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   های تعاونی قانون شرکت*

 تعاریف -فصل اول 

 شود: اصطالحاتی که در این قانون به کار برده شده است از نظر اجرای این قانون به شرح زیر تعریف می - 1ماده  

های تعاونی هر صاحب سهم اعمم از ایکهمه شمحق حی یمی یما حیموقی باشمد عضمو  ها و اتحادیه عضو: در شرکت - 1

 شود. نام ده می شرکت یا اتحادیه

 شود. سهم: سهم واحدی از سرمایه یک شرکت یا اتحادیه تعاونی است که م زان آن در اساسکامه ذکر می - 2

درآمد ویژه: مبلغی است که از عمل ات و معامالت یک شرکت یما اتحادیمه تعماونی در یمک دوره مما ی  مض از و م   - 3

 شود. می ها و استهالکات حاصل هزیکه

م: مبلغی از درآمد ویژه ساالنه شرکت یا اتحادیه تعاونی است که در همر سماب بمه همر سمهم ا ت ما  سود سه - 4

 شود. داده می

مازاد برگشتی: مبلغی از درآمد ویژه شرکت یا اتحادیه تعاونی است که برای تیس م ب ن اعضاء به تکاسمب م مزان  - 5

 شود. ات این قانون ا ت ا  داده میاتحادیه تعاونی در حدود میرر  معامالت آنها با شرکت یا

 کشاورز: کسی که حرفه اصلی او تو  د مح وب به وس له عمل ات زراعی و یا باغداری باشد. - 6

 دامدار: کسی که حرفه اصلی او تو  د یا  رورش دام و یا ط ور باشد. - 7

به تو  د کاال بمه مکظمور فمروش صاحب حرفه: کسی که با کمک ن روی کار شح ی و سرمایه و وسایل  ود اقدام  - 8

 ککد. کسب درآمد می یا عر ه  دمت مع ن برای

صاحب شغل آزاد: کسی که بدون وسائل و یا با وسائل الزم،  دمت یا  مدماتی را عر مه و بمدین وسم له کسمب  - 9

 ککد. درآمد می

 [1]1.شود صکای  کوچک صکایعی است که به وس له وزارت اقت اد مشحق و اعالم می - 10

  

 کلیات -فصل دوم 

شرکت تعاونی شرکتی است از اشحا  حی یی یا حیوقی که به مکظور رف  ن ازمکدیهای مشمتر  و بهبمود  - 2مااه   

طریق  ودیماری و کممک متیابمل و همهماری آنمان موافمق اصمو ی کمه در ایمن قمانون  و   اقت ادی و اجتماعی اعضاء از

 [2]2شود. م رح است تشه ل می

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

یا سهونت آنها در حوزه عمل شمرکت باشمد  [3]3عضویت در شرکت تعاونی برای تمام اشحاصی که محل فعا  ت - 3ماده  

 شرکت احت اج داشته باشکد آزاد است. و به تمام یا قسمتی از  دمات

 باشد. و  ردا ت تمام بهای الاقل یک سهم می شرط عضویت در شرکت تعاونی  رید - 4ماده 
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ه چگونه تبع ض یا محدودیتی برای عضویت در شرکت نباید وجود داشته باشد مگمر بمه سمبب عمدم ک ایمت  - 5ماده 

 و امهانات شرکت مشروط بر ایکهه در اساسکامه ت ریح شده باشد. ظرف ت فکی تأس سات و وسائل

ت شرط قبوب اعضای جدید را عالوه بمر  ریمد سمهام  ردا مت مبلغمی بمه عکموان توان در اساسکامه شرک می -تبصره 

 توسعه وسائل و یا امهانات شرکت برای انجام  دمات ا افی موکوب کرد. حق عضویت متکاسب با هزیکه

توان آن را مک  کرد و بهای سهم یا سهام او حداکثر بمه ارزش   روج هر عضو از شرکت ا ت اری است و نمی - 6ماده 

بمرای  مریرش مجمدد عضمو  مارج شمده از  تاریخ  روج عضو از شرکت نیداً  ردا مت گمردد.  اسمی باید ظرف یک ساب از

 [4]4ب کی نمود.  توان در اساسکامه شرایطی   ش شرکت می

مجم  عمومی عا  ترین مرج  اتحاذ ت م م و ابراز اراده جمعی اعضا برای اداره امور شرکت است کمه در آن  - 7ماده 

به هم رسانکد و رأی  ود را درباره مو وع دستور جلسه مجم  بدهکد. در مجمم  عممومی  تمام اعضاء حق دارند حضور

 هر عضو قط  نظر از تعداد سهام فیط دارای یک رأی است.

تواند است اده از حق  ود را برای حضور و دادن رأی در مجمم  عممومی  هر یک از اعضای شرکت تعاونی می - 8ماده 

بما وکا مت  [5]5توانمد عمالوه بمررأی  مود بم ش از سمه رأی واگرار ککد،  هن ه چ عضموی نمی به یک عضو دیگر با وکا ت

 داشته باشد.

عمل وس   و یا تعداد زیاد عضو ممهمن اسمت اعمماب حمق رأی  در مجام  عمومی شرکتهای تعاونی با حوزه - 9ماده 

های محتلف فعا  ت شرکت به نسبت تعداد عضمو در همر حموزه و  مکتحب اعضاء در حوزه به وس له نمایکده یا نمایکدگان

 نحوی که در اساسکامه میرر  واهد شد انجام شود. یا ترک بی از تعداد اعضا و مجموع معامالت همان حوزه به

سرمایه شرکت تعاونی نامحدود و سهام آن با نام و مسئو  ت هر عضو محدود به م زان سهمی است که  - 10ده ما 

 [6]6تعهد نموده است. از سرمایه شرکت  ریداری و یا

های تعاونی معادب حداکثر نرخ بهره اوراق قر ه دو تی  واهد بمود و در صمورتی  سود ساالنه سهام شرکت -1تبصره

نباشد سود ساالنه سهام به   شمکهاد وزارت تعماون و اممور روسمتاها و ت مویب ه مأت  ه دو تی در جریانکه اوراق قر 

وزیران تع  ن و جهت اجرا اعالم  واهد شد. در مواردی که م زان درآمد  ا ق شرکت تهافوی  ردا ت سمود سمهام را 

مربموط نسمبت بمه تع م ن میمدار سمود  بر اساس م اد این تب ره نکماید مجم  عمومی صاحبان سهام شمرکت تعماونی

 سهام آن اقدام  واهد نمود.  

افزایش سرمایه شرکت تعاونی از طریق  رید سهام بمه وسم له اعضمای جدیمد و یما افمزایش تعمداد سمهام  - 2تبصره

 گ رد. اعضای قبلی شرکت صورت می

ت او با شرکت تع  ن نممود و در همر توان در اساسکامه به نسبت امهان معامال م زان سهام هر عضو را می - 11ماده  

 یک ه تم کل سرمایه تجاوز ککد. حاب م زان سهام یک عضو نباید از

توان  ردا ت بهای سهام  ریداری شده هر عضمو را بمه اسمتثکای نحسمت ن سمهم  به موجب اساسکامه می - تبصره

مبلم  تعهمدی کمتمر نباشمد مجماز  اقساط با مدت مع ن که هر قسط از یمک دهمم  ریداری از شرکت که نیدی است به

برگشتی از بابت معامالت عضمو کمه موافمق  دانست در این صورت  ردا ت سود سهام به نسبت مبل   ردا تی و مازاد

  ریداری. گ رد موکوب است به ت   ه تمام اقساط تعهدی او بابت سهام میررات این قانون از تاریخ عضویت تعلق می

 ت تعاونی به غ ر عضو شرکت مجاز ن ست.انتیاب سهام شرک - 12ماده  

                                                           
 

 

 



 

3 
 

در صورتی که سهام هر یک از اعضای شرکت تعاونی به عکوان تضم ن بدهی یا تعهمدات آن عضمو در قبماب  - 13ماده  

قانونی بازداشت شود ترت ب است  ای طلب بستانهاران مشموب میررات باز ردا ت سمهام  بستانهاران از طریق مراج 

اند بما حمق  ز اعضمایی کمه از شمرکت  مارج شمده ود را ا تواند طلمب مرکور در این قانون  واهد بود. شرکت تعاونی می

مربموط و یما   کارها از کل مطا بات آنها بابت سمهام و یما سمود آن، همچکم ن ممازاد برگشمتی تیدم نسبت به سایر طلب

 های آنها در شرکت برداشت ککد. سپرده

هما و  ض از و م  ذ  رهدرآمد ویژه شرکت در صورتی که موافق اساسکامه قابل تیس م باشمد بمه ترت مب  م - 14ماده  

به صورت مازاد برگشمتی بمه تکاسمب م مزان معمامالت همر عضمو بما شمرکت قابمل  سود سهام مطابق میررات این قانون

 تیس م است.

مازاد برگشتی حاصل از معامالت با غ مر اعضماء در صمورتی کمه موافمق اساسمکامه ایمن نموع معمامالت آزاد باشمد قابمل 

 شود. قانونی غ ر قابل تیس م شرکت مکتیل می ذ  ره تیس م به اعضاء ن ست و به حساب

 شود: از محل درآمد ویژه ساالنه شرکتهای تعاونی مبا   زیر کسر و به حسابهای مربوط مکظور می - 15ماده 

 درصد به حساب ذ  ره قانونی غ ر قابل تیس م. 12حداقل  - 1

اء در حساب ذ  ره مکدرج در این بکد تما زممانی کمه مبلم  احتساب مبا   مربوط از محل درآمد حاصل از معامالت با اعض 

مرکور به م زان معدب سرمایه سه ساب ا  ر شرکت نرس ده باشد ا زاممی  واهمد بمود  کل ذ  ره حاصل از درآمدهای

شمرکت کمه  مارج از حمدود عمل مات جماری آن باشمد  و ی مبا   حاصل از معامالت با غ ر اعضاء و سایر درآمدهای مجاز

 شود. سا ه به حساب ذ  ره قانونی غ ر قابل تیس م مکتیل می رعایت معدب مرکورهمهبدون 

سه درصد از درآمد ویژه ساالنه برای توسعه تعل مات و آموزش تعاون در مکطیه تعماونی مربموط در سراسمر کشمور  - 2

های مزبمور  ی کمه اتحادیمهای و مرکمزی رشمته مربوطمه و تما زممان همماهکگی مکطیمه در ا ت ار اتحادیه تعماونی نظمارت و

ای که بمه وسم له  نامه شود تا به موجب آی ن امور روستاها گراشته می در ا ت ار وزارت تعاون و [7]7اند،  تشه ل نشده

رسمد بمه م مرف برسمد. در ممورد  می شود و به ت ویب شورای عا ی هممههکگی تعاون همای کشور آن وزارت تکظ م می

تعماونی   مزبور را وزارت کار و امور اجتماعی دریافت و به م رف آموزش و تعل مات شرکتهای تعاونی کارگری سه درصد

 کارگران  واهد رسان د.

 ذ ایر دیگری که در اساسکامه میرر شده باشد. - 3

با انحالب شرکت تعاونی مانده حساب ذ  ره قانونی غ ر قابل تیس م شرکت  مض از ت م  ه بمه   شمکهاد  - 16ماده  

ای که به وس له آن وزارت ته ه و به ت ویب شورای عا ی همماهکگی  نامه موجب آی ن و امور روستاها و بهوزارت تعاون 

شرکت یا اتحادیه تعاونی که بما هممان میاصمد در  رسد یا به وجوه ذ  ره قانونی غ ر قابل تیس م تعاون های کشور می

 واهد رسم د  ا مک عه همان حوزه امور اجتماعی و عامشود و یا به م رف  کککد انتیاب داده می حوزه مربوط فعا  ت می

کمه م مارف مربموط بکما بمه   شمکهاد وزارت کمار و اممور  18مگر در مورد شرکتهای تعاونی کارگری مو وع تب مره مماده 

 شورای عا ی هماهکگی تعاون های کشور مع ن  واهد شد. اجتماعی و ت ویب

 :شرکت تعاونی دارای ارکان زیر است - 17ماده 

 مجم  عمومی. - 1

 ه أت مدیره. - 2

 بازرس یا بازرسان. - 3

 شود: بکدی می انواع شرکتهای تعاونی در سه رشته تعاونی به شرح زیر طبیه - 18ماده 

 رشته کشاورزی: شامل تعاون های کشاورزی و روستایی. - 1
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 ها. اعتبار و آموزشگاه -مسهن  -کککدگان  رشته م رف: شامل تعاون های م رف - 2

رشته کار و   شه: شامل تعاون های کار، تعاون های حمرف و صمکای  دسمتی، تعاون همای صمکای  کوچمک، تعاون همای  - 3

 [8]8آزاد و تعاون های ص ادان. ته ه و توزی ، تعاون های مشاغل

کار و   شه" که با عضویت کارگران و سمایر کارککمان  م رف" یا " های " هر یک از شرکتهای تعاونی در رشته - 1تبصره  

های اجتماعی ب مه باشمکد  شود و حداقل سه چهارم اعضای شرکت نزد سازمان ب مه صکای  و  دمات و حرف تشه ل

   [9]9شود. شرکت تعاونی کارگری  وانده می

های سمه گانمه فموق در  های تعماونی از یمک رشمته یما از رشمته ها و عمل مات انمواع شمرکت جم  ب ن هدف - 2تبصره  

او اع و احواب و شرایط  ا  و میتض ات محلی مجموز آن قمبالً از وزارت تعماون و  صورتی ممهن  واهد بود که به سبب

های مربوط را ن ز داشته  شتههای تعاونی ر اتحادیه توانکد عضویت ها می امور روستاها تح  ل شده باشد و این شرکت

  [10]10باشکد.

 

 تشکیل و ثبت شرکتهای تعاونی -فصل سوم 

 [11]1گکردد  د  مجمکع مکرکو  سساسک امک شکرکت م کر  و  کا  ست سک ر کت  شرکت تعاونی طبق تصمیم مجمع عمومی مؤسس تشکیی  می - 19ماه   

 کا  ا  سکاش شکرکت  کا سک ر کت نسکبی سعضکاء حاضکر سن  کا  و   سک  و ممن کیا سونکیا میکدی مک  را و  ا    سعضاء حاضر د  جلسکک  کک تصکو ی می

 شود  ست کک قبونی خود  س ک باً سعالم کردا  اش   دسدا می مدمو  ت ثبت شرکت  ک میدی م  را

 باشد. 7اساسکامه نباید کمتر از در جلسات مجم  مؤسض تعداد اعضاء موافق با  - تبصره

آن عده از داوطلبان تشه ل شرکت که با م وبات مجم  عمومی مؤسض موافق نباشمکد اعمم از ایکهمه در  - 20ماده  

ن افته باشکد در صورتی که یک ه ته  ض از تشه ل مجم  محا  ت  ود را کتبماً  مجم  عمومی مؤسض حضور یافته یا

در ایمن  -انمد دارنمد   رید سهم یما سمهام  ردا ته تیا ای عضویت  ود و مبا غی را که برایاعالم نمایکد، حق استرداد 

 [12]1صورت سرمایه شرکت تعاونی به مبلغی  ض از کسر وجوه سهام این گونه اشحا  به ثبت  واهد رس د.

امضاهای مجاز شرکت باید وجوه  ردا تی بابت سهام داوطلبان مرکور در این ماده بالفاصله بعد از معرفی  - 1تبصره 

 مسترد گردد. 

این قانون بمه طمور قطعمی رد شمود وزارت تعماون و اممور  24در صورتی که تیا ای ثبت شرکتی طبق ماده  - 2تبصره 

اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کمارگری  بالفاصمله دسمتور اسمترداد وجموه  ردا تمی  یا وزارت کار و امور روستاها )

 را  واهد داد. داوطلبان عضویت 

در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ  ردا ت بهای سهام به وسم له داوطلبمان عضمویت نسمبت بمه ثبمت  - 3تبصره 

تواند برای استرداد وجوه  ردا تی  ود به وزارت تعاون و امور روسمتاها و در  می شرکت اقدام نشود هر صاحب سهمی

نمایمد، در ایمن صمورت وزارت مربموط بالفاصمله  اممور اجتمماعی مراجعهمورد شرکتهای تعماونی کمارگری بمه وزارت کمار و 

 دستور استرداد وجوه مرکور را  واهد داد. 

اساسکامه و نام اعضمای مؤسمض و ه مأت ممدیره و بمازرس یما بازرسمان و ممدیر عاممل همچکم ن همر گونمه  - 21ماده 
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میمرر در ایمن قمانون و تأی مد وزارت تعماون و امممور تعاونی بما رعایمت تشممری ات  های تغ  مرات بعمدی در شمرکتها و اتحادیمه

در ممورد   رسمد. در اداره ثبت مرکز اصلی شرکت یما اتحادیمه بمه ثبمت می[13]1روستاها از نظر تطب ق با میررات قانون 

شرکتهای تعاونی کارگری ثبت شرکت با تأی د وزارت کار و امور اجتماعی انجام  واهمد شمد و آن وزارت بایمد مراتمب را 

 تعاون و امور روستاها برساند. کتباً به اطالع وزارت

 اساسکامه شرکت تعاونی با توجه به میررات این قانون باید شامل نهات زیر باشد: - 22ماده  

 مدت و حوزه عمل ات شرکت. -مرکز اصلی و نشانی شرکت  -با ق د کلمه تعاونی   نام ) - 1

 مو وع و حدود عمل ات شرکت. - 2

فموت و یما تمر   -استع ا  -ا راج   روج از عضویت ) -میررات مربوط به قبوب یا عدم قبوب عضویت  -عضویت شرایط  - 3

 مسئو  ت اعضاء. -تعهدات اعضاء  حیوق و -عضویت  

حداکثر تعداد و م زان سهامی که یک عضمو ممهمن اسمت داشمته  -ارزش هر سهم  -سرمایه و تعداد سهام او  ه  - 4

 میررات مربوط به وکا ت یا نمایکدگی از طرف عضو. -یا انتیاب سهامباز ردا ت  -باشد 

میررات راجم  بمه دسمتور جلسمات مجمام   -االجل مربوط به دعوت مجام   میررات مربوط به مجام  عمومی و  رب - 5

 برای تشه ل آن و فاصله ب ن دو جلسه. عمومی و حد ن اب

انتحاب، وظایف، عمزب، اسمتع ا و فموت  و میمررات مربموط بمه جلسمات  تعداد، نحوه اعضای ه أت مدیره و بازرسان ) - 6

گ رنده بمرای  مجاز حمدود ا ت مارات و مسمئو  تهای آنمان و همچکم ن تع م ن مرجم  ت مم م آنان، تع  ن صاحبان امضای و 

 [14]1افتتاح حساب بانهی و نحوه است اده از وجوه زائد بر احت اج شرکت.

ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گزارشهای ه أت مدیره و بازرسمان و طرحهما و  میررات تکظ م -ساب ما ی  - 7

 حسابرسی شرکت. -عمل ات شرکت  بودجه محارج و -ها  برنامه

 طرز عمل شرکت درباره ذ  ره قانونی غ ر قابل تیس م و سایر ذ ایر. - 8

 سود ساالنه سهام و مازاد برگشتی. - 9

 زیان احتما ی.طرز عمل شرکت درباره  - 10

 چگونگی اعالم و آگهی ت م مات شرکت به اعضاء. -11

 های تعاونی. میررات راج  به عضویت شرکت در سایر شرکتهای تعاونی و اتحادیه -12

 میررات مربوط به تغ  ر اساسکامه. -13

 موارد انحالب و طرز ت   ه شرکت. -14

 امهان ادغام با شرکت تعاونی دیگر و  وابط آن. -15

ای و شح ی اعضاء با موافیمت وزارت تعماون  گراری در مؤسسات تو  دی به مکظور رف  ن ازمکدیهای حرفه سرمایه -16 

  [15]1و امور روستاها.

تواند به دالئمل زیمر تیا مای ثبمت شمرکت تعماونی را رد ککمد و نظمر  مود را  وزارت تعاون و امور روستاها می - 23ماده  

 مورد شرکتهای تعاونی کارگری این وظ  ه بر عهده وزارت کار و امور اجتماعی است. د. درمستدالً به شرکت اعالم دار

 عدم تطب ق اساسکامه شرکت با میررات این قانون. -1

 عدم تطب ق هدفهای شرکت با میاصد و هدفهای انواع شرکتهای تعاونی میرر در این قانون. -2

آن از طمرف وزارت تعماون و اممور روسمتاها و یما وزارت کمار و اممور هر گاه شرکت تعاونی که در واست ثبمت  - 24ماده 

تواند ظرف ده روز از تماریخ وصموب اعمالم نظمر وزارت  ت م م مرکور اعتراض داشته باشد می اجتماعی رد شده است به

ا مای ثبمت بمه تیا ای ثبت و رونوشت اعالم نظر دائر بمه رد تی مربوط اعتراض  ود را همراه با دالئل و مدار  مربوط به

ارساب دارد. نظمر شمورای ممرکور قطعمی  [16]1های مرکور در این قانون تعاونی شورای رس دگی و داوری در ا تالفات
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 االجرا است. الزم و

ثبت شرکت و تغ  رات اساسکامه به وس له آگهی در روزنامه رسمی کشور شاهکشاهی به اطالع عمموم  - 25ماده 

روزنامه رسمی کشور شاهکشاهی در صمورت  مزوم در یهمی از جرایمد محلمی و یما  برتواند عالوه  رسد. شرکت می می

یما تغ  مرات اساسمکامه را اعمالم دارد.انتشمار  نشریات تعاونی و یا با ا  اق آگهی در معابر عمومی مرکز شرکت، ثبت و

مممل ا زامممی آگهممی در روزنامممه رسمممی کشممور شاهکشمماهی بممرای اعممالم تغ  ممر ه ممأت مممدیره، بازرسممان و مممدیر عا

 [17]1ن ست.

های تعاونی روستایی انتشار آگهی ثبمت شمرکت و تغ  مرات آن در روزناممه رسممی کشمور و  در مورد شرکت - تبصره

 جرائد مورد  زوم ن ست.

 

 مجمع عمومی -فصل چهارم 

مجکامع عمکومی  کا تصکمیم سک ر کت سعضکات میکدی مک  راا  کا  کر سسکا  د خوسسکت ماامکای  کا سشک اه   کر  کک وسکیلک میکدی مک  را دعکوی  - 26ماه   

 شود: تشیی  می  ک

 بازرس یا اکثریت بازرسان. - 1

 یک  کجم اعضای شرکت. - 2

 وزارت تعاون و امور روستاها. - 3

 های تعاونی کارگری. وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکت - 4

روز از تاریخ وصوب در واست نسبت به دعوت مجم  عمومی اقدام  20در صورتی که ه أت مدیره ظرف مدت  -تبصره 

یا وزارت کار و امور اجتماعی در ممورد شمرکتهای تعماونی کمارگری  مسمتی ماً مجمم   روستاها ) نهکد وزارت تعاون و امور

 .نظر است دعوت  واهد کرد یا مو وعاتی که موردعمومی را برای رس دگی به مو وع 

دعوت مجام  عمومی با ق د دستور و روز و ساعت و محل تشمه ل آن بایمد حمداقل  مانزده روز قبمل از تشمه ل  - 27ماده  

در جراید محلی و یا ا  ماق آگهمی در مراکمز و معمابر حموزه عممل و محمل کمار شمرکت و یما  جلسه به وس له انتشار آگهی

 [18]1مه کتبی انجام گ رد.دعوتکا

ککمد. در  جلسه مجم  عمومی را ری ض ه أت مدیره و در غ اب او یهمی از اعضمای ه مأت ممدیره افتتماح می - 28ماده  

یک ری ض و یک نایب ری ض، یک مکشمی و سمه ن مر نماظر از م مان اعضما اقمدام  واهمد  جلسه مجم  ابتدا برای انتحاب

 شد.

ترین عضمو  شود به وس له مسمن این قانون دعوت و تشه ل می 26م اد تب ره ماده مجم  عمومی که طبق  - تبصره

 شد. حا ر در جلسه افتتاح  واهد

صورت جلسات مجام  عمومی و ت مم مات متحمره در آن توسمط مکشمی مجمم  در دفتمر مح وصمی ثبمت  - 29ماده  

به وس له ری ض مجم  به ه أت ممدیره مکشی مجم  و نظار  واهد رس د و رونوشت آن  شود و به امضای ری ض و می

 گردد. ابالغ می

 صورت جلسات مجام  عمومی به عکوان اسکاد شرکت باید همواره ع کاً در شرکت مح وظ بماند. - تبصره

تواند مکتهی ظرف  کج روز قبل از تشه ل مجم  عمومی ممورد یما مموارد دیگمری غ مر از  هر یک از اعضاء می - 30ماده   

تشه ل مجم  عمومی ق د شده است برای طرح در همان مجم  توسط میامی که مجمم   مو وعاتی که در دعوتکامه

  شکهاد مربوط را در مجم  طرح ککمد  مجم  مهلف است کککده عمومی را دعوت کرده است   شکهاد ککد و میام دعوت

مو وع جدیمد در جلسمات  تا در صورت ت ویب در دستور جلسه بعد از تک ض همان مجم  قرار گ رد و   شکهاد طرح هر

مجم  از طرف هر یک از اعضاء موکوب است به موافیت ری ض مجم  و ت ویب اکثریت اعضاء حا ر در جلسمه و در همر 
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شمود  اره مو وع یا مو وعاتی که عالوه بر دستور جلسه آگهی شده به مجمم    شمکهاد میمورد اتحاذ ت م م درب دو

با دعوت از اعضماء  تشمه ل گمردد  نباید زودتر از ب ست روز و دیر تر از سی روز ) به جلسه بعد از تک ض همان مجم  که

ری سمه مجمم  عممومی در  أتدر صورتی که جلسه مجم  عمومی به عکوان تک ض تعط ل گردد ه  موکوب  واهد شد. 

اعالم تک ض انتحاب شده است مگر ایکهمه یمک یما چکمد ن مر از  جلسه بعد همان  واهد بود که در جلسه مجم  قبل از

دیگمری انتحماب  واهکمد  آنان در مجم  عمومی حا ر نشمده باشمکد کمه در ایمن صمورت بمه جمای اشمحا  غائمب افراد

 [19]1شد.

 شود: ونی به سه صورت زیر تشه ل میمجم  عمومی شرکت تعا - 31ماده  

 مجم  عمومی مؤسض مو وع ف ل سوم این قانون. - 1

 مجم  عمومی عادی. - 2

 ا عاده. مجم  عمومی فوق - 3

مجم  عمومی عادی حداقل سما ی یمک بمار ظمرف شمش مماه  مض از  ایمان سماب مما ی شمرکت تشمه ل  - 32ماده  

 ا عاده تشه ل داد.   از ساب مجم  عمومی عادی را به طور فوقهر موق توان در  شود و در موارد میتضی می می

 وظایف مجم  عمومی عادی به شرح زیر است: - 33ماده  

 انتحاب ه أت مدیره و بازرس یا بازرسان و یا تغ  ر هر یک از آنها. - 1

ه مأت ممدیره و رس دگی و اتحاذ ت مم م دربماره ترازناممه و حسماب سمود و زیمان شمرکت  مض از اسمتماع گمزارش  - 2

 بازرسان.

 ا ر ت م م درباره گزارشها و   شکهادهای حسابرسان بر اساس نتایج حسابرسی شرکت. - 3

های شرکت و ت ویب بودجه و تع  ن  وابط و مع ارهای الزم بمرای حیموق و دسمتمزد و  تع  ن  ط مشی و برنامه - 4

   شکهاد ه أت مدیره . بکا به مدیر عامل و کارککان شرکت ) م زان تضم ن ابوابجمعی

 ا ر ت م م نسبت به ذ ایر و  ردا ت سود سهام و مازاد درآمد و تیس م آن طبق اساسکامه. - 5

 گراریهای شرکت. اتحاذ ت م م درباره   شکهادهای ه أت مدیره در مورد اعتبارات در واستی و یا سرمایه - 6

 ی دا لی شرکت.ها نامه های معامالت و سایر آی ن نامه ت ویب آی ن - 7

اتحاذ ت م م درباره شهایت عضوی که ا مراج شمده و یما کسمی کمه در واسمت عضمویت او از طمرف ه مأت ممدیره  - 8

به ه أتی مرکب از  کج ن ر از اعضماء مجمم  عممومی. ت مم م متحمره از طمرف مجمم    ریرفته نشده است یا ارجاع امر

 عمومی یا ه أت  کج ن ری قطعی است.

ا راج شده حق دارد اعتراض  ود را کتباً به وس له بازرس یا بازرسان و یا در غ ماب آنهما از طریمق وزارت عضو  -تبصره 

یا وزارت کمار و اممور اجتمماعی در ممورد شمرکتهای تعماونی کمارگری  اعمالم دارد تما در نحسمت ن  روستاها ) تعاون و امور

تو  حات الزم بدون داشتن حمق رأی در مجمم  شمرکت تواند برای دادن  می مجم  عمومی مطرح گردد و در این صورت

 نماید.

تغ  رات سمرمایه در دوره مما ی قبمل همچکم ن تع م ن مبلغمی کمه بابمت بماز  ردا مت سمهام  [20]1ت ویب گزارش – 9

 شود. اعضای سابق در دوره ما ی بعد باید  ردا ت 

نی و م مزان سمهام یما حمق عضمویت سماالنه های تعماو اتحاذ ت م م درباره عضویت شرکت در شمرکتها و اتحادیمه - 10

 این قانون.  ردا تی به اتحادیه طبق موازین

شمود و مکطبمق بما اساسمکامه شمرکت  رس دگی و اتحاذ ت م م درباره سایر امموری کمه بمه مجمم    شمکهاد می - 11

 باشد.

ککمد و در صمورت بمه  ا میمجم  عمومی عادی با حضور ن ف بعالوه یک اعضاء یا وکمالی آنمان رسمم ت   مد - 34ماده   

 27آگهی دعوت مجدد مجم  عمومی باید حداکثر ظرف  انزده روز با رعایت م ماد مماده   دست ن امدن حد ن اب مرکور،



 

8 
 

ن مر، بمدون در نظمر  7این قانون با همان دستور جلسه قبلی مکتشر شود.جلسه دوم با حضور عده حا مر کمه نبایمد از 

کمتر باشمد، رسمم ت  واهمد  این قانون  9به استثکای نمایکدگی مو وع ماده  نون )این قا 8گرفتن وکا ت مو وع ماده 

تواند برای رس دگی به مو وع یما در واسمت انحمالب شمرکت  یافت.در صورت عدم تشه ل جلسه دوم هر ذیحیی می

  مراجعمه نمایمد.وزارت در مورد شرکتهای تعماونی کمارگری وزارت کار و امور اجتماعی ) به وزارت تعاون و امور روستاها یا

یما وزارت کمار و اممور اجتمماعی در ممورد شمرکتهای تعماونی کمارگری   مض از رسم دگ های الزم  تعاون و امور روستاها )

عمومی را  مرور بدانمد بمه طرییمی میتضمی اقمدام  واهکمد نممود و در صمورتی کمه  مض از  هرگاه تشه ل مجدد مجم 

ا عماده را جهمت اتحماذ  بالفاصمله مجمم  عممومی فوق را الزم تشمح ق دهد رس دگ های الزم انحالب شرکت یا اتحادیمه

قانونی نرسمد وزارت  ا عاده مزبور هم بمه حمد ن ماب ت م م در مورد انحالب دعوت  واهد نمود و اگر مجم  عمومی فوق

گری  بمه جانشم کی های تعماونی کمار یا وزارت کار و امور اجتمماعی در ممورد شمرکتها و اتحادیمه تعاون و امور روستاها )

دهد و نسبت به تع م ن ه مأت ت م  ه از بم ن اعضماء یما  ا عاده حهم به انحالب شرکت یا اتحادیه می فوق مجم  عمومی

 [21]1اشحا  صاحب صالح ت دیگر اقدام  واهد کرد.

تحاب ه مأت مگر در مورد ان شود،  ت م مات مجم  عمومی عادی با اکثریت اعضاء حا ر در مجم  اتحاذ می - 35ماده  

 [22]1مدیره و بازرسان که ت م مات مجم  به اکثریت نسبی  واهد بود.

در صورتی که در جلسه مجم  عممومی ممراکرات بمه ا مر ت مم م مکتهمی نشمود جلسمه بمه عکموان تمک ض  - تبصره

تشمه ل  مکح راً برای تعی ب مراکرات و اتحاذ ت مم م دربماره دسمتور جلسمه قبلمی گردد و جلسه بعدی که تعط ل می

 ساعت به طوب انجامد. 48شود نباید از جلسه اوب ب ش از  می

 شود: ا عاده برای رس دگی و اتحاذ ت م م نسبت به موارد زیر تشه ل می مجم  عمومی فوق - 36ماده  

 تغ  ر مواد اساسکامه. - 1

 ادغام با شرکت دیگر. - 2

 انحالب شرکت. - 3

ا عماده بما حضمور حمداقل سمه چهمارم اعضمای شمرکت و یما وکمالی آنمان رسمم ت   مدا  مجم  عممومی فوق - 37ماده  

آگهمی دعموت مجمم  بما ذکمر دسمتور و تماریخ تشمه ل  34حد ن اب بما رعایمت مماده  ککد. در صورت عدم ح وب این می

 شود. جلسه و نت جه جلسه قبل مکتشر می

ککمد و در صمورت عمدم ح موب حمد  ک اعضا یا وکالی آنان رسمم ت   مدا میاین جلسه با حضور حداقل ن ف به عالوه ی 

شود. جلسمه سموم مجمم  بما حضمور اعضمای حا مر کمه نبایمد از  همان ترت ب دعوت می ن اب، مجم  برای بار سوم با

تواند برای رس دگی بمه  جلسه سوم هر ذیحیی می ککد. در صورت عدم تشه ل ه ت ن ر کمتر باشد رسم ت   دا می

شمرکتهای تعماونی  یما وزارت کمار و اممور اجتمماعی در مورد  وع و انحالب شمرکت بمه وزارت تعماون و اممور روسمتاها )مو

 [23]1این قانون عمل  واهد شد. 34در این صورت طبق ماده  کارگری  مراجعه نماید. 

 گردد. م  اتحاذ میا عاده با اکثریت سه چهارم اعضای حا ر در جلسه مج ت م مات مجم  عمومی فوق -تبصره 

مال  تشح ق تعداد اعضای حا ر در جلسات مجام  عمومی ورقه حضور و غ مابی اسمت کمه حا مران در  - 38ماده  

 کککد.   این قانون آن را امضاء می 8مو وع ماده  بدو ورود اصا تاً و یا وکا ت

  

  

 هیأت مدیره -فصل پنجم 

ای مرکب از حداقل سه ن ر عضو اصلی  واهد بمود  اداره امور شرکت طبق اساسکامه بر عهده ه أت مدیره - 39ماده 



 

9 
 

شوند مجم  عممومی  مدت سه ساب از ب ن اعضای شرکت با رأی مح ی انتحاب می که در مجم  عمومی عادی برای

ب  واهمد نممود تجدیمد انتحماب همر یمک از انتحا ا بدب ن مز بما هممان شمرایط ن ر عضو علی 2همزمان با انتحاب این عده 

 [24]1ا بدب بالمان  است. اعضاء اصلی و علی

تر  عضویت و یا ممکوع مت قمانونی کمه ممان  از انجمام وظ  مه همر یمک از اعضماء  -فوت  -در صورت استع ا  - 1تبصره  

 شود. أت مدیره دعوت میا بدب برای بی ه مدت میرر به جانش کی وی در جلسات ه  علی  اصلی بشود یهی از اعضاء

جمعی ه أت مدیره مجم  عمومی به تیا ای هر یک از اعضمای مسمتع ی و یما  در صورت استع ای دسته - 2تبصره 

یا وزارت کار و اممور  بازرسان یا یک  کجم اعضای شرکت یا وزارت تعاون و امور روستاها ) ا بدب و یا بازرس یا اعضای علی

 شود. ه أت مدیره جدید دعوت می اونی کارگری  برای انتحاباجتماعی در مورد شرکتهای تع

ه أت مدیره از اکثریت میرر در اساسکامه بمرای  -فوت یا ممکوع ت قانونی  -در صورتی که به علل استع ا  - 3تبصره  

ضای این قانون دعوت  واهد شد تا نسبت به تهم ل اع 26مجم  عمومی بر اساس ماده  اداره امور شرکت  ارج گردد

 ه أت مدیره اقدام ککد. 

در فاصله مدت الزم برای انتحاب و تهم ل اعضای ه أت مدیره برای اداره امور جماری شمرکت بما نظمر وزارت  - 4تبصره 

وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری  برای جانش کی اشحاصمی کمه  یا تعاون و امور روستاها )

 اعضای شرکت تعداد الزم موقتاً انتحاب  واهد شد. کککد از م ان ر ه أت مدیره شرکت نمیبه یهی از علل فوق د

شوند ع کاً هممان مسمئو  تهایی اسمت کمه بمرای ه مأت  مسئو  ت اعضای ه أت مدیره که بدین نحو موقتاً انتحاب می 

 است. ب کی شده مدیره در این ف ل   ش

 و یک نایب ری ض و یک مکشی انتحاب  واهد کرد. ه أت مدیره از ب ن  ود یک ری ض - 40ماده  

و ت مم مات ه مأت ممدیره در دفتمری بمه نمام دفتمر صمورت جلسمات ه مأت ممدیره ثبمت  [25]1 الصه ممراکرات - تبصره

 رسد. جلسه می گردد و به امضای اعضای ه أت مدیره حا ر در هر می

ت م مات ه أت مدیره در جلساتی که با اکثریت اعضای ه أت مدیره به دعوت ری ض یا نایب ری ض یا ممدیر  - 41ماده 

 شود. برای اتحاذ ت م م، رأی اکثریت اعضای حا ر در جلسه  روری است. می گردد اتحاذ عامل تشه ل می

  دمات ه أت مدیره در شرکت افتحاری و بالعوض است. - 42ماده 

دار  رگاه یهی از اعضای ه أت مدیره شرکت یا اتحادیه تعماونی عمالوه بمر وظمایف  ما  سممت  مود عهمده ه -تبصره 

 [26]1ا زحمه مکاسب دریافت دارد.  تواند با ت ویب مجم  عمومی حق می   دمات دیگری در شرکت گردد

برای ثبمت شمرکت  نحست ن ه أت مدیره شرکت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ جلسه مجم  مؤسض - 43ماده  

 قانونی به عمل آورد. در مراج  ذی الح ت اقدام

شمود و  استحدام و ا راج کارککان شرکت بر اساس میرراتی است که از طرف مجم  عممومی ت مویب می - 44ماده  

کارککان شرکت بر اساس م وبات مجم  عمومی همچک ن قبوب در واسمت عضمویت  ا ر تضم ن از مدیر عامل و سایر

عضو طبق میررات این قانون و نظارت بر محمارج جماری و  ت م م نسبت به انتیاب سهام اعضاء به یهدیگر و ا راجو ا ر 

مجمم  عممومی و  رس دگی به حسابهای شرکت و تسل م به موق  گمزارش و ترازناممه سماالنه شمرکت بمه بازرسمان و

ایی کممه شممرکت در آن عضممویت دارد از ه تع مم ن نمایکممده بممرای حضممور در جلسممات مجممام  عمممومی شممرکتها و اتحادیممه

 است. ا ت ارات ه أت مدیره

ه أت مدیره حق ا راج عضوی را که به هر عکوان از جانب مجم  عمومی وظ  ه یما ممأموریتی بمه وی محموب  - تبصره

 ت م م در ایکگونه موارد با مجم  عمومی عادی شرکت است. شده است ندارد و اتحاذ

غ مر از اعضمای  تواند برای انجام امور شرکت فرد واجد صالح تی را از ب ن اعضای شمرکت ) ه أت مدیره می - 45ماده  

 ارج به صورت موظف و به عکوان مدیر عامل مک وب ککد که زیر نظر مسمتی م آن ه مأت  ه أت مدیره و بازرسان  و یا از

ای  ناممه   مه نمایمد.وظایف ممدیر عاممل طبمق آی نانجمام وظ طبق اساسکامه شرکت و در حدود م وبات مجم  عمومی
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  واهد بود که بکا به   شکهاد ه أت مدیره به ت ویب مجم  عمومی  واهد رس د.

تواند مستی ماً و یا با وکا ت با حق توک ل این نمایکمدگی را  ه أت مدیره نمایکده قانونی شرکت است و می - 46ماده  

 سازمانها اعماب ککد. سایر ها و مراج  قانونی و در دادگاه

 مسئو  ت ه أت مدیره در میابل شرکت مسئو  ت وک ل در میابل موکل است. 

کل ه قراردادها و اسکاد تعهدآور شرکت به استثکای ممواردی کمه ه مأت ممدیره بمه مکظمور اداره اممور جماری  - 47ماده  

 از ت ویب ه أت مدیره با دو امضای مجاز شرکت معتبر  واهد بود. شرکت ترت ب  اصی داده باشد  ض

اعضای ه مأت ممدیره حمق نمدارد از دهد و ه چ ک از  ه أت مدیره وظایف  ود را به صورت جمعی انجام می - 48ماده  

 است اده ککد مگر در موارد  ا  با داشتن وکا ت یا نمایکدگی از طرف ه أت مدیره. ا ت ارات ه أت مک رداً 

اعضای ه أت مدیره مشترکاً مسئوب جبران همر گونمه زیمانی هسمتکد کمه در نت جمه اعمماب آنمان و یما عمدم  - 49ماده  

 ود.رعایت این قانون به شرکت وارد ش

 ض از انیضای مدت مأموریت ه أت مدیره در صمورتی کمه انتحماب ه مأت ممدیره جدیمد انجمام نشمده باشمد  - 50ماده  

قبو ی ه أت ممدیره جدیمد کماکمان وظمایف محو مه را انجمام داده و مسمئو  ت اداره اممور  ه أت مدیره سابق تا انتحاب و

 شرکت را بر عهده  واهکد داشت.

توانمد عضمویت ه مأت  عضای ه أت مدیره یا بازرسان و یما ممدیر عاممل یمک شمرکت تعماونی نمیه چ ک از ا - 51ماده  

 سمت بازرس شرکت تعاونی دیگری از همان نوع را قبوب ککد. مدیره یا مدیریت عامل و یا

ات انتحاب اتباع ب گانه به سمت عضو ه أت مدیره یا مدیر عاممل یما بمازرس شمرکت تعماونی در حمدود میمرر - 52ماده  

 جاری کشور بالمان   واهد بود.

های ممؤثر سمابیه  محجور یا ورشهسته به تی  ر و کسی که به علت ارتهماب بمه جکایمت یما یهمی از جکحمه - 53ماده  

 عضویت در ه أت مدیره و بازرس و مدیر عامل شرکت را داشته باشد. تواند سمت محهوم ت دارد نمی

 

 بازرسان -فصل ششم 

ک کک  تج  کک   ومی شککرکت تعککاونیا  ککا     ککا  ا  سککانی  س س  میککاش سعضککات شککرکت  ککرست مکک ی  کک  سککا  مککانی سن  ککا  میمجمککع عمکک - 54ماااه   

  ا     ا  ا  ساش قبلی  المانع سست  سن  ا 

 وظایف بازرس به شرح زیر است: - 55ماده 

های م وب و ت م مات مجمام  عممومی،  نامه نظارت بر انطباق نحوه اداره امور شرکت با میررات اساسکامه و آی ن - 1

توانکد هر موق  که میتضی بدانکد به نحوی که به عمل ات جاری شرکت  طممه وارد نشمود  می برای این مکظور بازرسان

شح ماً و در  برگهمای بهمادار و موجمودی کماال و غ مره را نیمدی و کل ه حسابها و دفاتر و اسکاد و ممدار  مما ی و دارایمی

 رس دگی کککد.[27]1صورت  زوم با است اده از کارشکاس 

ترت ب های احتمما ی موجمود در نحموه اداره اممور شمرکت بمه ه مأت ممدیره و تیا مای رفم   اعالم کتبی تحل ات و بی - 2

 نی  ه.

بار و مح وصاً رس دگی به صمورت حسمابها و ترازناممه سماالنه و  رس دگی به حسابهای شرکت حداقل سا ی دو - 3

 جلسه مجم  عمومی ساالنه. روز قبل از 20اعالم نظر  ود تا 

 این قانون در صورت  زوم. 58و ماده  26دعوت مجم  عمومی بر اساس ماده  - 4

رت کممار و امممور اجتممماعی در مممورد یمما وزا نظممارت در اجممرای تممرکرات و   شممکهادهای وزارت تعمماون و امممور روسممتاها ) - 5

اند و تیدیم گزارش الزم در این باره به مجم   حسابرسانی که از شرکت حسابرسی کرده شرکتهای تعاونی کارگری  و

 عمومی.
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توانکمد بمدون حمق رأی در جلسمات ه مأت ممدیره  بازرسان حق د ا ت مستی م در اممور شمرکت ندارنمد و می - تبصره

نسبت به مسائل جاری شرکت اظهار دارند، این نظرات باید در صورت جلسه ه أت ممدیره  د راشرکت کککد و نظرات  و

 با امضاء آنها درج شود.

اند بازرسمان قبلمی کماکمان  با  اتمه مدت مأموریت بازرسمان تما زممانی کمه بازرسمان جدیمد انتحماب نشمده - 56ماده  

 عهده  واهکد داشت. مسئو  ت انجام وظایف محو ه را بر

 بازرسان برای انجام وظ  ه  ود حق دریافت ه چگونه وجهی اعم از حیوق و دستمزد و یا  اداش ندارند. - 57ماده  

در صورتی که هر یک از بازرسان  من انجام وظایف  ود تشح ق دهد کمه ه مأت ممدیره در انجمام وظمایف  - 58ماده  

های  ناممه و ت م مات مجم  عممومی و میمررات آی ناست و عمل ات آنها محا ف اساسکامه   ود مرتهب تحل اتی شده

 مو وعات مورد نظر و اتحاذ ت م م الزم دعوت نماید. باشد باید مجم  عمومی را برای رس دگی به م وب می

معامالت شرکت با هر یک از اعضاء ه مأت ممدیره یما بازرسمان تماب  میمررات و  موابطی  واهمد بمود کمه بمه  - 59ماده  

   [28]1برسد. عادی شرکت ت ویب مجم  عمومی

  

 های تعاونی اتحادیه -فصل هفتم  

 ی ی ش ا د  س ا فص  و ضوس ط مر وط  ک تشکیی  شکرک یات تعکاونی س  عضکو ت شکرک یات تعکاونی  ستحاد ک تعاونی  ر سسا  مار سی پیش - 60ماه   

 شود  مات تعاونی  ا  ی  گر تشیی  می ستحاد ک  ا

 شود: اتحادیه تعاونی به سه مکظور زیر تشه ل می - 61ماده  

اتحادیه تعاونی برای   شرفت اداره امور و ح ظ و حمایت تعاون های عضو و ایجاد هماهکگی و توسعه تعل ممات و  -اوب  

 شوند. تدریج تشه ل می حسابرسی آنها که به

 شود: ل میای و مرکزی تشه  ها به دو شهل مکطیه این نوع اتحادیه - 1تبصره 

های تعاونی مرکور در ف ل دوم این قانون با نام اتحادیه تعاونی نظمارت و  ای برای هر یک از رشته اتحادیه مکطیه -ا ف  

 مربوط در مکطیه. هماهکگی تعاون های رشته

 اتحادیه مرکزی تعاون های رشته مورد نظر. -ب 

های مرکزی مرکور در این بکد مجاز به انجمام  ی و یا اتحادیها های تعاونی نظارت و هماهکگی مکطیه اتحادیه - 2تبصره  

های تعاونی عضو ن ستکد مگر در حدود انجام وظمایف مکمدرج در ایمن  برای شرکتها و اتحادیه فعا  تهای تجاری و اعتباری

 قانون.

نظممارت و  های تعمماونی های تعمماونی عضممو بممرای عضممویت در اتحادیممه غ ممر از مبلغممی کممه از طممرف شممرکت - 3تبصررره 

ای برای عضمویت در اتحادیمه مرکمزی بمه عکموان سمرمایه  های تعاونی مکطیه اتحادیه ای  و یا اتحادیه مکطیه هماهکگی )

گ رد که م زان آن برای  ای انجام می عضویت ساالنه باید  ردا ت شود  دمات اتحادیه برای واحدهای عضو در قباب حق

 شود. می درصدی از درآمد ساالنه آن در اساسکامه اتحادیه تع  ن هر واحد عضو به تکاسب تعداد اعضاء و یا

اتحادیممه تعمماونی بممرای انجممام امممور اقت ممادی و توسممعه معممامالت و عمل ممات بازرگممانی شممرکتهای تعمماونی و یمما  -دوم  

دهای عضمو و ها در هر موردبه تبع ت از م ا ح اقت ادی و بازرگمانی واحم نوع اتحادیه حوزه عمل این -های عضو  اتحادیه

 شود. تأی د وزارت تعاون و امور روستاها تع  ن می

ای که معرف نوع کار و عمل ات اتحادیه باشد به نام آن ا افه شمود و حمداقل  های تعاونی باید جمله در این نوع اتحادیه 

 گردد. این قانون در آن رعایت نمی 2تعداد عضو مرکور در تب ره ماده

باری که به تدریج برای انجام  دمات اعتباری مورد ن از واحدهای عضو با تأی د وزارت تعاون و اتحادیه تعاونی اعت -سوم  

ای و بر اساس میررات ف مل هشمتم ایمن قمانون تشمه ل  شورای  وب و اعتبار به صورت مکطیه امور روستاها و موافیت
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 شود. می

  ع کاً به حساب ذ  ره قانونی غ ر قابمل 14و وع ماده م های تعاونی اعتباری مازاد درآمد ساالنه ) در اتحادیه - تبصره

 شود. تیس م مکتیل می

 های نظارت و هماهکگی به شرح زیر است: وظایف اتحادیه - 62ماده  

 های عضو از طریق: کمک به   شرفت امور شرکتها و اتحادیه - 1

آوری اطالعمات ممورد  مزوم در ایمن  و جمم  ای فراهم کردن وسائل توسعه تعل مات و ترویج تعاونی و آموزش حرفه -ا ف  

 انتشارات الزم. زم که و انجام تبل غات و

های عضو در امور اداری و سازمانی و ممدیریت اممور فکمی و انجمام  مدمات  راهکمایی و کمک به شرکتها و اتحادیه -ب 

 دفاتر و اوراق و فرمهای چا ی مشتر . محتلف از قب ل چاپ و ته ه

های عضو به مکظور اطم کان از اجمرای میمررات ایمن قمانون و ممواد اساسمکامه و   ت شرکتها و اتحادیهنظارت بر فعا  - 2

 م وبات مجام  عمومی.

 های عضو. ایجاد هماهکگی و همهاری ب ن شرکتها و اتحادیه - 3

 ده باشد.ب کی الزم ش داوری و رف  ا تالف ب ن واحدهای تعاونی عضو در صورتی که در اساسکامه آنها   ش - 4

های عضو در صورتی که وزارت تعاون و امور روستاها صمالح ت اتحادیمه را بمرای ایمن  حسابرسی شرکتها و اتحادیه - 5

 کار تشح ق دهد.

 شرکت در شوراها و کم س ونهای میرر در این قانون. - 6

دو تممی و عمممومی و سممایر های عضممو در روابممط آنهمما بمما سممازمانها و مؤسسممات  دفمماع از مکمماف  شممرکتها و اتحادیممه - 7

 های تعاونی م رح در این قانون. رشته

 ایجاد و بسط همهاری با سایر تعاون های کشور. - 8

 های تعاونی سایر کشورها. ایجاد روابط با مؤسسات جهانی تعاون و اتحادیه - 9

شمه ل نشمده اسمت وزارت های مرکمزی ت های نظارت و هماهکگی مکاطق و یا اتحادیه تا زمانی که اتحادیه - 1تبصره  

ها  کممار و امممور اجتممماعی در مممورد شممرکتهای تعمماونی کممارگری  وظممایف ایممن اتحادیممه بمما وزارت تعمماون و امممور روسممتاها )

 انجام  واهد داد. [29]1رادرحدودامهانات  ود

مو موع مماده های تعماونی  تا زمانی که به تشح ق وزارت تعاون و امور روستاها موجبمات تشمه ل اتحادیمه - 2تبصره 

توانکمد اتحادیمه واحمدی را بمرای  شرکتهای تعاونی ته ه و توزی  در هر شهرستان می این قانون فراهم نشده است، 61

 [30]1این قانون تشه ل دهکد.  61گانه مرکور در ماده  های سه انجام تمام یا قسمتی از وظایف اتحادیه

های نظارت و هماهکگی در هر مکطیه شرط است اده از عکموان و مزایما و معاف تهمای   ض از تشه ل اتحادیه - 63ماده  

ای که اتحادیه نظارت و هماهکگی آن تشه ل شده است قبوب عضمویت  تعاونی در رشته های تعاونی شرکتها و اتحادیه

 آن اتحادیه  واهد بود.

 های م رح در این قانون به شرح زیر است: های عضو در مجام  اتحادیه اعماب حق رأی شرکت - 64ماده 

 در اتحادیه تعاونی نظارت و هماهکگی هر شرکت یا اتحادیه عضو یک رأی. - 1

شمود همر شمرکت بمه تعمداد  های اقت مادی و یما اعتبماری تشمه ل می در اتحادیه تعاونی که به مکظور تأم ن همدف - 2

 حجم معامالت  ود با اتحادیه. ء و یا ترک بی از تعداد اعضاء واعضا

های تعماونی نظمارت و همماهکگی مکماطق محتلمف قمدرت مما ی و وسمائل و تجه مزات  تا زمانی که اتحادیمه - 65ماده  

موجبمات  یا وزارت کار و اممور اجتمماعی در ممورد شمرکتهای تعماونی کمارگری  روستاها ) کافی ندارند وزارت تعاون و امور

 تسه ل عمل ات و فعا  ت آنها را فراهم  واهد کرد. 
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 اعتبارات تعاونی -فصل هشتم 

صکیادسش  -ما و صک ا ع دسک ی  صکاحباش حرفکک -ک   گاش سع بکا   و س ی تعاوش و سمو   وس اما  ک ت   ج  ا توسعک شرک یات تعاونی مصرف - 66ماه   

مات تعکاونی  وسک ا ی و کشکاو  ت د  مکر م  اکک تعکاونی سقک سمای ب م  س  کرست  پیشرفت عملیکای شکرکت مات تعاونی  ا  گانی آنیا ممن یا ستحاد ک و

مات تعکاونی  ا  گکانی آنیکا فکرسمم  مات مکرکو  و ستحاد کک و کم   ک تشیی  ستحاد ک تعاونی سع با ت مماش م  اک  رست مکر  ک  س  سنکوسر شکرکت تشو ق

  گرت وظا ف مار  د  س ا مادا  س و س ی کا  و سمو  سج ماعی سنجام خوسم  دسد د  مو د شرک یات تعاونی کا خوسم  کرد 

توانکد با ت ویب مجم  عمومی و بما توجمه بمه میمررات مربموط و موافیمت  های تعاونی روستایی می اتحادیه - 1تبصره 

سمازمان  -سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران  -قسمتی از سهام بانک تعاون کشاورزی  وزارت تعاون و امور روستاها

 ر کشماورزی و سمایر شمرکتهای دو تمی را  ریمداری فعا  تهای غ سازمان ترویج و توسعه -تعاون م رف شهر و روستا 

   [31]1نمایکد.

های تعماونی روسمتایی صماحب  توانمد اعتبمارات ممورد ن ماز اتحادیمه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران می -2تبصره  

   [32]1نماید. ها  ردا ت سهم  ود را به آن

وانکد برای تأم ن اعتبار مورد ن از  ود به هر یک از بانههای ت های تعاونی ته ه و توزی  می شرکتها و اتحادیه - 3تبصره  

در چک ن صورتی مهل کد نام بانک طرف معامله را به وزارت تعاون و امور روستاها اعمالم    وصی کشور مراجعه کککد و

های مزبمور در  اتحادیههای شرکتها و  همچک ن بر تودی  سپرده نمایکد. وزارت تعاون و امور روستاها بر ا ر وام یا اعتبار و

 [33]1بانهها نظارت  واهد نمود.

های تعماونی  با تشه ل اتحادیه تعاونی اعتباری کشاورزی و روستایی در هر مکطیه تعاونی سهام اتحادیمه - 67ماده 

ه کشاورزی ایران به عکوان قسمتی از سرمایه آنها به حساب اتحادی [34]1بانک تعاون کشاورزی و روستایی مکطیه در

شمود و از آن  مض اتحادیمه تعماونی اعتبماری  می تعاونی اعتباری کشماورزی و روسمتایی مکطیمه در بانمک ممرکور مکتیل

در بانمک  های تعاونی کشاورزی و روستایی همان مکطیمه صماحب سمهم کشاورزی و روستایی مکطیه به جای اتحادیه

 تعاون کشاورزی ایران  واهد بود.

نی اعتباری به تبع ت از میررات و  وابطی که وسم له بانمک تعماون کشماورزی ایمران ته مه های تعاو اتحادیه - 68ماده 

اعتبماری بمرای   شمرفت معمامالت و توسمعه عمل مات اقت مادی و بازرگمانی شمرکتها و  شود مجاز به انجمام عمل ات می

های صاحب سمهم  برای شرکت کشاورزی ایران فیط توانکد به نمایکدگی بانک تعاون های عضو  واهکد بود و می اتحادیه

اعتبماری کمارگری  های تعاونی های تعاونی عضو  ود در مکطیه حسابهای سمپرده بماز کککمد. در ممورد اتحادیمه و اتحادیه

ها بمرای انجمام عمل مات  انداز و سپرده به نمایکدگی بانک رفاه کارگران مجماز  واهمد بمود و ایمن قب مل اتحادیمه قبوب  ض

 یررات و  وابطی که وس له بانک رفاه کارگران تع  ن  واهد شد اقدام  واهد کرد.م اعتباری به تبع ت از

صماحبان  -اعتبمار  -کککدگان  مادام که اتحادیه تعاونی اعتباری برای هر یک از انواع شرکتهای تعاونی م رف - 69ماده  

طیمه تشمه ل نشمده باشمد ایمن نموع های تعماونی بازرگمانی آنهما در یمک مک ص ادان و اتحادیه ها و صکای  دستی و حرفه

است اده از اعتبارات مورد  زوم به مکظور توسعه معامالت  توانکد برای های بازرگانی آنها در مکطیه می شرکتها و اتحادیه

سرد انه با توجه بمه امهمان بانمک  و عمل ات بازرگانی  ود و ایجاد سا تمانها و تأس سات الزم از قب ل فروشگاه، انبار،

سما ه بمه وسم له مجمم  عممومی ایمن بانمک بمرای انجمام ایکگونمه  همه شاورزی ایران و به م مزان اعتبماراتی کهتعاون ک

شود از اعتبارات آن بانک است اده کککد. نسبت به تمأم ن اعتبمارات ممورد  معامالت در سراسر کشور ا ت ا  داده می

 ر حدود امهان اقدام الزم  واهد کرد.کارگری بانک رفاه کارگران د های تعاونی ن از شرکتها و اتحادیه

های ممرکور در ایمن مماده، اعتبمارات بانمک تعماون  های تعاونی اعتباری از شرکتها و اتحادیمه با تشه ل اتحادیه - تبصره

های تعماونی  و   شرفت معامالت و عمل مات بازرگمانی آنهما مکح مراً از طریمق اتحادیمه کشاورزی ایران برای توسعه امور
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 مربوط اعطاء  واهد شد.اعتباری 

های تعماونی کمه از بانمک تعماون  های تعماونی اعتبماری و یما شمرکتها و اتحادیمه کل ه عمل ات بانهی اتحادیمه - 70ماده  

ها و یما  حسابهای بانهی و نیل و انتیاب وجموه و غ مره بمه وسم له شمعبه گ رند از قب ل افتتاح کشاورزی ایران اعتبار می

 ون کشاورزی ایران انجام  واهد شد.نمایکدگ های بانک تعا

شرکتهای تعماونی مهل کمد بمه مکظمور اسمتیراض بما تسماوی شمرایط اعتبماری در مرحلمه اوب از مؤسسمات  - 71ماده  

 ود را تح  ل نمایکد و چکانچه نتوانکد از ایکگونه مؤسسمات احت اجمات  مود را تمأم ن  اعتباری و بانهی موجود احت اجات

نمایکده وزارت کار و اممور اجتمماعی در ممورد تعاون همای  یا تأی د نمایکده وزارت تعاون و امور روستاها ) توانکد با نمایکد می

 کارگری  از سایر مکاب  استیراض نمایکد.

ورزنمد مهل کمد همر شمش مماه یمک بمار  های تعاونی کمه بمه اعطمای اعتبمارات مبمادرت می شرکتها و اتحادیه - 72ماده 

اعتبارات  ود بر اساس صورتی که وزارت تعاون و امور روسمتاها ته مه  واهمد نممود در  اطالعاتی درباره کم ت و ک   ت

رت مزبور برای وزارت کار و اممور اجتمماعی ارسماب  واهمد صو ا ت ار آن وزارتحانه قرار دهکد و در مورد تعاون های کارگری

 شد. 

  

 شرکتهای تعاونی کشاورزی و روستایی -فصل نهم  

 - نبککو  عسکک   -دم کک گاش کککرم س ر شککم  پرو ش -دسمپککرو سش  -دسمکک س سش  - اغکک س سش  -شککرکت تعککاونی کشککاو  ت  ککا مشککا کت کشککاو  سش  - 73ماااه   

 شود: مااص    ر تشیی  می [35]1  ع محلی و  وس ا ی و  ا کا گرسش کشاو  ت  رست تمام  ا قسم ی س و  وس ائیاش شاغ  د  ص ا -مامی

 انداز و سپرده اعضاء به نمایکدگی بانک تعاون کشاورزی ایران. قبوب  ض - 1

ل و ای اعضماء همچکم ن ته مه وسمائ  رید و ته ه مواد و وسائل مورد احت اج م رف شح ی و  مانوادگی یما حرفمه - 2

 وسائل دیگری از این قب ل. علوفه دامها و  ورا  ط ور و 

 بکدی، حمل و نیل و یا فروش مح وب اعضاء. بکدی و بسته طبیه -تبدیل  -نگاهداری  -آوری  انجام عمل ات جم  - 3

اسمت اده ای و یما زنمدگی اعضماء مانکمد ته مه ماشم ن آالت کشماورزی و  انجام  دمات بمه مکظمور بهبمود اممور حرفمه - 4

تمأم ن و توزیم  آب مشمروب و آب بمرای  -و نیل برای است اده اعضاء و ته ه مسهن  ته ه وسایل حمل -مشتر  از آنها 

وسائل بهداشتی و بهداری و آموزشی به مکظمور  ب کی م ارف زراعی اعضاء با رعایت قانون ملی شدن مکاب  آب،   ش

امراض و آفمات  تلیم ح م مکوعی دامهما و مبمارزه بما -د شمبهه تل من ایجا -است اده جمعی و مشتر ، توزی  ن روی برق 

 نباتی و ح وانی.

 برداری جمعی و مشتر  از ارا ی ملهی و یا است جاری. بهره - 5

 تأم ن اعتبارات و وامهای مورد ن از اعضاء. - 6

شرکتهای تعاونی روستایی با مشارکت زارع کی که به موجب قموان ن و میمررات اصمالحات ار می صماحب  - 74ماده 

 شوند. تشه ل می 73مکدرج در بکدهای ماده  زم ن شده یا بشوند برای میاصد

زان ما ه مت زارع ن دیگری که در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی به زراعت یا باغداری اشتغاب دارند و م م - 1تبصره 

ههتار تجاوز نکماید و همچک ن ساککان روستاهای حوزه عمل شرکتهای تعاونی با موافیت ه مأت ممدیره  آنها حداکثر از ب ست

 [36]1روستایی آن حوزه درآیکد. توانکد به عضویت شرکت تعاونی شرکت می

مبمادالت ممرزی و بمه شمرط تجمویز اساسمکامه مجماز شرکتهای تعاونی روستایی با رعایت قوان ن و میررات مربوط بمه  -2تبصره 

   [37]1باشکد. برای عضو و غ ر عضو ساکن در حوزه عمل شرکت می به انجام مبادالت مرزی

شرکتهای تعماونی کشماورزی و یما روسمتایی کمه از جملمه میاصمد آنهما رفم  حموائج اعتبماری اعضماء اسمت  - 75ماده  
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و امور روستاها به نمایکمدگی بانمک تعماون کشماورزی ایمران حسمابهای سمپرده تعاون  توانکد با کسب اجازه از وزارت می

 [38]1و غ ر اعضاء در حوزه فعا  ت شرکت باز کککد. برای اعضاء

در شرکتهای تعاونی کشاورزی و یا روستایی که مجاز به انجمام عمل مات اعتبماری باشمکد ممازاد برگشمتی  - 76ماده 

 شود. حساب ذ  ره قانونی غ ر قابل تیس م شرکت مکتیل می حاصل از معامالت اعتباری ع کاً به [39]1

اند و  های تعاونی کشاورزی یا روستایی که تا قبل از ت ویب این قانون تشمه ل شمده در اساسکامه اتحادیه - 77ماده 

کتهای عضمو  مود بما تشمح ق وزارت تعماون و نظارت، همچک ن  ردا ت اعتبار به شر شوند برای یا در آیکده تشه ل می

 شد.  امور روستاها به تدریج تغ  رات متکاسب با این قانون داده  واهد

  

 شرکتهای تعاونی صیادان -فصل دهم 

 شود: یشرکت تعاونی صیادسش شرک ی سست کک  ا عضو ت صیادسش مامی و سا ر آ ز اش  رست تمام و  ا قسم ی س  مااص    ر تشیی  م - 78ماه   

 ها و ته ه وسائل و ادوات ص د. تدار   دمات جمعی برای اعضای شرکت از قب ل سا ت و تعم ر قایق - 1

 ص د ماهی و سایر آبزیان  ض از کسب  روانه ص د. - 2

 تأس ض فروشگاه. - 3

  ردا ت مساعده به ص ادان. - 4

 ص ادان.ای و  انوادگی  ته ه وسائل و تأم ن ن ازمکدیهای حرفه - 5

شرکتهای تعاونی که به وس له ص ادان شرکتهای سمهامی شم الت ایمران و شم الت جکموب ایمران تشمه ل  -1تبصره 

های مرکور در فوق  واهکد بود و در صورتی کمه شمرکتهای نمامبرده  سر رستی شرکت شود تحت نظارت و شده یا می

 باشکد مراتب را به آن وزارت اعالم  واهکد کرد. تهدر این مورد احت اج به کمک وزارت تعاون و امور روستاها داش

شرکتهای تعاونی ص ادان با رعایت قوان ن و میررات مربوط به مبادالت مرزی و به شرط تجمویز اساسمکامه،  - 2تبصره 

 [40]1باشکد. برای عضو و غ ر عضو ساکن در حوزه عمل شرکت می مجاز به انجام مبادالت مرزی

 

 کنندگان های تعاونی مصرف شرکت -فصل یازدهم 

کککدگان برای ته مه انمواع کاالهمای م مرفی بمه مکظمور تمأم ن ن ازمکمدیهای اعضماء و  شرکت تعاونی م رف - 79ماده 

 شود: انجام تمام یا قسمتی از  دمات زیر و امثاب آن تشه ل می های آنان همچک ن برای  انواده

 ته ه آب مشروب. - 1

 گاز.تأم ن وسائل توزی   - 2

 تأم ن وسائل توزی  برق. - 3

  دمات بهداشتی و درمانی. - 4

 تدار  وسائل حمل و نیل. - 5

 ها و رستورانها. ایجاد باشگاه - 6

 ها. تأس ض انواع آموزشگاه - 7

ب کی کرد که معادب ن ف مازاد برگشتی حاصل از معامالت با غ ر عضو  توان   ش در اساسکامه شرکت می - 80ماده  

 رید سهام شرکت با داشتن شرایط عضویت برای این مکظور ا ت ا  یابد که در این صمورت  در صورت تیا ای او برای

 شود.   ر قابل تیس م مکتیل میذ  ره قانونی غ بی ه مازاد برگشتی طبق میررات این قانون به حساب
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 شرکتهای تعاونی مسکن -فصل دوازدهم 

 شود: شرکت تعاونی مسهن برای تمام یا قسمتی از امور مکدرج زیر تشه ل می - 81ماده 

ها و آ ارتمانها نیداً یما بمه اقسماط بمه اعضماء و  ته ه زم ن و سا تمان  انه و آ ارتمانهای مسهونی و واگراری  انه - 1

   [41]1مورد است اده مشتر  آنان. چک ن ایجاد تأس سات عمومیهم

  رید واحدهای مسهونی و فروش آن به اعضاء نیداً و یا با اقساط. - 2

 واگراری واحدهای مسهونی ملهی شرکت به صورت اجاره به اعضاء. - 3

 سا تمانهای متعلق به آنها.مهکدسی و معماری برای اعضاء و نظارت در  -کشی  انجام  دمات نیشه - 4

کشمی و ایجماد  کشمی و کابمل کشمی و س م انجام تعم رات سا تمانهای ملهی اعضاء و یا اقدامات مربوط به  و ه - 5

 های تهویه و حرارت مرکزی. دستگاه

 ها و تأس سات و انجام  دمات عمومی مربوط. نگاهداری و اداره سا تمان - 6

سازی به وس له آنها به  سازی و آ ارتمان عاونی مسهن که بکا به علل موجه امر  انهآن دسته از شرکتهای ت - تبصره 

توانکمد در ممورد واگمراری زم کهمای  روستاها م سمر نباشمد بما ت مویب مجمم  عممومی می تشح ق وزارت تعاون و امور

و یما تبمدیل آن اقممدام  قمانون  بمه اعضما یما فمروش این 115بمدون اسمت اده از معاف تهمای مو موع مماده   ریمداری شمده )

 [42]1نمایکد.

 مکاب  ما ی و اعتباری شرکتهای تعاونی مسهن عبارتکد از: - 82ماده 

 سرمایه و ذ ایر شرکت. - 1

 انداز اعضاء برای ته ه مسهن.  ض - 2

انمک و های م وب ساالنه آن ب اعتبارات بحش دو تی شامل: قسمتی از اعتبارات بانک رهکی ایران در حدود برنامه - 3

های عمرانمی  تواند در ا ت ار آن بانک قرار دهد و اعتبارات از محل برنامه بانک مرکزی ایران می اعتباراتی که بدین مکظور

 از طریق بانک رهکی ایران.

 شود. سایر مکاب  اعتباری که به وس له اشحا  و مؤسسات در ا ت ار این نوع شرکتها گراشته می - 4

عاونی کارگری مسهن عالوه بر مکاب  ما ی و اعتباری مرکور در این ماده بانمک رفماه کمارگران های ت در مورد شرکت - 5

 نماید. را برای این شرکتها تأم ن می ن ز مکاب  ما ی و اعتباری الزم

بما تسمه الت الزم در نمرخ بهمره و شمرایط  ردا مت وامهما، تما هشمتاد درصمد  5و  3اعتبارات مرکور در بکدهای  -تبصره 

 [43]1شود. شرکتهای تعاونی مسهن به متیا ی اعتبار اعطاء می های سا تمانی که طرحهزی

ب کمی شمده  در شرکت تعاونی مسهن انجام معامالت و سا تمان و تمام اقداماتی کمه در اساسمکامه   ش - 83ماده 

 است برای غ ر عضو ممکوع است. 

  

 شرکتهای تعاونی اعتبار -فصل سیزدهم 

ای که وسم له وزارت تعماون  نامه های شغلی محتلف طبق میررات آی ن شرکت تعاونی اعتبار ب ن افراد گروه - 84ماده 

امور اجتماعی در مورد تعاون های کارگری  ته ه  واهد شد و بمه ت مویب شمورای  موب و  یا وزارت کار و و امور روستاها )

 شود: اعتبار  واهد رس د برای میاصد زیر تشه ل می

 های محتلف مکح راً برای اعضاء شرکت. باز کردن حساب سپرده - 1

  ردا ت وام با دریافت بهره به اعضای شرکت. - 2
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 انجام سایر  دمات اعتباری برای اعضاء در حدود امهانات. - 3

در شرکت تعاونی اعتبار مازاد برگشتی ع کاً به حسماب ذ  مره قمانونی غ مر قابمل تیسم م شمرکت مکتیمل  - 85ماده 

 گردد. می

 شرکت تعاونی اعتبار مجاز به انجام عمل ات اعتباری برای غ ر عضو ن ست.  - 86ماده  

  

 ها شرکتهای تعاونی آموزشگاه -فصل چهاردهم 

آمکککو سش  کککا دسنشکککجو اش مرسککککز آمو شکککی  کککک م  کککو  آمکککو ش عملکککی  ما شکککرک ی سسکککت ککککک  کککا عضکککو ت دسنش شکککرکت تعکککاونی آمو شکککگاا - 87مااااه   

 شود: مات تعاونی و تعمیم سصو  تعاوش  رست تمام  ا قسم ی س  مااص    ر تشیی  می تشرک مار سی

 انداز. تشویق اعضاء به  ض - 1

 ایجاد فروشگاه و ته ه وسائل تح  لی و م رفی اعضاء. - 2

 ایجاد رستوران و کافه برای است اده اعضاء. - 3

 تدار  وسائط نیل ه برای ایاب و ذهاب اعضاء. - 4

 تأس ض باشگاه و ته ه وسائل ت ریحات سا م برای است اده اعضاء. - 5

 تدار  وسائل بهداشتی و درمانی اعضاء. - 6

  رید م کوعات و کارهای دستی اعضاء از طرف شرکت و فروش آن. - 7

و آمموزان آنهما کمتمر از سمن قمانونی اسمت بما راهکممایی  هایی که سمن دانش شرکتهای تعاونی آموزشگاه - 88ماده 

 شود. می هدایت مرب ان و معلمان تشه ل

های آممموزش و  ممرورش و علمموم و  از طممرف وزارتحانممه 88و  87نامممه شممرکتهای تعمماونی مممرکور در مممواد  آی ن -1تبصررره 

 شود. ت ویب شورای عا ی هماهکگی تعاون های کشور به مورد اجراء گرارده می آموزش عا ی تکظ م و  ض از

تعاونی آموزشگاهها و هر گونه تغ  ر در اساسکامه و همچک ن نحوه انتحماب ه مأت ممدیره و ثبت شرکتهای  - 2تبصره  

ناممه  برگشتی از شموب میررات این قانون مستثکی بوده و مشمموب میمررات آی ن بازرسان و مدیر عامل و تیس م مازاد

   [44]1این ماده  واهد بود. 1مرکور در تب ره 

هر شرکت تعاونی آموزشگاهی حسابی در نزدیهترین شعبه یما نمایکمدگی بانمک تعماون کشماورزی ایمران و در  - 89ماده 

بماز  واهمد کمرد و کل مه  [45]1ترین بانمک دو تمی  نمایکمدگی ایمن بانمک در محمل در نزدیمک صورت وجود نداشمتن شمعبه یا

 له آن بانک انجام شود. های اعضاء باید به وس  شرکت و دریافت و  ردا ت سپرده عمل ات ما ی

  

  

 شرکتهای تعاونی کار -فصل پانزدهم 

شرکت تعاونی کار شرکتی است که به مکظور تو  د کاال یا انجام  دمات با عضویت افرادی کمه ن مروی کمار  - 90ماده 

 شود. گرارند تشه ل می می  ود را در ا ت ار شرکت

در شرکتهای تعاونی کار مازاد برگشتی از درآمد ساالنه به تکاسب ارزش مح وب کار یا ساعات کمار انجمام  - 91ماده  

 شود.  تیس م می شده به وس له هر یک از اعضاء

  

 ها و صنایع دستی شرکتهای تعاونی صاحبان حرفه -فصل شانزدهم 
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ست سعضاء و  ا ساخت و تغییر شکی  ککابت  ما و ص ا ع دس ی  رست تییک موسد سونیک و وسائ  مو د نیا  حرفک شرکت تعاونی صاحباش حرفک - 92ماه   

 شود  ما و ص ا ع دس ی تشیی  می مر وط و عملیای تیمیلی ص ا ع مرکو  و  ا فروش آنیا  یا صاحباش حرفک 

ممهن است بمرای ته مه کماالی ممورد نظمر از وسمائل ماشم کی کمهمی ن مز صکعتگر دستی و یا صاحب حرفه  - تبصره

 است اده ککد.

  

 و صاحبان مشاغل آزاد [46]1شرکتهای تعاونی صنایع کوچک و تهیه و توزیع -فصل هفدهم 

 شود: شرکت تعاونی ص ا ع کوچ   ا عضو ت صاحباش ص ا ع    گروا س  ص عت  رست تمام  ا قسم ی س  مااص    ر تشیی  می - 93ماه   

 ته ه مواد او  ه مورد ن از. - 1

 ایجاد آزمایشگاه مواد او  ه یا مح والت سا ته شده. - 2

 تو  د وسائل و ابزار مورد احت اج مشتر  اعضاء. - 3

 های تعم راتی و نگاهداری. هایجاد گرو - 4

 ریزیهای مشتر . تحی ق و برنامه - 5

 [47]1ته ه وسائل توزی  و انجام  دمات بازاریابی. - 6

شرکت تعاونی ته ه و توزی  و یا صاحبان مشاغل آزاد با عضویت افراد ویا واحدهای صک ی از یک صمکف کمه  - 94ماده   

د و یا صاحبان مشاغل از یک گروه برای تمام یا قسمتی از میاصمد زیمر کسبی  ود باشک هر یک مستی ماً مباشر واحد

  [48]1شود: تشه ل می

ته ه وسمائل و تمدار  انمواع  مدمات وابسمته بمه کسمب یما شمغل و ایجماد انبمار و وسمائل حممل و نیمل بمه مکظمور  - 1

 و فعا  تهای واحدهای عضو. بهبودو   اقت ادی و فکی اعضای شرکت

 میدماتی و یا تبدیل کاالی مورد نظر.انجام عمل ات  - 2

 ته ه کاال به مکظور توزی  آن ب ن اعضاء. - 3

 

 ادغام -فصل هیجدهم 

توسن   ا توجک  ک ماکر سی س کا فصک   کا مکر شکرکت و  کا ستحاد کک تعکاونی د گکر  کک شکرطی ککک  مر شرکت تعاونی و  ا مر ستحاد ک تعاونی می - 95ماه   

 عملیای مشا ک  اش   سدغام شود    نور و دس ست م فیا و  س 

ا عمماده هممر دو شممرکت یمما اتحادیممه همممراه بمما قبمموب مطا بممات    شممکهاد ادغممام بایممد در مجممم  عمممومی فوق - 96مرراده  

م مموبات مجممم  عمممومی هممر دو شممرکت یمما اتحادیممه بممرای تمممام اعضمماء و  ای از بسممتانهاران بممه ت ممویب برسممد. نسممحه

یا وزارت کمار و اممور اجتمماعی در  همچک ن نمایکمده وزارت تعماون و اممور روسمتاها) بستانهاران هر دو شرکت یا اتحادیه

این قانون برای اطالع عمموم آگهمی  25شود و به ترت ب مرکور در ماده  های تعاونی کارگری  فرستاده می مورد شرکت

 گردد. می 

همی ادغمام نظمر  مود را بمه شمرکت یما اتحادیمه توانکد تا مدت دو ماه از تاریخ نشر آگ هر یک از بستانهاران می - تبصره

یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعماونی کمارگری  اعمالم  امور روستاها ) بدههار و نمایکده وزارت تعاون و

 دارد.

کتها یما ا عاده هر یک از شر ای از ت م م ادغام باید ظرف دو ه ته از تاریخ انعیاد مجم  عمومی فوق نسحه - 97ماده 

ها و مطا بات آن و گزارش حسابرسی که بدین مکظور باید ته ه شود  ترازنامه و صورت بدهی ها همراه با آ رین اتحادیه

یما وزارت کمار و  است برای وزارت تعماون و اممور روسمتاها ) مکتشر شده 96ای از آگهی ادغام که به شرح ماده  و نسحه
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 کارگری  ارساب شود.امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی 

توانمد حمداکثر تما یمک  ها در صورتی که با ت م م ادغام محا ف باشمد می هر یک از اعضاء شرکتها یا اتحادیه - 98ماده  

یا وزارت کار و اممور اجتمماعی در  اتحادیه مربوط همچک ن وزارت تعاون و امور روستاها ) ماه نظر  ود را کتباً به شرکت یا

 ونی کارگری  اعالم دارد.های تعا مورد شرکت

یا وزارت کار و امور اجتمماعی در ممورد شمرکتهای تعماونی کمارگری  بما وصموب  وزارت تعاون و امور روستاها ) - 99ماده  

ها و گزارش حسابرسان  شرکت یا اتحادیه همراه با آ رین ترازنامه و صورت ریز مطا بات و بدهی ت م م ادغام از هر دو

بستانهاران و با توجه به تعمداد اعضماء محما ف ادغمام ظمرف دو مماه  و یا اتحادیه و همچک ن نظراتاز و   هر دو شرکت 

  واهد داشت. نظر  ود را مبکی بر موافیت یا محا  ت با ادغام به هر دو شرکت یا اتحادیه اعالم

ر ممورد شمرکتهای تعماونی یا وزارت کمار و اممور اجتمماعی د در صمورتی کمه وزارت تعماون و اممور روسمتاها) - 100ماده  

نهکد ت م م ادغام در هر دو شرکت یما اتحادیمه مکت می اسمت. موافیمت بما ادغمام در صمورتی  کارگری  ادغام را ت ویب

ب کی شود همچک ن تعداد  هر دو شرکت یا اتحادیه   ش ها در است که ترت ب قابل قبوب بستانهاران برای ت   ه بدهی

بعمد از ادغمام کمافی   اشد که مجموع اعضاء باق مانمده و سمرمایه شمرکت یما اتحادیمهاعضای محا ف با ادغام در حدی ب

 های آن باشد. برای انجام هدفها و برنامه

های مربوط ظرف یمک مماه اقمدام بمه دعموت  های مدیره شرکتها یا اتحادیه در صورت موافیت با ادغام ه أت - 101ماده  

 ها برای ادغام  واهکد نمود. حادیهمشتر  شرکتها یا ات ا عاده مجم  عمومی فوق

ا عاده مشتر  نسبت به تع م ن سمرمایه شمرکت یما اتحادیمه بعمد از ادغمام همچکم ن  مجم  عمومی فوق - 102ماده  

 اقدام الزم به عمل  واهد آورد.[49]1نامه اجرایی این قانون  بر طبق آی ن بازرسان   انتحاب ه أت مدیره و بازرس یا

اعضایی که با ت م م ادغام و انتشار آگهی آن محا ف باشکد و از عضویت تعاون ها مسمتع ی گردنمد بایمد  - 103ماده  

کتباً اعالم دارند. شرکت یا اتحادیه مربموط مهلمف اسمت بهمای سمهام آنهما را حمداکثر  ظرف مهلت میرر محا  ت  ود را

 ظرف یک ماه نیداً  ردا ت نماید.

ا عماده مشمتر  را هممراه بما فهرسمت  یا اتحادیه جدید م موبات مجمم  عممومی فوق ه أت مدیره شرکت - 104ماده  

تغ  راتی که حاصل شده است به ترت بی که در ف ل سوم این قانون میرر است برای  اعضاء شرکت یا اتحادیه جدید و

ی کارگری  و انعهاس در دفماتر اجتماعی در مورد شرکتهای تعاون یا وزارت کار و امور اطالع وزارت تعاون و امور روستاها )

 ثبت ارساب  واهد داشت.

با انجام عمل ادغام دارایی و بدهی شرکت یا اتحادیه جدید عبارت  واهد بود از مجموع دارایمی و بمدهی  - 105ماده  

 ادغام  ض از و   مطا بات و سهامی که باز ردا ت شده است. های قبل از شرکتها یا اتحادیه

های تعماونی روسمتایی دیگمر بمه  های تعماونی روسمتایی در شمرکتها و اتحادیمه شمرکتها و اتحادیمهادغمام  - 106ماده  

 وزارت تعاون و امور روستاها ته ه و به مورد اجرا گراشته  واهد شد.  موجب میرراتی  واهد بود که وس له

  

 مالیات شرکتهای تعاونی -فصل نوزدهم 

%  ککک نکام مانیکای شکرکت وصککو  10مات تعکاونی  کا  عا ککت معافی یکات ماکر  د  س کا قکانوش  ا و ستحاد ککس  د آمک  مشکمو  مانیکای شککرک ی - 107مااه   

 و نسبت  ک  ایک  ک ترتیی   ر عم  خوسم  ش : شود می

نسبت به آن قسمت از درآمد که طبق ت م م ارکان صمالح تدار شمرکت یما اتحادیمه بمه عکموان سمود سمهام بمرای  - 1

شود  ض از و م  مبلغمی معمادب شمش درصمد سمرمایه مکظمور شمده در  داده می ح  قتیس م ب ن اعضای شرکت ت

 آ رین ترازنامه شرکت به نرخ  انزده درصد.

نسبت به آن قسمت از درآمد که طبق ت م م ارکان صالح تدار شرکت یا اتحادیه بمه عکموان ممازاد برگشمتی بمرای  - 2
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  کج هزار ریاب در مورد هر عضو به نرخ  انزده درصد. شود  ض از و   تح  ق داده می تیس م ب ن اعضاء شرکت

 نسبت به بی ه درآمد مشموب ما  ات به نرخ ب ست و  کج درصد. - 3

شمامل سمود سمهام و ممازاد برگشمتی شمرکتهای تعماونی مو موع ف مل  2و  1معاف مت مو موع بکمدهای  - 1تبصره  

 ه دهم نحواهد بود.

وجوهی که شرکتهای تعاونی کشاورزی بابت بهای مح وب کشماورزی متعلمق بمه اعضماء کمه بمه شمرکت  - 2تبصره  

اعم از ایکهه به عکوان   ش  ردا ت یا مازاد برگشتی باشد مشمموب ما  مات شمرکت  کککد شود  ردا ت می تحویل می

 هد شد.عضو مکظور  وا نحواهد بود. این وجوه در محاسبه درآمد مشموب ما  ات کشاورزی

ا حسماب ما  ماتی شمرکتهای عضمو وصموب و  ها به عکوان علی ما  ات مازاد برگشتی و سود سهام اتحادیه - 3تبصره 

 های  ردا تی مکظور و ا افه دریافتی مسترد  واهد شد. ا حساب علی موق  محاسبه ما  ات شرکت

 عافکد.های تعاونی از  ردا ت حق تمبر سهام م شرکتها و اتحادیه - 108ماده  

این قانون کمه در دفماتر شمرکت یما  15ماده  2و  1های تعاونی ذ ائر مو وع بکدهای  در شرکتها و اتحادیه - 109ماده  

 شود. هزیکه محسوب می اتحادیه مکظور شده است جزء

های  یمهص ادان و کل مه اتحاد -کشاورزی و روستایی  -اعتبار  -مسهن  -کککدگان  شرکتهای تعاونی م رف - 110ماده  

 این قانون معافکد. 107ما  ات مو وع صدر ماده  تعاونی از  ردا ت ده درصد

درآمد شرکتهای تعماونی روسمتایی متشمهل از افمراد سماکن حموزه عممل شمرکت کمه بمه اممر کشماورزی  - 111ماده  

اشمکد همچکم ن سر رسمتی وزارت تعماون و اممور روسمتاها بما بانمک عممران ب مباشرت مستی م دارند اعم از ایکهه تحت

همچک ن شرکتهای تعماونی صمکای  دسمتی و  های آنها مسهن و اعتبار و ن ز اتحادیه -شرکتهای تعاونی کارگری م رف 

 باشکد. های آنها به طور کلی از  ردا ت ما  ات معاف می ها و اتحادیه ص ادان و آموزشگاه

تهمای مسمتی م مشمموب معاف مت شمکا ته شمده هایی کمه طبمق قمانون ما  ا معاف ت درآمد کل ه فعا  ت - 112ماده  

 تعاونی که به همان فعا  تها اشتغاب داشته باشکد ن ز  واهد بود. های است شامل شرکتها و اتحادیه

قمانون ما  اتهمای  167و  166های تعماونی از  ردا مت ما  اتهمای ا مافی مو موع ممواد  شرکتها و اتحادیمه - 113ماده  

 باشکد. یم مستی م و اصالح ه آن معاف

های تعاونی اعتبار و شرکتهای تعاونی مسهن از  حاظ ما  ات بهمره تماب  میمررات مماده  شرکتها و اتحادیه - 114ماده  

  واهکد بود. 1345م وب اس کد  های مستی م قانون ما  ات 45

نهما مشمموب انتیاالت قطعی و اجاره واحدهای مسهونی از طرف شمرکتهای تعماونی مسمهن بمه اعضماء آ - 115ماده  

ا مرأس درآمممد  هممای مسمتی م نحواهممد بمود  هممن در مموارد تشممح ق علی قمانون ما  ات میمررات ما  ممات بمر درآمممد امال 

 مشموب ما  ات طبق میررات بحش مزبور تع  ن  واهد شد.

و در ممورد  )در مورد رس دگی به ا تالفات ما  اتی شرکتهای تعاونی نمایکده وزارت تعاون و امور روستاها  - 116ماده  

قمانون ما  اتهمای  244  مماده 3وزارت کمار و اممور اجتمماعی  بمه جمای نمایکمده مو موع بکمد ) تعاون های کارگری نمایکده

ککد.کم سم ون مجماز اسمت بما توجمه بمه اطالعماتی کمه از مراجم  قمانونی  مستی م در کم س ون تشح ق شرکت می

های  ممورد شمرکتها و اتحادیمه  مرائب ما  ماتی م موب را در آورد ککد و رس دگ هایی که به عممل ممی مربوط کسب می

 تعاونی تعدیل ککد.

های تعماونی نمایکمده وزارت  در مورد رس دگی به ا تالفات مربموط بمه بیایمای ما  ماتی شمرکتها و اتحادیمه - 117ماده  

به جای نمایکمده ممرکور در بکمد پ تعاون های کارگری نمایکده وزارت کار و امور اجتماعی  تعاون و امور روستاها و در مورد

 ککد. شرکت می قانون ما  اتهای مستی م در کم س ون حل ا تالف 311ماده  [50]1

کل ه میررات مربوط به معاف تهای ما  اتی راجم  بمه شمرکتهای تعماونی از همر قب مل کمه در قمانون ما  اتهمای  - 118ماده 

 شود.  اصالح ه آن مکظور شده است ملغی می و 1345مستی م م وب اس کد 
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 های تعاونی زیان، انحالل و تصفیه شرکتها و اتحادیه -فصل بیستم  

توسنکک    ککاش سککابنک  س  ککا تصککو ی مجمککع عمککومی س  حسککا   خیککرا قککانونی غیککر قا کک  تاسککیم تککدمیا نما کک  و  نی میشککرکت  ککا ستحاد ککک تعککاو - 119ماااه   

 توسن  قب  س  سن اا  مبانغ  ردسش ی مرکو   ک حسا   خیرا قانونی غیر قا   تاسیما د آم  سانیات  ع ت شرکت  ا ستحاد ک  س تاسیم ک    نمی 

 شود: های تعاونی در موارد زیر مکحل می شرکتها و اتحادیه - 120ماده  

 [51]1ا عاده. کاهش سرمایه به م زانی که ادامه عمل ات میدور و یا صالح نباشد با ت ویب مجم  عمومی فوق - 1

 ای که به موجب اساسکامه، شرکت برای انجام آن تأس ض شده است. اتمام برنامه - 2

 ا عاده. قت م م مجم  عمومی فو - 3

در مهلمت [52]1یا تعط ل و عدم فعا  ت آن  عدم تطب ق عمل ات شرکت یا اتحادیه با اساسکامه و میررات قانونی و  -4

 دارد. یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری  میرر می روستاها ) هایی که وزارت تعاون و امور 

شرکت یا اتحادیه فعا  تی نداشمته باشمد وزارت تعماون و اممور  3و  1کور در بکدهای در صورتی که به علل مر - تبصره

ا عماده  های کارگری، به جانش کی مجم  عممومی فوق اجتماعی در مورد شرکتها و اتحادیه روستاها یا وزارت کار و امور

م  واهمد نممود.این حهمم در ممواردی آن به ثبت محل اقمدا درباره انحالب شرکت یا اتحادیه و تع  ن ه أت ت   ه و اعالم

ا عاده مکحمل گردیمده و می ه مأت ت م  ه تع م ن نشمده و یما  ن ز که شرکت یا اتحادیه طبق ت م م مجم  عمومی فوق

  [53]1به تشح ق وزارت مرکور نتواند به وظایف قانونی  ود عمل ککد اجرا  واهد شد. ایکهه ه أت ت   ه

وزارت تعاون و امور روستاها   شکهاد انحالب شرکت یما اتحادیمه مربموط  120ماده  5 در موارد مرکور در بکد - 121ماده  

ب کمی  داوری در ا تالفات تعاون ها  واهد داد و تا اعالم نظر آن شورا دارای کل ه ا ت مارات   ش را به شورای رس دگی و

 الف قانون شرکت یا اتحادیمه مربموط  از عمل ات و فعا  تهای ا عاده برای جلوگ ری شده در مجم  عمومی عادی و فوق

  واهد بود.

شورای رس دگی و داوری در ا تالفمات تعاون هما مهلمف اسمت ظمرف یمک ه تمه از تماریخ وصموب   شمکهاد  - 122ماده 

مراتب را به شرکت یا اتحادیمه ممورد نظمر اعمالم نمایمد تما در صمورتی کمه بمه نظمر آن وزارت  وزارت تعاون و امور روستاها

 ا طار شورا کتباً ارساب دارد. روز از تاریخ وصوب 15داشته باشد دالیل  ود را ظرف اعتراض 

شورای رس دگی و داوری در ا تالفمات تعاون هما مهلمف اسمت رأی  مود را حمداکثر ظمرف دو مماه از تماریخ  - 123ماده  

 االجرا است. قطعی و الزم امور روستاها در مورد انحالب صادر نماید، آراء صادره وصوب   شکهاد وزارت تعاون و

با ابالغ ت م م شورای رس دگی و داوری در ا تالفات تعاون ها مبکی بر انحمالب شمرکت یما اتحادیمه وزارت  - 124ماده  

انحالب آن و تع  ن ه أت ت   ه کرده و در واست  غو ثبت شمرکت یما اتحادیمه را از اداره  تعاون و امور روستاها اقدام به

 ثبت  واهد کرد.

 در ت   ه شرکت یا اتحادیه  ردا ت تعهدات از محل دارایی آنها با رعایت تیدم به شرح زیر است: - 125ماده  

  ردا ت بده های شرکت یا اتحادیه. - 1

ت م  ه از  [54]1 ردا ت سهام اعضاء حداکثر به م زان مبل  اسمی هر سهم و سود سهام در صورتی کمه مانمده  - 2

 ب شتر باشد. یس م شرکتحساب ذ  ره غ ر قابل ت

 انتیاب مانده ت   ه به حساب ذ  ره قانونی غ ر قابل تیس م برای اقدامات میرر طبق این قانون. - 3

ب کی نشده اسمت بمر اسماس میمررات  ت   ه امور شرکت یا اتحادیه تعاونی در مواردی که در این قانون   ش - تبصره

   واهد گرفت.  های سهامی انجام قانون شرکت
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 مجازاتها –فصل بیست و یکم 

مککر  کک  س  سعضککاء میککدی مکک  را و  ا  سککاش و مکک  ر عامکک  د  صککو تی کککک  ککا سککوء نیککت  ککر خککالف سصککو  ماککر  د  س ککا قککانوش و  - 126ماااه   

مکاا محیکوم  مصو  مرتیی عملی شود کک موجی   کاش شکرکت گکردد عکالوا  کر جبکرسش   کاش وس دا  کک حکبس تکدد بی س  سکک مکاا تکا شکش مات سساس امک

 خوسم  ش  

هر یک از اعضاء ه أت مدیره و بازرسان و ممدیر عاممل بمه مجمم  عممومی گمزارش  مالف واقم  بدهمد بمه  - 127ماده  

یا جزای نیدی از ده هزار ریاب تا یه د هزار ریماب و یما بمه همر دو مجمازات محهموم  حبض تأدیبی از سه ماه تا شش ماه

  واهد شد.

های تعماونی  دیران عامل یا اعضای ه مأت ممدیره یما بازرسمان و یما کارککمان شمرکتها و اتحادیمههر یک از م - 128ماده  

قمانون  241وجوه و امواب شرکت یما اتحادیمه گمردد بمه حمداکثر مجمازات میمرره در مماده  مرتهب   انت در امانت در مورد

 شود. مجازات عمومی محهوم می

سازمانها و مؤسسات وابسمته بمه دو مت کمه بمر حسمب وظ  مه سممت رس دگی به اتهام هر یک از کارککان  - تبصره

های تعاونی را دارند تاب  قوان ن و میررات دیوان  مدا له در اداره امور شرکتها یا اتحادیه نظارت یا سر رستی یا ارشاد یا

 ک  ر کارککان دو ت  واهد بود.

یه تعاونی گزارش  الف واق  بدهکمد بمه حمبض حسابرسانی که درباره نت جه حسابرسی شرکت یا اتحاد - 129ماده 

 شوند. محهوم می ماه تا یک ساب 6تأدیبی از 

هر یک از اعضای شرکتهای تعاونی که با عدم انجام تعهد در معامله با شرکتی که عضو آن اسمت عاممداً  - 130ماده  

بر جبران  سارت به جزای نیدی از  کج هزار ریاب تا  کجاه هزار ریماب محهموم  واهمد  به شرکت  سارت وارد ککد عالوه

 .شود می شد در مورد این ماده تعی ب با گرشت مدعی   وصی موقوف

ب کمی شمده در  وزارت تعاون و امور روستاها در تعی ب مجرم ن و مطا به  سارات ناشی از جرمهمای   ش - 131ماده 

 باشد. رس دگی از هزیکه دادرسی معاف می این قانون در تمام مراحل

 رس دگی به دعاوی مرکور  ارج از نوبت به عمل  واهد آمد. - تبصره

واست در مورد جرائم مکدرج در این قانون مراتب از طرف مراج  قضایی به شمرکت یما  ض از صدور ک  ر   - 132ماده  

 گردد.   و در این صورت متهم از سمت  ود در شرکت یا اتحادیه برککار می شود  اتحادیه مربوط اعالم می

  

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

  ما و سا مانیات تعکاونی  کک تک   ج و م  اسکی  کا سمیانکای خکود و س ی تعاوش و سمو   وس اما  رست س شاد و ن ا ی و سرپرس ی شرکت - 133ماه   

 دس  وظائف   ر سست: عی ا

 ترب ت کارشکاسان تعاونی و کمک ما ی و فکی به تأس ض و اداره مراکز آموزش و تحی یات تعاونی. - 1

تعلمم م ن ممروی انسممانی مممورد ن مماز شممرکتها و سممازمانهای تعمماونی مانکممد مممدیران عامممل و حسممابداران و ترب ممت و  - 2

 حسابرسان.

 های ترویج و آموزش برای ت ه م و تعم م اصوب و روشهای تعاونی. اجرای برنامه - 3

ر زم کمه اجمرای طرحهمای تحی یات آماری و مطا عه دربماره فعا  مت تعاون هما و اظهمار نظمر و اتحماذ ت مم م نهمایی د - 4

 شود. سازمانهای دو تی و   وصی ته ه می ها که وس له سایر اساسی تعاونی

 اعماب کمههای فکی و اداری و ما ی در موارد الزم به مکظور اداره صح ح تعاون ها. - 5

های تعماونی و  حادیمههای نمونمه و فرمهما و دفماتر ممورد  مزوم بمرای انمواع شمرکتها و ات ناممه ته ه اساسکامه و آی ن - 6

 های تعاونی. استحدامی کارککان موظف در شرکتها و اتحادیه های نامه همچک ن کمک به تکظ م آی ن
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ها و سمازمانهایی کمه بما بمه کمار بمردن نمام تعماون عمل مات آنهما محما ف اصموب تعماون و  جلوگ ری از فعا  ت شرکت - 7

 ت ریح شده است. هدفهایی است که در این قانون 

تع  ن  ط مشی کلی در امور آموزشی و اداری و اعتباری سازمانهای تعاونی از طریق   شکهاد به شورای عما ی  - 8

همای  این قانون  و اجرای ت مم مات آن و هماهکمک کمردن کل مه فعا  ت 23مکدرج در ف ل  هماهکگی تعاون های کشور)

 های تعاونی. تعاونی کشور در رشته

 های تعاونی. ها و اتحادیه قانون و سایر قوان ن مو وعه درباره عمل ات و وظایف شرکتنظارت بر اجرای این  - 9

تشممه ل تممدریجی ککگممره تعاون هممای هممر رشممته در اسممتانها و فرمانممداریهای کممل بممه مکظممور کمممک بممه تشممه ل  - 10

 های مرکزی. اتحادیه های نظارت و هماهکگی مکاطق و اتحادیه

های تعماونی  تواند بمرای نظمارت بمر اداره اممور شمرکتها و اتحادیمه وستاها عکداالقتضاء میوزارت تعاون و امور ر - تبصره

 [55]1ب کی شده در این قانون به اتاق اصکاف  ایتحت نمایکدگی بدهد.   ش ته ه و توزی  در حدود میررات

  

 تشکیالت و نظام تعاونی کشور -فصل بیست و سوم 

 شود: مات تعاونی نما   ا آش  ش ک سست کک  ک شر    رتشیی  می  ش ک ستحاد ک مرکزت مر    س  - 134ماه   

 اتحادیه مرکزی تعاون های کشاورزی و روستایی. - 1

 اتحادیه مرکزی تعاون های م رف. - 2

 اتحادیه مرکزی تعاون های کار و   شه. - 3

 تشه الت تعاونی در کشور به شرح زیر  واهد بود: - 135ماده  

 مکطیه تعاونی:در هر  -ا ف  

 های مربوط به مکظور توسعه عمل ات اقت ادی. انواع شرکتهای تعاونی و اتحادیه - 1

 گانه. های سه اتحادیه نظارت و هماهکگی تعاون های رشته - 2

 های اعتباری مو وع ف ل ه تم این قانون. اتحادیه - 3

 سازمان اداری وزارت تعاون و امور روستاها. - 4

 [56]1تشه الت تعاونی مرکزی:  -ب 

 سازمان مرکزی تعاون -1 

   سازمان مرکزی تعاون روستایی. -2

 شورای عا ی هماهکگی تعاون های کشور. - 3

 شورای رس دگی و داوری در ا تالفات تعاون ها. -4

 بانک تعاون کشاورزی ایران. - 5

 اتحادیه مرکزی تعاون های کار و   شه. - 6

 کزی تعاون های کشاورزی و روستایی.اتحادیه مر - 7

 اتحادیه مرکزی تعاون های م رف. - 8

شورای عا ی هماهکگی تعاون های کشور که دب ر انه و محل تشه ل جلسات آن در وزارت تعماون و اممور  - 136ماده 

 گردد: ریاست وزیر تعاون و امور روستاها و با عضویت میامات زیر تشه ل می روستاها  واهد بود، به

 ری ض ه أت مدیره اتحادیه مرکزی تعاون های کشاورزی و روستایی. - 

 ت مدیره اتحادیه مرکزی تعاون های م رف.ری ض ه أ - 

 ری ض ه أت مدیره اتحادیه مرکزی تعاون های کار و   شه. - 
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  [57]1ری ض بانک تعاون کشاورزی ایران.  - 

 [58]1ری ض سازمان مرکزی تعاون. - 

 ری ض کل بانک رفاه کارگران. - 

 ری ض ه أت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران. - 

 یکده وزارت کار و امور اجتماعی.نما - 

 یک ن ر کارشکاس تعاونی به انتحاب وزیر تعاون و امور روستاها. - 

های مرکمزی تعاون هما تشمه ل نشمده اسمت وزیمر تعماون و اممور روسمتاها قمائم میمام آنهما در  مادام کمه اتحادیمه -تبصره 

 جلسات شورا  واهد بود.

نامه وظائف شورای عا ی هماهکگی تعاون های کشور از طرف دب ر شورا ته ه و  ض از ت ویب شمورا  آی ن - 137ماده  

 شود. به مورد اجرا گراشته می

 [59]1های کشور  واهد بود. ری ض سازمان مرکزی تعاون دب ر شورای عا ی هماهکگی تعاونی - تبصره

نمایکمده  -دادستان کل کشمور  -تعاون ها با شرکت نمایکده قضایی شورای رس دگی و داوری در ا تالفات  - 138ماده  

سه ن ر کارشکاس تعماونی بمه انتحماب وزیمر تعماون و  -نمایکده وزارت کار و امور اجتماعی  -وزارت تعاون و امور روستاها 

مواردی که در این قانون  تشه ل  به مکظور اعالم نظر در  ض از های مرکزی تعاون ها ) امور روستاها و نمایکدگان اتحادیه

 شود. می های تعاونی ت ریح شده است تشه ل نامه اجرایی آن و یا اساسکامه شرکتها و اتحادیه و آی ن

 شورا برای هر دوره یهسا ه ری ض و دب ر  ود را از ب ن اعضاء انتحاب  واهد کرد. - 1تبصره 

نامه وظایف آن توسط دب ر شمورا  تاها  واهد بود و آی نمحل تشه ل جلسات شورا وزارت تعاون و امور روس - 2تبصره 

 [60]1د.شو مورد اجرا گرارده می ته ه و  ض از ت ویب شورا به

 

 های تعاونی حسابرسی شرکتها و اتحادیه -فصل بیست و چهارم 

توسنککک    اشککک  و د  عکککیا حکککا  می و س ی تعکککاوش و سمکککو   وسککک اما  کککک م  کککو  ن کککا ی و س شکککاد تعاونییکککا مجکککا   کککک حسا رسکککی آنیکککا می - 139مااااه   

مکات معکیا  کک  مات تعکاونی عضکو ستحاد کک  ن کا ی و ممکام گی  س  کرست دو ا ست کک ت  یم خوسم  کرد سجا ا حسا رسی شکرک یا و ستحاد کک نامک آ یا طبق

 کو    م  و  ا س ا سجا ا  س  رست سدوس   ع ت تم    ک   مر ستحاد ک 

وزارت تعاون و امور روستاها با مشاهده نیق یا تحل می در کمار حسابرسمی اتحادیمه نظمارت و همماهکگی  - 1تبصره  

 اجازه قبلی را  غو ککد. تواند در هر هکگام مربوط می

رت تعاون و امور روستاها به وزارت کمار و اممور اجتمماعی در مورد حسابرسی شرکتهای تعاونی کارگری وزا - 2تبصره 

وظ  ممه  واهممد داد تمما طبممق  مموابط م مموب شممورای عمما ی هممماهکگی تعاون هممای کشممور  نمایکممدگی بممرای انجممام این

 اعالم دارد. حسابرسی را انجام داده و نت جه را به وزارت تعاون و امور روستاها

ای از ترازنامه هر ساب یا دوره ما ی و حساب سمود و زیمان  نی موظ کد نسحههای تعاو شرکتها و اتحادیه - 140ماده  

ه ته  ض از تکظ م به اتحادیه نظارت و هماهکگی مربموط و در صمورتی کمه ایمن اتحادیمه  دوره مربوط را حداکثر ظرف یک

در مورد شمرکتهای تعماونی اداره کار و امور اجتماعی  یا تشه ل نشده باشد به اداره کل تعاون و امور روستاهای محل )

 کارگری  ارساب دارند.

ای  واهد بمود کمه از طمرف وزارت تعماون و اممور  نامه های تعاونی طبق آی ن حسابرسی شرکتها و اتحادیه - 141ماده  

 گراشته  واهد شد.  روستاها تکظ م و به مورد اجرا
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سن    کا  کک تشک یز و س ی تعکاوش و سمکو   وسک اما  مات تعاونی  وس ا ی ککک قبک  س  تصکو ی س کا قکانوش  کک ثبکت  سکی ا شرک یا و ستحاد ک - 142ماه   

 ت   ج وضع خود  س  ا س ا قانوش ت بیق خوسم   دسد   ک

 .های تعاونی از اعضاء  ود جزء مطا بات ممتازه است مطا بات شرکتها و اتحادیه - 143ماده 

ا ثبت و ن ف تعرفمه آگهمی ثبمت در روزناممه رسممی کشمور  های تعاونی از  ردا ت حق شرکتها و اتحادیه - 144ماده  

 معافکد.

های تعاونی را ته ه  واهمد  وزارت تعاون و امور روستاها نمونه دفاتر ما ی و حسابداری شرکتها و اتحادیه - 145ماده  

ای دفاتر قانونی میرر در قانون تجارت در ا ت ار آنهما قمرار گ مرد و دفماتر ممرکور در دارایی به ج کرد که  ض از تأی د وزارت

 حهم دفاتر قانونی  واهد بود.

های تعماونی و یما در  ها یما اتحادیمه وزارت تعاون و امور روستاها در صورت مالحظه تحلف در اداره امور شمرکت - 146ماده  

دیره یا مدیر عامل یا بازرسان قادر به انجام وظمایف  مود نباشمکد بما اسمت اده از اعضاء ه أت م مواردی که یک یا چکد ن ر از

توانمد شمرکت یما  ا عماده شمرکت یما اتحادیمه مربموط می فوق ب کی شمده بمرای مجمم  عممومی عمادی و کل ه ا ت ارات   ش

و در غ ر این صورت به طمور  ب ن اعضاء اتحادیه مرکور را مکحل ککد یا اعضاء مزبور را برککار و جانش ن آنان را در درجه اوب از

های تعماونی  موقت تا تشه ل مجم  عمومی از اشحا  صاحب صالح ت دیگر تع م ن نمایمد. در ممورد شمرکتها و اتحادیمه

این قانون  نسبت به تع  ن ه ئت مدیره ومدیرعامل و بازرسان با نظمر وزارت کمار  90وماده 18کارگران )مو وع تب ره ماده 

 [61]1عی اقدام  واهد شد.وامر اجتما

سازمان تعاون م رف کادر ن روهای مسلح شاهکشاهی از شموب این قانون مستثکی اسمت و وظمای ی  - 147ماده  

 های مح و  به  ود انجام  واهد داد. نامه میررات و اساسکامه و آی ن را که بر عهده دارد مستیالً طبق

کل ه قوان ن و میررات مغایر با این قانون ملغی است و در قوان ن بعدی ن ز نسخ یا اصمالح ممواد و میمررات  - 148ماده  

 این قانون باید صریحاً ق د شود.

این قانون به مدت  کج ساب به صورت آزمایشی اجرا  واهد شد و هر گاه در این مدت وزارت تعاون و امور  - 149ماده  

قمانون  15مو موع مماده  تحی یات انجمام شمده وسم له مرکمز تحی یمات روسمتایی ایمن وزارت ) نتایجروستاها با توجه به 

تحی یمات وزارت تعماون و اممور روسمتاها نام مده  واهمد شمد  های سهامی زراعی  که از این  مض مرکز تشه ل شرکت

عاون و امممور روسممتاهای ت های تغ  ممرات و اصممالحاتی را در ایممن قممانون الزم تشممح ق دهممد جهممت ت ممویب بممه کم سمم ون

 نماید و این تغ  رات و اصالحات  ض از ت ویب قابل اجراست. مجلس ن تیدیم می

دو ت مهلف است در  ایان مدت  کج ساب الیحه نهایی را جهت ت ویب مجلس ن تیدیم نماید، مادام که الیحمه نهمایی  

 االجرا  واهد بود. مقانون و م وبات کم س ونهای مرکور الز به ت ویب نرس ده میررات این

  

  

 16/3/1350تاریخ ت ویب : 

 مرج  ت ویب : مجلض شورای ملی

 4/3/1354 -9/4/1352 -5/2/1350اصالحات بعدی : 


