،

شركت تعاوني تامین نیاز گروه شغلي.....

فصل اول
ماده -1نام  :شركت تعاوني تامین نیازگروه شغلي ..........و نوع آن توزیعي است كه در این اساسنامه به اختصار‹‹ ،تعاوني›› نامیده
مي شود.
ماده  -2اهداف تعاوني:
 - 1ترویج و تحكیم مشاركت  ،همكاري و تعاون عمومي.
 - 2تأمین نیازهاي مشترك اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي اعضاء و كمك به تحقق عدالت اجتماعي.
 - 3تأمين نيازهاي حرفه اي و شغلي اعضاء
(بندهاي  1و  2اهداف عمومي هستند و تعاوني باید هدف و یا اهداف اختصاصي خود را متناسب با نوع تعاوني در جاهاي خاالي بنویساید.
برخي اهداف اختصاصي عبارتند از  :تأمین اشتغال اعضاء ،تأمین نیازهاي حرفه اي و شاغلي اعضااء ،تاأمین نیازهااي مصارفي و رفااهي
شخصي و خانوادگي اعضاء و ). . . .

ماده -3موضوع فعالیت :
 اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیالت اعتباري از منابع بانكي و دیگر مؤسسات مالي اعتباري و اشخاص حقیقي و حقوقيدیگر.
 اخذ كمك و هدایاي نقدي و غیرنقدي از دولت  ،اشخاص حقیقي و یا حقوقي. تودیع وجوه به حساب سپرده بلندمدت و كوتاه مدت در بانكها. مشاركت با اشخاص حقیقي و حقوقي با اولویت تعاوني ها. سرمایه گذاري و خرید سهام اتحادیه تعاوني مربوطه و یا سایر شركتها و مؤسسات عمومي  ،تعاوني و یا خصوصي. مشاركت دادن اعضاء و خصوصاً مدیران تعاوني در دوره هاي آموزشي تخصصي براي ارتقاي سطح تولید و خدمات.تهیه نهادها و مواد اولیه مورد نیاز ،كاال ،خدمات ،وسائل ،ابزار و دیگر نیازمندیهاي اعضاء از داخل و یا خارج از كشور با رعایتمقررات قانوني
ا بررسي شرایط محیطي بازار
توانمند سازي اعضاء در زمینه هاي فني و حرفه اي  ،مدیریتي متناسب با نیاز بازار و اجراي دوره هااي آموزشاي تخصصاي وعمومي مورد نیاز اعضا
 كمك و مشاوره به اعضاء در زمینه هاي اداري ،مالي و حقوقي ،افزایش كماي و كیياي خادمات و رفتاار حرفاهاي اعضااء،فعالیتهاي پشتیباني و رفاهي و كمك به ایجاد فضاي مناسب براي ارائه خدمات جانبي مورد نیاز
ا ایجاد روحیه همكاري و تقویت حس وفاداري و صداقت در اعضاء.
ا اعمال نظارت هاي قانوني واگذار شده از سوي دستگاههاي ذیربط در چارچوب قوانین و قراردادها
ا نظارت بر نحوه توزیع و مصرف تسهیالت و كمكهاي دولتي
ا نظارت بر اجراي قراردادها و توافقنامههاي اعضاء
ا عقد قرارداد با دستگاههاي اجرایي در چارچوب حدود قانون مزایده و مناقصه
ا سرمایه گذاري در شركتها و مؤسسات عمومي ،تعاوني و یا خصوصي
موضوع فعالیت تعاوني باید با توجه به اهداف موضوع ماده  2این اساسنامه و طرح تأسیس تعاوني كه حسب مورد به تصویب اداره یا اداره كال تعااون و یاا دفتار
ستادي ذیربط در وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي رسیده است نوشته شود .درهرحال تعاوني مي تواند براي انجام موضوع فعالیت مورد نظر اقدامات ذیال را هام

بعمل آورد كه برحسب نظر اعضاء قابل درج در این ماده خواهد بود

تبصره -1درصورتیكه براي انجام هریك از فعالیتهاي موضوع تعاوني ،نیاز به اخذ مجوز از مراجاع ذیصاالح قاانوني باشاد
تعاوني مكلف به اخذ آن است.
تبصره........................................... -2
تبصره........................................... -3
(حسب موضوع فعالیت تعاوني ممكن است الزم باشد تبصره یا تبصرههاي دیگري اضافه شود).

ماده  -4حوزه عمليات تعاوني  ............................................. :مي باشد.
(محدوده جغرافیایي فعالیت تعاوني مانند روستا ،شهر ،شهرستان ،استان یا سراسر كشور نوشته شود).
ماده  - 5مدت تعاوني از تاریخ ثبت  .......................................است.
ماااااده  -6مركاااال اعاااالي عمليااااات تعاااااوني .................................................................و نشاااااني آن
 ...............................................................................................................................................است.
هيئت مديره مي تواند اقدام به ايجاد شعب و نمايندگي در محدوده فعاليت تعاوني نموده و يا عنداالقتضا در مورد
تغيير آن اقدام كند .دراينصورت ميبايست موضوع از طريق اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي استان محال باه
مرجع ثبت تعاوني اعالم تا نسبت به ثبت آگهي آن در روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران اقدام گردد.
(شهر و يا روستايي كه اداره امور تعاوني درآن مستقر است بعنوان مركل اعلي تعاوني بايد نوشته شاود نشااني
دفتر مركلي نيل بعنوان نشاني مركل اعلي درج شود).

ماده  -7سرمایه اولیه تعاوني مبلغ ........................................ریالاستكه باه  ..................ساهم  ......................ریاالي منقسام
گردیااده اساات .مبلااغ ....................................ریااال آن نقااداً توسااط اعضاااء پرداخاات و مبلااغ ....................................ریااال آن
توسط(....................دستگاههايموضوعماده11قانونبخش تعاوني درصورتیكه شریك تعاوني باشند بایاد نوشاته شاود) تاأمین و
معادل  ......................................ریال نیز به صورت آورده غیر نقدي توسط اعضاء/دستگاههاي موضوع ماده 11قانون تقویم و به
تعاوني تسلیم و مابقي در تعهد آنها مي باشد.
ماده  -8هریك از اعضاي تعاوني باید حداقل معادل یكسوم مبلغ اسمي سهامي راكه خریداري نموده ،درموقع تأسیس تعاوني
پرداخت كند.
تبصره -اعضا مكليند ظرف مدتي كه مجمع عمومي عادي تعیین مي كند و از دو سال تجاوز نخواهد كرد مبلغ پرداخت نشاده
سهام خودرا تأدیه نمایند.
ماده  - 9سه م اعضاء در تأمین سرمایه تعاوني برابر است مگر اینكه مجمع عمومي عادي تصویب نماید كاه بعضاي از اعضاا
سهم بیشتري تأدیه نمایند .دراینصورت حداكثر میزان سهام هر عضو نباید از  .....درصد سرمایه تعاوني تجاوز كند.
ماده  -11سهام تعاوني بانام و غیرقابل تقسیم است و انتقال آن به اعضا یا متقاضیان عضویت (واجدشرایط) جدید با موافقات
هیئت مدیره و با رعایت ماده  9مجاز مي باشد.
ماده  -11تعاوني ظرف مدت یكسال از تاریخ ثبت یا افزایش سرمایه ،حسب مورد براي هریك از اعضاء به میزان سهامي كه
خریداري كرده اند ورقه سهم صادر و تحویل خواهد نمود.

تبصره -1ورقه سهم باید متحدالشكل ،چاپي و داراي شماره ترتیب بوده و نام تعاوني و شماره ثبت آن و مبلغ اسمي ساهم و
تعداد سهامي كه هر ورقه نماینده آن است در آن درج و به امضاي مدیرعامل و یك نيار از اعضااي هیئات مادیره كاه داراي
امضاي مجاز است برسد؛ مادام كه اوراق سهام صادرنشده تعاوني باید به اعضا گواهینامه موقت سهم كه معرف تعداد،مبلغ اسمي
و مبلغ پرداخت شده است تحویل نماید.
تبصره -2نام و نشاني و تعداد سهم هریك از سهامداران و موارد نقل و انتقال آن باید در دفتر سهام تعاوني باه ثبات برساد.
هرنقل و انتقالي كه بدون رعایت تشریيات فوق بعمل آید ،از نظر شركت فاقد اعتبار است.
فصل دوم -مقررات مربوط به عضويت
ماده  -12عضویت در تعاوني براي كلیه واجد ین شرایط اعم از اشخاص حقیقي و یاحقوقي غیردولتاي كاه نیااز باه خادمات
تعاوني داشته باشند و داراي شرایط زیر باشند آزاد است:
الف-شرایط عمومي
 - 1تابعیت جمهوري اسالمي ایران.
 - 2عدم ممنوعیت قانوني و حجر.
 - 3عدم عضویت همزمان در تعاوني مشابه.
 - 4درخواستكتبيعضویت وتعهد رعایت مقررات اساسنامه و خرید حداقل .................سهم از سهام تعاوني.
ب -شرایط اختصاصي
....................................
....................................
)تعاوني مي تواند داراي شرایط عضویت اختصاصي باشد .در اینصورت درجاي خالي شرایط اختصاصي بایاد نوشاته شاود مانناد :سااكنین
استان ،شهرستان و یا روستا و محله خاص ایثارگران ....................دانشجویان  ..................صاحبان حرفه .....................كارمندان یا كارگران
سازمان معین فارغ التحصیالن  ....................و(....................

تبصره  -1احراز شرایط عضویت هر متقاضي بعهده هیئت مدیره است و هیچگوناه تبعایي یاا محادودیتي باراي عضاویت
واجدین شرایط نباید وجود داشته باشد مگر به سبب عدم كيایت امكانات و ظرفیت تعاوني هیئت مدیره مكلف است در مواردي
كه متقاضیان فاقد هریك از شرایط مذكور باشند،درخواست عضویت آنها را ردكند.
تبصره  -2احراز شرایط داوطلبان عضویت قبل از انتخاب اولین هیأت مدیره برعهده هیأت مؤسس تعاوني ميباشد
ماده  -13مسئولیت مالي اعضاء در تعاوني محدود به میزان سهم آنان مي باشد مگر آنكه در قرارداد ترتیب دیگري شرط شده
باشد.
تبصره -مسئولیت دستگاههاي عمومي تأمین كننده سرمایه تعاوني(موضوع ماده 11قانون) به میزان سرمایه متعلق به آنان مي
باشدمگر در قرارداد ترتیب دیگري شرط شده باشد.
ماده  - 14كلیه اعضاء مكليند به وظایف و مسئولیتهایي كه در حدود قوانین و مقررات تعهد كردهاند عملكنند.
ماده  -15تعاوني مي تواند توسط هیئت مدیره طلب خود را از عضو با اخطار كتبي مطالبه نماید و درصاورت وصاول نشادن
طلب و سپري شدن  33روز از تاریخ اخطارنامه،ازكل مطالبات وي از تعاوني و درصورت عدم تكافو از بهاي سهام وي برداشات
كند و هرگاه مبالغ مذكور كيایت نكند تعاوني براي وصول باقي مانده طلب خود به بدهكار مراجعه خواهد كرد.
ماده  - 16خروج عضو از تعاوني ،اختیاري است و نمي توان آن را منع كرد.

تبصره -درصورتیكه خروج اختیاري عضو موجب ضرري براي تعاوني باشد وي ملزم به جبران است.
(درصورتیكه تعاوني از نوع تولیدي باشد تبصره ذیل نیز باید اضافه شود).

تبصره  -2در تعاونیهاي تولید هیئت مدیره موظف است قبالً اعضاي متخصص تعاوني را شناسایي ومراتب را به آنها اعاالم
نماید .در اینصورت اینگونه اعضاء حداقل  6ماه قبل از استعياء از عضویت باید مراتب را كتباً به هیئت مدیره اطالع دهند.
ماده  -17در موارد زیر عضو از تعاوني اخراج مي شود:
- 1از دست دادن هریك از شرایط عمومي یا اختصاصي عضویت مقرر دراین اساسنامه،به استناد گزارش مكتاوب مراجاع
ذیربط.
- 2عدم رعایت مقررات اساسنامه وسایر تعهدات قانوني پس از دواخطاركتبي توساط هیئات مادیره باه فاصاله  11روز و
گذشتن  11روز از تاریخ اخطار دوم.
- 3ارتكاب اعمالي كه موجب زیان مادي شود و وي نتواند ظرف مدت یكسال آن را جبران نماید یا انجام اعمالي كاه باه
حیثیت و اعتبار تعاوني لطمه وارد كند و یا با تعاوني رقابتي ناسالم نماید.
تبصره -تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هریك از هیئت مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومي عادي خواهد بود.
ماده  -18درصورت لغو عضویت به سبب فوت ،استعيا ،انحالل و اخراج ،ارزش سهام عضو براساس  ......................محاسابه و
پس از منظورنمودن سایرحقوق و مطالبات وي ،به دیون تعاوني تبدیل میشود و پس از كسربدهي وي به تعاوني  ،به او یا ورثاه
اش ظرف مدت سه ماه پرداخت و تسویه حساب خواهدشد.
(در جاي خالي مي توان از هریك از روشهاي قیمت روز ،ارزش اسمي ،میاانگین ارزش روز و ارزش دفتاري ،ارزش ویاهه شاامل مجماوع
ارزش اسمي و اندوختهها تقسیم بر سهام و یا هر روش مناسب دیگر استياده كرد).

تبصره -درصورتیكه ورثه تقاضا نماید كه سهم عضو متوفي از عین اموال تعاوني پرداخت شود و تراضي یاا مصاالحه ممكان
نباشد ،چنانچه عین  ،قابل واگذاري بوده و به تشخیص هیئت مدیره موجب اخالل و ضرر فاحش به اعضا و تعااوني نگاردد آن
قسمت از اموال تسلیم ورثه مي شود.
ماده  -19درصورت فوت عضو ،ورثه وي كه واجدشرایط عضویت بارعایت تبصره ماده 12این اساسنامه باشند ،عضاو تعااوني
شناخته ميشوند ودرصورت تعدد بایستي مابهالتياوت افزایش سهم ناشي از تعدد خود رابه تعاوني بپردازند؛ اما اگار كتبااً اعاالم
نمایند كه مایل به عضویت در تعاوني نیستند و یا هیچكدام واجدشرایط نباشند ،عضویت لغو میگردد.
تبصره -اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاوني باشد ،یك یا چند نير به تعداد ماورد نیااز تعااوني باا توافاق ساایر ورا و باه
تشخیص هیئت مدیره عضو تعاوني شناخته مي شوند.
فصل سوم -اركان تعاوني
ماده  -21اركان تعاوني عبارتست از :
 -1مجمع عمومي -2هیئت مدیره
 -مجمع عمومي:

 -3بازرس/بازرسان.

ماده  -21مجامع عمومي تعاوني به دو صورت مجمع عمومي عادي و مجمع عمومي فوقالعاده تشكیل ميگاردد .چگاونگي
تشكیل مجمع عمومي و سایر مقررات مربوطه مطابق آیین نامه تشكیل مجمع عمومي موضوع تبصره  3ماده  33قانون بخاش
تعاوني خواهد بود.
تبصره -دعوت از مجامع عمومي و اعالم تصمیمات به اعضا از طریق  .............................................................صورت مي گیرد.

(یكي از روش هاي انتشار آگهي در روزنامه هاي كثیراالنتشار ،پست سيارشي به آخرین اقامتگاه قانوني اعالم شاده عضاو باه تعااوني یاا
دیگر روش هاي قابل اثبات را انتخاب نمایید).

 هيئت مديره:ماده  -22اداره امور تعاوني طبق اساسنامه بر عهده هیأت مدیره مركب از  ..........نير عضو اصلي و  ............نيار عضاو علاي
البدل است كه از بین اعضاء براي مدت سه سال انتخاب مي شوند .انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل در یك نوبت باه عمال
مي آید و دارندگان اكثریت نسبي آراء بعد از اعضاي اصلي به ترتیب اعضاي علي البدل محسوب ماي شاوند .انتخااب اعضااي
هیات مدیره براي بیش از دو دوره متوالي با انتخاب حداقل دو سوم اعضاي حاضر در مجمع عمومي بالمانع است.
(تعداد اعضاي اصلي هیأت مدیره  1 / 1 / 3نير و تعداد اعضاي عليالبدل هیات مدیره  4 / 3 / 2نير خواهد بود).

تبصره  -1هیأت مدیره در اولین جلسه از میان خود یك نير را بعنوان رئیس هیأت مدیره یك نير را بعنوان نائب رئیس و / 1
 2نير را بعنوان منشي انتخاب ميكند.
تبصره -2در صورت استعياء ،فوت ،ممنوعیت قانوني و یا غیبت غیر موجه مكرر هر یك از اعضاي اصلي هیات مدیره یكي از
اعضاي علي البدل به ترتیب آراء بیشتر براي بقیه مدت مقرر جانشین وي در هیأت مدیره مي شود .غیبت غیر موجاه مكارر باه
مواردي اطالق ميشود كه عضو ،علیرغم ارسال دعوت نامه ،بدون عذر موجه حداقل در چهار جلسه متوالي و یاا هشات جلساه
غیر متوالي طي یكسال در جلسات هیأت مدیره حاضر نشود.
تبصره -3اعضاي هیأت مدیره مي توانند با تصویب مجمع عمومي حقوق و مزایا دریافت نمایند .در صورتي كه عضاو هیاأت
مدیره از محل دیگري حقوق مي گیرد در تعاوني مربوط صرفاً حق جلسه و پاداش دریافت مي كند  .حداقل و حداكثر حقاوق و
مزایاي هیأت مدیره و پاداش آنان و موارد استثناء به موجب دستور العمل مورد تصویب مجمع عمومي تعاوني است.

تبصره  -4در مواردیكه هیأت مدیره از اكثریت مقرر خارج شود ،در فاصله مادت الزم باراي انتخااب و تكمیال
اعضاي هیأت مدیره ،به وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي اختیار داده ميشود كاه باه منظاور اداره اماور جااري
تعاوني ،براي جانشیني اشخاصي كه به یكي از دالیل فوق در جلسات هیأت مدیره شاركت نمايكنناد از میاان
اعضاي تعاوني تعداد الزم را به طور موقت و حداكثر براي مدت پنج ماه منصوب نماید.
تبصره  -5درصورت استعياي دسته جمعي هیات مدیره و قبولي آن توسط مجمع عمومي فوق العاده تعاوني ،مجمع عماومي
عادي بنا به دعوت هیات مدیره مستعيي و یا وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي و در صورت عزل اعضا هیاات مادیره ،مجماع
عمومي عادي بنا به دعوت بازرس قانوني تعاوني یا وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي براي انتخاب هیات مدیره جدید تشاكیل
مي شود.
ماده  - 23پس از انقضاي مدت مأموریت هیئت مدیره در صورتي كه هیأت مدیره جدید انتخاب نشاده باشاد هیئات مادیره
موجود تا انتخاب و قبولي هیئت مدیره جدید كماكان به وظایف خود در تعاوني ادامه داده و مسائولیت اداره اماور تعااوني را بار
عهده خواهد داشت.
ماده  –24هیأت مدیره مكلف است بالفاصله بعد از انتخاب ،براي اداره امور و اجراي تصمیمات مجمع عمومي و هیأت مدیره
فرد واجد شرایطي را از بین اعضاي تعاوني و یا خارج از آن براي مدت سه سال به عنوان مدیر عامل انتخاب كند .نصب و عزل
و قبول استعياي مدیر عامل و نظارت بر عملكرد و تعیین حدود اختیارات ،وظایف و میزان حقوق و مزایاي وي بر عهاده هیاأت
مدیره مي باشد و انتخاب مجدد مدیر عامل بالمانع است.

ماده  –25جلسات هیئت مدیره هر دو هيته یكبار در موعد و محل معیني كه قبالً به تصویب هیئت مدیره رسایده باا حضاور
بیش از نصف اعضاي اصلي هیئت مدیره تشكیل و رسمیت ميیابد و براي اتخاذ تصمیم راي اكثریات اعضاا حاضار در جلساه
ضروري است .تصمیمات هیئت مدیره در دفتري به نام دفتر صورتجلسات هیئت مدیره ثبت ميگردد و بامضاي اعضاي حاضار
در جلسه ميرسد.
تبصره– جلسه فوق العاده هیئت مدیره با دعوت كتبي رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و در صورت عدم دعوت
كتبي آنان با دعوت كتبي اكثریت اعضاي هیئت مدیره تشكیل ميگردد.
ماده  –26هیئت مدیره جز در مواردي كه به موجب اساسنامه اتخاذ تصمیم درباره آنها در صالحیت مجامع عمومي قارار داده
شده ،در سایر موارد و براي تحقق اهداف ،موضوع و عملیات تعاوني با رعایت قوانین و مقررات جااري و اساسانامه و مصاوبات
مجامع عمومي و رعایت صرفه و صالح تعاوني و اعضا داراي اختیارات الزم جهت اداره امور تعاوني باوده و منجملاه عهادهدار
انجام وظایف ذیل است:
 .1دعوت مجمع عمومي عادي و فوقالعاده
 .2اجراي اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومي و سایر مقررات مربوط.
 .3نصب و عزل و قبول و استعياي مدیرعامل و نظارت بر عملیات وي و تعیین حدود وظایف و اختیارات وي.
 .4قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهام اعضا به یكدیگر و دریافت استعياي هریاك از اعضااي
هیئت مدیره.
 .1نظارت بر مخارج جاري شركت و رسیدگي به حسابها و ارائه به بازرس  /بازرسان و تسلیم باه موقاع گازارش ماالي و
وترازنامه به مجمع عمومي.
 .6تهیه و تنظیم طرحها و برنامهها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه به مجمع عمومي جهت اتخاذ تصمیم.
 .1تهیه و تنظیم آیین نامه ها و دستورالعمل هاي داخلي تعاوني وتقدیم آن به مجمع عمومي براي تصویب.
 .8پیشنهاد دستورالعمل تعیین حقوق و مزایا  ،حق جلسه و پاداش اعضا هیات مدیره به مجمع عمومي.
 .9تعیین نماینده یا وكیل در دادگاهها و مراجع قانوني و سایر سازمانها با حق توكیل غیر.
 .13تعیین نماینده از بین اعضاي تعاوني براي حضور در جلسات مجمع عمومي شركتها و اتحادیههایي كه تعاوني در آنهاا
مشاركت دارد.
 .11تعیین و معرفي صاحبان امضاي مجاز (یك یا دو نير از اعضاي هیئت مدیره به اتياق مدیرعامل) براي قراردادهاا و اساناد
تعهدآور تعاوني.
 .12انجام سایر وظایف و تكالیيي كه به موجب این اساسنامه مستقیماً و یا به اعتبار تصدي اداره اماور تعااوني بار عهاده
هیئت مدیره گذارده شده است.
ماده  –27هیئت مدیره نماینده قانوني تعاوني است و میتواند مستقیماً و یا باا وكالات باا حاق توكیال ،ایان نماینادگي را در
دادگاهها و مراجع قانوني  ،و سایر سازمانها اعمال كند .مسئولیت هیئت مدیره در مقابل تعاوني مسئولیت وكیل در مقابل موكل
است.
ماده  –28معامالت تعاوني با هر یك از اعضا هیئت مدیره ،مدیرعامل ،بازرس /بازرسان تابع آئیننامهاي خواهاد باود كاه در
چارچوب دستورالعمل وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي به تصویب مجمع عمومي عادي تعاوني میرسد.

ماده  –29هیئت مدیره وظائف خود را به صورت جمعي انجام میدهد و هیچ یك از اعضا هیئت مدیره حق نادارد از اختیاارات
هیات ،منيرداً استياده كند مگر در موارد خاص كه وكالت یا نمایندگي كتبي از طرف هیئت مدیره داشاته باشاد .هیئات مادیره
میتواند قسمتي از اختیارات خود را با اكثریت سه چهارم آراء به مدیرعامل تيویي كند.
ماده –31تحویل و تحول و انتقال مسئولیت از هیئت مدیره سابق به هیئت مدیره بعدي باید بالفاصاله بعاد از تااریخ قباولي
سمت هیئت مدیره و تائید صحت انتخابات توسط وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي صورت گیرد و كلیه اوراق و اسناد ودفاتر و
حسابها و موجودي هاي تعاوني به هیئت مدیره جدید تحویل و پاس از ثبات تغییارات در اداره ثبات شاركتها ترتیاب معرفاي
امضاهاي مجاز داده شود.
تبصره -شروع تصدي مشروط به این است كه (در صورت عدم فوت یا قبول استعيا یا بركناري هیئات مادیره قبلاي) مادت
ماموریت آنها خاتمه یافته باشد .بعد از قانوني شدن شروع تصدي ،تا زمانیكه ترتیب معرفي امضااهاي مجااز داده نشاده هیئات
مدیره جدید مي تواند اختیارات محدودي را به هیئت مدیره قبلي تيویي كند و در هر حال هر اقدام باید با تصمیم هیئت مدیره
جدید باشد.
ماده  – 31مراتب نقل و انتقال باید در صورتمجلسي منعكس و به امضاي اكثریت اعضاي هیئت مدیره سابق و اعضاي هیئت
مدیره جدید و بازرس /بازرسان تعاوني برسد .صورتمجلس مذكور باید جزو اسناد شركت نگهداري شود.
تبصره– در صورتیكه اعضاي هیئت مدیره قبلي اقدام به تحویل ننمایند به عنوان متصرف غیرمجاز در اموال غیر و خیانات در
امانت تحت تعقیب قرار ميگیرند.
ماده  –32استعياي هر یك از اعضاي هیئت مدیره تا تعیین عضو جدید و قبولي سمت آن رافع مسئولیت نسابت باه وظاایف
نخواهد بود.
ماده  – 33هیچ یك از اعضاي هیئت مدیره ،بازرس /بازرسان و مدیرعامل تعاوني نميتواند سمت بازرسي یا مدیریت عامل و
یا عضویت هیئت مدیره شركت تعاوني دیگري را با موضوع و فعالیت مشابه قبول كند.
ماده  –34نخستین هیئت مدیره تعاوني موظف است ظرف یكماه از تاریخ جلسه مجمع عمومي عادي باراي ثبات تعااوني در
مراجع ذیصالحیت اقدام كند.
ماده  –35اعضاي هیأت مدیره  ،مدیر عامل و بازرسان تعاوني باید واجد شرایط زیر باشند :
الف -شرایط عمومي
 .1ایمان و تعهد به اسالم (در تعاونیهاي متشكل از اقلیتهاي دیني شناخته شده در قانون اساسي ،شرط وثاقت و امانت)
 .2نداشتن منع قانوني و محجور نبودن.
 .3عدم عضویت در گروههاي محارب و عدم ارتكاب جرائم علیه امنیت كشور و عدم محكومیت به جعل اسناد.
 .4عدم سابقه محكومیت به ارتشاء ،اختالس ،كالهبرداري ،خیانت در امانت ،تدلیس ،تصرف غیرقانوني در اموال دولتي و
ورشكستگي به تقصیر.
ب -شرایط اختصاصي
اعضاي هیأت مدیره ،مدیر عامل و بازرسان تعاوني عالوه بر شرایط عمومي فوق بایستي داراي شرایط اخصاصي زیر باشند:
 .1دارا بودن اطالعات یا تجربه الزم براي انجام وظایف محوله
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– بازرسي
ماده  –36مجمع عمومي عادي  .......از اشخاص حقیقي یا حقوقي را براي مدت یك سال مالي به عناوان باازرس /بازرساان
انتخاب میكند .انتخاب مجدد آنان بالمانع است( .تعداد بازرسان عدد فرد باشد مثالً یك یا سه نير)
تبصره –1در صورت فوت یا ممنوعیت قانوني و یا استعياي بازرس /بازرسان اصلي ،هیئت مدیره مكلاف اسات ظارف ده روز
بازرس /بازرسان عليالبدل را به ترتیب آراء بیشتر براي بقیه مدت دعوت نماید .
تبصره –2حقالزحمه و پاداش بازرسان با تصویب مجمع عمومي تعیین میگردد.
تبصره –3تا زماني كه بازرس /بازرسان جدید انتخاب و قبولي سمت نكردهاند بازرس /بازرسان قبلي كماكان مسئولیت بازرسي
را به عهده دارند.
ماده  –37وظایف بازرسان تعاوني به شرح زیر است:
 نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاوني و عملیات و معامالت انجام شده باا اساسانامه و قاوانین و مقاررات ودستورالعملهاي مربوطه .
 رسیدگي به حسابها ،دفاتر ،اسناد – صورتهاي مالي از قبیال ترازناماه و حساابهاي عملكارد و ساود و زیاان ،بودجاهپیشنهادي و گزارشات هیئت مدیره ،مجمع عمومي ،شخصاً و یا در صورت لزوم با اساتياده از كارشاناس كاه در ایان
صورت پرداخت هزینه كارشناس با تصویب مجمع عمومي بر عهده تعاوني خواهد بود.
 رسیدگي به شكایات اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومي و مراجع ذیربط. تذكر كتبي تخليات موجود در نحوه اداره امور تعاوني به هیئت مدیره و مدیرعامل و تقاضاي رفع نقص. نظارت بر انجام حسابرسي و رسیدگي به گزارشهاي حسابرسي و گزارش نتیجه رسیدگي به مجمع عمومي تعااوني ومراجع ذیربط.
تبصره –1بازرس موظف است  /بازرسان موظيند  /گزارش جامعي راجع به وضعیت تعاوني به مجمع عماومي عاادي ساالیانه
تسلیم كند .گزارش بازرس باید الاقل  13روز قبل از تشكیل مجمع عمومي عادي سالیانه جهت مراجعه صاحبان سهام در مركز
تعاوني آماده باشد .در صورتیكه تعاوني بازرسان متعدد داشته باشد هریك ميتواند به تنهایي وظایف خود را انجاام دهاد .لایكن
كلیه بازرسان باید گزارش واحدي تهیه كنند .در صورت وجود اختالف نظر بین بازرسان ،موارد اختالف با ذكر دلیل در گازارش
ذكر خواهد شد.
تبصره –2بازرس /بازرسان حق دخالت مستقیم در اداره امور تعاوني را نداشته ولي ميتواناد /مايتوانناد بادون حاق راي در
جلسات هیئت مدیره شركت كند /كنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاري تعاوني اظهار نظر دارد /دارند.
ماده  –38در صورتیكه هریك از بازرسان تشخیص دهد كه هیئت مدیره و یا مادیرعامل در انجاام وظاایف محولاه مرتكاب
تخليي شده و به تذكرات ترتیب اثر نميدهند ،مكلف است از هیئت مدیره تقاضاي برگزاري مجمع عماومي فاوقالعااده باراي
رسیدگي به گزارش خود را بنماید.
ماده  –39بازرس /بازرسان نسبت به تخلياتي كه در انجام وظایف خود مرتكب میشود طبق قواعد عمومي مربوط به مسئولیت
مدني مسئول است.
فصل چهارم  :مقررات مالي
ماده  –41ابتداي سال مالي تعاوني اول  .........ماه و انتهاي آن آخر  ..........ماه همان سال /سال بعد خواهد بود باستثناي سال
اول تاسیس كه از تاریخ تشكیل تا پایان  ..........ماه است.

ماده  –41هیئت مدیره موظف است نسخهاي از گزارش ها ،صورت هاي مالي پایان دوره از قبیل ترازنامه و حسابهاي عملكرد
و سود و زیان  ،پیشنهاد نحوه تقسیم سود خالص و بودجه پیشنهادي سال بعد را پس از آماده شدن حداكثر تاا  33روز قبال از
تاریخ تشكیل جلسه مجمع عمومي عادي ساالنه براي رسیدگي به بازرس /بازرسان تسلیم نموده و عالوه بار آن هار ساه مااه
یكبار تراز آزمایشي حساب هاي تعاوني را همراه با تجزیه و تحلیل فعالیت سه ماهه تعاوني تهیه و در اختیار بازرس/بازرسان قرار
دهد و نسخه از آن را نیز به وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي ارسال نماید.
ماده  –42هریك از اعضا در صورت مشاهده نقص یا تخلف در اداره امور تعاوني ميتواند گزارش و یاا شاكایات خاود را باه
بازرس /بازرسان اعالم نماید و در صورت عدم اخذ نتیجه و باقي بودن بر شكایت ،با وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي مكاتباه
كند .هیئت مدیره مكلف به اجراي نظر وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي مزبور كه به طور كتبي و رسمي ابالغ میشاود خواهاد
بود.
مدیران تعاوني موظيند با كارشناسان ،حسابرس یا حسابرسان منتخب وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي همكاري بنمایند و كلیه
اسناد و مدارك مورد نیاز را در اختیارشان قرار دهند.
ماده  –43در تهیه و تنظیم اسناد حسابداري و دفاتر قانوني و صورتهاي مالي ،رعایت اصول و موازین ،روشهاي متداول و قابل
قبول و قوانین و مقررات جاري الزامي است.
ماده  -44هدایا و كمكهاي بالعوض در صورتي كه از طرف اعطاء كننده براي مصرف خاصي تعیین نشده باشاد اگار نقادي
باشد بحساب درآمد و اگر غیر نقدي باشد تقویم وبه حساب درآمد منظور خواهد شد.
ماده  -45افتتاح هر نوع حساب نزد بانكها و سایر مؤسسات اعتباري ،پس از تصویب هیأت مدیره با امضاهاي مجاز معرفاي
شده از طرف هیأت مدیره امكان پذیر خواهد بود.
ماده  - 46سود خالص تعاوني در هر سال مالي به ترتیب زیر تقسیم ميشود:
 - 1از حداقل پنج درصد به باال با تصویب مجمع عمومي عادي به عنوان ذخیره قانوني منظور ميشود.
 - 2حداكثر پنج درصد از سود خالص بعنوان اندوخته احتیاطي به پیشنهاد هیئت مادیره و تصاویب مجماع عماومي عاادي باه
حساب مربوطه منظور ميگردد و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومي عادي است.
 - 3حد اكثر  ........درصد از سود جهت پاداش به اعضاء ،كاركنان ،مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجماع
عمومي عادي تخصیص داده ميشود.
 - 4پس از وضع وجوه فوق باقیمانده سود خالص  ............................................................... .......................تقسیم ميگردد.
(در تعاونيهاي تولیدي در جاي خالي ميتوان نوشت :به نسبت سهام و در تعاوني هاي توزیعي نوشته شود  %13به نسبت سهام و ماابقي
به نسبت معامالت اعضاء با تعاوني)

تبصره -1ذخیره قانوني تا زماني كه مبلغ كل ذخیره حاصل از درآمدهاي مذكور به میزان یك چهارم معدل سرمایه سه ساال
اخیر تعاوني نرسیده باشد الزامي است.
تبصره -2تعاوني مي تواند با تصویب مجمع عمومي عادي تا حداكثر یك دوم ذخیره قانوني را جهت افزایش سرمایه خاود باه
كار برد .استياده مجدد از باقیمانده آن جهت افزایش سرمایه مجاز نیست.
تبصره -3هیئت مدیره مي تواند از محل اندوخته احتیاطي با تصویب مجمع عمومي عادي مبلغي را براي انجام امور خیریاه و
عام المنيعه تخصیص دهد.

فصل پنجم  :مقررات مختلف
ماده  -47هر یك از دستگاهها ،شركتها و موسسات موضوع ماده  11قانون بخش تعااوني كاه بادون عضاویت ،در تعااوني
مشاركت یا سرمایه گذاري كرده باشد ميتواند نمایندهاي براي نظارت بر تعاوني و حضور در جلسات مجاامع عماومي و هیئات
مدیره به عنوان ناظر داشته باشد.
ماده  -48انحالل ،ادغام یا تغییر موادي از اساسنامه تعاوني كه مغایر شروط و قراردادهاي منعقد با منابع تأمین كننده اعتبار و
كمك مالي و امكانات مختلف و سرمایهگذاري و مشاركت باشد موكول به موافقت مراجع مذكور خواهد بود.
ماده  -49در صورتیكه مجمع عمومي فوقالعاده تغییر بعضي از مواد اساسنامه را تصویب كند درصورت تأئید وزارت تعاون ،كار
و رفاه اجتماعي (از جهت انطباق با قانون بخش تعاوني) معتبر خواهد بود.
ماده  -51كلیه اموالي كه از منابع عمومي دولتي و بانكها در اختیار تعاوني قرارگرفته با انحالل آن باید مسترد شود.
ماده  -51ادغام و انحالل تعاوني آن تابع ضوابط مقرر در قانون بخش تعاوني و آئین نامههاي اجرائي مربوط ميباشد.
ماده  -52در صورت بروز اختالف بین تعاوني و اعضاي آن و یا بین تعاوني و سایر شركتهاي تعاوني با موضوع فعالیت مشابه،
یا بین تعاوني و اتحادیه موضوع اختالف براي داوري به اتحادیه باالتر یا اتاق تعاون مربوط ارجاع مايشاود و در صاورت باروز
اختالفات بین تعاوني و سایر تعاونيهایي كه موضوع فعالیت آنها مشابه نباشد ،یا سایر اشخاص حقیقي و حقاوقي اتااق تعااون
مربوط مرجع داوري خواهد بود.
این اساسنامه در  12ماده و  ...............تبصره در مجمع عمومي  .....................مورخه  .........................به تصویب رسید و آنچه در
آن پیشبیني نشده تابع قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسالمي و اصالحات بعادي آن ،قاانون شاركتهااي تعااوني (در
مواردي كه به قوت خود باقي است) ،آیین نامهها و دستورالعمل هاي قانوني و قراردادهاي منعقده باین شاركت و اعضااء و یاا
مؤسسات طرف قرارداد ميباشد.

