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د افغانستان اسالمي جمهوریت

د عدلیې وزارت
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رسمي جریده

فوق العاده ګڼه

د چاپ نېټه :د  ۴۸۳۱هـ .ش کال د کب د میاشتې ( – )۰۲پرله پسې ګڼه ()۳۳۲
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فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در مورد تغییر شخصیت حقوقی تصدی آب رسانی و
کانالیزاسیون به شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغان
شماره ()۴۸۲
تاریخ۴۸۳۱/۴۴/۵ :
ماده اول:
به اساس فمره سوم مصوبه شماره ( )۶۳مؤرخ  ۸۶۱۱/۸۱/۸۱شورای وزیران جمهوری اسالمی افغانستان و به
منظور تعمیم صحت و رفاه همگانی در شهر ها ،تحفظ محیط زیست ،تهیه آب آشامیدنی صحی ،جمع آوری و تصفیه
آب های بد رفت ،رشد خدمات مؤثر و مداوم آبرسانی ،توسعه منابع مورد ضرورت بشری ،تغییر شخصیت حمولی
تصدی آبرسانی و کانالیزاسیون به شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغان منظور است.
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ماده دوم:

وزارت های مالیه و شهر سازی و مسکن مؤظف اند:

 -۸به همکاری وزارت التصاد چوکات اساسی آماده گی و ایجاد شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون را در مطابمت با
شرایط مندرج این فرمان و طرزالعمل منضمه آن پی ریزی نموده و طبك موازین لانون تجارت به ثبت برسانند.
 -۲در مشوره با وزارت های التصاد و عدلیه در مورد طرح و طی مراحل اساسنامه ،تشکیل و تأمین سرمایه مورد
نیاز شرکت اجراآت ممتضی بعمل آورند.
ماده سوم:

وزرای مالیه و شهر سازی و مسکن صالحیت دارند اعضای مجمع عمومی و هیئت مدیره شرکت را تا زمانیکه سهم
وزارت های مالیه و شهر سازی و مسکن در سطح بیشتر از ( )۱۸فیصد لرار داشته باشد ،تعیین نموده و این مطلب
در اساسنامه نیز منعکس گردد.
ماده چهارم:
این فرمان با طرز العمل منضمه آن از تاریخ توشیح نافذ و در جریده رسمی نشر گردد.
حامد کرزی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
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ضمیمه فرمان
طرزالعمل تغییر شخصیت حقوقی تصدی آبرسانی و کانالیزاسیون به شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون
شهری افغان
هدف
ماده اول:
این طرزالعمل به منظور تنظیم طی مراحل تغییر شخصیت حمولی تصدی آبرسانی و کانالیزاسیون به شرکت آبرسانی
و کانالیزاسیون شهری افغان وضع گردیده است.
تشکیل شرکت
ماده دوم:
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( )۸وزارت مالیه به همکاری وزارت شهر سازی و مسکن به منظور اتخاذ تدابیر ممدماتی الزم جهت تغییر شخصیت
حمولی تصدی آبرسانی و کانالیزاسیون به شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغان گروپ کاری را توظیف می
نماید.

( )۲گ روپ کاری ،مؤظف است در مورد تغییر شخصیت حمولی تصدی آبرسانی و کانالیزاسیون به شرکت آبرسانی و
کانالیزاسیون شهری افغان در مطابمت با شرایط مندرج این طرزالعمل و لانون تجارت افغانستان اجراآت نماید.
( )۶وزارت شهر سازی و مسکن تاریخ دلیك انتمال تغییر شخصیت حمولی تصدی را به شرکت بعد از ثبت تعیین می
نماید.
ساختار شرکت و سرمایه آن
ماده سوم:

( )۸سرمایه سهام شرکت به اساس پیشنهاد گروپ کاری و تائیدی وزرای مالیه ،شهر سازی و مسکن و التصاد تعیین
می گ ردد .افزایش در سرمایه کاری شرکت بعد از تصویب سرمایه سهام ابتدایی آن با نظرداشت حکم ماده ششم این
طرزالعمل تا زمانی که وزارت های مالیه و شهر سازی و مسکن حدالل ( )۱۸فیصد سهام را دارا می باشند ،به
منظوری شورای وزیران صورت می گیرد.
( )۲هیئت عامل که توسط هیئت مدیره انتخاب می گردد ،سرمایه سهامی شرکت را به صنوف مختلف درجه بندی
کرده ،حموق ،امتیازات و شرایط ویژه ،یا ترجیحی را حسب لزوم به هر صنف آن ضمیمه می سازد.
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اساسنامه شرکت
ماده چهارم:
گ روپ کاری مؤظف است ،اساسنامه شرکت را مطابك این طرزالعمل و با نظرداشت عالیترین معیار های فعالیت
شرکت های مماثل در عرصه بین المللی ،در مشوره با وزارت های التصاد و عدلیه ترتیب و لبل از تاریخ انتمال آماده
طی مراحل لانونی نماید.
معافیت از قانون تصدی ها
ماده پنجم:
شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغان که مطابك احکام این طرزالعمل تأسیس می گردد شرکت سهامی بوده و
احکام لانون تصدی های دولت در مورد آن لابل تطبیك نمی باشد.
صدور سهام به وزارت شهر سازی و مسکن در بدل انتقال ملکیت
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ماده ششم:

سهام شرکت در ممابل تعهد اشتراک ممدماتی وزارت برای تادیه سرمایه کاری یا در بدل دارایی که مطابك مواد دهم،
یازدهم و دوازدهم این طرزالعمل به شرکت انتمال می یابد ،صادر می شود.
انتقال سهام توسط وزارت شهر سازی و مسکن
ماده هفتم:

وزارت شهر سازی و مسکن نمی تواند سهم مربوطه خویش را بفروش رساند یا طور دیگری انتمال دهد ،مگر اینکه
فروش یا انتمال از طریك داوطلبی صورت گیرد.
تدارک پول برای خرید سهام
ماده هشتم:
( ) ۸وزارت مالیه مبالغ مورد نیاز سهام اخذ شده توسط وزارت شهر سازی و مسکن را از وجوه توحیدی دولت می
پردازد.
( )۲وزارت مالیه می تواند به منظور تحمك اهداف مندرج فمره ( )۸این ماده وجوه مورد نیاز را استمراض یا اوراق
بها دار را نشر نماید.
( )۶اصل پول و تکتانه ناشی از اوراق بهادار که مطابك این ماده نشر می گردد ،از وجوه دولت لابل تادیه می باشد.
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صالحیت استقراض
ماده نهم:
تا زمانیکه وزارت های مالیه و شهر سازی و مسکن مالک صد فیصد ( )۸۱۱ ٪سهام باشند ،شرکت نمی تواند بدون
موافمت وزارت های مذکور در هیچ سال مالی لروضی را که مبلغ آن اضافه از دو ملیون دالر ()$ ۲۱۱۱۱۱۱
امریکایی باشد ،اخذ نماید.
تهیه سرمایه کاری برای شرکت
ماده دهم:
سهام شرکت جهت تطبیك سریع پالیسی خصوصی سازی به استثنای چهار سهمدار دولتی کالً مربوط وزارت مالیه می
باشد.
انتقال زمین و سایر امالک
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ماده یازدهم:

( )۸گ روپ کاری مکلف است فهرست امالک تصدی را که برای فعالیت های پیشنهاد شده شرکت ضرور است،
ترتیب بعد از تائید وزارت شهر سازی و مسکن جهت منظوری به وزارت مالیه ارایه نماید.

( )۲گروپ کاری امالک مندرج فمره ( ) ۸این ماده را بعد از منظوری به شکل اجاره ،کرایه و یا سایر اشکال لانونی
دیگریکه طرفین به موافمه می رسند به طور منظم در تاریخ انتمال به شرکت واگذار مینماید.

( )۶وزارت های مالیه و شهر سازی و مسکن می توانند حسب لزوم و یا به اساس درخواست شرکت ،مشترکا ً
تصدیمنامه امالک مندرج فمره ( )۸این ماده را ،صادر نمایند .این تصدیمنامه مدرک لطعی موارد تصدیك شده محسوب
می گردد.
انتقال حقوق و بدیهی ها
ماده دوازدهم:
( )۸گروپ کاری مکلف است فهرست تمام حموق و بدیهی های تصدی را که باالثر عمد لرار داد ها و یا تعهدات
(صریح یا ضمنی) لبل از تاریخ انتمال ،جهت واگذاری فعالیت ها بموجب این طرزالعمل ،به شرکت محول میگردد،
ترتیب و بعد از تائید وزارت شهر سازی و مسکن و اخذ منظوری وزارت مالیه ،به تاریخ انتمال به شرکت تسلیم
نماید.
( ) ۲وزارت های مالیه وشهر سازی و مسکن می توانند حسب لزوم دید یا به اساس درخواست شرکت تصدیمنامه را
در مورد لرار داد یه تعهد مشخص مبنی بر واگذاری و یا عدم واگذاری حموق و بهدیهی های مندرج فمره ( )۸این
ماده در تاریخ انتمال ،صادر نمایند .این تصدیمنامه مدرک لطعی اثباتیه در موارد تصدیك شده محسوب می گردد.
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( )۶الامه دعوی در مورد حموق و بدیهی های مندرج فمره ( )۸این ماده اعتبار از تاریخ انتمال ،به نفع و یا بر علیه
شرکت ،تحت نام خود شرکت صورت می گیرد.
انتقال حقوق و مکلفیت ها
ماده سیزدهم:
( )۸گروپ کاری مکلف است ،پالن واگذاری منظم حموق و مکلفیت های تصدی را که به شرکت لابل انتمال باشد،
لبل از تاریخ انتمال تهیه نماید .انتمال این حموق و مکلفیت ها بعد از تائید وزارت شهر سازی و مسکن و منظوری
وزارت مالیه صورت گ رفته و منازعات بین طرفین در زمینه ،توسط وزارت های مالیه و شهر سازی و مسکن
مشترکا ً حل و فصل می گردد.
( )۲شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغان بعد از تاریخ انتمال مسؤول انجام کلیه حموق و وجایب تصدی دانسته
می شود.

ماده چهاردهم:
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تبدیلی کارکنان تصدی به شرکت

( )۸گ روپ کاری مکلف است فهرست تبدیلی کارکنان مورد ضرورت شرکت را که لبل از تاریخ انتمال ،در تصدی یا
وزارت شهر سازی و مسکن طور بالفعل ایفای وظیفه می نمودند ،ترتیب و غرض منظوری به وزارت شهر سازی و
مسکن ارائه نماید.

( )۲کارکنان که در شرکت استخدام نمی شوند در صورت ضرورت در سایر ادارات وزارت شهر سازی و مسکن
جذب گردیده در غیر آن به تماعد سوق و مطابك اسناد تمنینی نافذه حموق تماعد شان پرداخته می شود.
معافیت از مالیات
ماده پانزدهم:

دارائی های منمول و غیر منمولیکه بموجب این طرز العمل به شرکت انتمال یا واگذار می گردد ،از پرداخت مالیات
مربوطه معاف می باشد.
وضع مالیات
ماده شانزدهم:
شرکت بعد از آغاز فعالیت ،مطابك احکام لانون مالیات بر عایدات تابع پرداخت مالیات می باشد.

