
  

        طوسيطوسيطوسيطوسي    بنياد خيريه خواجه نصيربنياد خيريه خواجه نصيربنياد خيريه خواجه نصيربنياد خيريه خواجه نصير

        ييييعمومعمومعمومعموم    مجامعمجامعمجامعمجامع    للللييييتشكتشكتشكتشك    نحوهنحوهنحوهنحوه    نامهنامهنامهنامه    ننننييييييييآآآآ

  يتعاون بخش قانون  33 ماده 3 تبصره موضوع

  9/3/1387 مصوب

        اتاتاتاتييييكلكلكلكل    –    اولاولاولاول    فصلفصلفصلفصل

 يجمهور اقتصاد يتعاون بخش قانون) 33( ماده) 3( تبصره براساس يتعاون يها هياتحاد و شركتها يعموم مجامع يبرگزار -1 ماده

  .بود خواهد نامه نييآ نيا مقررات وفق ران،يا ياسالم

 يها هياتحاد و شركتها زين و يسراسر اي يمركز يتعاون يها هياتحاد و عضو تعداد هر با ياستان فرا يتعاون يشركتها -1 تبصره

 در و ندينما برگزار يا مرحله دو بصورت را يعموم مجامع تواننديم باشد، عضو پانصد از شيب آنها ياعضا تعداد كه يتعاون

 يتعاون بخش قانون) 33( ماده) 2( تبصره موضوع »يا مرحله دو يعموم مجامع ليتشك ةنحو دستورالعمل« مقررات تابع نصورتيا

  .بود خواهند زين

 مجمع دستور در را بازرسان اي رهيمد أتيه اعضا از كي هر اي تمام انتخاب كه يتعاون يها هياتحاد و شركتها هيكل -2 تبصره

 و ها هيشركتها،اتحاد انتخابات بر نظارت يچگونگ دستورالعمل« مقررات مشمول ،يعموم مجمع يبرگزار در باشند، داشته يعموم

  .بود خواهند زين يتعاون بخش قانون يياجرا نامه نييآ) 28( ماده موضوع »تعاون ياتاقها

 در اي و شده ثبت يتعاون يها هياتحاد و شركتها آن، يها تبصره و ماده نيا در يتعاون يها هياتحاد و شركتها از منظور -3 تبصره

  .باشد يم سيتأس شرف

  :شود يم ليتشك ريز صورت دو به) اراتياخت و فيوظا حسب(يتعاون يعموم مجمع -2ماده

  .يعاد يعموم مجمع.    1

  .العاده فوق يعموم مجمع.    2



 انيپا از پس ماه چهار ظرف كباري يسال حداقل سپس و] مقرر درزمان[ يتعاون سيتاس يبرا بار ني،اوليعاد يعموم مجمع -3ماده

  .شود يم ليتشك يمال سال

  :است ليذ شرح به يعاد يعموم مجمع يقانون اراتياخت و فيوظا -

  .يعاد يعموم مجمع نيدراول اساسنامه بيتصو. 1

  )يتعاون بخش قانون 20 ماده موضوع( اعضا سهام حداكثر و حداقل مورد در ميتصم اتخاذ. 2

  .بازرسان اي بازرس و رهيمد أتيه انتخاب. 3

 يمال اتيعمل ريسا و يدرخواست يوامها و اعتبارات و يگذار هيسرما و يجار بودجه بيتصو و يتعاون برنامه و يمش خط نييتع. 4

  .رهيمد أتيه شنهاديپ به

  .شركت يها يآگه درج يبرا راالنتشاريكث روزنامه نييتع  . 5

  .بازرس الزحمه حق مورد در ميتصم اتخاذ و رعامليمد و رهيمد اتيه يايمزا و حقوق نامه نييآ بيتصو. 6

 تيعضو حق اي و سهام زانيم و ازآنها وخروج تعاون ياتاقها و ها هياتحاد و شركتها در يتعاون تيعضو مورد در ميتصم اتخاذ. 7

  .يتعاون بخش قانون در مقرر نيمواز براساس يپرداخت ساالنه

  .يتعاون يداخل يدستورالعملها و مقررات بيتصو. 8

 گزارش قرائت از پس رهيمد أتيه يمال يگزارشها ريسا و انيز و سود حساب و ترازنامه درباره ميتصم اتخاذ و يدگيرس. 9

  .بازرسان اي بازرس

  .اساسنامه طبق آن ميتقس و درآمد مازاد و سود پرداخت و ريذخا به نسبت ميتصم اخذ. 10

  .مقررات و نيقوان حدود در هيسرما كاهش اي و شيافزا به نسبت ميتصم اتخاذ. 11

  ].يتعاون بخش قانون 13 ماده وفق[ يتعاون اعضاء اخراج درمورد يريگ ميتصم. 12

  ].يتعاون يشركتها قانون 33 ماده 1بند مستندبه[    بازرس عزل. 13

  .دهد يم قرار يعموم مجمع عهده بر مقررات و نيقوان كه يفيوظا ريسا. 14

 يعموم مجمع.داد ليتشك العاده فوق صورت به را يعاد يعموم مجمع توان يم سال موقع هر در يضرور موارد در -1 تبصره

  .است يعاد يعموم مجمع تيصالح در كه پردازد يم يفيوظا همان به العاده فوق بطور يعاد

  



 بطور يعاد يعموم مجمع« به آن عنوان شود، برگزار مقرر موعد از خارج انهيسال يعاد يعموم مجمع چنانچه -2 تبصره

  .خواهدكرد رييتغ»العاده فوق

  :شود يم ليتشك ريز موارد به نسبت ميتصم اتخاذ و يدگيرس جهت العاده فوق يعموم مجمع -4 ماده

  ).يتعاون بخش قانون حدود در ( اساسنامه مواد رييتغ.    1

  .رهيمد أتيه ياستعفا قبول اي عزل به نسبت يريگ ميتصم.    2

  .يتعاون انحالل.    3

  .يتعاون ادغام.    4

 ياتعدادي يجمع ات،استعفاءدستهيازاستعفاءه ومقصود اعضاء بعض اي كل عزل ،)2(بند در رهيمد اتيه عزل از مراد -تبصره

  .دينما خارج مقرر تيازاكثر البدل يعل اعضاء باوجود را رهيمد اتيه كه ازآنهاست

 اعتبار درجه از متخذه ماتيتصم كند، ميتصم اتخاذ و يدگيرس خود تيصالح از خارج موارد به نسبت يمجمع چنانچه -5 ماده

  .است ساقط

 موضوع يزمان فواصل و يآگه نشر اي دعوت خيتار ديبا رهيمد أتيه. است يالزام يعموم مجمع ليتشك ريز مواعد در -6 ماده

  :گردد ليتشك ريز مواعد در يعموم مجمع كه دينما نييتع يا بگونه را آنها ليذ يها تبصره و نامه نييآ نيا 22 و 13 ،12 مواد

  .انهيسال يعاد يعموم مجمع ليتشك يبرا ،يمال سال انيپا از ماه 4 ظرف  -1

  .مذكور ياعضا انتخاب دستور با يعموم مجمع ليتشك يبرا بازرسان؛ اي رهيمد أتيه ياعضا يتصد مدت انقضاء از قبل  -2

 دستور با العاده فوق يعموم مجمع ليتشك يبرا باشد؛ محدود اساسنامه طبق آن مدت كه يصورت در ،يتعاون مدت انيپا از قبل -3

  .انحالل اي مدت ديتمد

 ظرف باشد؛ شده فيتكل يگريد يعموم مجمع ليتشك مقررات، و نيقوان به بنا اي و يعموم مجامع از يكي در كه يصورت در -4

  .آن در مقرر مهلت

  :فوق يبندها در مذكور موارد ريغ در ريز اشخاص درخواست از بعد ماه سه ظرف  -5

  بازرسان از كي هر -الف

  العاده فوق يعموم مجمع يبرا اعضا سوم كي و يعاد يعموم مجمع يبرا يتعاون ياعضا پنجم كي -ب

  تعاون وزارت ـ ج



 نسبت رأساً تعاون وزارت نكند، مبادرت يعموم مجمع ليتشك به ماده نيا در مقرر مواعد در رهيمد أتيه كه يصورت در -1 تبصره

  .نمود خواهد اقدام مربوط يعموم مجمع يبرگزار به

 يبرا بازرس، توسط العاده فوق يعموم مجمع ليتشك درخواست افتيدر خيتار از كماهي مدت ظرف رهيمد أتيه اگر -2 تبصره

 وزارت اطالع با تواند يم بازرس د،ينما آن يبرگزار و دعوت به اقدام عامل، ريمد اي رهيمد أتيه تخلفات گزارش به يدگيرس

  .كند اقدام مجمع ليتشك و يآگه انتشار به نسبت تعاون

        مجمعمجمعمجمعمجمع    دعوتدعوتدعوتدعوت    نحوهنحوهنحوهنحوه    –    دومدومدومدوم    فصلفصلفصلفصل

 يكي حداقل است مكلف يهرتعاون.رديگ صورت شده ديق يتعاون دراساسنامه كه يقيطر به ديبا يعموم مجمع دعوت -7 ماده

 اقامتگاه نيآخر به يسفارش پست اي و ديرس اخذ با( يكتب دعوتنامه اي و يمحلّ اي راالنتشاريكث ديجرا در يآگه انتشار يازروشها

  .دينما ديق اساسنامه در و انتخاب را روش دو هر اي )يتعاون به عضو شده اعالم يقانون

 نيهمچن يتعاون يها فروشگاه و كارگاهها محل و ها يندگينما و شعب و ياصل دفتر محل در دعوت يآگه الصاق نيا بر عالوه

  .است يالزام زين)وجود درصورت مربوطه تيسا وب( يرسان اطالع گاهيپا در آن درج

 يقانون اقامتگاه نيآخر به يسفارش پست اي و ديرس اخد با يكتب دعوتنامه قيطر از يتعاون يعموم مجمع نياول دعوت -1 تبصره

 بخش قانون 32 ماده 2 بند موضوع[ تيعضو به دعوت آن در كه يراالنتشاريكث روزنامه قيطر از اي و يتعاون به عضو شده اعالم

  .رديگ يم صورت شده يآگه] يتعاون

 يرضروريز اشخاص به آن از يا نسخه ارسال رد،يپذ يم انجام يكتب دعوتنامه با يعموم مجمع دعوت كه يصورت در -2 تبصره

  :است

 يتعاون در كه يعموم مؤسسات و سازمانها و يكشور ياسالم يشوراها بانكها، ،يدولت يها شركت و دستگاهها از كي هر.  1

  .اند كرده يگذار هيسرما اي مشاركت

  .است آن عضو يتعاون كه يا هياتحاد.    2

 وزارت به ناظر ندهينما حضور امكان و اطالع جهت را يعموم مجمع يآگه از يا نسخه است مكلف كننده دعوت مقام -3 تبصره

  .دينما ارسال تعاون

 يراالنتشاريكث يها روزنامه قيطر از الزاماً دعوت يآگه انتشار باشند، يم عضو كصدي از شيب يدارا كه ييها يتعاون در  -8 ماده

  .رديگ يم صورت ده،يگرد نييتع يعاد يعموم مجمع در كه

  .است يارشاداسالم و فرهنگ وزارت روزنامه، بودن راالنتشاريكث صيتشخ مرجع -1 تبصره

 يجا به گردد يم منتشر »كباري يروز« يزمان فاصله از ريغ در كه يا هينشر هر و ماهنامه نامه، هفته در دعوت يآگه انتشار -2 تبصره

  .است يقانون وجاهت فاقد روزنامه،



  .است يالزام آنها همه در يآگه انتشار د،ينما نييتع را يمتعدد] ياصل[ يها روزنامه  ،يعموم مجمع چنانچه -3 تبصره

 هرگونه كند، مبادرت امر نيا به يا هياتحاد اي شركت كهيصورت در و ستين يالزام يتعاون اساسنامه در روزنامه نام درج -4 تبصره

  .بود خواهد العاده فوق و يعاد يعموم مجمع دو هر ليتشك مستلزم آن يبعد رييتغ

 و ها يازمندين قسمت در يآگه انتشار و است نظر مورد ياصل صفحات ،يآگه درج يبرا روزنامه صفحات انتخاب در  - 5 تبصره

 و نيمع مذكور يها قسمت در ها شركت اي مجامع يها يآگه درج يبرا ياختصاص يبخش كه است يصورت در ضمائم ريسا

  .باشد شده مشخّص

 بعنوان زين را يگريد راالنتشاريكث روزنامه است مكلف د،ينما يم راالنتشاريكث روزنامه نييتع به اقدام كه يعموم مجمع -9 ماده

  .گردد درج آن در مربوطه يها يآگه ،ياصل روزنامه انتشار عدم صورت در تا انتخاب البدل يعل روزنامه

 مكلف يتعاون رهيمد أتيه باشد، نشده نييتع زين البدل يعل روزنامه و نگردد منتشر يليدل هر به ياصل روزنامه كهيدرصورت -تبصره

 عدم نيب فاصله در كه يگريد مجمع هر و مجمع نيا دعوت. دهد ليتشك ديجد روزنامه نييتع جهت را يعاد يعموم مجمع است

 به يسفارش پست با اي و ديرس اخذ با يكتب دعوتنامه قيطر از منحصراً شود، يم ليتشك ديجد روزنامه نييتع و قبل روزنامه انتشار

  .است يالزام زين 7 ماده رياخ قسمت تيرعا و ديآ يم بعمل يتعاون به عضو شده اعالم يقانون اقامتگاه نيآخر

  :باشد ليذ نكات بر مشتمل ديبا  انتشار خيتار درج ضمن يعموم مجمع دعوت  -10 ماده

  .يتعاون نام.    1

  .العاده فوق العاده، فوق بطور يعاد ،يعاد از اعم يعموم مجمع نوع.    2

  .مجمع نوبت.    3

  .دستورجلسه.    4

  .يبرگزار وساعت خيتار.    5

  .آن كامل يونشان يبرگزار محل.    6

  .مجمع در حضور برگه صدور و يا مرحله كي يعموم مجامع يبرا ها وكالتنامه يبررس مكان و زمان.    7

  )انتخابات دستور با يعموم مجامع يبرا( بازرسان و رهيمد اتيه انتخابات در نام ثبت مهلت و نحوه.    8

 صد در صد نكهيا مگر باشد، يتعاون يقانون اقامتگاه ييروستا اي يشهر محدوده در ديبا يعموم مجمع ليتشك محل -1تبصره

 اي اعضاء هيكل حضور تيدظرفيبا مجمع يبرگزار محل نيهمچن. ندينما توافق مجمع ليتشك يبرا را يگريد محل اعضاء،

  .باشد مناسب مجمع جلسه ليتشك يبرا امكانات نظر واز داشته را آنها ارياالخت تام ندگانينما



 ،»موارد ريسا«: ليقب از مبهم عبارات و كلمات ذكر از و درج يآگه در شفاف و حيصر بطور يستيبا مجمع جلسه دستور -2تبصره

  .گردد يخوددار ،»است... يعموم مجامع تيصالح در قانون طبق آنچه« و »ماتيتصم ريسا«

 آنها موضوع اي مواد شماره متضمن يستيبا دعوت يآگه العاده، فوق يعموم مجمع در اساسنامه مواد رييتغ درخصوص -3تبصره

 ذكر دهد، يم ليتشك آن يبعد اصالحات و قانون با اساسنامه قيتطب يبرا را العاده فوق يعموم مجمع ،يتعاون كه يموارد در. باشد

 آن ديبا باشد، زين اساسنامه از يگريد مواد رييتغ بر ميتصم چنانچه اما است يكاف »اصالحات اي قانون با اساسنامه قيتطب« عبارت

  .شود آورده دعوت يآگه در موارد

 باشد يعموم مجمع كار دستور در بازرس اي رهيمد أتيه عزل نيهمچن يتعاون از يياعضا اي عضو اخراج كهيصورت در -4 تبصره

 اطالع به مضبوط بنحو را مجمع دستور است مكلف كننده دعوت مقام و است ممنوع مربوطه دعوت يآگه در آنها نام ذكر

  .برساند مذكور اشخاص

 كه يموضوعات از ريغ را يگريد موارد اي مورد ،يعموم مجمع جلسه تيرسم از قبل تا تواند يم يتعاون اعضاء از كيهر -11 ماده

 مجمع در را مربوطه شنهاديپ است مكلف مذكور مقام. كند شنهاديپ كننده دعوت مقام به است شده ديق مجمع دعوت يآگه در

  .رديگ قرار گردد يم ليتشك به مقرردعوت مهلت ظرف كه يبعد مجمع جلسه دستور در ب،يتصو صورت در تا كند مطرح

 حداقل )العاده فوق و يعاد( يعموم مجمع ليتشك يبرا شده نييتع خيتار و )يآگه نشر( دعوت خيتار نيب يزمان فاصله -12 ماده

  .است روز 20 حداكثر و روز 10

 يبرا مدت نيا باشد يعاد يعموم مجمع جلسه دستور در )بازرسان اي رهيمد أتيه( انتخابات يبرگزار كهيصورت در -1 تبصره

  .بود خواهد روز 40 حداكثر و روز20 حداقل اول، نوبت دعوت

 كار دستور در را هيتصف أتيه انتخاب كه يعموم مجمع ليتشك يبرا شده نييتع خيتار و دعوت خيتار نيب يزمان فاصله -2 تبصره

  .است روز 20 تا 10 همان دارد خود

  .شود ينم محسوب مدت جزء مجمع يروزبرگزار نيهمچن ي،روزانتشارآگهيزمان فاصله احتساب در -3 تبصره

 انتخابات بر نظارت نحوه دستورالعمل مقررات تيرعا با باشند، حاضر مجمع در يتعاون اعضاء هيكل كه يمواقع در -13 ماده

  .ستين يالزام دعوت فاتيتشر و يآگه نشر هايتعاون

  .است اعمال قابل زين يتعاون يعموم مجمع نياول درخصوص ماده نيا حكم -تبصره

  .مقرراست يزمان فواصل حداقل تيرعا مستلزم ،يعموم مجمع يآگه يبعد اصالح اي رييتغ هرگونه -14 ماده

        

        

        



        مجمعمجمعمجمعمجمع    جلسهجلسهجلسهجلسه    بهبهبهبه    ورودورودورودورود    - - - - سومسومسومسوم    فصلفصلفصلفصل

  مجمع بيترك – اول بخش

  .شود يم ليتشك آنان وكالء و ارياالخت تام ندگانينما اي يتعاون اعضاء اجتماع از يعموم مجمع -15 ماده

 اي و تيعضو كارت اي سهم موقت نامهيگواه اي سهم ورقه ديبا ورود ااخذبرگهي مجمع در حضور يبرا يتعاون اعضاء -16 ماده

  .ندينما ارائه تيعضو دفترچه

 رهيمد أتيه كننده دعوت مقام كه يموارد در مگر است كننده دعوت مقام با ورود هنگام به مذكور مدارك يبررس -1 تبصره

 و بازرسان تياكثر توسط يبررس نصورتيا در كه باشد رانيمد تخلفات به يدگيرس اي رهيمد أتيه انتخاب جلسه، دستور و بوده

  .ديآ يم بعمل آنها از يكي لهيبوس باشد بازرس دو كه يموارد در

 يودرصورت رديگ يم صورت بازرسان اي بازرس توسط مدارك باشد،كنترل تعاون وزارت كننده، دعوت مقام چنانچه -2 تبصره

 مدارك يبررس باشد، نداشته را الزم تيصالح تبصره نيمذكوردرا مراجع نظر به بنا مربوطه بازرس اي باشد بازرس فاقد يتعاون كه

  رديگ يم انجام شده ادي مراجع ندگانينما اي ندهينما توسط

 كي حداقل هيتأد قيتصد و تيعضو طيشرا احراز بر يمبن مؤسس أتيه صادره يگواه ،يتعاون يعموم مجمع نياول در -3 تبصره

  .است مجمع در حضور مجوز سهام، مبلغ سوم

  : ابندي حضور مجمع در يرأ حق داشتن بدون و عضو نيحاضر ستيل در احتساب بدون توانند يم ليذ اشخاص -17 ماده

  .رعضويغ رعامليمد.    1

  .رعضويغ بازرسان اي بازرس.    2

  .يبازرس سمت رعضويغ يداهايكاند.    3

 در كه يكشور ياسالم يشوراها و ها بانك و يعموم و يدولت موسسات و شركتها و دستگاهها از كي هر ناظر ندگانينما.  4

  .اند نموده يگذار هيسرما اي مشاركت يتعاون

  .تعاون وزارت ناظر ندگانينما اي ندهينما.    5

  .است آن عضو يتعاون كه يا هياتحاد ناظر ندهينما.    6

  .)تعاون وزارت دييباتا( يكارمند يتعاون يشركتها متبوعه يدستگاهها ناظر ندهينما.    7



 مانند هستند دارا مجمع در را يتيمسئول خود يشغل فهيوظ به بنا كه ياشخاص ماده، نيا در مذكور اشخاص بر عالوه -1 تبصره

 1 تبصره موضوع مقامات از مجوز كسب و يقبل يهماهنگ با توانند يم... و لمبرداريف ،يخدمات يروهاين ،يتيامن و يانتظام يروهاين

  .ابندي حضور مجمع در) مورد حسب( 16 ماده

 معتبر يگواه ديبا مربوطه يعموم مجمع در حضور يبرا هستند، يتعاون بازرس سمت يدايكاند كه يرعضويغ اشخاص -2 تبصره

  .ندينما ارائه انتخابات در نام ثبت بر يمبن يتعاون مهر به ممهور و

 از مجاز اشخاص اي دستگاه مقام نيباالتر از معتبر نامه يمعرف و ييشناسا كارت ارائه با7و 5 و 4 يبندها موضوع اشخاص -3 تبصره

  .ابندي يم حضور مجمع در آنها طرف

 نييتع كه يرعامليمد اي  رهيمد أتيه نامه يمعرف ارائه با عضو يها يتعاون يعموم مجامع در هياتحاد ناظر ندهينما حضور -4 تبصره

  .است ريپذ امكان شده ضيتفو يو به ندهينما

  .ابندي حضور مربوطه مجمع در يرأ حق با توانند يم است مجمع كار دستور در آنها اخراج كه يياعضا اي عضو  -18  ماده

  )وكالت( اعضاء يندگينما – دوم بخش

 اي يتعاون اعضاء انيم از( يارياالخت تام ندهينما تواند يم يتعاون ياعضا از كي هر يا مرحله كي يعموم مجامع در -19 ماده

 ريغ شخص هر و يرأ سه حداكثر عضو هر يوكالت آراء تعداد. دينما نييتع يرأ اعمال و مجمع در حضور يبرا  )آنان از خارج

  .بود خواهد يرأ كي تنها عضو

 عضو منظور نيبد. باشد يم) مورد حسب( 16 ماده 1 تبصره در مذكور مقامات با ماده نيا موضوع يها يندگينما دييتأ -1 تبصره

 اطالع به مجمع دعوت يآگه يط و نييتع شيپ از كه يمحل اي شركت محل در خود ندهينما همراه به يندگينما ياعطا يمتقاض

 دييتأ را وكالتنامه نده،ينما تياهل و يمتقاض تيعضو ن،يطرف تيهو احراز از پس يندگينما دييتأ مجاز مقام و حاضر دهيرس اعضاء

  .كند يم صادر ندهينما يبرا مجمع به ورود ورقه و

 از پس يندگينما دييتأ مجاز مقام باشد، شده ميتنظ يرسم اسناد دفاتر در مجمع در حضور وكالتنامه كه يموارد در -2 تبصره

 خواهد مجمع به ورود ورقه صدور و آن امضاء و مهر به مكلف فوق تبصره در مذكور فاتيتشر تيرعا بدون و ليوك تيهو احراز

  .بود

 يبعد يادعا گونه هر و شود يم اعطاء ارياالخت تام و مطلق بصورت يرأ اعمال و مجمع در حضور يندگينما و وكالت -3 تبصره

  .نخواهدبود مسموع يتعاون جانب از ،يندگينما بودن محدود و ديمق بر يمبن عضو

  .باشند] حجر عدم[يقانون تياهل يدارا يستيبا ندگانينما -4 تبصره

 مكلفند) مورد حسب( 16ماده 1 تبصره در مذكور مقامات و است ممنوع مجمع در يو ندهينما و عضو توأم حضور -5 تبصره

 مجمع در توأمان يو ندهينما و عضو شود مشخص مجمع يبرگزار از پس چنانچه. آورند بعمل مورد نيا در الزم يها نظارت

  :خواهدشد عمل ليذ بيترته ب اند، داشته حضور



  .است اعتبار فاقد شده برگزار مجمع بوده، موثر جلسه تيرسم نصاب حصول در يو ندهينما و عضو مٲتو حضور كه يدرصورت -1

 ميدرهرتصم ماخوذه آراء تعدادكل از ،يرقانونيغ تعدادحضور به  صرفاً است، داشته تيزرسمين توام حضور بدون جلسه چنانچه -2

  .گردد يم اعمال داهايكاند هيكل به نسبت انتخابات،كسرآراء مورد در. شد كسرخواهد

 يعموم مجامع در حضور يبرا ،يتعاون يها شركت عضو يحقوق اشخاص نيهمچن يتعاون يها هياتحاد اعضاء ندگانينما -20 ماده

 ها، يندگينما دييتأ مجاز مقام. ندينما  ارائه شده ضيتفو يو به ندهينما نييتع كه يرعامليامدي رهيمد اتيه يازسو نامه يدمعرفيبا

  .كرد خواهد صادر يو يبرا را مجمع جلسه به ورود ورقه نده،ينما تيهو احراز و نامه يمعرف ازاخذ پس

 صورت نيا ريغ در گردد نيمع دارد يرأ اعمال و حضور حق ندهينما كه يمجامع اي مجمع ديبا صادره، نامه يمعرف در -1 تبصره

  .شد خواهد يتلق مجامع هيكل در حضور مجوز نشده يمعرف يگريد ندهينما كهيزمان تا صادره يندگينما

  .است هيالرعا الزم زين ماده نيا موضوع يها يندگينما مورد در 19 ماده 4 تبصره حكم -2 تبصره

  جلسه اداره و تيرسم – سوم بخش

  :بود خواهد ريز بيترت به مجامع جلسات تيرسم نصاب -21 ماده

 صورت در. ابدي يم تيرسم آنها ارياالخت تام ندگانينما اي يتعاون اعضاء تياكثر حضور با اول نوبت در يعاد يعموم مجمع  -1

  .بود خواهد يرسم تعداد هر حضور با دوم نوبت در مذكور، نصاب حصول عدم

 و ابدي يم تيرسم آنها ارياالخت تام ندگانينما اي يتعاون اعضاء سوم دو حداقل حضور با اول نوبت در العاده فوق يعموم مجمع  -2

 حاصل نصاب زين دوم نوبت در چنانچه و داشت خواهد تيرسم تياكثر با دوم نوبت در مذكور، نصاب حصول عدم صورت در

  .است يرسم تعداد هر حضور با سوم نوبت نشود،

  .است يالزام سهيرئ اتيه تعداد مورد در 23 ماده رياخ قسمت تيرعا ،»تعداد هر« با مجمع جلسه تيرسم يبرا -1 تبصره

 به حداقل را جلسه يبرگزار ديبا كننده دعوت مقام مقرر، ساعت رأس يعموم مجمع جلسه افتنين تيرسم صورت در -2 تبصره

 يامضا به و هيته مجمع تيرسم عدم بر ريدا يا صورتجلسه نصاب، حصول عدم صورت در و اندازد ريتأخ به ساعت مين مدت

  .برساند نيحاضر

 به ورود بدو در حاضران كه است يابيغ و حضور ورقه يعموم مجامع جلسات در حاضر ياعضا تعداد صيتشخ مالك -3 تبصره

  .كنند يم امضا آنرا عضو طرف از يندگينما به اي اصالتاً جلسه،

. ديآ بعمل يقبل جلسه دستور همان با روز 7 ظرف حداكثر ديبا فوق ماده موضوع سوم و دوم نوبت يعموم مجامع دعوت -22 ماده

  .بود خواهد روز 20 حداكثر و 10 حداقل مذكور مجامع يبرگزار و دعوت خيتار نيب يزمان فاصله

  .است ممنوع يبعد يها نوبت در اول نوبت يعموم مجمع جلسه دستور شياافزاي كاهش ر،ييتغ هرگونه -1 تبصره



 هيالرعا الزم روز 20 تا 10 فاصله همان دارد، خود كار دستور در را انتخابات كه دوم نوبت يعاد يعموم مجمع مورد در -2 تبصره

  .است

 ابتدا مجمع جلسه در. كند يم افتتاح او ندهينما اي كننده دعوت مقام افتن،ي تيرسم صورت در را يعموم مجامع جلسات -23 ماده

 7 سهيرئ أتيه تعداد شتريب و عضو 500 يدارا يها يتعاون در. شد خواهند انتخاب اعضاء انيم از ناظر دو و يمنش كي س،يرئ كي

  .باشد يم ناظر 4 و يمنش س،يرئ نائب س،يرئ شامل نفر

  .شوند انتخاب سهيرئ أتيه بعنوان توانند ينم يقيحق اعضاء ندگانينما ،يتعاون يشركتها در -تبصره

 ندگانينما اي اعضاء كه را يابيغ و حضور ورقه است مكلف 16 ماده 1 تبصره در مذكور مجاز مقام اي كننده دعوت مقام -24 ماده

 در اعضاء كل ياسام صورت و بيغا اعضاء ارياالخت تام يها يندگينما با همراه اند نموده امضاء جلسه به ورود بدو در ارياالخت تام

 نيحاضر ريسا از نيا بر عالوه. دهد قرار الزم يها كنترل اعمال و جلسه تيرسم احراز يبرا مجمع سيرئ ارياخت

 آنان امضاء به و هيته آنها يقانون اقامتگاه و حضور علت و سمت كامل، تيهو بر مشتمل جداگانه يصورت زين 18و17مذكوردرمواد

  .ديرس خواهد

        ممممييييتصمتصمتصمتصم    اتخاذاتخاذاتخاذاتخاذ    –    چهارمچهارمچهارمچهارم    فصلفصلفصلفصل

  ماتيتصم نصاب – اول بخش

 در مگر گردد يم اتخاذ يرسم جلسه در حاضر آراء كي بعالوه نصف تياكثر با ماتيتصم ،يعاد يعموم مجمع در -25 ماده

  .است عمل مالك آراء ينسب تياكثر كسب كه بازرسان و رهيمد أتيه اعضاء انتخاب مورد

 مستلزم) يتعاون بخش قانون 36 ماده موضوع( يتصد مجاز يها دوره از شيب يا دوره يبرا رهيمد أتيه اعضاء انتخاب -1 تبصره

  .است شركت اعضاء كل آراء سوم دو كسب

  .ديآ يم بعمل يرسم درجلسه نيحاضر آراء سوم دو تياكثر با يتعاون يعاد يعموم مجمع نياول در اساسنامه بيتصو -2 تبصره

  .شود يم اتخاذ يرسم جلسه در حاضر يآرا چهارم سه تياكثر با همواره العاده فوق يعموم مجامع ماتيتصم -26 ماده

  ميتصم اتخاذ نحوه -دوم بخش

 كي يعموم مجامع در. شود يم اتخاذ آنها ارياالخت تام ندگانينما اي اعضاء يرأ اعمال قيطر از يعموم مجامع ماتيتصم -27 ماده

 يرأ زانيم يا مرحله دو يعموم مجامع در است؛ يرأ كي يدارا فقط سهم زانيم گرفتن نظر در بدون عضو هر يا مرحله

  .بود خواهد )يتعاون بخش قانون 33 ماده 2 تبصره موضوع( وزارت مصوب دستورالعمل وفق ندگانينما

 با( يكتب بصورت الزاما بازرسان، و رهيمد اتياعضاءه انتخاب نيهمچن العاده، فوق يعموم مجامع هيكل در يريگ يرأ -28 ماده

  .ديآ بعمل قعود و اميق با تواند يم ماتيتصم ريسا اتخاذ يبرا و بود خواهد )يرأ برگه



 اتيه ياعضا از نفر دو حداقل يتقاضا با شود، حادث يديترد قعود و اميق روش به يريگ يرا جهينت مورد در چنانچه -تبصره

  .آورد بعمل يكتب بصورت و مجددا را يريگ يرا توان يم سهيرئ

 جلسه در تا هيته يچاپ بصورت اعضاء تعداد به را يرأ يها  برگه مجمع، يبرگزار از شيپ است مكلف كننده دعوت مقام -29 ماده

 عنوان ،يتعاون كامل نام متضمن و يتعاون مهر به ممهور ديبا مذكور يها برگه. دينما عيتوز آنها ارياالخت تام ندگانينما اي اعضاء نيب

  .باشد مربوطه جلسه دستور و آن يبرگزار خيتار و مجمع جلسه

 عالوه ديبا انتخابات برگه در. شد خواهد هيته مجزا بصورت آن يها  برگه باشد، مجمع جلسه دستور در انتخابات چنانچه -1 تبصره

 و رهيمد أتيه ياصل اعضاء تعداد به و شماره درج با يخال يجا آن، يبرگزار خيتار و مجمع جلسه عنوان ،يتعاون كامل نام بر

  .شود گرفته نظر در بازرسان

  .گردد يم عيتوز شخص هر يوكالت آراء تعداد و تيعضو براساس يرأ يها  برگه هيكل -2 تبصره

 سمع به ابهام هرگونه از بدور و حيصر بصورت موضوع ابتدا جلسه، دستور موارد از كي هر در ميتصم اتخاذ بمنظور -30 ماده

 زمان در تواند يم مخالف كي و موافق كي جلسه، دستور موارد از كي هر يبرا. ديآ يم بعمل يريگ يرا سپس و دهيرس اعضاء

  .دينما صحبت گردد يم نيمع جلسه سيرئ يسو از كه يمناسب

  .منظورگردد دفاع فرصت يستيبا اعضاء اخراج نيهمچن بازرس اي رهيمد اتيه عزل درمورد -تبصره

 يتصد داوطلبان دارد، خود كار دستور در را بازرسان اي و رهيمد أتيه انتخابات كه يعاد يعموم مجمع جلسات در -31 ماده

 خود يمعرف به اقدام شود يم منظور  جلسه سيرئ توسط آنها از كي هر يبرا يتساو به كه يمهلت در توانند يم مذكور يها سمت

 با كه را مربوط يداهايكاند ياسام صورت مجمع جلسه يبرگزار از شيپ است مكلف كننده دعوت مقام نيا بر عالوه. ندينما

 به ورود بدو در و هيته يتعاون اعضا تعداد به شده ميتنظ پسوندها ديق و كامل بصورت يخانوادگ نام و نام ذكر و ييالفبا بيترت

  .دهد قرار آنها ارياالخت تام ندگانينما اي اعضاء ارياخت در جلسه

  .باشد يخاص يدايكاند يبرا غيتبل ديمف كه شود ميتنظ ينحو به دينبا داهايكاند ياسام فهرست -1 تبصره

  .بود نخواهد انتخاب حق زوال موجب ،يمعرف يبرا خود حق از استفاده عدم اي و مجمع جلسه در دايكاند حضور عدم -2 تبصره

 مذكور أتيه توسط آنها شمارش و سهيرئ أتيه منتخب و نيام افراد توسط آراء يآور جمع ،يكتب يريگ يرا موارد در -32 ماده

 مخالف و موافق آراء مأخوذه، آراء كل يستيبا آراء شمارش در. ديآ يم بعمل جلسه دستور موارد متضمن مخصوص يها فرم در و

  .شوند ثبت باطل آراء و ديسف آراء و

 هيكل ليذ است مكلف سهيرئ أتيه. رديگ يم صورت داهايكاند ياسام متضمن و مجزا يها فرم در انتخابات آراء شمارش -1 تبصره

  .دينما امضاء را آراء شمارش يها فرم

 در نگردد، آراء احتساب انيجر و نظم در اخالل موجب كه يبنحو توانند يم داهايكاند انتخابات، آراء شمارش هنگام به -2 تبصره

  .ندينما نظارت امر انيجر بر و افتهي حضور شمارش محل



 باشد، يخانوادگ نام متضمن صرفاً يرأ برگه و باشند مشترك يخانوادگ نام يدارا يافراد داهايكاند انيم در چنانچه -3 تبصره

  .خواهدشد حذف مذكور ياسام

  .گردد يم محاسبه يرا كي صرفا باشد، تكرارشده يرا دربرگه دايكاند كي نام كه يصورت در -4 تبصره

 مالك يكش ند،قرعهينما كسب يمساو آراء البدل، يعل اي ياصل سمت آوردن بدست يبرا داهايكاند يبرخ چنانچه -5 تبصره

  .آنهاخواهدبود انتخاب

 جلسه سيرئ نشود، يريگ ميتصم جلسه دستور در مندرج موضوعات تمام به نسبت ،يعموم مجمع جلسه در هرگاه -33 ماده

 اعالم باشد اول جلسه از هفته كي از رتريد دينبا كه را يبعد جلسه ليتشك خيتار جلسه همان در تنفس، اعالم ضمن است موظف

  .ستين يالزام مجدد دعوت فاتيتشر تيرعا صورت نيا در. دينما

 منتخب سهيرئ أتيه همان زين آن سهيرئ أتيه و دارد تيرسم يقانون نصاب همان با و است قبل جلسه همان ادامه تنفس مابعد جلسه

 افراد بيغا افراد يجا به نصورتيا در كه باشد افتهين حضور جلسه نيا در آنان از نفر چند اي كي نكهيا مگر بود خواهد قبل جلسه

  .شد خواهند انتخاب يگريد

  .است يجار زين تنفس از بعد جلسه درخصوص 22 ماده 1  تبصره حكم -تبصره

  ماتيتصم مفاد -سوم بخش

 جلسه دستور در كه دينما يم يدگيرس يموارد به صرفاً نامه نيآئ نيا 10 ماده 2 تبصره تيرعا با يعموم مجامع جلسات -34 ماده

  .است اعتبار فاقد شده، يآگه جلسه دستور عنوان به كه آنچه از خارج يميتصم هرگونه اتخاذ و دارد قرار مجمع

 قرائت بدون رهيمد أتيه يمال يگزارشها ريسا و انيز و سود حساب و ترازنامه به نسبت ميتصم اتخاذ و يدگيرس -35 ماده

  .بود نخواهد معتبر يتعاون بازرسان اي بازرس گزارش

 باشدو گذشته مجوز بدون اقدامات اي ندهيآ اقدامات زيتجو و بيتصو شنهاديپ متضمن تواند ينم رهيمد أتيه گزارش -36 ماده

  .است يالزام مورد نيدرا نامه نييآ 34 ماده تيرعا

 با و داشته حضور مجمع در يتعاون اعضاء هيكل آنكه مگر ديفزايب سهام صاحبان تعهدات بر تواند ينم يعموم مجمع -37 ماده

  .ندينما موافقت متخذه ميتصم

 يريگ يرا ابقاء يوبرا دينمايم مياتخاذتصم عزل به نسبت صرفاً ره،يمد أتيه عزل موضوع با العاده فوق يعموم مجامع -38 ماده

  .شود ينم مجدد

 تخلفات گزارش به يدگيرس جهت كه آن ليذ تبصره و يتعاون بخش قانون 42 ماده موضوع العاده فوق يعموم مجمع -39 ماده

 دعوت يآگه جلسه دستور در عزل موضوع كه كند يريگ ميتصم عزل به نسبت تواند يم يصورت در شود، يم ليتشك رهيمد أتيه

  .باشد شده ديق مجمع



 اعضاء اساسنامه، مواد رييتغ نيهمچن آن، مانند و دستورالعمل نامه، نييآ ليقب از يتعاون يداخل مقررات بيتصو در -40 ماده

 در است مكلف كننده دعوت مقام منظور نيهم به. دينما حاصل اطالع شنهاداتيپ ازمفاد مجمع ليتشك از قبل روز پنج از توانند يم

  .دهد قرار يو ارياخت در و هيته يمتقاض نهيهز با را يشنهاديپ مقررات از يرونوشت يو ندهينما اي عضو درخواست صورت

 يتعاون به يعموم مجمع ليتشك از قبل روز پنج از توانند يم اعضاء ،يتعاون امور در عضو نظارت حق نيتأم بمنظور -41 ماده

 ادداشتي آنها از و مالحظه را بازرسان اي بازرس گزارش و رهيمد أتيه يمال گزارش و انيز و سود حساب ترازنامه، و مراجعه

  .كنند يبردار

 نيتأم منابع موافقت قبالً ديبا باشد، مجمع كار دستور در يتعاون اساسنامه از يمواد رييتغ اي ادغام انحالل، كهيصورت در -42 ماده

  .باشد شده اخذ يباتعاون مشاركت و يگذار هيسرما و مختلف امكانات و يمال كمك و اعتبار كننده

        مقرراتمقرراتمقرراتمقررات    ررررييييساساساسا    –    پنجمپنجمپنجمپنجم    فصلفصلفصلفصل

 هيته يتعاون مجامع صورتجلسات مخصوص دفتر در يمنش توسط يا صورتجلسه يعموم مجمع ماتيتصم و مذاكرات از -43 ماده

 و مجمع يبرگزار مورد در يخاص نظر سهيرئ أتيه ياعضا از يبعض كهيصورت در. رسد يم سهيرئ أتيه اعضاء يامضا به و شده

  .ندينما مرقوم خود يامضا ليذ توانند يم باشند داشته يميتنظ صورتجلسه

  .است معتبر سهيرئ أتيه اعضاء تياكثر امضاء داشتن با يميتنظ صورتجلسه

 ابالغ يتعاون بازرسان اي بازرس و رهيمد أتيه كننده، دعوت مقام به را صورتجلسه است مكلف مجمع سيرئ -تبصره

  .دينما افتيددريورس

  :باشد ليذ نكات بر مشتمل ديبا يعموم مجمع صورتجلسه -44 ماده

  .يتعاون نام. 1

  .العاده فوق العاده، فوق بطور يعاد ،يعاد از اعم يعموم مجمع نوع. 2

  .مجمع نوبت. 3

  .دعوت نحوه و )يآگه انتشار( مجمع دعوت خيتار. 4

  .)ساعت و روز( يبرگزار زمان. 5

  .)كامل ينشان و مكان نام( يبرگزار محل. 6

  .كننده دعوت مقام. 7

  .)كيتفك به وكالتاً و اصالتاً( نيحاضر تعداد. 8



  .شركت اعضاء كل تعداد. 9

  .جلسه دستور. 10

  .)سهيرئ أتيه در آنان سمت و يخانوادگ نام و نام ذكر با( سهيرئ أتيه اعضاء. 11

 موارد در( آراء تعداد ديق با و بيترت به جلسه دستور موارد از كيهر بيتصو عدم اي بيتصو ذكر و مذاكرات خالصه. 12

  .)يكتب يريگ يرا

  .مأخوذه آراء تعداد و البدل يوعل ياصل بيترت به نيمنتخب )يسجل مشخصات( ياسام ذكر با انتخابات جهينت. 13

  .تعاون وزارت ناظر حضور عدم اي حضور. 14

  .جلسه ختم ساعت. 15

  .أتيه در سمت و يخانوادگ نام و نام ذكر با سهيرئ أتيه امضاء. 16

 و ماده نيا 9 تا 1 يبندها متضمن صرفاً ،)نامه نييآ 21 ماده 2 تبصره موضوع( افتهين تيرسم كه يمجمع صورتجلسه -1 تبصره

  .بود خواهد صورتجلسه ميتنظ وساعت نيحاضر و كننده دعوت مقام امضاء

 يموضوعات شود، يم منجر تنفس به جلسه، دستور موضوعات تمام به يدگيرس عدم ليبدل يعموم مجمع كه يموارد در -2 تبصره

  .شد خواهد ديق صورتجلسه در يبعد جلسه خيتار و مانده يباق كه

 و يميتنظ ازصورتجلسه مصدق نسخه سه مجمع، يبرگزار خيتار از روز سه ظرف حداكثر است مكلف رهيمد أتيه -45 ماده

 بوده، سوم اي دوم نوبت شده برگزار مجمع كهيصورت در و[ يعموم مجمع دعوت يآگه همراه به را مربوطه مستندات و مدارك

  .كند ميتسل تعاون وزارت به مقررات با قيتطب و يبررس جهت را] مربوطه صورتجلسه و يقبل يها نوبت دعوت يآگه

 مورد مقررات با انطباق جهت از را آنها روز10 ظرف حداكثر مجمع مدارك افتيدر از پس است مكلف تعاون وزارت -46 ماده

  .دينما ارسال شركتها ثبت مرجع به را مواردالزم راد،يا و نقص عدم صورت در و داده قرار يكارشناس يبررس

 اخذ اي و مربوطه فاتيتشر مجمع، يبرگزار نحوه در را يتخلف مدارك، يبررس از پس تعاون وزارت كهيصورت در -47 ماده

  :دينما عمل ليذ بنحو است مكلف كنند، احراز ماتيتصم

 ثبت اداره به صورتجلسه ارسال از مربوطه مرجع باشد، مجمع يبرگزار و دعوت فاتيتشر به مربوط مقررات، از تخلف چنانچه -1

  .دينما يم ييراهنما مجمع جلسه ديتجد جهت را كننده دعوت مقام يتعاون به مراتب اعالم ضمن و يخوددار شركتها

 و اقدام 1 بند مطابق باشد، نشده اتخاذ مقررات مطابق ماتيتصم يول انجام حاًيصح آن يبرگزار و مجمع دعوت كهيدرصورت -2

 ماتيتصم درخصوص و ارسال شركتها ثبت اداره به حيصح مواردالزم صرفاً نباشد، مقررات وفق متخذه ماتيتصم بعض چنانچه

  .دينما يم ييراهنما مجمع جلسه ديتجد جهت را كننده دعوت مقام يتعاون به مراتب اعالم ضمن اعتبار، فاقد



  .است هيالرعا الزم يتعاون بخش قانون يياجرا نامه نييآ 28 ماده دستورالعمل مقررات انتخابات، موضوع درخصوص -تبصره

 از نسخه كي است مكلف تعاون وزارت باشد، ليذ امور از يكي متضمن يعموم مجامع ماتيتصم كه يموارد در -48 ماده

  :دينما ارسال شركتها ثبت مرجع به ثبت جهت را مجمع صورتجلسه

  .آن يبعد راتييتغ و اساسنامه بيتصو.    1

  .آنها يبعد راتييتغ و بازرسان اي بازرس و رهيمد اتيه انتخاب.    2

  .هيسرما شيافزا اي كاهش.    3

  .يمال يصورتها و ترازنامه بيتصو.    4

  .آن يبعد راتييتغ و راالنتشاريكث روزنامه نييتع.    5

  .يتعاون ادغام.    6

  .هيتصف نحوه و يتعاون انحالل.    7

  .آنها يبعد راتييتغ و هيتصف اتيه انتخاب.    8

 به ناظر اعزام به نسبت تواند يم تعاون وزارت ،يتعاون بخش مقررات و نيقوان ياجرا حسن بر نظارت فهيوظ ياجرا در -49 ماده

  . بود خواهد تعاون وزارت يابالغ دستورالعمل مطابق نظارت حدود و ناظر اراتياخت و فيوظا. دينما اقدام يعموم مجامع

  .بود نخواهد متخذه ماتيتصم و شده انجام اقدامات دصحتيمف يعموم مجمع در ناظر حضور صرف -تبصره

  : ندينما ينگهدار ليذ شده نييتع يمدتها در را خود يعموم مجامع مدارك و اسناد مكلفند هايتعاون هيكل -50 ماده

  .يتعاون تيفعال انيپا تا مربوطه مستندات و مدارك و مجامع صورتجلسه و دعوت يآگه     -1

  يتعاون تيفعال انيپا تا مجامع نيحاضر ابيغ و حضور ستيل     -2

  .مجمع هر يبرگزار از پس سال سه حداقل آراء شمارش يوفرمها يرأ يها  برگه ها، يندگيهاونما وكالتنامه    -3

 اسناد ينگهدار زمان و باشد مطرح تعاون وزارت در يتيشكا اي ييقضا مراجع در ييدعوا ،يمجمع مورد در چنانچه -تبصره

  .است يضرور مربوطه مرجع يينها ميتصم اخذ تا آنها حفظ باشد، شده يمنقض 3 بند موضوع

 ،يستاد حوزه مورد، حسب »تعاون وزارت«از مقصود )49 ماده رياخ قسمت استثناء به( نامه نييآ نيا مقررات هيدركل -51 ماده

  .باشد يم شهرستانها تعاون ادارات اي استانها تعاون كل ادارات



 دهيرس تعاون ريوز بيتصو به  هفت و هشتاد و صديس و كهزاري ماه خرداد نهم خيتار در تبصره 65 و ماده  51در نامه نييآ نيا

  .است

 


