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مقدمه

در راستای هدف مقررات زدایی و تسهیل فرایند تشکیل و فعالیت تعاونی ها،  اندیشکده تعاون، 
17 اساسنامه های الگو)تیپ( شرکت های تعاونی را از سایت معاونت امور تعاون به آدرس 
https://icoop.mcls.gov.ir/fa/asasnemeh استخراج نمود و از میان آن ها، اساسنامه اتحادیه های 

تعاونی را به جهت آن که شرکت نیستند و تابع قانون موسسات غیر تجاری هستند کنار گذاشت. 
همچنین اساسنامه تیپ را به جهت آنکه مقررات آن در سایر اساسنامه ها تکرار شده است و نیز 
اساسنامه های مربوط به تعاونی های مسکن و مسکن مهر را به جهت تشکیل کارگروه ویژه در 
معاونت امور تعاون از شمول بررسی های خود خارج نمود و در گام بعدی، مواد 13 اساسنامه 
باقی مانده را بررسی و منشأ قانونی هر یک از آن ها را شناسایی نمود تا در پژوهش های بعدی با 

توجه به منشأ و نهاد تصویب کننده پیشنهاد حذف یا اصالح مواد را ارائه نماید. 
به طور جداگانه  با اصالحات 1393  تعاونی مصوب 1370  قانون بخش  آنجایی که  از 
طی سلسله جلساتی توسط معاونت امور تعاون در دست اصالح و بررسی است، از این رو 
پژوهشگران اندیشکده تعاون در گام سوم، تمامی موادی که منشأ آن قانون بخش تعاونی است 
را جدا کرده و مواد باقی مانده را تحت عنوان مواد اختصاصی به دپارتمان حقوقی اندیشکده 
تعاون ارائه نمودند و دپارتمان حقوقی نیز به بررسی منشأ آن ها پرداخته و نتیجه آن را در قالب 
جدول ذیل ارائه می نماید. الزم به توضیح است برخی از اساسنامه های مورد بررسی، فاقد مواد 

اختصاصی بوده اند که در جدول زیر قید شده است.
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1- انواع مدل تعاونی

1-1- تعاونی توزیعی

1-1-1- اساسنامه تأمین نیاز مصرف کنندگان

شماره ردیف
منشأشرح مادهماده

150
ماده 50: شرکت موظف است همواره کاالهای مورد نیاز 
اعضا خود را از منابع دست اول و اتحادیه مربوطه در 

شرایط مساوی تهیه نماید.
 منشا قانونی یافت نشد

251
ماده 51: فروش اعتباری کاال به اعضا مطابق آیین نامه ای 
خواهد بود که به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع 

عمومی رسیده است.

منشا قانونی ندارد

)با هدف تسهیلگری(

ماده 52: شرکت موظف است آمار و اطالعات 352
منشا قانونی یافت نشددرخواستی سازمان متبوع اعضا را تهیه و ارایه نماید.

453

ماده 53:توقف فعالیت و یا انحالل اختیاری شرکت 
موکول به طی مراحل قانونی و تعیین تکلیف نحوه 

بازپرداخت انواع سپرده ها و اعالم قبلی و مکتوب به 
وزارت تعاون و کسب موافقت دستگاه بهره بردار آن 

انجام می شود

مستنبط از ماده 56 قانون 
بخش تعاونی

554
ترتیبات انحالل و ورشکستگی شرکت در چارچوب 
قوانین و مقررات ذی ربط به نحوی انجام می شود که 
پرداخت سپرده ها و استرداد کلیه اموال و منابع عمومی 

دولت و بانک ها در اولویت قرار گیرد

مستنبط از تبصره 4 ماده 
54 قانون بخش تعاونی

1-1-2- اساسنامه تأمین نیاز گروه های شغلی

شماره ردیف
منشأشرح مادهماده

152

در صورت بروز اختالف بین تعاونی و اعضای آن و یا بین تعاونی 
و سایر شرکت های تعاونی با موضوع فعالیت مشابه یا بین تعاونی و 
اتحادیه موضوع اختالف برای داوری به اتحادیه باالتر یا اتاق تعاون 

مربوط ارجاع می شود و در صورت بروز اختالف بین تعاونی و سایر 
تعاونی هایی که موضوع فعالیت آن ها مشابه نباشد یا سایر اشخاص 

حقیقی و حقوقی اتاق تعاون مربوط مرجع داوری خواهد بود.

ماده 1 آیین 
نامه داوری در 
بخش تعاون 
مصوب 1389 
وزارت تعاون

1111
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1-1-3- تأمین نیاز مشاغل تسهیلگران

شماره ردیف
منشأشرح مادهماده

17
سرمایه اولیه تعاوني مبلغ  42000000 ریال  است که  به 42 

سهم 1000000 ریالي منقسم گردیده است. مبلغ 42000000  
ریال آن نقداً توسط اعضاء  پرداخت می شود.

بند 3 طرح شرکت 
تعاونی تامین نیاز 

تسهیلگران

29
سهم اعضاء در تأمین سرمایه تعاوني برابر است مگر اینکه 

مجمع عمومي عادي تصویب نماید که بعضي از اعضا سهم 
بیشتري تأدیه نمایند. دراینصورت حداکثر میزان سهام هر 

عضو نباید از 30 درصد سرمایه تعاوني تجاوز کند.

ماده 2 آیین نامه مواد  
6 و 20 قانون بخش 

تعاونی

3
بند ب 
ماده 
12

ب-  شرایط اختصاصي
 دارای مدرک، سابقه و تجربه تسهیلگری. بومی و ساکن 
منطقه. دارای روابط عمومی و فن بیان مناسب،  توانایی 

برقراری ارتباط با مردم و عالقه کار با مردم. دارای مدرک 
حداقل کارشناسی در زمینه مدیریت، توسعه اقتصادی و برنامه 
ریزی، کشاورزی، برنامه ریزی، علوم اجتماعی و اقتصادی. 

دارای مدرک )ICDL( و یا توانایی کافی کار  با رایانه.

بند 10 طرح شرکت 
تعاونی تامین نیاز 

تسهیلگران

ماده 4
16

در صورتیکه سهامدار غیر عضو بخواهد تمام یا تعدادي از 
سهام خود را بفروشد، ابتدا باید آنرا به سایر اعضا و سهامداران 

غیر عضو تعاوني عرضه کند؛ که در اینصورت انتقال آن با 
رعایت سقف مجاز سهام با ثبت در دفتر سهام تعاوني بالمانع 
است. در صورت عدم خرید توسط اعضا و سهامداران غیر 

عضو، انتقال آن به واجدین شرایط عضویت جدید با موافقت 
هیأت مدیره بالمانع است؛ در غیر اینصورت انتقال آن به هر 
شخص حقیقي و حقوقي دیگر بعنوان سهامدار غیر عضو 
مجاز است. در صورتیکه بخواهد کاماًل از مشارکت تعاوني 
خارج شود و بترتیب مذکور، نتواند ظرف مدت 3 ماه، تمام 

سهام خود را بفروش برساند، تعاوني بترتیب مقرر براي اعضا 
در ماده 15 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسالمي، 

اقدام مي کند.

مستنبط از ماده22،بند4 
ماده 37 و ماده 15 قانون 
بخش تعاونی و ماده 40 

قانون تجارت
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5
تبصره 

2
ماده23

در تعاونیهاي تولید هیئت مدیره موظف است قباًل اعضاي 
متخصص تعاوني را شناسایي ومراتب را به آنها اعالم نماید. 

در اینصورت اینگونه اعضاء حداقل 6 ماه قبل از استعفاء 
از عضویت باید مراتب را کتباً به هیئت مدیره اطالع دهند.

)تبصره 1 ماده 12 قانون بخش تعاون(
تبصرهـ  هریک از سهامداران غیرعضو میتواند یک وکالت 

ازعضو داشته باشد.

ماده 19 آیین نامه نحوه 
تشکیل مجامع

6
بند ب 
ماده 
42

اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل و بازرسان تعاونی عالوه 
بر شرایط عمومی فوق بایستی دارای شرایط اخصاصی زیر 

باشند:
دارا بودن اطالعات یا تجربه الزم برای انجام وظایف محوله

هیات مدیره : حداقل 2 سال سابقه تسهیلگری
مدیرعامل : دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد در رشته 

های بند ب ماده 12 و حداقل 3 سال سابقه تسهیلگری
تبصره: در بدو تاسیس تعاونی شرایط اختصاصی می تواند 

مستثنی باشد.

بند 11 طرح شرکت 
تعاونی تامین نیاز 

تسهیلگران

1-1-4- تأمین نیاز مشاغل خانگی

منشأشرح مادهشماره مادهردیف

-ماده اختصاصی ندارد113

1-1-5- دانش بنیان

منشأشرح مادهشماره مادهردیف

-ماده اختصاصی ندارد113
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1-2- تعاونی تولیدی

1-2-1- توسعه روستایی

منشأشرح مادهشماره مادهردیف

-ماده اختصاصی نداردماده اختصاصی ندارد1

1-2-2- عمران

شماره ردیف
منشأشرح مادهماده

17
در مراکز استان ها و تعاونی های فرا استانی سرمایه اولیه 
حداقل 5000 میلیارد ریال و سایر شهرها0 200 میلیارد 

ریال الزامی است. افزایش حوزه عملیات تعاونی منوط به 
افزایش سرمایه اولیه تا سقف مذکور می باشد.

بند 2 تبصره 5 آیین نامه 
مواد 6  و20 قانون بخش 

تعاونی

235

1- حداقل دو نفر از اعضای اصلی هیأت مدیره شرکت 
باید مهندس یا کاردان دارای پروانه اشتغال اجرای 

ساختمان که یک نفر آنان در رشته های معماری و عمران 
و نفر بعدی نیز می تواند در یکی از رشته های تأسیسات 
برقی یا تأسیسات مکانیکی و یا نقشه برداری بوده و در 

شرکت به طور تمام وقت اشتغال به کار داشته باشند.

منشا قانونی یافت نشد

تبصره ماده 3
35

چنانچه در مجمع عمومی با دستور انتخاب هیأت مدیره، 
نتیجه شمارش آراء، انتخاب کمتر از دو نفر مهندس و یا 
کاردان دارای پروانه اشتغال باشد، یک یا دو نفر آخر که 
آراء کمتری کسب نموده اند، از لسیت منتخبین حذف 

و به همان تعداد از میان کاندیداهای مهندس و یا کاردان 
واجد شرایط به ترتیب آرای بیشترجایگزین اشخاص 
مذکور می گردند تا نصاب مقرر در بند یک این ماده 

حاصل شود.

منشا قانونی یافت نشد

بند 1 ماده 4
36

دارابودن مدرک تحصیلی کاردانی یاباالتردر یکی از رشته 
های تحصیلی مالی،حسابداری،حقوقی و رشته های 

مشابه ، یا سه سال تجربه مفید مرتبط
منشا قانونی یافت نشد

بند 2 و 3 5
ماده 36

1- عدم قرابت سببی یانسبی تادرجه سوم ازطبقه اول 
ودوم باهیأت مدیره یا مدیرعامل .

2- عدم اشتغال در تعاونی
ماده 147 قانون تجارت
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1-3- تعاونی خدماتی

1-3-1 دهیاری ها

شماره ردیف
منشأشرح مادهماده

بند ب ماده 1
12

» صرفاً شخصیت حقوقي نهاد دهیاري مي تواند به 
عضویت تعاوني دهیاري ها درآید.«

مستنبط از اهداف تفاهم 
نامه معاونت امور تعاون 
با سازمان شهرداری ها و 

دهیاری های کشور

تبصره 1 2
ماده 12

دهیارانی که به نمایندگی از دهیاری در تعاونی ذی 
ربط درهیات مدیره سمت دارند،چنانچه به هر دلیل 
)استعفا،عزل و...( از سمت دهیار برکنار شوند، سمت 

هیات مدیره آنها در شرکت تعاونی دهیاری ها نیز کان لم 
یکن خواهد بود و دهیاری ذیربط موظف است در اولین 
فرصت نماینده قانونی خود را جهت شرکت در جلسات 

هیات مدیره به شرکت تعاونی معرفی نماید.

اصل نمایندگی

تبصره 2 3
ماده 12

درصورت دریافت درخواست عضویت دهیاري هاي 
تازه تأسیس و واجد شرایط، هیئت مدیره مکلف است 

در اسرع وقت ضمن بررسي موضوع و درصورت واجد 
شرایط بودن با عضویت دهیاري مربوط موافقت نماید.«

مستنبط از بند 4 ماده 
36 قانون بخش تعاونی 
در خصوص اختیارات 

هیات مدیره

ماده 419

درصورتیکه دهیاري تقاضا نماید که سهم دهیاري از 
عین اموال تعاوني پرداخت شود و تراضي یا مصالحه 
ممکن نباشد، چنانچه عین، قابل واگذاري بوده و به 

تشخیص هیئت مدیره موجب اخالل و ضرر فاحش به 
اعضا و تعاوني نگردد آن قسمت از اموال تسلیم دهیاري 

مي شود.«

مستنبط از تبصره ذیل 
ماده 15 قانون بخش 

تعاونی

بند ب ماده 5
35

شرایط اختصاصی اعضای هیات مدیره،مدیر عامل و 
بازرسان

1.دارا بودن اطالعات یا تجربه الزم برای انجام وظایف 
محوله.

2.دارا بودن تحصیالت دانشگاهی ) حداقل مدرک فوق 
دیپلم( در زمینه مدیریت،حسابداری، اقتصاد و سایر 

گرایشهای مرتبط برای بازرس.
3.داشتن حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم برای 

مدیرعامل .
4.آشنایی با قوانین و مقررات بخش تعاون و دهیاری ها.

منشا قانونی یافت نشد
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1-3-2- اعتبار

شماره ردیف
منشأشرح مادهماده

بند 2 ماده 1
6

نصب تابلو و هر نوع فعالیت تبلیغاتی از طریق رسانه های 
عمومی و وسایل ارتباط جمعی و ... مطلقاً ممنوع است.

ماده 20 دستورالعمل 
اجرایی تاسیس،فعالیت 
و نظارت بر شرکتهای 
تعاونی اعتبار مصوب 
شورای پول و اعتبار

تبصره 2 2
ماده 7

در صورتی که سرمایه اولیه تعاونی بیش از سرمایه 
مصوب بانک مرکزی باشد، اعضا می توانند به ازای مبلغ 
مازاد، حداکثر دو سوم مبلغ اسمی سهامی را که خریداری 

نموده اند در تعهد خود نگه دارند مشروط به اینکه 
حداقل سرمایه موضوع تبصره )1( این ماده پرداخت شده 
باشد، که در این صورت اعضا مکلفند ظرف مدتی که 
مجمع عمومی عادی تعیین می کند و از دو سال تجاوز 

نخواهد کرد مبلغ پرداخت نشده سهام خود را تأدیه 
نمایند.

منشا قانونی یافت نشد

بند 5 ماده 3
34

دارا بودن مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی یا باالتر 
برای حداقل دو نفر از اعضای هیات مدیره تعاونی

ماده 14 دستورالعمل 
تاسیس، فعالیت و 

نظارت بر شرکت های 
تعاونی اعتبار

بند 6 ماده 4
34

دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی در 
یکی از رشته های بانکداری، اقتصاد، حقوق، مدیریت، 

حسابداری و یا فناوری اطالعات برای مدیر عامل 
تعاونی.

ماده 15 دستورالعمل 
تاسیس، فعالیت و 

نظارت بر شرکت های 
تعاونی اعتبار

551

سرمایه گذاری های تعاونی صرفاً به خرید اوراق 
مشارکت، صکوک، اوراق خزانه اسالمی و سایر اوراق 
مشابه تضمین شده توسط دولت، بانک مرکزی و بانک 
ها و یا سپرده گذاری نزد بانک ها و مؤسسات پولی غیر 
بانکی دارای اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی و یا خرید 
سهام اتحادیه تعاونی اعتبار مربوط محدود می گردد. در 

هر صورت مجموع سرمایه گذاری های موضوع این ماده 
نباید از 20 درصد منابع در اختیار تعاونی تجاوز نماید.

ماده38 دستورالعمل 
اجرایی تاسیس،فعالیت 
و نظارت بر شرکتهای 
تعاونی اعتبار مصوب 
شورای پول و اعتبار
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631

تعاونی همواره حداقل 50 درصد از سقف مجاز سرمایه 
گذاری های موضوع این ماده )20 درصد منابع در 

اختیار( را به صورت اوراق مشارکت تضمین شده توسط 
دولت، بانک مرکزی و بانک ها و یا سپرده گذاری نزد 
بانک ها و مؤسسات پولی غیر بانکی دارای اجازه نامه 

فعالیت از بانک مرکزی نگهداری می نماید.

تبصره ماده38 
دستورالعمل اجرایی 

تاسیس،فعالیت و نظارت 
بر شرکتهای تعاونی 

اعتبار مصوب شورای 
پول و اعتبار

مانده وام اعطایی تعاونی در هر زمان نباید از 12 برابر 752
مجموع مانده حقوق صاحبان سهام تجاوز نماید.

ماده 35 دستورالعمل 
اجرایی تاسیس،فعالیت 
و نظارت بر شرکتهای 
تعاونی اعتبار مصوب 
شورای پول و اعتبار

853
ماده 53- حداکثر مجموع مانده وام اعطایی به هر عضو 

توسط هیئت مدیره تعاونی تعیین خواهد شد. در هر حال 
این میزان نباید از 5 درصد مجموع حقوق صاحبان سهام 

تعاونی تجاوز کند.

ماده 35 دستورالعمل 
اجرایی تاسیس،فعالیت 
و نظارت بر شرکتهای 
تعاونی اعتبار مصوب 
شورای پول و اعتبار

ماده 55- تعاونی مجاز به دریافت حق عضویت از اعضا 955
نمی باشد.

مستنبط از ماده 9 قانون 
بخش تعاون

1057
تعاونی مکلف است حسب درخواست بانک مرکزی، 
صورت های مالی پایان دوره خود را جهت بررسی 
و اظهار نظر در اختیار حسابرسان رسمی معتمد بانک 

مرکزی قرار دهد.

ماده 42 دستورالعمل 
اجرایی تاسیس،فعالیت 
و نظارت بر شرکتهای 
تعاونی اعتبار مصوب 
شورای پول و اعتبار

1158

بانک  مرکزی در هر زمان که تشخیص دهد، بازرسان 
خود را جهت رسیدگی به حساب ها و نحوه فعالیت 

تعاونی اعزام می نماید. تعاونی مؤظف است در صورت 
مراجعه بازرسان بانک مرکزی، کلیه اسناد، مدارک و دفاتر 

خود را جهت انجام رسیدگی های الزم ارائه نموده و 
امکان بررسی جامع و کافی را برای بازرسان اعزامی از 

طرف آن بانک فراهم نماید.

ماده 43 دستورالعمل 
اجرایی تاسیس،فعالیت 
و نظارت بر شرکتهای 
تعاونی اعتبار مصوب 
شورای پول و اعتبار



گزارش شماره 1212

1-3-3- فراگیر ملی

شماره ردیف
منشأشرح مادهماده

بند ب ماده 1
12

1-عضویت در تعاوني فراگیر استاني و شهرستاني فقط 
در آن استان یا شهرستان امکان پذیر مي باشد.

2-در بدو تأسیس حداقل 70% اعضاء باید ازسه دهک 
پایین درآمدي جامعه باشد.

بند1 ماده 10 قانون 
اجرای سیاستهای اصل 

44

تبصره 1 2
ماده 12

تبصره 1- احراز شرایط عضویت هر متقاضي با رعایت 
بند 2 برعهده هیئت مدیره است و هیچگونه تبعیض یا 
محدودیتي براي عضویت واجدین شرایط نباید وجود 

داشته باشد.

مستنبط از بند 2 و 4 
قانون بخش تعاونی

تبصره 2 3
ماده 12

تبصره 2- تأیید لیست اعضاء سه دهک پایین درآمدی 
جامعه توسط مراجع ذیصالح صورت می گیرد.

بند 2 بخشنامه دولت 
مورخ 1392

تبصره 3 4
ماده 12

تبصره 3- احراز شرایط داوطلبان عضویت قبل از انتخاب 
اولین هیأت مدیره برعهده هیأت مؤسس تعاونی می باشد.

مستنبط از ماده 17 و 
108 قانون تجارت

1-3-4- توسعه و عمران شهرستانی

منشأشرح مادهشماره مادهردیف

-مواد اختصاصی نداردمواد اختصاصی ندارد1

1-3-5- توسعه کارآفرینی و تعاون استان

منشأشرح مادهشماره مادهردیف

-مواد اختصاصی نداردمواد اختصاصی ندارد1
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1-3-6- عدالت شهرستانی
منشأشرح مادهشماره مادهردیف

-مواد اختصاصی نداردمواد اختصاصی ندارد1

تقسیم بندی از حیث تعداد
5 اساسنامه اساسنامه های فاقد مواد اختصاصی

9 مادهمواد اختصاصی که منشاء آن یافت نشد

7مادهمواد اختصاصی مستنبط از قانون بخش تعاونی

3مادهمواد اختصاصی برگرفته از طرح تشکیل تعاونی تامین نیاز تسهیلگران

2مادهمواد اختصاصی برگرفته از آیین نامه مواد 6 و 20 قانون بخش تعاونی

1مادهمواد اختصاصی برگرفته از آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی

2مادهمواد اختصاصی برگرفته از قانون تجارت

1مادهمواد اختصاصی مستنبط از تفاهم نامه معاونت امور تعاون با سازمان شهرداری ها و دهیاری ها

1مادهمواد اختصاصی برگرفته از اصول حقوقی

مواد اختصاصی برگرفته از دستورالعمل اجرایی تاسیس،فعالیت و نظارت بر شرکتهای تعاونی 
9مادهاعتبار

1مادهمواد اختصاصی برگرفته از قانون اجرای سیاست های اصل 44

1مادهمواد اختصاصی برگرفته از بخشنامه دولتی

73مادهمجموع مواد اختصاصی در اساسنامه ها


