د افغانستان دموکراتیک جمهوریت
د عدلیی وزارت
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اساسنام ٔه دستگاه ساختمانی آمو

شمارۀ نهم –  ۱۵اسد سال ۱۳۵۹

نمبر مسلسل ()۴۵۸

محترم وزیر عدلیه !
شورای وزیران تحت فیصله شماره (( ))۲۴۳۸در جلسه تاریخی ۲۸ر۴ر ۱۳۵۹با مالحظ ٔه ورقه عرض شماره ()۶۸۴
مورخ ۱۳ر۳ر ۱۳۵۹وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:
(( اساسنام ٔه دستگاه ساختمانی آمو بداخل چهل و دو ماده منظور است .در جریده رسمی نشر شود.

))

مراتب تصویب شورای وزیران که به منظوری محترر ریریش شرورای انقالبری جمهروری دموکراتیرف افسانسرتان رسریده
بشما خبر داده شد تا در جریده رسمی نشر گردد.

سلطانعلی کشتمند
معاون رئیس شورای انقالبی و معاون صدراعظم
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اساسنامه دستگاه ساختمانی آمو
فصل اول
عنوان و مرام
عنوان
ماده اول:
شرکت سهامی بنا (( دستگاه ساختمانی آمو)) که درین اساسنامه بنا دستگاه یاد می گردد با داشتن شخصریت حممری در
چوکات وزارت آب و برق تاسیش گردیده است.
ماده دوم:
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مرکز دستگاه در شهر پلخمری والیت بسالن بوده حسب ایجاب در داخل و خارج کشرور مارابق بره شررایا منردرج ایرن
اساسنامه نماینده گی تاسیش کرده میتواند.
مرام
ماده سوم:
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اهداف عمده دستگاه عبارت است از:

 -۱تنظی و اجرای سرری امرور سراختمانی پررواه هرای آب و بررق از نظرر موتریرت و تابیرق موفقانره و حصرول نترای
مالوب از آن به نف اقتصاد ملی.

 -۲سهمگیری موتر در پرواه های ساختمانی دولت و اجرای موفقانه آن.
 -۳اشتراف در داوالبی های داخلی و خارجی .

 -۴بمرار انررداختن اسررت داد هرای ملرری بررر اسراش رقابررت بررین المللرری از نگراه کفایررت اسررت داد فنری و اداری برره سررویه بررین
المللی.
 -۵اعمار ساختمان های هایدروتخنیمی از قبیل بند ذخیره بند آب گردان و تاسیسات مربوا آن.
 -۶اعمار تاسیسات ساختمانی پرواه های برق حرارتی.
 -۷احداث و اصالح شبمه آبیاری زاه کشی هموار کاری اراضی و تاسیسات مربوا آن.
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 -۸اعمار ت میرات رهایشی و صن تی پرواه های آب و برق .
 -۹ترمیمات عمده تاسیسات آبیاری و برق .
 -۱۰ساختمان خا آهن سرف و پل میدان هوایی عمارات و تاسیسات مه انجنیری.
 -۱۱انجا سایر امور ساختمانی ماابق به اهداف دستگاه و احما این اساسنامه .

فصل دوم
سرمایه
ماده چهارم:
سرررمایه ابترردایی دسررتگاه سرره صرد ملیررون افسررانی برروده و سرررمایه انتهررایی آن پررن ملیررارد افسررانی میباشررد .تزییررد و تنقرری

ماده پنجم:
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سرمایه براساش تصویب مجم عمومی و منظوری شورای وزیران صورت میگیرد.

کلیه سرمایه دستگاه مت لق به دولت بوده و سرمایه ابتدایی آن توسا موسسین بر حسب آتی ت هد و تادیه میگردد:
 -۱وزارت آب و برق :یمصد و شصت و دو ملیون افسانی.

 -۳وزارت تجارت :سی ملیون افسانی.
 -۴وزارت امور پالنگذاری :سی ملیون افسانی.
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 -۲وزارت مالیه :پانزده ملیون افسانی.

 -۵موسسه مشورتی و انجنیری :نه ملیون افسانی.
 -۶برشنا موسسه :بیست و چهار ملیون افسانی
 -۷دستگاه ساختمانی هلمند :سی ملیون افسانی
ماده ششم:
قیمت هر سه مبلغ سه ملیون افسانی میباشد.
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ماده هفتم:
دارایی منقول و غیرمنقول ب د از ت یین قیمت به حیث سرمایه دستگاه محاسبه میگردد.

فصل سوم
تشکیالت و وظایف
ماده هشتم:
دستگاه توسا ارگان های ذیل اداره میشود:
 -۱مجم عمومی سهمداران.
 -۲هیأت مدیره.

 -۴هیأت نظار.
مجمع عمومی سهمداران
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ماده نهم:
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 -۳هیأت عامل.

جلسه عادی مجم عمومی سال یمبار در خالل چهار ماه از تاریخ خت سال مالی دستگاه دایر می گردد.
ماده دهم:

جلسه فوق ال اده مجم عمومی در حاالت ذیل به اساش تقاضای هیأت مدیره یا هیأت عامل دایر میگردد:
 -۱در حالیمه تلث سرمایه دستگاه ضای شده و یا احتمال ضیاع آن موجود باشد.
 -۲در حالیمه ت دیل در اساسنامه ضرورت باشد.
 -۳در حالیمه دالیل موجه مبنی بر انحالل دستگاه ظهور نموده باشد.
ماده یازدهم:

نصاب جلسات عادی و فوق ال اده مجم عمومی با حضور سهمداران که از دو تلث سرمایه تادیه شده نمایندگی مینماید
تممیل میگردد.
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ماده دوازدهم:
تاریخ اجالش و اجندای مجلش پانزده روز قبل از ان قاد جلسه کتبا به ااالع سهمداران رساینده میشود.
ماده سیزدهم:
 -۱رییش هیأت مدیره ریاست جلس ٔه مجم عمومی را ب هده دارد.
در صورت غیاب رییش هیأت مدیره یمی از اعضای مجم عمومی بحیث رییش انتخاب میگردد.
 -۲منشی جلسه از بین اعضای مجلش انتخاب میشود.
 -۳رؤسا و اعضای هیأت مدیره ناظر و عامل میتوانند در جلسه اشتراف نمایند.
 -۴از جمله مشمولین فقره ( )۳این ماده اشخاصیمه سهمدار نباشند میتوانند نظر مشورتی ابراز دارند.
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ماده چهاردهم:

( )۱با ستتنای حاالتیمه درین اساسنامه تصریح شرده اسرت تصرامی مجمر عمرومی باکتریرت آرای اعضرای حاضرر جلسره
اتخاذ میگردد.

( )۲تصررمی در مررورد انحررالل ادغررا الحرراق تسیررر اساسرری مرررا دسررتگاه و ت رردیل مررواد اساسررنامه برره اکتریررت ارای

( )۳در محاسبه آرای هر سه یف رای حساب میشود.
ماده پانزدهم:
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سهمداران حاضر که اسها شان بیش از پنجاه فیصد سرمایه را تشمیل دهد اتخاذ می گردد.

مجم عمومی دارای وظایف و صالحیت های آتی می باشد:

 -۱تتبیت پالیسی و خا مشی عمومی دستگاه ماابق به اهداف آن.
 -۲انتخاب هیأت نظار.
 -۳استماع راپور ساالنه هیأت مدیره و هیأت نظار در مورد اجراآت حسابات و چگرونگی وضر مرالی دسرتگاه و اتخراذ
تصمی در باره آن.
 -۴غور و اتخاذ تصمی در مورد بیالنش ساالنه و حساب نف و ضرر.
 -۵اتخاذ تصمی در مورد پیشنهاد هیأت مدیره مبنی بر توزی و ذخیره مفاد ساالنه.
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 -۶منظوری تاسیش یا السای نمایندگی ها در داخل پیشنهاد تاسیش یا السای آن در خارج کشور بحمومت.
 -۷اتخاذ تصمی راج به انحالل ادغا الحاق و ت دیل مواد اساسنامه.
 -۸منظوری تشمیل و بودجه ساالنه.
 -۹اتخاذ تصمی در مورد سایر موضوعاتیمه ماابق احما این اساسنامه شامل اجندا گردیده باشد.
هیأت مدیره
ماده شانزدهم:
هیأت مدیره متشمل است از:
 -۱وزیر آب و برق بحیث رییش.
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 -۲م ین وزارت مالیه بحیث عضو.

 -۳م ین وزارت تجارت بحیث عضو.

 -۴م ین وزارت امور پالن گذاری بحیث عضو.

رییش هیأت عامل بحیث منشی در جلسات هیأت مدیره اشتراف میمند.

رییش هیأت مدیره آمر اعاای درجه اول دستگاه میباشد.
ماده هجدهم:
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ماده هفدهم:

هیأت مدیره حد اقل هر ششماه یمبار تشمیل جلسه میدهد .جلسات فوق ال اده به پیشنهاد هیأت عامل یا هیأت نظرار دایرر
میگردد.
ماده نزدهم:
رییش و اعضای هیأت مدیره هر کدا دارای یف رای میباشند.
ماده بیستم:
تصاویب هیأت مدیره توسا مشنی در دفتر تصاویب تبت و ب د از امضای مورد تابیق قرار میگیرد.
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ماده بیست ویکم:
هیأت مدیره دارای وظایف و صالحیت های ذیل میباشد:
 -۱پیشنهاد ت یین رییش و م اونان هیأت عامل به مراج با صالحیت ماابق به احما قانون.
 -۲تقرر تبدل و انفصال سایر کارکنان دستگاه ماابق احما قانون.
 -۳تصویب لوایحی که بمنظور پیشبرد ف الیت های دستگاه از ارف هیأت عامل پیشنهاد میگردد.
 -۳تصویب موافقتنامه های مربوا بخدمات مندرج این اساسنامه.
 -۵تصویب استقراض از مناب داخلی.
 -۶ت یین حدود ص الحیت های هیأت عامل در خرید فروش اخذ تضمین و یا به تضمین گذاشرتن امروال منقرول و غیرر
منقول ماابق احما قانون.
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 -۷اتخاذ تصمی راج به مشارکت دستگاه با موسسرات داخلری مبنری برر اجررای امرور سراختمانی مارابق بره احمرا ایرن
اساسنامه.

اتخاذ تصمی راج بمشارکت دستگاه با موسسات خارجی از صالحیت شورای وزیران میباشد.
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 -۸ماال ه بیالنش و حساب نف و ضرر ساالنه و راپور هیأت عامل و نظار.

 -۹تفویض صالحیت استخدا متخصصین خارجی به هیأت عامل ب د از منظوری حمومت.

 -۱۰اتخاذ تصمی در مورد سایر موضوعاتیمه از ارف هیأت عامل یا نظار پیشنهاد میگردد.
هیأت عامل
ماده بیست و دوم:
 -۱هیأت عامل متشمل از یمنفر رییش و دو نفر م اونان فنی و اداری میباشد.
 -۲هیأت عامل رکن با صالحیت اجراییه دستگاه بوده و نزد هیأت مدیره مسیول میباشد.

 -۳رییش هیأت عامل آمر اعاای درجه دو دستگاه میباشد صالحیت و وظایف م اونان از ارف رییش هیرأت عامرل
ت یین میشود.
 -۴رییش هیأت عامل میتواند در غیاب خود قسما یا کال صالحیت خود را به یمی از م اونان تفویض نماید.
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ماده بیست و سوم:
اعضررای هی رأت عامررل در دوره تصرردی شرران در دسررتگاه بررداخل وقررت رسررمی در اداره و یررا موسسرره دیگررر کررار کرررده
نمیتوانند.
ماده بیست و چهارم:
هیأت عامل دارای وظایف و صالحیت های ذیل میباشد:
 -۱ترتیب تشمیل و بودجه دستگاه و اخذ منظوری ان از مجم عمومی.
 -۲ترتیب پالن عمومی کار دستگاه و اخذ منظوری آن از مجم عمومی.
 -۳عقد و امضای قرار دادهای ساختمانی در حدود صالحیتی که از ارف هیأت مدیره بانها تفویض میشود.
 -۴ترتیب بیالنش ساالنه دستگاه و تقدی آن به مجم عمومی ب د از ماال ه هیأت مدیره.
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 -۵استخدا و انفصال کارکنان دستگاه در حدود صالحیت و ماابق به احما قانون.
 -۶تسوید لوایح الزمه برای تامین ف الیت دستگاه و اخذ منظوری آن از هیأت مدیره.
 -۷منظوری ترفی

تقاعد کارکنان داخلی دستگاه ماابق به احما قانون.

AC

 -۸ت یررین درجرره و انرردازه م اشررات کارکنرران دسررتگاه ماررابق برره الیحرره م اشررات کرره از ارررف شررورای وزیررران منظررور
گردیده باشد.

 -۹اجرای خریداری های دستگاه بر حسب مقرره خریدای و در حدود صالحیت م ینه.
 -۱۰تابیق مواد این اساسنامه و لوایح مربوا ف الیت های دستگاه.

 -۱۱سایر صالحیت ها و وظایفی که از ارف هیأت مدیره بان تفویض میشود.
هیأت نظار
ماده بیست و پنجم:
هیا ٔت نظار به شمول نمایند ٔه وزارت مالیه متشمل از سه نفر بوده و برای مدت سه سال از ارف مجم عمرومی ت یرین
میشود.
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ماده بیست و ششم:
هیأت نظار از اجراآت خویش نزد مجم عمومی مسؤلیت دارد.
ماده بیست و هفتم:
هیأت نظار وظایف ذیل را انجا میدهد:
 -۱بررسی و تحلیل بیالنش و راپور ف الیت ساالنه دستگاه و تقدی راپور مربوا به مجم عمومی.
 -۲وراسی امور حسابی حداقل در هر ششماه یمبار.
 -۳ماال ه و تحلیل وض مالی دستگاه و تقدی راپور ساالنه آن به مجم عمومی.
 -۴تحلیل و ارزیابی حسابات داینین و مدیونین دستگاه.
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 -۵وارسی از امور تصفیه در صورت انحالل دستگاه.
 -۶ارایه پیشنهاد به منظور بهبود کار دستگاه.
ماده بیست و هشتم:

هیأت نظار میتواند بره ارتبراا وظرایف خرویش ب رد از کسرب اجرازه هیرأت مردیره در جلسرات عرادی و فروق ال راده هیرأت

ماده بیست و نهم:
هیأت نظار در صورت مشاهده نواق
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مدیره بدون داشتن حق ابراز رای اشتراف نماید.

در اجراآت دستگاه موضوع را بره هیرأت عامرل ماررح مینمایرد و در صرورت

عد توجه هیا ٔت عامل موضوع را بال وقفه به هیا ٔت مدیره کتبا ااالع میدهد.
ماده سی ام:
هیأت نظار راپور بررسی خود را تنها به مراج مربوا ارایه می نماید.
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فصل چهارم
امور مالی و حسابی
ماده سی و یکم:
سال مالی دستگاه سال تقویمی جمهوری دموکراتیف افسانستان است.
ماده سی و دوم:
بیالنش و راپور ساالنه دستگاه پش از تصدیق هیأت نظار به مجم عمومی تقدی میگردد.
ماده سی و سوم:
ذخیره و توزی مفاد خال

ساالنه دستگاه به ترتیب ذیل صورت میگیرد:
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 -۱حد اکتر ( )۴۰فیصد مفاد خال

به حیث ذخیره توس وی وض میگردد.

این امر تا زمانی ادامه می یابد که ذخیره مذکور م ادل سرمایه نهایی گردد.
 -۲حد اکتر ( ) ۵فیصد مفاد خال

به حیث ذخیره احتیاای به منظور جبران خساره احتمالی وض میگردد .این امر تا

زمانی ادامه می یابد که م ادل ( )۲۵فیصد سرمایه ابتدایی دستگاه گردد.

 -۴توزی متباقی مفاد خال
ماده سی و چهارم:
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 -۳حد اکتر ( )۲فیصد مفاد خال

برای بهبود وض زندگی منسوبین دستگاه ذخیره میشود.

ماابق تصویب مجم عمومی سه داران صورت میگیرد.

امور حسابی دستگاه به سیست محاسبوی مضاعف که با ایجابات کار دستگاه بره سروی ٔه برین المللری موافرق باشرد صرورت
میگیرد.
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فصل پنجم
انحالل و تصفیه
ماده سی و پنجم:
دستگاه باتر یمی از عوامل ذیل منحل می گردد:
 -۱عد اممان پیشرفت وظایف محوله به نحو مالوب نظر به عواملیمه نزد هیرأت عامرل یرا ریریش هیرأت مردیره تابرت
گردد.
 -۲الحاق یا ادغا دستگاه با موسسات دیگر.
 -۳خوف یا خار ضیاع تلث سرمایه دستگاه.

ماده سی و ششم:
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 -۴سایر احوالیمه در قانون پیشبینی شده باشد.

انحالل دستگاه باساش پیشنهاد رییش هیأت مدیره تصویب مجم عمومی و منظوری شورای وزیران صورت میگیرد.
ماده سی و هفتم:
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ارز ال مل تصفیه دستگاه از ارف مجم عمومی تتبیت میگردد.
ماده سی و هشتم:

دارایی دستگاه ب د از تادیه دیون و مصارف به سهمداران ت لق میگیرد.

فصل ششم
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احکام متفرقه
ماده سی ونهم:
دستگاه به منظور بلند بردن سویه علمری کارکنران خرویش پروگررا هرای تربیروی نظرری و عملری را در داخرل و خرارج
کشور ارح و تابیق مینماید.
ماده چهلم:
ت دیل مواد این اساسنامه به پیشنهاد هیأت مدیره تصویب مجم عمومی و منظوری شورای وزیران صورت میگیرد.
ماده چهل و یکم:
در مواردیمه این اساسنامه پیش بینی نه کرده باشد احما قانون تجارت تابیق می گردد.
ماده چهل و دوم:

KU

این اساسنامه ب د از نظر در جریده رسمی نافذ میگردد.

AC
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