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 افغانستان کاندارانو د انپیشه ور اتاق اساسنامه

 فصل اول

 احکام عمومی

 مبنی:

 ماده اول:

 قانون (6( ماده )1احکام فقره)اساسنامه به تأسی از این 

بمنظور تنظیم فعالیت آزاد و مستقل   اتاق هاتنظیم امور

 وضع گردیده است. کانداران و داتاق پیشه وران 

 اهداف

 ماده دوم:

 عبارتند از:اهداف این اساسنامه 

 .کاندارانارتباط کاری میان پیشه وران و د تامین .1

  .کاندارانع از منافع قانونی پیشه وران و ددفا .2

و سایر  همکاری در طرح و تطبیق استراتیژی، پالیسی .3

فعالیت های پیشه وران و تبط به مرموارد مشابه 

 .کانداران د

 .ارایه خدمات الزم به اعضا .4

 .کانداران تشویق فعالیت های پیشه وران و د حمایت و .5

 اصطالحات

 ماده سوم: 

آتی در این طرزالعمل مفاهیم ذیل را افاده  اصطالحات

 :مینمایند

به شخص حقیقی اطالق میشود که دریکی از فعالیت  :پیشه ور .1

 ت حرفه وی اهای اقتصادی اعم از تولید ، ترمیم ، خدم

ور محدود سرمایه به طرای مهارت الزم بوده ادمشاوره  و

مستقیما درعرضه محصول وعرضه خدمات نقش گذاری نموده و

 داشته باشد .

عبارت از شخص حقیقی است که فعالیت اقتصادی دوکاندار:  .2

 و معامالت خرید و فروش را انجام میدهد.

 

ودکاندران رشته معین از پیشه وران گروه صنف: عبارت از  .3

 میباشد که فعالیت مشابه دارند. 

سند تثبیت کننده شخصیت حکمی اتاق : اساسنامه اتاق  .4

حکام قانون اتاقها  ترتیب و توسط شورای است که مطابق ا

تصویب  گردیده است  و دکانداراناتاق پیشه وران عالی 

. 



2 
 

واحد خدماتی: عبارت از دستگاه، مرکز یا فعالیتگاهی  .5

است که در آن پیشه ور ماهر به تنهایی و یا گروهی 

 انجام میدهند. خدمات را

کوپراتیف: سازمان اقتصادی و اجتماعی است که مطابق  .6

قانون کوپراتیف ها و اساسنامه مربوط به هدف تعاون 

بین یکدیگر و رشد اقتصادی توسط گروه از پیشه وران در 

 رشته های مختلف تاسیس میگردد. 

شخصیت های حکمی و غیر انتفاعی  :ها تحادیهاو انجمن ها .7

فعالیت داشته  تاسیس و قانونا   پیشه وریکه در بخش  اند

 .دصنف مربوطه نماینده گی مینمایواز 

 Afghanistan Craftsmen and):به زبان انگلیسینام اتاق  .8

Shopkeepers Chamber)  ( که مخفف آنACSC )میباشد. 

اتاق پیشه وران ودکانداران افغانستان اتاق: .9

 اساسنامه بنام اتاق یاد میشود .  منبعددراین

 

 شخصیت حقوقی

 ماده چهارم: 

اتاق پیشه وران و دکانداران شخصیت حکمی، یک نهاد اجتماعی، 

غیر دولتی، غیر سیاسی، غیر انتفاعی است، وجایب و صالحیت 

های خویش را در روشنی احکام مواد قانون تنظیم امور اتاقها 

 و این اساسنامه تنظیم مینماید.

 

اتاق دارای شخصیت حقوقی بوده جهت تحقق اهداف خود به  .1

عهد قرارداد های غیر انتفاعی مبادرت ورزیده میتواند 

و مطابق صالحیت های مندرج اساسنامه در تحقق اهداف خود 

با همکاری و حمایت دولت جمهوری اسالمی افغانستان 

 فعالیت مینماید.

ن نام مکمل یعنی ) اتاق پیشه وران و دکاندارا .2

افغانستان( به زبان پشتو )د کسبگرو او هتیوالو اتاق 

 Afghanistan craftsmen and shopkeepers( به زبان انگلیسی ) 

chamber) ( که مخفف آنASCSاست ). 

 

 ساحه فعالیت اتاق

 ماده پنجم:

احکام این اساسنامه باالی تمام اشخاص حقیقی و حکمی اعضای 

 اتاق قابل تطبیق میباشد.
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 دومفصل 

 سلب آنو تاقات در عضویشرایط 

 

 :عضویت

 م:ششماده 

ادی نفربصورت ا در اتاق میتواند و دکاندارانپیشه وران  (1)

مالکین کارگاه پیشه وری، ترمیم گاه ها  کسب عضویت نمایند،

های پیشه وری که  و بخش های خدماتی پیشه وران و کوپراتیف

اساسنامه را قبول نمایند عضویت اتاق را حاصل کرده 

  میتوانند.

، کوپراتیف های تولیدی و خدماتی اتحادیه ها ،ها انجمن (2)

می تواند بصورت جمعی عضویت و تشکالت صنفی که فعالیت دارند 

متوسط و بزرگ که عالقمند تشبثات  اتاق را کسب نمایند و

 کابل اتاق ،اتاقباشند از طریق دفتر مرکزی تاق ا عضویت در

 پذیرش شده میتوانند. ت مستقیما  اوالی و

نورم حق العضویت انفرادی و جمعی توسط طرزالعمل جداگانه ( 3)

 تصویب میگردد.

 :انواع عضویت

 ماده هفتم:

 عضویت در اتاق به انواع ذیل است:

I.  افغانی 600عضویت عادی 

II.  افغانی 5000عضویت نقره یی 

III.  افغانی 10000عضویت طالیی 

IV.  افغانی 30000عضویت پالتینیوم 

V.  عضویتVIP  50000 افغانی 

 شرایط عضویت:

 ماده هشتم:

تمام  شرکت هایی که دارای جواز پیشه وری و دکاندارای  .1

هستند می توانند عضویت اتاقهای والیتی و ولسوالی تقاضا 

ی نمایند . درخواست عضویت درج برگه مخصوص گردیده متقاض

 آنرا امضا مینماید.

پزیرش اعضا بعد از قبول این اساسنامه و پرداخت حق   .2

 العضویت معین توسط مدیر عامل اتاق مربوط صورت میگیرد.

انجمن ها و اتحادیه ها که اعضای آن ها فعالیت های  .3

را انجام می دهد می تواند طبق  پیشه وری و دکاندارای
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( ماده هفدهم قانون تنظیم امور اتاقها عضویت 2فقره )

 دسته جمعی اتاق را کسب نمایند.

عضوی که در چندین والیت تشبثات دارد بنابر داشتن جواز  .4

های دست داشته اش عضویت اتاق همان والیات را نیز می 

 تواند حاصل و از مزایای آن مستفید گردد.

 ضویت:سلب ع

 :ماده نهم

قطع و یا اخراج از عضویت اتاق در یکی از حاالت ذیل صورت 

 میگیرد:

 .شورای مربوطمطابق تقاضای عضو و یا فیصله  -1

 عدم پرداخت حق العضویت الی مدت یکسال بدون عذر معقول. -2

 انحالل کارگاه و کوپراتیف مطابق قانون. -3

 .اتاقعدم رعایت اساسنامه و نقض فیصله های  -4

 اصول

 :دهمماده 

 : قابل رعایت اتاق عباتند ازاصول  

 انتخابی بودن کلیه مقامات ارگانهای رهبری. اصل  .1

 رهبری جمعی و مسئولیت فردی. اصل  .2

 اجرای تصامیم مقامات باالیی توسط ارگانهای پائینی. اصل  .3

اصل مساوات )بدون تبعیض قومی، ملیتی، مذهبی، سمتی،  .4

 لسانی و جنسیت(. 

 

 فصل سوم

 وظایف و مسئولیت های اتاق

 ومسولیت ها وظایف

  :یازدهمماده 

 :اتاق دارای وظایف و مسئولیت های ذیل میباشد

های اقتصادی و اجتماعی دهی فعالیت  سازماندهی و سمت .1

پیشه وری، انجمن و  انفرادی، دوکانداران، پیشه وران

های پیشه وری در جهت رشد  ها، کارگاه ها و کوپراتیف

اقتصاد ملی و ارتقای سطح زنده گی اقتصادی و فرهنگی 

 پیشه وران و کسبه کاران. 

تأمین شرایط، استفاده مؤثر و هدفمند از کلیه حقوق و  .2

امتیازاتی که توسط قوانین و مقررات دولت بمنظور 

محصوالت پیشه وران و ارتقای  کیفیتأمین، رشد و ارتقای 

 وضع میگردد. مردم گی سطح زنده 

، انجمن ها، انفرادیودکانداران رهبری پیشه وران  .3

 .و کوپراتیف های پیشه وریاتحادیه ها 
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نماینده گی و دفاع از منافع اجتماعی، اقتصادی و حقوقی  .4

آنان در ارگانهای دولتی، قضایی و سایر مؤسسات مطابق 

 به قوانین مربوط. 

تالش همه جانبه بمنظور تأمین نیازمندی های تولیدی پیشه  .5

به محل کار، انرژی برق، مواد سوخت، و دکانداران وران 

سامان آالت کار، مواد خام و عرضه محصوالت پیشه وری و 

 حمایت از محصوالت داخلی در بازار رقابتی. 

کار، افزایش  همکاری همه جانبه بمنظور ارتقای مؤثریت .6

تولیدات و بهبود کیفیت محصوالت پیشه وری و استفاده 

 مؤثر از تکنالوژی پیشرفته. 

پیشه وران و  دانشحرفوی و  مهارت هایتالش جهت ارتقای  .7

 مربوط. دکانداران 

حمایت از روند رشد تولیدات عنعنوی پیشه وری، احیا و  .8

انکشاف صنایع دستی ظریفه کشور و تربیه پیشه وران 

 جوان بدان منظور. دکانداران و

تأمین روابط متقابال  مفید و عادالنه اجتماعی و اقتصادی  .9

کارگاه های پیشه  ن پیشه وران و کارکنان و شاگردانمیا

 کوپراتیف ها طبق قوانین مربوط. و وران

کارکنان، تأمین  کار تالش جهت بهبود همه جانبه شرایط .10

 محیط زیست در ساحه فعالیت قانونیت کار و تامین نورمهای

 . پیشه وران 

تالش همه جانبه جهت رشد فعالیت کوپراتیف ها میان پیشه  .11

 دکانداران .وران و

کشور های خارجی اتخاذ تدابیر جهت تبادل تجارب با اتاق  .12

 اجازه دولت.  هب

 تالش برای تأسیس صندوق حمایت از پیشه وران.  .13

ماهر با اعطای امتیازات ودکانداران تشویق پیشه وران  .14

 مادی و معنوی. 

ثبت کارگاه ها و واحد های انفرادی و مجتمع پیشه وری،  .15

تثبیت درجه و مهارت فنی و اعطای تصدیق مهارت های 

 قانون شاروالی ها.  (227)ماده  (2)حرفوی مطابق فقره 

تالش در استندرد سازی محصوالت پیشه وری و اعطای سرتیفیکت  .16

 نان و همکاری در تنظیم بازار. برای محصوالت آ

و خدمات پیشه وران تولیدی تالش در بازاریابی محصوالت  .17

 از طریق تدویر نمایشگاه، کنفرانس ها و سمپوزیم ها. 

و ان ،دکاندارن ثبت و راجستر صنوف پیشه ور، ایجاد  .18

 اعطای تصدیق فعالیت. 
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تشویق  سرمایه داران داخلی و خارجی بخاطر سرمایه  .19

پروسس مواد خام از جمله چرم، سنگ های قیمتی،  گزاری غرض

 پوست، پشم، تار قالین و غیره

تبلیغ بخاطر معرفی تولیدات داخلی از ناحیه بلند بردن   .20

کمیت، کیفیت غرض بازاریابی از طریق وسایل اطالعات 

 جمعی.

، درخواست انفرادی یا جمعی که از جانب اعضای کارگاه ها

کوپراتیف ها ارائه میگردند برای  اتحادیه ها و یا انجمن ها

وبرایشان تصدیق عضویت  اساس محسوب میشود اققبول عضویت ات

 .اعطا میگردد

 

 فصل چهارم 

 حقوق و وجایب اعضا

 حقوق اعضا

 :ماده دوازدهم

 عضو اتاق دارای حقوق آتی میباشد:

اتاق و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در ارگانهای  -1

 .شوراهای صنف

سهمگیری در مباحثات و ارائه پیشنهادات در جهت بهبود  -2

 کار و فعالیت اتاق در تمام سطوح.

عضویت فوند تعاونی اتاق و استفاده از مساعدت ها بر طبق  -3

 طرزالعمل مربوط.

استفاده از خدمات و تسهیالت که از طرف اتاق در زمینه  -4

ورمهای های تولیدی، تخنیکی، فرهنگی و امثال آن مطابق به ن

 معین فراهم میگردد.

کوپراتیف ها و سایر اعضای جمعی دارای حق یک رای در  -5

 تصمیم گیری ها میباشند.

 مکلفیت ها

  :سیزدهمماده  

 اتاق دارای مکلفیت های ذیل میباشد: اعضای

رعایت احکام این اساسنامه، مصوبات و تصامیم ارگانهای  -1

 اتاق.

 پرداخت بموقع حق العضویت. -2

بذل مساعی در جهت افزایش تولید و بلند بردن کیفیت  -3

 . و خدمات تولیدات

و تالش برای امحای  محیط کار تأمین قانونیت کار در -4

 بیسوادی.

 انتقال دانش و تجربه مسلکی به کارکنان مربوط. -5
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 فصل پنجم

 ساختار تشکیالتی

 تشکیالت

  :چهاردهم ماده

 میباشد:قرار آتی اتاق ساختار تشکیالتی 

 اتاقنماینده گان عالی شورای  -1

  هیئت مدیره اتاق -2

 کمیته اجرائیه  -3

 هیئت عامل  -4

 هیئت نظار -5

 اتاق کابل ، والیات و ولسوالی ها -6

 صنف -7

 شورای عالی

 :ماده پانزدهم

  شورای عالی نماینده گان

 و با صالحیت تصمیم گیری ارگان، عالی ترین شورای عالی .1

انتخابات آن مطابق احکام  قانون اتاق بوده که شرایط 

 است.  پیشبینی گردیدهدر اساسنامه 

، مرکز اتاق اعضای هیئت مدیرهمتشکل از  شورای عالی .2

 میباشد. و ولسوالی ها والیات  کابل ،

ولسوالی  تعداد اعضای هیئت مدیره اتاق کابل، والیات ، .3

صنف متناسب به تعداد اعضای هر اتاق والیتی و  ها و

 ولسوالی بر حسب ذیل تعیین میگردد: 

 نفر  3( عضو، 100الف: تا )  

 نفر  5( عضو،  200تا ) 101از  .1

 نفر 7( عضو،  300تا ) 201از  .2

 نفر 9( عضو،  500تا ) 301از   .3

 نفر  13( عضو، 1000تا ) 501از  .4

 نفر   19) به باال( عضو،  1001از  .5

 نفر 21ئت مدیره مرکزی، هی .6

 وظایف شورای عالی

 ماده شانزدهم:

 شورای عالی دارای وظایف و صالحیت های ذیل میباشد:

، نظریات هیئت مدیره اتاق به ارتباط تعدیل بررسی .1

ارایه پیشنهادات  و مواد قوانین، اساسنامه  تصویب

 . الزم به مقامات ذیصالح

میان دو  ستماع گزارش هیئت مدیره اتاق در فاصلها .2

 جلسه شورای عالی

  انتخاب هیئت مدیره طبق نورم .3
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 تصویب خط مش کلی اتاق و نظارت دقیق از اجرای آن.  .4

عامل و هیئت  هیئتتصویب الیحه وظایف هیئت مدیره،  .5

 نظار. 

مقامات اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادات ارایه شده به  .6

 . ذیصالح

یکبار دایر میگردد  عادی شورای عالی در هر سالجلسات  .7

هیئت  فوق العاده آن بنا بر تصمیم رئیس و جلسات

مدیره اتاق یا به پیشنهاد دو ثلث اعضا، هیئت مدیره 

 دایر شده میتواند. 

 سلب عضویت شورای عالی

 :هفدهمماده 

عضو شورای عالی در صورت وفات، محکومیت به حبس تنفیضی 

یا انحالل اتاق بیشتر از شش ماه، محرومیت از حقوق مدنی و 

 عضویت خویش را از شورای عالی از دست میدهد.

 جلسات شورای عالی

 :هژدهمماده 

به گونه ذیل  نحوه برگزاری جلسات شورای عالی نماینده گان

 : است

هرگاه جلسه بتاریخ معینه دایر شده نتواند، دو هفته  .1

 بعد از آن دایر میگردد. 

هیئت مدیره، تاریخ انعقاد اجالس عادی و فوق العاده  .2

شورای عالی نماینده گان اتاق را تعیین نموده و مکلف 

است تاریخ جلسات عادی را حد اقل یک ماه قبل و جلسات 

 فوق العاده را دو هفته قبل به اطالع اعضا برساند. 

هیئت مدیره مکلف است اجندای جلسات عادی شورای عالی  .3

روز قبل و جلسات فوق العاده  15ان اتاق را نماینده گ

 روز قبل به اطالع اعضا برساند.  (7)را 

جلسات شورای عالی نماینده گان، هر نماینده مکلف در  .4

 است شخصا  اشتراک نماید. 

شورای عالی نماینده گان در هر جلسه خود رئیس، معاون  .5

و منشی را برای همان جلسه از میان اعضای خود به صورت 

آزاد، مستقیم و سری انتخاب مینماید، مگر اینکه اکثریت 

 اعضا روی شیوه دیگری توافق نمایند. 

 نصاب جلسات

 دهم:نزماده 

 نصاب جلسات شورای عالی نماینده گان:

جلسات شورای عالی نماینده گان با حضور بیش از نصف  .1

 اعضای آن دایر میگردد. 
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تصامیم جلسات شورای عالی نماینده گان به اساس اکثریت  .2

آرای اعضای حاضر اتخاذ میگردد، در صورت تساوی آراء، 

طرفیکه رئیس شورای عالی رای داده است، معتبر شناخته 

 میشود. 

تصامیم جلسات شورای عالی نماینده گان در مورد تعدیل  .3

اعضای حاضر اتخاذ اساسنامه به اساس اکثریت آرای 

 میگردد. 

در اجندای جلسات عادی و فوق العاده به اساس تائید  .4

اکثریت اعضای حاضر موضوعات دیگر نیز شامل شده 

 میتواند. 

 طرز رای گیری

 :ماده بیستم

عالی نماینده گان طور علنی رای گیری در جلسات شورای  (1)

صورت میگیرد، مگر اینکه سری بودن آن از طرف اکثریت 

 اعضای حاضر مجلس تصویب گردد. 

انتخاب اعضای هیئت مدیره از میان اعضای شورای عالی  (2)

ت میگیرد از جمله تمامی نماینده گان طور سری صور

ی که بلند ترین آراء را کسب نموده یکاندیدا ،کاندیدان

 به هیئت مدیره اتاق راه میابند. 

با  ای عالی نماینده گان، نماینده هایدر جلسات شور (3)

در جلسات مجمع عمومی  صالحیت وزارت ها و ادارات ذیربط و

نماینده گان با  صنف ولسوالی و والیات، ،کابل اتاق

رای دعوت صالحیت ادارات ذیربط غرض اظهار نظر بدون حق 

 شده میتوانند. 

 تصاویب شورای عالی

  بیست و یکم:ماده 

تصاویب شورای عالی نماینده گان بعد از امضای رئیس،  (1)

 معاون و منشی در دفتر تصاویب ثبت میگردد. 

االی کلیه اعضای اتاق، ب تصاویب شورای عالی نماینده گان (2)

واجب التعمیل  و شورای صنف ولسوالی والیات، کابل، اتاق

 میباشد. 

 هئیت مدیره

 :ماده بیست دوم

هیئت مدیره اتاق از طرف شورای عالی نماینده گان  (1)

 انتخاب میگردد. 

یت هیئت شخص واجد شرایط ذیل میتواند خود را به عضو (2)

 مدیره اتاق کاندید نماید:

 تکمیل سن هژده سالگی  .1
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عدم محکومیت به جنایت یا محرومیت از حقوق مدنی به  .2

  .اساس حکم محکمه ذیصالح

داشتن عضویت اتاق حد اقل سه ماه قبل از روز برگزاری  .3

 انتخابات

مسئول تطبیق و اجرای تصامیم شورای عالی  ،هیئت مدیره .4

نماینده گان بوده و در خالل دو جلسه شورای عالی 

 نماینده گان، از اتاق نماینده گی مینماید. 

از میان اعضای هر سه سال یکبار  انتخاب هیئت مدیره  (3)

سری، مستقیم و اتاق به صورت شورای عالی نماینده گان 

هیئت مدیره  ،رئیس و معاونین انتخاب صورت میگیرد.آزاد 

جداگانه توسط اعضای منتخب رئیس مالی طی رای گیری  و

انجام سه ساله  هیئت مدیره برای یک دوره کاری 

 . دمیپذیر

در جلسات هیئت مدیره، هر عضو هیئت مدیره مکلف است  (4)

شخصا  اشتراک نماید؛ به نام نماینده کسی حق اشتراک را 

 ندارد. 

در خالل دو جلسه هیئت مدیره، رئیس هیئت مدیره از اتاق  (5)

 نماینده گی مینماید. 

معاون اداری و ) دو معاون رئیس، هیئت مدیره دارای (6)

ام امور محوله رسیده گی بالترتیب به تم (معاون پالیسی

 مینماید. 

که  معاونین آنیکی از به رئیس عامل و یا در غیاب وی  (7)

به او تفویض صالحیت شده، در جلسات هیئت مدیره بدون 

 داشتن حق رای اشتراک کرده میتواند. 

و  ولسوالی والیات، کابل، عداد اعضای هیئت مدیره اتاقت (8)

تعداد اعضای  تناسب بهحد اقل سه عضو و حد اکثر م صنف

 7ماده  3ولسوالی بر طبق حکم فقره  والیات، کابل، اتاق

وسط مجمع عمومی این اساسنامه به اساس رای گیری سری ت

برای مدت سه سال انتخاب  و صنف ولسوالی اتاق های والیتی،

 میگردند. 

، ثبت مصوبات هیئت مدیره بعد تدویر جلسات، ترتیب اجندا (9)

رئیس هیئت مدیره و جانشین وی رسمیت میابد.  از امضاء

نیز در نظر گرفته در ترتیب اجندا پیشنهادات هیئت عامل 

بات و نظارت بر تطبیق آن باالی هیئت عامل میشود، ثبت مصؤ

از میان اعضای هیئت مدیره که  است منشینیز جز وظایف 

 انتخاب میگردد. 

هیئت مدیره وظایف خویش را طور افتخاری انجام میدهد  (10)

آن ها از طرف ولی مخارج سفر های کاری "داخلی و خارجی" 

 اتاق پرداخت میشود. 
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اگر اعضای هیئت مدیره مرکز و والیات بدون عذر موجه در  (11)

سه جلسه پیهم حضور نداشته باشد، به وی اخطاریه رسمی 

ابت در جلسه چهارم از طرف هیئت مدیره صادر میگردد، غی

ه از اعضای هیئت عدباعث تعلیق عضویت وی میگردد، آن

ولسوالی که به عضویت هیئت  ،والیات کابل، مدیره اتاق

مدیره مرکزی انتخاب گردیده اند، با توجه به اهمیت و 

 حجم کار شان در مرکز از قاعده فوق مستثنی میباشند. 

به عضویت مسئولین و کارمندان دولتی در زمان تصدی،  (12)

ولسوالی کاندید شده  ،والیات کابل، دیره اتاقهیئت م

 نمیتوانند. 

 اتاق: وظایف و صالحیت های هیئت مدیره

 :وسوم ماده بیست

هیئت مدیره صالحیت و مسئولیت رهبری کلیه امور اتاق را 

 تنظیم امور اتاق ها و دارا بوده مطابق به احکام قانون

این اساسنامه و تصاویب شورای عالی نماینده گان فعالیت 

 ذیل را تنظیم مینماید:

 وظایف هئیت مدیره: (1)

الف: ارایه رهنمود جهت تحقق اهداف قانون اتاق و این 

 اساسنامه. 

 ب: نظارت از تطبیق تصامیم شورای عالی نماینده گان. 

اساسنامه ت: ارایه پیشنهاد تغیر و تعدیل قانون اتاق و این 

 غرض غور و ارزیابی به شورای عالی نماینده گان.

اشتراک در جلسات کمیته ها، کمیسیون ها و سایر همایش ث: 

ها در سطوح مختلف دولتی، نشست های بین المللی، ارایه 

پیشنهاد ها، طرح ها و دید گاه هابه جلسات عالی دولتی به 

نماینده گی از اتاق و یا تفویض صالحیت اشتراک در همچو 

 ورانپیشه  معرفی نماینده اتاق غرض ،عامل رئیس جلسات به 

 مشترک مورد حل مسایل  به عضویت فدراسیون مشترک اتاق ها در

  .یو خارج یداخل

ولسوالی و اتاق  والیات و ،کابل ج: تاسیس و یا انحالل اتاق

 های مشترک و شورا های تجارتی در خارج از کشور. 

ح: تحلیل وضع مالی اتاق و ارایه گزارش در زمینه به شورای 

 عالی نماینده گان. 

، بررسی امور مالی اتاق ریاست های مرکزیخ: استماع گزارش 

 و اتخاذ تصامیم الزم در زمینه. 

 : تنظیم اجندای جلسات شورای عالی نماینده گان.د

 باره موضوعاتی که توسط اتاقر : غور و اتخاذ تصمیم دذ

 و یا ولسوالی پیشنهاد میگردد.  والیات کابل،
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: انجام سایر وظایف که مطابق احکام قانون اتاق و یا این ر

اساسنامه به شورای عالی نماینده گان اختصاص داده نشده 

 باشد. 

 : ی هیئت مدیره اتاقصالحیت ها (2)

و  والیات  کابل،یجه ساالنه اتاق الف: منظوری تشکیل و بود

 ولسوالی و نماینده گی های خارجی. 

 ب: تعیین مبلغ حق العضویت. 

ایجاد نماینده گی اتاق در خارج و یا عقد قرار داد به ت: 

منظوری ایجاد اتاق مشترک با کشور های دیگر در داخل و یا 

 خارج. 

مالی، حسابی و  اتث: نظارت از تطبیق بودیجه و سایر امور

 عقاری. 

 حسابات ساالنه مالی اتاق.  ج: تدقیق و تصدیق صحت

های نقدی،  ئیداراح: اتخاذ تصمیم در مورد بررسی و موجودی 

منقول و غیر منقول اتاق در مرکز و والیات حد اقل سال 

 یکبار. 

 تخصصی عندالضرورت.کمیته های  خ: ایجاد

، بنابر مشکالت مالی و یا در د: تعیین و برکنار رئیس عامل

را موارد خاص رئیس هیئت مدیره میتواند وظایف رئیس عامل 

 . اعمال نماید

اتاق و یا  ذ: منظوری استخدام متخصصین خارجی مورد نیاز

 عامل. طبق پیشنهاد رئیس 

پیشنهاد رئیس  بر مبنای و خدمات ر: تعیین حق العمل ها

 . عامل اتاق

 مسلکی در چوکات اتاق.  ز: ایجاد موسسات آموزشی، حرفوی و

اتاق طبق رکنان س: منظوری طرزالعمل، مکافات و مجازات کا

 عامل.  پیشنهاد رئیس

که  د و بودیجه مورد نیاز عندالضرورتش: منظوری تشکیل جدی

 مؤثریت و خود کفایی اتاق ضرورت باشد. برای تامین 

 عامل. رئیس ص: نظارت بر عملکرد 

 ض: تصویب لوایح و طرزالعمل های کاری اتاق.

 نصاب جلسات هئیت مدیره

 :چهارمماده بیست و 

هیئت مدیره و تمامی جلسات رسمی و فرعی جلسات عادی  (1)

فوق العاده آن با حضور باالفعل بیش از نصف اعضای آن 

دایر میگردد، جلسات را رئیس و در غیاب وی معاونین که 

 به وی تفویض صالحیت شده است رهبری مینماید.

تصامیم جلسات هیئت مدیره با اکثریت آرای اعضای حاضر 

تساوی آراء طرفی که رئیس  جلسه اتخاذ میگردد. در صورت

 هیئت مدیره رای داده است، معتبر شناخته میشود.
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ماه یکبار دایر میگردد در  جلسات هیئت مدیره حد اقل (2)

صورت ضرورت جلسات فوق العاده بنا بر پیشنهاد رئیس 

 عامل دایر میگردد.  یسکمیته اجرائیه و رئ

عندالضرورت میتوانند در جلسات هیئت  شعبات مرکزیرؤسای  (3)

 مدیره بدون حق رای اشتراک نمایند. 

تصاویب هیئت مدیره بعد از امضای اعضاء و رئیس آن در  (4)

 دفتر تصاویب ثبت میگردد. 

 کمیته اجرائیه: 

 :پنجمماده بیست و 

هیئت مدیره  رئیس، معاونینکمیته اجرائیه مرکب است از  .1

 . و رئیس مالی اتاق

تشکیل جلسه میدهد و  در هر پانزده روزاجرائیه کمیته  .2

در فاصله دو جلسه هیئت مدیره، از آن نماینده گی 

 میکند. 

عامل با رای مشورتی در جلسات کمیته اجرائیه رئیس  .3

 اشتراک کرده میتواند. 

کمیته اجرائیه نقش نظارتی را بر تطبیق مصوبات هیئت  .4

 مدیره، تطبیق بودیجه و پالیسی های اتاق دارد. 

کمیته اجرائیه تصامیم و نتایج جلسات خود را در موارد  .5

عاجل غرض گزارش دهی و تصویب به اولین جلسه هیئت مدیره 

 تقدیم میکند. 

عامل را تعویض  اجرائیه وظایف و صالحیت های رئیسکمیته  .6

 نمیکند. 

عامل را  نوبتی  گزارشات رئیسکمیته اجرائیه در جلسات  .7

 استماع مینماید. 

 

 هیئت عامل:

 :وششم بیستماده 

و تمام کارکنان دفاتر عامل را معاونین اعضای هیئت  .1

عامل توسط هیئت مدیره  رئیس اتاق تشکیل میدهند  مرکزی

میگردد ، به پیشنهاد کمیته اجرایه و تایید  ستخداما

هیت مدیره در صورت مشکل مالی ریس هیت مدیره وظایف و 

 صالحیت های ریس عامل را اعمال مینماید .

به اساس  و ولسوالی کابل والیتی،اتاق ؤسای هیئت عامل ر .2

پیشنهادات هیئت مدیره شورا های متذکره و منظوری هیئت 

 میتوانند.تخدام شده عامل مرکز اس

عامل صالحیت اجراات روزمره اتاق و مراقبت از آن  رئیس .3

را دارا بوده و در زمینه نزد هیئت مدیره مسئول 

 میباشد. 
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عامل مکلف به اجرای تصامیم شورای عالی نماینده رئیس  .4

 گان، هیئت مدیره و کمیته اجرائیه میباشد. 

عامل از تطبیق بودیجه ساالنه و اجرای مصارف رئیس  .5

 مسئولیت دارد. 

و بودیجه سال آینده را ترتیب و جهت  عامل تشکیل رئیس .6

تصویب دو ماه قبل از ختم سال مالی به هیئت مدیره 

 پیشنهاد میکند. 

عامل و سایر کارمندان تا ختم دوره کاری  رئیس .7

 .نمیتوانند در سایر مراجع کار و فعالیت نمایند

احکام قوانین  ت در تمام اجراات خویشعامل مکلف اس رئیس .8

نافذه، قانون اتاق و احکام این اساسنامه را رعایت 

 نموده و از تطبیق آن در اتاق مراقبت نماید. 

دارای تحصیالت  و تمام کارمندان آن مدیران رئیس عامل، .9

 باشند. 

، والیات کابلاتاق  توسط رئیس عاملاستخدام کارمندان  .10

اداره میتواند شرایط  استخدام میگردند  ولسوالیو 

استخدام و وقت کار را طی طرزالعمل جداگانه ترتیب و 

 بعد از تصویب هیئت مدیره، طبق آن اجراات نماید.

 

 قانونیت معامالت و اجراات

 :هفتمو ماده بیست 

عامل و تائید هیئت مدیره  ارد ذیل بعد از پیشنهاد رئیسمو

 مدار اعتبار میباشد: 

عامالتی که با دارایی های منقول و غیر منقول انجام م .1

 اتاق مرتبط باشد. 

 استقراض.  .2

 اعطاء و واگذاری اعتبارات مالی.  .3

 اقامه دعوی در محاکم.  .4

عقد قرار داد همکاری با موسسات مماثل تجارتی و  .5

 اقتصادی داخلی و خارجی.

 معاش

 :هشتمماده بیست و 

عامل اتاق در برابر انجام وظایف، مستحق معاش و  رئیس

امتیازات مناسب میباشد که از طرف هیئت مدیره تعیین 

 میگردد. 

 هیئت مشاوران: 

 :نهمماده بیست و 

اتاق بخاطر بهبود امور و میزبانی اندیشه های اقتصادی  .1

تجارت، در جهت ارتقای تولید ناخالص ملی، توازن بیالنس 
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و ازی تولید، صنعتی، میکانیزاسیون ایجاد کار، بهینه س

ارتقای کیفیت خدمات هیئت مشاوران اتاق را که مرکب از 

میباشند، شخصیت های عالیقدر، فهیم، با تجربه و مبتکر 

 ایجاد مینماید. 

آن به عنوان بازوی  و معاونینیئت مشاوران توسط رئیس ه .2

فکری و تجربی اتاق در همه سطوح عمل میکند و در تمام 

عالی، هیئت مدیره، کمیته عرصه های اقتصادی، شورای 

های  و هیئت عامل اتاق را با اعطای مشوره اجرائیه

 سودمند یاری میرسانند. 

پیشنهاد  به مطابق ضرورتتعداد اعضای هیئت مشاوران،  .3

 مدیره انتخاب میگردند. توسط هیئت هیئت عامل 

 فتخاری با اتاق همکاری مینمایند.مشاورران به شکل ا .4

عده ای از مشاوران مطابق نیاز و ضرورت میتواند در  .5

و تائید کمیته  رئیس عاملبه پیشنهاد مقابل اخذ معاش 

 . استخدام گردنداجرائیه 

 شعبات مرکزی

 :ماده سی ام

اتاق به عنوان نقطه ارتباط هیئت رهبری  شعبات مرکزی .1

اتاق با بخش های مختلف ساختار اتاق از اهمیت فوق 

 العاده و مهمی برخوردار است. 

 رئیس عاملبه پیشنهاد  و معاونان آنرؤسای شعبات مرکزی  .2

و استخدام شده میتوانند  کمیته اجرائیه و تصویب 

 . میگردند مقرر رئیس عامل کارکنان شعبات از طرف 

 هیئت نظار

 سی ویکم:ماده 

توسط شورای  هیئت نظار حد اقل متشکل از سه عضو است که .1

ب ، انتخاساله برگزیده میشود دوعالی برای یک دوره 

ساله دیگر مجاز هیئت نظار صرف برای یک دوره دو 

 میباشد.

هیئت نظار بر کلیه اقدامات، اجراات و فعالیت های هیئت  .2

مدیره، کمیته اجرائیه و هیئت عامل در حدود این 

اساسنامه و تطبیق آن با اساسنامه و قانون تنظیم اتاق 

ها، مصوبات شورای عالی و سایر اسناد تقنینی کشور 

 نظارت مینماید. 

هیئت نظار مکلف است در صورت مشاهده تخلف موضوع را به  .3

 هیئت مدیره اطالع و رفع آنرا درخواست نماید. 

اجراات هیئت نظار مکلف به ارایه گزارش ساالنه در مورد  .4

 و یافته های خویش به شورای عالی میباشد.
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هیئت نظار مکلف است یک نقل از گزارش های خود را به  .5

به هیئت عامل غرض ثبت و ره را شورای عالی و هیئت مدی

 حفظ، نگهداری ارسال نماید.

شورای عالی میتواند اعضای هیئت نظار را با داشتن دالیل  .6

 مؤجه عذل نماید. 

 

 فصل ششم

 اتاق کابل، والیات، ولسوالی و صنف

 

 صنف  و ولسوالی ،والیات ،کابل اتاق

 سی و دوم:

 عبارت از صنف و ولسوالی ،والیات ،کابل تشکیالت اتاق .1

 اجرائیه،هیئت مدیره، کمیته  ،، ولسوالی والیتی اتاق

تعداد  میباشد شعبات مربوطو  هیئت نظار عامل و رئیس

و شورای ولسوالی یکصد تن حد اقل اتاق والیات  اعضای

 . فعال داشته باشند عضوتن  بیستشورای صنف پنجاه تن و 

 مقرره ها و لوایح مورد ضرورت اتاق ،اتاقهیئت مدیره  .2

را تصویب و  و صنف اتاق ولسوالی ،کابل  والیتی های

تعدیل مینماید، مقرره ها و لوایح باید در مطابقت با 

اهداف، وظایف عمومی، تشکیالت، مشخصات مالی و حسابی 

اتاق طوریکه در فصل سوم این اساسنامه تشریح گردیده 

والیت مربوط ترتیب و تهیه است، با در نظر داشت شرایط 

 گردند. 

هیچگونه مقرره و الیحه ای مغایر با این اساسنامه،  .3

 قانون اتاق و یا قوانین کشور طرح و تصویب نمیگردد.

رئیس و اعضای هیئت مدیره و رئیس عامل اتاق با رئیس و  .4

هیئت مدیره و رئیس عامل اتاق کابل، والیات و ولسوالی 

ی فعالیت های مربوط روابط به منظور انکشاف و هماهنگ

  کاری و تفاهم نزدیک ایجاد مینماید. 

 صنف و ولسوالی  اتوالی کابل، اتاقاعضا  

 سی وسوم:

متشکل از تمام روسای وولسوالی  ، والیاتکابلاتاق   .1

  میباشد. کابل، والیات و ولسوالی اتاق  اصناف

هر سال  و صنف کابل، والیات، ولسوالی اتاقجلسات عادی  .2

ای یکبار دایر میگردد، جلسات فوق العاده میتواند با ر

 و صنف و ولسوالی والیات کابل، دو سوم هیئت مدیره اتاق

 برگزار میگردد.

کابل،  جهت انتخاب اعضای هیت مدیره والیتی،انتخابات  .3

 برگزار میگردد. صنف رئیس و معاونین  ،ولسوالی

 و ولسوالی و صالحیت های آن والیات ،کابل مدیره اتاقهیئت 
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  سی  وچهارم:

 و صنف و ولسوالی والیات کابل، اعضای هیئت مدیره اتاق .1

با در نظر داشت ماده   والیتی، ولسوالی و صنف اتاقتوسط 

 این اساسنامه به شکل دموکراتیک انتخاب میگردد.  8

 نظارت از تطبیق بودیجه.  .2

و صنوف و ولسوالی  والیات ،کابل تحلیل وضع مالی اتاق .3

 ارایه گزارش در زمینه به هیئت مدیره مرکز. 

 در جلسات هیئت مدیره اتاق عامل استماع گزارش رئیس .4

 و ولسوالی.  والیات ،کابل

و  ولسوالی ،والیات ،کابل جلسات هیئت مدیره اتاق تدویر .5

ر و جلسه کمیته اجرائیه آن در در هر ماه یکبا صنف و 

 دایر میگردد. هر پانزده روز 

 پیشه وران به عضویت اتاقتالش در جهت جلب و جذب فعالین  .6

 . و صنف و ولسوالی والیات ،کابل

بلند  و صنف  ولسوالی ،والیات ،کابل هیئت مدیره اتاق .7

در فاصله جلسات اتاق کابل ،   مرجع تصمیم گیری ترین 

های مربوط بوده، دساتیر در اتاق والیتی، ولسوالی و صنف 

هیئت مدیره مرکز را در تمام امور مربوطه در و مصوبات 

 نظر گرفته از تطبیق آن در بخش عامل نظارت مینماید. 

 

 صنف

 سی وپنجم:

که در صورت اتاق را صنف تشکیل میدهد تهداب و اساس  .1

پیشه ور و اشتراک آنان در موجودیت حد اقل بیست نفر 

 نخستین جلسه عمومی ایجاد میگردد. 

هیئت مدیره، در اولین جلسه عمومی اعضای شورای صنف،  .2

در کمیته اجرائیه انتخاب و اعضای معاونین،  و رئیس

 اولین جلسه هیئت مدیره صنف انتخاب میگردند. 

صنف در هر سه سال برگزار میشود، جلسات  جلسه عمومی  .3

و یا به فوق العاده به هدایت مقامات باالیی اتاق 

 درخواست دو ثلث اعضا دایر شده میتواند. 

 دایر میشود. جلسه هیئت مدیره صنف در هر سه ماه یکبار .4

هیئت مدیره موظف است تا از حقوق و منافع اعضا دفاع  .5

نموده خواستها، مشکالت آنان را به مقامات باالیی اتاق 

رسانده و کمک های مالی و معنوی اتاق و ارگان های 

را در دولتی و موسسات را جلب نموده سهم پیشه وران 

رشد اقتصاد ملی، بهبود کیفیت و کمیت تولیدات ارتقاء 

 بخشد. 
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اقال  به کمیت توسط هیئت مدیره صنف  صنف ته اجرائیهکمی .6

در هر پانزده روز دایر  و جلسات آن انتخاب پنج تن 

 میگردد. 

 صنف وظایف و صالحیت های کمیته اجرائیه

 ماده سی وششم:

 و رهبری وظایف اعضای صنف طبق اساسنامه دهی  سمت .1

جمع آوری پیشنهادات و نظریات اعضا و انتقال آن به  .2

 مقامات باالیی اتاق

 تنظیم شفاف امور مالی. .3

 جلب اعضا به صفوف صنف.  .4

 رسانیدن تصامیم و فیصله های رهبری صنف به اعضا .5

 

 

 هفتمفصل  

 امور مالی و حسابی

 امور مالی

  سی وهفتم:

سال مالی اتاق از اول جدی الی آخر ماه قوس سال هجری  .1

 شمسی میباشد. 

 اتاق از منابع ذیل تمویل میگردد: .2

  حق الشمول الف:

 حق العضویت هاب: 

 ج:عواید حاصله از فروش نشرات

ص حقیقی و حکمی داخلی و د:اخذ هدایا و مساعدت از اشخا

 به قانون نافذه. خارجی در مطابقت

و عواید از مدرک آموزش  از انجام خدماتحق الخدمت ذ: 

 . های حرفوی

 تنظیم میگردد.  و امور مالی اتاق به صورت مرکزی اداره .3

نظار اتاق پیشه  هیئت امور مالی اتاق همه ساله از طرف .4

و به هیئت مدیره  مطابق معیار های قبول شده بررسی انور

  .میگردد و شورای عالی گزارش ارایه 

که اتاق توسط آن تمویل  عواید حاصله از تمامی مدارکی .5

و  والیات و ولسوالی کابل، ، اتاقدر والیات بهمیگردد 

 پیشه ورانبدون اخذ منظوری از هیئت مدیره اتاق  صنف

 را ندارد.  دارایی اتاق افغانستان حق استفاده از

 امور حسابی

  ماده سی وهشتم:
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امور مالی و حسابی اتاق، حفظ و نگهداری اسناد و دفاتر  .1

مطابق معیار های قبول شده داخلی و بین المللی اداره 

 میشود. 

و جنسی اتاق به اداره حسابی برای امور و معامالت نقدی  .2

 عامل و تصویب هیئت مدیره فعال میگردد.  پیشنهاد رئیس 

عامل، به حیث آمر اعطا، مطابق صالحیت تفویض شده  رئیس .3

 عمل میکند. 

یجه برداشت و انتقال پول از حسابات بانکی بر طبق بود .4

طرزالعمل در چوکات  عامل  منظور شده به امضای رئیس

جداگانه که در آن موافقت نامه بین هیئت مدیره و بانک 

 های ذیربط نیز شامل میباشد صورت میگیرد. 

 فصل هشتم

 مرحله انتقالی

 مراحل انتقالی

  ماده سی ونهم:

برمبنای پیشنهاد نمایندگان پیشه وران در مالقات برج قوس 

اتاق پیشه وران  با جاللتماب ریس جمهور مبنی برایجاد 1397

افغانستان ، طبق قانون تنظیم اتاقها ، شورای عالی اقتصاد 

 12ایجاد اتاق پیشه وران ودکاندارن افغانستان را درجلسه 

 3/9/1398مورخ  2429تایید وذریعه حکم  1398 /8 /25مورخ 

 جاللتماب ریس جمهور منظور گردید . 

ان دارای ازآنجایکه اتاق پیشه وران و دکانداران افغانست

پس منظر فعالیت بنام اتحادیه ملی پیشه وران افغانستان 

از وزارت  1396 /2 /16مورخ   39بوده که دارای مجوز شماره 

عدلیه میباشد وبیش از سی سال سابقه فعالیت داشته ودارای 

ساختار نسبتا متفاوت از اتاق بوده  که با تاسیس اتاق 

ر شخصیت حقوقی از اتحادیه ملی پیشه وران افغانستان تغی

اتحادیه به اتاق میدهد لذا الزم است تا زمانیکه ساختار ها 

براساسی اساسنامه اتاق وقانون تنظیم اتاقها عیار میگردد 

وزمینه برای انتخابات سرتاسری درساختارهای صنفی ووالتی 

فراهم گردد  از یک دوره انتقالی عبور صورت گیرد  که شامل 

 .  مراحل اتی  اتی میباشد

اساسنامه موقت اتاق پیشه وران افغانستان الی تدویر   -1

 شورای عالی مدار اعتبار است  .

الی تدویر شورای  9/9/1398دردوره انتقالی )از تاریخ  -2

عالی اتاق ( هیت مدیره مرکزی و والیتی با ساختار موجود 

 ،وظایف وصالحیتهای قبلی به وظایف خود ادامه میدهند .
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کزی ووالیتی وشهر کابل بنام اتاق منبعد هیت مدیره مر -3

پیشه وران افغانستان مسما گردید ه،لوحه لوگو ،مهر ها 

واسناد مکاتبه با نام اتاق پیشه وران ودکانداران 

 افغانستان شناخته میشود  .

هیت مدیره ودفتر مرکزی طرزالعمل وپالن انتخابات اتاق  -4

ری های والیتی ومرکزی را تنظیم وبه هیت مدیره غرض منظو

ارایه نماید این پروسه طی نه  ماه باید تکمیل گردد 

 دعوت گردد . 1399وشورای عالی اتاق دراواسط سال 

کلیه دارایی منقول وغیر منقول اتحادیه ملی پیشه وران  -5

به نام اتاق پیشه وران ودکاندارن انتقال وثبت 

گردد.حسابهای بانکی نیز از نام اتحادیه به نام اتاق 

 اده شود .تغیر مالکیت د

قانون شاروالی ها صالحیت اعطا تصدیق مهارت  227ماده  -6

به پیشه وران را به اتحادیه داده شده است منبعد این 

صالحیت از طرف اتاق پیشه وران و دکانداران اعمال 

 میگردد .

کارکنان اتحادیه پیشه وران در سیستم ادارات شامل  -7

کنان از هزینه تقاعد بوده که با ارتقا آن به اتاق کار

 حقوق تقاعد کما فی السابق مستفید میگردند .

تمامی تفاهمنامه ها و قرارداد هاییکه از نام اتحادیه  -8

پیشه وران یا ادارات و موسسات دولتی و غیر دولتی عقد 

 گردیده است از جانب اتاق پیشه وران عملی میگردد .
 

 

 

 نهمفصل 

 احکام متفرقه

 موارد انحالل:

 ماده چهلم:

صورت داشتن حاالت مندرج حکم ماده بیست و پنجم  تاق درا

قانون تنظیم امور اتاقها به تصمیم شورای عالی قابل انحالل 

 میباشد.

 طرز تصفیه اتاق:

 ماده چهل و یکم:

 (اتاق بعد از انحالل به گونه ذیل تصفیه میگردد:1)

 خاتمه دادن به کار های جاری. .1

 اجرای تعهدات موجود .2
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 حصول مطالبات .3

 هی هاتعین بد .4

تسلیم دارای ها متباقی به دولت مطابق اسناد تقنینی  .5

 مربوطه.

هیئت تصفیه مرکب از سه نفر است که آن را مجموعه عمومی  (3)

فوق العاده تحت نظر وزارت صنعت و تجارت انتخاب و معرفی 

آن ها باید ظرف یکماه بعد از تاریخ انحالل اتاق صورت 

 گیرد.

 شرایط استخدام کارکنان اداری:

 ماده چهل و دوم:

استخدام کارکنان اداری اتاق در مطابقت به اسناد تقنین 

 مربوطه طی طرزالعمل جداگانه تنظیم میگردد.

 نشر اطالعات

  :وسومماده چهل 

به نشر  اتاق میتواند از طریق رسانه های همه گانی .1

اطالعات، معلومات و تصاویر مفید بپردازد، اتاق طبق 

قانون مطبوعات به نشر صفحه انترنتی، روزنامه، جریده، 

 مجلۀ مسلکی و بولتن های خبری مربوط اقدام میتواند. 

معاصر به خاطر انکشاف ایجاد کتاب خانه با تکنالوژی  .2

ذهنی اعضا و سایر عالقمندان جز وظایف اتاق شناخته 

 یشود. م

 

 مکافات ومجازات

 :وچهارمماده چهل 

مکافات و مجازات از جانب رئیس عامل در مورد کارکنان  .1

اتاق بعد از تصویب هیئت مدیره اجراء و قابل تطبیق 

 است. 

رئیس عامل جرایم مشهود را که در داخل اتاق اتفاق می  .2

 افتد به مقامات ذیصالح اطالع میدهد. 

 

 

 حل وفصل دعاوی

 :وپنجمماده چهل 

هرگاه اشخاص، شرکت ها و مؤسسات ثالث علیه اتاق عارض گردند، 

نخست به مذاکره و حل مسالمت آمیز مسئله پرداخته میشود و 

در غیر آن طرفین میتوانند به اداره حکمیت اتاق مراجعه 

 نمایند و در صورت عدم حل، موضوع به محاکم ارجاع میگردد. 
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 مقر اتاق

  :ششمماده چهل و

مقر اتاق در شهر کابل بوده و نماینده گی های در والیات، 

ولسوالی ها حسب لزوم دید اتاق مطابق به احکام قانون، 

 تنظیم امور اتاق ها تاسیس میگردد. 

 وظایف افتجاری

 :و هفتم چهلماده 

هیئت مدیره، کمیته اعضای شورای عالی نماینده گان، 

، کمیته های مرکزیوالیتی، اتاق  اجرائیه، رئیس و معاونین

مشورتی و اقتصادی به شکل افتخاری وظایف مربوطه را انجام 

 میدهند. 

 مهر ونشان

 :شتمهماده چهل و 

خاص است که از جانب هیئت  ، بیرقاتاق دارای مهر و نشان

 . تصویب میگردد پیشنهاد و توسط شورای عالی  مدیره

 سمبول اتاق دارای مشخصات ذیل میباشد:  -1

مستطیل شکل با بگروند سفید بداخل آن مخفف حروف 

آخر نسبتا    Cکه حرف  به رنگ سرمه یی  (ACSCانگلیسی )

نیمه گراری و در بین آن حدیث  C بزرگ و در عقب حرف 

حبیب هللا ( نوشته شده در بگروند داخل  شریف ) الکاسب

نقشه افغانستان در قسمت پایین آن سندان با سال تاسیس 

که بیانگر افزار کسبه کاران است میباشد که در  1398

( اتاق پیشه وران و دکانداران ACSپایین حروف )

زبان دری ،پشتو و انگلیسی حک گردیده  3افغانستان به 

 است .

 ارتند از: مشخصات مهر اتاق عب -2

 حک میگردد.( 1/5) مستطیلاتاق و نام اتاق در یک 

بوده نشان اتاق در وسط آن نصب سفید بیرق دارای رنگ  -3

 گردیده است. 

بامنظوری اتاق پیشه وران ودکانداران تمامی صالحبتها  -4

وامتیازات وملکیتهای منقول وغیر منقول اتحادیه ملی 

ودکانداران ه وران افغانستان به اتاق پیشه وران شپی

 انتقال میگردد.

اتحادیه ملی پیشه وران مکلف اند پروسه انحالل  مسولین  -5

 ان اتحادیه را طی مراحل و تکملیل نمایند .
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 انفاذ

 :چهل و نهمماده 

ماده طرح و ترتیب گردیده  49( فصل و 9این اساسنامه در نه )

پنداشته  و بعد از تصویب شورای عالی نافذ و مرعی االجرا

 میشود.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و من هللا توفیق 

 


