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  تعاونی کشاورزي منابع طبیعی و آبخیزدارياساسنامه شرکت 
  

  فصل اول : کلیات
ه درایـن اساسـنامه   ...........ک.................منابع طبیعی و آبخیزداري شرکت تعاونی کشاورزي نام شرکت  -1ماده 

  باختصارشرکت نامیده میشود و نوع آن شرکت تعاونی کشاورزي تولید و توزیع می باشد .

میباشـد و بـا    ………………شهرسـتان   ……………بخـش    ………………مرکز اصلی شرکت دهسـتان   -2ماده 
تصویب هیئت مدیره میتوان شعب شرکت را درسایر نقاط حـوزه عمـل شـرکت تأسـیس نمـود و یـا محـل شـعب         

  تأسیس شده را در همان حوزه تغییرداد .

  مدت شرکت از تاریخ تأسیس نامحدود است . -3ماده 

  است. …………………شهرستان  ……………………حوزه عملیات شرکت  -4ماده 

  

  موضوع و حدودعملیات اهداف ، فصل دوم :
  اهداف: -5ماده 

  ترویج و تحکیم مشارکت ،همکاري و تعاون عمومی  -
 تامین نیازهاي اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی اعضاء در راستاي کمک به تحقق عدالت اجتماعی  -

 اءارتقاء سطح زندگی و معیشتی اعض -

 جلوگیري از مهاجرت اعضاء -

 فعالیت در راستاي توسعه منابع طبیعی -

  موضوع شرکت : -6ماده 

حفظ ،احیاء ،اصالح و بهره برداري اصولی و پایدار منابع طبیعی در زمینه هاي جنگـل ،مرتـع ،بیابـان ،حـوزه     
هاي آبخیز ،مرتعداري ،بیابان زدایی،فعالیتهاي آبخیزداري ،حفاظت و حمایت ،جنگل کـاري ،جنگـل داري   
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حشرات مفید ،شـیالت  ،گسترش فضاي سبز و پوشش گیاهی ،زراعت چوب ،گیاهان دارویی ،پرورش دام و 
  :حدود عملیات شرکت عبارتست  -7ماده و سایر فعالیتهاي مرتبط 

تهیه و اجراي طرح هاي حفظ ،احیاء ،اصالح و بهره برداري اصولی و پایدار منابع طبیعی و ارایه مشـاوره   - 1
فنی ،اجرایی ،ترویجی و مدیریتی به اشخاص حقیقی و حقـوقی بـراي بهبـود شـرایط و افـزایش کمـی و       

 کیفی محصوالت و خدمات موضوع شرکت .

انجام فعالیتهاي موضوع شرکت با تاکیـد بـر بکـارگیري کارشناسـان تعیـین صـالحیت شـده عضـو نظـام           - 2
 مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی و یا نظام دامپزشکی بعنوان ناظر یا مشاوره فنی  

از جملـه بذرباشـی ،کپـه     شرکت می تواند کلیه طرح هاي منابع طبیعـی از جملـه طـرح هـاي مرتعـداري      - 3
کاري ،نهالکاري ،قرق مراتع ،تهیه بذور مرتعی ،طرح هاي ذخیره نزوالت آسـمانی ،احـداث آبشـخور و    
طرحهاي  بیابان زدایی نهالکاري ،بذرباشی ،ایجاد بادشکن و مالچ پاشی و طرح هـاي مربـوط بـه فعالیـت     

ات حفاظـت آب و خـاك و همچنـین    هاي آبخیزداري از جمله احداث انواع سـد ،بنـد ،بانکـت و عملیـ    
طرح هاي بهره برداري شامل کاشت و توسعه رویشگا هاي جنگلی و مرتعی و گیاهان دارویی و صـنعتی  
و طرح هاي جنگل کاري و جنگل داري از جملـه شناسـایی و رویشـگاههاي جنگلـی  ،زراعـت چـوب       

نـین طـرح هـاي حفـظ و     ،جنگل کاري و ایجاد فضاي سبز و ایجاد و احـداث پارکهـاي جنگلـی و همچ   
حمایت از عرصه هاي منابع طبیعی از جمله اجراي کمربند حفاظتی ،عملیات پیشـگیري و کنتـرل حریـق    

 ،شناسایی و کنترل آفات و بیماري هاي گیاهی ،به انجام رساند .

ایجـاد واحــدهاي مربــوط بــه فعالیتهـاي موضــوع شــرکت اتــز قبیـل واحــدهاي مرتعــداري ،جنگلکــاري     - 4
بخیزداري ،بیابان زدایی و طبیعت گردي و تاسیسات مورد نیاز و مرتبط با فعالیت شـرکت  ،جنگلداري ،آ

 جهت بهره برداري مشترك اعضاء

انجام عملیات جمع آوري ،نگهداري اصولی ،فرآوري و تبدیل ،بسـته بنـدي ،حمـل و نقـل ،بازاریـابی و       - 5
 فروش محصوالت جنگلی ،مرتعی ،دامی و کشاورزي اعضاء و شرکت  

 خدمات به منظور بهبود حرفه اي اعضاء با توجه به نوع و رشته فعالیت در شرکت انجام - 6

ایجاد صنایع فرآوري تبدیلی و تکمیلی موضوع فعالیـت شـرکت و تاسیسـات و تجهیـزات درجـه بنـدي        - 7
،بسته بندي ،نگهداري اصولی ،انبار سرد و سـردخانه بـا رعایـت  مـوازین فنـی و قـانونی و ایجـاد مراکـز         

 ماشین آالت و تجهیزات فنی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت تعمیرگاهی
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انجام هرگونه معامالت مجاز جهت تامین نیازهاي شرکت با رعایت موضوع شرکت از قبیـل تهیـه بـذور     - 8
،نهال ،نشـاء کودهـاي حیـوانی و شـیمیایی ،سـموم دفـع آفـات نبـاتی و حیـوانی همچنـین تهیـه علوفـه و             

 زنبور عسل ،ماهی و آبزیان و انجام سایر فعالیتهاي مرتبط .خوراك دام و طیور ،کرم ابریشم ،

شرکت می تواند خدمات و کاالي تولیدي خود و اعضاء را با رعایت مقررات و کسب مجوز هـاي الزم   - 9
 از مراجع ذیصالح به خارج کشور صادر و نیازهاي خود و اعضاء را از خارج وارد نماید.

یـا حضـور در نمایشـگاه هـاي داخلـی و خـارجی و یـا ایجـاد          شرکت می تواند با برگـزاري نمایشـگاه و   - 10
 نمایندگی یا شعبه در داخل یا خارج کاال و خدمات تولیدي خود را بازاریابی و عرضه نماید.

شرکت مکلف است به منظور ارتقاء دانش و مهارتهـاي فنـی و شـغلی اعضـاء و مـدیران شـرکت شـامل         - 11
طریق روش هاي روزآمد حفظ ،احیاء ،توسعه ،اصـالح و   مدیرعامل ،اعضاي هیات مدیره و بازرسان ،از

بهره برداري پایدار و اصولی منابع طبیعی با همکاري و مشـارکت بـا موسسـات و ارگـان  هـاي ذیـربط و       
 همچنین حضور ایشان در دوره هاي آموزشی مربوطه  اقدام نماید.

باري مورد نیاز خود و اعضـاء از طریـق   شرکت می تواند با اتخاذ تدابیر الزم جهت تامین منابع مالی و اعت - 12
بانکها ،صندوقهاي حمایت از توسعه منابع طبیعی و کشاورزي و سایر موسسات مـالی و اعتبـاري داخلـی    

 و خارجی اقدام نماید.

شرکت می تواند با اختاذ تدابیر الزم و با تصویب مجمع عمومی عمومی عادي به عضویت اتحادیه هـاي   - 13
عی یا هریک از شاخه هاي آن عضویت یابد و یـا در سـایر اتحادیـه هـا یـا تعـاونی       استانی و ملی منابع طبی

 هاي کشاورزي و منابع طبیعی مشارکت نمایند .

شرکت می تواند با اتخاذ تدابیر الزم نسبت به پذیرش نمایندگی ارگا ن ها و نهادهـاي دولتـی ،تعـاونی و     - 14
بیعی و کشاورزي و یا سـایر موسسـات مـالی    یا خصوصی از جمله صندوق هاي حمایت از توسعه منابع ط

اعتباري را جهـت انجـام امـور مربوطـه  اقـدام و یـا بـراي انجـام فعالیتهـاي موضـوع شـرکت بـه سـایرین              
 نمایندگی اعطا نماید.

شرکت می تواند با اتخاذ تدابیر الزم نسبت بـه خریـد سـهام ارگـان هـا و نهادهـاي دولتـی ،تعـاونی و یـا           - 15
هاي حمایت از توسـعه منـابع طبیعـی و کشـاورزي ،سـازمان مرکـزي تعـاون        خصوصی از جمله صندوق 

روستایی ،سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و موسسـات مـالی اعتبـاري خریـداري و سـرمایه گـذاري       
 نماید.
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در صورت بروز اختالف بـین شـرکت و در صـورت قبـول طـرف دعـوي ،موضـوع بـه داوري اتحادیـه           - 16
یهاي روستایی و کشاورزي ایران ارجـاع و نظریـه داوري بـراي طـرفین     مرکزي نظارت و هماهنگی تعاون

 دعوي الزم االجرا می باشد

 انجام سایر فعالیتهاي مرتبط با اهداف شرکت   - 17

:شرکت می تواند براي دستیابی به اهداف خود ،با رعایـت مقـررات و مفـاد قـرارداد هـاي منعقـد        1تبصره  
شده و همچنین مفاد طرح هاي مصوب ،از سرمایه و ذخایر موجود خود و یا امکانات بخش دولتـی ،عمـومی   

ون و یـا  و تعاونی ،صندوق هاي حمایت از توسعه بخش کشاورزي و یا زیر بخش منابع طبیعـی ،صـندوق تعـا   
  سایر اشخاص حقیقی و حقوقی بصورت هدایاي نقدي و غیرنقدي و یا اعتبارات و تسهیالت استفاده نماید.

در صورتی که در زمینه نوع و نحوه کار و اشتغال ،وسایل ،تجهیـزات ،ماشـین آالت ،تاسیسـات و    : 2تبصره 
مقرراتی از طریق ارگـان دولتـی و یـا     اماکن مورد نیاز فعالیت قانونی شرکت و سایر موارد مربوطه ،ضوابط و

  عمومی وضع شده باشد ،شرکت مکلف به رعایت است .
شرکت می تواند مصالح ،وسایل،تجهیزات ،ماشین آالت ،تاسیسات ،انبارها و کارگاهها و دیگـر   : 3تبصره 

موضـوع  نیازمندي هاي خود را از طریق مقتضی و مقرون به صرفه تامین نموده و در جهـت تحقـق اهـداف و    
قـانون شـرکتهاي تعـاونی در موسسـات تولیـدي ،تعـاونی و دیگـر نهادهـاي          22ماده  16شرکت با رعایت بند 

  اقتصادي سرمایه گذاري کند و یا اقدام به خرید سهام کارخانجات و موسسات دولتی و غیر دولتی نماید.
ه اخـذ مجـوز از مراجـع    در صورتیکه بـراي انجـام هریـک از فعالیتهـاي موضـوع شـرکت نیـاز بـ         : 4تبصره 

  ذیصالح قانونی باشد ،شرکت موظف به اخذ آن است .
شرکت در خصوص عملیات اعتبـاري و معـامالت بـا غیـر اعضـاء در چـارچوب آیـین نامـه هـاي          : 5تبصره 

  . مربوطه شرکت که به تصویب مجمع عمومی عادي برسد اقدام می نماید. 
  

 قیطر از که گردد جادیا اختالف یتعاون هیاتحاد ای یتعاون شرکت با یتعاون شرکت نیب کهیصورت در - 18
 رانیا يکشاورز و ییروستا يهایتعاون یهماهنگ و نظارت يمرکز هیاتحاد.  نگردد فصل و حل مذاکره
  .بود خواهد اختالف حل مرجع ، داور بعنوان
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  فصل سوم : شرایط عضویت
عضویت درشرکت با تصویب هیئت مدیره براي تمام اشخاصی که محـل فعالیـت یـا سـکونت آنـان در       -8ماده 

حوزه عمل شرکت باشد و به تمام یا قسمتی از خـدمات شـرکت احتیـاج داشـته و داراي شـرایط زیـر باشـند آزاد        
  است :

هرسـتان حـوزه عمـل    اشتغال مجاز در رشته هاي کشاورزي و منابع طبیعـی بـه تشـخیص اداره منـابع طبیعـی ش      - 1
  . شرکت 

  تسلیم درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی . - 2
  پرداخت حداقل بهاي یک سهم  . - 3
  عملیات مشابه .و حدود  عدم عضویت در تعاونی دیگر با موضوع -4

مـدیره در  هیئت مؤسس موظف به مراعات شرایط این ماده میباشـد و بعـد از تشـکیل شـرکت ، هیئـت       –تبصره 
مورد متقاضیان جدید عضویت در شرکت به تشخیص خود تقاضاي عضویت کسانی را که واجد شرایط مـذکور  

  نیستند ردخواهدکرد .

  خروج هرعضوازشرکت اختیاري است . -9ماده 

درصورت تحقق یکی از موارد زیر ، عضـو شـرکت براسـاس صورتجلسـه هیئـت مـدیره اخـراج مـی          -10ماده 
  گردد و مراتب بنحو مقتضی باطالع عضو اخراج شده خواهدرسید .

  از دست دادن یکی از شرایط عضویت در شرکت . - 1
  مبادرت به اعمالی که موجب زیان مادي و یا معنوي شرکت گردد . - 2
  وضوع فعالیت شرکت .مبادرت به رقابت با م -3

  یعدم رعایت مقررات اساسنامه و عدم ایفاي تعهدات قانون -4

  عدم رعایت قوانین و مقررات منابع طبیعی در حوزه عمل شرکت   -5

کسی که تقاضاي عضویت او از طرف هیئت مدیره رد شده باشد حق دارد اعتراض خـود را بـه یکـی     -11ماده 
ن بـه سـازمان تعـاون روسـتائی شهرسـتان تسـلیم کنـد و هریـک از مقامـات          از بازرسان شرکت و در غیاب بازرسا
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مذکور موظف است در نخستین مجمع عمومی عادي که تشکیل می شود موضوع را مطـرح کنـد و معتـرض مـی     
  تواند بدون حق رأي در مجمع مذکور شرکت نماید و رأي مجمع دراین باره قطعی است .

تعفاء ، ترك عضویت ، اخراج و یا فـوت بـا شـرکت قطـع شـود ، بهـاي       هرگاه رابطه عضوي بعلت اس -12ماده 
سهم یا سهام او پس ازتصویب ترازنامه و حساب سود و زیان ( مربوط به سالی که عضو مزبور در آن سـال رابطـه   
عضویت را از دست داده است ) در مجمع عمومی حداکثر ظرف یکسال از تـاریخ قطـع رابطـه عضـویت بترتیـب      

  خواهدشد : زیر پرداخت

چنانچه شرکت زیان نکرده یا مبلغ زیان کمتـر از رقـم ذخیـره قـانونی غیرقابـل تقسـیم باشـد معـادل ارزش اسـمی          
سهام، بازپرداخت می شود و درصورتیکه در حسابهاي شرکت مبالغی بعنـوان زیـان بـدون داشـتن ذخیـره قـانونی       

یره قانونی غیرقابل تقسیم زیادترباشددرصـورت اول بـه   غیرقابل تقسیم وجودداشته باشد و یا ارقام زیان از مبلغ ذخ
میزان مبلغی از زیان که بتناسب کل سرمایه به سهم مربوط تعلق می گیرد و درصورت دوم به نسبت مابـه التفـاوت   

  ارقام مذکور به کل سرمایه از ارزش اسمی سهام کسر وبقیه به عضو یا وارث قانونی او پرداخت خواهدشد .

ورت فوت عضو ورثه وي که واجد شرایط و ملتـزم بـه رعایـت مقـررات تعـاونی باشـند ، عضـو        درص -1تبصره 
تعاونی شناخته شده و درصورت تعدد بایستی مابه التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را به تعـاونی بپردازنـد   

ام واجـد شـرایط نباشـند ، وفـق     . اما اگر کتباً اعالم کنند که مایل به ادامه عضویت در تعاونی نیستند و یـا هیچکـد  
مقررات این اساسنامه مطالبات عضو متوفی اعم از مبلغ سهام یا مطالبات دیگر بـه ورثـه او پرداخـت مـی گـردد و      

  چنانچه عضو متوفی بدهکاري به شرکت داشته باشد مطالبات و بدهی وي تهاتر خواهدشد .
اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد ، یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز بـا توافـق سـایر وراث     -2تبصره 

  عضو تعاونی شناخته می شوند .

هیئت مدیره موظف است فهرست سهام و مطالبات اعضائی را کـه تقاضـاي بازپرداخـت آن شـده بـه       -3تبصره 
سیدگی به ترازنامه سال مالی قبل تشـکیل مـی شـود گـزارش     اولین مجمع عمومی عادي ساالنه شرکت که براي ر

  نماید .

درصورتیکه ظرف یکسال از تاریخ قطع رابطه عضـویت ترازنامـه و حسـاب سـود وزیـان آن سـال بـه         -4تبصره 
تصویب مجمع عمومی نرسد هیئت مدیره از روي ترازنامه و حساب سود وزیـان شـرکت کـه بـه مسـئولیت خـود       

  به بازپرداخت ارزش اسمی سهام مزبور اقدام خواهدکرد . تنظیم می نماید نسبت
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بهاي سهام و مطالبـات کسـانی کـه بـه شـرکت بدهکارنـد پـس از وضـع بـدهی آنهـا قابـل پرداخـت              -5تبصره 
  خواهدبود .

هرگاه شرکت به مؤسسات و شرکتهاي دولتی و بانکها بدهکار باشد چنانچه سرمایه شرکت نسـبت بـه    -13ماده 
  دهی کاهش یابد شرکت باید بالفاصله میزان تقلیل سرمایه را به دستگاههاي مزبور اطالع دهد .زمان ایجاد ب

  مطالبات شرکت از اعضاء جزء مطالبات ممتازه است . -14ماده 

شرکت مخیراست طلب خود را از عضو پس از اخطار کتبی و عدم وصول از هریک از مطالبـات وي   -15ماده 
رگشتی ، سهام ، سود سهام و سایر مطالبات عضو از شرکت ) برداشـت کنـد و هرگـاه    از شرکت ( از محل مازاد ب

  مبالغ مذکور تکافوي مطالبات شرکت را نکند براي وصول مازاد طلب خود به بدهکار مراجعه خواهدشد .

  فصل چهارم : سرمایه
ریـالی تقسـیم    …………سـهم   ………ریال است که بـه   ……………………سرمایه اولیه شرکت مبلغ  -16ماده 

  شده و تماماً پرداخت گردیده است .

مالکیت سهام وقتی محقق است که در دفاترشرکت بنـام صـاحب سـهم ثبـت ، و رسـید و یـا تصـدیقی         –تبصره 
  مبنی بر تعداد و مبلغ سهام بامضاء صاحبان امضاء مجاز شرکت صادر و در دست صاحب سهم باشد .

قسیم است واعضاء شـرکت مـی تواننـد بـا تصـویب هیئـت مـدیره سـهام         سهام شرکت بانام وغیرقابل ت -17ماده 
خود را به سایراعضاءیاافرادواجدشرایط متقاضی عضویت منتقل کننددراینصورت نقل و انتقـال در دفتـر شـرکت    

  ثبت میشود .

  هیچ عضوي نمی تواند بیش از یک هفتم مجموع سرمایه شرکت را داشته باشد . -18ماده 

شرکت رامیتوان بافروش سهام به اعضاء شرکت و یا قبـول اعضـاء جدیـد افـزایش داد و یـا بـا       سرمایه  -19ماده 
  بازپرداخت بهاي سهام اعضاء سرمایه شرکت را کاهش داد.

ثبت تغییرات سرمایه شرکت در اداره ثبت درهرموقع از سال با تصویب هیئت مـدیره شـرکت و تأئیـد      -20ماده 
  است .سازمان تعاون روستائی بالمانع 
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کسی که ازعضویت شرکت استعفاء کرده وسـهام بـه اوبازپرداخـت شـده اسـت درصـورت تقاضـاي         -21ماده 
مجدد عضویت ، قبول عضویت او عالو بر شرایط مقرر درایـن اساسـنامه مشـروط بـه خریـد الاقـل تعـداد سـهامی         

هاي عضو تقلیـل یافتـه و یـا    است که قبالً درشرکت داشته است مگراینکه وسعت خدمات شرکت و یا میزان فعالیت
  هیئت مدیره شرکت بنا به مقتضیات و شرایط و دالیل موجه تعداد سهام کمتري را تعیین نماید .

ــاده  ــد ویــژه پرداخــت      -22م ــرخ بهــره اوراق قرضــه دولتــی از درآم ســود ســاالنه شــرکت معــادل حــداکثر ن
کور سـود سـاالنه سـهام معـادل سـود      خواهدگردید و درصورت عدم تکافو یا درجریـان نبـودن اوراق قرضـه مـذ    

سپرده بلند مدت بانکها پرداخت خواهدشد و چنانچه درآمد ویژه تکافوي پرداخت سود سهام به اعضاء را ننمایـد  
  براساس پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی سود سهام تعیین و پرداخت خواهدگردید .

معامالت و عملیـات اعتبـاري شـرکت باهریـک از اعضـاء       درآئین نامه هاي شرکت ، انواع خدمات ، -23ماده 
  متناسب با میزان سهام وفعالیتهاي کشاورزي عضو معین می شود .

  مسئولیت اعضاء محدود به میزان سهام خریداري و تعهدي آنهاست . -24ماده 

  فصل پنجم : ارکان شرکت
  ارکان شرکت عبارت است از مجمع عمومی ، هیئت مدیره و بازرسان . -25ماده 

  :الف ) مجمع عمومی 

  مجمع عمومی دوقسم است : عادي و فوق العاده . -26ماده 

  الف ) وظایف مجمع عمومی عادي عبارت است از :

دیره رسیدگی واتخاذتصمیم دربـاره ترازنامـه وحسـاب سـودوزیان شـرکت پـس ازاسـتماع گـزارش هیئـت مـ          -1
  وبازرسان.

  انتخاب هیئت مدیره و بازرسان ویا تغییر هریک از آنها .-2

  اخذتصمیم درباره گزارشها و پیشنهادهاي حسابرسان براساس نتایج حسابرسی شرکت .-3
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تعیین خط مشی و برنامه هاي شرکت و تصویب بودجه سـاالنه و تعیـین ضـوابط الزم بـراي حقـوق و دسـتمزد       -4
  ابوابجمعی مدیرعامل و کارکنان شرکت بنابه پیشنهادهیئت مدیره .ومیزان تضمین 

  اخذ تصمیم نسبت به ذخائر وپرداخت سود سهام و مازادبرگشتی و تقسیم آن .-5

اتخاذتصمیم درباره پیشنهادهاي هیئت مدیره درمـورد اعتبـارات درخواسـتی و یـا سـرمایه گـذاري شـرکت در             -6
  مؤسسات تولیدي .اتحادیه هاي تعاونی کشاورزي و

  تصویب آئین نامه هاي داخلی شرکت .-7

تصویب گزارش تغییرات سرمایه دردوره مالی قبل و تعیین مبلغی براي بازپرداخت سـهام اعضـاء سـابق کـه در     -8
  دوره مالی بعد باید پرداخت شود.

پرداختـی بـه   اتخاذتصمیم درباره عضـویت شـرکت دراتحادیـه تعـاونی ومیـزان سـهام یـاحق عضـویت سـاالنه          -9
  اتحادیه .

اتخاذ تصمیم درباره شکایت عضوي که اخراج شده و یا کسی که درخواست عضویت ویا انتقـال سـهام اواز   -10
طرف هیئت مدیره پذیرفته نشده است یا ارجاع امر به هیئتی مرکب از پنج نفر از اعضاء مجمـع عمـومی ، تصـمیم    

  ین مورد قطعی است .متخذه از طرف مجمع عمومی یا هیئت پنج نفره درا

  د ومنطبق با اساسنامه شرکت باشد  رسیدگی و اتخاذتصمیم درباره سایر اموري که به مجمع پیشنهاد می شو -11 

  ب ) وظایف مجمع عمومی فوق العاده  :

  تغییر مواد اساسنامه . - 1
  انحالل شرکت . - 2
  ادغام شرکت با شرکت یا شرکتهاي تعاونی کشاورزي دیگر و یا انتزاع آن . - 3

مجمع عمومی عادي با حضور حداقل نماینده نصف بعـالوه یـک اعضـاء شـرکت و یـا وکـالي آنهـا         -27ماده 
رسمیت پیدا می کند و درصورت بدست نیامدن حدنصاب مذکور دعوت نوبت دوم با ذکـر نتیجـه جلسـه قبـل و     

دوم همان دستور جلسه باید حداکثر ظرف پانزده روز بعمـل آیـد و تـاریخ تشـکیل جلسـه مجمـع عمـومی نوبـت         
روز بعد از آگهی تعیین شود جلسه دوم با هرتعداد ازاعضاء شرکت که درجلسه حضور بهـم میرسـانند    15حداقل 
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نفر نباشد رسمیت خواهدداشت . درصورت عدم تشـکیل جلسـه دوم هرذیحـق میتوانـد      7مشروط براینکه کمتر از 
  ئی شهرستان ذیربط مراجعه نماید  ستابراي رسیدگی به موضوع یا درخواست  انحالل شرکت به سازمان تعاون رو

  تصمیمات مجمع عمومی عادي با رأي اکثریت اعضاء حاضردرجلسه مجمع اتخاذ می شود . -28ماده 

انتخاب اعضاء هیئت مدیره و علی البدل وبازرسان با اکثریت نسبی آراء مجمع خواهدبود و درصـورت   -تبصره 
  مجمع بآن طرف رأي داده باشد .تساوي آراء رأي طرفی قاطع خواهدبود که رئیس 

مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل سه چهارم اعضاء شرکت یا وکالي آنان رسمیت پیـدا مـی    -29ماده 
کند و درصورت عدم حصول این حدنصاب باید در ظرف پانزده روز دعوت نوبت دوم با ذکر نتیجـه جلسـه قبـل    

روز بعد از آگهی تعیین مـی شـود    15کیل جلسه مجمع حداقل وهمان دستور جلسه بعمل خواهد آمد و تاریخ تش
، این جلسه بـا حضـور حـداقل نماینـده نصـف بعـالوه یـک اعضـاء شـرکت یـا وکـالي آنـان رسـمیت پیـدا مـی                
کندودرصورت عدم حصول حدنصاب مزبورمجمع براي بارسوم باهمـان ترتیـب دعـوت مـی شـود ، جلسـه سـوم        

  نفر کمتر باشد رسمیت خواهدیافت . 7کالي آنان که نباید از مجمع با حضور هرتعداد از اعضاء و و

  تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با رأي الاقل سه چهارم اعضاء حاضر در جلسه اتخاذ می شود . -30ماده 

مالك تشخیص تعـداد اعضـاء حاضـر در جلسـات مجـامع عمـومی ورقـه حضـور و غیـابی اسـت کـه            -31ماده 
  تاً یا با وکالت آنرا امضاء می کنند .حاضران در بدو ورود اصال

درصورتیکه در جلسه مجمع عمومی مذاکرات بـه اخـذ تصـمیم منتهـی نشـود ، جلسـه بعنـوان تـنفس          -32ماده 
تعطیل میگردد و جلسه بعدي که منحصراً براي تعقیب مذاکرات و اتخاذ تصمیم درباره دستورجلسه قبلی تشـکیل  

  ساعت بطول انجامد . 48می شود نباید از جلسه اول بیش از 

روز قبـل بوسـیله   15دعوت مجامع عمومی با قید دسـتور جلسـه وسـاعت و تـاریخ تشـکیل بایـد الاقـل        -33ماده 
انتشار آگهی در جراید محلی یا الصاق آگهی درحوزه عمل شرکت یا دعوت کتبی و یـا وسـایل ممکنـه دیگـري     

   که اعضاء اطالع حاصل نمایند بعمل آید .

چه دعوت مجمع عمومی بمنظور رسـیدگی بـه حسـاب ترازنامـه و سـود و زیـان سـاالنه باشـد در         چنان -1تبصره 
دعوتنامه بایستی تصـریح شـود کـه اعضـاء مـی تواننـد ده روز قبـل از تشـکیل مجمـع در دفتـر شـرکت حاضـر و             
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گونـه  اطالعات الزم را درخصوص گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرسان و ترازنامه و حساب سود وزیـان و هر 
  حسابهاي دیگر کسب نمایند .

دستور جلسه مجمع از طرف هیئت مدیره تعیین میگردد و چنانچه دعوت مجمع عمـومی بـه تقاضـاي     -2تبصره 
  مقامات مجاز دیگر باشد دستور جلسه طبق تصمیم و تقاضاي آنها خواهدبود .

فـوق العـاده بـه سـازمان     شرکت ملزم است تصمیم خود را مبنی بر ضـرورت دعـوت مجمـع عمـومی      -3تبصره 
  تعاون روستائی شهرستان اطالع دهد .

مجمع عمومی عادي شرکت حـداقل هرسـال یکمرتبـه تشـکیل مـی شودوتشـکیل آن بایدحـداکثر در        -34ماده 
ماه از پایان سال مالی شرکت صورت گیرد و در موارد مقتضی درهرموقع از سال میتـوان مجمـع عمـومی     6ظرف 

  ه با بیش از یکمرتبه دعوت وتشکیل داد .عادي را بطور فوق العاد

مجامع عمومی از طرف اکثریت اعضاء هیئت مدیره و یا براساس درخواست مقامات و اشـخاص زیـر    -35ماده 
  بوسیله هیئت مدیره دعوت به تشکیل می شود .

  بازرس یا بازرسان . - 1
  درخواست حداقل یک پنجم اعضاء شرکت . - 2
  سازمان تعاون روستائی شهرستان . - 3

روز از تاریخ درخواسـت مقامـات و    20درصورت استنکاف هیئت مدیره از دعوت تشکیل مجامع عمومی ظرف 
اشـخاص مـذکور ، ســازمان تعـاون روسـتائی شهرســتان مـی توانـد مســتقیماً مجمـع عمـومی را بــراي موضـوع یــا          

  موضوعاتی که مورد نظراست دعوت کند .

مدیره و درغیاب او یکـی از اعضـاء هیئـت مـدیره افتتـاح مـی       جلسات مجامع عمومی را رئیس هیئت  -36ماده 
کند . درجلسه مجمع عمومی ابتدا اقدام به انتخاب رئـیس و نایـب رئـیس و منشـی و سـه نفـر نـاظر از بـین اعضـاء          

  حاضر در جلسه خواهدشد .

ل مـی شـود   در مواردي که مجمع عمومی از طرف مقامات مجاز ( غیر از هیئت مدیره ) دعوت و تشکی –تبصره 
و یا مواردي که در جلسه مجمع عمومی هیچیک از اعضاء هیئت مدیره حضور ندارنـد مسـن تـرین عضـو حاضـر      

  درجلسه ، مجمع را افتتاح می کند .
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موضوعی را که جزء دستور جلسه نیست نمی توان در جلسه مجمع عمومی مطرح نمود لکـن هریـک    -37ماده 
ز تشکیل مجمـع عمـومی موضـوع دیگـري را غیـر از موضـوعاتی کـه در        از اعضاء می تواند ظرف پنج روز قبل ا

دعوتنامه تشکیل مجمع قید شده است براي طرح در همان مجمع توسط مقامی که مجمع عمومی را دعوت کـرده  
است پیشنهاد کند . مقام دعوت کننده مجمع مکلف است پیشنهاد مربوطه را درمجمع مطـرح کنـد تـا درصـورت     

قرارگیـرد و پیشـنهاد طـرح هـر موضـوع جدیـد در جلسـات         لسه بعد از تنفس همان مجمـع  ج تصویب در دستور
مجمع از طرف هریک از اعضاء موکول است بـه موافقـت رئـیس مجمـع و تصـویب اکثریـت اعضـاء حاضـر در         
جلسه و در هرمورد اتخاذ تصمیم درباره موضوع یا موضوعاتی که عالوه بـر دستورجلسـه آگهـی شـده بـه مجمـع       

روز ( بـا دعـوت از    30روز و دیرتـر از   20اد می شود به جلسه بعد از تنفس همان مجمع که نبایـد زودتـر از   پیشنه
اعضاء ) تشکیل می گردد موکول خواهد شد . درصـورتیکه جلسـه مجمـع عمـومی بعنـوان تـنفس تعطیـل گـردد         

عـالم تـنفس انتخـاب شـده     هیئت رئیسه مجمع عمومی در جلسه بعد همان خواهد بود که درجلسه مجمـع قبـل از ا  
است مگر اینکه یک یا چند نفر از آنان در مجمـع عمـومی حاضرنشـده باشـند کـه دراینصـورت بجـاي اشـخاص         

  غایب افراد دیگري انتخاب خواهندشد .

صورتجلسات مجامع عمومی در دفتر مخصوص ثبت و بامضاء رئـیس و منشـی و نظـار میرسـد و یـک       -38ماده 
  ئیس جلسه به هیئت مدیره ابالغ می گردد .نسخه رونوشت آن بوسیله ر

در مـواردي کـه بعلـت تعـداد کـم اعضـاء حلضـر درجلسـه مجمـع عمـومی نـاظران انتخـاب نشـوند               -1تبصـره  
  صورتجلسه مجمع بامضاء کلیه اعضاء حاضر در جلسه میرسد .

حـل دفتـر کـار    دفاتر صورتجلسات و اوراق حضور و غیاب بعنـوان اسـناد شـرکت بایـد همـواره در م      -2تبصره 
  شرکت محفوظ بماند .

کلیه اعضاء شرکت می توانند در جلسات مجامع عمومی حضور یابند و هـر عضـو صـرفنظر از تعـداد      -39ماده 
سهامی که دارد فقط حق یک رأي خواهدداشت . درصورتیکه حضور عضوي در مجمع عمـومی بـه عللـی میسـر     

به عضو دیگر واگـذار نمایـد دراینصـورت هـیچ عضـوي نمـی       نباشد میتواند حق رأي خود را به موجب وکالتنامه 
تواند عالوه بر رأي خود بیش از سه رأي با وکالت داشته باشد . وکالتنامه هـاي موضـوع ایـن مـاده بایـد ازاعضـاء       

  اخذ و به ضمیمه صورتجلسه مجمع عمومی در بایگانی اسناد شرکت نگاهداري شود .
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حجور عضو شـرکت در جلسـه مجمـع عمـومی حاضـر واعمـال حـق رأي        ولی قهري یا قیم صغیر و یا م  –تبصره
  قانونی خواهند نمود .

تصمیماتی که در مجمع عمومی با رعایت مقررات گرفته می شود براي کلیه اعضـاء اعـم از حاضـر و     -40ماده 
  غایب نافذ ومعتبر خواهدبود .

  ب ) هیئت مدیره

نفـر عضـو علـی البـدل خواهـدبود و بـراي ایـن         2لی و نفر عضو اصـ  5هیئت مدیره شرکت متشکل از  -41ماده 
  سال مالی انتخاب می شوند . 3منظور در جلسه مجمع عمومی عادي از بین نامزدها با رأي مخفی براي مدت 

اخذ رأي براي انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل در مجمع عمومی با رأي مخفی در یک نوبـت بعمـل    –تبصره 
  می آید.

هریک از اعضاء که بعنوان هیئت مدیره انتخاب می شوند عالوه برداشتن شرایط عضویت بایـد واجـد    -42ماده 
  شرایط زیر باشند :

  نداشتن عضویت در هیئت مدیره یا مدیریت عامل یا سمت بازرس در شرکت تعاونی دیگر ازهمان نوع . -1
  عدم تابعیت کشور دیگر . -2
ارتکـاب جنایـت یـا یکـی از جنحـه هـاي مـؤثر ، سـابقه         محجور یا ورشکسته بـه تقصـیر و کسـی کـه بعلـت       -3

   محکومیت داشته باشد .
مدت خدمت هیئت مدیره از تاریخ انتخاب سه سال مـالی اسـت و پـس از انقضـاي مـدت تـا انتخـاب         -43ماده 

  هیئت مدیره جدید ، هیئت مدیره سابق مسئولیت اداره امور شرکت را کماکان برعهده خواهدداشت .

  اول انتخاب تا پایان سال ، یکسال محسوب می شود .سال  –1تبصره

درصورت استعفاء ، تـرك عضـویت ، ممنوعیـت قـانونی یـا فـوت هریـک از اعضـاء هیئـت مـدیره ،           -2تبصره 
عضوعلی البدل منتخب که داراي باالترین رأي مجمع عمومی باشد براي بقیه مدت توسـط هیئـت مـدیره دعـوت     

  می شود .
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ي جمعی اعضاء هیئت مدیره ، مجمع عمومی براي انتخـاب هیئـت مـدیره جدیـد بـه      درصورت استعفا -44ماده 
تقاضاي هریک ازاعضاء مستعفی یا اعضاء علی البدل و یاهریک از بازرسان یا یک پنجم اعضـاء شـرکت توسـط    

  سازمان تعاون روستائی شهرستان دعوت به تشکیل می شود .

درصورتیکه بدلیل استعفاء ، فوت یا ممنوعیت قانونی هیئت مدیره از اکثریت مقرر دراساسـنامه بـراي    -1تبصره 
قـانون شـرکتهاي تعـاونی دعـوت خواهـد شـد تـا         26اداره امور شرکت خارج گردد مجمع عمومی براساس ماده 

  نسبت به تکمیل اعضاء هیئت مدیره اقدام نماید .

انتخاب و یا تکمیل اعضاء هیئت مدیره براي اداره امور جـاري شـرکت ، بـا     درفاصله مدت الزم براي -2تبصره 
نظر سازمان تعاون روستائی براي جانشینی اشخاصی که به یکی از علل فوق در هیئت مدیره شـرکت نمـی کننـد ،    

تخـاب  ازمیان اعضاء شرکت موقتاً تعداد الزم انتخاب خواهد شد . مسئولیت اعضاء هیئت مدیره کـه بـدین نحـو ان   
  می شود عیناً همان مسئولیتهائی است که براي هیئت مدیره پیش بینی شده است .

  هیئت مدیره از بین اعضاء خود یک رئیس ، یک نایب رئیس و یک منشی انتخاب خواهدکرد . -45ماده 

  درغیاب رئیس هیئت مدیره وظایف او بعهده نایب رئیس خواهد بود . –تبصره 

ره وظیفه خود را افتخاراً انجام می دهنـد ولـی هرگـاه انجـام وظیفـه محولـه مسـتلزم        اعضاي هیئت مدی -46ماده 
هزینه  باشد ، درحدود بودجه جاري برعهده شرکت خواهـدبود . همچنـین هرعضـو هیئـت مـدیره کـه عـالوه بـر         
وظایف متعارف مأمور خدمات دیگري در شرکت بشود با تصویب مجمـع عمـومی میتـوان حـق الزحمـه مناسـبی       

  ي این منظور پرداخت کرد .برا

هیئت مدیره براي انجام امورشرکت ازبین اعضاء شرکت یـا از خـارج فـرد واجـد شـرایطی را بعنـوان        -47ماده 
مدیرعامل بطور موظف انتخاب کند تا زیر نظر هیئت مدیره انجام وظیفه نماید . هیچیک ازاعضاء هیئت مـدیره یـا   

مـدیرعامل ووظـایف او بـر طبـق     بازرسان نمی توانند سمت مدیرعامل شرکت را نیز داشته باشـند . نحـوه انتخـاب    
  آئین نامه اي خواهدبود که بنا به پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب مجمع عمومی خواهدرسید .

مدیرعامل درحدود وظایف وبرطبق برنامه اي که درآن نوع و میزان کلی معامالت به تصـویب هیئـت    -1تبصره 
شرکت صالح بداند و بنفع اعضاء تشخیص دهـد طبـق   مدیره رسیده باشد مجاز است هرنوع معامله اي را که براي 

اصول بازرگانی با موافقت کتبی رئیس هیئت مدیره انجام دهـد ، مگـر درمـورد پرداخـت وام واعتباروتضـمین از      
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اعضاء یادریافت اعتبار و وام ازبانکها ومؤسسات و انجام معـامالت غیرمنقـول کـه بایسـتی موافقـت هیئـت مـدیره        
  درهرمورد قبالً تحصیل گردد . 24ماده 6بارعایت بند 

معامالت شرکت باهریک از اعضاء هیئت مدیره یا بازرسان تابع مقررات و ضوابطی خواهـد بـود کـه     -2تبصره 
  به تصویب مجمع عمومی عادي شرکت رسیده باشد .

ثریت جلسات هیئت مدیره بنا به قرار هیئت مدیره بادعوت رئیس یـا مـدیرعامل تشـکیل وباحضـوراک      -48ماده 
اعضاء رسمیت می یابد براي اتخاذ تصمیم ، رأي اکثریت اعضاء حاضر درجلسه ضروري است ، هر عضـو هیئـت   
مدیره داراي یک رأي می باشد . تصمیمات هیئت مدیره در دفتري بنام دفتر صورتجلسات هیئت مدیره ثبـت مـی   

مدیره دریکـی از مـوارد نظـر مخـالف      شود و به امضاء اعضاء حاضر درجلسه میرسد . چنانچه یکی ازاعضاء هیئت
  دردفترمزبورثبت شود .  داشته باشد نظریه اوبایدصریحاً

درصورتیکه آراء موافق و مخالف در هیئت مدیره مساوي باشد رأي طرفـی کـه رئـیس جلسـه هیئـت       -1تبصره 
  مدیره در آن طرف باشد نافذ خواهد بود .

مدیره که حداقل درطول دوماه تشـکیل شـده باشـد بعنـوان      غیبت غیرموجه در سه جلسه متوالی هیئت -2تبصره 
  استعفاء از عضویت هیئت مدیره تلقی می شود .

  رأي وکالتی در هیئت مدیره ممنوع است . -3تبصره 

مدیرعامل می تواند درجلسات هیئت مدیره بدون حق رأي شرکت نماید مگر درجلساتی کـه مسـائل     -49ماده 
  دراین صورت شرکت درجلسه منوط به اجازه هیئت مدیره خواهدبود .مربوط به شخص اومطرح است ، 

  وظایف واختیارات هیئت مدیره بشرح زیراست :-50ماده 

  دعوت مجمع عمومی ( عادي و فوق العاده ) . - 1
  اداره امور شرکت وفق اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و سایر مقررات . - 2
  برعملیات وي و پیشنهاد میزان حقوق مدیرعامل به مجمع.نصب و عزل و قبول استعفاء مدیرعامل ، نظارت  - 3
  قبول درخواست عضویت در شرکت تعاونی . - 4
  اخذ تصمیم نسبت به تقاضاي انتقال سهام اعضاء به یکدیگر . - 5
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  دریافت استعفاي هریک از اعضاء هیئت مدیره . - 6
  نظارت بر مخارج جاري شرکت و رسیدگی به حسابهاي شرکت و ارائه به بازرسان . - 7
  سلیم بموقع گزارش مالی و ترازنامه ساالنه شرکت به بازرسان و مجمع عمومی .ت - 8
تهیه و تنظیم طرحها و برنامـه هـا و بودجـه و سـایر پیشـنهادات و تقـدیم آن بـه مجمـع عمـومی جهـت اتخـاذ             - 9

  تصمیم.
مشـارکت   انتخاب نماینده براي حضور در جلسات مجامع عمومی شرکتها واتحادیه هاي تعاونی کـه در آنهـا   -10

  دارد.

  تهیه و تنظیم دستورالعملهاي داخلی شرکت وتقدیم آن به مجمع براي تصویب . -11

  تعیین نماینده یا وکیل براي حضور در جلسات دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها . -12

  تعیین ومعرفی صاحبان امضاء مجاز براي امضاء قراردادها واسناد تعهدآور . -13

استخدام و اخراج کارکنان شرکت با توجه به پیشنهاد مـدیرعامل براسـاس آئـین نامـه و ضـوابط مصـوب در        -14
  مجمع و قانون کار .

  اخذ تضمین کافی از مدیرعامل و سایر کارکنان شرکت که داراي ابوابجمعی ومسئولیت مالی هستند . -15

همچنـین عضـوي را کـه بهـر عنـوان از جانـب       هیئت مدیره حق اخراج عضو هیئت مدیره و بازرسـان و   –تبصره 
مجمع عمومی وظیفه یا مأموریتی بـه وي محـول شـده اسـت نـدارد و اتخـاذ تصـمیم در اینگونـه مـوارد بـا مجمـع            

  عمومی عادي شرکت است .

هیئت مدیره نماینده قانونی شرکت است و می تواند مستقیماً ویاباوکالت با حق توکیل ولو مکـرر ایـن    -51ماده 
دگی را در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها اعمال کند . مسئولیت هیئـت مـدیره در مقابـل شـرکت     نماین

  مسئولیت وکیل در مقابل موکل است .

کلیه چکها ، قراردادها واسناد و اوراقی که ایجاد تعهد براي شـرکت نمایـد و یـا تمـام ویـا قسـمتی از        -52ماده 
ناي مواردي که هیئت مدیره بمنظوراداره امورجاري شرکت ترتیب خاصـی داده  حق شرکت رامنتفی سازد ، باستث

باشد پس از تصویب هیئت مدیره با امضاي رئـیس هیئـت مـدیره و مـدیرعامل و مهرشـرکت معتبـر خواهـد بـود .         
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اوراق عادي شرکت فقط با امضاي مدیرعامل صادر خواهدشد مگر مراسالت هیئت مدیره کـه بـا امضـاي رئـیس     
  دیره صورت خواهد گرفت .هیئت م

مدیرعامل می تواند براي زمان غیبت خود درصورت تأئید کتبی هیئـت مـدیره شـخص واجدشـرایطی      –1تبصره
بجــاي   را بـراي انجــام وظــایفی کــه بعهــده دارد تعیــین کنــد . دراینصـورت مســئولیت اعمــال شخصــی کــه موقتــاً  

  مدیرعامل انتخاب شده بعهده مدیرعامل خواهد بود .  

معامالت شرکت با هریک از اعضاء هیئت مدیره یا بازرسان تابع مقـررات و ضـوابطی خواهـدبود کـه      –2هتبصر
  باید به تصویب مجمع عمومی عادي شرکت رسیده باشد .

آئین نامه هاي داخلی شرکت بوسیله هیئت مدیره تنظیم و به مجمع عمومی عادي پیشنهاد مـی شـود و    -53ماده 
عمومی نرسیده برطبق آئین نامه تدوینی هیئت مـدیره عمـل خواهدشـد . هیئـت مـدیره      مادام که به تصویب مجمع 

  ملزم است در اولین مجمع عمومی عادي که تشکیل می شود آئین نامه مربوط را به مجمع عمومی پیشنهادنماید .

ق هیئت مدیره وظایف خود را بصورت جمعی انجام میدهد و هـیچ یـک از اعضـاي هیئـت مـدیره حـ       -54ماده 
ً استفاده کند مگردر موارد خاص با داشـتن وکالـت یـا نماینـدگی از طـرف       ندارد از اختیارات هیئت مدیره منفردا

  هیئت مدیره .

اعضاء هیئت مدیره مشـترکاً مسـئول جبـران هرگونـه زیـانی هسـتندکه درنتیجـه اعمـال آنـان ویاعـدم             -55ماده 
  رعایت مقررات ، به شرکت وارد شود .

رتیکه هریک از اعضاي هیئت مدیره منفرداً و بدون داشتن وکالت یا نمایندگی از طرف هیئـت  درصو -56ماده 
مدیره دست به اقدامی بزند که موجب ضرروزیان شرکت شودشخصاً مسئول خواهدبودوجبران خسـارت برعهـده   

  اوست .  

ت هیئـت مـدیره   هیچیک ازاعضاي هیئت مدیره شرکت وبازرسان و مدیرعامل شرکت نمی تواند سم -57ماده 
ایـن   5، بازرس یا مدیرعامل شرکت تعاونی دیگري راباموضوع عملیات مشابه(موضوع عملیـات منـدرج در مـاده    

اساسنامه ) داشته باشد و یا بطور مستقیم یا غیرمسـتقیم بـه عملـی کـه رقابـت بـا فعالیتهـاي موضـوع عمـل شـرکت           
کسـانی کـه بعلـت ارتکـاب جنایـت یـا یکـی از         محسوب شود اقدام کند . محجورین ، ورشکستگان به تقصـیر و 
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جنحه هاي مؤثر سابقه محکومیت دارند نمی توانند سمت عضـویت در هیئـت مـدیره و یـا بـازرس و یـا مـدیریت        
  عامل شرکت را داشته باشند .

نخستین هیئت مدیره شرکت موظف است ظرف یکماه بعد از تاریخ تشـکیل مجمـع عمـومی مؤسـس      -58ماده 
  ت برساند .شرکت را به ثب

  ج ) بازرسان 
مجمع عمومی دو نفر را بعنوان بازرس ازبین اعضاء شـرکت کـه در امـور حسـابداري و تعـاون داراي       -59ماده 

سـال مـالی انتخـاب مـی کنـد تجدیـد انتخـاب         1اطالعات الزم باشند با رأي مخفی و اکثریت نسبی بـراي مـدت   
  بازرسان بالمانع است . 

باخاتمه مدت مأموریت بازرسان تا زمانی که بازرسان جدید انتخاب نشده اند بازرسان قبلـی کماکـان    -1تبصره 
  مسئولیت انجام وظایف را برعهده خواهند داشت .

کســانی کـه از شــرکت حقـوق دریافـت میدارنــد و همچنـین اقربــاي نسـبی وســببی هیئـت مــدیره و        -2تبصـره  
حق انتخاب شدن بـه سـمت    57اص مذکور و افراد مندرج در ماده مدیرعامل شرکت تادرجه سوم وهمسران اشخ

بازرس شرکت  را ندارند درصورتیکه موانع فوق بعداً حادث گـردد بـازرس بایسـتی عملیـات خـود را متوقـف و       
  مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز به هیئت مدیره گزارش نماید که نسبت به انتخاب بازرس جدید اقدام نماید .

درصورت فوت ، اسـتعفاء یـامنع قـانونی کـه مـانع انجـام وظیفـه بازرسـان شـودمجمع عمـومی عـادي            -3تبصره 
بطورفوق العاده براي انتخاب بازرس یا بازرسان جدید براي بقیه مدت دعـوت خواهدشـد . مـادام کـه بـازرس یـا       

  .بازرسان جدید انتخاب نشده اند بازرسان باقی مانده وظایف مقرره را انجام خواهندداد 

  وظایف هریک از بازرسان بشرح زیراست : -60ماده 

نظارت بر انطباق نحوه اداره امور شرکت با مقررات اساسنامه ، آئـین نامـه هـاي مصـوب و تصـمیمات مجـامع        -1
عمومی براي این منظور هریک از بازرسان هرگاه مقتضی بداند می تواند بنحوي که بـه عملیـات جـاري شـرکت     

ه حسابها و دفاتر و اسناد و مدارك مالی و دارائی نقدي و برگهاي بهـادار و موجـودي کـاال    لطمه وارد نشود ، کلی
وغیره را شخصاً و درصورت لزوم با استفاده از نظر کارشناس رسیدگی کند ، دستمزد کارشـناس بعهـده شـرکت    

  است.
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یره اعـالم و رفـع نقیصـه    درصورت مشاهده خالف و بی نظمی در امور شرکت باید مراتب را کتباً به هیئت مد -2
  و یا تغییر رویه را بخواهد .

رسیدگی به حسابهاي شرکت حداقل سالی دوبار و مخصوصاً رسیدگی به حسابها و ترازنامـه سـاالنه و بودجـه     -3
  روز قبل از جلسه مجمع عمومی ساالنه . 20پیشنهادي هیئت مدیره و اعالم نظرخود تا 

کافی براي رسیدگی به حسـابها و ترازنامـه بایـد پـیش بینـی تادرصـورت        در بودجه ساالنه شرکت مبلغ –تبصره 
نیاز از محل آن بازرس یا بازرسان یا مجمع عمومی بتواند با استفاده از کارشـناس ذیـربط بـه ترازنامـه و حسـابهاي      

  شرکت رسیدگی نموده و گزارش الزم جهت ارائه به مجمع تهیه نمایند .

  تشکیل مجامع عمومی در موارد پیش بینی شده در اساسنامه . درخواست دعوت و یا دعوت به -4
نظــارت براجــراي پیشــنهادها و تــذکارهاي ســازمان مرکــزي تعــاون روســتائی و حسابرســانی کــه ازشــرکت      -5

  حسابرسی کرده اند و تقدیم گزارش الزم دراین خصوص به مجمع عمومی .
می ومراجـع ذیـربط وطـرح شـکایت کسـی کـه       رسیدگی به شکایت اعضـاء و ارائـه گـزارش بـه مجمـع عمـو       -6

  تقاضاي عضویتش از طرف هیئت مدیره پذیرفته نشده ، درنخستین مجمع عمومی عادي .
بازرس یا بازرسان درصورتیکه مفید تشخیص دهند می توانندتشـکیل جلسـه هیئـت مـدیره رااز رئـیس هیئـت        -7

  مدیره تقاضا نمایند .
امورشرکت را ندارند و می تواننـد بـدون حـق رأي درجلسـات هیئـت      بازرسان حق دخالت مستقیم در -61ماده 

مدیره شرکت کنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاري شرکت اظهار دارند ، این نظرات بایـد درصورتجلسـه   
  هیئت مدیره با امضاء آنها درج شود .

مـدیره درانجـام وظـایف    هریک ازبازرسان چنانچه ضمن انجام وظایف خود تشخیص دهد که هیئت  – 62ماده 
خودمرتکب تخلفاتی شده است و عملکرد آنها مخالف اساسـنامه و تصـمیمات مجمـع عمـومی و مقـررات آئـین       
نامه هاي مصوب میباشد باید مجمـع عمـومی را بـراي رسـیدگی بـه موضـوعات مـورد نظـر و اتخـاذ تصـمیم الزم           

  دعوت کند .

ض اسـت ودرصـورتیکه انجـام وظـایف محولـه مسـتلزم       خدمات بازرسان درشرکت افتخاري وبال عو -63ماده 
  هزینه اي باشد پرداخت آن بعهده شرکت خواهد بود .
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  فصل ششم : مقررات مالی
ابتداي سال مالی اول فروردین ماه و انتهاي آن آخر اسـفندماه همـان سـال اسـت ، باسـتثناي سـال اول        -64ماده 

  تأسیس که از تاریخ تشکیل تا آخر اسفندماه همان سال است .

هیئت مدیره موظف است نسخه اي از صورتحسابها و حساب سود و زیـان و ترازنامـه سـاالنه شـرکت      -65ماده 
و الاقل چهل روز قبل از تشکیل مجمع عمـومی سـاالنه بـراي رسـیدگی بـه بازرسـان تسـلیم        را پس از آماده شدن 

  کندعالوه براین ظرف یکهفته نسخه اي ازآنرا به سازمان تعاون روستائی محل ارسال دارد .

روز قبل از تشکیل مجمع عمومی ساالنه به دفتر شـرکت مراجعـه و   10هریک از اعضاء می تواند ظرف  –تبصره 
  نامه و حساب سود وزیان و گزارش عملیات شرکت را مطالبه و دریافت دارد .تراز

درترازنامه اي که تنظیم می شود تمام موجودي کاالهائی که بـراي فـروش تهیـه شـده بـه بهـاي تمـام         -66ماده 
و از نظـر  شده یا بهاي روز هرکدام کمتر باشد ارزیابی و دارائیهاي ثابـت بـه بهـاي تمـام شـده در ترازنامـه منظـور        

  استهالك ساالنه برطبق قوانین ومقررات مربوطه عمل خواهدشد . 

بستانکاریهائی که با تصویب مجمع عمومی عادي شرکت و تأئید سازمان تعـاون روسـتائی محـل غیرقابـل وصـول      
تشخیص داده شود و درصورت وجود ذخیره اختیـاري از حسـاب مـذکور تسـویه و درغیراینصـورت بـه حسـاب        

  منظور می شود ونباید جزو دارائی در ترازنامه منظور گردد .  هزینه شرکت

درآمد ویژه شرکت عبارتست از جمع درآمـدها پـس از کسـر هزینـه هـا و اسـتهالکات دریـک دوره         -67ماده 
  مالی .

  درآمد ویژه شرکت پس از تصویب مجمع عمومی عادي بترتیب زیر تقسیم خواهدشد : -68ماده 

  قانون شرکتهاي تعاونی . 15ماده  1انونی غیرقابل تقسیم با رعایت مقررات بند % به حساب ذخیره ق20 -1
 و ییروسـتا  يهـا یتعاون یهمـاهنگ  و نظـارت  يمرکـز  هیـ اتحاد% بمنظور توسـعه آمـوزش و تعـاون دراختیـار     3 -2

 گذارده می شود تا بموجب آئین نامه اي که توسط سازمان مذکور تنظـیم مـی شـود بـه مصـرف      رانیا يکشاورز
  برسد .

  این اساسنامه ) . 20پرداخت سود سهام (با رعایت ماده  -3
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% ) بعنوان اندوخته احتیاطی که مجمع عمومی براي تسـویه مطالبـات مشـکول الوصـول و حـوادث      5(حداکثر  -4
  غیرمترقبه نظیر سیل ، زلزله ، آتش سوزي و سرقت اختصاص می دهد .

  ل :پرداخت مازاد برگشتی به اعضاء بشرح ذی  -5
الف ) مازاد برگشتی خدمات و اجناس توزیعی و غیره بـه نسـبت معـامالت اعضـاء و اشـخاص غیرعضـو شـرکت        
احتساب و مازاد برگشتی متعلق به اعضـاء بـه نسـبت معـامالت هریـک بـه آنـان پرداخـت وسـهم مـازاد متعلـق بـه             

  معامالت با غیرعضو به حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم منظور گردد .

معامالت اعتباري اعضاء باشـرکت مشـمول اسـتفاده از مـازاد برگشـتی نخواهـدبود و باقیمانـده درآمـد ویـژه          ب ) 
  مربوط باین قبیل معامالت به حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم منظور می شود .

درصدي از درآمد ویژه جهت پاداش کارکنـان و حسـب تشـخیص مجمـع عمـومی صـرف سـایر پیشـنهادات          -6
  . خواهدشد

شرکت باید حساب هررشته ازفعالیتهاي تولید و توزیعی خود را جداگانه نگاهـداري و مازادبرگشـتی    -1تبصره 
  هررشته را طبق آئین نامه اي که به تصویب مجمع عمومی عادي شرکت میرسد تقسیم کند .

تعلق مـی گیـرد در    شرکت می تواند سود سهام ، مازادبرگشتی و هرگونه حقوق مالی را که به اعضاء -2تبصره 
  مقابل بدهی سررسید آنان تهاتر کند .

هدایا و عطایا درصورتیکه از طرف هدیه کننده براي هزینه هاي جاري شرکت اختصـاص داده نشـده    -69ماده 
  باشد به حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم منظور می شود .

کشـاورزي در مقابـل خسـارات حاصـل از      اهداء کمکهاي امـدادي بـه شـرکتها و اتحادیـه هـاي تعـاونی      -تبصره
حوادث غیرمترقبه طبیعی امثال زلزله ، سیل ، طوفان و صاعقه با توجه به وضعیت مـالی شـرکت از ذخیـره قـانونی     

  حاصل از معامالت یکسال قبل شرکت با تصویب مجمع عمومی مجاز است .
  شود . تسویهزیان شرکت در حساب زیان نگهداري می شود تا از محل درآمد سالهاي بعد  – 70ماده 

شرکت می تواندزیان سالیانه را با تصویب مجمع عمومی از حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم تـأمین  -تبصره  
زیـان   تسـویه تقسـیم یـا    کند ، ولی نمی تواند قبل ازانتقال مبالغ برداشتی مذکور به حساب ذخیره قـانونی غیرقابـل  

  نگهداري شده در حساب زیان ، درآمد سالهاي بعدي شرکت را تقسیم کند .
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شرکت می تواند ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم وسایر ذخـائررا بـراي کارهـاي جـاري یـا توسـعه امـور         -71ماده 
  شرکت با تصویب مجمع عمومی عادي مورد استفاده قراردهد .

تحت نظر سازمان مرکزي تعاون روستائی ایران صورت می گیرد و بعـالوه مجمـع   حسابرسی شرکت  -72ماده 
عمومی می تواند براي خود حسابرس یا حسابرسـانی را جهـت رسـیدگی بـه حسـابها و ترازنامـه پایـان سـال مـالی          

  شرکت مأمور کند .

بانکهـا حسـاب    شرکت موظف است با تصویب هیئت مدیره نزد بانک کشاورزي ویاعنـداللزوم سـایر   -73ماده 
  جاري افتتاح کند .

شرکت می تواند براي استفاده از وجوه زائد براحتیاج از محل سرمایه و ذخائر خود به تصویب مجمـع   -74ماده 
  عمومی عادي بطرق زیر عمل کند :

  . و صندوق تعاون روستایی ایرانیان تودیع وجوه بصورت سپرده ثابت در بانک کشاورزي - 1
  ی .خرید اوراق قرضه دولت - 2
  

  فصل هفتم : ادغام ، انحالل ، تصفیه
  ادغام
شرکت می تواندبا رعایت قانون وضوابط مقـرر سـازمان مرکـزي تعـاون روسـتائی ایـران باشـرکتهاي         -75ماده 

تعاونی دیگر ادغام شود ، مشروط براینکه شرکتهائی که در هـم ادغـام مـی شـوند داراي هـدفها و عملیـات مشـابه        
  باشند .
پیشنهاد ادغام باید در مجمع فوق العاده هردو شرکت همراه با قبـول مطالبـات بسـتانکاران بـه تصـویب       -76ماده 

برسد ، نسخه اي ازمصوبات مجمع عمومی هردو شرکت براي تمام اعضاء و بسـتانکاران هردوشـرکت ، همچنـین    
رکتهاي تعـاونی بـراي اطـالع    قانون شـ  25سازمان تعاون روستائی محل فرستاده می شود و بترتیب مذکور در ماده 

  عموم آگهی می گردد .
هریک از بستانکاران می توانند تا مدت دو ماه از تاریخ نشـر آگهـی ادغـام ، نظـر خـودرا بـه شـرکت         -1تبصره 

  بدهکار و سازمان تعاون روستائی اعالم دارد .
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می فـوق العـاده هریـک از    نسخه اي ازتصمیم ادغام باید ظرف دو هفتـه از تـاریخ انعقـاد مجمـع عمـو      -2تبصره 
شرکتها همراه با آخرین ترازنامه و صورت بدهی و مطالبات آن و گزارش حسابرسی که بدین منظور بایـد تهیـه و   

  نسخه اي از آگهی ادغام که منتشر شده است براي سازمان تعاون روستائی محل ارسال شود .
لف باشند می توانند حـداکثر تـا یکمـاه نظـر     هریک ازاعضاء شرکت درصورتیکه با تصمیم ادغام مخا -77ماده 

  به شرکت مربوط همچنین نماینده سازمان تعاون روستائی اعالم دارند .  خودرا کتباً
نماینده سازمان تعاون روستائی محل با وصول تصمیم ادغام از هردو شرکت همراه با آخرین ترازنامـه   -78ماده 

سان از وضـع هـردو شـرکت همچنـین نظـرات بسـتانکاران و بـا        و صورت ریز مطالبات و بدهیها و گزارش حسابر
توجه به تعداد اعضاء مخالف ادغام ، ظرف دوماه نظـر خـود را مبنـی بـر موافقـت یـا مخالفـت بـا ادغـام بـه هـردو            

  شرکت اعالم خواهدداشت .
منتفـی  درصورتیکه سازمان تعاون روستائی محل ادغام راتصویب نکند تصمیم ادغام درهردوشـرکت   -79ماده 

است . موافقت باادغام درصورتی است که ترتیب قابل قبول بستانکاران براي تصـفیه بدهیهادرهردوشـرکت پـیش    
بینی شود همچنین تعداد اعضاء مخالف با ادغام درحدي باشدکه مجموع اعضاء باقیمانـده و سـرمایه شـرکت بعـد     

  از ادغام کافی براي انجام هدفها و برنامه هاي آن باشد .
درصورت موافقت با ادغام ، هیئتهاي مدیره شرکتهاي مربـوط ظـرف یکمـاه اقـدام بـه دعـوت مجمـع         -80ماده 

  عمومی فوق العاده مشترك شرکتها براي ادغام خواهند نمود .

مجمع عمومی فوق العاده مشترك نسبت به تعیین سرمایه شرکت بعد از ادغام همچنین انتخـاب هیئـت    -81ماده 
  ازرسان بر طبق آئین نامه اجرائی قانون شرکتهاي تعاونی اقدام الزم بعمل خواهد آورد .مدیره و بازرس و یا ب

اعضائی که با تصمیم ادغام و انتشار آگهی آن مخالف باشـند و ازعضـویت شـرکت مسـتعفی گردنـد       -82ماده 
باید ظرف مهلت مقرر مخالفت خـود را کتبـاً اعـالم دارنـد و شـرکت مربـوط مکلـف اسـت بهـاي سـهام آنهـا را            

  پرداخت نماید .  حداکثر ظرف یکماه نقداً
هیئت مدیره شرکت جدید مصوبات مجمع عمومی فوق العاده مشـترك را همـراه بـا فهرسـت اعضـاء       -83ماده 

شرکت جدید و تغییراتی که حاصل شده است بترتیبی که در فصل سوم قانون شرکتهاي تعاونی مقرراسـت بـراي   
  اطالع سازمان تعاون روستائی محل وانعکاس در دفاتر ثبت ، ارسال خواهدداشت .

ا انجام عمل ادغام ، دارائی و بـدهی شـرکت جدیـد عبـارت خواهـدبود از مجمـوع دارائـی و بـدهی         ب -84ماده 
  شرکتهاي قبل از ادغام پس از وضع مطالبات و سهامی که بازپرداخت شده است .
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  انحالل :  

  شرکت در موارد زیر منحل می شود : -85ماده 

  تصمیم مجمع عمومی فوق العاده . - 1
  یک سال بدون عذرموجه با نظر سازمان مرکزي تعاون روستائی ایران . توقف فعالیت شرکت بیش از - 2
عدم رعایت قوانین ومقـررات مربـوط پـس ازسـه باراخطـارکتبی وسـیله سـازمان تعـاون روسـتائی شهرسـتان            - 3

  ذیربط.
کاهش تعداد اعضاء از حدنصاب قانونی ، درصورتیکه ظرف مدت سه ماه تعداد اعضـاء بـه حدنصـاب مقـرر      - 4

  . نرسیده باشد
  کاهش سرمایه به میزانی که ادامه عملیات مقدور و یا صالح نباشد با تصویب مجمع عمومی فوق العاده . - 5

اگر به واسطه زیانهاي وارده عالوه بر ذخیره قانونی شرکت بیش از نصف سرمایه شرکت ازبـین رفتـه    -1تبصره 
میم نسـبت بـه انحـالل یـا ادامـه کـار       باشد هیئت مدیره مکلف است مجمع عمومی فوق العاده را بـراي اتخـاذ تصـ   

  شرکت دعوت کند .

درصورتیکه در نتیجه زیانهاي وارده و کاهش سرمایه ، شرکت فعالیتی نداشته باشد و مجمـع عمـومی    -2تبصره 
فوق العاده دراین مورد اقدامی ننماید سازمان مرکـزي تعـاون روسـتائی بـه جانشـینی مجمـع عمـومی فـوق العـاده          

کت و تعیین هیئت تصفیه و اعالم آن به ثبت محل اقدام خواهدنمود ، این حکم درمـواردي نیـز   درباره انحالل شر
که شرکت طبق نظر مجمع عمومی فوق العاده منحل گردیده ولی هیئت تصفیه تعیین نشده یااینکـه هیئـت تصـفیه    

  واهدشد .به تشخیص سازمان مرکزي تعاون روستائی نتواند به وظایف قانونی خود عمل کند اجراء خ

درصورتیکه مجمع عمومی فوق العاده شرکت رأي به انحالل بدهـد درهمـان جلسـه سـه یـا چنـد نفـر         -86ماده 
جهت تصفیه امور شرکت واعالم به ثبت محل از بـین اعضـاء یـا از خـارج انتخـاب خواهـدنمود . هرگـاه انحـالل         

زي تعـاون روسـتائی هیئـت تصـفیه را     شرکت براساس تصمیم سازمان مرکزي تعاون روستائی باشد ، سازمان مرک
  تعیین می کند تا برطبق مقررات مربوط نسبت به تص  فیه امورشرکت اقدام نماید .

درتصفیه شرکت پرداخت تعهدات ازمحـل دارائـی شـرکت بارعایـت حـق تقـدم بشـرح زیرصـورت          -87ماده 
  میگیرد:
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  پرداخت بدهیهاي شرکت . -1
ن ارزش اسـمی هرسـهم و سـود سـهام ، درصـورتیکه مانـده تصـفیه از        پرداخت سهام اعضاء حـداکثر بـه میـزا    -2

  حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم شرکت بیشتر باشد .
  انتقال مازاد تصفیه به حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم . -3

امـه  مذکوردرموردذخیره قانونی غیرقابل تقسیم برطبق آئین ن2و1پس ازپرداخت مواردمندرج دربندهاي -تبصره
  اي که توسط سازمان مرکزي تعاون روستائی تهیه می شود رفتار خواهدشد .

تصفیه امور شرکت در مواردي که دراین اساسنامه و یا قانون شرکتهاي تعاونی پیش بینی نشده اسـت   - 88ماده 
  براساس قانون شرکتهاي سهامی انجام خواهدگرفت  .

تبصره است درجلسه مـورخ   45ماده و 88که مشتمل بر  ………………………اساسنامه شرکت تعاونی کشاورزي 
  مجمع عمومی طرح و بارعایت نصاب الزم مورد تصویب قرارگرفت . ………………
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