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یه گردیده و مباحث و نظرات ارائه شده در آن اوراق بهادار ته گروه بازارها و ابزارهای مالی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمی سازمان بورس و در اثر این
 باشد نه نظرات رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار.های صورت گرفته توسط کارشناسان و پژوهشگران این مرکز میصرفاً نظرات و بررسی
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 اهاهی تعاونی و ظرفیت بازار سرماهی رد تأمین مالی این شرکتشرکت

 سید امیرحسین اعتصامی

 

 

 چکیده

از ل حاضر بخش تعاون در حا. بندی کرده استقانون اساسی ایران، اقتصاد را به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی طبقه 44اصل 

ر تعاونی، عدم فرهنگ سازی گذار، ماهیت و ساختاهای قانونحمایتبرخوردار نیست. عدم ایران جایگاه مناسب و متناسبی در اقتصاد 

ونی یکی از عوامل کلیدی های تعان مالی شرکتتأمیمشکل این بخش از اقتصاد است.  عمیقصحیح در این زمینه از جمله عوامل عدم ت

 ازارهای پول و سرمایهباز طریق  با بخش تعاون راهکارهای تأمین مالی متناسب ها بوده است.در عدم گسترش و بزرگ شدن تعاونی

الزامات و  وصی متفاوت استتعاونی با بخش خصهای شرکتچند ساختار تر کند. هر قش مفید این بخش را در اقتصاد پر رنگتواند نمی

شاهد توان با تمهیداتی می لیکنعدم تبعیت حق رأی از میزان مالکیت؛ های سهامداری، مانند وجود سقف؛ خاص خود را به همراه دارد

های تعاونی بهره أمین مالی شرکتهای تعاونی در بورس بود و ثانیاً از ابزارهای تأمین مالی موجود در بازار سرمایه برای تحضور شرکت

 جست.

 

 

  .س کاالیی، بورهای تعاونی، شرکت تعاونی سهامی عام، تأمین مالیشرکتکلیدی: ژگان وا
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 مقدمه 1

خش دولتی، تعاونی و نظام اقتصادی جمهوری اسالمی ایران بر پایه سه بقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،  44اساس اصل  بر

  ت:خصوصی استوار اس

 های مین نیرو، سدها و شبکهیع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأبخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنا

ها است که به صورت آهن و مانند اینبزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه

 .مالکیت عمومی و در اختیار دولت است

 شودسالمی تشکیل میاا و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط هبخش تعاونی شامل شرکت. 

 های اقتصادی دولتی شود که مکمل فعالیتبخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می

 .و تعاونی است

های حاکم بر نهاد ها و محدودیتگذار و ارکان اجرایی، برخی از ویژگیانونهای قبه دلیل عدم حمایت یطی سالیان گذشته بخش تعاون

استفاده از سازوکارهای بازار  تعاون نتوانسته است مانند دو بخش دیگر ارتقا پیدا کند. یکی از راهکارهای تعمیق و گسترش بخش تعاون

 مایت کند:ح یتواند از بخش تعاونل کلی میسرمایه در حمایت از این بخش است. بطور کلی بازار سرمایه در دو سرفص

 ها با استفاده از ابزارها و نهادهای بازار سرمایه.تأمین مالی تعاونی -1

 تواند در سه قالب کلی مورد بررسی قرار گیرد:تأمین مالی این نهادها می

 های تعاونی سهامی عام(ها در بازار سرمایه )شرکتعرضه اولیه عمومی یا اختصاصی تعاونی 

  ساختارهای متنوع تأمین مالی 

 اوراق تأمین مالی در قالب انواع صکوک 

 های کاالیی.ها از طریق بورستعمیق و تسهیل در بازار محصوالت و خدمات تعاونی -2

 ها در عرضه محصوالتهای مالیاتی و معامالتی برای تعاونیایجاد مشوق 

 های کاالیی بورسهای توزیع و مصرف جهت خرید کاال از تسهیل ورود تعاونی 

 ی از انواع تعاونی الزم است.ولی در ابتدا یک معرفی اجمال اشاره خواهد شد. فوق الذکر در ادامه به تفصیل به هر یک از راهکارهای

 عاونی فراگیر ملی. به عبارتت -3عاونی سهامی عام و ت -2رف تعاونی متعا -1بینی کرده است: قوانین ایران سه نوع تعاونی را پیش

 توانند در ذیل این سه عنوان فعال باشند. های کلی تعاونی میدیگر نهادهایی با ویژگی

 

 های متعارف )تعاونی تولید و مصرف(تعاونی 2

 شده است. های آن بیانو ویژگی قانون تجارت، شرکت تعاونی تولید و مصرف تعریف 192 - 190در ماده 

روش فشرکاء مشاغل خود را برای تولید و  شود وه بین عده از ارباب حرف تشکیل میست کشرکتی ا ،شرکت تعاونی تولید - 190ماده 

 .برنداجناس به کار می اشیاء یا
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ست ااهل حرفه که موضوع عملیات شرکت  گر در شرکت تولید یک عده از شرکاء در خدمت دائمی شرکت نبوده یا ازا - 191ماده 

 .وند که حرفه آنها موضوع عملیات شرکت استششرکت باید از شرکایی انتخاب کننده ثلث اعضاء ادارهنباشند الاقل دو

 :شودرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل میش - 192ماده 

 یده باشندایجاد کرده یا خر فروش اجناس الزمه برای مصارف زندگانی اعم از اینکه اجناس مزبوره را شرکاء. 

 شرکاء به نسبت خرید هر یک از آنها تقسیم نفع و ضرر بین. 

ر طبق مقررات بشرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا  قانون تجارت، 193ماده طبق 

لید ی که شرکت تعاونی تودر صورتاین قانون،  194و بر اساس ماده  .ترتیب داده شده باشد تشکیل بشودمخصوصی که با تراضی شرکاء

توانند و هیچ یک از شرکاء نمی یا مصرف مطابق اصول شرکت سهامی تشکیل شود حداقل سهام یا قطعات سهام ده ریال خواهد بود

 .در مجمع عمومی بیش از یک رأی داشته باشد

 های تعاونی دارای خصوصیات مشترک ذیل هستند:های تعاونی، شرکتبر اساس قانون شرکت

، تفکیک مدیریت از سهامداران های سهامیبنابراین برخالف شرکت .شاغل انتخاب گردد یل باید از میان اعضاعامت مدیره و مدیرئهی

 افتد.ها اتفاق نمیدر تعاونی

 ها عبارت است از:شرایط عضویت در تعاونی

 ؛تابعیت جمهوری اسالمی ایران -1

 ؛عدم ممنوعیت قانونی و حجر -2

 ؛امهنخرید حداقل سهام مقرر در اساس -3

 ؛رخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونید -4

 عدم عضویت در تعاونی مشابه. - 5

 .اعضا در کلیه امور تعاونی طبق اساسنامه حق نظارت دارند

 شود:در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می

 ؛ز دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در این قانونا - 1

روز  15روز و گذشتن  15ت مدیره به فاصله ئهی عایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسطعدم ر - 2

 ؛مجمع عمومی عادیاخطار دوم با تصویب  از تاریخ
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ی که به حیثیت و ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یک سال آن را جبران نماید یا اعمال - 3

 لطمه وارد کند یا با تعاونی رقابتی ناسالم بنماید. اعتبار تعاونی

ه شده و در صورت تعدد ورثه وی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشند، عضو تعاونی شناخت ،در صورت فوت عضو

 .ردازندود را به تعاونی بپخالتفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد مابه دبای

ها، سازمان ها،گیرد و وزارتخانهدر اختیار شرکت تعاونی قرار می سرمایه به وسیله اعضادرصد  51های تعاونی تمام یا حداقل شرکتدر 

د مستضعفان و سایر ها، شوراهای اسالمی کشوری، بنیاها، شهرداریهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانکشرکت

یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه،  از راه وام بدون بهره 43اصل 2توانند جهت اجرای بند مومی میعنهادهای

اونی های تعشرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح، اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکتمساقات، اجاره، اجاره به

 .دبدون آنکه عضو باشن ،نمایند

شوند ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد های تعاونی شریک میهای دولتی در تأسیس شرکتدر مواردی که دستگاه

 .گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد درصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفتسهم سرمایه ،تعیین خواهد شدشرکت 

ی برابر است مگر مجمع عمومی تصویب نماید که اعضا سهم بیشتری تأدیه نمایند که های تعاونسهم اعضا در تأمین سرمایه شرکت

ها متناسب با نوع و تعداد اعضا تعاونی ، کار و رفاه اجتماعیها باید در حدودی باشد که وزارت تعاوناین صورت حداقل و حداکثر سهم در

 .نمایدتعیین می

 .رارداد ترتیب دیگری شرط شده باشدقکه در باشد مگر آنهای تعاونی محدود به میزان سهم آنان میمسئولیت مالی اعضا در شرکت

 شود:ر سال مالی به ترتیب زیر تقسیم میههای تعاونی در ها و اتحادیهسود خالص شرکت

 شود.مجمع عمومی عادی به عنوان ذخیره تعاونی به حساب ذخیره قانونی منظور می د به باال با تصویباز حداقل پنج درص - 1

ل اخیر ی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای مذکور به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه ساذخیره قانون - 1تبصره 

 الزامی است. ،باشد شرکت نرسیده

 مایه خود بکار ببرند.ثر یک دوم ذخیره قانونی را جهت افزایش سرتوانند تا حداکها میتعاونی – 2تبصره 

ه حساب بت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی یئداکثر پنج درصد از سود خالص به عنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هح - 2

 مجمع عمومی عادی است. گردد و نحوه مصرف آن با تصویبمی مربوط منظور

 گردد.ندوق تعاون واریز میصد خالص به عنوان حق تعاون و آموزش به چهار درصد از سو - 3

 عادی ت مدیره و تصویب مجمع عمومیئرصدی از سود جهت پاداش به اعضاء، کارکنان، مدیران و بازرسان به پیشنهاد هید - 4

 شود.تخصیص داده می

http://icm.gov.ir/law-fa-214.html
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 گردد.شود تقسیم میمه و شرایط ضمن عقد پذیرفته مییبی که در اساسناباقیمانده سود خالص به ترت ،پس از کسر وجوه فوق - 5

 باشند:شرکتهای تعاونی برای اداره امور خود دارای ارکان زیر می

 مجمع عمومی. - 1

 ت مدیره.ئهی - 2

 .بازرس یا بازرسان - 3

باشد، از اجتماع اعضای یهای تعاونی ممجمع عمومی که بر اساس این قانون باالترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکت

شود و هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم فقط العاده تشکیل میها به صورت عادی و فوقآن االختیاریا نمایندگان تام تعاونی

 .دارای یک رأی است

اصلی و تا یک سوم اعضاء  ای مرکب از حداقل سه نفر و حداکثر هفت نفر عضواداره امور تعاونی طبق اساسنامه بر عهده هیأت مدیره

 . گردندی مخفی انتخاب میأرباشند که از بین اعضاء برای مدت سه سال و با البدل میعلیاصلی 

 تواند فردی خارج از تعاونی را به سمت مدیر عاملی انتخاب کند.هیأت مدیره می

 ملی فراگیرعاونی ت 3

شود و عضویت سایر افراد فقرزدایی از سه دهک پایین درآمدی تشکیل می رایبهای فراگیر ملی نوعی تعاونی متعارف است که تعاونی

دستورالعمل  -1اشند )ماده درصد اعضای آن باید از سه دهک پایین درآمدی ب 70در این تعاونی آزاد است ولی در آغاز تشکیل حداقل 

ضع ارف فراگیر ملی، از طریق اشتغال، بهبود وی(. فقر زدایی به عنوان هدف شرکت تعاونی متعهای تعاونی فراگیر ملتشکیل شرکت

های تعاونی شرایط تشکیل -1ماده  –شود )بند ب ها حسب نوع و موضوع فعالیت تعاونی محقق میشغلی، بهبود معیشتی یا تلفیقی از آن

ها تعاونی لی در واقع ساختار اینشود وها در قانون به عنوان تعاونی نوع جدید شناخته میمتعارف فراگیر ملی(. هر چند این نوع تعاونی

 های متداول تفاوتی ندارد.با تعاونی

 سهامی عام تعاونیشرکت  4

است  یام شرکتعشرکت تعاونی سهامی »در تعریف این شرکت آمده است:  ،یتجارت یو شرکت ها یقانون اشخاص حقوق 542ماده 

شود و تعداد سهام هر یک از سهامداران از میزان عموم تأمین می که تمام سرمایه آن به سهام تقسیم و بخشی از سرمایه آن به وسیله

ه عنوان آورده تعهد نچه که بکند. سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام جز آتجاوز نمی ،شودمشخصی که به موجب این قانون تعیین می

  .«ولیتی در قبال دیون شرکت نداردئکرده است، مس

وزارت تعاون موظف است تمهیدات الزم را به منظور تشکیل و توسعه »قانون اساسی  44های کلی اصل سیاست 11ماده طبق 

 .«های سهامی عام با رعایت شرایط زیر معمول داشته و بر حسن اجرای آن نظارت نمایدتعاونی
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هامی عام برای اونی سهای تع، سقف مالکیت در شرکتهایی در مالکیت همراه استهای تعاونی سهام عام با محدودیتتشکیل شرکت

 : های مختلف سهامداری عبارتند ازگروه

 

 شرکت تعاونی سهامی عام با گرایشات مختلف

حداکثر سهم در شرکت 

 تعاونی

 نوع سهامدار

 شخص حقیقی درصد سرمایه 5/0

 شخص حقوقی  درصد سرمایه 5

 شخص حقوقی که تعاونی سهامی عام یا فراگیر ملی است درصد سرمایه 10

 یافتهتوسعه ها در مناطق کمترشخص حقوقی دولتی و یا مجموع آن  سرمایهدرصد  49

 ها در سایر مناطقشخص حقوقی دولتی و یا مجموع آن  درصد سرمایه 20

 سسه عمومی غیردولتیؤم درصد سرمایه 20

 سسات عمومی غیردولتیؤمجموع م  درصد سرمایه 49

 سات عمومی غیر دولتیسؤهای دولتی و ممجموع شرکت  درصد سرمایه 49

 

 شرکت تعاونی سهامی عام با گرایش بانک

 نوع سهامدار حداکثر سهم در بانک

 شخص حقیقی درصد سرمایه 5

 شخص حقوقی درصد سرمایه 5

 شخص حقوقی که شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام است درصد سرمایه 10

 ی و اعتباریسسه مالؤبانک دولتی و غیردولتی و م درصد سرمایه 1

های ها متعلق به دولت و یا شرکتشخص حقوقی غیردولتی که بخشی از سرمایه و یا سهام آن صفر درصد سرمایه
 دولتی بوده و یا تحت مدیریت بخش دولتی هستند

 

 ده است:بیان شختصار ابه هایی دارند که در جدول ذیل های تعاونی متعارف تفاوتیهای تعاونی سهامی عام با شرکتشرکت

 شرکت تعاونی متعارف شرکت تعاونی سهامی عام ردیف

1 
-یاستهای تعاونی سهامی عام بر اساس قانون تجارت و قانون سشرکت

 شود.تشکیل می 44های کلی اصل 

 شود.های تعاونی متعارف براساس قانون بخش تعاونی تشکیل میشرکت

 اهمیت بسیاری دارد.‹‹ عضو››های تعاونی متعارف در شرکت د.بسیاری داراهمیت ‹‹ سرمایه›› های تعاونی سهامی عامدر شرکت 2

 .رددا رأی حق یک فقط  عضو با هر میزان سهام در این نوع تعاونی هری دارد )به همین أدر این نوع تعاونی هرکس به میزان سهم خود حق ر 3
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 شرکت تعاونی متعارف شرکت تعاونی سهامی عام ردیف

گذاری برای افراد حقیقی و حقوقی ایجاد دلیل انگیزه کافی سرمایه

 .شود(می

 رضه گردد.عتواند در بورس سهام این تعاونی نمی س عرضه گردد.تواند در بورسهام این تعاونی می 4

5 
یلیارد ریال مسرمایه شرکت نباید از پنج  ،درموقع تأسیس و در طول فعالیت

 کمتر باشد.

ت و ت مؤسس تعاونی اسئتعیین میزان سرمایه و ارزش سهام به عهده هی

 ساسنامه مصوب ذکر خواهد شد.میزان آن در ا

6 
ها ت تعاونی( دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابا5کمیسیون موضوع ماده )

 ندارد. ها موضوعیترابطه با این نوع تعاونی های تعاون درو اتاق

ها و عاونی( دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات ت5کمیسیون موضوع ماده )

 شود.ها تشکیل میاین نوع تعاونیرابطه با  های تعاون دراتاق

 .نمایندمی پرداخت را تعاون و آموزش حق درصد 4این تعاونیها  .نمایندنمی پرداخت را تعاون و آموزش حق درصد 4ها این تعاونی 7

8 

ای از در جلسه مجمع عمومی مؤسس تعاونیهای سهامی عام حضور عده

اند ضروری تعهد نمودهنویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را پذیره

ن حضور صاحبا سوم است. اگر حد نصاب حاصل نشود، در نوبت دوم و

 باشد.حداقل یک سوم سرمایه الزامی می

یت اولین جلسه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی متعارف با حضور اکثر

یابد و در صورت عدم حصول حد نصاب مزبور، در نوبت دوم اعضاء رسمیت می

 اد از اعضاء رسمی خواهد بود.با حضور هر تعد

9 

دو  های سهامی عام، با اکثریتتصمیمات مجمع عمومی مؤسس تعاونی

 باشد.حاضر در جلسه رسمی معتبر می یسوم آرا

باید به  در اولین جلسه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی متعارف، اساسنامه

یز نر تصویب اکثریت دو سوم حاضرین در جلسه رسمی برسد. تصمیمات دیگ

رد انتخاب لیکن در مو باید به تصویب اکثریت حاضرین در جلسه رسمی برسد، و

سمی، ر جلسه در حاضرین نسبی اکثریت کسب بازرسان  ت مدیره وئاعضاء هی

 .باشدمی عمل مالک

10 

العاده تعاونی سهامی عام باید دارندگان بیش در جلسه مجمع عمومی فوق

ول این احاضر باشند و اگر در جلسه  از نصف سهامی که حق رأی دارند،

 ومس یک  حضور دارندگان بیش از حد نصاب حاصل نشود، در جلسه دوم

 .است الزامی دارند، رأی حق که سهامی

سوم اعضای  العاده تعاونی متعارف با حضور حداقل دوجلسه مجمع عمومی فوق

وه یک نصف به عالحضور دوم با  تشکیل نشود، بار و چنانچهتعاونی تشکیل 

 د یافت.رسمیت خواهد داشت و در نوبت سوم با حضور هر تعداد رسمیت خواه

11 
العاده تعاونی سهامی عام همواره با تصمیمات مجمع عمومی فوق

 .باشدمی معتبر رسمی جلسه در آرای حاضر سوم دو  اکثریت

 العاده تعاونی متعارف همواره با اکثریت سه چهارمتصمیمات مجمع عمومی فوق

 باشد.حاضر در جلسه رسمی معتبر می یآرا

12 
ر و حداکثر ت مدیره در تعاونی سهامی عام حداقل پنج نفئتعداد اعضاء هی

 باشد.نه نفر می

اکثر ت مدیره در شرکت تعاونی حداقل سه نفر و حدئعده اعضای اصلی هی

 باشد.البدل میها اعضای علیهفت نفر و تا یک سوم آن

13 

عین ت مدیره در تعاونی سهامی عام در اساسنامه مئمدت مدیریت هی

 مجدد انتخاب. سال تجاوز نخواهد کرد لیکن این مدت از دو شود، ومی

 .است بالمانع  مدیره هیأت

 آنها سال و انتخاب مجدد 3ت مدیره در تعاونی متعارف ئمدت مدیریت هی

 وفق به کسب دومدی که است )البته افرا بالمانع متوالی نوبت دو برای حداکثر

زدو نوبت سوم آراء کل اعضاء شرکت تعاونی شوند از مقررات ممنوعیت بیش ا

 .مستثنی خواهند بود(
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 شرکت تعاونی متعارف شرکت تعاونی سهامی عام ردیف

14 
ت تصدی عامل و حدود اختیارات و مد در شرکت تعاونی سهامی عام مدیر

 شود.یت مدیره تعیین مئالزحمه او توسط هیو حق

ایف و سال با حدود وظ مدت دوعامل برای  در شرکت تعاونی متعارف مدیر

 شود.ت مدیره انتخاب میئوسیله هیهاختیارات مشخص ب

15 

توانند از طریق ولی قانونی سال و معلولین ذهنی و... نیز می 18افراد زیر 

سابقه نیز  ها باشند. ضمناً زندانیان با هر نوعخود سهامدار این شرکت

 ی گردند.توانند سهامداران تعاونمی

توانند به عضویت این می ،سال که ممنوعیت قانونی ندارند 18راد باالی فقط اف

قوق اجتماعی حاز  ها درآیند. ضمناً معلولین ذهنی و زندانیانی که محرومشرکت

 .در آیند هاتعاونی این عضویت به توانندنمی ،هستند

16 

تشویق  هیچ محدودیتی در جذب سرمایه خارجی ندارند و بر اساس قانون

 توانند سهامدار خارجی داشته باشند.گذاری خارجی، میحمایت سرمایهو 

-یاستسقانون  10توانند عضو غیر ایرانی داشته باشند. فقط بر اساس ماده نمی

ه در فرآیند توانند سهامدار غیر عضو داشته باشند. البتمی 44های کلی اصل 

 در همین رابطه نیز مشکالت متعددی وجود دارد. ،اجرا

های سهامی عام فعالیت کتتوانند در قالب مختصات شرنمیها و مختصاتی دارند که اساساً های تعاونی متعارف ویژگیچند شرکت هر

 وزیران عضو 17/4/1388مصوب  های تعاونی سهامی عامنامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکتآیینگذار در قانونولی  کنند،

 یهای بخش تعاونها و حمایتیژگیوتلفیقی از  است ، سعی کرده44های کلی اصلی قانون اجرای سیاستهانامهکارگروه تصویب آیین

های تعاونی ی ورود شرکتهای جدی براین نامه، محدودیتلیکن مطابق با همین آی های سهامی عام اجرایی نماید.را در قالب شرکت

وقی. در جدول ذیل هایی در سقف تملک سهامداران حقیقی و حقدودیتاست از مح عبارت به بورس وجود دارد. مهمترین محدودیت

 های سهامی عام متعارف صورت گرفته است.های شرکت تعاونی سهامی عام و شرکتای میان تفاوتمقایسه

 های تعاونی سهامی عامشرکت ردیف
های مستندات قانونی مربوط به شرکت

 تعاونی سهامی عام
 های سهامی عامشرکت

1 
 درصد 25ها شامل لیات ابرازی این نوع شرکتما

 .شودمی معافیت

 44قانون ب.ا.ا. "11"م  "6"تبصره

قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم )

 (( قانون اساسی44)

ع هیچ نوع معافیت مالیاتی برای این نو

 نیست. قانون موجود ها درشرکت

2 

 ردتخفیف حق بیمه سهم کارفرما برای اعضاء شاغل 

 مدهآ قانون درصد در 20ها به میزان این نوع شرکت

 .است

 44قانون ب.ا.ا. "9"م "ج"بند"2"جزء
هیچ نوع تخفیف حق بیمه برای این 

 ها درقانون لحاظ نگردیده است.شرکت

3 

درکلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش 

گیرد. این حمایت هایی درنظر میمشوق غیردولتی

-از شرکت بیش درصد 20ها برای این نوع شرکت

 .خواهد بود عام سهامی های

 44قانون ب.ا.ا. "9"م"ب"بند

های چنین مشوقی برای شرکت

قانون لحاظ نشده  سهامی عام در

 است.

4 
وری. آموزش ارائه مشاوره. کمک به ارتقاء بهره

موزی به صورت رایگان کارآفرینی. مهارت وکارآ
 44قانون ب.ا.ا. "9"م"ج"بند "3"جزء 

های چنین مشوقی برای شرکت

قانون لحاظ نشده  سهامی عام در

https://www.mcls.gov.ir/fa/law/260
https://www.mcls.gov.ir/fa/law/260
https://www.mcls.gov.ir/fa/law/260
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 های تعاونی سهامی عامشرکت ردیف
های مستندات قانونی مربوط به شرکت

 تعاونی سهامی عام
 های سهامی عامشرکت

 است. .پذیردمی صورت هاشرکت این برای 

5 

-هسایر هزین پرداخت یارانه سود تسهیالت بانکی و

-تهای سرمایه گذاری اولیه برای این نوع از شرک

 پذیرد.های تعاونی صورت می

 

 44قانون ب.ا.ا. "9"م "ج"بند "4"جزء 

ای برای سود تسهیالت هیچ یارانه

ها درنظر گرفته بانکی این نوع شرکت

 نشده است.

6 

انک براه اندازی  تهیه طرح. کمک به انجام مطالعات.

های سازی اراضی شرکتاطالعاتی. تملک و آماده

 تعاونی سهامی عام در قانون آمده است.

 44قانون ب.ا.ا. "9"م "ج"بند "5"جزء

راه اندازی  در زمینه کمک به ایجاد و

 ها هیچ تمهیدی دراین نوع شرکت

 قانون دیده نشده است.

7 

های تعاونی سهامی عام از تسهیالت بانک شرکت

 توسعه تعاون به عنوان بانک تخصصی بخش تعاونی

 ایند.توانند استفاده نممی

 

 44قانون ب.ا.ا. "9"م  "و"بند 
این شرکت از حمایت خاص هیچ 

 بانکی درکشور برخوردار نیست.

8 

ای هتوانند از ظرفیتهای سهامی عام میتعاونی

گذاری تعاون جهت قانونی صندوق ضمانت سرمایه

 تضمین بازپرداخت تسهیالت بانکی در مواردی که

 استفاده نمایند. توان تأمین ضمانت ندارند،

 

 44ون ب.ا.ا.قان "9"م  "و"بند  "1"تبصره 
-هها بچنین حمایتی از این نوع شرکت

 آید.عمل نمی

9 

و  )مستقیم حقیقی شخص هر سهم حداکثر

 نیم درصد نباید ازها غیرمستقیم(در این نوع شرکت

 و گذاریسرمایه )توزیع کند تجاوزشرکت  سرمایه

 محوری( اقتصادی. اجتماعی وعدالتمشارکت 

 

 44ون ب.ا.ا.قان "12"م  "1"جزء 

های چنین محدودیتی در شرکت

 سهامی عام وجود ندارد.

 

10 

سهم اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی 

 اشد. حداکثربنمی  سهامی عام بیش از پنج درصد

ت شرک سهامی عام در های فراگیرملی وسهم تعاونی

 باشد.تعاونی سهامی عام ده درصد می

 

 44قانون ب.ا.ا. "12"م  "2"جزء 
های نین محدودیتی برای شرکتچ

 سهامی عام وجود ندارد.

11 

، های سهامی عامزمان افزایش سرمایه تعاونی در

سهامدار  حق تقدم خرید سهام برای کارکنان غیر

ن از که تمام یا برخی از سهامدارا شرکت در صورتی

 حق تقدم خود استفاده ننمایند، وجود دارد.

 

 44قانون ب.ا.ا. "12"م  "4"جزء 

زمان افزایش سرمایه حق تقدم  در

ها این نوع شرکت برای کارکنان در

 وجود ندارد.
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 های تعاونی سهامی عامشرکت ردیف
های مستندات قانونی مربوط به شرکت

 تعاونی سهامی عام
 های سهامی عامشرکت

 44قانون ب.ا.ا. "12"م  "6"جزء  باشد.نام می ها باکلیه سهام این شرکت 12
 نام یا تواند باها میسهام این شرکت

 نام باشد.بی

13 
کیل ها با مجوز و نظارت وزارت تعاون تشاین شرکت

 گردد.می
 44قانون ب.ا.ا. "12"م 

ها نیازی به مجوز وزارت این شرکت

تحت نظارت وزارت  تعاون نداشته و

 باشند.تعاون نمی

14 

ه توانند اتحادیهای تعاونی سهامی عام میشرکت

یای از مزا عضو اتاق تعاون گردیده و تشکیل داده و

 آن استفاده نمایند.

 44قانون ب.ا.ا. "12"م  "7"جزء 
قانون  های سهامی عام دربرای شرکت

 چنین راهکاری دیده نشده است.

 ساختارهای متنوع تأمین مالی  5

 تعاونی رکتش ،اقدام این با همچنین دهد.های متداول که حقوق مالکیت محدود به اعضا بود را تقلیل میمحدودیت تعاونی ها،ین مدلا

 این. رسدمی فروش به مستقیم غیر طور به و مجزا نهاد یک سطتو شرکت این سهام که چرا شود،نمی تبدیل سهامی شرکت یک به

 .، تراست و یا شرکت تابعه باشدراهبردیل ائتالف شک سه به تواندمی مجزا نهاد

 1راهبردیائتالف  5.1

یرونی بتواند با تشکیل یک ائتالف که اعضای آن جدای از اعضای تعاونی است به جذب سرمایه از منابع در این مدل، شرکت تعاونی می

 Dairy Farmersاند. به طور مثال شرکت م کردهأمین مالی غیر مستقیم اقداهای تعاونی به تو غیر از اعضا اقدام کند. در واقع شرکت

of America گذاری ه نوعی سرمایهبمین مالی برای حضور در صنعت تولید شیر استفاده کرد. این مدل که تأین ساختار برای از هم

 ،رقابتی درصد تولید شیر را به دست بگیرد و بتواند قیمت شیر را در شرایط بازار 30شود باعث شد این شرکت مشترک محسوب می

  .(Chaddad, 2002, p.13) خود تعیین کند

                                                            
1 Strategic Alliances 
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گیرند که برای انجام دو شرکت تصمیم می ،گذاری مشترکدر سرمایه .2گذاری مشترک دانستتوان نوعی سرمایهرا می راهبردیف ائتال

گذاری مشترک این است که ائتالف با سرمایه راهبردیمنابع خود را به اشتراک بگذارند. تفاوت ائتالف  یک پروژه سودمند و پربازده، 

ها به خاطر محدودیت منابع شود. به هر حال شرکتگذاری منابع در سطح پایینی انجام میاست و به اشتراک خیلی کوتاه مدت معموالً

ها منافع را به اشتراک شوند. هر چند در ائتالف شرکتها میبا سایر شرکت راهبردیها حاضر به ائتالف مالی برای اجرای بعضی پروژه

کند تا بتوانند منافع زیادی کسب کنند. به طور ها کمک میبه شرکت راهبردیکنند. ائتالف ولی استقالل خود را حفظ می ،گذارندمی

کند تا وارد یک فرایند مؤثر شوند یا فعالیت خود را به بازارهای جدید گسترش دهند یا بتوانند با یک رقیب خود ها کمک میمثال به آن

 .همکاری کنند و منافع را به اشتراک گذارند

صورت مشارکت مدنی تواند بها میهای تعاونی سهیم شوند. این مشارکتهای شرکتتوانند در پروژهسهامی عام می هایشرکت

های تعاونی، هامداری در شرکتهای سها انجام شود، ولی با توجه به محدودیتهای تعاونیها و پروژههای قراردادی( در طرح)مشارکت

 اهد شد.مشارکت حقوقی با موانعی روبه رو خو

 به عنوان نهاد واسط 3یتراستشرکت  5.2

کند تا بتواند سرمایه مورد نیاز خود را از خارج فاقد قدرت اجرایی اقدام می و کت تعاونی به تأسیس یک واحد مجزاشر ،در این مدل

بطه یا نهاد حقوقی تراست یک را شود.گذاری شرکت جذب میهای سرمایهورد. این سرمایه برای پروژهآدست هشرکت و اعضای آن ب

 کند، ولی کلیه منافع تراست برای شخص ثالث به عنوان ذینفع خواهد بود.است که به نام خود اقدام به انجام معامله می

که در زمینه پرورش  Diamond of California’s Cumulative Recourse Offered Preferred Shares (CROPS)شرکت

به نوعی عامل مالی یا  یتراستشرکت ن ساختار برای تأمین مالی پروژه جدید خود استفاده کرد. کند از همیدرخت گردو فعالیت می

ریزی سهام، برنامهانتشار اوراق قرضه،  یتراستشرکت ها از طریق شود. در واقع شرکتعامل پرداخت یک شرکت یا دولت محسوب می

تأسیس نهاد (. www.businessdictionary.comدهند )را انجام می امالک، ثبت نام سهام، انتقال سهام و کلیه امور مالی مشابه

تواند برای استفاده از ابزارهای بدهی یا سهام انجام شود. به عنوان مثال، نهاد واسط به عنوان یک شرکت سهامی عام در واسط می

های سهامی عام باشد و نهاد واسط با ترزیق سرمایه در یک یا چند شرکت انین و مقررات شرکتبورس پذیرش شود و تابع کلیه قو

 شود. تعاونی سهامدار تعاونی

ولیت محدودی است که در حال حاضر در قوانین ایران نهاد حقوقی تحت عنوان تراست وجود ندارد. ولی نهاد واسط، شرکت با مسئ

ابطه وکالتی است. از آنجایی رشود. رابطه نهاد واسط با شرکت ناشر اوراق وراق بهادار تأسیس میصرفاً با هدف خاص و برای انتشار ا

ارهای تأمین مالی استفاده از کای مواجه هستند، یکی از راههای ویژههای تعاونی در نحوه سهامداری و مالکیت با محدودیتکه شرکت

ه انتشار اوراق بدهی از طریق بتوانند با تأسیس نهاد واسط اقدام های تعاونی میاوراق و یا سایر ابزار بدهی است. شرکت و یا شرکت

 بازار بورس یا فرابورس نمایند.

                                                            
2 Joint Venture 

3 Trust Companies 

http://www.businessdictionary.com/
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 4شرکت تابعه 5.3

کند، از یت میکه در زمینه محصوالت لبنی در ایرلند فعال Kerry Cooperative Cream Eries Ltdشرکت تعاونی  1986در سال  

 Kerryای سهامی به نام رجی پروژه خود استفاده کرد. این شرکت همه اموال خود را به یک شرکت مجزاین مدل برای تأمین مالی خا

Group PLC  انتقال داد و در عوض خود مالک اکثر سهام آن شد. به این طریق شرکتkerry افی مورد نیاز خود توانست سرمایه اض

ها قرار گرفت یگر شرکتست آورد. این مدل به قدری مورد استقبال دین بددوبلدر بورس لندن و  PLCرا از طریق عرضه سهام شرکت 

های زیادی در آمریکا، کتمعروف است. مدل ایرلندی در نقاط دیگر جهان نیز طرفدارانی پیدا کرد و شر Irish modelکه در جهان به 

 . (Chaddad, 2002, p.13) ها از این مدل استفاده کرده انداسترالیا، فرانسه و دیگر کشور

 (: 78، ص 1391)حسینی و همکاران، عبارتند از به طور خالصه  های این تعاونیمزایا

 دایمی بودن تأمین سرمایه سهام از افراد غیر عضو؛ .1

 دسترسی به بازارهای سرمایه؛ .2

 وجود حق مالکیت نامحدود؛ .3

 ؛سرمایه سهام شرکت دارای ارزش بازاری است .4

  د.آمدهای تسهیمی دسترسی دارنه و دراعضا به عایدات حاصل از سرمای .5

بدیل شدن به شرکت سرمایه محور تبینی سهم بازار، لزوم اجرا و ع، قیمت انتقال، پیشنظارت، واگرایی مناف ایلی مانندمس ،با این وجود

 .از مالحظاتی است که باید در این مدل مورد توجه قرار گیرد

 5گذارسرمایه -های سهامیتعاونی 5.4

های است. در واقع شرکت ای است که از طریق سهام و نه از اعضای خود تعاونی حاصل شدهی سرمایهتعاونی دارادر این مدل، شرکت 

 سهامی های تعاونی متداول و عضو محور است.کنند که در کنار سهم رایج در شرکتاقدام به انتشار نوعی سهام جدید می ،تعاونی سهامی

اران شامل سود، تحمل در اساس حقوق مالکیتی سهامشد که بانواع مختلفی داشته با گوناگون هایتواند در شرکتمی شودمی منتشر که

های سهامی را به سه توان این نوع شرکتشود. بر همین اساس میریسک، قابلیت بازخرید و قابلیت انتقال به انواع مختلف تقسیم می

 .(Chaddad, 2004, p.357داری )های سهامأی و گواهیدی بدون رهای دارای سهام ممتاز، سهام عادسته اصلی تقسیم کرد: شرکت

های مذکور در ذیل این روشگیرند. بنابرهای تعاونی سهامی عام قرار میهای تعاونی در قوانین ایران ذیل شرکتاین ساختار شرکت

 های سهامی تعاونی قابلیت اجرایی دارد.برای شرکت

                                                            
4 Subsidiaries 
5 Investor-Share Cooperatives 
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 6سهام ممتاز 5.4.1

میلیون دالر سرمایه از طریق انتشار سهام ممتاز جذب کرده است.  300در حدود  2001ر است که تا سال یک بانک معتب 7کو بانک

 CHS تعاونی شرکت 2001 سال در همچنین  باشد.ی، دارای پرداخت ثابت و غیر قابل بازخرید میأسهام ممتاز این بانک بدون حق ر

میلیون دالر سهام ممتاز را منتشر کرده است.  50رفت که ا به شمار میای در آمریکهای تعاونی ناحیهبزرگترین شرکت یکی از

کنند.  ریافتدرصد در سال د 8دالر از سهام ممتاز این شرکت سود مؤثر  1000توانند با خرید حداقل گذاران خارج از شرکت میسرمایه

های تواند ویژگی. سهام ممتاز می(Chaddad, 2004, p.358) دهدنمی را ت اجازه حق رأی به صاحبان آنسهام ممتاز این شرک

به وسیله اعضا و یا افراد غیر  حق رأی یا حقوق فرعی دیگری هستندانواع متفاوت سهام که فاقد  ،متفاوتی داشته باشد. در این روش

نوع سهام اغلب باشد. این باشند. به این نوع سهام ممکن است بهره تعلق گیرد و یا دارنده آن در تقسیم سود سهیم عضو قابل خرید می

دهی، نرخ بازگشت و قابلیت انتقال در قانون یا اساسنامه این روش باید شرایط صدور، حق رأیشوند. در مبادله می در بازارهای ثانوی

 .(Pischke & Rouse, 2004, p.29)تعاونی تعیین شود 

 ( این74طابق ماده )مند به موجب رأی مجمع عمومی که تواهر شرکت سهامی می» شده است کهتصریح قانون تجارت  35ماده در 

داشته باشد ولی ایجاد این نوع سهام  هام رجحان و مزایاییسنسبت به سایر سهام ممتازه ترتیب دهد که ،قانون تشکیل شده باشد

اونی یک گزینه مطلوب عهای تسهام ممتاز برای شرکت«. را تجویز کرده باشد مشروط است به اینکه اساسنامه شرکت چنین اقدامی

هام ممتاز بدون حق های تعاونی حق رأی اعضاء یکی از مسائل کلیدی است. انتشار سشود. در شرکتجهت تأمین مالی محسوب می

 واهد داد. تغییر نخهای سهامی تعاونی عالوه بر جذب منابع مالی، تناسب حق رأی اعضا تعاونی را رأی توسط شرکت

 8سهام عادی بدون رای 5.4.2

 است،گندم  در زنجیره تولید فعال شرکت معروف کانادایی که Saskatchewan Wheat Pool (SWP) شرکت تعاونی 1996در سال 

ای شرکت تعاونی، مدیران و کارمندان اعطا و عادی بدون حق رأی کرد. این سهام به همه اعض های خود به سهامبه تبدیل سهم اقدام

کنند. سهم و فروش می سهامداران به آسانی سهام این شرکت را خرید ،. در حال حاضرشدعرضه  همچنین در بورس سهام تورنتو نیز

ی های ذیربط قرار دارد که غیر قابل انتقال، غیر قابل ارزیابی و البته دارانمادر اختیار اعضا همسرانشان و ساز قبلی شرکت همچنان

های غذایی که گذاری در فرآوریاز سرمایه ار قصد داشت که ریسک ناشیبا این تغییر ساخت SWPباشد. در واقع شرکت حق رأی می

 که مدل این ،درواقع  .شدکند را تسهیم کند و همچنان کنترل شرکت در دست اعضای اصلی شرکت باارزش افزوده خوبی ایجاد می

 صنعت به وابستههای شرکت در رفدارپرط و محبوب مدل یک بگیرند قراررأی  حق دارای اعضای کنار دررأی  حق فاقد دارانسهام

 .(Chaddad, 2004, p.358باشد )می AWB Ltdو  Australian Agricultural Co شرکت مثل  استرالیا در کشاورزی

                                                            
6 Preferred Stock 
7 CoBank 
8 Nonvoting Common Stock 
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ین ایران، امکان انتشار سهام های سهامی تعاونی ابزار تأمین مالی کارآمدی محسوب شود، ولی در قوانتواند برای شرکتاین ابزار می

کت اقدام مگر آنکه شر توانند حق رأی را از سهامداران عادی خود سلب کنند،ها نمیی بدون حق رأی دیده نشده است و شرکتعاد

 به انتشار سهام ممتاز بدون حق رأی کند.

 9داریهای سهامگواهی 5.4.3

های تعاون غیر عضو محور، ی اتحادیهبرا 1992گذار این کشور در سال وجود دارند، جایی که مجلس قانون ها در فرانسهاین نوع شرکت

توانند عضو شرکت شوند و از طریق خرید این اوراق در گذاران خارجی میسرمایه ،این مدل را به تصویب رساند. بر اساس این مدل

  .(Chaddad, 2002, p.16گذاری کنند )های تعاونی سرمایهاتحادیه

 مدل دی جی بانک، بانک تعاونی آلمان 5.4.4

 شود.مان محسوب میمؤسسه مرکزی مالی در بخش تعاون و از نظر تعداد اعضاء بزرگترین تشکیالت اقتصادی در آل دی جی بانک،

که دی باشد. در حالیمی دی جی بانک، بانک مرکزی تهاتری، گرداننده نقدینگی و تأمین کننده خدمات برای کل بخش اعتبار تعاونی

سازد، از طریق گروه دی جی مایت کرده و دسترسی به خدمات ویژه بانکی را میسر میجی بانک از نیازهای متخصصان نظام بانکی ح

ای امور بیمه ی، واگذاری سهامی و پروژهاری، سرمایهکارگز گذاری، اجاره، امورون رهن بانکی، پس انداز و وام، سرمایهچبانک، خدماتی 

 (. 26، ص1373)گروه ترجمه،  شودنیز انجام می

صدد بهبود و گسترش دهد و همواره در پذیر بانکی را انجام می گونه خدمات امکانریک بانک بین المللی است که ه ،دی جی بانک

های فعالیت ،باشد و در عین حال با همکاری نزدیک با کاربرانهای محلی اعتبار میخود به بازار بزرگتر و مشتریان تعاونی ارایه خدمات

های تعاون ی بانک، حتی اگر در ابتدا عمدتاً برای مصرف بانکج دهد. از آنجا که تمامی خدمات دیمیجدید بانکی را به بازار ارائه 

بتی از فشارهای رقاطبعاً متأثر از  ،شوندونه تعهد به مورد اجرا گذارده میگها و با شرایط استاندارد و بدون هیچمحلی ارایه شوند، به نرخ

ولی تعاون به نحوی است مشابه خواهند بود. کیفیت ارایه شده از سوی مؤسسه مرکزی نظام پ کنندگان خدمات بانکیسوی دیگر عرضه

 .)همان( شوددرصد برآورده می 95های محلی تعاون بیش از اختیاری، وفاداری و صداقت بانک که حتی در بازار آزاد و کامالً

ک ه بعد دی جی بانعمومی به دست آورد. از آن زمان ب شخصیت حقوقی خود را به موجب قانون 1975در عین حال، بانک در سال 

دی جی  الیت خود ادامه داد.چنین مؤسسه مرکزی مالی نظام تعاونی آلمان به فعالمللی تجاری و همآلمان هم به عنوان یک بانک بین

از مدیران عامل  یأتت نظارت و هیئعمومی ساالنه، هی شود. این بانک مجمعیک شرکت سهامی محسوب می 1998بانک از سال 

تقیما یا غیر مستقیم در اختیار درصد سرمایه ثبتی بانک، مس 90شود. بیش از نمیهام بانک در بازار بورس معامله دارد. در حال حاضر س

باشد. ی مقررات خاص نیز میتابع برخ ،های آلمانهای مرکزی و تعاونی قرار دارد. دی جی بانک، عالوه بر تبعیت از قانون شرکتشرکت

از سوی مجمع بسته  قابل انتقال -منتشر شده و ساختار سهام ثبتی محدود  قابل انتقال -سرمایه ثبتی آن به صورت سهام ثبتی محدود

  .(27)همان، ص گرددداران تعاونی تعیین میسهام

                                                            
9 Investor Participation Shares 
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 های تعاونیآماری از تعداد شرکت 6

نفر عضو  54،582،356شرکت بوده است که مجموعاً  92،861برابر با در کشور  25/03/98تا تاریخ  های ثبت شدۀ فعالکل تعاونی

  جدول ذیل این مهم را نشان داده است. است. میلیارد ریالهزار  131.4دارند و مجموع سرمایۀ آنها 
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 ها با استفاده از ابزارها و نهادهای بازار سرمایه.تأمین مالی تعاونی 7

زارهای جدید تأمین مالی اب وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است زمینه دسترسی به، اونالحاقی قانون بخش تع 75براساس ماده 

فراهم ، ییننامه اجرایی این مادهآ 4و خرید و فروش سهام تعاونیهای قابل عرضه به عموم مردم را در بازار سرمایه فراهم نماید و ماده 

 .وراق بهادار گذاشته استارف در بازار سرمایه را بر عهدۀ سازمان بورس و نمودن زمینه انجام معامالت سهام شرکتهای تعاونی متعا

انجام معامالت سهام  ساز وکار مربوط به، عموم و داشتن سهام را مطرح کرده است که عرضه به 75لذا با توجه به صراحت ماده 

ها، وی این شرکتسان انتشار صکوک از و همچنین امکشرکتهای تعاونی متعارف در بازار سرمایه از طریق تعاونی سهامی عام 

  .استامکانپذیر 

 های سهامی عام در بازار سرمایه عرضه اولیه عمومی تعاونی 7.1

ها بتوانند نسبت به ثبت نزد سازمان و های سهامی عام معمولی باعث شده تا تعاونیهای تعاونی سهامی عام به شرکتشباهت شرکت

گذاری استان ایهسرمو همچنین شرکت  خدمات فنی فوالد یزددر حال حاضر شرکت یند. پذیره نویسی و عرضۀ اولیه اقدام نما

در بازار پایۀ شرکت  های تعاونی ثبت شده نزد سازمان بورس و أوراق بهادار هستند که سهام آنهااز جمله شرکت خراسان شمالی

 ها در بورس فراهم است.تمکان عرضۀ این شرکشود. علی رغم تعداد اندک، افرابورس ایران معامله می

مد  اعضای شرکت تعاونیای ی را برحق رأی بیشتر کههای تعاونی از سوی شرکتوراق ممتاز انواع ادر کنار عرضۀ اولیه، استفاده از 

 داشت. ود در اختیار خواهندطوری که سایر سهامداران، حق رأیی برابر با میزان سهامداری خنیز امکانپذیر است؛ به دهدنظر قرار می

 ( این74تواند به موجب رأی مجمع عمومی که مطابق ماده )هر شرکت سهامی می» شده است کهتصریح قانون تجارت  35ماده در 

داشته باشد ولی ایجاد این نوع سهام مشروط  هام رجحان و مزایایینسبت به سایر سترتیب دهد که سهام ممتاز ،قانون تشکیل شده باشد

ک گزینه مطلوب جهت های تعاونی یسهام ممتاز برای شرکت«. را تجویز کرده باشد امه شرکت چنین اقدامیاست به اینکه اساسن

متاز بدون حق رأی مهای تعاونی حق رأی اعضاء یکی از مسائل کلیدی است. انتشار سهام شود. در شرکتتأمین مالی محسوب می

 داد.  تغییر نخواهدتناسب حق رأی اعضا تعاونی را های سهامی تعاونی عالوه بر جذب منابع مالی، توسط شرکت

 گذاریهای سرمایهاستفاده از ظرفیت صندوق 7.2

های های خصوصی و جسورانه، و در نهایت صندوقهای قابل معاملۀ کاالیی، صندوقگذاری با محوریت صندوقهای سرمایهصندوق

عنوان دارند. ایجاد صندوق بخشی به و امکان تأمین مالی این بخش ظرفیت زیادی در حمایت از بخش تعاونیوراق، اگذاری در سرمایه

های تعاونی سهامی عام، استفاده از صندوق گذاری در شرکتو سرمایه تعاون گذاری در بخش تعاون به منظور حمایت از بخشسرمایه

د )و با همکاری بورس کاال جهت أوراق یدی و روستایی که محصوالت و تولیدات خاص دارنهای تعاونی تولکاالیی با محوریت شرکت

های گذاری در شرکتسرمایهگذاری مستقیم در تولیدات وجود ندارد(، بهادارسازی محصوالت تولیدات )گرچه در قانون منعی بر سرمایه

سهامی گذاری خصوصی که قصد تبدیل شرکت تعاونی به شرکت تعاونی سرمایههای زیرمجموعه در قالب صندوق تعاونی یا شرکت

 . عام دارد، امکانپذیر است
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 اوراق تأمین مالی در قالب انواع صکوک 7.3

هایی در مالکیت های تعاونی سهامی عام با محدودیتهای تعاونی عضو محور و همچنین شرکتهمانطور که از قبل بیان شد، شرکت

ها در تعارض واقع خی از الزامات بیان شده برای تعاونی. لذا استفاده از ابزارهای مالکیتی به هر ترتیب با بر10و سهامداری مواجه هستند

رسد استفاده از اوراق تأمین مالی گزینه مطلوبتری باشد. با های تعاونی متعارف بزرگ مقیاس، به نظر میلذا در مورد شرکت خواهد شد.

 ستفاده از اوراق تأمین مالی پیشنهاد داد.های مختلفی برای اتوان گزینههای تحت تملک، میتوجه به رشته فعالیت تعاونی و دارایی

های تعاونی باشد، برای شرکت تواند مطلوبهای تعاونی ساختمانی، استفاده از اوراق استصناع و مشارکت میبه عنوان مثال برای شرکت

های تأمین مالی اند گزینهوتهای تولیدی اوراق سلف موازی استاندارد میبا فعالیت بازرگانی اوراق مضاربه و مرابحه و برای شرکت

 مناسب باشند.

ی باشد، ولی از آنجایی که اکثر های تعاونتواند راهگشای تأمین منابع مالی شرکتهر چند استفاده از ابزارهای بدهی بازار سرمایه می

زارهای بدهی از طریق بازار باو اعتبار و جریانات نقدی پشتوانه آنها نیست، عمالً استفاده از  مقیاس هستندکوچک های تعاونی شرکت

  ی است.های تعاونی استفاده از اعتبارات نظام بانکباشد و لذا ترجیح و اولویت شرکتپذیر نمیسرمایه امکان

دارای هایی اعتبار که شرکت های تعاونیهای تعاونی ساختمانی و یا تولیدی و یا شرکتمانند شرکتهای تعاونی البته برخی از شرکت

 ام کنند.توانند از طریق انتشار اوراق بدهی به تأمین مالی اقدباشند، میلی قوی و سوددهی باال میاعتبار ما

 های تعاونی دیده نشده است.های انتشار اوراق منفعت و انتشار اوراق وکالت، ظرفیتی برای شرکتالزم به ذکر است که در دستورالعمل

 های کاالیی.ها از طریق بورسونیتعمیق و تسهیل در بازار محصوالت و خدمات تعا 7.4

 در بورس کاال ها در عرضه محصوالتهای مالیاتی و معامالتی برای تعاونیایجاد مشوق -1

تواند بستر س کاال میهای تولیدی بوده است. بورهای جدی تعاونیعرضه کارا و مداوم محصوالت و خدمات، همواره یکی از چالش

هایی که سایر تعاونی های صنعتی و معدنی وهای کشاورزی، تعاونیتعاونی ش تعاونی باشد.مناسبی جهت عرضه کاالها وخدمات بخ

 رضه محصوالت خود اقدام کنند.عتوانند در مکانیزم بورس به پذیر باشد و متقاضیان بالقوه متعددی داشته باشد، میمحصوالتشان رقابت

عافیت و یا کاهش ما در عرضه محصوالتشان در بورس نیاز به وضع هرسد جهت تشویق و تقویت هر چه بیشتر تعاونیبه نظر می

 های تعاونی باشد. بورس کاال برای شرکت ها و کارمزدهای معامالتیمالیات

 های کاالیی جهت خرید کاال از بورستولیدی و توزیعی  هایتسهیل ورود تعاونی -2

وزارت صنعت، معدن و تجارت را داشته باشند و یا در برخی از کاالها  باید مجوز بورس کاال برخی از کاالها در از آنجا که خریداران

های تعاونی تولیدی و یا توزیعی به عنوان یک نهاد حقوقی از جانب سایر رسد شرکتبرای خریداران سقف تعیین شده است، به نظر می

                                                            

ید توان در اساسنامه به نسبت امکان معامالت او با شرکت تعیین نمود و در هر حال میزان سهام یک عضو نبامیزان سهام هر عضو را می های تعاونی:قانون شرکت 11ماده  10

 .یک هفتم کل سرمایه تجاوز کنداز

 غیر عضو شرکت مجاز نیست. انتقال سهام شرکت تعاونی به همین قانون: 12ماده 
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ه خرید از بورس کاال ونی تولیدی و یا توزیعی قادر باعضای یک تعاهمه  توانند در بورس کاال اقدام به خرید کاال کنند.اعضای خود می

نخواهند بود چون همه اعضا به لحاظ مالی و یا کسب شرایط الزم برای معامله در بورس، قادر به خرید از بورس نیستند، لذا خرید کاال 

 کند. های تولیدی و توزیعی این امر را تسهیل میو محصوالت توسط تعاونی

زمینه معامالت بیشتر این ها و با هماهنگی وزارت صمت و تعاون، ر الزم است، متناسب با نوع فعالیت تعاونیبرای تسهیل این ام

تخفیفات مالیاتی و کارمزدی در خرید محصوالت  های خرید با توجه به فعالیت آنها مورد تعدیل قرارد گیرد.ها فراهم شود و سقفتعاونی

 شد. بااز جمله این تسهیالت می و کاالها

های تعاونی وجود ندارد، بلکه در حال حاضر در شرکت بورس کاالی ایران نه تنها محدودیتی فراتر از مقررات عمومی بازار برای شرکت

های غیرتولیدی، مجاز به روند(، تنها شرکتهای تعاونی توزیعی به شمار میهای تعاونی تأمین نیاز )که نوع خاصی از شرکتشرکت

های غیرتولیدی اعطا نشده است. البته ذکر این نکته تروشیمی در بورس کاال هستند و این مجوز به سایر شرکتخرید محصوالت پ

های جدید، ستاد تنظیم بازار در نامهها و برخی موارد تخلف از مقررات در آیینضروری است که به دلیل عملکرد نامناسب این شرکت

 باشد.های بازرگانی نیز میرکتحال بررسی و تصویب اجازه خرید به سایر ش

داده شده بود که با توجه به عدم ارائه « های وزارت صمتمجوز خرید دو برابر سهمیه»ها قبال امتیاز شایان ذکر است به این تعاونی

های تشکیل پرونده های تعاونی صوری، توزیع مواد اولیه در بازار آزاد وگزارش نحوه توزیع مواد، برخی فسادهای رخ داده در ثبت شرکت

دهی و عدم انجام آن توسط این این مجوز پس از چندین مرتبه مهلت برای استقرار سیستم گزارش 1395شده در این ارتباط، در سال 

این بازار به وزارت صمت هم به دلیل استمرار مشکالت  گریتنظیمها، از سوی شورای رقابت لغو گردید. پس از آن و با انتقال شرکت

 الذکر، با اجماع کلیه نهادهای نظارتی در کارگروه تخصصی با اعطای مجدد این مجوز هیچگاه موافقت به عمل نیامد.فوق

 های تعاونی به شرح ذیل در بورس کاال فعال هستند. شرکت از انواع شرکت 807 هم اکنون

 تعداد انواع تعاونی

 447 تولیدی

 100 توزیعی

 196 تولیدی / توزیعی

 64 خدمات

 807 جمع
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حجم قابل توجهی از  های تعاونی در بورس کاال در نمودار زیر نمایش داده شده است.روند حجم معامالت انجام شده توسط شرکت

 های تعاونی، در بخش محصوالت پتروشیمی بوده است.معامالت این شرکت

 

بیشترین حجم  به شرح نمودار ذیل است. (98ای دیماه سال اخیر )تا انته 6های تعاونی در بورس انرژی طی حجم معامالت شرکت

 ها بوده است.ها برای محصوالت متانول و انواع حاللمعامالت برای این نوع شرکت
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