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  دستورالعمل تشكیل تعاوني ھا
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  ها دستور العمل تشکیل تعاونی

  

  : کلیات)الف

  : شوند هاي تعاونی به لحاظ نوع فعالیت به دو دسته تقسیم می شرکت )1ماده

به کشاورزي، دامداري،  شرکتی است که به منظور اشتغال اعضاء در امور مربوط: شرکت تعاونی تولید )الف
ها  عمران شهري و روستایی و عشایري و نظایر این دامپروري، پرورش و صید ماهی، شیالت، صنعت، معدن،

  .نماید فعالیت می

شرکتی است که در امور مربوط به تهیه و توزیع کاال، مسکن، خدمات و سایر : شرکت تعاونی توزیع) ب
   .نماید هاي اعضاء فعالیت می نیازمندي

   .جاز استدر شرکت تعاونی، تعدد نوع و موضوع فعالیت با ارائه طرح پیشنهادي م )تبصره

  :شوند هاي تعاونی به لحاظ عضویت به دو دسته تقسیم می شرکت )2ماده

موسسین یا شرکت باید  باشد و شرکتی است که عضویت در آن براي همه آزاد می: شرکت تعاونی عام )الف
   .را به عموم عرضه نمایند شرکت سهام آن براي تأمین قسمتی از سرمایه اولیه و یا افزایش سرمایه

کارگران، : عضویت در آن منحصراً براي گروهی خاص از قبیل  شرکتی است که: شرکت تعاونی خاص )ب
بدیهی است  ها آزاد باشد، کشاورزان، دانشجویان، ایثارگران، زنان، مشاغل خاص و نظایر این کارمندان،

   .وجود نداردمحدودیتی براي عضویت  تعاونی موظف به پذیرش متقاضیان واجد شرایط بوده و از این نظر

طور ه ضروري است و باید ب »تعاونی«هاي تعاونی ذکر عنوان  شرکت هاي در تابلوها و سربرگ)1تبصره
  .خوانا قید شود

یک شرکت تعاونی  ها و براي هر واحد کارمندي و کارگري فقط براي واحدهاي صنفی شهرستان )2تبصره
   .شود در هر موضوع فعالیت تشکیل می

آنها  هاي عضو هایی که تعداد اعضاء تعاونی عضو و اتحادیه 500ی با بیش از تعاون هاي شرکت )3تبصره
  .شوند محسوب می» تعاونی بزرگ«عضو باشد،  2000مجموعاً بیش از 
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فعالیت باید طبق طرح  ها و اتحادیه هاي تعاونی تعداد اعضاء در زمان ثبت و دوران در انواع شرکت )3ماده
  :الزامی است رعایت مورازد زیر تأسیس و تغییرات بعدي آن بوده و

  .نفر عضو کمتر باشد 7حداقل تعداد اعضاء در زمان ثبت و دوران فعالیت شرکتهاي تعاونی نباید از  )الف

هاي  استفاده از کمک زا که به منظور ایجاد اشتغال تولیدي یا خدماتی با در شرکتهاي تعاونی اشتغال )ب
مشاغل دائمی طرح تعاونی % 50حداقل معادل  اعضاء بایستیتعداد . شوند  دولتی براي اعضاء تشکیل می

 .باشد
هاي دولتی و یا با هدف سرمایه گذاري تشکیل می  بدون استفاده از کمک هاي تعاونی که در شرکت )ج

 .باشد الزامی نمی )ب(رعایت بند . گردد سرمایه گذاري طرح توسط اعضاء تأمین می% 50حداقل  شوند و
) دانش و تجربه( متناسب با اهلیت ) اعضاء تأمین مسکن(هاي مسکن  ء در تعاونیحداکثر تعداد اعضا )د

  .گردد کل تعاون تعیین می به تشخیص ادارات مدیران تعاونی بنا

هاي فوق الذکر الزامی  ها درخصوص تعاونی تشکیل تعاونی   دستورالعمل 2ماده  2رعایت تبصره  )هـ
 .باشد نمی
اساسنامه  ت مؤسس تعاونی است و میزان آن درئعهده هیه سهام ب تعیین میزان سرمایه و ارزش )4ماده

که حداقل یک سوم سرمایه آن  شود بدیهی است هر تعاونی وقتی تشکیل و ثبت می. مصوب ذکر خواهد شد
 .تسلیم شده باشد تأدیه و چنانچه بصورت نقدي و جنسی باشد تقویم و

ریال تعیین  000/000/000/1ن سرمایه گذاري حداقل میزا هاي تعاونی سرمایه در شرکت )1تبصره 
 .گردد می

اعضاي تعاونی مکلفند مبلغ تعهد شده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه که نباید از دو  )2تبصره
 .نمایند تأدیهسال بیشتر باشد 

از نماید که برخی  که مجمع عمومی تصویب سهم اعضاء درتأمین سرمایه تعاونی برابر است مگر این )5ماده 
درصد کل  30میزان سهم هر عضو نباید از  در این صورت حداکثر. اعضاء سهم بیشتري خریداري نمایند

  .سرمایه تعاونی تجاوز نماید

داراي موضوع  عضو که 7هاي داوطلب و با حداقل  هاي و تعاونی اتحادیه تعاونی با عضویت شرکت )6ماده
   .شوند می فعالیت واحد باشند در سطح شهرستان یا استان تشکیل

هاي مرکزي اقدام  توانند نسبت به تشکیل اتحادیه هاي استانی می هاي تعاونی و اتحادیه شرکت )1تبصره
  .نمایند

باشد، در هر  تواند فقط عضو یک اتحادیه شهرستانی، استانی و یا مرکزي هر شرکت تعاونی می )2تبصره
   .موضوع فعالیت بالمانع است عددحال عضویت در بیش از یک اتحادیه، براي شرکت تعاونی با ت
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   .تشکیل اتحادیه مرکزي با مجوز وزارت تعاون خواهد بود )3بصره

حقیقی و اعضاي  هاي عضو و به عنوان شخص ت مدیره اتحادیه از نمایندگان تعاونیئاعضاي هی )4تبصره
   .شوند تعیین می هاي عضو و یا سایرین از نمایندگان تعاونی هیات بازرس اتحادیه

. گردد عضو تعیین می 15ثبت و دوران فعالیت  هاي سراسري در زمان حداقل تعداد اعضاء اتحادیه)5تبصره 
  .باشند هاي استانی می اتحادیه هاي سراسري، اعضاء اتحادیه

رسد، تشکیل  ضروري است و تعداداعضاء به حد نصاب نمی در شرایط خاص که تشکیل اتحادیه سراسري
 .تعاون و رعایت حداقل قانونی بالمانع است اتحادیه با مجوز وزیر

   :ها مراحل تشکیل تعاونی) ب 

نسبت به تهیه طرح  براي تشکیل تعاونی، هیات مؤسس متشکل از متقاضیان حائز شرایط قانونی، )7 ماده
دعوت به عضویت افراد واجد شرایط و تشکیل  پیشنهادي و تنظیم اساسنامه منطبق بر قانون بخش تعاونی،

مدیره و بازرس یا بازرسان و سایر وظایف  تئهیاساسنامه و تعیین  مجمع عمومی عادي جهت تصویب اولین
   .نماید عادي اقدام می مجمع عمومی

کافی داشته باشند و در صورت نیاز در  ییها آشنا تعاونی موسسین تعاونی باید با قوانین و مقررات )تبصره
کند و زمان تشکیل آن حداکثر یک هفته  استان تعیین میکه اداره کل تعاون  روزه هاي آموزشی یک کالس

   .تاریخ تسلیم تقاضا خواهد بود شرکت نمایند از

پیشنهادي، ضرورت تأسیس تعاونی و ارائه دالیل توجیهی مبنی بر تناسب  مؤسس در طرح تئهی )8ماده 
سرمایه ثابت  کر میزانهاي مصوب جمهوري اسالمی ایران با ذ ها و برنامه تشکیل تعاونی با هدف هاي هدف

سهم الزم التادیه هر عضو، سوابق و  و در گردش مورد نیاز طرح، تعداد و مشخصات داوطلبان، قید میزان
نام شعبه صندوق تعاون براي افتتاح حسابهاي تعاونی را ذکر  هاي آنان در رشته فعالیت موردنظر، مهارت

   .نماید به اداره کل تعاون ارائه می) 1ارهطبق فرم شم(االختیار  نماینده تام نموده و با معرفی

  : مدارکی که هیات موسس بایستی ارائه نماید )1تبصره

   .تصویر شناسنامه و مدارك تحصیلی )الف

  .گواهی پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت)ب

   .برگ عدم سوء پیشینه )ج
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   .رگزینی از بند ب و ج معافندکارکنان رسمی و پیمانی دولت با ارائه گواهی یا حکم کا)2تبصره

 5پیشنهادي در مدت  اداره تعاون پس از وصول تقاضاي تشکیل تعاونی و بررسی طرح/ اداره کل  )9 ماده
نمونه ) 2طبق فرم شماره (صورت موافقت  روز نظر مثبت یا منفی خود را به هیات مؤسس اعالم و در

   .هیات موسس قرار خواهد داد اختیار نماینده اساسنامه و فرمهاي مورد نیاز را در

  :نامه تشکیل باید اقدامات زیر را انجام دهدت موسس پس از اخذ موافق تئهی )10ماده 

به ) به مجوز فعالیت در صورت نیاز(دریافت مجوز فعالیت در موضوع طرح پیشنهادي از مراجع ذیربط )الف
   .موسس تعاونی در شرف تأسیس تئهی نام اعضاي

  پیشنهادي تدوین اساسنامه )ب

که توسط بانک توسعه  در بانک توسعه تعاون و یا حسابی »تعاونی در شرف تأسیس«افتتاح حساب به نام  )ج
  .گردد ها تعیین می تعاون در یکی از بانک

پیشنهادي، شرایط  اي از کلیات طرح و اساسنامه افراد واجد شرایط عضویت ضمن اعالم خالصه دعوت از )د 
افتتاح شده و مبلغ الزم التأدیه هر یک  تقاضاي عضویت، شماره و مشخصات حسابعضویت و مهلت پذیرش 

   .بعدي تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادي هاي از اعضاء وذکر نحوه صدور آگهی

واجدین شرایط عضویت و دریافت گواهی واریز وجه الزم التادیه سهام  بررسی شرایط داوطلبان و پذیرش)هـ
   .صدور برگ اجازه ورود به جلسه اولین مجمع عمومی عادي آنها و

کارشناس  هاي غیر نقدي داوطلبان عضویت که متناسب و مورد نیاز طرح باشد، توسط آورده ارزیابی )و
   .رسمی دادگستري و با انجام تشریفات قانونی الزم

روز 20 فاصله زمانی حداقلبا رعایت ) 3طبق فرم شماره (دعوت اولین مجمع عمومی عادي  انتشار آگهی )ز
  .عمومی عادي از تاریخ انتشار آگهی دعوت با تاریخ تشکیل مجمع  روز 40و حداکثر 

جلسه نباشد، فاصله زمانی تاریخ دعوت تا  در سایر مجامع عمومی که برگزاري انتخابات در دستور )تبصره 
  .روز خواهد بود 20حداکثر  روز و 10تشکیل مجمع عمومی ، حداقل 

   .ثبت نام نامزدهاي تصدي سمتهاي هیأت مدیره و بازرسی )ح

اداره تعاون جهت معرفی ناظر در اولین / ارسال یک نسخه از آگهی دعوت به منظور درخواست از اداره کل)ط
   .جلسه مجمع عمومی عادي
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رئیسه  تئهیتا انتخاب  )4طبق فرم شماره (سایر اقدامات مربوط به برگزاري اولین مجمع عمومی عادي  )ي
به جلسه مجمع از داوطلبان و تکمیل فهرست  ورود  از قبیل اخذ برگه) رئیس، منشی، و دو ناظر(مجمع 

هاي تعاونی بزرگ،  ضمناً در شرکت. رئیسه شود تئهی که باید تحویل اسامی حاضرین همراه با امضاي آنان
   .خواهد بود) منشی و چهار ناظر  رئیس ،نائب رئیس،(نفر  7رئیسه مرکب از  تئهیاعضاي 

عضو و فروش  هاي تعاونی عام مجوز صدور موافقت نامه تشکیل و آگهی پذیرش در مورد شرکت )11 ماده
   .عمل خواهد بود 11و  10هاي شماره  سهام با تأئید وزارت تعاون بوده وطبق فرم

ویت در تعاونی ها عالوه بر شرایط قانونی عض تعاونی داوطلبان عضویت در هئیت مدیره یا بازرسی)12ماده 
 حداکثر یک هفته از) ها انجمن نظارت بر انتخاب تعاونی  بر اساس دستورالعمل ( باید مدارك مورد نیاز را

 تئهیشرایط احراز به  نامه تشکیل اولین مجمع عمومی به منظور بررسی تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت
   .مؤسس تحویل نمایند

 هاي تعاونی را بپذیرند مگر در دي هیئت مدیره و مدیر عاملی شرکتتوانندتص نمی کارکنان دولت)13ماده 
کارکنان بازنشسته مشمول  هاي دولتی که در آن شاغل باشند، هاي خاص کارکنان ادارات و سازمان تعاونی

   .شوند این بند نمی

 ورود به جلسه را از داوطلبان  تشکیل اولین مجمع عمومی عادي،برگه مؤسس هنگام تئهی )14ماده 
انتخاب هیئت  با امضاي آنان تکمیل و پس از) 5طبق فرم شماره (نموده و اسامی حاضرین را  عضویت اخذ

  .دهد رئیسه مجمع براي اعمال کنترل در اختیار آنان قرار می

االختیار خود را کتباً  در صورت عدم امکان حضور هر یک از اعضاء، عضو می تواند یا نماینده تام )تبصره
تواند همزمان وکالت یا  حال یک نفر نمی در هر. مؤسس معرفی نماید تئهی در مجمع به براي حضور

  .را عهده دار باشد) تعاونیهاي بزرگ دو عضو  در( نمایندگی بیش از یک عضو 

در اولین مجمع عمومی عادي، ذیل صفحات آن به امضاي رئیس و منشی و  با تصویب اساسنامه )15ماده 
حداقل دو  بدیهی است تصویب اساسنامه تعاونی با. رسد به امضاي هیئت رئیسه میاساسنامه  صفحه آخر

   .سوم اعضاي اولین مجمع عمومی عادي خواهد بود

 باشند، می با مصوبه اولین جلسه مجمع عمومی عادي در مورد اساسنامه موافقت نداشته اعضائی که )تبصره
بالفاصله پس از ثبت تعاونی مکلف به  مدیره تئهیصورت  توانند تقاضاي عضویت خود را پس بگیرند دراین

   .بود بازپرداخت وجه واریزي سهام آنان خواهد
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هئیت رئیسه مجمع ضمن  پایان رسیده وه موسس ب تئهی پس از انتخاب هیئت مدیره وظایف )16ماده 
که به امضاي آنان رسیده است به هیئت مدیره  تنظیم صورتجلسه کلیه مدارك مربوط به برگزاري مجمع را

   .دهد تحویل می

عامل و  رئیس، نایب رئیس، منشی، مدیر) 6طبق فرم شماره (مدیره در اولین جلسه خود  هئیت )17ماده 
عامل با حق توکیل به غیر وکالت  صاحبان امضاي مجاز را انتخاب و به یکی از اعضاي هیئت مدیره یا مدیر

   .انجام دهد فات قانونی ثت تعاونی رادهد تا تشری می

این  12قانون بخش تعاونی باشد و مدارك موضوع بند  38مدیر عامل باید حائزشرایط ماده  )1تبصره 
   .دستورالعمل را تحویل هئیت مدیره نماید

روز 2 که هر یک از اعضاء نسبت به مراحل تشکیل تعاونی معترض باشد ظرف مدت در صورتی)2تبصره
اداره تعاون موظف است طبق قوانین و / کل  اداره. اداره تعاون اعالم نماید/ تب را کتباً به اداره کل بایدمرا

   .رسیدگی و اعالم نظر نماید روز به موضوع 3مقررات مربوط ظرف 

هاي  اعضاي هئیت مدیره بازرس یا بازرسان و مدیر عامل قبل از ثبت تعاونی موظف به طی دوره )18ماده 
  .بوط خواهند بودآموزشی مر

مدیره، مدیر  مدیره باید جهت تکمیل پرونده، فهرست اسامی و مشخصات اعضاي هیئت تئهی )19 ماده
اداره تعاون تحویل / به اداره کل  تنظیم و) 7طبق فرم شماره (عامل، بازرس یا بازرسان و کلیه اعضاء 

   .گردد می

 به اداره ثبت) 8طبق فرم شماره (اداره تعاون / روز از طریق اداره کل  5 مدارك الزم ظرف مدت )20ماده 
ها و صدور آگهی  ثبت شرکت اداره تعاون پس از انجام اقدامات اداره/ اداره کل . شود ها ارسال می شرکت

در هر حال نظارت، . اقدام خواهد نمود) 9شماره  طبق فرم(تأسیس، نسبت به صدور پروانه تأسیس تعاونی 
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  9/11/89قانون بخش تعاونی مصوب  20و  6آئین نامه مواد 

  

وبه منظورتعیین حداقل و حداکثر قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوري اسالمی ایران  20و  6دراجراي مواد 
  :ها و سهم اعضاء در تعاونی مقررات ذیل تصویب گردید تعداد اعضاء تعاونی

] ز شرکتهاي تعاونی متعارف،فراگیرملی واتحادیه هااعم ا[ها  حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونی -1ماده 
  :به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت مطابق جدول زیر است

   
 حداکثرتعداد عضو حداقل تعداد عضو نوع و موضوع فعالیت تعاونی ردیف

 نامحدود عضو 7 )تولیدي(زا شرکت تعاونی اشتغال  1

 نامحدود عضو 20 اي و صنفی  شرکت تعاونی تامین نیاز حرفه 2

 نامحدود عضو 500 شرکت تعاونی مرزنشینان  3

 نامحدود عضو 50 آموزي  شرکت تعاونی دانش 4

 مشمولین استان% 10 عضو 500 شرکت تعاونی سهام عدالت  5

 عضو 200 عضو 7 )تامین نیاز اعضاء(شرکت تعاونی مسکن  6

 نامحدود عضو 500 شرکت تعاونی مصرف  7

 نامحدود عضو 50 شرکت تعاونی اعتبار  8

 نامحدود عضو200 شرکت تعاونی فراگیردهستان 9

 نامحدود عضو7 قانون بخش تعاونی 43هاي موضوع ماده  اتحادیه 10

  اتحادیه هاي بازرگانی 11
 ) 1350قانو ن شرکتهاي تعاونی 61موضوع ماده (

 نامحدود عضو 7

  هاي اعتباري  اتحادیه 12
 )1350قانو ن شرکتهاي تعاونی 61موضوع ماده (

 نامحدود عضو 50

  هاي نظارت و هماهنگی  اتحادیه 13
 )1350قانو ن شرکتهاي تعاونی 61موضوع ماده (

 نامحدود عضو7

   
تولیدي یا خدماتی تعاونی است که به منظور ایجاد اشتغال , زا مقصود از شرکت تعاونی اشتغال  -1تبصره 

  .شود تشکیل می
تعداد , هاي دولتی براي اعضاء تشکیل شود زا با استفاده از کمک چنانچه شرکت تعاونی اشتغال  -2تبصره 

  .مشاغل دائمی طرح تعاونی باشد%  50اعضاء بایستی حداقل معادل 
نفر، حسب  200ر ، پذیرش عضو افزون ب)تامین نیاز اعضاء(در شرکت هاي تعاونی مسکن   -3تبصره 

اي مدیران تعاونی با مجوز معاونت تشکیل، توسعه ونظارت  ظرفیت و امکانات تعاونی و صالحیت فنی و حرفه
  .تعاونی ها صورت می پذیرد

قانون بخش تعاونی ،  8ماده  2حداقل وحداکثر تعدادعضوشرکت هاي تعاونی موضوع تبصره  -4تبصره 
  .ه ونظارت تعاونی ها خواهدبوددرهر مورد بانظر معاونت تشکیل، توسع
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کل % 30  گردد وحداکثر سهم هر عضو  حداقل تعداد سهم هر عضو در اساسنامه تعاونی تعیین می -2ماده 
  .قانون بخش تعاونی وتصویب مجمع عمومی اعمال می شود 20سرمایه تعاونی خواهد بود که بارعایت ماده 

  .کل سرمایه تعاونی است% 15اگیردهستان درشرکت تعاونی فر حداکثر سهم هر عضو  -تبصره 
  .مقررات این آیین نامه عطف به ما سبق نمی شود -3ماده 

به تصویب وزیر تعاون رسیده است وجایگزین آیین  9/11/89تبصره در تاریخ  5ماده و  3این آیین نامه در 
 .می گردد 18/2/86نامه مصوب 

 


