دافغانستان اسالمي جمهوریت
دعدلیې وزارت
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رسمي جریده

فوق العاده ګڼه

د افغان تیلي کام سهامي شرکت اساسنامه

دچاپ نېټه :د  ۴۸۳۱هـ .ش کال د تلې د میاشتې( – )۴۱پرله پسې ګڼه ()۳۱۸

مصوبۀ حکومت جمهوری اسالمی افغانستان در مورد اساسنامۀ شرکت سهامی افغان تیلی کام

شماره)۱۴( :
تاریخ۴۸۳۱/۵/۱۱ :
اساسنامۀ شرکت سهامی افؽان تیلی کاا داخا (  )۸فصا(

 )۲۴مااخ ،منوا ر ات تااریص تصا یف نافاه دا خ ،خر ریاخۀ

رسمی نشر گرخخ.

حامد کرزی
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رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

اساسنامۀ شرکت سهامی افغان تیلی کام
فصل اول
احکام عمومی
عمومیات
مادۀ اول:
این اساسنامه دمنو ر تنوی فعالیت های شرکت سهامی افؽان تیلی کا

ضع گرخیخ ،است.

شخصیت شرکت
مادۀ دوم:

نمایخ.
نام اختصاری
مادۀ سوم:
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شرکت سهامی افؽان تیلی کاا داخاشاتن ش صایت قما لی داه قیا

شارکت ساهامی کاه خ ا نن مقاخ خ نمیداشاخ فعالیات مای

شرکت سهامی افؽان تیلی کا خر این اساسنامه مندعخ دنا شرکت یاخ میش خ.
محل فعالیت
مادۀ چهارم:

خفتر مرکتی شرکت خر شهر کاد( د خ ،نماینخگی های نن عنخالضر رت خر سایر الیات کش ر ای اخ شخ ،میت انخ.
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فصل دوم
اهداف شرکت
اهداف
مادۀ پنجم:
شرکت خارای اهخاؾ اساسی هی( می داشخ:
 -۱تأمین خمات م ادراتی خر خا ( افؽانستان مقلی ملی).
 -۴تأمین خمات م ادراتی میان افؽانستان کش ر های ار ی دین المللی).
 -۳تأمین شرایط کام(

ماثرر هات دارن رخ ،ساا تن نیاتمناخی هاای صانعتی ت اارتی ا تمااعی ر تمارۀ اتداا کشا ر
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مشر ط دراینکه چنین نیاتمنخی های م الؾ اهخاؾ اساسنامۀ شرکت نداشخ.
 -۲عرضۀ سایر خمات م ادراتی م ات.

فصل سوم

امور مالی شرکت

سرمایه
مادۀ ششم:

سرمایۀ ادتخائی شرکت مدلػ  )۱۱۱۱۱۱۱۱۱یک صخ ملی ن افؽانی می داشخ.
ارزش سهام
مادۀ هفتم:

 )۱سها ادتخائی شرکت صخ خر صخ متعلك ده تارت م ادرات د خ ،هیئت مخیرۀ میت انخ ده اساا

دایسن

شایت ادتاخائی

تعخاخ ارتش سها را تعیین نمایخ.
 )۴هیئت مخیر ،سه

تارت م ادرات را خر مفاخ شرکت ده تناسف سه نن صاخر مینمایخ.

 )۳لیمت گهاری ارتش سها شرکت یا تعخی( خر نن ده ت افك سهمخاران صا رت میییارخ .شارکت اساناخ ساه را دعاخ ات
امضاء ت سط رئی
هر ن

هیئت عام( سرمقاسف ده مهر شرکت ده سه خار صاخر مینمایخ.

تعییرات خر ملکیت سها خر خفاتر سها شرکت ردت مییرخخ.
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مطالبۀ تزئید سرمایه:
ماده هشتم:
هیئت مخیر ،میت انخ ده منو ر تقمك مفاخ دیشتر عناخاللت

ات ساهمخاران تتئیاخ سارمایه را مطالداه نمایاخ ساهمخاران مکلاؾ

انخ خر مخت  )۱۱ر ت سرمایه مطالده شخ ،را تأخیه نمایخ.
سهمخاران ده تناسف سها شان خر مفاخ شرکت شریک میداشنخ .شرکت دعخ ات قص ( سرمایه ات نتخ سهمخاران داه تناساف
سرمایۀ خیخ ننها اسناخ سه ت تیع مینمایخ.
خر ص رتیکه سهمخاران نت انخ خر مخت معینه سرمایۀ مطالداه شاخ ،را ددرخاتناخ ساه سارمایۀ ماهک ر داه ارتش ساها شاان
مقخ خ می مانخ.
سرمایۀ تزئید شده
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مادۀ نهم:

سرمایۀ تتئیخ شخ ،شام( سرمایه خ رانی سا( مالی شرکت مییرخخ.

هرگااا ،ساارمایۀ تتئیااخ شااخ )۱۱۱۱۱۱۱۱ ،دن ااا ،ملیا ن افؽااانی یااا دیشااتر ات نن داشااخ خر ایاان صا رت خر اساات تتئیااخ
سرمایه ت سط قخال( چهار عض هیئت مخیر ،دا نورخاشت قک
تص یف میرسخ.
حساب بانکی
مادۀ دهم:

تء  )۱۱فمارۀ  )۴مااخۀ دیسات دان

ایان اساسانامه داه

شاارکت میت انااخ مطااادك اقکااا لااان ن هاات نیهااخاری ساارمایۀ ا خ قسااادات دااانکی را افتتااا نمایااخ اسااتفاخ ،ات قسااادات دااا
نورخاشت دالیسی دانکی دعخ ات تص یف هیئت مخیر ،ص رت میییرخ.
سال مالی
مادۀ یازدهم:
سا( مالی شرکت ات تاریص ا ( قم( شر

الی ا یر ق ت همان سا( اتمه می یادخ.

3

بررسی راپور ساالنه
مادۀ دوازدهم:
راد ر ساالنۀ شرکت مدنی در دیسن
مستم( معتدر

نفاع ضارر) دا ( نماخ ات طارؾ مقاسادین خا لای شارکت ترتیاف ت ساط مقاساف

م اتیکه ات طرؾ هیئت مخیر ،انت اف مییرخخ م رخ داترسی لرار گرفته

هت تص یف ده هیئت مخیر،

دیشنهاخ مییرخخ.
هیئت مخیر ،راد ر تص یف شخ ،را خر س( مخت  )۹۱ر ت دعخ ات ت سا( مالی ده سهمخاران ت تیع می نمایخ.
بازرسی مستمل توسط سهمداران
مادۀ سیزدهم:
سهمخاران میت انخ قخاکرر سا( سه دار داترسی مالی را ده مصرؾ
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اخارۀ شرکت مکلؾ است قین داترسی تما اسناخ مخارک را دخستر
بورد مالی و بازرسی داخلی
مادۀ چهاردهم:

خ ا را نمایخ.

 )۱هیئت مخیر ،کمیتۀ د رخ مالی

ننها لرار خهخ.

داترسی مقاسداتی شرکت را ای اخ می نمایخ .کمیتۀ د رخ مالی راد ر ماالی داترسای

شرکت را خر هر لسه ده هیئت مخیر ،ارایه مینمایخ.
 ) ۴هیئت مخیر ،یک نفر داتر

خا لی را انتصاف می نمایاخ .دااتر

خر ما رخ داسن هاا نتاایس داترسای داه کمیتاۀ دا رخ

مالی مقاسداتی گتارش ارایه می نمایخ.
مصارؾ داتر
توزیع مفاد

مالی کارکنان مرد ط هت دیشدرخ فعالیت ی خر تشکی( سرمایۀ خ رانی دیشدینی مییرخخ.

مادۀ پانزدهم:
 )۱مفاخ ساالنۀ شرکت دین سه خاران ده تناسف سه شان تمسی مییرخخ.
هیئاات مااخیر ،مکلااؾ اساات ات مفاااخ ساااالنۀ شاارکت

ا هی را داارای ممادلااه دااا ق ا اخ اقتمااالی طدااك اسااناخ تمنیناای مرد ا ط

ا تصاص خهخ.
 )۴هیئت مخیرۀ شرکت الی  )۱فیصخ مفاخ الص ساالنه را درای خمات ا تماعی علمی ا تصاص میخهخ.
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فصل چهارم
تشکیالت شرکت
ارگانهای شرکت
مادۀ شانزدهم:
شرکت خارای ارگان های هی( میداشخ:
 -۱م مع عم می سهمخاران.
 -۴هیئت مخیر.،
 -۳هیئت عام(.

مادۀ هفدهم:
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مجمع عمومی

 )۱م مع عم می داصسقیت ترین ارگان رهدری کننخۀ شرکت د خ ،که متشک( ات دنس) عض می داشخ.
اعضای م مع عم می تا تمانیکه سه

تارت م ادرات مت ا ت ات  )۱۱فیصخ سرمایۀ م م عی شرکت داشخ ات طارؾ

تارت های م ادرات مالیه تعیین مییرخنخ.

 )۴لسات م مع عم می دخ شک( عاخی ف ق العاخ )،خایر مییرخخ.
انتخاب رئیس
مادۀ هجدهم:
 )۱رئی

م مع عم می ده اکرریت نرای اعضای قاضر لسۀ انت اف مییرخخ.

 )۴نصاف درای تخ یر لسه م مع عم می قض ر قخال( چهار عض می داشخ.
تصامی خر ا س

عم می ت سط قخال(  )۳رأی مردت نماینخگان قاضر ات اه مییرخخ.

 )۳تصا یف م مع عم می دعخ ات امضای رئی

اعضای نن ردت خر خفتر م ص ص لاد( ا را می داشخ.

 )۲تصا یف م مع عم می دا اکرریت نرای اعضای قاضر م ل
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ص رت میییرخ.

ثبت تصاویب
مادۀ نزدهم:
تصا یف م مع عم می خر کتاف م ص ص ردت دعخ ات امضای قاضرین م ل

خر اخار ،شرکت نیهخاری میش خ.

تطبیك تصامیم
مادۀ بیستم:
تصامیمی که خر م مع عم می ات اه میش خ داالی کلیه سهمخاران قاضر

ؼائاف اش اصایکه م االؾ نن رای خاخ ،اناخ

تطدیك مییرخخ.
تدویر مجمع عمومی
مادۀ بیست و یکم:
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 )۱م مع عم می عاخی ساالنۀ شرکت خر ورؾ  )۰۱ر ت دعخ ات ت سا( مالی خایر مییرخخ.

م مع عم می راد ر ساالنۀ داترسی شخ ،سایر م ض عات را که ده م مع عم می ارایه مییرخخ ده تص یف میرسانخ.
 )۴م مع عما می عااخی سااالنۀ شارکت خر وارؾ  )۱۱ر ت لدا( ات ات ساا( ماالی دمنوا ر تصا یف مصاارؾ سااالنه
درا ی سا( دعخی

سایر م ض عات که ده نن ارایاه میشا خ خایار مییارخخ .هار گاا ،مصاارؾ سااالنه دیشانهاخ شاخ ،خر م ماع

عم می عاخی یا م مع عم می ف ق العاخ ،ده تص یف نرسخ شرکت میت انخ فعالیت هاای ا خ را طداك مصاارؾ ساا( لدلای
اخامه خهخ.
 )۳هیئت مخیر ،تاریص

لت مق( تخ یر لسه را تعیین نم خ ،مطالف شاام( ا ناخاء لساه قاخال(  )۱۱ر ت لدا( ات

خایر شخن م مع عم می ده اطس سهمخاران رسانیخ ،میش خ.
جلسات فوق العاده مجمع عمومی
مادۀ بیست و دوم:

 )۱لسات ف ق العاخۀ م مع عم می ات ارر خر است سهمخارانیکه قخال( خر سرمایۀ شرکت ده انخاتۀ  )۴۱فیصاخ ساهی
داشنخ یا دنادر خع ت هیئت مخیر ،خایر شخ ،میت انخ.
 )۴تاریص تخ یر لسه  )۱۲ر ت لد( ات انعماخ نن کتدا ً ده اطس اعضا رسانیخ ،شخ ،شام( م ض عات هی( میداشخ:
 -۱تعخی( اساسنامۀ شرکت.
 -۴تص یف انقس( شرکت.
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 -۳انت اف کمیسی ن انقس( شرکت طدك اقکا این اساسنامه.
 -۲سایر م ض عاتیکه تص یف نن ات صسقیت م مع عم می داشخ.
هیئت مدیره
مادۀ بیست و سوم:
 )۱هیئت مخیر ،شرکت متشک( ات  )۱عض د خ ،که ات طرؾ تارت های م ادرات مالیه انت اف مییارخخ .ساهمخاران
خیخ قك انت اف کرخن یک عخ ،اعضای هیئت را ده تناسف سه شان که یک در دنس سه سرمایۀ شرکت را خارا داشنخ ات
میان اعضای م مع عم می انت اف م مع عم می ننرا تص یف مینمایخ.
 ) ۴لسات هیئت مخیر ،قخال( خر هرسه ما ،یک دار خایار مییارخخ رئای

هیئات ماخیر ،یاا ساه خاری کاه اضاافه تار ات

 )۴۱فیصخ خر سها شرکت شریک داشخ میت انخ انعماخ لسۀ هیئت مخیر ،را تماضا نمایخ.
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 )۳نصاف درای تخ یر لسۀ هیئت مخیر ،قض ر قخال( چهار عض می داشخ خر صا رت عاخ م

خیات چناین نصااف

تصا یف شان فالخ اعتدار دنخاشته می ش خ.
رئیس هیئت
مادۀ بیست و چهارم:
 )۱رئی

هیئت مخیر ،ات میان اعضای نن انت اف مییرخخ .عضا هیئات ماخیر ،ت ساط ساهمخارایکه ی را انت ااف نما خ،

عت( شخ ،میت اننخ .م ض

عت( کتدا ً ده سایر سهمخاران ادسغ مییرخخ.

 ) ۴خر ص رتیکه دسات االی ت ساط ساهمخارایکه صاسقیت انت ااف عضا
م ض

کتدا ً ده اطس سهمخاران رسانیخ ،شخ،

وظایف و صالحیت ها

خیاخ هیئات ماخیر ،را خارا داشاخ تعیاین گارخخ

ؼرض تص یف ده م مع عم می نینخ ،دیشنهاخ مییرخخ.

مادۀ بیست و پنجم:
 ) ۱هیئاات مااخیر ،م ض ا عات مرد ا ط دااه فعالیاات هااای شاارکت را دررساای نم ا خ ،خارای وااایؾ صااسقیت هااای هیاا(
میداشخ:
 -۱تهیه ترتیف تشکیست شرکت ارایۀ نن ؼرض تص یف ده م مع عم می.
 -۴تهیه ترتیف مصارؾ ساالنه شرکت
 -۳طر

ارایۀ نن ؼرض تص یف ده م مع عم می.

تص یف تعخی( دسن ت ارتی شرکت.
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 -۲ات اه تصمی خر م رخ م ض عات مرد ط ده

ات م ادر ،سی خار ملی

خمات م ادراتی م ات شرکت سایر فعالیت

های ت ارتی نن.
 -۱تهیه

تص یف راد ر ساالنۀ شرکت داترسی نن ت سط کمیتۀ د رخ منخرج مااخ ،چهاارخه ایان اساسانامه ارایاۀ نن داه

م مع عم می.
 -۰تعیین هیئت عام( شرکت.
 -۷تص یف م اخ منخرج فمرۀ خ ) این ماخ.،
 -۸تأسی

یا انقس( شعدات شرکت عنخالضر رت.

 -۹ؼ ر در سایر م ض عات ارایه شخ ،ت سط هیئت مخیر.،
 )۴تصامی هیئت مخیر ،ده اکرریت نرای اعضأ ات اه مییرخخ .م ارخ هی( ات این امر مسترنی د خ ،رای مردات چهاار عضا
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هیئت مخیر ،را ای اف می نمایخ:

 -۱دیشنهاخ طر تعخی( م اخ اساسنامه شرکت ده م مع عم می.
 -۴دیشنهاخ نصف عت( مقاسدین مستم( شرکت دخالی( م ه.

 -۳دیشنهاخ اخؼا یا القاق شرکت ده شرکت خییر ده م مع عم می.
 -۲دیشنهاخ فر ش تما یا د ش ات خارائی های اساسی شرکت.

 -۱دیشنهاخ ان ا فعالیت های التصاخی ایکه مصارؾ سا( مالی نن مت ا ت ات  )۱۱۱۱۱۱۱۱۱یکصاخ ملیا ن افؽاانی دا خ،
خر مصارؾ ساالنه دیشدینی نیرخیخ ،داشخ.

 -۰ات اه تصمی خر م رخ تص یف ای اخ صخ ر یا مکلؾ سا تن شرکت ده صخ ر هر نا

ساها داه شام ( ا راق دهااخار

که لاد( تدخی( ده سها شرکت داشخ .خر است سرمایه که ات سهمخاران ص رت میییرخ ات این امر مسترنی است.
 -۷ات اه تصمی خر م رخ اعسن یا درخا ت مفاخ سها یا ت تیع سها سرمایه شرکت مشر ط دراینکه ت تیاع مفااخ ساها یاا
اص( سها شرکت داع گرخخ که سرمایۀ خ رانی شرکت درای مخت کمتر ات  )۱۴ما ،خر ا تیار شرکت دالی دمانخ.
 -۸تصاااا یف خر اساااات تتئیااااخ ساااارمایه ات سااااهمخاران کااااه خر خ ران مااااالی شاااارکت دیشاااادینی نیرخیااااخ ،مت ااااا ت ات
 )۱۱۱۱۱۱۱۱دن اااا ،ملیااا ن افؽاااانی داشاااخ یاااا خر اسااات تتئیاااخ سااارمایه خیاااخ خر طااا ( ساااا( ماااالی کاااه مت اااا ت ات
 )۱۱۱۱۱۱۱۱۱یکصخ ملی ن افؽانی نداشخ.
 -۹ای اخ شرکت های فرعی م ادراتی یا اشتراک خر سرمایه گهاری م تلط دا اش اص رال خر د ش م ادراتی.
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 )۳هیئت مخیر ،میت انخ د رخ مالی داترسی مقاسداتی د رخ دسن ت ارتی را ده منو ر ارائۀ گتارش خر لسات هیئات
مخیر ،ای اخ نمایخ.
ترکیب هیئت عامل
مادۀ بیست و ششم:
 )۱هیئت عام( مرکف ات دنس عض ده ترکیف هی( میداشخ:
 -۱رئی

ا رائیه.

 -۴رئی

مالی سرمقاسف).

 -۳رئی

ت نیکی.

 -۲رئی

داتاریادی.

 )۴رئی

ا رائیه ده قی رئی
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 -۱مشا ر قم لی.

هیئت عام( د خ ،ده مش رۀ سایر اعضا میت انخ خر م ارخ هی( تصمی ات اه نمایخ:

 -۱اخار ،مرالدت ات ام ر ی میه شرکت مطادك اقکا منخرج این اساسنامه هخایات م مع عم می هیئت مخیر.،
 -۴ا رای مصارؾ طدك صسقیت تف یض شخ.،
 -۳تهیۀ ا نخا درای م ل

هیئت مخیر. ،

 -۲تهیۀ گتارش ا رانت سه ماهه شام( م ض عات عملیاتی قسادات اخار ،طای رداع لدلای خر ف رماه هاای تصا یف شاخ،
ؼرض ارتیادی خر لسات هیئت مخیر. ،

 -۱تهیۀ دسن مصارؾ ساالنه درای هر سا( مالی ده شم ( مصارؾ عملیاتی ساالنه.
 -۰تهیۀ دسن ت ارتی تعخی( نن.

 -۷تخ یر لسات ماه ار هیئت عام( میت انخ عنخالضر رت لسات ف ق العاخ ،را نیت خایر نمایخ.
رئی

عام( یا خ عض نن میت اننخ تخ یر لسات هیئت عام( را تماضا نمایخ.

عدم اشتغال به وظایف دیگر
مادۀ بیست و هفتم:
اعضای هیئت عام( نمیت اننخ قین تصخی ویفه ده وایؾ خییری اشتؽا( رتنخ.
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عدم انجام خرید و فروش
مادۀ بیست و هشتم:
هیئت عام( نمیت اننخ دص رت مستمی یا ؼیر مستمی معامست ریخ فر ش را دا شرکت ان ا خهنخ.
امضاء رئیس هیئت عامل
مادۀ بیست و نهم:
کلیه لداله ها لرارخاخها ق اله ها تعهخانامه ها سایر اسناخ ا راق مرد ط ده ا ارانت شارکت داه امضاای رئای

هیئات

عام( یا ش صی که ات طرؾ هیئت مخیر ،صسقیت امضاء ده ی تف یض شخ ،داشخ مخار اعتدار است.

فصل پنجم
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انحالل و تصفیۀ حسابات شرکت

انحالل
مادۀ سی ام:

شرکت خر قاالت هی( منق( مییرخخ:

 -۱تص یف م مع عم می مدنی در ت لؾ فعالیت شرکت.
 -۴ت افك قخال(  )۸۱فیصخ سهمخاران شرکت.
کمیسیون انحالل
مادۀ سی و یکم:

 )۱دااه منوا ر تصاافیۀ قسااادات شاارکت کمیساای ن انقااس( کااه متشااک( ات سااه عضا دا خ ،ات طاارؾ هیئاات مااخیر ،ت ویااؾ
مییرخخ.
 )۴کمیسی ن مس ( مع ن ری تما اسناخ

خ سیه های مرد ط شرکت د خ ،دعخ ات تصفیۀ لر ض شرکت خارائی داالی

مانخ ،را دین سهمخاران ده تناسف سها شان تمسی مینمایخ.
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فصل ششم
انتمال سهام شرکت
انتمال سهام
مادۀ سی و دوم:
 ) ۱سااه خاران میت اننااخ سااها مرد ا ط ا یش را صاارؾ مطااادك اقکااا منااخرج ایاان ماااخ ،اگااهار ش ا خ میاار اینکااه میااان
سهمخاران ط ری خییر کتدا ً ت افك ص رت گیرخ.
 )۴تارت م ادرات میت انخ دخ ن ت افك لدلی شرکت تما سها مرد ط

یش را ده ا اتۀ مما هیصس ده اخارۀ خییاری

خ لتی انتما( خهخ.
خریاان صا رت اخارۀ خ لتاای انتمااا( گیرنااخ ،منقیا
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مییرخخ.

انشااین قااایت تمااا قما ق امتیاااتات مکلفیاات هااای تارت م ااادرات

 ) ۳سه خار شرکت میت انخ دخ ن ت افك لدلی شرکت تما سها

خ را ده ش ص قمیمی یا قکمای داه شام ( تماا قما ق

مشاده درای تقصی( سها مالکانه تما ا راق دهاخار منتشر ،لاد( تدخی( ده سها مالکیت) را اگهار ش خ.
خرین ص رت انتما( گیرنخ ،قایت تما قم ق امتیاتات مکلفیت های سه خار منتم( خهنخ ،می گرخخ.
 ) ۲هر گا ،یکی ات سهمخاران سه

یش را ده ش ص رالا

اگاهار شا خ ساه خار شارکت خر ریاخاری ساها داه نار

معین لیمت فر ش) قك ا لیت را خارخ خرین ص رت ریخار مکلؾ است خر س( ماخت  )۴۸ر ت دعاخ ات خریافات نفار
فر ش ها کتدا ً ریخاری سه را لد ( نمایخ خر ؼیر نن سه خار فر شنخ ،میت انخ خر اس( ماخت  )۰۱ر ت ساها

ا خ را

طدك اقکا ل انین کش ر ده ش ص رال ده فر ش درساانخ مشار ط دراینکاه شا ص رالا شارایط اقکاا ایان اساسانامه را
کتدا ً لد ( خار ش خ .تارت م ادرات ات این امر مسترنی است.
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فصل هفتم
حل منازعات
حل منازعه
مادۀ سی و سوم:
مناتعه دین سهمخار

شرکت یا ا تسؾ خر م رخ نق ۀ تطدیك اقکا این اساسنامه ادتخا ًء خ ستانه ات طریاك مفاهماه خر

س( مخت  )۱۱ر ت ق( فص( مییرخخ.
داه ساه نفار قکا انت ااف شاخ ،خر مطادمات داا لا انین نافاه دا رخ

هر گا ،ا تسفات ات این طریك ق( شاخ ،نت اناخ م ضا

قکمیت اتاق های ت ارت داین المللای ار اا مییارخخ لساه قکمیات خر شاهر ت ریاص سا ی

داه لساان انیلیسای همارا ،داا

تر مۀ خری نن) خر مطادمت دا ل انین اتاق های ت ارت دین المللی خایر مییرخخ.
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رای قکمان نهائی د خ ،ده طرفین ا ف اال راء میداشخ.

فصل هشتم

احکام متفرله

ثبت تصاویب مجمع عمومی و هیئت مدیره
مادۀ سی و چهارم:

تصااا یف م مااع عم ا می هیئاات مااخیر ،دعااخ ات امضااای رئاای

لسااه خر خفاااتر مرد ا ط رداات خرج خ ساایه هااای نرشاایؾ

مییرخخ .سکرتر شرکت یک یک نس ه نن را ده اعضای م مع عم می هیئت مخیر ،ت تیع می نمایخ.
مجالس مجمع عمومی و هیئت مدیره
مادۀ سی و پنجم:
م ال

م مع عم می هیئت مخیر ،خر شهری خایر مییرخخ که مرکت شرکت خر نن لرار خارخ.

مهر شرکت
مادۀ سی و ششم:
شاارکت خارای مهاار م ص ا ص ماای داشااخ کااه خر ا تیااار رئاای
صسقیت نامه استفاخ ،ده عم( می نیخ.
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هیئاات عاماا( لاارار خاشااته ات نن صاارؾ خر مطادماات دااا

تعیین وکیل
مادۀ سی و هفتم:
عض م مع عم می

هیئت مخیر ،میت انخ درای

خ کتدا ً کیا( رسامی تعیاین نمایاخ تاا داه نیادات شاان خر لساات اشاتراک

نمایخ.
انعماد مجالس
مادۀ سی و هشتم:
انعماخ م ال

م مع عما می هیئات ماخیر ،قاخال(  )۱۲ر ت لدا( داه اطاس اعضاای نن رساانیخ ،میشا خ ایان ماخت دناادر

ت افك کتدی نماینخ گان هیصس سهمخاران ک تا ،شخ ،میت انخ.
حك بدست آوردن راپور های سه ماهه و ساالنه شرکت
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مادۀ سی و نهم:

 )۱تمامی سهمخاران قك خارنخ ص رت قساف مالی
تما م افمت نامه ها

راد ر های ساه ماهاه سااالنۀ شارکت را دخسات ن رناخ کاه خر نن

مما الت که میان شرکت یا سهمخار ادسته طی این مخت تمان ص رت میییرخ مفصسً دیان گرخیاخ،

داشخ.

 )۴سهمخار میت انخ معل مات اضافی را لتا ً ف لتا ً ات شرکت مطالده نمایخ مشر ط دراینکه صا رت قسااف ماالی ساایر
معل مات مرد ط را کامسً مقر نیهخارخ.
عدم داشتن حك رأی
مادۀ چهلم:

هر گا ،یکی ات اعضای هیئت مخیر ،ده ص رت مستمی یا ؼیر مستمی خر لرارخاخ یا در ژۀ العی یا دیشنهاخ شاخۀ شارکت یاا
سایر ام ر مرد ط ده شرکت منافع خاشته داشخ مکلؾ است خر لسۀ هیئت مخیر ،م ض
این عض قك رأی را نخارخ.
تهیۀ لوایح
مادۀ چهل و یکم:
طرت العم( ها ل ایح شرکت ده لسان های رسمی کش ر لسان انیلیسی تهیه مییرخخ.
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را مطر نمایخ .خرین صا رت

انفاذ
مادۀ چهل و دوم:
این اساسنامه ات تاریص تص یف نافه خر ریخ ،رسمی نشر گرخخ.
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