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 فصل اول:
ناميده « تعاوني»اين اساسنامه به اختصار که در توزيعي است  آن و نوع ........................................................... نام: شرکت تعاوني اعتبار :1ماده 

 شود. مي

 

 : اهداف تعاوني: 2ماده 

 .ترويج و تحکيم مشارکت، همکاري و تعاون عمومي -1-2

 .تامين نيازهاي مشترک اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اعضاء و کمک به تحقق عدالت اجتماعي -2-2

 .کمک هزينه درماني و وام مسکن اعتباري و رفاهي اعضاء از جمله هاي تامين نيازمندي -3-2

 

 : موضوع فعاليت:3ماده 

مقررات موضوعه و در چارچوب با دريافت کارمزد  و تسهيالت اعتباري هاي مختلف و پرداخت وام حساب سپرده انواع افتتاح -1-3

، دستورالعمل اجرايي تاسيس 11و  11قوانين مورد اشاره در مواد  رعايتبا  براي اعضاء ، "اب مجمع عمومي منحصرهاي مصو نامه آيين

 .(ي بدون ربا و مقررات مرتبط با آنقانون عمليات بانک) مصوب شوراي محترم پول و اعتبار ،هاي اعتبار نظارت بر تعاوني فعاليت و

 .مجاز اعتباري و موسسات ها بانکالحسنه و تسهيالت اعتباري از  اخذ وام قرض -2-3

 .اخذ کمک و هداياي نقدي و غيرنقدي از دولت، اشخاص حقيقي و يا حقوقي -3-3

 .موسسات اعتباري مجازها و  بانک نزدوجوه به حساب سپرده بلندمدت و کوتاه مدت توديع  -1-3

 انجام ساير خدمات اعتباري براي اعضاء در حدود امکانات و در چارچوب مقررات. -5-3

در چارچوب مديريت  تخريد سهام اتحاديه تعاوني اعتبار مربوط و خريد اوراق مشارکت دولتي و يا تضمين شده توسط دول -6-3

 نقدينگي شرکت.

هاي موضوع تعاوني، نياز به اخذ مجوز از مراجع ذيصالح قانوني باشد تعاوني مکلف  در صورتي که براي انجام هر يک از فعاليت :1 تبصره

 است. به اخذ آن

نامه مصوب مجمع عمومي تعيين  اين اساسنامه وام به اعضاء را به نحوي که در آيين 8تواند با رعايت مفاد ماده  تعاوني مي: 2 تبصره

 گردد پرداخت نمايد. مي

يافت ها توسط اشخاص ثالث قابل در هايي که وجه آن هاي مشابه )حساب الحسنه جاري و حساب افتتاح حساب سپرده قرض :3 تبصره

 باشد( ممنوع است. 

 

 باشد. )نام روستا، شهر، شهرستان و استان نوشته شود( مي ........................................ حوزه عمليات تعاوني :4ماده 

 

 مدت تعاوني از تاريخ ثبت نامحدود است. :5ماده 
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 ....................... ......... و نشاني  آن :................................................عمليات تعاوني................................ مرکز اصلي :6ماده 

از بانک  کتبي تواند با اخذ مجوز ه ميهيات مدير . ............................. است...................................................................................................................

  .آن اقدام کند محل اقدام به ايجاد شعبه نموده و يا عنداالقتضا در مورد تغيير وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعيو  مرکزي

شود و  حدود ميم ذيربط در داخل فضاي اداري سازمان "مکان استقرار و فعاليت شرکت تعاوني اعتبار کارمندي و يا کارگري صرفا -1-6

 حق استقرار و فعاليت در خارج از فضاي اداري سازمان بدون کسب مجوز از بانک مرکزي را ندارد.

 ممنوع است. "هر نوع فعاليت تبليغاتي در خارج از مکان استقرار شرکت مطلقا -2-6

 ممنوع است. "لقاهاي عمومي و وسايل ارتباط جمعي و ... مط از طريق رسانه هر نوع فعاليت تبليغاتي -3-6

 

ريالي منقسم گرديده است؛ که مبلغ  ........... سهم ...............ريال است که به  ..............................مبلغ  سرمايه اوليه تعاوني :7ماده 

بايست ظرف مدت ..............................   يباشد که م .............................. ريال آن قبل از تاسيس پرداخت و مابقي آن در تعهد اعضاء مي

 پرداخت شود.
 000/000/200 ) بموجب دستور العمل اجرايي تاسيس وفعاليت و نظارت بر شرکت هاي تعاوني اعتبار مصوب شوراي پول و اعتبار حداقل سرمايه تعاوني اعتبار 

 ميليون ريال است (

بايست هنگام  دل حداقل سرمايه تعيين شده توسط بانک مرکزي باشد در اين صورت ميچنانچه سرمايه اوليه تعاوني معا :1 تبصره

 پرداخت شود. "تاسيس تعاوني، تماما

توانند به ازاء مبلغ مازاد، حداکثر دو سوم  که سرمايه اوليه تعاوني بيش از سرمايه مصوب بانک مرکزي باشد، اعضاء ميصورتيدر  :2 تبصره

اين ماده پرداخت  1 تبصرهاند در تعهد خود نگه دارند مشروط به اينکه حداقل سرمايه موضوع  ريداري نمودهمبلغ اسمي سهامي را که خ

کند و از دو سال تجاوز نخواهد کرد مبلغ  مي نيظرف مدتي که مجمع عمومي عادي تعيشده باشد، که در اين صورت اعضا مکلفند 

 .پرداخت نشده سهام خود را تاديه نمايند

، شوراهاي اسالمي ها ها، شهرداري ، بانکدولت هاي دولتي و وابسته به دولت و تحت پوشش ها، شرکت ها، سازمان خانه وزارت :3 تبصره

توانند از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر از قبيل مشارکت، مضاربه،  کشوري، بنياد مستضعفان و ساير نهادهاي عمومي مي

هاي  اقدام به کمک در تامين يا افزايش سرمايه شرکت ، فروش اقساطي و صلحره به شرط تمليک، بيع شرطمزارعه، مساقات، اجاره، اجا

 باشند. تعاوني نمايند بدون آنکه عضو 

 

سهم اعضاء در تأمين سرمايه تعاوني برابر است مگر اينکه مجمع عمومي عادي تصويب نمايد که بعضي از اعضا سهم بيشتري  :8ماده 

 درصد سرمايه تعاوني تجاوز کند. 30د. دراينصورت حداکثر ميزان سهام هر عضو نبايد ازتأديه نماين

 

به اعضا يا متقاضيان عضويت واجد شرايط جديد با موافقت هيات مديره و   سهام تعاوني با نام و غيرقابل تقسيم است و انتقال آن :9ماده 

 باشد. مجاز مي 8موضوع ماده ، فبا رعايت سق

 

تعاوني ظرف مدت يک سال از تاريخ ثبت يا افزايش سرمايه، حسب مورد به هر يک از سهامداران به ميزان سهامي که خريداري  :10ماده 

 اند ورقه سهم صادر و تحويل خواهد نمود. کرده

ي هر سهم، تعداد ثبت آن و مبلغ اسمورقه سهام بايد متحدالشکل، چاپي و داراي شماره ترتيب بوده و نام تعاوني و شماره  :1 تبصره

نماينده آن است در آن درج و به امضاي مديرعامل و يک نفر از اعضاي هيات مديره که داراي امضاي مجاز است  هسهامي که هر ورق

صادر نشده تعاوني بايد به سهامداران گواهينامه موقت سهم که معرف تعداد، مبلغ اسمي و مبلغ پرداخت  سهام برسد، مادام که اوراق

 ت، تحويل نمايد.شده اس

 در دفتر سهام تعاوني به ثبت برسد. بايست مي نام و نشاني و تعداد سهم هر يک از سهامداران و موارد نقل و انتقال آن :2 تبصره
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 فصل دوم: مقررات مربوط به عضويت
 پذير است. براي اشخاص حقيقي امکان "عضويت در تعاوني منحصرا: 11ماده 

 الف: شرايط عمومي

 جمهوري اسالمي ايران.تابعيت  -1

 عدم ممنوعيت قانوني و حجر. -2

 عدم عضويت همزمان در تعاوني مشابه. -3

 .. سهم از سهام تعاوني.......درخواست کتبي عضويت و تعهد رعايت مقررات اساسنامه و خريد حداقل . -1

 ....................................................................................................... شرايط اختصاصي: -ب

)براي مشاغل کارمندي و کارگري شامل کليه کارکنان و کارگران رسمي، پيماني، قراردادي شاغل و بازنشسته در تشکيالت سازمان و 

 فراد صنفي داراي پروانه کسب مستقر در محل مطابق با قانون نظام صنفي کشور( براي مشاغل صنفي، شامل ا

شرايط عضويت هر متقاضي به عهده هيات مديره است، ضمن اينکه هيچگونه تبعيض يا محدوديتي براي عضو حائز شرايط احراز  :تبصره

به سبب عدم کفايت امکانات و ظرفيت تعاوني. هيات مديره مکلف است در مواردي که متقاضيان فاقد هر نبايد وجود داشته باشد مگر 

 ت عضويت آنها را رد کند.يک از شرايط مذکور باشند، درخواس

 

 باشد مگر آنکه در قرارداد ترتيب ديگري شرط شده باشد. اعضا در تعاوني محدود به ميزان سهم آنان ميمسئوليت مالي  :12ماده 

 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسالمي ايران( 11هاي عمومي تامين کننده سرمايه تعاوني )موضوع ماده  مسئوليت دستگاه :تبصره

 در قرارداد ترتيب ديگري شرط شده باشد. اينکه باشد مگر به ميزان سرمايه متعلق به آنان مي

 

 اند، عمل کنند. هايي که در حدود قوانين و مقررات تعهد کرده به وظايف و مسئوليتکليه اعضا مکلفند  :13ماده 

کتبي مطالبه نمايد و در صورت وصول نشدن و سپري شدن  با اخطار طلب خود را از عضوتواند توسط هيات مديره  تعاوني مي :14ماده 

روز از تاريخ اخطارنامه، از کل مطالبات وي از تعاوني و در صورت عدم تکافو از بهاي سهام وي برداشت کند و هر گاه مبالغ مذکور  30

 خود به بدهکار مراجعه خواهد کرد. الباقي طلبکفايت نکند تعاوني براي وصول 

 

 توان آن را منع کرد. ج عضو از تعاوني، اختياري است و نميخرو :15ماده 

 در صورتي که خروج اختياري عضو موجب ضرري براي تعاوني باشد وي ملزم به جبران است. :تبصره

 

 شود: در موارد زير عضو از تعاوني اخراج مي :16ماده 

 ربط. نامه به استناد گزارش مکتوب مراجع ذياز دست دادن هر يک از شرايط عمومي و اختصاصي عضويت مقرر در اين اساس -1

 15روز و گذشتن  15عدم رعايت مقررات اساسنامه و ساير تعهدات قانوني پس از دو اخطار کتبي توسط هيات مديره به فاصله  -2

 روز از تاريخ اخطار دوم.

نمايد يا انجام اعمالي که به  را جبرانتعاوني شود و وي نتواند ظرف مدت يک سال آن  يارتکاب اعمالي که موجب زيان ماد -3

 حيثيت و اعتبار تعاوني لطمه وارد کند و يا با آن رقابت ناسالم نمايد.

 عادي خواهد بود. تشخيص موارد فوق بنا به پيشنهاد هيات مديره يا بازرسان و تصويب مجمع عمومي :تبصره

 

رزش سهام وي بر اساس قيمت روز محاسبه و پس از منظور ، استعفا، انحالل و اخراج، اتدر صورت لغو عضويت به سبب فو: 17ماده 

اش ظرف مدت سه ماه پرداخت  شود و پس از کسر بدهي وي به تعاوني، به او يا ورثه نمودن ساير مطالبات وي به ديون تعاوني تبديل مي

 و تسويه حساب خواهد شد.
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وال تعاوني پرداخت شود و تراضي و مصالحه ممکن نباشد، در صورتي که ورثه تقاضا نمايد که سهم عضو متوفي از عين ام :تبصره

چنانچه عين قابل واگذاري بوده و به تشخيص هيات مديره موجب اخالل و ضرر فاحش به اعضا و تعاوني نگردد آن قسمت از اموال تسليم 

 شود. ورثه مي

 

شوند و  اين اساسنامه باشند، عضو شناخته مي 11ده ما تبصرهوي که واجد شرايط عضويت با رعايت   در صورت فوت عضو، ورثه :18ماده 

اعالم نمايند که مايل به  "در صورت تعدد بايستي ما به التفاوت افزايش سهم ناشي از تعدد سهم خود را به تعاوني بپردازند اما اگر کتبا

 گردد. عضويت در تعاوني نيستند و يا هيچکدام واجد شرايط نباشند عضويت لغو مي

تعدد ورثه بيش از ظرفيت تعاوني باشد يک يا چند نفر به تعداد مورد نياز تعاوني با توافق ساير وراث و به تشخيص هيات  اگر :تبصره

 شوند. مديره، عضو تعاوني شناخته مي

 فصل سوم: ارکان تعاوني

 ارکان تعاوني عبارتست از: :19ماده 

 مجمع عمومي -1

 هيات مديره -2

 بازرس يا بازرسان -3

 مجمع عمومي -1

 مجامع عمومي شرکت به دو صورت تشکيل خواهد شد:   :20ده ما

 .العاده مجمع عمومي عادي، مجمع عمومي فوق

قانون  33ماده  3 تبصرهچگونگي تشکيل مجمع عمومي و ساير مقررات مربوطه مطابق آئين نامه نحوه تشکيل مجامع عمومي )موضوع 

 بخش تعاوني( خواهد بود.

 و اعالم تصميمات به اعضاءاز طريق .......... صورت مي گيرد. : دعوت از مجامع عمومي تبصره

 هاي کثيراالنتشار ، پست سفارشي و. . . . ( درج گردد. به جاي نقطه چين مي بايد يکي از روشهاي انتشار آگهي از قبيل )روزنامه

 

 

 يات مديرهه -2

باشد که از ميان اعضا براي  البدل مي عضو علي.............عضو اصلي و......... ...........هيات مديره مرکب ازاداره امور تعاوني بر عهده  :21ماده 

انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل در يک نوبت به عمل مي آيد و دارندگان اکثريت نسبي  شوند. مدت سه سال با راي مخفي انتخاب مي

انتخاب بيش از دو دوره متوالي با انتخاب حداقل دو سوم اعضاي  آراء بعد از اعضاء اصلي به ترتيب اعضاي علي البدل محسوب مي شوند.

 حاضر در مجمع عمومي بالمانع است .

 البدل خواهند بود( نفر بوده و دو ، سه يا چهار نفر عضو علي 1يا  5يا  3)تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره 

نفر  / دو س هيات مديره يک نفر را به عنوان نائب رئيس و يکهيات مديره در اولين جلسه از ميان خود يک نفر را به عنوان رئي :1تبصره

 کند را به عنوان منشي انتخاب مي

در صورت استعفا، فوت، ممنوعيت قانوني و يا غيبت غيرموجه مکرر هر يک از اعضاي اصلي هيات مديره يکي از اعضاي علي  .:2 تبصره

شود که  . غيبت غيرموجه مکرر به مواردي اطالق ميميگرددوي در هيات مديره بيشتر براي بقيه مدت مقرر جانشين  ءالبدل به ترتيب آرا

عضو، عليرغم اطالع از دعوت، بدون عذر موجه حداقل در چهار جلسه متوالي و يا هشت جلسه غيرمتوالي طي يک سال در جلسات هيات 

 مديره حاضر نشود.

حقوق و مزايا دريافت نمايند .در صورتي که عضو هيات مديره از محل  اعضاي هيات مديره مي توانند با تصويب مجمع عمومي :3 تبصره

حق جلسه و پاداش در يافت مي کند. حداقل و حداکثر حقوق و مزاياي هيات مديره و  اًديگري حقوق ميگيرد در تعاوني مربوط صرف

 .استتائيد مجمع عمومي تعاوني مورد  پاداش آنان و موارد استثناء به موجب دستورالعمل
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، مجمع عمومي عادي بنا به تعاوني العاده و قبولي آن توسط مجمع عمومي فوقهيئت مديره در صورت استعفاي دسته جمعي : 4 تبصره

و در صورت عزل اعضا هيات مديره، مجمع عمومي عادي بنا به دعوت  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعيدعوت هيات مديره مستعفي و يا 

 .مي شودبراي انتخاب هيات مديره جديد تشکيل ا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي بازرس قانوني تعاوني ي

در مواردي که هيات مديره از اکثريت مقرر خارج شود، در فاصله مدت الزم براي انتخاب و تکميل اعضاي هيات مديره، به  :5 تبصره

اداره امور جاري تعاوني، براي جانشيني اشخاصي که به هر دليل در شود که به منظور  اختيار داده مي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي

 اب شوند.صحداکثر براي مدت پنج ماه انت "کنند از ميان اعضاي تعاوني تعداد الزم موقتا جلسات هيات مديره شرکت نمي

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي زا هرگونه تغيير در ترکيب اعضا هيات مديره و مديرعامل شرکت مستلزم اخذ تاييديه قبلي :6 تبصره

 است.

پس از انقضاي مدت ماموريت هيات مديره در صورتي که هيات مديره جديد انتخاب نشده باشد هيات مديره موجود تا انتخاب و  :22ماده

 ده خواهد داشت.قبولي هيات مديره جديد کماکان به وظايف خود در تعاوني ادامه داده و مسئوليت اداره امور تعاوني را بر عه

فرد واجد  بالفاصله بعد از انتخاب براي اداره امور و اجراي تصميمات مجمع عمومي و هيات مديره  : هيات مديره مکلف است23 ماده

عزل و قبول  . نصب وسال به عنوان مديرعامل تعاوني انتخاب کندسه براي مدت از آن  خارجيا  ي تعاوني وشرايطي را از بين اعضا

بر عهده هيات مديره مي باشد و  وي حقوق و مزاياي  ميزانمدير عامل و نظارت بر عملکرد و تعيين حدود اختيارات، وظايف و  استعفاي

 انتخاب مجدد مدير عامل بالمانع است .

اکثريت هيات يکبار بنا به دعوت رئيس يا نايب رئيس هيات مديره و يا مديرعامل يا  جلسات هيات مديره حداقل هر دو هفته :24ماده 

اتخاذ تصميم راي اکثريت اعضا حاضر در جلسه  و براي يابد مديره با حضور بيش از نصف اعضاي اصلي هيات مديره تشکيل و رسميت مي

گردد و به امضاي اعضاي حاضر در  ضروري است. تصميمات هيات مديره در دفتري به نام دفتر صورت جلسات هيات مديره ثبت مي

 رسد. جلسه مي

العاده هيات مديره با دعوت کتبي رئيس يا نائب رئيس هيات مديره يا مديرعامل در صورت عدم دعوت کتبي آنان با  جلسه فوق :هتبصر

 گردد. دعوت کتبي اکثريت اعضاي هيات مديره تشکيل مي

عمومي قرار داده شده، در هيات مديره جز در مواردي که به موجب اساسنامه اتخاذ تصميم درباره آنها در صالحيت مجامع  :25ماده 

 -1351مصوب  -قانون پولي و بانکي کشور) ساير موارد و براي تحقق اهداف، موضوع و عمليات تعاوني با رعايت قوانين و مقررات 

جامع و اساسنامه و مصوبات م (يقوانين و مقررات بخش تعاون و هاي تعاوني اعتبار دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر شرکت

 دار وظايف ذيل است: عمومي و رعايت صرفه و صالح تعاوني و اعضا داراي اختيارات الزم جهت اداره امور تعاوني بوده و منجمله عهده

 العاده(. فوق -دعوت مجمع عمومي )عادي -1

 اجراي اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي و ساير مقررات مربوط. -2

 نصب و عزل و قبول استعفاي مدير عامل و نظارت بر عمليات وي و تعيين حدود وظايف و اختيارات وي. -3

قبول درخواست عضويت و اخذ تصميم نسبت به انتقال سهام اعضا به يکديگر و اخراج عضو طبق مقررات اساسنامه و دريافت  -1

 استعفاي هر يک از اعضاي هيات مديره.

 ها و بودجه و ساير پيشنهادات و ارايه به مجمع عمومي جهت اتخاذ تصميم. نامهها و بر م طرحيتهيه و تنظ -5

 هاي داخلي تعاوني و تقديم آن به مجمع عمومي براي تصويب. ها و آئين نامه   دستورالعمل تهيه وتنظيم -6

 مومي تعاونيحق جلسه و پاداش اعضا هيات مديره جهت تصويب در مجمع عدستورالعمل تعيين حقوق و مزايا، پيشنهاد  -1

 ها با حق توکيل غير. ها و مراجع قانوني و ساير سازمان تعيين نماينده يا وکيل در دادگاه -8

هاي تعاوني که تعاوني در آنها  ها و اتحاديه تعيين نماينده از بين اعضاي تعاوني براي حضور در جلسات مجامع عمومي شرکت -9

 مشارکت دارد.

يا دو نفر از اعضاي هيات مديره به اتفاق مديرعامل( براي قراردادها و اسناد تعهدآور  تعيين و معرفي صاحبان امضاي مجاز )يک -10

 تعاوني.
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 دار، نرخ سود تسهيالت و کارمزد در چارچوب مصوبات قانوني. گذاري مدت هاي سرمايه تعيين نرخ سود علي الحساب سپرده -11

س/ بازرسان و تسليم به موقع گزارش مالي و ترازنامه به ها و ارائه به بازر نظارت بر مخارج جاري شرکت و رسيدگي به حساب -12

 .مجمع عمومي

تعاوني بر عهده هيات مديره  و يا به اعتبار تصدي اداره امور "انجام ساير وظايف و تکاليفي که به موجب اين اساسنامه مستقيما -13

 گذارده شده است.

ها و مراجع  تقيماً و يا با وکالت با حق توکيل اين نمايندگي را در دادگاهتواند مس هيات مديره نماينده قانوني تعاوني است و مي: 26ماده 

 ها اعمال کند مسئوليت هيات مديره در مقابل تعاوني مسئوليت وکيل است در مقابل موکل. قانوني و ساير سازمان

 

اي خواهد بود که در چارچوب  نامه نمعامالت تعاوني با هريک از اعضا هيات مديره، مديرعامل، بازرس/بازرسان تابع آيي :27ماده 

 رسد. به تصويب مجمع عمومي عادي تعاوني مي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعيدستورالعمل 

 

دهد و هيچ يک از اعضاي هيات مديره حق ندارد از اختيارات هيات،  هيات مديره وظايف خود را به صورت جمعي انجام مي :28ماده 

تواند قسمتي از  در موارد خاص که وکالت يا نمايندگي کتبي از طرف هيات مديره داشته باشد. هيات مديره ميمنفرداً استفاده کند مگر 

 اختيارات خود را با اکثريت سه چهارم آرا به مديرعامل تفويض کند.

 

از تاريخ قبولي سمت هيات تحويل و تحول و انتقال مسئوليت از هيات مديره سابق به هيات مديره بعدي بايد بالفاصله بعد  :29ماده 

ها و  صورت گيرد و کليه اوراق و اسناد و دفاتر و حساب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعيمديره و تاييد صحت انتخابات توسط 

 .ها ترتيب معرفي امضاهاي مجاز داده شود هاي تعاوني به هيات مديره جديد تحويل و پس از ثبت تغييرات در اداره ثبت شرکت موجودي

هيات مديره قبلي، مدت ماموريت آنها  “يا قبول استعفاء يا برکناري عدم فوت”در صورت شروع تصدي مشروط به اين است که  :تبصره

تواند  خاتمه يافته باشد. بعد از قانوني شدن شروع تصدي، تا زماني که ترتيب معرفي امضاهاي مجاز داده نشده هيات مديره جديد مي

 به هيات مديره قبلي تفويض کند و در هر حال هر اقدام بايد با تصميم هيات مديره جديد باشد.اختيارات محدودي را 

 

مراتب نقل و انتقال بايد در صورت مجلس منعکس و به امضاي اکثريت اعضاي هيات مديره سابق و اعضاي هيات مديره جديد  :30ماده 

 اسناد شرکت نگهداري شود. مجلس مذکور بايد جزو و بازرس / بازرسان شرکت برسد. صورت

در صورتي که اعضاي هيات مديره قبلي اقدام به تحويل ننمايند به عنوان متصرف غير مجاز در اموال غير و خيانت در امانت :  تبصره

 گيرند. تحت تعقيب قرار مي

 

ت نسبت به وظايفي که به وي استعفاي هريک از اعضاي هيات مديره تا تعيين عضو جديد و قبولي سمت آن رافع مسئولي :31ماده 

 محول شده است را نخواهد کرد.

 

توانند سمت بازرسي يا مديريت عامل و يا  هيچ يک از اعضاي هيات مديره يا بازرس / بازرسان / يا مديرعامل تعاوني نمي :32ماده 

 عضويت هيات مديره شرکت تعاوني ديگر را با موضوع و فعاليت مشابه قبول کند.

صالحيت  تين هيات مديره تعاوني موظف است ظرف يک ماه از تاريخ جلسه مجمع عمومي عادي براي ثبت در مراجع ذينخس :33ماده 

 اقدام کند.

 

 مدير عامل و بازرسان بايد واجد شرايط زير باشند. ،اعضاي هيات مديره، هيات رئيسهداوطلبان  :34ماده 
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 شرايط عمومي: -الف 

 ل از اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي، شرط وثاقت و امانت (کنيهاي متشايمان و تعهد به اسالم )در تعاو -1

 داشتن منع قانوني و محجور نبودن -2

 عدم عضويت در گروههاي محارب و عدم ارتکاب جرائم عليه امنيت کشور و عدم محکوميت به جعل اسناد. -3

نت، تدليس، تصرف غيرقانوني در اموال دولتي و ورشکستگي عدم سابقه محکوميت ارتشاء، اختالس، کالهبرداري ، خيانت در اما -1

 به تقصير

 :شرايط اختصاصي -ب

 اعضاي هيأت مديره، مدير عامل و بازرسان تعاوني عالوه بر شرايط عمومي فوق بايستي داراي شرايط اخصاصي زير باشند:

 دارا بودن اطالعات يا تجربه الزم براي انجام وظايف محوله -1

2- ......................................................................................... 

 

 بازرسي -3
سال مالي به عنوان بازرس / بازرسان انتخاب  براي مدت يک را  نفر از اشخاص حقيقي يا حقوقي .........مجمع عمومي عادي  :35ماده 

 کند، انتخاب مجدد آنان بالمانع است. مي

صورت فوت يا ممنوعيت قانوني و يا استعفاي بازرس / هريک از بازرسان اصلي، هيات مديره مکلف است ظرف ده روز در  :1 تبصره

 البدل را به ترتيب آراء بيشتر براي بقيه مدت دعوت نمايد. بازرس / بازرسان علي

 گردد. الزحمه و پاداش بازرسان با تصويب مجمع عمومي تعيين مي حق :2 تبصره

اند بازرس / بازرسان قبلي کماکان مسئوليت بازرسي را به  ا زماني که بازرس / بازرسان جديد انتخاب و قبولي سمت نکردهت :3 تبصره

 عهده دارند.

 

 وظايف بازرسان تعاوني به شرح زير است: :36ماده 

قوانين و مقررات و  نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاوني و عمليات و معامالت انجام شده با اساسنامه و -1

 هاي مربوطه. دستورالعمل

مالي از قبيل ترازنامه و حسابهاي عملکرد و سود و زيان، بودجه پيشنهادي و صورتهاي  –، دفاتر ، اسناد رسيدگي به حسابها  -2

هزينه  گزارشات هيئت مديره ، مجمع عمومي ، شخصاً و يا در صورت لزوم با استفاده از کارشناس که در اين صورت پرداخت

 .کارشناس با تصويب مجمع عمومي بر عهده تعاوني خواهد بود 

 ربط. رسيدگي به شکايات اعضا و ارايه گزارش به مجمع عمومي و مراجع ذي -3

 تذکر کتبي تخلفات موجود در نحوه اداره امور شرکت به هيات مديره و مديرعامل و تقاضاي رفع نقص. -1

هاي حسابرسي و گزارش نتيجه رسيدگي به مجمع عمومي تعاوني و مراجع  رشنظارت بر انجام حسابرسي و رسيدگي به گزا -5

 ربط. ذي

بازرس يا بازرسان موظفند گزارش جامعي راجع به وضع تعاوني به مجمع عمومي عادي تسليم کنند. گزارش بازرس بايد الاقل  :1تبصره

تعاوني آماده باشد. در صورتي که تعاوني بازرسان  روز قبل از تشکيل مجمع عمومي عادي جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز 10

توانند به تنهايي وظايف خود را انجام دهند. ليکن کليه بازرسان بايد گزارش واحدي تهيه کنند در صورت  متعدد داشته باشد هريک مي

 وجود اختالف نظر بين بازرسان موارد اختالف با ذکر دليل در گزارش ذکر خواهد شد.

توانند بدون حق راي در جلسات هيات  تواند / مي س / بازرسان حق دخالت مستقيم در اداره امور تعاوني را نداشته ولي ميبازر :2 تبصره

 مديره شرکت کند / کنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاري تعاوني اظهار دارد / دارند.
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يا مديرعامل در انجام وظايف محوله مرتکب تخلفاتي گرديده  در صورتي که هريک از بازرسان تشخيص دهد که هيات مديره و :37ماده 

العاده براي رسيدگي به گزارش  دهد مکلف است از هيات مديره تقاضاي برگزاري مجمع عمومي فوق است و به تذاکرات ترتيب اثر نمي

 خود را بنمايد.

 

شوند طبق قواعد عمومي مربوط به مسئوليت مدني  مي بازرس يا بازرسان نسبت به تخلفاتي که در انجام وظايف خود مرتکب :38ماده 

 مسئولند.

 

 فصل چهارم: مقررات مالي
سال خواهد بود به استثناي سال اول همان  ماه................ ماه و انتهاي آن آخر ............. ..........ابتداي سال مالي تعاوني اول  :39ماده 

 ماه است................ .........تاسيس که از تاريخ تشکيل تا پايان 

 

هاي عملکرد و سود و  هاي مالي تا پايان دوره از قبيل ترازنامه و حساب ها، صورت اي از گزارش هيات مديره موظف است نسخه :40ماده 

ريخ تشکيل جلسه روز قبل از تا 30زيان، پيشنهاد نحوه تقسيم سود خالص و بودجه پيشنهادي سال بعد را پس از آماده شدن حداکثر تا 

هاي  بار تراز آزمايشي حساب مجمع عمومي عادي ساالنه براي رسيدگي بازرس / بازرسان تسليم نموده و عالوه بر آن هر سه ماه يک

ارت وزاي از آنها را نيز به  تعاوني را همراه با تجزيه تحليل فعاليت سه ماهه تعاوني تهيه و در اختيار بازرس / بازرسان قرار دهد و نسخه

 و اعضا ارسال دارد. تعاون، کار و رفاه اجتماعي

 

هريک از اعضا در صورت مشاهده نقص يا تخلف در اداره امور تعاوني گزارش و يا شکايت خود را به بازرس يا بازرسان اعالم  :41ماده 

مکاتبه کند. هيات مديره مکلف به اجراي  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعينمايد و در صورت عدم اخذ نتيجه و باقي بودن به شکايت با 

وزارت تعاون، کار و رفاه شود خواهد بود. مديران تعاوني موظفند با کارشناسان  نظر وزارت مزبور که به طور کتبي و رسمي ابالغ مي

 ر دهند.همکاري بنمايند و کليه اسناد و مدارک مورد نياز را در اختيارشان قراو حسابرس يا حسابرسان رسمي  اجتماعي

 

 هاي متداول روش ، استانداردها وموازين، رعايت اصول  هاي مالي، در تهيه و تنظيم اسناد حسابداري و دفاتر قانوني و صورت :42ماده 

 قوانين و مقررات جاري الزامي است. حسابداري کشور و ساير

 

چه نقد و چه غيرنقد در  ف خاصي تعيين نشده باشد،هاي بالعوض در صورتي که از طرف اعطا کننده براي مصر هدايا و کمک :43ماده 

 باشد. هاي دائمي ترازنامه منعکس شده و قابل تقسيم بين اعضا نمي يکي از حساب

 

هيأت مديره با امضاهاي مجاز معرفي شده از طرف  بپس از تصوي ،موسسات اعتباري ساير و ها افتتاح هر نوع حساب نزد بانک :44ماده 

 .پذير خواهد بودهيأت مديره امکان 
 

 شود: سود خالص تعاوني در هر سال مالي به ترتيب زير تقسيم مي  :45ماده 

 شود. از حداقل پنج درصد به باال با تصويب مجمع عمومي عادي، به عنوان ذخيره قانوني منظور مي -1

مجمع عمومي عادي به حساب حداکثر پنج درصد از سود خالص به عنوان اندوخته احتياطي به پيشنهاد هيات مديره و تصويب  -2

 گردد و نحوه مصرف آن با تصويب مجمع عمومي عادي است. مربوطه منظور مي

جهت پاداش به اعضا، کارکنان، مديران و بازرسان به پيشنهاد هيات مديره و تصويب مجمع عمومي  ،سوددرصد از  10حداکثر  -3

 شود. عادي تخصيص داده مي

 ردد.گ د خالص به تناسب سهام هريک از اعضا تقسيم ميمانده سو باقيفوق، پس از وضع وجوه  -1
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ذخيره قانوني تا زماني که مبلغ کل ذخيره حاصل از درآمدهاي مذکور به ميزان يک چهارم معدل سرمايه سه سال اخير تعاوني  :1 تبصره

 نرسيده باشد الزامي است.

دوم ذخيره قانوني را جهت افزايش سرمايه خود به کار برد، تواند با تصويب مجمع عمومي عادي تا حداکثر يک  تعاوني مي :2 تبصره

 مانده آن جهت افزايش سرمايه مجاز نيست. استفاده مجدد از باقي

المنفعه  تواند از محل اندوخته احتياطي با تصويب مجمع عمومي عادي مبلغي را براي انجام امور خيريه و عام هيات مديره مي :3 تبصره

 تخصيص دهد.

 پذيرد. ي مورد عمل سيستم بانکي کشور صورت مييدار، براساس دستورالعمل اجرا هاي مدت ه حوه محاسبه سود قطعي سپردن :4 تبصره

 

هاي احتياطي  برابر مانده حساب سرمايه، ذخاير قانوني و اندوخته 12مانده وام و تسهيالت اعطايي شرکت در هر زمان نبايد از  :46ماده 

 تجاوز نمايد.

 

 قررات عموميفصل پنجم: م
قانون بخش تعاوني که بدون عضويت، در تعاوني مشارکت يا  11ها و موسسات موضوع ماده  ها، شرکت هريک از دستگاه :47ماده 

نظارت در تعاوني و حضور در جلسات مجمع عمومي و هيات مديره به عنوان ناظر   ياي برا توانند نماينده گذاري کرده باشد مي سرمايه

 داشته باشند.

 

کننده اعتبار و کمک  انحالل، ادغام يا تغيير موادي از اساسنامه تعاوني که مغاير شروط و قراردادهاي منعقده با منابع تامين :48ماده 

 گذاري و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع مذکور خواهد بود. مالي و امکانات مختلف و سرمايه

 

ده هر نوع تغييري را در مفاد اساسنامه تصويب کند تنها با اخذ موافقت قبلي بانک مرکزي العا در صورتي که مجمع عمومي فوق :49ماده 

 ( معتبر خواهد بود.ي)از جهت انطباق با قوانين بخش تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعيو در صورت تاييد 

 

  نزد خود را به صورت نقد، اوراق مشارکت دولتي،هاي سپرده اعضاء  درصد مانده حساب 10شرکت موظف است همواره حداقل  :50ماده 

ها و موسسات اعتباري  گذاري عندالمطالبه نزد بانک ها و سپرده اوراق مشارکت بانک مرکزي، اوراق مشارکت تضمين شده توسط بانک

 داراي مجوز فعاليت از بانک مرکزي نگهداري نمايد.

 

هاي متخذه مجمع عمومي و توسط هيات مديره شرکت  ر عضو براساس سياستحداکثر مجموع مانده تسهيالت اعطايي به ه :51ماده 

 هاي احتياطي شرکت تجاوز نخواهد کرد. تعيين خواهد شد. در هر حال اين ميزان از پنج درصد مجموع سرمايه، ذخاير قانوني و اندوخته

 

 کند ارسال نمايد. آن بانک تعيين مي شرکت موظف است آمار و اطالعات مورد نياز بانک مرکزي را به نحوي که :52ماده 

 

ها و نحوه فعاليت شرکت اعزام  تواند بازرسان خود را جهت رسيدگي به حساب بانک مرکزي در هر زمان که تشخيص دهد مي :53ماده 

دگي جامع و کافي را ها ارائه نموده و امکان رسي گونه رسيدگي کليه اسناد، مدارک و دفاتر خود را جهت انجام اين  نمايد. مديران شرکت

 نمايند. براي بازرسان اعزامي از طرف بانک مرکزي فراهم مي

 

هاي  توقف فعاليت و يا انحالل اختياري شرکت موکول به طي مراحل قانوني و تعيين تکليف نحوه بازپرداخت انواع سپرده :54ماده 

 بانک مرکزي و کسب موافقت و رت تعاون، کار و رفاه اجتماعيوزا ( اين اساسنامه و اعالم قبلي و مکتوب به3( ماده )3-1موضوع بند )

 شود. انجام مي آنها
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، قانون بانکيون پولي و بايست مطابق قوانين و مقررات جاري، مقررات فصل سوم قان در موارد ورشکستگي، تصفيه و انحالل مي :55ماده 

 شود. بانک مرکزي عمل  هاي تعاوني اعتبار ت بر شرکتاجرايي تاسيس، فعاليت و نظار  دستورالعملو مقررات بخش تعاون و 

ها و  شود که پرداخت سپرده ربط به نحوي انجام مي ترتيبات انحالل و ورشکستگي شرکت در چارچوب قوانين و مقررات ذي :تبصره

 ها در اولويت قرار گيرد. منابع عمومي دولت و بانک کليه اموال و استرداد

 

تالف بين تعاوني و اعضاي آن و يا بين تعاوني و ساير شرکتهاي تعاوني با موضوع فعاليت مشابه، يا بين در صورت بروز اخ :56ماده 

شود و در صورت بروز اختالفات بين تعاوني  تعاوني و اتحاديه موضوع اختالف براي داوري به اتحاديه باالتر يا اتاق تعاون مربوط ارجاع مي

 آنها مشابه نباشد، يا ساير اشخاص حقيقي و حقوقي اتاق تعاون مربوط مرجع داوري خواهد بود. هايي که موضوع فعاليت و ساير تعاوني

 

و مفاد دستورالعمل اجرايي  يهاي اعتبار در چارچوب قوانين بخش تعاون در قالب وظايف مرتبط با تعاوني "تعاوني صرفا :57ماده 

در مواردي که در اين اساسنامه نمايد و  شوراي پول و اعتبار( فعاليت مي بهاي تعاوني اعتبار )مصو تاسيس، فعاليت و نظارت بر شرکت

هاي مربوط،  نامه ، آئينيبيني و يا عنوان نشده است موظف به رعايت مفاد قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي، قوانين بخش تعاون پيش

هاي  مرتبط با تعاوني بانک مرکزي و ساير قوانينهاي  بخشنامه هاي تعاوني اعتبار، اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر شرکت  دستورالعمل

 موضوعه در آينده خواهد بود. اعتبار

 .. به تصويب رسيد......................مورخ  ...............................در مجمع عمومي تبصره 31 و ماده 51اين اساسنامه در 

 امضاي هيات رئيسه ناظران


