
  دستور العمل تشکيل تعاونيها

  کليات - الف

  شوند شرکتهای تعاونی به لحاظ نوع فعاليت به دو دسته تقسيم می - ١ماده

شرکت تعاونی توليد: شرکتی است که به منظور اشتغال اعضاء در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری،  –الف 
  نماید شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعاليت میپرورش و صيد ماهی، شيالت، صنعت، معدن، عمران 

شرکت تعاونی توزیع: شرکتی است که در امور مربوط به تهيه و توزیع کاال، مسکن، خدمات و سایر نيازمندیهای اعضاء  - ب
  نماید. فعاليت می

  .در شرکت تعاونی، تعدد نوع و موضوع فعاليت با ارائه طرح پيشنهادی مجاز است -تبصره

  شوند. شرکتهای تعاونی به لحاظ عضویت به دو دسته تقسيم می - ٢ماده

باشد و موسسين یا شرکت باید برای تأمين  شرکت تعاونی عام: شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد می - الف
  قسمتی از سرمایه اوليه و یا افزایش سرمایه شرکت سهام آنرا به عموم عرضه نمایند.

ی خاص: شرکتی است که عضویت در آن منحصراً برای گروهی خاص از قبيل : کارگران، کارمندان، شرکت تعاون - ب
کشاورزان، دانشجویان، ایثارگران، زنان، مشاغل خاص و نظایر اینها آزاد باشد، بدیهی است تعاونی موظف به پذیرش 

  .متقاضيان واجد شرایط بوده و از این نظر محدودیتی برای عضویت وجود ندارد

 - ٢ضروری است و باید بطور خوانا قيد شود. تبصره» تعاونی«در تابلوها و سربرگهای شرکتهای تعاونی ذکر عنوان  -١تبصره
برای واحدهای صنفی شهرستانها و برای هر واحد کارمندی و کارگری فقط یک شرکت تعاونی در هر موضوع فعاليت تشکيل 

  شود. می

 ٢٠٠٠هایی که تعداد اعضاء تعاونيهای عضو آنها مجموعاً بيش از  عضو و اتحادیه ۵٠٠شرکتهای تعاونی با بيش از  -٣تبصره
  شوند. محسوب می» تعاونی بزرگ«عضو باشد، 

در انواع شرکتها و اتحادیه های تعاونی تعداد اعضاء در زمان ثبت و دوران فعاليت باید طبق طرح تأسيس و تغييرات  - ٣ماده 
  زیر الزامی است. بعدی آن بوده و رعایت مورازد

  نفر عضو کمتر باشد ٧الف) حداقل تعداد اعضاء در زمان ثبت و دوران فعاليت شرکتهای تعاونی نباید از 

ب) در شرکتهای تعاونی اشتغالزا که به منظور ایجاد اشتغال توليدی یا خدماتی با استفاده از کمکهای دولتی برای اعضاء 
  % مشاغل دائمی طرح تعاونی باشد.۵٠حداقل معادل شوند . تعداد اعضاء بایستی  تشکيل می

% ۵٠ج) در شرکتهای تعاونی که بدون استفاده از کمکهای دولتی و یا با هدف سرمایه گذاری تشکيل می شوند و حداقل 
  باشد. گردد. رعایت بند (ب) الزامی نمی سرمایه گذاری طرح توسط اعضاء تأمين می

ی مسکن (تأمين مسکن اعضاء) متناسب با اهليت ( دانش و تجربه) مدیران تعاونی بنابه د) حداکثر تعداد اعضاء در تعاونيها
  گردد. تشخيص ادارات کل تعاون تعيين می

  باشد. دستورالعمل  تشکيل تعاونيها درخصوص تعاونيهای فوق الذکر الزامی نمی ٢ماده  ٢هـ) رعایت تبصره 

يأت مؤسس تعاونی است و ميزان آن در اساسنامه مصوب ذکر خواهد تعيين ميزان سرمایه و ارزش سهام بعهده ه - ۴ماده
شد. بدیهی است هر تعاونی وقتی تشکيل و ثبت ميشود که حداقل یک سوم سرمایه آن تأدیه و چنانچه بصورت نقدی و 

  جنسی باشد تقویم و تسليم شده باشد.



  گردد. ریال تعيين می ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١گذاری حداقل ميزان سرمایه  در شرکتهای تعاونی سرمایه -١تبصره 

اعضای تعاونی مکلفند مبلغ تعهد شده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه که نباید از دو سال بيشتر باشد  -٢تبصره
  تادیه نمایند.

سهم اعضاء درتأمين سرمایه تعاونی برابر است مگر اینکه مجمع عمومی تصویب نماید که برخی از اعضاء سهم  - ۵ماده 
  درصد کل سرمایه تعاونی تجاوز نماید. ٣٠بيشتری خریداری نمایند. در این صورت حداکثر ميزان سهم هر عضو نباید از 

عضو که دارای موضوع فعاليت واحد باشند در  ٧اتحادیه تعاونی با عضویت شرکتهای و تعاونيهای داوطلب و با حداقل  - ۶ماده
  شوند. سطح شهرستان یا استان تشکيل می

  های مرکزی اقدام نمایند. توانند نسبت به تشکيل اتحادیه های استانی می شرکتهای تعاونی و اتحادیه -١رهتبص

تواند فقط عضو یک اتحادیه شهرستانی، استانی و یا مرکزی باشد، در هر حال عضویت در  هر شرکت تعاونی می -٢تبصره
  ت بالمانع است.بيش از یک اتحادیه، برای شرکت تعاونی با تعدد موضوع فعالي

  تشکيل اتحادیه مرکزی با مجوز وزارت تعاون خواهد بود. -٣تبصره

از  اعضای هيات مدیره اتحادیه از نمایندگان تعاونيهای عضو و به عنوان شخص حقيقی و اعضای هيات بازرس اتحادیه -۴تبصره
  شوند. نمایندگان تعاونيهای عضو و یا سایرین تعيين می

های  گردد. اعضاء اتحادیه عضو تعيين می ١۵های سراسری در زمان ثبت و دوران فعاليت  اعضاء اتحادیه حداقل تعداد - ۵تبصره 
  باشند. های استانی می سراسری، اتحادیه

رسد، تشکيل اتحادیه با مجوز وزیر  در شرایط خاص که تشکيل اتحادیه سراسری ضروری است و تعداداعضاء به حد نصاب نمی
  قانونی بالمانع است. تعاون و رعایت حداقل

  

  ب ) مراحل تشکيل تعاونيها

برای تشکيل تعاونی، هيات مؤسس متشکل از متقاضيان حائز شرایط قانونی، نسبت به تهيه طرح پيشنهادی و   - ٧ماده 
تنظيم اساسنامه منطبق بر قانون بخش تعاونی، دعوت به عضویت افراد واجد شرایط و تشکيل اولين مجمع عمومی عادی 

  نماید. تصویب اساسنامه و تعيين هيات مدیره و بازرس یا بازرسان و سایر وظایف مجمع عمومی عادی اقدام می جهت

موسسين تعاونی باید با قوانين و مقررات تعاونيها آشنائی کافی داشته باشند و در صورت نياز در کالسهای آموزشی  -تبصره
زمان تشکيل آن حداکثر یک هفته از تاریخ تسليم تقاضا خواهد بود شرکت کند و  یکروزه که اداره کل تعاون استان تعيين می

  نمایند.

هيات مؤسس در طرح پيشنهادی، ضرورت تأسيس تعاونی و ارائه دالیل توجيهی مبنی بر تناسب هدفهای تشکيل   -٨ماده 
در گردش مورد نياز طرح، تعداد و  های مصوب جمهوری اسالمی ایران با ذکر ميزان سرمایه ثابت و تعاونی با هدفها و برنامه

مشخصات داوطلبان، قيد ميزان سهم الزم التادیه هر عضو، سوابق و مهارتهای آنان در رشته فعاليت موردنظر، نام شعبه 
) به اداره کل ١االختيار (طبق فرم شماره صندوق تعاون برای افتتاح حسابهای تعاونی را ذکر نموده و با معرفی نماینده تام

  نماید. ن ارائه میتعاو

  مدارکی که هيات موسس بایستی ارائه نماید -١تبصره

  تصویر شناسنامه و مدارک تحصيلی - الف



  گواهی پایان خدمت نظام وظيفه عمومی یا معافيت - ب

  برگ عدم سوء پيشينه  - ج

  کارکنان رسمی و پيمانی دولت با ارائه گواهی یا حکم کارگزینی از بند ب و ج معافند -٢تبصره

روز نظر مثبت یا  ۵اداره کل / اداره تعاون پس از وصول تقاضای تشکيل تعاونی و بررسی طرح پيشنهادی در مدت  -٩ماده 
) نمونه اساسنامه و فرمهای مورد نياز را در ٢منفی خود را به هيات مؤسس اعالم و در صورت موافقت (طبق فرم شماره 

  اختيار نماینده هيات موسس قرار خواهد داد.

  هيات موسس پس از اخذ موافقنامه تشکيل باید اقدامات زیر را انجام دهد  - ١٠اده م

دریافت مجوز فعاليت در موضوع طرح پيشنهادی از مراجع ذیربط (در صورت نياز به مجوز فعاليت) به نام اعضای هيات  - الف
  موسس تعاونی در شرف تأسيس

  تدوین اساسنامه پيشنهادی - ب

در بانک توسعه تعاون و یا حسابی که توسط بانک توسعه تعاون در یکی » تعاونی در شرف تأسيس«م افتتاح حساب به نا - ج
  گردد. از بانکها تعيين می

ای از کليات طرح و اساسنامه پيشنهادی، شرایط عضویت و مهلت  دعوت از افراد واجد شرایط عضویت ضمن اعالم خالصه - د 
اب افتتاح شده و مبلغ الزم التأدیه هر یک از اعضاء وذکر نحوه صدور پذیرش تقاضای عضویت، شماره و مشخصات حس

  های بعدی تا تشکيل اولين مجمع عمومی عادی آگهی

بررسی شرایط داوطلبان و پذیرش واجدین شرایط عضویت و دریافت گواهی واریز وجه الزم التادیه سهام آنها و صدور برگ  - هـ
  عادیاجازه ورود به جلسه اولين مجمع عمومی 

های غير نقدی داوطلبان عضویت که متناسب و مورد نياز طرح باشد، توسط کارشناس رسمی دادگستری و  ارزیابی آورده -و
  با انجام تشریفات قانونی الزم

روز   ۴٠روز و حداکثر  ٢٠) با رعایت فاصله زمانی حداقل ٣انتشار آگهی دعوت اولين مجمع عمومی عادی (طبق فرم شماره  - ز
  ریخ انتشار آگهی دعوت با تاریخ تشکيل مجمع عمومی عادی.از تا

در سایر مجامع عمومی که برگزاری انتخابات در دستور جلسه نباشد، فاصله زمانی تاریخ دعوت تا تشکيل مجمع  -تبصره 
  روز خواهد بود ٢٠روز و حداکثر  ١٠عمومی ، حداقل 

  یثبت نام نامزدهای تصدی سمتهای هيأت مدیره و بازرس - ح

ارسال یک نسخه از آگهی دعوت به منظور درخواست از اداره کل/ اداره تعاون جهت معرفی ناظر در اولين جلسه مجمع  - ط
  عمومی عادی

) تا انتخاب هيات رئيسه مجمع (رئيس، ۴سایر اقدامات مربوط به برگزاری اولين مجمع عمومی عادی (طبق فرم شماره  -ی
گه  ورود به جلسه مجمع از داوطلبان و تکميل فهرست اسامی حاضرین همراه با امضای منشی، و دو ناظر) از قبيل اخذ بر

نفر (رئيس ،نائب  ٧آنان که باید تحویل هيات رئيسه شود. ضمناً در شرکتهای تعاونی بزرگ، اعضای هيأت رئيسه مرکب از 
  منشی و چهار ناظر) خواهد بود.  رئيس،

مجوز صدور موافقت نامه تشکيل و آگهی پذیرش عضو و فروش سهام با تأئيد وزارت در مورد شرکتهای تعاونی عام  -١١ماده 
  عمل خواهد بود. ١١و  ١٠های شماره  تعاون بوده وطبق فرم



داوطلبان عضویت در هئيت مدیره یا بازرسی تعاونيها عالوه بر شرایط قانونی عضویت در تعاونی باید مدارک مورد نياز - ١٢ماده 
ورالعمل  انجمن نظارت بر انتخاب تعاونيها) حداکثر یک هفته از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوتنامه را ( بر اساس دست

  تشکيل اولين مجمع عمومی به منظور بررسی شرایط احراز به هيات مؤسس تحویل نمایند.

مگر در تعاونيهای خاص  کارکنان دولت نميتوانندتصدی هيئت مدیره و مدیر عاملی شرکتهای تعاونی را بپذیرند - ١٣ماده 
  شوند. کارکنان ادارات و سازمانهای دولتی که در آن شاغل باشند، کارکنان بازنشسته مشمول این بند نمی

هيات مؤسس هنگام تشکيل اولين مجمع عمومی عادی،برگه  ورود به جلسه را از داوطلبان عضویت اخذ نموده و  -١۴ماده 
با امضای آنان تکميل و پس از انتخاب هيئت رئيسه مجمع برای اعمال کنترل در ) ۵اسامی حاضرین را (طبق فرم شماره 

  دهد. اختيار آنان قرار می

در صورت عدم امکان حضور هر یک از اعضاء، عضو می تواند یا نماینده تام االختيار خود را کتباً برای حضور در مجمع به   - تبصره 
تواند همزمان وکالت یا نمایندگی بيش از یک عضو ( در تعاونيهای بزرگ  میهيأت مؤسس معرفی نماید. در هر حال یک نفر ن

  دو عضو ) را عهده دار باشد.

با تصویب اساسنامه در اولين مجمع عمومی عادی، ذیل صفحات آن به امضای رئيس و منشی و صفحه آخر   - ١۵ماده 
تعاونی با حداقل دو سوم اعضای اولين مجمع رسد. بدیهی است تصویب اساسنامه  اساسنامه به امضای هيئت رئيسه می

  عمومی عادی خواهد بود.

اعضائی که با مصوبه اولين جلسه مجمع عمومی عادی در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند، ميتوانند تقاضای  -تبصره
وجه واریزی سهام آنان  عضویت خود را پس بگيرند دراینصورت هيات مدیره بالفاصله پس از ثبت تعاونی مکلف به بازپرداخت

  خواهد بود.

پس از انتخاب هيئت مدیره وظایف هيات موسس بپایان رسيده و هئيت رئيسه مجمع ضمن تنظيم صورتجلسه کليه  - ١۶ماده 
  دهد. مدارک مربوط به برگزاری مجمع را که به امضای آنان رسيده است به هيئت مدیره تحویل می

) رئيس، نایب رئيس، منشی، مدیر عامل و صاحبان امضای ۶خود (طبق فرم شماره  هئيت مدیره در اولين جلسه -١٧ماده 
دهد تا تشریفات قانونی ثت  مجاز را انتخاب و به یکی از اعضای هيئت مدیره یا مدیر عامل با حق توکيل به غير وکالت می

  تعاونی را انجام دهد.

این دستورالعمل را تحویل  ١٢اونی باشد و مدارک موضوع بند قانون بخش تع ٣٨مدیر عامل باید حائزشرایط ماده  -١تبصره 
  هئيت مدیره نماید

روز بایدمراتب را کتباً به  ٢در صورتيکه هر یک از اعضاء نسبت به مراحل تشکيل تعاونی معترض باشد ظرف مدت  -٢تبصره
روز به موضوع  ٣ين و مقررات مربوط ظرف اداره کل / اداره تعاون اعالم نماید. اداره کل / اداره تعاون موظف است طبق قوان

  رسيدگی و اعالم نظر نماید

های آموزشی مربوط  اعضای هئيت مدیره بازرس یا بازرسان و مدیر عامل قبل از ثبت تعاونی موظف به طی دوره -١٨ماده 
  خواهند بود

یره، مدیر عامل، بازرس یا هيأت مدیره باید جهت تکميل پرونده، فهرست اسامی و مشخصات اعضای هيئت مد - ١٩ماده 
  گردد. ) تنظيم و به اداره کل / اداره تعاون تحویل می٧بازرسان و کليه اعضاء (طبق فرم شماره 

) به اداره ثبت شرکتها ارسال ٨روز از طریق اداره کل / اداره تعاون (طبق فرم شماره  ۵مدارک الزم ظرف مدت -٢٠ماده 
ز انجام اقدامات اداره ثبت شرکتها و صدور آگهی تأسيس، نسبت به صدور پروانه شود. اداره کل / اداره تعاون پس ا می

) اقدام خواهد نمود. در هر حال نظارت، حسابرسی و رسيدگی به شکایات وسایر ٩تأسيس تعاونی (طبق فرم شماره 
  اقدامات پس از تأسيس تعاونی بعهده اداره کل / اداره تعاون خواهد بود.



  

   

  

   

  

  ١فرم شماره 

اینجانبان هيات موسس شرکت / اتحادیه تعاونی ............ ضمن ارائه کليات طرح پيشنهادی پيوست و معرفی آقای / خانم 
تام االختيار این ..........................فرزند ............ بشماره شناسنامه .................. صادره از .................... بعنوان نماینده 

ت جهت مذاکره و دریافت مدارک و سایر اقدامات الزم، بدینوسيله درخواست موافقت با تشکيل شرکت / اتحادیه تعاونی هيا
  نمائيم. ............... را می

  نام و نام خانوادگی و امضاء هيات مؤسس

  

  نشانی کامل و تلفن نماینده هيات موسس

  

  ٢فرم شماره 

....... کليات طرح پيشنهادی ارائه شده بررسی و تشکيل شرکت / اتحادیه تعاونی بازگشت به درخواست مورخ ...........
  گردد . ............................. مشروط به رعایت مشخصات مذکور در کليات و ضوابط و مقررات قانون مربوط بالمانع اعالم می

نونی تشکيل شرکت / اتحادیه تعاونی حداکثر مقتضی است طبق دستورالعمل پيوست نسبت به انجام مراحل و تشریفات قا
ظرف دو ماه از تاریخ صدور این موافقت نامه اقدام و مدارک الزم را جهت بررسی و صدور مجوز ثبت به این اداره کل/اداره 

  معتبر خواهد بود.

  اداره کل / اداره تعاون

  ٣فرم شماره 

  تاریخ:

............... (درشرف تأسيس) در ساعت ............. روز............ مورخ. تعاونی .... اولين مجمع عمومی عادی شرکت/اتحادیه
.............. در محل .................. برگزار ميشود از کليه داوطلبان عضویت دعوت ميشودبا در دست داشتن ورقه ورود به 

  د.جلسه جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهمرساني

روز پس از صدور دعوتنامه تشکيل مجمع عمومی عادی،  ۵ضمناً داوطلبان عضویت در هيئت مدیره یا بازرسی موظفند تا 
  مدارک مربوط رابه هيات موسس تحویل نمایند.

  دستور جلسه:

  های غير نقدی و اتخاد تصميم در مورد آنها گزارش هيات موسس در مورد ارزیابی آورده -١



  تصویب اساسنامهبررسی و  -٢

  انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هيئت مدیره وفق اساسنامه تصویبی -٣

های  تعيين روزنامه کثيراالنتشار برای درج آگهی -۵انتخاب بازرس یا بازرسان اصلی و عالی البدل وفق اساسنامه تصویبی  -۴
  تعاونی

  دادن مأموریت به اعضای هيئت مدیره جهت ثبت تعاونی -۶

  ۴اره فرم شم

اولين مجمع عمومی عادی شرکت / اتحادیه تعاونی ................ (در شرف تأسيس) طبق دعوتنامه مورخ .............. در 
ساعت ............. روز ............ مورخ ............ با حضور ............ نفر از داوطلبان عضویت در محل 

...................... تشکيل گردید. پس از اعالم رسميت جلسه بوسيله آقای / خانم ................... ..................................
رئيس سنی، بدواً نسبت بانتخاب هيات رئيسه جلسه رای گيری بعمل آمد و در نتيجه آقای / خانم 

شدند. آنگاه دستور جلسه برابر دعوتنامه مجمع توسط منشی قرائت ....................................................................... 
  شد سپس مجمع وارد شور گردید و تصميمات ذیل را اتخاذ نمود.

های انجام یافته قرائتو بشرح ذیل تصویب رسيد  گزارش هيات موسس در موارد آوردهای غير نقدی و هزینه -١
.................................................................................................................  

اساسنامه شرکت قرائت و مفاد آن در .............. ماده و ................... تبصره با رأی ................... نفر موافق بتصویب  -٢
  ه صفحات آن توسط هيئت رئيسه مجمع امضاء گردید.رسيد و ذیل کلي

نسبت به انتخاب ................... نفر اعضاء اصلی هيئت مدیره و ................. نفر اعضای علی البدل وفق اساسنامه  -٣
  تصویبی اخذ رأی کتبی بعمل آمد که با اکثریت نسبی آراء به ترتيب:

  شماره شناسنامه تاریخ تولد تعدادرأی امضاء قبولیردیف نام و نام خانوادگی نام پدر 

١-  

٢-  

٣-  

  بسمت اعضاء اصلی هيات مدیره و

  ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه تاریخ تولد تعدادرأی امضاء قبولی

١-  

٢-  

  بسمت اعضاء علی البدل هيئت مدیره شرکت تعاونی برای مدت سه سال و

  نام پدر شماره شناسنامه تاریخ تولد تعدادرأی امضاء قبولیردیف نام و نام خانوادگی 

٢ -١-  

  پست بازرس یا بازرسان اصلی شرکت تعاون



  ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه تاریخ تولد تعدادرأی امضاء قبولی

١-  

٢-  

  دند.بسمت بازرس یا بازرسان علی البدل شرکت تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب ش

  روزنامه ........................... برای درج آگهی های شرکت تعاونی تعيين گردید. -۴

مجمع عمومی عادی به هيئت مدیره با حق توکيل به غير مأموریت و وکالت ميدهد حداکثر ظرف مدت یکماه نسبت به ثبت  -۵
  شرکت اقدام نماید.

  خانوادگی و امضاء نام و نام خانوادگی و امضاءنام و نام خانوادگی و امضاء نام و نام 

  رئيس مجمع نائيت رئيس مجمع منشی مجمع

  نام و نام خانوادگی و امضاء ناظرین:

  ۵فرم شماره 

 ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر امضاء مالحظات


