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تعاریف-فصل اول 
اصطالحاتی که در این قانون به کار برده شده است از نظر اجرای این قـانون بـه شـرح زیـر -١ماده 

شود:تعریف می
ھای تعـاونی ھـر صـاحب سـھم اعـم از اینکـه شـخص حقیقـی یـا ھا و اتحادیـهعضو: در شرکت-١

شود.حقوقی باشد عضو شرکت یا اتحادیه نامیده می
کت یا اتحادیه تعاونی است که میـزان آن در اساسـنامه سھم: سھم واحدی از سرمایه یک شر-٢

شود.ذکر می
درآمد ویژه: مبلغی است که از عملیات و معـامالت یـک شـرکت یـا اتحادیـه تعـاونی در یـک دوره -٣

شود.میھا و استھالکات حاصلمالی پس از وضع ھزینه
نی است که در ھر سال بـه ھـر سود سھم: مبلغی از درآمد ویژه ساالنه شرکت یا اتحادیه تعاو-٤

شود.سھم اختصاص داده می
مازاد برگشتی: مبلغی از درآمد ویژه شرکت یا اتحادیه تعاونی است که برای تقسیم بین اعضاء -٥

اتحادیه تعاونی در حدود مقررات این قانون اختصـاص داده به تناسب میزان معامالت آنھا با شرکت یا
شود.می

ه حرفه اصلی او تولید محصول به وسیله عملیات زراعی و یا باغداری باشد.کشاورز: کسی ک-٦
دامدار: کسی که حرفه اصلی او تولید یا پرورش دام و یا طیور باشد.-٧
صاحب حرفه: کسی که با کمک نیروی کار شخصی و سرمایه و وسایل خود اقدام به تولید کـاال -٨

کند.کسب درآمد میبه منظور فروش یا عرضه خدمت معین برای
صاحب شغل آزاد: کسی که بدون وسـائل و یـا بـا وسـائل الزم، خـدمت یـا خـدماتی را عرضـه و -٩

کند.بدین وسیله کسب درآمد می
[1]١.شودصنایع کوچک صنایعی است که به وسیله وزارت اقتصاد مشخص و اعالم می-١٠

کلیات-فصل دوم 
شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظـور رفـع نیازمنـدیھای -٢

طریق خودیاری و کمک متقابـل و ھمکـاری آنـان مشترک و بھبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از
[2]١شود.موافق اصولی که در این قانون مصرح است تشکیل می

عضو کمتر باشد.٧تعداد اعضای شرکت تعاونی نباید از -تبصره
یـا سـکونت آنھـا در حـوزه [3]١عضویت در شرکت تعاونی برای تمام اشخاصی که محل فعالیت- ٣ماده 

شرکت احتیاج داشته باشند آزاد است.عمل شرکت باشد و به تمام یا قسمتی از خدمات
باشد.شرط عضویت در شرکت تعاونی خرید و پرداخت تمام بھای الاقل یک سھم می-٤ماده 



مگـر بـه ھیچگونه تبعیض یا محدودیتی برای عضویت در شرکت نبایـد وجـود داشـته باشـد-٥ماده 
ــی تأسیســات و وســائل ــت فن ــت ظرفی ــه در ســبب عــدم کفای ــر اینک ــات شــرکت مشــروط ب و امکان

اساسنامه تصریح شده باشد.
توان در اساسنامه شرکت شرط قبول اعضای جدید را عـالوه بـر خریـد سـھام پرداخـت می-تبصره 

کت بـرای انجـام توسـعه وسـائل و یـا امکانـات شـرمبلغی به عنوان حق عضویت متناسـب بـا ھزینه
خدمات اضافی موکول کرد.

توان آن را منع کرد و بھای سـھم یـا سـھام خروج ھر عضو از شرکت اختیاری است و نمی-٦ماده 
بـرای تاریخ خروج عضو از شرکت نقداً پرداخت گردد. او حداکثر به ارزش اسمی باید ظرف یک سال از

[4]١بینی نمود. توان در اساسنامه شرایطی پیشپذیرش مجدد عضو خارج شده از شرکت می
ر مجمع عمـومی عـالیترین مرجـع اتخـاذ تصـمیم و ابـراز اراده جمعـی اعضـا بـرای اداره امـو-٧ماده 

به ھـم رسـانند و رأی خـود را دربـاره موضـوع شرکت است کـه در آن تمـام اعضـاء حـق دارنـد حضـور
دستور جلسه مجمع بدھند. در مجمع عمومی ھر عضو قطع نظر از تعداد سھام فقط دارای یک رأی 

است.
رأی تواند استفاده از حق خـود را بـرای حضـور و دادن ھر یک از اعضای شرکت تعاونی می-٨ماده 

تواند عالوه بررأی خود واگذار کند، لکن ھیچ عضوی نمیدر مجمع عمومی به یک عضو دیگر با وکالت
با وکالت داشته باشد.[5]١بیش از سه رأی

در مجامع عمومی شرکتھای تعاونی با حوزه عمل وسیع و یا تعداد زیاد عضو ممکن اسـت -٩ماده 
ھای مختلف فعالیت شرکت بـه منتخب اعضاء در حوزهاعمال حق رأی به وسیله نماینده یا نمایندگان

نحوی کـه یا ترکیبی از تعداد اعضا و مجموع معامالت ھمان حوزه بهنسبت تعداد عضو در ھر حوزه و
در اساسنامه مقرر خواھد شد انجام شود.

سرمایه شرکت تعاونی نامحدود و سھام آن با نام و مسئولیت ھر عضو محدود به میـزان -١٠ماده 
[6]١تعھد نموده است.سھمی است که از سرمایه شرکت خریداری و یا

ھای تعـاونی معـادل حـداکثر نـرخ بھـره اوراق قرضـه دولتـی سـود سـاالنه سـھام شـرکت-١تبصره
نباشـد سـود سـاالنه سـھام بـه پیشـنھاد د و در صورتی کـه اوراق قرضـه دولتـی در جریانخواھد بو

وزارت تعاون و امور روستاھا و تصویب ھیأت وزیران تعیین و جھت اجرا اعالم خواھد شد. در مـواردی 
که میزان درآمد خالص شرکت تکـافوی پرداخـت سـود سـھام را بـر اسـاس مفـاد ایـن تبصـره ننمایـد 

مربوط نسبت بـه تعیـین مقـدار سـود سـھام آن اقـدام صاحبان سھام شرکت تعاونیمجمع عمومی
خواھد نمود.  

افـزایش سـرمایه شـرکت تعـاونی از طریـق خریـد سـھام بـه وسـیله اعضـای جدیـد و یـا -٢تبصره
گیرد.افزایش تعداد سھام اعضای قبلی شرکت صورت می

توان در اساسنامه به نسـبت امکـان معـامالت او بـا شـرکت میزان سھام ھر عضو را می-١١ماده 
یک ھفتم کل سرمایه تجاوز کند.تعیین نمود و در ھر حال میزان سھام یک عضو نباید از

توان پرداخت بھای سھام خریداری شده ھر عضو را بـه اسـتثنای به موجب اساسنامه می-تبصره
اقساط با مدت معین که ھر قسط از یک دھـم ری از شرکت که نقدی است بهنخستین سھم خریدا

مبلغ تعھدی کمتر نباشد مجاز دانست در این صورت پرداخت سود سھام به نسبت مبلغ پرداختی و 
گیـرد برگشتی از بابت معامالت عضو که موافق مقـررات ایـن قـانون از تـاریخ عضـویت تعلـق میمازاد

خریداری.ام اقساط تعھدی او بابت سھامموکول است به تصفیه تم
انتقال سھام شرکت تعاونی به غیر عضو شرکت مجاز نیست.-١٢ماده 
در صورتی که سھام ھر یک از اعضای شرکت تعاونی به عنوان تضمین بدھی یا تعھدات -١٣ماده 

طلب بسـتانکاران قانونی بازداشت شود ترتیب استیفایآن عضو در قبال بستانکاران از طریق مراجع
خود تواند طلبمشمول مقررات بازپرداخت سھام مذکور در این قانون خواھد بود. شرکت تعاونی می

کارھا از کل مطالبات آنھا اند با حق تقدم نسبت به سایر طلبرا از اعضایی که از شرکت خارج شده
ی آنھـا در شـرکت برداشـت ھامربوط و یـا سـپردهبابت سھام و یا سود آن، ھمچنین مازاد برگشتی

کند.



درآمد ویژه شرکت در صورتی که موافق اساسنامه قابل تقسیم باشد بـه ترتیـب پـس از -١٤ماده 
بـه صـورت مـازاد برگشـتی بـه تناسـب میـزان ھا و سود سھام مطابق مقررات ایـن قانونوضع ذخیره

معامالت ھر عضو با شرکت قابل تقسیم است.
عامالت با غیر اعضاء در صورتی کـه موافـق اساسـنامه ایـن نـوع معـامالت مازاد برگشتی حاصل از م

قانونی غیر قابل تقسـیم شـرکت منتقـل آزاد باشد قابل تقسیم به اعضاء نیست و به حساب ذخیره
شود.می

از محل درآمـد ویـژه سـاالنه شـرکتھای تعـاونی مبـالغ زیـر کسـر و بـه حسـابھای مربـوط -١٥ماده 
شود:منظور می

درصد به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم.١٢حداقل -١
احتساب مبالغ مربوط از محل درآمد حاصل از معامالت با اعضاء در حساب ذخیـره منـدرج در ایـن بنـد 

مـذکور بـه میـزان معـدل سـرمایه سـه سـال اخیـر تا زمانی که مبلغ کـل ذخیـره حاصـل از درآمدھای
ولــی مبــالغ حاصــل از معــامالت بــا غیــر اعضــاء و ســایر شــرکت نرســیده باشــد الزامــی خواھــد بــود

سـاله شرکت که خارج از حدود عملیات جاری آن باشد بدون رعایت معدل مذکورھمهدرآمدھای مجاز
شود.به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم منتقل می

تعـاونی مربـوط سه درصد از درآمد ویژه ساالنه برای توسعه تعلیمات و آموزش تعـاون در منطقـه-٢
ای و مرکزی رشته مربوطه و تا ھماھنگی منطقهدر سراسر کشور در اختیار اتحادیه تعاونی نظارت و

امـور روسـتاھا گذاشـته در اختیار وزارت تعـاون و[7]١اند، ھای مزبور تشکیل نشدهزمانی که اتحادیه
شود و به تصویب شورای عـالی ای که به وسیله آن وزارت تنظیم مینامهشود تا به موجب آیینمی

رسد به مصرف برسد. در مورد شرکتھای تعاونی کارگری سه درصـد میھمآھنگی تعاونیھای کشور
تعـاونی کـارگران خواھـد بـه مصـرف آمـوزش و تعلیمـاتمزبور را وزارت کار و امور اجتماعی دریافت و

رسانید.
ذخایر دیگری که در اساسنامه مقرر شده باشد.-٣

با انحالل شرکت تعاونی مانده حساب ذخیره قانونی غیـر قابـل تقسـیم شـرکت پـس از -١٦ماده 
وسـیله آن وزارت تھیـه ای که بهنامهموجب آیینتصفیه به پیشنھاد وزارت تعاون و امور روستاھا و به

رسد یا به وجوه ذخیره قانونی غیـر قابـل و به تصویب شورای عالی ھماھنگی تعاونیھای کشور می
کننـد انتقـال داده شرکت یا اتحادیه تعاونی که با ھمـان مقاصـد در حـوزه مربـوط فعالیـت میتقسیم

ــه مصــرف امــور اجتمــاعی و عاممی ــا ب رســید مگــر در مــورد خواھــد المنفعــه ھمــان حوزهشــود و ی
که مصارف مربوط بنا به پیشنھاد وزارت کـار و امـور ١٨شرکتھای تعاونی کارگری موضوع تبصره ماده 

شورای عالی ھماھنگی تعاونیھای کشور معین خواھد شد.اجتماعی و تصویب
شرکت تعاونی دارای ارکان زیر است:-١٧ماده 

مجمع عمومی.-١
ھیأت مدیره.-٢
یا بازرسان.بازرس-٣

شود:بندی میانواع شرکتھای تعاونی در سه رشته تعاونی به شرح زیر طبقه-١٨ماده 
رشته کشاورزی: شامل تعاونیھای کشاورزی و روستایی.-١
ھا.اعتبار و آموزشگاه-مسکن -کنندگان رشته مصرف: شامل تعاونیھای مصرف-٢
ر، تعاونیھـای حـرف و صـنایع دسـتی، تعاونیھـای صـنایع رشته کار و پیشه: شامل تعاونیھـای کـا-٣

[8]١آزاد و تعاونیھای صیادان.کوچک، تعاونیھای تھیه و توزیع، تعاونیھای مشاغل
کـار و پیشـه" کـه بـا عضـویت مصـرف" یـا "ھای "ھر یـک از شـرکتھای تعـاونی در رشـته-١تبصره 

شود و حـداقل سـه چھـارم اعضـای شـرکت کارگران و سایر کارکنان صنایع و خدمات و حرف تشکیل
[9]١شود.اونی کارگری خوانده میھای اجتماعی بیمه باشند شرکت تعنزد سازمان بیمه

ھای سـه ھای تعاونی از یک رشته یـا از رشـتهھا و عملیات انواع شرکتجمع بین ھدف-٢تبصره 
اوضاع و احوال و شرایط خاص و مقتضیات محلـی گانه فوق در صورتی ممکن خواھد بود که به سبب

ــن شــرکت ــور روســتاھا تحصــیل شــده باشــد و ای ــاون و ام ــبالً از وزارت تع ــوز آن ق ــد ھا میمج توانن



[10]١ھای مربوط را نیز داشته باشند.ھای تعاونی رشتهیهاتحادعضویت

بت شرکتھای تعاونیتشکیل و ث-فصل سوم 
شرکت تعاونی طبق تصمیم مجمع عمومی مؤسس تشکیل می-١٩ماده 

اعضاء حاضر در جلسھ بھ تصویب می[11]١رای اکثریت 

شود.می
باشد.٧در جلسات مجمع مؤسس تعداد اعضاء موافق با اساسنامه نباید کمتر از -تبصره
آن عـده از داوطلبـان تشـکیل شـرکت کـه بـا مصـوبات مجمـع عمـومی مؤسـس موافـق -٢٠ماده 

نیافته باشند در صورتی که یـک ھفتـه نباشند اعم از اینکه در مجمع عمومی مؤسس حضور یافته یا
پس از تشـکیل مجمـع مخالفـت خـود را کتبـاً اعـالم نماینـد، حـق اسـترداد تقاضـای عضـویت خـود و 

در این صورت سرمایه شـرکت تعـاونی بـه -اند دارند د سھم یا سھام پرداختهخریمبالغی را که برای
[12]١مبلغی پس از کسر وجوه سھام این گونه اشخاص به ثبت خواھد رسید.

وجــوه پرداختــی بابــت ســھام داوطلبــان مــذکور در ایــن مــاده بالفاصــله بعــد از معرفــی -١تبصــره 
امضاھای مجاز شرکت باید مسترد گردد. 

ایـن قـانون بـه طـور قطعـی رد شـود٢٤در صورتی که تقاضای ثبت شرکتی طبق مـاده -٢تبصره 
اجتمــاعی در مــورد شــرکتھای تعــاونی کــارگری) یــا وزارت کــار و اموروزارت تعــاون و امــور روســتاھا (

بالفاصله دستور استرداد وجوه پرداختی داوطلبان عضویت را خواھد داد. 
در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ پرداخت بھای سھام به وسیله داوطلبان عضـویت -٣تبصره 

تواند برای استرداد وجوه پرداختی خود به مینسبت به ثبت شرکت اقدام نشود ھر صاحب سھمی
وزارت تعاون و امور روسـتاھا و در مـورد شـرکتھای تعـاونی کـارگری بـه وزارت کـار و امـور اجتمـاعی 

، در این صورت وزارت مربوط بالفاصله دستور استرداد وجوه مذکور را خواھد داد. نمایدمراجعه
اساســنامه و نــام اعضــای مؤســس و ھیــأت مـدیره و بــازرس یــا بازرســان و مــدیر عامــل -٢١مـاده 

تعاونی بـا رعایـت تشـریفات مقـرر در ایـن ھایھمچنین ھر گونه تغییرات بعدی در شرکتھا و اتحادیـه
رکـز در اداره ثبـت م[13]١وزارت تعاون و امور روستاھا از نظـر تطبیـق بـا مقـررات قـانون قانون و تأیید

در مورد شرکتھای تعاونی کـارگری ثبـت شـرکت بـا تأییـد رسد.اصلی شرکت یا اتحادیه به ثبت می
تعـاون و وزارت کار و امور اجتماعی انجام خواھد شد و آن وزارت بایـد مراتـب را کتبـاً بـه اطـالع وزارت

امور روستاھا برساند.
ن قانون باید شامل نکات زیر باشد:اساسنامه شرکت تعاونی با توجه به مقررات ای-٢٢ماده 

مدت و حوزه عملیات شرکت.-مرکز اصلی و نشانی شرکت -با قید کلمه تعاونی) نام (-١
موضوع و حدود عملیات شرکت.-٢
-اخـراج خـروج از عضـویت (-مقـررات مربـوط بـه قبـول یـا عـدم قبـول عضـویت -شرایط عضـویت -٣

مسئولیت اعضاء.-تعھدات اعضاء حقوق و-فوت و یا ترک عضویت) -استعفا 
حـداکثر تعـداد و میـزان سـھامی کـه یـک عضـو -ارزش ھر سـھم -سرمایه و تعداد سھام اولیه -٤

مقـررات مربـوط بـه وکالـت یـا نماینـدگی از -بازپرداخت یـا انتقـال سـھام-ممکن است داشته باشد 
طرف عضو.

مقررات راجع بـه دسـتور -االجل مربوط به دعوت مجامع ضربمقررات مربوط به مجامع عمومی و -٥
برای تشکیل آن و فاصله بین دو جلسه.جلسات مجامع عمومی و حد نصاب

تعداد، نحـوه انتخـاب، وظـایف، عـزل، اسـتعفا و فـوت) و مقـررات اعضای ھیأت مدیره و بازرسان (-٦
اختیارات و مسئولیتھای آنان و ھمچنـین مجاز حدودمربوط به جلسات آنان، تعیین صاحبان امضای و 

گیرنده بــرای افتتــاح حســاب بــانکی و نحــوه اســتفاده از وجــوه زائــد بــر احتیــاج تعیــین مرجــع تصــمیم
[14]١شرکت.

مقررات تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شـرکت و گزارشـھای ھیـأت مـدیره و -سال مالی -٧
حسابرسی شرکت.-عملیات شرکت بودجه مخارج و-ھا بازرسان و طرحھا و برنامه



بل تقسیم و سایر ذخایر.طرز عمل شرکت درباره ذخیره قانونی غیر قا-٨
سود ساالنه سھام و مازاد برگشتی.-٩

طرز عمل شرکت درباره زیان احتمالی.-١٠
چگونگی اعالم و آگھی تصمیمات شرکت به اعضاء.-١١
ھای تعاونی.مقررات راجع به عضویت شرکت در سایر شرکتھای تعاونی و اتحادیه-١٢
مقررات مربوط به تغییر اساسنامه.-١٣
موارد انحالل و طرز تصفیه شرکت.-١٤
امکان ادغام با شرکت تعاونی دیگر و ضوابط آن.-١٥
ای و شخصـی اعضـاء بـا گذاری در مؤسسات تولیدی به منظـور رفـع نیازمنـدیھای حرفـهسرمایه-١٦

[15]١موافقت وزارت تعاون و امور روستاھا.
تواند به دالئل زیر تقاضای ثبت شرکت تعـاونی را رد کنـد وزارت تعاون و امور روستاھا می-٢٣ماده 

مورد شرکتھای تعاونی کارگری ایـن وظیفـه بـر عھـده و نظر خود را مستدالً به شرکت اعالم دارد. در
وزارت کار و امور اجتماعی است.

عدم تطبیق اساسنامه شرکت با مقررات این قانون.-١
تطبیق ھدفھای شرکت با مقاصد و ھدفھای انواع شرکتھای تعاونی مقرر در این قانون.عدم-٢

ھر گاه شرکت تعاونی که درخواست ثبت آن از طـرف وزارت تعـاون و امـور روسـتاھا و یـا -٢٤ماده 
توانـد ظـرف ده تصمیم مذکور اعتراض داشـته باشـد میوزارت کار و امور اجتماعی رد شده است به

تقاضـای اریخ وصول اعالم نظر وزارت مربوط اعتراض خود را ھمراه با دالئل و مـدارک مربـوط بهروز از ت
ـــیدگی و داوری در  ـــورای رس ـــه ش ـــت ب ـــای ثب ـــه رد تقاض ـــر ب ـــر دائ ـــالم نظ ـــت اع ـــت و رونوش ثب

االجـرا الزمارسـال دارد. نظـر شـورای مـذکور قطعـی و[16]١ھای مذکور در این قانونتعاونیاختالفات
است.

ــاده  ــور -٢٥م ــمی کش ــه رس ــی در روزنام ــیله آگھ ــه وس ــنامه ب ــرات اساس ــرکت و تغیی ــت ش ثب
روزنامــه رســمی کشــور توانــد عــالوه بررســد. شــرکت میھی بــه اطــالع عمــوم میشاھنشــا

شاھنشاھی در صورت لزوم در یکی از جراید محلی و یـا نشـریات تعـاونی و یـا بـا الصـاق آگھـی در 
یـا تغییـرات اساسـنامه را اعـالم دارد.انتشـار آگھـی در روزنامـه معابر عمومی مرکـز شـرکت، ثبـت و

ــ ــی رســمی کشــور شاھنشــاھی ب ــل الزام ــدیر عام ــدیره، بازرســان و م ــأت م ــر ھی رای اعــالم تغیی
[17]١نیست.
ھای تعاونی روستایی انتشار آگھی ثبـت شـرکت و تغییـرات آن در روزنامـه ر مورد شرکتد-تبصره

رسمی کشور و جرائد مورد لزوم نیست.

مجمع عمومی-فصل چھارم 
-٢٦ماده 

شود:تشکیل میھیأت مدیره دعوت بھ
بازرس یا اکثریت بازرسان.-١
یک پنجم اعضای شرکت.-٢
وزارت تعاون و امور روستاھا.-٣
ھای تعاونی کارگری.وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکت-٤

روز از تاریخ وصـول درخواسـت نسـبت بـه دعـوت ٢٠در صورتی که ھیأت مدیره ظرف مدت -تبصره 
یــا وزارت کــار و امــور اجتمــاعی در مــورد روســتاھا (مجمــع عمــومی اقــدام نکنــد وزارت تعــاون و امور

یـا موضـوعاتی کـه شرکتھای تعاونی کارگری) مستقیماً مجمع عمومی را برای رسیدگی به موضوع 
.نظر است دعوت خواھد کردمورد

دعوت مجامع عمومی با قید دستور و روز و سـاعت و محـل تشـکیل آن بایـد حـداقل پـانزده -٢٧ماده 



در جراید محلی و یـا الصـاق آگھـی در مراکـز و معـابر روز قبل از تشکیل جلسه به وسیله انتشار آگھی
[18]١مه کتبی انجام گیرد.حوزه عمل و محل کار شرکت و یا دعوتنا

جلسه مجمع عمومی را رییس ھیأت مـدیره و در غیـاب او یکـی از اعضـای ھیـأت مـدیره -٢٨ماده 
یک رییس و یـک نایـب ریـیس، یـک منشـی و سـه کند. در جلسه مجمع ابتدا برای انتخابافتتاح می

نفر ناظر از میان اعضا اقدام خواھد شد.
شـود بـه و تشـکیل میایـن قـانون دعـوت٢٦مجمع عمومی کـه طبـق مفـاد تبصـره مـاده -تبصره

شد.ترین عضو حاضر در جلسه افتتاح خواھدوسیله مسن
صورت جلسات مجامع عمومی و تصمیمات متخـذه در آن توسـط منشـی مجمـع در دفتـر -٢٩ماده 

منشی مجمع و نظار خواھـد رسـید و رونوشـت آن بـه شود و به امضای رییس ومخصوصی ثبت می
گردد.ابالغ میوسیله رییس مجمع به ھیأت مدیره 

صـورت جلسـات مجـامع عمـومی بـه عنـوان اسـناد شـرکت بایـد ھمـواره عینـاً در شـرکت -تبصره
محفوظ بماند.

تواند منتھی ظرف پـنج روز قبـل از تشـکیل مجمـع عمـومی مـورد یـا ھر یک از اعضاء می-٣٠ماده 
تشکیل مجمع عمومی قید شده است بـرای طـرح در موارد دیگری غیر از موضوعاتی که در دعوتنامه

ــام  ــد و مق ــرده اســت پیشــنھاد کن ــه مجمــع عمــومی را دعــوت ک ــامی ک ھمــان مجمــع توســط مق
پیشنھاد مربوط را در مجمع طرح کند تـا در صـورت تصـویب در دسـتور مجمع مکلف استکنندهدعوت

موضـوع جدیـد در جلسـات مجمـع از جلسه بعد از تنفس ھمان مجمع قرار گیرد و پیشـنھاد طـرح ھر
طرف ھر یک از اعضاء موکول است به موافقت رییس مجمع و تصویب اکثریت اعضاء حاضر در جلسه 

اره موضوع یا موضوعاتی که عالوه بر دستور جلسه آگھی شـده بـه مورد اتخاذ تصمیم دربو در ھر دو
نباید زودتر از بیست روز و دیـر تـر از شود به جلسه بعد از تنفس ھمان مجمع کهمجمع پیشنھاد می

در صورتی که جلسه مجمع عمـومی با دعوت از اعضاء) تشکیل گردد موکول خواھد شد. سی روز (
رییسه مجمـع عمـومی در جلسـه بعـد ھمـان خواھـد بـود کـه در أتبه عنوان تنفس تعطیل گردد ھی

اعالم تنفس انتخاب شـده اسـت مگـر اینکـه یـک یـا چنـد نفـر از آنـان در مجمـع جلسه مجمع قبل از
دیگـری انتخـاب خواھنـد عمومی حاضر نشده باشند که در این صورت به جـای اشـخاص غائـب افراد

[19]١شد.
شود:مجمع عمومی شرکت تعاونی به سه صورت زیر تشکیل می-٣١ماده 

.مجمع عمومی مؤسس موضوع فصل سوم این قانون-١
مجمع عمومی عادی.-٢
العاده.مجمع عمومی فوق-٣

مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بـار ظـرف شـش مـاه پـس از پایـان سـال مـالی -٣٢ماده 
ھر موقـع از سـال مجمـع عمـومی عـادی را توان در شود و در موارد مقتضی میشرکت تشکیل می

العاده تشکیل داد.به طور فوق
مع عمومی عادی به شرح زیر است:وظایف مج-٣٣ماده 

انتخاب ھیأت مدیره و بازرس یا بازرسان و یا تغییر ھر یک از آنھا.-١
رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سـود و زیـان شـرکت پـس از اسـتماع گـزارش -٢

ھیأت مدیره و بازرسان.
اساس نتایج حسابرسی شرکت.اخذ تصمیم درباره گزارشھا و پیشنھادھای حسابرسان بر -٣
ھای شرکت و تصـویب بودجـه و تعیـین ضـوابط و معیارھـای الزم بـرای تعیین خط مشی و برنامه-٤

بنـا بـه پیشـنھاد ھیـأت مدیر عامـل و کارکنـان شـرکت (حقوق و دستمزد و میزان تضمین ابوابجمعی
مدیره).

درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه.اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود سھام و مازاد -٥
ـــا -٦ ـــتی و ی ـــارات درخواس ـــورد اعتب ـــدیره در م ـــأت م ـــنھادھای ھی ـــاره پیش ـــمیم درب ـــاذ تص اتخ

گذاریھای شرکت.سرمایه
ھای داخلی شرکت.نامهھای معامالت و سایر آییننامهتصویب آیین-٧



واست عضویت او از طـرف اتخاذ تصمیم درباره شکایت عضوی که اخراج شده و یا کسی که درخ-٨
به ھیأتی مرکب از پـنج نفـر از اعضـاء مجمـع عمـومی. ھیأت مدیره پذیرفته نشده است یا ارجاع امر

تصمیم متخذه از طرف مجمع عمومی یا ھیأت پنج نفری قطعی است.
عضو اخراج شده حق دارد اعتراض خود را کتباً به وسیله بازرس یـا بازرسـان و یـا در غیـاب -تبصره 

یا وزارت کار و امـور اجتمـاعی در مـورد شـرکتھای تعـاونی روستاھا (نھا از طریق وزارت تعاون و امورآ
تواند بـرای دادن میکارگری) اعالم دارد تا در نخستین مجمع عمـومی مطـرح گـردد و در ایـن صـورت

توضیحات الزم بدون داشتن حق رأی در مجمع شرکت نماید.
تغییرات سرمایه در دوره مالی قبـل ھمچنـین تعیـین مبلغـی کـه بابـت بـاز [20]١تصویب گزارش–٩

شود.ابق در دوره مالی بعد باید پرداخت پرداخت سھام اعضای س
ھای تعـاونی و میـزان سـھام یـا حـق اتخاذ تصمیم درباره عضویت شرکت در شرکتھا و اتحادیـه-١٠

این قانون.عضویت ساالنه پرداختی به اتحادیه طبق موازین
بـا شـود و منطبـق رسیدگی و اتخاذ تصـمیم دربـاره سـایر امـوری کـه بـه مجمـع پیشـنھاد می-١١

اساسنامه شرکت باشد.
کنـد مجمع عمومی عادی با حضور نصف بعالوه یک اعضاء یا وکالی آنان رسمیت پیدا می-٣٤ماده 

آگھی دعوت مجدد مجمع عمومی بایـد حـداکثر ظـرف و در صورت به دست نیامدن حد نصاب مذکور،
بلـی منتشـر شود.جلسـه دوم این قانون با ھمان دستور جلسـه ق٢٧پانزده روز با رعایت مفاد ماده 

بـه ایـن قـانون (٨نفـر، بـدون در نظـر گـرفتن وکالـت موضـوع مـاده ٧با حضور عده حاضر کـه نبایـد از 
کمتر باشـد، رسـمیت خواھـد یافـت.در صـورت عـدم ایـن قـانون)٩استثنای نمایندگی موضـوع مـاده 

انحـالل شـرکت بـه تواند برای رسیدگی به موضوع یا درخواستتشکیل جلسه دوم ھر ذیحقی می
در مــورد شــرکتھای تعــاونی کــارگری) وزارت کــار و امــور اجتمــاعی (وزارت تعــاون و امــور روســتاھا یــا

یا وزارت کار و امور اجتماعی در مـورد شـرکتھای تعـاونی مراجعه نماید.وزارت تعاون و امور روستاھا (
ضـرور بدانـد بـه طریقـی عمـومی راکارگری) پـس از رسـیدگیھای الزم ھرگـاه تشـکیل مجـدد مجمع

مقتضی اقدام خواھند نمود و در صورتی کـه پـس از رسـیدگیھای الزم انحـالل شـرکت یـا اتحادیـه را 
العاده را جھت اتخاذ تصـمیم در مـورد انحـالل دعـوت بالفاصله مجمع عمومی فوقالزم تشخیص دھد

نرسد وزارت تعاون و امـور قانونیالعاده مزبور ھم به حد نصابخواھد نمود و اگر مجمع عمومی فوق
ــهروســتاھا ( ــورد شــرکتھا و اتحادی ــور اجتمــاعی در م ــار و ام ــا وزارت ک ــه ی ــارگری) ب ــاونی ک ھای تع

دھـد و نسـبت بـه تعیـین العاده حکم به انحالل شرکت یا اتحادیـه میفوقجانشینی مجمع عمومی
[21]١رد.ھیأت تصفیه از بین اعضاء یا اشخاص صاحب صالحیت دیگر اقدام خواھد ک

مگـر در شـود، تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت اعضاء حاضر در مجمع اتخاذ می-٣٥ماده 
[22]١مورد انتخاب ھیأت مدیره و بازرسان که تصمیمات مجمع به اکثریت نسبی خواھد بود.

در صورتی که در جلسه مجمع عمومی مذاکرات به اخذ تصمیم منتھـی نشـود جلسـه بـه -تبصره
منحصراً برای تعقیب مذاکرات و اتخاذ تصـمیم دربـاره گردد و جلسه بعدی کهعنوان تنفس تعطیل می

ساعت به طول انجامد.٤٨شود نباید از جلسه اول بیش از جلسه قبلی تشکیل میدستور 
العاده برای رسیدگی و اتخـاذ تصـمیم نسـبت بـه مـوارد زیـر تشـکیل مجمع عمومی فوق-٣٦ماده 

شود:می
تغییر مواد اساسنامه.-١
ادغام با شرکت دیگر.-٢
انحالل شرکت.-٣

عاده با حضور حداقل سه چھـارم اعضـای شـرکت و یـا وکـالی آنـان المجمع عمومی فوق-٣٧ماده 
آگھـی دعـوت مجمـع بـا ٣٤حد نصاب با رعایت مـاده کند. در صورت عدم حصول اینرسمیت پیدا می

شود.ذکر دستور و تاریخ تشکیل جلسه و نتیجه جلسه قبل منتشر می
کنـد و در صـورت رسمیت پیـدا میاین جلسه با حضور حداقل نصف به عالوه یک اعضا یا وکالی آنان

شود. جلسـه سـوم مجمـع بـا ھمان ترتیب دعوت میعدم حصول حد نصاب، مجمع برای بار سوم با
کنــد. در صــورت عــدم حضــور اعضــای حاضــر کــه نبایــد از ھفــت نفــر کمتــر باشــد رســمیت پیــدا می



وزارت تعـاون تواند برای رسیدگی به موضوع و انحالل شرکت بهجلسه سوم ھر ذیحقی میتشکیل
در شرکتھای تعـاونی کـارگری) مراجعـه نمایـد. یا وزارت کار و امور اجتماعی در موردو امور روستاھا (

[23]١این قانون عمل خواھد شد.٣٤این صورت طبق ماده 
العاده با اکثریت سه چھارم اعضای حاضـر در جلسـه مجمـع تصمیمات مجمع عمومی فوق-تبصره 

گردد.اتخاذ می
مالک تشخیص تعداد اعضـای حاضـر در جلسـات مجـامع عمـومی ورقـه حضـور و غیـابی -٣٨ماده 

کنند.  این قانون آن را امضاء می٨موضوع ماده است که حاضران در بدو ورود اصالتاً و یا وکالت

ھیأت مدیره-فصل پنجم 
ای مرکـب از حـداقل سـه نفـر اداره امور شرکت طبق اساسنامه بـر عھـده ھیـأت مـدیره-٣٩ماده 

مـدت سـه سـال از بـین اعضـای شـرکت بـا عضو اصلی خواھد بود که در مجمع عمومی عادی برای
البـدل نیـز نفـر عضـو علی٢شوند مجمع عمومی ھمزمان با انتخاب این عده رأی مخفی انتخاب می

البـدل بالمــانع ب خواھـد نمـود تجدیـد انتخـاب ھـر یـک از اعضـاء اصـلی و علیانتخابـا ھمـان شـرایط
[24]١است.

ترک عضویت و یا ممنوعیت قانونی که مانع از انجام وظیفه ھر -فوت -در صورت استعفا -١تبصره 
البـدل بـرای بقیـه مـدت مقـرر بـه جانشـینی وی در علییک از اعضـاء اصـلی بشـود یکـی از اعضـاء

شود.جلسات ھیأت مدیره دعوت می
جمعی ھیـأت مـدیره مجمـع عمـومی بـه تقاضـای ھـر یـک از در صورت اسـتعفای دسـته-٢تبصره 

بازرسان یا یک پنجم اعضـای شـرکت یـا وزارت البدل و یا بازرس یااعضای مستعفی و یا اعضای علی
یـا وزارت کــار و امـور اجتمـاعی در مــورد شـرکتھای تعــاونی کـارگری) بــرای تعـاون و امـور روســتاھا (

شود.مدیره جدید دعوت میھیأت انتخاب
ھیـأت مـدیره از اکثریـت مقـرر -فوت یا ممنوعیت قانونی -در صورتی که به علل استعفا -٣تبصره 

این قـانون دعـوت ٢٦مجمع عمومی بر اساس ماده در اساسنامه برای اداره امور شرکت خارج گردد
خواھد شد تا نسبت به تکمیل اعضای ھیأت مدیره اقدام کند. 

در فاصله مدت الزم برای انتخـاب و تکمیـل اعضـای ھیـأت مـدیره بـرای اداره امـور جـاری -٤صره تب
وزارت کار و امور اجتماعی در مـورد شـرکتھای تعـاونی یاشرکت با نظر وزارت تعاون و امور روستاھا (

کننـد از کارگری) برای جانشینی اشخاصی که بـه یکـی از علـل فـوق در ھیـأت مـدیره شـرکت نمی
اعضای شرکت تعداد الزم موقتاً انتخاب خواھد شد.میان

شوند عیناً ھمان مسئولیتھایی اسـت مسئولیت اعضای ھیأت مدیره که بدین نحو موقتاً انتخاب می
است.بینی شدهکه برای ھیأت مدیره در این فصل پیش

اب خواھد کرد.ھیأت مدیره از بین خود یک رییس و یک نایب رییس و یک منشی انتخ-٤٠ماده 
ام دفتر صورت جلسـات ھیـأت و تصمیمات ھیأت مدیره در دفتری به ن[25]١خالصه مذاکرات-تبصره

رسد.جلسه میگردد و به امضای اعضای ھیأت مدیره حاضر در ھرمدیره ثبت می
تصمیمات ھیأت مدیره در جلساتی که با اکثریت اعضای ھیأت مدیره به دعـوت ریـیس یـا -٤١ماده 

ریـت اعضـای شود. بـرای اتخـاذ تصـمیم، رأی اکثمیگردد اتخاذنایب رییس یا مدیر عامل تشکیل می
حاضر در جلسه ضروری است.

خدمات ھیأت مدیره در شرکت افتخاری و بالعوض است.-٤٢ماده 
ھرگاه یکی از اعضای ھیأت مدیره شرکت یا اتحادیه تعاونی عالوه بر وظایف خـاص سـمت -تبصره 

الزحمه مناسب تواند با تصویب مجمع عمومی حقمیدار خدمات دیگری در شرکت گرددخود عھده 
[26]١دریافت دارد. 

نخستین ھیأت مدیره شرکت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ جلسه مجمـع مؤسـس -٤٣ماده 



قانونی به عمل آورد.برای ثبت شرکت در مراجع ذیصالحیت اقدام
استخدام و اخراج کارکنان شرکت بر اساس مقرراتی است کـه از طـرف مجمـع عمـومی -٤٤ماده 

کارکنان شــرکت بـر اســاس مصـوبات مجمــع شــود و اخـذ تضــمین از مـدیر عامــل و سـایرتصـویب می
عمومی ھمچنین قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سھام اعضاء بـه یکـدیگر و 

ن قـانون و نظـارت بـر مخـارج جـاری و رسـیدگی بـه حسـابھای شـرکت و عضو طبق مقررات ایاخراج
مجمع عمومی و تعیین نماینـده بـرای تسلیم به موقع گزارش و ترازنامه ساالنه شرکت به بازرسان و

ھایی که شرکت در آن عضویت دارد از اختیـارات حضور در جلسات مجامع عمومی شرکتھا و اتحادیه
است.ھیأت مدیره

یأت مدیره حـق اخـراج عضـوی را کـه بـه ھـر عنـوان از جانـب مجمـع عمـومی وظیفـه یـا ھ-تبصره
تصـمیم در اینگونـه مـوارد بـا مجمـع عمـومی عـادی مأموریتی به وی محول شده است ندارد و اتخاذ

شرکت است.
توانـد بـرای انجـام امـور شـرکت فـرد واجـد صـالحیتی را از بـین اعضـای ھیأت مـدیره می-٤٥ماده 

خارج به صورت موظف و بـه عنـوان مـدیر عامـل غیر از اعضای ھیأت مدیره و بازرسان) و یا ازشرکت (
منصوب کند کـه زیـر نظـر مسـتقیم آن ھیـأت طبـق اساسـنامه شـرکت و در حـدود مصـوبات مجمـع 

ای خواھد بود که بنا بـه پیشـنھاد ھیـأت نامهانجام وظیفه نماید.وظایف مدیر عامل طبق آیینعمومی
تصویب مجمع عمومی خواھد رسید.مدیره به

توانـد مسـتقیماً و یـا بـا وکالـت بـا حـق ھیأت مدیره نماینده قانونی شـرکت اسـت و می-٤٦ماده 
سایر سازمانھا اعمال کند.ھا و مراجع قانونی وتوکیل این نمایندگی را در دادگاه

ت.مسئولیت ھیأت مدیره در مقابل شرکت مسئولیت وکیل در مقابل موکل اس
کلیه قراردادھا و اسناد تعھدآور شرکت به استثنای مواردی کـه ھیـأت مـدیره بـه منظـور -٤٧ماده 

از تصـویب ھیـأت مـدیره بـا دو امضـای مجـاز اداره امور جاری شرکت ترتیـب خاصـی داده باشـد پـس
شرکت معتبر خواھد بود.

و ھیچیـک از اعضـای ھیـأت دھـد ھیأت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجـام می-٤٨ماده 
اسـتفاده کنـد مگـر در مـوارد خـاص بـا داشـتن وکالـت یـا مدیره حـق نـدارد از اختیـارات ھیـأت منفرداً 

نمایندگی از طرف ھیأت مدیره.
اعضای ھیأت مدیره مشترکاً مسئول جبران ھر گونه زیانی ھستند کـه در نتیجـه اعمـال -٤٩ماده 

شرکت وارد شود.آنان و یا عدم رعایت این قانون به 
پس از انقضای مدت مأموریت ھیأت مدیره در صورتی که انتخاب ھیأت مدیره جدید انجـام -٥٠ماده 

قبولی ھیأت مدیره جدید کماکان وظایف محولـه را انجـام نشده باشد ھیأت مدیره سابق تا انتخاب و
داده و مسئولیت اداره امور شرکت را بر عھده خواھند داشت.

توانـد ھیچیک از اعضای ھیأت مدیره یا بازرسان و یا مدیر عامل یک شـرکت تعـاونی نمی-٥١ماده 
سمت بازرس شرکت تعاونی دیگری از ھمـان نـوع را قبـول عضویت ھیأت مدیره یا مدیریت عامل و یا

کند.
در انتخاب اتباع بیگانه به سمت عضو ھیأت مدیره یا مدیر عامل یا بازرس شرکت تعـاونی-٥٢ماده 

حدود مقررات جاری کشور بالمانع خواھد بود.
محجــور یــا ورشکســته بــه تقصــیر و کســی کــه بــه علــت ارتکــاب بــه جنایــت یــا یکــی از -٥٣مــاده 
عضـویت در ھیـأت مـدیره و بـازرس و مـدیر توانـد سمتھای مـؤثر سـابقه محکومیـت دارد نمیجنحه

عامل شرکت را داشته باشد.

بازرسان-فصل ششم 
-٥٤ماده
بازرس یا بازرسان قبلی بالمانع است.کند تجدید انتخابمی



وظایف بازرس به شرح زیر است:-٥٥ماده 
ــا مقــررات اساســنامه و آیین-١ ــاق نحــوه اداره امــور شــرکت ب ــر انطب ھای مصــوب و نامــهنظــارت ب

توانند ھر موقع که مقتضی بداننـد بـه نحـوی میتصمیمات مجامع عمومی، برای این منظور بازرسان
که به عملیات جاری شرکت لطمه وارد نشود کلیه حسابھا و دفاتر و اسناد و مدارک مالی و دارایی

شخصـاً و در صـورت لـزوم بـا اسـتفاده از کارشـناس برگھای بھادار و موجـودی کـاال و غیـره رانقدی و
رسیدگی کنند.[27]١
ترتیبیھای احتمالی موجود در نحوه اداره امور شرکت به ھیأت مـدیره و اعالم کتبی تخلفات و بی-٢

تقاضای رفع نقیصه.
رسیدگی به حسابھای شرکت حداقل سالی دو بار و مخصوصاً رسـیدگی بـه صـورت حسـابھا و -٣

جلسه مجمع عمومی ساالنه.روز قبل از٢٠ترازنامه ساالنه و اعالم نظر خود تا 
این قانون در صورت لزوم.٥٨و ماده ٢٦دعوت مجمع عمومی بر اساس ماده -٤
ــذکرات و پیشــنھادھای وزارت تعــاون و امــور روســتاھا (-٥ ــا وزارت کــار و امــور نظــارت در اجــرای ت ی

انـد و حسابرسـی کردهحسابرسـانی کـه از شـرکت اجتماعی در مورد شرکتھای تعاونی کارگری) و
تقدیم گزارش الزم در این باره به مجمع عمومی.

توانند بدون حق رأی در جلسـات بازرسان حق دخالت مستقیم در امور شرکت ندارند و می-تبصره
نسبت به مسائل جـاری شـرکت اظھـار دارنـد، ایـن نظـرات ھیأت مدیره شرکت کنند و نظرات خود را

باید در صورت جلسه ھیأت مدیره با امضاء آنھا درج شود.
اند بازرسـان ا زمانی که بازرسـان جدیـد انتخـاب نشـدهبا خاتمه مدت مأموریت بازرسان ت-٥٦ماده 

عھده خواھند داشت.قبلی کماکان مسئولیت انجام وظایف محوله را بر
بازرسان برای انجام وظیفه خود حق دریافت ھیچگونه وجھی اعم از حقوق و دسـتمزد و -٥٧ماده 

یا پاداش ندارند.
انجام وظایف خود تشخیص دھد که ھیـأت مـدیره در صورتی که ھر یک از بازرسان ضمن-٥٨ماده 

اسـت و عملیـات آنھـا مخـالف اساسـنامه و تصـمیمات در انجام وظـایف خـود مرتکـب تخلفـاتی شده
باشــد بایــد مجمــع عمــومی را بــرای رســیدگی ھای مصــوب مینامــهمجمــع عمــومی و مقــررات آیین

موضوعات مورد نظر و اتخاذ تصمیم الزم دعوت نماید.به
معامالت شرکت با ھـر یـک از اعضـاء ھیـأت مـدیره یـا بازرسـان تـابع مقـررات و ضـوابطی -٥٩ماده 

[28]١برسد.خواھد بود که به تصویب مجمع عمومی عادی شرکت

ھای تعاونیاتحادیه-فصل ھفتم 
٦٠-

شود.ھای تعاونی با یکدیگر تشکیل میاتحادیھعضویت شرکتھای تعاونی یا
شود:اتحادیه تعاونی به سه منظور زیر تشکیل می-٦١ماده 

اداره امور و حفظ و حمایت تعاونیھای عضو و ایجاد ھمـاھنگی و اتحادیه تعاونی برای پیشرفت -اول 
شوند.تدریج تشکیل میتوسعه تعلیمات و حسابرسی آنھا که به

شود:ای و مرکزی تشکیل میھا به دو شکل منطقهاین نوع اتحادیه-١تبصره 
یـن قـانون بـا نـام ھای تعـاونی مـذکور در فصـل دوم اای بـرای ھـر یـک از رشـتهاتحادیه منطقه-الف 

مربوط در منطقه.اتحادیه تعاونی نظارت و ھماھنگی تعاونیھای رشته
اتحادیه مرکزی تعاونیھای رشته مورد نظر.-ب 

ھای مرکزی مذکور در ایـن ای و یا اتحادیهھای تعاونی نظارت و ھماھنگی منطقهاتحادیه-٢تبصره 
ھای تعاونی عضو نیسـتند مگـر برای شرکتھا و اتحادیهبند مجاز به انجام فعالیتھای تجاری و اعتباری

در حدود انجام وظایف مندرج در این قانون.
ھای تعـاونی ھای تعاونی عضو برای عضویت در اتحادیهغیر از مبلغی که از طرف شرکت-٣تبصره 



ر اتحادیـه ای بـرای عضـویت دھای تعاونی منطقهاتحادیهای) و یااتحادیه منطقهنظارت و ھماھنگی (
ــال  ــرای واحــدھای عضــو در قب ــه ب ــد پرداخــت شــود خــدمات اتحادی ــوان ســرمایه بای ــه عن مرکــزی ب

گیرد که میزان آن برای ھر واحد عضو بـه تناسـب تعـداد اعضـاء و یـا ای انجام میعضویت ساالنهحق
شود.میدرصدی از درآمد ساالنه آن در اساسنامه اتحادیه تعیین

برای انجام امـور اقتصـادی و توسـعه معـامالت و عملیـات بازرگـانی شـرکتھای اتحادیه تعاونی -دوم 
ھا در ھر موردبه تبعیت از مصالح اقتصـادی نوع اتحادیهحوزه عمل این-ھای عضو تعاونی و یا اتحادیه

شود.و بازرگانی واحدھای عضو و تأیید وزارت تعاون و امور روستاھا تعیین می
ای که معرف نـوع کـار و عملیـات اتحادیـه باشـد بـه نـام آن تعاونی باید جملهھای در این نوع اتحادیه

گردد.این قانون در آن رعایت نمی٢اضافه شود و حداقل تعداد عضو مذکور در تبصره ماده
اتحادیه تعاونی اعتباری که به تدریج برای انجام خدمات اعتباری مورد نیاز واحدھای عضـو بـا -سوم 

ای و بـر اسـاس شـورای پـول و اعتبـار بـه صـورت منطقـهون و امور روستاھا و موافقتتأیید وزارت تعا
شود.مقررات فصل ھشتم این قانون تشکیل می

) عینـاً بـه حسـاب ١٤موضـوع مـاده ھای تعاونی اعتبـاری مـازاد درآمـد سـاالنه (در اتحادیه-تبصره
شود.ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم منتقل می

ھای نظارت و ھماھنگی به شرح زیر است:وظایف اتحادیه-٦٢ماده 
ھای عضو از طریق:کمک به پیشرفت امور شرکتھا و اتحادیه-١

آوری اطالعـات ای و جمـعفراھم کردن وسائل توسعه تعلیمات و ترویج تعاونی و آمـوزش حرفـه-الف 
انتشارات الزم.مورد لزوم در این زمینه و انجام تبلیغات و

ھای عضو در امور اداری و سازمانی و مدیریت امور فنـی راھنمایی و کمک به شرکتھا و اتحادیه-ب 
دفاتر و اوراق و فرمھای چاپی مشترک.و انجام خدمات مختلف از قبیل چاپ و تھیه

ھای عضو به منظـور اطمینـان از اجـرای مقـررات ایـن قـانون و نظارت بر فعالیت شرکتھا و اتحادیه-٢
اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی.مواد 

ھای عضو.ایجاد ھماھنگی و ھمکاری بین شرکتھا و اتحادیه-٣
بینی الزم داوری و رفع اختالف بین واحدھای تعاونی عضو در صورتی که در اساسنامه آنھا پیش-٤

شده باشد.
وسـتاھا صـالحیت ھای عضو در صـورتی کـه وزارت تعـاون و امـور رحسابرسی شرکتھا و اتحادیه-٥

اتحادیه را برای این کار تشخیص دھد.
شرکت در شوراھا و کمیسیونھای مقرر در این قانون.-٦
ھای عضــو در روابــط آنھــا بــا ســازمانھا و مؤسســات دولتــی و دفــاع از منــافع شــرکتھا و اتحادیــه-٧

ھای تعاونی مصرح در این قانون.عمومی و سایر رشته
با سایر تعاونیھای کشور.ایجاد و بسط ھمکاری-٨
ھای تعاونی سایر کشورھا.ایجاد روابط با مؤسسات جھانی تعاون و اتحادیه-٩

ھای مرکـزی تشـکیل ھای نظارت و ھمـاھنگی منـاطق و یـا اتحادیـهتا زمانی که اتحادیه-١تبصره 
شـرکتھای تعـاونی کار و امـور اجتمـاعی در مـوردبا وزارتنشده است وزارت تعاون و امور روستاھا (

انجام خواھد داد.[29]١ھا رادرحدودامکانات خودکارگری) وظایف این اتحادیه
ھای تا زمانی کـه بـه تشـخیص وزارت تعـاون و امـور روسـتاھا موجبـات تشـکیل اتحادیـه-٢تبصره 

شــرکتھای تعــاونی تھیــه و توزیــع در ھــر ایــن قــانون فــراھم نشــده است،٦١تعــاونی موضــوع مــاده 
گانه ھای سـهدیـهتوانند اتحادیه واحدی را برای انجام تمام یا قسمتی از وظـایف اتحاشھرستان می
[30]١این قانون تشکیل دھند. ٦١مذکور در ماده 

ھای نظارت و ھماھنگی در ھر منطقه شـرط اسـتفاده از عنـوان و ز تشکیل اتحادیهپس ا-٦٣ماده 
ای که اتحادیه نظـارت و ھمـاھنگی تعاونی در رشتهھایمزایا و معافیتھای تعاونی شرکتھا و اتحادیه

آن تشکیل شده است قبول عضویت آن اتحادیه خواھد بود.
ھای مصرح در این قانون به شرح زیـر ھای عضو در مجامع اتحادیهاعمال حق رأی شرکت-٦٤ماده 
است:



در اتحادیه تعاونی نظارت و ھماھنگی ھر شرکت یا اتحادیه عضو یک رأی.-١
شـود ھـر ھای اقتصـادی و یـا اعتبـاری تشـکیل میدر اتحادیه تعاونی که به منظور تـأمین ھـدف-٢

حجم معامالت خود با اتحادیه.ء و یا ترکیبی از تعداد اعضاء وشرکت به تعداد اعضا
ھای تعـاونی نظـارت و ھمـاھنگی منـاطق مختلـف قـدرت مـالی و تـا زمـانی کـه اتحادیـه-٦٥ماده 

یـا وزارت کـار و امـور اجتمـاعی در مـورد روسـتاھا (وسائل و تجھیزات کافی ندارند وزارت تعاون و امور
موجبات تسھیل عملیات و فعالیت آنھا را فراھم خواھد کرد. شرکتھای تعاونی کارگری)

اعتبارات تعاونی-فصل ھشتم 
ھا و --٦٦ماده 

ھای تعاونی بازرگانی آنھا ھمچنین پیشرفت عملیات شرکتاتحادیھصیادان و-صنایع دستی 
قدر ھر منطقھ تعاونی اقدامات الزم را برای تشوی

ھای مذکور و اتحادیھانواع شرکت
مقرر در این ماده را وزارت کار و امور اجتماعی انجام خواھد داد.

توانند با تصویب مجمع عمومی و بـا توجـه بـه مقـررات ای تعاونی روستایی میھاتحادیه-١تبصره 
سـازمان -قسـمتی از سـھام بانـک تعـاون کشـاورزی مربوط و موافقت وزارت تعـاون و امـور روستاھا

ســـازمان تـــرویج و -ســـازمان تعـــاون مصـــرف شـــھر و روســـتا -مرکـــزی تعـــاون روســـتایی ایـــران 
[31]١سایر شرکتھای دولتی را خریداری نمایند.فعالیتھای غیر کشاورزی وتوسعه

ھای تعـاونی توانـد اعتبـارات مـورد نیـاز اتحادیـهروستایی ایـران میسازمان مرکزی تعاون -٢تبصره 
[32]١نماید.ھا پرداختروستایی صاحب سھم خود را به آن

توانند برای تأمین اعتبار مورد نیاز خود بـه ھای تعاونی تھیه و توزیع میشرکتھا و اتحادیه-٣تبصره 
در چنین صورتی مکلفند نام بانـک طـرف معاملـه را ھر یک از بانکھای خصوصی کشور مراجعه کنند و

نماینـد. وزارت تعـاون و امـور روسـتاھا بـر اخـذ وام یـا اعتبـار به وزارت تعـاون و امـور روسـتاھا اعـالم
[33]١ھای مزبور در بانکھا نظارت خواھد نمود.ھای شرکتھا و اتحادیهھمچنین بر تودیع سپردهو

با تشکیل اتحادیه تعاونی اعتباری کشـاورزی و روسـتایی در ھـر منطقـه تعـاونی سـھام -٦٧ماده 
کشـاورزی ایـران بـه عنـوان [34]١بانـک تعـاونھای تعاونی کشـاورزی و روسـتایی منطقـه دراتحادیه

قسمتی از سرمایه آنھا به حساب اتحادیه تعاونی اعتبـاری کشـاورزی و روسـتایی منطقـه در بانـک 
شود و از آن پس اتحادیه تعـاونی اعتبـاری کشـاورزی و روسـتایی منطقـه بـه جـای میقلمذکور منت

در بانک تعاون کشاورزی ایـران ھای تعاونی کشاورزی و روستایی ھمان منطقه صاحب سھماتحادیه
خواھد بود.

ھای تعـاونی اعتبـاری بـه تبعیـت از مقـررات و ضـوابطی کـه وسـیله بانـک تعـاوناتحادیه-٦٨ماده 
اعتبـاری بـرای پیشـرفت معـامالت و توسـعه شـود مجـاز بـه انجـام عملیاتکشاورزی ایران تھیـه می

توانند به نماینـدگی بانـک ھای عضو خواھند بود و میعملیات اقتصادی و بازرگانی شرکتھا و اتحادیه
طقه ھای تعاونی عضو خود در منھای صاحب سھم و اتحادیهکشاورزی ایران فقط برای شرکتتعاون

انـداز و سـپرده بـه اعتباری کارگری قبول پسھای تعاونیحسابھای سپرده باز کنند. در مورد اتحادیه
ھا برای انجـام عملیـات اعتبـاری بـه نمایندگی بانک رفاه کارگران مجاز خواھد بود و این قبیل اتحادیه

قدام خواھد کرد.مقررات و ضوابطی که وسیله بانک رفاه کارگران تعیین خواھد شد اتبعیت از
کنندگان مادام که اتحادیه تعاونی اعتباری برای ھر یک از انواع شرکتھای تعـاونی مصـرف-٦٩ماده 

ھای تعـاونی بازرگـانی آنھـا در یـک صـیادان و اتحادیـهھا و صـنایع دسـتی وصـاحبان حرفـه-اعتبار -
تواننــد آنھـا در منطقـه میھای بازرگـانی منطقـه تشـکیل نشـده باشـد ایـن نـوع شـرکتھا و اتحادیـه

استفاده از اعتبـارات مـورد لـزوم بـه منظـور توسـعه معـامالت و عملیـات بازرگـانی خـود و ایجـاد برای
ــه امکــان بانــک تعــاون ســاختمانھا و تأسیســات الزم از قبیــل فروشــگاه، انبار، ــا توجــه ب ســردخانه ب

ع عمـومی ایـن بانـک بـرای انجـام ساله به وسیله مجمھمهکشاورزی ایران و به میزان اعتباراتی که



شــود از اعتبــارات آن بانــک اســتفاده کننــد. اینگونــه معــامالت در سراســر کشــور اختصــاص داده می
کارگری بانک رفاه کارگران در حـدود ھای تعاونینسبت به تأمین اعتبارات مورد نیاز شرکتھا و اتحادیه

امکان اقدام الزم خواھد کرد.
ھای مــذکور در ایــن مــاده، ھای تعــاونی اعتبــاری از شــرکتھا و اتحادیــهیــهبـا تشــکیل اتحاد-تبصــره

و پیشـرفت معـامالت و عملیـات بازرگـانی آنھـا اعتبارات بانک تعاون کشاورزی ایران برای توسعه امور
ھای تعاونی اعتباری مربوط اعطاء خواھد شد.منحصراً از طریق اتحادیه

ھای تعـاونی کـه ھای تعاونی اعتباری و یا شرکتھا و اتحادیـهکلیه عملیات بانکی اتحادیه-٧٠ماده 
حسابھای بانکی و نقل و انتقال وجـوه و گیرند از قبیل افتتاحاز بانک تعاون کشاورزی ایران اعتبار می

د.ھا و یا نمایندگیھای بانک تعاون کشاورزی ایران انجام خواھد شغیره به وسیله شعبه
شرکتھای تعاونی مکلفند به منظور استقراض با تساوی شـرایط اعتبـاری در مرحلـه اول -٧١ماده 

خود را تحصـیل نماینـد و چنانچـه نتواننـد از اینگونـه از مؤسسات اعتباری و بـانکی موجـود احتیاجـات
مـور روسـتاھا تواننـد بـا تأییـد نماینـده وزارت تعـاون و امؤسسات احتیاجات خود را تـأمین نماینـد می

نماینده وزارت کار و امور اجتماعی در مورد تعاونیھای کارگری) از سایر منابع استقراض نمایند.یا(
ورزند مکلفند ھر شـش ھای تعاونی که به اعطای اعتبارات مبادرت میشرکتھا و اتحادیه-٧٢ماده 

صـورتی کـه وزارت تعـاون و امـور اعتبارات خود بر اسـاس ماه یک بار اطالعاتی درباره کمیت و کیفیت
صورت مزبـور روستاھا تھیه خواھد نمود در اختیار آن وزارتخانه قرار دھند و در مورد تعاونیھای کارگری

برای وزارت کار و امور اجتماعی ارسال خواھد شد. 

شرکتھای تعاونی کشاورزی و روستایی-فصل نھم 
پرورش-----٧٣

-ماھی-زنبور عسل -ابریشم 
شود:مقاصد زیر تشکیل می[35]١از
انداز و سپرده اعضاء به نمایندگی بانک تعاون کشاورزی ایران.قبول پس-١
ای اعضـاء ھمچنـین خانوادگی یا حرفهخرید و تھیه مواد و وسائل مورد احتیاج مصرف شخصی و -٢

وسائل دیگری از این قبیل.تھیه وسائل و علوفه دامھا و خوراک طیور و 
بندی، حمـل و نقـل و یـا فـروش بنـدی و بسـتهطبقه- تبدیل - نگاھداری - آوری انجام عملیات جمع- ٣

محصول اعضاء.
اعضاء مانند تھیه ماشین آالت کشـاورزی ای و یا زندگیانجام خدمات به منظور بھبود امور حرفه-٤

تـأمین و -و نقل برای استفاده اعضاء و تھیـه مسـکن تھیه وسایل حمل-و استفاده مشترک از آنھا 
ــابع آب،  ــدن من ــی ش ــانون مل ــت ق ــا رعای ــاء ب ــی اعض ــارف زراع ــرای مص ــروب و آب ب ــع آب مش توزی

ده جمعی و مشترک، توزیع نیـروی وسائل بھداشتی و بھداری و آموزشی به منظور استفابینیپیش
امراض و آفات نباتی و حیوانی.تلقیح مصنوعی دامھا و مبارزه با-ایجاد شبکه تلفن -برق 

برداری جمعی و مشترک از اراضی ملکی و یا استیجاری.بھره-٥
تأمین اعتبارات و وامھای مورد نیاز اعضاء.-٦

رکت زارعینــی کــه بــه موجــب قــوانین و مقــررات شــرکتھای تعــاونی روســتایی بــا مشــا-٧٤مــاده 
تشــکیل ٧٣مندرج در بنــدھای مــاده اصــالحات ارضــی صــاحب زمــین شــده یــا بشــوند بــرای مقاصــد

شوند.می
زارعین دیگری که در حوزه عمل شرکتھای تعاونی روسـتایی بـه زراعـت یـا باغـداری اشـتغال - ١تبصره 

ھکتار تجاوز ننماید و ھمچنین ساکنان روسـتاھای حـوزه عمـل دارند و میزان مالکیت آنھا حداکثر از بیست
ن حـوزه روسـتایی آتوانند به عضویت شرکت تعاونیشرکتھای تعاونی با موافقت ھیأت مدیره شرکت می

[36]١درآیند.
مقررات مربوط به مبادالت مرزی و بـه شـرط تجـویز شرکتھای تعاونی روستایی با رعایت قوانین و -٢تبصره 



بـــرای عضـــو و غیـــر عضـــو ســـاکن در حـــوزه عمـــل شـــرکت اساســـنامه مجـــاز بـــه انجـــام مبـــادالت مرزی
[37]١باشند.می

شرکتھای تعاونی کشاورزی و یا روستایی که از جمله مقاصـد آنھـا رفـع حـوائج اعتبـاری -٧٥ماده 
تعـاون و امـور روسـتاھا بـه نماینـدگی بانـک تعـاون تواننـد بـا کسـب اجـازه از وزارتاعضاء اسـت می

[38]١و غیر اعضاء در حوزه فعالیت شرکت باز کنند.سپرده برای اعضاءکشاورزی ایران حسابھای 
در شرکتھای تعاونی کشاورزی و یا روستایی که مجاز به انجام عملیات اعتبـاری باشـند -٧٦ماده 

حسـاب ذخیـره قـانونی غیـر قابـل تقسـیم حاصل از معامالت اعتبـاری عینـاً به[39]١مازاد برگشتی 
شود.شرکت منتقل می

ھای تعاونی کشاورزی یا روستایی که تا قبل از تصویب ایـن قـانون در اساسنامه اتحادیه-٧٧ماده 
پرداخـت اعتبـار بـه شـرکتھای نظارت، ھمچنـینشوند برایاند و یا در آینده تشکیل میتشکیل شده

عضو خود با تشخیص وزارت تعـاون و امـور روسـتاھا بـه تـدریج تغییـرات متناسـب بـا ایـن قـانون داده 
شد. خواھد

شرکتھای تعاونی صیادان-فصل دھم 
-٧٨ماده 

شود:زیر تشکیل می
ھـا و تھیـه وسـائل و تدارک خدمات جمعی برای اعضـای شـرکت از قبیـل سـاخت و تعمیـر قایق-١

ادوات صید.
صید ماھی و سایر آبزیان پس از کسب پروانه صید.-٢
تأسیس فروشگاه.-٣
پرداخت مساعده به صیادان.-٤
ای و خانوادگی صیادان.تھیه وسائل و تأمین نیازمندیھای حرفه-٥

شرکتھای تعـاونی کـه بـه وسـیله صـیادان شـرکتھای سـھامی شـیالت ایـران و شـیالت -١تبصره 
ر فـوق خواھنـد ھای مـذکور دسرپرستی شـرکتشود تحت نظارت وجنوب ایران تشکیل شده یا می

بود و در صورتی که شرکتھای نـامبرده در ایـن مـورد احتیـاج بـه کمـک وزارت تعـاون و امـور روسـتاھا 
باشند مراتب را به آن وزارت اعالم خواھند کرد.داشته

شرکتھای تعاونی صیادان با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مبادالت مرزی و بـه شـرط -٢تبصره 
برای عضو و غیر عضو سـاکن در حـوزه عمـل شـرکت مجاز به انجام مبادالت مرزیتجویز اساسنامه، 

[40]١باشند.می

کنندگانھای تعاونی مصرفشرکت-فصل یازدھم 
کنندگان بــرای تھیــه انــواع کاالھــای مصــرفی بــه منظــور تــأمین شــرکت تعــاونی مصــرف-٧٩مــاده 

انجام تمام یا قسمتی از خدمات زیـر و امثـال آن ھای آنان ھمچنین براینیازمندیھای اعضاء و خانواده
شود:تشکیل می

مشروب.تھیه آب -١
تأمین وسائل توزیع گاز.-٢
تأمین وسائل توزیع برق.-٣
خدمات بھداشتی و درمانی.-٤
تدارک وسائل حمل و نقل.-٥
ھا و رستورانھا.ایجاد باشگاه-٦
ھا.تأسیس انواع آموزشگاه-٧



ل از بینی کرد که معادل نصـف مـازاد برگشـتی حاصـتوان پیشدر اساسنامه شرکت می-٨٠ماده 
خرید سھام شرکت بـا داشـتن شـرایط عضـویت بـرای معامالت با غیر عضو در صورت تقاضای او برای

ایــن منظــور اختصــاص یابــد کــه در ایــن صــورت بقیــه مــازاد برگشــتی طبــق مقــررات ایــن قــانون بــه 
شود. ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم منتقل میحساب

شرکتھای تعاونی مسکن-فصل دوازدھم 
شود:شرکت تعاونی مسکن برای تمام یا قسمتی از امور مندرج زیر تشکیل می-٨١ماده

ھا و آپارتمانھـا نقـداً یـا بـه تھیه زمین و ساختمان خانه و آپارتمانھای مسـکونی و واگـذاری خانـه-١
[41]١مورد استفاده مشترک آنان.اقساط به اعضاء و ھمچنین ایجاد تأسیسات عمومی

خرید واحدھای مسکونی و فروش آن به اعضاء نقداً و یا با اقساط.- ٢
مسکونی ملکی شرکت به صورت اجاره به اعضاء.واگذاری واحدھای -٣
مھندسی و معماری برای اعضاء و نظـارت در سـاختمانھای متعلـق -کشی انجام خدمات نقشه-٤

به آنھا.
کشـی و کابـل کشـی و انجام تعمیرات ساختمانھای ملکی اعضـاء و یـا اقـدامات مربـوط بـه لوله-٥

مرکزی.ھای تھویه و حرارتکشی و ایجاد دستگاهسیم
ھا و تأسیسات و انجام خدمات عمومی مربوط.نگاھداری و اداره ساختمان-٦

ســازی و آن دســته از شــرکتھای تعــاونی مســکن کــه بنــا بــه علــل موجــه امــر خانه-تبصــره
روستاھا میسر نباشد با تصویب مجمـع سازی به وسیله آنھا به تشخیص وزارت تعاون و امورآپارتمان

بـدون اسـتفاده از معافیتھـای موضـوع در مورد واگذاری زمینھای خریـداری شـده (توانندعمومی می
[42]١قانون) به اعضا یا فروش و یا تبدیل آن اقدام نمایند.این١١٥ماده 
منابع مالی و اعتباری شرکتھای تعاونی مسکن عبارتند از:-٨٢ماده 

سرمایه و ذخایر شرکت.-١
انداز اعضاء برای تھیه مسکن.پس-٢
ھای مصـوب حدود برنامهاعتبارات بخش دولتی شامل: قسمتی از اعتبارات بانک رھنی ایران در -٣

تواند در اختیار آن بانک قـرار دھـد و بانک مرکزی ایران میساالنه آن بانک و اعتباراتی که بدین منظور
ھای عمرانی از طریق بانک رھنی ایران.اعتبارات از محل برنامه

ه سایر منابع اعتباری که بـه وسـیله اشـخاص و مؤسسـات در اختیـار ایـن نـوع شـرکتھا گذاشـت-٤
شود.می

ھای تعاونی کارگری مسکن عالوه بر منابع مالی و اعتبـاری مـذکور در ایـن مـاده در مورد شرکت-٥
نماید.را برای این شرکتھا تأمین میبانک رفاه کارگران نیز منابع مالی و اعتباری الزم

پرداخـت وامھـا، تـا با تسھیالت الزم در نرخ بھره و شرایط٥و ٣اعتبارات مذکور در بندھای -تبصره 
شــرکتھای تعــاونی مســکن بــه متقاضــی اعتبــار اعطــاء ھــای ساختمانیھشــتاد درصــد ھزینــه طرح

[43]١شود.می
در شرکت تعاونی مسکن انجام معامالت و ساختمان و تمام اقداماتی که در اساسـنامه -٨٣ماده 
بینی شده است برای غیر عضو ممنوع است. پیش

شرکتھای تعاونی اعتبار-فصل سیزدھم 
ای کـه نامـهھای شغلی مختلـف طبـق مقـررات آیینشرکت تعاونی اعتبار بین افراد گروه-٨٤ماده 

امور اجتماعی در مـورد تعاونیھـای کـارگری) تھیـه یا وزارت کار ووسیله وزارت تعاون و امور روستاھا (
شود:خواھد شد و به تصویب شورای پول و اعتبار خواھد رسید برای مقاصد زیر تشکیل می

ھای مختلف منحصراً برای اعضاء شرکت.باز کردن حساب سپرده-١



پرداخت وام با دریافت بھره به اعضای شرکت.-٢
انجام سایر خدمات اعتباری برای اعضاء در حدود امکانات.-٣

در شرکت تعاونی اعتبار مازاد برگشتی عیناً به حساب ذخیره قانونی غیر قابـل تقسـیم -٨٥ماده 
گردد.میشرکت منتقل 

شرکت تعاونی اعتبار مجاز به انجام عملیات اعتباری برای غیر عضو نیست. -٨٦ماده 

ھاشرکتھای تعاونی آموزشگاه-فصل چھاردھم 
٨٧-

شود:ھای تعاونی و تعمیم اصول تعاون برای تمام یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل میتشرکآموزش عملی مقررات
انداز.تشویق اعضاء به پس-١
ایجاد فروشگاه و تھیه وسائل تحصیلی و مصرفی اعضاء.-٢
ایجاد رستوران و کافه برای استفاده اعضاء.-٣
تدارک وسائط نقلیه برای ایاب و ذھاب اعضاء.-٤
تأسیس باشگاه و تھیه وسائل تفریحات سالم برای استفاده اعضاء.-٥
تدارک وسائل بھداشتی و درمانی اعضاء.-٦
خرید مصنوعات و کارھای دستی اعضاء از طرف شرکت و فروش آن.-٧

آموزان آنھا کمتر از سـن قـانونی اسـت ھایی که سن دانششرکتھای تعاونی آموزشگاه-٨٨ماده 
شود.میبا راھنمایی و ھدایت مربیان و معلمان تشکیل

ھای آمــوزش و از طــرف وزارتخانــه٨٨و ٨٧نامــه شــرکتھای تعــاونی مــذکور در مــواد آیین-١تبصــره 
یب شورای عالی ھماھنگی تعاونیھای کشـور بـه تصوپرورش و علوم و آموزش عالی تنظیم و پس از

شود.مورد اجراء گذارده می
ثبت شرکتھای تعـاونی آموزشـگاھھا و ھـر گونـه تغییـر در اساسـنامه و ھمچنـین نحـوه -٢تبصره 

برگشـتی از شـمول مقـررات ایـن قـانون انتخاب ھیأت مدیره و بازرسان و مدیر عامـل و تقسـیم مازاد
[44]١این ماده خواھد بود.١نامه مذکور در تبصره قررات آیینمستثنی بوده و مشمول م

ھر شرکت تعـاونی آموزشـگاھی حسـابی در نزدیکتـرین شـعبه یـا نماینـدگی بانـک تعـاون - ٨٩ماده 
ترین بانـک نماینـدگی ایـن بانـک در محـل در نزدیـککشاورزی ایران و در صورت وجود نداشـتن شـعبه یا

ھای اعضاء باید بـه شرکت و دریافت و پرداخت سپردهباز خواھد کرد و کلیه عملیات مالی[45]١دولتی 
وسیله آن بانک انجام شود. 

شرکتھای تعاونی کار- فصل پانزدھم 
شرکت تعاونی کار شرکتی است که به منظور تولیـد کـاال یـا انجـام خـدمات بـا عضـویت -٩٠ماده 

شود.گذارند تشکیل میمیافرادی که نیروی کار خود را در اختیار شرکت
در شرکتھای تعاونی کار مازاد برگشتی از درآمد ساالنه به تناسب ارزش محصول کـار یـا -٩١ماده 

شود. تقسیم میه ھر یک از اعضاءساعات کار انجام شده به وسیل

ھا و صنایع دستیشرکتھای تعاونی صاحبان حرفه-فصل شانزدھم 
-٩٢ماده 

شود.تشکیل می
صـنعتگر دسـتی و یـا صـاحب حرفـه ممکـن اسـت بـرای تھیـه کـاالی مـورد نظـر از وسـائل -تبصره



ماشینی کمکی نیز استفاده کند.

و صـاحبان مشـاغل [46]١شرکتھای تعاونی صنایع کوچک و تھیه و توزیع-فصل ھفدھم 
آزاد
شرکت تعاونی صنایع کوچک با عضویت صاحبان صنایع یک گر-٩٣ماده 

شود:تشکیل می
تھیه مواد اولیه مورد نیاز.-١
ایجاد آزمایشگاه مواد اولیه یا محصوالت ساخته شده.-٢
تولید وسائل و ابزار مورد احتیاج مشترک اعضاء.-٣
ھای تعمیراتی و نگاھداری.ایجاد گروه-٤
مشترک.ریزیھایتحقیق و برنامه-٥
[47]١تھیه وسائل توزیع و انجام خدمات بازاریابی.-٦

شرکت تعاونی تھیه و توزیـع و یـا صـاحبان مشـاغل آزاد بـا عضـویت افـراد ویـا واحـدھای -٩٤ماده 
کسبی خود باشند و یا صاحبان مشاغل از یـک صنفی از یک صنف که ھر یک مستقیماً مباشر واحد
[48]١شود:گروه برای تمام یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می

تھیه وسائل و تدارک انواع خدمات وابسته به کسب یا شغل و ایجاد انبار و وسائل حمـل و نقـل -١
و فعالیتھای واحدھای عضو.و فنی اعضای شرکتبه منظور بھبودوضع اقتصادی 

انجام عملیات مقدماتی و یا تبدیل کاالی مورد نظر.-٢
تھیه کاال به منظور توزیع آن بین اعضاء.-٣

ادغام-فصل ھیجدھم 
ھر شرکت تعاونی و یا ھر اتحادیھ تعاونی می-٩٥ماده 

یک نوع و دارای ھدفھا و عملیات مشابھ باشند ادغام شود.دیگر بھ شرطی کھ از
ھمراه با قبـول العاده ھر دو شرکت یا اتحادیه پیشنھاد ادغام باید در مجمع عمومی فوق-٩٦ماده 

مصوبات مجمع عمومی ھر دو شـرکت یـا اتحادیـه ای ازمطالبات بستانکاران به تصویب برسد. نسخه
بــرای تمــام اعضــاء و بســتانکاران ھــر دو شــرکت یــا اتحادیــه ھمچنــین نماینــده وزارت تعــاون و امــور 

شـود و بـه تاده میھای تعاونی کارگری) فرسیا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتروستاھا(
گردد.میاین قانون برای اطالع عموم آگھی ٢٥ترتیب مذکور در ماده 

توانند تا مدت دو ماه از تـاریخ نشـر آگھـی ادغـام نظـر خـود را بـه ھر یک از بستانکاران می-تبصره
تمـاعی در یـا وزارت کـار و امـور اجامـور روسـتاھا (شرکت یا اتحادیه بدھکار و نماینـده وزارت تعـاون و

مورد شرکتھای تعاونی کارگری) اعالم دارد.
العـاده ای از تصمیم ادغام باید ظرف دو ھفته از تـاریخ انعقـاد مجمـع عمـومی فوقنسخه-٩٧ماده 

ھا و مطالبـات آن و گـزارش ترازنامـه و صـورت بـدھیھا ھمـراه بـا آخرینھر یک از شرکتھا یا اتحادیـه
منتشـر ٩٦ای از آگھی ادغام که به شرح مـاده ھیه شود و نسخهحسابرسی که بدین منظور باید ت

یـا وزارت کـار و امــور اجتمـاعی در مـورد شــرکتھای اسـت بـرای وزارت تعـاون و امــور روسـتاھا (شده
تعاونی کارگری) ارسال شود.

ھا در صـورتی کـه بـا تصـمیم ادغـام مخـالف باشـد ھر یـک از اعضـاء شـرکتھا یـا اتحادیـه-٩٨ماده 
اتحادیه مربـوط ھمچنـین وزارت تعـاون و امـور تواند حداکثر تا یک ماه نظر خود را کتباً به شرکت یامی

ھای تعاونی کارگری) اعالم دارد.یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتروستاھا (
تعـاونی یا وزارت کـار و امـور اجتمـاعی در مـورد شـرکتھایوزارت تعاون و امور روستاھا (-٩٩ماده 

شـرکت یـا اتحادیـه ھمـراه بـا آخـرین ترازنامـه و صـورت ریـز کارگری) با وصول تصمیم ادغام از ھـر دو



ھا و گـــزارش حسابرســـان از وضـــع ھـــر دو شـــرکت و یـــا اتحادیـــه و ھمچنـــین مطالبـــات و بـــدھی
وافقـت بستانکاران و با توجه به تعداد اعضاء مخالف ادغام ظرف دو ماه نظر خود را مبنـی بـر منظرات

خواھد داشت.یا مخالفت با ادغام به ھر دو شرکت یا اتحادیه اعالم
یا وزارت کــار و امــور اجتمــاعی در مــورد در صــورتی کــه وزارت تعــاون و امــور روســتاھا(-١٠٠مــاده 

نکند تصمیم ادغـام در ھـر دو شـرکت یـا اتحادیـه منتفـی شرکتھای تعاونی کارگری) ادغام را تصویب
ھا ادغام در صورتی است کـه ترتیـب قابـل قبـول بسـتانکاران بـرای تصـفیه بـدھیاست. موافقت با

بینی شود ھمچنین تعداد اعضای مخالف با ادغام در حدی باشد که ھر دو شرکت یا اتحادیه پیشدر
بعــد از ادغــام کــافی بــرای انجــام ھــدفھا و مجمــوع اعضــاء باقیمانــده و ســرمایه شــرکت یــا اتحادیــه

اشد.ھای آن ببرنامه
ھای مربوط ظرف یک ماه ھای مدیره شرکتھا یا اتحادیهدر صورت موافقت با ادغام ھیأت-١٠١ماده 

ھا برای ادغام خواھند نمود.مشترک شرکتھا یا اتحادیهالعادهاقدام به دعوت مجمع عمومی فوق
یـه بعـد از العاده مشترک نسبت به تعیین سرمایه شـرکت یـا اتحادمجمع عمومی فوق-١٠٢ماده 

نامــه اجرایــی ایــن قــانون بــر طبــق آیینبازرســان ادغــام ھمچنــین انتخــاب ھیــأت مــدیره و بــازرس یــا
اقدام الزم به عمل خواھد آورد.[49]١

اعضایی که با تصـمیم ادغـام و انتشـار آگھـی آن مخـالف باشـند و از عضـویت تعاونیھـا -١٠٣ماده 
کتبـاً اعـالم دارنـد. شـرکت یـا اتحادیـه مربـوط مستعفی گردند باید ظرف مھلت مقرر مخالفت خـود را

مکلف است بھای سھام آنھا را حداکثر ظرف یک ماه نقداً پرداخت نماید.
العـاده مشـترک را یـا اتحادیـه جدیـد مصـوبات مجمـع عمـومی فوقھیأت مدیره شرکت-١٠٤ماده 

تغییراتی که حاصل شده اسـت بـه ترتیبـی کـه در ھمراه با فھرست اعضاء شرکت یا اتحادیه جدید و
ــور روســتاھا ( ــاون و ام ــرای اطــالع وزارت تع ــرر اســت ب ــانون مق ــن ق ــار و فصــل ســوم ای ــا وزارت ک ی

ی کارگری) و انعکاس در دفاتر ثبت ارسال خواھد داشت.اجتماعی در مورد شرکتھای تعاونامور
با انجام عمـل ادغـام دارایـی و بـدھی شـرکت یـا اتحادیـه جدیـد عبـارت خواھـد بـود از -١٠٥ماده 

ادغـام پـس از وضـع مطالبـات و سـھامی کـه ھای قبـل ازمجموع دارایی و بدھی شرکتھا یا اتحادیـه
بازپرداخت شده است.

ھای تعــاونی ھای تعــاونی روســتایی در شــرکتھا و اتحادیــهشــرکتھا و اتحادیــهادغــام -١٠٦مــاده 
وزارت تعاون و امور روستاھا تھیه و بـه مـورد روستایی دیگر به موجب مقرراتی خواھد بود که وسیله

اجرا گذاشته خواھد شد. 

مالیات شرکتھای تعاونی-فصل نوزدھم 
١٠-١٠٧%

و نسبت بھ بقیھ بھ ترتیب زیر عمل خواھد شد:شودمالیات شرکت وصول می
نسبت به آن قسمت از درآمد که طبـق تصـمیم ارکـان صـالحیتدار شـرکت یـا اتحادیـه بـه عنـوان -١

شـود پـس از وضـع مبلغـی معـادل داده میام برای تقسیم بـین اعضـای شـرکت تخصـیصسود سھ
شش درصد سرمایه منظور شده در آخرین ترازنامه شرکت به نرخ پانزده درصد.

نسبت به آن قسمت از درآمد که طبـق تصـمیم ارکـان صـالحیتدار شـرکت یـا اتحادیـه بـه عنـوان -٢
شود پس از وضع پنج ھـزار ریـال در تخصیص داده میکتمازاد برگشتی برای تقسیم بین اعضاء شر

مورد ھر عضو به نرخ پانزده درصد.
نسبت به بقیه درآمد مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد.-٣

شامل سود سـھام و مـازاد برگشـتی شـرکتھای تعـاونی ٢و ١معافیت موضوع بندھای -١تبصره 
موضوع فصل ھفدھم نخواھد بود.

وجوھی که شرکتھای تعاونی کشاورزی بابت بھای محصول کشاورزی متعلق به اعضـاء -٢تبصره 
اعم از اینکــه بــه عنــوان پــیش پرداخــت یــا مــازاد کننــدشــود پرداخــت میکــه بــه شــرکت تحویــل می



برگشتی باشد مشمول مالیات شرکت نخواھد بود. ایـن وجـوه در محاسـبه درآمـد مشـمول مالیـات 
اھد شد.عضو منظور خوکشاورزی
ــه-٣تبصــره  ــات مــازاد برگشــتی و ســود ســھام اتحادی ــوان علیمالی ــه عن ــاتی ھا ب الحســاب مالی

ھای پرداختـی منظـور و اضـافه الحسـابعلیشرکتھای عضو وصول و موقع محاسبه مالیـات شرکت
دریافتی مسترد خواھد شد.

معافند.ھای تعاونی از پرداخت حق تمبر سھام شرکتھا و اتحادیه-١٠٨ماده 
این قانون که در ١٥ماده ٢و ١ھای تعاونی ذخائر موضوع بندھای در شرکتھا و اتحادیه-١٠٩ماده 

شود.ھزینه محسوب میدفاتر شرکت یا اتحادیه منظور شده است جزء
صـیادان و -کشاورزی و روستایی -اعتبار -مسکن -کنندگان شرکتھای تعاونی مصرف-١١٠ماده 

این قانون معافند.١٠٧مالیات موضوع صدر ماده ھای تعاونی از پرداخت ده درصددیهکلیه اتحا
درآمد شرکتھای تعاونی روستایی متشکل از افراد ساکن حوزه عمل شرکت که به امر -١١١ماده 

سرپرستی وزارت تعاون و امور روستاھا با بانـک کشاورزی مباشرت مستقیم دارند اعم از اینکه تحت
ھای مســکن و اعتبــار و نیــز اتحادیــه-باشــند ھمچنــین شــرکتھای تعــاونی کــارگری مصــرف عمــران 

ھای آنھـا بـه طـور ھا و اتحادیـهھمچنین شرکتھای تعاونی صنایع دسـتی و صـیادان و آموزشـگاهآنھا
باشند.کلی از پرداخت مالیات معاف می

اتھـای مسـتقیم مشـمول معافیـت ھایی که طبق قانون مالیمعافیت درآمد کلیه فعالیت-١١٢ماده 
تعاونی کـه بـه ھمـان فعالیتھـا اشـتغال داشـته ھایشناخته شده است شـامل شـرکتھا و اتحادیـه

باشند نیز خواھد بود.
١٦٧و ١٦٦ھای تعـاونی از پرداخـت مالیاتھـای اضـافی موضـوع مـواد شرکتھا و اتحادیه-١١٣ماده 

باشند.میقانون مالیاتھای مستقیم و اصالحیه آن معاف
ھای تعاونی اعتبار و شرکتھای تعاونی مسکن از لحـاظ مالیـات بھـره شرکتھا و اتحادیه-١١٤ماده 

خواھند بود.١٣٤٥مصوب اسفند ھای مستقیمقانون مالیات٤٥تابع مقررات ماده 
انتقاالت قطعـی و اجـاره واحـدھای مسـکونی از طـرف شـرکتھای تعـاونی مسـکن بـه -١١٥ماده 
ھـای مسـتقیم نخواھـد بـود لکـن در قـانون مالیاتآنھا مشمول مقررات مالیات بر درآمـد امالکاعضاء 

الرأس درآمد مشمول مالیات طبق مقررات بخش مزبور تعیین خواھد شد.موارد تشخیص علی
در مورد رسیدگی به اختالفات مالیاتی شـرکتھای تعـاونی نماینـده وزارت تعـاون و امـور -١١٦ماده 

وزارت کار و امور اجتمـاعی) بـه جـای نماینـده موضـوع و در مورد تعاونیھای کارگری نمایندهروستاھا (
کند.کمیسـیون مجـاز قانون مالیاتھای مستقیم در کمیسیون تشخیص شرکت می٢٤٤) ماده ٣بند (

کنـد و رسـیدگیھایی کـه بـه عمـل ت با توجه به اطالعاتی که از مراجع قانونی مربوط کسب میاس
ھای تعاونی تعدیل کند.مورد شرکتھا و اتحادیهآورد ضرائب مالیاتی مصوب را درمی

ھای تعـاونی در مورد رسیدگی به اختالفات مربوط به بقایای مالیاتی شرکتھا و اتحادیـه-١١٧ماده 
تعاونیھای کارگری نماینده وزارت کـار و امـور اجتمـاعی وزارت تعاون و امور روستاھا و در موردنماینده

قــانون مالیاتھــای مســتقیم در کمیســیون حــل ٣١١مــاده [50]١بــه جــای نماینــده مــذکور در بنــد پ 
کند.شرکت میاختالف
کلیه مقررات مربوط به معافیتھای مالیاتی راجع به شـرکتھای تعـاونی از ھـر قبیـل کـه در -١١٨ماده 

شود. منظور شده است ملغی میاصالحیه آنو١٣٤٥قانون مالیاتھای مستقیم مصوب اسفند 

ھای تعاونیزیان، انحالل و تصفیه شرکتھا و اتحادیه-فصل بیستم 
-١١٩ماده 

نمیتقسیم تأمین نماید و 
شرکت یا اتحادیھ را تقسیم کند.

شود:ھای تعاونی در موارد زیر منحل میشرکتھا و اتحادیه-١٢٠ماده 



کاھش سرمایه به میزانی که ادامه عملیات مقدور و یا صالح نباشـد بـا تصـویب مجمـع عمـومی -١
[51]١العاده.فوق

ای که به موجب اساسنامه، شرکت برای انجام آن تأسیس شده است.اتمام برنامه-٢
العاده.تصمیم مجمع عمومی فوق-٣
یا تعطیـل و عـدم فعالیـت عدم تطبیق عملیات شرکت یا اتحادیه با اساسنامه و مقررات قانونی و -٤

یـا وزارت کـار و امـور اجتمـاعی در مـورد روسـتاھا (در مھلت ھایی کـه وزارت تعـاون و امـور [52]١آن 
دارد.شرکتھای تعاونی کارگری) مقرر می

شـرکت یـا اتحادیـه فعـالیتی نداشـته باشـد ٣و ١در صورتی که به علل مذکور در بندھای -تبصره
ھای کارگری، بـه اجتماعی در مورد شرکتھا و اتحادیهزارت تعاون و امور روستاھا یا وزارت کار و امورو

آن العاده درباره انحالل شرکت یا اتحادیه و تعیین ھیأت تصفیه و اعالمجانشینی مجمع عمومی فوق
تصـمیم مجمـع به ثبت محل اقدام خواھد نمود.این حکم در مواردی نیز که شـرکت یـا اتحادیـه طبـق

به تشـخیص العاده منحل گردیده ولی ھیأت تصفیه تعیین نشده و یا اینکه ھیأت تصفیهعمومی فوق
[53]١وزارت مذکور نتواند به وظایف قانونی خود عمل کند اجرا خواھد شد.

وزارت تعاون و امور روستاھا پیشنھاد انحالل شـرکت ١٢٠ماده ٥در موارد مذکور در بند -١٢١ماده 
و تـا اعـالم نظـر آن داوری در اختالفات تعاونیھـا خواھـد دادیا اتحادیه مربوط را به شورای رسیدگی و

از العـاده بـرای جلـوگیریبینی شده در مجمـع عمـومی عـادی و فوقشورا دارای کلیه اختیارات پیش
عملیات و فعالیتھای خالف قانون شرکت یا اتحادیه مربوط خواھد بود.

شورای رسیدگی و داوری در اختالفات تعاونیھا مکلـف اسـت ظـرف یـک ھفتـه از تـاریخ -١٢٢ماده 
مراتب را به شرکت یا اتحادیه مورد نظر اعالم نماید تـا در پیشنھاد وزارت تعاون و امور روستاھاوصول

اخطار روز از تـاریخ وصـول١٥صورتی که به نظر آن وزارت اعتراض داشـته باشـد دالیـل خـود را ظـرف 
شورا کتباً ارسال دارد.

کلف اسـت رأی خـود را حـداکثر ظـرف شورای رسیدگی و داوری در اختالفات تعاونیھا م-١٢٣ماده 
امور روسـتاھا در مـورد انحـالل صـادر نمایـد، آراء صـادره دو ماه از تاریخ وصول پیشنھاد وزارت تعاون و

االجرا است.قطعی و الزم
با ابالغ تصمیم شورای رسیدگی و داوری در اختالفات تعاونیھا مبنی بر انحالل شـرکت -١٢٤ماده 

انحالل آن و تعیین ھیأت تصفیه کرده و درخواست لغو اون و امور روستاھا اقدام بهیا اتحادیه وزارت تع
ثبت شرکت یا اتحادیه را از اداره ثبت خواھد کرد.

در تصفیه شرکت یا اتحادیه پرداخت تعھدات از محل دارایی آنھا با رعایت تقدم به شرح -١٢٥ماده 
زیر است:

اتحادیه.پرداخت بدھیھای شرکت یا -١
پرداخت سھام اعضاء حداکثر به میزان مبلغ اسمی ھر سھم و سود سھام در صورتی که مانده -٢
بیشتر باشد.تصفیه از حساب ذخیره غیر قابل تقسیم شرکت[54]١
انتقال مانده تصفیه به حساب ذخیره قـانونی غیـر قابـل تقسـیم بـرای اقـدامات مقـرر طبـق ایـن -٣

قانون.
بینـی نشـده اسـت تصفیه امور شرکت یا اتحادیه تعاونی در مواردی که در این قـانون پیش-تبصره

خواھد گرفت.ھای سھامی انجاماساس مقررات قانون شرکتبر

مجازاتھا–فصل بیست و یکم 
-١٢٦ماده 

مصوب مرتکب عملی شود کھ موجب زیان شرکت گردد عالوه بر جبران زیان وارده بھ حبس تأدیبی ھایاین قانون و اساسنامھ
از سھ ماه تا شش ماه محکوم خواھد شد.

از اعضاء ھیأت مدیره و بازرسان و مدیر عامل به مجمـع عمـومی گـزارش خـالف ھر یک-١٢٧ماده 



یا جزای نقدی از ده ھزار ریال تا یکصد ھـزار ریـال واقع بدھد به حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه
و یا به ھر دو مجازات محکوم خواھد شد.

سـان و یـا کارکنـان شـرکتھا و ھر یـک از مـدیران عامـل یـا اعضـای ھیـأت مـدیره یـا بازر-١٢٨ماده 
وجوه و اموال شرکت یا اتحادیه گردد بـه حـداکثر ھای تعاونی مرتکب خیانت در امانت در مورداتحادیه

شود.قانون مجازات عمومی محکوم می٢٤١مجازات مقرره در ماده 
حسـب رسیدگی به اتھام ھر یک از کارکنان سازمانھا و مؤسسات وابسته به دولت که بر-تبصره

ھای تعـاونی را مداخله در اداره امور شرکتھا یا اتحادیهوظیفه سمت نظارت یا سرپرستی یا ارشاد یا
دارند تابع قوانین و مقررات دیوان کیفر کارکنان دولت خواھد بود.

حسابرسانی که درباره نتیجـه حسابرسـی شـرکت یـا اتحادیـه تعـاونی گـزارش خـالف -١٢٩ماده 
شوند.محکوم میماه تا یک سال٦تأدیبی از واقع بدھند به حبس

ھر یک از اعضای شرکتھای تعاونی که با عدم انجـام تعھـد در معاملـه بـا شـرکتی کـه -١٣٠ماده 
بر جبران خسارت به جزای نقدی از پنج ھـزار عضو آن است عامداً به شرکت خسارت وارد کند عالوه

مـورد ایـن مـاده تعقیـب بـا گذشـت مـدعی خصوصـی ریال تا پنجاه ھزار ریال محکوم خواھد شـد در 
شود.میموقوف
وزارت تعاون و امور روستاھا در تعقیب مجرمین و مطالبـه خسـارات ناشـی از جرمھـای -١٣١ماده 
باشد.رسیدگی از ھزینه دادرسی معاف میبینی شده در این قانون در تمام مراحلپیش

رسیدگی به دعاوی مذکور خارج از نوبت به عمل خواھد آمد.-تبصره
پس از صدور کیفر خواست در مورد جرائم منـدرج در ایـن قـانون مراتـب از طـرف مراجـع -١٣٢ماده 

و در این صورت متھم از سمت خود در شرکت یـا شود قضایی به شرکت یا اتحادیه مربوط اعالم می
گردد.  اتحادیه برکنار می

وظایف وزارت تعاون و امور روستاھا در مـورد شـرکتھا و سـازمانھای -فصل بیست و دوم
تعاونی

-١٣٣ماده 
دار وظائف زیر است:عھدهمتناسب با امکانات خود

تعاونی و کمـک مـالی و فنـی بـه تأسـیس و اداره مراکـز آمـوزش و تحقیقـات تربیت کارشناسان-١
تعاونی.

تربیت و تعلیم نیـروی انسـانی مـورد نیـاز شـرکتھا و سـازمانھای تعـاونی ماننـد مـدیران عامـل و -٢
حسابداران و حسابرسان.

ھای ترویج و آموزش برای تفھیم و تعمیم اصول و روشھای تعاونی.اجرای برنامه-٣
تحقیقات آماری و مطالعه درباره فعالیـت تعاونیھـا و اظھـار نظـر و اتخـاذ تصـمیم نھـایی در زمینـه -٤

شود.سازمانھای دولتی و خصوصی تھیه میھا که وسیله سایراجرای طرحھای اساسی تعاونی
اعمال کمکھای فنی و اداری و مالی در موارد الزم به منظور اداره صحیح تعاونیھا.-٥
ــه اساســنامه و آیین-٦ ــهتھی ــرکتھا و نام ــواع ش ــرای ان ــزوم ب ــورد ل ــاتر م ــا و دف ــه و فرمھ ھای نمون

استخدامی کارکنان موظـف در شـرکتھا ھاینامهھای تعاونی و ھمچنین کمک به تنظیم آییناتحادیه
ھای تعاونی.و اتحادیه

تعـاون عملیـات آنھـا مخـالف ھا و سازمانھایی که با به کار بـردن نـام جلوگیری از فعالیت شرکت-٧
تصریح شده است.اصول تعاون و ھدفھایی است که در این قانون 

ــق -٨ ــاونی از طری ــاری ســازمانھای تع ــور آموزشــی و اداری و اعتب ــی در ام ــین خــط مشــی کل تعی
ایـن قــانون) و اجــرای ٢٣مندرج در فصــل پیشـنھاد بــه شـورای عــالی ھمـاھنگی تعاونیھــای کشـور(

ھای تعاونی.ھای تعاونی کشور در رشتهاھنگ کردن کلیه فعالیتتصمیمات آن و ھم
ــاره عملیــات و وظــایف شــرکت-٩ ــن قــانون و ســایر قــوانین موضــوعه درب ــر اجــرای ای ھا و نظــارت ب



ھای تعاونی.اتحادیه
تشکیل تدریجی کنگره تعاونیھای ھر رشته در استانھا و فرمانداریھای کل بـه منظـور کمـک بـه -١٠

ھای مرکزی.اتحادیهھای نظارت و ھماھنگی مناطق وادیهتشکیل اتح
توانـد بـرای نظـارت بـر اداره امـور شـرکتھا و وزارت تعـاون و امـور روسـتاھا عنداالقتضـاء می-تبصره
بینـی شـده در ایـن قـانون بـه اتـاق اصـناف پیشھای تعـاونی تھیـه و توزیـع در حـدود مقرراتاتحادیه

[55]١پایتخت نمایندگی بدھد.

تشکیالت و نظام تعاونی کشور-فصل بیست و سوم 
شود:ھای تعاونی نماینده آن رشتھ است کھ بھ شرح زیرتشکیل میاتحادیھ مرکزی ھر یک از رشتھ-١٣٤ماده 

اتحادیه مرکزی تعاونیھای کشاورزی و روستایی.-١
اتحادیه مرکزی تعاونیھای مصرف.-٢
اتحادیه مرکزی تعاونیھای کار و پیشه.-٣

تشکیالت تعاونی در کشور به شرح زیر خواھد بود:-١٣٥ماده 
در ھر منطقه تعاونی:-الف 

ھای مربوط به منظور توسعه عملیات اقتصادی.انواع شرکتھای تعاونی و اتحادیه-١
گانه.ھای سهاتحادیه نظارت و ھماھنگی تعاونیھای رشته-٢
ھای اعتباری موضوع فصل ھفتم این قانون.اتحادیه-٣
سازمان اداری وزارت تعاون و امور روستاھا.-٤

[56]١تشکیالت تعاونی مرکزی: -ب 
سازمان مرکزی تعاون-١
سازمان مرکزی تعاون روستایی.-٢
شورای عالی ھماھنگی تعاونیھای کشور.-٣
شورای رسیدگی و داوری در اختالفات تعاونیھا.-٤
بانک تعاون کشاورزی ایران.-٥
اتحادیه مرکزی تعاونیھای کار و پیشه.-٦
روستایی.اتحادیه مرکزی تعاونیھای کشاورزی و -٧
اتحادیه مرکزی تعاونیھای مصرف.-٨

شورای عالی ھماھنگی تعاونیھای کشور که دبیرخانه و محـل تشـکیل جلسـات آن در -١٣٦ماده 
ریاست وزیر تعاون و امـور روسـتاھا و بـا عضـویت مقامـات وزارت تعاون و امور روستاھا خواھد بود، به

گردد:زیر تشکیل می
حادیه مرکزی تعاونیھای کشاورزی و روستایی.رییس ھیأت مدیره ات- 
رییس ھیأت مدیره اتحادیه مرکزی تعاونیھای مصرف.-
رییس ھیأت مدیره اتحادیه مرکزی تعاونیھای کار و پیشه.-
[57]١رییس بانک تعاون کشاورزی ایران. -
[58]١رییس سازمان مرکزی تعاون.-
رییس کل بانک رفاه کارگران.-
رییس ھیأت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران.-
نماینده وزارت کار و امور اجتماعی.-
یک نفر کارشناس تعاونی به انتخاب وزیر تعاون و امور روستاھا.-

ھای مرکزی تعاونیھا تشکیل نشده است وزیـر تعـاون و امـور روسـتاھا قـائم مادام که اتحادیه-تبصره 
مقام آنھا در جلسات شورا خواھد بود.

نامه وظائف شورای عالی ھماھنگی تعاونیھای کشـور از طـرف دبیـر شـورا تھیـه و آیین-١٣٧ماده 



شود.پس از تصویب شورا به مورد اجرا گذاشته می
ھـای کشـور خواھـد رییس سازمان مرکـزی تعـاون دبیـر شـورای عـالی ھمـاھنگی تعاونی-تبصره

][١59بود.
دادسـتان -شورای رسیدگی و داوری در اختالفات تعاونیھا بـا شـرکت نماینـده قضـایی -١٣٨ماده 

سـه نفـر -نماینـده وزارت کـار و امـور اجتمـاعی -نماینـده وزارت تعـاون و امـور روسـتاھا -کل کشور 
مرکـزی تعاونیھـا ھایکارشناس تعاونی به انتخاب وزیر تعـاون و امـور روسـتاھا و نماینـدگان اتحادیـه

ــا تشــکیل) بــه منظــور اعــالم نظــر در مــواردی کــه در ایــن قــانون و آیینپــس از( نامــه اجرایــی آن و ی
شود.میھای تعاونی تصریح شده است تشکیلاساسنامه شرکتھا و اتحادیه

شورا برای ھر دوره یکساله رییس و دبیر خود را از بین اعضاء انتخاب خواھد کرد.-١تبصره 
نامـه وظـایف محل تشکیل جلسات شورا وزارت تعاون و امور روستاھا خواھـد بـود و آیین-٢بصره ت

[60]١د.شومورد اجرا گذارده میآن توسط دبیر شورا تھیه و پس از تصویب شورا به

ھای تعاونیحسابرسی شرکتھا و اتحادیه-فصل بیست و چھارم 
-١٣٩ماده 

آیینتواند طبقحال می
کور بدھد و یا این اجازه را برای ادوار بعدی تمدید کند.مذھای معین بھ اتحادیھ ھماھنگی را برای دوره

وزارت تعاون و امور روسـتاھا بـا مشـاھده نقـص یـا تخلفـی در کـار حسابرسـی اتحادیـه -١تبصره 
اجازه قبلی را لغو کند.تواند در ھر ھنگامنظارت و ھماھنگی مربوط می

در مورد حسابرسی شرکتھای تعاونی کارگری وزارت تعاون و امور روستاھا به وزارت کار -٢تبصره 
وظیفه خواھـد داد تـا طبـق ضـوابط مصـوب شـورای عـالی و امور اجتماعی نمایندگی برای انجام این

ـــور  ـــاون و ام ـــه وزارت تع ھمـــاھنگی تعاونیھـــای کشـــور حسابرســـی را انجـــام داده و نتیجـــه را ب
دارد.اعالمروستاھا

ای از ترازنامـه ھـر سـال یـا دوره مـالی و ھای تعاونی موظفند نسخهشرکتھا و اتحادیه-١٤٠ماده 
ــوط را حــداکثر ظــرف یک ــان دوره مرب ــه نظــارت و حســاب ســود و زی ــه اتحادی ھفتــه پــس از تنظــیم ب

ھمــاھنگی مربــوط و در صــورتی کــه ایــن اتحادیــه تشــکیل نشــده باشــد بــه اداره کــل تعــاون و امــور
اداره کار و امور اجتماعی در مورد شرکتھای تعاونی کارگری) ارسال دارند.یاروستاھای محل (

ای خواھـد بـود کـه از طـرف نامـهھای تعـاونی طبـق آیینحسابرسی شرکتھا و اتحادیه-١٤١ماده 
گذاشته خواھد شد. وزارت تعاون و امور روستاھا تنظیم و به مورد اجرا

مقررات مختلف-فصل بیست و پنجم
-١٤٢ماده 

تدریج وضع خود را با این قانون تطبیق خواھند داد.تعاون و امور روستاھا بھ
ود جزء مطالبات ممتازه است.ھای تعاونی از اعضاء خمطالبات شرکتھا و اتحادیه-١٤٣ماده 
الثبت و نصف تعرفه آگھی ثبت در روزنامه ھای تعاونی از پرداخت حقشرکتھا و اتحادیه-١٤٤ماده 

رسمی کشور معافند.
ھای وزارت تعاون و امـور روسـتاھا نمونـه دفـاتر مـالی و حسـابداری شـرکتھا و اتحادیـه-١٤٥ماده 

دارایی به جای دفاتر قـانونی مقـرر در قـانون تجـارت ز تأیید وزارتتعاونی را تھیه خواھد کرد که پس ا
در اختیار آنھا قرار گیرد و دفاتر مذکور در حکم دفاتر قانونی خواھد بود.

ــاده  ــرکت- ١٤٦م ــور ش ــف در اداره ام ــه تخل ــورت مالحظ ــور روســتاھا در ص ــاون و ام ھا یــا وزارت تع
اعضاء ھیـأت مـدیره یـا مـدیر عامـل یـا بازرسـان یا چند نفر ازھای تعاونی و یا در مواردی که یک اتحادیه

بینـی شـده بـرای مجمـع عمـومی قادر به انجام وظایف خود نباشند با استفاده از کلیـه اختیـارات پیش



تواند شرکت یـا اتحادیـه مـذکور را منحـل کنـد یـا اعضـاء العاده شرکت یا اتحادیه مربوط میفوقعادی و
و در غیر این صورت به طور موقت تـا تشـکیل شین آنان را در درجه اول از بین اعضاءمزبور را برکنار و جان

ھای تعـاونی مجمع عمومی از اشخاص صاحب صالحیت دیگر تعیین نماید. در مـورد شـرکتھا و اتحادیـه
ایـن قـانون) نسـبت بـه تعیـین ھیئـت مـدیره ومـدیرعامل و ٩٠ومـاده ١٨کارگران (موضـوع تبصـره مـاده 

[61]١ا نظر وزارت کار وامر اجتماعی اقدام خواھد شد.بازرسان ب
صرف کادر نیروھای مسلح شاھنشاھی از شمول این قانون مستثنی سازمان تعاون م-١٤٧ماده 

ھای مخصـوص بـه نامهمقررات و اساسنامه و آییناست و وظایفی را که بر عھده دارد مستقالً طبق
خود انجام خواھد داد.

کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قـانون ملغـی اسـت و در قـوانین بعـدی نیـز نسـخ یـا -١٤٨ماده 
اصالح مواد و مقررات این قانون باید صریحاً قید شود.

این قانون به مدت پنج سال به صورت آزمایشی اجرا خواھد شد و ھر گاه در ایـن مـدت -١٤٩ماده 
تحقیقات انجام شده وسـیله مرکـز تحقیقـات روسـتایی نتایجوزارت تعاون و امور روستاھا با توجه به 

تحقیقات ھای سھامی زراعی) که از این پس مرکزقانون تشکیل شرکت١٥موضوع ماده این وزارت (
وزارت تعاون و امور روستاھا نامیده خواھد شد تغییـرات و اصـالحاتی را در ایـن قـانون الزم تشـخیص 

نمایــد و ایــن عاون و امــور روســتاھای مجلســین تقــدیم میتھایدھــد جھــت تصــویب بــه کمیســیون
تغییرات و اصالحات پس از تصویب قابل اجراست.

دولت مکلف است در پایان مدت پـنج سـال الیحـه نھـایی را جھـت تصـویب مجلسـین تقـدیم نمایـد، 
االجرا الزمقانون و مصوبات کمیسیونھای مذکور مادام که الیحه نھایی به تصویب نرسیده مقررات اين

خواھد بود.
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