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 کلیّات –فصل اوّل 

( قانون بخش تعاونی 33) ( ماده3های تعاونی براساس تبصره )تها و اتحادیهبرگزاری مجامع عمومی شرک -1ماده 

 اقتصاد جمهوری اسالمی ایران، وفق مقررات این آیین نامه خواهد بود.

های تعاونی مرکزی یا سراسری و نیز شرکتها و رکتهای تعاونی فرااستانی با هر تعداد عضو و اتحادیهش -1تبصره 

ی برگزار مجامع عمومی را بصورت دو مرحله ا الزامایش از پانصد عضو باشد، های تعاونی که تعداد اعضای آنها باتحادیه

( ماده 2موضوع تبصره )« اییل مجامع عمومی دو مرحلهدستورالعمل نحوۀ تشک»نمایند و در اینصورت تابع مقررات 

 ( قانون بخش تعاونی نیز خواهند بود.33)

های تعاونی که انتخاب تمام یا هر یک از اعضا هیأت مدیره یا بازرسان را در دستور لیه شرکتها و اتحادیهک -2تبصره 

ات دستورالعمل چگونگی نظارت بر انتخاب»مجمع عمومی داشته باشند، در برگزاری مجمع عمومی، مشمول مقررات 

 رایی قانون بخش تعاونی نیز خواهند بود.( آیین نامه اج28موضوع ماده )« ها و اتاقهای تعاونشرکتها،اتحادیه

 های تعاونی ثبتهای آن، شرکتها و اتحادیههای تعاونی در این ماده و تبصرهنظور از شرکتها و اتحادیهم -3تبصره 

 باشد.رف تأسیس میشده و یا در ش

 شود:حسب وظایف واختیارات[ به دو صورت زیر تشکیل میمجمع عمومی تعاونی] -2 ماده

 مجمع عمومی عادی.    .1

 مجمع عمومی فوق العاده.     .2

جمع عمومی عادی،اولین بار برای تاسیس تعاونی ]درزمان مقرر[ و سپس حداقل سالی یکبار ظرف چهار ماه م - 3ماده

 شود. پس از پایان سال مالی تشکیل می

 وظایف و اختیارات قانونی مجمع عمومی عادی به شرح ذیل است:

 . تصویب اساسنامه دراولین مجمع عمومی عادی.1

 قانون بخش تعاونی[. 20اقل و حداکثر سهام اعضا ]موضوع ماده . اتخاذ تصمیم در مورد حد2

 . انتخاب هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان.3

ر گذاری و اعتبارات و وامهای درخواستی و سای. تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه4

 هیأت مدیره.عملیات مالی به پیشنهاد

 های شرکت.یراالنتشار برای درج آگهیتعیین روزنامه کث . 5
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 رس.باز پاداشو  و اتخاذ تصمیم در مورد حق الزحمه هیات مدیره  وپاداش مزایایق و . تصویب آیین نامه حقو6

ها و اتاقهای تعاون وخروج ازآنها و میزان سهام و یا حق . اتخاذ تصمیم در مورد عضویت تعاونی در شرکتها و اتحادیه7

 موازین مقرر در قانون بخش تعاونی.پرداختی براساسعضویت ساالنه 

 . تصویب مقررات و دستورالعملهای داخلی تعاونی.8

ت ز قرائ. رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارشهای مالی هیأت مدیره پس ا9

 گزارش بازرس یا بازرسان.

 سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه. . اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت10

 . اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات.11

 قانون بخش تعاونی[. 13. تصمیم گیری درمورد اخراج اعضاء تعاونی ]وفق ماده 12

 قانون شرکتهای تعاونی[. 33ماده  1]مستندبه بند. عزل بازرس 13

 دهد.سایر وظایفی که قوانین و مقررات بر عهده مجمع عمومی قرار می. 14

توان مجمع عمومی عادی را به صورت فوق العاده تشکیل داد.مجمع ر موارد ضروری در هر موقع سال مید -1تبصره

 پردازد که در صالحیت مجمع عمومی عادی است.عمومی عادی بطور فوق العاده به همان وظایفی می

عادی  مجمع عمومی»چنانچه مجمع عمومی عادی سالیانه خارج از موعد مقرر برگزار شود، عنوان آن به  -2تبصره

 تغییر خواهدکرد. «العادهبطور فوق

 شود:ی فوق العاده جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به موارد زیر تشکیل میمجمع عموم -4ماده

 .در حدود قانون بخش تعاونی[تغییر مواد اساسنامه ] -1

 مدیره.گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیأتتصمیم -2

 انحالل تعاونی. -3

 ادغام تعاونی. -4

(، عزل کل یابعض اعضاء ومقصود ازاستعفاءهیات،استعفاءدسته جمعی 2یره در بند)مراد از عزل هیات مد -تبصره

 نماید. یاتعدادی ازآنهاست که هیات مدیره را باوجود اعضاء علی البدل ازاکثریت مقرر خارج

نانچه مجمعی نسبت به موارد خارج از صالحیت خود رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند، تصمیمات متخذه از چ -5ماده

 درجه اعتبار ساقط است.
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 صل زمانیـ در مواعد زیر تشکیل مجمع عمومی الزامی است. هیأت مدیره باید تاریخ دعوت یا نشر آگهی و فوا6ماده 

ای تعیین نماید که مجمع عمومی در مواعد زیر های ذیل آنها را بگونهآیین نامه و تبصرهاین  22و  13، 12موضوع مواد 

 تشکیل گردد: 

 ماه از پایان سال مالی، برای تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه. 4ظرف      -1

 اعضای قبل از انقضاء مدت تصدی اعضای هیأت مدیره یا بازرسان؛ برای تشکیل مجمع عمومی با دستور انتخاب   -2

 مذکور.

فوق  قبل از پایان مدت تعاونی، در صورتی که مدت آن طبق اساسنامه محدود باشد؛ برای تشکیل مجمع عمومی  -3

 العاده با دستور تمدید مدت یا انحالل.

یف شده در یکی از مجامع عمومی و یا بنا به قوانین و مقررات، تشکیل مجمع عمومی دیگری تکل در صورتی که   -4

 باشد؛ ظرف مهلت مقرر در آن.

 :]در غیر موارد مذکور در بندهای فوق[ماه بعد از درخواست اشخاص زیر یکظرف      -5

 هر یک از بازرسان -الف

 و یک سوم اعضا برای مجمع عمومی فوق العاده م اعضای تعاونی برای مجمع عمومی عادییک پنج -ب

  ، کار و رفاه اجتماعیوزارت تعاونج ـ 

وزارت ورتی که هیأت مدیره در مواعد مقرر در این ماده به تشکیل مجمع عمومی مبادرت نکند، صدر  -1تبصره 

 نمود.رأساً نسبت به برگزاری مجمع عمومی مربوط اقدام خواهد  ، کار و رفاه اجتماعیتعاون

اگر هیأت مدیره ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده توسط  -2تبصره 

بازرس، برای رسیدگی به گزارش تخلفات هیأت مدیره یا مدیر عامل، اقدام به دعوت و برگزاری آن نماید، بازرس 

 به انتشار آگهی و تشکیل مجمع اقدام کند.نسبت  ، کار و رفاه اجتماعیوزارت تعاونتواند با اطالع می

 نحوه دعوت مجمع –فصل دوّم 

 م....... انجا..................... .....و  پیامک ارسال دعوت از مجامع عمومی و اعالم تصمیمات آنها از طریق-7ماده

یون شی ، اتوماسسفار، پست  : روزنامه های کثیراالنتشار،می شودزیر انتخاب داقل یکی از روشهای }د یرگمی

 .اشد{یا  دیگر روشهای قابل اثبات ب، فضای مجازی )الزامی برای تعاونی ادارات و موسسات( اداری

 نتشار بودن روزنامه، وزارت فرهنگ و ارشاداسالمی است.مرجع تشخیص کثیراال -1تبصره

 نتشار آگهی در همه آنها الزامی است. اید، اهای ]اصلی[ متعددی را تعیین نمزنامهچنانچه مجمع عمومی،  رو -2تبصره



68 
 

مبادرت  به این امر ای روزنامه در اساسنامه تعاونی الزامی نیست و در صورتیکه شرکت یا اتحادیه درج نام -3تبصره

 العاده خواهد بود. و فوق ، هرگونه تغییر بعدی آن مستلزم تشکیل هر دو مجمع عمومی عادی  کند

روزنامه برای درج آگهی، صفحات اصلی مورد نظر است و انتشار آگهی در قسمت ـ در انتخاب صفحات 4تبصره 

های مجامع یا شرکت ها در قسمت نیازمندی ها و سایر ضمائم در صورتی است که بخشی اختصاصی برای درج آگهی

 های مذکور معین و مشخّص شده باشد

 ای از آگهی مجمع عمومیسخهناری مجمع قبل از برگز حداقل یک هفتهمقام دعوت کننده مکلف است  -5تبصره

ال ارس ماعی، کار و رفاه اجتوزارت تعاونرا جهت اطالع و امکان حضور نماینده ناظر به  منضم به لیست اسامی اعضای

 نماید.

به  وپیامک  لین مجمع عمومی تعاونی از طریق دعوتنامه کتبی با اخد رسید و یا پست سفارشیدعوت او -6تبصره 

ت به آن دعو که در، پیامکو آخرین اقامتگاه قانونی اعالم شده عضو به تعاونی و یا از طریق روزنامه کثیراالنتشاری 

 گیرد. قانون بخش تعاونی[ آگهی شده صورت می 32ماده  2عضویت ]موضوع بند 

هر یک از  ای از آن به سخهپذیرد، ارسال نجمع عمومی با دعوتنامه کتبی انجام میمدر صورتی که دعوت  -7تبصره

های دولتی، بانکها، شوراهای اسالمی کشوری و سازمانها و مؤسسات عمومی که در تعاونی دستگاهها و شرکت

ضروری  ای که تعاونی عضو آن استاتحادیه و  حراست دستگاه مربوط همچنین و اندگذاری کردهمشارکت یا سرمایه

  است

ای از آگهی مجمع عمومی را جهت اطالع و امکان حضور نماینده ناظر قام دعوت کننده مکلف است نسخهم -3تبصره

 ارسال نماید. ، کار و رفاه اجتماعیوزارت تعاونبه 

نماید، مکلف است روزنامه کثیراالنتشار دیگری را جمع عمومی که اقدام به تعیین روزنامه کثیراالنتشار میم   -8ماده

 دد. های مربوطه در آن درج گروان روزنامه علی البدل انتخاب تا در صورت عدم انتشار روزنامه اصلی، آگهینیز بعن

مدیره  وزنامه اصلی به هر دلیلی منتشر نگردد و روزنامه علی البدل نیز تعیین نشده باشد، هیأتدرصورتیکه ر -تبصره

جدید تشکیل دهد. دعوت این مجمع و هر مجمع  تعاونی مکلف است مجمع عمومی عادی را جهت تعیین روزنامه

نامه شود، منحصراً از طریق دعوتدیگری که در فاصله بین عدم انتشار روزنامه قبل و تعیین روزنامه جدید تشکیل می

ایت آید و رعکتبی با اخذ رسید و یا با پست سفارشی به آخرین اقامتگاه قانونی اعالم شده عضو به تعاونی بعمل می

 نیز الزامی است. 7اخیر ماده قسمت 

 دعوت مجمع عمومی ضمن درج تاریخ انتشار باید مشتمل بر نکات ذیل باشد: -9ماده

 .نام تعاونی  .1

 العاده.العاده، فوقنوع مجمع عمومی اعم از عادی، عادی بطور فوق  .2

 نوبت مجمع.  .3

 دستورجلسه.  .4
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 تاریخ وساعت برگزاری.   .5

 محل برگزاری ونشانی کامل آن.   .6

 .و صدور برگه حضور در مجمع ]ایبرای مجامع عمومی یک مرحله[هازمان و مکان بررسی وکالتنامه .7

 ت[.نحوه و مهلت ثبت نام در انتخابات هیات مدیره و بازرسان ]برای مجامع عمومی با دستور انتخابا  .8

د عاونی باشد، مگر اینکه صمومی باید در محدوده شهری یا روستایی اقامتگاه قانونی تمحل تشکیل مجمع ع -1تبصره

کلیه  در صد اعضاء، محل دیگری را برای تشکیل مجمع توافق نمایند. همچنین محل برگزاری مجمع بایدظرفیت حضور

  اعضاء یا نمایندگان تام االختیار آنها را داشته واز نظر امکانات برای تشکیل جلسه مجمع مناسب باشد.

کر کلمات و عبارات مبهم از قبیل: ذصریح و شفاف در آگهی درج و از  دستور جلسه مجمع بایستی بطور -2تبصره

 ، خودداری گردد.«آنچه طبق قانون در صالحیت مجامع عمومی... است»و «سایر تصمیمات»، «سایر موارد»

رخصوص تغییر مواد اساسنامه در مجمع عمومی فوق العاده، آگهی دعوت بایستی متضمن شماره مواد یا د -3تبصره

بعدی  صالحاتاع آنها باشد. در مواردی که تعاونی، مجمع عمومی فوق العاده را برای تطبیق اساسنامه با قانون و موضو

واد کافی است اما چنانچه تصمیم بر تغییر م« تطبیق اساسنامه با قانون یا اصالحات»دهد، ذکر عبارت آن تشکیل می

 دعوت آورده شود. دیگری از اساسنامه نیز باشد، باید آن موارد در آگهی

ر صورتیکه اخراج عضو یا اعضایی از تعاونی همچنین عزل هیأت مدیره یا بازرس در دستور کار مجمع د -4تبصره

بنحو  عمومی باشد ذکر نام آنها در آگهی دعوت مربوطه ممنوع است و مقام دعوت کننده مکلف است دستور مجمع را

 مضبوط به اطالع اشخاص مذکور برساند.

تواند تا قبل از رسمیت جلسه مجمع عمومی، مورد یا موارد دیگری را غیر از ریک از اعضاء تعاونی میه -11ماده

موضوعاتی که در آگهی دعوت مجمع قید شده است به مقام دعوت کننده پیشنهاد کند. مقام مذکور مکلف است 

مجمع بعدی که ظرف مهلت پیشنهاد مربوطه را در مجمع مطرح کند تا در صورت تصویب، در دستور جلسه 

 گردد قرار گیرد.مقرردعوت به تشکیل می

اصله زمانی بین تاریخ دعوت ]نشر آگهی[ و تاریخ تعیین شده برای تشکیل مجمع عمومی ]عادی و ف -12ماده

 روز است. 20روز و حداکثر  10العاده[ حداقل فوق

ن[ در دستور جلسه مجمع عمومی عادی باشد این در صورتیکه برگزاری انتخابات ]هیأت مدیره یا بازرسا -1تبصره

 1خواهد بود. روز30روز و حداکثر 20مدت برای دعوت نوبت اول، حداقل 

 اصله زمانی بین تاریخ دعوت و تاریخ تعیین شده برای تشکیل مجمع عمومی که انتخاب هیأت تصفیه را درف -2تبصره

 روز است.  30تا  20دستور کار خود دارد همان 

 اب فاصله زمانی،روزانتشارآگهی همچنین روزبرگزاری مجمع جزء مدت محسوب نمی شود.دراحتس -3تبصره
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ر مواقعی که کلیه اعضاء تعاونی در مجمع حاضر باشند، با رعایت مقررات دستورالعمل نحوه نظارت بر د -13ماده

 ها نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست. انتخابات تعاونی

 عمال است.اده درخصوص اولین مجمع عمومی تعاونی نیز قابل حکم این ما -تبصره

 نه تغییر یا اصالح بعدی آگهی مجمع عمومی، مستلزم رعایت حداقل فواصل زمانی مقرراست.هرگو -14ماده

 ورود به جلسه مجمع -فصل سوم

 ترکیب مجمع  –بخش اول 

 شود.االختیار و وکالء آنان تشکیل میا نمایندگان تام یمجمع عمومی از اجتماع اعضاء تعاونی  -15ماده 

عضاء تعاونی برای حضور در مجمع یااخذبرگه ورود باید ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم یا کارت ا -16ماده 

 ارائه نمایند. کارت ملیو  عضویت و یا دفترچه عضویت

فاه ، کار و روزارت تعاون لزوم نمایندهدر صورت و  قام دعوت کنندهمبررسی مدارک مذکور به هنگام ورود با  -1تبصره

ا یاست مگر در مواردی که مقام دعوت کننده هیأت مدیره بوده و دستور جلسه، انتخاب هیأت مدیره   اجتماعی

اشد رسیدگی به تخلفات مدیران باشد که در اینصورت بررسی توسط اکثریت بازرسان و در مواردی که دو بازرس ب

 آید.میبوسیله یکی از آنها بعمل 

وسط بازرس یابازرسان تکنترل مدارک ، باشد ، کار و رفاه اجتماعیوزارت تعاونچنانچه مقام دعوت کننده،  -2تبصره

گیرد ودرصورتی که تعاونی فاقد بازرس باشد یا بازرس مربوطه بنا به نظر مراجع مذکوردراین تبصره صورت می

 گیرد صالحیت الزم را نداشته باشد، بررسی مدارک توسط نماینده یا نمایندگان مراجع یاد شده انجام می

شرایط عضویت و تصدیق تأدیه  عاونی، گواهی صادره هیأت مؤسس مبنی بر احرازدر اولین مجمع عمومی ت -3تبصره

 حداقل یک سوم مبلغ سهام، مجوز حضور در مجمع است. 

توانند بدون احتساب در لیست حاضرین عضو و بدون داشتن حق رأی در مجمع حضور شخاص ذیل میا -17ماده 

 یابند :

 مدیرعامل غیرعضو.    .1

 بازرسان غیرعضو.بازرس یا     .2

 کاندیداهای غیرعضو سمت بازرسی.    .3

ی ی کشورنمایندگان ناظر هر یک از دستگاهها و شرکتها و موسسات دولتی و عمومی و بانک ها و شوراهای اسالم  .4

 که در تعاونی مشارکت یا سرمایه گذاری نموده اند.
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 اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاهنماینده یا نمایندگان ناظر     .5

 که تعاونی عضو آن است. اتاق تعاون و اینماینده ناظر اتحادیه    .6

 [.تماعیوزارت تعاون، کار و رفاه اجنماینده ناظر دستگاههای متبوعه شرکتهای تعاونی کارمندی ]باتایید     .7

الوه بر اشخاص مذکور در این ماده، اشخاصی که بنا به وظیفه شغلی خود مسئولیتی را در مجمع دارا ع -1تبصره

مجوز از  توانند با هماهنگی قبلی و کسبهستند مانند نیروهای انتظامی و امنیتی، نیروهای خدماتی، فیلمبردار و... می

 ابند.)حسب مورد( در مجمع حضور ی 16ماده  1مقامات موضوع تبصره 

شخاص غیرعضوی که کاندیدای سمت بازرس تعاونی هستند، برای حضور در مجمع عمومی مربوطه باید ا -2تبصره

 گواهی معتبر و ممهور به مهر تعاونی مبنی بر ثبت نام در انتخابات ارائه نمایند.

الترین مقام دستگاه یا از با با ارائه کارت شناسایی و معرفی نامه معتبر7و5و  4اشخاص موضوع بندهای  -3تبصره

 یابند.اشخاص مجاز از طرف آنها در مجمع حضور می

یا  های عضو با ارائه معرفی نامه هیأت مدیرهضور نماینده ناظر اتحادیه در مجامع عمومی تعاونیح -4تبصره

 مدیرعاملی که تعیین نماینده به وی تفویض شده امکان پذیر است. 

توانند با حق رأی در مجمع مربوطه حضور اج آنها در دستور کار مجمع است میعضو یا اعضایی که اخر –18ماده 

 یابند. 

 نمایندگی اعضاء )وکالت( –بخش دوم 

تواند نماینده تام االختیاری ]از میان اعضاء ر مجامع عمومی یک مرحله ای هر یک از اعضای تعاونی مید -19ماده 

 نج نفر   پداکثر تعاونی یا خارج از آنان[  برای حضور در مجمع و اعمال رأی تعیین نماید. تعداد آراء وکالتی هر عضو ح

 رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود.

ر مجمع دتواند نماینده تام االختیاری ]از میان اعضاء تعاونی یا خارج از آنان[  برای حضور اعضای تعاونی می -1هتبصر

  لسه باشدکه انتخابات هیات مدیره وبازرس ویا عزل آنان در  دستور جدر مجامع عمومی  .و اعمال رأی تعیین نماید

ز احراز رسمی تنظیم شده باشد، مقام مجاز تأیید نمایندگی پس ادفاتر اسناد فقط در  ،عماوکالتنامه حضور در مج

جمع هویت وکیل و بدون رعایت تشریفات مذکور در تبصره فوق مکلف به مهر و امضاء آن و صدور ورقه ورود به م

  خواهد بود.

باشد. بدین منظور )حسب مورد( می 16ماده  1موضوع این ماده با مقامات مذکور در تبصره  یوکالتهاتأیید  -2تبصره

مع خود در محل شرکت یا محلی که از پیش تعیین و طی آگهی دعوت مج وکیلبه همراه  وکالتعضو متقاضی اعطای 

، وکیل پس از احراز هویت طرفین، عضویت متقاضی و اهلیت وکالتبه اطالع اعضاء رسیده حاضر و مقام مجاز تأیید 

 کند. صادر می وکالتورود به مجمع برای وکالتنامه را تأیید و ورقه 
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شود و هر گونه ادعای بعدی عضو حضور در مجمع و اعمال رأی بصورت مطلق و تام االختیار اعطاء می وکالت -3تبصره

 ، از جانب تعاونی مسموع نخواهدبود. وکالتمبنی بر مقید و محدود بودن 

 اشند. بایستی دارای اهلیت قانونی]عدم حجر[ ب وکال -4تبصره

)حسب مورد( 16ادهم 1وی در مجمع ممنوع است و مقامات مذکور در تبصره  وکیلحضور توأم عضو و  -5تبصره

 وی توأمان وکیلهای الزم در این مورد بعمل آورند. چنانچه پس از برگزاری مجمع مشخص شود عضو و مکلفند نظارت

 اند، بترتیب ذیل عمل خواهدشد:در مجمع حضور داشته

اقد فوی در حصول نصاب رسمیت جلسه موثر بوده، مجمع برگزار شده  وکیلم عضو و ٲورتی که حضور تودرص -1

 اعتبار است.

خوذه دادحضور غیرقانونی، از تعدادکل آراء ماتع رسمیت داشته است، صرفاً  به چنانچه جلسه بدون حضور توام نیز -2

 گردد.درهرتصمیم کسرخواهد شد. در مورد انتخابات،کسرآراء نسبت به کلیه کاندیداها اعمال می

 یتواند اعمال اختیارات نماید.مبجای وکیل نماینده تعاونی در اتحادیه ها  -6تبصره 

های تعاونی، برای حضور در نین اشخاص حقوقی عضو شرکتهای تعاونی همچنمایندگان اعضاء اتحادیه -20ماده 

نمایند.  مجامع عمومی بایدمعرفی نامه ازسوی هیات مدیره یامدیرعاملی که تعیین نماینده به وی تفویض شده ارائه

وی ی ها، پس ازاخذ معرفی نامه و احراز هویت نماینده، ورقه ورود به جلسه مجمع را برامقام مجاز تأیید نمایندگی

 صادر خواهد کرد. 

ردد در گرأی دارد معین  اعمالو ا مجامعی که نماینده حق حضور صادره، باید مجمع ی وکالتنامهدر  -1تبصره

  هد شد.غیراینصورت نمایندگی صادره تا زمانیکه نماینده دیگری معرفی نشده مجوز حضور در کلیه مجامع تلقی خوا

 های موضوع این ماده نیز الزم الرعایه است. در مورد نمایندگی 19ماده  4حکم تبصره  -2تبصره

 رسمیت و اداره جلسه –بخش سوم 

 اهد بود: نصاب رسمیت جلسات مجامع به ترتیب زیر خو -21ماده 

یابد. یت میمجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضور اکثریت اعضاء تعاونی یا نمایندگان تام االختیار آنها رسم  -1

 ورت عدم حصول نصاب مذکور، در نوبت دوم با حضور هر تعداد رسمی خواهد بود. در ص

ها یار آنمجمع عمومی فوق العاده در نوبت اول با حضور حداقل دو سوم اعضاء تعاونی یا نمایندگان تام االخت  -2

یابد و در صورت عدم حصول نصاب مذکور، در نوبت دوم با اکثریت رسمیت خواهد داشت و چنانچه در رسمیت می

 است. نوبت دوم نیز نصاب حاصل نشود، نوبت سوم با حضور هر تعداد رسمی 

در مورد تعداد هیات رئیسه الزامی  23، رعایت قسمت اخیر ماده«هر تعداد»برای رسمیت جلسه مجمع با  -1تبصره

 است.
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ر صورت رسمیت نیافتن جلسه مجمع عمومی رأس ساعت مقرر، مقام دعوت کننده باید برگزاری جلسه را د -2تبصره

ای دایر بر عدم رسمیت مجمع دم حصول نصاب، صورتجلسهحداقل به مدت نیم ساعت به تأخیر اندازد و در صورت ع

 تهیه و به امضای حاضرین برساند.

الک تشخیص تعداد اعضای حاضر در جلسات مجامع عمومی ورقه حضور و غیابی است که حاضران در بدو م -3تبصره

 کنند.از طرف عضو آنرا امضا می وکالتورود به جلسه، اصالتًا یا به 

ستور جلسه دروز با همان  7امع عمومی نوبت دوم و سوم موضوع ماده فوق باید حداکثر ظرف دعوت مج -22ماده 

 ود.روز خواهد ب 20و حداکثر  10قبلی بعمل آید. فاصله زمانی بین تاریخ دعوت و برگزاری مجامع مذکور حداقل 

 های بعدی ممنوع است. یاافزایش دستور جلسه مجمع عمومی نوبت اول در نوبت هرگونه تغییر، کاهش -1تبصره

ز رو 20تا  10ورد مجمع عمومی عادی نوبت دوم که انتخابات را در دستور کار خود دارد، همان فاصله در م -2تبصره

 الزم الرعایه است. 

کند. در لسات مجامع عمومی را در صورت رسمیت یافتن، مقام دعوت کننده یا نماینده او افتتاح میج -23ماده 

و عض 500های دارای ا یک رئیس، یک منشی و دو ناظر از میان اعضاء انتخاب خواهند شد. در تعاونیجلسه مجمع ابتد

 باشد. ناظر می 4نفر شامل رئیس، نائب رئیس، منشی و  7و بیشتر تعداد هیأت رئیسه 

 توانند بعنوان هیأت رئیسه انتخاب شوند. ر شرکتهای تعاونی، نمایندگان اعضاء حقیقی نمید -تبصره

ا یمکلف است ورقه حضور و غیابی را که اعضاء 16ماده  1ره مقام دعوت کننده یا مقام مجاز مذکور در تبص -24ماده 

ار رئیس امی کل اعضاء در اختیاعضاء غایب و صورت اس وکالتاند همراه با در بدو ورود به جلسه امضاء نموده وکال آنها

های الزم قرار دهد. عالوه بر این از سایر حاضرین مجمع برای احراز رسمیت جلسه و اعمال کنترل

یه و به نیز صورتی جداگانه مشتمل بر هویت کامل، سمت و علت حضور و اقامتگاه قانونی آنها ته 18و17مذکوردرمواد

 رسید.  امضاء آنان خواهد

 اتخاذ تصمیم –فصل چهارم 

 نصاب تصمیمات  –بخش اول 

گردد ر مجمع عمومی عادی، تصمیمات با اکثریت نصف بعالوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی اتخاذ مید -25ماده 

 مگر در مورد انتخاب اعضاء هیأت مدیره و بازرسان که کسب اکثریت نسبی آراء مالک عمل است. 

ی حاضر در دو سوم آراء اعضا حداقل مستلزم کسبمتوالی  رهدو اعضاء هیأت مدیره برای بیش از دوانتخاب  -1تبصره

 2است.  مجمع عمومی 
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تصویب اساسنامه در اولین مجمع عمومی عادی تعاونی با اکثریت دو سوم آراءِ حاضرین درجلسه رسمی  -2تبصره

 آید. بعمل می

ش هیات مدیره ، بازرسان  اداره تعاون، اتخاذ تصمیم در خصوص گزار در هنگام تصویب صورتهای مالی و -3تبصره 

ادادها و ی ، قرکار و رفاه اجتماعی و هرگونه اخذ تصمیم مالی دیگر ازجمله پرداخت پاداش ، آیین نامه مالی و معامالت

 ... حداقل دوسوم اعضای امضا کنندپان لیست حاضرین در جلسه جضور داشته باشند.

 شود. العاده همواره با اکثریت سه چهارم آرای حاضر در جلسه رسمی اتخاذ میمات مجامع عمومی فوقتصمی -26ماده

 نحوه اتخاذ تصمیم  -بخش دوم

شود. در مجامع االختیار آنها اتخاذ میصمیمات مجامع عمومی از طریق اعمال رأی اعضاء یا نمایندگان تامت -27ماده 

ر نظر گرفتن میزان سهم فقط دارای یک رأی است؛ در مجامع عمومی دو عمومی یک مرحله ای هر عضو بدون د

 ]قانون بخش تعاونی 33ماده  2موضوع تبصره [مرحله ای میزان رأی نمایندگان وفق دستورالعمل مصوب وزارت 

 خواهد بود. 

 ان، الزاما بصورتر کلیه مجامع عمومی فوق العاده، همچنین انتخاب اعضاءهیات مدیره وبازرسدرأی گیری  -28ماده 

 تواند باقیام وقعود بعمل آید. کتبی ]با برگه رأی[ خواهد بود و برای اتخاذ سایر تصمیمات می

ی ورد نتیجه رای گیری به روش قیام وقعود تردیدی حادث شود، باتقاضای حداقل دونفراز اعضاچنانچه در م -تبصره

 بعمل آورد.گیری را مجددا و بصورت کتبی توان رایهیات رئیسه می

های رأی را به تعداد اعضاء بصورت چاپی تهیه قام دعوت کننده مکلف است پیش از برگزاری مجمع، برگهم -29ماده 

ن های مذکور باید ممهور به مهر تعاونی و متضماالختیار آنها توزیع نماید. برگهتا در جلسه بین اعضاء یا نمایندگان تام

 جمع و تاریخ برگزاری آن و دستور جلسه مربوطه باشد. نام کامل تعاونی، عنوان جلسه م

های آن بصورت مجزا تهیه خواهد شد. در برگه نانچه انتخابات در دستور جلسه مجمع باشد، برگهچ -1تبصره

ه تعداد باره و انتخابات باید عالوه بر نام کامل تعاونی، عنوان جلسه مجمع و تاریخ برگزاری آن، جای خالی با درج شم

 عضاء اصلی هیأت مدیره و بازرسان در نظر گرفته شود. ا

 گردد. های رأی براساس عضویت و تعداد آراء وکالتی هر شخص توزیع میکلیه برگه -2تبصره

م منظور اتخاذ تصمیم در هر یک از موارد دستور جلسه، ابتدا موضوع بصورت صریح و بدور از هرگونه ابهاب -30ماده 

آید. برای هر یک از موارد دستور جلسه، یک موافق و یک مخالف و سپس رای گیری بعمل میبه سمع اعضاء رسیده 

 گردد صحبت نماید.سوی رئیس جلسه معین می تواند در زمان مناسبی که ازمی

 گردد. رمورد عزل هیات مدیره یابازرس همچنین اخراج اعضاء بایستی فرصت دفاع منظورد -تبصره
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بان ر کار خود دارد، داوطلعمومی عادی که انتخابات هیأت مدیره و یا بازرسان را در دستو در جلسات مجمع -31ماده 

شود توانند در مهلتی که به تساوی برای هر یک از آنها توسط رئیس جلسه  منظور میهای مذکور میتصدی سمت

 اسامی زاری جلسه مجمع صورتاقدام به معرفی خود نمایند. عالوه بر این مقام دعوت کننده مکلف است پیش از برگ

ه تعداد بم شده کاندیداهای مربوط را که با ترتیب الفبایی و ذکر نام و نام خانوادگی بصورت کامل و قید پسوندها تنظی

 االختیار آنها قرار دهد. اعضا تعاونی تهیه و در بدو ورود به جلسه در اختیار اعضاء یا نمایندگان تام

 دیدای خاصی باشد. یداها نباید به نحوی تنظیم شود که مفید تبلیغ برای کانفهرست اسامی کاند -1تبصره

دم حضور کاندیدا در جلسه مجمع و یا عدم استفاده از حق خود برای معرفی، موجب زوال حق انتخاب ع -2تبصره

 نخواهد بود. 

رئیسه و شمارش آنها توسط گیری کتبی، جمع آوری آراء توسط افراد امین و منتخب هیأت در موارد رای -32ماده 

آید. در شمارش آراء بایستی کل آراء های مخصوص متضمن موارد دستور جلسه بعمل میهیأت مذکور و در فرم

 مأخوذه، آراء موافق و مخالف و آراء سفید و آراء باطل ثبت شوند. 

گیرد. هیأت رئیسه مکلف ندیداها صورت میهای مجزا و متضمن اسامی کات در فرمشمارش آراء انتخابا -1تبصره

 های شمارش آراء را امضاء نماید. است ذیل کلیه فرم

توانند بنحوی که موجب اخالل در نظم و جریان احتساب آراء ه هنگام شمارش آراء انتخابات، کاندیداها میب -2تبصره

 نگردد، درمحل شمارش حضور یافته و بر جریان امر نظارت نمایند. 

صرفاً متضمن نام  یان کاندیداها افرادی دارای نام خانوادگی مشترک باشند و برگه رأیچنانچه در م -3تبصره

 خانوادگی باشد، اسامی مذکور حذف خواهدشد. 

 گردد.تی که نام یک کاندیدا دربرگه رای تکرارشده باشد، صرفا یک رای محاسبه میدر صور -4تبصره

یا علی البدل، آراء مساوی کسب نمایند،قرعه  سمت اصلیچنانچه برخی کاندیداها برای بدست آوردن  -5تبصره 

 کشی مالک انتخاب آنهاخواهدبود.

گیری نشود، رئیس رگاه در جلسه مجمع عمومی، نسبت به تمام موضوعات مندرج در دستور جلسه تصمیمه -33ماده 

جلسه  از ده روزیرتر از جلسه موظف است ضمن اعالم تنفس، در همان جلسه تاریخ تشکیل جلسه بعدی را که نباید د

 اول باشد اعالم نماید. در این صورت رعایت تشریفات دعوت مجدد الزامی نیست. 

مان جلسه مابعد تنفس ادامه همان جلسه قبل است و با همان نصاب قانونی رسمیت دارد و هیأت رئیسه آن نیز ه

ر شد که دآنان در این جلسه حضور نیافته باهیأت رئیسه منتخب جلسه قبل خواهد بود مگر اینکه یک یا چند نفر از 

 اینصورت به جای افراد غایب افراد دیگری انتخاب خواهند شد. 

 ری است. درخصوص جلسه بعد از تنفس نیز جا 22ماده  1 حکم تبصره -تبصره



76 
 

 مفاد تصمیمات  -بخش سوم

نماید که در نامه صرفًا به مواردی رسیدگی میاین آئین 10ماده  2جلسات مجامع عمومی با رعایت تبصره  -34ماده 

اقد فدستور جلسه مجمع قرار دارد و اتخاذ هرگونه تصمیمی خارج از آنچه که به عنوان دستور جلسه آگهی شده، 

 اعتبار است. 

 پس ازمدیره گی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارشهای مالی هیأت رسید -35ماده 

ه گزارش در صورت تشخیص اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی ارائو گزارش بازرس یا بازرسان  در خصوص اتخاذ تصمیم

 .اداره، امکان پذیر خواهد بود

زارش هیأت مدیره نمی تواند متضمن پیشنهاد تصویب وتجویز اقدامات آینده یا اقدامات بدون مجوز گ -36ماده 

 آیین نامه دراین مورد الزامی است. 34رعایت مادهگذشته باشدو 

تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید مگر آنکه کلیه اعضاء تعاونی در مجمع حضور جمع عمومی نمیم -37ماده 

 داشته و با تصمیم متخذه موافقت نمایند.

قاء زل اتخاذتصمیم مینماید وبرای ابالعاده با موضوع عزل هیأت مدیره، صرفًا نسبت به عمجامع عمومی فوق -38ماده 

 رای گیری مجدد نمی شود.

ی و تبصره ذیل آن که جهت رسیدگی به گزارش قانون بخش تعاون 42مجمع عمومی فوق العاده موضوع ماده  -39ماده 

تواند نسبت به عزل تصمیم گیری کند که موضوع عزل در دستور شود، در صورتی میتخلفات هیأت مدیره تشکیل می

 جلسه آگهی دعوت مجمع قید شده باشد.

نامه، دستورالعمل و مانند آن، همچنین تغییر مواد اساسنامه، ر تصویب مقررات داخلی تعاونی از قبیل آئیند -40ماده 

عوت توانند از پنج روز قبل از تشکیل مجمع ازمفاد پیشنهادات اطالع حاصل نماید. به همین منظور مقام داعضاء می

تهیه  است در صورت درخواست عضو یا نماینده وی رونوشتی از مقررات پیشنهادی را با هزینه متقاضی کننده مکلف

 و در اختیار وی قرار دهد.

توانند از پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور تأمین حق نظارت عضو در امور تعاونی، اعضاء میب -41ماده 

از والحظه زیان و گزارش مالی هیأت مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان رام تعاونی مراجعه و ترازنامه، حساب سود و

 آنها یادداشت برداری کنند.

موافقت  ر صورتیکه انحالل، ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی در دستور کار مجمع باشد، باید قبالً د -42ماده 

 گذاری و مشارکت باتعاونی اخذ شده باشد.و سرمایهمنابع تأمین کننده اعتبار و کمک مالی و امکانات مختلف 
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 سایر مقررات –فصل پنجم 

ای توسط منشی در دفتر مخصوص صورتجلسات مجامع ز مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورتجلسها -43ماده 

رسد. در صورتیکه بعضی از اعضای هیأت رئیسه نظر خاصی در تعاونی تهیه شده و به امضای اعضاء هیأت رئیسه می

 م نمایند. د مرقوتوانند ذیل امضای خومورد برگزاری مجمع و صورتجلسه تنظیمی داشته باشند می

 صورتجلسه تنظیمی با داشتن امضاء اکثریت اعضاء هیأت رئیسه معتبر است. 

ی ابالغ رئیس مجمع مکلف است صورتجلسه را به مقام دعوت کننده، هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان تعاون –تبصره 

 ورسیددریافت نماید.

 اشد:ب صورتجلسه مجمع عمومی باید مشتمل بر نکات ذیل -44ماده 

 . نام تعاونی.1

 العاده.العاده، فوق. نوع مجمع عمومی اعم از عادی، عادی بطور فوق2

 . نوبت مجمع.3

 . تاریخ دعوت مجمع ]انتشار آگهی[ و نحوه دعوت.4

 . زمان برگزاری ]روز و ساعت[.5

 . محل برگزاری ]نام مکان و نشانی کامل[.6

 . مقام دعوت کننده.7

 ]اصالتًا و وکالتاً به تفکیک[.. تعداد حاضرین 8

 . تعداد کل اعضاء شرکت.9

 . دستور جلسه.10

 . اعضاء هیأت رئیسه ]با ذکر نام و نام خانوادگی و سمت آنان در هیأت رئیسه[.11

 ء ]در. خالصه مذاکرات و ذکر تصویب یا عدم تصویب هریک از موارد دستور جلسه به ترتیب و با قید تعداد آرا12

 گیری کتبی[.رایموارد 

 خوذه.. نتیجه انتخابات با ذکر اسامی ]مشخصات سجّلی[ منتخبین به ترتیب اصلی وعلی البدل و تعداد آراء مأ13

 . حضور یا عدم حضور ناظر وزارت تعاون. 14
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 . ساعت ختم جلسه.15

 . امضاء هیأت رئیسه با ذکر نام و نام خانوادگی و سمت در هیأت.16

 9تا  1نامه[، صرفاً متضمن بندهای آئین 21ماده  2جمعی که رسمیت نیافته ]موضوع تبصره صورتجلسه م -1تبصره

 این ماده و امضاء مقام دعوت کننده و حاضرین وساعت تنظیم صورتجلسه خواهد بود. 

شود، ر مواردی که مجمع عمومی بدلیل عدم رسیدگی به تمام موضوعات دستور جلسه، به تنفس منجر مید -2تبصره

 ورتجلسه قید خواهد شد. صمانده و تاریخ جلسه بعدی در وضوعاتی که باقیم

یأت مدیره مکلف است حداکثر ظرف سه روز از تاریخ برگزاری مجمع، سه نسخه مصدق ازصورتجلسه ه -45ماده 

نوبت  تنظیمی و مدارک و مستندات مربوطه را به همراه آگهی دعوت مجمع عمومی ]و در صورتیکه مجمع برگزار شده

های قبلی و صورتجلسه مربوطه[ را جهت بررسی و تطبیق با مقررات به وزارت دوم یا سوم بوده، آگهی دعوت نوبت

 تعاون تسلیم کند. 

آنها را از جهت انطباق با  روز20یافت مدارک مجمع حداکثر ظرف وزارت تعاون مکلف است پس از در -46ماده 

سال ایراد،مواردالزم را به مرجع ثبت شرکتها اردرصورت عدم نقص و مقررات مورد بررسی کارشناسی قرارداده و

 نماید. 

ر صورتیکه وزارت تعاون پس از بررسی مدارک، تخلفی را در نحوه برگزاری مجمع، تشریفات مربوطه و یا د -47ماده 

 اخذ تصمیمات احراز کنند، مکلف است بنحو ذیل عمل نماید:

 اشد، مرجع مربوطه از ارسال صورتجلسه بهببه تشریفات دعوت و برگزاری مجمع چنانچه تخلف از مقررات، مربوط  -1

 هنماییاداره ثبت شرکتها خودداری و ضمن اعالم مراتب به تعاونی مقام دعوت کننده را جهت تجدید جلسه مجمع را

 نماید.می

د تخاذ نشده باشد، مطابق بنع و برگزاری آن صحیحاً انجام ولی تصمیمات مطابق مقررات ادرصورتیکه دعوت مجم -2

 رسال وااقدام و چنانچه بعض تصمیمات متخذه وفق مقررات نباشد، صرفًا مواردالزم صحیح به اداره ثبت شرکتها  1

درخصوص تصمیمات فاقد اعتبار، ضمن اعالم مراتب به تعاونی مقام دعوت کننده را جهت تجدید جلسه مجمع 

 نماید.راهنمایی می

الرعایه اجرایی قانون بخش تعاونی الزم آیین نامه28ضوع انتخابات، مقررات دستورالعمل ماده درخصوص مو -تبصره

 است. 

رمواردی که تصمیمات مجامع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد، وزارت تعاون مکلف است یک نسخه د -48ماده 

 ازصورتجلسه مجمع را جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال نماید:

 تصویب اساسنامه وتغییرات بعدی آن.    .1
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 انتخاب هیات مدیره وبازرس یابازرسان وتغییرات بعدی آنها.    .2

 کاهش یاافزایش سرمایه.    .3

 تصویب ترازنامه وصورتهای مالی.    .4

 تعیین روزنامه کثیراالنتشاروتغییرات بعدی آن.    .5

 ادغام تعاونی.    .6

 انحالل تعاونی ونحوه تصفیه.    .7

 انتخاب هیات تصفیه وتغییرات بعدی آنها.    .8

تواند نسبت به ر اجرای وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاونی، وزارت تعاون مید -49ماده 

ارت غی وزرالعمل ابالاعزام ناظر به مجامع عمومی اقدام نماید. وظایف و اختیارات ناظر و حدود نظارت مطابق دستو

 تعاون خواهد بود.  

 رف حضور ناظر در مجمع عمومی مفیدصحت اقدامات انجام شده و تصمیمات متخذه نخواهد بود. ص -تبصره

 :لیه تعاونیها مکلفند اسناد و مدارک مجامع عمومی خود را در مدتهای تعیین شده ذیل نگهداری نمایند ک -50ماده 

 جلسه مجامع ومدارک ومستندات مربوطه تا پایان فعالیت تعاونی.آگهی دعوت و صورت     -1

 لیست حضور و غیاب حاضرین مجامع تا پایان فعالیت تعاونی      -2

 های رأی وفرمهای شمارش آراء حداقل سه سال پس از برگزاری هر مجمع.وکالتنامه هاونمایندگی ها،برگه    -3

ر مراجع قضایی یاشکایتی دروزارت تعاون مطرح باشدو زمان نگهداری ی، دعوایی دچنانچه در مورد مجمع -تبصره

 تا اخذ تصمیم نهایی مرجع مربوطه ضروری است. حفظ آنها منقضی شده باشد، 3 اسناد موضوع بند

 جتماعیوزارت تعاون، کار و رفاه ا »[ مقصود از49ستثناء قسمت اخیر مادهدرکلیه مقررات این آیین نامه]به ا -51ماده 

 باشد.حسب مورد، حوزه ستادی، ادارات کل تعاون استانها یا ادارات تعاون شهرستانها می« 

فاه رتعاون، کار و  وزیر صویبت به  ................................................تبصره درتاریخ ...........ماده و   .....این آیین نامه در

 .ترسیده اس اجتماعی


