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 تعاون در ده کشور موفق  مروری بر برخی ابعاد حوزه

ها در کشوورهوا   شناخت و بررسی ابعاد گوناگون تعاونی
ها  نظر  و عملوی ووو  توعواون  و وت  دارا  بنیان

سنجی و الگوگیر  آن ا در حووه  توعواون کشوور  بومی
هوا  آنو وا امور   منظور بقا، استمرار و تداوم فعالیوت به

ضرور  است؛ ابعاد  نظیر چارچوب وانوونوی، چوارچووب 
مالیاتی و تأمین مالی؛ که در این میان به استناد فرموایو  

اندرکاران کنونی حوه  تعاون کشور، تأمین موالوی و  دست
هوا   ترین دغدغه ها، اه م م ها  الهم تعاونی  ذب سرمایه
 شود.  ها برشمرد  می مدیران تعاونی

ها و  ها  سنتی تأمین و  ذب منابع مالی، محدودیت روش
هوا و  هایی که با چوالو  مشکالت بسیار  را برا  تعاونی

بحران حیات در دوران  دید روابت موا ه هستند، ایوجواد 
و وود  نمود  است. در همین راستا و نیز در پی تغییرات بوه

ها   ها  تجارت و مبادله، تعاونی آمد  در ابعاد   انیِ شیو 
اند تا با ایجاد اصالحاتی در  المللی در صدد برآمد  موفق بین

ها  ساهمانی خود، ساختارها  نوینی را   ت غلبه بر  مدل
ها  مدل سنتی و پاسخگویی به موقوتوتویوات  محدودیت

شرایط  دید تجربه نمایند. بر همین اساس نوشتار حواضور 
هوا،  ها  ساهمانی تعواونوی وصد دارد ضمن بیان انواع مدل

ترین  ها، مرور  بر  م م تأمین مالی تعاونی  انواع استراتژ 
ها  مرتبط تعاونِ د  کشور دنیا: ایواالت موتوحود   حوه 

آمریکا، کانادا، استرالیا، فرانسه، هلند، آلوموان، دانوموار ، 
مالز ، هند و آفریقا   نوبی، چگونگی تأمیون موالوی و 

صورت ا مالی مورد اشوار   ها در ایران را به نقدینگی تعاونی
 ورار دهد. 

هر چند که کتاب مر عِ تو ویوه ایون ساهد  خاطرنشان می
باشد و نوشتارهایی با  نوشتار، مربوط به هفت سال پی  می

تر توسط اندیشکود  توعواون و  موضوع تأمین مالی، پی 
همین نویسند  ت یه شد  لیکن نویسند  بر آن بود  که بوا 
نگارش و تمرکز بر خالصه کتاب مذکور با تو ه به رویکرد 

ا  آن در کشورها  منتخب و در نو وایوت بویوان  مقایسه
وضعیت آن در داخل کشور، اهمیت این موضوع را موجوددا  

 به مسئوالن و مدیران حوه  تعاون، متذکر نماید.
 

 

 هاهایسازمانیتعاونی.انواعمدل9

 5هوا،  ها  مدل سنتی تعواونوی در این بخ ، اهم ویژگی
هوا بوه  شدن تعواونوی ها و رویکرد تبدیل مدل نوین تعاونی

محور، مورد اشار  ورار خواهد گورفوت؛  ها  سرمایه شرکت
نکته وابل تو ه اینکه هر چند با اصالحاتی در مدل سنتوی 

، بجا  تبدیل کامل 6تا  2ها   و با بکارگیر  یکی اه مدل
هوا  سونوتویِ  محور، محدودیت ها به مدل سرمایه تعاونی

شود و روند تأمویون موالوی  مربوط به حق مالکیت کم می

توانند  شود، لیکن ساختارها   دید می ها تس یل می تعاونی
هایی را به ساهمان تحمیل نمایند اه  مله اینکه اعتا  هزینه

ممکن است مجبور به تس یم سود و در نو وایوت حوق 
گذاران خار ی )که لوزوموا   مالکیت و نظارت خود با سرمایه

 عتو تعاونی نیستند( شوند.
 

 

 هایسنتی.تعاونی9.9

ها  سنتی، فارغ اه تعداد س امی که اعتا دارنود،  در تعاونی
باشد؛ حق مالکیت در آن ا  هر عتو دارا  یک حق رأ  می

محدود به اعتا بود  و وابل انتقال، وابل افزای  و باهخرید 
نیست. همچنین سود و عایدات شرکت بر اساس نسوبوت 

ها  شرکت، بین آنو وا توقوسویوم  حمایت اعتا اه فعالیت
ها با تو ه به ساختار سنتی خوود،  شود. این دسته تعاونی می

ها  مالی و نظارتی موا ه هستند و توأمویون  با محدودیت
گذار  مستقویوم،  مالی در آن ا به یکی اه سه روشِ سرمایه

گذار  مجدد ماهاد برگشتیِ اعتا و دریافت وام اه  سرمایه
 پذیرد. ن ادها  مالی انجام می

   
 گذارینسبیهایسرمایه.تعاونی1.9

ها، محدود به اعتا بود   حقوق مالکیت در این دسته تعاونی
و وابل انتقال، باهخرید و یا افزای  نیست. تأمین مالوی در 

ا  کوه دارنود،  آن ا تن ا اه طریق اعتا و به نسبت سرمایه
 پذیرد.  صورت می

 

 گذارسرمایه–هایعضو.تعاونی9.9
ها محدود به اعتا و حامیانشان  عتویت در این نوع تعاونی

باشد و حق عتویت در آن ا وابل انتقال و بواهخوریود  می
باشد؛ باهگشت سرمایه به اعتا بر حسب نسبت س وام  نمی

ها  تعاونی تووهیوع  به عالو  میزان حمایت آن ا اه فعالیت
 شود. می

 

 هاینسلجدید.تعاونی1.9 
ها در اواخر دهه پایانی ورن بیستوم و در پوی  این تعاونی

ها و در پی پاسخ بوه  افزای  مشکالت تأمین مالی تعاونی
ها  سنتی، تشکویول و تووسوعوه  ها  تعاونی محدودیت

 اند.  یافته
و ود س ام ممتاه و س ام حق واگذار  یوا توحوویول دو 

ها   ها  نسل  دید نسبت به تعاونی اساسی تعاونی  ویژگی
شوند؛ س ام ممتاه، امکوان دعووت اه  سنتی، برشمرد  می

گذار  در ایون دسوتوه  افراد غیرعتو را به منظور سرمایه
آورد. بر اساس س ام حق واگوذار  یوا  ها فراهم می تعاونی

حق تحویل، نیز س امداران موظفند بخ  مشوخوصوی اه 
محصوالت خود را طی یک دور  همانی معین )بور اسواس 
ورارد منعقدشد ( به تعاونی باهگردانند؛ تعاونی نیز در مقابل 
موظف به دریافت محصوالت و باهیابی بورا  آنو واسوت. 

ساهد این س ام، به تولیدکنونودگوان وا ود  خاطرنشان می
 باشد. شرایط با تأیید هیأت مدیر ، وابل انتقال و مبادله می

   
هاییباواحدهایمستقلدارایسرمایهه.تعاونی1.9

 درحالافزایش

ها این است که با تشکیل ائتوال   ویژگی عمد  این تعاونی
گیر  اعتماد، به طور غیرمستقیم، منابع مالی الهم  و شکل

کننود؛ در ایون نووع  برا  ادامه فعالیت خود را کسب می
گذاران، حق مالکیت را با تشکیول یوک  ها، سرمایه تعاونی

واحد حقووی مستقل و مجزا که تمام یا بخشی اه آن بوه 
 کنند.  تعاونی تعلق دارد، اخذ می

 

 گذارسرمایه–هایسهامی.تعاونی3.9

ها، سرمایه س ام افراد غیرعتوو را بودون  این نوع تعاونی
کونود و  محور  ذب می ها  سرمایه شدن به شرکت تبدیل
گذاران غیرعتو در کنار اعتوا  توعواونوی، حوق  سرمایه

هوا،  کنند. فلذا در این نووع توعواونوی مالکیت دریافت می
شوند که مموکون اسوت  ها  مختلف س ام ایجاد می گرو 

حقوق متفاوتی اه  نبه نرخ باهگشت، تحمل ریسک، میزان 
کنترل، وابلیت باهخرید و وابلیت انتقال برا  دارند  آن بوه 

 همرا  داشته باشند. 
ها، برا  تأمین منابع مالی مورد نیواه خوود  این نوع تعاونی
گذاران خار ی، س ام ممتاه  را با توعویویون  برا  سرمایه
 کنند.   صادر می  شرایط ویژ 

 
 

 محورهایسرمایهشدنبهشرکت.تبدیل1.9
 

محور، نوعوی رویوکورد  ها  سرمایه شدن به شرکت تبدیل
گیرد ساختار ساهموانوی  خرو ی است که تعاونی تصمیم می

را که در آن اعتا مالک نبود  و کنترل شرکت را در دسوت 
ندارند، بکار گیرد. اغلب، این نوع رویکرد، تجدید ساخوتوار 

شود که در والب آن، حق عتویت تعاونی به حوق  گفته می
مالکیت س ام عاد  نامحدود در چارچوب سواخوتوار یوک 

 شود. نویسی عمومی تبدیل می شرکت تجار  ضمن پذیر 
 

 

 هاتأمینمالیتعاونی.انواعاستراتژی1

 



2  

 

 بولتنسیاستیتعاون
 93شماره-9911زمستان

شود که الزاموا   ها اتخاذ می سه نوع استراتژ  توسط تعاونی
ها نیسوت  منوط به بکارگیر  یک نوع اه آن ا توسط تعاونی

هوا  و بسته به شرایط و مووعیت تعاونی، امکان تغییر در آن
توان به طور دویق عنوان نمود که کدام یک  است فلذا نمی
ها ب ترین گزینه است. لیکن نکته م م آن  اه این استراتژ 

ها  اتخاذشد ، به خوبوی اه  است که هر یک اه استراتژ 
 ها مشخص شوند. سو  اعتا  تعاونی، در  و ماهیت آن

 

هوا   وسیله انواع توعواونوی این استراتژ  به.سنتی:1.9
شوود و مشوتومول بور  سنتی و غیرسنتی بکار گرفته می

 ها  هیر است: روش
 تأمین مالی اه طریق بانک و سایر ن ادها  مالی؛ 
   س ام بوه ارهش  -س ام اعتا )سرمایه س ام عاد

اسمی(: هر عتو بر مبنا  شرایط عتویت باید تعداد 
معینی اه س ام را خریدار  کند؛ س ام بر موبونوا  

بواشود و در  ارهش اولیه )اسمی( وابل باهخرید موی
تر موارد، ارهش این نوع س ام وابول افوزایو   بی 

بایست ارهش اسمی، شرایط  نیست؛ در این روش می
نواموه  باهپرداخت و توهیع سود در وانوون و اسواس

 شرکت تعیین شود.
 نیافته، ذخائور: بوخوشوی اه  سرمایه س ام تخصیص

عایدات خالص تعاونی، به منظور افزای  سورموایوه 
شود فلذا این روش، مستلزم کسب  تعاونی، ذخیر  می

سود توسط تعاونی است؛ در این روش میزان و وهی 
که در نظر است به طور سالیانه به عنوان ذخیور  اه 
خالص عایدات کنار گوذارد  شوود، در ووانوون و 

 شود. نامه شرکت تعیین می س اسا
  بدهی فرعی: نوعی وام یا )سند ب ادار( است که بوه

هوا یوا  لحاظ باهپرداخت به بعد اه پرداخت سایر وام
شود؛ در واوع با توو وه بوه  اوراق ب ادار موکول می

هوا و  وضعیت مالی شرکت و میزان کفوا  دارائوی
ها  توعواونوی،  درآمدها، در تناسب با تع دات شرکت

هوا در  باهپرداخت آن ا در مقایسه با سوایور بودهوی
گیرند و توا هموانوی کوه  ها  بعد  ورار می اولویت
ها  اصلی )مقدم( به طور کوامول پورداخوت  بدهی

ها  فرعیِ )مؤخر( شرکوت  نگردند، باهپرداخت بدهی
 گیرد.  تعاونی صورت نمی

 

هایی که بور  این استراتژ  به وسیله تعاونی.حمایتی:1.1
ها  اعتا با سطوح حاکمیتی متکی هستند،  گذار  سرمایه

 ها  هیر است: شود و مشتمل بر روش بکار گرفته می
 پایه: در این روش، تعاونوی توعویویون  برنامه سرمایه

کند که هر عتو بر مبنا  حجم عومولویوات یوا  می
بوایسوت،  عملکرد تعاونی در شرکت به چه میزان می

هوا   گذار  نماید. این روش مستلزم ارهیابی سرمایه
گذار  اعتا  ا  به منظور تعیین وضعیت سرمایه دور 

گوذار   تر اه این مبنا سرمایه )اینکه آیا باالتر یا پایین
 اند( است.  کرد 

   اوراق ظرفیت: نوعی تأمین مالوی اه اعتوا بورا

ها  خالی فصلی اسوت؛ در ایون  استفاد  اه ظرفیت
روش باید شرایط باهپرداخت، نرخ ب ر  در وانون یوا 

 نامه شرکت تعیین شد  باشد.  اساس
 ها  ا بار  مشوارکوت در سو وام: مشوابوه  طرح

مبناست که اعتا باید بور اسواس  ها  سرمایه برنامه
میزان استفاد  خود اه خدمات شرکت توعواونوی در 
تأمین سرمایه شرکت، مشارکت کنند لیکن رسیودن 
به سرمایه مبنا، الزامی نیست. در این روش، عایداتی 

توانونود بوه  شوند، می ها ایجاد می که توسط سرمایه
عنوان پاداش به اعتایی که در بلندمدت سورموایوه 

اند، اختصاص یوابود و توا  بیشتر  را اندوخته کرد 
همانی که آن ا به حمایت خوود اه توعواونوی اداموه 

یابد. در این روش، باید ووانیونوی  دهند، تداوم می می
دهی و مبوادلوه  که دربرگیرند  ارهش س ام، حق رأ 

نواموه توعواونوی،  س است در وانون و یا بندها  اسا
 شد  باشد.  تعیین

  تر اه مویوزان  ذخیر  ماهاد برگشتی )صدور س ام بی
گرفته به اعتا عمدتا  بور  سود(: بخشی اه سود تعلق

اساس میزان استفاد  آن ا اه خدمات تعواونوی بورا  
شود و  تأمین مالی صدور س ام  دید، بکار گرفته می

امکان انباشت و و  بیشتر اه داخل شرکت را فراهوم 
 آورد.  می

   انتشار س ام  ایز  ورا  سود: توهیع سود بر مبونوا
سرمایه س امِ مو ود اعتا و نه بر مبونوا  مویوزان 

 گیرد. استفاد  آن ا اه خدمات تعاونی صورت می
   صندوق باهنشستگی اعتا: تعاونی، بخشی اه و وو

باهگشتی یا عایدات را به نسبت سطح موبوادلوه یوا 
کونود و بوه  انداه موی همکار  اعتا با تعاونی، پس

 کند.   تناسب دور  باهنشستگی به آن ا پرداخت می
 گذاران به عنوان ورودیوه  واحدها  مشارکتی: سرمایه

به تعاونی، مشابه حق عتویت، مولوزم بوه خوریود 
واحدها  مشارکتی به تناسب مویوزان موحوصوول 
تحویلی به تعاونی هستند؛ صاحبان این واحدها حوق 
رأ  ندارند. هیچ پرداختی به صاحبان این واحودهوا 

گیرد و تن ا در صورت خروج اه تعواونوی،  صورت نمی
 به ارهش فعلی وابل باهخرید هستند. 

  ذخیر  سرمایه بر حسب واحد: در این روش، سرمایوه
الهم بر حسب حجم مبادله اعتا با تعاونی و با هد  

ها  اعتایی که با تعواونوی توعوامول   بران هزینه
شود. در شکل دیگور  اه  اند، اخذ و ذخیر  می داشته

این روش، اعتا به اها  حجم خاصی اه مبادلوه بوا 
هایشان، کوموک موالوی  تعاونی برا   بران هزینه

 کنند.  دریافت می
 ها  سرمایه چرخشی یوا ذخوایور سورموایوه  برنامه

چرخشی: در این روش، اعتا باید به صورت ساالنوه 
بر مبنا  حجم مبادله با تعاونی به سرمایوه سو وام 

 کمک کنند. 
 ها  چرخشی )ذخایر چرخشی(: در ایون روش،  وام

هایی را کوه اه سوو   اعتا باید بخشی اه تخفیف
گیرد را در شرکت برا  یوک  تعاونی به آن ا تعلق می
 گذار  نمایند.  دور  همانی خاص سرمایه

 

شود کوه در  هایی را شامل می استراتژ .مستقیم:9.1 
گذار  مستقیم، هم برا  اعتا و هوم  آن ا امکان سرمایه

ها   شود و مشتمل بر روش برا  افراد غیرعتو فراهم می
 هیر است:

  واحدها  تج یز سرمایه تعاونی: این سرمایه، سرمایه
س ام تعاونی نیست و دارند  آن اه همان حوقووووی 
برخوردار خواهد بود که دارند  س ام عواد  اه آن 

توانند هم برا  اعتوا  برخوردار است؛ این واحدها می
 و هم برا  افراد غیرعتو صادر شوند.

  بر اساس شواهد، مانع مشتر  فرارو  تأمین مالوی
ها، اغلب میل به محدودکردن حق رأ  و در  تعاونی

گذاران خار ی بور  نتیجه کاه  دامنه کنترل سرمایه
امور تعاونی دارد؛ بدین لحاظ، روش مورد نوظور بوا 
استفاد  اه افراد غیرعتو که امکان کنترل منوطوقوی 

گذاران خار ی بر امور تعواونوی را فوراهوم  سرمایه
آورد، موفقیت محدود  در تمامی مناطقی کوه  نمی

 اند.  اند، داشته ها را بکار گرفته این استراتژ 
 تووانود در  گذار  می گذار  مستقیم: سرمایه سرمایه

والب خرید س ام عاد  یا ممتاه، صودور گوواهوی 
گوذار  اعتوا  ها  سرمایوه عتویت یا سایر گواهی

 باشد. 
  باهار مستثنی: در این روش، یک باهار مستوثونوی و

خاص برا  مبادله یک نوع س ام خواص توعواونوی 
 شود. ایجاد می

   سند تع د: در این روش اعتا برا  یک دور  همانی
سپارنود  خاص، و و  مالی خود را به دست تعاونی می

نماید تا حجم خاصی اه سود را  و تعاونی نیز تع د می
 پس اه طی این دور  به آن ا پرداخت نماید. 

 نامه )صدور س ام ممتاه(:  گذار /گواهی س ام سرمایه
در این روش، انواع متفاوت س ام که فاود حق رأ  
یا حقوق فرعی دیگر  است و به وسیله اعتا و یوا 

 شوند.  باشد، صادر می افراد غیرعتو، وابل خرید می
  س ام ممتاه وابل باهخرید: س ام صادرشد  در ایون

گذار ، ووابول  روش، بر خال  روش س ام سرمایه
انتقال نیست. به دارندگان این نوع س ام، سود تعلوق 

دهی بود  و در  گیرد؛ س ام مذکور فاود حق رأ  می
 گیر  عتو، وابل باهخرید است.  صورت کنار 

  اوراق ورضه محلی: این نوع س وام، نووعوی اوراق
ورضه هستند که اه طریق ا تماع محلی، تأمین مالی 

 شوند.  می
 ها  س ام کارکنان:در این روش برا  مدیریت  طرح

شود به نحو  که آنو وا  و کارکنان، س ام صادر می
ها  موفق  توانند دارا  حق مالکیت و یا در طرح می

 شرکت، س یم شوند. 
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  دریافت وثیقه اه اعتا: در مقابل و و  اسوتوقوراضوی
ها  عملیاتی، اه اعتوا وثویوقوه برا  انجام پروژ 

 شود.دریافت می
  عایدات حاصل اه مبادله با افراد غیرعتوو: در ایون

روش، و و  مالی مورد نیاه اه عایدات انجام مبادله با 
 شود.  افراد غیرعتو، تأمین می

  درصد  اه کل س ام: در این روش بر اسواس یوک

مبنا  منطقی و منظم، هیأت مدیر  درصد  اه کول 

انود،  س ام را بدون تو ه به سالی کوه صوادر شود 

 کند. باهخرید می
 

کشهور9 .مروریبربرخیابعادحوزهتعاوندرده

 موفق

ها همچون چارچوب وانونی،  در این بخ  اهم ابعاد تعاونی
چارچوب مالیاتی و تأمیون موالوی در د  کشوور دارا  

ها  نظر  و عملی وو  در حوه  تعاون مورد اشوار   بنیان
سواهد اهوم موطوالوب  ورار خواهد گرفت؛ خاطرنشان می
ها  مختلف تعاون در  برگرفته اه تجارب کشورها در حوه 

ادامه مورد اشار  ورار گرفته و بنا به اهمیت و تواهگوی آن 
گزین  و بیان شد  است؛ فلذا ابوعواد موورد اشوار  در 
کشورها  مذکور، لزوما  یکسان نبود  و در برخوی مووارد، 

 بسیار مختصر آمد  است. 
 

 .ایاالتمتحدهآمریکا9.9

 گیریورشدنهضتتعاون.سبقهشکل9.9.9

یافته در ایاالت متحود   سبقه تأسیس اولین تعاونی ساهمان
و مربوط به یک شورکوت بویوموه  2552آمریکا، به سال 

گردد. همچنین تصویب اولین وانونی تعاونی در ایون  برمی
 صورت گرفته است.  2665کشور، در سال 

توا پوایوان  2685ها   ها در آمریکا در فاصله سال تعاونی
(، شرایط سختی را برا  ادامه بقوا 2126 نگ   انی اول )

و توسعه خود پشت سر گذاردند اما با اتمام  نگ   وانوی 
هوایوی کوه در طوول  اول، به لطف پایدار  و موفقیوت

ها  وبل کسب کرد  بودنود، بوه یوک حوقویوقوت  دور 
 شد  در ایاالت متحد  تبدیل شدند.  تثبیت
کوه  2191ها پس اه رکود بزرگ اوتصاد  در دهه  تعاونی

تاثیرات عمیقی بر اوتصاد آمریکا گذاشت، نق  فعالوی در 
احیا  ساختار اوتصاد  آمریکا داشتند و دولوت ایواالت 
متحد ، تعداد  اه آن ا را در اودامات خود برا  بواهیوابوی 

 اوتصاد  مشارکت داد.
فاصله همانی بین پایان  نگ   انی اول تا آغواه  ونوگ 

ا  پرچال  و در عین حال همرا  با رشود    انی دوم، دور 
ها  ایاالت  ها بود  است. در این دور  تعاونی مستمر تعاونی

ها  تعاون در   وان  ترین ن تت متحد  به یکی اه بزرگ
 اه نظر تعداد تبدیل شدند.

نکته وابل تو ه در خصوص ن تت توعواون و عووامول 
برند  آن در ایاالت متحد  آمریکا، حوموایوت سوایور  پی 
ها  فکر  اه آن بود  است. برا  موثوال  ها و ن تت گرو 

مجمع ملی مسیحیان کاتولیک و شورا  ملی کلویوسواهوا، 
به منظور تشویق اعتوا و  2195هایی را در سال   ساهمان

پیروان کلیساها  خود برا  ایجاد، عتویت و حمایوت اه 
 ها به و ود آوردند. تعاونی

 
 

 ها.عمدهمشکالتتعاونی1.9.9

 اتکا  هیاد به منابع مالی اعتا  خود 
 اتکا  هیاد به منابع مالی و مبادالت با افراد غیرعتو 
 

 پذیریقوانینحوزهتعاون.انعطاف9.9.9

ایاالت متحد  در ویاس با سایر کشورها، در عرصه تدویون 
انواع ووانین حوه  تعاون پیشرو است. سؤال کلید  در این 

تواند تغویویور  همینه این است که وانون تعاون تا چه حد می
نماید به نحو  که انسجام و یکپارچگی مو ود در اصوول 
تعاون، مخدوش نشود؟ و نیز اینکه با هد  تأمین مونوابوع 

ها  توعواونوی را  توان، اصول و ارهش مالی، تا چه حد می
 نادید  گرفت؟

 

مهالهیهاوروش.انواعتعاونی1.9.9 هایتأمهیهن

 اتخاذشده

 ها  نسل  دید تعاونی 
 هایی با واحدها  مستقل دارا  سرموایوه در  تعاونی

 حال افزای 
 س امی )هر چند، چنودان   –گذار  ها  سرمایه تعاونی

 در آمریکا معرو  نیست.(
 محور )هر چند اغولوب  ها  سرمایه تبدیل به شرکت

ها  این کشور، در مسیر استفاد  اه استراتژ   تعاونی
ها  دیگر تأکید  ها و خرید توسط تعاونی ادغام تعاونی

 اند.(   داشته
 هوا  بوا  تغییر در ساختار خود و تبدیل به شورکوت

مسئولیت محدود )به دلیل پرهیز اه شمول موالویوات 
متاعف بر درآمدها و عایدات خود، این مسوألوه در 

ا   ها  ایاالت متحد ، رشود فوزایونود  میان تعاونی
 داشته است.(

 

 ها.منابعتأمینمالیتعاونی1.9.9

 ها  فعال حوه  تعاون  بانک 
 ساهد  ن ادها  مالی تخصصی تعاونی )خاطرنشان می

ا  و خدمات مشاور   ها  مقایسه غیر اه خدمات مالی، داد 
شود.(؛ نکته وابل ذکور ایون  ها ارائه داد  می نیز به تعاونی

گونه مؤسسات، منوط به داشوتون  است که استقراض اه این
هاست. برا  مثال در صورتی  ها توسط تعاونی برخی ویژگی

وام بگویورد،   CoBankکه یک شرکت تعاونی بخواهد اه
بایست معیارها  مورد نظر این مؤسسه در رابطه با یک  می

 تعاونی کشاوره  به شرح هیر را برآورد  ساهد:
درصد اه معامالت شرکت باید بوا  51حداول  -

 اعتا یا به خاطر آن ا صورت بگیرد.
درصد س وامِ دارا  حوق رأ   61حداول  -

 بایست، در دست اعتا باشد.  شرکت می
بایست با احترام به حق نوظوارت  شرکت می -

اعتا و ا را  برنامه توهیع عایدات، بر مبنوا  
 اصول تعاون فعالیت کند.

 ها  تجار  سایر بانک 
 نیوافوتوه بوه اعتوا و  استفاد  اه سرمایه تخصیص

ها  اخیر، سرمایوه سو وام  شد ؛ در سال سودها  انباشته
نیافته به دلیل کاه  حاشیه سود و پرداخت ماهاد  تخصیص

تر به اعتا کاه  یافته است لویوکون ایون  برگشتی بی 
هوا  کشواوره ، خصووصوا   ویژ  در بین تعاونی روش به
دهندگان  پروران و پرورش ها  عرضه مواد اولیه، دام تعاونی

 طیور مرسوم است. 
 هوا   گذار  مشتر  و مشارکت با شورکوت سرمایه

المللی؛ برا  مثال  غیرتعاونی و در سطح باهارها  بین
CoBank ها   ها  آمریکا و نیز بانک با سایر بانک

المللی در خرید و فروش مشارکت داشته و یا در  بین
تشکیل سندیکا برا  انجام مبوادالت توجوار  در 

 بخ  کشاوره  س یم شد  است.
 
 

 ها.مالیاتتعاونی3.9.9

ها در آموریوکوا،  ها در آمریکا همچون دیگر شرکت تعاونی
کنند. اه اعتا پس اه توهیع سود مویوان  مالیات پرداخت می
گردد. یکی اه مشکالتی که اه  ونوبوه  آن ا، مالیات اخذ می

ها در آمریوکوا و وود  مالیاتی بر سر را  تأمین مالی تعاونی
ها بوه پورداخوت موالویوات بور  دارد، مشکل الزام تعاونی

گوذاران  درآمدهایی است که اه معامله و تجارت با سرموایوه
کنند. یعنی عمال  تعاونی  خار ی و افراد غیرعتو کسب می

کند و بار دیگور اه  بار اه این طریق مالیات پرداخت می یک
شد  میوان اعتوا.  گرفته به سود توهیع طریق مالیات تعلق

تر مورد اشار  ورار گرفت، با تو وه  طور که پی  فلذا همان
ها با افراد غویورعتوو و  به رشد و توسعه مبادالت تعاونی

هوا  ها  اخیر، تعاونوی ویژ  در سال گذاران خار ی به سرمایه
به منظور پرهیز اه تحمیل مالیات متاعف، توبودیول بوه 

 اند. ها  با مسئولیت محدود شد  شرکت
 

 هاهایدولتیازتعاونی.حمایت1.9.9

 ریوز  توجوار  و  ها  مالی، برناموه ارائه مساعدت
ها  تعاونی روستوایوی اه  ها  فنی به شرکت کمک

طریق تعاونی خدمات روسوتوایوی بوا مشوارکوت 
 ها  بخ  دولتی و خصوصی ساهمان

  مؤسسه کمک توسعه تعاونی روستایی؛ ایون نو واد
ها  مراکوز  منابع مالی مورد نیاه برا  ا را  فعالیت

 نماید. توسعه تعاونی را تأمین می
 ها اه طریوق  تعاونی خدمات: به ب بود عملکرد تعاونی

ها  آموهشی، انوجوام  ارائه اطالعات، برگزار  دور 
ها  مالی، ساختار  و نظایور آن  تحقیقات در همینه

 کند.  کمک می
 ها برا  انجام توحوقویوقوات در  تأمین مالی تعاونی

 ها  مختلف؛  همینه
 هوا و نو وادهوا   ها  دولتی اه انوجومون حمایت

 کنند  امور تعاونی تس یل
 ها  نسل  دید حمایت ویژ  اه تعاونی 
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 .کانادا1.9

 ها.وضعیتتعاونی9.1.9

شورکوت  511ها  کانادا،  زء  شرکت اه تعاونی 21حداول 
بزرگ این کشور محسوب شد  و چندین شرکت توعواونوی 
مالی آن نیز اه ب ترین  ایگا  کار  در سطح کانادا برخوردار 

باشند. گرو  د اردینس یک گرو  مالی تعاونی منسوجوم  می
در کاناداست که بی  اه یک میلیون عتو و مشتر  دارد و 

 میلیارد دالر کانادایی است.  211ها  کلی آن بی  اه  دارایی
ها  کانادا، ماندگوار  و  نکته وابل ذکر در خصوص تعاونی

دوام آن ا در عرصه باهار روابتی در مقایسه با سایر اشوکوال 
 ها  تجار  است.  شرکت

ها  اعتبوار  ها و تعاونی نکته وابل تو ه در خصوص اتحادیه
کانادا )که هد  اصلی آن ا ارائه خدمات مختلف مالی نظویور 

هوا   گذار  و نوگو ودار  سوپورد  پرداخت وام، سرمایه
باشد که باالترین روم  اعتاست(، میزان عتویت در آن ا می

را اه این حیث در سطح دنیا داراست. در حال حاضر تقریوبوا  
درصد اه  معیت کانوادا، عتوو  99میلیون نفر یا حدود  21

هوا  ها  اعتبار هستند. اه  نوبوه دارایوی ها و اتحادیه تعاونی
هوا  اعوتوبوار کوانوادا در رد   ها و تعاونی برخی اتحادیه

ها در سطح دنیا هسوتونود نوموونوه آن  ترین شرکت بزرگ
د اردینس، ششمین ن اد مالوی بوزرگ کوانواداسوت کوه 

 میلیارد دالر است.  51ها  آن بالغ بر  دارایی
 

 

مهالهیهاوروش.انواعتعاونی1.1.9 هایتهأمهیهن

 اتخاذشده

ها  نویون  ها  کانادا اه برخی مدل تمایل به استفاد  تعاونی
نظیر ایجاد واحدها  مستقل با سرمایه در حال افزای ، آن ا 
را وادر ساخته تا بدون تکیه صر  بر سرموایوه اعتوا، بوه 

ها  خود را توسعه دهونود.  باهارها  مالی را  یافته و فعالیت
ها  نسل  دید، در کانوادا بور  این در حالی است که تعاونی

خال  ایاالت متحد  آمریکا، توسعه چندانی نداشته است و 
ها و نویوز سوایور  ووانینی که امکان فعالیت این نوع تعاونی

 ها   دید تأمین مالی را فراهم ساهد، و ود ندارد.  شیو 
ورا  مدل سنتی تأمین مالی، ابتکارات هیواد  در سوطوح 

ها و در والب استفاد  اه مدل تأمویون  کانادا و اه سو  تعاونی
ها  مالی صورت گرفته  مالی حمایتی،   ت رفع محدودیت

 است. 
این در حالی است که بسیار  افراد در این کشور معتقودنود 
که شرکتی که برا  تأمین مالی خود متوسل به استفواد  اه 

گذاران خوار وی شوود،  هایی نظیر استمداد اه سرمایه شیو 
 تعاونی نیست.

ویژ  در صنایعوی  محور به ها  سرمایه شدن به شرکت تبدیل
 نظیر صنایع کشاوره  )تولید حبوبات( در کانادا رایج است.

    

 .استرالیا9.9

 .نهضتتعاونوجایگاهتعاون9.9.9

ها در استورالویوا بور  هر چند ن تت تعاون و  ایگا  تعاونی
خال  دو کشور ایاالت متحد  آمریکا و کانادا، در ویاس بوا 

ها  تجار  در مرتبه پایینی ورار دارد لویوکون  سایر بنگا 

ها  این کشور، اه ووانین و مقررات مشوتورکوی در  تعاونی
ها  آن برخوردار هستند و این مسأله موزیوت  سراسر ایالت

 شود. م می برشمرد  می
هوا   ترتیب در بوخو  ها در استرالیا، به عمد  حتور تعاونی

 وات بوود   کشاوره ، صنایع لبنی، کشت پنبه و انواع میو 
 است.

 

 .وضعیترشد1.9.9

ها در استرالیا به سه دلیل اصلی، روند کند  را  رشد تعاونی
 کند: دنبال می

 ها  محدود دولتی اه این بخ ؛ حمایت 
 ها؛  فقدان ن ادها  مالی تخصصی برا  تعاونی 
 ها با یکدیگر. همکار  محدود تعاونی 

 
 

 هایتأمینمالیاتخاذشده.روش9.9.9

ها  هایی در   ت اصالح شرایط نامطلوب تعاونی اخیرا  تالش
ها به باهار بورس )و  در استرالیا نظیر امکان واردشدن تعاونی

گذاران غیرعتو( و تأمین مالوی  عرضه س ام خود به سرمایه
 RaboBankواسطه ن اد مالی  دید  به نام  ها به تعاونی

هوا   آوردن به مدل صورت گرفته و روند تغییر ساختار رو  
  دید ساهمانی در این کشور رو به گسترش است. 

ها در استرالیا اه واحدها  تج یز سرمایوه توعواونوی،  تعاونی
گیرند و همین باعث شد  که آنو وا  صورت ویژ  ب ر  می به

وادر باشند، برا  تأمین مالی و افزای  سرمایه خود با صدور 
گذاران غیرعتو تأمین مالی  اوراق ورضه یا ب ادار، اه سرمایه

نمایند و یا اه ابزارها  بدهی فرعی استفاد  کنند در عویون 
حال که با حفظ کنترل امور شرکت در دست اعتا  فعولوی 

گوذارد اه  آن، کمترین تأثیر را بر اصول تعاون بر  ا  موی
همین روست که واحدها  تج یز سرمایه تعاونی را ابوزار 

ها اه طوریوق  تر  برا  افزای  و و  مالی تعاونی منعطف
 شمارند. منابع خار ی برمی
ها  لبنی مار  گول بورن، تعاونوی کشوت  تعاونی فرآورد 

ها  بوزرگ در  پنبه نامو  و تعاونی والگت اه  مله تعاونی
استرالیا هستند که برا  تأمین منابع مالی مورد نیاه خود، به 

ها  مرسوم در مدل سنتی متووسول  هایی غیر اه روش شیو 
 اند. شد 

 

 .فرانسه1.9

مهالهیهاوروش.انواعتعاونی9.1.9 هایتهأمهیهن

 اتخاذشده

ها  تغییر کامل ساختار تعاونی و  در فرانسه استفاد  اه شیو 
محور چندان معمول نیوسوت؛  شدن به شرکت سرمایه تبدیل

تن ا استثنایی که در این مورد و ود دارد، شرکت توعواونوی 
Credit Agricole  است که با تغییر ساختار به شرکتوی

ها  دیگور، نوظویور  محور تبدیل شد. در آنجا شیو  سرمایه
گذار  و سواخوتوارهوا  عتوو  تشکیل واحدها  سرمایه

ها  تأمین موالوی  گذار بیشتر رواج دارد.  عمد  روش سرمایه
 در این کشور عبارتند اه:

 هوا بوه  ذخیر  حجم وابل تو  ی اه عایدات تعواونوی
 نشد  صورت توهیع

 ها استقراض اه بانک 
 

 هاهایدولتیازتعاونی.حمایت1.1.9

ها  در کشور فرانسه مشخصا  برنامه حمایتی خاصی اه تعاونی
و تأمین مالی آن ا تعبیه نشد  است؛ البته برخی ن ادها نظیر 

RaboBank  وCredit Agricole هوا   صونودوق
هوا   گذار  و وو  شورکوت حمایتی خاصی برا  سرمایه

ها  کشاوره  و موواد غوذایوی ایوجواد  تعاونی در بخ 
 اند. نمود 

 

 

 .هلند1.9

مهالهیهاوروش.انواعتعاونی9.1.9 هایتهأمهیهن

 اتخاذشده

تغییر کامل ساخوتوار توعواونوی و   در هلند استفاد  اه شیو 
محور چندان معمول نیوسوت؛  شدن به شرکت سرمایه تبدیل

تن ا استثنایی که در این مورد و ود دارد، شرکت توعواونوی 
Ceberco  است که با تغییور سواخوتوار بوه شورکوتوی

گذار  و  محور تبدیل شد. تشکیل واحدها  سرمایه سرمایه
گذار در این کشور، بیشتور رواج  سرمایه  –ساختارها  عتو 

 دارد. 
ها  هلند به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاه خوود  تعاونی
تر بر استفاد  اه ابزارها  سنتی تأمین موالوی یوعونوی  بی 
اعتا تأکید دارند و اتکا  چندانی به منابع خار ی و  سرمایه
 گذاران غیرعتو ندارند.  سرمایه

ها  بزرگ در این کشور   ت حل مشکل  تعداد  اه تعاونی
گذار  مشتور  بوا  هایی نظیر سرمایه نقدینگی خود، روش

اند. نتیجه این روش، سوود  بخ  خصوصی را تجربه نمود 
 ها کرد  است.  بلندمدتی را در بلندمدت نصیب این تعاونی

ها  لبنی فریزلند کُبِر ُ و شرکت کمپویونوا  شرکت فرآورد 
ها در هلند هستند که بورا  توأمویون  مِلکونی نمونه تعاونی

هوا   هایی غیر اه روش منابع مالی مورد نیاه خود، اه شیو 
 اند. مرسوم در مدل سنتی ب ر  گرفته

 

 .چارچوبقوانینحوزهتعاون1.1.9

ها در هلند چندان تحت نظارت وانون  به لحاظ وانونی تعاونی
مدنی حاکم بر  امعه نیستند و اغولوب توحوت نوظوارت 

 شوند. ها ادار  می نامه خود تعاونی اساس
 

 .آلمان3.9

 هایفعالیت.حوزه9.3.9

اوتصاد ،  زو پنج ودرت بورتور   –آلمان به لحاظ فناور  
ها در آلموان نوه تونو وا در  رود؛ تعاونی   ان به شمار می

ها   دید نظیر فونواور   ها  سنتی، بلکه در همینه بخ 
اطالعات، کنترل کیفیت، آموهش و توسعه منابع انسوانوی، 

 حفظ محیط هیست و ... فعالیت دارند. 
 

 .وضعیترشد1.3.9

مونود  تووسوعوه  ها  تعاونی در آلمان به شیو  نظام بانک
اند؛ آن ا اه طریق ادغام و تشکل مالی مشتر ، عوالو   یافته

هوا  توعواونوی  بر تأمین نیاهها  مالی اعتا خود و شرکت
 دیگر، خدمات مختلف دیگر  را نیز به سایر کارآفرینان و 
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نمایند ضمن ایونوکوه  ها  کوچک و متوسط ارائه می بنگا 
ب بود  ریان منطقیِ ارائه خدمات به مشتریان و کواهو  

ها تا حد وابل تو ه را نیز مو ب شد  است؛ اه سوو   هزینه
دیگر برخی ابتکارات وانونی نیز در   ت تووانومونودسواه  

تر به باهارها  موالوی، حوذ   ها برا  دستیابی آسان تعاونی
هوا،  ها  طوالنی برا  ثبت و تشکیل تعاونی مقررات و رویه

ها و شرایط تأمین مالی صورت گورفوتوه  کاه  محدودیت
 است که در ادامه به برخی اه آن ا اشار  شد  است:

 اه یک را  به برخوی  یافتن بی  افزای  احتمال تعلق
 اه اعتا؛

 ها  انجام فعالیت تجار  بوا افوراد  کاه  محدودیت
 غیرعتو؛

 گذاران خار ی در  آوردن امکان مشارکت سرمایه فراهم
 سرمایه س ام تعاونی؛

 ها به شرکت س امی. ایجاد امکان تبدیل تعاونی 
 

 .دانمارک1.9

 .چارچوبقانونی9.1.9

ویژگی منحصر به فرد ن تت تعاون در دانمار : عدم و ود 
ها بر  ها در این کشور؛ تعاونی وانون مصوب متعلق به تعاونی

مبنا  نیاه اعتا و انطباق اصول بنیادین خود با مقتتویوات 
 اند. همان )نظیر کمبود و افزای  ویمت حبوبات( توسعه یافته

 

 

مهالهیهاوروش.انواعتعاونی1.1.9 هایتهأمهیهن

 اتخاذشده

هوا  اعوتوبوار  در دانمار  بر خال  دیگر کشورها، تعاونی
اند؛ چرا که ابتدا نیواه  ها وارد عرصه شد  دیرتر اه سایر تعاونی

انداه محلی   ها  پس ها به تأمین اعتبار اه طریق بانک تعاونی
 گرفت. صورت می

عدم حمایت دولت و محدودبودن انداه  باهارها  داخلوی و 
المللی بوه مونوظوور بوقوا،  ها  بین لزوم روابت در عرصه

ها   دید و  ها  دانمار  را نیز ملزم به یافتن شیو  تعاونی
هوا  الهم  ابتکار  برا  حل مسائل مالی و  ذب سرمایوه

نمود  است. به صورت کلی سه رویکرد بورا  افوزایو  و 
هوا   ها  کالن و پرمخاطر  در بین تعواونوی تأمین سرمایه

 دانمار  شکل گرفته است:
ها  کالن برا  تعواونوی  واسطه و مستقیم سرمایه تأمین بی

بدون تغییر در ساختارها  نظارتی و بدون تفویض هرگونوه 
 گذارن مؤسس تعاونی؛ اختیار به سرمایه

تبدیل شرکت تعاونی به شرکت س امی؛ این تبدیل مو وب 
 شود. محدودیت اختیار و نظارت اعتا  تعاونی می

ها  ساهمان هیر نظر شرکت س واموی  وراردادن برخی  نبه
ها  توعواونوی  ا  اه فعالیت خاص و در نتیجه تخصیص پار 

 گذاران. تحت نظارت و در راستا  اهدا  کل سرمایه
 

 .چارچوبمالیاتی9.1.9
ها در دانمار  برا  تأمین مالی خود و بوه مونوظوور  تعاونی

ها نه تن ا بر مواهاد  ها  مالیاتی خود )تعاونی کاه  پرداختی
درآمدها  باویماند  خود بلکه بر سرمایه س ام شرکت نیز با 

شوونود.(، اه  درصد، متحمل مالیات موی 1.6نرخی در حدود 

 گیرند.  روش استقراض ب ر  می
    

 .مالزی3.9

  .نهضتتعاون9.3.9
بخ  تعاون در مالز  به عنوان یک بخ  رسمی، در کنوار 

ها  دولتی و خصوصی در توسعوه اووتوصواد مولوی  بخ 
شناسایی شد  است. در این سیاست، راهبردهایی در راستا  

ها  تجار   دید تورسویوم  ها به عرصه فعالیت ورود تعاونی
شد  است. ن تت تعاون در مالز  توسط دولت و به صورت 

ویژ  در مدارس و در راستا   رسمی به عنوان ابزار  م م به
شوود چورا کوه  توسعه اوتصاد  آن کشور برشمورد  موی

ها  آموهشگاهی نق  حیاتی در تأمیون کواالهوا و  تعاونی
 2611کنند؛ در موالوز  اه خدمات مدارس هر ناحیه ایفا می

اند  مورد تاکنون، دارا  تعاونی شد  2811دبیرستان، بی  اه 
 شود.  ها  کشور را شامل می درصد کل تعاونی 91که 

 

 

 هایدولتی.حمایت1.3.9

هاست؛ و ن تت  دولت مالز  مسئول ترویج و توسعه تعاونی
تعاون را محر  اولیه و یاریگر اصلی دولوت در تووسوعوه 

داند. ضمن اینکه بجا  کنترل و دخالت در  اوتصاد ملی می
ها، به ایجاد محیط حمایتی و هدایتی بورا   ادار  امور تعاونی

نیوز  2116ها اعتقاد دارد؛ تأسیس کالج تعاون در سال  تعاونی
اه دیگر اودامات مثبت دولت در راستا  حمایت اه تعاون در 

 مالز  است.
 
 

 .چارچوبمالیاتی9.3.9

ها  ها  مالیاتی نیز، تعاونی به لحاظ پرداخت مالیات و حمایت
سال نخست، اه پرداخت مالیات معا  هستند. هر چنود  5تا 

تور  رینگوت بویو  551111که اگر سرمایه اعتا  آن ا اه 
 نباشد، همچنان اه پرداخت مالیات معا  خواهند بود. 

هوا، وووانویون  ها  دولت اه توعواونوی به  ز بحث حمایت
پذیر نیز به توسعه ن تت تعاون در این کشور کمک  انعطا 

 کرد  است.
ها  سنتی توأمویون  ها  فعال مالز  اغلب بر شیو  تعاونی

 مالی به ویژ  استقراض، متمرکز هستند. 
 

 

 .هند1.9

 .نهضتتعاون9.1.9

اند؛ تقریبا  در هر روسوتوا   ها در هند بخوبی  ا افتاد  تعاونی
 هند، حداول یک شرکت تعاونی و ود دارد. 

 

 

 .آفریقایجنوبی9..9

 .تأمینمالی9..9.9

کشور برتر دنیاست.  21باهار بورس س ام این کشور، در رد  
این در حالی است که علیرغم این امر، انتشار و عرضه س ام 

ا  برا   عاد  در باهارها  بورس این کشور، به عنوان شیو 
 ها مرسوم نیست. تأمین مالی تعاونی

 

 

  .چارچوبمالیاتی9..1.9

ها،  ها در کشور آفریقا   نوبی همچون دیگر شرکت تعاونی
ها  ها  اخیر، تخفیف ملزم به پرداخت مالیات هستند؛ در سال

هوا  ها  مالیاتی با هد  حمایت اه ایون توعواونوی و معافیت

هوا اه  صورت گرفته است؛ در ادامه موارد  کوه توعواونوی
 پرداخت مالیات معا  هستند، مورد اشار  ورار گرفته است:

 داران؛ ب ر  یا سود س ام تقسیمی بین س ام 
 داران بور  شد  به س ام ها  پرداخت ها یا پاداش تخفیف

 مبنا  حجم فعالیت آن ا با تعاونی.
 

 

 هادرایران.چگونگیتأمینمالیونقدینگیتعاونی1

 11هایکلیاصل.پیشازابالغسیاست9.1

واسطه دو روش هیر  ها در ایران، به نقدینگی و سرمایه تعاونی
 پذیرد: صورت می

 

در9.9.1 .سرمایهسهمی)اعضابههنگامعضویهت

 پردازند.(؛نامهآنرامیتعاونی،مطابقبااساس

هوا  توعواونوی،  بر اساس وانون اصالحی تعاون: شرکوت 
درصد اه سرمایوه  52هایی هستند که تمام یا حداول  شرکت

توانند باشونود و هوم  آن ا، توسط اعتا )که هم حقیقی می
نفر باشد.( در اختیار شرکت تعاونی  5حقووی و نباید کمتر اه 

 گیرد.  ورار می
ها برابر است  نکته اینکه س م اعتا در تأمین سرمایه تعاونی

مگر در موارد  که مجمع عمومی تصویب کند کوه اعتوا 
س م بیشتر  را پرداخت کنند که در ایون صوورت هوم 

ها در حدود  بواشود کوه  بایست حداول و حداکثر س م می
ها تعیویون  وهارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعتا تعاونی

 کند.  می
 

 

 .استقراض1.9.1

ها و موسسات اعتبار : نکته وابل تو ه اینکه در ارائوه  بانک
ها تر یحی دید  نشد   ها اه سو  بانک تس یالت به تعاونی
ها تأمین نشد  اسوت. کوموا  ها  تعاونی است؛ و درخواست

هوا انوتوشوار پویودا  اینکه آمار تس یالت اعطایی به تعاونی
هوا در هیوربوخو   کند و اعتبارات اعطایی به تعاونوی نمی

غیردولتی تفکیک نشد  است و در واوع تکولویوفوی بورا  
ها به طور مستقل تصریوح نشود   ها نسبت به تعاونی بانک
 است.

 2966صندوق تعاون: تشکیل این صونودوق بوه سوال 
ها  توعواونوی در صوورت  ها و اتحادیه گردد؛ شرکت برمی

برخوردار  اه سود خالص موظفند ساالنه چ ار درصد اه آن 
را به حساب صندوق تعاون واریز کنند که بخشوی اه ایون 
و و ، صر  امور آموهشیِ بخ  تعاونی و بخشوی اه آن، 

ها و  باویماند  آن در ووالوب وام بوه  بابت توسعه تعاونی
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 شود.  ها  تعاونی داد  می به شرکت
ها  دولتی: بر اساس وانون بخ  توعواون، دولوت  کمک
ووانوون اسواسوی،  88و  89ها   تواند با رعایت اصل می

واحدها  صنعتی، کشاوره  و یا خدماتی و ... را که اموال 
عمومی است و در اختیار داردرا با رعایت شرایط مربووطوه 

 ها  تعاونی ورار دهد.  در اختیار شرکت
تووانود در شوورا   با نظر هیأت دولت، وهارت تعاون موی

اوتصاد، شورا  پول و اعتبار، شورا  عالی بورس و اوراق 
ها  مربوط بوه  ها، کمیسیون ب ادار، مجمع عمومی بانک

صادرات و واردات کشور و سایر مجامع عتو شود. ضومون 
اینکه اتاق تعاون به عنوان ن اد عالی غیردولتوی بوخو  
تعاون در مجامع مالی م می چون شورا  پول و اعتبار و 

 شورا  عالی بورس عتویت دارد.
 

 11هایکلیاصل.پسازابالغسیاست1.1
ها  تأمین مالی مذکور ادامه یافته لویوکون  همچنان روش

وانوون اسواسوی،  88ها  کلی اصل  پس اه ابالغ سیاست
ها  تأمین  تغییرات بنیاد  در مدل ساهمانی تعاونی و روش

هوا   ها مطرح شد و بسیار  اه موحودودیوت مالی تعاونی
ها مرتفع گردید؛ در هومویون  وانونی در تأمین مالی تعاونی

ها  سنوتوی در حووه   راستا سعی شد  که چارچوب مدل
تأمین مالی داخلی و خار ی شکسته شود و بوه سوموت 

ویوژ   ها به ها  نوین تأمین مالی تعاونی ها و استراتژ  مدل
 گذار رو  بیاورند. سرمایه –ها  س امی  مدل تعاونی

ها نیز اه سنتوی بوه سوموت  استراتژ  تأمین مالی تعاونی
حمایتی و مستقیم گرای  پیدا کورد  اسوت و بورخوی 

ها  وانونی به ویژ  در اموکوان اسوتوفواد  اه  ممنوعیت
 ها  مستقیم، برداشته شد  است.  استراتژ 

 

 بندیجمع
ا  اه  در نوشتار مذکور تالش بر آن بود که خالصه

ها در ایران با  کتاب راهبردها  تأمین مالی تعاونی
استفاد  اه تجارب   انی، با تو ه به رویکرد 

ا  آن، در مو زترین حالت ممکن ضمن بیان  مقایسه
اهم نکات مورد اشار  ورار گیرد؛ در خاتمه الهم به 

ساه  و  اشار  است که هر چند در مجموع پیاد 
ها  نوین تأمین  ها  ساهمانی و روش ا را  مدل

مالی، توسط کشورها  مختلف به عنوان مزیت 
شود لیکن چنانچه ا راساه  آن ا  برشمرد  می

مند و ذیل یک هد  کلی و ب ینه  صورت نظام به
بخ  تعاون و در راستا  عدالت ا تماعی انجام 

تر و  پذیرد، وطعا  در بلندمدت نتایج مثمربخ 
 ماندگارتر  را به دنبال خواهد داشت.       


