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بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

مديريت کل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
اداره مطالعات و مقررات بانکي

دستورالعمل اجرايي تأسيس ،فعاليت و نظارت بر
شرکتهاي تعاوني اعتبار

«بسمه تعالي»

دستورالعمل اجرايي تأسيس ،فعاليت و نظارت بر شرکتهاي تعاوني اعتبار

مقدمه:
به استناد قانون شرکتهاي تعاوني مصوب  ،1350/03/16قانون بخش

تعشاوني

اقتصاد جمهوري اسالمي ايران مصوب  ،1370/06/13قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي
مصوب  1383/10/23و آييننامههاي اجرايي آن« ،دستورالعمل اجرايي تأسييس ،فعالييت و

نظارت بر شرکتهاي تعاوني اعتبار» ،که از اين پس دستورالعمل ناميده ميششود بشه شششرح
ذيل به تصويب رسيد.

فصل اول – تعاريف:

ماده  -1در اين دستورالعمل عناوين ذيل در معاني مشروح بهکار ميروند:
 -1-1بانک مرکزي :بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛
 -2-1دستورالعمل :دستورالعمل اجرايي تأسيس ،فعاليت و نظارت بر شرکتهاي
تعاوني اعتبار؛
 -3-1وزارت تعاون :وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي؛
 -4-1اداره کل تعاون :اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعي استان؛
 -5-1دستگاه :وزارتخانهها ،سازمانها و يا ادارات تابعه وزارتخانه در اسشتانها و
يا شهرستانها /سازمانها ،نهادها ،شششرکتها و مؤسسششات دولتشي/
نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي /ششرکتهاي غيردولتشي سشهامي
عام و همچنشين ششرکتهاي سشهامي خشا

داراي حشداقل 100نفشر

کارمند /کارگر که از تاريخ تأسيس و فعاليت شرکتهاي سهامي عام و
خا

مذکور حداقل پنج سال سپري شده باشد؛
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 -6-1شرکت :شرکت تعاوني اعتبار کارمندي /کارگري و شرکت تعشاوني اعتبشار
صنفي؛
 -7-1شرکت تعاوني اعتبار کارمندي /کارگري :شرکتهاي تعاوني اعتباري که اعضشا
آن از مسششتخدمين ،بازنشسششتنان ،مستمريبنيشششران و حقششو بنيران
دستناههاي موضوع بند ( )5-1اين دستورالعمل ميباشند؛
 -8-1شرکت تعاوني اعتبار صنفي :شرکتهاي تعشاوني اعتبشاري کشه اعضشا آن از
صاحبان حرف داراي پروانه کسب از اتحاديه اصناف کشور ميباشند؛
 -9-1معرفينامه :معرفينامهاي که وزارت تعاون پششس از دريافششت و بررسششي
درخواسشت متقاضي ،اساسنامه پيشنهادي و سشاير مشدارم متقاضشي و
تطبيق موارد مذکور با قوانين و مقررات ذيربط ،صادر مينمايد؛
 -10-1اجازهنامه تأسيس :موافقت کتبي بانک مرکزي با ثبت شرکتتعاوني اعتبشار
کارمندي /کارگري در مرجع ثبتي؛
 -11-1اجازهنامه فعاليت :موافقت کتبي بانک مرکزي براي شروع يا ادامه فعاليشت
شرکت؛
 -12-1اجازهنامه تغييرات ثبتي :موافقت کتبي بانک مرکزي با ثبت تغييرات شرکت
در مرجع ثبتي.

فصل دوم – کليات:

ماده -2

تأسيس ،ثبت ،فعاليت و انحالل شرکت در چارچوب مفشاد ايشن دسشتورالعمل،
اساسنامه مورد تأييد بانک مرکزي ،مصوبات شوراي پول و اعتبشار و بخششنامه
هاي بانک مرکزي مجاز ميباشد.

ماده -3

از تاريخ الزماالجرا شدن اين دستورالعمل ،صشرف تأسشيس ششرکت تعشاوني
اعتبار کارمندي /کارگري مجاز است.

تبصره ي براي هر دستناه ،تأسيس بي

از يک شرکت تعاوني اعتبار کارمندي /کارگري

مجاز نميباشد.
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ماده -4

تأسيس و فعاليت شرکت صرف در حوزه جغرافيايي مورد تأييد بانک مرکزي که
در اساسنامه شرکت درج ميگردد ،مجاز ميباشد.

ماده -5

تأسيس شعبه توسط شرکت ممنوع است.

ماده -6

حداقل تعداد اعضاي شرکتهاي تعاوني اعتبار کارمندي /کارگري که از تشاريخ
الزماالجرا شدن اين دستورالعمل تأسيس ميشوند و فعاليت ميکنند؛  50نفشر
ميباشد.

ماده -7

عضويت اعضا در شرکت بايد در چارچوب اساسنامه مورد تأييد بانک مرکشزي
باشد.
از يک شرکت ممنوع است.

ماده -8

عضويت همزمان اعضا در بي

ماده -9

داشتن حداقل يک سهم براي هر يک از اعضاي شرکت الزامي است .حشداکرر
تعداد سهام براي هريک از اعضا در چارچوب اساسنامه شرکت خواهد بود.

ماده  -10اشخا

حقوقي نميتوانند تحت هيچ شرايطي به عضويت شرکت درآيند.

ماده  -11حداقل مبلغ سرمايه بشراي تأسشيس و فعاليشت ششرکت تعشاوني تشا  50نفشر،
500ميليون ريال ميباشد و به ازاي هر نفر عضو بيشتر مبلغ ده ميليون ريال به
سرمايه اضافه ميگردد.
تبصره  1ي مؤسسين موظفند قبل از ثبت ،حداقل سرمايه موضوع اين ماده را به صورت نقد
نزد يکي از مؤسسات اعتباري توديع نمايد.
تبصره  2ي بانک مرکزي در صورت لزوم نسبت به تغيير حداقل ميزان سرمايه شرکت اقدام
خواهد نمود.
ماده  -12سرمايه شرکت از طريق خريشد سهم توسط اعضا تأمين ميشود.
تبصره  1ي شرکت مجاز به دريافت حق عضويت از اعضا نميباشد.
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تبصره  2ي دستناه ميتواند بدون آنکه عضو باشد تا حداکرر  49درصد از سرمايه شرکت
تعاوني اعتبار کارمندي /کارگري را به منظور کمک در تأمين يا افزاي

سرمايه از

طريق کمک بالعوض تأمين نمايد.
ماده  -13اداره امور شرکت بر عهده هيأت مديرهاي اسشت کشه صشرف از ميشان اعضشاي
شرکت انتخاب ميگردند.
ماده  -14حداقل دو نفر از اعضاي هيأت مديره شرکت بايشد داراي مشدرم تحصشيلي در
مقطع کارشناسي يا باالتر باشند.
ماده  -15مديرعامل شرکت توسط هيأت مديره انتخاب ميگشردد و بايشد داراي حشداقل
مدرم تحصيلي در مقطع کارشناسي در يکي از رشتههاي بانکشداري ،اقتصشاد،
حقو  ،مديريت ،حسابداري و يا فناوري اطالعات باشد.
ماده  -16مديرعامل و اعضاي هيأت مديره شرکت نمشيتواننشد در بانشکهشا ،مؤسسشات
اعتباري غيربانکي ،صشندو هاي قرضالحسشنه و سشاير ششرکتهاي تعشاوني
اعتبار ،عهدهدار سمت عضو هيأت مديره يا هيأتعامل باشند.
ماده  -17نام شرکت بايد صرف دربرگيرنده نوع تعشاوني اعتبشار (صشنفي يشا کارمنشدي/
کارگري) و نام صنف يا دستناه متبوع اعضا باشد.
ماده  -18فعاليت شرکتهاي تعاوني اعتبار کارمنشدي /کشارگري صشرف در فضشاي اداري
دستناه ذيربط و فعاليت شرکتهاي تعاوني اعتبشار صشنفي موجشود صشرف در
فضاي اداري اتحاديه صنف ذيربط امکانپذير ميباشد.
ماده  -19هرگونه تغييرات ثبتي شرکت ،منوط به موافقت قبلي بانک مرکزي و اخذ اجشازه
نامه تغييرات ثبتي از آن بانک ميباشد.
ماده  -20نصب تابلو و هر نوع فعاليت تبليغاتي از طريشق رسشانههاي عمشومي و وسشايل
ارتباط جمعي و  ...مطلق ممنوع است.
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فصل سوم – شرايط و نحوه تأسيس شرکت:

ماده  -21تأسيس شرکت تعاوني اعتبار کارمندي /کارگري منوط به ارايه موافقشت کتبشي
دستناه ذيربط ،معرفينامه وزارت تعاون ،تأييشد اساسشنامه آن توسشط بانشک
مرکزي و دريافت اجازهنامه تأسيس از آن بانک ميباشد.
ماده  -22مؤسسين در حوزههايي که تأسيس شرکت تعاوني اعتبار کارمندي /کارگري در
آنها ،حسب مقررات موجود نيازمند موافقت مراجع ذيصالح از قبيل سشازمان
منطقه آزاد تجاري ش صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي ميباشد ،مکلفنشد موافقشت
کتبي مراجع مزبور را به انضمام ساير مدارم مورد نياز به بانک مرکشزي ارايشه
نمايند.
ماده  -23متقاضيان تأسيس شرکت تعاوني اعتبار کارمنشدي /کشارگري بايشد بشه همشراه
تقاضاي کتبي خود ،مدارم و اطالعات ذيل را از طريق وزارت تعاون و يشا اداره
کل تعاون به بانک مرکزي ارايه نمايند:
 -1-23موافقت کتبي دستناه ذيربط با تشکيل و تأمين محل فعاليشت تعشاوني
اعتبار؛
 -2-23معرفينامه وزارت تعاون با تأسيس تعاوني اعتبار؛
 -3-23گواهي واريز سرمايه اوليه؛
 -4-23اساسنامه پيشنهادي تعاوني اعتبار که در قالب فشرم اساسشنامه مشورد
تأييد بانک مرکزي تکميل شده است؛
 -5-23فرم تأييد شده از ناحيه دستناه ذيربط حاوي اسامي حداقل  50نفر از
داوطلبين عضويت در تعاوني (مؤسسين) و مشخصشات آنهشا از جملشه
مشخصات سجلي ،ميزان آورده ،وضعيت استخدامي و نوع ارتباط کاري
با دستناه ذيربط؛
 -6-23معرفينامه از مراجعي که تأسيس و فعاليت تعشاوني اعتبشار ،منشوط بشه
موافقت آنها ميباشد؛
 -7-23ساير مدارم و اطالعات ضروري به تشخيص بانک مرکزي.
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تبصره -اطالعات و مدارم مورد نياز جهت صدور معرفينامه موضوع بند ( )2-23اين ماده
توسط وزارت تعاون تعيين و اعالم ميشود.

فصل چهارم – اجازهنامههاي تأسيس و فعاليت:
ماده  -24بانک مرکزي پس از بررسي و تأييد مشدارم منشدرج در مشاده ( )23اقشدام بشه
صدور اجازهنامه تأسيس مينمايد.
ماده  -25مؤسسين موظفند پس از صدور اجازهنامه تأسيس ،حداکرر ظرف مشدت شش
ماه نسبت به ثبت شرکت تعاوني اعتبار کارمندي /کارگري در مرجع ثبتي اقدام
نمايند .در غير اين صورت ،اجازهنامه تأسيس از درجه اعتبار ساقط ميشود.
ماده  -26اجازهنامه تأسيس شرکت تعاوني اعتبار کارمندي /کشارگري صشرف بشه منظشور
انجام امور ثبتي صادر ميشود و شروع فعاليت آن منوط به کسشب اجشازهنامشه
فعاليت از بانک مرکزي ميباشد.
ماده  -27شرکت تعاوني اعتبار کارمندي /کارگري موظف است پس از ثبشت و تأسشيس،
حداکرر طي مدت ش

ماه از تاريخ ثبت ،نسبت به اخذ اجازهنامشه فعاليشت از

بانک مرکزي اقدام نمايد.
تبصره ي در صورتي که شرکت تعاوني اعتبار کارمندي /کارگري پس از گذشت ش

ماه از

تاريخ ثبت ،نسبت به اخذ اجازهنامه فعاليت از بانشک مرکشزي اقشدام ننمايشد و يشا
موجبات اخذ مجوز فعاليت از بانک مرکزي را فراهم نسازد؛ ضمن کأنلميکن تلقي
شدن اجازهنامه تأسيس و عدم صدور اجازهنامه فعاليت ،موظف بشه انحشالل آن در
چارچوب اساسنامه خود ميباشد.
ماده  -28بانک مرکزي پس از دريافت مدارم ذيل و نيز حصول اطمينان از انطبا آنهشا
با مقررات مربوط ،نسبت به صدور اجازهنامه فعاليت اقدام مينمايد:
 -1-28اساسنامه ثبت شده که کليه صفحات آن ممهور به مهشر بانشک مرکشزي،
وزارت تعاون و مرجع ثبتي گرديده است؛
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 -2-28آگهي ثبتي تأسيس شرکت در روزنامه رسمي يا رسيد روزنامشه رسشمي
مبني بر دريافت آگهي مزبور؛
 -3-28گواهي عدم سو پيشينه اعضا هيأت مديره و مديرعامل شرکت؛
 -4-28تأييديه صادره از ناحيه انجمن مرکزي نظشارت بشر انتخابشات تعاونيهشا
مبني بر صالحيت اعضاي هيأت مديره و مديرعامل شرکت؛
 -5-28ساير مدارم الزم.
تبصره ي اجازهنامه فعاليت براي بار اوّل با مدت اعتبار پنج سال صادر ميگشردد و پشس از
سپري شدن مدت مذکور و تأييد عملکرد شرکت توسط بانک مرکزي ،به صشورت
نامحدود صادر ميشود.
ماده  -29اجازهنامههاي صادره توسط بانک مرکزي به هيچ وجه و تحت هيچ عنوان قابل
انتقال به غير نميباشد.

فصل پنجم -شرايط و نحوه فعاليت شرکت:

ماده  -30شرکت مجاز به انجام فعاليت براي غير اعضاي خود نميباشد.
ماده  -31فعاليت شرکت منحصرًا دريافت سپرده ريالي از اعضا ،اعطاي تسهيالت ريشالي
به آنها ،دريافت وجوه اداره شده از اشخا

جهت اعطاي تسهيالت به اعضا

و نيز سرمايهگذاري در چارچوب مفاد اين دستورالعمل ميباشد.
ماده  -32شرکت صرف ميتواند نسبت به قبول سشپرده قششرضالحسششنه پشششسانداز
ريالي از اعضا اقدام نمايد.
تبصره ي شرکت مجاز به افتتاح حساب سپرده قرضالحسنه جاري و حسشابهاي مششابه
(حسابهايي که وجه آنها توسط اشخا

ثالث قابل دريافت باشد) براي اعضشا

نميباشد.
ماده  -33شرکت موظف است صرف در قالب عقد قرضالحسنه نسشبت بشه اعطشاي وام
ريالي به اعضاي خود اقدام نمايد.
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تبصره ي هيأت مديره شرکت موظف است در حسن اجراي قراردادهاي منعقده ايشن مشاده
اعم از نحوه مصرف و بازگشت وام اعطايي ،نظارت الزم و کافي را به عمل آورد.
ماده  -34شرکت موظف است درتوديع سشپرده قشانوني مطشابق ضشوابط اعالمشي بانشک
مرکزي ،اقدام نمايد.
ماده  -35مانشده وام اعطايي شرکت در هر زمان نبايشد از  12بشرابشر مجمششوع مانششده
حقو صاحبان سهام تجاوز نمايد.
ماده  -36حداکرر مجمشوع مانده وام اعطايي به هر عضشو و توسط هيأت مديره ششرکت
تعيين خواهد شد .در هر حال اين ميزان از پنج درصد مجموع حقشو صشاحبان
سهام شرکت تجاوز نخواهد کرد.
ماده  -37دريافت کارمزد وام بايد در چارچوب مقررات و ضوابط بانک مرکزي باشد.
ماده  -38سرمايهگذاريهاي شرکت صرف به خريد اورا مشارکت ،صکوم ،اورا خزانه
اسالمي و ساير اورا مشابه تضمين شده توسشط دولشت ،بانششک مرکششزي و
بانکهشا و يا سپردهگشذاري نزد بانکهشا و مؤسسشات پشولي غيربشانکي داراي
اجازهنامه فعاليت از بانک مرکزي و يا خريد سهام اتحاديه تعاوني اعتبار مربوط
محدود ميگردد .در هر صورت مجموع سرمايهگذاريهاي موضشوع ايشن مشاده
نبايد از  20درصد منابع در اختيار شرکت تجاوز نمايد.
تبصره ي شرکت موظف است همواره حداقل  50درصد از سقف مجشاز سشرمايهگذاريهاي
خود موضوع اين ماده را ( 20درصد منابع در اختيار) بشه صشورت اورا مششارکت
تضمين شده توسط دولت ،بانشک مرکشزي و بانکهششا و يشا سپردهگششذاري نشزد
بانکها و مؤسسات پشولي غيربشانکي داراي اجازهنامشه فعاليشت از بانشک مرکشزي
ننهداري نمايد.
ماده  -39شرکت صشرف مجشاز بشه انجشام فعاليتهشاي مصشرح در ايشن دسشتورالعمل و
اساسنامه خود ميباشد و انجام ساير امور از جمله فعاليتهاي ارزي ،گششاي
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اعتبشار اسشنادي ،صدور ضمانتنامه ،ظهرنويسي اسناد و انتشار گواهي سپرده
عام و خا

توسط شرکت ممنوع ميباشد.

ماده  -40احتساب ذخاير قانوني و اندوختههاي احتياطي بشر اسشا

اساسشنامه ششرکت

انجام ميشود.

فصل ششم– نظارت:

ماده  -41شرکت موظف است آمار و اطالعات درخواستي بانک مرکزي و وزارت تعاون را
اعم از مالي و غير مالي به مرجع درخواست کننده ارايه نمايد.
ماده  -42شرکت مکلف است حسب درخواست بانک مرکزي ،صشورتهاي مشالي پايشان
دوره خود را جهت بررسي و اظهارنظر در اختيار حسابرسان رسمي معتمد بانک
مرکزي قرار دهد.
ماده  -43بانک مرکزي در هر زمان که تشخيص دهد ،بازرسان خود را جهت رسيدگي به
حسابها و نحوه فعاليت شرکت اعزام مينمايد .شرکت موظف است در صورت
مراجعه بازرسان بانک مرکزي ،کليه اسناد ،مدارم و دفاتر خود را جهت انجشام
رسيدگيهاي الزم ارائه نموده و امکان بررسي جامع و کافي را براي بازرسشان
اعزامي از طرف آن بانک فراهم نمايد.
ماده  -44در صورتيکه گزارش بازرسان بانک مرکزي حاکي از تخلف يا وجود زمينه بروز
تخلف باشد؛ بانک مرکزي حسب مورد نسبت به تذکر کتبي ،اخطار کتبي ،سلب
صالحيت موقت يا دايم اعضاي هيأت مديره و مديرعامل ،تعليق برخي فعاليشت
ها يا ابطال اجازهنامه فعاليت و يا ساير اقدامات قانوني اقدام مينمايد.
تبصره  1ي در صورت سلب صالحيت هر يک از اعضاي هيأتمديره و يا مديرعامل ،چنانچه
شرکت ظرف مدت شصت روز کاري نسبت به معرفي اعضاي جديد هيأتمشديره و
يا مديرعامل جديد اقدام ننمايد ،عمليات شرکت به مدت سه ماه تعليق ميشود .در
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صورت گذشت بي
براي مدت ش

از سه ماه و عدم معرفي اشخا

مشذکور ،عمليشات ششرکت

ماه تعليق و در صورت تکرار ،اجازهنامه فعاليشت ششرکت ابطشال

ميشود.
تبصره  2ي در صورت سلب صالحيت هر يک از اعضاي هيأت مديره و يا مديرعامل شرکت،
مزبور نميتوانند تا مدت پنج سال بشهعنشوان عضشو هيشأت مشديره و يشا

اشخا

مديرعامل شرکت تعيين شوند.
تبصره  3ش ضوابط مربوط به نحوه اعمال اقدامات مندرج در اين ماده توسط بانشک مرکشزي
تهيه ميشود.

فصل هفتم– ساير مقررات:

ماده  -45هرگاه زيان انباشته شرکت از  50درصد سرمايه ثبت شده بيشتر شود ،شرکت
مکلف است بالفاصله نسبت به يکي از موارد ذيل اتخاذ تصميم نمايد:
 -1-45افزاي
 -2-45کاه

سرمايه حداقل به ميزان زيانهاي وارده؛
سرمايه ثبتي به ميزان سرمايه موجود ،مشروط بر آنکشه سشرمايه

فعلي کمتر از حداقل سرمايه مورد نياز براي تأسشيس و فعاليشت ششرکت
نباشد؛
 -3-45انحالل شرکت.
ماده  -46انحالل اختياري شرکت پس از تعيين تکليف نحشوه بازپرداخشت سشپردههشاي
موضوع ماده ( )32اين دسشتورالعمل ،کسشب موافقشت بانشک مرکشزي در ايشن
خصو

و طي ساير مراحل قانوني انجام ميشود.

ماده  -47ترتيبات انحالل و ورشکستني شرکت در چارچوب قوانين و مقشررات ذيربشط
بايد به نحوي انجام شود که پرداخت سپردهها در اولويت قرار گيرد.
ماده  -48در صورت انحالل دستناههاي موضوع بند ( )5از مشاده ( )1ايشن دسشتورالعمل،
اجازهنامه فعاليت شرکت تعاوني اعتبار دستناه مربوط ،از تاريخ انحالل دستناه
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کأنلميکن تلقي گرديده و شرکت از اين تاريخ مجاز به پذيرش عضشو جديشد،
اخذ سپرده از اعضا و اعطاي تسهيالت به اعضا نميباشد .همچنشين ششرکت
موظف است طبق برنامه زمانبندي اعالمي که به تأييد بانک مرکزي ميرسشد،
نسبت به تسويه مطالبات و ديون خود و توقف کامل فعاليت اقدام نمايد.
ماده  -49شرکتهايي که پي

از تصويب اين دستورالعمل تأسشيس ششدهاند ،موظفنشد

حداکرر تا پايان شهريور سال  ،11400شرايط خود را با مفاد اين دسشتورالعمل
تطبيق داده و اجازهنامه فعاليت از بانک مرکزي دريافت نماينشد .در غيششر ايشن
صشورت ،بانشک مرکزي اقدامات قانوني الزم را ازجمله توقف فعاليشت ششرکت
هاي فاقد اجازهنامه فعاليت از طريق مراجع ذيصالح به عمل ميآورد.
تبصره  1ي شرکتهاي تعاوني اعتبار کارمندي /کارگري موجودي که پي

از تصشويب ايشن

دستورالعمل تأسيس شدهاند و فعاليت مينمايند از حيث تعداد اعضشا (موضشوع
ماده ( )6اين دستورالعمل) ،مشمول حکم اين ماده نميباشند.
تبصره  2ي شرکتهاي تعاوني اعتبار صنفي موجود ضمن رعايشت مفشاد ايشن دسشتورالعمل،
صرف بدون پذيرش عضو جديد ،ميتوانند به فعاليت خود ادامه دهند.
ماده  -50مواردي که در اين دستورالعمل پي

بيني نشده است تابع قوانين بخ

تعاون،

قانون تجارت و ضوابط و مقررات ابالغي بانک مرکزي ميباشد.
ماده  -51اين دستورالعمل از تاريخ تصويب الزماالجرا بوده و تمامي احکام مغاير با آن و
همچنين «دستورالعمل اجرايي تأسيس ،فعاليت و نظارت بر شرکتهاي تعاوني
اعتبار» مصوب جلسه مورخ  1386/06/03ششوراي پشول و اعتبشار ،ملغياالثشر
اعالم ميگردد.
اين دستورالعمل در  51ماده و  16تبصره در يکهزار و دويست و سي و دومين جلسشه
مورخ  1396/03/09به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد.

 1بهموجب يکهزار و سيصد و چهارمين جلسه مورخ  1399/08/27شوراي محترم پول و اعتبار.
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