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مقدمه 

به طور کلی سهام داران در تعاونی ها را می توان به سهام دار عضو و سهام دار غیرعضو تقسیم 

کرد. در دنیا تجارب و قوانین مختلفی پیرامون تعریف نسبت این دو گروه و نحوه تعامل آن ها با 

تعاونی وجود دارد. در این گزارش سعی شده با مرور مطالعات و گزارش های در دسترس، پس 

از ارائه مختصری از قوانین موجود در کشور پیرامون نقش سهام داران غیرعضو در تعاونی ها و 

نحوه مواجهه تعاونی های کشورهای منتخب با این گروه از افراد بررسی شود. در ادامه ابتدا قوانین 

مربوطه در داخل مرور می شود و سپس نحوه تعامل میان تعاونی ها و سهام داران غیرعضو در 

برخی کشورهای منتخب تشریح خواهد شد. ضرورت متن حاضر از آن جایی نشئت گرفته است 

که در جلسات بررسی الیحه قانون اصالح بخش تعاون، نیاز به بازنگری و نقد جایگاه و نقش 

سهام داران غیرعضو در تعاونی ها و قوانین کشورهای مختلف جهان در این رابطه، به صورت 

اجمالی و مختصر، آن هم علی رغم قید شدن سهام دار غیرعضو در قوانین باالدستی هم چون 

قانون اجرای سیاست های اصل 44 و ابالغیه مقام معظم رهبری، احساس شد. بر همین اساس، 

دپارتمان اقتصادی اندیشکده تعاون، گزارشی مختصر برای تبیین جایگاه این نوع سهام داری در 

قوانین تعاون برخی کشورهای جهان پرداخته است. خاطر نشان می سازد که گزارش مذکور 

صرفاً مقدمه بر بحث سهام دار غیر عضو و سهام دار ممتاز در تعاونی ها بوده است. لذا در این 

گزارش بیشتر بر مفهوم نخست یعنی سهام دار غیرعضو و در گزارش بعدی، تهیه شده توسط 

دپارتمان حقوقی اندیشکده تعاون، بیشتر بر مفهوم دوم یعنی سهام دار ممتاز در تعاونی ها تأکید 

شده است. 

جایگاه سهام داران غیرعضو در قوانین داخلی

به استناد ماده 10 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسالمی 

ایران، مواد الحاقی به اساسنامه شرکت های تعاونی در خصوص پذیرش سهام دار غیرعضو تهیه و 
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تدوین شد و در دیماه 1398 از سوی معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور 

ایجاد وحدت رویه ابالغ گردید. این الحاقیه شامل 8 ماده و یک تبصره است که نحوه تعامل 

سهام داران غیرعضو با تعاونی ها را مشخص می کند و به طور خالصه حاوی نکات زیر است:

هدف از جذب سهام دار غیرعضو افزایش سرمایه عنوان شده است.    

سهام داران غیرعضو در مجموع نمی توانند بیش از 49 درصد سهام تعاونی را داشته باشند.    

نقل و انتقال سهام دار غیرعضو با اولویت انتقال به اعضا انجام می شود.    

برای رسمیت یافتن مجامع عمومی، حضور سهام دار غیرعضو الزامی نیست.    

رأی سهام داران غیر عضو جدای از سهام داران عضو شمرده شده و مجموع آرای موافق به     

ترتیب زیر محاسبه می شود:

    میزان رأی سهام داران غیر عضو = ضریب رأی سهام داران غیر عضو 

          میزان رأی سهام داران عضو = ضریب رأی سهام داران غیر عضو

ضریب رأی سهام داران غیرعضو در شرایطی که 49 درصد از سهام تعاونی را داشته باشند 

برابر با 35 درصد است و به طور کلی این ضریب از رابطه زیر محاسبه می شود:

                                           ضریب رأی سهام داران غیر عضو = 100

                                                           ضریب رأی سهام داران غیر عضو - 100 = ضریب رأی اعضاء

سهام داران غیرعضو حداکثر تا 35 درصد تعداد کرسی های هیئت مدیره را می توانند تصدی     

نمایند.

سهام داران غیرعضو در سود مجمع شریک هستند.    

نمونه داخلی از نحوه تعامل با سهام داران غیر عضو

شرکت تعاونی آبرسانی فالت مرکزی پارس، در زمینه نمک زدایی )شیرین سازی( آب دریای 

عمان و فروش آب تولیدی به صورت بسته بندی و حجمی در تابستان 1397 و در قالب تعاونی 

تعداد سهام موافق سهام داران غیر عضور
تعداد کل سهام حاضر در مجمع

تعداد سهام موافق سهام داران عضور
تعداد کل سهام حاضر در مجمع

35
49

تعداد سهام غیر عضو
تعداد کل سهام تعاونی
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تولیدی-توزیعی تأسیس شد. چشم انداز این تعاونی تأمین آب شرب و صنعت فالت مرکزی 

ایران از دریای آزاد با احداث پیشرفته ترین واحدهای آب شیرین کن و بهره مندی از انرژی های 

پاک تعریف شده است. 

این تعاونی سهام خود را در قالب توکن آب پارس تعریف کرده و دارنده این توکن عالوه 

بر داشتن سهام تعاونی )یک سهم به ازای هر توکن( و مزایای آن )امکان عضویت، شرکت در 

مجامع و رأی گیری، دریافت سود شرکت طبق اساسنامه(، حق تقدم استفاده از یک متر مکعب 

آب در هر سال به مدت صد سال در محل اجرای طرح )چابهار( را به دست می آورد. بر اساس 

آنچه در سپیدنامه توکن آبپارس1 آمده، سهام داران این تعاونی به دو دسته عضو و غیر عضو تقسیم 

می شوند. سهام دار عضو سهام داری تعریف شده که حداقل 10 هزار سهم )یا همان توکن( تعاونی 

را داشته باشد و برای عضویت شرایط عمومی و اختصاصی را داشته و هیئتمدیره عضویت او را 

پذیرفته باشد. در مقابل سهام دار غیرعضو، شخصی است که حداقل 1 توکن آب پارس را دارد. 

مجموع آرای سهام داران غیرعضو در مجامع عمومی حداکثر 10 درصد کل آرا محسوب می شود 

و همچنین مجموع سهام این سهام داران نباید از 49 درصد سهام تعاونی بیشتر شود.

مطابق با آن چه از سپیدنامه توکن این شرکت تعاونی بر می آید، راهکار تأمین مالی جمعی 

برای اجرای پروژه مورد نظر در تعاونی مد نظر قرار گرفته و در نتیجه هدف از تعامل با سهام دار 

-اعم از عضو و غیرعضو- تأمین سرمایه مورد نیاز طرح تعریف شده است.

وضعیت سهام داران غیرعضو در سایر کشورها

در آمریکا؛ تعاونی می تواند تصمیم بگیرد که آیا در قالب کسب و کار سهامی فعالیت کند 

یا اینکه سهامی نباشد. اگر تعاونی به عنوان یک تعاونی سهامی سازماندهی شود، اعضای هیئت 

مؤسس )یا همان افراد در بدو تأسیس( در اساس نامه مقدار و نوع سهامی که تعاونی می تواند 

منتشر کند را مشخص می کنند. کسب و کار تعاونی با فروش سهام منابع مالی و سرمای های را که 
1.  http://anchor.tecvest.ir/wp-content/uploads/2020/01/AbPARS-WP-ver1.1.0.pdf 
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نیاز دارد به دست می آورد. بنا بر اصل اداره دموکراتیک و هر عضو یک رأی، تعاونی های سهامی 

همگی حداقل یک نوع سهام برای اعضاء دارند که همان سهامِ داراِی حق رأی است. مالکیت 

این نوع سهام به دارنده آن یک حق رأی میدهد. این سهام به ندرت سود یا بازدهی مالی به دنبال 

دارد و ارزش آن در حق کنترل اعطایی، نهفته است. چون مالکیت این سهام در تعاونی محدود به 

اعضای فعال می شود، معموالً زمانی که یک عضو، تعاونی را ترک می کند، سهم توسط تعاونی و 

به قیمت اسمی )قیمت خرید اولیه( بازخرید می شود. این قیمت اسمی از یک تعاونی تا تعاونی 

دیگر متفاوت است و می تواند از ده دالر تا هزاران دالر باشد.

ممکن است تعاونی ها بخواهند الزامات اولیه سرمایه گذاری در سرمایه تعاونی را به عضویت 

گره بزنند یا آن را به استفاده پیش بینی شده از خدمات تعاونی پیوند دهند. در چنین مواردی 

انواع دیگر سهام که فاقد حق رأی است، با ارزش های متفاوت و در ازای پرداختی های اضافی 

از سوی افراد، منتشر می شود. به این نوع از سهام می تواند بازدهی در قالب سود تعلق بگیرد یا 

نگیرد. سهام ممتاز1 یکی از انواع سهام است که بسیاری از تعاونی ها آن را سودمند می دانند. این 

نوع سهام فاقد حق رأی بوده، می تواند عالوه بر اعضای تعاونی به غیراعضا تخصیص داده شود 

و در صورت انحالل تعاونی نسبت به دیگر انواع سهام دارای در اولویت است و سودی را نسیب 

دارنده اش می کند. از این نوع سهام برای افزایش سرمایه تعاونی از کانال وارد کردن طیف وسیعی 

از افراد یا سازمان ها استفاده می شود که در مقایسه با گردآوری سرمایه توسط اعضاء می تواند 

فرآیند سریعتری محسوب شود )الند2، 2013(.

در کنیا؛ و بر اساس مطالعه ای که پیرامون دو تعاونی لبنی کوچک3 در طول یک دوره 5 ساله 

صورت گرفته، دالیل کشاورزان برای پیوستن )عضویت( و یا عدم پیوستن )عدم عضویت( به 

Preferred stock  .1،کــه در تبصــره 2 مــاده 24 قانــون تجــارت کشــور ایــن گونــه تعریــف شــده: »در صورتــی کــه بــرای بعضــی از 
ســهام شــرکت بــا رعایــت مقــررات ایــن قانــون مزایایــی قائــل شــوند ایــن گونــه ســهام، ســهام ممتــاز نامیــده می شــود« و بــا ســهامدار 

غیــر عضــو در قانــون متفــاوت اســت.
2.  Lund
3.  Large Metro Area Cooperative and Rural Area Cooperative
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تعاونی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج پیمایش صورت گرفته در این تحقیق نشان می دهد 

که برای اکثریت غیراعضاء )در حدود 60 درصد(، قیمت دریافتی بابت فروش شیر به شدت 

برایشان اهمیت دارد و ترجیح می دهند شیر تولید خود را به خارج از تعاونی بفروشند زیرا نقداً 

وجه فروش را دریافت کرده و در نتیجه سریع تر کسب درآمد می کنند. الزم به ذکر است که 

قیمت برای اعضای تعاونی نیز مهم است اما از داده های تحقیق چنین بر می آید که در مقایسه با 

غیراعضا از اهمیت کمتری برخوردار است. بر این اساس مسئله ای که ایجاد می شود آن است که 

چرا برخی سهام داران خرد تعاونی به عضویت آن در می آیند و شیر تولیدی خود را به تعاونی 

می فروشند؟ طبق بررسی انجام شده در این تحقیق، مهم ترین دلیل برای پیوستن غیراعضاء به 

تعاونی »مزایای انتخابی« یا »سرمایه اجتماعی« ذکر می شود.

مزایای انتخابی عبارت است از خرید نهاده های مورد نیاز به شکل اعتباری، آموزش و اعتبار 

عمومی که تنها برای اعضاء فراهم می شود. منظور از سرمایه اجتماعی هم رابطه قابل اعتماد شکل 

گرفته میان اعضا و تعاونی و فروشندگان نهاده های مورد نیاز تعاونی است که به مرور زمان شکل 

می گیرد و حمایت از عضویت را تشویق می کند )منبع: مادور و همکاران1، 2016(.

در کانادا؛ بر اساس دستورالعمل و راهنمایی که توسط مرکز ]مطالعات[ تعاونی های دانشگاه 

ویسکانسین2، انتشار سهام ممتاز برای تعاونی ها در قانون پیش بینی شده که با انتشار و فروش آن 

می توانند به تأمین مالی بپردازند. از آنجایی که این نوع سهام، حق رأی ایجاد نمی کند، از آن به 

منظور جذب سرمایه گذاران غیرعضو استفاده می شود. عالوه بر این نوع انتشار سهام، تعاونی ها با 

انعقاد قرارداد با غیراعضاء اقدام به خرید خدمات می کنند. به عنوان مثال در ازای فروش محصول 

تعاونی، درصدی از مبلغ کاالی فروش رفته به عنوان دستمزد پرداخت می شود. در این حالت 

بایستی تعاونی ها مبلغ ذکر شده در قرارداد با غیراعضاء را به نحوی تعیین کنند که منجر به خروج 

1.  Meador et al
2.  University of Wisconsin Center for Cooperatives



9 سهام داران غیر عضو در تعاونی ها: مروری اجمالی بر تجارب برخی کشورها

سهام داران عضو تعاونی نشود. تفاوت قیمت قرارداد غیراعضاء با دریافتی سهام داران عضو تعاونی 

یکی از عوامل مهم در تعیین عملکرد اعضاء و غیر اعضاء در تعاونی هاست1.

عالوه بر قواعد کلی فوق، در کشور کانادا و در استان های مختلف آن، تفاوت هایی در نحوه 

مواجهه تعاونی ها با سهام داران غیرعضو وجود دارد که در ادامه به اختصار بررسی می شود2:

در استان بریتیش کلمبیا، سهام داران غیرعضو می توانند تا 20 درصد از اعضای هیئت مدیره را     

تشکیل دهند3.

در استان منیتوبا، عالوه بر موضوع فوق، سهام سرمایه گذاری در صورتی که در اساس نامه     

اجازه داده شده باشد، می تواند به غیراعضاء فروخته شود4.

در استان انتاریو، اعضاء و غیراعضاء می توانند صاحب سهام ممتاز باشند. همچنین در این     

استان به جز برای تعاونی های مسکن غیرانتفاعی، این امکان وجود دارد که مطابق با اساس نامه 

تعاونی، انتخاب یا انتصاب هیئت مدیره ای متشکل از غیراعضاء صورت پذیرد5 )البته تعداد 

غیراعضاء نمی تواند از یک پنجم کل افراد هیئت مدیره بیشتر باشد.(.

در استان کبک، هیئت مدیره می تواند سهام ممتاز منتشر کند منتها این نوع سهام تنها می تواند     

به غیر اعضاء، شرکت های پیمانکار در تعاونی، یا کارکنان غیرعضو در تعاونی فروخته شود. 

همچنین فرد غیرعضوی که از هیئت مدیره توصیه نامه داشته باشد می تواند در تعاونی پست 

مدیریتی بر عهده گیرد6)که البته تعداد این پست ها نمی تواند بیش از یک سوم تعداد کل 

پست های مدیریتی باشد(.

در استان نیوبرونزویک، غیراعضاء به هیچ وجه اجازه حضور در هیئت مدیره تعاونی ها را ندارند7.    
1.  https://guides.co/g/financing-cooperatives-copy/84844 
2.  https://ic.gc.ca/eic/site/106.nsf/eng/h_00073.html 

.)Cooperative association Act [SBC1999] chapter 28( 28 3.   قانون شركت تعاونی سال 1999 بخش
4.  The Cooperatives Act)C.C.S.M. c. C223(
5.  Co-operative Corporations Act, R.S.O. 1990, c. C.35
6.  The Cooperatives Act )RSQ, c. C-67.2( and the Cooperatives Act )c. C-67.2, r.1(
7.  The Co-operative Associations Act )S.N.B. 1978, C-22.1( and the Co-operative Associations Regulation 

)New Brunswick Regulation 82-58(
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روآندا؛ تعاونی های کشاورزی متعددی در حوزه پرورش گل داوودی و فروش آن  در 

به بنگاه های فعال در صنعت فرآوری این محصول و تولید مواد شیمیایی مورد استفاده در 

لوسیون های دافع حشرات فعالیت دارند. مطابق قوانین این کشور، امکان فروش گل داوودی 

توسط غیراعضای تعاونی ها به صنایع فرآوری وجود ندارد و از سوی دیگر این صنایع، نهاده 

خود را )گل داوودی( تنها از تعاونی های تولیدی خریداری می کنند. بر این اساس غیراعضاء تنها 

می توانند محصوالت تولیدی خود را به تعاونی ها بفروشند و به علت عدم عضویت در تعاونی 

از حاشیه سود ناشی از فعالیت تعاونی ها منتفع نمی شوند. مرور گزارش موجود نشان می دهد که 

در این کشور برای افراد غیرعضو در تعاونی های پرورش گل داوودی هیچ تمهیداتی پیش بینی 

نشده و تنها در صورت عضو شدن می توانند از درآمد اضافی بهره مند شوند )کایتسی1، 2019(.

در تعاونی های نیوزیلند مشابه با کشور کانادا، با قراردادهایی که امکان مشارکت افراد غیرعضو 

در تعاونی را فراهم می کند، این افراد در حوزه تعاون به کار گرفته می شوند. با این حال به این 

نحوه تعامل با دید انتقادی نگاه می شود از این جهت که الزم است نرخ تعیین شده در قراردادها با 

قیمت سهام اعضاء سنجیده شود و تفاوت این دو نرخ به نحوی مورد توجه قرار گیرد که فروش 

سهام و خروج از عضویت تعاونی صرفه اقتصادی نداشته باشد زیرا که می تواند در نهایت منجر 

به انحالل این نهاد شود. طبیعتاً استفاده از غیراعضاء برای تعاونی ها منافعی به دنبال دارد، از جمله 

اینکه با جذب از طریق قرارداد، افراد در سرمایه تعاونی شریک نمی شوند و تنها در قبال درصدی 

مشخص که در قرارداد ذکر می شود، منابع درآمدی جدیدی را برای تعاونی ها حاصل می کنند. 

بر این اساس الزم است تعاونی ها در جذب نیروی با کیفیت با دیگر بنگاه های اقتصادی رقابت 

داشته باشند که خود می تواند منجر به افزایش قیمت قراردادها شده و تفاوت قیمت قرارداد را با 

قیمت سهام تعاونی افزایش دهد که در نهایت اگر این روند با ثبات باشد منجر به خروج اعضاء 

و تضعیف تعاونی خواهد شد. نتیجه آنکه حساسیت باالیی در تنظیم قرارداد با غیراعضاء وجود 

1.  Kayitesi
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دارد و الزم است برای فعالیت با ثبات تعاونی، توجه ویژه ای به نحوه تعامل با غیراعضاء صورت 

گیرد1.

جمع بندی و نتیجه گیری

مرور تجارب و نحوه تعامل تعاونی ها با سهام داران غیرعضو در نمونه های منتخب نشان 

می دهد که معموالً تعاونی ها با دو هدف افزایش سرمایه یا تأمین مالی و کسب درآمد باالتر به 

جذب سهام داران غیرعضو می پردازند. در این بین مالحظه شد که در کشورهای مختلف و با 

سطوح توسعه یافتگی متفاوت، قوانین مختلفی در مورد نحوه تعامل با سهام داران غیرعضو وجود 

دارد. بعضاً همچون کشور کانادا، استان های مختلف قوانین خاص خود را در زمینه نحوه فعالیت 

سهام داران غیرعضو در تعاونی ها دارند تا آن جا که در استانی به هیچ وجه امکان حضور غیراعضاء 

در هیئت مدیره وجود ندارد و در استانی دیگر تا 20 درصد کرسی های هیئت مدیره می تواند به 

غیراعضاء اختصاص یابد.

به نظر می رسد فاکتورهای متعددی در نحوه تعامل تعاونی ها با سهام داران غیرعضو تأثیرگذار 

باشد. از جمله این عوامل می توان به میزان نیاز تعاونی ها به تأمین مالی سرمایه مورد نیاز کسب 

و کار اشاره کرد. شاید در مناطق یا کشورهایی که مشکل تأمین منابع مالی از نهادهای رسمی 

مانند بانک به دلیل مطالبه وسایق سنگین وجود دارد، انتشار سهام ممتاز برای جذب سرمایه گذار 

احتماالً سریع ترین و کم هزینه ترین راه برای بهره گیری از پتانسیل سهام دار غیرعضو باشد. از 

سوی دیگر در شرایطی که سرمایه مورد نیاز کسب و کار تعاونی توسط اعضاء تأمین شده و 

کمبودی در این زمینه وجود ندارد و در مقابل ایجاد سطوح درآمدی باالتر و خروج از نقطه سر 

به سری برای تعاونی هدف گذاری شده، به واسطه قابلیت درآمدزایی بیشتر بهره گیری از انعقاد 

قرارداد با غیراعضاء، جذب افراد غیر عضو به تعاونی از این مسیر می تواند راهگشا باشد.

1.  www.thenews.coop/34215/sector/retail/non-member-contracts-expose-cooperatives/ 
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