د افغانستان د جمهوری دولت رسمی خپرونه

رسمی جریده

AC
KU
اساسنامه شرکت کود کیمیاوی افغان

اته لسمه ګڼه

پرله پسی لمبر ()۸۲۵

نیټه :چهارشنبه د  ۳۱۵۱کال د لړم د میاشتی ()۳۵

فرمان نمبر  ۲۷۸مؤرخه  ۳۱۵۱-۵-۱مقام منیع صدارت عظمی
ښاغلی دکتور عبدالمجید وزیر عدلیه!
مجلس وزرأ تحت فیصله شماره ( )۰۷۵در جلسه تاریخی  ۱۱۰۱/۰/۱با مالحظۀ ورله عرض شماره ()۹۷۰۹
مؤرخه  ۰۱/۲/۹۲وزارت زراعت و آبیاری راجع به اساسنامه شرکت کود کیمیاوی افغان مراتب آتی را تصویب
نمود:
((اساسنامه شرکت کود کیمیاوی افغان بداخل سی و هشت ماده که به مهر داراالنشاء رسیده منظور است))
مراتب تصویب مجلس عالی وزرأ که به شرف منظوری حضور رئیس دولت جمهوری افغانستان رسیده و بشماره
( )۱۲۰۱مؤرخه  ۱۱۰۱/۰/۹ثبت گردیده به شما اطالع داده شد تا در نشر آن به جریده رسمی الدام گردد.

داکتر دمحم حسن شرق
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اساسنامه شرکت کود کیمیاوی افغان
فصل اول
تعریفات
مادۀ اول-:
مادۀ اول درین اساسنامه اصطالحات آتی معانی ذیل را افاده مینماید:
وزارت :وزارت زراعت و آبیاری.
شرکت  :شرکت کود کیمیاوی افغان.
بانک :بانک انکشاف زراعتی افغانستان.

اشخاص داده میشود.
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جواز :سندی است که از طرف شرکت جهت اعطای امتیاز پرچون فروشی برای خرید و فروش کود کیمیاوی به

پرچون فروش :شخص حمیمی و یا حکمی است که به اساس جوازنامه به خرید و فروش و توزیع کود کیمیاوی مربوط
شرکت بزارعین و زمینداران طبك این اساسنامه اشتغال میورزد.
الف :منظور از شخصیت های حکمی مؤسسات دولتی است.

ب  :برای اینکه مؤسسات حکمی غیر دولتی از لبیل کوپراتیف های زراعتی نیز تمویه شده و سیر انکشاف شان سریع
گردد وظیفه پرچون فروشی کود کیمیاوی طبك تجویز وزارت زراعت و آبیاری به آنها نیز سپرده شده میتواند.

فصل دوم

تاسیس و مرام

مادۀ دوم-:
مطابك اساسنامه شرکتی بنام ((شرکت کود کیمیاوی افغان)) بحیث شرکت سهامی تاسیس میگردد.
ممر شرکت در کابل است شعبات ،نمایندگی ها و تحویلخانه های آن در سایر نماط افغانستان عندالضرورت تأسیس
میشود.
مادۀ سوم-:
سرمایه سهامی مجاز شرکت مبلغ سه صد میلیون افغانی است که به سی هزار سهم تمسیم گردیده و به اسم مالکین
اسهام نشر میشود ارزش الل هر سند سهم ده هزار افغانی میباشد.

مادۀ چهارم-:
شرکت نمیتواند اسهام خود را بافراد و مؤسسات خصوصی بفروش برساند.
اسهام افراد و مؤسسات خصوصی بعد از انفاذ این اساسنامه از طرف بانک زراعتی به لیمت روی سند خریداری
میشود .بانک زراعتی میتواند بحیث سهمدار شرکت بالی بماند.
مادۀ پنجم-:
مرام شرکت عبارت از:
 -۱تهیه و تورید کود کیمیاوی از منابع داخلی و خارجی.
 -۹حمل و نمل ذخیره و توزیع کود کیمیاوی به نماط منتخبه فروش در مملکت.
 -۱تثبیت معیار های الزم برای کنترول و تنظیم ذخیره بار بندی و سایر امور لرضه و فروش کود کیمیاوی حسب

مادۀ ششم-:
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لوایحی که از طرف شرکت بدین منظور ترتیب می گردد.

شرکت جهت پیشبرد امور محوله وجوه الزم را از طرق و منابع آتی بدست میاورد.
الف :نشر و فروش اسهام.

ب :استمراض از طریك توزیع اسناد لرضه طبك تجویز شورای عالی.

ج :سبسیدی دولت و کمک های بالعوض سایر منابع به تائید شورای عالی و منظوری حکومت.
مادۀ هفتم-:

شرکت میتواند غرض انجام وظایف محوله در مؤسسات دولتی که فعالیت آنها ممد اهداف و مرام شرکت باشد سهیم
گردد.
مادۀ هشتم-:
کود کیمیاوی را شرکت از طریك بانک انکشاف زراعتی و سایر مؤسسات کریدتی به لرضه میدهد.
مادۀ نهم-:
شرکت از طریك پرچون فروشان و یا مستمیما ً کود کیمیاوی را به زراعین و زمینداران طبك ممررات جداگانه توزیع
می نماید.

مادۀ دهم-:
شرکت میتواند عالوه بر وظایف متذکره این اساسنامه بسایر فعالیت های زراعتی که ممد اهداف و منافع بوده و
تسهیالت الزمه را برای زراعین فراهم نماید بعد از تصویب شورای عالی اشتغال ورزد.

فصل سوم
تشکیالت
مادۀ یازدهم-:
شرکت دارای ارگانهای ذیل میباشد:
 -۱مجمع عمومی سهمداران.
 -۹شورای عالی.

 -۲هیئت نظار.
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 -۱هیئت عامل.

فصل چهارم

مجمع عمومی سهمداران

مادۀ دوازدهم-:

جلسات عادی مجمع عمومی سهمداران سال یک بار در خالل چهار ماه از تاریخ ختم سال مالی شرکت برای انجام
امور ذیل دایر میگردد.

 -۱مالحظه راپور ساالنه هیئات عامل هیئات نظار و سفارشات شورای عالی در مورد فعالیت های شرکت .درین
راپور وضع مالی شرکت بصورت ممایسوی با دو سال لبل نیز توضیح میگردد.
 -۹غور و تصویب بیالنس و حساب نفع و ضرر شرکت و توزیع مفاد و ضرر ساالنه شرکت باساس سفارش شورای
عالی.
 -۱تعیین اعضای هیئات نظار برای مدتیکه از سه سال تجاوز نکند.
مادۀ سیزدهم-:
جلسات فوق العاده مجمع عمومی سهمداران باساس تماضای هیئات عامل و سفارش شورای عالی در حاالت ذیل در
ظرف پانزده روز دایر میگردد.

 -۱هرگاه اضافه از بیست فیصد سرمایه تادیه شده شرکت ضایع شده و یا خطر احتمالی ضیاع پنجاه فیصد آن موجود
باشد.
 -۹هر گاه ضرورت تعدیل اساسنامه پیش شده باشد.
 -۱هرگاه دالیلی مبنی بر انحالل شرکت طبك احکام اصولنامه تجارت ظهور نموده باشد.
مادۀ چاردهم-:
مالک سهم و یا وکیل لانونی او به جلسات مجمع عمومی سهمداران اشتراک می نماید هر سهم از یک رای نمایندگی
میکند .سهمدار و یا وکیل لانونی وی بعد از تثبیت هویت -اجازه نامه اشتراک به جلسات را دریافت می نماید.
تاریخ و محل انعماد دو اجندای جلسه الالً ده روز لبل از دایر گردیدن جلسه اعالن میگردد.
مادۀ پانزدهم-:
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نصاب جلسات عادی و فوق العاده مجمع عمومی سهمداران باستثنای حاالتیکه در اصولنامه تجارت پیش بینی شده دو
ثلث سرمایه تادیه شده شرکت میباشد .در صورت پوره نشدن نصاب موضوع اعالن و جلسه دوم و به فاصله ده روز
دایر میگردد.

جلسه دوم با حضور سهمدارانیکه الالل از یک ثلث سرمایه نمایندگی کنند دایر شده میتواند.
مادۀ شانزدهم-:

مجمع عمومی – رئیس و منشی مجلس را به اکثریت اراء انتخاب می نماید.
مادۀ هفدهم-:

تصاویب مجمع عمومی سهمداران به دفتر مخصوص تصاویب ثبت و توسط اعضای حاضر مجلس و منشی امضاء
میگردد.

فصل پنجم
شورای عالی
مادۀ هژدهم-:
شورای عالی متشکل از اشخاص ذیل میباشد:
 -۱وزیر زراعت و آبیاری بحیث رئیس.
 -۹وزیر مالیه بحیث عضو
 -۱وزیر پالن بحیث عضو
 -۲وزیر معادن و صنایع بحیث عضو
 -۰وزیر تجارت بحیث عضو
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 -۶رئیس بانک انکشاف زراعتی بحیث عضو
 -۷رئیس عاملی شرکت بحیث عضو
مادۀ نزده هم-:

شورای عالی الالل در هر سه ماه یک بار تشکیل جلسه میدهد جلسات فوق العاده آن به اثر پیشنهاد هیئات عامل دایر
شده میتواند.

نصاب جلسات شورای عالی چار عضو است -تصامیم باکثریت اراء اعضای حاضر اتخاذ میشود هر عضو حك یک
رای دارد ،در صورت تساوی اراء طرفیکه رئیس رای میدهد معتبر است .تصاویب شورای عالی بدفتر مخصوص
توسط منشی ثبت ،بعد از امضاء رئیس و اعضای حاضر مجلس مورد تطبیك لرار میگیرد.

منشی در اولین جلسه از بین اعضاء یا خارج آن تعیین و برای یکسال وظایف خود را انجام میدهد.
مادۀ بیستم-:
شورای عالی وظایف و صالحیت های ذیل را دارا است:
 -۱تثبیت پالیسی و مشی عمومی شرکت مطابك اهداف این اساسنامه.
 -۹تعیین اعضای هیئات عامل و عزل آنها.
 -۱تصویب خرید -فروش و برهن گذاردن و اجاره دادن دارائی غیر منمول شرکت.
 -۲تأسیس یا الغای شعبات و نمایندگی های شرکت در مرکز و محالت.

 -۰تصویب لوایح و ممررات الزم بمنظور پیشبرد فعالیتهای شرکت در امور آتی.
الف -استخدام ،تعیین ،تبدیلی و عزل کارکنان شرکت.
نوت :معاش و مصارفیکه در بدل خدمات به کارکنان ،منسوبین و معامله داران پرداخته میشود مطابك بمعیار معاشات
و مصارف بانک زراعتی میباشد.
ب :مکافات و مجازات کارکنان.
ج :سایر مواردیکه فعالیت شرکت ایجاب نماید.
 -۶تثبیت منابع مالی شرکت از طریك استمراض -نشر اسناد لرضه و لبول کمک بالعوض.
 -۷تعیین اندازه سبسیدی دولت و پیشنهاد آن به حکومت.
 -۸تثبیت ضرورت الامه دعوی علیه اعضای هیئت عامل مطابك لانون.
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 -۹اتخاذ تصمیم در بارهٔ اشتراک و سهم گیری شرکت در مؤسسات دولتی.

 -۱۵اتخاذ تصمیم در مورد موضوعاتی که توسط هیئات عامل یا نظار به آن پیشنهاد میگردد.
 -۱۱منظوری استخدام مشاورین و متخصصین خارجی به پیشنهاد هیئات عامل.

 -۱۹تثبیت لیمت خرید و فروش پرچون فروشی کود کیمیاوی ،تعیین کمیشن پرچون فروشان و تصویب لوایح مربوط
به فعالیت آنها به اساس پیشنهاد هیئت عامل.

در تثبیت نرخ ،لیمت تمام شد ،وضع مالی شرکت و اندازه سبسیدی دولت در نظر گرفته میشود.

 -۱۱مطالعه بیالنس مالی و حساب نفع و ضرر ساالنه و راپور هیئات عامل و نظار شرکت و ارجاع آنها به مجمع
عمومی سهمداران توام با مالحظات و سفارشات الزمه.

 -۱۲تصویب لرارداد های تورید کود کیمیاوی از خارج و اعطاء صالحیت امضاي همچو لراردادها به نمایندگی از
شرکت.
 -۱۰سایر وظایفی که مطابك این اساسنامه و احکام دولت بان تعلك میگیرد.
 -۱۶تثبیت صالحیت پولی -عمد لراردادها و امضاء اسناد توسط هیئت عامل.

فصل ششم
هیئات عامل
مادۀ بیست ویکم-:
اداره شرکت در چوکات اهداف و وظایف آن در داخل پالیسی های که توسط شورای عالی تعیین می گردد .مطابك به
ممررات و لوایح موضوعه هیئات عامل صورت می گیرد.
هیئات عامل مرکب از اعضای آتی است:
 -۱رئیس هیئات عامل بحیث رئیس شرکت.
 -۹معاون مالی و اداری.
 -۱معاون تجارتی.

AC
KU

مادۀ بیست و دوم-:

هیئات عامل ب اساس منظوری شورای عالی و طبك اساسنامه و لوایح موضوعه و طرزالعمل داخلی شرکت وظایف
خود را انجام میدهد .هیئت عامل مطابك احکام این اساسنامه منفردا ً و مشترکا ً از اجراات خود در برابر شورای عالی
مسؤل میباشند.

اعضای هیئت عامل در دوره تصدی شان در شرکت در هیچ اداره یا مؤسسه دیگری کار کرده نه توانسته معاش و
دیگر امتیاز مالی بدست آورده نمیتواند.
مادۀ بیست و سوم-:

هیئت عامل ار بین اعضاء و یا خارج اعضای خود یک شخص با اهلیت را بمنظور نمایندگی از مولف شرکت در
محاکم و سائر مراجع لانونی تعیین مینماید.
مادۀ بیست و چهارم-:
اجندای جلسات عادی و فوق العاده مجمع عمومی سهمداران توسط هیئات عامل ترتیب و به مالحظه شورای عالی
رسانیده می شود.
مادۀ بیست و پنجم-:
موضوعات مربوطه به فعالیت های شرکت که انجام آن را هیئات عامل باالتر از حیطه صالحیت و وظایف خود بداند
به شورای عالی بمنظور اتخاذ تصمیم پیشنهاد می نماید.

فصل هفتم
هیئت نظار
مادۀ بیست و ششم-:
مجمع عمومی سهمداران یک هیئات نظار را برای شرکت که متشکل از سه عضو است انتخاب مینماید.
مادۀ بیست و هفتم-:
هیئات نظار نمیتواند صورت بررسی خود را جز بمراجع لانونی افشاء نماید.
مادۀ بیست وهشتم-:
سایر صالحیت و وظایف هیئت نظار مطابك به اصولنامه تجارت تنظیم می شود.
هیئات نظار وظایف ذیل را انجام میدهد:
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 -۱بررسی حسابات و تطبیك آنها با بیالنس ساالنه و حساب نفع و ضرر شرکت.
 -۹کنترول امور حساب شرکت الالل در هر سه ماه یکبار.

 -۱بررسی موجودي دارایی نمدی شرکت در هر سه ماه یکبار بصورت آنی.
 -۲بررسی دفاتر اسهام شرکت.
 -۰تحلیل وضع مالی شرکت.

 -۶تحلیل حسابات مدیونین شرکت نظر به طلبات مشکوک و غیر لابل حصول.
 -۷تصدیك مطابمت اجراات شرکت به اساسنامه و ممررات و لوایح شرکت.
 -۸گزارش نتایج بررسی به مجمع عمومی سهمداران و شورای عالی.
 -۹نظارت و مرالبت امور فنی و تخنیکی شرکت.
مادۀ بیست و نهم-:
هیئات نظار نزد مجمع عمومی سهم داران و شورای عالی مسؤلیت دارد.
مادۀ سی ام-:

هیئا ت نظار حك اشتراک را به جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده سهمداران شرکت بدون حك رای حایز
میباشد و نیز می تواند پیشنهادات خود را به شورای عالی تمدیم کند.

مادۀ سی و یکم-:
در صورت انحالل شرکت هیئات نظار از امور تصفیه طبك اصولنامه تجارت وارسی میکند.
مادۀ سی و دوم-:
وظایف هیئات نظار به تجویز شواری عالی لسما ً و یا کالً به نظار حرفوی به معیار بین المللی مولتا ً واگذار شده
میتواند.

فصل هشتم
قواعد مالی و حسابی
مادۀ سی و سوم-:
سال مالی شرکت سال تمویمی افغانستان است.
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مادۀ سی و چارم-:

بیالنس ساالنه حساب نفع و ضرر و راپور ساالنه هیئات عامل بعد از تصدیك هیئات نظار در ظرف چهار ماه بعد از
ختم سال مالی شرکت به شورای عالی و مجمع عمومی سهم داران تمدیم میگردد.
مادۀ سی و پنجم-:

مفاد خالص ساالنه شرکت به ترتیب ذیل توزیع مییابد.

 -۱حد الل چهل فیصد مفاد خالص به ذخیره عمومی تا زمانی انتمال داده میشود که مبلغ این ذخیره معادل به سرمایه
سهامی منظور شده شرکت برسد.

 -۹حد الل پنج فیصد مفاد خالص به ذخیره مخصوص برای جبران تفاوت نرخ اسعار خارجی و سائر ضرر های غیر
مترلبه تخصیص داده میشود.
مجمع عمومی سهمداران در باره تخصیص و توزیع مفاد خالص متبالی به اساس پیشنهاد هیئات عامل و سفارش
شورای عالی تصمیم اتخاذ مینماید.

فصل نهم
مواد متفرقه
مادۀ سی و ششم-:
مطابك اصولنامه تجارت شرکت به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده سهمداران به اساس فیصله شورای عالی منحل
میگردد .تصمیم مجمع عمومی فوق العاده سهمداران به سفارش شورای عالی در مورد انحالل شرکت توسط اکثریت
دارندگان سه ربع سرمایه پرداخته شده اتخاذ میگردد و بعد از انحالل تمام حسابات شرکت توسط هیئات محاسبوی که
از طرف مجمع عمومی سهمداران انتخاب میگردد تحت اداره هیئت نظار تصفیه میشود.
مادۀ سی و هفتم-:
مواردیکه در این اساسنامه پیش بینی نشده طبك احکام اصولنامه تجارت و سائر فوانین کشور رعایت میگردد.
مادۀ سی و هشتم-:

AC
KU

این اساسنامه در نه فصل و سی هشت ماده بعد از نشر در جریده رسمی نافذ میگردد.

