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اساسنامه موسسه خدمات انجنیری و مشورتی آب و برق

اوه لسمه ګڼه

پر له پسې لمبر ()۳۵۱

نیټه :دوشنبه د  ۱۳۵۵کال د لیندی د میاشتې ()۱۵

فرمان شماره ( )۱۲۴۷مورخ سوم قوس  ۱۳۵۵صدارت عظمی
ښاغلی دکتور عبدالمجید وزیر عدلیه!
مجلس وزارء تحت فیصله شماره ( )۱۶۸۱در جلسه تاریخی  ۱۳۵۵/۹/۲بامالحظه ورقه عرض شماره ( )۲۳۱۶مورخ
 ۱۳۵۵/۹/۲وزارت آب و برق مراتب آتی را تصویب نمود:
(تأسیس موسسه خدمات انجنیری و مشورتی آب و برق بحیث یک شرکت سهامی دولتی به منظور اجرای خدمات مشورتی
و انجنیری آب برق مطابق اساسنامه آن که بداخل بیست و شش ماده به مهر داراالنشاء رسیده منظور است).
مراتب تصویب مجلس عالی وزراء که به شرف منظوری حضور رئیس دولت جمهوری افغانستان رسیده و به شماره
( )۲۲۳۰مورخه  ۱۳۵۵/۹/۲ثبت گردیده بشما اطالع داده شد تا در نشر آن به جریده رسمی اقدام گردد.
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اساسنامه موسسه خدمات انجنیری و مشورتی آب و برق
تاسیس و مرام
ماده اول
بمنظور ایجاد یک موسسه دولتی برای اجرای سائر خدمات انجنیری و مشورتی امور آب و برق و غیره رشته های
تخنیکی په سویه بین المللی با در نظرداشت امکان استفاده از متخصصین خارجی شرکت دولتی بنام موسسه خدمات
انجنیری و مشورتی آب و برق مطابق مواد این اساسنامه تأسیس می گردد و درین اساسنامه بنام شرکت یا موسسه یاد
میشود.

سرمایه
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ماده دوم

سرمایه ابتدائی شرکت ده ملیون افغانی و سرمایه نهائی آن پنجاه ملیون افغانی تعیین شده.
ماده سوم

سرمایه شرکت متشکل از اسهام صد هزار افغانیگی بوده و تمام اسهام آن مربوط به دولت می باشد.
سرمایه ابتدائی شرکت توسط وزارت های ذیل تامین می گردد:
 – ۱وزارت تجارت – ده سهم (یک ملیون افغانی) .
 – ۲وزارت پالن – ده سهم (یک ملیون افغانی).

 – ۳وزارت آب و برق – هشتاد سهم (هشت ملیون افغانی)

تشکیالت و وظایف
ماده چهارم
ارگان تشکیالتی قرار آتی است:
 – ۱مجمع عمومی سهمدارن که شورای عالی از آن نمایندگی می نماید.
 -۲هیئت عامل.

 – ۳هیئت نظار.
ماده پنجم
شورای عالی متشکل از اشخاص ذیل می باشد:
 وزیر تجارت. وزیر پالن. وزیر آب و برق. -معین مالیه

 رئیس هیئت عامل.ماده ششم
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 -معین وزارت آب و برق.

وزیر آب و برق بحیث رئیس شورای عالی بوده و یکی از معین های وزارت آب و برق بحیث منشی ایفای وظیفه
مینمایند.

نصاب برای تشکیل جلسات شورای عالی چارعضو است ،تصامیم به اکثریت آراء اعضای حاضر اتخاذ میشود .هر عضو
حق یک رای دارد در صورت تساوی آراء نظر طرفیکه رئیس به آن رای میدهد معتبر است تصاویب شورای عالی بدفتر
مخصوص توسط منشی ثبت ،بعد از امضای رئیس و اعضای حاضر مجلس مورد تطبیق قرار میگیرد.
ماده هفتم

شورای عالی الاقل در هرسه ماه یکبار تشکیل جلسه میدهد جلسات فوق العاده آن به اثر پیشنهاد هیئت عامل دایر شده می
تواند.
ماده هشتم
شورای عالی وظایف وصالحیت های ذیل را داراست:
 – ۱تثبیت پالیسی ومنشی عمومی شرکت مطابق اهداف این اساسنامه.

 – ۲عزل ونصب هیئت عامل.
 – ۳تصویب لوایع ومقررات که از طرف هیئت عامل بمنظور پیشبرد فعالیتهای شرکت پیشنها د میگردد.
 – ۴تصویب مقاوالت مربوط به کمک بالعوض و قروض به شرکت به پیشنهاد هئیت عامل و اخذ منظوری حکومت.
 – ۵تعیین اعضای هئیت نظار برای مدت الی سه سال و در صورت لزوم دید تجدید دوره کار آنها.
 – ۶مطالعه بیالنس مالی و حساب نفع و ضررساالنه و راپور هئیت عامل و نظار شرکت وتوزیع مفاد و ضرر ساالنه
شرکت.
 – ۷منظوری تاسیس و الغای شعبات و نمایندگی های شرکت در داخل وخارج به پیشنهاد هئیت عامل.
 – ۸تصویب تشکیل اشتراکیه باموسسات وشرکتهای دیگر.
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 – ۹اتخاذ تصمیم در مورد موضوعاتیکه توسط هئیت عامل یا نظار به آن پیشنهاد میگردد.

هئیت عامل
ماده نهم

هئیت عامل متشکل از رئیس ومعاونین شرکت می باشد.

 – ۱هئیت عامل رکن اجرائیوی شرکت بوده و نزد شورای عالی مسئول می باشد.

 – ۲انتخاب اعضای هئیت عامل به تصویب شورای عالی برای دوره الی سه سال صورت می گیرد انتخاب مجدد هئیت
عامل و یا برخی از اعضای آن مجاز است.

 – ۳اعضای هئیت عامل در دوره تصدی شان در شرکت در هیچ اداره و یا موسسه دیگر کار کرده نتوانسته و معاش
دیگر بدست آورده نمی توانند.
ماده دهم
هئیت عامل در جمله سایر مکلفیت های اجرائیوی وتطبیق مواد این اساسنامه ولوائح که به منظوری شورای عالی میرسد
وظایف ذیل را نیز انجام میدهد.
 – ۱ترتیب تشکیل و بودجه شرکت و اخذ تصویب آن از شورای عالی.

 – ۲ترتیب پالن عمومی کار شرکت واخذ تصویب آن از شورای عالی و در راه تطبیق مرتب و موفقانه پالن واجرای
وجائب وظیفوی مساعی جدی به خرج دادن.
 – ۳امضای قراردادهای خدمات مشورتی و استخدام متخصصین خارجی طبق الیحه مربوطه شرکت و یا منظوری
شورای عالی.
 – ۴ترتیب بیالنس ساالنه شرکت وتقدیم آن به شورای عالی.
 – ۵تسوید لوایح و تعلیماتنامه های الزمه برای تأمین فعالیت های شرکت وحصول تصویب انها از شواری عالی این لوایح
به اقتضای رقابت با موسسات مشورتی جهانی و ایجابات شرایط کار طرح گردیده وقتا فوقتا قابل تعدیل می باشد.
 – ۶اقدام جهت حل و فصل دعاوی حقوقی شرکت یا علیه آن.
 – ۷مطالبه جلسه فوق العاده شورای عالی در صورت لزوم.
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 – ۸پالیسی عمومی وزارت آب و برق را از حیث رسیدن به اهداف انکشافی آب وبرق در سائر اجراآت تعقیب مینماید.

هئیت نظار
ماده یازدهم

هئیت نظار متشکل از یک گروپ انجینری ویک گروپ حسابی از طرف شورای عالی برای مدت الی سه سال تعین
میشود.
ماده دوازدهم

هئیت نظار نمی تواند صورت بررسی خود را جز به مراجع معینه افشاء میشود.
ماده سیزدهم
هئیت نظار وظایف ذیل را انجام میدهد:

 – ۱بررسی طرز کار بوقفه های الزمه و تحلیل بیالنس وراپور فعالیت ساالنه شرکت وتقدیم راپور آن به شورای عالی.
 – ۲وارسی امور حسابی شرکت الاقل در هر شش ماه یکبار وتقدیم راپور آن به شورای عالی.
 – ۳مطالعه و تحلیل وضع عالی و تخنیکی شرکت.

 – ۴موجودی دارائی نقدی شرکت در هر سه ماه یکبار بصورت انی.
 – ۵تحلیل حسابات مدیونین شرکت.
 – ۶در صورت انحالل شرکت هئیت نظار از امور تصفیه وارسی میکند.
ماده چهاردهم
وظایف هئیت نظار به تجویز شواری عالی قسما ویا کال بمحاسبین حرفوی بمعیار بین المللی طرف قبول وزارت مالیه
برای مواعد الزمه واگذار شده می تواند.
ماده پانزدهم
هئیت نظار از اجراآت خویش نزد شواری عالی وکال و فردا مسئولیت دارد.
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ماده شانزدهم

هئیت نظار میتواند در صورت لزوم انعقاد جلسه فوق العاده شورای عالی را مطالبه نماید.

امور مالی وحسابی
ماده هفدهم

بیالنس و راپور ساالنه هئیت عامل بعد از تصدیق هئیت نظار در ظرف چار ماه بعد ازختم سال مالی شرکت به
شورایعالی تقدیم می گردد.
ماده هژدم

مفاد خالص شرکت به ترتیب ذیل توزیع می یابد:
 – ۱حد اقل چهل فیصد مفاد خالص به ذخیره عمومی تا زمانی انتقال داده میشود که مبلغ این ذخیره معادل به سرمایه
منظور شده شرکت برسد.
 – ۲حد اقل پنج فیصد مفاد خالص به ذخیره مخصوص برای جبران تفاوت نرخ اسعار خارجی و سایر ضرر های غیر
مترقبه تا زمانیکه مجموعی مبلغ موضوعه به (  ) ۲۵فیصد اصلی سرمایه برسد.
 – ۳انتقال دو فیصد مفاد خالص برای بهبود وضع منسوبین موسسه.

 – ۴شورایعالی در باره تخصیص وتوزیع مفاد خالص متباقی با اساس پیشنهاد هئیت عامل تصمیم اتخاذ مینماید.
ماده نزدهم
امور حسابی شرکت طبق محاسبه کا با ایجابات کار ساختمانی شرکت به سویه بین المللی موافق باشد تحت اجرا گرفته
میشود.

انحالل وتصفیه
ماده بیستم
این شرکت در یکی از عوامل ذیل منحل میشود:
 - ۱عدم امکان پیشرفت وظایف محوله به علل مثبته به نزد شواری عالی و گرفتن تصمیم مبنی بر انحالل آن.
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 – ۲ادغام با شرکت ها و یا موسسات دیگر.
ماده بیست ویکم

طرزالعمل تصفیوی از طرف شورای عالی تجویز میگردد.
ماده بیست دوم

دارائی موسسه بعد ان تادیه دیون مصارف مربوط به دولت انتقال می یابد.

امور متفرقه
ماده بیست وسوم

چون هدف اصلی شرکت عمدتا تسریع امور پروژه های دولتی می باشد لذا ماشین االت عراده جات وغیره وسایل مواد و
لوازم را که شرکت وارد مینماید از محصول و پرداخت مصارف گمرکی معاف می باشد.
ماده بیست چهارم
شرکت در تربیه و بلند بردن سویه کارکنان خویش از راه راهنمائی الزمه در جریان کار وتوسط کورس های اختصاصی
تربیوی در داخل ویا خارج وتماس نزدیک با پوهنتون اقدام مینماید.

ماده بیست وپنجم
تعدیل مواد این اساسنامه از طرف شواری عالی صورت گرفته می تواند.
ماده بیست وششم
این اساسنامه بعد از نشر در جریده رسمی نافذ میگردد.
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