د امتیاز خاوند :د عدلیی وزارت
مسئول مدیر :دمحم حسین روستائی

رسمی

جریده

پته :رسمی جریده کابل افغانستان

د افغانستان د پادشاهی دولت رسمی خپرونه
 ۷۱ګڼه

د ۵۴۲۷عیسوی کال د دسمبر ۶

د  ۵۶۱۵ه ش کال د لوس ۵۱

پرله پسی ګڼه ()۷۷۱

تصویب نمبر  ۵۱۵۱مورخه  ۱۵/۶/۰۳مجلس عالی وزراء
ع ،ج محترم پوهندوی دمحم انور ارغندیوال وزیر عدلیه !
مجلس وزراء تحت فیصله شماره ( )۵۹۴۱در جلسه تاریخی  ۱۵/۶/۷۲با مالحظه ورله عرض شماره ()۶۱۵۶
مورخه  ۵۶۱۵/۶/۷۱وزارت عدلیه راجع به ممررات کوپراتیف ها (انجمن های تعاونی) مراتب آتی را تصویب نمود.
((ممررات کوپراتیف ها (انجمن های تعاونی) بداخل ( )۶۳ماده که بمهر داراالنشاء رسیده منظور است)).
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مراتب تصویب مجلس عالی وزراء که به شرف منظوری حضور مبارن اعلیحضرت معظم همایونی رسیده و بوسیله
حکم شماره  ۵۴۱۲-۱۱۱مورخه  ۵۶۱۵/۶/۷۴به صدارت ابالغ گردیده است به جاللتماب شما اطالع داده شد تا طبك
آن تعمیل گردد.

با احترام

عبدالستار سیرت وزیر مشاور و
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منشی مجلس عالی وزراء
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احکام عمومی

فصل دوم

ثبت کوپراتیف

فصل سوم

عضویت

فصل چهارم

اداره

فصل پنجم

سرمایه و امور مالی

فصل ششم

اداره و انکشاف کوپراتیف

فصل هفتم

انحالل و تصفیه

فصل هشتم

احکام متفرق
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بسـم هللا الرحمن الرحیم
مقررات کوپراتیف ها
انجمن های تعاونی
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول:
این ممررات متکی بحکم ماده ( )۴۹لانون اساسی و احکام لانون تجارت جهت تنظیم امور مربوط به تاسیس و فعالیت
کوپراتیف ها وضع میگردد.
ماده دوم:
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کوپراتیف جمعیتیست مرکب از اشخاصیکه بطور داوطلبانه برای وصول به هدف مشترن دور هم جمع شده سازمان
التصادیرا که بر اساس دیموکراسی اداره میگردد تشکیل میدهد.
ماده سوم:

کوپراتیفی که اعضای انرا اشخاص انفرادی تشکیل دهد بنام کوپراتیف ابتدائی و کوپراتیفی که اعضای آنرا کوپراتیف
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های ابتدائی تشکیل دهد بنام کوپراتیف ثانوی یاد میگردد.

فصل دوم

ثبت کوپراتیف
ماد چهارم:
کوپراتیف مطابك احکام لانون تجارت ثبت می گردد.
کوپراتیف از تاریخ ثبت آن دارای شخصیت حمولی می گردد.
ماده پنجم:

درخواست ثبت کوپراتیف ابتدائی توسط حد الل ده نفر امضا میگردد.
درخواست ثبت کوپراتیف ثانوی توسط نمایندگان با صالحیت حد الل سه کوپراتیف ابتدائی امضاء می گردد.

ماده ششم:
با درخواست ثبت کوپراتیف سه نسخه اساسنامه کوپراتیف ضمیمه میگردد در صورتیکه مرجع ذیصالح اساسنامه را
موافك این ممررات تشخیص نماید آنرا در ظرف ده روز بعد از ثبت آن به کوپراتیف و اداره انکشاف کوپراتیف
میفرستد.
ماده هفتم:
در اساسنامه کوپراتیف مواد ذیل درج می گردد:
 -۵مرام.
 -۷عنوان و آدرس.
 -۶ساحه و نوع فعالیت.
 -۹شرایط عضویت ،استعفاء و اخراج.

 -۶طرز اداره.
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 -۱نوع مسئولیت اعضاء.

 -۲لیمت سهام و چگونگی پرداخت آن.

 -۳تعداد نهائی سهامیکه عضو به تنهائی مالن شده میتواند.

 – ۵۱طرز معامله با غیر اعضاء .
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 -۴چگونگی دعوت مجمع عمومی طریمه انتخابات.

 -۵۵تشکیل ذخیره احتیاطی و توزیع مازاد ساالنه – مفاد و ضرر.
 -۵۷اتخاذ تصمیم در باره اکمال مجدد سرمایه کوپراتیف.
 -۵۶طرز تادیه و اعاده لرضه.

 -۵۹تمام موضوعات دیگریکه برای معلومات اعضا به غرض تنظیم فعالیت سالم کوپراتیف ضروری می باشد.
ماده هشتم:
مسئولیت اعضای کوپراتیف در ممابل پرداخت لرضه ها و سایر مکلفیت های ناشی از فعالیت آن متناسب باندازه سهام
آنها میباشد.

فصل سوم
عضویت
ماده نهم:
برای عضویت شخص در کوپراتیف شرایط ذیل حتمی است:
 -۵افغان باشد.
 -۷دارای اهلیت کامل حمولی باشد.
 -۶شرایط مندرج اساسنامه را تکمیل نماید.
ماده دهم:
هر عضو کوپراتیف باید حد الل ین سهم داشته باشد.

ماده یازدهم:
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هر عضو کوپراتیف صرف نظر از تعداد سهام در مجمع عمومی حك ین رای دارد.

عضویت کوپراتیف در حاالت آتی لطع می گردد:

 -۵وفات عضو – لطع عضویت عضو متوفی در ختم سال مالی ایکه در آن وفات نموده تحمك می پذیرد هیئت مدیره

 -۷استعفا – مطابك شرایط مندرج اساسنامه.
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صورت حساب عضو متوفی را بورثه او بصورت تحریری تفویض میکند.

 -۶اخراج – عضو در حاالت ذیل را کوپراتیف اخراج می گردد:
الف -در صورت فمدان شرایط متذکره ماده ( )۴این ممررات.

ب -در صورتیکه دیون خود را مطابك شرایط اساسنامه به کوپراتیف نپردازد.
ج -در صورت ارتکاب اعمال خالف مصالح کوپراتیف.
اخراج عضو به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی صورت می گیرد.

فصل چهارم
اداره
ماده دوازدهم – مجمع عمومی:
مجمع عمومی مرجع نهائی با صالحیت کوپراتیف می باشد و متشکل است از خود اعضاء یا نمایندگان با صالحیت
شان.
ماده سیزدهم:
مجمع عمومی عادی حد الل سال یکمرتبه در ظرف نود روز بعد از ختم سال مالی به منظور ذیل تشکیل میگردد:
 -۵تدلیك راپور ساالنه.
 -۷مطالعه بیالنس و حسابات نفع و ضرر ساالنه.
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 -۶توزیع مازاد ساالنه و تکافوی ضرر.

 -۹انتخاب ،عزل یا تجدید انتخاب اعضای هیئت مدیره و هیئت نظار.

 -۱تصویب پالن کار و اجراآت سال آینده و حدود فعالیت های کوپراتیف.
 -۶سایر مطالبیکه طبك احکام این ممررات و اساسنامه شامل اجنده گردد.
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ماده چاردهم:

مجمع عمومی عادی با اشتران حد الل پنجاه فیصد اعضا یا نمایندگان شان رسمیت دارد – در صورتیکه نصاب فوق
در جلسه اول تکمیل نگردد مجمع بار دوم در ظرف مدتیکه در اساسنامه لید میگردد دعوت گردیده و با اشتران عده
حاضر رسمیت دارد.
ماده پانزدهم:

تصامیم مجمع عمومی عادی به اکثریت آرای اعضای حاضر یا نمایندگان شان اتخاذ می گردد .در صورت تساوی
آراء طرفیکه رئیس به آن رای داده ترجیح دارد.
ماده شانزدهم:
مجمع عمومی فوق العاده به تصمیم هیئت مدیره یا تماضای هیئت نظار یا ( )۷۱فیصد مجموع اعضا و یا اداره
انکشاف کوپراتیف بمنظور ذیل تشکیل می گردد:
 -۵تعدیل اساسنامه.
 -۷انحالل کوپراتیف.

 -۶الحاق کوپراتیف.
 -۹عضویت یا استعفا از عضویت کوپراتیف ثانوی.
 -۱هر علت دیگریکه در اساسنامه درج گردیده باشد.
ماده هفدهم:
مجمع عمومی فوق العاده به اشتران حدالل هفتادو پنج فیصد تمام اعضاء یا نمایندگان شان رسمیت دارد.
در صورتیکه نصاب فوق در مرتبه اول تکمیل نگردد مجمع بار دیگر در ظرف مدتیکه در اساسنامه لید شده دعوت
گردیده و به اشتران پنجا و ین فیصد اعضاء رسمیت دارد.
ماده هجدهم:
تصمیم مجمع عمومی فوق العاده به اکثریت دو ثلث آرای اعضای حاضر یا نمایندگان شان اتخاذ میگردد – اما تصمیم
مجمع عمومی مبنی بر انحالل کوپراتیف به اکثریت هفتاد و پنج فیصد آرای تمام اعضای کوپراتیف اتخاذ می گردد.

ماده نوزدهم:
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هیئت مدیره:

مجمع عمومی از بین اعضای خود برای ین دوره سه سال بحیث هیئت مدیره انتخاب میکند.
ماده بیستم:

 -۵نمایندگان لانونی از طرف کوپراتیف.
 -۷تهیه بیالنس و حسابات نفع و ضرر.
 -۶ترتیب و تمدیم راپور سال مالی به مجمع عمومی.
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هیئت مدیره وظایف ذیل را انجام میدهد:

 -۹اجرای تصامیم مجمع عمومی.
 -۱تنظیم و حفاظه اسناد و دفاتر مربوط.
 -۶دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده.
 -۲سایر وظایفیکه در اساسنامه ذکر می شود.
ماده بیست یکم:
تصامیم هیئت مدیره به اکثریت آرای تمام اعضای آن اتخاذ میگردد.

ماده بیست دوم:
هیئت مدیره از بین اعضای خود رئیس ،معاون ،منشی و خزانه دار انتخاب میکند.
ماده بیست سوم:
هیئت مدیره از اجراآت خود نزد مجمع عمومی مسئول می باشد.
هیئت نظار:
ماده بیست چارم:
مجمع عمومی از بین اعضای خود هیئت نظار متشکل از حد الل سه عضو را برای مدتیکه از سه سال متجاوز نباشد
انتخاب میکند.
اعضای و الارب اعضای هیئت مدیره نمیتوانند عضویت هیئت نظار را داشته باشند.
الارب به ممصد این ممررات عبارتند از :پدر و مادر – پسر و دختر -زن و شوهر -خواهر و برادر – کاکا و عمه-

ماده بیست پنجم:
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ماما و خاله.

هیئت نظار وظایف آتی را انجام میدهد:

 -۵بررسی بیالنس ساالنه و معلوم کردن وضع مالی کوپراتیف.
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 -۷برسی امور اداره و دفتر داری کوپراتیف حدالل یکبار در ششماه.

 -۶تفتیش خزانه کوپراتیف حدالل یکمرتبه در ششماه بدون اطالع لبلی.

 -۹بررسی تمام اوراق بهادار مانند ،اسناد گروی ،تضمین یا مماوالت لرضه ای که در خزانه گذاشته شده حدالل در
سه ماه یکمرتبه.

 -۱نظارت اجراآت هیات مدیره در مورد تطبیك ممررات و اساسنامه کوپراتیف و سایر لوانین مربوط.
 -۶بررسی شکایات و اعتراضاتیکه از طرف اعضای کوپراتیف یا اداره انکشاف کوپراتیف صورت میگیرد.
 -۲دعوت مجمع عمومی در صورتیکه هیئت مدیره آنرا دعوت نه نماید.
ماده بیست ششم:
هیئت نظار نزد مجمع عمومی مسئولیت داشته راپور فعالیت ساالنه خود را بمجمع عمومی تمدیم می نماید.

فصل پنجم
سرمایه و امور مالی
ماده بیست هفتم:
سال کوپراتیف سال تمویمی افغانستان است.
ماده بیست هشتم:
سرمایه سهام کوپراتیف عبارت است از مجموع سهامیکه توسط کوپراتیف صادر و لیمت آن در اساسنامه تعیین می
شود.
ماده بیست نهم:
سهم کوپراتیف با نام بوده لابل خرید فروش – تمسیم و انتمال نمی باشد.
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ماده سی ام:

لیمت سهم ثابت بوده تغییر آن از لیمت اصلی در طول مدت دوام کوپراتیف جواز ندارد.
ماده سی و یکم:

مازاد کوپراتیف در هر سال مالی لرار آتی توزیع می گردد:
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 -۵حد الل بیست و پنج فیصد مازاد به منظور تکافوی ضرر و جبران خسارات وارده بنام ذخیره احتیاطی وضع می
گردد .ذخیره احتیاطی تا زمانی وضع میگردد که به اندازه بیست و پنج فیصد لیمت سهام پرداخته شده کوپراتیف
برسد.

ذخیره های دیگریکه صالحیت مصرف انرا هیئت مدیره برای انجام امور مربوطه داشته باشد و همچنان ذخیره ها
برای مماصد اجتماعی تشکیل شده میتواند.

 -۷مازاد متبالی به اساس تصویب مجمع عمومی باالی اعضا به تناسب معامالت شان با کوپراتیف توزیع می گردد.
ماده سی و دوم:
کوپراتیف میتواند با غیر اعضا نیز معامله نماید.
کوپراتیف میتواند به عضو یا در صورت تصویب مجمع عمومی به کوپراتیف دیگر لرضه بدهد.

فصل ششم
اداره انکشاف کوپراتیف
ماده سی و سوم:
حکومت در ظرف ششماه از تاریخ انفاذ این ممررات اداره انکشاف کوپراتیف را به منظور ذیل تاسیس مینماید:
 -۵کمن و رهنمائی کوپراتیف در تطبیك این ممررات.
 -۷پیشنهاد در مورد کمن حکومت و سایر موسسات به منظور اشتران در انکشاف کوپراتیف ها.
 -۶سایر وظایفیکه باین اداره محول می شود.

فصل هفتم
انحالل و تصفیه

KU

ماده سی و چهارم:

کوپراتیف در حاالت ذیل منحل می گردد:

 -۵در صورتیکه تعداد اعضای آن از ده نفر کمتر گردد.
 -۷در صورتیکه سه ربع سرمایه خود را از دست بدهد.
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 -۶ظهور احوالیکه در اساسنامه موجب انحالل شناخته شده باشد.
ماده سی و پنجم:

تصفیه کوپراتیف مطابك به احکام لانون تجارت صورت می گیرد.

فصل هشتم
احکام متفرق
ماده سی و ششم:
اسناد و دفاتر کوپراتیف مطابك احکام لانون تجارت حفظ و تنظیم می گردد.
ماده سی و هفتم:
منازعات بین کوپراتیف ها و همچنان منازعات بین کوپراتیف و اعضاء مطابك احکام لانون اصول محاکمات تجارتی
و احکام سایر لوانین حل و فصل می گردد.
ماده سی و هشتم:
این ممررات بعد از نشر در جریده رسمی نافذ می گردد.
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کوپراتیفیکه لبل از انفاذ این ممررات تاسیس گردیده مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ انفاذ این ممررات جهت
ثبت به مرجع ذیصالح مراجع ه نماید در صورتیکه کوپراتیف مراجعه نکند یا از طرف مرجع مربوطه ثبت نگردد
برسمیت شناخته نمی شود.
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