نخستتین بار ،در سال  1384وبا ابالغ سیاست های کلی اصل  44قانون اساسی توسط مقام
معظم رهبری (مدظله العالی) از واژه

رونمایی شتتدب بموجب ستتیاست

های ابالغی مذکور ،مقرر شتد ،امکان تاستیت تعاونی های جدید در قالب شرکت سهامی

 انعطاف و تنوع در شیوه های افزایش سرمایه و توزیع سهام

عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین

 امکان حضور در بورس و استفاده از مزایای بازار سرمایه

میکند ،ایجاد شودب

 بهره گیری از روش های تامین مالی جدید

متعاقب آن ،در بهمن ماه  1386قانون "اجرای سیاست های کلی اصل  44قانون اساسی"
به تصتویب رستید و

 معافیت مالیاتی

بعنوان تعاونی جدید رسماً وارد ادبیات

 بیست درصد حمایت بیشتر از سایر بخش های اقتصادی

حقوقی کشور شدب

 عدم وجود محدودیت در جذب سرمایه خارجی
 تامین بخشی از سرمایه از طریق پذیره نویسی عمومی
 اعمال رای براساس میزان سهم
 امکان حضور در تمامی عرصه های اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه

مراجعه متقاضی به پايگاه اينترنتی دفتر تعاونی های خدماتی و دريافت دستورالعمل تشکیل و
مدارک مورد نیاز و مطالعه آن ها

ارائه مدارک به اداره تعاون ،کار ورفاه اجتماعی استان و درصورت تکمیل بودن صدور موافقتنامه
تشکیل تعاونی

تعیین نام ،اخذ مجوز فعالیت ،تعهد سرمايه و تهیه و تکمیل کلیه مدارک مورد نیاز توسط موسسین و

دريافت مجوزهای الزم از سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و انجام پذيره نويسی

تکمیل پذيره نويسی و برگزاری مجمع عمومی موسس ،اولین جلسه هیات مديره و
تعیین امضاء های مجاز

بررسی مدارک و درصورت تکمیل بودن ،ارسال به اداره ثبت شرکت
ها توسط اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی

تشکیل تعاونی سهامی عام
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برای کسب اطالعات بیشتر با اسکن بارکد زیر به پایگاه
اینترنتی دفتر تعاونیهای خدماتی وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی مراجعه و تمام اطالعات و مدارک الزم
را در آنجا مشاهده نمایید:

معاونت امور تعاون
دفتر تعاونی اهی خدماتی

https://icoop.mcls.gov.ir

