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سامانه ثبت شرکتها

*



ت تعاون از لحاظ  لغوی به معنی یکدیگر را یاری کردن  است و در اصالح علمی عبارت اس*
ع نیاز تمرکز امکانات و مساعی افراد و بکار گرفتن آنها در راه حصول به هدفی معین یا رف

.مشترک افراد
.  دمجموع قواعدی است که بر جامعه حکومت می کند، روابط افراد را تنظیم می کن-حقوق*

کند زندگی اجتماعی  را تحت نظم و ترتیب در می آورد و امنیت و آرامش جامعه را تامین می
.و دولت اجرای آنرا تضمین می کند

مجموع قواعدی که به روابط و فعالیت های تعاونی مربوط می شود: حقوق تعاون*



*
:انواع رفتار اقتصادی و شرکت های مربوطه

یتوسعه شرکت های خصوص←رفتار رقابتی مربوط به اقتصاد سرمایه داری -1
توسعه دولت و شرکت های دولتی←اقتصاد کمونیستی -رفتار انحصاری-2
توسعه  شرکت های تعاونی←اقتصاد تعاونی –رفتار همکاری و خودیاری -3

ن، اصولی را برای اینکه این اصل رفتاری در حد یک توصیه اخالقی باقی نماند تعاون طلبا
.برای اجرایی کردن آن ارائه داده اند تا الزاماتی را متوجه شرکت های تعاونی نماید



و انسان نظام مالکیت فردی مطلق پذیرفته شده است-نظام اقتصاد سرمایه داری-1
و رفتار( بخش خصوص..) حق دارد  و آزاد است مالک هر چیزی و به هر مقداری شود

.ی پذیردرقابتی به منظور حداکثر نمودن سود مادی فرد را  اصل مربوطه به این نظام م
ال و فرد حق داشتن مالیت را ندارد  و مالک همه امو-نظام اقتصادی کمونیستی-2

الش دارایی دولت است و سود و مالکیت فردی ملغی و هرکس به مقدار توان باید ت
اری نمی پذیر کند و به مقدار نیاز بهره مند شود و رفتار رقابتی را بعنوان یک اصل رفت

.و رفتار انحصاری را بعنوان اصل رفتاری اقتصادی می داند
اص از در اقتصاد تعاونی مالکیت نه دولتی است و نه فردی مطلق، بلکه نوعی خ-3

ای تعاون گران بر. مالکیت مشاعی است که دارای کارکرد اجتماعی روشنی است
هره مندی  اما در برابر این ب. عضویت و فعالیت اقتصادی به نحو تعاونی آزاد هستند 

ن آزادی بنابر ای.از آزادی مسئولیت هایی دارند که اصول تعاونی آنها را بیان می دارد
بمنظور (تعاون)و رفتار همکاری و خودیاری . در اقتصاد تعاونی آزادانه مسئوالنه است

.رفع نیازهای مشترک مربوط به این نظام می باشد



آزادعضویت اختیاری و اول، اصل *
ند از تعاونی ها سازمانهایی اختیاری هستند و عضویت در آنها برای تمام افــرادی که بتوان

ضات جنسی، خدمات آنها استفاده کنند و مسئولیت های ناشی از عضویت را بپذیرند بدون تبعی
(قانون شرکت های تعاونی6و 5مواد . )اجتماعی، نژادی، سیاسی یا مذهبی آزاد است

اعضاءکنترل دموکراتیک توسط دوم، اصل *
در تعاونی ها سازمانهایی دموکراتیک هستند و توسط اعضای خود که فعاالنه

ردان و م. سیاستگذاری و اتخاذ تصمیمات مشارکت مــی کنند، کنترل می شوند
در . ئولندزنانی که بعنوان نمایندگان منتخب خــدمت می کنند، در مقابل اعضاء مس

رند اعضاء از حق رأی مساوی برخور دا( شرکتهای تعاونی)تعاونیهای سطح اولیه 
یک و همچنین تعاونیها در سطوح دیگر به شکلی دموکرات( یک عضو، یک رأی)

(قانون شرکت های تعاونی8و 7مواد .) سازمان می یابند
اعضاءمشارکت اقتصادی سوم، اصل *

عموالً متناسب اعضاء به طور منصفانه و با کنترل دموکراتیک سرمایه تعاونی خود را تأمین می کنند، آنها م
ت در صور-با سرمایه پرداخت شده خود که یکی از شرایط عضویت به شمار می رود، سود محدودی 

:اعضاء مازاد درآمد را برای تأمین هر یک از مقاصد زیر اختصاص می دهند. دریافت می کنند-وجود
تقسیم حتی المقدور از طریق تخصیص ذخایری که حداقل قسمتی از آن غیرقابل)توسعه تعاونی خود 

 هایی که ، برخورداری اعضاء به نسبت معامالت هر یک از آنها با تعاونی و حمایت از سایر فعالیت(است
(قانون شرکت های تعاونی14و 11، 4،10مواد . )به تصویب اعضاء رسیده است



اصل چهارم، خودگردانی و عدم وابستگی

نترل تعاونی ها سازمانهایی خودگردان و خودیار هستند که توسط اعضاء ک
دولتی  اگر آنها با سایر سازمانها از جمله دستگاه های . می شوند

این کار را امضاء کنند یا از منابع دیگر، سرمایه تأمین نمایندموافقت نامه ای 
سط آزاد و به شرطی انجام مـــی دهند که متضمن کنترل دموکراتیک تو

15ماده 3و 1و  بند 10ماده .) اعضاء و حافظ خودگردانی تعاونی باشد
(قانون شرکت های تعاونی

اصل پنجم، آموزش، کارورزی و اطالع رسانی

وزش تعاونی ها برای اعضاء، نمایندگان منتخب، مدیران و کارکنان خود آم
ه و کارورزی فراهم می آورند، بطوری که آنها بتوانند به نحوه مؤثر ب

وان و آنها عموم مردم بخصوص افراد ج. پیشرفت تعاونی خود کمک نمایند
.  ازندرهبران افکار عمومی را نسبت به ماهیت و فوائد تعاونی مطلع می س

(قانون شرکت های تعاونی 15ماده 2بند )



اصل ششم، همکاری بین تعاونی ها
عضای تعاونی ها از طریق همکاری با یکدیگر در سازمان های محلی، ملی، منطقه و بین المللی به ا

ماده 10و بند 60ماده . خود به مؤثرترین طریق خدمت کرده و نهضت تعاونی را تقویت می کنند
(قانون شرکت های تعاونی33

اصل هفتم، توجه به جامعــه
ماده ) ی کنند تعاونی ها با تصویب سیاست ها توسط اعضاء برای توسعه پایدار جوامع خود فعالیت م

(قانون شرکت های تعاونی2

اس اصول شرکتی که تشکیل آن  براس: نتیجه گیری
وجه به با ت. تعاون  باشد را شرکت تعاونی می گویند

اینکه اصول مذکور در قانون شرکت های تعاونی
در نتیجه شرکت هایی را که . شده استدیده 

ده اند، قانون شرکتهای تعاونی تشکیل شبراساس 
.تعاونی محسوب می شوند



و اصالحات بعدی 1350قانون شرکت های تعاونی مصوب سال -1
آن بعنوان قانون خاص

و اصالحات بعدی آن بعنوان 1311قانون تجارت مصوی سال -2
قانون عام

اساسنامه تعاونی، -3

آئین نامه های ابالغی دستگاه ناظر-4



*

بهکهحقوقییاوحقیقیاشخاصازاستشرکتیتعاونیشرکت*
واقتصادیوضعبهبودومشترکنیازمندیهایرفعمنظور

کمکوخودیاریطریقازاجتماعی شرکاء
درکهیاصولموافقپس اندازیبهتشویقوآنانهمکاریومتقابل

هایشرکتقانون2ماده).می شودتشکیلاستمطرحقانوناین
(تعاونی



*

ح زیر انواع شرکتهای تعاونی در سه رشته تعاونی به شر-18ماده 
:طبقه بندی می شود

.شامل تعاونیهای کشاورزی و روستایی: رشته کشاورزی-1
اعتبار -مسکن -شامل تعاونیهای مصرف کنندگان : رشته مصرف-2

.و آموزشگاه ها
صنایع صاحبان حرف و-شامل تعاونیهای کار : رشته کار و پیشه-3

-دستی صاحبان صنایع کوچک و کسبه و صاحبان مشاغل آزاد
.صیادان



شرکت تعاونی کشاورزی-الف

-دامپروران -دامداران-باغداران -شرکت تعاونی کشاورزی با مشارکت کشاورزان 
ایع و روستائیان شاغل در صن-ماهی-زنبور عسل -پرورش دهندگان کرم ابریشم 

:محلی و روستایی و یا کارگران کشاورزی برای مقاصد زیر تشکیل می شود
.قبول پس انداز و سپرده اعضاء به نمایندگی بانک تعاون کشاورزی ایران-1
ی خرید و تهیه مواد و وسائل مورد احتیاج مصرف شخصی و خانوادگی یا حرفه ا-2

.بیلاعضاء همچنین تهیه وسائل و علوفه دامها و خوراک طیور و وسائل دیگری از این ق
حمل و طبقه بندی و بسته بندی،-تبدیل -نگاهداری -انجام عملیات جمع آوری -3

.نقل و یا فروش محصول اعضاء
ین انجام خدمات به منظور بهبود امور حرفه ای و یا زندگی اعضاء مانند تهیه ماش-4

فاده تهیه وسایل حمل و نقل برای است-آالت کشاورزی و استفاده مشترک از آنها 
اء با تأمین و توزیع آب مشروب و آب برای مصارف زراعی اعض-اعضاء و تهیه مسکن 

وزشی به رعایت قانون ملی شدن منابع آب، پیش بینی وسائل بهداشتی و بهداری و آم
لقیح ت-ایجاد شبکه تلفن -منظور استفاده جمعی و مشترک، توزیع نیروی برق 

.مصنوعی دامها و مبارزه با امراض و آفات نباتی و حیوانی
.بهره برداری جمعی و مشترک از اراضی ملکی و یا استیجاری-5
(قانون شرکت های تعاونی73ماده ).تأمین اعتبارات و وامهای مورد نیاز اعضاء-6



و مقررات شرکتهای تعاونی روستایی با مشارکت زارعینی که به موجب قوانین-74 ماده 
73اصالحات ارضی صاحب زمین شده یا بشوند برای مقاصد مندرج در بندهای ماده 

.تشکیل می شوند

ا زارعین دیگری که در حوزه عمل شرکت های تعاون روستایی به زراعت ی:تبصره
اید  و باغداری اشتغال دارند و میزان مالکیت آنها حداکثر از بیست هکتار تجاوز ننم

همچنین ساکنان روستاهای حوزه عمل شرکت های تعاونی با موافقت هیات مدیره 
شرکت می توانند به عضویت شرکت تعاونی روستایی آن حوزه درآیند 



ابط مربوط به ضوو فصل هفتم اتحادیه تعاونی بر اساس مقررات پیش بینی شده در -اتحادیه تعاونی
گر تشکیل تشکیل شرکتهای تعاونی از عضویت شرکتهای تعاونی یا اتحادیه های تعاونی با یکدی

(قانون 60ماده.می شود
(قانون 61ماده ):اتحادیه تعاونی به سه منظور زیر تشکیل می شود-هدف ار تشکیل اتحادیه

گی و اتحادیه تعاونی برای پیشرفت اداره امور و حفظ و حمایت تعاونیهای عضو و ایجاد هماهن- اول 
.توسعه تعلیمات و حسابرسی آنها که به تدریج تشکیل می شوند

:این نوع اتحادیه ها به دو شکل منطقه ای و مرکزی تشکیل می شود-1 تبصره 
ام اتحادیه منطقه ای برای هر یک از رشته های تعاونی مذکور در فصل دوم این قانون با ن- الف 

.اتحادیه تعاونی نظارت و هماهنگی تعاونیهای رشته مربوط در منطقه

.اتحادیه مرکزی تعاونیهای رشته مورد نظر-ب 
اتحادیه های تعاونی نظارت و هماهنگی منطقه ای و یا اتحادیه های مرکزی مذکور در این-2 تبصره 

یستند مگر در بند مجاز به انجام فعالیتهای تجاری و اعتباری برای شرکتها و اتحادیه های تعاونی عضو ن
.حدود انجام وظایف مندرج در این قانون

اونی غیر از مبلغی که از طرف شرکت های تعاونی عضو برای عضویت در اتحادیه های تع-3 تبصره 
دیه و یا اتحادیه های تعاونی منطقه ای برای عضویت در اتحا( اتحادیه منطقه ای) نظارت و هماهنگی 

مرکزی به عنوان سرمایه باید پرداخت شود خدمات اتحادیه برای واحدهای عضو در قبال 
و یا حق عضویت ساالنه ای انجام می گیرد که میزان آن برای هر واحد عضو به تناسب تعداد اعضاء

.درصدی از درآمد ساالنه آن در اساسنامه اتحادیه تعیین می شود



انی اتحادیه تعاونی برای انجام امور اقتصادی و توسعه معامالت و عملیات بازرگ- دوم 
حوزه عمل این نوع اتحادیه ها در هر مورد -شرکتهای تعاونی و یا اتحادیه های عضو 

روستاها تبعیت از مصالح اقتصادی و بازرگانی واحدهای عضو و تأیید وزارت تعاون و امور
ات  در این نوع اتحادیه های تعاونی باید جمله ای که معرف نوع کار و عملی.تعیین می شود

این قانون 2باشد به نام آن اضافه شود و حداقل تعداد عضو مذکور در تبصره مادهاتحادیه
.در آن رعایت نمی گردد

یازاتحادیه تعاونی اعتباری که به تدریج برای انجام خدمات اعتباری مورد ن- سوم 
به واحدهای عضو با تأیید وزارت تعاون و امور روستاها و موافقت شورای پول و اعتبار

.صورت منطقه ای و بر اساس مقررات فصل هشتم این قانون تشکیل می شود
عیناً به ( 14موضوع ماده ) در اتحادیه های تعاونی اعتباری مازاد درآمد ساالنه - تبصره 

.حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم منتقل می شود



مجمع عمومی-رکن تصمیم گیری -1
است امور شرکتاداره برایمجمع عمومی عالیترین مرجع اتخاذ تصمیم و ابراز اراده جمعی اعضا 

ه که در آن تمام اعضاء حق دارند حضور به هم رسانند و رأی خود را درباره موضوع دستور جلس
ماده). استنظر از تعداد سهام فقط دارای یک رأی قطع در مجمع عمومی هر عضو . مجمع بدهند

(قانون7

هیات مدیره-رکن اجرایی -2
عضو اداره امور شرکت طبق اساسنامه بر عهده هیأت مدیره ای مرکب از حداقل سه نفر به عنوان

اصلی خواهد بود که در مجمع عمومی عادی برای مدت سه سال از بین اعضای شرکت  با رأی
بانفر عضو علی البدل نیز 2مجمع عمومی همزمان با انتخاب این عده، . مخفی انتخاب می شوند

بالمانعتجدید انتخاب هر یک از اعضای هیأت مدیره . شرایط انتخاب خواهد نمودهمان 
( 39ماده ).است

بازرسان–رکن نظارتی -3
سال مجمع عمومی شرکت تعاونی بازرس یا بازرسانی را از میان اعضای شرکت برای مدت یک

بر انطباق نحوه اداره امور شرکت با مقررات اساسنامه و آیین نامه هاینظارت برای مالی
لی بالمانع انتخاب می کند تجدید انتخاب بازرس یا بازرسان قب، مصوب و تصمیمات مجامع عمومی

(قانون55و54مواد ) .است



:مجمع عمومی موسس-1
رگزار و اولین مجمع عمومی تعاونی است که برای تشکیل تعاونی توسط نمایندگان هیات موسس ب

ک نوبت و در طول حیات تعاونی یمی گرددتعاونی طبق تصمیم مجمع عمومی مؤسس تشکیل شرکت 
(قانون19ماده ) .تشکیل می گردد

:مجمع عمومی عادی-2

حبان مجمع عمومی عادی گردهمایی است که با شرکت کلیه صا
ه در سهام شرکت تشکیل و به کلیه امور تعاونی غیر از آنچ

صالحیت خاص مجامع عمومی موسس و فوق العاده قرار دارد 
.رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کند

:مجمع عمومی فوق العاده-3

که در هر موقع از سال و بر مجمع عمومی عادی گردهمایی است 
ن  ای. حسب ضرورت مکررا و به دفعات قابلیت برگزاری را دارد 

ر نوع از مجامع صرفا برای رسیدگی به اموری خاص که صراحتا د
.  قانون پیش بینی شده تشکیل می شود



مالک برای تصمیم گیری طریق تصمیم گیری

.که الاقل مساوی نصف بعالوه یک باشدتعداد آرائی اکثریت مطلق یا اکثریت 
تامه

. از آرای دیگری یا دیگران باشدتعداد آرائی که زیادتر اکثریت نسبی

از قبل تعیین شده است مانند سه تعداد آرائی که نسبت آن
چهارم  و غیره و تعداد آرا باید از نصف بعالوه یک بیشتر باشدآراء

اکثریت خاص

همه موافق بدون رای . باشندهمه با هم درباره امری هم رای
مخالف یا ممتنع یا همه مخالف بدون رای موافق یا ممتنع

اتفاق آراء

مالک برای تصمیم گیری نوع مجمع

کتبی بصورت مخفی انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس مجمع عمومی 
قیام و عقود یا بصورت علنی یا عادی

مخفی
سایر تصمیمات 

کتبی بصورت علنی یا مخفی کلیه تصمیمات  مجمع عمومی 
فوق العاده



پیش شرط های برگزاری مجمع عمومی موسس-الف

نفر 7تنظیم و ارائه صورتجلسه هیات موسس با مشارکت حداقل -1
متقاضی واجد شرایط و معرفی نماینده هیات موسس

تهیه طرح توجیهی تشکیل تعاونی-2

تشکیل تعاونیتنظیم و ارائه تقاضانامه -3

) نی شناسایی تعداد کافی افراد واجد شرایط متقاضی عضویت در تعاو-4
(ت.ش. ق2نفر طبق تبصره ماده 7حداقل 

صدور گواهی تشکیل تعاونی توسط دستگاه ناظر-5

ایجاد حساب و تعیین ارزش هر سهم جهت تامین سرمایه از طریق -6
متقاضیان عضویت توسط نمایندگان هیات موسس

ارائه گواهی تادیه سرمایه توسط نمایندگان هیات موسس-7

شناسایی و تعین نامزدهای سمت هیات مدیره و بازرس توس -8
نماینندگان هیات موسس 



:وظایف-ب

مجموعه قواعد و مقرراتی : بررسی و تصویب اساسنامه تعاونی-1
است که توسط اعضای تعاونی مطابق قانون شرکت های تعاونی و 

.سایر مقررات مربوطه وضع می گردد

انتخاب افراد از میان نامزدهای : انتخاب اولین هیات مدیره تعاونی-2
واجد شرایط برای سمت هیات مدیره به تعداد الزم 

انتخاب افراد از میان:انتخاب اولین بازرسان اولین بازرسان تعاونی-3
نامزدهای واجد شرایط برای سمت بازرس به تعداد الزم 

اعطای ماموریت ثبت شرکت تعاونی به هیات مدیره ظرف مدت یک -4
(قانون43ماده ) ماه



قانون شرکت های تعاونی و منطوق 19و 2براساس مواد -
حداقل ) همان قانون در نوبت اول با حضور اکثریت 34ماده 

و در صورت عدم حصول ( نصف بعالوه یک اعضا یا وکالی آنان
نصاب الزم ، در نوبت دوم بدون احتساب وکالت های موضوع 

ر قانون ، با حضور عده حاضر که نباید از هفت نفر کمت8ماده 
.باشد، رسمیت خواهد یافت

35حد نصاب آرا ء الزم برای تصمیم گیری  با توجه به ماده -
اضر قانون برای تصویب اساسنامه مبنای اکثریت آرای اعضای ح
در جلسه و برای انتخاب هیات مدیره و بازرس مبنای اکثریت

.نسبی اعضای حاضر در مجمع مالک تصمیم می باشد

در جلسات مجمع عمومی موسس تعداد اعضای موافق : نکته
19تبصره ذیل ماده .) نفر باشد7با اساسنامه نباید کمتر از 

(قانون



(ت.ش.ق7ماده ) مجامع عمومی که با حضور مستقیم اعضا -1

اره برایادمجمع عمومی عالیترین مرجع اتخاذ تصمیم و ابراز اراده جمعی اعضا 
امور شرکت است که در آن تمام اعضاء حق دارند حضور به هم رسانند و رأی 

در مجمع عمومی هر عضو . خود را درباره موضوع دستور جلسه مجمع بدهند
قطع نظر از تعداد سهام فقط دارای یک رأی است

تخب مجامع عمومی که با حضور غیر مستقیم اعضا و از طریق حضور نمایندگان من-2
(ت.ش. ق9ماده .).برگزار می گردد

اعمال استممکن عضومجامع عمومی شرکتهای تعاونی با حوزه عمل وسیع و یا تعداد زیاد در 
رکت به فعالیت شمختلف حوزه هایحق رأی به وسیله نماینده یا نمایندگان منتخب اعضاء در 

معامالت همان حوزه مجموع ونسبت تعداد عضو در هر حوزه و یا ترکیبی از تعداد اعضا 
(ت.ش. ق9ماده .)شودبه نحوی که در اساسنامه مقرر خواهد شد انجام 

یرانیان در حال حاضر این شیوه در شرکت های تعاونی روستایی و صندوق تعاون روستایی ا-
خص  تعاونی در اساسنامه شرکت تعاونی مش(  گروه های) اعمال می شودو این شیوه، حوزه ها 

.می گردد
ر جلسه مجمع عمومی عادی در حوزه های تعاونی بمنظور تعیین نمایندگان ه: در محله اول-

.برگزار می گردد( گروه)حوزه 
های مجمع عمومی شرکت تعاونی با دعوت و حضور نمایندگان منتخب حوزه: در مرحله دوم -

.برگزار می گردد( گروه های تعاونی)تعاونی



ت.ش.ق9اساسنامه شرکت تعاونی روستایی در رابطه با اعمال ماده 
عمومی جامعاعضاء در حوزه عمل شرکت می توانند  به شرح ذیل به ازاء هر روستا یک گروه تعاونی تشکیل داده و از طریق انتخاب نمایندگان گروه در م-24ماده 

.:حضور یافته و آنرا برگزار نمایند

1-

2-

.تغییر محدوده هر گروه تعاونی از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده است-1تبصره 

نفر باشد جزء گروه تعاونی ده یا واحد زراعی مجاور که هیات مدیره شرکت تعیین خواهد کرد محسوب می 7در صورتیکه اعضاء ساکن یک ده کمتر از -2تبصره 
.شود

له ت یک مرحدر صورتیکه امکان تشکیل تعداد گروه های تعاونی به هرعلت کمتر از سه گروه باشد مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده  بصور-3تبصره 
.ای و با حضور اعضاء شرکت و رعایت حد نصاب مربوط تشکیل می شود

:مجمع عمومی شرکت بصورت دو درجه به ترتیب زیر خواهد بود-25ماده 

نفر 7از تر جلسه هر گروه تعاونی بطور جداگانه طبق مقررات این اساسنامه و با حضور هر تعداد از اعضاء گروه که در جلسه حاضر شدند به شرط آنکه کم-الف
.نباشند تشکیل و رسمیت می یبابد

ت مجامع لسادر جلسه گروه تعاونی با رای مخفی و اکثریت نسبی  آراء  دو نفر عضو بعنوان نماینده گروه تعاونی برای مدت سه سال مالی جهت شرکت در ج-ب
انتخاب نمایندگان تجدید. عمومی  و سه نفر عضو  واجد شرایط دیگر بعنوان نامزد عضو هیات مدیره و یک نفر  عضو واجد شرایط دیگر نامزد بازرس  انتخاب می شوند 

نماینده گروه تعاونی شرکت نموده و بعنوان. تا زمانیکه که انتخابات مجدد انجام نشده است نمایندگان مزبور در مجامع عمومی که تشکیل می شود.گروه بالمانع است
.مربوط رای خواهند داد

. می باشدکالتشکیل جلسات گروه تعاونی جهت انتخاب نمایندگان گروه هر سه سال یکبار الزامی می باشد  و تشکیل آن در صورت لزوم در هر زمان  فاقد اش-پ

.نمایندگان گروه بعنوان معتمدان گروه برای ارتباط بین تعاونی و گروه مربوطه شناخته می شود-تبصره  

بین اعضاء فر ناظر ازجلسات گروه های تعاونی را مسن ترین عضو حاضر در جلسه افتتاح و سپس نسبت به انتخاب یک رئیس و یک نایب رئیس ، یک منشی و سه ن-ج
.حاضر در جلسه اقدام خواهد شد

تخاذ تصمیم اتبا تقاضای یک سوم از اعضاء هر گروه یا بازرس یا بازرسان شرکت یا سازمان تعاون روستایی ، مجمع عمومی برای دعوت جلسه گروه تعاونی جه-د
رد تقاضا دعوت هیئت مدیره شرکت مکلف است جلسه گروه تعاونی را برای اتخاذ تصمیم درباره موضوع مو. درباره موضوعی که از اختیارات آن است،دعوت می گردد

روه تعاونی را گسه نماید و در صورت استنکاف هیئت مدیره در ظرف ده روز از تاریخ تقاضای مقامات اشخاص مذکور، سازمان تعاون روستایی می تواند مستقیما جل
.نمایددعوت 



تشکیل جلسه ای است که با شرکت کلیه اعضای شرکت تعاونی، مجمع عمومی عادی
و می شود و به کلیه امور تعاونی غیر از آنچه در صالحیت خاص مجامع عمومی موسس

هایتا این مجمع در هرسال حداقل یکبار و ن.فوق العاده قرار گرفته، رسیدگی می نماید
.  ظرف شش ماه پایان سال مالی تعاونی تشکیل می گردد

موقع درمجمع عمومی عادی را در هر موقع سال : مجمع مومی عادی بطور فوق العاده
(ت.رک.قانون ش32ماده .)فوق العاده و به دفعات تشکیل دادضروری می توان بطور 



بطور کلی مجمع عمومی عادی به کلیه امور تعاونی غیر از آنچه در 
صالحیت خاص مجامع عمومی موسس و فوق العاده قرار گرفته، 

قانون به موارد مهم به شرح ذیل 33رسیدگی می نماید و در ماده 
:اشاره می شود

انتخاب یا تغییر اعضای هیات مدیره تعاونی-1

انتخاب یا تغییر بازرسان تعاونی-2

ت رسیدگی و تصویب صورت های مالی پس از استماع گزارش هیا-3
.مدیره و بازرسان

بررسی و تصویب بودجه وتعیین خط ومشی و برنامه ها -4

م و تصمیم گیری در مورد پیشنهادات هیات مدیره در خصوص اخذ وا-5
سرمایه گذاری

و الزم برای حقوق و دستمزد کارکنانتعیین ضوابط و معیارهای -6
مدیر عامل بنا به پیشنهاد هیات مدیره

هاد تعیین ضوابط و معیارهای تضمین ابواب جمعی بنا به پیشن-7
هیات مدیره



تصویب گزارش تغییرات سرمایه -8

اخذ تصمیم نسبت به تعیین سود ساالنه سهام-9

اخد تصمیم نسبت به مازاد برگشتی-10

اخذ تصمیم نسبت به مازاد برگشتی-11

تصویب مقررات-12

یگر اتخاذ نسبت به عضویت تشکل در اتحادیه های تعاونی و د-13
تشکلها

اخذ تصمیم نسبت به گزارش ها و پیشنهادات حسابرسان-14

در رسیدگی به شکایات اعضای اخراجیو متقاضیان عضویت-15
تعاونی

می اخذ تصمیم نسبت به سایر امور پیشنهادی به مجمع عمو-16
در چهارچوب مقررات



قانون 19و 2جلسات مجمع عمومی عادی براساس منطوق مواد *
ضا یا شرکت های تعاونی در نوبت اول با حضور نصف بعالوه یک اع

وکالی آنان و در صورت عدم حصول حد نصاب الزم در نوبت دوم 
با حضور عده حاضر که نباید 8بدون احتساب وکالی موضع ماده 

ت .ش. ق9به استثنای نمایندگی موضوع ماده و کمتر از هفت عضو
.نمایند، باشد رسمیت خواهد یافت3حداق 
ت  بر .ش. ق35حد نصاب الزم برای تصمیم گیری  با توجه به ماده *

مگر در مورد . مبنای اکثریت اعضای حاضر در مجمع خواهد بود 
ا رای انتخاب هیات مدیره  و بازرسان که به استناد ماده یاد شده ب

.داکثریت نسبی حاضرین در جلسه مجمع عمومی اتخاذ می گرد



فوق العاده برحسب ضرورت و مکررا و عمومی مجمع 
برای رسیدگی و به دفعات قابلیت برگزاری 

:داردتصمیم گیری نسبت به موارد زیر 
تغییر مواد اساسنامه-1*
ادغام با تعاونی دیگر-2*
انحالل تعاونی-3*



قانون شرکت های 36جلسات مجمع عمومی عادی براساس ماده *
آنان  یا وکالیسه چهارم اعضا نوبت اول با حضور حداقل تعاونی رور 

ی آنان و در نوبت دوم با حضور حداقل نصف بعالوه یک اعضا یا وکال
و در صورت عدم حصول حد نصاب الزم در نوبت سوم بدون 

ت با حضور عده حاضر که .ش. ق8احتساب وکالی موضع ماده 
9وضوع ماده استثنای نمایندگی مبه باشد و نباید کمتر از هفت عضو 

.رسمیت خواهد یافتنمایند 3ت حداق .ش. ق
ت  بر .ش. ق35حد نصاب الزم برای تصمیم گیری  با توجه به ماده *

مگر در مورد . مبنای اکثریت اعضای حاضر در مجمع خواهد بود 
ا رای انتخاب هیات مدیره  و بازرسان که به استناد ماده یاد شده ب

.داکثریت نسبی حاضرین در جلسه مجمع عمومی اتخاذ می گرد



ه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت س
.چهارم اعضای حاضر در جلسه مجمع اتخاذ می شود

:مالک تشخیص تعداد اعضای حاضر در جلسات مجمع عمومی
مالک تشخیص، ورقه حضور و غیابی است که حاضران  در بدو ورد اصالتا و 

.آنر ا امضای می نمایند ( ت.ش.ق)8یا با وکات موضوع ماده 



روز 5هر یک از اعضاء می تواند منتهی ظرف -(4/3/1354اصالحی مورخ )30ماده *

نامه قبل از تشکیل مجمع عمومی مورد یا موارد دیگری غیر از موضوعاتی که در دعوت

تشکیل مجمع عمومی قید شده است را برای طرح در همان مجمع توسط مقامی که

مجمع عمومی را دعوت کرده است، پیشنهاد کند و مقام دعوت کننده مجمع مکلف

سه بعد است پیشنهاد مربوط را در مجمع طرح کند تا در صورت تصویب در دستور جل

از از تنفس همان مجمع قرار گیرد و پیشنهاد طرح هر موضوع جدید در جلسات مجمع

عضای طرف هر یک از اعضاء موکول است به موافقت رئیس مجمع و تصویب اکثریت ا

وه حاضر در جلسه و در هر دو مورد اتخاذ تصمیم درباره موضوع یا موضوعاتی که عال

س همان بر دستور جلسه آگهی شده به مجمع پیشنهاد  می شود به جلسه بعد از تنف



در صورتی که در جلسه مجمع عمومی -35ماده تبصره*
نفس مذاکرات به اخذ تصمیم منتهی نشود جلسه به عنوان ت
ب تعطیل  می گردد و جلسه بعدی که منحصراً برای تعقی

مذاکرات و اتخاذ تصمیم درباره دستور جلسه قبلی 
ساعت به طول 48تشکیل  می شود، نباید از جلسه اول بیش از 

.انجامد
یل در صورتی که جلسه مجمع عمومی به عنوان تنفس تعط*

گردد، هیأت رئیسه مجمع عمومی در جلسه بعد همان خواهد
، مگر بود که در جلسه مجمع قبل از تنفس انتخاب شده است

ه این که یک یا چند نفر از آنان در مجمع عمومی حاضر نشد
ری باشند که در این صورت به جای اشخاص غایب افراد دیگ

.انتخاب خواهند شد



از سه مرحله پیش از برگزاری، روز برگزاری و پسدر اقدامات مربوط به برگزاری مجامع 
:  برگزاری به شرح زیر است

اقدامات و تمهیدات الزم پیش از برگزاری مجمع عمومی–الف 

تعاونی توسط هیات مدیره و یا قانون شرکت های 26دعوت به مجمع عمومی براساس ماده 
سازمان تعاون روستایی

(ت.ش.ق27رعایت ماده با دعوت مجمع عمومی تنظیم و انتشار آگهی -
برگزاری و وکالتنامه ها مورد در آگهی دعوت مجمع عمومی در خصوص زمان و مکان -

ود تا حضور مجمع عمومی با توجه به پراکندگی اعضاء در حوزه عمل، ترتیبی اتخاذ شقبول در 
.حداکثری اعضاء فراهم گردد

.گونه تغییر، کاهش یا افزایش دستور جلسه مجمع عمومی نوبت اول هر -
.استنوبت های بعدی ممنوع در 

15فاصله زمانی بین صدور آگهی و زمان برگزاری مجمع عمومی بجز روز انتشار حداقل-
.روز است40روز و حداکثر 



:نکات قابل توجه
دعوت مجمع عمومی به منظور رسیدگی به حساب ترازنامه و سود وچنانچه -

روز 10ند از زیان ساالنه باشد در دعوتنامه بایستی نوشته شود که اعضاء می توان
ن پیش از تشکیل مجمع عمومی در دفتر تعاونی حاضر و اطالعات الزم را در ای

.خصوص به دست آورند
اساسنامه سازمان، حداقل 3ماده 27قانون و بند 21راستای  اعمال ماده در -

س یک هفته پیش از پخش آگهی دعوت مجمع عمومی نسخه ای از پیش نوی
پس آگهی دعوت در اختیار سازمان تعاون روستایی محل تعاونی قرار گیرد و
از نهایی شدن آگهی دعوت و هنگام پخش آن نیز یک نسخه به سازمان 

.تحویل گردد
قید در صورتی که یکی از بندهای دستورکار مجمع عمومی که در آگهی دعوت-

ندی شده انتخاب هیأت مدیره و یا بازرس باشد، بایستی با رعایت زمان ب
 نویسی مناسب پیش از برگزاری مجمع عمومی نسبت به صدور آگهی برای نام

از نامزدهای واجد شرایط در سمت های فوق مطابق اساسنامه و آئین نامه 
شرایط احراز صالحیت مصوب در مجمع عمومی و در تعاونی هایی که آئین

تان اقدام نامه را تصویب ننموده اند به تشخیص اداره شهرستان یا مدیریت اس
.گردد



اقدامات الزم در روز برگزاری مجمع عمومی-ب
تقسیم وظایف برگزاری و نظارت بر امور جاری مجمع توسط هیأت مدیره، بازرس و-1

مدیرعامل براساس تعداد اعضاء شرکت یا اتحادیه
برگه های حضور غیاب اعضاء، برگه های رأی، صندوق)آماده کردن وسایل و مدارک الزم -2

درمحل برگزاری جلسه مجمع عمومی...( رأی، تابلو برای نوشتن، خودکار، ماژیک و
(  نفر3حداکثر وکالت  )و وکالت نامه ( دفترچه)نام نویسی اعضاء دارای گواهی عضویت -3

توسط مأموران هیأت مدیره و مدیرعامل در جلوی محل برگزاری جلسه مجمع با نظارت 
بازرس 

یق الزامی جهت شناسایی عضو عالوه بر گواهی عضویت کارت شناسایی معتبر برای تطب-
.است

.اعضاء یا وکالی آنان الزم است جلوی اسم خود و موکلین را امضاء نمایند-
.هنگام نام نویسی، برگه های رأی به اعضاء ثبت نام شده تحویل گردد-
تی عضو در مجمع عمومی اتحادیه ها نماینده حقیقی معرفی شده از سوی تعاونی عضو، بایس-

.تعاونی  زیرمجموعه باشد
 شود وکالت و نمایندگی حضور در مجمع و اعمال رأی به صورت مطلق و تام االختیار اعطا می-

.هد  شدو هرگونه ادعای بعدی عضو مبنی بر مقید و محدود بودن نمایندگی، پذیرفته نخوا
.  وی در مجمع ممنوع است( وکیل)حضور هم زمان عضو و نماینده -



جلسه مجمع عمومی توسط رئیس هیأت مدیره و در صورت غیاب-5
او توسط یکی از اعضاء هیأت مدیره و در صورتی که مقام دعوت 

.كننده سازمان باشد توسط رئیس سنی افتتاح مي شود

رئیس جلسه، نايب رئیس، منشي و سه نفر ناظر جهت حسن-6
د برگزاري، انتظام بخشیدن و ثبت مصوبات جلسه انتخاب خواهن

.  شد

با توجه به اينكه مديريت درست جلسه در برگزاري -(1)توضیح
مجمع از اهمیت بااليي برخوردار است اعضاء حاضر در جلسه 

:ايندوظیفه دارند اعضاء هیات رئیسه را با ويژگي هاي زير انتخاب نم

برخورداري از قاطعیت و قابلیت تصمیم گیری

معتمد اعضاء، منصف، شكیبا و بي طرف

داراي قدرت بیان

مقابلحفظ بي طرفي نسبت به نظرات طرف هاي 



وظايف و مسئولیت هاي هیأت رئیسه مجمع–( 2)توضیح 

در اختیار داشتن آگهي دعوت مجمع عمومی-

برگزاری جلسه با رعایت ترتیب دستورجلسه-

از تعداد اعضای تعاوني از طريق دريافت كتبي آمار كل اعضای اطالع -
تعاوني از مديريت تعاوني جهت تعیین رسمیت يافتن جلسه 

برگه هاي حضور و غیاب اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومیدريافت -

و بررسي اصل برگه هاي وكالتي براي حضور در جلسه از هیأت دريافت -
مديره تعاوني

برگه هاي رأي به تعداد اعضای حاضر در جلسه بر اساس فهرستدريافت -
حضور و غیاب

ه كسب اطالعات تكمیلي پیرامون جلس: )کارآمد و درست جلسهمدیریت -
مجمع از هیأت مديره تعاوني، مديريت زمان در خصوص بررسي پرسش ها، 

ابهام ها و پیشنهادهای دستور كار جلسه، مديريت جلسه در راستاي 
چارچوب دستورجلسه و قوانین و مقررات، جلو گیري از مطرح شدن موضوع

(خارج از دستورجلسه مجمع عمومی



ا چنانچه برخی نامزدها برای به دست آوردن سمت اصلی یا علی البدل هیأت مدیره ی*
بازرس، آرای مساوی کسب نمایند، انجام قرعه کشی یا رأی گیری میان افرادی که

.  رأی برابر آورده اند در اختیار مجمع خواهد بود

ی در صورتیکه نام یک نامزد در برگه رای تکرارشده باشد، صرفا یک رای محاسبه م*
.شود

تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی توسط منشي هیأت رئیسه مجمع و امضای آن *
جام ان( رئیس و در غیاب وی نايب رئیس، منشی و ناظران)توسط هیأت رئیسه مجمع 

.می گردد

در مواردی که به علت تعداد کم اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی ناظران انتخاب *
.نشوند، صورتجلسه مجمع به امضای کلیه اعضای حاضر در جلسه می رسد

س های تأيید شده، توسط رئیتحويل سه نسخه از صورتجلسه تنظیمي و پیوست*
یک )و سازمان تعاون روستایی حوزه عمل ( دو نسخه)مجمع به هیأت مديره تعاوني

(.  نسخه

:پیوست های همراه بر اساس دستور كار مجمع عمومی شامل موارد زیر می باشد*

برگه های حضور و غیاب اعضاء و نماينده ها*

گزارش کتبی هیأت مديره *

گزارش کتبی بازرس *

(ترازنامه و سود و زيان سال مالي مربوطه)صورت های مالی *

گزارش تغییرات اعضاء و سرمايه*

برنامه های مصوب*

بودجه مصوب*

آئین نامه ، شیوه نامه و دستورالعمل های مصوب*

سایر اسناد مصوب*



اقدامات الزم پس از برگزاري مجمع عمومی-ج

:مجمع عمومی عادی

چنانچه در جلسه مجمع عمومی هیأت  مديره جدید انتخاب شده باشد، بایستی در اولین فرصت 
اعضای هیأت  مديره جهت مشخص نمودن رئیس، نايب رئیس و منشي هیأت مديره و همچنین ادامه

.كار مديرعامل فعلي و يا انتخاب مديرعامل جديد تشكیل جلسه دهند

(از بین اعضای هیأت مديره به اتفاق مدير عامل)تعیین و معرفي صاحبان امضاهاي مجاز تعاوني 

تهیه مدارك ذيل مربوط به مجمع عمومي توسط رئیس هیات مديره و مديرعامل و ارسال آن به 
:یراتسازمان تعاون روستايي حوزه عمل جهت صدور تأییدیه برای اداره ثبت به منظور ثبت آگهي تغی

آگهي مجمع عمومي-

فهرست اسامي اعضاء حاضر در جلسه -

صورتجلسه مجمع عمومی-

گزارش عملكرد هیأت مديره-

گزارش عملكرد بازرس-

گزارش تغییرات اعضاء و سرمايه-

برنامه و بودجه مصوب-

ترازنامه و صورتحساب سود و زيان-

قبولي سمت انتخاب شدگان-

ل و صورتجلسه هیأت مديره مبني بر انتخاب رئیس، نايب رئیس، منشي هیأت مديره و مدير عام-
دارندگان امضای مجاز اسناد تعهدآور تعاوني

به سازمان تعاون روستايي محل طي نامه ای جهت ثبت آگهي تغییرات3ارسال مدارك  بند -4



:مجمع عمومی فوق العاده
تهیه مدارک ذیل مربوط به مجمع عمومی فوق العاده توسط رئیس هیأت

ت از مدیره و مدیر عامل برای ثبت آگهی تغییرات برای ارسال به اداره ثب
:طریق سازمان تعاون روستایی محل

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده-
فهرست اسامی اعضای حاضر در جلسه -
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده-
ادهاسناد مربوط به مصوبات مندرج در صورتجلسه مجمع عمومی فوق الع-

آئین نامه اصالحیه ثبت تشکیالت و مؤسسات9بر اساس ماده : توضیح*
و اصالحات بعدی آن، کلیه تغییرات در مورد 1337غیرتجاری مصوب سال 

اداره اساسنامه و اشخاصی که حق امضا دارند و اقامتگاه آنان ظرف یک ماه به
.ثبت شرکت ها اطالع داده شود



:ر باشدآگهی دعوت به مجمع عمومی ضمن درج تاریخ انتشار بایستی شامل موارد زی
نام تعاونی 

نوع مجمع عمومی
نوبت مجمع

(دستور جلسه باید شفاف و دقیق باشد)دستور جلسه 
تاریخ و ساعت برگزاری

و نشانی کامل آن برگزاری محل 
زمان و مکان بررسی وکالتنامه ها و صدور برگه حضور در مجمع

نحوه و مهلت نام نویسی نامزهای هیأت مدیره و بازرسان



...........تاريخ انتشار

..................شماره 

.......و شماره ثبت..... با شماره شناسه .....  شرکت... دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت آگهی 

د که بر نمایندگان گروه های تعاونی شرکت می رسان/ اساسنامه شرکت تعاونی به اطالع اعضا......ماده ...... در اجرای بند *
روز .......شرکت ساعت ............ هیأت مدیره، مجمع عمومی عادی نوبت ..... تاریخ .... اساس مصوبه جلسه شماره 

از کلیه اعضای شرکت تعاونی . برگزار خواهد شد.................واقع در ................. در محل ..................تاریخ ...............
اعت معرفی نامه نمایندگی گروه از شرکت، در تاریخ و س/ دعوت می شود با در دست داشتن مدرک عضویت.................... 

 توانند از ده اساسنامه اعضاء می.......  در ضمن به استناد تبصره یک ماده  . تعیین شده در محل یادشده حضور به هم رسانند
رسان روز پیش از تشکیل مجمع عمومی در دفتر کار شرکت حاضر و اطالعات الزم را در خصوص گزارش هیأت مدیره، باز

اساسنامه در ......همچنین براساس ماده . و ترازنامه و حساب سود و زیان و هر گونه حساب های دیگر کسب نمایند
ضو صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی به عللی میسر نباشد می تواند حق رأی خود را به موجب وکالت نامه به ع
همراه . ددیگری واگذار نماید در این صورت هیچ عضوی نمی تواند عالوه بر رأی خود بیش از سه رأی با وکالت داشته باش

.داشتن وکالت نامه و مدرک عضویت وکالت دهنده الزامی است
: دستور جلسه *
استماع گزارش هیأت مدیره، بازرسان و گزارش حسابرسی*
............طرح و تصمیم گیری در خصوص ترازنامه و سود و زیان سال مالی *
آن انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره برای مدت سه سال مالی طبق آئین نامه مصوب و شرایط مندرج در*
انتخاب بازرسان شرکت برای مدت یک سال مالی طبق آئین نامه مصوب*
......تصمیم گیری در مورد برنامه و بودجه سال مالی *
تعیین قسمتی از سرمایه شرکت جهت استرداد احتمالی سهام اعضاء*
تایید و تصویب میزان سرمایه و تعداد اعضاء شرکت*
تصمیم گیری در خصوص عملیات سال گذشته و تعیین خط مشی آتی شرکت*
*......................................................................................................................................
نایب رئیس هیأت مدیره / رئیس هیأت مدیره *



...........تاريخ انتشار

..................شماره 

ماره و ش..... با شماره شناسه ...  شرکت... آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  نوبت 
.....ثبت

 های نمایندگان گروه/ اساسنامه شرکت تعاونی به اطالع کلیه اعضا......ماده ..... در اجرای بند 
مع هیأت مدیره، مج..... تاریخ .... تعاونی شرکت می رساند که بر اساس مصوبه جلسه شماره 

در محل ..................تاریخ ...............روز .......شرکت ساعت ............ عمومی فوق العاده نوبت 
....................  از کلیه اعضای شرکت تعاونی . برگزار خواهد شد.................واقع در ................. 

ت، در معرفی نامه نمایندگی گروه از شرک/ دعوت می شود با در دست داشتن دفترچه عضویت 
همچنین براساس ماده . تاریخ و ساعت تعیین شده در محل یادشده حضور به هم رسانند

حق رأی اساسنامه در صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی به عللی میسر نباشد می تواند......
اند خود را به موجب وکالت نامه به عضو دیگری واگذار نماید در این صورت هیچ عضوی نمی تو

همراه داشتن وکالت نامه و مدرک. عالوه بر رأی خود بیش از سه رأی با وکالت داشته باشد
.عضویت وکالت دهنده الزامی است

:  دستور جلسه 
اساسنامه.............................. تغییر ماده یا مواد 

..................بررسی و تصمیم در مورد ادغام در شرکت تعاونی 
بررسی و تصمیم گیری در مورد انحالل شرکت



:در تنظیم صورتجلسه های مجامع عمومی بایستی نکات زیر درج گردد
نام تعاونی

(عادی، فوق العاده، عادی به طور فوق العاده)نوع مجمع عمومی 

نوبت مجمع

تاریخ دعوت به مجمع

زمان برگزاری

محل برگزاری

مقام دعوت کننده

(اصالتٌا و وکالتٌا)تعداد حاضران 

تعداد کل اعضای تعاونی

دستور جلسه

اعضای هِیأت ِرئیسه مجمع

خالصه مذاکرات با ذکر تصویب یا عدم تصویب هر یک از موارد دستور جلسه به
(در صورت رأی گیری کتبی)ترتیب و با قید تعداد آراء 

اءنتیجه انتخابات با ذکر نام منتخبان به ترتیب اصلی و علی البدل و تعداد آر

ساعت پایان جلسه

امضای هیأت رئیسه با ذکر نام و نام خانوادگی و سمت 



 فهرست اسامی حاضرا  در جلسه مجمع عمومی عادی نوبت ... تاری  ... شرکت تعاونی ...

 

 

 

 ر ی  مجمع               نای  ر ی  مجمع                منشی مجمع                       نا را :

   
 

 

          

         

 

      

      

      

    

   

     

     

      

   

      

     

      

    

     

        

     

          

             

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           



 نمونه بر  ر ی 

 

  شماره بر  ر ی

 بر  ر ی انتخابات اعضای هی ت مدیره / بازرسا  در مجمع عمومی  

 تاری                                         شرکت تعاونی                 

 نام و نام خانوادگی نامزد  بازر  ردی  نام و نام خانوادگی نامزد  هی ت مدیره ردی 

      

      

     

     

     

    

    

 

*                                                                                              :

 .                                                          

.                                                        ** 



نمونه وکالتنامه برای اعضای شرکت تعاونی

شماره ..............صادره.........شماره شناسنامه...........متولد.............   نام پدر..............نام خانوادگی...................نام : موکل*
......................به نشانی................عضویت

*
شماره ..............صادره.........شماره شناسنامه...........متولد.............   نام پدر..............نام خانوادگی...................نام : وکیل*

......................به نشانی................عضویت
*
قانون شرکت های تعاونی به عضو وکیل جهت حضور در 8اعطای وکالت از سوی عضو موکل مطابق ماده : مورد وکالت*

ف و   تصمیم گیری و حق رأی توسط عضو وکیل از طر.................. شرکت تعاونی ............. تاریخ.............. مجمع عمومی 
.عضو موکل

ت می باشد که عضو شرک..............خانم/ عضو  شرکت تعاونی و دارنده مشخصات فوق به آقای............ بدینوسیله  اینجانب*
سبت شرکت حضور یافته و به وکالت از اینجانب ن............  تاریخ ............  وکالت می دهم تا از طرف من در مجمع عمومی  

.ودبه دستور جلسه مطروحه در مجمع عمومی تصمیم گیری نموده و  رأی دهد و از این بابت رأی ایشان رأی من خواهد ب
*
نام و نام خانوادگی مسئول بررسی اسناد نام و نام خانوادگی وکیل               نام و نام خانوادگی موکل          *

و 
موضوعکننده اقدام 

امضا                                امضا                                                                          امضا                                *
مهر شرکت

*
.جهت تکمیل این برگه، ارائه اسناد هویتی و نیز عضویت در تعاونی از سوی موکل و وکیل الزامی است*: *
 شود و این وکالت نامه در دو نسخه تنظیم شده که یک نسخه از آن جهت استفاده در مجمع عمومی به وکیل ارائه می**: *

.نسخه دیگر به عنوان سند مجمع عمومی در شرکت باقی می ماند



"نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی"

...شرکت تعاونی ...  نوبت .../.../...  صورتجلسه مجمع عمومی عادی   
....و شماره ثبت ...... با شناسه ملی 

ر د....  تاریخ .... بنابر آگهی دعوت شماره ....  شرکت تعاونی ... جلسه مجمع عمومی عادی نوبت *
نفر کل اعضای شرکت..... نفر عضو از ....  با حضور.... در محل  .../.../... تاریخ ...   روز .... ساعت 

وی با اعالم رسمیت جلسه از س. اساسنامه رسمیت یافت..... تشکیل و جلسه به استناد ماده 
ر جلسه  مدیره، برای انتخاب رئیس، نایب رئیس، منشی و سه نفر ناظر از بین اعضاء حاضر دهیأت

یس به سمت نائب رئ..................  به سمت رئیس مجمع و ............ رأی گیری انجام شد و در نتیجه 
به سمت ...................... -3-2....................... -1به سمت منشی مجمع و ............... و

رح زیر ناظران مجمع عمومی عادی انتخاب شدند و تحت ریاست رئیس انتخابی دستور جلسه به  ش
:مطرح و به تصمیم گیری گذاشته شد

پس از ارائه گزارش حسابرسی و گزارش هیأت مدیره و بازرسان از عملکرد شرکت و -الف*
شرکت مطرح شد و کلیه ارقام و مواد ترازنامه و حساب سود و زیان سال.... صورت های مالی سال 

.و به امضاء هیأت رئیسه مجمع عمومی رسید......  یادشده تصویب 
برآورد هزینه ها : ریال شامل............................. در مجموع مبلغ ......... اقالم بودجه سال مالی -ب*

ریال و هزینه های سرمایه ای مبلغ ............................... مبلغ                         ریال، درآمدها مبلغ 
برگ مطرح و تصویب شد و اجازه ............. ریال طبق صورت ریز تنظیمی در ........................... 

زوم در ضمن به هیأت مدیره اختیار داده شد در صورت ل. اجرای آن به هیأت مدیره شرکت داده شد
درصد از هر قلم هزینه را کسر و به یک قلم یا اقالم دیگر هزینه ها در همان عامل 10حداکثر تا 

.اضافه نماید
:                                ناظراننايب رئیس مجمع        منشي مجمع    رئیس مجمع      *



ريال و تعداد ......................... ريال به مبلغ ....................... سرمايه شركت از مبلغ -پ
.نفر تغییر يافته است................. نفر به............... اعضاء از 

جه چون مدت خدمت بازرسان پايان يافته بود، براي انتخاب بازرسان رأي گیری شد در نتی-ت
:  اعضاء

امضاء        ........................... و مدرك تحصیلي ............. با شماره ملی ......................           -1

امضاء        ........................... و مدرك تحصیلی ............ با شماره ملی ..................               -2

.به عنوان بازرسان تعاونی براي مدت يك سال مالي انتخاب شدند

اب چون مدت خدمت اعضاء هیأت مديره اصلي و علي البدل به پايان رسیده بود براي انتخ-ث
:پنج عضو اصلي هیأت مديره و دو عضو علي البدل رأي گیری شد و در نتیجه اعضای

امضاء             ........................... و مدرك تحصیلي ............. با شماره ملی .................          -1

امضاء                 ........................... و مدرك تحصیلی ............. با شماره ملی ..............           -2

امضاء               ........................... و مدرك تحصیلي ............. با شماره ملی ................          -3

امضاء        ........................... و مدرك تحصیلي ............. با شماره ملی ...............          -4

امضاء              ........................... و مدرك تحصیلي ............. با شماره ملی ................         -5

به سمت اعضاي اصلي هیأت مديره و 

امضاء                ........................... و مدرك تحصیلي ............. با شماره ملی ......................           -1

امضاء              ........................... و مدرك تحصیلي ............. با شماره ملی ......................           -2

.به سمت اعضاي علي البدل هیأت مديره براي مدت سه سال مالي انتخاب شدند

.مبلغ         ريال جهت استرداد احتمالي سهام اعضاء در نظر گرفته شد-ح

ريال وام ............................... به هیأت مديره و مدير عامل اختیار داده شد تا سقف مبلغ -د
دریافت ................................ از بانك                      و ساير بانك ها و مؤسسات مالي جهت 

.    نمايد

:                                مجمع       نايب رئیس مجمع        منشي مجمع       ناظرانرئیس 



مورد تأیید مجمع عمومی قرار گرفت و به ................... عملیات شرکت در سال مالی-ذ
عاونی را هیأت مدیره اختیار دادند که با لحاظ نمودن صرفه و صالح تعاونی، خط مشی آتی ت

ع بر مبنای اساسنامه و قوانین و مقررات موجود تعیین و بر اساس مواردی که برای رف
.نیازهای مشترک اعضاء ضروری تشخیص بدهند عمل نمایند

-ر

-ز

رتجلسه ضمن تأیید صو........... چون موضوع دیگری در دستور جلسه نبود، جلسه در ساعت 
رگ ب................ فهرست اسامی حاضران نیز به تعداد . و پیوست های مربوطه پایان یافت

.  پیوست می باشد

منشي مجمع   نايب رئیس مجمع     رئیس مجمع    
:                                ناظران



"نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی"

...نوبت        شرکت تعاونی  .../.../...     صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده  
....و شماره ثبت ...... با شناسه ملی 

اریخ ت.... بنابر آگهی دعوت شماره ...................... شرکت تعاونی... جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت 
نفر کل اعضای شرکت..... نفر عضو از ....  با حضور.... در محل  .../.../... تاریخ ...   روز .... در ساعت ....  

یأت مدیره، با اعالم رسمیت جلسه از سوی ه. اساسنامه رسمیت یافت..... تشکیل و جلسه به استناد ماده 
ی انجام شد برای انتخاب رئیس، نایب رئیس، منشی و سه نفر ناظر از بین اعضاء حاضر در جلسه رأی گیر

-2........................... -1منشی و ...............  نائب رئیس،.................. به سمت رئیس، ............ و در نتیجه 
به  سمت ناظران مجمع عمومی فوق العاده انتخاب ............................... -3.........................                    

:شدند و تحت ریاست رئیس انتخابی جلسه به شرح زیر برگزار شد
:پس از ارائه گزارش هیأت مدیره درباره دستورجلسه، موارد زیر به تصویب رسید-الف

تغییر................ به / رأی، حذف گردید... رأی موافق از .... اساسنامه با  .............................. ماده یا مواد 
.به اساسنامه اضافه شد...... یافت و ماده یا مواد 

رأی به ..... ز رأی ا........همراه با قبول مطالبات بستانکاران، با ....... ادغام شرکت تعاونی با شرکت تعاونی 
.نرسید/ تصویب رسید

أت نرسید و با رأی گیری از میان نامزدهای هی/رأی به تصویب رسید.... رأی از ...... انحالل شرکت با 
-5...........................-4...............................-3..........................-2................... -1تصفیه، 

ه اداره برای مدت سه سال به سمت هیأت تصفیه جهت تصفیه امور شرکت و اعالم ب............................... 
.      ثبت محل انتخاب گردیدند

ت های چون موضوع دیگری جزو دستور جلسه نبود، جلسه ساعت       ضمن تأیید صورتجلسه و پیوس
.   در ضمن فهرست اسامی حاضران به تعداد              برگ پیوست می باشد. مربوطه پایان یافت

:  ناظرانرئیس مجمع                           نایب رئیس مجمع                منشی مجمع     



نمونه معرفی نامه

:شماره

:تاریخ

.................اتحادیه تعاونی 

فوق العاده/ معرفی نماینده جهت شرکت در مجمع عمومی عادی: موضوع

باسالم و احترام

فوق العاده تاریخ /بازگشت به آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
...................  تاریخ ........ و بر اساس مصوبه جلسه شماره ..................  

با شماره ملی ....................... خانم /هیأت مدیره، بدینوسیله آقای
و به عنوان نماینده تام االختیار این تعاونی جهت شرکت.............................. 

..............................  فوق العاده تاریخ / اعمال رأی در مجمع عمومی عادی
.به حضور معرفی می گردد

اتحادیه تعاونی/ نائب رئیس هیأت مدیره شرکت/ رئیس

مهر تعاونی



 فهرست اسامی حاضرا  در جلسه مجمع عمومی عادی نوبت ... مور  ...  ات ادیه تعاونی ...

 

   
 

 

 /        

        

       

    

      

    

      

     

       

   
   

 

               

    

      

      
    

     
 

       
    

    
  

     
    

         

    

    

      

    

   

     
     

      

  
   

   
  

  
  

  
   

   
  

  
  

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

 

 ر ی  مجمع               نای  ر ی  مجمع                منشی مجمع                       نا را :



 نمونه وکالتنامه برای اعضای ات ادیه تعاونی

 

        /        ...................                ................            ................   موکل: 
......................       

 

     /        ...................                ................            ................   وکیل: 
......................      

 

                                                                       مورد وکالت: 
   ..................                .............      ..............                            

.                                                  
                        ................                   .............         /               
                                          ............              ..............        /    
                                                       .........        ............            

.                                                           
 

 نام و نام خانوادگی موکل                                   نام و نام خانوادگی وکیل                               نام و نام خانوادگی مس ول بررسی اسناد و اقدام کننده موضوع

   

   

         امضا                                                                          امضا                                                                    امضا                                مهر شرکت

 

.                                                                                          :* 
                                                                                        :**

.                                                                         



 

 جدول اسامی  وکال و موکلین

 وکالتنامه نام موکل نام وکیل ردی 

 تاری  شماره

  

 

    

   

   

 

  

    

   

   

 

  

    

   

   

 

  

    

   

   

  

 

    

   

   

 

  

    

   

   

 

  

    

   

   

 

 امضا    نام و نام خانوادگی تنظیم کننده و مس ول اقدام

 

 امضا   ر ی / نای  ر ی  هیات مدیره                                        

   

 امضا         مدیر عامل

 

  مهر شرکت



   نمونه بر  ر ی  

 

 شماره بر  ر ی

 بر  ر ی انتخابات اعضای هی ت مدیره / بازرسا  در مجمع عمومی  

 تاری          ات ادیه  تعاونی                 

 نام شرکت/ ات ادیه  نامزد  بازر  ردی  نام شرکت/ ات ادیه  نامزد  هی ت مدیره ردی 

      

      

     

     

     

    

    

 

*                                                                                                 :

 .                                                             

.                                                            :** 



"نمونه صورتجلسه مجمع عمومي عادي اتحادیه"

اتحاديه       ..... نوبت .../.../...  صورتجلسه مجمع عمومي عادي 

....  .............بنابر آگهی دعوت در تاریخ .................... اتحادیه ..............جلسه مجمع عمومی عادی نوبت 
عضو اتحادیه.............نماینده اعضاء از تعداد کل................ با حضور ............. در محل................ ساعت

هیأت .... ، ...با اعالم رسمیت جلسه از طرف . اساسنامه رسمیت یافت..... تشکیل و جلسه با استناد ماده 
ضای اتحادیه نفر ناظر از بین نمایندگان اع... مدیره برای انتخاب رئیس، نایب رئیس و یک نفر منشی و 

ائب به سمت ن....................... به سمت رئیس، ....................... حاضر در جلسه رأی گیری شد و در نتیجه 
-3......................... -2........................ -1به سمت منشی مجمع و افراد  ..............  رئیس،  

  .....................
ه به شرح به سمت ناظران مجمع عمومی عادی انتخاب شدند و تحت ریاست رئیس انتخابی، دستورجلس

.زیر مطرح و تصمیم گیری شد
ود و پس از ارائه گزارش هیأت مدیره و بازرسان، عملیات ترازنامه، گزارش حسابرسی وحساب س-الف

ویب اتحادیه مطرح و کلیه ارقام و مواد ترازنامه و حساب سود و زیان سال یادشده مورد تص... زیان سال
.و تأیید مجمع قرار گرفت و به امضاء هیأت رئیسه مجمع عمومی رسید

برآورد هزینه ها مبلغ                         : ریال شامل.......................... در مجموع مبلغ...... اقالم بودجه سال مالی-ب
ریال طبق صورت ریز .................... ریال و هزینه های سرمایه ای مبلغ.................... ریال، درآمدها مبلغ

.  شدبرگ مطرح شد و به تصویب رسید و اجازه اجرای آن به هیأت مدیره اتحادیه داده...  تنظیمی در 
درصد از هر قلم هزینه را کسر و 10در ضمن به هیأت مدیره اختیار داده شد در صورت لزوم حداکثر تا 

.به یک قلم یا اقالم دیگر هزینه ها در همان عامل اضافه نماید
:                                رئیس مجمع                نایب رئیس مجمع            منشی مجمع                ناظران



تعاونی ..... ریال و تعداد اعضاء از ........................ ریال به مبلغ .............................. سرمایه اتحادیه از مبلغ-پ
.یافته است.............. تعاونی............. به
:چون مدت خدمت بازرسان پایان یافته بود، برای انتخاب بازرسان رأی گیری شد و در نتیجه تعاونی های-ت
و مدرک ................. دارای شماره ملی ............... خانم/با نمایندگی آقای.............. با شناسه ملی ......................  -1

امضاء        ........................... تحصیلی 
و مدرک ................. دارای شماره ملی ............... خانم/با نمایندگی آقای.............. با شناسه ملی ......................  -2

امضاء        ........................... تحصیلی 
.به عنوان بازرسان اتحادیه برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند

یأت عضو اصلی ه... چون مدت خدمت اعضای هیأت مدیره اصلی و علی البدل به پایان رسیده بود برای انتخاب -ث
:عضو علی البدل رأی گیری شد و در نتیجه تعاونی های... مدیره و 

و مدرک ................. دارای شماره ملی ............... خانم/با نمایندگی آقای.............. با شناسه ملی ......................  -1
امضاء        ........................... تحصیلی 

و مدرک ................. دارای شماره ملی ............... خانم/با نمایندگی آقای.............. با شناسه ملی ......................  -2
امضاء        ........................... تحصیلی 

و مدرک ................. دارای شماره ملی ............... خانم/با نمایندگی آقای.............. با شناسه ملی ......................  -3
امضاء        ........................... تحصیلی 

و مدرک ................. دارای شماره ملی ............... خانم/با نمایندگی آقای.............. با شناسه ملی ......................  -4
امضاء        ........................... تحصیلی 

و مدرک ................. دارای شماره ملی ............... خانم/با نمایندگی آقای.............. با شناسه ملی ......................  -5
امضاء........................... تحصیلی 

:                               رئیس مجمع                نایب رئیس مجمع            منشی مجمع                ناظران



:  به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره و تعاونی های
دارای شماره ملی ............... خانم/با نمایندگی آقای.............. با شناسه ملی ......................  -1

امضاء        ........................... و مدرک تحصیلی ................. 
دارای شماره ملی ............... خانم/با نمایندگی آقای.............. با شناسه ملی ......................  -2

امضاء        ........................... و مدرک تحصیلی ................. 
.به سمت اعضای علی البدل هیأت مدیره برای مدت سه سال مالی انتخاب شدند

.ریال جهت استرداد احتمالی سهام اعضاء در نظر گرفته شد............ مبلغ-ح
و ..... .........ریال وام از بانک.....................به هیأت مدیره و مدیر عامل اختیار داده شد تا سقف مبلغ-د

.    دریافت نماید...........................................سایر بانک ها و مؤسسات مالی جهت 
ه مورد تأیید مجمع عمومی قرار گرفت و به اتفاق آراء ب................ عملیات اتحادیه در سال مالی-ذ

اسنامه هیأت مدیره اختیار دادند که هر طور صالح بداند خط مشی آتی اتحادیه را بر مبنای مقررات اس
خیص و قوانین و مقررات موجود تعیین و مواردی را که برای رفع نیازهای مشترک اعضاء ضروری تش

.بدهند به انجام رسانند
-ر

ضمن تأیید صورتجلسه و ............... چون موضوع دیگری در دستورجلسه نبود جلسه ساعت
.  ت می باشدبرگ پیوس....... در ضمن فهرست اسامی حاضران به تعداد. پیوست های مربوطه پایان یافت

:                    ناظرانمنشی مجمع     نایب رئیس مجمع         رئیس مجمع      



...........تاريخ انتشار

"نمونه صورتجلسه عدم رسمیت جلسه مجمع عمومی نوبت اول"

اتحاديه تعاوني / صورتجلسه عدم رسمیت جلسه مجمع عمومي نوبت اول شركت
..................

براساس آگهي دعوت .........اتحاديه تعاوني / جلسه مجمع عمومي نوبت اول شركت
در محل ............ تاریخ .............روز .............در ساعت , .............تاریخ

نفر كل .........نماينده عضو از مجموع / نفر................با حضور تعداد ...........................
..............  اتحاديه یادشده تشكیل شد ولي جلسه به استناد ماده / اعضاء شركت

اساسنامه به علت عدم حضور حداقل نصف به عالوه يك اعضاء در جلسه رسمیت نیافت و 
جلسه نوبت دوم مطابق با مفاد اساسنامه موكول به انتشار آگهي دعوت مجمع عمومي 

.پایان يافت.......جلسه در ساعت . گرديد

:اسامي حاضران به شرح زير مي باشد

امضاء يا اثر رديف    نام و نام خانوادگي       شماره عضويت      شماره ملی 
انگشت 

                 .......................    ...................        ..................................     ........
................

                 .......................    ...................        ..................................     ........
................

                 .......................    ...................        ..................................     ........
................

                 .......................    ...................        ..................................     ........
................



پذیرش سمت اعضای اصلي هیأت مديره

........تاریخ

....................  -3.............دارای شماره ملی................... -2................... دارای شماره ملی ................ -1اينجانبان 
دارای ..................... -5....................... دارای شماره ملی .......................... -4.......................... دارای شماره ملی 

شركت تعاوني ..................تاریخ  ............كه در جلسه مجمع عمومي عادي نوبت .................... شماره ملی
. به سمت اعضای اصلي هیأت مديره انتخاب شده ايم با امضاء ذيل، پذیرش سمت خود را اعالم مي نمائیم............... 

قانون 144و اصل 1350قانون شرکت های تعاونی مصوب 146و 53، 51همچنین اقرار می نماییم که مشمول مواد
.اساسی نمی باشیم

امضاء............................ -1

امضاء ............................ -2

امضاء .......................... -3

امضاء ........................... -4

امضاء........................... -5

سمت اعضای علي البدل هیأت مديرهپذیرش 
........تاریخ

كه در جلسه ............ دارای شماره ملی .................... -2............... دارای شماره ملی ................ -1اينجانبان 
به سمت اعضای علي البدل هیأت ............... شركت تعاوني ..................تاریخ  ............ مجمع عمومي عادي نوبت 

واد همچنین اقرار می نماییم که مشمول م. مديره انتخاب شده ايم با امضاء ذيل، پذیرش سمت خود را اعالم مي نمائیم
.قانون اساسی نمی باشیم144و اصل 1350قانون شرکت های تعاونی مصوب 146و 53، 51

امضاء............................ -1

امضاء ............................ -2



: ..............تاريخ

پذیرش سمت بازرسان

.............. دارای شماره ملی.................... -2............... دارای شماره ملی................ -1اينجانبان 
به ............... شركت تعاوني ..................تاریخ  ............ كه در جلسه مجمع عمومي عادي نوبت 

همچنین اقرار می . سمت بازرس انتخاب شده ايم با امضاء ذيل، پذیرش سمت خود را اعالم مي نمائیم
قانون اساسی 144و اصل 1350قانون شرکت های تعاونی مصوب 146و 53، 51نماییم که مشمول مواد 

.نمی باشیم

امضاء............................ -1

امضاء ............................ -2

: ..............تاريخ

پذیرش سمت مدير عامل

تاریخ  به سمت ............ كه در جلسه هیأت مديره به شماره ............... فرزند ................ اينجانب 
به طور موظف انتخاب شده ام با امضاء ذيل پذیرش سمت خود .................. مدير عاملي شركت تعاوني 

قانون شرکت های تعاونی 146و 51،53همچنین اقرار می نمایم که مشمول مواد . را اعالم مي نمايم
.قانون اساسی نمی باشم144قانون تجارت و اصل 126، ماده 1350مصوب 

نام و نام خانوادگي              تاريخ                   امضاء



انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان-1
تصویب صورتهای مالی-2
کاهش یا افزایش سرمایه -3
هر نوع تغییر در اساسنامه-4
انحالل و نحوه تصفیه-5

ادغام با شرکت-5



هر یک از اعضای هیأت مدیره و بازرسان و مدیر عامل به مجمع عمومی -127ماده 
ه هزار گزارش خالف واقع بدهد به حبس تادیبی از سه ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از د

.ریال تا یک صد هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد

حسابرساني كه درباره نتیجه حسابرسي شركت–129ماده 

ي از يا اتحاديه تعاوني گزارش خالف واقع بدهند به حبس تأديب
شوندشش ماه تا يكسال محكوم مي 



































من اهلل توفیق


