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الیحه شرکت تشویق افغان

بتاریخ یوم دوشنبه  ۲۹جوزا در مطبع شرکت رفیق طبع شد

( ۱۰۰جلد)

تعداد طبع
۱۳۰۷
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بسم هللا الرحمن الرحیم
مسلم است که یکی از طریق ترقی تجارت است و تجارت باصول شرکت نسبت به تجارت انفرادی مفیدتر است.
( -:1یک شرکت تجارت عمومی از طرف یک عهده تشکیل و دایر میشود اسم این شرکت تشویق افغان و عنوان
تیلگرافی آن تشویق است.
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( -:۲آشکار است که تجارت بنابر مفاد تاسیس و اجرا میشود لهذا شرکت تشویق افغان که مفاد خویش و هم بمفاد
حکومت و ملت بر سرمایۀ خود فکر دارد باستثنای اشیایکه از طرف حکومت در آن باب او امر مانعه وارد شده و یا
بعد ازین بشود بهر نوع تجارة امتعه و اشیای پیدا وار داخلی و خارجی مجاز است و شرکت در اخراجات اموال وطنی
بخارج ساعی بوده مکلف خواهد بود که در آخر هر سال ادخاالت و اخراجات اش کم از کم موازنه را دارا باشد.
( -:۳شرکت تشویق افغان در جمله امورات تجاریه خویش که متعلق و منوط بافکار خودشان است شعبۀ کار های فن
مهندسی به مثل تعمیر و سرک و نهر آبیاری و لوازم تعمیریه اجرا میکند.

(بغیر از ان تعمیرات حکومتی و لوازمی که رسما ً متعلق ماموریت خود اعضای شرکت بوده و اعضای شرکت از حیث
ماموریت و وظیفه عالقه و ارتباط دارند یا دارا بشوند).

( -:۴شرکت اموال خود را بقیمت عادالنه و منصفانه میفروشد همچنین فرمایشات را مطابق خواهش تهیه میکند برای
قبول سفارشات بحق الزحمه عادالنه حاضر است.

( -:۵فی الحال سرمایه ابتدای شرکت (یک لک افغانی) است به چهار نفر شرکاء مساوی گرفته شده و بصورت ضمانت
شرکت در خود افغانستان خواهد ماند اگر عالوه بر سرمایه دیگر ضمانت پیش شود ضمانت علحده حاضر کرده میشود.
( -:۶مرکز شرکت در افغانستا ن داراالمان عندالزوم در شهرهای داخل مملکت نیز شعبه های خود را قایم کرده میتواند.
( -:۷از تبعه افغانستان هر کس شریک شده میتواند اما بکثرت و باتفاق آرای مجلس انتهای سرمایه سه لک افغانی
خواهد بود از تبعه خارجی از سه نفر زیاد شریک شده نمیتواند آن هم بصورت شخص باشد.
( -:۸هر یک از شرکاء مفاد خود را به حصه معینه خود ایزاد کرده میتواند ازین نوع ایزادات بوزارت تجارت اطالعا ً
تحریر خواهد شد.

۲

( -:۹سهم شرکت (ده هزار افغانی) معین شده.
( -:10شرکت هذا تحت ریاست ع ،ج ،ش ،ا محمودخان یاور اول حضور خواهد بود که از طرف خود یک نفر معاون
هم گرفته میتواند.
( -:11در حصه اسمای حصه داران والیت و سکونت و تاریخ شرکت نومره سند مسلسل با وجه سهم که تحویل مینماید
توضیح بوده سند مذکور بعد از ثبت در کتاب اداره از صاحب آن تسلیمی آن امضاء گرفته خواهد شد.
( -:1۲بتاسیس کار شرکت نفری اهل و قابل کار عند الزوم به تنخواه مناسب گرفته خواهد شد.
( -:1۳شخصیکه جهت فروش امتعه وغیره اجناس که به تصویب مجلس شرکت استخدام میشود از فروش مال تحویل و
نگاهداشت آن مسئول خواهد بود.
( -:1۴بهر نوع مستخدم شرکت بعد از تصویب مکاتب تحریر شده نوع اجراء وظیفه اش در آن توضیح بوده برایش
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تسلیم کرده خواهد شد.

( -:1۵در شرکت کتابهای جمع و خرچ یعنی کتابهای خرید اجناس و فروش آن و ثبت مکاتب باصول جدول موجود بوده
و دایما باز خواهد بود که هر یک از شرکا آنرا دیده و علم آوری کرده میتواند و جمعی مکاتب ثبت خواهد داشت و این
کتابها نیز بیک نفر خزانه دار شرکت تحویل خواهد بود و در صورت مفقودی یکی اسناد و یا کتابها مسئول شمرده
خواهد شد.

( -:1۶رئیس بدون ریاست دیگر خدمات را در کار شرکت بدوش خود گرفته میتواند.

( -:1۷سه ماه بسه ماه بعد از طرف شرکاء علم آوری در کار شرکت خواهد شد و به سه یوم اگر تمام میشد ،خوب و اال
سه نفر برای سنجش و تفتیش ت عین میشوند که از انها یکنفر به حیثیت رئیس خواهد بود و مطابق الیحه سنجش کرده
صورت نفع و نقص را در کتاب معاینه تحریر کرده نقل آنرا بشرکت خواهند سپرد.
( -:1۸هیئت تفتیش مطابق الیحه که برای شان داده خواهد شد تفتیش خواهند کرد.
( -:1۹هر یک از شرکاء در علم آوری خرید و فروش و کار شرکت در آخر هر ماه مجاز است و در کتاب های معاینه
رای خود را تحریر خواهند کرد.
( -:۲0در صورت اشتباه حین علم آوری مطابق مادۀ ( )1۹هئیت شرکت مجبور و مکلف است که رفع اشتباه همان
شریک که مشتبه شده نماید و خود را بری الذمه ثابت کند واال قانونا ً حق استغاثه را به حکومت دارد.
( -:۲1همه اموال تجاریه وغیره شرکت که اجراء میشود اوالً در کتاب مجلس تحریر و بعد از تصویب بکثرت و اتفاق
آراء اجراء میشود.

۳

( -:۲۲بعد از ارائه مجلس شخصیکه جهت خریداری اجناس و اشیای داخلی و خارجی وغیره امور که تعین بشود
مخارج و مصارف شخص مذکور را شرکت تادیه خواهد کرد و همان شخص به هیچ اسم و رسم برای شخص خود تمتع
و استفاده کرده نمیتواند.
( -:۲۳شرکت بهر نوع تعهدات و قرارداد و پیش نهاد معینه و خریداری اشیاء و اسباب کارآمد دوایر رسمی دولت با
رعایت حصه اخیر مادۀ سوم و دیگر شرکت های داخلی و یا خارجی وغیره امور آن مجاز است منافع و یا نقص این
گونه امور در بین شرکاء مساویانه تقسیم کرده خواهد شد.
( -:۲۴مجلس شرکت حسب درخواست رئیس مجلس به باعث ترقی شرکت هر وقت دائر شده میتواند.
( -:۲۵هر یک از شرکاء مجاز است که سهم خود را بدیگری بفروشد اما در اول حق شرکاء است بعد از استعفاء
شرکاء بدیگری فروخته میتواند و یا از شرکت استعفاء نماید این استعفاء و یا فروش حصۀ در بین سال مجاز نیست در
وقت قطع حساب خواهش خود را تقدیم میکند فروش در همان تاریخ و گرفتن سهم خود بعد از سه ماه قطع محاسبات ادا
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میشود.

( -:۲۶شرکت در تزئید و تعدیل مواد الیحه هذا بعد از منظوری وزارت تجارت هر وقت مجازاست.

( -:۲۷شرکت لزوما ً اگر بخواهند بواسطه کدام الزام یک شریک خود را از شرکت خارج کرده میتواند اما وزارت
تجارت را از الزام آن شخص قانع میسازد و سهم آن شخص فوراً پرداخته میشود مفاد آن بعد از حساب سال تمام تادیه
میشود.

( -:۲۸هر یک از شرکاء حسب ماده ( )۸به تزئید منافع خویش باصل حصۀ خود مجاز است و اگر نقد اخذ کند
سرتکمیل حساب سال تمام میتواند.

( -:۲۹احدی از شرکاء قبل از حساب منافع سال تمام برداشت مال و نقد را نموده نمیتواند.

( -:۳0هر یک از شرکاء به تعین وکیل خود چه در انعقاد مجلس چه در تفتیش و چه در امور حسابیه مجاز است.
( -:۳1شرکت هرگونه مقاوالت که با شرکت های خارجی و در استخدام نفری خارجیه بنماید قبل از عمل یک نقل آنرا
بوزارت تجارت خواهد فرستاد و نظریات و مفکوره وزارت را ملحوظ خواهد داشت.
( -:۳۲اگر شرکت کدام یک کار مفیده را مالحظه کند و محتاج بامداد حکومت بشود نظر بمفاد خویش مفکوره خود را
به حکومت پیش نهاد خواهد کرد.
( -:۳۳شرکت شش ماه در شش ماه منظما ً یک یک احصایۀ و صورت ادخاالت و اخراجات خود را بوزارت تجارت
تقدیم میکند.
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( -:۳۴در صورت اشتباه یا دعوی وزارت حق تفتیش جزوی و کلی شرکت و معامالت شرکت را دارد.
( -:۳۵تعداد نفر و سرمایه تبعۀ افغانی همیشه از سرمایه و نفر تبعۀ خارجی زیاد باشد بقرار  ۳۵مواد این اوراق قبولدار
پابند خواهم بود.

امضاء محمود یاور
هارتن سر مهندس اشپرلنگ
الیحه هذا که مندرجۀ سه صفحه و عبارت از ( )۳۵مواد و یک نسخه اصل آن بامضای ( )۳نفر اعضای شرکت مذکوره
بوزارت تجارت محفوظ است مقررات آن را برای اجراآت داخلی شرکت مذکور وزارت تجارت تصویب مینماید.
 ۲0جوزا سنه 1۳0۷

وزارت تجارت
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(امضاء محمد حیدر)

نومره ()۳۹۹

۳۱۵

اداره مکتوب

مورخه  ۲۰ماه جوزا ۱۳۰۷

بنام شرکت تشویق افغان

در باب شرکتی که به عنوان فوق (یعنی شرکت تشویق افغان) و در حال حاضر بسرمایه (یک لک افغانی) بمقصد
تجارت عمومی تاسیس آن را اراده کرده و بوزارت تجارت مراجعه کرده اید وزارت تجارت با مالحظه الیحه مرتبۀ
شما که باتفاق آراء و امضاء قبولی ( )۳نفر اعضاء آن که عبارت از  ۳۵مواد بوده و در آن خالف قوانین موضوعه
حکومتی یک امری دیده نشده جریان معامالت شرکت شما را بشرایطه و پابندی ماده ( )۳و ماده ( )۳۵الیحه شرکت
مذکور تصدیق نموده رسما ً اجازه مینماید.
همچنین مقررات الیحه مرتبه مذکوره شما را برای اجراآت داخلی شرکت شما تصویب نموده و هم مفاد آن را دربارۀ
(آنهائیکه قبول کرده اند و یا بعد ازین قبول بکنند) نافذ مرعی قرار میدهند.
(امضاء)
محمد حیدر معین وزیر تجارت

