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میتود معیاری فعالیت های شراکت فی مابین شرکت های خصوصی )شرکت خصوصی( و 

 مشورتی ترتیب پروپوزل زرکان )زرکان(
 

 

هطْستی تشتیة پشّپْصل صسکاى هی خْاُذ تا  اسایَ خذهات هطْستی کَ یک ضشّست ّ حوایت تشای 

شکت ُای خصْصی تتْاًذ ضشکت ُای خصْصی هی تاضذ ّ ایي خال سا تا تجاسب کَ داسد پش ًوْدٍ تا ض

پشّژٍ ُای هختلف سا گشفتَ ّ اًِا سا دس هفاد تا ًظشداضت پاییي اّسدى هصاسف دس تطثیك پشّژٍ ُا کوک 

 ًوایذ. 

 

 شرایط و طرزالعمل برای داخل شدن در قرارداد با زرکان:

 یل تاضٌذ:ضشکت ُای هحتشم کَ خْاُاى داخل ضذى دس لشاسداد تا صسکاى هی تاضٌذ تایذ داسای حالت ر

 

 سالَ تاضٌذ. 3داسای فؼالیت ُای لثلی یا ساتمَ کاسی سَ  .1

 داسای اخالق هؼیاسی تجاستی سا لثال دس پشّژٍ ُای لثلی دس ًظش گشفتَ تاضٌذ. .2

 داسای سشهایَ کافی تشای تطثیك پشّژٍ ُای ایٌذٍ تاضٌذ. .3

 ى پشداختَ تاضٌذ.تایذ تواهی هالیات هشتْط پشّژٍ ُا ّ ضشکت سا تَ جوِْسی اسالهی افغاًستا .4

 داسای دفتش، تجاست فؼال، ّ پشسًْل تاضٌذ. .5

 داسای تْاًایی ًطاى دادى تواهی اسٌاد خْاستَ ضذٍ تْسظ صسکاى سا داضتَ تاضذ.  .6

 

 قوانین عمومی برای هر شریک:      

ا کلوَ لْاًیي ػوْهی تشای ُش ضشیک ریال دس ًظش گشفتَ ضذٍ ّ تؼذا لْاًیي دیگش ًیض افضّد خْاُذ گشدیذ، ه

صسکاى سا تشای هطْستی تشتیة پشّپْصل صسکاى ّ کلوَ ضشکت خصْصی سا دس ػْض ضشکت ُای 

هی لْاًیي ریل سا خصْصی استفادٍ هی ًواین. تا اهضا ّ تاپَ ًوْدى ایي لشاسداد ضوا ضشکت خصْصی توا

 ذ:یلثْل هی ًوای

 

 

اها صسکاى دس ضشس اى % ضشاکت دس هفاد پشّژٍ ُا تا ضشکت خصْصی هی تاضذ. 33صسکاى داسای  .1

ضشیک ًوی تاضذ. اهکاًات دّ ًْع ضشس ّجْد داسد. اّل ایٌکَ ضشسیکَ ُیچ هفاد دس تطثیك پشّژٍ 

ّجْد ًذاضتَ تاضذ ّ اص سشهایَ کن ًگشدیذٍ. دّم ایٌکَ ضشسیکَ ًَ تٌِا هفاد ّجْد ًذاسد تلکَ اص 

ضشکت خْصْصی دس حالت  سشهایَ ُن کاستَ ضذٍ. دس ُشدّ صْست صسکاى هسْلیت گشفتي هفاد اص

دس حالت دّم  تَ ضکل ضشس اّل ّ پشداختي لیوتیکَ اص سشهایَ کاستَ ضذٍ تَ ضشکت خصْصی

ًذاضتَ. تخاطشیکَ تشای صسکاى کفایت هی ًوایذ کَ ّلت خْدش سا دس تخص تخٌیکی ّ هطْستی تا 

حوایت ضشکت خصْصی دس پشّژٍ ُا صشف ًوْدٍ ّ ُوَ اًِا ضایغ گشدیذٍ. صسکاى ًوی تْاًذ 

ص ضشس سا هتمثل گشدد کَ هکول هشتْط ساحَ ّ ضشکت خصْصی هی ضْد. ّ صسکاى هی ا تشخی

تْاًست ایي ُوَ ّلت ضایغ ضذٍ سا دس پشّژٍ ُای هختلف دیگشی صشف ًوْدٍ ّ سثة هفاد گشدیذٍ 

 تْد. 

تواهی لیوت ُای کَ تشای پشّپْصل دس ًظش گشفتَ ضذٍ اص هاسکیت ُای افغاًستاى جوغ اّسی گشدیذٍ.  .2

ى لیوت سا تَ پشّپْصل هی دُذ کَ هٌاسة ّ لاتل لثْل دًّش تاضذ تا پشّژٍ تَ ضشکت خصْصی صسکا

ػطا گشدد. صسکاى ًوی تْاًذ کاستشد هصشف تْدجَ ضشکت خصْصی سا تضویي ًوایذ کَ ایي 

تا هفاد ّ دس لیوت تؼیي تشای تطثیك پشّژٍ  سا تْدجَ دس ًظش گشفتَ ضذٍ ،ضشکت تا کاستشد خْدش
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تطثیك ًوایذ. تخاطشیکَ کاستشد هصشف تْدجَ یک ضشکت تا ضشکت خصْصی  ضذٍ تشای پشّژٍ

دالش اهشیکایی دس  4333دیگش تفاّت هی داضتَ تاضذ. هثال صسکاى تشای یک پشّژٍ لیوت پشّپْصل 

ًظش گشفتَ ّ ایي لشاسداد پشّژٍ تَ ضشکت خصْصی تَ ُویي لیوت ػطا گشدیذٍ. یک ضشکت 

دالش تکویل ًوْدٍ ّ  3533ؼذاد ایي پشّژٍ سا تَ لیوت هجوْػی خصْصی تا تجاسب ّ پشسًْل تا است

دالش اهشیکایی هفاد ًیض هی ًوایذ. اها ضشکت خصْصی دّهی اهکاى داسد ػیي پشّژٍ سا تَ  533

دالش اهشیکایی ضشس ًوایذ. دس ُش دّ حالت صسکاى  533دالش اهشیکایی تطثیك ًوایذ ّ  4533لیوت 

شف تْدجَ ضشکت ُا سا ًذاضتَ ّ ُش ضشکت خصْصی کاستشد کٌتشّل تاالی سیستن کاستشد هص

خاظ سا تشای هصشف تْدجَ دس ًظش هی گیشًذ. تشای ُش پشّژٍ صسکاى تا ضشکت خصْصی لیوت 

هجوْػی پشّژٍ سا هطْسٍ ًوْدٍ ّ تؼذا پشّپْصل سا تسلین دًّش هی ًوایذ. ّلتیکَ ضشکت خصْصی 

هسْلیت ضشس دس پشّژٍ تذّش خْد ضشکت لیوت هجوْػی سا لثْل ًوْد دس ایي صْست هکول 

ّ صسکاى  ثشد.سا تاال ّ یا پاییي ت د کَ لیوتخصْصی هی تاضذ. ّ ضشکت خصْصی هسْلیت داس

 هسْلیت ضشسیکَ سثة کاُص دس سشهایَ ضشکت خصْصی ّ یا ضشکت ُای خصْصی هی ضْد

 .تذّش ًوی گیشد

 % ضشاکت دس هفاد ّ ضشس هی تاضذ.  73ضشکت خصْصی داسای  .3

سد تا پشّپْصل ُا سا تشای اسٌاد داّطلثی کَ تْسظ ضشکت خصْصی گشفتَ ضذٍ صسکاى هسْلیت دا .4

 تشتیة ًوایذ. 

صسکاى هسْلیت ًذاسد کَ پشّپْصل سا تشای ُش اسٌاد داّطلثی کَ تْسظ ضشکت خصْصی اّسدٍ    .5

ضْد تشتیة ًوایذ. اها ُش پشّپْصل کَ تشتیة هی ضْد صسکاى حك داسد کَ تواهی فکتْس ُایکَ سثة 

ت دس تطثیك پشّژٍ هی گشدد ًظشسٌجص ًوایذ هثال هفاد دس پشّژٍ، اهٌیت، هذیشیت خطشُا، هطکال

تطثیك پشّژٍ، ّ دلچسپی دیگش ضشکت ُای خصْصی دس ػیي پشّژٍ کَ تا صسکاى لشاسداد داسًذ. 

 صسکاى حك داسد اى ػذٍ اص پشّپْصل ُا سا تِیَ ًوایذ کَ تْسظ صسکاى اًتخاب ضذٍ اًذ. 

ضشکت خصْصی سا دس تسلیوی پشّپْصل ّ تؼذ اص ػطای لشاسداد دس تخص هطْستی تخٌیکی صسکاى  .6

دس پشّژٍ ُای خاظ ُوکاسی هی ًوایذ. ایي خذهات ضاهل جْاب دادى تْسظ ایویل، خذهات هطْستی 

دس تخص کیفیت ّ کٌتشّل کیفیت، اسصیاتی ّ استخذام پشسًْل، تجذیذ پشّگشام پشّژٍ، ّ تشتیة 

 دًّش هی تاضٌذ. ساپْسُا تشای 

ّ ایي ضاهل ًطاى دادى ّ  شای صسکاى اسایَ ًوایذضشکت خصْصی تایذ تواهی ساپْس ُای هالی سا ت .7

 تسلیوی کاپی ستتوٌت تاًکی ًیض هی ضْد. 

ضشکت خصْصی تایذ یک لیوت تسیاس کْچک سا تشای تشتیة ُش پشّپْصل ّ دیگش هصاسف اى تَ  .8

ش اهشیکایی سا تشای تشتیة ُش پشّپْصل پیص اص دال 75صسکاى تپشداصد. ضشکت خصْصی فیس 

تسلیوی پشّپْصل تَ صسکاى تپشداصد. ایي فیس تاػث هی گشدد کَ ضشکت خصْصی سا ّاداس تَ 

داّطلثی اى ػذٍ پشّژٍ ُا تساصد کَ تسیاس هِن هی تاضٌذ ّ ُوچٌاى ًطاًذٌُذٍ جذی تْدى ضشکت 

ى صسکاى تشای تشتیة ًوْدى پشّپْصل خصْصی دس لشاسداد تا صسکاى ّ سثة تطْیك ّ هطویي ضذ

کَ پشّسَ داّطلثی لطغ ضْد تْسظ دًّش ّ یا ُن ضشکت خصْصی اص  اکثشا هی ضْدهی گشدد. 

پس دس ایي حاالت فیس پشداخت ضذٍ لاتل پس  ،داّطلثی جلْگیشی ًوایذ دس جشیاى تشتیة پشّپْصل

اصدیاد کاس پشّپْصل سا تٌاتش  اها دس حاالت کَ صسکاى ًتْاًذپشداخت تَ ضشکت خصْصی ًوی تاضذ. 

ّ ػاهل دیگش پشّپْصل سا تشتیة ًوایذ پس دس ایي حاالت صسکاى فیس سا پس تَ ضشکت خصْصی 

 پشداخت هی ًوایذ. 

 33تشای تشتیة احجام کاس تا لیوت کَ ضشّست تَ هؼلْهات تخٌیکی ًثاضذ ضشکت خصْصی تٌِا  .9

 شداصد. دالش اهشیکایی سا تَ صسکاى پیص اص تسلیوی اى هی پ

صسکاى حك داسد کَ تا ضشکت ُای هختلف دس ػمذ لشاسداد ّالغ گشدد ّ صسکاى تٌِا هشتثظ تَ یک  .13

لشاسداد تا یک ضشکت ًوی تاضذ. دس صْست تشّص دلچسپی چٌذیي ضشکت خصْصی دس ػیي پشّژٍ 

لشاس گیشد دس ایي صْست صسکاى ضشکت خصْصی سا اًتخاب هی ًوایذ کَ اص تیي ضشکت ُا داسای 

 یستگی تِتش دس تخص ُای هختلف تاضذ.ضا
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ْستی هی تاضذ ّ ًظش تَ ایي خذهات % ضشاکت صسکاى تا ضشکت خصْصی تٌِا تشای خذهات هط33 .11

 هالیات تش ػایذات ّ هالیات اًتفاػی تَ جوِْسی اسالهی افغاًستاى تْسظ صسکاى پشداختَ هی ضْد. 

 صسکاى دس تخص سشهایَ گزاسی دس پشّژٍ ُا سِن ًوی گیشد.  .12

 تواهی سشهایَ گزاسی سا دس پشّژٍ ُا تذّش تگیشد.  هسْلیت ضشکت خصْصی تایذ .13

تضویي تاًکی سا تذّش ًوی گیشد ّ تضویي تاًکی تشای پشّسَ داّطلثی هسْلیت صسکاى ُیچ ًْع  .14

 تذّش ضشکت خصْصی هی تاضذ. 

پشداخت ایٌْایس تْسظ دًّش تَ ضشکت خصْصی یک فیصذی اص هجوْػَ صسکاى حك داسد تا دس ُش  .15

% هفاد ّ 33. ایي تطْس ػیاس خْاُذ گشدیذ کَ تا دس ًظشداضت ایٌْایس پشداخت ضذٍ دس ًظش تگیشد

یک حذ تؼیي ضذٍ تشای هفاد دس پشّژٍ تا دس ًظشداضت تمسیوات دس ُش ایٌْایس دس ًظش خْاُذ 

هاٍ یا یکسال گشاًتی هحاسثَ خْاُذ  6تکویل پشّژٍ یا دس اخش هشحلَ  تیالًس هفاد سا دس اخشگشفت. 

 ًوْد. 

 اگش تشای کذام پشّژٍ ضشّست تَ دیضایي )ساختواى، تشق، ّ یا هیخاًیک( تاضذ دس ایي صْست ایي .16

دیضایٌش ُا سا استخذام ًوایذ ّ یا تخص دیضایي سا تا ضشکت  هسْلیت ضشکت خصْصی هی تاضذ تا

ًوایذ. صسکاى هی تْاًذ ضشکت خصْصی سا دس تخص هؼشفی دیضایٌش ّ یا ضشکت  دیگشی لشاسداد

 دیضایي ُوکاسی ًوایذ. 

دس صْستیکَ صسکاى ًتْاًست لیوت تشای کذام للن جٌس پیذا ًوایذ دس ایي صْست اص ضشکت  .17

خصْصی طلة ُوکاسی ًوْدٍ تا لیوت سا تشای ُواى جٌس اص هاسکیت گشفتَ ّ تَ صسکاى اسایَ 

 ایي حالت تسیاس تَ ًذست سخ هی دُذ.  ًوایذ.

هسْلیت ُای ضشکت خصْصی هی تاضذ ّ  اصتواهی هاللات ُای ساحْی ّ دفتشی تا دًّش پشّژٍ  .18

 صسکاى دساًِا اضتشاک ًٌوْدٍ ّ تٌِا خذهات هطْستی تخٌیکی سا اسایَ هی ًوایذ. 

لشاسداد اى فسخَ هی ضْد دس ایي حاالت صسکاى  کیفیتکٌتشّل پشّژٍ ًظش تَ کذام ػاهل هثل  اگش .19

هسْلیت اى تذّش ًذاسد ّ ُوچٌاى صسکاى دس هماتل ضشس اى پشّژٍ هسْل پٌذاضتَ ًوی ضْد. دس ایي 

حالت کذام هفاد اگش تا پشداخت یک همذاس اص ایٌْایس تَ ضشکت خصْصی ضذٍ تاضذ پس صسکاى حك 

 % ضشاکت خْیص سا دس اى دیذٍ ّ طلة حك خْیص هی ًوایذ. 33

ای اى هی تاضذ. تواهی ص اّلیت ًُگِذاضتي هؼلْهات هحشم ضشکت خصْصی تْسظ صسکاى ا .23

هؼلْهات ضشکت خصْصی تا صسکاى هحشم هی تاضذ ّ تا ضشکت ُای خصْصی دیگش ّیا اّسگاى 

دیگش ضشیک ًخْاٌُذ کشد. ّ صسکاى هسْلیت داسد تا تواهی هؼلْهات ضشکت خصْصی سا ًگِذاسی 

 ّ هصْى ًگِذاسد. 

ذام اص لْاًیي رکش ضذٍ دس تاال هْسد لثْل ضشکت خصْصی ًثاضذ دس ایي صْست ضشکت اگش ُیچک .21

پشّپْصل ّ تِیَ کْتیطي دسخْاست  تشتیة خصْصی هی تْاًذ اص صسکاى دس هماتل فیس اص خذهات

 ًوایذ. 
 

 

 

 

__________        _____________________ 

ریس شرکت خصوصی   انجنیر ذکی، ریس شرکت مشورتی ترتیب پروپوزل زرکان

  


