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فصل ششم

 صورت هاى مالى 
 

 هدف هاى رفتارى: در پايان اين فصل از فراگير انتظار مى رود:
١ــ انواع صورت هاى مربوط به سود و زيان را شرح دهد.

٢ــ ترازنامه و عناصر مندرج در آن را بيان نمايد.
٣ــ خصوصيات صورت هاى مالى نمونه يک شرکت سهامى عام را بيان نمايد.

 

 صورت هاى مالى در کلئه شرکت ها (بدون توجه به نوع و ماهيت فعاليت آن ها) عبارت اند از: 
ــ صورت سود و زيان 

ــ ترازنامه 
ــ صورت سود و زيان انباشته

در  مى شود  تهيه  ايران  در  حسابدارى  استانداردهاى  آخرين  مطابق  که  مالى  صورت هاى  با  دانش آموزان  بيشتر  آشنايى  براى 
صفحات آخر کتاب، نمونٔه کامل آن را درج کرده ايم. اما از آنجا که اين صورت هاى مالى موضوع درس اين کتاب نيستند، ذيالً کوشش 
خواهد شد به   طور خالصه صورت هاى مالى مورد نياز مؤّسسات کوچک توضيح داده شود. در اين گونه مؤسسات صورت هاى مالى 

عبارت اند از: 

١ــ٦  ــ صورت سود و زيان 
در مؤّسسات بازرگانى، به جاى اصطالح صورت سود و زيان، بعضاً از اصطالح صورت عملکرد و سود و زيان استفاده مى شود. 
بخش عملکرد شامل ارقام مربوط به درآمد فروش، بهاى تمام شدٔه کاالى فروش رفته و سود ناخالص فروش و بخش سود و زيان شامل 

هزينٔه عمليات و سود خالص دوره مالى است. 
در دو حساب (حساب عملکرد و حساب سود  اطالعات مورد نياز، براى تعيين نتايج عمليات در مؤّسسات بازرگانى معموالً 
و زيان) جمع آورى مى شوند. به طور خالصه، محتواى حساب عملکرد در شرکت بازرگانى (بر اساس ادوارى) به شرح صفحه بعد 

نمايش داده شده است.
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حساب خالصه سود و زيان
موجودى کاال ابتداى دوره

برگشت از فروش
تخفيفات نقدى فروش

خريد
هزينه حمل کاالى خريدارى شده 

موجودى کاال پايان دوره
فروش

برگشت از خريد و تخفيفات
تخفيفات نقدى خريد

جمع اقالم چپجمع اقالم راست
مانده ( زيان ناويژه )

هزينه هاى توزيع و فروش
هزينه هاى ادارى و عمومى 

مانده ( سود ناويژه)

مانده (زيان عملياتى)
هزينه هاى مالى

ساير هزينه هاى غير عملياتى

مانده (سود عملياتى)
درآمدهاى غير عملياتى

مانده (سود ويژه)مانده (زيان ويژه)

٢ــ٦  ــ حساب سود و زيان 
گفتنى ست که ماندٔه حساب سود (زيان) پس از کسر ماليات بر درآمد، چنانچه مؤّسسه انفرادى (تک مالکى) باشد به حساب 
غيرسهامى به حساب جارى شرکا و در شرکت هاى سهامى به حساب تقسيم سود و زيان انتقال  سرمايه مالک، در شرکت هاى 

مى يابد.
 مثال نمونه ۱ : اگر سود ويژه شرکت سهامی خاص روناک ۲/۰۰۰/۰۰۰ ريال و ماليات شرکت ۲۵٪ باشد، 

مطلوبست: ثبت اين رويداد مالى در دفتر روزنامه شرکت روناک 
۲/۰۰۰/۰۰۰* ٪۲۵=۵۰۰/۰۰۰  

دفتر روزنامه شرکت سهامى ...

  بستانکار   بدهکار عطف  شرحتاريخ                              رديف
  ماه  روز

تقسيم سود و زيان۱۲۹۱۲
                ذخيرٔه ماليات بر درآمد

٥٠٠/٠٠٠
٥٠٠/٠٠٠

 
٣ــ٦  ــ ترازنامه

ترازنامه، عبارت است از صورتى که وضعّيت مالى يک مؤّسسه را در يک تاريخ معين نمايش مى دهد. 
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٤ ــ٦  ــ طبقه بندى ترازنامه 
در ترازنامٔه شرکت ها و مؤّسسات دارايى ها، بدهى ها و حقوق صاحبان سهام (سرمايه) در سه گروه جداگانه طبقه بندى و نمايش 
داده مى شود تا افرادى که عالقه مند هستند بتوانند وضعّيت مالى آن شرکت يا مؤّسسه را در يک تاريخ معين، بهتر مشاهده کنند. اقالم 

تشکيل دهنده ترازنامه عبارت اند از: 
طبقه بندى                            نقد،  به  تبديل  قابليت  ترتيب  به  زير،  فرعى  گروه  چهار  در  معموالً  شرکت  هر  دارايى هاى  دارايى ها:  ــ۶  ــ  ١ــ ۴   

می  شوند: 
ــ دارايى جارى

ــ دارايی غير جاری: 
ــ دارايى ثابت مشهود   

ــ دارايى نامشهود   
ــ سرمايه گذاری بلند مدت  

ــ ساير دارايی ها  
 ٢ــ ۴ ــ۶  ــ بدهى ها: بدهى هاى هر شرکت نيز در دو گروه فرعى زير به ترتيب تاريخ سررسيد طبقه بندى مى شوند: 

ــ بدهى جارى
ــ بدهى بلندمدت 

 ٣ــ ۴ ــ۶  ــ حقوق صاحبان سهام: حق مالى صاحبان سرمايه يا دارندگان سهام شرکت، مازاد دارايى هاى يک شرکت بر 
بدهى هاى آن است. حقوق صاحبان سهام در شرکت ها معموالً عبارت اند از: 

ــ سرمايه صاحبان سهام
 ــ اندوخته قانونى 
ــ ساير اندوخته ها 

ــ سودهاى انباشته تقسيم نشده و يا زيان انباشته 
در صفحٔه بعد نمونه اى از  ترازنامٔه ساده، براى اطالع هنرجويان درج گرديده است. 
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شرکت فروزش
ارقام فرضى است     ترازنامه در تاريخ ٢٩ اسفند    * * ١٣         

 
دارايى 

دارايى جارى:  
  ٢١٠/٠٠٠ موجودى نقد  
١٠٠/٠٠٠ سرمايه گذارى کوتاه مدت  
  ١٢٤/٠٠٠ اسناد دريافتنى  
٢٦١/٠٠٠ حساب هاى دريافتنى  
  ٣٥٢/٠٠٠ موجودى هاى کاال  
١٢/٠٠٠ پيش پرداخت هاى هزينه  

١/٠٥٩/٠٠٠ ريال  جمع دارايى جارى   
دارايى ثابت:

١٠٠/٠٠٠ ريال زمين  
  ٢٤٠/٠٠٠ ساختمان 

٢٢٠/٨٠٠   ١٩/٢٠٠ کسر مى شود: استهالک انباشته 
   ٩٤/٠٠٠ اثاثه ادارى 

  ٧٥/٢٠٠  ١٨/٨٠٠ کسر مى شود: استهالک انباشته 
 ٣٩٦/٠٠٠ جمع دارايى ثابت   

دارايى نامشهود:  
 ٢١/٠٠٠ سرقفلى محل   

ساير دارايى ها:
 ١٦٥/٠٠٠ اسناد دريافتنى بلندمدت   

 ١/٦٤١/٠٠٠ جمع دارايى ها:    
بدهى و حقوق صاحبان سهام 

بدهى جارى:  
١١٥/٠٠٠ اسناد پرداختنى  
  ١٩٠/٤٠٠ حساب هاى پرداختنى  

  ١٤/١٠٠ حقوق پرداختنى  
۵۰۰/۳۳۰   ١١/٠٠٠ پيش دريافت از مشتريان  

بدهى بلندمدت:  
  ٢٥٠/٠٠٠ اسناد پرداختنى بلندمدت   
 ٥٨٠/٥٠٠ جمع بدهى ها   

حقوق صاحبان سهام:  
  ٩٠٠/٠٠٠ سرمايه (٩٠٠ سهم عادى يکهزارريالى)   

 ١٢٠/٠٠٠ اندوخته قانونى 
  ٢٠/٥٠٠ اندوخته احتياطى 
۲٠/٠٠٠ سود انباشته 

١٦٠/٥٠٠   
 ١/٠٦٠/٥٠٠    
 ١/٦٤١/٠٠٠ جمع بدهى و حقوق صاحبان سهام:  
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شرکت سهامى عام نمونه 
صورت سود و زيان 

براى سال مالى منتهى به ٢٩ اسفندماه ٢ *١٣ 
(تجديد ارائه  شده) سال٢* ١٣   يادداشت   
سال   ۱   *  ١٣    
ميليون ريال ميليون ريال  ميليون ريال     

………  ………   ۲۴ فروش خالص 
کسر مى شود

(………)  (………)   ۲۵ بهاى تمام شده کاالى فروش رفته 
………  ……… سود ناخالص   

کسر مى شود:
( ……… )   ( ……… )  ۲۶ هزينه هاى فروش، ادارى و عمومى 

………  ۲۷ خالص ساير درآمدها و هزينه هاى عملياتى 
(………)  (………)    
………   ………    

سود عملياتى
اضافه (کسر) مى شود:

( ……… )   ( ……… )  ۲۸ هزينه هاى مالى 
………   ………  ۲۹ خالص ساير درآمدها و هزينه هاى غير  عملياتى 
………  ………    
………  ……… سود ناشى از فعاليت هاى عادى قبل از ماليات   

(………)  (………) ماليات سود فعاليت هاى عادى   
………   ……… سود خالص ناشى از فعاليت هاى عادى   

ــ   ( ……… )  ۳۰ اقالم غير مترقبه 
ــ   ……… کسر مى شود: اثر مالياتى اقالم غير مترقبه  
ــ  ………                                         

………  ……… سود خالص   

گردش حساب سود (زيان) انباشته
………  ……… سود خالص   
………   ……… سود انباشته در ابتداى سال  

( ……… )   ………  ۳۱ تعديالت سنواتى 
………  ……… سود انباشته در ابتداى سال ــ تعديل شده   
………  ……… سود قابل تخصيص   

تخصيص سود:
(……… )   (……… )  ۲۲ اندوخته قانونى 
(……… )   (……… )  ۲۳ ساير اندوخته ها 
(……… )   (………)  ۱۷ سود سهام پيشنهادى 
(………)  (………)    
………  ……… سود انباشته در پايان سال   

يادداشت هاى توضيحى ۱ تا ۳۷ مندرج در صفحات ۶ تا ۳۳، جزِو الينفک صورت هاى مالى است.
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شرکت سهامى عام نمونه 
ترازنامه

در تاريخ  ٢٩ اسفندماه ٢ *١٣ 

 (تجديد ارائه شده)
۱۳*۱/۱۲/۲۹  

يادداشت بدهى ها و حقوق صاحبان سهام   (تجديد ارائه شده) 
۱۳*۲/۱۲/۲۹

يادداشت  دارايى ها 
۱۳*۲/۱۲/۲۹     ۱ ۳*۱/۱۲/۲۹    
ميليون ريال  ميليون ريال  ميليون ريال    ميليون ريال    

    
بدهى هاى جارى: دارايى هاى جارى    

………  ………  ۱۳ حساب ها و اسناد پرداختنى تجارى   ………  ………  ۴ موجودى نقد 
………  ………  ۱۴ ساير حساب ها و اسناد پرداختنى   ………  ………  ۵ سرمايه گذارى هاى کوتاه مدت 
………  ………  ۱۵ پيش دريافت ها   ………  ……… حساب ها و اسناد دريافتنى تجارى ۶ 
………  ………  ۱۶ ذخيرٔه ماليات   ………  ………  ۷ ساير حساب ها و اسناد دريافتنى  
………  ………  ۱۷ سود سهام پيشنهادى و پرداختنى   ………  ………  ۸ موجودى مواد و کاال 
………  ………  ۱۸ تسهيالت مالى دريافتى   ………  ………  ۹ سفارش ها و پيش پرداخت ها 
………  ……… جمع بدهى هاى جارى    ………  ……… جمع دارايى هاى جارى  

بدهى هاى غير جارى: دارايى هاى غير جارى:    
………  ………  ۱۹ حساب ها و اسناد پرداختنى بلند مدت   ………  ………  ۱۰ دارايى هاى ثابت مشهود 

دارايی های نامشهود
………  ………  ۱۸ تسهيالت مالى دريافتى بلند مدت   ………  ………  ۱۱ سرمايه گذارى هاى بلند مدت 

    ………  ………  ۱۲ ساير دارايى ها 
………  ………  ۲۰ ذخيره مزاياى پايان خدمت کارکنان      

  ………  ……… جمع بدهى هاى غير جارى       
………  ……… جمع بدهى ها       

حقوق صاحبان سهام    ………  ……… جمع دارايى هاى غير جارى  
………  ……… سرمايه (   * * سهم * * * ريالى تمام پرداخت شده)  ۲۱      
………  ………  ۲۲ اندوخته قانونى      
………  ………  ۲۳ ساير اندوخته ها      
………  ……… ۲ــ۱۰  مازاد تجديد ارزيابى دارايى هاى ثابت      
………  ……… سود انباشته       
………  ……… جمع حقوق صاحبان سهام       
………  ……… جمع بدهى ها و حقوق صاحبان سهام    ………  ……… جمع دارايى ها  

يادداشت هاى توضيحى ۱ تا ۳۷ مندرج در صفحات ۶ تا ۳۳، جزِو الينفک صورت هاى مالى است
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 جدول ويژگی های اساسی واحدهای انتفاعی

مؤسسات انفرادی 
(تجار ــ واحدهای صنفی ــ 

پيشه وران)

شرکت هاى ضمانتى
(تضامنى ـ نسبى ـ مختلط)

شرکت هاى سرمايه
(سهامى ـ با مسئوليت محدود ـ دولتى)

مؤسسات غيرتجارتى
(دفاتر حقوقى ـ مؤسسات حسابرسى)

شرکت هاى تعاونى

مالکيت

شخصيت حقوقى

عمر واحد انتفاعى

مسئـولـيت نسـبـت 
به  پرداخت بدهى هاى 

واحد

ک نفر تعلق دارد.
مؤسسه به ي

ندارد.

عمر مؤسسه در موارد زير خاتمه 
می يابد:

ــ فوت صاحب سرمايه
ــ خاتمه دادن به عمليات مؤسسه

ــ ورشکستگی يا اعسار

اگر مؤسسه قادر به پرداخت 
خــود نـبـاشـد، 

بـدهـی هــای 
بستانکاران می توانند مطالبات 
شخصی 

خود را از اموال 
صاحب سرمايه تأمين کنند.

ک يا بيشتر تعلق دارد.
شرکت به دو شري

دارد.

عمر شرکت در موارد زير خاتمه مى يابد:
ک از شرکاى 

ــ فوت يا مهجوريت هر ي
ضامن

ــ ورشکستگى شرکت
ــ انحالل و تصفيه اختيارى به تراضى 

شرکاى ضامن
ــ ورشکستگى شرکاى ضامن

ــ تبديل شرکت

ک از شرکاى ضامن در تأديه 
مسئوليت هري

ديون شرکت نامحدود است. اگر دارايى 
شرکت براى پرداخت بدهى ها کافى نباشد، 
بستانکاران مى توانند مطالبات خود را از 

اموال شخصى شرکا تأمين کنند.

شرکت به تعدادى سهامدار (بيش از سه نفر) يا 
ک با مسئوليت محدود (بيش از دو 

تعدادى شري
نفر) و يا دولت و مؤسسات دولتى تعلق دارد.

دارد.

فعاليت شرکت مى تواند براى هميشه ادامه يابد و 
مالکيت آن از طريق فروش سهام يا سهم الشرکه 
به ديگران منتقل مى شود. عمر شرکت در موارد 

زير خاتمه مى يابد:
ــ ورشکستگى شرکت

ــ انحالل و تصفيه اختيارى شرکت
ــ در مورد شرکت هاى دولتى به حکم قانون

مسئوليت سهامداران يا شرکا با مسئوليت 
محدود، منحصر به مبلغى است که در شرکت 
سرمايه گذارى کرده اند و بيش از آن نسبت به 

بدهى های شرکت تعهد يا مسئوليتى ندارند.

ک يا چند نفر تعلق دارد.
مؤسسه به ي

دارد.

عمر مؤسسه در موارد زير خاتمه مى يابد:
ــ انحالل اختيارى

ــ انحالل به حکم دادگاه

تشکيل دهندگان نسبت به پرداخت بدهى هاى 
مؤسسه، مسئوليت تضامنى دارند.

حداقل هفت نفر عضو

دارد.

عمر شرکت در موارد 
زير خاتمه مى يابد:

انحالل طبق تصميم 
مجمع فوق العاده

کاهش تعداد اعضا کمتر 
از هفت نفر

اتمام مدت شرکت و 
توقف فعاليت

ک سال ـ 
بيش از ي
ورشکستگى

اعضا نسبت به بدهى 
دولتى مسئوليت تضامنى 

دارند.
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فصل هفتم

آشنايى با شرکت هاى تعاونى
هدف هاى رفتارى: در پايان اين فصل از فراگير انتظار مى رود:

١ــ تعريف شرکت هاى تعاونى و انواع آن را بيان نمايد.
٢ــ نحؤه عضويت در شرکت تعاونى را شرح دهد.

٣ــ خروج يا فوت اعضا را در شرکت تعاونى توضيح دهد.
٤ــ سرمايه در شرکت هاى تعاونى را تعريف نمايد.

٥ ــ مشخصات شرکت هاى تعاونى و موارد انحالل آنها را توضيح دهد.
 

ـ  ٧ــ مقدمه   ١ـ
نظام تعاونى، بر بنياد آرمان هايى استوار است که خصوصياتى به مراتب انسانى و اجتماعى در آن وجود دارد. تعاون يک 
ارتقاِء  توليد،  زندگی،  کار،  شرايط  بهبود  در  دولت  سياست های  با  همگام  می تواند  که  است  اقتصادی  توسعه  برای  مناسب  اهرم 
سطح درآمد و وضعيت اجتماعی مردم مؤثر باشد چنانچه به طور اصولی مورد حمايت قرار گيرد، بار هزينه های دولتی را کاهش 
داده و به تدريج استقرار شرايطی را سبب می شود که طبقات مختلف مردم در مسائل مربوط به خود تصميم گيرنده بوده و متناسب 
با برنامه های دولت امور اقتصادی مربوطه را عهده دار گردند. نظام تعاونی، در ابتدا در ناحيه «روچديل» انگلستان شکل گرفت و 
بعدها گسترش يافت. به طورى که در قانون اساسى جمهورى اسالمى نيز اقتصاد کشور به سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى 
تقسيم شده است. در ايران، قانون تشکيل شرکت هاى تعاونى در تاريخ ١٣٥٠/٣/١٦ تصويب شد و «وزارت تعاون و امور روستاها» 
نيز به عنوان بانى بخش تعاونى کشور شناخته شد. پس از پيروزى انقالب اسالمى و انحالل وزارت تعاون و امور روستاها و بنا به 
ضرورت هاى اجتماعى مجّددًا در سال ۱۳۷۰ قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسالمى به تصويب مجلس رسيد که به موجب 
ماده ٦٥ همين قانون، به منظور اعمال نظارت دولت در اجراى قوانين و مقررات مربوط به بخش تعاونى و پشتيبانى از اين بخش، 

وزارت تعاون تشکيل شد.۱ 
 سازمان بين المللى کار (ILO) نيز در سال ١٩٦٦ در تعريف شرکت تعاونى چنين اظهار داشته است: 

سازمانى  شده،  جمع  هم  گرد  مشترک  هدفى  به  وصول  براى  داوطلبانه  که  اشخاصى  از  مرکب  جمعيتى ست  تعاونى،  «شرکت   
اقتصادى که بر اساس دمکراسى اداره مى گردد، تشکيل مى دهند و هر يک از اعضاى آن، به طور منصفانه در تأمين سرمايه الزم سهيم 
مى شوند و نسبت به سهم خود، مسئوليت سود و زيان ناشى از عمليات و کارهايى را که خود به نحو مؤثّر در آن شرکت داشته اند برعهده 

مى گيرند.» 
مطالعه  را  پوررضوان روح  فريده  خانم  شادروان  تأليف  تعاونى  شرکت هاى  حسابدارى  کتاب  مى توانند  عزيز  دانش آموزان  تعاونى،  شرکت هاى  مورد  در  بيشتر  مطالعه  براى  ١ــ 

نمايند.
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در ايران نيز براساس اصل ٤٤ قانون اساسی شرکت تعاونی اين گونه تعريف شده است:
تشکيل  اسالمی  ضوابط  طبق  بر  روستا  و  شهر  در  که  است  توزيع  و  توليد  تعاونی  مؤسسات  و  شرکت ها  شامل  تعاونی  «بخش 

می شود.»

ـ    ٧   ــ مزيت شرکت های تعاونی در اقتصاد اسالمی از ديدگاه شهيد بهشتی  ٢ـ
گرچه همگان از شهيد بهشتی بسيار می دانند اما کمتر کسانی هستند که از ديدگاه های اقتصادی وی آگاهی داشته باشند. 
شهيد بهشتی از جمله مدافعان واقعی تعاون در زمان خويش بود. ايشان بر اين عقيده بودند که بهره گيری از شيوه تعاونی رضايت 
نهايی مردم و خير و صالح جامعه را به همراه دارد چرا که تعاون شيوه ای ارزشی است و کارگزاران و بلند پايگان نظام در راستای 
حصول به عدالت اجتماعی می بايد آن را به کار ببندند. شهيد بزرگوار در يکی از سخنرانی هايش در مورد اهميت شيوه تعاونی در 

اقتصاد اسالمی می گويد:
«مسئله اقتصاد تعاونی که در عصر ما و در جمهوری اسالمی ما مورد توجه قرار گرفته در حقيقت بر همان پايه هايی استوار است 
که امروز در جوامع مختلف در رابطه با اختصار تعاونی گفته می شود. يعنی در نظام اسالمی لزومی ندارد به آن چيزی بيافزاييم» ايشان 
می گويند مسئله اول در اقتصاد آزاد براساس رقابت است هر پيشه وری هر کارخانه داری، هر مزرعه داری می کوشد تا با ديگران رقابت 
کند. در اين ميان شيؤه تعاونی اين افراد را در بخش توليد وارد يک مجموعه می کند و از آنها می خواهد تا با تعاون با يکديگر، وضعيت 

توليد را بهتر کنند، يعنی همان هايی که تا قبل از تشکيل شرکت تعاونی رقيب هم بودند، حاال همکار يکديگر شده اند.
بنابراين می بينيم که در اسالم هم به اداره شرکت ها به شيوه تعاونی تأکيد شده است.

ـ    ٧   ــ تعريف شرکت تعاونى  ٣ـ
به موجب مادٔه (١٩٠) قانون تجارت، شرکت تعاونى توليد، شرکتى ست که بين عده اى از ارباب حرف تشکيل مى شود و شرکا 
مشاغل خود را براى توليد و فروش اشيا يا اجناس به کار مى برند و همين قانون دربارٔه شرکت تعاونى مصرف اظهار مى دارد: «شرکت 

تعاونى مصرف، شرکتى ست که براى مقاصد زير تشکيل مى شود:»
١ــ فروش اجناس الزمه براى مصارف زندگانى اعم از اين که اجناس مذکور را شرکا ايجاد کرده يا خريده باشند. 

٢ــ تقسيم نفع و ضرر بين شرکا به نسبت خريد هر يک از آنها
اما مادٔه (٢) قانون تشکيل شرکت هاى تعاونى مصرف ١٣٥٠/٣/١٦ اعالم داشته است: «شرکت تعاونى، شرکتى ست از اشخاص 
حقيقى يا حقوقى که به منظور رفع نيازمندى هاى مشترک و بهبود وضع اقتصادى و اجتماعى اعضا از طريق خوديارى و کمک متقابل 

و همکارى آنان موافق اصولى که در اين قانون مطرح است، تشکيل مى شود.» 
از طرف ديگر به موجب ماده (٢) قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسالمى ايران مصوب ١٣٧٠ «شرکت هايى که با رعايت 

مقررات اين قانون تشکيل و به ثبت برسند تعاونى شناخته مى شوند.» 
مادٔه اول قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسالمى ايران که به تصويب مجلس شوراى اسالمى رسيد، اهداف بخش تعاونى 

سيستم اقتصادى ايران و شرکت هاى تعاونى را به شرح زير معرفى مى کند: 
 ١ــ ايجاد و تأمين شرايط و امکانات کار براى همه به منظور رسيدن به اشتغال کامل. 

٢ــ قرار دادن وسايل کار در اختيار کسانى که قادر به کارند ولى وسايل کار ندارند.
٣ــ پيش گيرى از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه هاى خاص به منظوِر تحقق عدالت اجتماعى. 
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٤ــ جلوگيرى از کارفرماى مطلق شدن دولت. 
٥  ــ قرار گرفتن مديريت و سرمايه و منافع حاصله در اختيار نيروى کار و تشويق بهره بردارى مستقيم از حاصل کار خود. 

٦  ــ پيش گيرى از انحصار، احتکار، تورم، اضرار به غير. 
٧ــ توسعه و تحکيم مشارکت و تعاون عمومى بين همه مردم. 

ـ  ۷   ــ ارزش ها و اصول تعاون ٤ـ
١ــ٤ــ٧ــ  ارزش ها در تعاونی: ساختار شرکت های تعاونی بر ارزش هايی چون خودباوری، دموکراسی، برابری، عدالت 
و همبستگی بنا شده است. اعضای تعاونی به ارزش های اخالقی نظير صداقت، آزادانديشی، مسئوليت پذيری و احترام رأی پايبند 

می باشند.
٢ــ٤ــ٧ــ  اصول تعاون: اصول تعاون رهنمودهايی است که طبق آن تعاونی ها تحقق ارزش ها را عملی می سازند که براساس 

بازنگری اتحاديه بين المللی تعاون (١٩٩٥) به قرار ذيل است:
اصل يک ــ عضويت اختياری و آزاد: تعاونی ها سازمان هايی، اختياری هستند و عضويت در آنها برای تمام افرادی که 
بتوانند از خدمات آنها استفاده کنند و مسئوليت های ناشی از عضويت را بپذيرند بدون تبعيضات جنسيتی، اجتماعی، نژادی، سياسی 

يا مذهبی آزاد است.
هستند و توسط اعضای خود که  دموکراتيک  سازمان هايی،  تعاونی ها  اعضا:  توسط  دموکراتيک  کنترل  اصل ٢ــ 
فعاالنه در سياست گذاری و اتخاذ تصميمات مشارکت می کنند، کنترل می شوند. مردان و زنانی که به عنوان نماينده منتخب خدمت 
می کنند در مقابل اعضا مسئول هستند، اعضا از حق رأی مساوی برخوردارند که هر عضو يک رأی صرف نظر از ميزان سهام 

سرمايه دارد.
اصل ٣ــ مشارکت اقتصادی اعضا: اعضا به طور منصفانه و با کنترل دموکراتيک سرمايه تعاونی خود را تأمين می کنند آنها 
معموالً متناسب با سرمايه پرداخت شده خود که يکی از شرايط عضويت می باشد سود محدودی در صورت وجود دريافت می دارند. 
تخصيص  طريق  از  حتی المقدور  خود  تعاونی  توسعه  می دهند.  اختصاص  زير  مقاصد  از  هريک  تأمين  برای  را  درآمد  مازاد  اعضا 
ذخايری که حداقل قسمتی از آن غيرقابل تقسيم می باشد برخورداری اعضا به نسبت معامالت هريک از آنها با تعاونی و حمايت از ساير 

فعاليت هايی که به تصويب اعضا رسيده است.
اصل ٤ــ خودگردانی و عدم وابستگی: تعاونی ها سازمان هايی، خودگردان و خود بار هستند که توسط اعضا کنترل می شوند 
اگر آنها با ساير سازمان ها از جمله دستگاه های دولتی موافقت نامه ای امضا کنند يا از منابع ديگر سرمايه تأمين نمايند اين کار را آزاد و 

به شرطی انجام می دهند که متضمن کنترل دموکراتيک توسط اعضا و حافظ خودگردانی تعاونی باشد.
اصل ٥ ــ آموزش، کارورزی و اطالع رسانی: تعاونی ها برای اعضا نمايندگان منتخب، مديران و کارکنان خود آموزش 
و کارورزی فراهم می آورند به طوری که آنها بتوانند به نحو مؤثر به پيشرفت تعاونی خود کمک نمايند. آنها عموم مردم بخصوص افراد 

جوان و رهبران افکار عمومی را نسبت به ماهيت و فوايد تعاونی ترغيب می کنند.
اصل ٦ ــ همکاری بين تعاونی ها: تعاونی ها از طريق همکاری با يکديگر در سازمان های محلی، ملی، منطقه و بين المللی به 

اعضای خود به مؤثرترين طريق خدمت کرده و نهضت تعاونی را تقويت می کنند.
اصل ٧ــ توجه به جامعه: تعاونی ها با تصويب سياست ها توسط اعضا برای توسعه پايدار جوامع خود فعاليت می کنند.
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ـ  ۷   ــ نمودار نحوه تشکيل شرکت های تعاونی  ٥ ـ

تهيه طرح پيشنهادی

تشکيل مجمع مؤسسين

جلسه هيئت مؤسس

ارائه مدارک به 
اداره کل تعاون

صدور موافقت

برگزاری اولين مجمع عمومی

ارسال مدارک به اداره ثبت شرکت ها

صدور آگهی تأسيس و ثبت تعاونی

صدور پروانه تأسيس شرکت تعاونی

فهرست مشخصات اعضا 
رسيد پرداخت وجه 

آگهی دعوت اولين مجمع عمومی عادی
اسامی حاضرين در اولين مجمع عمومی عادی 

صورت جلسه اولين مجمع عمومی عادی
اساسنامه مصوب اولين مجمع عمومی عادی 

صورت جلسه هيئت مديران

صدور آگهی دعوت مجمع عمومی 
افتتاح حساب و واريز سهام

استعالم نام از اداره ثبت 
دعوت از نماينده اداره کل تعاون

ــ مدارک هيئت مؤسس 
ــ مجوز فعاليت  
ــ ليست اعضا

انتخاب اعضای هيئت مديره (مؤسس)

تصويب طرح پيشنهادی انتخاب هيئت مؤسس

اخذ مجوز فعاليت در صورت نياز

ـ  ۷   ــ انواع شرکت هاى تعاونى  ٦ ـ
در کشور ما ايران اگرچه ثبت قانونی شرکت های تعاونی از سال ١٣١٤ آغاز گرديده از سال ١٣٧١ با شروع به کار رسمی 
وزارت تعاون اين بخش مورد توجه قرار گرفت، براساس آمار رسمی منتشره تعاونی ها ٢٠٪ از اقتصاد جهانی را به خود اختصاص 
داده اند و بيشتر از ٣ ميليارد نفر از جمعيت جهان و ١٥ ميليون نفر از جمعيت ٧٤ ميليونی ايران نيازهای خود را از طريق تعاونی تأمين 

می نمايند.
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در فصل پنجم قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسالمى ايران، به دو نوع شرکت تعاونى اشاره مى شود: 
الف) تعاونى هاى توليد 
ب) تعاونى هاى توزيع 

ـ    ۷   ــ تعاونى هاى توليد: تعاونى هاى توليد، شامل تعاونى هايى ست که در امور مربوط به کشاورزى، دامدارى، دامپرورى،   ١ــ٦ ـ
پرورش و صيد ماهى، شيالت، صنعت، معدن، عمران شهرى و روستايى و عشايرى و نظاير اين ها فعاليت مى نمايند. تعاونى هاى توليد 
در کلئه اولويت ها و حمايت هاى مربوط به تعاونى ها حق تقدم دارند. در تعاونى هاى توليد، عضو بايد در تعاونى، به کار اشتغال داشته 

باشد. 
 ٢ــ٦ ــ۷   ــ تعاونى هاى توزيع: تعاونى هاى توزيع عبارت اند از تعاونى هايى که نياز مشاغل توليدى و يا مصرف کنندگان عضو 

خود را در چهارچوب مصالح عمومى و به منظور کاهش هزينه ها و قيمت ها تأمين مى نمايند. 
تعاونى هاى توزيع مربوط به تأمين کاال و مسکن و ساير نيازمندى هاى روستاييان و عشاير و کارگران و کارمندان از نظر گرفتن 

سهميه کاال و حمايت هاى دولتى و بانکى و ساير حمايت هاى مربوط به امور تهيه و توزيع اولويت دارند. 
قانون  در  تعاونى،  نوع  دو  اين  از  غير  باشد.  داشته  اشتغال  کار  به  تعاونى  در  عضو  که  نيست  احتياجى  توزيع،  تعاونى هاى  در 
فعاليت هاى  از  ترکيبى  که  است  تعاونى هايى  منظور،  که  مى رسد  نظر  به  و  است  شده  اشاره  نيز  منظوره  چند  تعاونى هاى  به  فوق الذکر، 
توليدى و توزيعى دارند. مثالً شرکت تعاونى که با هدف عمران روستاى خاص و تهيه آذوقه براى ساکنان همان روستا ايجاد شده است. 
در چنين شرکتى که عضويت آن براى همه ساکنان روستا آزاد است، داشتن عضو غير شاغل مجاز است اما هيئت مديره و مديرعامل 

بايد از ميان اعضاى شاغل انتخاب شوند. 

٧ــ٧    ــ عضويت در تعاونى 
عضويت در تعاونى، مخصوص اشخاص حقيقى است و اعضا بايد حايز شرايط زير باشند: 

١ــ تابعيت جمهورى اسالمى ايران 
٢ــ عدم ممنوعيت قانونى و حجر و ورشکستگى به تقصير 

٣ــ عدم سابقه ارتشا، اختالس و کالهبردارى 
٤ــ درخواست کتبى عضويت و تعهد رعايت مقررات اساس نامٔه تعاونى 

٥  ــ عدم عضويت در تعاونى مشابه 
و  قوانين  حدود  در  که  مسئوليت هايى  و  وظايف  به  مکلف اند  و  دارند  نظارت  حق  اساس نامه  طبق  تعاونى،  امور  کلئه  در  اعضا 

مقررات تعهد کرده اند عمل کنند. 
مسئوليت هاى مالى اعضا در شرکت هاى تعاونى محدود به ميزان سهم آنان است مگر آن که در اساس نامه ترتيب ديگرى شرط شده 

باشد. 
خروج عضو از تعاونى اختيارى ست و نمى توان آن را منع کرد. 

اعضاى متخصص تعاونى هاى توليد، حداقل شش ماه قبل از استعفا بايد مراتب را کتباً به اطالع تعاونى برسانند و در صورتى 
که خروج عضو موجب وارد آمدن ضررى به تعاونى باشد، وى ملزم به جبران آن خواهد بود. 



١٣٦

ـ  ۷   ــ اخراج از عضويت  ٨ ـ
در موارد زير، عضو از شرکت تعاونى اخراج مى شود: 

١ــ از دست دادن هر يک از شرايط عضويت 
٢ــ عدم رعايت مقررات اساس نامه و ساير تعهدات قانونى پس از دو اخطار کتبى از سوى هيئت مديره به فاصلٔه ١٥ روز و گذشتن 

١٥ روز از تاريخ اخطار دوم با تصويب مجمع عمومى فوق العاده. 
٣ــ ارتکاب اعمالى که موجب وارد آمدن زيان مادى به تعاونى شود و وى نتواند ظرف مدت يک سال آن را جبران نمايد يا اعمالى 

که به حيثّيت و اعتبار تعاونى لطمه وارد کند يا اقدام به عملى که با تعاونى رقابتى ناسالم به وجود آورد. 
تشخيص موارد فوق، بنا به پيشنهاد هر يک از مديران و تصويب مجمع عمومى خواهد بود. 

 
ـ  ۷ــ فوت اعضاى تعاونى  ٩ـ

در صورت فوت عضو، ورثه وى که واجد شرايط و ملتزم به رعايت مقررات تعاونى باشد، عضو تعاونى شناخته مى شود و در 
صورت تعدد وراث، آن ها بايد مابه التفاوت افزايش سهم ناشى از تعّدد خود را به تعاونى بپردازند. اما اگر کتباً اعالم نمايند که مايل به 

ادامه عضويت در تعاونى نيستند و يا هيچ کدام واجد شرايط نباشند، عضويت لغو مى گردد. 
اگر تعداد ورثه بيش از ظرفيت تعاونى باشد، يک يا چند نفر به تعداد مورد نياز تعاونى و با توافق ساير وراث، عضو تعاونى شناخته 
مى شوند. مطابق اين قانون، در صورت لغو عضويت به سبب فوت، استعفا، انحالل يا اخراج، طبق اساس نامه و قرارداد منعقده، سهم 
و کليه حقوق و مطالبات عضو به قيمت روز تقويم و به ديون تعاونى تبديل مى شود که پس از کسر ديون وى به تعاونى، به او يا ورثه اش 

پرداخت خواهد شد. 
در صورتى که ورثه، تقاضا نمايد که سهم عضو متوفّى از عين اموال تعاونى پرداخت شود و تراضى يا مصالحه ممکن نباشد چنانچه 

عين قابل واگذارى باشد و موجب اخالل و ضرر فاحش به اعضاى تعاونى نگردد آن قسمت از مطالبات، تسليم ورثه مى گردد. 
 

ـ  ۷   ــ سرمايه تعاونى ها  ١٠ـ
سرمائه تعاونى، اموال و دارايى هايى است که براى تأسيس تعاونى يا افزايش سرمائه قبلى در اختيار آن قرار مى گيرد. 

طبق قانون بخش تعاون، هر تعاونى وقتى ثبت و تشکيل مى شود که حداقل يک سوم سرمائه آن تأديه و مواردى که به صورت 
نقدى و جنسى باشد تقويم و تسليم شده باشد.

اعضاى تعاونى مکلف اند مبلغ پرداخت نشدٔه سهم خود را ظرف مدت مقّرر در اساس نامه تأديه نمايند. 
سهم اعضا در تأمين سرمايه شرکت هاى تعاونى مساوى است مگر آن که مجمع عمومى تصويب نمايد که اعضا سهم بيشترى تأديه 
نمايند که در اين صورت، حداقل و حداکثر سهم بايد در حدودى باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضاى تعاونى ها تعيين 

مى نمايد.توضيح اين که سرمائه هر يک از اعضاى تعاونى نبايد بيش از  ۷ـــ ۱  کل سرمايه شرکت باشد.   
ممکن است در ابتداى تأسيس، اعضاى شرکت تعاونى قادر نباشند کليه سرمايه شرکت را تأمين کنند. در چنين حالتى، طبق 
قانون حداقل ٥١٪ سرمايه بايد به وسيلٔه اعضا تأمين شود و در اختيار شرکت تعاونى قرار گيرد و بقيه را ادارات و شرکت هاى دولتى 
و وابسته به دولت مى توانند از راه وام بدون بهره يا استفاده از تسهيالت مالى ديگر، از قبيل مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تمليک 
و …، به عنوان کمک در تأمين يا افزايش سرمايه در اختيار تعاونى قرار دهند بدون آن که خود عضو آن باشند. در چنين مواردى، در 
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ظرف مدتى که با موافقت طرفين در ضمن عقد شرکت تعيين خواهد شد، سهم سرمايه گذارى دولت به تدريج بازپرداخت و صددرصد 
سرمايه به تعاونى تعلق خواهد گرفت. 

ـ   ۷   ــ ويژگى هاى شرکت هاى تعاونى  ١١ـ
با بررسى مواد قانون تجارت، قانون تشکيل شرکت هاى تعاونى و قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسالمى، ويژگى هاى  

شرکت هاى تعاونى به شرح زير مى باشد: 
١ــ تعداد اعضاى شرکت هاى تعاونى حداقل هفت نفر است. 

شرکت  سرمايه  از  که  سهمى ست  ميزان  به  محدود  عضو  هر  مسئوليت  و  نام  با  آن  سهام  و  نامحدود  تعاونى  شرکت  سرمايه  ٢ــ 
خريدارى و يا تعهد نموده است. 

٣ــ انتقال سهام شرکت تعاونى به غيرعضو شرکت، مجاز نيست. 
۴ــ هر عضو؛ صرفنظر از مالکيت، هر تعداد سهم، فقط داراى يک رأى مى باشد.

ـ  ۷    ــ انحالل شرکت تعاونى  ١٢ـ
 شرکت ها و اتحاديه هاى تعاونى در موارد زير منحل مى شوند: 

١ــ تصميم مجمع عمومى فوق العاده 
٢ــ کاهش تعداد اعضا از حّد نصاب مقرر، در صورتى که حداکثر ظرف سه ماه تعداد اعضا به حّد نصاب مقرر نرسيده باشد. 

٣ــ انقضاى مدت تعيين شده در اساس نامه، مشروط بر اين که مجمع عمومى مدت را تمديد نکرده باشد. 
٤ــ توقف فعاليت بيش از يک سال بدون عذر موجه 

٥  ــ عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط پس از ٣ بار اخطار کتبى در سال از سوى وزارت تعاون 
٦  ــ ورشکستگى 

در صورتى که هر تعاونى منحل گردد، قبل از انحالل بايد به تعهداتى که در برابر اخذ سرمايه و اموال و امتيازات از منابع عمومى 
و دولتى و بانک ها و شهردارى سپرده است عمل نمايد. مسئوليت اعضاى هر تعاونى در اين مورد تضامنى است. براى تصفئه امور 

شرکت، سه نفر به عنوان مدير تصفيه انتخاب خواهند شد که نسبت به امر تصفيه اقدام نمايند.  



١٣٨

فصل هشتم

 حسابدارى شرکت هاى تعاونى 
هدف هاى رفتارى: در پايان اين فصل از فراگير انتظار مى رود:

١ــ ثبت هاى مربوط به تشکيل شرکت را انجام دهد.
٢ــ روش هاى افزايش سرمايه در شرکت هاى تعاونى را شرح دهد.

٣ــ حسابدارى انواع افزايش سرمايه در شرکت تعاونى را انجام دهد.
٤ــ کاهش سرمايه در شرکت هاى تعاونى و انواع آن را بيان نمايد.

٥ــ تقسيم سود در شرکت هاى تعاونى را شرح دهد.
٦ ــ حسابدارى تقسيم سود در شرکت هاى تعاونى را انجام دهد.

 اغلب، در همه شرکت ها قبل از تأسيس، هماهنگى هاى اّوليه بين مؤسسان به وجود مى آيد، به طورى که مشخصات کلى شرکت 
شامل سرمايه، نحؤه واريز و بهاى سهم و مسئوليت افراد مشخص مى گردد. همين مراحل در شرکت تعاونى نيز طى مى شود. از اين رو، 
در آغاز و قبل از تأسيس، يک حساب جارى به نام «شرکت در شرف تأسيس» نزد يکى از بانک هاى کشور افتتاح مى شود و اعضاى 
شرکت، حداقل  ۳ـــ ۱  بهاى سهام مورد نظر خود را به آن حساب واريز و رسيد بانکى مربوط را به هيئت مؤسس تحويل مى دهند و کليه 
عمليات در دفاتر آماری مؤسسان ثبت می گردد. با ثبت شرکت  و تهيه دفاتر رسمى ،«حساب شرکت در شرف تأسيس» به حساب بانک 

شرکت تعاونى منتقل و عمليات در دفاتر قانونى منعکس مى گردد.

 ١ــ ٨    ــ تشکيل شرکت 
مثال نمونه ١: شرکت تعاونى حسابداران، در تاريخ ٢/١/* * ١٣ با سرمائه اّوليه ٣٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال با مشارکت ٣/٠٠٠ نفر 
۱  سرمايه 

حسابدار تشکيل شده است. بهاى هر سهم ١٠٠٠ ريال است و هر يک از اعضا داراى ده سهم مى باشند. هر يک از اعضا  ۳ـــ 
را نقدًا پرداخت و مابقى در تعهد آنان است. در تاريخ ٤/١/ * * ١٣ اعضا، کلئه سرمايه تعهد شدٔه خود را پرداخت کرده اند. 

مطلوبست: ثبت عمليات فوق در دفتر روزنامه شرکت. 



دفتر روزنامه تعاونی حسابداران حل: 

  رديف
تاريخ         

  بستانکار   بدهکار عطف شرح
  ماه  روز

موجودی نقد ــ بانک۱۱۲
تعهد اعضا

سرمايه
۱  سرمايه به طور نقدى 

 
ـــ
تأسيس شرکت و واريز  ۳

 ۱۰/٠۰۰/٠٠٠
۲۰/٠۰۰/٠٠٠

۳۰/٠۰۰/٠٠٠
موجودی نقد ــ بانک۲۱۴

تعهد اعضا
واريز مابقى وجوه سرمايه توسط سهامداران

۲۰/٠٠٠/٠٠٠
۲۰/٠۰۰/٠٠٠

مثال  نمونه ٢:  شرکت تعاونى دانش آموزان،  در تاريخ ٣/١/ ** ١٣ با عضويت ١٢/٠٠٠ دانش آموز و سرمايه ١٢/٠٠٠/٠٠٠ ريال 
۱  سرمايه را نقدًا پرداخت نموده اند و مابقى در تعهد آنان است. عمليات زير در خردادماه در شرکت روى 

تأسيس شد. سهامداران  ۳ـــ 
داده است. 

٣/٤/** ١٣ ــ پرداخت هزينه هاى تأسيس از سوى آقاى فرهادى يکى از اعضاى تعاونى به مبلغ ٥۰۰/٠٠٠ ريال
 ٣/٧/** ١٣ ــ پرداخت طلب آقاى فرهادى 

٣/١١/** ١٣ ــ سه نفر از اعضا به شرکت مراجعه کرده و تقاضاى عضويت خود را پس گرفته اند و با ارائه سهام خود به شرکت 
(سه سهم) مبلغ پرداختى خود را دريافت نموده اند. 

مطلوبست: ثبت عمليات مذکور در دفتر روزنامه شرکت
  دفتر روزنامه تعاونی دانش آموزان 

  رديف
تاريخ 

ماه  روز  بستانکار   بدهکار عطف شرح
موجودی نقد ــ بانک۱۱۳

تعهد اعضا
سرمايه

۱  نقدى 
 

ـــ
تأسيس شرکت با پرداخت   ۳

 ۴/٠۰۰/٠٠٠
۸/٠۰۰/٠٠٠

۱۲/٠۰۰/٠٠٠

هزينه هاى تأسيس۲۴۳
حساب هاى پرداختنى(فرهادی)

بابت ثبت شرکت

۵٠٠/٠٠٠
۵٠٠/٠٠٠

حساب هاى پرداختنى(فرهادی)۳۷۳
                 موجودی نقد ــ بانک

پرداخت هزينه هاى تأسيس

۵٠٠/٠٠٠
۵٠٠/٠٠٠

سرمايه۴۱۱۳
موجودی نقد ــ بانک

تعهد اعضا
انصراف سه نفر از داوطلبان عضويت در تعاونى

       ۳/٠٠٠
۱/٠٠٠
۲/٠٠٠



١٤٠

ـ   ٨   ــ افزايش سرمايۀ شرکت هاى تعاونى  ٢ـ
شرکت  جديد،  اعضاى  قبول  با  و  است  متغّير  و  نامحدود  سرمايه  اعضا،  ورود  محدوديت  عدم  به علت  تعاونى،  شرکت هاى  در 

مى تواند سهام جديد صادر نمايد. افزايش سرمايه در اين گونه شرکت ها به شکل هاى زير امکان پذير مى باشد: 
١ــ افزايش سرمايه از طريق صدور سهام جديد به ارزش اسمی

٢ــ افزايش سرمايه از طريق افزايش ارزش اسمى سهام 
۳ ــ صدور سهام جديد جهت افزايش سرمايه با تجديد ارزيابى شرکت (به ارزش روز)

۴ ــ افزايش سرمايه از محل سود تقسيم نشده سنوات قبل و حساب هاى اندوخته 
ـ     ٨    ــ افزايش سرمايه از طريق صدور سهام جديد: با ورود اعضاى جديد، سرمايه شرکت تغيير مى کند. از اين رو،  ١ــ٢ـ
شرکت طبق اساس نامٔه خود و اجراى تشريفات قانونى و دعوت مجمع عمومى فوق العاده، نسبت به افزايش سرمايه اقدام خواهد کرد و 

براى اعضاى جديد، سهام جديد مطابق سهام قبلى صادر خواهد نمود. 
مثال نمونه ٣: شرکت تعاونى دانش آموزان، در تاريخ ٢/١/** ١٣ با سرمائه اوليه ده ميليون ريال منقسم به ده هزار سهم يک  هزار 
ريالى به ثبت رسيده است. سرمايه شرکت پس از اجراى تشريفات قانونى و بر اساس تصميمات مجمع عمومى به مبلغ ١٥/٠٠٠/٠٠٠ 

ريال منقسم به ١٥/٠٠٠ سهم با نام يک  هزارريالى افزايش يافته است.
مطلوبست: ثبت حسابدارى اين افزايش سرمايه. (در صورتى که کل افزايش سرمايه نقدًا تأمين شده باشد.)

دفتر روزنامه شرکت تعاونی دانش آموزان

  رديف
تاريخ 

  بستانکار   بدهکار عطف شرح
  ماه  روز

موجودی نقد ــ بانک
سرمايه

ثبت افزايش سرمايه از طريق صدور ۵/٠٠٠ سهم
جديد يک هزار ريالى 

۵/٠۰۰/٠٠٠
۵/٠۰۰/٠٠٠

ـ    ۸   ــ افزايش سرمايه از طريق افزايش ارزش اسمى سهام: در برخى مواقع، سهامداران شرکت به منظور افزايش  ٢ــ٢ـ
سرمايه تصميم مى گيرند، ارزش اسمى سهام را افزايش دهند و به اين طريق با آوردٔه نقدى، منابع مالى شرکت را افزايش دهند. 

هزار  شش  به  منقسم  ريال   ٦/٠٠٠/٠٠٠ اوليه  سرمائه  با   ٢/١/** ١٣ تاريخ  در  همکاران،  تعاونى  شرکت   :٤ نمونه  مثال 
سهم يک هزار ريالى از سوى دو هزار نفر از اعضا تشکيل و در حال حاضر کل سرمايه شرکت نقدًا پرداخت شده است. مجمع 
عمومى فوق العاده شرکت، تصميم گرفته است که به منظور توسعه عمليات شرکت و تأمين وجوه نقد، سرمايه شرکت را از طريق 
افزايش بهاى هر سهم به ٢/٠٠٠ ريال، افزايش دهد. اگر کلئه اعضا، در مهلت مقرر نسبت به واريز حق السهم خود اقدام نموده 

باشند مطلوبست: ثبت حسابدارى مربوط 
 ١/٠٠٠ = ١/٠٠٠ - ٢/٠٠٠ اضافه ارزش هر سهم 
  ٦/٠٠٠/٠٠٠ = ٦/٠٠٠ *  ١/٠٠٠ کل افزايش سرمايه 



١٤١

دفتر روزنامه شرکت تعاونی همکاران

 شرحتاريخ   رديف
 

بستانکار بدهکارعطف
ماه روز

موجودی نقد ــ بانک
سرمايه

واريز اعضا بابت مابه التفاوت ارزش اسمى سهام جديد

۶/٠۰۰/٠٠٠
۶/٠۰۰/٠٠٠

ـ   ۸    ــ صدور سهام جديد جهت افزايش سرمايه با تجديد ارزيابى شرکت (به ارزش روز): شرکت هاى موفق،  ٣ــ٢ـ
مى شوند.  آن ها  سهام  خريد  به  عالقه مند  نيز  اشخاص  ساير  که  به طورى  مى گيرند  قرار  مردم  توجه  مورد  خود به خود  تشکيل،  از  پس 
بديهى است زمانى که اعضاى جديدى بخواهند وارد شرکت شوند بايد بابت خريد هر سهم، مبلغى بيش از مبلغ قديم پرداخت نمايند. اين 
مبلغ همانطورى که قبالً توضيح داده شد همان سرقفلى ست اّما از آنجا که در شرکت هاى تعاونى، حساب سرقفلى وجود ندارد افزايش 
سرمايه اى که از محل تجديد ارزيابى دارايى هاى خالص شرکت صورت مى گيرد در حسابى به نام «تجديد ارزيابى» منعکس مى شود که 

اين حساب متعلق به «اعضاى تعاونى و غيرقابل تقسيم» مى باشد. 
الزم به ذکر است  که در فروش يا واگذاری سهام جديد در شرکت تعاونی براساس ارزش روز می بايستی که ارزش روز هر سهم 

به صورت زير محاسبه گردد:
   بدهی های تجديد ارزيابی شده - دارايی های تجديد ارزيابی شده                                    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ارزش روز هر سهم
     تعداد کل سهام موجود                                                             

تذکر اين نکته ضروری است که منظور از تعداد کل سهام موجود اين است که اگر تعدادی از اعضا از عضويت در 
شرکت تعاونی انصراف داده و سهام خود را به شرکت باز پس داده باشند، تعداد اين گونه سهام را از کل سهام شرکت کسر 

نماييم.
مثال نمونه ٥: سرمائه شرکت تعاونى روناک، ٩ ميليون ريال منقسم به ٩ هزار سهم يک هزار ريالى ست. اين شرکت در سال 
جارى، ٣٠٠ سهم به ارزش روز به اعضاى جديد واگذار نموده است. در صورتى که ارزيابى روز دارايى ها و بدهى هاى شرکت به ترتيب 
٩٥/٠٠٠/٠٠٠ ريال و ٦٨/٠٠٠/٠٠٠ ريال باشد. مطلوبست:اوالً تعيين ارزش روز هر سهم. ثانياً ثبت حسابدارى مربوط در دفتر 

روزنامه 

 ٢٧/٠٠٠/٠٠٠ = ٦٨/٠٠٠/٠٠٠ -  ٩٥/٠٠٠/٠٠٠  اضافه ارزش دارايى هاى خالص 
 ٣/٠٠٠ = ٩/٠٠٠ ÷ ٢٧/٠٠٠/٠٠٠ ارزش روز هر سهم 
 ٩٠٠/٠٠٠ = ٣٠٠ *  ٣/٠٠٠ ارزش روز سهام جديد 
 ٣٠٠  * ۱/٣٠٠/٠٠٠ = ٠٠٠ ارزش اسمى سهام جديد 



١٤٢

دفتر روزنامه شرکت تعاونی روناک

  بستانکار   بدهکار عطفشرح تاريخ   رديف
ماه  روز

موجودی نقد ــ بانک
تجديد ارزيابى

سرمايه
بابت فروش ۳۰۰ سهم به ارزش روز

۹۰٠/٠٠٠
۶۰٠/٠٠٠
۳۰٠/٠٠٠

ـ   ۸    ــ افزايش سرمايه از محل سود تقسيم نشده و حساب هاى اندوخته:  ممکن است به هر دليلى، بر اساس تصميم  ٤ــ٢ـ
ارکان صالحيت دار شرکت تعاونى، مقرر گردد که مانده يا بخشى از حساب اندوخته ها (قانونى يا احتياطى) بابت افزايش سرمايه در نظر 
۱  اندوخته قانونى تحت شرايطى قابل انتقال به حساب سرمايه مى باشد اّما 

گرفته شود. گفتنى ست که در شرکت هاى تعاونى حداکثر  ۲ـــ 
در مورد اندوختٔه احتياطى يا عمومى، محدوديتى وجود ندارد. 

مثال نمونه ٦: شرکت تعاونى پديده، با سرمائه اوليه ٥ ميليون ريال منقسم به ٢/٥٠٠ سهم دو هزار ريالى با نام، که کل سرمايه 
پرداخت شده، تأسيس شده است. مانده حساب هاى اندوخته قانونى و اندوختٔه عمومى شرکت در ٨٠/٢/٣١ به ترتيب معادل ٨/٠٠٠/٠٠٠ 
و ١١/٠٠٠/٠٠٠ ريال مى باشد. طبق تصميم مجمع عمومى فوق العاده شرکت مذکور، مقرر گرديده است افزايش سرمايه اى معادل ١٥ 
۱  اندوختٔه قانونى و کل اندوختٔه احتياطى صورت گيرد. گفتنى ست که قيمت اسمى و قيمت روز سهام يکسان 

ميليون ريال از محل  ۲ـــ 
است. مطلوبست: ثبت حسابدارى مربوط و محاسبٔه تعداد سهام جديد هر عضو.

دفتر روزنامه شرکت تعاونی پديده

  بستانکار   بدهکار عطف شرحتاريخ   رديف
     ماه  روز

اندوخته قانونى۱۳۱۳
اندوخته عمومى

سرمايه
۱  اندوخته قانونى و 

 
ـــ
افزايش سرمايه از محل  ۲

اندوخته عمومى

 ۴/٠۰۰/٠٠٠
۱۱/٠۰۰/٠٠٠

۱۵/٠۰۰/٠٠٠

 ٧/٥٠٠ = ٢/٠٠٠÷ ١٥/٠٠٠/٠٠٠ سهم جديد 
 ٣ = ٢/٥٠٠÷ ٧/٥٠٠ سهم هر يک از اعضا 

با اين افزايش سرمايه هر يک از اعضا به نسبت هر يک سهم قديم، سه سهم جديد به دست مى آورند. 
بسيارى اوقات مشاهده مى شود که شرکت ها به منظور تأمين مالى و نيازهاى ضرورى، از تقسيم سود خوددارى مى نمايند تا بعدها 



١٤٣

در شرايط مناسبى بر اساس تصميم ارکان صالحيت دار شرکت، آن را به حساب افزايش سرمايه سهامداران منظور نمايند. در واقع با 
اين عمل از يک طرف از کاهش نقدينگى شرکت جلوگيرى مى شود (چون سود تقسيم نمى شود و وجه آن در شرکت باقى مى ماند) و از 

طرف ديگر، با تبديل آن به افزايش سرمايه، بدون اين که سهامداران وجه ديگرى به شرکت آورند سرمائه آن ها افزايش مى يابد. 
مثال نمونه ٧: شرکت تعاونى پسته کاران، با سرمائه اوليه ٣٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال منقسم به ٥/٠٠٠ سهم با نام ٦/٠٠٠ ريالى تأسيس 

شده است. مانده حساب هاى اندوخته و سود تقسيم نشده شرکت عبارت اند از: 
١٦/٠٠٠/٠٠٠ ريال  ــ اندوخته قانونى 
٢٥/٠٠٠/٠٠٠ ريال  ــ اندوخته احتياطى 
٢٧/٠٠٠/٠٠٠ ريال         ــ سود تقسيم نشده 

٦٨/٠٠٠/٠٠٠ ريال   

 سهامداران شرکت تصميم دارند سرمائه شرکت را معادل ٦٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال از محل اندوخته ها و سود تقسيم نشده افزايش 
دهند. چنانچه تشريفات قانونى اين عمل صورت گرفته باشد مطلوبست: اوالً، ثبت حسابدارى مربوط، در ثانى، تعيين سهم هر يک از 

اعضا در اين افزايش سرمايه. 
۱  اندوخته قانونى قابل انتقال به حساب سرمايه نيست.

حل: همان طورى که مى دانيد بيش از  ۲ـــ 
 (١٦/٠٠٠/٠٠٠  * ۱

  ٦٠/٠٠٠/٠٠٠ = ٢٧/٠٠٠/٠٠٠ + ٢٥/٠٠٠/٠٠٠ + (  ۲ـــ 
 ١٠/٠٠٠ = ٦/٠٠٠ ÷ ٦٠/٠٠٠٠/٠٠٠ سهم جديد 
 ٢ = ٥/٠٠٠ ÷ ١٠/٠٠٠ به هر يک از اعضاى قديم دو سهم جديد مى رسد. 

دفتر روزنامه شرکت تعاونی پسته کاران

  رديف
تاريخ                       

بستانکاربدهکارعطفشرح
ماه  روز

اندوخته قانونى۱
اندوخته احتياطى
سود تقسيم نشده
سرمايه

افزايش سرمايه از محل  اندوخته ها و سود تقسيم نشده

 ۸/٠۰۰/٠٠٠
۲۵/٠۰۰/٠٠٠
 ۲۷/٠۰۰/٠٠٠

۶۰/٠۰۰/٠٠٠

 يادآورى: در اين مثال، فرض بر اين بوده که قيمت روز و قيمت اسمى سهام يکسان مى باشد. 
 مثال نمونه ٨: سرمائه شرکت تعاونى زعفران کاران از ٣/٠٠٠ سهم دو هزار ريالى با نام تشکيل شده که کّل آن نقدًا پرداخت 
گرديده است. شرکت در سال ** ١٣، تعداد ٥/٠٠٠ سهم جديد صادر و به اعضا واگذار نمود. اگر ارزش روز هر سهم ٤/٥٠٠ ريال 

باشد، مطلوبست: ثبت عمليات حسابدارى مربوط با مفروضات زير 
۱ اندوختٔه قانونى تأمين شده باشد. 

١ــ افزايش سرمايه از محل  ۲ـــ 



١٤٤

٢ــ افزايش سرمايه از محل سود تقسيم نشده صورت گرفته باشد. 
۱ اندوخته قانونى (معادل ٧/٥٠٠/٠٠٠ ريال) و مابقى از محل سود تقسيم نشده تأمين گرديده باشد. 

٣ــ افزايش سرمايه از محل   ۲ـــ 
 ٢٢/٥٠٠/٠٠٠ = ٤/٥٠٠ *  ٥/٠٠٠ ارزش روز سهم 
 ١٠/٠٠٠/٠٠٠ = ٢/٠٠٠ *  ٥/٠٠٠ بهاى اسمى سهام 

 حل ١ــ
دفتر روزنامه شرکت تعاونی زعفران کاران

  رديف
تاريخ                       

بستانکاربدهکارعطفشرح
ماه  روز

اندوخته قانونى۱
سرمايه

تجديد ارزيابی
بابت صدور ۵/٠٠٠ سهم جديد به ارزش روز از محل 

اندوختٔه قانونی

٢٢/٥٠٠/٠٠٠
١٠/٠٠٠/٠٠٠
١٢/٥٠٠/٠٠٠

 حل ٢ــ
دفتر روزنامه شرکت تعاونی زعفران کاران

  رديف
تاريخ                       

بستانکاربدهکارعطفشرح
ماه  روز

سود انباشته۱
سرمايه

تجديد ارزيابی

٢٢/٥٠٠/٠٠٠
١٠/٠٠٠/٠٠٠
١٢/٥٠٠/٠٠٠

 حل ٣ــ 
دفتر روزنامه شرکت تعاونی زعفران کاران

  رديف
تاريخ                       

بستانکاربدهکارعطفشرح
ماه  روز

سود انباشته۱
اندوخته قانونی

سرمايه
تجديد ارزيابی

١٥/٠٠٠/٠٠٠
٧/٥٠٠/٠٠٠

١٠/٠٠٠/٠٠٠
١٢/٥٠٠/٠٠٠

يادآورى: عموماً به جاى استفاده از حساب سود تقسيم نشده و يا مانده سود و زيان سنواتى، عنوان سود (زيان) انباشته به کار 
مى رود.



١٤٥

ـ    ۸   ــ کاهش سرمايه  ٣ـ
 با توجه به تعريف شرکت هاى تعاونى، کاهش سرمايه در اين شرکت ها به دو دليل صورت مى گيرد: 

١ــ کاهش سرمايه به دليل کاهش اعضا (خروج اعضا يا فوت برخى از آن ها) 
٢ــ کاهش سرمايه به علت زيان وارده 

ـ   ۸   ــ کاهش سرمايه به دليل کاهش اعضا: هرگاه يک يا چند نفر از اعضاى تعاونى، به هر دليلى (اخراج، استعفا،   ١ــ٣ـ
فوت) از شرکت خارج شوند بديهى است که معادل سرمايه آنان، سرمايه شرکت کاهش يابد. بر اساس قانون شرکت هاى تعاونى، چنانچه 
عضوى از شرکت خارج شود بايد سهام نامبرده به قيمت روز ارزيابى و به او يا ورثه اش پرداخت شود. براى ارزيابى سهام شرکت، از 
روش هاى متفاوتى استفاده مى شود که خارج از موضوع اين درس مى باشد. اّما به طور عمومى، کلئه دارايى هاى غيرنقدى از سوى 
کارشناس رسمى دادگسترى ارزيابى و بدهى هاى شرکت نيز محاسبه و کسرى ذخاير مربوط نيز در حساب ها منعکس مى گردد سپس، 

تفاوت دارايى با بدهى به عنوان ارزش روز شرکت اعالم مى شود. 
 مثال نمونه ٩: شرکت تعاونى ماهى گيران شمال با سرمايه ٢٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال منقسم به ٢٠/٠٠٠ سهم با نام يک هزار ريالى که 
تماماً تأديه شده، تأسيس گرديده است. سه سال پس از تأسيس، ٨ نفر از اعضا که هر يک داراى ٥ سهم بوده اند از شرکت خارج شده اند. 
اگر سهام مذکور در زمان خروج اعضا بالفاصله به مبلغ ۸٠/٠٠٠ ريال به اعضاى جديد واگذار شده باشد و چنانچه در زمان خروج اين 

اعضا، دارايى هاى شرکت به قيمت ۸٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال و بدهى هاى آن ۴٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال ارزيابى شده باشد، مطلوبست: 
اوالً حق السهم اعضا خروجى 

ثانياً ثبت حسابدارى عمليات مربوط 
 ٨٠/٠٠٠/٠٠٠ - ۴٤٠/٠٠٠/٠٠٠ = ٠/٠٠٠/٠٠٠ ارزش روز سهام 
 ٢/٠٠٠ = ٢٠/٠٠٠÷ ٤٠/٠٠٠/٠٠٠ ارزش روز هر سهم 
 ٤٠ = ٥ *  ٨ تعداد سهام خروجى 
 ٤٠/٠٠٠ = ١/٠٠٠ *  ٤٠ ارزش اسمى سهام اعضاى خروجى 
 ٨٠/٠٠٠ = ٢/٠٠٠ *  ٤٠ ارزش روز سهام اعضاى خروجى 

دفتر روزنامه شرکت تعاونی ماهی گيران شمال

  رديف
تاريخ                       

بستانکاربدهکارعطفشرح
ماه  روز

۱

۲

سرمايه
تجديد ارزيابی

موجودی نقد ــ بانک
موجودی نقد ــ بانک

سرمايه
تجديد ارزيابی

٤٠/٠٠٠
٤٠/٠٠٠

٨٠/٠٠٠
٨٠/٠٠٠

٤٠/٠٠٠
٤٠/٠٠٠

مثال نمونه ۱۰: خانم پايدار با در دست داشتن ٩ سهم به قيمت اسمى هر سهم ٥/٠٠٠ ريال با نام کالً پرداخت شده، سهامدار 
شرکت تعاونى معلمان مى باشد. او با فروش سهام خود به قيمت ٥٠/٠٠٠ ريال از شرکت خارج گرديده است. شرکت، سهام مذکور را 



١٤٦

به قيمت ٦٠/٠٠٠ ريال به آقاى فرهادى واگذار نموده است. مطلوبست: ثبت حسابدارى عمليات مربوط 

دفتر روزنامه شرکت تعاونی معلمان

  رديف
تاريخ                       

بستانکاربدهکارعطفشرح
ماه  روز

سرمايه۱
تجديد ارزيابی

موجودی نقد ــ بانک
خروج خانم پايدار از شرکت

٤٥/٠٠٠
٥/٠٠٠

٥٠/٠٠٠

بانک (نقد)۲
سرمايه

تجديد ارزيابی
ورود آقای فرهادی به شرکت

۶۰/۰۰۰
۴۵/۰۰۰
۱۵/۰۰۰

سال  آبان  اول  در  است.  شده  تشکيل  ريالى   ١٠/٠٠٠ سهم   ۱/٥٠٠ از  ايثار  توزيع  تعاونى  شرکت  سرمائه  نمونه١۱۱:  مثال   
جارى، يکى از اعضا فوت کرده است. ورثٔه وى که ٧ نفراند متقاضى عضويت در تعاونى گرديده اند. با توجه به واجد شرايط بودن ورثه 
۱  ارزش اسمى آن بايد در 

و وجود ظرفيت تعاونى، با تقاضاى آنان موافقت گرديد. بر طبق اساس نامه حداقل ٣ سهم پذيره نويسى و  ۳ـــ 
موقع پذيره نويسى واريز گردد اگر ورثه طبق اساس نامه وجه مذکور را به حساب بانک واريز نموده باشند، مطلوبست:

 ثبت حسابدارى الزم و سرمائه جديد شرکت تعاونى 
حل: 

٧ نفر عضو جديد، بايد تعداد سهام ٦ عضو را پذيره نويسى نمايند زيرا يک نفر از آنان به جاى عضو متوفى قرار مى گيرد و الزامى 
به پذيره نويسى ندارد. 

۶* ۱۰/۰۰۰ * ۱
۶۰/۰۰۰= ۳*   ۳ـــ  ۱  وجه سهام خود واريز نمودند 

مبلغى که اعضاى جديد بابت  ۳ـــ 
 ۶*۱۰/۰۰۰*۳=۱۸۰/۰۰۰ افزايش سرمايه 
(۱/٥٠٠*۱۰/۰۰۰)+۱۸۰/۰۰۰=۱۵/۱۸۰/۰۰۰ سرمايه جديد شرکت تعاونى 

دفتر روزنامه شرکت تعاونی ايثار

  رديف
تاريخ                       

بستانکاربدهکارعطفشرح
ماه  روز

موجودی نقد ــ بانک
تعهد اعضا

سرمايه
بابت تأديه و تعهد ۱۸ سهم توسط ورثٔه عضو متوفی

٦٠/٠٠٠
١٢٠/٠٠٠

١٨٠/٠٠٠

۱ــ مثال برگرفته از کتاب حسابدارى شرکت هاى تعاونى زنده ياد خانم فريده پور رضوان روح است.
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اگر در مثال فوق، سهام به ارزش روز به ورثه واگذار گردد و دارايى هاى شرکت بر طبق ارزيابى بالغ بر ٢٦/٠٠٠/٠٠٠ ريال و 
۱ ارزش آن را در موقع پذيره نويسى بايد به حساب 

بدهى هاى آن ٨/٠٠٠/٠٠٠ ريال باشد که اعضا بايد حداقل ٣ سهم را پذيره نويسى و   ۳ـــ 
بانک واريز نمايند، حل مسئله به صورت زير خواهد بود: 

 ٨ - ٢٦/٠٠٠/٠٠٠/۰١٨/٠٠٠/٠٠٠ = ٠٠/٠٠٠ مابه التفاوت دارايى ها و بدهى هاى ارزيابى شده 
 ١٨/۰١٢/٠٠٠ = ١/٥٠٠÷ ٠٠/٠٠٠ ارزش روز هر سهم 
۶ * ۱۲/۰۰۰*۳ *  ۱

۷۲/۰۰۰=   ۳ـــ  ۱  وجه سهام خود واريز نمودند. 
مبلغى که اعضاى جديد بابت  ۳ـــ 

 ١٤٤/٠٠٠ = ٧٢/٠٠٠  - ٢١٦/٠٠٠ = ٣ *  ١٢/٠٠٠  * ٦ تعهد اعضا 
 ١٨٠/٠٠٠ = ٣  *١٠/٠٠٠  * ٦ افزايش سرمايه 
١٨٠/٠٠٠ + ١٠/٠٠٠  * ١/٥٠٠ = ۱۵/١٨٠/٠٠٠ سرمايه جديد شرکت تعاونى 

 ٣٦/٠٠٠ = ١٨٠/٠٠٠- ٢١٦/٠٠٠ مابه التفاوت ارزش بازار و ارزش اسمى 
دفتر روزنامه شرکت تعاونی ايثار

  رديف
تاريخ                       

بستانکاربدهکارعطفشرح
ماه  روز

موجودی نقد ــ بانک
تعهد اعضا

سرمايه
تجديد ارزيابی

بابت تأديه و تعهد ۱۸ سهم توسط ورثٔه عضو متوفی به 
ارزش روز

٧٢/٠٠٠
١٤٤/٠٠٠

١٨٠/٠٠٠
٣٦/٠٠٠

ـ    ۸    ــ کاهش سرمايه به علت زيان: اگر بر اثر زيان هاى وارده، حداقل نصف سرمائه شرکت از بين برود با تصويب   ٢ــ٣ـ
مجمع عمومى فوق العاده، سرمايه شرکت با رعايت تساوى حقوق صاحبان سهام، کاهش مى يابد. 

 مثال نمونه ١۲: سرمائه شرکت تعاونى توزيع همکاران از ٢/٠٠٠ سهم ٣/٠٠٠ ريالى تشکيل شده است و ماندٔه حساب زيان 
سنواتى ٣/٥٠٠/٠٠٠ ريال است با تصويب مجمع عمومى فوق العاده مقرر گرديد سرمائه شرکت به مبلغ سرمائه موجود کاهش يابد.

توضيح: ديدگاه حسابدار اين شرکت آن است که مانده حساب سود و زيان را به حساب سود و زيان انباشته منتقل مى کند.
 مطلوبست: ثبت حسابدارى مربوط 

حل: 
 ٦/٠٠٠/٠٠٠ = ٣/٠٠٠  * ٢/٠٠٠ سرمايه قبل از کاهش 
  ٣/٥- ٦/٠٠٠/٠٠٠۰٢/٥٠٠/٠٠٠ = ٠/٠٠٠ سرمايه پس از کاهش 

  رديف
تاريخ                       

بستانکاربدهکارعطفشرح
ماه  روز

سرمايه۱
سود و زيان انباشته

٣/٥٠٠/٠٠٠
٣/٥٠٠/٠٠٠
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سرمايه
 (١)                     ٣/٥٠٠/٠٠٠ 
مانده پايان دوره      ٢/٥٠٠/٠٠٠

 م       ٦/٠٠٠/٠٠٠ 

٦/٠٠٠/٠٠٠                              ٦/٠٠٠/٠٠٠            
مانده سرمايه    ٢/٥٠٠/٠٠٠

ـ     ٨     ــ تقسيم سود در شرکت هاى تعاونى  ٤ـ
 تقسيم سود يا زيان، در شرکت هاى تعاونى، تابع مقررات خاص شرکت هاى مذکور مى باشد. به موجب قانون بخش تعاونى اقتصاد 
جمهورى اسالمى، سود خالص شرکت ها و اتحاديه هاى تعاونى پس از اعمال مقررات مربوط به ماليات در هر سال مالى به ترتيب زير 

تقسيم مى شود. 
١ــ از حداقل پنج درصد (٥٪) به باال با تصويب مجمع عمومى به عنوان ذخيرهٔ قانونى به حساب ذخيرهٔ قانونى منظور مى شود. 

آخر  سال  سه  سرمايه  معدل  چهارم  يک  ميزان  به  مذکور  درآمدهاى  از  حاصل  ذخيره  کل  مبلغ  که  زمانى  تا  قانونى  ذخيرٔه  مبلغ 
شرکت نرسيده باشد الزامى ست. تعاونى ها مى توانند تا حداکثر يک دوم ذخيرٔه قانونى را براى افزايش سرمايه خود به کار ببرند.(منظور 

قانونگذار، از ذخيره قانونى همان «اندوختٔه قانونى» است).  
٢ــ حداکثر پنج درصد از سود خالص به عنوان اندوختٔه احتياطى به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومى به حساب 

مربوط منظور مى گردد و نحؤه مصرف آن با تصويب مجمع عمومى است. 
٣ــ چهار درصد از سود خالص به عنوان حق تعاون و آموزش، به صندوق تعاون واريز مى گردد. 

٤ــ درصدى از سود براى پاداش به اعضا (شاغل در تعاونى)، کارکنان، مديران و بازرسان، به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب 
مجمع عمومى، تخصيص داده مى شود. 

٥ ــ پس از کسر موارد باال، سود خالص به ترتيبى که در اساس نامه و شرايط ضمن عقد پذيرفته مى شود تقسيم مى گردد.
تذکر: در شرکت هاى تعاونى توزيع، پس از وضع کسور مقرر در قانون از سود خالص، بخشى از سود به عنوان مازاد برگشتى 
و به نسبت ميزان معامالت اعضا با شرکت بين آنان تقسيم و بخشی ديگر از مازاد برگشتی که حاصل از معامالت با غيراعضا می باشد، 

تحت عنوان اندوخته عمومی نگهداری شده و سپس بقيه سود بين کليه اعضا و به نسبت سهام آنان توزيع مى گردد. 

ـ    ٨    ــ حسابدارى تقسيم سود در شرکت هاى تعاونى  ٥   ـ
در شرکت های تعاونی نياز به تذکر می باشد که بعضی از شرکت تعاونی ها (تعاونی توليد) معاف از پرداخت ماليات هستند.

چنانچه شرکت معاف از پرداخت ماليات نباشد (تعاونی توزيع که فروش آزاد هم دارد) به سود عملکرد شرکت ٪٢٥ ماليات تعلق 
گرفته و از سود خالص کسر می گردد. سپس از سود خالص پس از کسر ماليات کسورات الزم کسر شده و مابقی سود در صورت 

تصويب مجمع عمومی عادی بين اعضا توزيع می گردد البته بدون کسر ماليات.
براى اعمال مقررات خاص شرکت هاى تعاونى در مورد تقسيم سود (در صورت وجود) و کسور قانونى، به شرح زير عمل مى شود: 

١ــ حساب خالصه سود و زيان بدهکار و معادل آن، حساب تقسيم سود و زيان، بستانکار مى شود. 
 ۲ــ ماليات شرکت موضوع ماده ١٠٥ قانون ماليات هاى مستقيم اعمال مى شود.
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٣ــ کلئه کسور قانونى يا تکليفى (مصوبات مجمع) در حساب تقسيم سود به ترتيب زير منعکس مى گردد.  
٤ــ انعکاس ٥٪ از سود خالص به عنوان اندوختٔه قانونى با تصويب مجمع عمومى شرکت با توجه به قانون شرکت هاى تعاونى که 

۱  معدل سرمايه سه سال آخر شرکت باشد و بيش از آن، اختيارى است. 
٥   ــ انعکاس اندوختٔه احتياطى يا اندوختٔه عمومى در حساب تقسيم سود در صورت تصويب مجمع عمومى اشعار مى دارد ميزان کل اندوخته قانونى بايد معادل  ۴ـــ 

٦  ــ احتساب ٤٪ سود خالص شرکت به عنوان حق تعاون و آموزش که بايد به حساب صندوق تعاون واريز شود. 
٧ ــ تخصيص درصدى از سود يا مبلغى به عنوان پاداش اعضاى هيئت مديره و کارکنان و بازرسان با تصويب مجمع عمومى 

٨   ــ پس از انجام بندهاى ٢/١ تا ٢/٥، باقيمانده وجوه تقسيم سود به عنوان سود سهامداران تلقى مى شود که مشمول ماليات 
به نرخ مقرر در قانون ماليات هاى مستقيم مى گردد و خالص آن بين سهامداران قابل توزيع و پرداخت مى باشد. ثبت عمليات فوق در دفتر 

روزنامٔه شرکت تعاونى، به شرح جدول زير خواهد بود: 
دفتر روزنامه شرکت تعاونی …

  رديف
تاريخ 

بستانکار بدهکار عطفشرح   ماه  روز
خالصه سود و زيان۱۲۹۱۲

                 تقسيم سود و زيان
*

*
تقسيم سود و زيان۲/۱

ذخيره ماليات بر درآمد
احتساب ۲۵٪ ماليات شرکت

*
*

تقسيم سود و زيان۲/۲
                   اندوخته قانونى

بابت احتساب ۵٪ به عنوان اندوخته قانونى

*
*

تقسيم سود و زيان۲/۳
                 اندوخته احتياطى

احتساب… درصد سود به عنوان اندوخته احتياطى

 *
*

تقسيم سود و زيان۲/۴
                 صندوق تعاون

احتساب ۴٪ سود به عنوان حق تعاون و آموزش

*
*

تقسيم سود و زيان۲/۵
                   پاداش پرداختنى

احتساب… درصد پاداش مديران ــ کارکنان و بازرسان

*
*

تقسيم سود و زيان۲/۶
                 سود سهام پرداختنى
انتقال سود به حساب سهامداران

*
*

البته بايد به ياد داشت که همه عمليات فوق را مى توان با چند ثبت روزنامه مرکب در دفاتر به شرح صفحه بعد ثبت نمود.
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دفتر روزنامه شرکت تعاونی …

  رديف
     تاريخ                       

  بستانکار   بدهکار عطفشرح 
  ماه  روز

خالصه سود و زياناسفند۱۲۹
تقسيم سود و زيان

*********
*********

تقسيم سود و زياناسفند۲۲۹
ذخيرٔه ماليات بر درآمد

اندوختٔه قانونى
اندوختٔه احتياطى
صندوق تعاون

پاداش پرداختنى
سود سهام پرداختنى

*********
*
*
*
*
*
*

مثال ۱ــ شرکت تعاونى توزيع کارکنان دولت داراى ۵۰۰ سهم ۲۰/۰۰۰ ريالى است که ۴۵۰/٠۰۰ ريال آن در تعهد اعضا 
مى باشد. سود خالص شرکت قبل از کسر ماليات در سال ۱*۱۳ بالغ بر ۲/٠۰٠/۰۰۰ ريال مى باشد. تصميمات زير مورد تصويب مجمع 

عمومى قرار  گرفت:
الف) ۵ درصد سود خالص به  عنوان اندوخته قانونى در نظر گرفته شود با توجه به اين که ماندٔه اندوخته قانونى به ميزان يک چهارم 

معدل سرمايه سه سال اخير شرکت نرسيده است. 
ب) ۵ درصد از سود خالص به  عنوان اندوخته احتياطى منظور گردد. 

پ) ۱۵ درصد از سود به عنوان پاداش به مديران و بازرسان اختصاص يابد. 
ت) سود پس از کسر وجوه فوق به نسبت سهام بين اعضا تقسيم مى گردد.

مطلوبست: ثبت هاى حسابدارى مربوطه و نمايش حساب تقسيم سود در دفتر کل و تعيين سود هر سهم

۲/٠۰٠/۰۰۰  * ۲۵
  ____

۱۰۰  =    ۵۰۰/۰۰۰ ماليات بردرآمد شرکت 

۲/٠۰٠/۰۰۰ -   ۵۰۰/۰۰۰ =   ۱/۵۰۰/۰۰۰ سود خالص پس از کسر ماليات 

۱/۵۰۰/۰۰۰  *  ۵   ____
۱۰۰  =    ۷۵/۰۰۰ اندوختٔه قانونى 

۱/۵۰۰/۰۰۰  * ۵   ____
۱۰۰   =    ۷۵/۰۰۰ اندوختٔه احتياطى  

۱/۵۰۰/۰۰۰   *  ١٥
   ____

۱۰۰  =    ۲۲۵/۰۰۰ پاداش مديران و بازرسان 

۱/۵۰۰/۰۰۰   *  ٤   ____
۱۰۰  =    ۶۰/۰۰۰ حق تعاون 

۱/۵۰۰/۰۰۰ -  ( ۷۵/۰۰۰+  ۷۵/۰۰۰+  ۲۲۵/۰۰۰+     ۶۰/۰۰۰ ) =  ۱/۰۶۵/۰۰۰ باقيمانده سود 
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۱/۰۶۵/۰۰۰÷    ۵۰۰ =   ۲/۱۳۰ سود هر سهم 

دفتر روزنامه شرکت تعاونی کارکنان دولت

  رديف
تاريخ 

بستانکار بدهکارعطف شرح
ماه  روز

۱

۲

۲۹

۲۹

۱۲

۱۲

خالصه سود و زيان
                      تقسيم سود و زيان
انتقال سود به حساب تقسيم سود

تقسيم سود و زيان
                      ماليات بر درآمد
                      اندوختٔه قانونى

                     اندوختٔه احتياطى
                      صندوق تعاون

                     پاداش پرداختنى
                     سود سهام پرداختنى

۲/۰۰۰/٠٠٠

۲/۰۰۰/٠٠٠

۲/۰۰۰/٠٠٠

۵۰۰/٠٠٠
۷۵/٠٠٠
۷۵/٠٠٠
۶۰/٠٠٠
۲۲۵/٠٠٠
۱/۰۶۵/٠٠٠

تقسيم سود و زيان
 ٢/٠٠٠/٠٠٠               ٢/٠٠٠/٠٠٠       

 ١ــ شرکت تعاونى عبارتست از: 
الف) شرکت هايى که با رعايت قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسالمى مصوب ١٣٧٠ تشکيل و به ثبت 

رسيده باشند. 
ب) شرکتى است از اشخاص حقيقى يا حقوقى که طبق قانون تجارت تشکيل مى شود. 

ج) يکى از شرکت هاى سهامى مى باشد. 
د) هيچ کدام از موارد باال

 ٢ــ انواع شرکت هاى تعاونى کدامند؟ 
ج) تعاونى هاى چند منظوره الف) تعاونى هاى توليد  

پرسش های چهار گزينه ای
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د) همه موارد فوق ب) تعاونى هاى توزيع  
 ٣ ــ عضويت در تعاونى مخصوص 

ج) اشخاص حقيقى و حقوقى  الف) اشخاص حقيقى  
ب) اشخاص حقوقى   د) هيچکدام

 ٤ ــ هر تعاونى وقتى ثبت و تشکيل مى شود که: 
الف) حداقل  ٣٥٪ سرمايه آن تأديه شده باشد.

۱ سرمايه آن تأديه و در مواردى  که به   صورت نقدى و جنسى باشد تقويم و تسليم شده باشد.
ب) حداقل    ۳ـــ 

ج) حداقل ٥٠٪    سرمايه آن تأديه و پرداخته شده باشد.
د) هيچکدام

 ٥     ــ تعداد اعضاى شرکت هاى تعاونى بايد حداقل: 
الف) هفت نفر باشد  ج) دو يا چند نفر باشد

د) همه موارد باال ب) بيش از هفت نفر باشد 
 ٦  ــ در شرکت هاى تعاونى سرمايه شرکت

ج) حداقل يک ميليون ريال الف) نامحدودست 
د) هيچکدام از موارد باال ب) محدودست 

٧ــ انتقال سهام در شرکت هاى تعاونى
ج) با رضايت طرفين امکانپذيرست الف) با موافقت هيئت مديره امکانپذيرست 

د) همه موارد باال ب) به غير عضو مجاز نمى باشد 
٨     ــ موارد انحالل شرکت هاى تعاونى: 

الف) تصميم مجمع عمومى فوق العاده، افزايش تعداد اعضا از حد نصاب، انقضاى مدت شرکت 
ب) تصميم مجمع عمومى، توقف فعاليت شرکت بيش از يکسال

ج) ورشکستگى، تصميم مجمع عمومى فوق العاده، انقضاى مدت شرکت، کاهش تعداد اعضا از حد نصاب 
د) همه موارد باال 

٩ ــ در افزايش سرمايه شرکت هاى تعاونى چنانچه سهام به قيمت روز به اعضا واگذار شود که بيش از قيمت 
اسمى باشد، مابه التفاوت مربوطه به چه حسابى بستانکار مى شود؟ 

ج) تجديد ارزيابى  الف) سرمايه اعضا 
د) الف و ب  ب) بانک 

١٠ ــ چنانچه افزايش سرمايه در شرکت تعاونى از طريق تجديد ارزيابى باشد، مابه التفاوت مربوطه به چه حسابى 
منظور مى شود؟ 

ج) الف و ب  الف) بستانکار اندوخته تجديد ارزيابى  
د) هيچکدام از موارد باال  ب) بدهکار اندوخته تجديد ارزيابى  
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 ١ــ سرمائه شرکت تعاونى توزيع بابکان از ٢٠٠ سهم ١٠/٠٠٠ ريالى تشکيل شده است شرکت مذکور ١٠٠ 
عضو دارد اخيرًا حداقل سهام هر عضو ٥ سهم تعيين شده است لذا هر عضو بايد ٣ سهم جديد را پذيره نويسى نمايد و 

۱ بهاء آن را نقدًا به حساب بانک واريز کند و بقئه وجه را در سال بعد پرداخت نمايد. 
حداقل    ۳ـــ 

مطلوبست: ثبت هاى حسابدارى الزمه و ماندٔه حساب سرمايه پس از افزايش آن. 
٢ ــ سرمائه شرکت تعاونى توزيع پارچه فروشان از ٥٠٠ سهم ١٥/٠٠٠ ريالى تشکيل شده است ارکان صالحيت دار 
شرکت تصويب نمودند ٦٠ نفر عضو جديد سهام صادرٔه شرکت را به ارزش اسمى خريدارى نمايند بر طبق اساس نامٔه 
۱  وجه سهام را به حساب بانک واريز نمايند ٣٠ نفر از اعضاى جديد هر يک ٣ سهم 

شرکت تعاونى اعضا بايد حداقل  ۳ـــ 
۱ وجه آن را به 

به حساب بانک پرداختند ٢٠ نفر از آنان ٤ سهم را پذيره نويسى و   ۳ـــ  را پذيره نويسى و وجه آن را کالً 
۱  وجه آن را به بانک پرداختند.

بانک واريز نمودند بقيه آنان ٣ سهم را پذيره نويسى و   ۳ـــ 
مطلوبست: ثبت هاى حسابدارى و تعيين سرمائه جديد شرکت.

ارکان  است  شده  تشکيل  ريالى   ١٥/٠٠٠ سهم   ٦٠٠ از  دوان  روستائيان  توزيع  تعاونى  شرکت  سرمايه  ٣ ــ 
صالحيت دار شرکت به منظور توسعه عمليات شرکت ارزش اسمى سهام را به مبلغ ٢٥/٠٠٠ ريال تصويب نمودند و کلئه 

اعضا ظرف مهلت دو ماهٔه تعيين شده مابه التفاوت ارزش اسمى جديد و قديم سهام خود را پرداخت نمودند. 
مطلوبست: ثبت حسابدارى و تعيين سرمائه جديد شرکت. 

٤ ــ سرمايه شرکت تعاونى توزيع ايران پويا از ٨٠٠ سهم ٣/٠٠٠ ريالى تشکيل شده است شرکت ٢٠٠ سهم 
صادر و به ارزش روز به اعضا جديد و قديم شرکت نقدًا واگذار نمود اگر ارزش ارزيابى دارايى ها و بدهى هاى شرکت 

به ترتيب ٢٥/٠٠٠/٠٠٠ و ١٧/٠٠٠/٠٠٠ ريال باشد.
مطلوبست: تعيين ارزش روز هر سهم و ثبت حسابدارى افزايش سرمايه. 

٥   ــ سرمايه شرکت تعاونى توزيع دانشجو از ۳/٠٠٠ سهم ١/٠٠٠ ريالى تشکيل شده است شرکت اخيرًا ٣٠٠ 
سهم صادر و به اعضا واگذار نمود اگر ارزش روز هر سهم با توجه به ارزيابى دارايى ها و بدهى ها ١/٥٠٠ ريال باشد. 

مطلوبست: ثبت هاى حسابدارى تحت هر يک از شرايط مستقل زير: 
الف) افزايش سرمايه از محل اندوخته قانونى تأمين شود. 
ب) افزايش سرمايه از محل سود تقسيم نشده تأمين شود. 

٦   ــ سرمائه شرکت تعاونى توزيع صنايع پتروشيمى از ۴/٠٠٠ سهم ١٥/٠٠٠ ريالى تشکيل شده است در پايان 
خرداد سال جارى يکى از اعضا که ١٢٠ سهم داشت استعفا نمود بدين لحاظ دارايى ها و بدهى هاى شرکت مورد تجديد 
ارزيابى قرارگرفت که به موجب آن دارايى ها بالغ بر ١٥٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال و بدهى ها ٧٥/٠٠٠/٠٠٠ ريال ارزيابى گرديد 

و در پايان آبان سال جارى طلب وى تماماً پرداخت گرديد. 
مطلوبست : ثبت هاى حسابدارى و تعيين سرمائه شرکت پس از خروج عضو مستعفى. 

٧ ــ سرمائه شرکت تعاونى توزيع روناک از ۵/٠٠٠ سهم ١١/٠٠٠ ريالى تشکيل شده است و ماندٔه حساب زيان 

مسائل
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سنواتى ٤/٥٠٠/٠٠٠ ريال است با تصويب مجمع عمومى فوق العاده مقرر گرديد سرمائه شرکت به مبلغ زيان سنواتى 
کاهش يابد.

مطلوبست: ثبت حسابدارى مربوطه و تعيين سرمائه جديد شرکت. 
٨      ــ سرمائه شرکت تعاونى توزيع لوازم يدکى خودرو از ١٥٠ سهم ١٢/٠٠٠ ريالى تشکيل شده است شرکت 
مذکور ٥٠ عضو دارد اخيرًا حداقل سهام هر عضو ٥ سهم تعيين شده است لذا هر عضو بايد ٢ سهم جديد را پذيره نويسى 

۱  بهاء آن را نقدًا به حساب بانک واريز کند و بقئه وجه را در سال بعد پرداخت نمايد. 
نمايد و حداقل  ۳ـــ 

مطلوبست: ثبت هاى حسابدارى الزمه و ماندٔه حساب سرمايه پس از افزايش آن 
صالحيت دار  ارکان  است  شده  تشکيل  ريالى   ١٥/٠٠٠ سهم   ٤٠٠ از  ورزشکاران  تعاونى  شرکت  سرمائه  ٩ ــ 
شرکت تصويب نمودند ٦٠ نفر عضو جديد سهام صادرٔه شرکت را به ارزش اسمى خريدارى نمايند بر طبق اساسنامٔه 
۱ وجه ٣ سهم را به حساب بانک واريز نمايند ٣٠ نفر از اعضا جديد هر يک ٣ سهم 

شرکت تعاونى اعضا بايد حداقل   ۳ـــ 
۱  وجه آن را به 

را پذيره نويسى و وجه آن را کالً به حساب بانک پرداختند ٢٠ نفر از آنان ٤ سهم را پذيره نويسى و   ۳ـــ 
۱  آن را به بانک پرداختند.

بانک واريز نمودند بقئه آنان ٣ سهم پذيره نويسى و وجه   ۳ـــ 
 مطلوبست: ثبت هاى حسابدارى و تعيين سرمائه جديد شرکت

١٠ ــ سرمايه شرکت تعاونى چند منظوره امير از ٣٠٠ سهم ٣٠/٠٠٠ ريالى تشکيل شده است ارکان صالحيت دار 
شرکت به منظور توسعه عمليات شرکت ارزش اسمى سهام را به مبلغ ٥٠/٠٠٠ ريال تصويب نمودند و کلئه اعضا ظرف 

مهلت دو ماهٔه تعيين شده مابه التفاوت ارزش اسمى جديد و قديم سهام خود را پرداخت نمودند. 
مطلوبست: ثبت حسابدارى و تعيين سرمائه جديد شرکت. 

١١ ــ سرمايه شرکت تعاونى توليدى دوچرخه سازان از ٥٠٠ سهم ٥٠/٠٠٠ ريالى تشکيل شده است شرکت ٢٠٠ 
سهم صادر و به ارزش روز به اعضا جديد و قديم شرکت نقدًا واگذار نمود اگر ارزش ارزيابى دارايى ها و بدهى هاى 

شرکت به ترتيب ١٥/٠٠٠/٠٠٠ و ٧/٠٠٠/٠٠٠ ريال باشد.
مطلوبست: تعيين ارزش روز هر سهم و ثبت حسابدارى افزايش سرمايه. 

١٢ ــ سرمايه شرکت تعاونى فرزانه از ۱/٠٠٠ سهم ١/٠٠٠ ريالى تشکيل شده است شرکت اخيرًا ٣٠٠ سهم 
صادر و به اعضا واگذار نمود اگر ارزش روز هر سهم با توجه به ارزيابى دارايى ها و بدهى ها ١/٣٠٠ ريال باشد.

مطلوبست: ثبت هاى حسابدارى تحت هر يک از شرايط مستقل زير: 
الف) افزايش سرمايه از محل اندوخته قانونى تأمين شود. 
ب) افزايش سرمايه از محل سود تقسيم نشده تأمين شود. 

١٣ ــ سرمايه شرکت تعاونى مشارکت از ٥٠٠ سهم ٢٠/٠٠٠ ريال تشکيل شده است در اول مهر ماه  * * ١٣ 
شرايط  واجد  به  توجه  با  گرديدند  تعاونى  در  عضويت  متقاضى  بودند  نفر   ٦ که  وى  ورثٔه  مى نمايد  فوت  اعضا  از  يکى 
را  سهم   ٥ حداقل  بايد  اعضا  اساس نامه  برطبق  نمود  موافقت  آنان  عضويت  با  تعاونى  شرکت  ظرفيت،  وجود  بودن و 
۱  ارزش روز سهام را در موقع پذيره نويسى به حساب بانک واريز نمايند اگر دارايى هاى شرکت برطبق 

ارزيابى بالغ بر ٢٠/٠٠٠/٠٠٠ و بدهى ها ٨/٠٠٠/٠٠٠ ريال باشد و ورثه طبق اساس نامه وجه الزم را به  حساب بانک پذيره  نويسى و   ۳ـــ 
واريز نموده باشند.

مطلوبست: ثبت حسابدارى و سرمائه جديد شرکت تعاونى.
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١٤ ــ سرمائه شرکت تعاونى دوانيان از ٤٠٠ سهم ١٥/٠٠٠ ريالى تشکيل شده است در پايان مهر * * ١٣ يکى 
از اعضا که ٢٠ سهم داشت استعفا نمود بدين لحاظ دارايى ها و بدهى هاى شرکت مورد تجديد ارزيابى قرارگرفت که 
به موجب آن دارايى ها بالغ بر ١٥/٠٠٠/٠٠٠ ريال و بدهى ها ٦/٠٠٠/٠٠٠ ريال ارزيابى گرديد و در پايان آبان * * ١٣ 

طلب وى تماماً پرداخت گرديد.
مطلوبست: ثبت هاى حسابدارى و تعيين سرمائه شرکت پس از خروج عضو مستعفى 

١٥   ــ سرمائه شرکت تعاونى روستاييان دوان از ٥٠٠ سهم ١٠/٠٠٠ ريالى تشکيل شده است و ماندٔه حساب 
زيان سنواتى ٢/٦٠٠/٠٠٠ ريال است با تصويب مجمع عمومى فوق العاده مقرر گرديد سرمائه شرکت به مبلغ سرمائه 

موجود کاهش يابد.
مطلوبست: ثبت حسابدارى مربوطه و تعيين سرمائه جديد شرکت.

١٦  ــ در شرکت تعاونى مصرف دوان، طبق اساس نامه ارزش اسمى هر سهم ١٠/٠٠٠ ريال و حداقل سهام براى 
هر عضو ٢ سهم تعيين شده است و تعداد اعضا ٩٨ نفر مى باشد اطالعات زير در پايان بهمن * * ١٣ از دفتر سهام شرکت 
استخراج گرديده: ٤٦ عضو داراى ٢ سهم ــ٢١ عضو داراى ٤ سهم ــ ١٢ عضو داراى ١٠ سهم و ١٩ عضو داراى 

١٥ سهم که سهام مذکور تماماً پرداخت شده اند. 
مجمع عمومى فوق العاده در اول اسفند ماه * * ١٣ تشکيل و طى آن تصميمات ذيل اتخاذ گرديد: 

الف) تعداد حداقل سهام هر عضو ٥ سهم تعيين شده 
ب) ٥٠٪  ارزش اسمى سهام نقدًا و بقيه طى دو قسط هر سه ماه يکبار پرداخت شود.

تا اول مهرماه اعضا شرکت تعداد سهام خود را به حداقل مصوب رساندند. 
در تاريخ ١٥ مهرماه ١٠ نفر از اعضا که داراى ٥٨ سهم تمام پرداخته شده بودند از عضويت در شرکت انصراف 
دادند بدين لحاظ دارايى ها و بدهى ها به ترتيب ١٨/٠٠٠/٠٠٠ و ٩/١٢٠/٠٠٠ ريال ارزيابى گرديدند در تاريخ ٢٠ مهرماه 
١٦ عضو شرکت ٣٤ سهم جديد را به ارزش روز پذيره نويسى خريدارى و مبلغ تعيين شده را طبق اساس نامه به حساب 

بانک واريز نمودند. 
مطلوبست: ثبت عمليات حسابدارى، تعيين سرمايه قديم و جديد شرکت و ماندٔه حساب تعهد اعضا پس از 

انجام ثبت هاى مذکور.
۱۷ــ شرکت تعاونی کشت و صنعت شمال با سرمايه ای معادل ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال شامل ۱۲/۰۰۰ سهم با نام 

ده هزار ريالی در تاريخ ۲/۱/**۱۳ تأسيس گرديد و فعاليت های زير را انجام داد.
۱  سرمايه خود را به حساب جاری شرکت 

۲/۱ــ کليه سهام داران که هر يک مالک ۱۲ سهم می باشند معادل  ۳ـــ 
واريز نموده و مابقی سرمايه در تعهد آنان می باشد.

۳/۱ــ هزينه های  تأسيس شرکت به مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال توسط يکی از مؤسسان پرداخت شد.
تسليم  بهره  بدون  ماه  سه  سفتٔه  آنان  پرداختی  معادل  و  داده  انصراف  عضويت  از  اعضا  از  نفر   ۲۰۰ ۵/۱  ــ 

گرديد.
به طور  شرکت  مديره  هيئت  اعضای  انتخاب  و  اساس نامه  تصويب  و  مؤسس  عمومی  مجمع  تشکيل  با  ۶/۱  ــ 

رسمی تشکيل گرديد.



١٥٦

۸/۱   ــ کلئه اعضا تعهدات خود را انجام داده و وجوه الزم را به حساب شرکت واريز نمودند.
۸/۵   ــ دارندگان اسناد پرداختنی با مراجعه به شرکت طلب خود را وصول نمودند.

مبلغ  به  دارايی هـا  که  نمـود  ارزيـابی  را  شرکت  بـدهی های  و  دارايـی هـا  تـاريخ  ايـن  در  شرکت  ۹/۱ــ 
۱۷۴/۰۰۰/۰۰۰ ريال و بـدهی ها بـه مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال ارزيـابی شد و کليه سهام انصرافی را بـه ارزش روز به 

فروش رساند.
۹/۱۵ــ بدهی مربوط به هزينه های تأسيس پرداخت شد.

مطلوبست: ثبت فعاليت ها در دفتر روزنامه عمومی شرکت تعاونی.
١٨ــ سرمايه شرکت تعاونی توزيع کارکنان آموزش و پرورش شهر تهران از ۹۰۰/۰۰۰ سهم با نام يکصد هزار 

ريالی تشکيل شده است و طبق اساسنامه تقسيمات زير از ۰/۱ سود انجام خواهد شد:
١ــ ماليات بر عملکرد شرکت ٪٢٥ سود خالص می باشد.

٢ــ اندوختٔه قانونی معادل ٪٨ سود خالص می باشد.
٣ــ اندوختٔه قانونی معادل ٪٥ سود خالص است.

٤ــ حق تعاون و آموزش معادل ٪٤ سود خالص است.
٥ ــ پاداش پرداختنی به مديران و اعضای هيئت مديره معادل ٪١٠ سود خالص است.

٦ ــ سود سهام پرداختنی برای اعضا معادل ٪٦٠ کل سود خالص است.
٧ــ سود سهام به صورت نقدی بين اعضای سهام دار توزيع گردد.

چنانچه سود عملکرد سال مالی شرکت تعاونی معادل مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال باشد.
مطلوبست:

١ــ ثبت رويدادهای مربوط به تقسيم سود و زيان در دفاتر شرکت تعاونی.
٢ــ ثبت پرداخت سود به اعضای شرکت تعاونی

٣ــ محاسبه سود متعلقه به هر سهم.
١٩ــ سرمايه شرکت تعاونی توزيع کارکنان سازمان بنادر و کشتيرانی مرکب از ۱۰۰/۰۰۰ سهم با نام ده هزار 

ريالی است. طبق اساسنامه تصميمات زير برای تقسيم سود انجام می پذيرد:
١ــ اندوختٔه قانونی و اندوختٔه احتياطی و حق تعاون طبق حداقل قانونی لحاظ گردد.

٢ــ پاداش پرداختنی مديران و اعضای هيئت مديره معادل ٪١٤ سود لحاظ گردد.

٣ــ سود سهام پرداختنی برای اعضا (سهام داران) معادل ٪٥٠ سود منظور گردد.
٤ــ سود سهام پرداختنی بين اعضا (سهام داران) به صورت نقدی توزيع گردد.

اگر سود خالص شرکت قبل از کسر ماليات معادل مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال باشد.
مطلوبست:

١ــ ثبت رويدادهای مربوط به تقسيم سود و زيان در دفاتر شرکت تعاونی.
٢ــ ثبت پرداخت سهم سود نقدی بين اعضا.

٣ــ محاسبه سود تعلق گرفته به هر سهم.
٢٠ــ سرمايه شرکت تعاونی توليدی صيادان (معاف از پرداخت ماليات) مرکب از ۲۰۰/۰۰۰ سهم با نام ده هزار 
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ريالی می باشد و طبق اساسنامه از سود شرکت عوامل زير کسر می گردد:
١ــ اندوختٔه قانونی معادل ٪٩ سود خالص است.

٢ــ اندوختٔه احتياطی معادل ٪٣ سود خالص است.
٣ــ اندوختٔه توسعه و تکميل معادل ٪٢ سود خالص است.

٤ــ حق تعاون و آموزش طبق قانون اعمال می گردد.
٥ ــ پاداش پرداختنی مديران و اعضای هيئت مديره معادل ٪١٢ سود خالص منظور گردد.

٦ ــ معادل ٪٦٠ سود خالص جهت سود سهام پرداختنی به اعضا منظور گردد.
٧ــ سود سهام پرداختنی به صورت نقدی به اعضا پرداخت گردد.

اگر سود خالص دوره مالی معادل ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال باشد.
مطلوبست:

١ــ ثبت رويدادهای مربوط به تقسيم سود و زيان در دفاتر شرکت تعاونی.
٢ــ ثبت پرداخت سود سهام به اعضا.

٣ــ محاسبه سود هر سهم.
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پيوست شماره ۱

شرکت نامه شرکت تضامنی
ماده ۱ــ نام شرکت: شرکت تضامنی …………………………

ماده۲ــ نوع شرکت: …………………………
ماده ۳ــ موضوع شرکت: …………………………

ماده ۴ــ مرکز اصلی شرکت: …………………………
هيئت مديره می تواند مرکز شرکت را به هر کجا که صالح و مصلحت بداند منتقل و يا شعبی تأسيس نمايد.

ماده ۵  ــ مدت شرکت: …………………………
بصورت نقدی پرداخت شده و سرمايه غيرنقدی که  ماده ۶  ــ سرمايه شرکت: سرمايه شرکت مبلغ …………… که تماماً 

معادل مبلغ …………… ريال است تقديم و تسليم شده است. (طبق ماده ۱۱۸)
ماده ۷ــ تابعيت شرکت: …………………………

ماده ۸   ــ سهم الشرکه شرکا: …………………………
ماده ۹ــ مديران شرکت: اداره امور شرکت به عهده ……………… نفر خواهد بود و مدت مديريت آنان …………… 

سال است اولين مديران شرکت عبارتند از: ……………………………………………………
کليه قراردادها و اوراق تعهدآور و اوراق بهادار اعم از چک سفته و اعتبارات بانکی و اسناد مالی و غيره با امضای مدير عامل 

و يک نفر ديگر از مديران متفقاً با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
ماده ۱۰ــ مسئوليت مديران: حدود مسئوليت مدير يا مديران به تصريح ماده ۱۲۱ قانون تجارت همان است که در ماده ۵۱ 

مقرر شده است.
نماينده قانونی و تام االختيار شرکت بوده و بدون اجازه نامه مخصوص  ماده ۱۱ــ اختيارات مديران: مديران شرکت متفقاً 
می توانند در تمام امور شرکت از هر قبيل اعم از انجام تشريفات قانونی، حفظ اموال و تنظيم فهرست دارايی رسيدگی به حساب ها و 
پيشنهاد سود قابل تقسيم ساالنه، قبول و واگذاری نمايندگی امضای دفاتر اسناد رسمی، تعيين وکيل يا حق توکيل ولو کرارًا استخدام 
کارمند و اخراج آن، مشارکت با شخصيت های حقيقی و حقوقی و بانک ها، استقراض با رهن و بدون رهن، تعيين اعتبار وام دادن، وام 
گرفتن از بانک ها، اشخاص و شرکت ها و ادارات و افتتاح حساب های جاری و سپرده در کليه بانک ها و مؤسسات واردات و صادرات 

و خريد و فروش و توزيع کليه کاالهای مجاز
ماده ۱۲ــ انتقال سهم الشرکه: هيچ يک از شرکا نمی تواند سهم الشرکه خود را به ديگری منتقل کند مگر با رضايت تمام 

شرکا
ماده ۱۳ــ تغيير اساس نامه: هر نوع تغييری در مورد اين اساس نامه از قبيل ازدياد يا کسر کردن سرمايه، تغيير نام شرکت، 
قبول شريک يا شرکای جديد برای شرکت و به طور کلی هر گونه اصالحات و الحاقات مورد لزوم در مفاد اساس نامه با موافقت کليه 

شرکا امکان پذير است.
ماده ۱۴ــ سال مالی: سال مالی شرکت از اول فروردين هر سال شروع و در پايان اسفند همان سال پايان می يابد و اولين سال 

مالی شرکت از روز شروع به کار آن (تاريخ ثبت شرکت) آغاز و با پايان اسفند همان سال پايان می يابد.
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ماده ۱۵ــ ترتيب تقسيم سود شرکت: از کليه درآمد شرکت بدوًا تمام هزينه های اداری و انتفاعی و مصارف ضروری و 
حقوق کارکنان و استهالک اثاثيه و ماليات کسر و بقيه آن که سود ويژه است پس از وضع ۵٪ ذخيره احتياطی که برای جبران زيان های 

احتمالی درنظر گرفته می شود بقيه بين  شرکا به نسبت سهم الشرکه با توجه به ماده ۱۳۲ تقسيم خواهد شد.
ماده ۱۶ــ حق الزحمه مديران: مديران شرکت می توانند با موافقت شرکا همه ماهه حقوق خود را از صندوق شرکت دريافت 

و به هزينه قطعی شرکت منظور نمايند.
ماده ۱۷ــ مجامع عمومی شرکا اعم از عادی يا فوق العاده به وسيله دعوتنامه کتبی از طرف هر يک از مديران شرکت و ارسال 
آن از طريق پست سفارشی به نشانی شرکا و يا به وسيلٔه درج آگهی در يکی از جرايد کثيراالنتشار بعمل خواهد آمد فاصله دعوت از روز 

انتشار تا تشکيل جلسه ده روز خواهد بود.
ماده ۱۸ــ وظايف مجمع عمومی عادی به شرح زير می باشد:

الف) استماع گزارش هيئت مديره در امور مالی و ترازنامه ساليانه شرکت و تصويب آن
ب) تصويب پيشنهاد سود قابل تقسيم از طرف هيئت مديره

ج) تعيين خط مشی آينده شرکت و تصويب آن
د) انتخاب هيئت مديره و در صورت لزوم بازرس

ماده ۱۹ــ وظايف مجمع عمومی فوق العاده به قرار زير است:
الف) تغيير اساس نامه يا الحاق و يا حذف يا چند ماده اساس نامه

ب) تنظيم اساس نامه جديد يا تبديل نوع شرکت
ج) افزايش يا تقليل سرمايه شرکت با عنايت به ماده ۱۳۳ قانون تجارت

د) ورود شريک يا شرکای جديد به شرکت
ماده ۲۰ــ تصميمات مجامع عمومی طبق دستور ماده ۱۰۶ قانون تجارت معتبر و الزم االجرا خواهد بود.

ماده ۲۱ــ در صورت فوت يا محجوريت يکی از شرکا بقای شرکت موقوف به رضايت ساير شرکا و قائم مقام متوفی و يا قيم 
محجور و طبق دستور ماده ۱۳۹ و ۱۴۰ قانون تجارت خواهد بود.

ماده ۲۲ــ انحالل شرکت: شرکت مطابق ماده ۱۳۶ قانون تجارت منحل خواهد شد درصورتی که مجمع شرکا رأی به انحالل شرکت 
دهد يک نفر از بين شرکا و يا خارج از شرکت به سمت مدير تصفيه تعيين خواهد شد وظايف مدير تصفيه طبق قانون تجارت می باشد.

ماده ۲۳ــ اختالفات بين شرکا در رابطه با امور شرکت از طريق حکميت و داوری حل و فصل خواهد شد.
ماده ۲۴ــ موارد سکوت: درباره ساير موارد و موضوعاتی که در اين اساس نامه قيد و پيش بينی نشده طبق مقررات قانون 

تجارت رفتار خواهد شد.
ماده ۲۵ــ تصويب اساس نامه: اين اساس نامه در ۲۵ ماده تنظيم و با امضای شرکا در ذيل آن مورد تصويب و قبول شرکا 

واقع گرديده است.
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پيوست شماره ٢

اساسنامه
نام شرکت

مرکز اصلی شرکت
موضوع شرکت

مدت شرکت
اساس نامه مهمترين رکن شرکت سهامی و سندی است که شرکت فقط به آن بستگی دارد. کليه شرکت های سهامی اعم از شرکت 
سهامی عام يا شرکت سهامی خاص بايد دارای اساس نامه باشند. اساس نامه روابط شرکا با يکديگر و حدود اختيارات مجامع عمومی و 
هيئت مديره را تعيين و تکليف سود و زيان شرکت و مدت انحالل آن را معين می نمايد. اساس نامه تابع نظر مؤسسين و اکثريت دارندگان 

سهام است و قانون از لحاظ اهميت، مواردی را در آن ذکر کرده که در هر حال الزم الرعايه است.
به موجب ماده ۸ قانون اصالحی، اساس نامه بايد دارای موارد ذيل باشد:

نام شرکت
موضوع شرکت به طور صريح و منجر

مدت شرکت
مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن، اگر تأسيس شعبه مورد نظر باشد.

مبلغ سرمايه شرکت و تعيين مقدار نقد و غيرنقد آن به تفکيک.
تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آنها. در صورتی که ايجاد سهام موردنظر باشد تعيين تعداد و خصوصيات و امتيازات 

اين گونه سهام. 
تعيين مبلغ پرداخته شده هر سهم و نحوه مطالبه بقيه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن بايد مطالبه شود که به هر حال از پنج 

سال متجاوز نخواهد بود.
نحوه انتقال سهام با نام

طريقه تبديل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس
در صورت پيش بينی امکان صدور اوراق قرضه، ذکر شرايط و ترتيب آن.

شرايط و ترتيب افزايش و کاهش سرمايه شرکت.
مواقع و ترتيب دعوت مجامع عمومی.

مقررات راجع به حد نصاب الزم برای معتبر بودن تصميمات مجامع عمومی.
تعداد مديران و طرز انتخاب و مدت مأموريت آنها و نحوه تعيين جانشين برای مديرانی که فوت يا استعفا می کنند يا محجور يا 

معزول يا به جهات قانونی ممنوع می گردند.
طريقه شور و اخذ رأی و اکثريت الزم برای معتبر بودن تصميمات مجامع عمومی.

تعيين وظايف و حدود اختيارات مديران.
تعداد سهام تضمينی که مديران بايد به صندوق شرکت بسپارند.
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قيد اين که شرکت يک بازرس خواهد داشت يا بيشتر و نحوه انتخاب و مدت مأموريت بازرس.
تعيين آغاز و پايان سال مالی شرکت و موعد تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان و تسليم آن به بازرسان و به مجمع عمومی 

ساالنه.
نحوه انحالل اختياری شرکت و ترتيب تصفيه امور آن.

نحوه تغيير اساس نامه.
نام شرکت: شرکت بايد دارای نام مخصوصی باشد. زيرا ناميدن شرکت به نام شرکا به علت اين که مسئوليتی ندارند ممنوع 
است و چون هر شخص حقوقی مانند شخص طبيعی بايد دارای نام باشد تا تشخيص داده شود از اين جهت نام شرکت ضروری و از 

اقدامات اوليه است.
ذکر کلمه سهامی از اين جهت است که اشخاص مخصوصاً معامله کنندگان متوجه محدود بودن مسئوليت مديران بوده و بدانند 

که کسی ضمانت اضافه بر آنچه سرمايه شرکت است ننموده است.
در شرکت های سهامی عام کلمه عام و در شرکت های سهامی خاص کلمه خاص بالفاصله بعد از اسم و يا قبل از اسم شرکت 

اضافه می شود و علت آن هم تشخيص نوع شرکت سهامی برای مراجعه کنندگان است.
در بعضی از کشورها مانند انگلستان و آلمان شرکت به نام شريک مؤسس از لحاظ زحماتی که در تأسيس شرکت کشيده است با 

ذکر کلمه محدود که معرف محدوديت مسئوليت او است ناميده می شود. ولی در برخی از ممالک مانند فرانسه قيد آن ممنوع است.
نام شرکت ممکن است بستگی به موضوع شرکت داشته باشد، مانند شرکت سهامی عام پنبه ايران که برای خريد و فروش پنبه 
تشکيل شده است ممکن است نام ديگری باشد مانند شرکت سهامی عام تهران و نيز ممکن است به حروفی که به مناسباتی از موضوع 

شرکت اخذ شده ناميده می شود. مانند شرکت سهامی خاص ت.ث.ث.
نام تجارتی شرکت همان نام شرکت است بنابراين در صورتی که در محلی شرکتی به نامی تأسيس شده است نمی توان همان نام يا 

نامی که شباهت خيلی زيادی به آن دارد برای شرکت ديگر انتخاب نمود که باعث اشتباه مراجعه کنندگان باشد.
مرکز اصلی شرکت: مرکز اصلی شرکت يکی از مواردی است که بايد در اساس نامه نوشته شود و معموالً مجامع عمومی در 
آنجا منعقد و جلسات هيأت مديره در آنجا تشکيل می شود. مرکز شرکت را مجمع عمومی فوق العاده می تواند تغيير دهد. ما به قدر کافی 

در اين موضوع ذيل عنوان اقامتگاه اشخاص حقوقی بحث نموده ايم.
شرکتی که برای خريد  و فروش  موضوع شرکت: موضوع شرکت چيزی است که شرکت برای آن تأسيس شده است. مثالً 

چرم يا استخراج مس تشکيل شده عمل خريد و فروش چرم و يا استخراج مس موضوع شرکت است.
موضوع شرکت ممکن است به طور کلی باشد مانند معامالت صرافی و بانکی و يا عمل به خصوصی، مثل تجارت پارچه های 

ابريشمی ولی در هر حال بايد صريح و منجز باشد.
موضوع شرکت و همچنين جهت آن همان طوری که قبالً هم ذکر شد بايد مشروع و متضمن منافع عقاليی باشد واال از موارد 
ابطال شرکت خواهد بود. مثالً شرکتی که برای اداره قمارخانه تشکيل می شود، موضوع آن نامشروع است و يا اگر شرکتی به جهت 
تغيير مسير رودخانه ها بدون اين که برای زراعت يا اخذ منافعی باشد تشکيل گردد، چون متضمن منافع عقاليی نيست جهت آن صحيح 

نمی باشد.
مديران نمی توانند در عمل از حد موضوع شرکت تجاوز نمايند و در صورت تجاوز عمل آنها اثر قانونی ندارد و در صورت 

تفريط يا تعدی کليه مديران متضامناً مسئول خسارت صاحبان سهام می باشند.
در بعضی از کشورها مانند انگلستان موضوع شرکت را نمی توان تغيير داد. علماء حقوق تجارت انگلستان معتقدند شرکتی که 
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برای موضوع معينی مثالً پارچه بافی تشکيل شده، اگر موضوع آن تغيير داده شود، مثالً به استخراج معادن تبديل شود مسلماً شرکت 
ديگری خواهد بود که ارتباطی جز از لحاظ شرکا با شرکت اولی نخواهد داشت ولی قوانين ايران تغيير موضوع شرکت را منع ننموده 
و چون در مجمع عمومی فوق العاده مواد اساس نامه را می توان تغيير داد و موضوع شرکت هم جزئی از اساس نامه است از اين جهت 

تغيير آن اشکالی ندارد.
مدت شرکت: شرکت ممکن است برای مدت محدودی مثالً ۱۰ يا ۳۰ سال تشکيل شود و نيز ممکن است برای مدت نامحدودی 
باشد. در صورتی که برای مدت معين باشد بايد آن مدت معلوم گردد. و اثر آن اين است که با رسيدن تاريخ و انقضاء مدت، شرکت به 
خودی خود منحل و برچيده می شود ماده ۸۳ اصالحی هرگونه تغيير در مواد اساس نامه را در صالحيت مجمع عمومی فوق العاده قرار 
داده و مسلم است که مدت شرکت نيز يکی از مواد مذکور در اساس نامه است از اين جهت مجمع عمومی می تواند مدت را تمديد و يا 

اين که به مالحظاتی مدت شرکت را تقليل دهد.
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فرايند صدور مجوز فعاليت: «صرافی»
ارسال تقاضا به بانک مرکزی

بررسی تقاضا، ارسال فرم ها برای متقاضی و درخواست تکميل فرم ها و ارسال مدارک به بانک مرکزی

تکميل فرم ها، ارسال مدارک، فرم ها و اطالعات الزم به بانک مرکزی

اطالع به متقاضی جهت تکميل مدارکآيا مدارک تکميل است؟

نه

نه

نه

نه

نه

آری

آری

آری

آری
آيا متقاضی شرايط الزم را دارد؟

معرفی مديران پيشنهادی به حراست و اداره تشخيص هويت جهت تأييد صالحيت فردی

آيا صالحيت همه مديران تأييد شده است؟

معرفی مکاناطالع به متقاضی جهت معرفی مکان صرافی

استعالم از اداره نظارت بر مؤسسات پولی غيربانکی در مورد مکان صرافی

آيا مکان صرافی مورد تأييد قرار گرفته است؟

ارسال فرم اساس نامه و اطالع به متقاضی جهت بلوکه کردن ١٠٠٪ سرمايه

مسدود کردن ١٠٠٪ سرمايه نزد يکی از بانک های کشور و ارسال اساس نامه و نامه مسدودی به بانک مرکزی

هدف متقاضی به اداره ثبت برای ثبت شرکت به همراه اساس نامه ممهور به مهر اداره مطالعات و 
مقررات بانکی و ارسال رونوشت به متقاضی

ارسال آگهی ثبت شرکت ها، آگهی روزنامه رسمی (يا فيش واريزی بابت آگهی)، اساس نامه ممهور شده به مهر اداره ثبت و 
کپی برابر با اصل مدارک مالکيت محل اقامت شرکت به اداره مطالعات و مقررات بانکی

ارسال نامه رفع مسدودی به بانک مسدود کننده حساب بانکی

صدور مجوز فعاليت و رونوشت به مراجع ذيربط

ارسال نامه به متقاضی مبنی بر دارا نبودن شرايط 
الزم برای فعاليت صرافی

آيا مديران تأييد صالحيت شده حد 
نصاب الزم برای هيئت مديره را 

دارند.؟

آيا مديران جديد معرفی شده اند؟

معرفی مديران 
جديد به بانک

اطالع به متقاضی و درخواست معرفی مدير 
جديد بجای افراد رد صالحيت شده

اقدام متقاضی 

اقدام بانک مرکزی

پايان
راهنما

آری

نه

پيوست شماره ٣
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