصالح ته اړتيا لري سره
دنعدو او   ټې دېمالي پلټنې دکم د -۷

مديره  هکلهبشپړولو په  ونو دمسؤوليت
 . وړاندې کول د راپورته  هیئت

مالي پلټنې  د لوريله  هیئتدمديره  (۳)
 پعه و واکونوشعو  لورکړ د ټې تهېکم

، د دندو فهرست ټې دېګډون ددغې کم
شعرکت لعه    مسؤوليتالستر محدود

 غه په ثبت شوي مقر کعې د ه د لوري
 . السرسي وړ دى

 په کلي توګه  د ټهېدمالي پلټنې کم  (۴)
دغوښتنې په صورت کې   هیئتمديره 

دمالي صورت حساب دعادالنه والي، 
 هکلهناسب والي او د فهم وړ والي په تم

 شرکت  د مسؤوليتالدستر محدو او د
 ي معودل او د جار، تفعالیت، موقعيت
مالي صعورت   پهیا  ېۍ ارزونستراتيژ

نعه  شعرطونو   د پورتنیوحساب کې 
دالزمعو   رعايتولو لپاره ونډه والو تعه 

  هکلعه پعه   معلوماتو دوړاندې کولعو 
 همشعور ، هکلعه نه وړتيا په  هغو د د

ارایه لی که نیاز به اصالح دارد با یمسا
 جهعععت رفععع   معلومعععات الزم

 .خالها
ارایه گزارش به هیئت معدیره در   -۷

های  ولیتؤمورد اکمال وظایف و مس
 کمیته تفتیش مالی.

( فهرست وظایف کمیته تفتیش مالی ۳)
شده به  اعطا هایش  به شمول صالحیت

ب هیئت مدیره، از طعرف  آن از جان
 المسعؤولیت بعزرگ   شرکت محدود
شده آن قابل دسترسعی    در مقر ثبت

 باشد.  می
( کمیته تفتیش معالی در صعورت   ۴)

درخواست هیئت مدیره، بصورت کلی، 
 ورد عادالنه بودن، متناسب عععدر م

حساب  بودن و قابل فهم بودن صورت
ارایه معلومات مالی و قابلیت آن برای 

 الزم بععه سععهامداران، جهععت   
ارزیابی موقعیت، فعالیت، مدل تجاری 
و سععتراتیژی شععرکت محععدود   
 المسععؤولیت بععزرگ یععا عععدم  
  رعایت شعرای  فعوق در صعورت   

 حسععاب مععالی، مشععوره ارایععه   
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 . وړاندې کوي
چې  ټه هغه معاملې ېمالي پلټنې کم د (۵)

شعرکت   مسعؤوليت الد ستر محدود
يا په  نېورکو راپورکارکوونکي په مالي 

  هکلهډول  دهغو د نورو چارو په  سري
په اړونعد خپلعه    دسرغړونې دشتون

 . ښنه څرګندوي، پلټيېاند
معاملې د  د ،تې موخهېدمالي پلټنې  دکم

 د څېړنعو طرفانه  بې ، دمتناسب والي
  ، تعقيبولعو او دمناسعبو  کولو ترسره

اقداماتو د ترسره کولو په اړوند  ډاډمن 
 . دل ديېک
 غععړو   د هیئععت مععديره   د

 ونه مسؤوليت
  :ښتمه مادهېپنځه څلو

النعدي  د غعړي   هیئتدمديره ( ۱)
 :و لرونکي ديونمسؤوليت

لعه   شرکت مسؤوليتالمحدود د -۱
دندو اجرا کول او  د سره سماساسنامې 

 تحقم لپعاره د  هغو موخو د د ېزيوا
 منظورول چې په همدې ملي کواکونو ع

 . شوي دي لورکړ

 نماید. می
( کمیته تفتیش مالی معامالتی را که ۵)

المسعؤولیت  ودکارکنان شرکت محد
را در معورد    یشبزرگ، نگرانی خعو 

موجودیت تخلف در گزارشدهی مالی 
یا سایر امور آن بصورت سری ابعراز  

 نماید.  دارند، تفتیش می می
هدف کمیته تفتیش مالی، مطمئن شدن 
 از متناسعععب بعععودن معاملعععه، 

طرفانه، پیگیعری و   انجام تحقیقات بی
 اتخعععاذ اقعععدامات مناسعععب  

 باشد. می
های اعضعای هیئعت     ولیتؤمس

 مدیره
 پنجم:  چهل و ۀدما
( اعضععای هیئععت مععدیره دارای ۱)

 باشد:  های ذیل می  ولیتؤمس
اجرای وظایف مطابم اساسعنامه   -۱

 شععرکت محععدود المسععؤولیت  
و اعمال صالحیت ها صرف جهعت  
تحقم اهدافی که بدان منظور اعطا شده 

 است.    
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 شرکت  اود مسؤوليتمحدود ال د -۲
په  منظورمينولو په أت ګټو د د ونډه والو

 . دندو اجرا کول ښه نيت سره د
را په اج دخپلو دندو هیئتمديره  (۲)

 :موارد رعايتوي ېکولو کې الند
نيعول شعوو    په اوږد مهال کې د -۱

 . زېېتصميمونو احتمالي اغ
 د شرکت مسؤوليتالدودعمح د -۲

 . کارکوونکو ګټې
کوونکو او له  عرضه، له مشتريانو -۳ 

  د نعععورو اشخاصعععو سعععره 
شععرکت د  مسععؤوليتمحععدود ال

 . سوداګريزو اړيکو پياوړتيا

 ريال دېپه چاپ ژوندانه په ټولنې او د -٤
 فعاليتونو ت  دشرک مسؤوليتمحدودال

 . زېېاغ
داګريزو سو دستندرد سره  اپه لوړ  -۵

  د فعععاليتونو پععه برخععه کععې   
د اعتبعار   شرکت مسؤوليتمحدود ال

 . ساتنه
 شعرکت د  مسؤوليتالمحدود د -۶

 . مينولأونډه والو ترمنځ دعدالت ت
قضعاوت   )مستقالنه( په خپلواال -۷

 اجرای وظایف با حسعن نیعت    -۲
 مین منعاف  شعرکت   أمنظعور تع  ه ب

 ولیت و سهامداران.المسؤمحدود
( هیئت مدیره در اجرای وظعایف  ۲)

 :نماید را رعایت میخویش موارد ذیل 
ثیرات احتمالی تصامیم اتخعاذ  أت -۱

 یل المدت.شده در طو
 منععاف  کارکنععان شععرکت    -۲

 .المسؤولیتمحدود
تقویت رواب  تجعاری شعرکت    -۳

 المسععؤولیت بععا مشععتریان، محدود
 عرضععه کننععدگان و اشععخاص   

 .دیگر
هعای شعرکت    تاثیرات فعالیعت  -۴

المسؤولیت بر جامعه و محی  محدود
 .زیست

 حفععع  اعتبعععار شعععرکت  -۵
محععدود المسععؤولیت در زمینععه  

 هعای تجعاری بعا اسعتندرد      فعالیت
 .باال
دالت میان سهامداران عععمین أت -۶

 . المسؤولیتشرکت محدود
اتخععاذ تصععمیم بععا قضععاوت  -۷ 
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 . سره تصميم نيول
( فقره کې ددرج 1دې مادې په ) د (۳)

ونو د اجرا کولعو پعه   مسؤوليتو شو
کوالى شي  یغړ یئته، دمديره منظور

هغو نورو  و دمالي صورت حساب ا د
چې له النعدنيو   مالي سندونو په ګډون

رالسه شعوي دي پعه   څخه تسرچینو
په صورت  ،راپورونو، معلوماتو، نظريو

 :حسابونو ډډه ولګوي
شرکت له يو  مسؤوليتدمحدود ال -۱

 . يکوونککار څخه زيات يا له يوه
، محاسعبانو،  له حقوقي سعالکار  -۲
انکوالو يا په بحث وړ موضوع کې له ب

او تخصصعي اهليعت   نورو مسلکي 
 . لرونکو اشخاصوڅخه

ټې سره که ېله يوې  اعتماد وړ کم -۳ 
ټاکعل   لوريله  هیئتمديره  د څه هم

 . شوي نه وي
غعړي    هیئعت مديره  د رېېکه چ (۴)

 هعورسپارل شوې  دندې ددې مادې پ
شرطونو ودرج شوله کې ( فقرو٣او  1)

  ترسععره نععه کععړي د مسععره سعع
شرکت او ونعډه   مسؤوليتمحدود ال

 مستقالنه.
هعای   ت( به منظور اجرای مسؤولی۳)

 ( ایععن مععادۀ، ۱) ۀمنععدرج فقععر
توانعد بعر    عضو هیئت معدیره معی  

هعا،   معلومات، نظریعات، گعزارش  
 ها به شعمول صعورت   حساب صورت

حساب مالی و سایر اسناد مالی دیگر  
که از مناب  ذیل دریافت شده، اتکعا  

 نماید:
یک یا بیش از یعک کعارکن   از  -۱

 .شرکت محدود المسؤولیت
حاسعبین،  مشاور حقعوقی، م از  -۲

دارای  اشعخاص بانکداران یا سعایر  
در موضوع ی اهلیت مسلکی و تخصص

 .مورد بحث
 هرچندیک کمیته قابل اعتماد از  -۳

 از طرف هیئت مدیره تعیین نگردیعده 
 باشد. 
( هرگاه عضو هیئت مدیره وظایف ۴)

 محوله را مطعابم شعرای  منعدرج    
( این معادۀ انجعام   ٣و  1های ) فقره

 رکت ندهعععد، در برابعععر شععع
المسؤولیت و سعهامداران از  محدود
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  مسعؤوليت الوالو په وړانعدې محدود 
 هکلعه  لو تاوانونوپهدېشرکت ته د رس

کولو پعه  اجرا نه د دندې د د هغهچې 
ول ؤ، مسع منځته راغلي دينتيجه کې 

 . دى
  يمشتقه دعو

  :ښتمه مادهېشپږڅلو
پنځو يا له  دپانګې  د يمشتقه دعو  (۱)

 زيعاتې ونعډې لرونکعي     پنځو څخه
وال  ډهعوه څخه زيات  ونيوه  يا له ي د
  مسؤوليتالمحدود د طه،ععه واسعپ

يوه  د هیئتمديره  د  لوريشرکت له 
يا له يوه څخه  زياتو غعړو پعرخالف   

  يعا د  نه اجعرا کولعو او   ددندې د
شرکت  دچارو په  مسؤوليتالمحدود

خپلو دندو په نه اجرا کولو  اداره کې  د
 داى ېرغړونې په دليل، اقامه کس  کې د
 . شي
ونډه وال   يو يا له يوه څخه زيات (۲)

اقامه کعړي    يکوالى شي مشتقه دعو
پعه   وقعوع  اض وړ عمل داعتر چې د

 مسعؤوليت ال، پعه محدود وخت کې

 ت وارده بععه شععرکت  اخسععار
 محعععدود المسعععؤولیت کعععه 
 در نتیجعععه ععععدم اجعععرای  

ول ؤوظیفه وی بمیعان آمعده، مسع   
 باشد.  می

 دعوی مشتم
 ششم: چهل و ۀماد
( دعوی مشتم توس  یک یا بیش از ۱)

 یک سهامدار دارنعده پعنج فیصعد    
 یععا بععیش از پععنج فیصععد سععهام 

 شعععرکت  طعععرفاز سعععرمایه، 
 المسؤولیت، علیعه یعک یعا    محدود

بیش از یک عضو هیئت مدیره به دلیل 
 عدم اجرای وظیفعه و یعا ارتکعاب    
 تخطععی در اجععرای وظععایف شععان 
 در اداره امععععور شععععرکت 

المسؤولیت، اقامعه گردیعده   محدود
 تواند. می
( یک یا بیشتر از یعک سعهامدار   ۲)

توانند دعوی مشتم را اقامعه   زمانی می
 در زمعان وقعوع عمعل     نماید کعه 

 مععورد اعتععراض، در شععرکت   
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  ې  ونډه وال وي او دعرکت کععش
پعه   ټوګ د شرکت مسؤوليتالمحدود

. مشتقه منصفانه ډول استازيتوب وکړي
له  پیدا کېدو علت د د يدعو د يدعو

دو ېع رېه تپنځو کلونو ل د وخت څخه
 . داىېوروسته، نه شي اقامه ک

   ېله اقام يدعو هدمشتقونډه وال ( ۳)
  هکلعه ړنې په ېموضوع دڅ ، دمخکې

 ليک خپعععل ليکلعععى غوښعععتن 
ړاندې شرکت ته و  مسؤوليتمحدود ال

شعرکت    مسعؤوليت محدود ال کوي.
وروسته په  سه کولوليک له ترالدغوښتن
تعه  موضعوع   ،ورځو کې (۹۰)نوي 

يو .  ليک ردوييا غوښتن رسیدګي کوي
هغعه  څخه زيات  ونډه وال  يا له يوه 
اقامعه   يکوالى شي مشتقه دعووخت 
شرکت  مسؤوليتچې محدود ال کړي

ټعې  ېترالسه کولو له ن ليک ددغوښتن
دو ېع رېورځو په ت (۹۰)نوي د  څخه
تصعميم ونعه     هکلههغې په  ،  دسره
محدود  ونډه وال د شاکي يا  او نيسي

 په صادر شعوي شرکت   مسؤوليتال
 . لريتصميم قناعت ون

محدود المسؤولیت سهامدار بوده و از 
مناف  شرکت محعدود المسعؤولیت   
بصورت منصفانه نماینعدگی نماینعد.   

سال  پنجدعوی مشتم بعد از گاشت 
از زمان وقوع علت دععوی، اقامعه   

 تواند.  گردیده نمی
( سهامداران قبل از اقامه دععوی  ۳)

را مبنی  کتبی خویش مشتم، درخواست
 بر رسیدگی موضعوع بعه شعرکت    

. نماینعد  محدود المسؤولیت ارایه می
الل عالمسؤولیت در خشرکت محدود

 ( روز بعععد از دریافععت ٩٠نععود )
درخواست، موضوع را رسیدگی یعا  

یک یا بیش  نماید. درخواست را رد می
از یک سهامدار زمانی می توانند دعوی 

شرکت  هعععمشتم را اقامه نمایند ک
نود  اشتععالمسؤولیت با گمحدود

( روز از تعععاریخ دریافعععت ٩٠)
 درخواسععت، در مععورد آن تصععمیم 
اتخاذ ننماید و یا سهامدار شاکی بعه  
 تصعععمیم صعععادره شعععرکت  

ولیت قناععت نداشعته   ؤالمسمحدود
 باشد.
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ددې مععادې حکمونععه  هغععه   (۴)
 د سعره سعم  قانون له  چې مسؤوليت

رې ېغړي ته متوجه دى نه ل هیئتمديره 
 ېنعد ال غړى د هیئتمديره  . دکوي

 ول دى:ؤمس اشخاصو په وړاندې
 که څه شرکت مسؤوليتالمحدود -۱
  عنعوان په  يشتقې دعوم ددعوي  هم

 . اقامه شوې وي
 يې يچې مشتقه دعو ونډه وال هغه -۲

، په دې شرط چې ونډه اقامه کړې ده
 تعوکمیز يا تعر   وي لیدلیوال زيان 
 . الندې  نيول شوى وي )تبعیض(

نورو قوانينو په رعايتولو  د محکمه (۵)
واال  د رسیدګۍ وسره دمشتقو دعواو

ى شي د تاوان په کوال او لرونکی وي
 د واال، د ،  دجريمې په ورکړېجبران
، د ځينو عملونو له اجرا کولعو  سلب

مصادرې او په  حبس  څخه  په ممانعت، 
 . حکم صادر کړي

 
 
 

 ولیتی را که ؤ( احکام این مادۀ مس۴)
قانون متوجه عضو هیئت مدیره  مطابم

سازد. عضو هیئعت   است مرفوع نمی
ل وؤمدیره در مقابل اشخاص ذیل مس

 باشد: می
المسؤولیت دودععرکت محعش -۱ 

دعوی بعنوان دعوی مشتم اقامه  هرچند
 .باشد  گردیده

سهامداری که دعوی مشعتم را   -۲
، مشروط بر اینکعه  ستاقامه نموده ا

سهامدار خساره دیده یا مورد تبععیض  
 قرار گرفته باشد.

یت سایر قعوانین،  ( محکمه با رعا۵)
دارای صالحیت رسعیدگی دععاوی   

تواند به جبران خساره،  م بوده و میمشت
پرداخت جریمه، سعلب صعالحیت،   

مال، عممانعت از اجرای بعضی اعع 
  حکععم صععادرمصععادره و حععبس 

 نماید.
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رکت ععش مسؤوليتالمحدود د
 ش ېو هقانون نا ۍد شتمن

  :ښتمه مادهېاووه څلو
  مسعؤوليت المحدود رې دېکه چ (۱)

دې قانون د غړي هیئتمديره  د شرکت
 دحکعم او د  د اووه اويايمې معادې 

 اړوندې اساسنامې له رعايتولو پرتعه د 
په   ۍشتمن د شرکت مسؤوليتالمحدود

 شخصًاالس پورې کړي،   شېو هقانوننا
 . يول دؤمس
پعه   ( فقره کې1) ددې مادې په( ۲)

 هیئعت مديره  درج شوي حالت کې د
ډه عععون کلف دي له هر هغهم غړي

 مبلغ کوم ې الرې يېچې له د وال څخه
چې  ترالسه کړي دي  غوښتنه وکړي 

مستردې کړي، په  ترالسه شوې پيسې
د ترمخه ډه وال عععدې شرط چې ون

خبعر   ،والي هقانوننا ش په ېو د ۍشتمن
 . وي

 دګټو تضاد 
  :ښتمه مادهېاته څلو

 غړى په هیئتمديره  رې  دېکه چ( ۱)

غیرقانونی دارایی شعرکت  توزی  
 المسؤولیتمحدود

 هفتم:  چهل و ۀماد
گاه اعضعای هیئعت معدیره    ( هر۱)
المسعؤولیت بعدون   رکت محدودش

هفتم ایعن   رعایت حکم مادۀ هفتاد و
قانون و اساسنامه مربوط به توزی  غیر 
 قعععانونی دارایعععی شعععرکت  

المسؤولیت بپردازند، شخصعًا  محدود
 ول می باشند. ؤمس
 ( در حالععت منععدرج فقععره   ۲)
( این مادۀ اعضای هیئعت معدیره   ۱)

مکلف اند از هر سهامداری که از این 
غععی را دریافععت نمععوده طریععم مبل

درخواست نمایند که مبلغ دریافت شده 
 را مسععترد نمایععد، مشععروط بععر 
اینکه سهامدار از غیر قعانونی بعودن   

 ی، قعباًل آگعاهی داشعته    یتوزی  دارا
 باشد. 

 تضاد مناف  
 هشتم: چهل و ۀماد
( هرگاه عضو هیئت مدیره در یک 1)
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، لرونکی ويګټو تضاد يوه معامله کې د
 په ډیر لنډ ممکن وختپه  ىمکلف د

شرکت مديره  موضوع په اړوند د د کې
 ورکړي او نه شي کوالى خبر ته هیئت

اړوندو تصويبونو  پورې پهګټو په تضاد د
 د غړى یادشویخو  .کې  رايه ورکړي

 پېژندلحاضر  بشپړولو لپاره د نصاب
دغعړو د نعه    هیئتمديره  او د کېږي
ن په صورت کې چې په دې معامله شتو
، کوالى لرونکی نه ويدګټو تضاد  کې
 . حم مستحم شي درايې د شي
( فقره کې پعه   ۱) ددې مادې په (۲)

تضعاد   درج شوې خبرتيا کې دګټو د
 هیئتمديره  بشپړ اعالم شامل دى او د

 . ږيېښه کې، ثبتېغونډې په پ د
دخبرتيا پعه ډول   رې اعالمېکه چ (۳)

بلې  د هیئتمديره  د ،يترالسه شوى و
ږي. پعه هغعه   ېثبت ښه کېېپه پ غونډې

 ترالسه شوو ګټو د صورت کې چې د
( فقعرې  2) لهتضاد اعالم ددې مادې 

يا بشپړ نه وي، اعالم  دقيم او سم سره
 . صورت ومومي دوه یم ځلبايد 

 غعړى د  هیئتمديره  رې دېکه چ(۴)

معامله دارای تضاد مناف  باشد، مکلف 
موضعوع را بعه    رع وقتاساست به 

هیئت مدیره شرکت اطعالع دهعد و   
د در تصاویب مرتب  به تضعاد  توان نمی
رای دهد. اما عضو ماکور جهت  مناف 

تکمیل نصاب حاضر پنداشته شده و در 
 صورت ععدم موجودیعت اعضعای    
 هیئععت مععدیره کععه در معاملععه  

 دارای تضععاد منععاف    هاکرتععم
تواند مسعتحم حعم رای    نباشند، می

 گردد.
( این مادۀ 1) ۀ( اطالعیه مندرج فقر۲)

شامل اعالم کامل تضاد مناف  بعوده و  
ثبعت  ، هیئت مدیره ۀدر رویداد جلس

 گردد. 
اطالعیه دریافت  طوراعالم  هرگاه( ۳)

جلسه بعدی  رویداددر  یده باشد،گرد
گردد. در صورتی  هیئت مدیره ثبت می

که اعالم تضاد مناف  صورت گرفتعه  
این مادۀ، دقیم نبوده ( 2) ۀمطابم فقر

یا کامل نباشد، اعالم بایعد دوبعاره   
 صورت گیرد.  

( هرگععاه عضععو هیئععت مععدیره ۴)
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شتون اعالم نعه کعړي،    تضاد ګټو د
نورو قوانينو په رعايتولو سره  محکمه  د

لرونکی واال  د رسیدګۍ  هکله په دې
 ، دجبراندتاوان په  او کوالى شي ده

 ،  دپه سلب د واال، جريمې په ورکړې
اجرا کولعو پعه    د ځينو نورو عملونو

 .ممانعت  او مصادرې حکم صادر کړي
 ، سععتر رې  شععرکتېععکععه چ (۵)

شععرکت وي او  مسععؤوليتالمحدود
غړي   د  هیئتمديره  ، دمتضادې  ګټې

ي په اساسي معاملې نکګټو تضاد لرو د
يس  ئر هیئتمديره  ، دپورې اړه ولري

لنډ ممکن  ډېرمکلف دى ونډه وال په 
 تضاد په شتون او د ګټو د وخت کې د

تضاد  له ګټو سره د غړي د هیئتمديره 
خبعر   هکله،لرونکي اساسي معاملې په 

 . کړي
تضاد  ګټو د غړي د هیئتمديره  د (۶)

ن  معاملعه ددې قعانو  اساسي  لرونکي
په رعايتولو سره  اجرا  دپنځوسمې مادې

 . کېږي
شرکت   مسؤوليتالمحدود هپه يو (۷)

، په يعوه  متضادې ګټې ېپورې اړوند

موجودیت تضاد مناف  را اعالم ننماید، 
محکمه با رعایت سایر قوانین، دارای 
صالحیت رسیدگی در این مورد بوده و 

تواند به جبران خساره، پرداخعت   می
جریمه، سلب صالحیت، ممانععت از  

حکعم  و مصادره  اجرای بعضی اعمال
 نماید. صادر

 شععرکت، شععرکت  هرگععاه ( ۵)
المسؤولیت بزرگ بوده و مناف  محدود

 متضععاد، مععرتب  بععه معاملععه   
 اساسی دارای تضعاد منعاف  عضعو    
 هیئععت مععدیره باشععد، رئععیس   
هیئت مدیره مکلف است سهامداران را 
به اسرع وقت از موجودیت تضاد مناف  

 رای تضععاد و معاملععه اساسععی دا 
 مناف  عضو هیئعت معدیره، مطلع     

 سازد.
( معامله اساسی دارای تضاد مناف  ۶)

 بعا رعایعت    عضو هیئعت معدیره  
 مععادۀ پنجععاهم ایععن قععانون اجععرا 

 گردد. می
( مناف  متضاد در ارتباط به یعک  ۷)

شرکت محدودالمسعؤولیت، منعاف    
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 د هیئتمديره  شرکت د معامله کې  د
 ګټې دي مستقيمې يا غير مستقيمې غړي

يا د  شرکت مسؤوليتمحدود ال چې  د
څانګې  د شرکت مسؤوليتمحدود ال

شرکت   سؤوليتمالمحدودبل  د يا او
په واسطه  چې په هغه کعې محعدود   

ګټې  ېشرکت کنترولوونک مسؤوليتال
مديره  او د شوی شنهادې، اجرا يا  پلري
ترسره کولو په  دندې د غړى د هیئت

وخت کې  يا پعه دې پعورې اړونعد    
يا  وي  او یيو لور  معاملې شخص  د

   .مالي ګټې ولري په معامله کې
ګټو تضاد  د غړي د هیئتمديره  د (۸)

 ، ديععوه لرونکععي  اساسععي معاملععه
، شرکت په اړونعد  مسؤوليتالمحدود

 مسؤوليتالمحدود هغه معامله ده چې د
 شرکت مسؤوليتالودمحد شرکت يا د

 بععل دفرعععي څععانګې اويععا د  
شرکت په واسعطه    مسؤوليتالمحدود

 مسعؤوليت المحدود چې په هغه کعې 
 ء، اجراګټې لري ېشرکت  کنترولوونک

 مسعؤوليت المحدود ، دږيېيا پيشنهاد
غړى او يا په هغه  هیئتمديره  د شرکت

 مستقیم یعا غیعر مسعتقیم عضعو     
هیئت مدیره شرکت در یک معاملعه  

ت که توسع  شعرکت محعدود    اس
المسؤولیت یا شعبه شرکت محعدود  
المسؤولیت و یا شعرکت محعدود   
المسؤولیت دیگر که در آن شعرکت  
 محععدود المسععؤولیت منععاف    

یعا  ء ل کننده را دارد، اجعرا  وکنتر
پیشنهاد شده و عضو هیئت مدیره در 

یا شخص معرتب    زمان اجرای وظیفه
یا مناف  و وی یک طرف معامله بوده 

 الی در معامله داشته باشد. م
( معامله اساسی دارای تضاد مناف  ۸)

به یعک   عضو هیئت مدیره، در ارتباط
شرکت محدود المسؤولیت، معامله ای 
 اسععت کععه توسعع  شععرکت   

یا شععبه فرععی    محدود المسؤولیت
 المسؤولیت و یا شرکت شرکت محدود

ؤولیتی دیگر کعه در آن  المسمحدود
ف  المسعؤولیت منعا  شرکت محدود

یعا   ءاجعرا  ،ل کننده را داردوکنتر
شده، عضو هیئعت معدیره    پیشنهاد

 المسؤولیت و یا شخص شرکت محدود
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هغه کې دګټعو    په پورې اړوند شخص
 لعععري او معاملعععه   تضعععاد

په اساسي   شرکت مسؤوليتالمحدود د
 . شتمنيو پورې اړه ولري

په  هیئتمديره  اشخاص د ېالند (۹)
  :غړي پورې اړه لري

او  ، نيکعه پالر، مور ،زوجه، زوج -۱
  .نيا
او  ،خععور، ورور، زوى، لمسععۍ -۲

 . رمنېېدهغوى م
، زامعن او  ، عمه، کاکا، خالهماما -۳

 . رمنېېدهغوى م
لعه   هیئتهغه شخص چې دمديره  -۴

، متولي يعا   غړي سره، ګډ کور ولري
 یاهليت  نه لرونک اويا د  ناقص شخص
هغه   د ،غړى هیئتدمديره  شخص چې

 . قيم دى
شعرکت    مسؤوليتالهغه محدود -۵

د  غړى په هغه کعې  هیئتمديره چې د
 . وي و لرونکیګټ مستقیمو

اعالم ددې مادې پعه مفهعوم    (۱۰)
لعه  ګټو  په غونډه کې د هیئتدمديره 

معديره   يا د څخه عبارت متضاد اعالم

 مععرتب  بععه وی در آن تضععاد   
 منععاف  داشععته و معاملععه مععرتب   

ی هعای اساسعی شعرکت    یع به دارا
 محدودالمسؤولیت باشد.

مرتب  به عضو هیئت  اشخاص ذیل( ۹)
 مدیره می باشد:

مادر، جعد و  زوج، زوجه، پدر،  -۱
 جده. 

خواهر، برادر، فرزند، نواسعه و   -۲
 همسران آنها.

ماما، خاله، عمه، کاکا،  فرزندان و  -۳
 همسران آنها.

 شخصی که بعا عضعو هیئعت     -۴
مدیره، خانه مشترال داشعته باشعد،   
متولی یا شخص ناقص و یا فاقد اهلیت 
 که عضو هیئعت معدیره، قعیم وی    

 است.
کعه   شرکت محدود المسؤولیتی -۵

عضو هیئت مدیره در آن دارای مناف  
 مستقیم است.

( اعالم به مفهوم این مادۀ عبارت ۱۰)
از اعالم تضاد مناف  در جلسه هیئعت  
مدیره یا ارسال اطالعیه کتبی عنعوانی  
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چې متضعادې   په واسطه دغړي هیئت
دليکلي  په نامه هیئتګټې لري دمديره 

ګټو دتضاد شتون او  ، داستولخبرتيا 
پعورې اړه لعري او    هغعه په  ماهيت
 ېتضاد لرونکع  ګټو د د غړى یادشوی

معاملې ټول حياتي حقايم چې دمعاملې 
معلومعات   ونعد ه اړداصلي موضوع پ
نعدو  داړو مادي حقايم ولري، بيانوي.

معالونو   د یادو شوو، جزئيات مالونو
معالي ګټعو    شوو حاصل، د ارزښت

د ګټو د  غړي د  هیئتمديره  ماهيت، د
و اشخاصعو   تضاد ماهيعت او دهغع  

لې چې له نظر وړ معام ږيېجزئيات شامل
 . څخه ګټه ترالسه کوي

ددغې مادې پعه    ۍاساسي شتمن (۱۱)
دي  چې عبارت شتمنۍ  له هغې،  مفهوم
 :له يا زيات وي برابر اوارزښت د هغې 

حسابونو کې  ورو نوېپه ډ دشرکت -۱
الصو شتمنيو په درج شوي شرکت دخ د

  پعععام کعععې نيولعععو سعععره 
 ۍشتمن د شرکت مسؤوليتالمحدود د

ه سعلو زرو  لع  چېپنځه سلنه ارزښت 
 . افغانيو څخه زيات وي( ۱۰۰،۰۰۰)

 هیئت مدیره هیئت مدیره توس  عضو
کععه دارای منععاف  متضععاد اسععت، 
موجودیت و ماهیت تضاد مناف  به وی 

ضو ماکور تمام حقایقی تعلم داشته و ع
حیاتی معامله دارای تضاد مناف  را که 
در رابطه به موضوع اصعلی معاملعه   

 ، بیعان نمایعد.   داشته باشعد آگاهی 
وال ععیات امئحقایم مادی شامل جز

مربوطه، ارزش اموال ماکور، ماهیت 
شده، ماهیت تضعاد   مناف  مالی حصول

 منععاف  عضععو هیئععت مععدیره و  
 معامله معورد  یات اشخاصی که ازئجز

 آورنعد،   نظر منفععت بدسعت معی   
 گردد.  می
ی های اساسی به مفهوم این ی( دارا۱۱)

ی است که ارزش یمادۀ، عبارت از دارا
 آن مساوی و یا بیشتر از:

 ی یععپععنج فیصععد ارزش دارا  -۱
المسعؤولیت بعا در   شرکت محدود
ی های خالص شرکت ینظرداشت دارا

درج شده در جدیعدترین حسعابات   
 بعیش از یعک صعد     شرکت کعه 

 .( افغانی باشد1٠٠،٠٠٠هزار )
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( 2٠٠٠٠٠٠ليونعععه ) یدوه م -2 
 . وي ۍافغان

والى شي دمرکزي ثبت دفتر ک  (۱۲)
دپنځوسمې  ددې قانون په دې ماده  او

درج شعوې    ( فقره کعې ٣په ) مادې
 . يا زياتې کړي ېکم ۍفيصد او يسېپ

  رسیدګي قضايي
  :ښتمه مادهېه څلونه
ددې قانون  د  ،محکمه کوالى شي( ۱)

ښتمې معادې دحکعم پعه    ېشپږ څلو
 د غړي د هیئتمديره  ، درعايتولو سره

 سي معامله چې دګټو تضاد لرونکي اسا
 د ددې قعانون  لعوري ونډه والو لعه  

حکم له رې ( فق1پنځوسمې مادې د )
يا  تصويب شوې نه وي، من   سره سم
 يوه يا د هیئتمديره  ، يا دکړيتعليم 

 زياتو غړو په واسعطه د  د يوه څخه له
په نعورو قعانوني    په ورکړې او تاوان

 . حکم وکړي ،مواردو
 يعععوه  رې دېعععکعععه چ (۲)

د  فعاليتونه شرکت مسؤوليتالمحدود
دځينو ونډه والو اويا  ټولو ونډه والو يا

( افغانی 2،٠٠٠،٠٠٠دو میلیون ) -2
 باشد.

 توانعد   ثبت مرکزی معی  دفتر( 12)
 هعای منعدرج ایعن     مبالغ و فیصدی
 مععادۀ پنجععاهم ( ٣) ۀمععادۀ و فقععر

 ا افزایش دهد. یاین قانون را کاهش 
 رسیدگی قضایی

 نهم: چهل و ۀماد
حکم عایت تواند، با ر ( محکمه می۱)

 ششعم ایعن قعانون،     مادۀ چهعل و 
معامله اساسی دارای تضاد مناف  عضو 
 هیئععت مععدیره را کععه از طععرف  

  (1) ۀفقعر حکعم  سهامداران مطابم 
 مادۀ پنجاهم ایعن قعانون تصعویب    

 باشععد، منعع  یععا تعلیععم   نگردیععده
نماید، یا به پرداخت خساره توس  یک 
 یععا بععیش از یععک عضععو هیئععت 

رد قعانونی، حکعم   مدیره و سایر موا
 نماید.

های یک شعرکت   فعالیت هرگاه( ۲)
محدود المسؤولیت برخالف منعاف   
جمیعع  سععهامداران یععا بعضععی از 
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دګټو  ډه والععوه ونععدي لږ تر لږه
 ،يا ترسره شي صورت وموميپرخالف 

له قانون ددې  يو ونډه وال کوالى شي
،  سعره سعم  ښتمې معادې  ېشپږ څلو

 د هکلعه محکمې ته عارض او په دې 
یاده  غوښتونکی شي صادرولوحکم د 

  هیئتمديره  د داى شيېعريضه ک شوې
ګټو تضاد لرونکي په اساسي  دغړي  د

ه والو ونډ که څه هم د ،پورې لېمعام
 ، يعا د يو صويب شعوې په واسطه ت

يعا   اوسني شرکت مسؤوليتالمحدود
 دت يعععا آپيشعععنهادي اجعععرا

 د شرکت په نامعه  مسؤوليتالمحدود
، د تو په ګعډون آاجراتو اويا نه آاجرا

، ولیت شرکت پعه نعوم  ؤمحدودالمس
 اړیکه ومومي.

 ونډه وال، په هغه صورت کې چې (۳)
( فقره کې درج شوي 2) ددې مادې په

په  يمحکمه کوالى شادعا ثابته کړي 
 چې مناسب تشخيص کړي د هر ډول

ورکړې،   جريمې د ، دپه جبران تاوان
داجرا  سلب، دځينو عملونو د د واال

حبس په د کولو دممانعت، مصادرې او 

 سععهامداران یععا حععداقل یععک   
 یععا  گیععرد صععورتسععهامدار 

توانعد   باشد، یک سهامدار می گردیده
 ششعم ایعن    مطابم معادۀ چهعل و  

قانون، به محکمه عارض و خواهعان  
معورد گعردد.   صدور حکم در این 

بعه معاملعه    ،تواند عریضه ماکور می
 اساسعععععی دارای تضعععععاد 

  هرچنعد مناف  عضو هیئعت معدیره،   
 توس  سهامداران تصعویب گردیعده  

 ت فعلععی یععا آباشععد، یععا اجععرا 
المسؤولیت محدودپیشنهادی شرکت 

 ت آن، بععه آیععا عععدم اجععرا  
ت بعه  آیا عدم اجرات و آشمول اجرا

المسؤولیت، م شرکت محدودعععاس
 تباط گیرد.ار
که سهامدار، ادععای   ( در صورتی۳)

( این مادۀ را به اثبات 2) ۀمندرج فقر
تواند هر طوری که  رساند، محکمه می

جبران  به شمول مناسب تشخیص دهد
خساره، پرداخعت جریمعه، سعلب    

اجرای بعضعی   صالحیت، ممانعت از
که  کندحکم  اعمال، مصادره و حبس
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 پعه  خو چې شامل وکړيګډون حکم 
 :نه محدودېږيدو موار الندې

معديره   د چې بابتههغو ګټو له  د -۱
مععاملې   له یادې شوې یې غړى هیئت

  د السعععه کعععړي ديڅخعععه تر
 شرکت په وړاندې مسؤوليتالمحدود

په تضعاد  دګټو  دغړي هیئتمديره  د
لرونکي اساسي معامله کې د متضعادو  

پعه   دغعړي  هیئتمديره  ګټو لرونکي
 . او ځواب ورکوونکي حکم مسؤوليت

 مسؤوليتپه  غړو د هیئتمديره  د -۲
دغړي د ګټو   هیئتمديره  حکم چې د

ګعډون   په  اساسي معاملې لرونکي ضد
 يدرج شو ( فقره کې2) ددې مادې په

 يعې  ېونه او سرغړوناعتراض وړ عمل
 . تصويب کړي دي

ت دغړي دګټو ضعد   ئمديره هي د -۳
پعه ګعډون     اساسي مععاملې  لرونکي

 . حکم دمعاملې په ابطال
ددې  دهغه ونډه وال حقوق  چې  -٤

شوي  ټکلا( فقرو کې ٣او 2) په مادې
 ګټو ضعد دغړي د هیئت، دمديره دي
 .ږيېنه محدود رونکي معاملې پورېل

 شامل اما نه محدود به معوارد ذیعل  
 گردد: می
ولیت و جوابگو بودن ؤحکم به مس -۱

عضو هیئت مدیره دارای مناف  متضاد 
 در معاملععه اساسععی دارای تضععاد  
 منععاف  عضععو هیئععت مععدیره،   
در برابر شرکت محدود المسؤولیت از 

از  بابت مناف  که عضو هیئت معدیره 
 معاملععه مععاکور بدسععت آورده   

 .است
ولیت اعضای هیئت ؤحکم به مس -۲

که اعمال و تخلفعات معورد   مدیره 
این مادۀ بعه   (2) ۀاعتراض مندرج فقر

شمول معامله اساسی دارای تضاد مناف  
عضو هیئت مدیره را تصویب نمعوده  

 .اند
حکم به ابطال معامله به شعمول   -۳

معامله اساسی دارای تضاد مناف  عضو 
 هیئت مدیره.

 هعای  ه( حقوق سهامدار که در فقر۴)
بینی گردیده،  یش( این مادۀ پ۳( و )۲)

محدود به معامله اساسی دارای تضاد 
 گردد. مناف  عضو هیئت مدیره نمی
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صويب او لعه هغعه   ت دونډه والو
 خبرتيا  وروسته

  :پنځوسمه ماده
شعي  شرکت ن مسؤوليتالمحدود (۱)

غړي دګټعو   د هیئتمديره  د کوالى
 ءاساسي معاملعه اجعرا   ېلرونک تضاد

لعه   معامله یاده شوېچې  کړي خو دا
په واسطه   هیئتمديره  اعالم وروسته د

مديره  د يا معامله ته ورسېږييب تصو
په شعرط   اخیستلوتصويب د  د هیئت

سعععتر  .وي یشعععو منعقعععد
شي کوالى  شرکت ن مسؤوليتمحدودال

 ېلرونک تضاددغړي ګټو  هیئتمديره  د
چعې   خو دا اساسي معامله  اجرا کړي

له اععالم وروسعته     معامله یاده شوې
 ته ورسېږيتصويب پواسطه دونډه والو 

د تصعويب    نډه والعو د و دمعامله يا 
. شعوې وي  منعقعد  په شرط اخیستلو

 د هیئتمديره  دپه واسطه  دونډه والو
ګټو تضاد لرونکعي داساسعي    د غړي
په  مادې په مفهوماملې  تصويب ددې مع

کېږي   ګڼلبار وړ اعت د هغه صورت کې

ه ععتصویب سهامدران و اطالعی
 متعاقب آن

 پنجاهم:  ۀماد
المسععؤولیت ( شععرکت محدود۱)

تواند معامله اساسی دارای تضعاد   نمی
نماید  ءمناف  عضو هیئت مدیره را اجرا

عالم مگر اینکه معامله ماکور بعد از ا
توس  هیئت مدیره به تصویب برسد یا 
معامله با شرط اخا تصعویب هیئعت   

 باشععد.   مععدیره منعقععد گردیععده 
شرکت محدودالمسعؤولیت بعزرگ   

 معاملععه اساسععی   ،توانععد نمععی
دارای تضاد مناف  عضو هیئت مدیره را 

 نمایععععد مگععععر ء اجععععرا 
اینکه معامله ماکور بعد از اعالم توس  

 یعا   سهامداران بعه تصعویب رسعد   
معامله با شرط اخا تصویب سهامداران 

 باشععد. تصععویب   منعقععد گردیععده
 معاملععه اساسععی دارای تضععاد   
مناف  عضو هیئعت معدیره توسع     
سهامداران به مفهوم ایعن معادۀ در   

شود که  صورتی قابل اعتبار پنداشته می
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له اعالم وروسته   معامله یاده شوېچې  
اکثريت  ونډه والو دپه شرايطو دبرابرو 

. پعه هغعه   السعته راوړي موافقه رايه 
په شرايطو برابر  ونډه  ،صورت کې چې

لرونکعي  اساسعي    تضادوال  دګټو 
 حضوررا کولو په وخت کې معاملې داج

اضعرو  ح د داى شيېمعامله ک ،لريون
، دګټعو  اکثريت په واسطه ونډه والو د

 . ب شيله اعالم وروسته  تصوي تضاد
رج ( فقره کې دد1ددې مادې په ) (۲)

 ډه والعععون شويو شرايطو لرونکي
 ددغړي  هیئت مديره د  عبارت دي له

له هعر ډول  ونډې  د په استثنيونډې 
لرونکعي   تضادګټو  چې په څخه مالک

 . اساسي معامله کې دي
  رې پععه يععوه سععترېععکععه چ (۳)

مديره  د شرکت کې مسؤوليتالمحدود
لرونکي  اساسي  تضادګټو  دغړي هیئت
و تصويب تعه اړتيعا   ونډه وال د معامله

 د اساسي شتمنيو ارزښعت  ولري او د
ټولو  د شرکت مسؤوليتالستر محدود

 سعلنې  لعس  شتمنيو له ارزښت لعه 
  مسؤوليتال)دستر محدود  هعععڅخ

معامله ماکور رای موافعم اکثریعت   
سهامداران واجد شعرای  را بععد از   

کعه،   آورد. در صورتیاعالم بدست 
سهامداران واجد شعرای  در زمعان   
اجرای معامله اساسی دارای تضاد مناف  

توانعد   حضور نداشته باشند، معامله می
توس  اکثریت سهامداران حاضر، بعد 
 از اعععالم تضععاد منععاف  تصععویب 

 گردد.
( سهامداران واجد شرای  منعدرج  ۲)

( این مادۀ عبارت اند از مالک 1فقرۀ )
 ع سععهام بععه اسععتثنای هععر نععو

مدیره که در معامله  سهام عضو هیئت
 اساسععی دارای تضععاد منععاف    

 باشد. می
معامله اساسی دارای تضاد  هرگاه( ٣)

مناف  عضو هیئعت معدیره در یعک    
شرکت محدودالمسعؤولیت بعزرگ   
ضرورت به تصویب سهامداران داشته و 

های اساسی از ده فیصد   ارزش دارایی
ی شعرکت  هعا   ارزش کل دارایعی 

محدودالمسؤولیت بعزرگ )دارایعی   
خععالص شععرکت بععر اسععاس   
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معالي صعورت حسعابونو     شرکت د
 ه( زياتۍخالصه شتمن شرکت دپربنسټ 

شرکتونه   مسؤوليتالوي ستر محدود
 د مجمع   عمعومي  د سندونه ېالند
لږ ترلږه   سره استولو دو دخبرتيا لهېجوړ

مديره  د ورځې مخکې (۱۴) څوارلس
 لرونکعي  تضعاد  ګټو د غړي د هیئت

مرکزي  د لپاره اساسي معاملې دتصويب
 :کړي ېوړاند ثبت دفتر ته

غونعډې    هادي متن ددخبرتيا پيشن -۱
 د  هیئعت مديره  چې د دو لپارهېدجوړ
لرونکي اساسعي مععاملې    تضادګټو 

 . دی نیوونکی پيشنهادي متن دتصويب  
اعالميې   يعععد مفصلې تشريحات -۲

 پيشنهادي متن. 
چې ټاکعل شعوې ده     بل هر سند -۳

دو دخبرتيا په ضعميمه  ېنډې دجوړدغو
 د هیئتمديره  او د شي واستول ،کې

لرونکعي اساسعي    تضادغړي د ګټو 
له پيشنهادي متن سره  دتصويب معاملې
 . ومومياړه 
( 2( فقرې  پعه ) ٣) ددې مادې د -۴
درج شوې اعالميه په ليکلي  ېک ءجز

هعای معالی شعرکت     حساب صورت
محدودالمسؤولیت بعزرگ( بیشعتر   

های محدود المسؤولیت  باشد، شرکت
بزرگ اسناد ذیل را حداقل چهعارده  

( روز قبل از ارسال اطالعیه تدویر 1٤)
مجم  عمومی جهت تصویب معاملعه  

هیئت  اساسی دارای تضاد مناف  عضو
مدیره، به دفتر ثبت مرکعزی تقعدیم   

 نماید: می
متن پیشنهادی اطالعیعه جهعت    -1

تدویر جلسه که در برگیرنعده معتن   
پیشنهادی تصویب معامله اساسی دارای 

 .باشد تضاد مناف  عضو هیئت مدیره می
 مععتن پیشععنهادی اعالمیععه    -2

 .تشریحاتی مفصل
هر سند دیگری که در ضعمیمه   -٣

ارسال  ،جلسه قرار استاطالعیه تدویر 
 گععردد و بععه مععتن پیشععنهادی   
تصویب معامله اساسی دارای تضعاد  
 مناف  عضو هیئعت معدیره ارتبعاط    

 گیرد.
( ٣) ۀفقر (2ندرج جزء )( اعالمیه م٤)

کتبی بوده و دربرگیرنده  طوراین مادۀ 
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 د غعړي  د هیئتمديره  او د ده ډول
معاملې پعه   اساسي لرونکي تضادګټو 
  :ږيېپکې شامل ي مواردالند اړوند

يا د مديره  غړي د هیئتمديره  د -۱
  هکلهشخص په د  دغړي په اړوند هیئت

تصعويب   یشو چې پيشنهاد معلومات
دترالسه کولو اجازه  لي ګټوما د ته هغه

 . ورکوي
 . ددغو مالي ګټو ماهيت -۲
کې نيولعو   مواردو په پام يودالندن -۳

 د شعرکت  مسؤوليتالمحدود د سره
 .هکلههر غړي په  د هیئتمديره 

ونډه  غړى هیئتمديره  رې دېکه چ -
متن پعه   پيشنهادي تصويب د ه دوالو ت
 د هغعه  ،لرونکی ويپيشنهاد  د هکله

وړاندې کولو  د پيشنهاد هدغ پيشنهاد د
 . په دليل

نه شتون پعه   د ددغه شان پيشنهاد -
هغه د نه وړاندې کولو  د  ،کې صورت
 .دليل

معديره   د په هغه صورت کې چعې  -
پيشنهادي متن  د تصويب د غړى هیئت
 نظر وړاندې کولو او ۍبررس د هکلهپه 

موارد ذیل به ارتباط معاملعه اساسعی   
دارای تضاد مناف  عضو هیئت معدیره  

 باشد: می
معلومات در مورد عضو هیئعت   -1

مدیره یا شخص مرتب  عضو هیئعت  
مدیره که تصویب پیشنهاد شده به وی 
 ءاجازه دریافت مناف  مالی را اعطعا 

 نماید. می
 .ماهیت این مناف  مالی -2
رد هر عضو هیئت معدیره  در مو -٣

بععا  المسععؤولیتشععرکت محدود
 :نظرداشت موارد ذیل

اگر عضعو هیئعت معدیره دارای     -
شنهادی در مورد معتن پیشعنهادی   پی

 تصععویب بععه سععهامداران باشععد، 
 پیشنهاد وی بعا دالیعل ارایعه ایعن     

 .پیشنهاد
 در صععورت عععدم موجودیععت   -

 چنین پیشعنهاد، دلیعل ععدم ارایعه     
 .آن
که عضو هیئت معدیره   در صورتی -

 جهت بررسی و ارایه نظعر در معورد   
 مععتن پیشععنهادی تصععویب حاضععر 
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 دليل. د هغه شي، حاضر ن لپاره

 :معلومات چې ډولنور هر  -۴
 مسؤوليتالونډه وال  دستر محدود -

 د ګټو په پام کې نيولو سره شرکت د
 د هکلعه په  پيشنهادي متن تصويب د

معلوماتو دغو   منطقًاتصميم نيولو لپاره  
 . لري ضرورتته 
يا  تشرک مسؤوليتمحدودال ستر د -
غړو په وړاندې   د هیئتمديره  هغه د د

 . موجود وي
 سعتر   مرکزي ثبعت دفتعر د   د (۵)
 په واسعطه  شرکت مسؤوليتالحدودم
درج  ( فقره کعې د ٣په ) ې مادېدد

له وړاندې کولو وروسته   شويو سندونو
 ،کې تر په  ورځو (۱۴) څوارلسو د

 د هکلعه ددغو سندونو په  کوالى شي
 له ګټو سره شرکت  مسؤوليتالمحدود

موافعم   پيشنهادي متن د تصويب د د
  نظريې د هکلهوالي  يا نه موافم والي په 

 خپلعې    پعه اسعتثني  له وړاندې کولو 
  مسؤوليتالدودعمح ېععنظري ېليکل

 پعه هغعه    .وړاندې کعړي  شرکت ته
 مرکزي ثبت دفتعر  د صورت کې چې

 نگردد، دلیل آن.
 ر معلومات دیگری که:ه -٤
با در نظرداشت منعاف    سهامداران -

المسعؤولیت بعزرگ   شرکت محدود
جهت اتخاذ تصمیم در معورد معتن   
پیشنهادی تصویب منطقعًا بعه ایعن    

 .معلومات ضرورت دارند
المسعؤولیت  نزد شعرکت محدود  -

بزرگ یا اعضای هیئعت معدیره آن   
 موجود باشد.

الل ع( دفتر ثبت مرکعزی در خع  ٥)
( روز بعد از ارایه اسناد 1٤)چهارده 

 ( ایععن مععادۀ ٣) ۀمنععدرج فقععر
المسعؤولیت  توس  شعرکت محدود 

  تواند نظریات کتبی خویش بزرگ، می
را به استثنای ارایه نظریعه در معورد   

 ا نبععودن مععتن یععموافععم بععودن 
 پیشععنهادی تصععویب بععا منععاف   

المسؤولیت در معورد  شرکت محدود
 اسععناد مععاکور بععه شععرکت   

یت ارایعه نمایعد. در   المسؤولمحدود
صورتیکه دفتر ثبت مرکعزی چنعین   
 نظریعععات را بعععه شعععرکت  
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 مسعؤوليت محدود الدغه شان نظريې 
 ه نظريې دشرکت ته وړاندې کړي، دغ

رتيا او په له خب دوېجوړ د مجم  عمومي
تشعريحاتي   لعه اړونعدې   هغې پورې
ونډه والعو تعه    ره يوځاىاعالميې س

 . کېږي استول
 د  سره سمحکمونو له  ددې مادې (۶)

ګټعو تضعاد    د غعړي  د هیئتمديره 
،  په تصويب سره کي اساسي معاملېلرون
 د مکلعف دى  يسئع ر هیئتمديره  د

دګټو تضاد لرونکي   دغړي هیئتمديره 
له اجرا کولو وروسته په  اساسي معاملې
.  ړيکډه وال خبرعع، ونلنډ وخت کې

 :موارد شامل دي ېالند برتيا کېخ
اساسعي   ضاد لرونکعي ت دګټو د -1

 . ياتئجزمعاملې 
ګټو  تضاد  غړي د د هیئتمديره  د -2

اجرا کولعو   د لرونکي اساسي معاملې
 . ټهېن
ګټو پعه   د غړي د هیئتمديره  د -٣ 

سعي معاملعه کعې     اسا تضاد لرونکي
 . ياتئدمتضادو ګټو جز

ه والو پعه  ونډلرونکو شرايطو  د -٤

 المسععععؤولیت ارایععععه محدود
نماید، این نظریات توام بعا اطالعیعه   
 تعععدویر مجمععع  عمعععومی   
 و اعالمیععه تشععریحاتی مععرتب    
 آن بعععه سعععهامداران ارسعععال 

 گردد. می
( با تصویب معامله اساسعی دارای  6)

مطعابم  تضاد مناف  عضو هیئت مدیره 
 ، رئعیس هیئعت   هاحکام ایعن معاد  

 اسعرع  مدیره مکلعف اسعت بعه    
بعد از اجرای معاملعه اساسعی    وقت

 دارای تضاد منعاف  عضعو هیئعت    
مدیره، سهامداران را مطلع  سعازد.   

 باشد: میاطالعیه شامل موارد ذیل 
جزئیات معامله اساسی دارای تضاد  -1

 .مناف 
 تاریخ اجعرای معاملعه اساسعی     -2

 د منعاف  عضعو هیئعت    دارای تضا
 .مدیره

جزئیات مناف  متضاد در معاملعه   -٣
اساسی دارای تضاد مناف  عضو هیئت 

 .مدیره
 تاریخ تصویب معاملعه اساسعی    -٤
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ګټعو   د غړي د هیئتمديره  واسطه  د
تصويب  رونکي  اساسي معاملې دتضاد ل

 . ټهېن
مالي صورت حساب  برابرول او  د

  )تسلیمول(سپارل
  :يو پنځوسمه ماده 
اړوند  شرکت مسؤوليتالمحدود (۱)

ت حسابونه د مالي کال تعر  صور مالي
مالي کال  چې  د ورځې پورې ۍوروست

  د پععورېتععر وروسععتۍ ورځععې  
 د بيالنس او د مالي کال لپعاره  ۍشتمن

ګټعې او  د شرکت مسؤوليتالمحدود
 ۍکلن د تاوان  صورت  پکې شامل دى

لږ تر  دو څخهېعمومي غونډې له جوړ
ټولو  ورځې مخکې (۱۵) لږه  پنځلس

کې   مجم په عمومي  ونډه والو ته چې
 .استوي، دګډون حم لري

  معععالي صعععورت حسعععاب د 
 وټولع د رکت شع  مسؤوليتالمحدود
او دحسعابدارۍ    ید لرونکی  وتآاجرا
حسابدارۍ   چې د  سره سممعيارونو له 
  هیئععت بععین المللععي معيععارونو د د

 دارای تضاد منعاف  عضعو هیئعت    
 مدیره، توسع  سعهامداران واجعد    

 شرای .
 حساب   ی صورتععتهیه و تسلیم

 مالی
 یکم: و  پنجاه ۀماد
سععؤولیت الم( شععرکت محدود1)

را الی  مربوطهای مالی   حساب  صورت
مالی که شامل بعیالنس   روز اخیر سال

معالی و   ی الی روز اخیعر سعال  یدارا
صععورت نفعع  و ضععرر شععرکت  

معالی    محدودالمسؤولیت برای سال
( روز 1٥باشد، را حداقل پعانزده )  می

قبل از تدویر مجم  عمومی ساالنه بعه  
تمام سهامداران که حم اشعتراال در  

م  عمعومی را دارنعد، ارسعال    مج
 نماید.  می

حساب معالی حعاوی تمعام      صورت
اجراآت شرکت محدودالمسعؤولیت  
بوده و مطابم معیارهای حسابداری که 

المللعی معیارهعای    توس  هیئت بین
 گعردد تهیعه    حسابداری تعیین معی 
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 برابعر او د  کېعږي ټاکعل   په واسطه
ه شرکت څخه بهر  ل مسؤوليتالمحدود

 . کېږي بررسي پواسطهپلټونکي  د
 ، دفترونو اوراپور مالي پلټنې د د (۲)

، ي صورت حسابونهمالبقو په ګډون سوا
په ثبعت   شرکت مسؤوليتالمحدود د

عمعومي   د شوي مقر کې دونډه والو
  لعږ تعر لعږه     دو څخهېله جوړ مجم 
 بررسعۍ  ورځې مخکې د (۱۵)پنځلس
ونډه والو په واال کې  ورکول  د لپاره
 . کېږي

په ګعډون د   د راپوردمالي پلټنې  (۳)
ي صورت مال هماغه کال  تصويب شوى

 مسعؤوليت الودحساب، د سعتر محد 
دو ېمالي کال له پاى ته رسع  د شرکت

په بهيعر  څخه وروسته  دشپږو مياشتو 
 .ږيېکې  ثبتپه دفترمرکزي ثبت  کې  د

دغعړو حقعوق او    هیئتدمديره  
 امتيازونه 

 :دوه پنځوسمه ماده 
دغړو حقوق او امتيازونه   هیئتمديره  د
  او د پععه وړانععديز هیئععتمععديره  د

و توس  مفتش خعارج از شعرکت   
 محدودالمسعععؤولیت بررسعععی  

 گردد. می
 مععالی  هععای  حسععاب ( صععورت2)

به شمول گزارش مفتش مالی، دفاتر و 
( روز 1٥سوابم شرکت حداقل پانزده )

 قبععل از تععدویر مجمعع  عمععومی  
شده شعرکت   داران در مقر ثبتسهام

المسؤولیت جهت بررسی بعه  محدود
 دسععترس سععهامداران گااشععته   

 شود. می
حساب مالی تصویب شده  ( صورت٣)

همان سال به شمول گزارش تفتعیش  
الل شش ماه بعد از پایعان  مالی، در خ

المسؤولیت مالی شرکت محدود  سال
گ در دفتر ثبت مرکعزی ثبعت   بزر
 گردد می

 حقععوق و امتیععازات اعضععای 
 هیئت مدیره

 دوم: پنجاه و ۀماد
حقوق و امتیازات اعضای هیئت مدیره 
به پیشنهاد هیئت معدیره و تصعویب   
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تصويب  ټاکعل  په  مجم  ه والو  دنډو
 . کېږي

د  شعرکت  مسؤوليتدمحدود ال
 سوابقو ساتنه 

  :درې پنځوسمه ماده
دالزمعو   مکلعف دى  هیئعت مديره 

ره ېدفترونو په ساتنې سعرب  سوداګريزو
  :وساتي سندونه او سوابم هم ېالند
ثبت دفتر چې  د د هغو ونډه والو -۱

 ه وال نوم، پته او دهر ونډ د په هغه کې
 . شوې دهونډې اندازه ثبت 

دفتعر    غړو دثبت د هیئتمديره  د -۲
او  هر غړي  نوم، پته چې په هغه کې د

  .ټه ثبت شوې دهېن ياو استعف تقرر د
 د چعې  مبدياتو سعوا ألومړنيو ت د -۳

 د هغعې  او د ورکړې د وونډ پانګې د
 . صورت موندلی دی زياتوالي لپاره

  هیئعت معديره   ونډه والو او د د -۴
 ښه. ېدغونډو  پ

اب چې کال هغه مالي صورت حس -۵
 .کېږي ېوړاند ونډه والو ته په کال

  

 مجمععع  سعععهامداران تعیعععین 
 گردد. می

نگهععداری سععوابم شععرکت  
 دودالمسؤولیتمح
 سوم: پنجاه و ۀماد

هیئت مدیره مکلف است بعر ععالوه   
نگهداری دفاتر تجارتی الزمه، اسناد و 

 سوابم ذیل را نیز حف  نماید:
دفتر ثبت سهامداران کعه در آن   -1

اسم، آدرس و تعداد سهام هر سهامدار 
 .ثبت گردیده است

دفتر ثبت اعضای هیئت مدیره که  -2
اریخ تقعرر و  در آن اسم، آدرس و تع 

 .استعفای هر عضو ثبت گردیده است
دیات کعه بعرای   أسوابم اولین ت -٣

پرداخت سهام سرمایه و افعزایش آن  
 .صورت گرفته است

جلسعات سعهامداران و    رویداد -٤
 .هیئت مدیره

حساب مالی که ساالنه به   صورت -٥
 گردد. سهامداران ارایه می
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  (استخدام) ګمارلولينو ؤمس د 
  :څلور پنځوسمه ماده

  والى شي دععک هیئت ديرهعم( ۱)
ولين  ؤشرکت مسع  مسؤوليتالمحدود

استخدام کعړي،   او نور کارکوونکي
بعل ډول   اسنامه کعې په اس چې خودا

 . وي شوې تصریح
 شعرکت د  مسؤوليتد المحدو د (۲)

 ۍتصد ، دکارکوونکو رتبهولينو اوؤمس
له  هیئتدمديره  دوره، دندې او واکونه

 . کېږيټاکل  لوري
وليت شععرکت  ؤمسععمحدودال د (۲)

په يوه وخت کې   ولين کوالى شيؤمس
زياتې دندې ولري  له يوې دندې څخه

غړيتوب هم ترالسعه   هیئتمديره  او د
 کړي.

 ؤوليتمسععالپععه سععترو محدود (۴)
شي کوالى  چې شرکتونو کې، شخص ن

 مسؤوليتمحدود ال په يوه وخت کې د
بعل   رياست او هیئتمديره  د شرکت
 .غاړه ولري رپ ستاجرايي ُپ

 

 استخدام مسؤولین
 چهارم: پنجاه و ۀماد
ولین و ؤتواند مس ( هیئت مدیره می1)

 سعععایر کارکنعععان شعععرکت  
المسؤولیت را استخدام نماید، محدود

مگر اینکه در اساسنامه طور دیگعری  
 باشد.  تصریح شده

( رتبه، دوره تصعدی، وظعایف و   2)
ولین و کارکنان ؤهای مس  تعصالحی

المسؤولیت از طعرف  شرکت محدود
 گردد. هیئت مدیره تعیین می

 ن شععععرکتولیؤ( مسعععع٣)
 توانند همزمعان   المسؤولیت میمحدود

بیش از یک وظیفه داشته و عضعویت  
 هیئععت مععدیره را نیععز کسععب  

 نمایند.
هععای محععدود    ( در شععرکت٤)

تواند  المسؤولیت بزرگ، شخص نمی
ئت مدیره و سمت همزمان ریاست هی
المسؤولیت محدود دیگراجرائی شرکت

 را بعهده داشته باشد. 
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  جبرانلګښتونو  د يددعو
  :پنځه پنځوسمه ماده 
 يري شخص  په يوه دععو ېکه چ (۱)

 ،جزايعي  ،معدني  دعوي که دغه ،کې
 دي )ره کول  وترس څېړنو اداري يا د
( له دې املعه  په استثني يمشتقي دعو

  د کعې  ېعر يعا پعه ت  چې پعه اوس  
معديره   د شرکت مسؤوليتالمحدود
 ي، ددعوول ويؤمس غړى او يا هیئت
فيس  پعه   دمداف  وکيل  شي، د یلور

محکمعې   د لګښتونه، يګډون ددعو
، جريمه او هغه پيسې چعې د  لګښتونه

  لعوري روغې جوړې لپاره  دشخص له 
  ، دشععوي دي لړورکععواقعععًا 
دوه  خوا شرکت له  مسؤوليتالمحدود
، پعه دې  کېږيته ورکول  هغه  یم ځل

وظيفوي واال   شخص  د شرط چې  د
نيت  حسنعمل له  د هغهپه حدودو کې 

 مسؤوليتالمحدوداو د وي یوځایسره 
 د ،ولري مطابقتله ګټو سره  شرکت

شخص پعه   د و په اړوند وجزايي دعوا
  ابارتکعع سععرغړونې واسععطه  د

 جبران مصارف دعوی
 پنجم: پنجاه و ۀادم
( هرگاه شخصی در یک دععوی،  1)

خواه این دعوی مدنی، جزایی، اداری 
یا انجام تحقیقات باشد )به اسعتثنای  
دعوی مشتم(، بر مبنای اینکه در حال 
یا گاشته عضو هیئت معدیره و یعا   

ول شرکت محدود المسعؤولیت  ؤمس
 بوده، طرف دععوی قعرار گیعرد،    
 مصععارف دعععوی بععه شععمول   

ل مداف ، مصارف محکمعه،  فیس وکی
جریمه و مبالغی که جهت مصالحه از 
 طععرف شععخص واقعععًا پرداخععت 

شعرکت   جانعب اسعت، از    گردیده
 محععدود المسععؤولیت بععه وی   

 گععردد،  دوبععاره پرداخععت مععی 
 مشروط بعر اینکعه عمعل شعخص     
 در حععدود صععالحیت وظیفععوی  

نیت بوده و با منعاف    م با حسنأوی تو
بقعت  شرکت محدود المسؤولیت مطا

ی یباشد، در رابطه به دعاوی جزا  داشته
هیچ شبهه در مورد ارتکعاب تخلعف   
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شبهه  شتون ونعه   ډولڅ ېه هکله،په 
 . لري
شرکت کوالى  مسؤوليتالمحدود (۲)

 هغععه شععخص لګښععتونه  شععي،  د
، اوس يعا پعه   رو وختونعو ېچې په ت

   يراتلععونکې کععې دمشععتقه  دعععو
شرکت په نامه،   مسؤوليتالمحدود د

رو ېع اوس يا په ت هغهچې  په دې بنسټ
 د شعرکت  مسؤوليتالمحدود د کې

دده  ول دى،ؤيا مس ړىغ هیئتمديره 
کړي،  جبراناقامه شوې ده،  پرخالف

 د مداف  وکيل په دغو لګښتونو کې د
لګښتونه او هغه  يدعو ن دفيس په ګډو
 د واقععاً پعه   دفاع لپاره د پيسې چې
په  ،شوې دي لورکړ لوريشخص له 

 شخص عمل په ښعه  د دې شرط چې
 وي او د یوځعای  نيت سعره  )حسن(
 ه ګټو سرهشرکت ل مسؤوليتالمحدود
 . ولري مطابقت

شرکت کوالى  مسؤوليتالمحدود( ۳)
د فيس په ګعډون    مداف  وکيل ، دشي

  چعععې د لګښعععتونه يددععععو
معديره   د شرکت مسؤوليتالمحدود

 توسععع  شعععخص موجعععود  
 نباشد.

المسععؤولیت ( شععرکت محدود2)
مصارف شخصی را کعه در   ،تواند می

 ده، دعوی ععته، حال یا آینععگاش
 مشعععتم بعععه نعععام شعععرکت 

 المسععؤولیت، بععر مبنععای  محدود
اینکه وی در حال یا گاشعته عضعو   

 ول شعرکت  ؤا مسع یع مدیره هیئت 
المسؤولیت بوده، علیه وی اقامه محدود

گردیده است، جبعران نمایعد. ایعن    
مصارف شامل مصارف دعوی به شمول 
فیس وکیل مداف  و مبالغی که جهعت  
مصالحه و دفاع از طرف شخص واقعًا 
پرداخت گردیده است، مشروط بعر  

نیعت   م با حسنأاینکه عمل شخص تو
  بععوده و بععا منععاف  شععرکت   

المسؤولیت مطابقعت داشعته   محدود
 باشد.

( شرکت محعدود المسعؤولیت   ٣)
شمول ه برا مصارف دعوی  ،تواند می

 فیس وکیل معداف  کعه از طعرف    
 ول یععا عضععو هیئععت   ؤمسعع
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پعه   لوريول يا غړي له ؤمس د هیئت
يعا د   و، اداري دععواو ، جزاييمدني

 له هغه څخهړنو په ترسره کولو کې ېڅ
ې له ، دمحکمصورت موندلی کې دفاع
دو ېوروستي حکم لعه صعادر   د لوري
، په دې شرط چې  کړي جبران مخکې
ژمنعه   غعړى  یادشوی يا ولؤدغه مس
لګښتونو پعه   د ې مادېددچې وکړي 
نه مستحم والي پعه   شخص د د جبران
حکم   تيععروسو دې عمحکم د هکله

 ل، ورکعړ دو په صورت کېېصادر د
  مسعؤوليت الرته محدودېب پيسې ېشو

پورتنيعو   ې کعړي. مسترد شرکت ته
  مسعؤوليت المحدود اشخاصو تعه د 

 ،ښتونو ورکولګل شرکت په واسطه  د
چعې  صورت مومي شرطونو تر الندې 
غعه الزم  ه شرکت مسؤوليتالمحدود
 . وبولي

د لګښعتونو   پربنسټې مادې دد( ۴)
او پيشعکي   په هغو حقوقعو  رانولجب

يا د پيشکي  د جبرانورکړه دلګښتونو 
 اصعو د و اشخغوښعتوونک  دورکړې 

چعې دغعه    دي معنامستحم بللو په 

المسعؤولیت در  ودمدیره شرکت محد
در دعاوی مدنی، جزایی،  ویدفاع از 

 اداری یعععا انجعععام تحقیقعععات 
  صورت گرفته، قبل از صدور حکعم 

یی از طرف محکمه جبران نمایعد،  نها
ول یعا عضعو   ؤاینکه مس مشروط بر

ماکور تعهد نماید کعه در صعورت   
 نهععععایی   صععععدور حکععععم

   محکمه مبنعی بعر ععدم مسعتحم    
 بععودن شععخص بععه جبععران    

، مبالغ پرداخت شده همصارف این ماد
 را دوبعععاره بعععه شعععرکت   

المسؤولیت مسعترد نمایعد.   محدود
 پرداخت مصعارف توسع  شعرکت    

المسععؤولیت بععه اشععخاص محدود
 الاکر، تحت شرایطی که شرکت  فوق

المسؤولیت آنعرا الزم دانعد   محدود
 گیرد. صورت می

( جبران و پرداخت پیشکی مصارف ۴)
بر اساس این مادۀ به معنعی مسعتحم   

کننعده    دانستن اشخاص درخواسعت 
جبران مصارف یا پرداخعت پیشعکی   
مصارف، به حقوقی که این اشعخاص  
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يوه موافقه ليک،  اشخاص کوالى شي د
ونډه والو درايې او يا تعر   د ،قرارداد

ې په دې مستحم شي، نورو مواردو الند
  مسعؤوليت ال. محدودشامل نعه دي 

  د شعععرکت کعععوالى شعععي 
معديره   د شرکت مسؤوليتالمحدود
 او ي، کارکوونکولؤغړي، مس د هیئت

، دغه اشخاص  ۍنمايندګ يا استازي  په
بيمه کړي  ونو په وړاندېمسؤوليتهغو  د

دوظيفوي واال په حدودو   يدو چې د
 . کېږيمتوجه  دغو اشخاصو ته کې
درج شعويو   د په دې ماده کعې ( ۵)

لګښتونو پيشکي ورکعړه دشعخص   
 د دو وروسعته ېددندي له پاى ته رسع 

معديره   شرکت د مسؤوليتمحدود ال
 موميدوام  مول په توګه هؤيا مس هیئت
 د ، وصي يا متولي تعه هغوى ورثه او د
په تصويب  د چې ، خوداوړ دي ءاجرا

 .يشوى و تصریحوخت کې  بل ډول  
 
 
 

ک موافقتنامه، قرارداد، توانند تحت ی می
رای سهامداران و یا سایر موارد، بدان 

باشعد. شعرکت    مستحم گردند، نمی
توانعد بعه    محدود المسؤولیت معی 

نمایندگی از عضعو هیئعت معدیره،    
و یا نماینده شرکت  کنول، کارؤمس

المسؤولیت، این اشخاص را در محدود
 هععای کععه   برابععر مسععؤولیت 

 آنهعا در حدود صالحیت وظیفعوی  
گردد، بیمه  توجه اشخاص ماکور میم

 نماید.
( پرداخت پیشکی مصارف مندرج ٥)

بعد از ختم وظیفعه شعخص    هاین ماد
بحیث عضو هیئت مدیره یا مسعؤول  
شرکت محدود المسؤولیت نیز دوام 
نموده و برای ورثه، وصی یا متولی آنها 

باشد، مگعر اینکعه در    می ءقابل اجرا
زمان تصویب طوری دیگعر تصعریح   

 باشد.  یدهگرد
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 اتم فصل
 مجم دونډه والو عمومي 

 دونډه والو غونډې 
  :شپږ پنځوسمه ماده

شععرکت   مسععؤوليتالمحدود د (۱)
ونډه  کې د مجم دونډه والو په عمومي 

 ۍعمومي غونډه او کلنوالو فوق العاده 
  :ږيېعمومي غونډه شامل

 د عمومي غونډه ۍکلن ونډه والو د -۱
هر مالي  د شرکت مسؤوليتالمحدود

څلورو  د دو وروستهېکال له پاى ته رس
غه وخت چعې   ه کې يا تر مياشتو په 

شعوې   اټکل دشرکت په اساسنامه کې
په هرمالي کال کې يعو   .ږيې، جوړهد

دل ېع جوړ لنۍ عمومي غونډېدک ځل
 .حتمي دي

فوق العاده عمعومي   ونډه والو د -۲
يوې موضوع  تصويب  غونډه کله چې د

 دونډه والو د بحث هکلههغې په  يا د
اړتیا پیعدا  دو مخکې ېله جوړ ېغونډ
 . ږيې، جوړکړي

کلنععۍ عمععومي غونععډې  د   (۲)

 فصل هشتم
 مجم  عمومی سهامداران

 جلسات سهامدارن
 ششم: پنجاه و ۀماد
مجم  عمومی سهامداران شرکت ( 1)

المسؤولیت شامل جلسه عمومی محدود
فوق العاده و جلسه عمعومی سعاالنه   

 سهامداران می باشد:
 جلسعععه عمعععومی سعععاالنه  -1

سهامداران در خالل چهار ماه بععد از  
 الی شععرکت معع خععتم هععر سععال

ی کعه در  المسؤولیت یا زمانمحدود
 اساسنامه شرکت پیشبینی شده است،

گردد، تدویر جلسه عمعومی   دایر می
 مالی یکبار حتمعی   ساالنه در هر سال

 است.
جلسععه عمععومی فععوق العععاده  -2

 یعک  سهامداران زمانیکعه تصعویب  
موضوع یا بحث در مورد آن قبعل از  
تدویر جلسه سعهامداران ضعرورت   

 شود. دایر می گردد،
( جلسععات عمععومی سععاالنه در 2)
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پعه ثبعت    شرکت مسؤوليتمحدودال
نورو ځايونو کعې  يا په هغو  شوي مقر

مديره  ( چې دپه دننه يا بهر)دافغانستان 
ږي. ې، جوړکېږيپه واسطه  ټاکل  هیئت

 داړيکعو د  څخه له لرې واټن غونډې
له انون ددې ق وسايلو له الرې مينولو دتْا

 . داى شيېجوړ سره سمحکمونو 
عمعومي  فوق الععاده   رېېکه چ (۳)

پعه   غونډې او کلنۍ عمومي غونعډې 
په مشخص ځاى او وخت اساسنامه کې 

کار په کلنيعو  غه د ،شينجوړې  کې
و په فوق العاده  عمومي عمومي غونډو ا

نو په نيول شويو تصميمو د غونډو کې
 . لريزه نېاعتبار باندې اغ

 مينول أداړيکو ت له لرې واټن څخه 
  :اووه پنځوسمه ماده

 د ،هیئتيا مديره  رې  اساسنامهېکه چ 
چې  هغو کړنالرو په پام کې نيولو سره

 هکلعه په دې  لوري له هیئتمديره  د
، ونډه وض  شوې دي، اجازه ورکړي

هغه قانوني اسعتازي    یهغو او د وال
چې په فوق العاده  عمومي غونډو او په 

 شعععده شعععرکت   مقرثبعععت
 ا در سایر محالت یالمسؤولیت محدود

)خارج یا داخل افغانستان( که توس  
، دایعر  شعود  هیئت مدیره تعیین معی 

گردد. جلسات از طریعم وسعایل    می
مین ارتباط از فاصله دور طبم احکام أت

 تواند. این قانون، دایر شده می
ه جلسات عمومی فوق العاده ( هرگا٣)

و جلسات عمومی ساالنه در محعل و  
اساسنامه دایعر   درشده  زمان مشخص

نگردد، این امر بر اعتبار تصامیم اتخاذ 
شده در جلسات عمعومی سعاالنه و   
 جلسات عمومی فوق الععاده تعاثیر   

 ندارد.
 مین ارتباطات از فاصله دورأت

 هفتم: پنجاه و ۀماد
ئت معدیره، بعا   اساسنامه یا هی هرگاه

درنظرداشت طرزالعمل هعای کعه از   
طرف هیئت مدیره در این مورد وض  
گردیده است، اجازه دهند، سهامداران 
و نمایندگان قانونی آنها که در جلسات 

 جلسععات العععاده  ق وفعععمععومی 
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  حضورفزيکي  کلنيو عمومي غونډو کې
له تيلفون يا ويديو  لري ، کوالى شين

کنفرانس څخه په استفادې سره له لرې 
و وسايل مينولو دأت واټن څخه  داړيکو د

، په ه الرې په غونډو کې ګډون وکړيل
 هاو رايع  کېږي ګڼلغونډو کې حاضر 

 .دې ورکړي
 فوق العاده عمومي غونډې 

 :اته پنځوسمه ماده
فوق العاده عمعومي   دونډه والو (۱)

داى ېجوړ کې نوتوحال ېه الندغونډه پ
 :شي
 د هغه شخص يا د  هیئتمديره  د -۱

له اساسنامې  د  بلنې په صورت کې چې
 . بلنې حم ولري د سره سم نوحکمو

  د په هغعه صعورت کعې چعې     -۲
شرکت  په سلو کې  مسؤوليتالمحدود

يوه  يا له  پانګې د (۱۰) لسو لږ ترلږه  د
، ونډه وال ييوه څخه زيات کنترولوونک

غونعډې    ونډه والو د په ليکلي ډول د
  یادشعوی  دو غوښتنه وکعړي، ېدجوړ
 ونډه والو يا ،  دټه ولريېليک  نغوښتن

 عمععومی سععاالنه حضععور فزیکععی 
مین أتوانند از طریم وسایل ت ندارند می

 فاده ازر بعا اسعت  ارتباط از فاصله دو
 لفععون یععا ویععدیو کنفععرانس در یت

جلسات در جلسات اشتراال نمایند، 
 حاضععر محسععوب گردیععده و   

 رای دهند. 
 جلسات عمومی فوق العاده

 هشتم: پنجاه و ۀماد
( جلسععه عمععومی فععوق العععاده 1)

 شعده سهامداران در حاالت ذیل دایر 
 تواند: می
در صورت دعوت هیئت مدیره یا  -1

ساسنامه حعم  شخصیکه طبم احکام ا
 باشد. دعوت را داشته

در صورتیکه یک سهامدار یا بیش  -2
ل کننده حد اقل واز یک سهامدار کنتر

( در صد سعرمایه شعرکت   1٠ده )
 محععدود المسععؤولیت، تععدویر   
 جلسععه سععهامداران را بصععورت  
 کتبی درخواست نماید. درخواسعت 

دارای تاریخ بعوده، توسع     متاکره
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پعه واسعطه     د غوښتوونکو ونډه والو
عمومي غونډې  وي او د یالسليک شو

، کېږي توضیح دو موخې پکېېجوړ د
کوالى شي ټيټعه فيصعدي     امهاساسن
 . وټاکي

، په فوق العاده عمومي غونډه کې (۲)
رايې او تر  تر بحث ې هغه موضوعزيوا
چعې   داى شيېستنې الندې نيول کیاخ

دو په ېجوړ کې دغونډې دمخکې له مخ
 يې  يادونه شوې وي، خودا خبرتيا کې

 . ونډه وال بل ډول موافقه وکړي چې
هغو ونډه والو   دلرونکو شرايطو  د (۳)
فعوق   ټه چې دېثبت ن د  لپارهټاکنې  د

العاده عمعومي غونعډې دجوړولعو    
 ، دتنې مسععععتحم ديدغوښعععع

ونډه والو  د شرکت مسؤوليتمحدودال
ټعې  ېن ثبعت د  د ثبت په دفتر کعې  د
 یادشعوی . کېعږي ټاکعل   ،ربنسټپ

ټه لري چې په هغه کعې  ېليک نغوښتن
شرکت ته بلنليک،  مسؤوليتمحدود ال

هغې  د غوښتونکو ونډه والو په واسطه د
  یرسععيدل ،لععه السععليک وروسععته

 .دى

 ءی امضاهامدار یا سهامداران متقاضس
و اهداف تدویر جلسه عمعومی در آن  

 گععردد. اساسععنامه  توضععیح مععی
تواند فیصدی پعایینتری را تعیعین    می

 نماید.
( در جلسات عمومی فوق الععاده،  ۲)

صرف آن موضوع مورد بحث و رای 
تواند که قبال در  گیری قرار گرفته می

باشعد،   اطالعیه تدویر جلسه ذکر شده
دیگعری   مگر اینکه سهامداران طوری

 نمایند.  توافم
( تاریخ ثبت جهت تعیین سهامداران ٣)

واجد شرای  که مستحم درخواسعت  
 الععاده  فعوق  تدویر جلسه عمعومی 

باشند، بر اساس تاریخ ثبت در دفتر  می
 ثبعععت سعععهامداران شعععرکت 
 محععدود المسععؤولیت، تعیععین   

معاکور دارای   درخواستگردد.  می
 باشععد کععه در آن  تععاریخی مععی

 ه شعععرکت دعوتنامعععه بععع 
ی محدود المسؤولیت، متعاقب امضا 

آن توس  سهامداران متقاضی، وصول 
 نموده است.
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فوق العاده عمومي غونډې  په هغه   (۴)
ى کې چې په اساسنامه کې  مشخص ځا
 ېپه واسطه  ټاکل شو هیئتمديره  د يا

 اړيکعو د  د وي، له لرې واټن څخعه 
 د اشعتراال  ېالرله وسايلو  د مينولوأت

  حکمونعو لعه  ددې قانون  ،په ګډون
 . ږيېجوړ سره سم،

  پربنسععټحکععم  د د محکمععې
 دغونډو جوړول 
 :نهه پنځوسمه ماده
کې نوتوحال ېه په الندسوداګريزه محکم

والو دغونعډې پعه    دونډه  کوالى شي
  :جوړولو حکم وکړي

صورت کې چعې کلنعۍ    ۀهغپه  -۱
  د نونعمععومي غونععډه ددې قععا  

 سره سم،حکم له شپږ پنځوسمې مادې 
 . نه وي جوړه شوې

صورت کې چې يو ونعډه   ۀپه هغ -۲
 جه دليل سره ددې قعانون د ؤوال په م

 د سره سم،حکم له  اته پنځوسمې مادې
غوښعتنه    جوړولعو  عمومي غونډې د

غوښتنې   عمومي غونډه د کړې وي خو

( جلسات عمومی فوق الععاده در  ٤)
 محلعععی کعععه در اساسعععنامه  
مشخص یا توس  هیئت مدیره تعیعین  

شمول اشعتراال از  ه باشد، ب  گردیده
مین ارتباط از فاصله دور أطریم وسایل ت

  طبععم احکععام ایععن قععانون، دایععر
 .گردد می

تدویر جلسات به اسعاس حکعم   
 محکمه

 نهم: پنجاه و ۀماد
تواند  می ذیلمحکمه تجارتی در حاالت 

 به تدویر جلسعه سعهامداران حکعم    
 نماید:

 در صععورتی کععه، جلسععه    -1
 عمومی ساالنه مطعابم حکعم معادۀ    

 ششم این قانون دایر نگردیده پنجاه و
 .باشد 

در صورتی که، یک سهامدار بعا   -2
ل مؤجه درخواست تدویر جلسعه  دلی

 مععادۀ حکععم عمععومی را مطععابم 
 ولعی  نموده این قانون تمشه پنجاه و

 الل سه ماه بعد عی در خعجلسه عموم
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دريو مياشتو په  وروسته د ټې څخهېله ن
 . کې جوړه شوې نه وي تر 
تصعميم   دو پرتهېله جوړ ېغونډ د

 نيول 
  :تمه مادهېشپ
نې چې ددې قانون  هغه موضوعګا( ۱)

  هکلعه هغو په  د سره سمحکمونو له 
دونډه والو دغونډې پعه   تصميم نيول

په هغو کعې    دو پورې اړه ولريېجوړ
دو پرته ېړغونډې له جو د تصميم نيول

چعې   جواز لعري  په هغه صورت کې
د تصويب په ليکلي ډول شوى وي او 

والو په واسعطه    ونډه لرونکوشرايطو 
 . السليک شوى وي

فقره کې درج ( 1) ددې مادې په( ۲)
، پعه  ې لرونکی دیټېن دتصويب  یشو

هغو ونعډه   ږي او دېليکلي ډول برابر
چعې   کېعږي السليک  والو په واسطه

 و الزم د ۀلږ تر لږ لپاره تصويب یادشوي
 . د شمېر لرونکي وي وونډ
رې دونډه والو په واسعطه   ېکه چ( ۳)

ليکلى تصميم له الزم نصعاب څخعه   

 از تاریخ درخواست دایعر نگردیعده  
 باشد. 

 اتخععاذ تصععمیم بععدون تععدویر 
 جلسه 

 شصتم: ۀماد
ی که طبم احکام این عع( موضوعات1)

 قانون اتخعاذ تصعمیم در معورد آن    
 منوط به تدویر جلسعه سعهامداران   
 باشد، اتخعاذ تصعمیم در آن بعدون    
 تععدویر جلسععه در صععورتی جععواز 
 دارد کععه تصععویب طععور کتبععی  
صورت گرفته و توسع  سعهامداران   

   گردیععده ءواجععد شععرای  امضععا
 باشد.

  ه( این ماد1) ۀ( تصویب مندرج فقر2)
 کتبععی  طععوردارای تععاریخ بععوده، 

 ی کعه  و توسع  سعهامداران   ترتیب
دارنده حداقل تعداد سهام الزم جهت 
  ءتصععویب مععاکور باشععند، امضععا

 می گردد.  
( هر گاه تصعمیم کتبعی توسع     ٣)

 سععهامداران بععا تعععداد سععهام   
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نيول شعوى   رېمو ونډه والو په شمدک
په لنډ وخعت   هکلهموضوع په  د ،وي

ونډه  له الرې  نورو خبرتيا يکې د ليکل
 . کېږيخبر ورکول  والو ته

درج شعوي   لپه دې ماده کې ټو (۴)
 ښوکې دېليکلي تصميمونه دغونډو په پ

 هغو د ساتنې  يا په سوابقو کې د هغو د
شرکت  مسؤوليتال، محدودلپاره ثبت
 . کېږي استول ته
تصميم  د دو پرتهېغونډې له جوړ د( ۵)

ونډه والو  لرونکو شرايطو د لپارهنيولو 
ټه ېهغه ن ټه،ېد ثبت ن منظوردتشخيص په 
  یعه وال ليکلډعععون يده چې لومړ

چې په  ، خو داتصويب السليک کوي
 ېشو تصریح بل ډول په اساسنامه کې

 . يو
وه ليکلي ي ، دکوالى شي ونډه وال( ۶)

  تصععميم مخکععې لععه دې چععې  
شرکت دتصعويب   مسؤوليتالمحدود
ر ترالسه کړي  ېالزمو موافقو شم د لپاره

په ليکلي  شرکت ته مسؤوليتالمحدود
 اسعتولو په ليک دو غوښتنېرېت ډول د

 . کړيرې، تڅخه سره له خپلې موافقې

 کمتر از نصاب الزم اتخعاذ گردیعده  
 باشععد، موضععوع بععه اسععرع    

وقت از طریم اطالعیه کتبی به اطالع 
 شود. سایر سهامداران رسانیده می

 هصامیم کتبی مندرج این ماد( تمام ت٤)
یا  رویداد جلساتجهت حف  آن در 

 ثبععت آن در سععوابم، بععه شععرکت 
 المسعععؤولیت ارسعععال  محدود

 می گردد. 
منظعور تشعخیص   ه ( تاریخ ثبت ب٥)

سهامداران واجد شرای  جهت اتخاذ 
تعاریخی   ،تصمیم بدون تدویر جلسعه 

است که اولین سهامدار تصویب کتبی 
در  گعر اینکعه  نماید، م می ءرا امضا
 طور دیگری تصریح گردیده اساسنامه

 باشد. 
از موافقعه   ،توانعد  ( سهامدار می6)

 خععویش مبنععی بععر یععک تصععمیم 
رسال انصعراف کتبعی بعه    با ا کتبی

ینکه اشرکت محدودالمسؤولیت قبل از
المسعؤولیت تععداد   شرکت محدود

موافقه های الزم جهت تصویب تصمیم 
 کند. صرف نظررا دریافت نماید، 
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لعه  چې  هغه خبرتياوې او موافقې (۷)
الزم  استول و، د هغسره سممادې  دې
لعه الرې    مکالمې کيالکتروني ، ددي

 . داى شيېک استول
 دو خبرتيا ېغونډو دجوړ د
 :تمه مادهېيوشپ 
 دو خبرتيا دېدعمومي غونډې دجوړ( ۱)

ساسنامې ا د شرکت مسؤوليتالمحدود
 هغو ونډه والو ته سره سم حکمونوله 

 حعم    دچې په غونډه کعې درايعې   
پعه دې   ،کېعږي  استول، يو يلرونک

شرکت  مسؤوليتالمحدود شرط چې د
 دو دېې د جوړډهرې غون د ونډه وال

او  هکلهځاى او اجندا په  ،ټې  وختېن
په صورت کې  له لرې واټن  ضرورت د

و لعه  وسايل د مينولوأت څخه داړيکو د
 دو ېع لعه جوړ  مجم عمومي  د الرې
( ورځعې  21ويشت )يو ۀلږ ترلږ څخه

 . خبر کړي ،مخکې
دمستحقو ونډه والو دتشخيص په  (۲)

، دخبرتيا ترالسه کول  ټهېثبت ن د منظور
کې درايې حم ونډه  مجم او په عمومي 

کعه   ( اطالعیه ها و موافقه هعای ۷)
ارسال آن الزم است،  همطابم این ماد

از طریم مکالمه الکترونیک ارسال شده 
 می تواند.
 تدویر جلسه  ۀاطالعی

 : یکم شصت و ۀماد
( اطالعیه تدویر مجمع  عمعومی   1)

 مطابم احکعام اساسعنامه شعرکت    
سهامداران کعه  به المسؤولیت محدود

ند، ارسال واجد حم رای در جلسه باش
 گععردد، مشععروط بععر اینکععه  مععی

شععرکت محععدود المسععؤولیت،  
 سععهامداران را از تععاریخ، زمععان  
و محل برگزاری، و آجندای هر جلسه 

  طریععم و در صععورت ضععرورت از
مین ارتبعاط از فاصعله دور،   أوسایل ت

( روز قبل از 21حداقل بیست و یک )
 تععدویر مجمعع  عمععومی، مطلعع   

 سازد. 
منظعور تشعخیص   ه ( تاریخ ثبت ب2)

سهامداران مستحم دریافت اطالعیه و 
رای در مجم  عمومی عبعارت از    حم
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دو څخه  ېخبرتيا له رس ۍلومړ والو ته  د
چعې پعه    ، خو داورځ مخکې ده يوه
شعوى   تصریحبل ډول  امه کېساسنا

 . وي
 ،بل وخت مجم رې عمومي ېکه چ(۳)
 یا د جوړېدو بل ځای ته موکعول ټې ېن

يمعې خبرتيعا   ه دو د بدلون شي، دغه
په دې شعرط چعې    ،ایجابوي استول

دو ېع له ځنډ مجم عمومي  موضوع د
 خو دا ،الم شيونډه والو ته  اع مخکې،

 تصریحبل ډول   په چې په اساسنامه کې
پعه   ته راتلونکې رېې. که چيو شوى

 ېثبت نعو  غونډه کې د ځنډول شوي
خبرتيا  اکل شي، ددغې غونډېټه  وټېن

 چعې د  کېږي استولهغو ونډه والو ته 
 خبرتيا مسعتحم   د ،پربنسټټې ېنوې ن
 . کېږي

هغه ونډه لرونکي چې  ونډه وال يا( ۴)
د پانګې  دشرکت  مسؤوليتالمحدود د

 (۵) نځويا له پ فیصده (۵) پنځهونډې 
په واال کعې   څخه زياته ونډه فیصده

جوړولو  غونډې د لري، کوالى شي د
 . ، نور موارد زيات کړيپه خبرتيا کې

یک روز قبعل از وصعول نخسعتین    
باشد، مگعر   اطالعیه به سهامدارن می

اینکه در اساسنامه طوردیگری تصریح 
 باشد.  گردیده

گاه مجم  عمومی به زمعان،  ( هر٣)
تاریخ یا محل برگزاری دیگر موکول 

ییر ایجاب ارسال اطالعیه گردد، این تغ
نماید، مشروط بر اینکعه   دومی را نمی

موضوع قبل از موکول شدن مجمع   
عمومی، به سهامداران اعالن گعردد،  
مگر اینکه در اساسنامه طعوردیگری  

باشد. هر گاه تعاریخ   تصریح گردیده
جدید ثبت در جلسه موکول شده بعه  
آینده تعیین گردد، اطالعیه این جلسه  

رانی که به اساس تاریخ جدید به سهامدا
 مستحم اطالعیه می گردند، ارسعال  

 می شود.
( سهامدار یا سهامدارانی که پعنج  ٤)
( فیصعد  ٥( فیصد یا بیش از پنج )٥)

 سعععهام سعععرمایه شعععرکت   
المسؤولیت را در اختیار دارند محدود

توانند در اطالعیه تدویر جلسعات،   می
 موارد دیگری را اضافه نمایند.
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  استولدخبرتيا 
  :تمه مادهېدوه شپ

  هغعععه خبرتيعععا  چعععې د  (۱)
  لعوري شرکت له  مسؤوليتمحدود ال

سره حکمونوله انون او اساسنامې ددې ق
داى ې، ککېږي استولونډه والو ته   سم

  بڼعه پعه   مکعالمې  شي د الکترونيکي
هغعه   د ، په دې شرط چېشي واستول

ور تعه   ونډه وال موافقه چې خبرتيعا 
دغه  وي. ېشوستل ی، اخکېږي استول

هغعو   چعې د  ماده هغه الرې چعارې 
، ږيېصادر خبرتيا پربنسټ ونډه والو ته

 ونډه وال کوالى شعي  نه محدودوي.
شرکت  مسؤوليتالمحدودخپله موافقه 

سعره،   اسعتولو په  دنېېرېت ېدليکل ته
 . په هغه صورت کې چعې  فسخه کړي

شرکت په پرله پسې  مسؤوليتالمحدود
موضوع په  يم ځل لپاره ده توګه  ددو

لعه الرې    مکالمېالکترونيکي  د هکله
خو خبرتيعا  ورکړي  خبر ل تهاونډه و

ډه وال عونډه وال ته ونه رسيږي، دون
 .کېږي شمېرل ېفسخه شو موافقه

  عیهارسال اطال
  دوم: شصت و ۀماد
ای که از طرف شعرکت   ( اطالعیه1)

محدود المسؤولیت طبم احکام ایعن  
قانون و اساسنامه به سهامداران ارسال 

تواند به شعکل مکالمعه    گردد، می می
الکترونیک ارسال گردد، مشروط بر 
اینکه موافقه سعهامدار کعه بعه وی    

شعده  گردد، اخا  اطالعیه ارسال می
را که بعر   های طریقه هباشد. این ماد 

مبنای آن به سهامداران اطالعیه صادر 
گردد را محعدود نمعی سعازد.     می

 توانععد موافقععه   سععهامدار مععی 
را با ارسال انصراف کتبی بعه   خویش

شرکت محدود المسؤولیت، فسعخ  
 کععه شععرکت  نمایععد. در صععورتی

 المسعععؤولیت بعععرای دو محدود
بار متواتر موضوع را از طریم مکالمه 

نیک به سهامدار اطالع دهد ولی الکترو
اطالعیه به سهامدار نرسعد، موافقعه   
 سععهامدار فسععخ شععده محسععوب 

 گردد. می
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ددې  کعوالى شعي   هیئتمديره ( ۲)
( فقره کعې ددرج شعوې   ۱مادې په )

سموالي  د ترالسه کولو موافقې د ېليکل
پعه   مکعالمې رونيکي الکت د هکلهپه 

 . تصميم ونيسي  صورت
قره کې درج ( ف۱ددې مادې په )( ۳)

کعې   نوتوحعال  ېشوې خبرتيا په الند
  :کېږي ګڼلترالسه شوې 

 فکس لعه الرې  د رې تهېهغه شم -۱
دترالسه کولعو   چې ونډه وال دخبرتيا
 اسعتول ې ده، لپاره ورسره موافقه کړ

 . يشوې و
ل آدرس ېمېهغه ا ل په واسطهېمېد ا -۲
ترالسه  خبرتيا د ډه وال دععچې ون ته

، ورسره موافقه کعړې ده  کولو لپاره
 . یشوى د استول

په الکترونيکي شبکو کې خپعاره   -۳
ه الرې دخپرولو پ یادېشوي وي او له 

 ېونډه وال ته جال خبرتيا وړاند هکله
جعال   يا د ييا خپره شوې و يشوې و

 خرؤمسره  هر يو چې  استولوخبرتيا په 
 . يو
نورو بڼو په  د مکالمېدالکترونيکي  -۴

توانعد در معورد    ( هیئت مدیره می2)
صحت دریافت موافقه کتبی منعدرج  

 بصععورت ه ( ایععن مععاد1) ۀفقععر
 مکالمه الکترونیک تصعمیم اتخعاذ   

 نماید. 
 ه( این ماد1) ۀ( اطالعیه مندرج فقر٣)

شده محسوب   حاالت ذیل دریافتدر 
 گردد: می
ای کعه   توس  فکس به شعماره  -1

سهامدار جهت دریافت اطالعیه به آن 
 اسععت، ارسععال  موافقععه نمععوده

 باشد. گردیده
توس  ایمیل به ایمیل آدرسی که  -2

سهامدار جهت دریافت اطالعیه به آن 
 اسععت، ارسععال  موافقععه نمععوده

 باشد. گردیده
ترونیکی نشعر  های الک ر شبکهد -٣

گردیده و اطالعیه جداگانه به سهامدار 
مبنی بر نشر از طریم معاکور ارایعه   

باشد، با نشر یعا بعا ارسعال     گردیده
خر ؤاطالعیه جداگانه، هر کدام که مع 

 باشد.
توس  سعایر اشعکال مکالمعه     -٤
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 د ونډه وال تهموخه د هغه چې  واسطه
 شعوې   اسعتول  دل وي،ېخبرتيا رسع 

 . يو
 د په واسطه مکالمېدالکترونيکي  (۴)

  د هکلععهپععه  سععتولوا خبرتيععا د
ول ؤمس د شرکت مسؤوليتالمحدود
د اثبات لپاره   استولوهغې د  د تصديم

 . کافي دى
د  نکو ونډه والو تعه ګډې پتې لرو
 بلنې خبرتيا 

 :تمه مادهېشپ يدر
شرکت هغه خبرتيا  مسؤوليتالمحدود

، کوالى کېږي استول چې ونډه والو ته
ې پت ېګډد شي هغو ونډه والو ته چې 

خبرتيعا    ېدې  ليکلواح د ديلرونکې 
ې د هغ ، په دې شرط چېواستوي بڼهپه 

خبرتيعا   چې هغعې تعه   هکلهپتې په 
ستل یاخ ونډه والو موافقه د ،ږيېصادر

هغه الرې چعارې    دغه ماده .يشوې و
خبرتيعا   چې پربنسټ يې ونډه والو ته

ډه وال عون دودوي.، نه محږيېصادر
 خپلععه موافقععه   ى شععيکععوال

الکترونیک کعه هعدف آن وصعول    
اطالعیه به سهامدار باشعد، ارسعال   

 باشد.  گردیده
 ول شععرکت ؤمسعع ( تصععدیم٤)

المسؤولیت مبنی بعر ارسعال   دودمح
اطالعیه توس  مکالمه الکترونیعک،  
 بععرای اثبععات ارسععال آن کععافی  

 است.
اطالعیه دعوت بعه سعهامداران   

 دارای آدرس مشترال  
 سوم: مادۀ شصت و
ای  المسؤولیت اطالعیهشرکت محدود

گعردد،   را که به سهامداران ارسال می
دارای آدرس تواند به سهامدارانی که  می

اطالعیه کتبعی   اند، به شکل  مشترال
مشروط بر اینکعه   واحد ارسال نماید،

موافقه سهامداران در مورد آدرسی که 
گعردد اخعا    به آن اطالعیه صادر می

ی را هعا  طریقه هباشد. این ماد  گردیده
که بر مبنای آن به سهامداران اطالعیه 

محدود نمی سعازد.  ، گردد صادر می
را بعا   اند موافقه خویشتو سهامدار می



               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (۱۲۹۲مسلسل نمبر ) ۲۶/۱۲/۱۳۹6    
 رسمي جريده

1٠٠ 
 

 ېليکل د تهشرکت  تمسؤوليمحدود ال
 . يفسخه کړ ،سره استولودنې په ېرېت

 دنه ېرېله خبرتيا څخه  ت
  :تمه مادهېڅلور شپ 

په خبرتيا کې له  ،ونډه وال کوالى شي
ټې څخعه مخکعې يعا    ېرج شوې ند

،  په غونډه کې  له ګډون څخه  وروسته
هغه السليک ر شي او ېپه ليکلي ډول  ت

اتنې س ښو کې دېکړي . او دغونډو په پ
ثبت په  شرکت په سوابقو کې  د اويا د
شرکت تعه   مسؤوليتال ، محدوغرض

 کعې چعې     په هغه صورت .واستوي
خپل  خپله يا دونډه وال په غونډه کې پ

 د ،په وسيله  ګعډون وکعړي   استازي
 نېمګړې نه ترالسه کولو يا د خبرتيا د
 د د هغه  هکلهترالسه کولو په  خبرتيا د

 چعې   ودا، خع ږيېاعتراض حم ساقط
هغې  غونډې په پيل کې د د ونډه وال

  ءمععاملې پعه اجعرا    يا د جوړولو په
 . اعتراض وکړي

 
 

ارسال انصراف کتبعی بعه شعرکت    
 المسؤولیت، فسخ نماید. محدود

 انصراف از اطالعیه   
 چهارم: مادۀ شصت و

 توانعد، قبعل یعا بععد      سهامدار می
از تاریخ مندرج اطالعیه، از اشعتراال  

آنعرا   و در جلسه طور کتبی انصراف
 و غععرض حفعع   ایععدنم ءامضععا

در سعوابم  یا ثبت  جلسات رویداددر 
شرکت، به شرکت محدود المسؤولیت 

 کععه  ارسععال نمایععد. در صععورتی
  سععهامدار در جلسععه، شخصععاً  
یا بوسیله نماینده خعویش اشعتراال   
 نمایعععد، حعععم اعتعععراض وی 

 دریافعععت  مبنعععی بعععر ععععدم
 اطالعیععه یععا دریافععت اطالعیععه  

گردد، مگعر اینکعه    ناقص ساق  می
 سعععهامدار در آغعععاز جلسعععه 

 اجعرای معاملعه   به تدویر آن یا بعه  
 اعتراض نماید. 
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 مسعتحم   دخبرتيا دترالسه کولعو 
 ونډه وال 
 :تمه مادهېپنځه شپ

خبرتيا  د ونډه والو دغونډو د جوړولو د
 مستحقو ونډه والو د ترالسه کولو  د د

تثبيت   ټې دېن ثبت د د منظورټاکنې په 
جوړولعو   عمومي غونډې د ، دګالرهت

 حععم او  نېورکععو ې أر ، دهغوښععتن
 نعععورو تصعععميمونو  نيعععول،  د
پععه  شععرکت مسععؤوليتالمحدود د

 . ږيېتنظيم ،اساسنامه کې
 رياست  ېدغونډ
 :تمه مادهېشپشپږ

 نصعاب د  د يسئر هیئتمديره  د( ۱)
 ونډه والو د ، ددو په صورت کېېبشپړ

لف غاړه لري او مک رغونډو رياست پ
 د ،سره سم اجندا اړوندېله دى چې 

وټعاکي    تخبرو وړ موضوعګانو فهرس
الزم قواعد  ادارې لپاره د غونډو او د

ساسنامه کې  داچې په ا ، خووض  کړي
 . شوى وي تصریح بل ډول

په غونعډه   کې، مجم په عمومي   (۲)

سععهامداران مسععتحم دریافععت 
 اطالعیه 

 پنجم: مادۀ شصت و
روش تثبیت تاریخ ثبت به منظور تعیین 
سهامداران مستحم دریافت اطالعیعه  
 تععدویر جلسععات سععهامداران،   
 درخواسعععت تعععدویر جلسعععه 

 دهعی و اتخعاذ    عمومی، حعم رای 
اساسعنامه شعرکت    درسایر تصامیم، 
 سععؤولیت تنظععیم  محععدود الم

 گردد.   می
 ریاست جلسه   
 ششم:  مادۀ شصت و

( رئیس هیئت معدیره درصعورت   1)
تکمیل نصعاب، ریاسعت جلسعات    

داشته و مکلعف   بعهدهسهامداران را 
است مطابم آجندای مربوطه، فهرست 
موضوعات مورد بحعث را تعیعین و   

جلسعات   ۀقواعد الزم را جهت ادار
نامه وض  نماید، مگر اینکه در اساسع 

 باشد.  طور دیگری تصریح شده
( در مجمعع  عمععومی، فهرسععت 2)
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 حاضرو ونډه والو يا د هغوى د کې د
ى تعر  هغو ، سندونو او داستازو، پاڼو

ږي. ې، برابرفهرست هونډ مالکيت الندې
پعه واسعطه    هیئتمديره  د فهرست

پورې  له نعورو   السليک او په غونډې
  د اړونععععدو سندونوسععععره 

شرکت  دسندونو په  مسؤوليتالمحدود
 . کېږيجمله کې ساتل 

، کاپي مصوبو د مجم ومي ععم د (۳)
اړوند معلومات    پورې نېيې ورکوأپه ر

  مسؤوليتالودمحد ، داو نورمعلومات
 برابعر او سعاتل    لعوري  شرکت له

 . کېږي
 دونډه والو فهرست 

  :تمه مادهېاووه شپ
د ، ټې له ټاکنې وروستهېن ثبت د د (۱)

 غونډو د د شرکت مسؤوليتالمحدود
 ترالسعه کولعو د   خبرتيا د جوړولو د

لو دنومونو فهرسعت   مستحقو ونډه وا
د  ونعډې  پتعې او د  د دهر ونډه وال

.  ادونې سعره برابعروي  په يع  شمېرې
فهرست په غونډې پورې پعه اړونعده   

سععهامداران حاضععر در جلسععه یععا 
اوراق، اسناد و سهام ، نمایندگان آنها

گعردد.   تحت مالکیت آنها، تهیه معی 
فهرست توس  رئیس هیئعت معدیره   

 و با سایر اسناد مربعوط بعه    ءامضا
 جلسععه در جملععه اسععناد شععرکت 
  محدودالمسعععؤولیت نگهعععداری

 شود. می
( کاپی مصوبات مجم  عمعومی،  ٣)

دهی و سعایر   به رایمعلومات مربوط 
از طرف شرکت  ومات الزم،عععمعل

محدودالمسؤولیت ترتیعب و حفع    
 گردد. می

 فهرست سهامداران 
 هفتم: مادۀ شصت و

( بعد از تعیین تاریخ ثبت، شرکت 1)
 محععدود المسععؤولیت فهرسععت  
اسامی سهامداران مسعتحم دریافعت   

 العیه تدویر جلسات را بعا ذکعر   اط
 آدرس و تعداد سهام هعر سعهامدار   

منظعور  ه ترتیب می نماید. فهرست ب
 مالحظععه سععهامدار بععه هععدف  
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 د منظعور موخه د ونډه وال دکتنې په 
دو ېخبرتيا له صادر د دوېجوړ غونډې د

څخه دوه ورځې وروسته او دغونډې په 
ډه وال په واال کې  عې دونععبهير ک

 . کېږيورکول 
اړیکعو د   غونعډه د  رېېع که چ (۲)
واټن  وسايلو له الرې له لرې د مینولوأت

په واسطه   مکالمېڅخه  دالکترونيکي  
ونډه  مناسبې او د فهرست د جوړه شي،

دالسرسعۍ وړ   والو دمالحظې لپعاره 
ږي او په فهرست  ېشبکې له الرې  برابر

ات  الزم معلومعع السرسععي لپععاره د
ليکل  دغونډې دجوړولو په خبرتيا کې

 . کېږي
 ههرست له برابرولو څخعه ډډ د ف (۳)

 يونډه والو نه السرس دپه هغه  کول يا
تصعميمونو اعتبعار نعه     غونډې د د

 . اغېزمنوي
 حقوق  نېيې ورکوأدونډه والو در

 :تمه مادهېاته شپ
هر ونډه وال ديوې رايې  مستحم   (۱)

( فقره کې لعه  2ددې مادې په )  دى.

 مععرتب  بععه جلسععه، دو روز بعععد 
 از صعععدور اطالعیعععه تعععدویر 
 جلسععه و در جریععان جلسععه،   
 بدسععترس سععهامدار گااشععته   

 شود. می
مین أ( هرگاه جلسه از طریم وسایل ت2)

 توسعع   اط از فاصععله دورارتبعع
 تعدویر یابعد،    مکالمه الکترونیعک 

الکترونیکعی   فهرست از طریم شعبکه 
دسترس برای مالحظعه   مناسب و قابل
گردیده و معلومعات   هسهامداران آماد

الزم جهت دسترسی به فهرسعت در  
 اطالعیععه تععدویر جلسععه درج   

 گردد. می
( امتناع از ترتیب فهرست یا ععدم  ٣)

بعه آن، اعتبعار    دسترسی سهامداران
 ثر أتصعععامیم جلسعععه را متععع 

 سازد. نمی
 دهی سهامداران حقوق رای

 هشتم: مادۀ شصت و
 مسعتحم یعک رای    دار( هر سهم1)

 به استثنای حعاالت منعدرج    باشد می
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هغو نورو حاالتو  حاالتو يا د ودرج شو
 پیشبیني چې په اساسنامه کې په استثني
 . شوي دي

وړ ونډې مالکين، تر  رودنېېبيا پ د (۲)
حعم   د رايعې د الندنيو شرايطو الندې

  :يو لرونکي نه
 نې دخبرتيعا ترالسعه   رودېبيا پ د -۱

 . کول
ه بانک يا تر ژمنې الندې مالي په يو -۲
  مسعؤوليت المحدود د کعې سسه ؤم

رودنې ېبيا پ د ونډې د شرکت په واسطه
لو ږدونه د فسخه کوېسو لېدکافي پ لپاره

 . وړ نه ده
 کې ګډون  نېورکو یېأرپه 

 تمه ماده ېنهه شپ
د  خپله ياپ ،ونډه وال کوالى شي (۱)

 نېورکعو  یېأرنډو په و استازى د هغه
 . کې ګډون وکړي

ې یع پعه را  ونډه وال کوالى شي (۲)
ګډون لپعاره، خپعل    د کې نېورکو

 يعا د  فعورم  د ۍنماينعدګ  استازى د
.  يوټاک په واسطه مکالمې لکترونيکيا

که  یا سایر حاالتی ه( این ماد2) ۀفقر
 در اساسععنامه پیشععبینی گردیععده  

  .است
 تحت ،( مالکین سهام قابل بازخرید2)

 ذیععل واجععد حععم رای   شععرای 
 باشند: نمی
  دریافعععت اطالعیعععه بعععاز -1

 .خرید
انتقال مبلغ کافی جهت بازخریعد   -2

 سعععهام توسععع  شعععرکت   
المسؤولیت در یک بانک یعا  محدود

 سسه مالی تحت تعهد غیعر قابعل   ؤم
 فسخ.

 دهی  اشتراال در رای
 نهم: مادۀ شصت و

خودیا نماینده  ،تواند ( سهامدار می1)
 هام اشععتراال دهععی سعع در رایوی 

 نماید.
جهت اشتراال  ،تواند ( سهامدار می2)

را ذریععه   نمایندۀ خوددهی،  در رای
 فععورم نماینععدگی یععا توسعع    
 مکالمه الکترونیعک تعیعین نمایعد.    
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کوالى شي   شرکت مسؤوليتالمحدود
 يعې د أر قانوني ممثعل  استازي يا د د

 . ومني په توګه د رایېلو ونډه والو اصي
ه وال نډکې  دو مهمکالپه الکترونيکي 

د  مکعالمې په واسطه  دالکترونيکعي  
منظععورۍ اثبععاتوونکي معلومععات   

هغه وخعت   ټاکنه ياستاز د ږي.ېشامل
سعليک  اعتبار لري چې دنمايندګۍ ال

ټعاکنې   د ييعا داسعتاز   فورم یشو
محععدود  د مکععالمېالکترونيکععي 

ترالسه   شرکت په واسطه  مسؤوليتال
په فورم کې   ۍشي . نمايندګي دنمايندګ
نيکعي   الکترو د درج شوې مودې يا د

 . اعتبار وړ ده لپاره  د مکالمې
رې هغه ونډه وال  چي خپل ېکه چ (۳)

ليته ، مړ يا بې اهدى یې ټاکلاستازى  ي
 پععورې چععې  وختععه هغععه، ترشععي
ددغه ونډه  شرکت مسؤوليتالمحدود

له اهليت څخعه پعه    وال په مړينې يا
 ، دغه موضعوع د دو خبر شيېخالص

   هکلعه استازي دواکونو دمنلعو پعه   
شرکت حم نعه   مسؤوليتالمحدود د

 . اغېزمنوي

توانعد   شرکت محدود المسؤولیت می
حیث ه رای نماینده یا ممثل قانونی را ب
 رای سهامدار اصیل قبول نماید.
گیرنععده مکالمععه الکترونیععک دربر

 معلومات اثبعات کننعده منظعوری    
مکالمه الکترونیک توس  سعهامدار  

باشد. تعیین نماینده زمانی اعتبعار   می
 گی شده نماینعد  ءدارد که فورم امضا

یا مکالمه الکترونیک تعیین نماینعده  
المسعؤولیت  محدودتوس  شعرکت  

 دریافععت شععود. نماینععدگی بععرای 
مدت مندرج در فورم نماینعدگی یعا   

 الکترونیعک قابعل اعتبعار     مکالمه
 باشد. می
  ( هرگاه سعهامدار کعه نماینعده   ٣)

یعا فاقعد   وفات تعیین نموده  خود را
کعه شعرکت    لیت گردد، تا زمانیاه

المسؤولیت از وفات یا فاقعد  محدود
اهلیت شدن سهامدار ماکور مطلع   
 گردد، این موضعوع حعم شعرکت    

المسؤولیت را مبنی بر قبعول  محدود
 ثر أده متععهععای نماینعع صععالحیت

 سازد.  نمی
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 دسندونو اعتبار 
  :اويايمه ماده

موافقې  رې درايي په پاڼه دېکه چ( ۱)
استازي   دنې په سند يا دېرې، دته سندپ
م کې درج شوى نعوم   ټاکنې په فور د

ه نامه او عډه وال لععون د اوالسليک
 ، ولععري مطابقععت السععليک سععره

والى شي  شرکت  ک مسؤوليتالمحدود
 . اعتبار وړ وبولي د هغه
هغه شخص نوم چعې   رې دېکه چ(۲)

( فقره کې درج شوي 1ددې مادې په  )
ليک کړي دي دونعډه  سندونه يې الس

 مسعؤوليت محدود ال د هکلهوالو په 
 ونلري، مطابقتله سندونوسره   رکتش

کوالى شي  شرکت مسؤوليتالمحدود
دنې ېع رېت ، د، دموافقې سندپاڼهې یدرا

پعه   تعه  سند يا داستازي دټاکنې فورم
ې دونډه وال په عو کععحاالت ېالند

 ر شوي سند پعه توګعه  صاد د واسطه
  :اعتبار ورکړي

په هغه صورت کې چې  ونډه وال  -۱
مسوول  حکمي شخصيت وي او سند د

 اعتبار اسناد
 مادۀ هفتادم:

 هرگععاه اسععم و امضععای   ( 1)
مندرج در ورقه رای، سند موافقه، سند 
انصراف یا  فورم تعیین نماینده با اسم و 
 امضعععای سعععهامدار مطابقعععت 

 باشعععد، شعععرکت   داشعععته
تواند آنرا مدار  محدود المسؤولیت می

 اعتبار قراردهد. 
 ه اسعناد کع  هرگاه اسم شخصی( 2)

 ءرا امضعا  ه( این ماد1) ۀمندرج فقر
 نمععوده بععا اسععناد شععرکت    

المسؤولیت در مورد سهامداران محدود
باشد، شرکت محدود  مطابقت نداشته

 توانعد ورقعه رای،    المسؤولیت معی 
 سععند موافقععه، سععند انصععراف  
 یععا  فععورم تعیععین نماینععده را   
 در احوال ذیعل بعه حیعث سعند     

 تبعار  شده توسع  سعهامدار اع   صادر
 دهد:

که سهامدار شخصیت  در صورتی -1
حکمی بوده و سند توس  مسؤول یعا  
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استازي په واسعطه    واکمن هغه  د يا د
 .  السليک شوى وي

 یپه هغه صورت کې چې درج شو -۲
  :اشخاصو وي ېم او السليک  دالندنو
ونډه  لهچې  ، وصي يا هغه  قيمولي -

، پعه دې  استازيتوب کعوي څخه وال 
شرکت   ليتمسؤوالمحدود شرط چې د

په غوښتنه  وکوالى شي دخپعل قعيم   
، دحعم لعرل   یېْأراثباتيه مدرال او 

وکيل دټاکنې اثباتيه  دنه او دېرېت ،موافقه
 یادشویاو  شي يامدرال  وړاندې کړ

د شرکت  مسؤوليتالمحدود مدرال د
 . منلو وړ وګرځي

ه صورت کې دونډه وال  د افالس پ -
 . دتصفيې مامور يا متولي

نډه وال  هغه تعه   و هغه شخص چې -
 . وکالت ورکړى دى

ه يا لعه  په هغه صورت کې چې دو -۳
دونډې  د  دوو تنو څخه زيات  اشخاص
ينو اشخاصو ګډو مالکانو په توګه يا د ام

 . او لږ ترلږه  يوټاکل شوي وي په توګه
يا امين شخص هغه السليک کړى  مالک
 تصععميم  يععې هکلععهاو پععه دې وي 

 نماینععده ذیصععالح آن امضععاء   
 .باشد شده
که اسعم و امضعای    در صورتی -2

 شده از اشخاص ذیل باشد: درج
ولی، وصی یا قیمی که از سهامدار  -

نماید، مشروط بر اینکه با  نمایندگی می
ت درخواست شرکت محدود المسؤولی

بودن خویش و   بتواند مدرال اثباتیه قیم
دارا بودن حم رای، موافقه، انصراف و 

و  نموده بتوانعد تعیین وکیل را ارایه 
 مععورد قبععول متععاکره  مععدرال

 المسعؤولیت واقع    شرکت محدود
 گردد.

مامور تصفیه یا متولی در صعورت   -
 افالس سهامدار.

شخصی که سهامدار به وی وکالت  -
 داده است.

 کععه  دو یععا   صععورتیدر  -٣
بیش از دو شخص به حیث معالکین  
 مشعترال سعهم و یععا بعه حیععث    

و حعداقل   باشند  ن تعیین گردیدهامی
یکی از مالکین یا اشخاص امین آنعرا  
 امضاء یا در مورد تصعمیم اتخعاذ   
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 . نيولى وي
درايعې   هیئعت مديره  رېېکه چ (۲)

دنې ېع رېسعند، د ت  موافقې د د دپاڼې،
دسند يا داستازي دټعاکنې دفعورم د   

السليک  السليک کوونکي دواال يا د
جعه دليعل   مو  د هکلعه موالي په دس

، کعوالى شعي    ولري ، شکپربنسټ
. په دې صورت کعې  سندونه رد کړي

شرکت ونډه وال  مسؤوليتمحدود ال
منلو يا تاوان چې دسندله  اووښتي ته د

نه  مسؤوليت  کېږي راپېداردولو څخه 
 . لري

 نصاب  نېکوې وریاو درا دغونډو
 :يواويايمه ماده

پعه   دونډه والو دغونډو نصعاب  (۱)
، په دې شرط کېږياساسنامه کې ټاکل 
ا يع  نېورکو یېأد ر چې په غونډه کې

حم  د نېيې ورکوأتصميم نيولو لپاره در
ر له څلعورمې  ېلرونکو ونډه والو شم

په هغه صورت  .کم نه وي برخې څخه
په اساسنامه کې   کې چې دغونډو نصاب

ددې  شوى نعه وي، نصعاب   پیشبیني

 باشد.  نموده
( هرگاه هیئت معدیره در معورد   2)

کننده یعا صعحت   ء صالحیت امضا
فقعه،  موا رای، سعند   امضای ورقعه 

سندانصراف یا  فورم تعیین نماینده به 
 باشد،   جه، شک داشتهؤاساس دلیل م
 توانععععد اسععععناد   مععععی

صورت شعرکت   را رد نماید. در این
 ولیت ؤالمسعععؤولیت مسعععمحدود

خساره وارده به سعهامدار را کعه از   
شعود، را   قبولی یا رد سند ناشی معی 

 ندارد. 
 دهی نصاب جلسات و رای

 یکم: مادۀ هفتاد و
( نصاب جلسات سعهامداران در  1)

 گععردد،  اساسععنامه تعیععین مععی 
مشروط بر اینکه نصاب از رب  تعداد 
 سععهام واجععد حععم رای جهععت  

دهی یا اتخاذ تصمیم در جلسعه،   رای
که نصعاب   کمتر نباشد. در صورتی

جلسات در اساسعنامه پعیش بینعی    
 باشعععد، نصعععاب   نگردیعععده



               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (۱۲۹۲مسلسل نمبر ) ۲۶/۱۲/۱۳۹6    
 رسمي جريده

1٠٩ 
 

 ټاکعل   سره سعم  حکمونوله قانون  
 . کېږي

 نډه والو په واسطه درې د وېکه چ (۲)
عمعومي   د تصويب لپعاره  موضوع د

 پیشعبیني ر ېب او درايو شمنصا مجم 
 موارد  دتطبيعم   دېالن شوى نه وي،

  :وړ دي
ې دحم لرونکو ونعډه والعو    یدرا -۱

يې پعه   یاکثريت چې په خپله يا استاز
 مجم ، دعمومي ر ويحاض غونډه کې

 . نصاب  جوړوي
 د ،تصميمونه کې مجم په عمومي  -۲

ټاکنې او ګوښعه   غړو د د هیئتمديره 
، دهغو تصميم په ګډون د هکلهکولو په 

 کېږيونډه والو درايو په اکثريت  نيول 
ې په خپله يا استازى يې  په غونډه کې چ

حعم  د  نېورکو یېأد رحاضر وي او 
 . لرونکی وي

په هغه صورت کې چې ونډه وال  -۳
شل شوي ېدونډو په مشخصو اصنافو و

وي او د هر صنف جال رايه الزمه ونډه 
چې په  اکثريتشي ، دونډو دصنف هغه 

خپله يا قانوني استازى يې په غونډه کې 

 مطابم احکعام ایعن قعانون تعیعین     
 گردد. می
هرگاه نصاب مجم  عمعومی و   (2)

جهت تصویب موضعوع  ء تعداد آرا 
توس  سهامداران در اساسنامه پعیش  

باشد، موارد ذیل قابعل   بینی نگردیده
 تطبیم است:

رای کعه   اکثریت سهام واجد حم -1
در جلسه حاضعر  وی یا نماینده  خود

باشند، نصاب مجم  عمومی را تشکیل 
 دهند. می
بعه  تصامیم در مجم  عمعومی،   -2

شمول تصمیم در مورد تقرر و برکناری 
 اعضای هیئت معدیره، بعه اکثریعت    

یا نماینعده   خودکه  دارانیآرای سهام
در جلسه حاضر بوده و واجد حم وی 
 دهعععی باشعععند، اتخعععاذ   رای

 می گردند. 
سهامداران به صنوف  که درصورتی -2

مشخص سهام تقسیم گردیده باشند و 
رای جداگانه هر صعنف سعهام الزم   
گردد، اکثریت سهام صنف سهام کعه  

  قععانونی وی نماینععده خععود یععا
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وضوع کعې دتصعميم   حاضر وي په م
لپاره الزم نصاب   نېکوې ورینيولو او را
صورت کې دونډه والو  په دې .بشپړوي

دصنف تصميم دونډو دهماغه صعنف   
والو داکثريت په موافقې رايعي   هدونډ
ا استازى ي چې په خپله کېږينيول  سره

 يععې پععه غونععډه کععې حاضععر   
 . وي
رې دغونډې نصاب  بشپړ نه ېکه چ( ۳)

ځاى ته  او ټهې، نوخت شي، غونډه هغه
ټاکعل   لعوري له  هیئتمديره  چې د
دبلې غونعډې    .کېږي موکول، کېږي
لعه   هیئتمديره  ټه او ځاى دې، نوخت
دو څخه ېغونډې له پاى ته رس د  لوري

معديره   رېېع . که چږيېمخکې اعالم
ټه او ځاى  ېدبلې غونډې وخت، ن  هیئت

دو څخه مخکې ېغونډې له پاى ته رس د
دبلې غونډې خبرتيعا    ،اعالم نه کړي
ونډه  سره سم حکمونوله ددې قانون  

 . کېږي استولوالو ته  
 د کې مجم رې په عمومي ېکه چ (۴)

صورت ونډې استازيتوب  ونډه والو د
او نصاب يې بشپړ شي غونعډه   ومومي

در جلسه حاضر باشند، نصاب الزم را 
دهعی در   صعمیم و رای جهت اتخاذ ت

نماینععد. در  مععی موضععوع تکمیععل
اینصورت، تصمیم صنف سهام با رای 
موافم اکثریت سهامداران همان صنف 

 وی نماینعده   خعود یعا  سهام کعه  
 خععاذ در جلسععه حاضععر باشععند، ات

 گردد. می
هرگاه نصعاب جلسعه تکمیعل     (٣)

محلی نگردد، جلسه به زمان، تاریخ و 
 که از طرف هیئعت معدیره تعیعین   

 شعود. زمعان،    گردد، موکول می می
تاریخ و محل جلسه بعدی توس  هیئت 

جلسعه اععالن    خعتم مدیره قبل از 
گردد. هرگاه هیئت مدیره زمعان،   می

 تععاریخ و محععل جلسععه بعععدی را 
جلسعه اععالن ننمایعد،     ختمقبل از 

اطالعیه جلسه بعدی مطابم احکام این 
 قععانون بععه سععهامداران ارسععال  

 گردد. می
هرگاه از سعهم سعهامدار در     (٤) 

گیرد و  مجم  عمومی نمایندگی صورت
شعود، جلسعه دایعر     نصاب تکمیل
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. په هغه صورت کعې چعې    ږيېجوړ
ه علت غونډ په هر دونډه وال استازى

زه ېاغ ې په نصاب کېډغون ، دپرېږدي
 تعطيعل شعوې   د چېخو دا .نه لري
 ټه وټاکل ېنوې ن ثبت د هکلهپه غونډې 

 .شي
 نکي ټاکنه دپلټو

 :دوه اويايمه ماده
شرکت کوالى  مسؤوليتالمحدود( ۱)

 او د د پروسعې  نېې ورکعو یار شي د
 درايعو دڅعارنې او    مجمع  عمومي 

يو يا له يعو څخعه    منظورمديريت  په 
 او  يد پلټععوونک شععخصزيععات 

. په توګه وټعاکي  يکارکوونک ارياد
دندې  دپلټونکي او داداري کارکوونکي

 ټاکععل  لععوريلععه  هیئععتدمععديره 
 . کېږي

  یاو اداري کارکوونک یععنکپلټو (۲)
پعه   لیکلعي راپعور   ته د هیئتمديره 

 . وړاندې کولو مکلف دي
 
 

 کعه نماینعده    گردد. در صعورتی  می
  سهامدار به هر علتی جلسه را تعرال 

 جلسععه تععاثیر  نمایععد، در نصععاب
ندارد، مگر اینکه تاریخ جدید ثبت در 
 مورد جلسه تعطیعل شعده، تعیعین    

 گردد.
 تعیین مفتش
 دوم: مادۀ هفتاد و

( شرکت محعدود المسعؤولیت   1)
 منظععور نظععارت ه توانععد بعع مععی

دهعی و آرای   و مدیریت پروسعه رای 
 مجمعع  عمععومی یععک یععا بععیش 

 را بععه حیععث  شععخصاز یععک 
 ین مفععتش و کععارکن اداری تعیعع 

نماید، وظایف مفتش و کارکن اداری 
 از طععرف هیئععت مععدیره تعیععین  

 گردد.  می
( مفتش و کارکن اداری مکلف به 2)

ارایه گزارش کتبی به هیئعت معدیره   
 باشند. می
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 دسندونو ساتنه 
  :اويايمه ماده يدر
الى شرکت کو مسؤوليتالمحدود (۱)

 هیئعت دمديره  و دفهرست،دونډ شي
ددفتر، حسابي دفترونو او  دغړو دثبت
پععه ګععډون د  ښععېېپ د دغونععډو

په فعاليت  شرکت مسؤوليتالمحدود
ذخيعروي    سعندونه لعه   پورې اړوند

دونو  څخه په استفادې سره وساتي، ميتو
په دې شرط چعې پعه ليکلعي ډول،    

فادې وړ ، دلوستلو وړ او د استڅرګند
 . وي
شرکت  مکلف  ليتمسؤوالمحدود (۲)
غوښتنې په وخت کې  د دپلټونکي ،ید

په ثبعت   شرکت مسؤوليتدمحدود ال
ي سعندونه  ساتل شعو  شوي مقر کې

. دغعه  ورکعړي  دهغوى په واال کې
په ټولو  توګه مدرال په سندونه د اثباتيه

 ،ي سند حيثيت لرياصل د مواردو کې
 هسند په ليکلي او دقيق په دې شرط چې

 برابر شوى وي.  بڼه
خپله وکيل ونډه وال کوالى شي پ (۳)

 نگهداری اسناد
 سوم: مادۀ هفتاد و

( شرکت محعدود المسعؤولیت   1)
 توانعد اسعناد مربعوط فعالیعت      می

 شععرکت محععدود المسععؤولیت  
ول فهرست سهام، دفتعر ثبعت   بشم

اعضای هیئت مدیره، دفاتر حسابی و 
جلسعات را بعا اسعتفاده از     رویداد

وی حفع  نمایعد،    میتودهای ذخیره
 مشروط بعر اینکعه طعور کتبعی،     
 واضععح، خوانععا و قابععل اسععتفاده 

 باشد.
( شرکت محعدود المسعؤولیت   2)

حین تقاضای تفتعیش،   ،مکلف است
ه شعد  شده در مقر ثبعت   اسناد حف 

شععرکت محععدود المسععؤولیت را 
قرار دهد. این اسناد بعه   آنهابدسترس 

حیث مدارال اثباتیه در تمام معوارد  
حیثیت سند اصلی را دارند، مشروط بر 
اینکه سند به شکل کتبی و دقیم ترتیب 

 شده باشد.
 خععود، توانععد  ( سععهامدار مععی٣)
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نوني اسعتازى د ليکلعي   يا خپل قعا 
 د موخې د غوښتنې  املهليک  له غوښتن

 ، غوښععتنې د پععه درج کولععو سععره
دونعډه   شرکت مسؤوليتالمحدود د

 دغړو د هیئت، دمديره فهرست والو د
 دفتر پعه درج کولعو سعره د    ثبت د
نډه والو و شرکت د مسؤوليتالمحدود

دکعاري   ونو  فهرسعت او دنورو سند
 خو دؤسبو  مکې په منا تر ساعتونو په 
ل يې  ترالسه نق وپلټي منظورالسرسي په 

ډه وال د ععون ، په دې شرط چېکړي
د اسعرارو   شرکت مسؤوليتالمحدود

 چعې د  هژمنع  ېليکل  هکلهدساتنې په 
  پععه واسععطه د  هیئععتمععديره 
 شرکت دګټعو د  مسؤوليتمحدود ال

سليک کړي. ږي، الېبرابر ساتنې لپاره
 او  ښععتمهېددې قععانون پععه شپږڅلو

مه ماده کې په درج شعويو  ښتېنهه څلو
هغې  ، سندونو پلټنه بايد پهکې ودعواو

  معاملې پورې اړونده سندونه شامل وي
خپلې ادعا د تعقيبولو په  د چې ونډه وال

 . لري اړتیا هغو ته منظور
مادې په مفهوم  مناسبه موخه  ې دد (۴)

  وکیل یا نماینعده قعانونی خعویش   
 بععاالثر درخواسععت کتبععی بععا   را
رج هدف درخواست، فهرست سهام د

شرکت محدود المسؤولیت، دفتر ثبت 
اعضععای هیئععت مععدیره، فهرسععت 

امداران و سایر اسعناد شعرکت   سه
 المسعععععععؤولیت، در محدود

منظور دسترسی ه خالل ساعات کاری ب
به اهداف مناسب تفتیش نموده، نقل آن 
را بدست آورد، مشروط بعر اینکعه   

اسرار سهامدار تعهد کتبی مبنی بر حف  
شرکت محدود المسعؤولیت را کعه   
 جهععت حفعع  منععاف  شععرکت  
 محععدود المسععؤولیت توسعع    

 گععردد،  هیئععت مععدیره تهیععه مععی
 نمایعععد. در دععععاوی  ءامضعععا

 ششععم و  منععدرج مععواد چهععل و
نهم این قانون، تفتیش اسعناد   چهل و

ای  باید شامل اسناد مرتب  به معاملعه 
 منظعور تعقیعب   ه باشد که سهامدار ب

  ضعرورت یش بعه آنهعا   ادعای خو
 دارد.

 ه( هدف مناسب به مفهوم این معاد ٤)
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ده چې پعه   خه عبارتې څموخ ېهغله 
 مسعؤوليت معقول ډول دمحعدود ال 

ال په توګه په شخص شرکت  دونډه و
پکې  يهغه دعو او هر پورې اړه ولري

شامله ده چې ونډه وال ددې قعانون   
ښعتمې   ېاو نهعه څلو  ښتمېېدشپږ څلو

داقامه  دهغې  سره سمحکمونو له مادې 
 . کولو غوښتنه کوي

هغه شخص چې دسعندونو   رېېکه چ
ډه وال عع، دوندى ینې غوښتونکدپلټ

، دغه غوښتنليک وکيل يا استازى وي
هغه وکالت خ  له کاپي يا له بل  بايد د

نيابعت    ونډه والو دله ليک سره چې 
، ته ورکعوي  ييا واکمن استاز وکيل

 . يوځاى وي
ډه وال کوالى شي  په دې قانون هر ون 

محعدوديتونو پعه    ويوددرج شع  کې
ل فهرسعت،  ، دونډه وارعايتولو سره

  دونععډه والععو فهرسععت يععا د  
نور دفترونه   شرکت مسؤوليتالمحدود

او سندونه  چې په الکترونيکي شعبکو  
 حعدودو تر هغې  ،کې خپاره شوي دي
  مسععؤوليتالمحدود پععورې چععې د

  طعور اسعت کعه    عبارت از هعدفی 
 معقول بعه منعاف  شعخص بعنعوان     
سهامدار شرکت محدود المسؤولیت 
 مربعععوط باشعععد و شعععامل   

احکعام  که سهامدار مطابم   هر دعوای
نهم ایعن   ششم و چهل و مواد چهل و

 قعععانون خواهعععان اقامعععه آن  
 باشد.  می
که خواهان تفتیش اسناد  گاه شخصیهر

است، وکیل یا نماینده سهامدار باشد، 
بایعد بعا کعاپی     ماکور درخواست

خ  یا مکتوبی دیگری که بعه   وکالت
وکیل یا نماینده صالحیت نیابعت از  

 نمایععد،  سععهامدار را اعطععا مععی 
 همراه باشد. 

توانعد بعا رعایعت     هر سهامدار می
محدودیت های مندرج ایعن قعانون،   

 رست سهام، فهرست سهامداران یا فه
 سععایر دفععاتر و اسععناد شععرکت  
محععدود المسععؤولیت را کععه در  

 هعععای الکترونیکعععی   شعععبکه
 اسععت، تععا  بععه نشععر رسععیده 

 حععدودی کععه توسعع  شععرکت  
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کعې   السرسعي شرکت په واسطه په 
، مالحظه او ترالسعه  شوي دي لورکړ
 . کړي

کعوالى   هر غړى هیئتدمديره ( ۵) 
شعرکت د   مسؤوليتالدودمح د ،شي
دفتر، دونډه والو فهرست او نور  وونډ

 دفترونه  او سندونه دهغعو موخعو د  
چې پعه دنعدې    منظورترسره کولو په 

 .کعړي  بررسعي ، پورې يې  اړه لري
محکمه کوالى شي  دمديره  سوداګریزه

يا د ونډه وال  په واسطه   دغړي هیئت
تصعميم    هکلعه پعه  دسندونو دپلټنې 

 . ونيسي
 توليت  نېيې ورکودرا 
 :څلور اويايمه ماده 
ډه وال عيويا له يوه څخه زيات ون (۱)

توليعت   ورکعونې  يېاد رکوالى شي 
په نيابت   ونډه وال کړي او د رامنځته

تصميم نيولو واال  او د نېورکو یېاد ر
دهغه قرارداد په السليک کولو سره چې 

اړونده  په تراست پورې نېورکو رایې
، متولي شخص ته  وي و لرونکیحکمون

المسععؤولیت بععه دسترسععی محدود
 شعده، مالحظعه و دریافعت     گااشته
 نماید. 

 ،توانعد  ( هر عضو هیئت مدیره می٥)
امداران و سایر دفتر سهام، فهرست سه

 دفعععاتر و اسعععناد شعععرکت  
منظععور ه المسععؤولیت را بععمحدود
 سعاختن اهعدافی کعه بعه      برآورده
وی ارتباط دارد، بررسی نماید.  وظیفه

 توانععد  محکمععه تجععارتی مععی  
در مورد تفتیش اسناد توسع  عضعو   
هیئت مدیره یا سهامدار تصمیم اتخاذ 

 نماید.
 دهی تولیت رای

 چهارم: مادۀ هفتاد و
یک یا بیش از یعک سعهامدار   ( 1)

دهی را ایجعاد و   توانند تولیت رای می
رای و صالحیت اتخاذ تصمیم بعه   حم

نیابت از سهامدار را با انعقاد قراردادی 
که حاوی احکام مربوط بعه تراسعت   

دهی باشد به شخص متولی اعطعا   رای
را بععه وی  و سععهام خععویش ایععدنم
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هغعه تعه      ېونعډ  ېاو خپل ورکړي
قعرارداد کعې    یادشوي. په ږدويېول
داى شي هر مورد چې ددغې  معاملې ېک
ولري، شعامل   مطابقت موخې سرهله 
دتراست   نېې ورکویکله چې  درا ،شي

 ېالسليک شي، متعولي درايع   قرارداد
وليت کې دټولعو ګټعو   په ت نېورکو

تعې  لرونکو اشخاصعو دنومونعو او پ  
غه فهرست او او دد فهرست برابروي

 مسعؤوليت القرارداد نقعل د محدود 
 . استويشرکت ثبت شوي مقر ته 

ټې ېتوليت له هغې ن نېدرايې ورکو( ۲)
 دورکونې  یېاد رڅخه اعتبار لري  چې 

په  ونډه دمتولي شخص نۍلومړ لیتتو
له  توليت نېرايې ورکو د ږي.ېنامه  ثبت

، داىېک سو کلونو څخه  زيات  نه شيل
نورو لسو  دزیات نه زیات چې  خو دا

 دسند تمديد د  کلونو لپاره  تمديد شي.
شرکت ثبت شوي  مسؤوليتالمحدود
 . دې واستول شي مقر ته

 
 

توانعد   دهند. قرارداد ماکور می انتقال
 هر مورد که بعا هعدف ایعن     شامل

معامله مطابقت داشته باشد، گعردد.  
 زمانیکعععه قعععرارداد تراسعععت 

 گععردد، متععولی  ءدهععی امضععا رای
فهرست اسامی و آدرس تمام اشخاص 

دهعی را   رای تولیت دارنده مناف  در 
 ترتیععب و نقععل ایععن فهرسععت و  

شعده شعرکت    قرارداد را به مقر ثبت
 محععدود المسععؤولیت ارسععال   

 د. نمای می
دهی از تاریخی اعتبار  رای تولیت( 2)

  تولیععتدارد کععه نخسععتین سععهام 
 دهععی بععه نععام شععخص     رای

 تولیعت   گعردد.  متولی ثبعت معی  
دهی برای بیشتر از ده سال بعوده   رای
تواند، مگر اینکه برای حداکثر ده  نمی

گردد. سند تمدید به  سال دیگر تمدید
 شععده شععرکت    مقععر ثبععت 

 ود.المسؤولیت ارسال شمحدود
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 قرارداد  نېدرايې ورکو
 :پنځه اويايمه ماده

ډه وال ععون دوو څخه زياتله  دوه يا
 د نېدرايې ورکعو دونډې  کوالى شي

 . کړي عقدارداد ، قرهکلهالرو چارو په 
 نهم فصل
 شېدګټو و وپه ونډه والو دونډ

 دپانګې دونډو دګټو اعالن 
  :شپږ اويايمه ماده

دغه قانون او کوالى شي  د هیئت مديره
 د شععرکت مسععؤوليتالمحدود د

مونو په پام کې نيولعو  حک د اساسنامې
 ناععال  پانګې ونډې د شرکت سره د

شرکت  مسؤوليتالمحدود کړي او د
ورکړې زمينه برابره  د هغې د لوريله 

 . کړي
 ش ېدونډې دګټو و

  :اووه اويايمه ماده
شعي  ن شرکت مسؤوليتالمحدود (۱)

ونډې  کې د نوتوحال ېپه الند کوالى 
  :شيېوو ګټه

 دهی قرارداد رای
 پنجم: مادۀ هفتاد و

توانند در  دو یا بیش از دو سهامدار می
دهعی سعهام،    مورد شیوه هعای رای 

 د.نقرارداد عقد نمای
 فصل نهم

 توزی  مفاد سهام به سهامداران
 اعالن مفاد سهام سرمایه

 ششم: مادۀ هفتاد و
نظر داشت درا بتواند  ئت مدیره  میهی

 اساسععنامه  احکععام ایععن قععانون و
 ، محععدود المسععؤولیت شععرکت

و  نرا اعال شرکت همفاد سهام سرمای
دیه آنعرا از طعرف شعرکت    أزمینه ت

 فععراهم محععدود المسععؤولیت  
 .دنمای

 توزی  مفاد سهم
 :هفتم مادۀ هفتاد و

المسععؤولیت محدودشععرکت ( 1)
تواند در حاالت ذیل مفاد سهم را  نمی

 توزی  نماید:
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 د هغعې چعې   په هغه صورت کې -۱
 مسؤوليتالمحدود ،ړې سرهععورک

ورکړې  د دیونواالدا  شرکت  دواجب
 . لريون  توان

ورت کعې چعې  پعه    په هغه ص -۲ 
 مسؤوليتمحدود ال د ،ورکړې سره يې

 مسعؤوليت المحدود شرکت شتمني د
څخه کعم  د دیونو له مجموع  شرکت

 . شي
په هغه صورت کې چې احتيعاطي   -٣
 شرکت د مسؤوليتالدمحدو د نګهپا

 فیصعده  هله پنځارزښت  ېډپانګې دون
 . څخه کم وي

ددې مادې  رې  دونډې ګټهېکه چ( ۲)
شعل  ېوو مغایرهحکم  د ( فقرې۱د )

 اووه څلوېښعتمې  د  شي، ددې قانون
 . ږيېتطبيق  هکلهپه دې  مادې حکم

 احتياطي پانګه 
  :اته اويايمه ماده

  ګټه  شرکت مسؤوليتالمحدود د  (۱)
 د کېکال په هر  فیصدهلږ ترلږه پنځه 

  د عنععوانپععه  ېاحتيععاطي پععانګ

آن،  که بعا پرداخعت   در صورتی -۱
قادر بعه  محدود المسؤولیت شرکت 

 دیعععون واجعععب االدا  دیعععهأت
 .نباشد 

 که بعا پرداخعت آن،   در صورتی -۲
محدود المسعؤولیت  دارایی شرکت 

 کمتعععر از مجمعععوع دیعععون  
 المسعععؤولیت محدودشعععرکت 

 .گردد
 احتیعاطی سعرمایه  که  در صورتی -۳

ارزش سهام سرمایه کمتر از پنج فیصد 
 شععرکت محععدود المسععؤولیت  

 .اشدب
 ۀحکم فقر مغایر سهم اه مفادگهر ( 2)
حکم مادۀ توزی  گردد،  هماداین  (1)

تطبیم در مورد  م این قانونهفت چهل و
 گردد. می

 سرمایه احتیاطی
 :هشتم هفتاد ومادۀ 

مفاد شعرکت  فیصد  پنج ( حد اقل1)
 المسؤولیت در هر سال بعنوانمحدود

 منظعور جبعران  ه سرمایه احتیاطی بع 
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ي داحتمعال  شرکت مسؤوليتالمحدود
رمعه  ې، زمنظعور په  جبرانزيانونو د 

 مسؤوليتالمحدود د چې خو دا ،کېږي
شرکت  په اساسنامه کې لوړه فيصدي  

ې داحتياطي . کله چشوي وي پیشبیني
 مسعؤوليت المحدود پانګې انعدازه د 

پنځه ویشعتو  دپانګې لږ تر لږه  شرکت
ږي، نورې ېونډې ته ورسفیصدو  (۲۵)

رمه ېنه ز پيسې داحتياطي پانګي په توګه
بعل ډول    ونډه وال چېدا  ، خوکېږي

 مسؤوليتالمحدود د يا  تصويب کړي
 پیشبیني ساسنامې لوړه فيصديا شرکت

 . وي ېکړ
په  حد په رې  احتياطي پانګهېکه چ (۲) 

ټاکل شعوې ده    اساسنامه يا قانون کې
په هعر دليعل    ږي، خو وروستهېورس

ګټه ددې  ېکمښت ومومي ترالسه شو
چعې   ورېله مخې ترهغه وخته پ مادې
رمعه  ې، زنعه وي  یزيان لرې شودغه 
 . کېږي

 
 

  لی شععرکتضععررهای احتمععا 
گردد،  المسؤولیت، ذخیره میمحدود

 مگر اینکعه در اساسعنامه شعرکت    
المسؤولیت فیصعدی بعاالتر   محدود

که انعدازه   باشد. زمانی  پیشبینی شده
پنج  سرمایه احتیاطی حداقل به بیست و

 ( فیصد سهام سعرمایه شعرکت   2٥)
المسؤولیت برسعد، مبلغعی   محدود

دیگری بعنوان سرمایه احتیاطی ذخیره 
گردد، مگر اینکه سهامداران طوری  مین

ب نمایند یعا اساسعنامه   دیگری تصوی
دی عالمسؤولیت فیصشرکت محدود

 باالتری را پیشبینی نموده باشد. 
 سعرمایه احتیعاطی بعه     ( هرگعاه 2)

در اساسنامه یا قانون تعیعین   حدی که
 بععه  ًابرسععد، ولععی بعععد ردیععدهگ

 هر دلیلی تقلیل یابد، مفعاد حاصعله   
تا زمانی کعه ضعرر    هماد مطابم این

 مععاکور رفعع  نگردیععده، ذخیععره 
 گردد. می
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 دونډې دګټو ورکړه 
  :نهه اويايمه ماده

معالي   ،داى شي نغعدي ېه کټدونډو ګ
ت شرک مسؤوليتمحدود ال يا د مالونه

 . دشي لورکړ بڼهونډې په  پانګې د د
صورت  ېټېدګټې ورکړه په هغې ن ونډې
ونډې دګټو دورکړې پعه   چې د مومي
لي تصعميم  په ليک هیئتمديره  د هکله

په دې شرط  ،يکې يې يادونه شوې و
  هیئعت معديره   ټه دېن یاده شوېچې 

و څخعه  دېدليکلي تصميم له صعادر 
په دننعه   ورځو (۶۰)تو ېشپ د وروسته
 په هغه صورت کعې چعې د  کې وي 

 د  هکلعه ورکړې په  ونډې د ګټې د
ټې ېن د په ليکلي تصميم کې هیئتمديره 

 د ېونډې ګټع  د ،ېشو يادونه نه وي
تو ېدو وروسته په شعپ ېصميم له صادرت
 .کېږيورځو کې ورکول  (۶۰)
 
 
 
  

 سهم پرداخت مفاد
 :نهم هفتاد ومادۀ 

موال یا بعه  ، انقد تواند می مفاد سهام
سرمایه شرکت محعدود  شکل سهام 

  .گععردد پرداخععتالمسععؤولیت 
 پرداخت مفعاد سعهام بعه تعاریخی     

گیرد که در تصمیم کتبعی   صورت می
 پرداخعت   هیئت معدیره مبنعی بعر   

 باشعد،   مفاد سعهم ذکعر گردیعده   
مشروط بر اینکه تعاریخ متعاکره در   

 ( روز بعععد 6٠الل شصععت )عخعع
از صدور تصمیم کتبی هیئت معدیره  

کعه در   باشد. در صورتی قرار داشته
تصمیم کتبی هیئت مدیره مبنعی بعر   
پرداخت مفاد سعهم، تعاریخ ذکعر    

( 6٠باشد، مفاد سهم شصت ) نگردیده
 ر تصعععمیم روز بععععد از صعععدو

 گردد. پرداخت می
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 لسم فصل
 مالي پلټنه او دحسابونو سوابم

 دونډه والو په واسطه څارنه 
  :اتيايمه ماده

لعه  قانون او اساسنامې ونډه وال ددې 
، دمحدود سره په مطابقت کې حکمونو

مسؤوليت شرکت حسابي دفترونعه  ال
  .څاري او کنترولوي يي

سععؤوليت دسععترو محععدود الم
نکي شرکتونو لپاره دمعالي پلټعو  

 دټاکنې شرطونه
  :يو اتيايمه ماده

شعرکت    مسؤوليتالمحدود ستر (۱)
 د فعاليت کې دپه افغانستان  مکلف دى

معالي   جواز لرونکي يو يعا دوه تنعه  
 لعوري له  مجم ې دعمومي چ پلټونکي

پلټنې  حسابي دفترونو د د ،ټاکل کېږي
 . يوټاک غرضپه 
 نکو حم الزحمعه او د دمالي پلټو (۲)

کعې    مجمع  فعاليت دوره په عمومي 
 . کېږيټاکل 

 دهمفصل 
 تفتیش مالی و سوابم حسابات

 نظارت توس  سهامداران
 مادۀ هشتادم:

سهامداران در مطابقت با احکام ایعن  
قانون و اساسنامه، دفاتر حسابی شرکت 
محدود المسعؤولیت را نظعارت و   

 نمایند. ل میوکنتر
شرای  تعیین مفتش معالی بعرای   

ؤولیت های محدود المسع  شرکت
 بزرگ

 یکم: مادۀ هشتاد و
لمسؤولیت بزرگ ( شرکت محدود ا1)

معالی   مفعتش  مکلف است یک یا دو
دارنده جواز فعالیت در افغانسعتان را  
که توس  مجم  عمعومی انتخعاب   

گردند، غرض تفتیش دفاتر حسابی  می
 تعیین نماید.

فعالیععت   ( حععم الزحمععه و دوره2)
 مععالی در مجمعع  عمععومی  مفتشععین
 گردد. یتعیین م
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ډه وال  عکې ون مجم په عمومي ( ۳)
فعاليعت   پلټونکو دکوالى شي دمالي 
. په دې شرط چعې   دوره تمديد کړي

په پرله پسې  فعاليت ټوله دوره د هغوی
 له پنځو کلونو څخه زياته نه شي. توګه
نکي مالي پلټو کې چې د صورت هغپه ه
توګه لعه  فعاليت دوره په پرله پسې  د

له  ېځ، يواوکړي یتېر پنځوکلونو څخه
ټاکعل   ځنډ وروسته بيعا  يوه دوه کلن

 . داى شيېک
هر وخت کعې    په مجم عمومي  (۴)

، کوالى شي مالي  پلټونکى ګوښه کړي
په هغه صورت کې چې ګوښه کول په 

جعه  ؤيا لعه م  وخت کې وينامناسب 
  د ،صععورت ومععومي يععل پرتععهدل

مالي  ره دترالسه کولو لپا د حم الزحمې
 . نکي حم محفوظ دىپلټو
 
 
 
 
 

( سهامداران در مجمع  عمعومی   ٣)
 تواننعد دوره فعالیعت مفتشعین     می

مالی را تمدید نمایند، مشروط بر اینکه 
 کعععل دوره فعالیعععت آنهعععا از 
پنج سال متواتر تجعاوز ننمایعد. در   

 فعالیعت مفعتش    ۀکعه دور  صورتی
 مععالی از پععنج سععال متععواتر   

بعد از یک وقفه دو  تجاوز نماید، صرفًا
 ره مقععرر شععده  سععاله دوبععا 

 تواند. می
 ( مجمعع  عمععومی در هرزمععان ٤)

 توانعد مفعتش معالی را برکنعار      می
که برکناری در زمان  نماید. در صورتی

جعه  ؤنامناسب بوده یا بدون دلیعل م 
صورت گیرد، حم مفتش مالی جهعت  
 دریافععت حععم الزحمععه محفععوظ 

 باشد. می
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 يوولسم  فصل
دمحدود المسؤوليت شرکت 
 په جوړښت کې اساسي بدلونونه

 داساسنامې تعديل 
  :دوه اتيايمه ماده 
  مرکععزي ثبععت دفتععر د   د (۱)

ونوي ععنم شرکت مسؤوليتالمحدود
  .اساسنامه برابروي

مسععؤوليت شععرکت  المحدود د (۲)
کعوالى شعي دنمونعوي     ونډه وال

په رخه يا ټول حکمونه اساسنامې يوه ب
مناسعب   يېل ونډه وا چې داسې توګه

سعره  حکمونو له قانون  دې  ، دوبولي
 . تعديل کړي سم،

ونډه وال کوالى شي په هر وخت ( ۳)
شرکت  مسؤوليتالدودعمح د ېعک

 ځعل  یعم ه دويا هغه  تعديل اساسنامه
دغعه  په دې شرط چعې   برابره کړي.

ونډه  .تعديلونه  له قانون سره سم ولري
رعايتولو  په فقرې(6وال ددې مادې د )

 ديپيشعنها  د سره په اساسنامه کعې 
 . ورکوي هراي هکلهتعديلونو په 

 دهمیازفصل 
تغییرات اساسی در ساختار 

 المسؤولیت محدود شرکت
 تعدیل اساسنامه

 دوم: هشتاد ومادۀ 
( دفتر ثبعت مرکعزی اساسعنامه    1)

نمونوی شرکت محدود المسؤولیت را 
 نماید. تهیه می

 ( سععععهامداران شععععرکت 2)
 تواننعد بخعش    المسؤولیت میمحدود

را یا تمام احکام اساسعنامه نمونعوی   
، داننعد  سهامداران مناسب  طوری که

 ععدیل  تقعانون   احکعام ایعن   مطابم
 .نمایند

توانند در هر زمان  ( سهامداران می٣)
اساسنامه شرکت محدود المسؤولیت 
را تعدیل یا آنرا دوباره تهیه نماینعد،  
مشروط بر اینکه این تعدیالت مطعابم  
 قانون باشد. سهامداران بعا رعایعت   

، در مورد تعدیالت ه( این ماد6) ۀفقر
 پیشعععنهادی در اساسعععنامه رای  

 دهند.  می
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نامه کې د په اساس پيشنهادي تعديل (۴)
په ترالسعه   درج شويو رايو داکثريت

 . ږيېکولو سره تصويب
ر په ېشم رې درايو داکثريتېه چک (۵)

، نعه وي  ېاساسنامه کې اټکل شعو 
 حاضرو ونډه والو د د ديلپيشنهادي تع

موافقې رايي په  فیصده( ۷۵) پنځه اويا
ترالسه کولو سره چې په خپله ونډه وال  

استازي په واسعطه   يا په غونډه کې د
، لرونکی ويحم د حاضر وي او درايې 

 ږي. ېتصويب
شععرکت  مسععؤوليتلامحدود د( ۶)

دغه تعديلونه ، کوالى شيهیئت مديره 
منظورۍ  له ترالسه کولو  د ونډه والو د

 خعو   ،په اساسنامه کې وارد کړي پرته
مسؤوليت شرکت په المحدود چې ددا

 یشو تصریحبل ډول په اساسنامه کې 
  :وي
شعرکت    مسعؤوليت د الدمحدو -۱

نومونو او پتعې   د مؤسسينودلومړنيو 
 . حاف

شرکت په   مسؤوليتمحدود الد -۲ 
 ثبت شوي مقر کې  دبدلونونو درجول .

تعدیل پیشنهادی با کسب اکثریت ( ٤)
آرای منععدرج اساسععنامه تصععویب 

 گردد.  می
در ء ( هرگاه تعداد اکثریعت آرا  ٥)

 اساسععنامه پیشععبینی نشععده باشععد، 
 تعدیل پیشعنهادی بعا کسعب آرای    

 ( ٧٥موافعععم هفتعععاد و پعععنج )
فیصد سهام حاضر که شخصًا یا توس  
 نماینععده در جلسععه حاضععر و   

ویب دارای حععم رای باشععند، تصعع
 گردد.   می
محعدود   هیئت مدیره شعرکت ( 6)

تعدیالت ذیل را  ،تواند می المسؤولیت
منظعوری  کسعب  در اساسنامه بدون 

ر اینکه در گ، موارد نمایدسهامداران 
 المسعؤولیت محدود اساسنامه شرکت

  گردیععدهری تصععریح گععطععور دی
 باشد: 

  اف اسعععامی و آدرسحععع -۱
 شعععرکت  ییابتعععدا سسعععینؤم

 .المسؤولیتمحدود
 شعده  درج تغییرات در مقر ثبت -۲

 .شرکت محدود المسؤولیت
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 مسؤوليت شعرکت د المحدود د -۳
 ونډوصادرو شويو  او د وپانګې په ونډ

 . بدلونونو درجول د رکېېپه شم
 د غړوکعې  پعه  هیئعت مديره  د -۴

بدلونونو درجول، په دې شرط چې په 
 . شوي وي پېشبینېاساسنامه کې 

شرکت  مکلف  مسؤوليتالمحدود( ۷)
وي تعديلونه له تصويب ش تصویب، دى

ورځو  (۱۴) څوارلسو د څخه وروسته
مرکزي ثبت په دفتر کې  ې دک په تر 

 . ثبت کړي
لعه  مسؤوليت شعرکت  المحدود (۸)

دو ېوله نافاهغ د څخه بدلونونو ېالند
ورځو  (۱۴) روسته  دڅوارلسوو څخه
مرکزي ثبت دفتر ته خبر  کې، د تر په 

  :ورکوي
شرکت په  مسؤوليتالمحدود د -۱ 

 . ثبت شوي مقر کې بدلون
 شعرکت د  مسؤوليتالدمحدود -۲ 

 معلومات او د اړوند غړو د هیئتمديره 
 . او ګوښه کول تقررهغوى 

ونډو او دصادرو شويو  دپانګې په -۳
 . ر کې بدلونېونډو په شم

درج تغییرات در سهام سعرمایه و   -۳
 شعرکت   شعده  تعداد سعهام صعادر  
 .محدود المسؤولیت

درج تغییرات در اعضای هیئعت   -۴
ه در اساسناممشروط بر این که مدیره، 

 باشند. گردیده ینیپیشب
المسؤولیت مکلف ( شرکت محدود٧)

شعده را در    تصویبتعدیالت  ،است
( روز بعععد از 1٤خالععل چهععارده )

تصویب در دفتر ثبت مرکعزی ثبعت   
 نماید.

المسعؤولیت از  ( شرکت محدود٨)
 چهعارده   اللعخع تغییرات ذیل در 

، بعه  آنشدن  ( روز بعد از نافا1٤)
 دفتععر ثبععت مرکععزی اطععالع   

 می دهد:
شعده شعرکت    تغییر در مقر ثبت -۱

 .محدود المسؤولیت
نعاری و معلومعات در   تقرر، برک -۲

مورد اعضای هیئت معدیره شعرکت   
 .محدود المسؤولیت

تغییر در سهام سعرمایه و تععداد    -۳
 شده. سهام صادر
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شرکت  المسؤوليت دودععمح د
  یپانګې په ونډو کې زياتوال د
  :يمه مادهاتيا يدر
هیئت دنوو ونعډو د  مديره  رېېکه چ 

و دجوړولعو  و اصعناف صادرولو او دنو
، مکلف دى، موضوع غوښتوونکي وي

  ،ددې قععانون پععه پنځععه ويشععتمه
شپږ ويشتمه او څلور اتيايمه ماده کعې   

 په رعايتولو سره د ددرج شويو حکمونو
 مسؤوليتالمحدود د غرضتصويب په 

 . کړي يشنهادپ شرکت ونډه والو ته
 لومړيتوب( حم تقدم ) د

  :څلور اتيايمه ماده
دو په صورت کې، ېد نوو ونډو دصادر 

و ونډو دصعادرولو پعه   ونډه وال دنو
ډې په تناسعب د  وخت کې  دخپلې ون

رودنعې د  ېصادرې شعوې ونعډې دپ  
نهاد پعه وړانعدې کولعو کعې       پيش

. ونکعی دی حم لرد  لومړيتوب )تقدم(
حم  دم(دغه لومړيتوب )تق ونډه وال د

 یاده شعوې  ږي .ېکلي ډول خبرپه لي
 رودنې او دوړانديزونو دېخبرتيا کې په پ

 سرمایه شعرکت سهام افزایش در 
  محدود المسؤولیت

 :سوم هشتاد ومادۀ 
 خواهععان اه هیئععت مععدیره گععهر

ایجاد صعنوف  صدور سهام جدید یا 
 ،مکلعف اسعت   ،باشعد جدید سهام 

را با رعایت احکام منعدرج   موضوع
ششم و  بیست و پنجم،  مواد بیست و

ایعن قعانون غعرض    چهارم  هشتاد و
تصععویب بععه سععهامداران شععرکت 

 .پیشنهاد نمایدالمسؤولیت محدود
 حم تقدم 

 :چهارم هشتاد ومادۀ 
در صورت صعدور سعهام جدیعد،    
سهامدار حم تقدم در ارایه پیشعنهاد  
خرید سهام صادرشده را به تناسعب  

 هام خععویش در زمععان صععدور سعع
 باشععد.  مععی ءسععهام جدیععد دارا
 تقعععدم حعععم سعععهامداران از 

 کتبععی مطلعع    طععورمععاکور 
 گردنععد. اطالعیععه مععاکور   مععی

شامل شرای  ارایه پیشنهاد خریعد و  
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 پيل او پعاى  دوخعت د پيشعنهاد د   
 . ږيېوړاندې کولو شرطونه  شامل

 تصميم  هکلهاصنافو په  ونډود 
  :پنځه اتيايمه ماده

مسؤوليت شرکت  ال رې  محدوېکه چ
ل ډولونه صادر ېالبېاصنافو ب ونډو د د

ونډو په خاص  د مجم عمومي  کړي او
وندو حقوقو په تعديل اړ صنف پورې  د
ه تصميم اعتبار نعه  ، دغتصميم ونيسي

هماغه خاص   چې تعديل د خو دا لري،
 ونډه والو په غونډه کې چعې   صنف د

لپاره   بحث د اړونددغې موضوع په  د
هماغه خاص صنف په  شوې ده د جوړه
په و يأر ونډه والو د برابرو د طونوشر

 . اکثريت ترالسه کړي
اقليعت   رودنه کې دېونډو په پ د

 ونډوحقوق  ونډه والو د
  :شپږ اتيا يمه ماده

  ، ددونکيېع رېرې دونعډو پ ېع که چ
د صعادرو   مسؤوليت شرکتالمحدود

 يا د فیصده( ۵۰)پنځوسو د شويو ونډو
 رودنې وړانديز وکړي،ېپ زياتو ونډو د

پیشعنهادات   یزمان آغعاز و انقضعا  
 باشد. می

 تصمیم در مورد صنوف سهام
 پنجم: مادۀ هشتاد و

المسعؤولیت  هرگاه شعرکت محدود 
انواع مختلف صنوف سهام را صعادر  
نماید و مجم  عمومی تصمیم به تعدیل 

خاص از سهام را  حقوق مربوط به صنف
اتخاذ نماید، این تصمیم اعتبار ندارد، 
مگر اینکه تعدیل در جلسه سهامداران 

 خاص که جهعت بحعث    همان صنف
روی این موضوع تعدویر گردیعده،   
اکثریت آرای سهامداران واجد شرای  

 خععاص را کسععب  ان صععنفهمعع
 نماید.

حقوق سهام سهامداران اقلیت در 
 خریداری سهام
 ششم: مادۀ هشتاد و

 هرگععاه خریععدار سععهام، پیشععنهاد 
 ( فیصععد یععا ٥٠خریععد پنجععاه )

 بیشتر سعهام صادرشعده شعرکت    
نمایعد،   محدود المسؤولیت را ارایه 
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 مکلف دى له نورو ونډه والو څخه  د
ټولعو   شعرکت د  مسؤوليتالدمحدو

رودنې په برخه ېپ صادرو شويو ونډو د
بيې په ګعډون   هرې ونډې د کې هم د
و سره پيشنهاد وړاندى طونو شرپه هماغ
 . کړي

 ( معاملېېعمده )ستر
  :اووه اتيايمه ماده

شرکت نه شي  مسؤوليتالمحدود (۱)
( مععاملې  ېعمده )ستر ېکوالى الند

و ېنکړي، خو پعه النعد  عقديا  ءاجرا
 :مواردو کې

 شوې رونډه والو په واسطه منظو د -۱
 .يو
رالسه په ت  ۍمنظور ه والو دنډو د  -۲

 . ې ويکولو پورې اړوند السليک شو
 ېپععه دې مععاده کععې النععد  (۲)

 :دي لرونکي معنا ېدالنګانې اصطالح
لو او غيعر  منقوډول  هر د مالونه -1

 . معنامنقولو مالونو په 
شرکت  ليتمسؤوديوه  محدود ال -۲

  :ده عناکې عمده معامله په دې مخهپه بر

است در قسمت خریعد تمعام     مکلف
 سعععهام صادرشعععده شعععرکت 

 یت از سعععایر المسعععؤولمحدود
سهامداران نیز با همان شرای  به شمول 
 قیمت هعر سعهم پیشعنهاد ارایعه     

 نماید. 
 معامالت عمده )بزرگ(

 هفتم: مادۀ هشتاد و
المسععؤولیت ( شععرکت محدود1)

ء تواند، معامله عمده ذیل را اجرا نمی
 یا عقعد نمایعد، مگعر در معوارد     

 ذیل:
 توسعع  سععهامداران منظععور   -۱

 .باشد  گردیده
منععوط بععه کسععب منظععوری  -۲

 باشد.  سهامداران عقد گردیده
 در ایععن  ذیععل( اصععطالحات 2)

 باشند: دارای معانی ذیل می هماد
وال عاموال به معنی هر نوع امع  -۱

 منقول و غیر منقول.
معامله عمده در قسعمت یعک    -۲

 شرکت محدود المسؤولیت به معنی: 
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رودنې سره  ېنه  يا له پدروېدمالونو پ -
)په مشروط يا غيعر مشعروط    .موافقه
 یادې شوې( چې ارزښت يې له صورت

 نعععې څخعععه مخکعععې   دورېپ
يې نيما د شرکت مسؤوليتالمحدود د

 . زيات وي مالونو له ارزښت څخه

سعره   مالونو پلورنه يا له پلورنې د -
موافقه ) په مشروط يا غيعر مشعروط   

( چې ارزښت يې  له پلعورنې  صورت
 مسعؤوليت محدود ال څخه مخکې  د
يې  شتمنيو له ارزښعت  شرکت  د نيما
 . څخه زيات وي

 هغععععه معاملععععه چععععې  -
شرکت په واسطه  مسؤوليتمحدود ال د
ترالسه کولعو او د   قوقو يا ګټو دح د
  ( دمسؤوليتونو پعه ګعډون  مشروطو )

او  مسؤوليت شرکت په واسطهالودمحد
منلو سبب  اومکلفيت د مسؤوليت د یا

 انعقادمعاملې له  او ارزښت يې د کېږي
 شرکت  د مسؤوليتالمحدود مخکې د

  .له ارزښت څخه زيات ويايې مالونونيم

 ( فقععرې پععه 2) ددې مععادې  د( ۳)
شوي عمده کې ددرج  و( اجزاو2او 1)

 خریععد، یععا موافقععه بععه خریععد  -
ر مشعروط(  یا غیع  )بصورت مشروط

اموال که ارزش آن بیشعتر از ارزش  
وال شعرکت محعدود   عنصف امع 

 المسؤولیت قبل از خریعد معاکور   
 باشد.

ا موافقه به فروش )بصورت ی فروش -
 یععا غیععر مشععروط(   مشععروط

اموال که ارزش آن بیشعتر از ارزش  
 هععای شععرکت   ییععنصععف دارا

 المسؤولیت قبعل از فعروش   محدود
 باشد.

دریافت حقوق یا  ای که باعث معامله -
المسؤولیت محدودمناف  توس  شرکت 

سؤولیت و مکلفیت توس  و یا قبولی م
المسؤولیت )به شمول شرکت محدود

 مسعععؤولیت هعععای مشعععروط( 
گردد و ارزش آن بیشعتر از ارزش   می

 وال شعععرکتعنصعععف امععع
 المسؤولیت قبعل از انعقعاد   محدود

 معامله باشد.
( تعریف معامله عمده مندرج اجزای ٣)
بعر   ه( ایعن معاد  2) ۀ( فقر2و  1)
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 مسؤوليتالمعاملې تعريف  چې محدود
  پععه هغععه کععې د ېشععرکت يععواځ

هغه مالونه   شرکت مسؤوليتالمحدود
نيمايې مالونو له چې ارزښت يې  دهغه د
وي دپيسعو   ارزښت څخعه زيعات  

 دورکړې دتضمين يا په تضمين سره د
نعه   ره کې،اجرا کولو په ال وجيبې د

 . ږيېتطبيق
 لسم فصلودو
 ډې سندونهنو د

 ونډې سندونه  د
 :اته اتيايمه ماده

شعرکت    مسعؤوليت محدود الد( ۱)
سره اساسنامې له درې شوې ونډې، صا
سندونو پعه واسعطه    ونډې د د، سم
 . ږيېتثبيت
 دونډې په هر سند کې لږ ترلږه د (۲)

ونععډې د صععادروونکي محععدود  
،  دهرې ونډې  شرکت  نوم مسؤوليتال

هغه شعخص نعوم    ، داسمي ارزښت
هغعه پعه نامعه      ږي چې ونډه دېشامل
ر ېې شوې ونډې شمصادر ، دږيېصادر

 مععععامالتی کعععه شعععرکت   
المسؤولیت صرفًا در آن اموال محدود

 شععرکت محععدود المسععؤولیت  
که ارزش آن بیشتر از ارزش نصعف  

 باشععد را جهععت  وال آن مععیعامعع
تضمین پرداخت پول یا اجرای وجیبه 
 به تضعمین معی گعاارد، تطبیعم     

 گردد. نمی
 دهمدوازفصل 

 اسناد سهم
 اسناد سهم

 :هشتم هشتاد وادۀ م
 شععرکت  ۀشععدسععهام صادر( 1)

، بم اساسنامهاطم محدود المسؤولیت،
 یععت تثب توسعع  اسععناد سععهم 

 گردد.  می
یرنده گدر بر حداقل هر سند سهم( 2)

محعدود المسعؤولیت   اسم شرکت 
ارزش اسعمی هعر   ، سهم صادرکننده

 اسعم شخصعی کعه سعهم     سهم، 
 وتععداد   ،گعردد  ام وی صادر میبن

 بععوده رشععده صععنوف سععهم صاد
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  ږي او دېاو اصععناف پکععې شععامل 
شعرکت دمعديره    مسؤوليتالمحدود
دوو تنعو   دوو تنو غړو يعا د  د هیئت
 . کېږيولينو په واسطه  السليک ؤمس
دونډو په سند کې يويا ټعول درج   (۳)

داى ېع السليکونه په کاپي ډول ک شوي
 . شي
نکى رې  دسند السليک کووېکه چ (۴)

، نور و وروستهدېشخص دونډو له صادر
غعړي يعا    د هیئتمديره  شرکت د د

ول په توګه دنده ترسره نه کړي، ؤمس
 ګڼعل معتبر  دونډې سند دپخوا په شان

 . کېږي
 ږدونه ېدونډو ل

  :نهه اتيايمه ماده
شخص  ثالث رې ونډه والېچکه ( ۱)

خپلوونډو  ته په کلي او قسمي ډول د
ږدونې غوښتونکى وي، مکلف دى ېدل

شعرايطو   شانکې په يوګام  يپه لومړ
 بيې په ګعډون د  د هرې ونډې سره د
ونډې په تناسب په نورو ونډه  د یهغو

 . ونډو دپلورنې وړانديز وکړي والو د

نفر عضو هیئت مدیره یعا  و توس  دو 
  شعععرکت دو نفعععر مسعععؤول

  ءامضععا محععدود المسععؤولیت 
 ردد.گ می
یا تمام امضاهای منعدرج در   ( یک٣)

 بععوده  کععاپیسععند سععهام طععور 
 تواند.  می
ای کننعده   ءاه شخص امضاگهر( ٤)

به حیث دیگر  ،سند بعد از صدور سهام
شرکت ا مسؤول یعضو هیئت مدیره 

 ای وظیفه ننمایعد، سعند سعهم    ایف
 کما فعی السعابم معتبعر دانسعته     

 شود. می
 انتقال سهام

 :نهم هشتاد و مادۀ
قال ع( هرگاه سهامدار خواهان انت1)

 خعویش بعه     کلی یا قسعمی سعهام  
 شععخص ثالععث باشععد، مکلععف  
 اسعععت در قعععدم اول فعععروش 
سهام را به سایر سهامداران به تناسب 

ای  یکسان، به شمول ، با شرآنها  سهم
 قیمت هر سهم، پیشنهاد نماید.
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( فقره کې درج 1ددې مادې په )  (۲)
 (۱۵)وړانديز لږ ترلږه دپنځلسو یشو

رې  ې. که چيد وړ اعتبار د ورځو لپاره
خپلو ونډو پعه تناسعب(    دونډه وال )

تعه   هغهچې  رودنې وړانديزېډو دپدون
کړي دغه ونډې بل ونډه  ، ردشوى دى
 دهغې دونډې په تناسب چې د وال ته،

 نعډو د ( يې دو)دخپلو ونډو په تناسب
، دى یرودنععې وړانععديز يععې منلععېپ

 لږ تر لږه  . دغه وړانديز همږيېپيشنهاد
لپعاره   د مودې ورځو(۱۵)پنځلسو  د

تعه  اعتبار لري او دغه بهير ترهغه وخ
ډه وال ععپورې دوام مومي چې نور ون

رودنې ېونډو له پ ټولو هغه ونډه وال د د
ږدونعې  ېخپلعو ونعډو دل   سره چې د

څرګنده موافقه وکړي يا ينکي دغوښتو
رودنعې  ېچې ونډه وال دونډو له پ شي
 . لريموافقه ن سره
( فقره کې پعه  2ددې مادې په ) (۳)

رې نور ې،  که چدرج شويو حاالتو کې
ل دهغو ونډه والو دټولو ونډو  ونډه وا

رودنې سره چعې دخپلعو ونعډو    ېله پ
موافقعه    يږدونې غوښعتونکي د ېدل

 ه( این ماد1) ۀ( پیشنهاد مندرج فقر2)
 ( 1٥حععداقل بععرای پععانزده )  

باشعد. هرگعاه    اعتبار معی  روز مدار
سهامدار پیشنهادخرید سهام )به تناسب 
سهامش( را که به وی صورت گرفته، 
رد نماید، این سعهام بعه سعهامدار    

 وی،   دیگععری، بععه تناسععب سععهام
که پیشنهاد خرید سهام )بعه تناسعب   
 سهامش( را قبعول نمعوده اسعت،    

گردد. این پیشعنهاد نیعز    پیشنهاد می
( روز 1٥حداقل برای مدت پعانزده ) 

داشته و این روند تا زمانی ادامه اعتبار 
 یابععد کععه سععهامداران دیگععر  مععی

به خرید تمام سهام سعهامداری کعه   
خواهان انتقال سهام خعویش اسعت   

 گععردد کععه  ه یععا آشععکارموافقعع
سهامداران موافم بعه خریعد سعهام    

 نیستند. 
  ۀ( در حععاالت منععدرج فقععر  ٣)
 ، هرگعاه سعهامداران   ه( این ماد2)

 دیگععر بععه خریععد تمععام سععهام  
سهامداری که خواهان انتقال سعهام  
خویش است موافقه نماینعد، سعهام   
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، دهغه ونډه وال ونعډې چعې   وکړي
دى  یږدونې غوښتونکېدخپلو ونډو دل

سو پعه  ېپه قرارداد کې  ددرج شوو پ
کعې  تعر   تو ورځو په ېبدل کې  دشپ

. پعه   کېږيږدول ېل نورو ونډه والو ته
چې څرګنده  شي چې  کې  هغه صورت
رودنعې سعره    ېدونډو لعه پ  ونډه وال

کوالى شعي،   لري، ونډه والفقه نموا
ونډې دهرې ونډې  دبيعې پعه    خپلې
ودو ونعډه والعو تعه    چې موج ګډون

 نوشعرطو  ، په هماغوووپيشنهاد شوى 
 ثالعث کې  تر تو ورځو په ې، دشپسره

 . ږدويېشخص ته ول
شرکت  مسؤوليتونډه دمحدود ال (۴)

ږدول ېع بل شخص ته ل فقې پرتهله موا
شي، په دې شرط چې په دې داى  نېک

ې  درج شوي حکمونه  تطبيعم  ماده ک
 .شوي وي

 دونډو ثبت او دهغو اعتبار 
 :نوي يمه ماده 
يا دهغه جال  ېپه شاليکن نډېونډه  يا و 

 د چې بڼعه يعې   بنسټپرليکلي سند 

قال سعهام  عسهامدار که خواهان انت
 باشععد در بععدل   خععویش مععی 

ندرج قرارداد در خالل شصت مبلغ م
یابد.  روز به سهامداران دیگر انتقال می

گعردد کعه    آشعکار  که در صورتی
 سعععهامداران موافعععم بعععه   
 خریععد سععهام نیسععتند، سععهامدار 

را بعه همعان    تواند، سهام خویش می
 شععرای  بععه شععمول قیمععت هععر 
 سهم کعه بعه سعهامداران موجعود     

بود، در خالل شصت   پیشنهاد گردیده
 قال عشععخص ثالععث انتعع روز بععه

 دهد.
 سهم بعدون موافقعت شعرکت   ( ٤)

ری گبه شخص دی محدود المسؤولیت
مشروط براینکه  تواند، می شدهانتقال 

تطبیم گردیده  هاحکام مندرج این ماد
 .باشد

 ثبت سهام و اعتبار آن 
 :نودم ۀماد

سهم یا سهام به اساس ظهر نویسی یعا  
که شکل آن توس  انه گسند کتبی جدا
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ټاکعل   دفتر په واسطه د مرکزي ثبت
داى ېع ل کږدوېل ، بل شخص تهکېږي
په هغعه   ږدونهېسند ل ونډې د د. شي

 صعورت کعې داعتبعار وړ ده چععې    
ت  دونعډو  شرک مسؤوليتدمحدود ال

 . دثبت په کتاب کې ثبت شي
  ېونډ ېشو لنه ورکړ 
 :نوي يمه ماده يو

 مسعؤوليت محعدود ال  رې دېع که چ
کت  دورکړې وړ بدل په بشعپړه  شر

  شععي او د لورنععه کععړ  توګععه
د تمني شرکت شع  مسؤوليتالمحدود
ورکړې لپاره کافي نه  دطلباتو د دائینینو

 ، په دې صورت کې مالعک يعا د  وي
رودنې سره ژمنه کعوونکى  ېپونډو له 

 و يعا د شعو  ، د صعادرو مکلف دى
سعې   ېدو وړ ونډو دبدل پاتې پېصادر

ستل شوي يا ژمنه یاخ هچې دده په واسط
 .يې شوې ده، ورکړي
  ستوالىودونډې دسندونو ور

 :دهدوه نوي يمه ما
 دونععډې سععند  رې دېععکععه چ (۱)

بعه  گردد،  بت مرکزی تعیین میدفترث
  شععدهقال عری انتععگععشععخص دی

ال سند سهم در صورتی قانت .تواند می
که در کتاب ثبت  باشد میمدار اعتبار 
ثبت  محدود المسؤولیت سهام شرکت

 ردد.گ
 پرداخت ناشده سهام
 :یکم نود ومادۀ 

 اه بدل قابعل پرداخعت سعهام    گهر
  المسعععؤولیتمحدود شعععرکت
و دارایعی  د ردگع دیه نأبطور کامل ت

 دیهأتبرای  المسؤولیتشرکت محدود
  ین کععافی نباشععد،ینععطلبععات دا

 ک یععا تعهععد لععما ینصععورتادر
  ،سععهامبععه خریععد  کننععده 

 مبلععغ باقیمانععده  ،مکلععف اسععت
  بدل سعهام صادرشعده یعا قابعل    
صدور را که توس  وی اخا یا تعهعد  

 بپردازد. ،شده است
 ی اسناد سهمگفرسود
 :دوم نود ومادۀ 

اه سعند سعهم در حالعت    گهر( 1)
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 لعه په حالت کعې وي او   يستوالوور
او  ي، خو محتعو ناشوني وي استفادې

وړ لوستلو  يې په ښه توګه  د نښې فارقه
له لګښتونو  ، مالک کوالى شي دوي

 لععه  ي یعې ورکولعو وروسعته  مثنع   
شعرکت څخعه     مسؤوليتالمحدود

 . ترالسه کړي
، ورالونډې سعند   رې دېکه چ (۲)

، دونعډې   يشعوى و  ویجاړيا  سرقت
شرکت  مسؤوليتنوى سند دمحدود ال

سند په  د یادشوي. ږيېصادر لوريله 
پعه   د رامنځته کېعدو  يدعو د هکله

 مسععؤوليتال، محدودصععورت کععې
،  ددغه سند  مالک کوالى شي شرکت

 مسؤوليتمکلف کړي  چې محدود ال
په وړانعدې    يدعو  ډولد هر  شرکت

، کېعږي امه چې د دغه سند په اړوند اق
 مسعؤوليت ال. محدودمحفوظ وساتي

له مالک څخعه د  شرکت کوالى شي  
د شوي يعا   سرقت، شوي ورالونډې 
له  شوي سند غوښتنه وکړي چې ویجاړ

د  تاوان داشويېراپڅخه د  يدغې دعو
  مسعؤوليت محعدود ال  لپعاره  جبران

ی قرارداشته و استفاده از آن گفرسود
محتوی و عالیعم  ولی ، ودهناممکن ب

فارقه آن بخوبی قابل خوانش باشعد،  
آنعرا بععد از    مثنعای تواند  مالک می

 پرداخععت مصععارف از شععرکت  
 دریافعععت  المسعععؤولیتمحدود
 نماید.

ت یا قاه سند سهم مفقود، سرگهر( 2)
ید سهم از دباشد، سند ج  شده تخریب

 محعدود المسعؤولیت  طرف شرکت 
گردد. در صورت بروز دعوی  صادر می
 سعند متعاکره، شعرکت    در مورد 
مالک سند  ،تواند می المسؤولیتمحدود

تعا شعرکت    ماکور را مکلف نماید
 محععدود المسععؤولیت را در برابععر 
 هعر نعوع دعععوی کعه در رابطععه    

 گعردد،   با سند متاکره اقامعه معی  
 رکت شععمحفععوظ نگهععدارد.  
 توانععد  مععی محععدود المسععؤولیت

شعده،   از مالک سند سعهم مفقعود  
شده تقاضا نماید  شده یا تخریب سرقت

ره که تضمین کافی جهت جبران خسا
بعه شعرکت    ناشی از این دعوی را
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 . کافي تضمين ورکړي شرکت ته
 ديارلسم فصل

شرکت   مسؤوليتدالمحدو د
 او تصفيهل انحال
شعرکت   مسعؤوليت دمحدود ال

 انحالل 
 :نوي يمه ماده يدر
معديره   شرکت مسؤوليتالمحدود د

  کعععوالى شعععي، د  هیئعععت
 دالل عشرکت انح مسؤوليتالمحدود

منظور کعړي او   يو په اکثريت سرهرْا
 شعرطونو يا له  نوپيشنهاد يې په شرطو

لپاره عمومي  ۍتصويب او منظور د پرته
  .وړاندې کړي ته مجم 

 ثبت  سندد  انحالل د
  :نوي يمه ماده څلور

شرکت ددې  مسؤوليتالمحدود (۱)
حکم ه لنوي يمې مادې  يدر د قانون

 ،وروسته ۍله منظور لانحال د سره سم
و مواردې الندد سند چې الل عانح د

دمرکزي   غرض، دثبت په لرونکی دی

 ارایه نماید. المسؤولیتمحدود
 همسیزدفصل 

 شرکت انحالل و تصفیه
 المسؤولیتمحدود

محععدود  الل شععرکتعانحعع
 المسؤولیت

 :سوم نود وۀ ماد
 هیئعععت معععدیره شعععرکت   

انحالعل   ،تواند می المسؤولیتمحدود
را بعا   محدود المسعؤولیت شرکت 

و پیشنهاد  منظور نموده ءاکثریت آرا
آنرا با شرای  یا بدون شرای  جهعت  

مجم  عمعومی  تصویب و منظوری به 
 ارایه نماید.

 ثبت سند انحالل
 چهارم:  مادۀ نود و

ه بع  المسعؤولیت ( شرکت محدود1)
  الل مطعابم عتعقیب منظعوری انحع  

 سوم ایعن قعانون،    مادۀ نود و حکم
حاوی موارد ذیل می که  سند انحالل

دفتر ثبت مرکزی  بهغرض ثبت  ،باشد
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 :استوي دفتر ته بتث
 مسؤوليتدودالععععععمح د -۱

 . عنوان شرکت
شععرکت  مسععؤوليتالد محدود -۲

 او ونډه والو په واسطه د هیئتدمديره 
 دانحالل  د شرکت مسؤوليتمحدودال
 . ټهېمنظورۍ ن

ددې يادونه چې دونډه والعو پعه    -۳
انحالل وړانديز ددې قانون  واسطه  د

 سعره سعم  حکمونو له او داساسنامې 
 تصويب شوى دى . 

شععرکت  مسععؤوليتالمحدود (۲)
 الل عانح ر کې ددمرکزي ثبت په دفت

، منحل شوى ټې څخهېثبت له ن د دسن 
 . کېږي ګڼل

 مسؤوليتالمحدودد الل سندانح د( ۳)
څخعه   ۍله منظورالل عانح ت دشرک

کې   تر ورځو په  (۹۰) نوي د هوروست
 . ږيېثبت
 
 
 

 :نماید ارسال می
عنععوان شععرکت محععدود    -1

 .المسؤولیت
تاریخ منظوری انحالل شعرکت   -2

 المسععؤولیت توسعع  هیئععت محدود
 مععدیره و سععهامداران شععرکت   

 .المسؤولیتمحدود 
ذکر اینکه پیشنهاد انحالل توس   -٣

 سعععهامداران مطعععابم احکعععام 
ایععن قععانون و اساسععنامه تصععویب 

 است. گردیده
از  المسعؤولیت ( شرکت محدود2)

تاریخ ثبت سند انحالل در دفتر ثبعت  
 شععده محسععوب  مرکععزی، منحععل

 گردد. می
( ٩٠( سند انحالل در خالل نود )٣)

رکت بعد از منظوری انحالل شع روز 
 المسععععؤولیت ثبععععت محدود

 گردد. می
 
 
 



               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (۱۲۹۲مسلسل نمبر ) ۲۶/۱۲/۱۳۹6    
 رسمي جريده

1٣٨ 
 

الل عدل او دانحېونډو نه صادر د
 غوښتنه 

 :پنځه نوي يمه ماده
 مسعؤوليت المحدود رې دېکه چ (۱)

اکثريعت وي او   مؤسسعين  کتشر
  د التراوسعععه پعععورې يعععې  

شعرکت  ونعډې    مسؤوليتالمحدود
، کعوالى شعي    صادرې کړې نه وي

انحالل سند په  ي ثبت دفتر ته  ددمرکز
 مسعؤوليت ، محعدود ال سره استولو

 . شرکت منحل کړي
و مطعالب  ېالنعد  د سنددانحالل  (۲)

  :دی لرونکی
شعرکت   مسعؤوليت دمحدود ال -۱

 عنوان . 
   .ټهېدو نېجوړ د  -۲
  ددې يادونععععه چععععې د  -۳

هيڅ يعوه   شرکت مسؤوليتالمحدود
 . ونډه  نه ده صادره شوې

 ددې يادونعععععه چعععععې  -۴
ل نه ورکړ دشرکت  مسؤوليتالمحدود

 . یدنه  دیونو لرونکی وشو

 عدم صعدور سعهام و مطالبعه    
 انحالل 

 پنجم: مادۀ نود و
 سسععین شععرکت  ؤ( هرگععاه م1)

 اکثریعت باشعند    المسؤولیتمحدود
 و هنعععوز سعععهام شعععرکت  

را صعععادر  المسعععؤولیتمحدود
توانند با ارسال سعند   باشند، می ننموده

 انحالل به دفتر ثبت مرکزی، شرکت 
 را منحععل  سععؤولیتمحععدود الم

 نمایند.
( سند انحالل حاوی مطالب ذیعل  2)

 باشد:  می
عنععوان شععرکت محععدود    -1

 .المسؤولیت
 .تاریخ ایجاد -2
یعک از سعهام     اینکه هیچذکر  -٣

صادر  المسؤولیتدودععشرکت مح
 .نگردیده است

 ذکعععر اینکعععه شعععرکت   -٤
المسععؤولیت دارای دیععون  محدود
 .باشد ناشده نمی پرداخت
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 د ددې يادونععععه چععععې -۵
 ورععاکث شرکت مسؤوليتالمحدود
 یتصويب کړانحالل  هغه د ومؤسسين

 . ید
 سخه کول فانحالل  د

 :شپږ نوي يمه ماده
شعرکت   مسعؤوليت محدود ال د (۱)
 د يعععوالى شععډه وال کععون

 شرکت انحالعل د  مسؤوليتالمحدود
خعه  ټعې څ ېثبت له ن سند د دانحالل 

،  تر  کېورځو په  (۵)وروسته  دپنځو 
ه هماغه فسخه  پانحالل  د کړي. فسخه

انحالل په تصعميم کعې    ډول چې د
 .ږيېب، تصويهتصويب شوې و

شععرکت   مسععؤوليتالمحدود (۲)
يب تصو فسخه لهدانحالل د کوالى شي

 د ،اللعډول انحع  وروسته، په رسمي
ت پعه  ثب سند د فسخه د الل دعانح

 ،و لرونکی دیمطالب ېالنددواسطه چې 
   :مرکزي ثبت په دفتر کې فسخه کړي د
 . عنوان شرکت مسؤوليتالدمحدود-۱
 رکت شعع مسععؤوليتالمحدود د -۲

 ینکعععه اکثریعععت ذکعععر ا -٥
المسعؤولیت  سسین شرکت محدودؤم

 الل آنعععرا تصعععویب عانحععع
 اند. نموده

 فسخ انحالل
 ششم: مادۀ نود و

 ( سععععهامداران شععععرکت 1)
 الل عتوانند انح می المسؤولیتمحدود

را در خالل  المسؤولیتشرکت محدود
( روز کاری بعد از تاریخ ثبت ٥پنج )

سند انحالل، فسعخ نماینعد. فسعخ    
 در تصمیم ای که مان شیوهانحالل به ه

 بود، تصویب  الل تصویب گردیدهعانح
 گردد.  می
 ( شرکت محعدود المسعؤولیت  2)

 توانعد بععد از تصعویب فسعح      می
الل را توس  ثبت عانحالل، رسمًا انح

سند فسخ انحالل که حاوی مطالعب  
باشد، در دفتر ثبت مرکعزی   ذیل می

 فسخ نماید: 
 .المسؤولیتمحدودعنوان شرکت  -1
ریخ اعالن فسخ انحالل شرکت تا -2
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 . ټهېداعالن ن فسخه ل دانحال د
ونډه والعو پعه    او هیئتمديره  د -۳

د  شرکت مسؤوليتالمحدود د واسطه
 د .ټهېن ل  دفسخه کولو دمنظورۍانحال

صورت  په هغه زېونډه والو تصويب يوا
، درج ې شوې ويصادرکې چې ونډې 

 . کېږي
دو په صورت ېفسخه ک انحالل د د (۳)

بيا په  شرکت مسؤوليتال، محدودکې
انحالل فسخه  د .ل فعاليت پيل کويخپ

 ګڼلرجعت وړ ده او داسې  ماقبل ته د
صورت نه دی څ  ېل هچې انحال  کېږي
 . موندلی

 انحالل  لوريله  محکمې د
  :اووه نوي يمه ماده

کوالى شعي،   محکمه  سوداګریزه( ۱)
 ، پربنسعععټداقعععامې  يددععععو

 ېشرکت  په الند مسؤوليتالمحدود
  :حاالتو کې منحل کړي

په هغه صورت کې چې دصنعت او  -1
 ېوکړي او الند وزارت ادعا ۍسوداګر

 :موارد ثابت کړي

 .المسؤولیتمحدود
الل عتاریخ منظوری فسخ انحع  -٣

شرکت محدود المسؤولیت توسع   
هیئت مدیره و سهامداران. تصعویب  
سهامداران صرفًا در صورتی که سهام 

 باشعععد، درج  صعععادر گردیعععده
 گردد.  می
( درصورت فسخ انحالل، شرکت ٣)

به فعالیعت خعود    المسؤولیتمحدود
الل عنماید. فسخ انح آغاز می ًادمجد

قابل رجعت به ماقبل بعوده و چنعین   
 الل اصعالً عشود که انح پنداشته می

 صورت نگرفته است.
 همانحالل از طرف محک

 هفتم: مادۀ نود و
تواند، به اساس  ( محکمه تجارتی می1)

 اقامعععه دععععوی، شعععرکت   
المسؤولیت را درحاالت ذیعل  محدود

 منحل نماید:
ه وزارت صعنعت و  ک در صورتی -1

تجارت مدعی بوده و موارد ذیل را به 
 اثبات رساند: 
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شعرکت پعه    مسؤوليتالمحدود د -
سعتلو کعې   یه اخجواز پع  د واسطه

 .نهستیراېت

شعرکت پعه    مسؤوليتالمحدود د -
يعا   یرېله قانوني واال څخه تواسطه 

  .ناوړه استفاده

شرکت خپعل   مسؤوليتالمحدودد  -
هغه له اعتبار څخعه   واز دج سوداګریز

دو سره نعوى نعه   ېرېددوو کلونو په ت
وزارت  ۍ، او دصنعت او سوداګرکړي

 په دې معتقعد  پربنسټجه داليلو ؤم د
شرکت   مسؤوليتالمحدود ېعچ شي

 . لرونکی نه دیفعاليت  سوداګریز

څخه زيات  هيا له يو رې يوېکه چ  -۲
 ېععا وکعړي او النعد   ونډه وال اد

 :مواردثابت کړي
 غعععړي د  هیئعععتمعععديره  د -

شرکت دچارو پعه   مسؤوليتالمحدود
سعره    )بن بسعت(  اداره کې له ډب

 مسعؤوليت المخامخ دي او دمحدود
لرې کولو په هغه  وال د شرکت ونډه

 . چعې لعه املعه يعې    دينعه   قادر
شرکت او دهغعه   مسؤوليتالدودمح

 فریبکععاری در اخععا جععواز    -
 توسعععععع  شععععععرکت 

 .المسؤولیتمحدود
استفاده از صالحیت ء تجاوز یا سو -

 قعععانونی توسععع  شعععرکت  
 المسؤولیت.محدود

المسؤولیت جعواز  شرکت محدود -
را با انقضای دوسال از  تجارتی خویش
د ننمعوده، و وزارت  اعتبار آن تجدی

جه ؤصنعت و تجارت بر اساس دالیل م
 معتقععد گردیععده کععه شععرکت  

المسععؤولیت دارای فعالیععت محدود
 باشد. تجارتی نمی

هرگاه یک یعا بعیش از یعک     -2
موارد ذیل را و سهامدار مدعی بوده 

 به اثبات برسانند:
اعضای هیئت مدیره در اداره امور  -

 شععرکت محععدود المسععؤولیت  
 و  بععودهت مواجععه بسعع بععه بععن

المسؤولیت سهامداران شرکت محدود
 قععادر بععه رفعع  آن نیسععتند    
 کعععه در نتیجعععه صعععدمات  

 ناپععایر بععه شععرکت    جبععران
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 دونکي زيانونعه ېنه جبيره کشتمنيو ته 
 . واردېږي

 د شععرکت تمسععؤوليالمحدود _ د
نکعو  وغړو يعا کنترولو  هیئتمديره 

ت کړي دي  چې  آاشخاصو داسې اجرا
 (يغولوونک) نکيستوېتېراغير قانوني يا 

 . دي
کې لعه   نېونډه وال په رايې ورکو _

مخامخ شوي دي او په پرلعه   ډب سره
 مجم  ګانودوو  عمومي  پسې توګه  په

شعرکت   مسعؤوليت المحدود کې د
کنې بريعالي  دغړو په ټا هیئتدمديره 

 . شوي نه دي
 د سره سمې مادې دله رې ېکه چ( ۲)

شرکت پعرخالف    مسؤوليتمحدود ال
الل يعې  عانحع  اقامه شي، ييوه دعو

صعورت  دمحکمې تر څارنې النعدې  
 . مومي

 مسعؤوليت الې محدودرېع که چ (۳)
، له افالس سره مخعامخ شعي   شرکت

له افالس دقانون  انحالل او تصفيه يې  د
 . ورت موميسره سم ص حکمونو

محدود المسؤولیت و دارائی آن وارد 
 گردد. می
اعضای هیئت مدیره یعا اشعخاص    -

 کننعععده شعععرکت   لوکنتعععر
تی نموده اند آاجرا المسؤولیتمحدود

 نععه کععه غیرقععانونی یععا فریبکارا 
 است.

 دهععی بععه   سععهامداران در رای -
بست مواجه گردیده و طی دو مجم   بن

 عمععومی متععواتر قععادر بععه تعیععین 
 اعضععای هیئععت مععدیره شععرکت 

 نگردیععده  محععدود المسععؤولیت
 اند.
( هرگاه یک دعوی علیه شعرکت  2) 

 محععدود المسععؤولیت مطععابم   
 الل عاقامعه گعردد، انحع    هاین ماد

آن تحت نظارت محکمعه صعورت   
 گیرد. می
المسؤولیت ( هرگاه شرکت محدود٣)

به افالس مواجه گردد، انحالل و تصفیه 
  آن مطابم احکام قانون افالس صورت

 گیرد.  می
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چعارو   تصفيې معامورين او د  د
 متصديان 

 :اته نوي يمه ماده 
 يمحکمه کوالى شي په هغې دعو (۱)

 د سعره سعم   دغه قانون له کې چې 
انحالل  شرکت  د مسؤوليتالمحدود

تصفيې يو  اقامه شوې وي ، د منظورپه 
شرکت   يا له يوه څخه زيات مامورين  د

انحالل او تصفيې  لپاره او يو يا لعه   د
  يععوه څخععه زيععات متصععديان د 

 د شعععرکت مسعععؤوليتالمحدود
 ې لپاره دادار چارو د د او ۍسوداګر
کې منصعوب   تر په  میعاد انحالل د

 . کړي
دتصفيې مامور او هغه متصدي چې  (۲)

 ېالندد  کېږيټاکل  لوريدمحکمې له 
  :و لرونکي ديشرايط

انحالعل   هپ داسې شخص وي چې -۱
 . لريون ه، اړيکشرکت سره مخامخ

ۍ لعه بعین المللعي    دحسابدار -۲
 . برحال غړى وي انجمنونو څخه د یوه 

( فقعره کعې   2) دې پعه ددې ما (۳)

 مععامورین تصععفیه و متصععدیان 
 امور

 هشتم: مادۀ نود و
ی که به اتواند در دعو ( محکمه می1)

 الل شعععرکت عمنظعععور انحععع
مطابم این قعانون    المسؤولیتمحدود
 باشععد، یععک یععا   گردیععده اقامععه

بیش از یک مامور تصعفیه را جهعت   
انحالل و تصفیه شرکت و یک یا بیش 

ای  از یک متصعدی را جهعت اداره  
 تجعععارت و امعععور شعععرکت  
  محعععععدود المسعععععؤولیت

 الل منصعوب  عدر خالل میعاد انحع 
 نماید.

( مامور تصفیه و متصعدی کعه از   2)
شعود دارای   طرف محکمه تعیین معی 

 اشد:شرای  ذیل می ب
شخصی باشد که با شرکت مواجه  -1

 ای نداشته باشد. به انحالل، رابطه
هعای   از انجمنعضو برحال یکی  -2

 ی باشد.بین المللی حسابدار
( مامور تصفیه و متصدی منعدرج  ٣)
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دتصفيې درج شوى مامور او متصعدي  
 . یدحععم الزحمععې مسععتحم نععه د

 د جعه لګښعتونو  مو  حم الزحمې  د د
لګښتونه  یادشويچې  په استثني جبران

شرکت له شتمنيو  مسؤوليتالمحدود د
 محصوالتو له پلورنې څخعه هغه د يا د

 .ږيېمنأت
هغه  محکمه  د تصفيې دمدير او د (۴)

متصدي واال او مکلفيتونه  چې وخت 
 د دبدلون وړ دي )وقتًا فوقتًا( په وخت
 په خپل حکم کې هکلهپه  تقرر هغوى د

ره، ېسرب . په نورو واکونوتصریح کوي
 :شيتصفيې مدير کوالى  د
شرکت يوه  مسؤوليتدمحدود ال  -۱

يا ټوله شتمني په هرځاى کې چې برخه  
، په عمومي يا دمحکمې  په  اجازه ،وي

 . وپلوري صورتخصوصي 
 يدععو  په واکمنو محکمو کې د  -۲

پعه دفع     يودع په اقامه کولو او يا د
 . کولو کې  الس پورې کړي

 متصععدي کععوالى شععي د   (۵)
 ونعه د شرکت واک مسؤوليتالمحدود
  هیئعت له الرې يا دمديره  هیئتمديره 

مستحم حم الزحمه  ه( این ماد2) ۀفقر
به استثنای جبران مصارف  نمی باشد،

 متاکره مصارفحم الزحمه که  جهؤم
 هعععای شعععرکت   ییعععارااز د

 المسععععؤولیت یععععا  محدود
 مین أفععروش محصععوالت آن تعع  

 گردد. می
( محکمه صالحیت و مکلفیت های ٤)

مدیر تصفیه و متصدی را که وقتًا فوقتًا 
باشد در حکم خود مبنی  قابل تغییر می

بر تقرر آنها تصریح میدارد. بعرعالوه  
سایر صالحیت هعا، معدیر تصعفیه    

 تواند: می
دارائی های شرکت  ش یا تمامبخ -1

المسؤولیت را در هر محلی که محدود
باشد، به اجازه محکمعه، بصعورت   

 .یا خصوصی بفروش رساند عمومی
 دعععوی و یععا   ۀبععه اقامعع  -2

دف  دععوی در محعاکم ذیصعالح    
 بپردازد.

تواند صالحیت هعای   ( متصدی می٥)
 المسعععؤولیت حدودشعععرکت م

 را از طریععم هیئععت مععدیره یععا  



               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (۱۲۹۲مسلسل نمبر ) ۲۶/۱۲/۱۳۹6    
 رسمي جريده

1٤٥ 
 

  پعورې چعې د   حعد  کومپرځاى تر
 چارو د د شرکت مسؤوليتالمحدود

 ونډه والو او د ، دادارې لپاره الزمه وي
ټو په پام کې نيولعو سعره   اينينو دګ د

 . کړي عملي
 دانحالل حکم 

  :نهه نوي يمه ماده
رې محکمه تشخيص کړي ېکه چ( ۱)

شعرکت د   يتمسعؤول الچې دمحدود
انحالل لپاره  يويا څو دليلونه موجعود  

ي اووه نو ى شي ددې قانون ددي کوال
 د ،سعره سعم  حکعم  له  يمې مادې

شرکت  په انحالل  مسؤوليتالمحدود
او د انحالل د اعالم  حکم صادر کړي

 . ټه وټاکيېن
محکمه د حکم تصديم شوى نقل ( ۲)

 لپاره دمرکزي ثبت دفتعر تعه    دثبت
 . استوي

انحالل دحکم له ثبت وروسعته،  د( ۳)
شرکت  مسؤوليتمحکمه  دمحدود ال

دانحالل دعملي کولعو او دچعارو او   
 )الرښعوونه(  هدایتتصفيې  معاملو د

ی که برای تا حد به جای هیئت مدیره
 المسؤولیتاداره امور شرکت محدود

الزم باشد، با درنظرداشعت منعاف    
 مال عسععهامداران و داینععین، اععع 

 نماید.
 حکم انحالل
 نهم: مادۀ نود و

( هرگاه محکمه تشخیص دهد کعه  1)
ت یک یا چند دلیل جهت انحالل شرک

 موجود است، سؤولیتععالممحدود
هفتم  تواند مطابم حکم مادۀ نود و می

 الل عاین قعانون حکعم بعه انحع    
صعادر و   المسؤولیتشرکت محدود

 الل را تعیعین  عتاریخ اععالم انحع  
 نماید.

شده حکم را  ( محکمه نقل تصدیم2)
جهت ثبت به دفتر ثبت مرکزی ارسال 

 نماید. می
 الل، ع( بعد از ثبت حکعم انحع  ٣)

 الل و عمحکمععه بععه تعمیععل انحعع
 تصفیه امعور و مععامالت شعرکت    

 هعععدایت  المسعععؤولیتمحدود
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 .صادروي
 څوارلسم فصل
 متفرقه حکمونه

 بيا ثبت 
 :سلمه ماده

هغععه سععهامي او محععدود     (۱)
دې قانون  ه  چې دشرکتون مسؤوليتال
لواغې د س ۱۳۸۵د  مخکېنافاېدو له 
ه رسعمي  ڼع ( ګ۹۱۳نېټې په ) ۱۰د 

جریده کې خپور شوي د سعهامي او  
محدودالمسؤولیت شرکتونو په قانون 

يا له  کې درج شوو حکمونو په استناد
څخه مراجعو  سوداګرېزونورو واکمنو 

ت فعاليع  سوداګریزپه افغانستان کې د 
 ، دوي یسعت یجواز اخسوداګرېزلپاره 

 کال او وعي دغه قانون په انفاذ سره د
مرکزي  کې بيا د تر شپږو مياشتو په 
حکمونو  د دې قانون د ،ثبت په دفترکې

شرکت پعه   د .ږيېثبت سره په رعايتولو
قانوني شتون دوام  د هغه ،ثبت سره بيا

په هغعه  قانون حکمونه  دې مومي او د
 . ږيېتطبيق باندې

 نماید. صادر می
 دهمچهارفصل 

 احکام متفرقه
 ثبت مجدد
 مادۀ صدم:

محعدود   سعهامی و  های شرکت( 1)
این قانون،  ذالمسؤولیت که قبل از انفا

به اسعتناد احکعام منعدرج قعانون     
هعععای سعععهامی و   شعععرکت

  ۀمحدودالمسعععؤولیت منتشعععر 
دلو  1٠رخ ؤ( م٩1٣رسمی ) ۀجرید

جع  ذیصعالح   یا از سایر مرا 1٣٨٥
تجارتی جهت فعالیعت تجعارتی در   
 افغانسعععتان جعععواز تجعععارتی 

این قانون در  ذاخا نموده باشند، با انفا
 معاه   شعش  و یعک سعال   اللعخ

مجددًا در دفتر ثبت مرکزی، با رعایت 
 احکععام ایععن قععانون ثبععت    

گردند. با ثبت مجعدد شعرکت،    می
موجودیت قانونی آن ادامعه یافتعه و   

 االی آن احکععام ایععن قععانون بعع 
 گردد.  تطبیم می
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په افغانستان کې دثبت شويو بهرنيو  (۲)
ې ددې قانون  چ ګۍشرکتونو هغه نمايند

د سلواغې  ۱۳۸۵د  مخکې  نافاېدوله 
ه رسعمي  ڼع ( ګ۹۱۳نېټې په ) ۱۰د 

جریده کې د خپور شوي سعهامي او  
محدودالمسؤولیت شرکتونو په قانون 
   کې درج شوو حکمونو په استناد سره

 سعوداګریزو  يا په افغانستان کعې  د 
کمنعو  فعاليت لپعاره لعه نعورو وا   

 اګریزسودمراجعو څخه يې  سوداګریزو
پعه  ، دمرکزي ثبت ستى ويیجواز اخ
خو  ،په بيا ثبت مکلفې نه ديدفتر کې 

دوام معومي   حکمي شخصيت یهغو د
 دېسعره  د  نافاېدواو ددې قانون په 

 . کېږيحکمونو تاب   د قانون
 دمقررو او کړنالرو وض  کول 

 :يمه مادهه يوسلو يو
دصنعت اوسوداګرۍ وزارت کعوالى  

تطبيم ښه  د دې قانون دحکمونو شي  د
او کعړنالرې   وړاندیزررې مق منظورپه 

 .وض  کړي
 

های خارجی  های شرکت نمایندگی( 2)
 ذشده در افغانستان که قبل از انفا ثبت

این قانون، به استناد احکعام منعدرج   
هععای سععهامی و  قععانون شععرکت

 ۀجریعد  ۀمحدودالمسؤولیت منتشعر 
  1٠رخ ؤمععع (٩1٣)رسعععمی 

 یعععا از سعععایر  1٣٨٥دلعععو 
مراج  ذیصالح تجارتی جهت فعالیت 

 در افغانسععتان جععواز  تجععارتی 
 تجععارتی اخععا نمععوده باشععند،  
مکلف به ثبت مجدد در دفتعر ثبعت   
 مرکععزی نبععوده، امععا شخصععیت 
حکمی آنها ادامه یافته و با انفاذ ایعن  
 قععانون تععاب  احکععام ایععن قععانون 

 گردند. می
 ها ها و طرزالعمل وض  مقرره

 یکم:  مادۀ یکصد و
تواند بعه   وزارت صنعت و تجارت می

بیم بهتر احکام ایعن قعانون   منظور تط
هعا را   ها را پیشنهاد و طرزالعمل مقرره

 وض  نماید.
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 يبو اداکول ادمالياتي وج
 :يمه مادهه يوسلو دو

 د شعرکتونه،  مسؤوليتالمحدود( ۱)
او پعه دې   ۍبهرنيو شرکتونو نمايندګ

 قععانون کععې درج شععوي سععتر   
د هغو شرکتونه او  مسؤوليتالمحدود

له اړوند قانون  د مکلف ديونډه وال 
  يبامالياتي وج خپل سره سمو حکمون

   .کړي ادا
( فقره 1رې ددې مادې په ) ېکه چ (۲)

ډه وال عدرج شوي شرکتونه او ونکې 
پعر   ادا نه کړي، يبامالياتې وج خپل

مالياتو  قانون او د دمالياتو   عايداتو  د
حکمونعو  له قانون  د ادارې چارو د د

ت آاجعرا   هکلهپه  يهغو ، دسره سم
 .صورت مومي

 ثبت  علي سندونودج
 :يوسلو درېيمه ماده

په قصدي ډول جعلي  هغه شخص چې 
 د غعرض ثبت پعه   دسند السليک او

 د ،مرکزي ثبت دفتر ته وړاندې کړي
مجعازات   سره سمحکمونو له قانون 

 ادای وجایب مالیاتی
 دوم: مادۀ یکصد و

المسؤولیت، های محدود شرکت( 1)
های خعارجی و   شرکتهای  نمایندگی
المسؤولیت  بزرگ های محدود شرکت

مندرج این قعانون و سعهامداران آن   
ربوط، م مکلف اند مطابم احکام قانون
 ء را ادا  وجایععب مالیععاتی خععویش 

 نمایند.
سعهامداران   و ها  ( هرگاه شرکت2)

، وجایعب  ه( این معاد 1مندرج فقرۀ )
مالیاتی خود را اداء ننمایند، مطعابم  
 احکععام قععا نععون مالیععات بععر  
عایدات و قانون ادارۀ امور مالیات در 
 مععورد آنهععا اجععراآت صععورت  

 می گیرد.
 ثبت اسناد جعلی 

 سوم: کصد ومادۀ ی
 کعه قصعدًا سعند جعلعی      شخصی

 و غعععرض ثبعععت  ءرا امضعععا
به دفتر ثبت مرکزی ارایه نماید، مطابم 
 احکعععام قعععانون مجعععازات  



               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (۱۲۹۲مسلسل نمبر ) ۲۶/۱۲/۱۳۹6    
 رسمي جريده

1٤٩ 
 

 

 . کېږي
 ټه ېانفاذ ن د

  :يوسلو څلورمه
ټې څخعه  ېح له نېدغه قانون دتوش (۱)

خپور او په رسمي جريده کې دې نافا 
 . شي
 سعره، د  نافاېعدو ددې قانون په  (۲)

 پععه   ېټععېن۱۰د  سععلواغې د 1٣٨٥
خپعور   رسمي جریده کې ( ګڼه٩1٣)

 مسؤوليتسهامي او محدود الد  شوى 
کال د تلې  ۱۳۳۶او د شرکتونو قانون 

رسمي جریده کې ( ګڼه ۸۹په )میاشتې 
سوداګرۍ په خپره شوې د افغانستان د

او مي شوي د سعها اصولنامه کې درج 
پورې په شرکتونو ولیت ؤمحدودالمس

 ۱۳۵۵/ ۱۰/ ۱۵اړوند حکمونه او د 
ګڼه رسمي جریده کې ( ۳۵۳په ) نېټې

کعې درج  خپور شوی په مدني قانون 
ولیت ؤد سهامي او محدودالمسشوي 

په شرکتونو پورې اړوند حکمونه، لغو 
 پېژندل کېږي.

 گردد. می
 تاریخ انفاذ

 چهارم: مادۀ یکصد و
 از تعاریخ توشعیح    ( این قعانون 1)

  رععنشی ععرسم ۀدر جرید نافا و
 گردد.

( با انفعاذ ایعن قعانون، قعانون     2)
سعععهامی و  هعععای شعععرکت

 ۀجریعد  ۀمحدودالمسؤولیت منتشعر 
  1٠رخ ؤ( مع ٩1٣) شعماره  رسمی

 و احکععام مربععوط   1٣٨٥دلععو 
 هععععای  بععععه شععععرکت 

 سعععهامی و محدودالمسعععؤولیت 
مندرج اصولنامه تجعارت افغانسعتان   

( ٨٩)شعماره  رسمی  ۀجرید ۀمنتشر
و احکام مربوط به  1٣٣6میزان سال 
هعععای سعععهامی و   شعععرکت

نون مدنی محدودالمسؤولیت مندرج قا
( ٣٥٣رسمی شعمارۀ )  ۀجرید ۀمنتشر

، ملغی شناخته 1٥/1٠/1٣٥٥رخ ؤم
  شود. می



 ی قانون شرکت های محدودالمسؤولیتتصحیح ضرور

( تصوی به کلمۀ )تصویب( تصحیح 11در متن پشتو فرمان تقنینی در سطر )(، 1در صفحۀ ) -1

 شود.
 ( کلمۀ اکثر به کلمۀ )حداکثر( تصحیح شود.12(، در متن دری در سطر )22در صفحۀ ) -2



 
 

 

           

 :اشتراك ساالنه
 

 ( افغزززان 099)         در مركززز  ال الال زززا    
 فیصززت فیفیزز  ۵۲بززرام مززام رول دالبزز   بززا  

 برام متعلمیل ال محصلیل با ارائه فصزتو،  نصز  میمز    
 فیصت فیفی  از میم  رالم جلت ۰9برام کتاب فرالش  ها با 
 ( دابززر امروئززائ  ۵99)          خززارا از کرزز ر   
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