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 موسسه حقوقی و داوری دادخواهان عدالت –های تعاونی قانون  شرکت 

 تعاریف - اول فصل

 

 زیر شرح به قانون این اجرای نظر از است شده دهبر کار به قانون این در که اصطالحاتی - 6 ماده

 :شودمی تعریف

 

 حقوقی یا حقیقی شخص اینکه از اعم سهم صاحب هر تعاونی هایاتحادیه و هاشرکت در: عضو - 6

 .شودمی نامیده اتحادیه یا شرکت عضو باشد

 

 ذکر اساسنامه در آن میزان که است تعاونی اتحادیه یا شرکت یک سرمایه از واحدی سهم: سهم - 1

 .شودمی

 

 یمال دوره یک در تعاونی اتحادیه یا شرکت یک معامالت و عملیات از که است مبلغی: ویژه درآمد - 3

 .شودمیحاصل استهالکات و هاهزینه وضع از پس

 

 سهم هر به سال هر در که است تعاونی اتحادیه یا شرکت ساالنه ویژه درآمد از مبلغی: سهم سود - 4

 .شودمی داده اصاختص

 

 به عضاءا بین تقسیم برای که است تعاونی اتحادیه یا شرکت ویژه درآمد از مبلغی: برگشتی مازاد - 1

 داده اختصاص قانون این مقررات حدود در تعاونی اتحادیه یا شرکت با آنها معامالت میزان تناسب

 .شودمی

 

 .باشد باغداری یا و زراعی عملیات یلهوس به محصول تولید او اصلی حرفه که کسی: کشاورز - 1

 



 

ه | 2 ح ف ص  

www.Dadkhahan.com 

 

 موسسه حقوقی و داوری دادخواهان عدالت –های تعاونی قانون  شرکت 

 .باشد طیور یا و دام پرورش یا تولید او اصلی حرفه که کسی: دامدار - 7

 

 به االک تولید به اقدام خود وسایل و سرمایه و شخصی کار نیروی کمک با که کسی: حرفه صاحب - 8

 .کندمی درآمد کسببرای معین خدمت عرضه یا فروش منظور

 

 بدین و عرضه را خدماتی یا خدمت الزم، وسائل با یا و وسائل بدون که کسی: آزاد غلش صاحب - 1

 .کندمی درآمد کسب وسیله

 

 .شودمی اعالم و مشخص اقتصاد وزارت وسیله به که است صنایعی کوچک صنایع - 60

 

  

 

 کلیات - دوم فصل

 

 نیازمندیهای رفع منظور هب که حقوقی یا حقیقی اشخاص از است شرکتی تعاونی شرکت - 1 ماده

 آنان همکاری و متقابل کمک و خودیاری طریقاز اعضاء اجتماعی و اقتصادی وضع بهبود و مشترک

 .شودمی تشکیل است مصرح قانون این در که اصولی موافق

 

 .باشد کمتر عضو 7 از نباید تعاونی شرکت اعضای تعداد - تبصره

 

 ملع حوزه در آنها سکونت یا فعالیت محل که اشخاصی تمام برای تعاونی شرکت در عضویت - 3 ماده

 .است آزاد باشند داشته احتیاج شرکتخدمات از قسمتی یا تمام به و باشد شرکت
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 .باشدمی سهم یک الاقل بهای تمام پرداخت و خرید تعاونی شرکت در عضویت شرط - 4 ماده

 

 سبب هب مگر باشد داشته وجود نباید شرکت رد عضویت برای محدودیتی یا تبعیض هیچگونه - 1 ماده

 شده صریحت اساسنامه در اینکه بر مشروط شرکت امکانات ووسائل و تأسیسات فنی ظرفیت کفایت عدم

 .باشد

 

 غیمبل پرداخت سهام خرید بر عالوه را جدید اعضای قبول شرط شرکت اساسنامه در توانمی - تبصره

 افیاض خدمات انجام برای شرکت امکانات یا و وسائل توسعهههزین با متناسب عضویت حق عنوان به

 .کرد موکول

 

 او سهام یا سهم بهای و کرد منع را آن تواننمی و است اختیاری شرکت از عضو هر خروج - 1 ماده

 برای. گردد پرداخت نقدا   شرکت از عضو خروج تاریخاز سال یک ظرف باید اسمی ارزش به حداکثر

 .نمود بینیپیش شرایطی اساسنامه در توانمی شرکت از شده خارج وعض مجدد پذیرش

 

 شرکت امور اداره برای اعضا جمعی اراده ابراز و تصمیم اتخاذ مرجع عالیترین عمومی مجمع - 7 ماده

 جلسه دستور موضوع درباره را خود رأی و رسانند هم بهحضور دارند حق اعضاء تمام آن در که است

 .است رأی یک دارای فقط سهام تعداد از نظر قطع عضو هر عمومی مجمع در. بدهند مجمع

 

 در رأی دادن و حضور برای را خود حق از استفاده تواندمی تعاونی شرکت اعضای از یک هر - 8 ماده

 خود بررأی عالوه تواندنمی عضوی هیچ لکن کند، واگذاروکالت با دیگر عضو یک به عمومی مجمع

 .باشد داشته وکالت اب رأی سه از بیش
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 است ممکن عضو زیاد تعداد یا و وسیع عمل حوزه با تعاونی شرکتهای عمومی مجامع در - 1 ماده

 هب شرکت فعالیت مختلف هایحوزه در اعضاء منتخبنمایندگان یا نماینده وسیله به رأی حق اعمال

 در که نحویبه حوزه همان عامالتم مجموع و اعضا تعداد از ترکیبی یا و حوزه هر در عضو تعداد نسبت

 .شود انجام شد خواهد مقرر اساسنامه

 

 میزان به محدود عضو هر مسئولیت و نام با آن سهام و نامحدود تعاونی شرکت سرمایه - 60 ماده

 .است نموده تعهدیا و خریداری شرکت سرمایه از که است سهمی

 

 و بود خواهد دولتی قرضه اوراق بهره نرخ حداکثر معادل تعاونی هایشرکت سهام ساالنه سود -6تبصره

 ورام و تعاون وزارت پیشنهاد به سهام ساالنه سود نباشدجریان در دولتی قرضه اوراق که صورتی در

 خالص درآمد میزان که مواردی در. شد خواهد اعالم اجرا جهت و تعیین وزیران هیأت تصویب و روستاها

 امسه صاحبان عمومی مجمع ننماید تبصره این مفاد اساس بر را سهام سود پرداخت تکافوی شرکت

  .نمود خواهد اقدام آن سهام سود مقدار تعیین به نسبت مربوطتعاونی شرکت

 

 عدادت افزایش یا و جدید اعضای وسیله به سهام خرید طریق از تعاونی شرکت سرمایه افزایش - 1تبصره

 .گیردمی صورت شرکت قبلی اعضای سهام

 

 تعیین شرکت با او معامالت امکان نسبت به اساسنامه در توانمی را عضو هر سهام میزان - 66 هماد

 .کند تجاوز سرمایه کل هفتم یکاز نباید عضو یک سهام میزان حال هر در و نمود

 

 ستیننخ استثنای به را عضو هر شده خریداری سهام بهای پرداخت توانمی اساسنامه موجب به - تبصره

 تعهدی مبلغ دهم یک از قسط هر که معین مدت با اقساطبه است نقدی که شرکت از خریداری سهم

 از تیبرگشمازاد و پرداختی مبلغ نسبت به سهام سود پرداخت صورت این در دانست مجاز نباشد کمتر

 یهتصف هب است موکول گیردمی تعلق عضویت تاریخ از قانون این مقررات موافق که عضو معامالت بابت

 .خریداریسهام بابت او تعهدی اقساط تمام
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 .نیست مجاز شرکت عضو غیر به تعاونی شرکت سهام انتقال - 61 ماده

 

 نآ تعهدات یا بدهی تضمین عنوان به تعاونی شرکت اعضای از یک هر سهام که صورتی در - 63 ماده

 مشمول ارانبستانک طلب استیفای ترتیب شود بازداشت قانونیمراجع طریق از بستانکاران قبال در عضو

 اعضایی از را خودطلب تواندمی تعاونی شرکت. بود خواهد قانون این در مذکور سهام بازپرداخت مقررات

 یا و سهام بابت آنها مطالبات کل از کارهاطلب سایر به نسبت تقدم حق با اندشده خارج شرکت از که

 .کند برداشت شرکت در آنها هایپردهس یا و مربوط برگشتی مازاد همچنین آن، سود

 

 وضع زا پس ترتیب به باشد تقسیم قابل اساسنامه موافق که صورتی در شرکت ویژه درآمد - 64 ماده

 ره معامالت میزان تناسب به برگشتی مازاد صورت بهقانون این مقررات مطابق سهام سود و هاذخیره

 .است تقسیم قابل شرکت با عضو

 

 باشد آزاد معامالت نوع این اساسنامه موافق که صورتی در اعضاء غیر با معامالت از حاصل برگشتی مازاد

 .شودمی منتقل شرکت تقسیم قابل غیر قانونیذخیره حساب به و نیست اعضاء به تقسیم قابل

 

 منظور مربوط حسابهای به و کسر زیر مبالغ تعاونی شرکتهای ساالنه ویژه درآمد محل از - 61 ماده

 :شودیم

 

 .تقسیم قابل غیر قانونی ذخیره حساب به درصد 61 حداقل - 6

 

 تا بند این در مندرج ذخیره حساب در اعضاء با معامالت از حاصل درآمد محل از مربوط مبالغ احتساب

 شرکت اخیر سال سه سرمایه معدل میزان به مذکوردرآمدهای از حاصل ذخیره کل مبلغ که زمانی

 تشرکمجاز درآمدهای سایر و اعضاء غیر با معامالت از حاصل مبالغ ولی بود خواهد میالزا باشد نرسیده
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 رغی قانونی ذخیره حساب به سالهمذکورهمه معدل رعایت بدون باشد آن جاری عملیات حدود از خارج که

 .شودمی منتقل تقسیم قابل

 

 رد مربوط تعاونی منطقه در عاونت آموزش و تعلیمات توسعه برای ساالنه ویژه درآمد از درصد سه - 1

 انیزم تا و مربوطه رشته مرکزی و ایمنطقه هماهنگیو نظارت تعاونی اتحادیه اختیار در کشور سراسر

 موجب هب تا شودمی گذاشته روستاها امورو تعاون وزارت اختیار در اند،نشده تشکیل مزبور هایاتحادیه که

 تعاونیهای همآهنگی عالی شورای تصویب به و شودمی نظیمت وزارت آن وسیله به که اینامهآیین

 ورام و کار وزارت را مزبور درصد سه کارگری تعاونی شرکتهای مورد در. برسد مصرف به رسدمیکشور

 .رسانید خواهد کارگران تعاونی تعلیمات و آموزش مصرف به و دریافت اجتماعی

 

 .شدبا شده مقرر اساسنامه در که دیگری ذخایر - 3

 

 به صفیهت از پس شرکت تقسیم قابل غیر قانونی ذخیره حساب مانده تعاونی شرکت انحالل با - 61 ماده

 ویبتص به و تهیه وزارت آن وسیله به که اینامهآیین موجببه و روستاها امور و تعاون وزارت پیشنهاد

 یا تشرکتقسیم قابل غیر قانونی ذخیره وجوه به یا رسدمی کشور تعاونیهای هماهنگی عالی شورای

 رفمص به یا و شودمی داده انتقال کنندمی فعالیت مربوط حوزه در مقاصد همان با که تعاونی اتحادیه

 موضوع کارگری تعاونی شرکتهای مورد در مگر رسید خواهدحوزه همان المنفعهعام و اجتماعی امور

 عالی شورایتصویب و اجتماعی امور و ارک وزارت پیشنهاد به بنا مربوط مصارف که 68 ماده تبصره

 .شد خواهد معین کشور تعاونیهای هماهنگی

 

 :است زیر ارکان دارای تعاونی شرکت - 67 ماده

 

 .عمومی مجمع - 6
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 .مدیره هیأت - 1

 

 .بازرسان یا بازرس - 3

 

 :شودمی بندیطبقه زیر شرح به تعاونی رشته سه در تعاونی شرکتهای انواع - 68 ماده

 

 .روستایی و کشاورزی تعاونیهای شامل: کشاورزی رشته - 6

 

 .هاآموزشگاه و اعتبار - مسکن - کنندگانمصرف تعاونیهای شامل: مصرف رشته - 1

 

 کوچک، عصنای تعاونیهای دستی، صنایع و حرف تعاونیهای کار، تعاونیهای شامل: پیشه و کار رشته - 3

 .صیادان تعاونیهای و آزادشاغلم تعاونیهای توزیع، و تهیه تعاونیهای

 

 گرانکار عضویت با که "پیشه و کار" یا "مصرف" هایرشته در تعاونی شرکتهای از یک هر - 6 تبصره

 سازمان نزد شرکت اعضای چهارم سه حداقل و شودتشکیل حرف و خدمات و صنایع کارکنان سایر و

 .شودمی اندهخو کارگری تعاونی شرکت باشند بیمه اجتماعی هایبیمه

 

 گانه سه هایرشته از یا رشته یک از تعاونی هایشرکت انواع عملیات و هاهدف بین جمع - 1 تبصره

 مجوز محلی مقتضیات و خاص شرایط و احوال و اوضاعسبب به که بود خواهد ممکن صورتی در فوق

 هایهاتحادیعضویت توانندمی هاشرکت این و باشد شده تحصیل روستاها امور و تعاون وزارت از قبال  آن

 .باشند داشته نیز را مربوط هایرشته تعاونی
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 تعاونی شرکتهای ثبت و تشکیل - سوم فصل

 

 مذکور مجمع در. گرددمی تشکیل مؤسس عمومی مجمع تصمیم طبق تعاونی شرکت - 61 ماده

 ناولی همچنین و رسدمی تصویب به جلسه در حاضر اعضاء اکثریت رای با و مطرح شرکت اساسنامه

 به رکتش ثبت مأموریت و انتخاب حاضر اعضاء نسبی اکثریت با شرکت بازرسان یابازرس و مدیره هیأت

 .شودمی داده باشند کرده اعالم کتبا  را خود قبولی که ایمدیره هیأت

 

 .باشد 7 از کمتر نباید اساسنامه با موافق اعضاء تعداد مؤسس مجمع جلسات در - تبصره

 

 عما نباشند موافق مؤسس عمومی مجمع مصوبات با که شرکت تشکیل داوطلبان از عده آن - 10 ماده 

 شکیلت از پس هفته یک که صورتی در باشند نیافتهیا یافته حضور مؤسس عمومی مجمع در اینکه از

 ریدخبرای که را مبالغی و خود عضویت تقاضای استرداد حق نمایند، اعالم کتبا  را خود مخالفت مجمع

 سهام هوجو کسر از پس مبلغی به تعاونی شرکت سرمایه صورت این در - دارند اندپرداخته سهام یا سهم

 .رسید خواهد ثبت به اشخاص گونه این

 

 امضاهای معرفی از بعد بالفاصله ماده این در مذکور داوطلبان سهام بابت پرداختی وجوه - 6 تبصره

 .گردد مسترد باید شرکت مجاز

 

 وزارت شود رد قطعی طور به قانون این 14 ماده طبق شرکتی ثبت تقاضای که صورتی در - 1 تبصره

 توردس بالفاصله( کارگری تعاونی شرکتهای مورد در اجتماعیامور و کار وزارت یا) روستاها امور و تعاون

 .داد خواهد را عضویت داوطلبان پرداختی وجوه استرداد
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 عضویت داوطلبان وسیله به سهام بهای پرداخت تاریخ از ماه شش ظرف که یصورت در - 3 تبصره

 زارتو به خود پرداختی وجوه استرداد برای تواندمیسهمی صاحب هر نشود اقدام شرکت ثبت به نسبت

 رد نماید،مراجعه اجتماعی امور و کار وزارت به کارگری تعاونی شرکتهای مورد در و روستاها امور و تعاون

 .داد خواهد را مذکور وجوه استرداد دستور بالفاصله مربوط وزارت صورت این

 

 هر همچنین عامل مدیر و بازرسان یا بازرس و مدیره هیأت و مؤسس اعضای نام و اساسنامه - 16 ماده

 وزارت أییدت و قانون این در مقرر تشریفات رعایت با تعاونیهایاتحادیه و شرکتها در بعدی تغییرات گونه

 ثبت هب اتحادیه یا شرکت اصلی مرکز ثبت اداره در قانون مقررات با تطبیق نظر از روستاها امور و عاونت

 واهدخ انجام اجتماعی امور و کار وزارت تأیید با شرکت ثبت کارگری تعاونی شرکتهای مورد در .رسدمی

 .برساند هاروستا امور و تعاونوزارت اطالع به کتبا  را مراتب باید وزارت آن و شد

 

 :باشد زیر نکات شامل باید قانون این مقررات به توجه با تعاونی شرکت اساسنامه - 11 ماده

 

 .شرکت عملیات حوزه و مدت - شرکت نشانی و اصلی مرکز -( تعاونی کلمه قید با) نام - 6

 

 .شرکت عملیات حدود و موضوع - 1

 

 - اخراج) عضویت از خروج - عضویت قبول عدم یا قبول به مربوط مقررات - عضویت شرایط - 3

 .اعضاء مسئولیت - اعضاء تعهداتو حقوق -( عضویت ترک یا و فوت - استعفا

 

 ممکن عضو یک که سهامی میزان و تعداد حداکثر - سهم هر ارزش - اولیه سهام تعداد و سرمایه - 4

 .ضوع طرف از نمایندگی یا التوک به مربوط مقررات -سهام انتقال یا بازپرداخت - باشد داشته است
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 دستور به راجع مقررات - مجامع دعوت به مربوط االجلضرب و عمومی مجامع به مربوط مقررات - 1

 .جلسه دو بین فاصله و آن تشکیل براینصاب حد و عمومی مجامع جلسات

 

 مربوط مقررات و( تفو و استعفا عزل، وظایف، انتخاب، نحوه تعداد،) بازرسان و مدیره هیأت اعضای - 1

 ینتعی همچنین و آنان مسئولیتهای و اختیارات حدود مجاز و امضای صاحبان تعیین آنان، جلسات به

 .شرکت احتیاج بر زائد وجوه از استفاده نحوه و بانکی حساب افتتاح برای گیرندهتصمیم مرجع

 

 و مدیره هیأت زارشهایگ و شرکت زیان و سود حساب و ترازنامه تنظیم مقررات - مالی سال - 7

 .شرکت حسابرسی - شرکت عملیاتو مخارج بودجه - هابرنامه و طرحها و بازرسان

 

 .ذخایر سایر و تقسیم قابل غیر قانونی ذخیره درباره شرکت عمل طرز - 8

 

 .برگشتی مازاد و سهام ساالنه سود - 1

 

 .احتمالی زیان درباره شرکت عمل طرز - 60

 

 .اعضاء به شرکت تصمیمات آگهی و اعالم چگونگی -66

 

 .تعاونی هایاتحادیه و تعاونی شرکتهای سایر در شرکت عضویت به راجع مقررات -61

 

 .اساسنامه تغییر به مربوط مقررات -63
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 .شرکت تصفیه طرز و انحالل موارد -64

 

 .آن ضوابط و دیگر تعاونی شرکت با ادغام امکان -61

 

 وافقتم با اعضاء شخصی و ایحرفه نیازمندیهای رفع منظور به تولیدی مؤسسات در گذاریسرمایه -61

 .روستاها امور و تعاون وزارت

 

 و دکن رد را تعاونی شرکت ثبت تقاضای زیر دالئل به تواندمی روستاها امور و تعاون وزارت - 13 ماده

 توزار عهده بر وظیفه این کارگری تعاونی شرکتهای مورددر. دارد اعالم شرکت به مستدال  را خود نظر

 .است اجتماعی امور و کار

 

 .قانون این مقررات با شرکت اساسنامه تطبیق عدم -6

 

 .قانون این در مقرر تعاونی شرکتهای انواع هدفهای و مقاصد با شرکت هدفهای تطبیق عدم -1

 

 وزارت یا و وستاهار امور و تعاون وزارت طرف از آن ثبت درخواست که تعاونی شرکت گاه هر - 14 ماده

 تاریخ از روز ده ظرف تواندمی باشد داشته اعتراض مذکور تصمیمبه است شده رد اجتماعی امور و کار

 و ثبت تقاضایبه مربوط مدارک و دالئل با همراه را خود اعتراض مربوط وزارت نظر اعالم وصول

 ذکورم هایتعاونیاختالفات در ریداو و رسیدگی شورای به ثبت تقاضای رد به دائر نظر اعالم رونوشت

 .است االجراالزمو قطعی مذکور شورای نظر. دارد ارسال قانون این در

 

 هب شاهنشاهی کشور رسمی روزنامه در آگهی وسیله به اساسنامه تغییرات و شرکت ثبت - 11 ماده

 یکی در لزوم ورتص در شاهنشاهی کشور رسمی روزنامهبر عالوه تواندمی شرکت. رسدمی عموم اطالع
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 غییراتت یاو ثبت شرکت، مرکز عمومی معابر در آگهی الصاق با یا و تعاونی نشریات یا و محلی جراید از

 ره،مدی هیأت تغییر اعالم برای شاهنشاهی کشور رسمی روزنامه در آگهی انتشار.دارد اعالم را اساسنامه

 .نیست الزامی عامل مدیر و بازرسان

 

 رسمی مهروزنا در آن تغییرات و شرکت ثبت آگهی انتشار روستایی تعاونی هایشرکت مورد در - تبصره

 .نیست لزوم مورد جرائد و کشور

 

 

 

 عمومی مجمع - چهارم فصل

 

 یا مقامات درخواست اساس بر یا مدیره، هیأت اعضای اکثریت تصمیم با عمومی مجامع - 11 ماده

 :شودمی شکیلتبه دعوت مدیره هیأت وسیله به زیر اشخاص

 

 .بازرسان اکثریت یا بازرس - 6

 

 .شرکت اعضای پنجم یک - 1

 

 .روستاها امور و تعاون وزارت - 3

 

 .کارگری تعاونی هایشرکت مورد در اجتماعی امور و کار وزارت - 4
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 دعوت به نسبت درخواست وصول تاریخ از روز 10 مدت ظرف مدیره هیأت که صورتی در - تبصره

 شرکتهای مورد در اجتماعی امور و کار وزارت یا) روستاهاامور و تعاون وزارت نکند اقدام عمومی مجمع

 ستا نظرمورد که موضوعاتی یا موضوع به رسیدگی برای را عمومی مجمع مستقیما  ( کارگری تعاونی

 .کرد خواهد دعوت

 

 روز پانزده حداقل باید نآ تشکیل محل و ساعت و روز و دستور قید با عمومی مجامع دعوت - 17 ماده

 عمل وزهح معابر و مراکز در آگهی الصاق یا و محلی جراید درآگهی انتشار وسیله به جلسه تشکیل از قبل

 .گیرد انجام کتبی دعوتنامه یا و شرکت کار محل و

 

 افتتاح مدیره هیأت اعضای از یکی او غیاب در و مدیره هیأت رییس را عمومی مجمع جلسه - 18 ماده

 از اظرن نفر سه و منشی یک رییس، نایب یک و رییس یکانتخاب برای ابتدا مجمع جلسه در. کندمی

 .شد خواهد اقدام اعضا میان

 

 وسیله به شودمی تشکیل و دعوت قانون این 11 ماده تبصره مفاد طبق که عمومی مجمع - تبصره

 .شدخواهد افتتاح جلسه در حاضر عضو ترینمسن

 

 دفتر در مجمع منشی توسط آن در متخذه تصمیمات و عمومی مجامع جلسات ورتص - 11 ماده

 لهوسی به آن رونوشت و رسید خواهد نظار و مجمع منشیو رییس امضای به و شودمی ثبت مخصوصی

 .گرددمی ابالغ مدیره هیأت به مجمع رییس

 

 محفوظ شرکت در عینا  همواره باید شرکت اسناد عنوان به عمومی مجامع جلسات صورت - تبصره

 .بماند
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 موارد یا مورد عمومی مجمع تشکیل از قبل روز پنج ظرف منتهی تواندمی اعضاء از یک هر - 30 ماده

 همان در طرح برای است شده قید عمومی مجمع تشکیلدعوتنامه در که موضوعاتی از غیر دیگری

 فمکل مجمعکنندهدعوت مقام و کند دپیشنها است کرده دعوت را عمومی مجمع که مقامی توسط مجمع

 انهم تنفس از بعد جلسه دستور در تصویب صورت در تا کند طرح مجمع در را مربوط پیشنهاد است

 موکول اعضاء از یک هر طرف از مجمع جلسات در جدید موضوعهر طرح پیشنهاد و گیرد قرار مجمع

 تصمیم اتخاذ مورددو هر در و جلسه در حاضر اعضاء اکثریت تصویب و مجمع رییس موافقت به است

 لسهج به شودمی پیشنهاد مجمع به شده آگهی جلسه دستور بر عالوه که موضوعاتی یا موضوع درباره

 یلتشک( اعضاء از دعوت با) روز سی از تر دیر و روز بیست از زودتر نبایدکه مجمع همان تنفس از بعد

 سهرییهیأت گردد تعطیل تنفس عنوان به عمومی جمعم جلسه که صورتی در. شد خواهد موکول گردد

 است شده انتخاب تنفس اعالماز قبل مجمع جلسه در که بود خواهد همان بعد جلسه در عمومی مجمع

 جای به صورت این در که باشند نشده حاضر عمومی مجمع در آنان از نفر چند یا یک اینکه مگر

 .شد خواهند انتخاب دیگریافراد غائب اشخاص

 

 :شودمی تشکیل زیر صورت سه به تعاونی شرکت عمومی مجمع - 36 ماده

 

 .قانون این سوم فصل موضوع مؤسس عمومی مجمع - 6

 

 .عادی عمومی مجمع - 1

 

 .العادهفوق عمومی مجمع - 3

 

 شرکت مالی سال پایان از پس ماه شش ظرف بار یک سالی حداقل عادی عمومی مجمع - 31 ماده

 طور به را عادی عمومی مجمع سال از موقع هر در توانمی مقتضی موارد در و دشومی تشکیل

 .داد تشکیل العادهفوق
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 :است زیر شرح به عادی عمومی مجمع وظایف - 33 ماده

 

 .آنها از یک هر تغییر یا و بازرسان یا بازرس و مدیره هیأت انتخاب - 6

 

 أتهی گزارش استماع از پس شرکت زیان و سود حساب و ترازنامه درباره تصمیم اتخاذ و رسیدگی - 1

 .بازرسان و مدیره

 

 .شرکت حسابرسی نتایج اساس بر حسابرسان پیشنهادهای و گزارشها درباره تصمیم اخذ - 3

 

 حقوق برای الزم معیارهای و ضوابط تعیین و بودجه تصویب و شرکت هایبرنامه و مشی خط تعیین - 4

 .(مدیره هیأت پیشنهاد به بنا) شرکت کارکنان و عامل مدیربوابجمعیا تضمین میزان و دستمزد و

 

 .اساسنامه طبق آن تقسیم و درآمد مازاد و سهام سود پرداخت و ذخایر به نسبت تصمیم اخذ - 1

 

 گذاریهایسرمایه یا و درخواستی اعتبارات مورد در مدیره هیأت پیشنهادهای درباره تصمیم اتخاذ - 1

 .شرکت

 

 .شرکت داخلی هاینامهآیین سایر و معامالت هاینامهآیین ویبتص - 7
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 طرف از او عضویت درخواست که کسی یا و شده اخراج که عضوی شکایت درباره تصمیم اتخاذ - 8

 میمتص. عمومی مجمع اعضاء از نفر پنج از مرکب هیأتی بهامر ارجاع یا است نشده پذیرفته مدیره هیأت

 .است قطعی نفری پنج هیأت یا ومیعم مجمع طرف از متخذه

 

 از نهاآ غیاب در یا و بازرسان یا بازرس وسیله به کتبا  را خود اعتراض دارد حق شده اخراج عضو - تبصره

( کارگری تعاونی شرکتهای مورد در اجتماعی امور و کار وزارت یا) روستاهاامور و تعاون وزارت طریق

 الزم توضیحات دادن برای تواندمیصورت این در و گردد مطرح یعموم مجمع نخستین در تا دارد اعالم

 .نماید شرکت مجمع در رأی حق داشتن بدون

 

 سهام رداختپ باز بابت که مبلغی تعیین همچنین قبل مالی دوره در سرمایه تغییرات گزارش تصویب – 1

 .شود پرداخت باید بعد مالی دوره در سابق اعضای

 

 حق یا سهام میزان و تعاونی هایاتحادیه و شرکتها در شرکت عضویت رهدربا تصمیم اتخاذ - 60

 .قانون اینموازین طبق اتحادیه به پرداختی ساالنه عضویت

 

 نامهاساس با منطبق و شودمی پیشنهاد مجمع به که اموری سایر درباره تصمیم اتخاذ و رسیدگی - 66

 .باشد شرکت

 

 و کندمی پیدا رسمیت آنان وکالی یا اعضاء یک بعالوه نصف حضور با عادی عمومی مجمع - 34 ماده

 پانزده ظرف حداکثر باید عمومی مجمع مجدد دعوت آگهی مذکور، نصاب حد نیامدن دست به صورت در

 هعد حضور با دوم جلسه.شود منتشر قبلی جلسه دستور همان با قانون این 17 ماده مفاد رعایت با روز

 نمایندگی استثنای به) قانون این 8 ماده موضوع وکالت گرفتن نظر در بدون نفر، 7 از نباید که حاضر

 قیذیح هر دوم جلسه تشکیل عدم صورت در.یافت خواهد رسمیت باشد، کمتر(قانون این 1 ماده موضوع

 رتوزایا روستاها امور و تعاون وزارت به شرکت انحالل درخواست یا موضوع به رسیدگی برای تواندمی

 یا) روستاها امور و تعاون وزارت.نماید مراجعه( کارگری تعاونی شرکتهای مورد در) اجتماعی امور و کار
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 تشکیل هرگاه الزم رسیدگیهای از پس( کارگری تعاونی شرکتهای مورد در اجتماعی امور و کار وزارت

 از پس که صورتی در و نمود خواهند اقدام مقتضی طریقی به بداند ضرور را عمومیمجمع مجدد

 را العادهفوق عمومی مجمع بالفاصلهدهد تشخیص الزم را اتحادیه یا شرکت انحالل الزم رسیدگیهای

 حد به هم مزبور العادهفوق عمومی مجمع اگر و نمود خواهد دعوت انحالل مورد در تصمیم اتخاذ جهت

 و شرکتها مورد در ماعیاجت امور و کار وزارت یا) روستاها امور و تعاون وزارت نرسد قانونینصاب

 یهاتحاد یا شرکت انحالل به حکم العادهفوقعمومی مجمع جانشینی به( کارگری تعاونی هایاتحادیه

 واهدخ اقدام دیگر صالحیت صاحب اشخاص یا اعضاء بین از تصفیه هیأت تعیین به نسبت و دهدمی

 .کرد

 

 مورد در مگر شود،می اتخاذ مجمع در ضرحا اعضاء اکثریت با عادی عمومی مجمع تصمیمات - 31 ماده

 .بود خواهد نسبی اکثریت به مجمع تصمیمات که بازرسان و مدیره هیأت انتخاب

 

 وانعن به جلسه نشود منتهی تصمیم اخذ به مذاکرات عمومی مجمع جلسه در که صورتی در - تبصره

 ستورد درباره تصمیم اتخاذ و مذاکرات تعقیب برای منحصرا  که بعدی جلسه و گرددمی تعطیل تنفس

 .انجامد طول به ساعت 48 از بیش اول جلسه از نباید شودمی تشکیل قبلی جلسه

 

 :شودمی تشکیل زیر موارد به نسبت تصمیم اتخاذ و رسیدگی برای العادهفوق عمومی مجمع - 31 ماده

 

 .اساسنامه مواد تغییر- 6

 

 .دیگر شرکت با ادغام - 1

 

 .تشرک انحالل - 3
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 رسمیت آنان وکالی یا و شرکت اعضای چهارم سه حداقل حضور با العادهفوق عمومی مجمع - 37 ماده

 و دستور ذکر با مجمع دعوت آگهی 34 ماده رعایت با نصاب حداین حصول عدم صورت در. کندمی پیدا

 .شودمی منتشر قبل جلسه نتیجه و جلسه تشکیل تاریخ

 

 رتصو در و کندمی پیدا رسمیت آنان وکالی یا اعضا یک عالوه به صفن حداقل حضور با جلسه این

 حضور با مجمع سوم جلسه. شودمی دعوت ترتیب همانبا سوم بار برای مجمع نصاب، حد حصول عدم

 هر سوم سهجلتشکیل عدم صورت در. کندمی پیدا رسمیت باشد کمتر نفر هفت از نباید که حاضر اعضای

 وزارت یا) روستاها امور و تعاون وزارت به شرکت انحالل و موضوع به رسیدگی برای تواندمی ذیحقی

 این 34 ماده طبق صورت این در. نماید مراجعه( کارگری تعاونی شرکتهایمورد در اجتماعی امور و کار

 .شد خواهد عمل قانون

 

 اذاتخ مجمع جلسه رد حاضر اعضای چهارم سه اکثریت با العادهفوق عمومی مجمع تصمیمات - تبصره

 .گرددمی

 

 که است غیابی و حضور ورقه عمومی مجامع جلسات در حاضر اعضای تعداد تشخیص مالک - 38 ماده

  .کنندمی امضاء را آن قانون این 8 ماده موضوعوکالت یا و اصالتا  ورود بدو در حاضران

 

 مدیره هیأت - پنجم فصل

 

 اصلی عضو نفر سه حداقل از مرکب ایمدیره هیأت عهده بر امهاساسن طبق شرکت امور اداره - 31 ماده

 انتخاب مخفی رأی با شرکت اعضای بین از سال سه مدتبرای عادی عمومی مجمع در که بود خواهد

 انتخابشرایط همان با نیز البدلعلی عضو نفر 1 عده این انتخاب با همزمان عمومی مجمع شوندمی

 .است بالمانع البدلعلی و اصلی اعضاء از یک هر انتخاب تجدید نمود خواهد
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 ره وظیفه انجام از مانع که قانونی ممنوعیت یا و عضویت ترک - فوت - استعفا صورت در - 6 تبصره

 ساتجل در وی جانشینی به مقرر مدت بقیه برای البدلعلی اعضاء از یکی بشود اصلی اعضاء از یک

 .شودمی دعوت مدیره هیأت

 

 اعضای از یک هر تقاضای به عمومی مجمع مدیره هیأت جمعیدسته استعفای صورت در - 1 تبصره

 امور و اونتع وزارت یا شرکت اعضای پنجم یک یا بازرسانیا بازرس یا و البدلعلی اعضای یا و مستعفی

 دیرهم هیأتانتخاب برای( کارگری تعاونی شرکتهای مورد در اجتماعی امور و کار وزارت یا) روستاها

 .شودمی دعوت جدید

 

 در ررمق اکثریت از مدیره هیأت - قانونی ممنوعیت یا فوت - استعفا علل به که صورتی در - 3 تبصره

 شد خواهد دعوت قانون این 11 ماده اساس بر عمومی مجمعگردد خارج شرکت امور اداره برای اساسنامه

 .کند اقدام مدیره هیأت اعضای تکمیل به نسبت تا

 

 جاری امور اداره برای مدیره هیأت اعضای تکمیل و انتخاب برای الزم مدت فاصله در - 4 صرهتب

 تعاونی شرکتهای مورد در اجتماعی امور و کار وزارتیا) روستاها امور و تعاون وزارت نظر با شرکت

 از کنندنمی شرکت مدیره هیأت در فوق علل از یکی به که اشخاصی جانشینی برای( کارگری

 .شد خواهد انتخاب موقتا  الزم تعداد شرکت اعضایمیان

 

 که ستا مسئولیتهایی همان عینا  شوندمی انتخاب موقتا  نحو بدین که مدیره هیأت اعضای مسئولیت

 .استشده بینیپیش فصل این در مدیره هیأت برای

 

 .کرد خواهد تخابان منشی یک و رییس نایب یک و رییس یک خود بین از مدیره هیأت - 40 ماده
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 یرهمد هیأت جلسات صورت دفتر نام به دفتری در مدیره هیأت تصمیمات و مذاکرات خالصه- تبصره

 .رسدمی جلسههر در حاضر مدیره هیأت اعضای امضای به و گرددمی ثبت

 

 ای رییس دعوت به مدیره هیأت اعضای اکثریت با که جلساتی در مدیره هیأت تصمیمات - 46 ماده

 حاضر ایاعض اکثریت رأی تصمیم، اتخاذ برای. شودمیاتخاذ گرددمی تشکیل عامل مدیر یا رییس ایبن

 .است ضروری جلسه در

 

 .است بالعوض و افتخاری شرکت در مدیره هیأت خدمات - 41 ماده

 

 دخو سمت خاص وظایف بر عالوه تعاونی اتحادیه یا شرکت مدیره هیأت اعضای از یکی هرگاه - تبصره

 دریافت مناسب الزحمهحق عمومی مجمع تصویب با تواندمی گردد شرکت در دیگری خدمات دار عهده

 .دارد

 

 برای مؤسس مجمع جلسه تاریخ از ماه یک ظرف است موظف شرکت مدیره هیأت نخستین - 43 ماده

 .آورد عمل به قانونیاقدام ذیصالحیت مراجع در شرکت ثبت

 

 تصویب عمومی مجمع طرف از که است مقرراتی اساس بر شرکت کارکنان خراجا و استخدام - 44 ماده

 همچنین عمومی مجمع مصوبات اساس بر شرکت کارکنانسایر و عامل مدیر از تضمین اخذ و شودمی

 بقط عضواخراج و یکدیگر به اعضاء سهام انتقال به نسبت تصمیم اخذ و عضویت درخواست قبول

 و شگزار موقع به تسلیم و شرکت حسابهای به رسیدگی و جاری مخارج بر تنظار و قانون این مقررات

 مجامع جلسات در حضور برای نماینده تعیین و عمومی مجمعو بازرسان به شرکت ساالنه ترازنامه

 .استمدیره هیأت اختیارات از دارد عضویت آن در شرکت که هاییاتحادیه و شرکتها عمومی
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 مأموریتی یا وظیفه عمومی مجمع جانب از عنوان هر به که را عضوی اخراج حق مدیره هیأت - تبصره

 .است شرکت عادی عمومی مجمع با موارد اینگونه در تصمیماتخاذ و ندارد است شده محول وی به

 

 شرکت اعضای بین از را صالحیتی واجد فرد شرکت امور انجام برای تواندمی مدیره هیأت - 41 ماده

 منصوب عامل مدیر عنوان به و موظف صورت به خارجاز یا و( بازرسان و مدیره هیأت اعضای از غیر)

 یفهوظ انجامعمومی مجمع مصوبات حدود در و شرکت اساسنامه طبق هیأت آن مستقیم نظر زیر که کند

 جمعم تصویب به مدیره هیأت پیشنهاد به بنا که بود خواهد اینامهآیین طبق عامل مدیر وظایف.نماید

 .رسید خواهد عمومی

 

 این کیلتو حق با وکالت با یا و مستقیما  تواندمی و است شرکت قانونی نماینده مدیره هیأت - 41 ماده

 .کند اعمال سازمانها سایرو قانونی مراجع و هادادگاه در را نمایندگی

 

 .است موکل مقابل در وکیل مسئولیت شرکت مقابل در مدیره هیأت مسئولیت

 

 اداره منظور به مدیره هیأت که مواردی استثنای به شرکت تعهدآور اسناد و قراردادها کلیه - 47 ماده

 تبرمع شرکت مجاز امضای دو با مدیره هیأت تصویب ازپس باشد داده خاصی ترتیب شرکت جاری امور

 .بود خواهد

 

 مدیره هیأت اعضای از هیچیک و دهدمی انجام جمعی صورت به را خود وظایف مدیره هیأت - 48 ماده

 طرف زا نمایندگی یا وکالت داشتن با خاص موارد در مگر کند استفادهمنفردا  هیأت اختیارات از ندارد حق

 .مدیره هیأت

 

 و انآن اعمال نتیجه در که هستند زیانی گونه هر جبران مسئول مشترکا  مدیره هیأت اعضای - 41 ماده

 .شود ردوا شرکت به قانون این رعایت عدم یا



 

ه | 22 ح ف ص  

www.Dadkhahan.com 

 

 موسسه حقوقی و داوری دادخواهان عدالت –های تعاونی قانون  شرکت 

 

 انجام جدید مدیره هیأت انتخاب که صورتی در مدیره هیأت مأموریت مدت انقضای از پس - 10 ماده

 و داده انجام را محوله وظایف کماکان جدید مدیره هیأت قبولیو انتخاب تا سابق مدیره هیأت باشد نشده

 .داشت خواهند عهده بر را شرکت امور اداره مسئولیت

 

 تواندنمی تعاونی شرکت یک عامل مدیر یا و بازرسان یا مدیره هیأت اعضای از کهیچی - 16 ماده

 قبول را نوع همان از دیگری تعاونی شرکت بازرس سمتیا و عامل مدیریت یا مدیره هیأت عضویت

 .کند

 

 رد تعاونی شرکت بازرس یا عامل مدیر یا مدیره هیأت عضو سمت به بیگانه اتباع انتخاب - 11 ماده

 .بود خواهد بالمانع کشور جاری مقررات ودحد

 

 هایحهجن از یکی یا جنایت به ارتکاب علت به که کسی و تقصیر به ورشکسته یا محجور - 13 ماده

 را شرکت عامل مدیر و بازرس و مدیره هیأت در عضویتسمت تواندنمی دارد محکومیت سابقه مؤثر

 .باشد داشته

 

 بازرسان - ششم فصل

 

 یک مدت برای شرکت اعضای میان از را بازرسانی یا بازرس تعاونی، شرکت عمومی مجمع - 14 ماده

 .است بالمانع قبلی بازرسان یا بازرسانتخاب تجدید کندمی انتخاب مالی سال

 

 :است زیر شرح به بازرس وظایف - 11 ماده
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 تصمیمات و مصوب هاینامهآیین و اساسنامه مقررات با شرکت امور اداره نحوه انطباق بر نظارت - 6

 یاتعمل به که نحوی به بدانند مقتضی که موقع هر توانندمیبازرسان منظور این برای عمومی، مجامع

 هادارب برگهایو نقدی دارایی و مالی مدارک و اسناد و دفاتر و حسابها کلیه نشود وارد لطمه شرکت جاری

 .کنند رسیدگی کارشناس از استفاده با لزوم صورت در و شخصا را غیره و کاال موجودی و

 

 و همدیر هیأت به شرکت امور اداره نحوه در موجود احتمالی ترتیبیهایبی و تخلفات کتبی اعالم - 1

 .نقیصه رفع تقاضای

 

 رازنامهت و حسابها صورت به رسیدگی مخصوصا  و بار دو سالی حداقل شرکت حسابهای به رسیدگی - 3

 .ساالنه عمومی مجمع جلسهاز قبل روز 10 تا خود نظر اعالم و ساالنه

 

 .لزوم صورت در قانون این 18 ماده و 11 ماده اساس بر عمومی مجمع دعوت - 4

 

 اجتماعی امور و کار وزارت یا) روستاها امور و تعاون وزارت پیشنهادهای و تذکرات اجرای در نظارت - 1

 الزم شگزار تقدیم و اندکرده حسابرسی شرکت از که حسابرسانیو( کارگری تعاونی شرکتهای مورد در

 .عمومی مجمع به باره این در

 

 یأته جلسات در رأی حق بدون توانندمی و ندارند شرکت امور در مستقیم دخالت حق بازرسان - تبصره

 ورتص در باید نظرات این دارند، اظهار شرکت جاری مسائل به نسبترا خود نظرات و کنند شرکت مدیره

 .شود درج آنها امضاء با مدیره هیأت سهجل

 

 لیقب بازرسان اندنشده انتخاب جدید بازرسان که زمانی تا بازرسان مأموریت مدت خاتمه با - 11 ماده

 .داشت خواهند عهدهبر را محوله وظایف انجام مسئولیت کماکان
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 یا و دستمزد و حقوق از اعم وجهی هیچگونه دریافت حق خود وظیفه انجام برای بازرسان - 17 ماده

 .ندارند پاداش

 

 در مدیره هیأت که دهد تشخیص خود وظایف انجام ضمن بازرسان از یک هر که صورتی در - 18 ماده

 ومیعم مجمع تصمیمات و اساسنامه مخالف آنها عملیات و استشده تخلفاتی مرتکب خود وظایف انجام

 و نظر مورد موضوعاتبه رسیدگی برای را عمومی معمج باید باشدمی مصوب هاینامهآیین مقررات و

 .نماید دعوت الزم تصمیم اتخاذ

 

 خواهد ضوابطی و مقررات تابع بازرسان یا مدیره هیأت اعضاء از یک هر با شرکت معامالت - 11 ماده

 .برسدشرکت عادی عمومی مجمع تصویب به که بود

 

  

 

 تعاونی هایاتحادیه - هفتم فصل

 

 کیلتش به مربوط ضوابط و فصل این در شده بینیپیش مقررات اساس بر تعاونی اتحادیه - 10 ماده

 .شودیم تشکیل یکدیگر با تعاونی هایاتحادیهیا تعاونی شرکتهای عضویت از تعاونی شرکتهای

 

 :شودمی تشکیل زیر منظور سه به تعاونی اتحادیه - 16 ماده

 

 و هماهنگی ایجاد و عضو تعاونیهای حمایت و حفظ و امور دارها پیشرفت برای تعاونی اتحادیه - اول

 .شوندمی تشکیل تدریجبه که آنها حسابرسی و تعلیمات توسعه
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 :شودمی تشکیل مرکزی و ایمنطقه شکل دو به هااتحادیه نوع این - 6 تبصره

 

 دیهاتحا نام با قانون این دوم فصل در مذکور تعاونی هایرشته از یک هر برای ایمنطقه اتحادیه - الف

 .منطقه در مربوطرشته تعاونیهای هماهنگی و نظارت تعاونی

 

 .نظر مورد رشته تعاونیهای مرکزی اتحادیه - ب

 

 بند این در مذکور مرکزی هایاتحادیه یا و ایمنطقه هماهنگی و نظارت تعاونی هایاتحادیه - 1 تبصره

 حدود در رمگ نیستند عضو تعاونی هایاتحادیه و شرکتها برایریاعتبا و تجاری فعالیتهای انجام به مجاز

 .قانون این در مندرج وظایف انجام

 

 تعاونی هایاتحادیه در عضویت برای عضو تعاونی هایشرکت طرف از که مبلغی از غیر - 3 تبصره

 اتحادیه در یتعضو برای ایمنطقه تعاونی هایاتحادیهیا و( ایمنطقه اتحادیه) هماهنگی و نظارت

 عضویتحق قبال در عضو واحدهای برای اتحادیه خدمات شود پرداخت باید سرمایه عنوان به مرکزی

 درآمد از درصدی یا و اعضاء تعداد تناسب به عضو واحد هر برای آن میزان که گیردمی انجام ایساالنه

 .شودمیتعیین اتحادیه اساسنامه در آن ساالنه

 

 عاونیت شرکتهای بازرگانی عملیات و معامالت توسعه و اقتصادی امور انجام برای اونیتع اتحادیه - دوم

 و اقتصادی مصالح از تبعیت موردبه هر در هااتحادیه نوعاین عمل حوزه - عضو هایاتحادیه یا و

 .شودمی تعیین روستاها امور و تعاون وزارت تأیید و عضو واحدهای بازرگانی

 

 ضافها آن نام به باشد اتحادیه عملیات و کار نوع معرف که ایجمله باید تعاونی هایهاتحادی نوع این در

 .گرددنمی رعایت آن در قانون این 1ماده تبصره در مذکور عضو تعداد حداقل و شود

 



 

ه | 26 ح ف ص  

www.Dadkhahan.com 

 

 موسسه حقوقی و داوری دادخواهان عدالت –های تعاونی قانون  شرکت 

 اب عضو واحدهای نیاز مورد اعتباری خدمات انجام برای تدریج به که اعتباری تعاونی اتحادیه - سوم

 رراتمق اساس بر و ایمنطقه صورت به اعتبار و پول شورایموافقت و روستاها امور و تعاون ارتوز تأیید

 .شودمی تشکیل قانون این هشتم فصل

 

 ذخیره حساب به عینا ( 64 ماده موضوع) ساالنه درآمد مازاد اعتباری تعاونی هایاتحادیه در - تبصره

 .شودمی منتقل تقسیم قابل غیر قانونی

 

 :است زیر شرح به هماهنگی و نظارت هایاتحادیه وظایف - 11 دهما

 

 :طریق از عضو هایاتحادیه و شرکتها امور پیشرفت به کمک - 6

 

 ردمو اطالعات آوریجمع و ایحرفه آموزش و تعاونی ترویج و تعلیمات توسعه وسائل کردن فراهم - الف

 .زمال انتشاراتو تبلیغات انجام و زمینه این در لزوم

 

 و فنی امور مدیریت و سازمانی و اداری امور در عضو هایاتحادیه و شرکتها به کمک و راهنمایی - ب

 .مشترک چاپی فرمهای و اوراق و دفاترتهیه و چاپ قبیل از مختلف خدمات انجام

 

 وادم و نقانو این مقررات اجرای از اطمینان منظور به عضو هایاتحادیه و شرکتها فعالیت بر نظارت - 1

 .عمومی مجامع مصوبات و اساسنامه

 

 .عضو هایاتحادیه و شرکتها بین همکاری و هماهنگی ایجاد - 3
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 زمال بینیپیش آنها اساسنامه در که صورتی در عضو تعاونی واحدهای بین اختالف رفع و داوری - 4

 .باشد شده

 

 ادیهاتح صالحیت روستاها امور و اونتع وزارت که صورتی در عضو هایاتحادیه و شرکتها حسابرسی - 1

 .دهد تشخیص کار این برای را

 

 .قانون این در مقرر کمیسیونهای و شوراها در شرکت - 1

 

 و عمومی و دولتی مؤسسات و سازمانها با آنها روابط در عضو هایاتحادیه و شرکتها منافع از دفاع - 7

 .قانون این در مصرح تعاونی هایرشته سایر

 

 .کشور تعاونیهای سایر با همکاری بسط و ادایج - 8

 

 .کشورها سایر تعاونی هایاتحادیه و تعاون جهانی مؤسسات با روابط ایجاد - 1

 

 نشده تشکیل مرکزی هایاتحادیه یا و مناطق هماهنگی و نظارت هایاتحادیه که زمانی تا - 6 تبصره

( کارگری تعاونی شرکتهای مورد در اجتماعی رامو و کاروزارت با) روستاها امور و تعاون وزارت است

 .داد خواهد انجام خود رادرحدودامکانات هااتحادیه این وظایف

 

 یتعاون هایاتحادیه تشکیل موجبات روستاها امور و تعاون وزارت تشخیص به که زمانی تا - 1 تبصره

 وانندتمی شهرستان هر در یعتوز و تهیه تعاونی شرکتهایاست، نشده فراهم قانون این 16 ماده موضوع

 قانون این16 ماده در مذکور گانهسه هایاتحادیه وظایف از قسمتی یا تمام انجام برای را واحدی اتحادیه

 .دهند تشکیل
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 و مزایا و عنوان از استفاده شرط منطقه هر در هماهنگی و نظارت هایاتحادیه تشکیل از پس - 13 ماده

 کیلتش آن هماهنگی و نظارت اتحادیه که ایرشته در تعاونیهایاتحادیه و کتهاشر تعاونی معافیتهای

 .بود خواهد اتحادیه آن عضویت قبول است شده

 

 زیر شرح به قانون این در مصرح هایاتحادیه مجامع در عضو هایشرکت رأی حق اعمال - 14 ماده

 :است

 

 .رأی یک عضو اتحادیه یا شرکت هر هماهنگی و نظارت تعاونی اتحادیه در - 6

 

 رکتش هر شودمی تشکیل اعتباری یا و اقتصادی هایهدف تأمین منظور به که تعاونی اتحادیه در - 1

 .اتحادیه با خود معامالت حجمو اعضاء تعداد از ترکیبی یا و اعضاء تعداد به

 

 و وسائل و مالی درتق مختلف مناطق هماهنگی و نظارت تعاونی هایاتحادیه که زمانی تا - 11 ماده

 شرکتهای مورد در اجتماعی امور و کار وزارت یا) روستاهاامور و تعاون وزارت ندارند کافی تجهیزات

 .کرد خواهد فراهم را آنها فعالیت و عملیات تسهیل موجبات( کارگری تعاونی

 

 تعاونی اعتبارات - هشتم فصل

 

 - اراعتب کنندگانمصرف تعاونی شرکتهای توسعه با ریجتد به روستاها امور و تعاون وزارت - 11 ماده

 ملیاتع پیشرفت همچنین آنها بازرگانی تعاونی هایاتحادیهو صیادان - دستی صنایع و هاحرفه صاحبان

 هب کمک وتشویق برای را الزم اقدامات تعاونی منطقه هر در کشاورزی و روستایی تعاونی هایشرکت

 هایاتحادیه و مذکور هایشرکت انواع از یک هر برای منطقه همان باریاعت تعاونی اتحادیه تشکیل
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 ار ماده این در مقرر وظایف کارگری تعاونی شرکتهای مورد در.کرد خواهد فراهم آنها بازرگانی تعاونی

 .داد خواهد انجام اجتماعی امور و کار وزارت

 

 ربوطم مقررات به توجه با و عمومی مجمع یبتصو با توانندمی روستایی تعاونی هایاتحادیه - 6 تبصره

 تعاون مرکزی سازمان - کشاورزی تعاون بانک سهام از قسمتیروستاها امور و تعاون وزارت موافقت و

 شاورزیک غیر فعالیتهایتوسعه و ترویج سازمان - روستا و شهر مصرف تعاون سازمان - ایران روستایی

 .یندنما خریداری را دولتی شرکتهای سایر و

 

 تاییروس تعاونی هایاتحادیه نیاز مورد اعتبارات تواندمی ایران روستایی تعاون مرکزی سازمان -1 تبصره

 .نمایدپرداخت هاآن به را خود سهم صاحب

 

 هر به ودخ نیاز مورد اعتبار تأمین برای توانندمی توزیع و تهیه تعاونی هایاتحادیه و شرکتها - 3 تبصره

 به ار معامله طرف بانک نام مکلفند صورتی چنین درو کنند مراجعه کشور خصوصی بانکهای زا یک

 بر همچنینو اعتبار یا وام اخذ بر روستاها امور و تعاون وزارت. نمایند اعالم روستاها امور و تعاون وزارت

 .نمود خواهد نظارت بانکها در مزبور هایاتحادیه و شرکتها هایسپرده تودیع

 

 سهام تعاونی منطقه هر در روستایی و کشاورزی اعتباری تعاونی اتحادیه تشکیل با - 17 ماده

 زا قسمتی عنوان به ایران کشاورزی تعاون بانکدر منطقه روستایی و کشاورزی تعاونی هایاتحادیه

 شودمیلمنتق مذکور بانک در منطقه روستایی و کشاورزی اعتباری تعاونی اتحادیه حساب به آنها سرمایه

 اورزیکش تعاونی هایاتحادیه جای به منطقه روستایی و کشاورزی اعتباری تعاونی اتحادیه پس آن از و

 .بود خواهد ایران کشاورزی تعاون بانک درسهم صاحب منطقه همان روستایی و

 

 شاورزیک تعاون بانک وسیله که ضوابطی و مقررات از تبعیت به اعتباری تعاونی هایاتحادیه - 18 ماده

 و ادیاقتص عملیات توسعه و معامالت پیشرفت برای اعتباریعملیات انجام به مجاز شودمی تهیه ایران

 یرانا کشاورزیتعاون بانک نمایندگی به توانندمی و بود خواهند عضو هایاتحادیه و شرکتها بازرگانی
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. نندک باز سپرده حسابهای منطقه در خود عضو تعاونی هایاتحادیه و سهم صاحب هایشرکت برای فقط

 ارگرانک رفاه بانک نمایندگی به سپرده و اندازپس قبول کارگری اعتباریتعاونی هایاتحادیه مورد در

 هک ضوابطی و مقرراتاز تبعیت به اعتباری عملیات انجام برای هااتحادیه قبیل این و بود خواهد مجاز

 .کرد خواهد اقدام شد خواهد تعیین کارگران رفاه بانک وسیله

 

 - کنندگانمصرف تعاونی شرکتهای انواع از یک هر برای اعتباری تعاونی اتحادیه که مادام - 11 ماده

 طقهمن یک در آنها بازرگانی تعاونی هایاتحادیه و صیادانو دستی صنایع و هاحرفه صاحبان - اعتبار

 از فادهاستبرای توانندمی منطقه در آنها بازرگانی یهااتحادیه و شرکتها نوع این باشد نشده تشکیل

 تأسیسات و ساختمانها ایجاد و خود بازرگانی عملیات و معامالت توسعه منظور به لزوم مورد اعتبارات

 عتباراتیا میزان به و ایران کشاورزی تعاون بانک امکان به توجه با سردخانهانبار، فروشگاه، قبیل از الزم

 اصاختص کشور سراسر در معامالت اینگونه انجام برای بانک این عمومی مجمع وسیله هب سالههمهکه

 هایاتحادیه و شرکتها نیاز مورد اعتبارات تأمین به نسبت. کنند استفاده بانک آن اعتبارات از شودمی داده

 .کرد خواهد الزم اقدام امکان حدود در کارگران رفاه بانک کارگریتعاونی

 

 باراتاعت ماده، این در مذکور هایاتحادیه و شرکتها از اعتباری تعاونی هایاتحادیه تشکیل با - تبصره

 از ا  منحصر آنها بازرگانی عملیات و معامالت پیشرفت وامور توسعه برای ایران کشاورزی تعاون بانک

 .شد خواهد اعطاء مربوط اعتباری تعاونی هایاتحادیه طریق

 

 از هک تعاونی هایاتحادیه و شرکتها یا و اعتباری تعاونی هایاتحادیه بانکی عملیات کلیه - 70 ماده

 غیره و جوهو انتقال و نقل و بانکی حسابهایافتتاح قبیل از گیرندمی اعتبار ایران کشاورزی تعاون بانک

 .شد خواهد انجام ایران کشاورزی تعاون بانک نمایندگیهای یا و هاشعبه وسیله به

 

 از اول مرحله در اعتباری شرایط تساوی با استقراض منظور به مکلفند تعاونی شرکتهای - 76 ماده

 ؤسساتم اینگونه از نتوانند چنانچه و نمایند تحصیل را خوداحتیاجات موجود بانکی و اعتباری مؤسسات
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 کار زارتو نمایندهیا) روستاها امور و تعاون وزارت نماینده تأیید با توانندمی نمایند تأمین را خود احتیاجات

 .نمایند استقراض منابع سایر از( کارگری تعاونیهای مورد در اجتماعی امور و

 

 اهم شش هر مکلفند ورزندمی مبادرت اعتبارات اعطای به که تعاونی هایاتحادیه و شرکتها - 71 ماده

 وستاهار امور و تعاون توزار که صورتی اساس بر خود اعتباراتکیفیت و کمیت درباره اطالعاتی بار یک

 برای مزبور صورتکارگری تعاونیهای مورد در و دهند قرار وزارتخانه آن اختیار در نمود خواهد تهیه

 .شد خواهد ارسال اجتماعی امور و کار وزارت

 

  

 

 روستایی و کشاورزی تعاونی شرکتهای - نهم فصل

 

 - دامپروران - دامداران - باغداران - کشاورزان مشارکت با کشاورزی تعاونی شرکت - 73 ماده

 یا و یروستای و محلی صنایع در شاغل روستائیان و -ماهی - عسل زنبور - ابریشم کرم دهندگانپرورش

 :شودمی تشکیل زیر مقاصد از قسمتی یا تمام برای کشاورزی کارگران

 

 .ایران کشاورزی تعاون بانک نمایندگی به اعضاء سپرده و اندازپس قبول - 6

 

 هیهت همچنین اعضاء ایحرفه یا خانوادگی و شخصی مصرف احتیاج مورد وسائل و مواد تهیه و خرید - 1

 .قبیل این از دیگری وسائل و طیور خوراک و دامها علوفه و وسائل

 

 شفرو یا و نقل و حمل بندی،بسته و بندیطبقه - تبدیل - نگاهداری - آوریجمع عملیات انجام - 3

 .اعضاء لمحصو
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 و کشاورزی آالت ماشین تهیه مانند اعضاء زندگی یا و ایحرفه امور بهبود منظور به خدمات انجام - 4

 توزیع و تأمین - مسکن تهیه و اعضاء استفاده برای نقل وحمل وسایل تهیه - آنها از مشترک استفاده

 وسائلبینیپیش آب، نابعم شدن ملی قانون رعایت با اعضاء زراعی مصارف برای آب و مشروب آب

 تلفن کهشب ایجاد - برق نیروی توزیع مشترک، و جمعی استفاده منظور به آموزشی و بهداری و بهداشتی

 .حیوانی و نباتی آفات و امراضبا مبارزه و دامها مصنوعی تلقیح -

 

 .استیجاری یا و ملکی اراضی از مشترک و جمعی برداریبهره - 1

 

 .اعضاء نیاز مورد وامهای و اعتبارات تأمین - 1

 

 اصالحات مقررات و قوانین موجب به که زارعینی مشارکت با روستایی تعاونی شرکتهای - 74 ماده

 .شوندمی تشکیل 73 ماده بندهای در مندرجمقاصد برای بشوند یا شده زمین صاحب ارضی

 

 اشتغال باغداری یا زراعت هب روستایی تعاونی شرکتهای عمل حوزه در که دیگری زارعین - 6 تبصره

 عمل زهحو روستاهای ساکنان همچنین و ننماید تجاوز هکتاربیست از حداکثر آنها مالکیت میزان و دارند

 حوزه آن روستاییتعاونی شرکت عضویت به توانندمی شرکت مدیره هیأت موافقت با تعاونی شرکتهای

 .درآیند

 

 رطش به و مرزی مبادالت به مربوط مقررات و قوانین رعایت با روستایی تعاونی شرکتهای -1 تبصره

 شرکت عمل حوزه در ساکن عضو غیر و عضو برایمرزی مبادالت انجام به مجاز اساسنامه تجویز

 .باشندمی
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 عضاءا اعتباری حوائج رفع آنها مقاصد جمله از که روستایی یا و کشاورزی تعاونی شرکتهای - 71 ماده

 رانای کشاورزی تعاون بانک نمایندگی به روستاها امور و تعاونوزارت از اجازه کسب با ندتوانمی است

 .کنند باز شرکت فعالیت حوزه در اعضاء غیر واعضاء برای سپرده حسابهای

 

 ازادم باشند اعتباری عملیات انجام به مجاز که روستایی یا و کشاورزی تعاونی شرکتهای در - 71 ماده

 .شودمی تقلمن شرکت تقسیم قابل غیر قانونی ذخیره حساببه عینا  اعتباری معامالت از حاصل برگشتی

 

 نقانو این تصویب از قبل تا که روستایی یا کشاورزی تعاونی هایاتحادیه اساسنامه در - 77 ماده

 عضو ایشرکته به اعتبار پرداخت همچنین نظارت،برای شوندمی تشکیل آینده در یا و اندشده تشکیل

 .دشخواهد داده قانون این با متناسب تغییرات تدریج به روستاها امور و تعاون وزارت تشخیص با خود

 

  

 

 صیادان تعاونی شرکتهای - دهم فصل

 

 و تمام برای آبزیان سایر و ماهی صیادان عضویت با که است شرکتی صیادان تعاونی شرکت - 78 ماده

 :شودمی تشکیل زیر مقاصد از قسمتی یا

 

 ادوات و وسائل تهیه و هاقایق تعمیر و ساخت قبیل از شرکت اعضای برای جمعی خدمات تدارک - 6

 .صید

 

 .صید پروانه کسب از پس آبزیان سایر و ماهی صید - 1
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 .فروشگاه تأسیس - 3

 

 .صیادان به مساعده پرداخت - 4

 

 .صیادان وادگیخان و ایحرفه نیازمندیهای تأمین و وسائل تهیه - 1

 

 ایران وبجن شیالت و ایران شیالت سهامی شرکتهای صیادان وسیله به که تعاونی شرکتهای -6 تبصره

 که یصورت در و بود خواهند فوق در مذکور هایشرکت سرپرستیو نظارت تحت شودمی یا شده تشکیل

 آن هب را مراتب باشندداشته اهاروست امور و تعاون وزارت کمک به احتیاج مورد این در نامبرده شرکتهای

 .کرد خواهند اعالم وزارت

 

 شرط به و مرزی مبادالت به مربوط مقررات و قوانین رعایت با صیادان تعاونی شرکتهای - 1 تبصره

 شرکت عمل حوزه در ساکن عضو غیر و عضو برایمرزی مبادالت انجام به مجاز اساسنامه، تجویز

 .باشندمی

 

 کنندگانمصرف تعاونی هایشرکت - میازده فصل

 

 ازمندیهاینی تأمین منظور به مصرفی کاالهای انواع تهیه برای کنندگانمصرف تعاونی شرکت - 71 ماده

 :ودشمی تشکیل آن امثال و زیر خدمات از قسمتی یا تمام انجامبرای همچنین آنان هایخانواده و اعضاء

 

 .مشروب آب تهیه - 6

 

 .گاز توزیع ئلوسا تأمین - 1
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 .برق توزیع وسائل تأمین - 3

 

 .درمانی و بهداشتی خدمات - 4

 

 .نقل و حمل وسائل تدارک - 1

 

 .رستورانها و هاباشگاه ایجاد - 1

 

 .هاآموزشگاه انواع تأسیس - 7

 

 عامالتم از حاصل برگشتی مازاد نصف معادل که کرد بینیپیش توانمی شرکت اساسنامه در - 80 ماده

 ظورمن این برای عضویت شرایط داشتن با شرکت سهام خریدبرای او تقاضای صورت در عضو غیر اب

 غیر انونیق ذخیرهحساب به قانون این مقررات طبق برگشتی مازاد بقیه صورت این در که یابد اختصاص

 .شودمی منتقل تقسیم قابل

 

  

 

 مسکن تعاونی شرکتهای - دوازدهم فصل

 

 :شودمی تشکیل زیر مندرج امور از قسمتی یا تمام برای مسکن عاونیت شرکت - 86 ماده
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 اطاقس به یا نقدا  آپارتمانها و هاخانه واگذاری و مسکونی آپارتمانهای و خانه ساختمان و زمین تهیه - 6

 .آنان مشترک استفاده موردعمومی تأسیسات ایجاد همچنین و اعضاء به

 

 .اقساط با یا و نقدا  اعضاء به آن فروش و مسکونی واحدهای خرید - 1

 

 .اعضاء به اجاره صورت به شرکت ملکی مسکونی واحدهای واگذاری - 3

 

 .هاآن به متعلق ساختمانهای در نظارت و اعضاء برای معماری و مهندسی - کشینقشه خدمات انجام - 4

 

 کشییمس و کشی کابل و کشیلوله به مربوط اقدامات یا و اعضاء ملکی ساختمانهای تعمیرات انجام - 1

 .مرکزی حرارت و تهویه هایدستگاه ایجاد و

 

 .مربوط عمومی خدمات انجام و تأسیسات و هاساختمان اداره و نگاهداری - 1

 

 به یسازآپارتمان و سازیخانه امر موجه علل به بنا که مسکن تعاونی شرکتهای از دسته آن - تبصره

 در ندتوانمی عمومی مجمع تصویب با نباشد میسر روستاهاامور و تعاون رتوزا تشخیص به آنها وسیله

 اعضا به( قانوناین 661 ماده موضوع معافیتهای از استفاده بدون) شده خریداری زمینهای واگذاری مورد

 .نمایند اقدام آن تبدیل یا و فروش یا

 

 :از عبارتند مسکن تعاونی شرکتهای اعتباری و مالی منابع - 81 ماده

 

 .شرکت ذخایر و سرمایه - 6
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 .مسکن تهیه برای اعضاء اندازپس - 1

 

 مصوب هایبرنامه حدود در ایران رهنی بانک اعتبارات از قسمتی: شامل دولتی بخش اعتبارات - 3

 و دهد رقرا بانک آن اختیار در تواندمی ایران مرکزی بانکمنظور بدین که اعتباراتی و بانک آن ساالنه

 .ایران رهنی بانک طریق از عمرانی هایبرنامه محل از اعتبارات

 

 .شودیم گذاشته شرکتها نوع این اختیار در مؤسسات و اشخاص وسیله به که اعتباری منابع سایر - 4

 

 انکب ماده این در مذکور اعتباری و مالی منابع بر عالوه مسکن کارگری تعاونی هایشرکت مورد در - 1

 .نمایدمی تأمین شرکتها این برای راالزم اعتباری و مالی منابع نیز انکارگر رفاه

 

 تا وامها، پرداخت شرایط و بهره نرخ در الزم تسهیالت با 1 و 3 بندهای در مذکور اعتبارات - تبصره

 .دشومی اعطاء اعتبار متقاضی به مسکن تعاونی شرکتهایساختمانی هایطرح هزینه درصد هشتاد

 

 اساسنامه در که اقداماتی تمام و ساختمان و معامالت انجام مسکن تعاونی شرکت در - 83 هماد

 .است ممنوع عضو غیر برای است شده بینیپیش

 

 اعتبار تعاونی شرکتهای - سیزدهم فصل

 

 سیلهو که اینامهآیین مقررات طبق مختلف شغلی هایگروه افراد بین اعتبار تعاونی شرکت - 84 ماده

 و شد خواهد تهیه( کارگری تعاونیهای مورد در اجتماعی امورو کار وزارت یا) روستاها امور و تعاون وزارت

 :شودمی تشکیل زیر مقاصد برای رسید خواهد اعتبار و پول شورای تصویب به
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 .شرکت اعضاء برای منحصرا   مختلف هایسپرده حساب کردن باز - 6

 

 .شرکت اعضای به هبهر دریافت با وام پرداخت - 1

 

 .امکانات حدود در اعضاء برای اعتباری خدمات سایر انجام - 3

 

 شرکت متقسی قابل غیر قانونی ذخیره حساب به عینا  برگشتی مازاد اعتبار تعاونی شرکت در - 81 ماده

 .گرددمی منتقل

 

 .نیست عضو غیر برای اعتباری عملیات انجام به مجاز اعتبار تعاونی شرکت - 81 ماده

 

 

 هاآموزشگاه تعاونی شرکتهای - چهاردهم فصل

 

 زمراک دانشجویان یا آموزاندانش عضویت با که است شرکتی هاآموزشگاه تعاونی شرکت - 87 ماده

 از تیقسم یا تمام برای تعاون اصول تعمیم و تعاونی هایشرکتمقررات عملی آموزش منظور به آموزشی

 :شودمی تشکیل زیر مقاصد

 

 .اندازپس به اعضاء تشویق - 6

 

 .اعضاء مصرفی و تحصیلی وسائل تهیه و فروشگاه ایجاد - 1
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 .اعضاء استفاده برای کافه و رستوران ایجاد - 3

 

 .اعضاء ذهاب و ایاب برای نقلیه وسائط تدارک - 4

 

 .اعضاء استفاده برای سالم تفریحات وسائل تهیه و باشگاه تأسیس - 1

 

 .اعضاء درمانی و بهداشتی لوسائ تدارک - 1

 

 .آن فروش و شرکت طرف از اعضاء دستی کارهای و مصنوعات خرید - 7

 

 با است قانونی سن از کمتر آنها آموزاندانش سن که هاییآموزشگاه تعاونی شرکتهای - 88 ماده

 .شودمیتشکیل معلمان و مربیان هدایت و راهنمایی

 

 پرورش و آموزش هایوزارتخانه طرف از 88 و 87 مواد در مذکور نیتعاو شرکتهای نامهآیین -6 تبصره

 اءاجر مورد به کشور تعاونیهای هماهنگی عالی شورای تصویباز پس و تنظیم عالی آموزش و علوم و

 .شودمی گذارده

 

 ابانتخ نحوه همچنین و اساسنامه در تغییر گونه هر و آموزشگاهها تعاونی شرکتهای ثبت - 1 تبصره

 و ودهب مستثنی قانون این مقررات شمول از برگشتیمازاد تقسیم و عامل مدیر و بازرسان و مدیره أتهی

 .بود خواهد ماده این 6 تبصره در مذکور نامهآیین مقررات مشمول
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 کشاورزی تعاون بانک نمایندگی یا شعبه نزدیکترین در حسابی آموزشگاهی تعاونی شرکت هر - 81 ماده

 باز یدولت بانک تریننزدیک در محل در بانک این نمایندگییا شعبه نداشتن وجود صورت در و ایران

 انکب آن وسیله به باید اعضاء هایسپرده پرداخت و دریافت و شرکتمالی عملیات کلیه و کرد خواهد

 .شود انجام

 

 

 کار تعاونی شرکتهای - پانزدهم فصل

 

 فرادیا عضویت با خدمات انجام یا کاال تولید منظور به که است شرکتی کار تعاونی شرکت - 10 ماده

 .شودمی تشکیل گذارندمیشرکت اختیار در را خود کار نیروی که

 

 یا کار محصول ارزش تناسب به ساالنه درآمد از برگشتی مازاد کار تعاونی شرکتهای در - 16 ماده

 .شودمی تقسیماعضاء از یک هر وسیله به شده انجام کار ساعات

 

  

 

 دستی صنایع و هاحرفه صاحبان تعاونی شرکتهای - شانزدهم فصل

 

 ازنی مورد وسائل و اولیه مواد تهیه برای دستی صنایع و هاحرفه صاحبان تعاونی شرکت - 11 ماده

 هاآن روشف یا و مذکور صنایع تکمیلی عملیات و مربوط کاالی شکل تغییر و ساخت یا و اعضاء ایحرفه

 .شودمی تشکیل دستی صنایع و هاحرفه صاحبان بین
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 شینیما وسائل از نظر مورد کاالی تهیه برای است ممکن حرفه صاحب یا و دستی صنعتگر - تبصره

 .کند استفاده نیز کمکی

 

 

 آزاد مشاغل صاحبان و توزیع و تهیه و کوچک صنایع تعاونی شرکتهای - هفدهم فصل

 

 یا مامت برای صنعت از گروه یک صنایع صاحبان عضویت با کوچک صنایع تعاونی شرکت - 13 ماده

 :شودمی تشکیل زیر مقاصد از قسمتی

 

 .نیاز مورد اولیه مواد تهیه - 6

 

 .شده ساخته محصوالت یا اولیه مواد آزمایشگاه ایجاد - 1

 

 .اعضاء مشترک احتیاج مورد ابزار و وسائل تولید - 3

 

 .نگاهداری و تعمیراتی یهاگروه ایجاد - 4

 

 .مشترک ریزیهایبرنامه و تحقیق - 1

 

 .بازاریابی خدمات انجام و توزیع وسائل تهیه - 1
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 از یصنف واحدهای ویا افراد عضویت با آزاد مشاغل صاحبان یا و توزیع و تهیه تعاونی شرکت - 14 ماده

 رایب گروه یک از مشاغل صاحبان یا و باشند خود کسبیواحد مباشر مستقیما  یک هر که صنف یک

 :شودمی تشکیل زیر مقاصد از قسمتی یا تمام

 

 به نقل و حمل وسائل و انبار ایجاد و شغل یا کسب به وابسته خدمات انواع تدارک و وسائل تهیه - 6

 .عضو واحدهای فعالیتهای وشرکت اعضای فنی و اقتصادی بهبودوضع منظور

 

 .نظر مورد کاالی تبدیل یا و دماتیمق عملیات انجام - 1

 

 .اعضاء بین آن توزیع منظور به کاال تهیه - 3

 

 

 

 ادغام - هیجدهم فصل

 

 رکتش هر با فصل این مقررات به توجه با تواندمی تعاونی اتحادیه هر یا و تعاونی شرکت هر - 11 ماده

 .دشو ادغام باشند مشابه عملیات و هدفها دارای و نوع یکاز که شرطی به دیگر تعاونی اتحادیه یا و

 

 قبول با همراه اتحادیه یا شرکت دو هر العادهفوق عمومی مجمع در باید ادغام پیشنهاد - 11 ماده

 برای هاتحادی یا شرکت دو هر عمومی مجمع مصوباتاز اینسخه. برسد تصویب به بستانکاران مطالبات

 زارتو یا)روستاها امور و تعاون وزارت نماینده همچنین دیهاتحا یا شرکت دو هر بستانکاران و اعضاء تمام

 11 ماده در مذکور ترتیب به و شودمی فرستاده( کارگری تعاونی هایشرکت مورد در اجتماعی امور و کار

 .گرددمی آگهی عموم اطالع برای قانون این
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 رکتش به را خود نظر ادغام آگهی رنش تاریخ از ماه دو مدت تا توانندمی بستانکاران از یک هر - تبصره

 شرکتهای مورد در اجتماعی امور و کار وزارت یا) روستاها امورو تعاون وزارت نماینده و بدهکار اتحادیه یا

 .دارد اعالم( کارگری تعاونی

 

 یک هر العادهفوق عمومی مجمع انعقاد تاریخ از هفته دو ظرف باید ادغام تصمیم از اینسخه - 17 ماده

 هک حسابرسی گزارش و آن مطالبات و هابدهی صورت و ترازنامهآخرین با همراه هااتحادیه یا شرکتها از

 وزارت برای استشده منتشر 11 ماده شرح به که ادغام آگهی از اینسخه و شود تهیه باید منظور بدین

 .شود ارسال( کارگری اونیتع شرکتهای مورد در اجتماعی امور و کار وزارت یا) روستاها امور و تعاون

 

 دتوانمی باشد مخالف ادغام تصمیم با که صورتی در هااتحادیه یا شرکتها اعضاء از یک هر - 18 ماده

 یا) اروستاه امور و تعاون وزارت همچنین مربوط اتحادیهیا شرکت به کتبا  را خود نظر ماه یک تا حداکثر

 .دارد اعالم( کارگری تعاونی ایهشرکت مورد در اجتماعی امور و کار وزارت

 

 تعاونی شرکتهای مورد در اجتماعی امور و کار وزارت یا) روستاها امور و تعاون وزارت - 11 ماده

 ریز صورت و ترازنامه آخرین با همراه اتحادیه یا شرکتدو هر از ادغام تصمیم وصول با( کارگری

 رانبستانکانظرات همچنین و اتحادیه یا و شرکت ود هر وضع از حسابرسان گزارش و هابدهی و مطالبات

 هب ادغام با مخالفت یا موافقت بر مبنی را خود نظر ماه دو ظرف ادغام مخالف اعضاء تعداد به توجه با و

 .داشت خواهداعالم اتحادیه یا شرکت دو هر

 

 شرکتهای مورد در جتماعیا امور و کار وزارت یا)روستاها امور و تعاون وزارت که صورتی در - 600 ماده

 با افقتمو. است منتفی اتحادیه یا شرکت دو هر در ادغام تصمیم نکندتصویب را ادغام( کارگری تعاونی

 اتحادیه ای شرکت دو هردر هابدهی تصفیه برای بستانکاران قبول قابل ترتیب که است صورتی در ادغام

 و باقیمانده اعضاء مجموع که باشد حدی در ادغام با مخالف اعضای تعداد همچنین شود بینیپیش

 .باشد آن هایبرنامه و هدفها انجام برای کافی ادغام از بعد اتحادیه یا شرکت سرمایه
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 ماه یک ظرف مربوط هایاتحادیه یا شرکتها مدیره هایهیأت ادغام با موافقت صورت در - 606 ماده

 .نمود خواهند ادغام برای هااتحادیه یا تهاشرک مشترکالعادهفوق عمومی مجمع دعوت به اقدام

 

 غاماد از بعد اتحادیه یا شرکت سرمایه تعیین به نسبت مشترک العادهفوق عمومی مجمع - 601 ماده

 هب الزم اقدام قانون این اجرایی نامهآیین طبق بر بازرسان یا بازرس و مدیره هیأت انتخاب همچنین

 .آورد خواهد عمل

 

 تعفیمس تعاونیها عضویت از و باشند مخالف آن آگهی انتشار و ادغام تصمیم با که اعضایی - 603 ماده

 بهای است مکلف مربوط اتحادیه یا شرکت. دارند اعالم کتبا را خود مخالفت مقرر مهلت ظرف باید گردند

 .نماید پرداخت نقدا   ماه یک ظرف حداکثر را آنها سهام

 

 با همراه را مشترک العادهفوق عمومی مجمع مصوبات جدید اتحادیه یا کتشر مدیره هیأت - 604 ماده

 این سوم لفص در که ترتیبی به است شده حاصل که تغییراتیو جدید اتحادیه یا شرکت اعضاء فهرست

 مورد در اجتماعیامور و کار وزارت یا) روستاها امور و تعاون وزارت اطالع برای است مقرر قانون

 .داشت خواهد ارسال ثبت دفاتر در انعکاس و( کارگری ونیتعا شرکتهای

 

 مجموع از بود خواهد عبارت جدید اتحادیه یا شرکت بدهی و دارایی ادغام عمل انجام با - 601 ماده

 هشد بازپرداخت که سهامی و مطالبات وضع از پس ادغاماز قبل هایاتحادیه یا شرکتها بدهی و دارایی

 .است

 

 روستایی تعاونی هایاتحادیه و شرکتها در روستایی تعاونی هایاتحادیه و شرکتها غاماد - 601 ماده

 گذاشته اجرا مورد به و تهیه روستاها امور و تعاون وزارتوسیله که بود خواهد مقرراتی موجب به دیگر

 شد خواهد
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 تعاونی شرکتهای مالیات - نوزدهم فصل

 

 این در مقرر معافیتهای رعایت با تعاونی هایاتحادیه و شرکتها مالیات مشمول درآمد از - 607 ماده

 :شد خواهد عمل زیر ترتیب به بقیه به نسبت وشودمی وصول شرکت مالیات نام به %60 قانون

 

 ودس عنوان به اتحادیه یا شرکت صالحیتدار ارکان تصمیم طبق که درآمد از قسمت آن به نسبت - 6

 صددر شش معادل مبلغی وضع از پس شودمی دادهتخصیص شرکت اعضای بین تقسیم برای سهام

 .درصد پانزده نرخ به شرکت ترازنامه آخرین در شده منظور سرمایه

 

 ازادم عنوان به اتحادیه یا شرکت صالحیتدار ارکان تصمیم طبق که درآمد از قسمت آن به نسبت - 1

 هر مورد در ریال هزار پنج وضع از سپ شودمی داده تخصیصشرکت اعضاء بین تقسیم برای برگشتی

 .درصد پانزده نرخ به عضو

 

 .درصد پنج و بیست نرخ به مالیات مشمول درآمد بقیه به نسبت - 3

 

 موضوع تعاونی شرکتهای برگشتی مازاد و سهام سود شامل 1 و 6 بندهای موضوع معافیت - 6 تبصره

 .بود نخواهد هفدهم فصل

 

 هک اعضاء به متعلق کشاورزی محصول بهای بابت کشاورزی تعاونی یشرکتها که وجوهی - 1 تبصره

 باشد برگشتی مازاد یا پرداخت پیش عنوان به اینکه از اعمکنندمی پرداخت شودمی تحویل شرکت به

 منظور عضوکشاورزی مالیات مشمول درآمد محاسبه در وجوه این. بود نخواهد شرکت مالیات مشمول

 .شد خواهد
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 ضوع شرکتهای مالیاتی الحسابعلی عنوان به هااتحادیه سهام سود و برگشتی مازاد مالیات - 3 تبصره

 واهدخ مسترد دریافتی اضافه و منظور پرداختی هایالحسابعلیشرکت مالیات محاسبه موقع و وصول

 .شد

 

 .معافند سهام تمبر حق پرداخت از تعاونی هایاتحادیه و شرکتها - 608 ماده

 

 در که قانون این 61 ماده 1 و 6 بندهای موضوع ذخائر تعاونی هایاتحادیه و شرکتها در - 601 ماده

 .شودمی محسوب هزینهجزء است شده منظور اتحادیه یا شرکت دفاتر

 

 و انصیاد - روستایی و کشاورزی - اعتبار - مسکن - کنندگانمصرف تعاونی شرکتهای - 660 ماده

 .معافند قانون این 607 ماده صدر موضوع مالیاتدرصد ده پرداخت از تعاونی هایاتحادیه کلیه

 

 امر به که شرکت عمل حوزه ساکن افراد از متشکل روستایی تعاونی شرکتهای درآمد - 666 ماده

 کبان با روستاها امور و تعاون وزارت سرپرستیتحت اینکه از اعم دارند مستقیم مباشرت کشاورزی

 هایاتحادیه نیز و اعتبار و مسکن - مصرف کارگری تعاونی رکتهایش همچنین باشند عمران

 از یکل طور به آنها هایاتحادیه و هاآموزشگاه و صیادان و دستی صنایع تعاونی شرکتهای همچنینآنها

 .باشندمی معاف مالیات پرداخت

 

 شناخته معافیت مشمول مستقیم مالیاتهای قانون طبق که هاییفعالیت کلیه درآمد معافیت - 661 ماده

 .بود واهدخ نیز باشند داشته اشتغال فعالیتها همان به که تعاونیهایاتحادیه و شرکتها شامل است شده

 

 قانون 617 و 611 مواد موضوع اضافی مالیاتهای پرداخت از تعاونی هایاتحادیه و شرکتها - 663 ماده

 .باشندمیمعاف آن اصالحیه و مستقیم مالیاتهای
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 ابعت بهره مالیات لحاظ از مسکن تعاونی شرکتهای و اعتبار تعاونی هایاتحادیه و شرکتها - 664 ماده

 .بود خواهند 6341 اسفند مصوبمستقیم هایمالیات قانون 41 ماده مقررات

 

 هاآن اعضاء به مسکن تعاونی شرکتهای طرف از مسکونی واحدهای اجاره و قطعی انتقاالت - 661 ماده

 تشخیص موارد در لکن بود نخواهد مستقیم هایمالیات قانونامالک درآمد بر مالیات مقررات مشمول

 .شد خواهد تعیین مزبور بخش مقررات طبق مالیات مشمول درآمد الرأسعلی

 

 وستاهار امور و تعاون وزارت نماینده تعاونی شرکتهای مالیاتی اختالفات به رسیدگی مورد در - 661 ماده

 ماده( 3) بند موضوع نماینده جای به( اجتماعی امور و کار وزارتنماینده کارگری تعاونیهای وردم در و)

 به توجه اب است مجاز کمیسیون.کندمی شرکت تشخیص کمیسیون در مستقیم مالیاتهای قانون 144

 لیاتیام ضرائب آوردمی عمل به که رسیدگیهایی و کندمی کسب مربوط قانونی مراجع از که اطالعاتی

 .کند تعدیل تعاونی هایاتحادیه و شرکتها مورددر را مصوب

 

 تعاونی هایاتحادیه و شرکتها مالیاتی بقایای به مربوط اختالفات به رسیدگی مورد در - 667 ماده

 به اجتماعی امور و کار وزارت نماینده کارگری تعاونیهایمورد در و روستاها امور و تعاون وزارت نماینده

 شرکتاختالف حل کمیسیون در مستقیم مالیاتهای قانون 366 ماده پ بند در مذکور نماینده جای

 .کندمی

 

 قانون در هک قبیل هر از تعاونی شرکتهای به راجع مالیاتی معافیتهای به مربوط مقررات کلیه - 668 ماده

 .شودمی ملغی است شده منظور آن اصالحیهو 6341 اسفند مصوب مستقیم مالیاتهای

 

 تعاونی هایاتحادیه و شرکتها تصفیه و انحالل زیان، - بیستم فصل
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 یرهذخ حساب از عمومی مجمع تصویب با را ساالنه زیان تواندمی تعاونی اتحادیه یا شرکت - 661 ماده

 ذخیره بساح به مذکور برداشتی مبالغ انتقال از قبل تواندنمی و نماید تأمین تقسیم قابل غیر قانونی

 .کند تقسیم را اتحادیه یا شرکت بعدی سالهای درآمد تقسیم، قابل غیر قانونی

 

 :شودمی منحل زیر موارد در تعاونی هایاتحادیه و شرکتها - 610 ماده

 

 عمومی مجمع تصویب با نباشد صالح یا و مقدور عملیات ادامه که میزانی به سرمایه کاهش - 6

 .العادهفوق

 

 .است شده تأسیس آن انجام برای شرکت اساسنامه، موجب به که ایبرنامه ماتما - 1

 

 .العادهفوق عمومی مجمع تصمیم - 3

 

 در آن یتفعال عدم و تعطیل یا و قانونی مقررات و اساسنامه با اتحادیه یا شرکت عملیات تطبیق عدم -4

 تعاونی شرکتهای مورد در اجتماعی امور و کار وزارت یا) روستاها امور و تعاون وزارت که هایی مهلت

 .داردمی مقرر( کارگری

 

 وزارت باشد نداشته فعالیتی اتحادیه یا شرکت 3 و 6 بندهای در مذکور علل به که صورتی در - تبصره

 جانشینی به کارگری، هایاتحادیه و شرکتها مورد در اجتماعیامور و کار وزارت یا روستاها امور و تعاون

 محل ثبت به آناعالم و تصفیه هیأت تعیین و اتحادیه یا شرکت انحالل درباره العادهفوق عمومی مجمع

 العادهفوق عمومی مجمع تصمیم طبق اتحادیه یا شرکت که نیز مواردی در حکم این.نمود خواهد اقدام

 به نتواند ورذکم وزارت تشخیص بهتصفیه هیأت اینکه یا و نشده تعیین تصفیه هیأت ولی گردیده منحل

 .شد خواهد اجرا کند عمل خود قانونی وظایف
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 یا شرکت انحالل پیشنهاد روستاها امور و تعاون وزارت 610 ماده 1 بند در مذکور موارد در - 616 ماده

 شورا آن نظر اعالم تا و داد خواهد تعاونیها اختالفات در داوریو رسیدگی شورای به را مربوط اتحادیه

 و عملیات ازجلوگیری برای العادهفوق و عادی عمومی مجمع در شده بینیپیش اختیارات یهکل دارای

 .بود خواهد مربوط اتحادیه یا شرکت قانون خالف فعالیتهای

 

 ولوص تاریخ از هفته یک ظرف است مکلف تعاونیها اختالفات در داوری و رسیدگی شورای - 611 ماده

 یصورت در تا نماید اعالم نظر مورد اتحادیه یا شرکت به را مراتبتاهاروس امور و تعاون وزارت پیشنهاد

 کتبا  شورا اخطاروصول تاریخ از روز 61 ظرف را خود دالیل باشد داشته اعتراض وزارت آن نظر به که

 .دارد ارسال

 

 ماه دو ظرف حداکثر را خود رأی است مکلف تعاونیها اختالفات در داوری و رسیدگی شورای - 613 ماده

 و قطعی صادره آراء نماید، صادر انحالل مورد در روستاها امورو تعاون وزارت پیشنهاد وصول تاریخ از

 .است االجراالزم

 

 یا تشرک انحالل بر مبنی تعاونیها اختالفات در داوری و رسیدگی شورای تصمیم ابالغ با - 614 ماده

 ثبت لغو درخواست و کرده تصفیه هیأت تعیین و آن نحاللابه اقدام روستاها امور و تعاون وزارت اتحادیه

 .کرد خواهد ثبت اداره از را اتحادیه یا شرکت

 

 زیر شرح به تقدم رعایت با آنها دارایی محل از تعهدات پرداخت اتحادیه یا شرکت تصفیه در - 611 ماده

 :است

 

 .اتحادیه یا شرکت بدهیهای پرداخت - 6
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 فیهتص مانده که صورتی در سهام سود و سهم هر اسمی مبلغ میزان به داکثرح اعضاء سهام پرداخت - 1

 .باشد بیشترشرکت تقسیم قابل غیر ذخیره حساب از

 

 .قانون نای طبق مقرر اقدامات برای تقسیم قابل غیر قانونی ذخیره حساب به تصفیه مانده انتقال - 3

 

 بر ستا نشده بینیپیش قانون این در که مواردی رد تعاونی اتحادیه یا شرکت امور تصفیه - تبصره

 .گرفت خواهد انجام سهامی هایشرکت قانون مقررات اساس

 

 مجازاتها – یکم و بیست فصل

 

 خالف بر نیت سوء با که صورتی در عامل مدیر و بازرسان و مدیره هیأت اعضاء از یک هر - 611 ماده

 هعالو گردد شرکت زیان موجب که شود عملی مرتکب مصوبیهااساسنامه و قانون این در مقرر اصول

 .شد خواهد محکوم ماه شش تا ماه سه از تأدیبی حبس به وارده زیان جبران بر

 

 واقع خالف گزارش عمومی مجمع به عامل مدیر و بازرسان و مدیره هیأت اعضاء از یک هر - 617 ماده

 هر هب یا و ریال هزار یکصد تا ریال هزار ده از نقدی ایجز یاماه شش تا ماه سه از تأدیبی حبس به بدهد

 .شد خواهد محکوم مجازات دو

 

 و شرکتها کارکنان یا و بازرسان یا مدیره هیأت اعضای یا عامل مدیران از یک هر - 618 ماده

 رحداکث به گردد اتحادیه یا شرکت اموال و وجوهمورد در امانت در خیانت مرتکب تعاونی هایاتحادیه

 .شودمی محکوم عمومی مجازات قانون 146 ماده در مقرره مجازات
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 وظیفه حسب بر که دولت به وابسته مؤسسات و سازمانها کارکنان از یک هر اتهام به رسیدگی - تبصره

 ابعت دارند را تعاونی هایاتحادیه یا شرکتها امور اداره در مداخلهیا ارشاد یا سرپرستی یا نظارت سمت

 .بود خواهد دولت کارکنان کیفر دیوان مقررات و قوانین

 

 بدهند عواق خالف گزارش تعاونی اتحادیه یا شرکت حسابرسی نتیجه درباره که حسابرسانی - 611 ماده

 .شوندمی محکومسال یک تا ماه 1 از تأدیبی حبس به

 

 نآ عضو که شرکتی با همعامل در تعهد انجام عدم با که تعاونی شرکتهای اعضای از یک هر - 630 ماده

 جاهپن تا ریال هزار پنج از نقدی جزای به خسارت جبران برعالوه کند وارد خسارت شرکت به عامدا   است

 .شودمیموقوف خصوصی مدعی گذشت با تعقیب ماده این مورد در شد خواهد محکوم ریال هزار

 

 جرمهای از ناشی خسارات البهمط و مجرمین تعقیب در روستاها امور و تعاون وزارت - 636 ماده

 .باشدمی معاف دادرسی هزینه از رسیدگیمراحل تمام در قانون این در شده بینیپیش

 

 .آمد خواهد عمل به نوبت از خارج مذکور دعاوی به رسیدگی - تبصره

 

 مراجع طرف از مراتب قانون این در مندرج جرائم مورد در خواست کیفر صدور از پس - 631 ماده

 یا شرکت در خود سمت از متهم صورت این در و شودمی اعالم مربوط اتحادیه یا شرکت به اییقض

  .گرددمی برکنار اتحادیه

 

 تعاونی سازمانهای و شرکتها مورد در روستاها امور و تعاون وزارت وظایف -دوم و بیست فصل

 



 

ه | 52 ح ف ص  

www.Dadkhahan.com 

 

 موسسه حقوقی و داوری دادخواهان عدالت –های تعاونی قانون  شرکت 

 تعاونی سازمانهای و هاشرکت سرپرستی و نظارت و ارشاد برای روستاها امور و تعاون وزارت - 633 ماده

 :است زیر وظائف دارعهده خود امکانات با متناسب و تدریج به

 

 .عاونیت تحقیقات و آموزش مراکز اداره و تأسیس به فنی و مالی کمک و تعاونی کارشناسان تربیت - 6

 

 سابدارانح و عامل مدیران انندم تعاونی سازمانهای و شرکتها نیاز مورد انسانی نیروی تعلیم و تربیت - 1

 .حسابرسان و

 

 .تعاونی روشهای و اصول تعمیم و تفهیم برای آموزش و ترویج هایبرنامه اجرای - 3

 

 جرایا زمینه در نهایی تصمیم اتخاذ و نظر اظهار و تعاونیها فعالیت درباره مطالعه و آماری تحقیقات - 4

 .شودمی تهیه خصوصی و دولتی مانهایسازسایر وسیله که هاتعاونی اساسی طرحهای

 

 .تعاونیها صحیح اداره منظور به الزم موارد در مالی و اداری و فنی کمکهای اعمال - 1

 

 هایاتحادیه و شرکتها انواع برای لزوم مورد دفاتر و فرمها و نمونه هاینامهآیین و اساسنامه تهیه - 1

 هایاتحادیه و شرکتها در موظف کارکنان استخدامیهاینامهآیین تنظیم به کمک همچنین و تعاونی

 .تعاونی

 

 صولا مخالف آنها عملیات تعاون نام بردن کار به با که سازمانهایی و هاشرکت فعالیت از جلوگیری - 7

 .است شده تصریح قانون این در که است هدفهایی و تعاون
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 هب پیشنهاد طریق از تعاونی سازمانهای اعتباری و اداری و آموزشی امور در کلی مشی خط تعیین - 8

 و آن تصمیمات اجرای و( قانون این 13 فصل در مندرج)کشور تعاونیهای هماهنگی عالی شورای

 .تعاونی هایرشته در کشور تعاونی هایفعالیت کلیه کردن هماهنگ

 

 هایاتحادیه و هاتشرک وظایف و عملیات درباره موضوعه قوانین سایر و قانون این اجرای بر نظارت - 1

 .تعاونی

 

 به کمک منظور به کل فرمانداریهای و استانها در رشته هر تعاونیهای کنگره تدریجی تشکیل - 60

 .مرکزی هایاتحادیهو مناطق هماهنگی و نظارت هایاتحادیه تشکیل

 

 و شرکتها ورام اداره بر نظارت برای تواندمی عنداالقتضاء روستاها امور و تعاون وزارت - تبصره

 ایتختپ اصناف اتاق به قانون این در شده بینیپیشمقررات حدود در توزیع و تهیه تعاونی هایاتحادیه

 .بدهد نمایندگی

 

 کشور تعاونی نظام و تشکیالت - سوم و بیست فصل

 

 یلیرتشکز شرح به که است رشته آن نماینده تعاونی هایرشته از یک هر مرکزی اتحادیه - 634 ماده

 :شودمی

 

 .روستایی و کشاورزی تعاونیهای مرکزی اتحادیه - 6

 

 .مصرف تعاونیهای مرکزی اتحادیه - 1

 



 

ه | 54 ح ف ص  

www.Dadkhahan.com 

 

 موسسه حقوقی و داوری دادخواهان عدالت –های تعاونی قانون  شرکت 

 .پیشه و کار تعاونیهای مرکزی اتحادیه - 3

 

 :بود خواهد زیر شرح به کشور در تعاونی تشکیالت - 631 ماده

 

 :تعاونی منطقه هر در - الف

 

 .اقتصادی عملیات توسعه منظور به مربوط هایحادیهات و تعاونی شرکتهای انواع - 6

 

 .گانهسه هایرشته تعاونیهای هماهنگی و نظارت اتحادیه - 1

 

 .قانون این هفتم فصل موضوع اعتباری هایاتحادیه - 3

 

 .روستاها امور و تعاون وزارت اداری سازمان - 4

 

 :مرکزی تعاونی تشکیالت - ب

 

 تعاون مرکزی سازمان -6

 

 .روستایی تعاون مرکزی سازمان -1

 

 .کشور تعاونیهای هماهنگی عالی شورای - 3
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 .تعاونیها اختالفات در داوری و رسیدگی شورای -4

 

 .ایران کشاورزی تعاون بانک - 1

 

 .پیشه و کار تعاونیهای مرکزی اتحادیه - 1

 

 .روستایی و کشاورزی تعاونیهای مرکزی اتحادیه - 7

 

 .مصرف تعاونیهای زیمرک اتحادیه - 8

 

 توزار در آن جلسات تشکیل محل و دبیرخانه که کشور تعاونیهای هماهنگی عالی شورای - 631 ماده

 لتشکی زیر مقامات عضویت با و روستاها امور و تعاون وزیر ریاستبه بود، خواهد روستاها امور و تعاون

 :گرددمی

 

 .روستایی و کشاورزی تعاونیهای مرکزی اتحادیه مدیره هیأت رییس -

 

 .مصرف تعاونیهای مرکزی اتحادیه مدیره هیأت رییس -

 

 .پیشه و کار تعاونیهای مرکزی اتحادیه مدیره هیأت رییس -

 

 .ایران کشاورزی تعاون بانک رییس -
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 .تعاون مرکزی سازمان رییس -

 

 .کارگران رفاه بانک کل رییس -

 

 .ایران روستایی تعاون مرکزی سازمان مدیره هیأت رییس -

 

 .اجتماعی امور و کار وزارت نماینده -

 

 .روستاها امور و تعاون وزیر انتخاب به تعاونی کارشناس نفر یک -

 

 مقام مقائ روستاها امور و تعاون وزیر است نشده تشکیل تعاونیها مرکزی هایاتحادیه که مادام - تبصره

 .بود خواهد شورا جلسات در آنها

 

 از پس و تهیه شورا دبیر طرف از کشور تعاونیهای هماهنگی عالی شورای وظائف نامهآیین - 637 ماده

 .شودمی گذاشته اجرا مورد به شورا تصویب

 

 .بود خواهد کشور هایتعاونی هماهنگی عالی شورای دبیر تعاون مرکزی سازمان رییس - تبصره

 

 لک دادستان - قضایی نماینده شرکت با تعاونیها اختالفات در داوری و رسیدگی شورای - 638 ماده

 کارشناس نفر سه - اجتماعی امور و کار وزارت نماینده- روستاها امور و تعاون وزارت نماینده - کشور

 به( کیلتشاز پس) تعاونیها مرکزی هایاتحادیه نمایندگان و روستاها امور و تعاون وزیر انتخاب به تعاونی
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 هایاتحادیه و شرکتها اساسنامه یا و آن اجرایی نامهآیین و قانون این در که مواردی در نظر الماع منظور

 .شودمیتشکیل است شده تصریح تعاونی

 

 .کرد خواهد انتخاب اعضاء بین از را خود دبیر و رییس یکساله دوره هر برای شورا - 6 تبصره

 

 آن وظایف نامهآیین و بود خواهد روستاها امور و نتعاو وزارت شورا جلسات تشکیل محل - 1 تبصره

 .شودمی گذارده اجرا موردبه شورا تصویب از پس و تهیه شورا دبیر توسط

 

 تعاونی هایاتحادیه و شرکتها حسابرسی - چهارم و بیست فصل

 

 آنها حسابرسی هب مجاز تعاونیها ارشاد و نظارت منظور به روستاها امور و تعاون وزارت - 631 ماده

 و شرکتها حسابرسی اجازه کرد خواهد تنظیم که اینامهآیینطبق تواندمی حال عین در و باشدمی

 و بدهد مذکور اتحادیه به معین هایدوره برای را هماهنگی و نظارت  اتحادیه عضو تعاونی هایاتحادیه

 .کند تمدید بعدی ادوار برای را اجازه این یا

 

 و نظارت اتحادیه حسابرسی کار در تخلفی یا نقص مشاهده با روستاها امور و تعاون ارتوز - 6 تبصره

 .کند لغو را قبلی اجازههنگام هر در تواندمی مربوط هماهنگی

 

 و کار وزارت به روستاها امور و تعاون وزارت کارگری تعاونی شرکتهای حسابرسی مورد در - 1 تبصره

 یهماهنگ عالی شورای مصوب ضوابط طبق تا داد خواهد وظیفهاین انجام برای نمایندگی اجتماعی امور

 .دارد اعالمروستاها امور و تعاون وزارت به را نتیجه و داده انجام را حسابرسی کشور تعاونیهای
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 حساب و مالی دوره یا سال هر ترازنامه از اینسخه موظفند تعاونی هایاتحادیه و شرکتها - 640 ماده

 و مربوط هماهنگی و نظارت اتحادیه به تنظیم از پس هفتهیک ظرف حداکثر را مربوط دوره انزی و سود

 و ارک ادارهیا) محل روستاهای امور و تعاون کل اداره به باشد نشده تشکیل اتحادیه این که صورتی در

 .دارند ارسال( کارگری تعاونی شرکتهای مورد در اجتماعی امور

 

 وزارت طرف از که بود خواهد اینامهآیین طبق تعاونی هایاتحادیه و شرکتها حسابرسی - 646 ماده

 .شد خواهد گذاشتهاجرا مورد به و تنظیم روستاها امور و تعاون

 

 

 مختلف مقررات - پنجم و بیست فصل

 

 به بنا انددهرسی ثبت به قانون این تصویب از قبل که روستایی تعاونی هایاتحادیه و شرکتها - 641 ماده

 .داد خواهند تطبیق قانون این با را خود وضع تدریجبه روستاها امور و تعاون وزارت تشخیص

 

 .است ممتازه مطالبات جزء خود اعضاء از تعاونی هایاتحادیه و شرکتها مطالبات - 643 ماده

 

 روزنامه در بتث آگهی تعرفه نصف و الثبتحق پرداخت از تعاونی هایاتحادیه و شرکتها - 644 ماده

 .معافند کشور رسمی

 

 ار تعاونی هایاتحادیه و شرکتها حسابداری و مالی دفاتر نمونه روستاها امور و تعاون وزارت - 641 ماده

 نهاآ اختیار در تجارت قانون در مقرر قانونی دفاتر جای به داراییوزارت تأیید از پس که کرد خواهد تهیه

 .بود خواهد قانونی دفاتر حکم در مذکور دفاتر و گیرد قرار
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 یا هاشرکت امور اداره در تخلف مالحظه صورت در روستاها امور و تعاون وزارت - 641 ماده

 بازرسان یا عامل مدیر یا مدیره هیأت اعضاءاز نفر چند یا یک که مواردی در یا و تعاونی هایاتحادیه

 عادی یعموم مجمع برای شده بینیپیش اختیارات هکلی از استفاده با نباشند خود وظایف انجام به قادر

 را ورمزب اعضاء یا کند منحل را مذکور اتحادیه یا شرکت تواندمی مربوط اتحادیه یا شرکت العادهفوقو

 جمعم تشکیل تا موقت طور به صورت این غیر در واعضاء بین از اول درجه در را آنان جانشین و برکنار

 رانکارگ تعاونی هایاتحادیه و شرکتها مورد در. نماید تعیین دیگر حیتصال صاحب اشخاص از عمومی

 ظرن با بازرسان و ومدیرعامل مدیره هیئت تعیین به نسبت( قانون این 10 وماده68 ماده تبصره موضوع)

 .شد خواهد اقدام اجتماعی وامر کار وزارت

 

 و است مستثنی قانون این شمول از اهیشاهنش مسلح نیروهای کادر مصرف تعاون سازمان - 647 ماده

 انجام خود به مخصوص هاینامهآیین و اساسنامه و مقرراتطبق مستقال   دارد عهده بر که را وظایفی

 .داد خواهد

 

 اصالح ای نسخ نیز بعدی قوانین در و است ملغی قانون این با مغایر مقررات و قوانین کلیه - 648 ماده

 .شود قید صریحا  باید قانون این مقررات و مواد

 مدت این در گاه هر و شد خواهد اجرا آزمایشی صورت به سال پنج مدت به قانون این - 641 ماده

 این یروستای تحقیقات مرکز وسیله شده انجام تحقیقاتنتایج به توجه با روستاها امور و تعاون وزارت

 وزارت تحقیقاتمرکز پس این از که( یزراع سهامی هایشرکت تشکیل قانون 61 ماده موضوع) وزارت

 جهت دهد تشخیص الزم قانون این در را اصالحاتی و تغییرات شد خواهد نامیده روستاها امور و تعاون

 الحاتاص و تغییرات این و نمایدمی تقدیم مجلسین روستاهای امور و تعاونهایکمیسیون به تصویب

 .اجراست قابل تصویب از پس

 که ادامم نماید، تقدیم مجلسین تصویب جهت را نهایی الیحه سال پنج مدت پایان در است مکلف دولت

 .دبو واهدخ االجراالزم مذکور کمیسیونهای مصوبات و قانوناین مقررات نرسیده تصویب به نهایی الیحه

 

 منبع: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی


