
 قانون شرکتهای تعاونی

 30.350531مصوب قانونشرکتهایتعاونی

 :تعاریف-فصلاول

 :شودبهشرحزیرتعریفمی اصطالحاتیکهدراینقانونبهکاربردهشدهاستازنظراجرایاینقانون-3ماده

حقوقیباشدعضوشرکتیااتحادیه حقیقییاهایتعاونیهرصاحبسهماعمازاینکهشخصهاواتحادیهعضو:درشرکت - 3

 .شودنامیدهمی

 .شوداساسنامهذکرمی سهم:سهمواحدیازسرمایهیکشرکتیااتحادیهتعاونیاستکهمیزانآندر - 2

اتحادیهتعاونیدر - 0 مبلغیاستکهازعملیاتومعامالتیکشرکتیا هاویکدورهمالیپسازوضعهزینه درآمدویژه:

 .شودمیاستهالکاتحاصل

 .شودبههرسهماختصاصدادهمی سودسهم:مبلغیازدرآمدویژهساالنهشرکتیااتحادیهتعاونیاستکهدرهرسال - 4

بابیناعضاءبهتناسبمیزانمعامالتآنها مازادبرگشتی:مبلغیازدرآمدویژهشرکتیااتحادیهتعاونیاستکهبرایتقسیم - .

 .شوداینقانوناختصاصدادهمی اتحادیهتعاونیدرحدودمقرراتشرکتبا

 .باشد کشاورز:کسیکهحرفهاصلیاوتولیدمحصولبهوسیلهعملیاتزراعیویاباغداری - 1

 .دامدار:کسیکهحرفهاصلیاوتولیدیاپرورشدامویاطیورباشد - 7

کسیکهباکمکنیرو - 8 عرضه یکارشخصیوسرمایهووسایلخوداقدامبهتولیدصاحبحرفه: کاالبهمنظورفروشیا

 .کندکسبدرآمدمیخدمتمعینبرای

 .ندارد فروشیکاسب:صاحبکسبیکهفروشآنبهصورتخردهوجزئیاستوعملیاتعمده - 9

 .کندعرضهوبدینوسیلهکسبدرآمدمی دماتیراصاحبشغلآزاد:کسیکهبدونوسائلویاباوسائلالزم،خدمتیاخ - 33

 کلیات–فصلدوم

نیازمندیهایمشترکوبهبودوضعاقتصادی شرکتتعاونیشرکتیاستازاشخاصحقیقیویاحقوقیکهبهمنظوررفع-2ماده

افقاصولیکهدراینقانونمطرحاندازیمومتقابلوهمکاریآنانوتشویقبهپس شرکاءازطریقخودیاریوکمکواجتماعی

 .شودتشکیلمی است

 .عضوکمترباشد7تعداداعضایشرکتتعاونینبایداز-تبصره



حوزهعملشرکتباشدوبهتمامیا عضویتدرشرکتتعاونیبرایتماماشخاصیکهمحلعملیاتیاسکونتآنهادر-0ماده

 .است باشندآزادشرکتاحتیاجداشتهقسمتیازخدمات

 .باشدمی شرطعضویتدرشرکتتعاونیخریدوپرداختتمامبهایالاقلیکسهم-4ماده

مگربهسببعدمکفایتظرفیتفنی هیچگونهتبعیضیامحدودیتیبرایعضویتدرشرکتنبایدوجودداشتهباشد-.ماده

 .اسنامهتصریحشدهباشداس وامکاناتشرکتمشروطبراینکهدرتأسیساتووسائل

 برخریدسهاممی-تبصره عالوه اساسنامهشرکتشرطقبولاعضایجدیدرا پرداختمبلغیبهعنوانحقعضویت تواندر

 .برایانجامخدماتاضافیموکولکرد توسعهوسائلویاامکاناتشرکتمتناسبباهزینه

یاسهاماوحداکثربهارزشاسمیباید توانآنرامنعکردوبهایسهمیخروجهرعضوازشرکتاختیاریاستونم-1ماده

 .پرداختگردد تاریخخروجعضوازشرکتنقداًظرفیکسالاز

ادارهامورشرکتاستکهدرآنتماماعضاء مجمععمومیعالیترینمرجعاتخاذتصمیموابرازارادهجمعیاعضابرای-7ماده

درمجمععمومیهرعضوقطعنظراز همرسانندورأیخودرابهحقدارندحضور دربارهموضوعدستورجلسهمجمعبدهند.

 .فقطداراییکرأیاست تعدادسهام

دادنرأیدرمجمععمومیبهیکعضو توانداستفادهازحقخودرابرایحضوروهریکازاعضایشرکتتعاونیمی-8ماده

 .تواندعالوهبررأیخودبیشازیکرأیباوکالتداشتهباشدنمی رکند،لکنهیچعضویواگذادیگرباوکالت

ممکناستاعمالحقرأیبهوسیلهنماینده درمجامععمومیشرکتهایتعاونیباحوزهعملوسیعویاتعدادزیادعضو-9ماده

نمایندگان  نسبتتعدادعضودرهرحوزهویاترکیبیازتعداداعضاومختلففعالیتشرکتبه هایمنتخباعضاءدرحوزهیا

 .نحویکهدراساسنامهمقررخواهدشدانجامشودمجموعمعامالتهمانحوزهبه

بهمیزانسهمیاستکهازسرمایهشرکت سرمایهشرکتتعاونینامحدودوسهامآنبانامومسئولیتهرعضومحدود-33ماده

 .%تجاوزکند1ساالنهسهامنبایداز دنمودهاستوحداکثرسودتعهخریداریویا

افزایشتعدادسهاماعضایقبلیشرکت افزایشسرمایهشرکتتعاونیازطریقخریدسهامبهوسیلهاعضایجدیدویا-تبصره

 .گیردصورتمی

شرکتتعییننمودودرهرحالمیزانسهام التاوباتواندراساسنامهبهنسبتامکانمعاممیزانسهامهرعضورامی-33ماده

 .کند یکهفتمکلسرمایهتجاوزیکعضونبایداز

استثناینخستینسهمخریداریازشرکت توانپرداختبهایسهامخریداریشدههرعضورابهبهموجباساسنامهمی-تبصره

ممبلغتعهدیکمترنباشدمجازدانستدراینصورتپرداختسودازیکده اقساطبامدتمعینکههرقسطکهنقدیاستبه



گیردتاریخعضویتتعلقمی برگشتیازبابتمعامالتعضوکهموافقمقرراتاینقانونازمبلغپرداختیومازاد سهامبهنسبت

 .خریداریسهام موکولاستبهتصفیهتماماقساطتعهدیاوبابت

 .شرکتتعاونیبهغیرعضوشرکتمجازنیستانتقالسهام-32ماده

تعهداتآنعضودرقبالبستانکاراناز درصورتیکهسهامهریکازاعضایشرکتتعاونیبهعنوانتضمینبدهییا-30ماده

ونخواهدطلببستانکارانمشمولمقرراتبازپرداختسهاممذکوردراینقان قانونیبازداشتشودترتیباستیفایطریقمراجع

کارهاازکلمطالباتسایرطلب اندباحقتقدمنسبتبهخودراازاعضاییکهازشرکتخارجشدهتواندطلبتعاونیمی بود.شرکت

 .هایآنهادرشرکتبرداشتکندمربوطویاسپردهبرگشتی آنهابابتسهامویاسودآن،همچنینمازاد

هاوسودسهاممطابقپسازوضعذخیره یکهموافقاساسنامهقابلتقسیمباشدبهترتیبدرآمدویژهشرکتدرصورت-34ماده

مازاددرآمدحاصلاز .تناسبمیزانمعامالتهرعضوباشرکتقابلتقسیماست بهصورتمازادبرگشتیبهمقرراتاینقانون

نوع این اساسنامه موافق که صورتی در اعضاء غیر با حسابمعامال معامالت به و نیست اعضاء به تقسیم قابل باشد آزاد ت

 .شودتقسیمشرکتمنتقلمی قانونیغیرقابلذخیره

 :شودمربوطمنظورمی ازمحلدرآمدویژهساالنهشرکتهایتعاونیمبالغزیرکسروبهحسابهای-.3ماده

بالغمربوطازمحلدرآمدحاصلازمعامالتبااعضاءدراحتسابم .درصدبهحسابذخیرهقانونیغیرقابلتقسیم32حداقل - 3

سرمایهسهسالاخیر مذکوربهمیزانمعدلدراینبندتازمانیکهمبلغکلذخیرهحاصلازدرآمدهای حسابذخیرهمندرج

شرکتکهخارجازحدودباغیراعضاءوسایردرآمدهایمجاز شرکتنرسیدهباشدالزامیخواهدبودولیمبالغحاصلازمعامالت

 .شودسالهبهحسابذخیرهقانونیغیرقابلتقسیممنتقلمیرعایتمعدلمذکورهمه عملیاتجاریآنباشدبدون

تعاونیمربوطودرسراسرکشوردراختیار سهدرصدازدرآمدویژهساالنهبرایتوسعهتعلیماتوآموزشتعاوندرمنطقه - 2

شودوبهتصویبشورایایکهبهوسیلهآنوزارتتنظیممینامهتابهموجبآیین شودوستاهاگذاشتهمیامورروزارتتعاونو

درصدمزبورراوزارتکاروامور رسدبهمصرفبرسد.درموردشرکتهایتعاونیکارگریسهمیهمآهنگیتعاونیهایکشور عالی

 .کارگرانخواهدرسانید تعاونیاجتماعیدریافتوبهمصرفآموزشوتعلیمات

 .ذخایردیگریکهدراساسنامهمقررشدهباشد - 0

ازتصفیهبهپیشنهادوزارتتعاونو باانحاللشرکتتعاونیماندهحسابذخیرهقانونیغیرقابلتقسیمشرکتپس-31ماده

 رسدیابهشورایعالیهماهنگیتعاونیهایکشورمیوسیلهآنوزارتتهیهوبهتصویب ایکهبهنامهموجبآیینامورروستاهاوبه

قابلتقسیم قانونیغیر ذخیره همانمقاصددروجوه با تعاونیکه اتحادیه مربوطفعالیتمی شرکتیا انتقالدادهحوزه کنند

 کارگریموضوعتبصرهخواهدرسیدمگردرموردشرکتهایتعاونیالمنفعههمانحوزهعام شودویابهمصرفاموراجتماعیومی

 تصویب38ماده اجتماعیو امور و وزارتکار بهپیشنهاد مصارفمربوطبنا معین شورایکه عالیهماهنگیتعاونیهایکشور

 .خواهدشد



 :شرکتتعاونیدارایارکانزیراست-37ماده

 .مجمععمومی - 3

 .هیأتمدیره - 2

 .بازرسیابازرسان - 0

 :شودبندیمیکتهایتعاونیدرسهرشتهتعاونیبهشرحزیرطبقهانواعشر-38ماده

 .رشتهکشاورزی:شاملتعاونیهایکشاورزیوروستایی - 3

 .هااعتباروآموزشگاه-مسکن-کنندگانرشتهمصرف:شاملتعاونیهایمصرف - 2

کوچکوکسبهوصاحبانمشاغلآزاد انصنایعصاحبانحرفوصنایعدستیصاحب-رشتهکاروپیشه:شاملتعاونیهایکار - 0

 .صیادان-

 رشته-تبصره انواعشرکتهایتعاونیدر پیشهکهباهریکاز و کار عضویتکارگرانصنایعوخدماتوحرف هایمصرفو

 .شودعخواندهمیهایاجتماعیبیمهباشندشرکتتعاونیکارگریازهماننوبیمه اعضاءشرکتنزدسازمانتشکیلشدهباشدو

 تشکیلوثبتشرکتهایتعاونی-فصلسوم

 با .گرددشرکتتعاونیطبقتصمیممجمععمومیمؤسستشکیلمی-39ماده اساسنامهشرکتمطرحو درمجمعمذکور

بازرسبهتصویبمی اکثریتحداقلدوسوماعضاءحاضردرجلسه و بازرسارسدوهمچنیناولینهیأتمدیره نشرکتبهیا

 .شوداعالمکردهباشنددادهمی ایکهقبولیخودراکتباًنسبیاعضاءحاضرانتخابومأموریتثبتشرکتبههیأتمدیره اکثریت

 .باشد7درجلساتمجمعمؤسستعداداعضاءموافقبااساسنامهنبایدکمتراز-تبصره

استردادتقاضایعضویتخودو صوباتمجمعمؤسسموافقنباشدحقآنعدهازداوطلبانتشکیلشرکتکهبام-23ماده

دراینصورتسرمایهشرکتتعاونیبهمبلغیپسازکسروجوهسهام .دارند اندخریدسهمیاسهامپرداختهمبالغیراکهبرای

 .رسیدثبتخواهداینقانونبایدفوراًمستردشودبه1بدونرعایتمفادماده اینگونهاشخاصکه

عاملهمچنینهرگونهتغییراتبعدیدر اساسنامهوناماعضایمؤسسوهیأتمدیرهوبازرسیابازرسانومدیر-23ماده

ثبتمرکز تشریفاتمقرردراینقانونوتأییدنمایندهوزارتتعاونوامورروستاهادراداره تعاونیبارعایتهایشرکتهاواتحادیه

شرکتباتأییدوزارتکارواموراجتماعیانجام درموردشرکتهایتعاونیکارگریثبترسد.اتحادیهبهثبتمیاصلیشرکتیا

 .تعاونوامورروستاهابرساندکتباًبهاطالعوزارت خواهدشدوآنوزارتبایدمراتبرا

 :باشد نکاتزیراساسنامهشرکتتعاونیباتوجهبهمقرراتاینقانونبایدشامل-22ماده

 .شرکت مدتوحوزهعملیات-مرکزاصلیونشانیشرکت-باقیدکلمهتعاونی(نام) - 3

 .موضوعوحدودعملیاتشرکت - 2



فوتویاترکعضویت(-استعفا-اخراج) خروجازعضویت-مقرراتمربوطبهقبولیاعدمقبولعضویت-شرایطعضویت - 0

 .مسئولیتاعضاء-ضاءتعهداتاعحقوقو-

4 -  اولیه سهام تعداد و -سرمایه سهم یک-ارزشهر میزانسهامیکه و تعداد  حداکثر باشد ممکناستداشته -عضو

 .نمایندگیازطرفعضو مقرراتمربوطبهوکالتیا-بازپرداختیاانتقالسهام

بهدستورجلساتمجامععمومیوحد مقرراتراجع-مجامعاالجلمربوطبهدعوتمقرراتمربوطبهمجامععمومیوضرب - .

 .برایتشکیلآنوفاصلهبیندوجلسهنصاب

فوت(ومقرراتمربوطبهجلساتآنانوتعیین - وظایفعزلواستعفا-نحوهانتخاب-تعداداعضایهیأتمدیرهوبازرسان) - 1

 .آنانهمچنینمقرراتمربوطبهانتصابواستخداممسئولیتهای امضایمجازوحدوداختیاراتوصاحبان

گذاریونحوهبهکارانداختنوجوهزائدسرمایه - استقراض-مقرراتمربوطبهنگاهداریوجوهنقدیوافتتاححساببانکی - 7 

احتیاج  .شرکتبر

-هامدیرهوبازرسانوطرحهاوبرنامه مقرراتتنظیمترازنامهوحسابسودوزیانشرکتوگزارشهایهیأت-سالمالی - 8

 .حسابرسیشرکت-عملیاتشرکتبودجهمخارجو

 .طرزعملشرکتدربارهذخیرهقانونیغیرقابلتقسیموسایرذخایر - 9

 .سودساالنهسهامومازادبرگشتی - 33 

 .طرزعملشرکتدربارهزیاناحتمالی - 33

 .شرکتبهاعضاءچگونگیاعالموآگهیتصمیمات - 32

 .هایتعاونیمقرراتراجعبهعضویتشرکتدرسایرشرکتهایتعاونیواتحادیه - 30

 .مقرراتمربوطبهتغییراساسنامه - 34

 .مواردانحاللوطرزتصفیهشرکت - .3

 .امکانادغامباشرکتتعاونیدیگروضوابطآن - 31

تعاونیراردکندونظرخودرامستدالًبهشرکت اندبهدالئلزیرتقاضایثبتشرکتتووزارتتعاونوامورروستاهامی-20ماده

 .کارگریاینوظیفهبرعهدهوزارتکارواموراجتماعیاست موردشرکتهایتعاونیاعالمدارد.در

 .عدمتطبیقاساسنامهشرکتبامقرراتاینقانون - 3

 .قانون دفهایانواعشرکتهایتعاونیمقرردراینعدمتطبیقهدفهایشرکتبامقاصدوه - 2



روستاهاویاوزارتکارواموراجتماعیرد هرگاهشرکتتعاونیکهدرخواستثبتآنازطرفوزارتتعاونوامور-24ماده

همراه طاعتراضخودراتواندظرفدهروزازتاریخوصولاعالمنظروزارتمربوباشدمی تصمیممذکوراعتراضداشتهشدهاستبه

ثبتبهشورایرسیدگیوداوریدراختالفات تقاضایثبتورونوشتاعالمنظردائربهردتقاضایبادالئلومدارکمربوطبه

 .االجرااستالزمقطعیو تعاونیهاارسالدارد.نظرشورایمذکور

ودرصورتلزومدریکیازجرایدویا درروزنامهرسمیکشورثبتشرکتوتغییراتدراساسنامهآنبهوسیلهآگهی-.2ماده

 .رسدمعابرعمومیبهاطالععموممی آگهیدرمرکزشرکتواماکنوازطریقالصاق

روزنامهرسمیکشوروجرائدموردلزوم هایتعاونیروستاییانتشارآگهیثبتشرکتوتغییراتآندردرموردشرکت-تبصره

 .نیست

 :مجمععمومی-فصلچهارم

یابراساسدرخواست-21ماده یااشخاصزیربهوسیلههیأت مجامععمومیباتصمیماکثریتاعضایهیأتمدیره، مقامات.

 :شودتشکیلمیمدیرهدعوتبه

 .بازرسیااکثریتبازرسان - 3

 .یکپنجماعضایشرکت - 2

 .وزارتتعاونوامورروستاها - 0

 .هایتعاونیکارگریرتکارواموراجتماعیدرموردشرکتوزا - 4

 امور-تبصره دعوتتشکیلمجمععمومیوزارتتعاونو از صورتاستنکافهیأتمدیره ) در امورروستاها و وزارتکار یا

موضوعا تواندهایتعاونیکارگری(میشرکتاجتماعیدرمورد برایموضوعیا مجمععمومیرا تیکهموردنظراستمستقیماً

 .دعوتکند

پانزدهروزقبلازتشکیلجلسهبه دعوتمجامععمومیباقیددستوروروزوساعتومحلتشکیلآنبایدحداقل-27ماده

الصاقآگهیوسیلهانتشارآگهی درمراکزومعابرحوزهعملومحلکارشرکتویادعوتنامهکتبیانجام درجرایدمحلیویا

 .یردگ

ایکهتشکیلنشدهاستبهطولجلسه روزازتاریخمقرربرای33تجدیددعوتتشکیلمجمععمومینبایدبیشاز-تبصره

 .انجامد

کند.درجلسهمجمعمدیرهافتتاحمی جلسهمجمععمومیرارییسهیأتمدیرهودرغیاباویکیازاعضایهیأت-28ماده

 .منشیوسهنفرناظرازمیاناعضااقدامخواهدشد رییسویکنایبرییس،یکیکابتدابرایانتخاب



ترینعضوحاضردرجلسهوسیلهمسن شودبهاینقانوندعوتوتشکیلمی21مجمععمومیکهطبقمفادتبصرهماده-تبصره

 .شدافتتاحخواهد

 آنت-29ماده شودوبهمخصوصیثبتمی وسطمنشیمجمعدردفترصورتجلساتمجامععمومیوتصمیماتمتخذدر

 .گرددوسیلهرییسمجمعبههیأتمدیرهابالغمی منشیمجمعونظارخواهدرسیدورونوشتآنبهامضایرییسو

 .محفوظبماند صورتجلساتمجامععمومیبهعنواناسنادشرکتبایدهموارهعیناًدرشرکت-تبصره

موضوعدیگریراغیرازموضوعاتیکهدر تواندمنتهاظرفپنجروزقبلازتشکیلمجمععمومیاعضاءمیهریکاز-03ماده

درهمانمجمعتوسطمقامیکهمجمععمومیرادعوتکردهاستپیشنهاد مجمعقیدشدهاستبرایطرحدعوتنامهتشکیل

دستورقرارگیرددرغیر مجمعطرحکندتادرصورتتصویبدرپیشنهادمربوطرادرکنندهمجمعمکلفاستدعوت کند.مقام

یکازاعضاءموکولاستبهموافقترییسمجمعوتصویب طرفهراینصورتپیشنهادطرحموضوعجدیددرجلساتمجمعاز

شدهبه ورجلسهآگهیموضوعاتیکهعالوهبردستدرهردومورداتخاذتصمیمدربارهموضوعیا اکثریتاعضاءحاضردرجلسهو

 .موکولخواهدشد گرددروزبعدتشکیلمی.2شودبهجلسهبعدیکهحداکثرمجمعپیشنهادمی

 :شودمجمععمومیشرکتتعاونیبهسهصورتزیرتشکیلمی-03ماده

 .مجمععمومیمؤسسموضوعفصلسوماینقانون - 3

 .مجمععمومیعادی - 2

 .دهالعامجمععمومیفوق - 0

شودودرمواردشرکتتشکیلمی مجمععمومیعادیحداقلسالییکبارظرفششماهپسازپایانسالمالی-02ماده

 .العادهتشکیلدادبهطورفوق هرموقعازسالمجمععمومیعادیراتواندرمقتضیمی

 :وظایفمجمععمومیعادیبهشرحزیراست-00ماده

 .دیرهوبازرسیابازرسانویاتغییرهریکازآنهاانتخابهیأتم - 3

 .گزارشهیأتمدیرهوبازرسان رسیدگیواتخاذتصمیمدربارهترازنامهوحسابسودوزیانشرکتپسازاستماع - 2

 .اخذتصمیمدربارهگزارشهاوپیشنهادهایحسابرسانبراساسنتایجحسابرسیشرکت - 0

برایحقوقودستمزدومیزانتضمین هایشرکتوتصویببودجهوتعیینضوابطومعیارهایالزمامهتعیینخطمشیوبرن - 4

 .(پیشنهادهیأتمدیره بنابهمدیرعاملوکارکنانشرکت)ابوابجمعی

 .اساسنامه اخذتصمیمنسبتبهذخایروپرداختسودسهامومازاددرآمدوتقسیمآنطبق - .



 .گذاریهایشرکتسرمایه دربارهپیشنهادهایهیأتمدیرهدرمورداعتباراتدرخواستیویااتخاذتصمیم - 1

 .هایداخلیشرکتنامههایمعامالتوسایرآییننامهتصویبآیین - 7

طرفهیأتمدیرهپذیرفتهنشده اتخاذتصمیمدربارهشکایتعضویکهاخراجشدهویاکسیکهدرخواستعضویتاواز - 8

ارجاعامراس هیأتپنجنفری بههیأتیمرکبازپنجنفرازاعضاءتیا تصمیممتخذهازطرفمجمععمومییا مجمععمومی،

 .قطعیاست

بازرسانو-تبصره بهوسیلهبازرسیا کتباً ازطریقنمایندهوزارت عضواخراجشدهحقدارداعتراضخودرا درغیابآنها یا

 اموراجتماعیدرموردشرکتهایتعاونیکارگری(اعالمداردتادرنخستینمجمععمومی یاوزارتکارو)روستاهاتعاونوامور

 .مجمعشرکتنماید تواندبرایدادنتوضیحاتالزمبدونداشتنحقرأیدرمیمطرحگرددودراینصورت

سهاماعضایسابقدردورهمالیبعد بتبازپرداختتصویبتغییراتسرمایهدردورهمالیقبلهمچنینتعیینمبلغیکهبا - 9

 .شودبایدپرداخت

اتحادیه - 33 و شرکتها عضویتشرکتدر تصمیمدرباره میزانسهاماتخاذ پرداختیبه هایتعاونیو حقعضویتساالنه یا

 .اینقانوناتحادیهطبقموازین

 .بااساسنامهشرکتباشد شودومنطبقعپیشنهادمیرسیدگیواتخاذتصمیمدربارهسایراموریکهبهمجم - 33

کندودرصورتبهدسترسمیتپیدامی مجمععمومیعادیباحضورحداقلنصفبهعالوهیکاعضاءیاوکالیآنها-04ماده 

دستورجلسهقبلیروزبعدباهمان.3حداکثربرای27رعایتمفادتبصرهماده نصابمذکورمجمععمومیبایدبانیامدنحد

درصورتعدمتشکیلجلسه .جلسهدومباعدهحاضرکهنبایدازهفتنفرکمترباشدرسمیتخواهدیافت .دعوتشود تجدید

اموراجتماعیدریاوزارتکاروشرکتبهوزارتتعاونوامورروستاها) تواندبرایرسیدگیبهموضوعویاانحاللدومهرذیحقمی

 .کتهایتعاونیکارگری(مراجعهنمایدشر مورد

درصورتیکهدرجلسهمجمع-تبصره .شودتصمیماتمجمععمومیعادیبااکثریتاعضاءحاضردرمجمعاتخاذمی-.0ماده

به جلسه منتهینشود تصمیم اخذ تنفستعطیلمی عمومیمذاکراتبه بعدیکهعنوان جلسه و برایتعقیبگردد منحصراً

 .انجامد ساعتبهطول48شودنبایدازجلسهاولبیشازدربارهدستورجلسهقبلیتشکیلمی راتواتخاذتصمیممذاک

 :شودتشکیلمی العادهبرایرسیدگیواتخاذتصمیمنسبتبهمواردزیرمجمععمومیفوق-01ماده

 .تغییرمواداساسنامه- 3

 .ادغامباشرکتدیگر - 2

 .شرکتانحالل - 0



کند.درصورتآنانرسمیتپیدامی العادهباحضورحداقلسهچهارماعضایشرکتویاوکالیمجمععمومیفوق-07ماده

مجمعباذکردستوروتاریختشکیلجلسهونتیجهجلسهقبلمنتشر آگهیدعوت04حدنصاببارعایتمادهعدمحصولاین

میاینجلسهباحضورحداقل .شودمی وکالیآنانرسمیتپیدا یا یکاعضا درصورتعدمحصولحد کندونصفبهعالوه

جلسهسومهمانترتیبدعوتمینصاب،مجمعبرایبارسومبا مجمعباحضوراعضایحاضرکهنبایدازهفتنفرکمتر شود.

درباشدرسمیتپیدامی  یرسیدگیبهموضوعوانحاللشرکتبهتواندبراجلسهسومهرذیحقیمیصورتعدمتشکیل کند.

 .کارگری(مراجعهنماید شرکتهایتعاونییاوزارتکارواموراجتماعیدرموردوزارتتعاونوامورروستاها)

 .گرددمجمعاتخاذمی العادهبااکثریتسهچهارماعضایحاضردرجلسهتصمیماتمجمععمومیفوق-تبصره

استکهحاضراندربدووروداصالتاً تعداداعضایحاضردرجلساتمجامععمومیورقهحضوروغیابیمالکتشخیص-08ماده

 .کنندمی اینقانونآنراامضاء8موضوعمادهویاوکالت

 هیأتمدیره-فصلپنجم

وانعضواصلیوحداقلیکنفرنفربهعن ایمرکبازحداقلسهادارهامورشرکتطبقاساسنامهبرعهدههیأتمدیره-09ماده

مجمععمومیعادیازمیاناعضایشرکتبارأیمخفیوبرایحداکثرمدتسهسال البدلخواهدبودکهدرعلیبهعنوانعضو

 .هریکازاعضایهیأتمدیرهبالمانعاستشوند.تجدیدانتخابمی انتخاب

انجاموظیفههریکازاعضاءاصلیبشودیکی ممنوعیتقانونیکهمانعازترکعضویتویا-فوت-درصورتاستعفا-3تبصره

 .شودبهجانشینیویدرجلساتهیأتمدیرهدعوتمی البدلبرایبقیهمدتمقررعلیازاعضاء

البدلیاعضایمستعفیویااعضایعل جمعیهیأتمدیرهمجمععمومیبهتقاضایهریکازدرصورتاستعفایدسته-2تبصره

 یاوزارتکارواموراجتماعیدرموردشرکتهاییاوزارتتعاونوامورروستاها) بازرسانیایکپنجماعضایشرکتویابازرسیا

 .شودهیأتمدیرهجدیددعوتمیتعاونیکارگری(برایانتخاب

اکثریتمقرردراساسنامهبرایادارهامور رهازفوتویاممنوعیتقانونی،هیأتمدی-درصورتیکهبهعللاستعفا-0تبصره

 .تانسبتبهتکمیلاعضایهیأتمدیرهاقدامکند مجمععمومیدعوتخواهدشدشرکتخارجگردد

امورجاریشرکتبانظروزارتتعاونوامور درفاصلهمدتالزمبرایانتخابوتکمیلاعضایهیأتمدیرهبرایاداره-4تبصره

 درموردشرکتهایتعاونیکارگری(برایجانشینیاشخاصیکهبهیکیازعللفوقدرهیأت وزارتکارواموراجتماعییا)روستاها

مسئولیتاعضایهیأتمدیرهکهبدیننحو .اعضایشرکتتعدادالزمموقتاًانتخابخواهدشدکنندازمیانمدیرهشرکتنمی

 .استبینیشدهمسئولیتهاییاستکهبرایهیأتمدیرهدراینفصلپیش شوندعیناًهمانموقتاًانتخابمی

 .کرد هیأتمدیرهازبینخودیکرییسویکنایبرییسویکمنشیانتخابخواهد-43ماده

رهگرددوبهامضایاعضایهیأتمدیمی تصمیماتهیأتمدیرهدردفتریبهنامدفترصورتجلساتهیأتمدیرهثبت-تبصره

 .رسدجلسهمیحاضردرهر



رییسیانایبرییسیامدیرعامل تصمیماتهیأتمدیرهدرجلساتیکهبااکثریتاعضایهیأتمدیرهبهدعوت-43ماده

 .برایاتخاذتصمیم،رأیاکثریتاعضایحاضردرجلسهضروریاست .شودمیگردداتخاذتشکیلمی

 .رکتافتخاریوبالعوضاستخدماتهیأتمدیرهدرش-42ماده

برایثبتشرکتدرمراجع نخستینهیأتمدیرهشرکتموظفاستظرفیکماهازتاریخجلسهمجمعمؤسس-40ماده

 .قانونیبهعملآوردذیصالحیتاقدام

واخذتضمینازشودعمومیتصویبمی استخدامواخراجکارکنانشرکتبراساسمقرراتیاستکهازطرفمجمع-44ماده

مجمععمومیهمچنینقبولدرخواستعضویتواخذتصمیمنسبتبه کارکنانشرکتبراساسمصوباتمدیرعاملوسایر

حسابهایشرکتو عضوطبقمقرراتاینقانونونظارتبرمخارججاریورسیدگیبهیکدیگرواخراج انتقالسهاماعضاءبه

عمومیوتعییننمایندهبرایحضوردرجلساتمجامععمومی مجمعهساالنهشرکتبهبازرسانوتسلیمبهموقعگزارشوترازنام

 .استشرکتدرآنعضویتداردازاختیاراتهیأتمدیره هاییکهشرکتهاواتحادیه

 هیأتمدیرهحقاخراجعضویراکهبههرعنوانازجانبمجمععمومیوظیفهیا-تبصره

 تصمیمدراینگونهمواردبامجمععمومیحولشدهاستنداردواتخاذمأموریتیبهویم

 .عادیشرکتاست

 تواندبرایانجامامورشرکتفردواجدصالحیتیراازبینهیأتمدیرهمی-.4ماده

 خارجبهصورتموظفوبهغیرازاعضایهیأتمدیرهوبازرسان(ویاازاعضایشرکت)

 منصوبکندکهزیرنظرمستقیمآنهیأتطبقاساسنامهشرکتودرحدودعنوانمدیرعامل

 .انجاموظیفهنمایدمصوباتمجمععمومی

 ایخواهدبودکهبنابهپیشنهادهیأتمدیرهبهنامهوظایفمدیرعاملطبقآیین

 .تصویبمجمععمومیخواهدرسید

 تواندمستقیماًویاباوکالتهیأتمدیرهنمایندهقانونیشرکتاستومی-41ماده

 سایرسازمانهااعمالهاومراجعقانونیوباحقتوکیلایننمایندگیرادردادگاه

 .کند

 .مسئولیتهیأتمدیرهدرمقابلشرکتمسئولیتوکیلدرمقابلموکلاست

 هکلیهقراردادهاواسنادتعهدآورشرکتبهاستثنایمواردیکههیأتمدیر-47ماده

 ازتصویبهیأتمدیرهبادوبهمنظورادارهامورجاریشرکتترتیبخاصیدادهباشدپس

 .امضایمجازشرکتمعتبرخواهدبود

 دهدوهیچیکازاعضایهیأتمدیرهوظایفخودرابهصورتجمعیانجاممی-48ماده

 مواردخاصبااستفادهکندمگردرهیأتمدیرهحقنداردازاختیاراتهیأتمنفرداً

 .داشتنوکالتیانمایندگیازطرفهیأتمدیره



 اعضایهیأتمدیرهمشترکاًمسئولجبرانهرگونهزیانیهستندکهدرنتیجه-49ماده

 .اعمالآنانویاعدمرعایتاینقانونبهشرکتواردشود

 هیأتمدیرهپسازانقضایمدتمأموریتهیأتمدیرهدرصورتیکهانتخاب-3.ماده

 قبولیهیأتمدیرهجدیدکماکانجدیدانجامنشدهباشدهیأتمدیرهسابقتاانتخابو

 .وظایفمحولهراانجامدادهومسئولیتادارهامورشرکترابرعهدهخواهندداشت

 هیچیکازاعضایهیأتمدیرهیابازرسانویامدیرعاملیکشرکتتعاونی-3.ماده

 سمتیکبازرسشرکتتعاونیدیگریویتهیأتمدیرهیامدیریتعاملویاتواندعضنمی

 .ازهماننوعراقبولکند

 انتخاباتباعبیگانهبهسمتعضوهیأتمدیرهیامدیرعاملیابازرسشرکت-2.ماده

 .تعاونیدرحدودمقرراتجاریکشوربالمانعخواهدبود

 یروکسیکهبهعلتارتکاببهجنایتیایکیازمحجوریاورشکستهبهتقص-0.ماده

 عضویتدرهیأتمدیرهوبازرسوتواندسمتهایمؤثرسابقهمحکومیتداردنمیجنحه

 .مدیرعاملشرکتراداشتهباشد

 :بازرسان-فصلششم

 مجمععمومیشرکتتعاونیبازرسیابازرسانیراازمیاناعضایشرکتبرای-4.ماده

 .بازرسیابازرسانقبلیبالمانعاستکندتجدیدانتخابکسالمالیانتخابمیمدتی

 :وظایفبازرسبهشرحزیراست-..ماده

 هاینامهنظارتبرانطباقنحوهادارهامورشرکتبامقرراتاساسنامهوآیین - 3

 کهمقتضیتوانندهرموقعمیمصوبوتصمیماتمجامععمومی،برایاینمنظوربازرسان

 بدانندبهنحویکهبهعملیاتجاریشرکتلطمهواردنشودکلیهحسابهاودفاترو

 برگهایبهاداروموجودیکاالوغیرهرارسیدگیاسنادومدارکمالیودارایینقدیو

 .کنند

 ترتیبیهایاحتمالیموجوددرنحوهادارهامورشرکتبهاعالمکتبیتخلفاتوبی - 2

 .یرهوتقاضایرفعنقیصههیأتمد

 رسیدگیبهحسابهایشرکتحداقلسالیدوبارومخصوصاًرسیدگیبهصورتحسابهاو - 0

 .جلسهمجمععمومیساالنهروزقبلاز23ترازنامهساالنهواعالمنظرخودتا

 .اینقانوندرصورتلزوم8.وماده21دعوتمجمععمومیبراساسماده - 4

 یاوزارتدراجرایتذکراتوپیشنهادهایوزارتتعاونوامورروستاها)نظارت - .

 حسابرسانیکهازشرکتکارواموراجتماعیدرموردشرکتهایتعاونیکارگری(و

 .اندوتقدیمگزارشالزمدراینبارهبهمجمععمومیحسابرسیکرده

 توانندبدونحقرأیدرومیبازرسانحقدخالتمستقیمدرامورشرکتندارند-تبصره



 نسبتبهمسائلجاریشرکتاظهاردارند،جلساتهیأتمدیرهشرکتکنندونظراتخودرا

 .ایننظراتبایددرصورتجلسههیأتمدیرهباامضاءآنهادرجشود

 باخاتمهمدتمأموریتبازرسانتازمانیکهبازرسانجدیدانتخاب-1.ماده

 .عهدهخواهندداشتقبلیکماکانمسئولیتانجاموظایفمحولهرابراندبازرساننشده

 بازرسانبرایانجاموظیفهخودحقدریافتهیچگونهوجهیاعمازحقوقو-7.ماده

 .دستمزدویاپاداشندارند

 درصورتیکههریکازبازرسانضمنانجاموظایفخودتشخیصدهدکههیأت-8.ماده

 استوعملیاتآنهامخالفاساسنامهواموظایفخودمرتکبتخلفاتیشدهمدیرهدرانج

 باشدبایدمجمععمومیرابرایهایمصوبمینامهتصمیماتمجمععمومیومقرراتآیین

 .موضوعاتموردنظرواتخاذتصمیمالزمدعوتنمایدرسیدگیبه

 مدیرهیابازرسانتابعانعقادقراردادشرکتباهریکازاعضاءهیأت-9.ماده

 هایکشورهمآهنگیتعاونیمقرراتوضوابطیخواهدبودکهبایدبهتصویبشورایعالی

 .برسد

 :هایتعاونیاتحادیه-فصلهفتم

 بینیشدهدراینفصلوضوابطمربوطاتحادیهتعاونیبراساسمقرراتپیش-13ماده

 هایتعاونیبایکدیگراتحادیهایتعاونییابهتشکیلشرکتهایتعاونیازعضویتشرکته

 .شودتشکیلمی

 :شوداتحادیهتعاونیبهسهمنظورزیرتشکیلمی-13ماده

 اتحادیهتعاونیبرایپیشرفتادارهاموروحفظوحمایتتعاونیهایعضوو-اول

 .دشونتدریجتشکیلمیایجادهماهنگیوتوسعهتعلیماتوحسابرسیآنهاکهبه

 :شودایومرکزیتشکیلمیهابهدوشکلمنطقهایننوعاتحادیه-3تبصره

 هایتعاونیمذکوردرفصلدوماینایبرایهریکازرشتهاتحادیهمنطقه-الف

 .مربوطدرمنطقهقانونباناماتحادیهتعاونینظارتوهماهنگیتعاونیهایرشته

 .موردنظراتحادیهمرکزیتعاونیهایرشته-ب

 هایمرکزیایویااتحادیههایتعاونینظارتوهماهنگیمنطقهاتحادیه-2تبصره

 برایشرکتهاومذکوردراینبندمجازبهانجامفعالیتهایتجاریواعتباری

 .هایتعاونیعضونیستندمگردرحدودانجاموظایفمندرجدراینقانوناتحادیه

 هایهایتعاونیعضوبرایعضویتدراتحادیهیکهازطرفشرکتغیرازمبلغ-0تبصره

 ایهایتعاونیمنطقهاتحادیهای(ویااتحادیهمنطقهتعاونینظارتوهماهنگی)

 برایعضویتدراتحادیهمرکزیبهعنوانسرمایهبایدپرداختشودخدماتاتحادیهبرای

 گیردکهمیزانآنبرایهرواحدممیایانجاعضویتساالنهواحدهایعضودرقبالحق



 عضوبهتناسبتعداداعضاءویادرصدیازدرآمدساالنهآندراساسنامهاتحادیه

 .شودمیتعیین

 اتحادیهتعاونیبرایانجاماموراقتصادیوتوسعهمعامالتوعملیاتبازرگانی-دوم

 هادرهرموردوعاتحادیهنحوزهعملاین-هایعضوشرکتهایتعاونیویااتحادیه

 تبعیتازمصالحاقتصادیوبازرگانیواحدهایعضووتأییدوزارتتعاونوامور

 .شودروستاهاتعیینمی

 ایکهمعرفنوعکاروعملیاتاتحادیههایتعاونیبایدجملهدرایننوعاتحادیه

 اینقانوندرآن2ادهباشدبهنامآناضافهشودوحداقلتعدادعضومذکوردرتبصرهم

 .گرددرعایتنمی

 اتحادیهتعاونیاعتباریکهبهتدریجبرایانجامخدماتاعتباریموردنیاز-سوم

 شورایپولواعتباربهواحدهایعضوباتأییدوزارتتعاونوامورروستاهاوموافقت

 .شودایوبراساسمقرراتفصلهشتماینقانونتشکیلمیصورتمنطقه

 (عینا34ًموضوعمادههایتعاونیاعتباریمازاددرآمدساالنه)دراتحادیه-تبصره

 .شودبهحسابذخیرهقانونیغیرقابلتقسیممنتقلمی

 :هاینظارتوهماهنگیبهشرحزیراستوظایفاتحادیه-12ماده

 :هایعضوازطریقکمکبهپیشرفتامورشرکتهاواتحادیه - 3

 آوریایوجمعفراهمکردنوسائلتوسعهتعلیماتوترویجتعاونیوآموزشحرفه-الف

 .انتشاراتالزماطالعاتموردلزومدراینزمینهوانجامتبلیغاتو

 هایعضودراموراداریوسازمانیومدیریتراهنماییوکمکبهشرکتهاواتحادیه-ب

 دفاترواوراقوفرمهایچاپیاپوتهیهامورفنیوانجامخدماتمختلفازقبیلچ

 .مشترک

 هایعضوبهمنظوراطمینانازاجرایمقرراتنظارتبرفعالیتشرکتهاواتحادیه - 2

 .اینقانونومواداساسنامهومصوباتمجامععمومی

 .هایعضوایجادهماهنگیوهمکاریبینشرکتهاواتحادیه - 0

 احدهایتعاونیعضودرصورتیکهدراساسنامهآنهاداوریورفعاختالفبینو - 4

 .بینیالزمشدهباشدپیش

 هایعضودرصورتیکهوزارتتعاونوامورروستاهاحسابرسیشرکتهاواتحادیه - .

 .صالحیتاتحادیهرابرایاینکارتشخیصدهد

 .شرکتدرشوراهاوکمیسیونهایمقرردراینقانون - 1

 هایعضودرروابطآنهاباسازمانومؤسساتعشرکتهاواتحادیهدفاعازمناف - 7

 .هایتعاونیمصرحدراینقانوندولتیوعمومیوسایررشته



 .ایجادوبسطهمکاریباسایرتعاونیهایکشور - 8

 .هایتعاونیسایرکشورهاایجادروابطبامؤسساتجهانیتعاونواتحادیه - 9

 هایمرکزیهاینظارتوهماهنگیمناطقویااتحادیهاتحادیهتازمانیکه-تبصره

 کارواموراجتماعیدرموردباوزارتتشکیلنشدهاستوزارتتعاونوامورروستاها)

 .هاراانجامخواهددادشرکتهایتعاونیکارگری(وظایفایناتحادیه

 رمنطقهشرطاستفادهازهاینظارتوهماهنگیدرهپسازتشکیلاتحادیه-10ماده

 ایکهتعاونیدررشتههایعنوانومزایاومعافیتهایتعاونیشرکتهاواتحادیه

 .اتحادیهنظارتوهماهنگیآنتشکیلشدهاستقبولعضویتآناتحادیهخواهدبود

 هایمصرحدراینقانونبههایعضودرمجامعاتحادیهاعمالحقرأیشرکت-14ماده

 :یراستشرحز

 .دراتحادیهتعاونینظارتوهماهنگیهرشرکتیااتحادیهعضویکرأی - 3

شودهرشرکتبهتعداداعضاءویاترکیبیمی هایاقتصادیویااعتباریتشکیلدراتحادیهتعاونیکهبهمنظورتأمینهدف - 2

 .اتحادیه حجممعامالتخودباازتعداداعضاءو

ووسائلوتجهیزاتکافیندارندوزارت هایتعاونینظارتوهماهنگیمناطقمختلفقدرتمالینیکهاتحادیهتازما-.1ماده

 اجتماعیدرموردشرکتهایتعاونیکارگری(موجباتتسهیلعملیاتوفعالیتآنهارا یاوزارتکاروامورروستاها)تعاونوامور

 .فراهمخواهدکرد

 .تعاونیاعتبارات-فصلهشتم

 وزارتتعاونوامورروستاهابهتدریجباتوسعهشرکتهایتعاونی-11ماده

 هایتعاونیاتحادیهصیادانو-هاوصنایعدستیصاحبانحرفه-کنندگاناعتبارمصرف

 هایتعاونیروستاییوکشاورزیدرهربازرگانیآنهاهمچنینپیشرفتعملیاتشرکت

 وکمکبهتشکیلاتحادیهتعاونیاعتباریزمرابرایتشویقمنطقهتعاونیاقداماتال

 هایتعاونیبازرگانیهایمذکورواتحادیههمانمنطقهبرایهریکازانواعشرکت

 درموردشرکتهایتعاونیکارگریوظایفمقرردراینمادهراآنهافراهمخواهدکرد.

 .وزارتکارواموراجتماعیانجامخواهدداد

 باتشکیلاتحادیهتعاونیاعتباریکشاورزیوروستاییدرهرمنطقهتعاونی-17هماد

 بانکتعاونیکشاورزیایرانبههایتعاونیکشاورزیوروستاییمنطقهدرسهاماتحادیه

 عنوانقسمتیازسرمایهآنهابهحساباتحادیهتعاونیاعتباریکشاورزیوروستایی

 شودوازآنپساتحادیهتعاونیاعتباریکشاورزیومیلمنطقهدربانکمذکورمنتق

 هایتعاونیکشاورزیوروستاییهمانمنطقهصاحبروستاییمنطقهبهجایاتحادیه

 .دربانکتعاونکشاورزیایرانخواهدبودسهم



 هایتعاونیاعتباریبهتبعیتازمقرراتوضوابطیکهوسیلهبانکاتحادیه-18ماده

 اعتباریبرایپیشرفتشودمجازبهانجامعملیاتکشاورزیایرانتهیهمیتعاون

 هایعضوخواهندبودومعامالتوتوسعهعملیاتاقتصادیوبازرگانیشرکتهاواتحادیه

 هایصاحبسهموکشاورزیایرانفقطبرایشرکتتوانندبهنمایندگیبانکتعاونمی

 هایقهحسابهایسپردهبازکنند.درمورداتحادیههایتعاونیعضوخوددرمنطاتحادیه

 اندازوسپردهبهنمایندگیبانکرفاهکارگرانمجازاعتباریکارگریقبولپستعاونی

 مقرراتوهابرایانجامعملیاتاعتباریبهتبعیتازخواهدبودواینقبیلاتحادیه

 .دامخواهدکردضوابطیکهوسیلهبانکرفاهکارگرانتعیینخواهدشداق

هاوصاحبانحرفه-اعتبار-کنندگانمصرف مادامکهاتحادیهتعاونیاعتباریبرایهریکازانواعشرکتهایتعاونی-19ماده

بازرگانی هایتعاونیبازرگانیآنهادریکمنطقهتشکیلنشدهباشدایننوعشرکتهاواتحادیه هایصیادانواتحادیهصنایعدستیو

توسعهمعامالتوعملیاتبازرگانیخودباتوجهبهامکان استفادهازاعتباراتموردلزومبهمنظورتوانندبراینهادرمنطقهمیآ

معامالتدر سالهبهوسیلهمجمععمومیاینبانکبرایانجاماینگونههمهبهمیزاناعتباراتیکه بانکتعاونکشاورزیایرانو

درموردهردرخواستاعتبار(ازاعتباراتآنروستاها) امورشودباتصویبنمایندهوزارتتعاونوادهمیسراسرکشوراختصاصد

درحدودامکان کارگریبانکرفاهکارگرانهایتعاونیتأمیناعتباراتموردنیازشرکتهاواتحادیه بانکاستفادهکنند.نسبتبه

 .اقدامالزمخواهدکرد

اینماده،اعتباراتبانکتعاونکشاورزیایران هایمذکوردرهایتعاونیاعتباریازشرکتهاواتحادیهتشکیلاتحادیهبا-تبصره

 خواهدشد هایتعاونیاعتباریمربوطاعطاءعملیاتبازرگانیآنهامنحصراًازطریقاتحادیه وپیشرفتمعامالتوبرایتوسعهامور

تعاونیکهازبانکتعاونکشاورزیایراناعتبار هایهایتعاونیویاشرکتهاواتحادیهبانکیاتحادیهکلیهعملیات-73ماده 

کشاورزیایران هاویانمایندگیهایبانکتعاونبانکیونقلوانتقالوجوهوغیرهبهوسیلهشعبه حسابهایگیرندازقبیلافتتاحمی

 .انجامخواهدشد

مرحلهاولازمؤسساتاعتباریوبانکی عاونیمکلفندبهمنظوراستقراضباتساویشرایطاعتباریدرشرکتهایت-73ماده

 توانندباتأییدنتوانندازاینگونهمؤسساتاحتیاجاتخودراتأمیننمایندمی خودراتحصیلنمایندوچنانچهموجوداحتیاجات

موردتعاونیهایکارگری(ازسایرمنابعاستقراض هوزارتکارواموراجتماعیدرنمایندیانمایندهوزارتتعاونوامورروستاها)

 .نمایند

مکلفندهرششماهیکباراطالعاتیدرباره ورزندهایتعاونیکهبهاعطایاعتباراتمبادرتمیشرکتهاواتحادیه-72ماده

 امورروستاهاتهیهخواهدنموددراختیارآنوزارتخانهقراردهندکهوزارتتعاونو اعتباراتخودبراساسصورتیکمیتوکیفیت

 .شد صورتمزبوربرایوزارتکارواموراجتماعیارسالخواهدودرموردتعاونیهایکارگری

 داراندام–باغداران-شرکتتعاونیکشاورزیبامشارکتکشاورزان-70ماده شرکتهایتعاونیکشاورزیوروستایی-فصلنهم

 



صنایعمحلیوروستاییویاکارگران وروستائیانشاغلدر-ماهی-زنبورعسل-دهندگانکرمابریشمپرورش-دامپروران

 :شودکشاورزیبرایمقاصدزیرتشکیلمی

 .اندازوسپردهاعضاءبهنمایندگیبانکتعاونکشاورزیایرانقبولپس - 3

 ایاعضاءرداحتیاجمصرفشخصیوخانوادگییاحرفهخریدوتهیهموادووسائلمو - 2

 .وسائلدیگریازاینقبیلهمچنینتهیهوسائلوعلوفهدامهاوخوراکطیورو

 .ویافروشمحصولاعضاء بندی،حملونقلبندیوبستهطبقه-تبدیل-نگاهداری-آوریانجامعملیاتجمع - 0

-آالتکشاورزیواستفادهمشترکازآنها ایویازندگیاعضاءمانندتهیهماشینامورحرفهانجامخدماتبهمنظوربهبود - 4 

تأمینوتوزیعآبمشروبوآببرایمصارفزراعیاعضاءبارعایت-وتهیهمسکن ونقلبرایاستفادهاعضاءتهیهوسایلحمل

-جمعیومشترک،توزیعنیرویبرق وآموزشیبهمنظوراستفادهوسائلبهداشتیوبهداریبینیملیشدنمنابعآب،پیش قانون

 .امراضوآفاتنباتیوحیوانیبا تلقیحمصنوعیدامهاومبارزه-ایجادشبکهتلفن

 .برداریجمعیومشترکازاراضیملکیویااستیجاریبهره - .

 .تأمیناعتباراتووامهایموردنیازاعضاء - 1

 یتعاونیروستاییبامشارکتزارعینیکهبهموجبقوانینومقرراتشرکتها-74ماده

 تشکیل70مندرجدربندهایمادهاصالحاتارضیصاحبزمینشدهیابشوندبرایمقاصد

 .شوندمی

 شرکتهایتعاونیکشاورزیویاروستاییکهازجملهمقاصدآنهارفعحوائج-.7ماده

 تعاونوامورروستاهابهاکسباجازهازوزارتتوانندباعتباریاعضاءاستمی

 .نمایندگیبانکتعاونکشاورزیایرانحسابهایسپردهبرایاعضاءبازکنند

 درشرکتهایتعاونیکشاورزیویاروستاییکهمجازبهانجامعملیات-71ماده

 هقانونیغیرحسابذخیراعتباریباشندمازاددرآمدحاصلازمعامالتاعتباریعیناًبه

 .شودقابلتقسیمشرکتمنتقلمی

 هایتعاونیکشاورزییاروستاییکهتاقبلازتصویبدراساسنامهاتحادیه-77ماده

 نظارت،همچنینپرداختشوندبرایاندویادرآیندهتشکیلمیاینقانونتشکیلشده

 وستاهابهتدریجتغییراتاعتباربهشرکتهایعضوخودباتشخیصوزارتتعاونوامورر

 .شدمتناسببااینقانوندادهخواهد

 :شرکتهایتعاونیصیادان-فصلدهم

 شرکتتعاونیصیادانشرکتیاستکهباعضویتصیادانماهیوسایرآبزیان-78ماده

 :شودبرایتمامویاقسمتیازمقاصدزیرتشکیلمی



 هاوتهیهوسائلازقبیلساختوتعمیرقایقتدارکخدماتجمعیبرایاعضایشرکت - 3

 .وادواتصید

 .صیدماهیوسایرآبزیانپسازکسبپروانهصید - 2

 .تأسیسفروشگاه - 0

 .پرداختمساعدهبهصیادان - 4

 .ایوخانوادگیصیادانتهیهوسائلوتأمیننیازمندیهایحرفه - .

 شرکتهایسهامیشیالتایرانوشیالتشرکتهایتعاونیکهبهوسیلهصیادان-تبصره

 هایمذکوردرفوقخواهندسرپرستیشرکتشودتحتنظارتوجنوبایرانتشکیلشدهیامی

 بودودرصورتیکهشرکتهاینامبردهدراینمورداحتیاجبهکمکوزارتتعاونوامور

 .باشندمراتبرابهآنوزارتاعالمخواهندکردروستاهاداشته

 :کنندگانهایتعاونیمصرفشرکت-فصلیازدهم

 کنندگانبرایتهیهانواعکاالهایمصرفیبهمنظورشرکتتعاونیمصرف-79ماده

 انجامتمامیاقسمتیازهایآنانهمچنینبرایتأمیننیازمندیهایاعضاءوخانواده

 :شودخدماتزیروامثالآنتشکیلمی

 .تهیهآبمشروب - 3

 .أمینوسائلتوزیعگازت - 2

 .تأمینوسائلتوزیعبرق - 0

 .خدماتبهداشتیودرمانی - 4

 .تدارکوسائلحملونقل - .

 .هاورستورانهاایجادباشگاه - 1

 .هاتأسیسانواعآموزشگاه - 7

 بینیکردکهمعادلنصفمازادبرگشتیحاصلتوانپیشدراساسنامهشرکتمی-83ماده

 خریدسهامشرکتباداشتنشرایطباغیرعضودرصورتتقاضایاوبرایازمعامالت

 عضویتبرایاینمنظوراختصاصیابدکهدراینصورتبقیهمازادبرگشتیطبقمقررات

 .شودذخیرهقانونیغیرقابلتقسیممنتقلمیاینقانونبهحساب

 :شرکتهایتعاونیمسکن-فصلدوازدهم

 :شوداونیمسکنبرایتمامیاقسمتیازامورمندرجزیرتشکیلمیشرکتتع-83ماده

 هایمسکونیوفروشآنبهاعضاءتهیهزمینوتقسیمآنبهمنظورساختمانخانه - 3

 .استفادهمشترکاعضاءنقداًویابااقساطهمچنینایجادتأسیساتعمومیمورد

 .هاعضاءنقداًویابااقساطهابساختمانطبقاتمسکونیوفروشآپارتمان - 2

 .خریدواحدهایمسکونیوفروشآنبهاعضاءنقداًویابااقساط - 0



 .واگذاریواحدهایمسکونیملکیشرکتبهصورتاجارهبهاعضاء - 4

 مهندسیومعماریبرایاعضاءونظارتدرساختمانهای-کشیانجامخدماتنقشه - .

 .متعلقبهآنها

 کشیوکابلوعمیراتساختمانهایملکیاعضاءویااقداماتمربوطبهلولهانجامت - 1

 .هایتهویهوحرارتمرکزیکشیوایجاددستگاهسیم

 .هاوتأسیساتوانجامخدماتعمومیمربوطنگاهداریوادارهساختمان - 7

 :منابعمالیواعتباریشرکتهایتعاونیمسکنعبارتنداز-82ماده

 .مایهوذخایرشرکتسر - 3

 .اندازاعضاءبرایتهیهمسکنپس - 2

 اعتباراتبخشدولتیشامل:قسمتیازاعتباراتبانکرهنیایراندرحدود - 0

 بانکمرکزیایرانهایمصوبساالنهآنبانکواعتباراتیکهبدینمنظوربرنامه

 هایعمرانیازطریقامهتوانددراختیارآنبانکقراردهدواعتباراتازمحلبرنمی

 .بانکرهنیایران

 سایرمنابعاعتباریکهبهوسیلهاشخاصومؤسساتدراختیارایننوعشرکتها - 4

 .شودگذاشتهمی

 هایتعاونیکارگریمسکنعالوهبرمنابعمالیواعتباریمذکوردردرموردشرکت - .

 رابرایاینشرکتهاباریالزماینمادهبانکرفاهکارگراننیزمنابعمالیواعت

 .نمایدتأمینمی

 باتسهیالتالزمدرنرخبهرهوشرایط.و4اعتباراتمذکوردربندهای-تبصره

 شرکتهایتعاونیمسکنبههایساختمانیپرداختوامها،تاهشتاددرصدهزینهطرح

 .شودمتقاضیاعتباراعطاءمی

 جاممعامالتوساختمانوتماماقداماتیکهدردرشرکتتعاونیمسکنان-80ماده

 .بینیشدهاستبرایغیرعضوممنوعاستاساسنامهپیش

 شرکتهایتعاونیاعتبار-فصلسیزدهم

 هایشغلیمختلفطبقمقرراتشرکتتعاونیاعتباربینافرادگروه-84ماده

 اموراجتماعیوزارتکاروباایکهوسیلهوزارتتعاونوامورروستاها)نامهآیین

 درموردتعاونیهایکارگری(تهیهخواهدشدوبهتصویبشورایپولواعتبارخواهد

 :شودرسیدبرایمقاصدزیرتشکیلمی

 .هایمختلفمنحصراًبرایاعضاءشرکتبازکردنحسابسپرده - 3

 .پرداختوامبادریافتبهرهبهاعضایشرکت - 2

 .ماتاعتباریبرایاعضاءدرحدودامکاناتانجامسایرخد - 0



 درشرکتتعاونیاعتبارمازادبرگشتیعیناًبهحسابذخیرهقانونیغیر-.8ماده

 .گرددقابلتقسیمشرکتمنتقلمی

 .شرکتتعاونیاعتبارمجازبهانجامعملیاتاعتباریبرایغیرعضونیست-81ماده

 هاآموزشگاهشرکتهایتعاونی-فصلچهاردهم

 آموزانیاهاشرکتیاستکهباعضویتدانششرکتتعاونیآموزشگاه-87ماده

 هایتعاونیوتعمیماصولشرکتدانشجویانمراکزآموزشیبهمنظورآموزشعملیمقررات

 :شودتعاونبرایتمامیاقسمتیازمقاصدزیرتشکیلمی

 .اندازتشویقاعضاءبهپس - 3

 .وشگاهوتهیهوسائلتحصیلیومصرفیاعضاءایجادفر - 2

 .ایجادرستورانوکافهبرایاستفادهازاعضاء - 0

 .تدارکوسائطنقلیهبرایایابوذهاباعضاء - 4

 .تأسیسباشگاهوتهیهوسائلتفریحاتسالمبرایاستفادهاعضاء - .

 .تدارکوسائلبهداشتیودرمانیاعضاء - 1

 .کارهایدستیاعضاءازطرفشرکتوفروشآنخریدمصنوعاتو - 7

 آموزانآنهاکمترازسنهاییکهسندانششرکتهایتعاونیآموزشگاه-88ماده

 .شودمیقانونیاستباراهنماییوهدایتمربیانومعلمانتشکیل

 هایازطرفوزارتخانه88و87نامهشرکتهایتعاونیمذکوردرموادآیین-تبصره

 تصویبشورایعالیهماهنگیوزشوپرورشوعلوموآموزشعالیتنظیموپسازآم

 .شودتعاونیهایکشوربهمورداجراءگذاردهمی

 هرشرکتتعاونیآموزشگاهیحسابیدرنزدیکترینشعبهیانمایندگیبانک-89ماده

 فتوپرداختشرکتودریاتعاونکشاورزیایرانبازخواهدکردوکلیهعملیاتمالی

 .هایاعضاءبایدبهوسیلهآنبانکانجامشودسپرده

 شرکتهایتعاونیکار-فصلپانزدهم

 شرکتتعاونیکارشرکتیاستکهبهمنظورتولیدکاالیاانجامخدماتبا-93ماده

 .شودگذارندتشکیلمیمیعضویتافرادیکهنیرویکارخودرادراختیارشرکت

 درشرکتهایتعاونیکارمازادبرگشتیازدرآمدساالنهبهتناسبارزش-93ماده

 .شودتقسیممیمحصولکاریاساعاتکارانجامشدهبهوسیلههریکازاعضاء

 .هاوصنایعدستیشرکتهایتعاونیصاحبانحرفه-فصلشانزدهم

 مواداولیهووسائلهاوصنایعدستیبرایتهیهشرکتتعاونیصاحبانحرفه-92ماده

 مربوطوعملیاتتکمیلیصنایعایاعضاءویاساختوتغییرشکلکاالموردنیازحرفه

 .شودهاوصنایعدستیتشکیلمیمذکورویافروشآنهابینصاحبانحرفه



 صنعتگردستیویاصاحبحرفهممکناستبرایتهیهکاالیموردنظرازوسائل-تبصره

 .نیزاستفادهکندماشینیکمکی

 فصلهفدهم

 شرکتهایتعاونیصنایعکوچکوکسبهوصاحبانمشاغلآزاد

 شرکتتعاونیصنایعکوچکباعضویتصاحبانصنایعیکگروهازصنعتبرای-90ماده

 :شودتمامیاقسمتیازمقاصدزیرتشکیلمی

 .تهیهمواداولیهموردنیاز - 3

 .اولیهیامحصوالتساختهشدهایجادآزمایشگاهمواد - 2

 .تولیدوسائلوابزارمورداحتیاجمشترکاعضاء - 0

 .هایتعمیراتیونگاهداریایجادگروه - 4

 .ریزیهایمشترکتحقیقوبرنامه - .

 .تهیهوسائلتوزیعوانجامخدماتبازاریابی - 1

 هوسیلهوزارتاقتصادصنایعکوچکموضوعاینمادهصنایعیاستکهضوابطآنب-تبصره

 .شودتعیینمی

 شرکتتعاونیکسبهویاصاحبانمشاغلآزادباعضویتکسبهازیکصنفکه-94ماده

 صاحبانمشاغلازیکگروهبرایتمامهریکمستقیماًمباشرواحدکسبیخودباشندویا

 :شودیاقسمتیازمقاصدزیرتشکیلمی

 عخدماتوابستهبهکسبیاشغلوایجادانبارووسائلتهیهوسائلوتدارکانوا - 3

 .وفعالیتهایواحدهایعضوحملونقلبهمنظوربهبوداقتصادیوفنیاعضایشرکت

 .انجامعملیاتمقدماتیویاتبدیلکاالیموردنظر - 2

 .تهیهکاالبهمنظورتوزیعآنبیناعضاء - 0

 ادغام-فصلهیجدهم

 تواندباتوجهبهمقرراتاینرکتتعاونیویاهراتحادیهتعاونیمیهرش-.9ماده

 یکنوعودارایهدفهاوفصلباهرشرکتویااتحادیهتعاونیدیگربهشرطیکهاز

 .عملیاتمشابهباشندادغامشود

 العادههردوشرکتیااتحادیهپیشنهادادغامبایددرمجمععمومیفوق-91ماده

 مصوباتمجمععمومیهرایازاقبولمطالباتبستانکارانبهتصویببرسد.نسخههمراهب

 دوشرکتیااتحادیهبرایتماماعضاءوبستانکارانهردوشرکتیااتحادیههمچنین

 یاوزارتکارواموراجتماعیدرموردنمایندهوزارتتعاونوامورروستاها)

 اینقانون.2شودوبهترتیبمذکوردرمادههایتعاونیکارگری(فرستادهمیشرکت

 .گرددمیبرایاطالععمومآگهی



 توانندتامدتدوماهازتاریخنشرآگهیادغامهریکازبستانکارانمی-تبصره

 یاامورروستاها)نظرخودرابهشرکتیااتحادیهبدهکارونمایندهوزارتتعاونو

 .موردشرکتهایتعاونیکارگری(اعالمداردوزارتکارواموراجتماعیدر

 ایازتصمیمادغامبایدظرفدوهفتهازتاریخانعقادمجمععمومینسخه-97ماده

 هاترازنامهوصورتبدهیهاهمراهباآخرینالعادههریکازشرکتهایااتحادیهفوق

 ایازآگهیونسخهومطالباتآنوگزارشحسابرسیکهبدینمنظوربایدتهیهشود

 استبراینمایندهوزارتتعاونوامورروستاهامنتشرشده91ادغامکهبهشرحماده

 .یاوزارتکارواموراجتماعیدرموردشرکتهایتعاونیکارگری(ارسالشود)

 هادرصورتیکهباتصمیمادغاممخالفهریکازاعضاءشرکتهایااتحادیه-98ماده

 اتحادیهمربوطهمچنینتواندحداکثرتایکماهنظرخودراکتباًبهشرکتیاباشدمی

 یاوزارتکارواموراجتماعیدرموردنمایندهوزارتتعاونوامورروستاها)

 .هایتعاونیکارگری(اعالمداردشرکت

 دریاوزارتکارواموراجتماعینمایندهوزارتتعاونوامورروستاها)-99ماده

 شرکتیااتحادیههمراهموردشرکتهایتعاونیکارگری(باوصولتصمیمادغامازهردو

 هاوگزارشحسابرسانازوضعهردوباآخرینترازنامهوصورتریزمطالباتوبدهی

 بستانکارانوباتوجهبهتعداداعضاءمخالفشرکتویااتحادیهوهمچنیننظرات

 خودرامبنیبرموافقتیامخالفتباادغامبههردوشرکتیاادغامظرفدوماهنظر

 .خواهدداشتاتحادیهاعالم

 یاوزارتکارودرصورتیکهنمایندهوزارتتعاونیوامورروستاها)-333ماده

 نکندتصمیمادغامدراموراجتماعیدرموردشرکتهایتعاونیکارگری(ادغامراتصویب

 ادیهمنتفیاست.موافقتباادغامدرصورتیاستکهترتیبقابلهردوشرکتیااتح

 بینیشودهمچنینهردوشرکتیااتحادیهپیشهادرقبولبستانکارانبرایتصفیهبدهی

 تعداداعضایمخالفباادغامدرحدیباشدکهمجموعاعضاءباقیماندهوسرمایهشرکت

 .هایآنباشدهدفهاوبرنامهبعدازادغامکافیبرایانجامیااتحادیه

 هایمربوطهایمدیرهشرکتهایااتحادیهدرصورتموافقتباادغامهیأت-333ماده

 هابرایمشترکشرکتهایااتحادیهالعادهظرفیکماهاقدامبهدعوتمجمععمومیفوق

 .ادغامخواهندنمود

 یینسرمایهشرکتیااتحادیهالعادهمشترکنسبتبهتعمجمععمومیفوق-332ماده

 بازرساناقدامالزمبهعملبعدازادغامهمچنینانتخابهیأتمدیرهوبازرسیا

 .خواهدآورد

 اعضاییکهباتصمیمادغاموانتشارآگهیآنمخالفباشندوازعضویت-330ماده



 مدارند.شرکتکتباًاعالتعاونیهامستعفیگردندبایدظرفمهلتمقررمخالفتخودرا

 یااتحادیهمربوطمکلفاستبهایسهامآنهاراحداکثرظرفیکماهنقداًپرداخت

 .نماید

 العادهمشترکهیأتمدیرهشرکتیااتحادیهجدیدمصوباتمجمععمومیفوق-334ماده

 تغییراتیکهحاصلشدهاستبهراهمراهبافهرستاعضاءشرکتیااتحادیهجدیدو

 کهدرفصلسوماینقانونمقرراستبرایاطالعنمایندهوزارتتعاونوامورترتیبی

 اجتماعیدرموردشرکتهایتعاونیکارگری(وانعکاسیاوزارتکاروامورروستاها)

 .دردفاترثبتارسالخواهدداشت

 هدباانجامعملادغامداراییوبدهیشرکتیااتحادیهجدیدعبارتخوا-.33ماده

 ادغامپسازوضعمطالباتهایقبلازبودازمجموعداراییوبدهیشرکتهایااتحادیه

 .وسهامیکهبازپرداختشدهاست

 هایهایتعاونیروستاییدرشرکتهاواتحادیهادغامشرکتهاواتحادیه-331ماده

 نواموروزارتتعاوتعاونیروستاییدیگربهموجبمقرراتیخواهدبودکهوسیله

 .روستاهاتهیهوبهمورداجراگذاشتهخواهدشد

 مالیاتشرکتهایتعاونی-فصلنوزدهم

 هایتعاونیبارعایتازدرآمدمشمولمالیاتشرکتهاواتحادیه-337ماده

 ونسبتبهبقیهشود%بهناممالیاتشرکتوصولمی33معافیتهایمقرردراینقانون

 :خواهدشدبهترتیبزیرعمل

 نسبتبهآنقسمتازدرآمدکهطبقتصمیمارکانصالحیتدارشرکتیااتحادیهبه - 3

 شودپسازوضعمبلغیدادهمیعنوانسودسهامبرایتقسیمبیناعضایشرکتتخصیص

 .معادلششدرصدسرمایهمنظورشدهدرآخرینترازنامهشرکتبهنرخپانزدهدرصد

 ازدرآمدکهطبقتصمیمارکانصالحیتدارشرکتیااتحادیهبهنسبتبهآنقسمت - 2

 شودپسازوضعپنجتخصیصدادهمیعنوانمازادبرگشتیبرایتقسیمبیناعضاءشرکت

 .هزارریالدرموردهرعضوبهنرخپانزدهدرصد

 .نسبتبهبقیهدرآمدمشمولمالیاتبهنرخبیستوپنجدرصد - 0

 شاملسودسهامومازادبرگشتیشرکتهای2و3موضوعبندهایمعافیت-3تبصره

 .تعاونیموضوعفصلهفدهمنخواهدبود

 وجوهیکهشرکتهایتعاونیکشاورزیبابتبهایمحصولکشاورزیمتعلقبه-2تبصره

 اعمازاینکهبهعنوانپیشپرداختکنندشودپرداختمیاعضاءکهبهشرکتتحویلمی

 برگشتیباشدمشمولمالیاتشرکتنخواهدبود.اینوجوهدرمحاسبهدرآمدیامازاد

 .عضومنظورخواهدشدمشمولمالیاتکشاورزی



مالیاتیشرکتهایعضووصولوموقعمحاسبه الحسابهابهعنوانعلیمالیاتمازادبرگشتیوسودسهاماتحادیه-0تبصره

 .واضافهدریافتیمستردخواهدشد نظورهایپرداختیمالحسابعلیمالیاتشرکت

 .هایتعاونیازپرداختحقتمبرسهاممعافندشرکتهاواتحادیه-338ماده

قانونکهدردفاترشرکتیااتحادیهمنظور این.3ماده2و3هایتعاونیذخائرموضوعبندهایدرشرکتهاواتحادیه-339ماده

 .ودشهزینهمحسوبمیشدهاستجزء

هایتعاونیازصیادانوکلیهاتحادیه - کشاورزیوروستایی-اعتبار-مسکن-کنندگانشرکتهایتعاونیمصرف-333ماده

 .اینقانونمعافند 337مالیاتموضوعصدرمادهپرداختدهدرصد

هامرکشاورزیمباشرتمستقیمدارندب درآمدشرکتهایتعاونیروستاییمتشکلازافرادساکنحوزهعملشرکتکه-333ماده

مسکن-روستاهابابانکعمرانباشندهمچنینشرکتهایتعاونیکارگریمصرف سرپرستیوزارتتعاونواموراعمازاینکهتحت

طورکلیازهایآنهابهاتحادیه هاوهمچنینشرکتهایتعاونیصنایعدستیوصیادانوآموزشگاههایآنهانیزاتحادیه واعتبارو

 .باشندپرداختمالیاتمعافمی

معافیتشناختهشدهاستشاملشرکتهاو هاییکهطبققانونمالیاتهایمستقیممشمولمعافیتدرآمدکلیهفعالیت-332ماده

 .اشتغالداشتهباشندنیزخواهدبود تعاونیکهبههمانفعالیتهاهایاتحادیه

قانونمالیاتهایمستقیمو317و 311 هایتعاونیازپرداختمالیاتهایاضافیموضوعموادشرکتهاواتحادیه-330ماده

 .باشندمیاصالحیهآنمعاف

قانون.4مالیاتبهرهتابعمقرراتماده هایتعاونیاعتباروشرکتهایتعاونیمسکنازلحاظشرکتهاواتحادیه-334ماده

 .بود خواهند.304مصوباسفندهایمستقیممالیات

اعضاءآنهامشمولمقرراتمالیاتبر انتقاالتقطعیواجارهواحدهایمسکونیازطرفشرکتهایتعاونیمسکنبه-.33ماده

الرأسدرآمدمشمولمالیاتطبقمقرراتبخشبودلکندرمواردتشخیصعلی هایمستقیمنخواهدقانونمالیاتدرآمدامالک

 .شدخواهد مزبورتعیین

ودرموردتعاونیهایتعاونوامورروستاها) درموردرسیدگیبهاختالفاتمالیاتیشرکتهایتعاونینمایندهوزارت-331ماده

کمیسیون قانونمالیاتهایمستقیمدر244(ماده0اجتماعی(بهجاینمایندهموضوعبند) وزارتکاروامورکارگرینماینده

رسیدگیهاییکهبه کندوکمیسیونمجازاستباتوجهبهاطالعاتیکهازمراجعقانونیمربوطکسبمی .کندتشخیصشرکتمی

 .تعاونیتعدیلکند هایموردشرکتهاواتحادیهآوردضرائبمالیاتیمصوبرادرعملمی



یتعاونینمایندهوزارتتعاونوامورهااتحادیه درموردرسیدگیبهاختالفاتمربوطبهبقایایمالیاتیشرکتهاو-337ماده

قانون 033کارگرینمایندهوزارتکارواموراجتماعیبهجاینمایندهمذکوردربندبماده تعاونیهایروستاهاودرمورد

 .کندشرکتمیمالیاتهایمستقیمدرکمیسیونحلاختالف

قبیلکهدرقانونمالیاتهایمستقیممصوب بهشرکتهایتعاونیازهرکلیهمقرراتمربوطبهمعافیتهایمالیاتیراجع-338ماده

 .شودملغیمی اصالحیهآنمنظورشدهاستو.304اسفند

 هایتعاونیزیان،انحاللوتصفیهشرکتهاواتحادیه-فصلبیستم

زحسابذخیرهقانونیغیرقابلتقسیما تواندزیانساالنهراباتصویبمجمععمومیشرکتیااتحادیهتعاونیمی-339ماده

برداشتیمذکوربهحسابذخیرهقانونیغیرقابلتقسیم،درآمدسالهایبعدیشرکت تواندقبلازانتقالمبالغنمیتأمیننمایدو

 .اتحادیهراتقسیمکند یا

 :شودهایتعاونیدرمواردزیرمنحلمیشرکتهاواتحادیه-323ماده

 .العادهعمومیفوق سرمایهبهمیزانیکهادامهعملیاتمقدورویاصالحنباشدباتصویبمجمعکاهش - 3

 .کاهشتعداداعضاءازحدنصابقانونی - 2

 .ایکهبهموجباساسنامه،شرکتبرایانجامآنتأسیسشدهاستاتمامبرنامه - 0

 .العادهتصمیممجمععمومیفوق - 4

ویاعدمفعالیتآندرمهلتهاییکهوزارت شرکتیااتحادیهبااساسنامهومقرراتقانونیویاتعطیلکارعدمتطبیقعملیات - .

 .دارداموراجتماعیدرموردشرکتهایتعاونیکارگری(مقررمی یاوزارتکاروروستاها)تعاونوامور

انحاللشرکتیااتحادیهمربوطرابهشورای ورروستاهاپیشنهادوزارتتعاونوام323ماده.درمواردمذکوردربند-323ماده

 بینیشدهدرمجمععمومیخواهددادوتااعالمنظرآنشورادارایکلیهاختیاراتپیش داوریدراختالفاتتعاونیهارسیدگیو

 .مربوطخواهدبود ازعملیاتوفعالیتهایخالفقانونشرکتیااتحادیهالعادهبرایجلوگیریعادیوفوق

تاریخوصولپیشنهادوزارتتعاونو شورایرسیدگیوداوریدراختالفاتتعاونیهامکلفاستظرفیکهفتهاز-322ماده

نظراعالمنمایدتادرصورتیکهبهنظرآنوزارتاعتراضداشتهباشددالیلخود مراتبرابهشرکتیااتحادیهموردامورروستاها

 .اخطارشوراکتباًارسالداردروزازتاریخوصول.3ظرف را

حداکثرظرفدوماهازتاریخوصولپیشنهاد شورایرسیدگیوداوریدراختالفاتتعاونیهامکلفاسترأیخودرا-320ماده

 .االجرااستانحاللصادرنماید،آراءصادرهقطعیوالزم امورروستاهادرموردوزارتتعاونو



انحاللشرکتیااتحادیهوزارتتعاونوامور باابالغتصمیمشورایرسیدگیوداوریدراختالفاتتعاونیهامبنیبر-324دهما

 .هیأتتصفیهکردهودرخواستلغوثبتشرکتیااتحادیهراازادارهثبتخواهدکرد انحاللآنوتعیینروستاهااقدامبه

 :تقدیمبهشرحزیراست اتحادیهپرداختتعهداتازمحلداراییآنهابارعایتدرتصفیهشرکتیا-.32ماده

 .پرداختبدهیهایشرکتیااتحادیه - 3

مازادتصفیهازحسابذخیرهغیرقابل پرداختسهاماعضاءحداکثربهمیزانمبلغاسمیهرسهموسودسهامدرصورتیکه - 2

 .بیشترباشدتقسیمشرکت

 .طبقاینقانون مازادتصفیهبهحسابذخیرهقانونیغیرقابلتقسیمبرایاقداماتمقررانتقال - 0

 مجازاتها-فصلبیستویکم

 هریکازاعضاءهیأتمدیرهوبازرسانومدیرعاملدرصورتیکهباسوء-321ماده

 کهموجبمصوبمرتکبعملیشودهاینیتبرخالفاصولمقرردراینقانونواساسنامه

 زیانشرکتگرددعالوهبرجبرانزیانواردهبهحبستأدیبیازسهماهتاششماه

 .محکومخواهدشد

 هریکازاعضاءهیأتمدیرهوبازرسانومدیرعاملبهمجمععمومیگزارش-327ماده

 لیاجزاینقدیازدههزارریاخالفواقعبدهدبهحبستأدیبیازسهماهتاششماه

 .تایکصدهزارریالویابههردومجازاتمحکومخواهدشد

 هریکازمدیرانعاملیااعضایهیأتمدیرهیابازرسانویاکارکنان-328ماده

 وجوهواموالشرکتیاهایتعاونیمرتکبخیانتدرامانتدرموردشرکتهاواتحادیه

 قانونمجازاتعمومیمحکوم243اتحادیهگرددبهحداکثرمجازاتمقررهدرماده

 .شودمی

 رسیدگیبهاتهامهریکازکارکنانسازمانهاومؤسساتوابستهبهدولتکه-تبصره

 مداخلهدرادارهامورشرکتهایابرحسبوظیفهسمتنظارتیاسرپرستییاارشادیا

 ناندولتخواهدهایتعاونیرادارندتابعقوانینومقرراتدیوانکیفرکارکاتحادیه

 .بود

 حسابرسانیکهدربارهنتیجهحسابرسیشرکتیااتحادیهتعاونیگزارشخالف-329ماده

 .شوندمحکوممیماهتایکسال1واقعبدهندبهحبستأدیبیاز

 هریکازاعضایشرکتهایتعاونیکهباعدمانجامتعهددرمعاملهبا-303ماده

 برجبرانخسارتبهجزایعامداًبهشرکتخسارتواردکندعالوهشرکتیکهعضوآناست

 نقدیازپنجهزارریالتاپنجاههزارریالمحکومخواهدشددرمورداینمادهتعقیب

 .شودمیباگذشتمدعیخصوصیموقوف



بینیشدهدراینقانوندرپیشجرمهای وزارتتعاونوامورروستاهادرتعقیبمجرمینومطالبهخساراتناشیاز-303ماده

 .باشدمی رسیدگیازهزینهدادرسیمعافتماممراحل

پسازصدورکیفرخواستدرموردجرائم-302ماده .رسیدگیبهدعاویمذکورخارجازنوبتبهعملخواهدآمد-تبصره

در ودراینصورتمتهمازسمتخودشوداعالممیمراجعقضاییبهشرکتیااتحادیهمربوط مندرجدراینقانونمراتبازطرف

 .گرددشرکتیااتحادیهبرکنارمی

 فصلبیستودوم

وزارتتعاونوامورروستاهابرایارشادو-300ماده وظایفوزارتتعاونوامورروستاهادرموردشرکتهاوسازمانهایتعاونی

 :داروظائفزیراستعهدهیبهتدریجومتناسبباامکاناتخودسازمانهایتعاون هاونظارتوسرپرستیشرکت

 .تحقیقاتتعاونی تربیتکارشناسانتعاونیوکمکمالیوفنیبهتأسیسوادارهمراکزآموزشو - 3 

 .انعاملوحسابدارانوحسابرس تربیتوتعلیمنیرویانسانیموردنیازشرکتهاوسازمانهایتعاونیمانندمدیران - 2

 .هایترویجوآموزشبرایتفهیموتعمیماصولوروشهایتعاونیاجرایبرنامه - 0

هانهاییدرزمینهاجرایطرحهایاساسیتعاونی تحقیقاتآماریومطالعهدربارهفعالیتتعاونیهاواظهارنظرواتخاذتصمیم - 4

 .شودخصوصیتهیهمی سازمانهایدولتیوکهوسیلهسایر

 .عمالکمکهایفنیواداریومالیدرمواردالزمبهمنظورادارهصحیحتعاونیهاا - .

هایتعاونیوهمچنینکمکبهشرکتهاواتحادیه هاینمونهوفرمهاودفاترموردلزومبرایانواعنامهتهیهاساسنامهوآیین - 1

 .هایتعاونیهکارکنانموظفدرشرکتهاواتحادی استخدامیهاینامهتنظیمآیین

آنهامخالفاصولتعاونوهدفهاییاستکه هاوسازمانهاییکهبابهکاربردننامتعاونعملیاتجلوگیریازفعالیتشرکت - 7

 .تصریحشدهاستدراینقانون

پیشنهادبهشورایعالیهماهنگی تعیینخطمشیکلیدرامورآموزشیواداریواعتباریسازمانهایتعاونیازطریق - 8

هایتعاونیکشوردراجرایتصمیماتآنوهماهنگکردنکلیهفعالیت اینقانون(و20مندرجدرفصلتعاونیهایکشور)

 .هایتعاونیرشته

 .هایتعاونیواتحادیه هانظارتبراجرایاینقانونوسایرقوانینموضوعهدربارهعملیاتووظایفشرکت - 9

هاینظارتوکمکبهتشکیلاتحادیه تشکیلتدریجیکنگرهتعاونیهایهررشتهدراستانهاوفرمانداریهایکلبهمنظور - 33

 .هایمرکزیاتحادیههماهنگیمناطقو



 تشکیالتونظامتعاونیکشور-فصلبیستوسوم

 :شودشرحزیرتشکیلمی شتهاستکهبههایتعاونینمایندهآنراتحادیهمرکزیهریکازرشته-304ماده

 .اتحادیهمرکزیتعاونیهایکشاورزیوروستایی - 3

 .اتحادیهمرکزیتعاونیهایمصرف - 2

 .اتحادیهمرکزیتعاونیهایکاروپیشه - 0

 :تشکیالتتعاونیدرکشوربهشرحزیرخواهدبود-.30ماده

 :درهرمنطقهتعاونی-الف

 .هایمربوطبهمنظورتوسعهعملیاتاقتصادیایتعاونیواتحادیهانواعشرکته - 3

 .گانههایسهاتحادیهنظارتوهماهنگیتعاونیهایرشته - 2

 .هایاعتباریموضوعفصلهفتماینقانوناتحادیه - 0

 .سازماناداریوزارتتعاونوامورروستاها - 4

 :تشکیالتتعاونیمرکزی-ب

 .هنگیتعاونیهایکشورشورایعالیهما - 3

 .شورایرسیدگیوداوریدراختالفاتتعاونیها - 2

 .بانکتعاونکشاورزیایران - 0

 .اتحادیهمرکزیتعاونیهایکاروپیشه - 4

 .اتحادیهمرکزیتعاونیهایکشاورزیوروستایی - .

 .اتحادیهمرکزیتعاونیهایمصرف - 1

دروزارتتعاونوامورروستاهاخواهد تعاونیهایکشورکهدبیرخانهومحلتشکیلجلساتآنشورایعالیهماهنگی-301ماده

 :گرددباعضویتمقاماتزیرتشکیلمی ریاستوزیرتعاونوامورروستاهاوبود،به

 .رییسهیأتمدیرهاتحادیهمرکزیتعاونیهایکشاورزیوروستایی

 .نیهایمصرفرییسهیأتمدیرهاتحادیهمرکزیتعاو



 .رییسهیأتمدیرهاتحادیهمرکزیتعاونیهایکاروپیشه

 .رییسهیأتمدیرهبانکتعاونکشاورزیایران 

 .رییسکلبانکرفاهکارگران

 .رییسهیأتمدیرهسازمانمرکزیتعاونروستاییایران

 .نمایندهوزارتکارواموراجتماعی

 .وزیرتعاونوامورروستاهایکنفرکارشناستعاونیبهانتخاب

روستاهاقائممقامآنهادرجلساتشوراخواهد هایمرکزیتعاونیهاتشکیلنشدهاستوزیرتعاونوامورمادامکهاتحادیه-تبصره

 .بود

بهمورداجراتهیهوپسازتصویبشورا نامهوظائفشورایعالیهماهنگیتعاونیهایکشورازطرفدبیرشوراآیین-307ماده

 .شودگذاشتهمی

نمایندهوزارتتعاونو-دادستانکلکشور - شورایرسیدگیوداوریدراختالفاتتعاونیهاباشرکتنمایندهقضایی-308ماده

 نمایندگانسهنفرکارشناستعاونیبهانتخابوزیرتعاونوامورروستاهاو-اجتماعی نمایندهوزارتکاروامور-امورروستاها

نامهاجراییآنویااساسنامهاینقانونوآیین تشکیل(بهمنظوراعالمنظردرمواردیکهدرپسازهایمرکزیتعاونیها)اتحادیه

 .شودمیشدهاستتشکیل هایتعاونیتصریحشرکتهاواتحادیه

 هایتعاونیحسابرسیشرکتهاواتحادیه-فصلبیستوچهارم

تواندباشدودرعینحالمیحسابرسیآنهامی وزارتتعاونوامورروستاهابهمنظورنظارتوارشادتعاونیهامجازبه-309ماده

برای هایتعاونیعضواتحادیهبهنظارتوهماهنگیرااجازهحسابرسیشرکتهاواتحادیه ایکهتنظیمخواهدکردنامهآیینطبق

 .تمدیدکند وربدهدویاایناجازهرابرایادواربعدیمذکهایمعینبهاتحادیهدوره

توانددراتحادیهنظارتوهماهنگیمربوطمی وزارتتعاونوامورروستاهابامشاهدهنقصیاتخلفیدرکارحسابرسی-3تبصره

 .اجازهقبلیرالغوکندهرهنگام

وزارتکارواموراجتماعینمایندگیبرای وزارتتعاونوامورروستاهابهدرموردحسابرسیشرکتهایتعاونیکارگری-2تبصره

 مصوبشورایعالیهماهنگیتعاونیهایکشورحسابرسیراانجامدادهونتیجهرابه وظیفهخواهددادتاطبقضوابطانجاماین

 .اعالمداردوزارتتعاونوامورروستاها



دورهمالیوحسابسودوزیاندورهمربوطرا ایازترازنامههرسالیاعاونیموظفندنسخههایتشرکتهاواتحادیه-343ماده

اداره اتحادیهنظارتوهماهنگیمربوطودرصورتیکهایناتحادیهتشکیلنشدهباشدبه هفتهپسازتنظیمبهحداکثرظرفیک

 .شرکتهایتعاونیکارگری(ارسالدارند عیدرموردادارهکارواموراجتمایاکلتعاونوامورروستاهایمحل)

ازطرفوزارتتعاونوامورروستاهاتنظیمو ایخواهدبودکهنامههایتعاونیطبقآیینحسابرسیشرکتهاواتحادیه-343ماده

 .گذاشتهخواهدشدبهمورداجرا

 مقرراتمختلف-فصلبیستوپنجم

اندبنابهتشخیصوزارتتعاونوثبترسیده هایتعاونیروستاییکهقبلازتصویباینقانونبههشرکتهاواتحادی-342ماده

 .اینقانونتطبیقخواهندداد تدریجوضعخودراباامورروستاهابه

 .است هایتعاونیازاعضاءخودجزءمطالباتممتازهمطالباتشرکتهاواتحادیه-340ماده

 .درروزنامهرسمیکشورمعافند الثبتونصفتعرفهآگهیثبتهایتعاونیازپرداختحقهاواتحادیهشرکت-344ماده

هایتعاونیراتهیهخواهدکردکهپسازاتحادیه وزارتتعاونوامورروستاهانمونهدفاترمالیوحسابداریشرکتهاو-.34ماده

قانونیخواهد رردرقانونتجارتدراختیارآنهاقرارگیردودفاترمذکوردرحکمدفاترقانونیمق داراییبهجایدفاترتأییدوزارت

 .بود

هایتعاونیمالحظهکندبالفاصلهشرکتهاواتحادیه درمواردیکهوزارتتعاونوامورروستاهاتخلفیرادرادارهامور-341ماده

رااتخاذو العادهشرکتیااتحادیهمربوطتصمیمالزممجمععمومیعادیوفوقبینیشدهبرایپیش کلیهاختیاراتبااستفادهاز

 .بهمورداجراخواهدگذاشت

مستثنیاستووظایفیراکهبرعهدهدارد سازمانتعاونمصرفکادرنیروهایمسلحشاهنشاهیازشمولاینقانون-347ماده

 .هایمخصوصبهخودانجامخواهددادنامهآیین مقرراتواساسنامهومستقالًطبق

نیزنسخیااصالحموادومقرراتاینقانونباید کلیهقوانینومقرراتمغایربااینقانونملغیاستودرقوانینبعدی-348ماده

 .صریحاًقیدشود

مدتوزارتتعاونوامورروستاهابااین اینقانونبهمدتپنجسالبهصورتآزمایشیاجراخواهدشدوهرگاهدر-349ماده

 هایسهامیقانونتشکیلشرکت.3موضوعمادهمرکزتحقیقاتروستاییاینوزارت) تحقیقاتانجامشدهوسیلهتوجهبهنتایج

نالزمتغییراتواصالحاتیرادراینقانو تحقیقاتوزارتتعاونوامورروستاهانامیدهخواهدشدزراعی(کهازاینپسمرکز

پساز نمایدواینتغییراتواصالحاتتعاونوامورروستاهایمجلسینتقدیممیهایکمیسیون تشخیصدهدجهتتصویببه

نماید،مادامکه دولتمکلفاستدرپایانمدتپنجسالالیحهنهاییراجهتتصویبمجلسینتقدیم .تصویبقابلاجراست

قانونفوقمشتملبریکصد .االجراخواهدبودکمیسیونهایمذکورالزم قانونومصوباتراتاینالیحهنهاییبهتصویبنرسیدهمقر



روزدرجلسه30.3درتاریخروزچهارشنبهپنجمخردادماه وچهلونهمادهوچهلویکتبصرهپسازتصویبمجلسسنا

  .سشورایملیرسیدیکهزاروسیصدوپنجاهبهتصویبمجل یکشنبهشانزدهمخردادماه


