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له هېواد خه بهرته 

   مقررهدكارگرانو داستولو
  لومى فصل
  عمومي حكمونه

  مبني
  :لومۍ ماده

 له هېواد خـه بهرتـه       مقررهدغه  
دافغاني كارگرانو په استولو اوكارته     

رتيـا  ادهغوى داستخدامولو،له وزگ  
خه دمخنيوي اومناسب عايد تـه      

پـورې د   دكارگرانو په الس رسۍ     
ـ      ه منظـور   اوندو چارو د تنظيم پ

  .وضع شوېده
  استول او استخدام

  :دوه يمه ماده
ــتول او  ــارگرانو اس ــاني ك دافغ

چارو د وزارت په    بهرنیواستخدام د 
ــولنيزو  مه  ــار او ــارۍ دك ك

چارو،شهيدانو اومعلولينو د وزارت    
لخوا له غوتونكو هېوادونو سره د      

  اعزام كارگران مقررۀ   
  به خارج از كشور

  فصل اول 
  احکام عمومی

  مبنی
  :مادۀ اول

اين مقرره بمنظور تنظـيم امـور       
ــه اعــزام كــارگران  ــوط ب  مرب

ــه خــارج از کــشور افغــانى   ب
 واستخدام آنها به کـار،جلوگیری     

  ودست یابی کـارگران     از بیکاری 
ــع    ــب وض ــد مناس ــه عای  ب

   .گردیده است
  اعزام واستخدام

  :دوم مادۀ
ــارگران   ــتخدام ک ــزام واس  اع
افغانی بـه اسـاس قراردادهـای       
دوجانبه یاچند جانبه با کشورهای     
متقاضی ازطرف وزارت کار وامور     
اجتماعی ،شـهدا ومعلـولین بـه       
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دوه اخيزو ياواخېزو قراردادونو    
پربنس ،د دې مقررې دحكمونـو      

  .ابق صورت موميمط
  اصطالحگانې
  :درېيمه ماده

راتلونكې اصطالحگانې پدې مقرره    
  :كې الندې معناوې افاده كوي

هغه شخص دى چې په     :كارگر-۱
كار باندې د بوختېدو په منظـور،د       
دې مقررې دحكمونو مطـابق لـه       
  .هېواد خه په بهركې استخدامېي

ــك-۲ ــه لي ــتوونكي :موافق داس
ن اواستخداموونكي هېـواد تـرم    

ليكلى سند دى چې پربنس يـې       
كارگرغوتونكي هېواد ته اسـتول     

  .كېي
هغه هېواد دى :غوتونكى هېواد-۳

چې د موافقه ليك يو لورى وي او        
  .دكار قوې ته ا ويد افغاني 

داسـتخداموونكي او   :قرارداد-۴
افغاني كارگرترمن مقاوله ده چـې      
پكې دكـار شـرايط ،د اخونـو        

 همکاری وزارت امـور خارجـه      
ــرر   ــن مق ــام ای ــق احک  ه طب

  .صورت میگیرد
  اصطالحات

  :مادۀسوم 
اصطالحات آتی در ایـن مقـرره       

  :مفاهیم ذیل را افاده میکند
شخـصی اسـت کـه     :کارگر-۱

بمنظوراشتغال کار مطابق احکـام     
این مقرره در خـارج از کـشور        

  .استخدام می گردد
سندی کتبی اسـت    :موافقتنامه-۲

ــده   ــزام کنن ــشور اع ــین ک  ب
آن استخدام کننده که به اساس       و

کارگر به کشور متقاضی اعـزام       
  .میگردد

کشوری است  :کشور متقاضی -۳
که یک جانب موافقتنامه بوده وبه      

  .نیروی کار افغانی نیازمند باشد
مقاوله ای است بـین     :قرارداد-۴

استخدام کننده و کارگرافغانی که     
در آن ،شرایط کار،حقوق،وجایب    
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نـــه حقوق،وجايـــب او امتيازو
  .تسجيلېي

دبهرنيــو :اســتخداموونكى-۵
هېوادونو يا هغو كمپنيـوچې پـه       
بهرنيو هېوادونو كې يې پانگه اچونه      
كېده دولتي اداره يـا خـصوصي       

  .سكتور دى
  دوه يم فصل

  استول او استخدام
  د استولو اواستخدام شرايط

  :لورمه ماده
دالندې شرايطو لرونكي كـارگران     
دكــار لپــاره بهرتــه اســتول او 

  :استخدامېي
  .دافغانستان دتابعيت لرل-۱
  .كلنى سن بشپول۱۸د -۲
له كاري حرفوخه په يوې الس      -۳

  .برى
  .دجسمي او روحي سالمت لرل-۴
دجنحې اوجنايت په جرمونو نه     -۵

محكوميت خو داچې حيثيت يـې      
  .اعاده شوى وى

ــسجیل   ــرفین ت ــازات ط  و امتی
  .میگردد

ادارۀ دولتی یا   :دهاستخدام کنن -۵
ســکتور خــصوصی کــشورهای 
خارجی ویاکمپنی های است کـه      
درکـشورهای خـارجی سـرمایه    

  .گذاری نموده اند
  فصل دوم

  اعزام واستخدام
  شرایط اعزام واستخدام

  :مادۀ چهارم
کارگران واجد شرایط آتی،غرض    
کار به خارج اعـزام واسـتخدام       

  :میگردند
  .ستانداشتن تابعیت افغان-۱
  . سالگی۱۸ سن اکمال-۲
دسترسی به یکی ازحرفه هـای      -۳

  .کاری
  .داشتن سالمت جسمی وروحی-۴
عدم محکومیت به جرایم جنحه     -۵

وجنایت مگراینکه اعادۀ حیثیـت     
  .شده باشد
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  .دكارموندنې دفورمې كول-۶

  دكارگرانو مكلفيتونه
  :پنمه ماده

رگران چې دكـار پـه      هغه كا )۱(
غرض له هېواد خه بهرته استول او 
استخدامېي،د الندې مكلفيتونـو    

  :لرونكى دي
  .دسفرد قانوني سندونو لرل-۱
دهغۀ هېواد چې ورته اسـتول      -۲

كېي له فرهنگ او رواجونو سره      
ــومنۍ  ــدماتي(ل ــدتيا او )مق بل

داستخداموونكې ادارې د اصولو او     
  .پرنسيپونو په پام كې نيول

دهغۀ هېواد چې ورته اسـتول      -۳
مقرراتو په پام كې كېي د قوانينو او   

مذهب او دودونـو    نيول او د دين،   
له مغايرو اعمالوخه يې ه )عنعنو(

  .كول
ي هېواد كـې    په استخداموونك -۴

دافغانستان د ملي گو له مغـايرو       
  .اعمالو خه ه كول

له هغونورو اعمالو خه چـې      -۵

  .تکمیل فورمه کاریابی-۶
  مکلفیت های کارگران

  :مادۀپنجم
کارگرانیکه غرض کار به خارج )۱(

ــتخدام    ــزام واس ــشور اع ک
کلفیت های ذیل   میگردند،دارای م 

  :میباشند
  .داشتن اسناد قانونی سفر-۱
آشنایی مقدماتی بـا فرهنـگ      -۲

ــزام    ــشوریکه اع ــوم ک  ورس
ــول   ــت اص ــد و رعای  میگردن
 و پرنــــسیب هــــای ادارۀ 

  .استخدام کننده
 رعایــت قــوانین،مقررات  -۳

ــا  ــاب از اعم ــایر  واجتن  ل مغ
ــد،دین  ــذهب ،عقایــ  مــ

ــزام   ــشوریکه اع ــات ک  وعنعن
  .میگردند

ــ-۴ ــااجتن ــایر اب از اعم  ل مغ
منافع ملی افغانـستان درکـشور      

  .استخدام کننده
 اجتنــاب ازســایر اعمالیکــه -۵
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ي ه  دموافقه ليك دنقض سبب ش    
  .كول

دكار اوولنيزوچارو،شـهيدانو   )۲(
اومعلولينو اوبهرنيو چارو وزارتونه    
مكلف دي د موافقه ليك دعقدولو      
په تر كې د استخداموونكې مرجع      

فقرې په  ) ۱(له الرې د دې مادې د     
جز كې د درج شوو مـواردو       )۱(

  .دپلي كولو زمينه برابره كي
  درېيم فصل

اوولنيزوچارو،دشهيدانو دكار
 معلولينو د وزارتاو

  مكلفيتونه او واكونه
  مكلفيتونه
  :شپمه ماده

دكار اوولنيزوچارو،شـهيدانو او    
معلولينو وزارت دالنـدې دنـدو      

  :لرونكي دي
رته دافغـاني   له هېواد خه به   -۱

اسـتولو او   كارگرانو دكارموندنې، 
استخدامولو دزمينې دبرابرولو پـه     

 ســـبب نقـــض توافقتنامـــه 
  .گردد

ــور )۲( ــار وام ــای ک وزارت ه
ــولین   ــهدا ومعل ــاعی ،ش  اجتم
ــد   و امــور خارجــه مکلــف ان
 زمینــۀ تحقــق مــوارد منــدرج 

 این ماده را حین    )۱(فقرۀ  )۱(جزء  
 طریـق مرجـع     عقد موافقتنامه از  

  .استخدام کننده فراهم سازند
  فصل سوم

مکلفیت ها وصالحیت 
های وزارت کار و امور 
  اجتماعی،شهداء ومعلولین

  مکلفیت ها
  : مادۀ ششم

، وزارت کار و امـور اجتمـاعی        
شهدا ومعلولین دارای مکلفیـت      

  :های ذیل میباشد 
 طــرح وترتیــب پــالن هــا -۱

وپروگرامهای مـشخص بمنظـور     
 های کاریابی،   هتن زمین فراهم ساخ 
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ــور ، ــو  منظ ــصو پالنون دمشخ
  .ح اوترتيبولاوپروگرامونو طر

ــه د  -۲ ــوې تـ ــار قـ دكـ
ــكتور  ــصوصي س اوهېوادونو،خ

ــاكمپنيو ــه لي ــواد بهرت ول اودهې
ــې  ــتولو دزمين ــارگرانو داس دك

  .برابرول
دكارموندنې دفورمو اودثبت د    -۳

  .دفترونو طرح اوترتيبول
په استخداموونكو هېوادونو كې    -۴

دافغاني كارگرانو دكـار اوژونـد      
ــو   ــرايطو،دمزد دوركولـ دشـ

،دتاْميناتو اودـولنيزې   درنگوالي
  .بيمې ېل

دطبيعي اوغيرطبيعـي پېـو د      -۵
رامنته كېدو په وخـت كـې د        

او لـه   كارگرانو احوאل ته رسېدل     
استخداموونكو مراجعو سـره پـه      

  .تفاهم كې د الزمو تدبيرونو نيول
  واكونه

  :اوومه ماده
دكار اوولنيزوچارو ،شـهيدانو او     

اعزام واستخدام کارگران افغـانی     
  .بخارج کشور

 جستجوی کشورها، سـکتور     -۲
ــای  ــی ه ــا کمپن ــصوصی ی  خ
 نیازمند نیـروی کـار ومـساعد       
ــزام   ــۀ اعـ ــاختن زمینـ  سـ

   .کارگران 
 طرح وترتیب فورمهای کاریابی     -۳

  .ودفاتر ثبت 
 بررسی شرایط کار وزنـدگی،      -۴

ــزد،    ــت م ــونگی پرداخ  چگ
مینات وبیمۀ اجتماعی کـارگران     تأ

ــشورهای  ــانی در کــ  افغــ
  .استخدام کننده 

 رسیدگی به احوאل کـارگران      -۵
 حــین وقــوع حــوادث طبیعــی 
 یا غیر طبیعـی واتخـاذ تـدابیر        
ــع    ــا مراج ــاهم ب  الزم در تف

  .استخدام کننده 
  صالحیت ها
  :مادۀ هفتم

وزارت کار وامـور اجتمـاعی،      
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معلولينو وزارت د الندې واكونـو      
  :رونكي ديل
دبهرنيو چـارو د وزارت پـه       -۱

 نافـذه قوانينـو    دهمكارۍ دهېواد   
ــتخداموونكو  مطابق، ــه اسـ لـ

 مراجعوســـره د دوه اخيـــزو 
ــو، ــاهم ليكون   او ــواخيزو تف

ــو  ــو او قراردادون موافقــه ليكون
  .عقدول

په استخداموونكوهېوادونو كې   -۲
چې دكارگرانوشـمېرپنه سـوه     

دافغانـستان د   ياترهغوزيـات وي، 
ــي  ــت دسياس ــالمي جمهوري اس
 نماينــدگيو ترنــگ دكــارگري 

  تـــــشې جـــــوول اوآ
  .سمبالول

۳-  ــاترمن ــارگر او كارفرم دك
داختالفونو حل كول،له هغو سـره      

  .كې) تفاهم(په پوهاوي 
كارگرته دافغانستان د دولت د     -۴

اتيا له مخې دقرارداد فسخ كـول       
  .اوهېواد ته راستنېدل

شهدا ومعلولین دارای صالحیت    
  : ذیل میباشد های
   عقــد تفــاهم نامــه هــا، -۱

ــای  ــا وقرارداده ــه ه توافقنام
ــه   ــد جانب ــا چن ــه ی   دوجانب
  با مرجـع اسـتخدام کننـده،       
  مطابق قـوانین نافـذۀ کـشور       
ــور   ــاری وزارت ام ــه همک   ب

  .خارجه
 ایجاد وتجهیز دفتـر آتـشۀ       -۲

کارگری در جنب نمایندگی های     
ــالمی  ــوری اس ــی جمه سیاس
ــشورهای  ــستان درکـ   افغانـ
استخدام کننـده کـه تعـداد       
کارگران پنجصد یا بیشتر از آن      

  .باشد 
ــان  -۳ ــات می ــل اختالف    ح

  کارگرو کـار فرمـا در تفـاهم        
  .با آنها 

 فسخ قرارداد بنابر ضرورت     -۴
دولت افغانـستان بـه کـارگر       

  .وبازگشت به کشور 
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  دموافقه ليك شرايط
  :اتمه ماده

له هېواد خه بهرتـه دكـارگرانو       
داستخدام او استولو موافقه ليـك      

  :دالندې شرايطو لرونكى وي
 په قراردادكـې د درج شـوو      -۱

  .شرايطو مطابق د دندې استحصال
له ولنې ،دژوند له چاپېريال او      -۲

 دكار له چاپېريال سـره دبلـدتيا      
لپاره دمقدماتي كورسـونو    )شناييآ(

  .دجوولو دزمينې برابرول
دمعاش او نورو حقوقو د اندازې -۳

  .اكل
  .دشغل يا حرفې د ول اكل-۴
داسالم د شريعت دحكمونو په     -۵

  .مغايروكارونو د نه بوختېدو تضمين
  .د اعاشې او اباتې تاْمينول-۶
  .د كار د قرارداد د مودې اكل-۷
دكار او اسـتوگنې د وېـزې       -۸

  .تضمينېدل
ــاتو -۹ ــولنيزو تاْمين  دبيمــې او

  .ېاسانتياو

  شرایط موافقتنامه
  :مادۀ هشتم

موافقتنامــۀ اســتخدام واعــزام 
شور حاوی  کارگران به خارج ک   

  :شرایط ذیل میباشد 
 استحصال وظیفه طبق شرایط     -۱

  .مندرج قرارداد
 مساعد ساختن زمینۀ تـدویر      -۲

کورس های مقـدماتی جهـت      
آشنائی با اجتماع، محیط زیست     

  .ومحیط کار
تعیین اندازه معاش وسـایر      -۳

  .حقوق 
  . تعیین نوعیت شغل یاحرفه-۴
 تضمین عدم اشتغال به کارهای -۵

  .ام شریعت اسالممغایراحک
  . تأمین اعاشه واباته -۶
  . تعیین میعاد قرارداد کار-۷
ــار   -۸ ــزه ک ــضمین وی    ت

  .واقامت
 تسهیالت بیمـه وتأمینـات      -۹

  .اجتماعی
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تلل (د سفردلگتونو تاْمينېدل   -۱۰
  ).اوستنېدل

  .رخصتي گانې-۱۱
  .د كار داى تثبيتول-۱۲
  .دكار د جواز وركول-۱۳
  .دكار د رژيم اكل-۱۴
  .د امنيت تاْمينېدل-۱۵
له عام المنفعه امتيازونو خه     -۱۶

  .دگې اخستنې د شرايطو تاْمينېدل
ل ســازمان  د كـار دنيـوا  -۱۷

)ILO(يــوااو دمهــاجرت دن  ل
ــازمان ــو ،)IOM(س   د قوانين

مقرراتو ،ميثاقونو او اصولو د په پام       
  .كې نيولو تاْمينېدل

ــي -۱۸ ــه سياس ــستان ل د افغان
نمايندگۍ سره د كارگر د ايكيـو       

  .تاْمينېدل
له استخداموونكو مراجعو او    -۱۹

دكار له وزارت سره دافغانـستان      
ــدگۍ د ــي نماين ــو دسياس ايكي

  .تاْمينېدل
د پـه پـاى كـې د        د قراردا -۲۰

رفت ( تأمین مصارف سفر     -۱۰
  ) .وبرگشت

  . رخصتی ها -۱۱
  . تثبیت محل کار -۱۲
  . اعطای جواز کار-۱۳
  . تعیین رژیم کار -۱۴
  . تأمین امنیت -۱۵
 تأمین شرایط اسـتفاده از      -۱۶

  .امتیازات عام المنفعه
 تأمین ورعایـت قـوانین،      -۱۷

مقررات، میثاقها واصول پذیرفته    
شدۀ سازمان بین المللـی کـار       

)ILO (    وسازمان بین المللـی
  ).IOM(مهاجرت 

ــاط کــارگر -۱۸ ــأمین ارتب  ت
ــی  ــدگی سیاســ   بانماینــ

  .افغانستان 
 تأمین ارتبـاط نماینـدگی      -۱۹

  افغانـــستان بـــاسیاســـی 
  کننـده ووزارت   استخدام  مرجع  
  .کار
ــدت  -۲۰ ــصدیق از مـ  تـ
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كارگرد كاركردگۍ له مودې خه     
  .ولتصديق
د افغاني كارگرد مينې پـه      -۲۱

صورت كې د تكفين ، تـدفين او        
افغانستان تـه دميـت دلېدېـدو       

  .تاْمينېدل
د نيوالو قوانينو او مقرراتو او -۲۲

ميثاقونو مطابق ، پـه كـارپورې د        
اوند روغتيـايي زيـان او ضـرر        

  .نېدلدجبران د وركې تاْمي
  .فسخ حاالتدد قرارداد -۲۳

   فصللورم
  متفرقه حكمونه
  دمخه مهاجركارگران

  :نهمه ماده 
دهغو افغاني مهاجرو كارگرانو دكار 

 مقررې له انفاذ د مناسبات چې ددې
هېوادونو كې استخدام مخه په بهرنيو

دمهاجرينو د   شوي يا استخدامېي،  
وزارت سره په تفـاهم     له  راستنېدو  

رې دحكمونو مطابق   كې، ددې مقر  
  .تنظيمېي

کارکردگی کارگر، هنگام خـتم     
  .قرارداد 

 درصورت فوت کـارگر     -۲۱
افغانی تأمین مـصارف تکفـین،      

ــا ــدفین وانتق ــه  ت ــت ب   ل می
  .افغانستان

 تأمین پرداخـت جبـران      -۲۲
خساره ضرر صحی مرتبط به کار      

ی طبق قوانین ومقررات ومیثاقها   
  .بین المللی 

  . حاالت فسخ قرارداد -۲۳
  چهارمفصل 

  احکام متفرقه
  کارگران مهاجر قبلی

  :مادۀ نهم
مناسبات کارگران مهاجر افغانی که     
قبل از انفاذ این مقرره درکشورهای 
خارجی اسـتخدام گردیـده ویـا       
استخدام میگردند، درتفـاهم بـا      
ــاجرین  ــودت مهـ  وزارت عـ
 مطابق احکام این مقـرره تنظـیم      

  .میگردد
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  احتمالي اختالفونه
  :لسمه ماده

دكارگر اوكارفرما ترمن له كار  )۱(
خه د راپيداشوي اخـتالف پـه       
صورت كې ،موضوع د افغانستان     
سياسي نمايندگۍ ته خبروركـول     
كېي او داستخداموونكې مرجع د     
كارگري اتحاديې په گون اختالف     
لومى دمفاهمې لـه الرې حـل       

  .صل كېياوف
په هغۀ صورت كې چې اختالف      )۲(

دمفاهمې له الرې حـل نـشي، د        
دواو هېوادونو قوانينو،موافقه ليك    
يا قرارداد،دكار په نيوאل سـازمان      

)ILO (   يـوال  اودمهاجرت په ن
پـورې اونـدو    )IOM(سازمان  

قوانينو ته په پام سره حل اوفـصل        
  .كېي
  انفاذ

  :يوولسمه ماده
 دغه مقرره دتصويب له نېې خـه      

  .كې دې خپره شيجریده په رسمي نافذه او

  اختالفات احتمالی
  :مادۀ دهم

درصورت بروز اخـتالف    ) ۱( 
فرما، وکارکار میان کارگر  ناشی از 

موضوع به نماینـدگی سیاسـی      
افغانستان اطـالع وباشـرکت     
ــع   ــارگری مرج ــه ک   اتحادی
ــتالف  ــده، اخ ــتخدام کنن   اس
ابتداًء ازطریق مفاهمه حل وفصل     

  .می گردد
درصورتیکه اختالف ازطریق   ) ۲(

ــه ــد مفاهم ــده نتوان  حــل ش
بانظرداشت قوانین هردو کشور،    
  توافقنامه یـا قـرارداد، قـوانین       
مرتبط به کار سازمان بین المللی      

ــار  ــازمان ) ILO(کـ   وسـ
حل وفصل  ) IOM(بین المللی   

  .میگردد
  انفاذ

  :مادۀیازدهم
از تاریخ تصویب نافذ    این مقرره   

  .ودر جریدۀ رسمی نشرگردد
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مرکـز  ( شـرکت    باساس تصویب 
مبنی ) خدمات پزشکی ایراف مدکه   

  .براینکه تغیرات ذیل راخواهان است
 استعفای محترم حمید یـاوری      -۱

ولد علی از سمت معاونیت شرکت      
سـهم وی   )  فیصد ۵۰(وواگذاری  
افغـانی  ) ۱۱۰۰۰۰۰۰(که مبلغ   

 ۲۰(میگردد از آنجمله واگـذاری      
آن به محترم حمید صمدزاده     ) فیصد

 ۳۰(رئیس شـرکت وواگـذاری      
دیگر آن به شرکت سـرمایه     ) فیصد

گزاری افغانستان ایراف که در ایران 
سیف میباشد ومحترم هوشنگ ترابی     
کچونگی ولد حسینی را نماینـده      
شرکت ایراف ایران بحیث معـاون      
جدید این شرکت بدون سهم معرفی      

  .نموده است 
بین المللی  ( شرکت   باساس تصویب 

ی بر اینکه خواهان    مبن) کاالی ناب 
 تقلیل سرمایه شرکت خویش از مبلغ

 
 

افغانی بـه مبلـغ     ) ۱۵۰۰۰۰۰۰۰(  
  .نی شد افغا) ۴۰۰۰۰۰۰(

سـاختمانی  ( شرکت   باساس تصویب 
مبنی بر اینکه شـیرآقا      ) وسرکسازی
  .صیفی لمتد 

 شیر آقـا ولـد عبدالرشـید رئـیس        
 شرکت وفضل الرحمن ولد سخیداد     
معاون شرکت حاضرمحکمه گردیـده     

  .شرکت خویش رالغو نمودند 
سـاختمانی  ( شرکت   باساس تصویب 

مبنـی براینکـه    ) سباوون جهانزیـب  
  .تغیرات ذیل راخواهان است 

  تغیر شکل حقـوقی شـرکت از       -۱
  .لمتد به انفرادی 

 استعفای حمید خان ولد عجـب       -۲
خان از سـمت معاونیـت شـرکت        

سهم وی کـه    )  فیصد ۵۰(وواگذاری
 افغـانی میگـردد   ) ۴۸۰۰۰۰(مبلغ  

به محترم حاجی ولی جان ولد حاجی       
 .ادر جان رئیس شرکتبه
 
 

  اعالنات ثبت اسناد وعالیم تجارتی 
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مرکـز  ( شـرکت    باساس تصویب 
مبنی براینکه )صنایع نوشابه افغانستان

  .تغیرات ذیل را خواهان است
 مقرری محترم میر محمد علی      -۱

یعقوبی ولد محمـد نعـیم رئـیس        
شرکت بحیث معاون جدید شرکت     

ــاحفظ ــصد۵۰(ب ســهم وی )  فی
 نعمـت اهللا    ومقرری محترم ایشان  

خواجه ولد ایشان احمـد خواجـه       
معاون شرکت بحیث رئیس جدیـد      

  .سهم وی) فیصد۵۰(شرکت باحفظ
باساس تصویب شرکت سـاختمانی     
راک لمتد مبنی براینکـه رئـیس       
شرکت مـذکور میخواهـد کـه       
اساسنامه جدید شرکت خویش را در 

مـاده ثبـت    ) ۱۸(چهار فصل و    
  .وراجستر این اداره بنماید

افغان دلتا  ( شرکت   یبباساس تصو 
مبنی براینکه شرکت متذکره    ) لمتد

خواهش ایجاد نماینده گـی را بـه        
  .والیت هرات نموده است 

 فـدک(  شرکتباساس تصـویب
 
 

مبنی براینکه شــرکت    ) رسولی لمتد 
معاون خویش   متـذکره خواهان تغیر  

 را نموده است که محتـرم عتیـق اهللا       
  ولد عزیز اهللا معاون قبلـی شـرکت       

) ۲۵۰۰۰( سهم خـویش را مبلـغ       
ــرم   ــاالی محت ــشود ب ــانی می  افغ
 عصمت اهللا ولد خان علـی معـاون       

  . جدید بفروش میرساند
مرغـداری  ( شـرکت  یبباساس تصو 

 ) وزراعتی ومالـداری ضـیا شـفیق      
مبنی بر اینکه شرکت مذکور نـسبت       

  .نداشتن جای مناسب لغو گردید 
تولیـد  ( شـرکت    باساس تـصویب  

مبنـی  ) همبرگر وسوس کالباس نورین   
 براینکه استعفی محترم عـوض علـی      

 ولــد داراب از معاونیــت شــرکت 
سـهم شـان    )  فیصد ۵۰(وواگذاری  

افغانی میـشود   ) ۵۰۰۰۰۰(که مبلغ   
به محترم محمد عزیز ولد رجب علی       
ــاون   ــث مع ــرری وی بحی  ومق

  . جدید شرکت 
  ساختمانی(باساس تصویب شرکت 
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مبنـی  ) وسرکسازی اکبر شـیرزی   
براینکه استعفی محترم محبوب الحق 
ولد انورخان از معاونیت شـرکت      

سـهم وی   )  فیصد ۵۰(وواگذاری  
افغـانی  ) ۲۲۵۰۰۰۰(که مبلـغ  

میگردد به محترم ضیا الحق ولـد       
محمد نورخان ومقرری وی بحیث     

  .معاون جدید شرکت 
کلینـک  (باساس تصویب شـرکت   

  .مبنی براینکه ) معالجوی حسینی
 استعفی محترم محمد ظاهر ولد      -۱

ــدالعزیز ازمعاونیــت شــرکت  عب
سهم کـه   )  فیصد ۵۰(وواگذاری  
ــغ  ــانی ) ۲۵۰۰۰۰(مبلـ افغـ

میر محمد سیدی   میگردد به محترم ا   
ولد حاجی سید بای ومقـرری وی       

  .بحیث معاون جدید شرکت 
اتلـس  (باساس تصویب شـرکت     

ــستان  ــوم افغانـــ تیلکـــ
  .مبنی براینکه )  سی- ا ل –ا ل 
  سبـکـدوشــی محـترم-۱

 (Majdi Atout)ریاست کـه   از
  بدون سهم در شرکت فعالیت قبالً

 می نمودومــقـرری محــترم
 

Seddiq AL matuva Ahmad  
 

مالــک  اصــلی کـــمپنی در    
(UAE)      با صد فیصد سهم بحیـث

  .رئیس جدید شرکت 

ــرم -۲ ــرری محت   Mark) مق
C.G Smith)ــاون ــث مع   بحی
  . شرکت بدون سهم 

 امریکـایی (باساس تصویب شـرکت     
مترکس لوجینک ترانسپورتیشن   ( بنام  

مبنی براینکه رابـرت    ) کینر چارلیس 
  .هیندی 

  سبـکـدوشـی مـحـترم -۱
Hendy) (Robert   از ریاسـت
  شرکت ومحترم

 (Cherndos Kernth) از 
معاونیت که بدون سـهم در شـرکت        

ـ   ــک محتــ ــرری هریـ رم ومقـ
(Garyaherndor)    بحیث رئـیس 

جدید بدون سهم با معاش ماهوار مبلـغ        
ــرری) ۴۰۰۰( ــایی ومق ــر امریک  دال

  (Joseph Castilio) محتــرم 
بحیث معاون جدید بدون سـهم بـا معـاش         

  .دالر امریکایی) ۳۰۰۰( ماهوار مبلغ 








