دستورالعمل اجرایی تاسیس ،فعالیت و نظارت بر شرکتهای تعاونی اعتبار
مقدمه:
وووراا اسو می ا باتوبو بو ا نکو
براساس قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوو  0131/01/22مجلو
فعالیت ورکت هاا تعاانی اعتبوار از مصواق ا اووت اه بو عتلیواک بوانکی میباوو لو ا د قسوتورالعتل ابرا وی
تاسی  ،فعالیت ا نظارک بر ورکتهاا تعاانی اعتبارد ب ورح ز ر تنظیم گرق ه است.
فصل اول – تعاریف
ماده  :1قر ا ن قستورالعتل اسامی ذ ل ب باا عبارک مربوط ب کار خواه رفت:
قانون بخش تعاانی :قانون بخش اقتصاق بتهورا اس می ا ران
قستورالعتل :قستورالعتل ابرا ی تاسی  ،فعالیت ا نظارک بر ورکتهاا تعاانی اعتبار
بانک مرکزا :بانک مرکزا بتهورا اس می ا ران
نیراا انتظامی بتهورا اس می ا ران
ورکت :ورکت تعاانی اعتبار
عضو :عضو قر ورکت تعاانی اعتبار وخصی است حقیقی ک ااب ورا ط من رج قر قانون بخش تعاانی اقتصواق
بتهورا اس می ا ران ا ملتزم ب اه اف بخش تعاانی ا اساسنام قانونی آن تعاانی باو .
از قر افوت ا بررسوی قرخواسوت ،اساسونام پیشونهاقا،
موافقت اصولی :موافقتنام اا کو ازارک تعواان پو
برنام عتلیاتی ا سا ر م ارک متقاضی ا تطبیا با ضوابط بخش تعاان ،صاقر مینتا .
از طی مراحل پیشبینوی وو ه قر ا ون
ورکت تعاانی اعتبار پ
مجوز تاسی  :موافقت بانک مرکزا با تاسی
قستورالعتل.
مجوز فعالیت :مجوز صاقره از سوا بانک مرکزا براا وراع ب فعالیت ورکت تعاانی اعتبار.
ورکت تعاانی اعتبار :وورکتهاا موضووع ا ون قسوتورالعتل وورکتها ی هسوتن کو بوا رعا وت قوانون بخوش
تعاانی تشکیل میوون ا مطابا با قانون تنظیم بوازار غیور متشوکل پوولی ،بو ارامو خو ماک صورفاع بوراا اعضوا
ورکت مباقرک میارزن .
فصل دوم – شرایط و نحوه تاسیس و فعالیت
ورکت ا اوت اه ب عتلیاک مربوط فقط با رعا ت ا ن قستورالعتل مجاز است.
تاسی
الف :شرایط و نحوه تاسیس
توسط بانک مرکوزا
ورکت موکوه ب ص ار موافقت اصولی توسط ازارک تعاان ا مجوز تاسی
ماده  -2تاسی
است.
تبصره – ورکت ها موظو بو قرج نکواک زمالرعا و قر اساسونام خووق میباوون  .ا ون نکواک از سووا بانوک
مرکزا تعیین خواه و .
ن ارنو ،
ماده  -3ورکتها ی ک پیش از تصو ب ا ن قستورالعتل ا جواق وو هان  ،نیوازا بو اخو مجووز تاسوی
لیکن زم است فعالیت خوق را با مفاق ا ن قستورالعتل منطبوا کورقه ا مجووز فعالیوت را از بانوک مرکوزا قر افوت
نتا ن .
ب و ترتیووب  211میلیووون ر وواه ا  01نفوور
ماااده  – 4ح و اقل مبلووم سوورما ا تع و اق عضووو ووورکت قر ب و ا تاسووی
میباو .
تبصره  -1بانک مرکزا قر صورک لزام نسبت ب ت ییر ح اقل میزان سرما اق ام خواه نتوق.
تبصره  -2ت ییراک قر ورکت با ب گون اا باو ک ح اقل اعضا از میزان تعیین و ه کتتر نشوق.
ورکت با ب هتراه تقاضاا خووق مو ارک ا اط عواک ذ ول را بو بانوک مرکوزا ارامو
ماده  -5متقاضیان تاسی
نتا ن :
 -0-0موافقت اصولی ازارک تعاان با تشکیل ورکت.
 -0-2مبلم سرما ورکت ا تع اق اعضاا آن.
 -0-1اساسنام پیشنهاقا ک نکاک ذ ل نیز قر آن ملحوظ و ه باو :
 -0-1-0موضوع فعالیت ،صرفاع قر قالب اظا مرتبط با تعاانیهاا اعتبارا ا قر چارچو مفاق ا ن قستورالعتل.
 -0-1-2لزام رعا ت مفاق قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پوولی ،قوانون تجوارک ،قوانون بخوش تعواانی ،آمیننامو ها ا
قستورالعتل ابرا ی مربوط ،قستوراک بانک مرکزا ا سا ر قوانین ا مقرراک ذ ربط.
 -0-1-1لزام اخ موافقت قبلی بانک مرکزا ،براا هرگون ت ییر قر اساسنام ورکت.
 -0-1-4لزام قارابوقن ح اقل  1ساه سابق فعالیت مرتبط ا ا تحصی ک قانشوااهی ،بوراا اکیر وت اعضوا هیواک

م ره ورکت.
 -0-1-0لزام اخ تا ی قبلی ازارک تعاان براا هرگون ت ییر قر ترکیب اعضاا هیاک م ره ا م رعامل ورکت.
 -0-1-6تعه م ران ورکت مبنی بر توق بیقرنگ فعالیتهاا مرتبط با قبوه سوررقه ا اعطوا تسوهی ک ب و قر
صورک کاهش سرما ورکت ب کتتر از ح اقل سرما من رج قر ماقه  4ا ن قستورالعتل.
 -0-4برنام عتلیاتی ورکت.
 -0-0فهرست اسامی اعضا قر وراع فعالیت ا نوع ارتباط آنها با ک ار.
ماده  -6م رعامل ا اعضاا هیواک مو ره وورکت نتیتواننو قر بانکهوا ا موسسواک اعتبوارا عهو هقار سوتت
م رعامل ا عضو هیاک م ره باون .
از قر افت موافقت اصولی ازارک تعاان ا قر صورک تامی اساسونام پیشونهاقا ،برنامو
ماده  -7بانک مرکزا پ
مینتا .
عتلیاتی ا احراز سا ر ورا ط اق ام ب ص ار مجوز تاسی
صرفاع ب منظور انجام امور ثبتی ورکت صاقر میووق ا وراع ب فعالیت ورکت منوط ب
ماده  -8مجوز تاسی
کسب مجوز فعالیت از بانک مرکزا میباو .
صاقره از طرف بانک مرکزا ح اکیر  6ماه از تار خ ص ار اسوت کو قابول تت و
ماده  :9م ک اعتبار مجوز تاسی
میباو .
از قر افت م ارک ذ ل:
ماده  -11بانک مرکزا پ
 اساسنام ثبت و ه، آگهی ثبت قر رازنام رستی، نام ا مشخصاک ،میزان تحصی ک ،سابق فعالیت ا سوتتهاا قبلوی ا فعلوی اعضواا هیواک مو ره ا مو رعاملورکت،
 گواهی ع م سو پیشین اعضا هیاک م ره ا م رعامل ورکت.ا حصوه اطتینان از انطباق آنها با مقرراک موضوع  ،مجوز فعالیت ورکت را صاقر مینتا .
ماده  – 11ورکتها ی ک قبل از تصو ب ا ن قستورالعتل ب ثبت رسوی هان موظفنو ظورف مو ک زموانی کو از
سوا بانک مرکزا اع م میووق ورا ط خوق را بوا مقورراک ا ون قسوتورالعتل تطبیوا قهنو ا نسوبت بو تحو ول
م ارک (موافقت ازارک تعاان ،آخر ن صورکهاا مالی ا اققاوتهاا پیوست آن ،آخر ن ت ییوراک وورکت منو رج
قر رازنام رستی ا ).....بهت اخ مجوز فعالیت اق ام نتا ن .
تبصره – بانک مرکزا قر صورک لزام میتوان گزارش حسوابرس رسوتی قر موورق صوورکهاا وورکت را مطالبو
نتا .
ماده  -12ورکت مجاز نیست قبل از اخ مجوز فعالیت از هر عبوارک ا عنووانی کو بو نحووا تحوت نظوارک بانوک
مرکزا بوقن را ت اعی میکن  ،استفاقه نتا .
ب – شرایط و نحوه فعالیت
منابع شرکت:
ماده  -13سرما ورکت از طر ا پرقاخت حا عضو ت اعضا تامین میووق.
ماده  – 14قر افت سررقه با رعا ت موارق ذ ل مجاز است:
ال  :افتتاح حسا سررقه منحصراع براا اعضا ورکت صورک میپ رق.
 :انواع مختل سررقه منحصر ب مووارق احصوا وو ه قر قوانون عتلیواک بوانکی بو ان ربوا ا مقورراک مورتبط بوا آن
میباو .
تبصره – افتتاح حسا سررقه قرضالحسن بارا ا حسابهاا مشاب (حسا ها ی ک اب آنها توسط اوخاص
ثالث قابل قر افت باو ) توسط ورکت متنوع است.
ماده  – 15احتسا ذخوا ر قوانونی ا ان اختو هاا احتیواطی براسواس مقورراک منو رج قر مواقه  20قوانون بخوش
تعاانی انجام میووق.
ماده  -16نرخ سوق علیالحسا سررقههاا سرما گ ارا م کقار ،قر چارچو مصوباک قوانونی توسوط هیواک
م ره ورکت تعیین میووق.
تبصره :نحوه محاسب سوق قطعوی سوررقههاا مو کقار ،براسواس قسوتورالعتل ابرا وی ا ون موضووع اسوت کو
توسط سیستم بانکی کشور ابرا میووق.
مصارف شرکت:
ماده  – 17ورکت میتوان قر چارچو
خوق اق ام نتا .

قانون عتلیاک بانکی ب ان ربا نسبت ب اعطا تسهی ک صورفاع بو اعضوا

از  02برابر مان ه حسا

سرما  ،ذخا ر قانونی

ماده  -18مان ه اام ا تسهی ک اعطا ی ورکت قر هر زمان نبا
ا ان اخت هاا احتیاطی تجااز نتا .
ماده  -19ورکت موظ است هتواره ح اقل  %01مان ه حسابهاا سوررقه اعضوا نوزق خووق را بو صوورک نقو ،
ااراق مشارکت قالتی ،ااراق مشارکت بانک مرکزا ،ااراق مشارکت تضتین و ه توسط بانکها ا سوررقهگ ارا
عن التطالب نزق بانکها ا موسساک اعتبارا قاراا مجوز فعالیت از بانک مرکزا ناه ارا نتا .
ماده  -21ح اکیر مجتوع مان ه تسهی ک اعطا ی ب هر عضو براسواس سیاسوتهاا متخو ه مجتوع عتوومی ا
توسط هیاک م ره ورکت تعیین خواه و  .قر هر حاه ا ن میزان از پنج قرص مجتوع سرما  ،ذخوا ر قوانونی ا
ان اخت هاا احتیاطی ورکت تجااز نخواه کرق.
ماده  -21نر خ سوق تسهی ک ا کارمزق قر چارچو مصوباک قانونی توسط هیاک م ره تعیین خواه و .
فصل سوم – نظارت
است آمار ا اط عاک مورق نیواز بانوک مرکوزا را بو نحووا کو آن بانوک تعیوین میکنو

ماده  – 22ورکت موظ
ارساه نتا .
ماده  – 23بانک مرکزا قر هر زموان کو تشوخیه قهو  ،بازرسوان خووق را بهوت رسوی گی بو حسوابها ا نحووه
فعالیت ورکت اعزام می نتا  .م ران ورکت کلی اسناق ،م ارک ا قفاتر خوق را بهت انجوام ا ناونو رسوی گیها
ارام نتوقه ا امکان رسی گی بوامع ا کوافی را بوراا بازرسوان اعزاموی از طورف بانوک مرکوزا فوراهم مینتا نو .
ورکت موظ ب رعا ت قوانین ا مقرراک ذ ربط ،مفاق ا ن قستورالعتل ،قستوراک بانک مرکزا ا هتچنوین ضووابط
من رج قر اساسنام خوق میباو .
از بررسوی سووابا ا مطالعو
ماده  -24قر صورتیک گزارش بازرسوان بانوک مرکوزا چو قر مرابعو حضوورا ا وا پو
فعالیتهاا ورکت ،حاکی از تخل ا ابووق زمینو بوراز تخلو باوو  ،بانوک مرکوزا از هور وک از راشهواا ز ور بوراا
اعتاه نظارک استفاقه مینتا :
ال  :اب غ موارق تخل  ،انجام بازرسی مورقا ،مو اکره بوا مسونو ن وورکت ،اخو تصوتیتاک زم ا ابوراا فوورا
اق اماک اص حی براا رفع موارق تخل .
 :الزام م ران ورکت ب تهی گزارش قرخصوص برنام زموانی مربووط بو چاوونای رفوع تخلفواک انجوام وو ه ا
بازگشت ب ورا ط عاقا.
ج :الزام م ران ورکت ب ارام صورتهاا مالی ،گزارش حسابرس ا بازرس قانونی قر مقاطع مورقنظر.
ق :فراخوان ن م رعامل ا ا اعضا هیاک م ره ورکت بهت اقاا توضیحاک قرخصوص تخلفاک انجام و ه.
ه و :ت کر کتبی ب م ران ورکت قرخصوص تخلفاک احرازا ا قستور رفع موارق تخل ظرف م ک زمان معین.
ا :تعلیا مجوز فعالیت ا اع م ب نیراا انتظامی بهت متوق کرقن فعالیت ورکت.
ز :سا ر اق اماک نظارتی ا قضا ی حسب ضرارک.
ماده  :25قر صورتیک تتام وا بخشوی از فعالیوت وک وورکت وا موسسو بو ان مجووز از بانوک مرکوزا (اعوم از
انتفاعی ا غیرانتفاعی) مص اق عتلیاک مربوط ب تعاانیهاا اعتبار تشخیه قاقه وووق ،بانوک مرکوزا از طر وا
نیراا انتظامی اق اماک زم بهت متوق نتوقن فعالیتهاا ورکت ا موسس را ب مورق ابرا خواه گ اوت.
فصل چهارم :متفرقه
ماده  :26توق فعالیت ا ا انح ه اختیارا ورکت موکوه ب طی مراحل قانونی ا تعیین تکلی نحووه بازپرقاخوت
مواقه  00ا ون قسوتورالعتل ا اعو م قبلوی ا مکتوو بو بانوک مرکوزا ا کسوب
انواع سوررقههاا موضووع بنو
موافقت ا ن بانک انجام میووق.
ماده  -27ترتیباک انح ه ا اروکستای ورکت قر چارچو قوانین ا مقرراک ذ ربط بو نحووا انجوام میوووقک
پرقاخت سررقهها قر االو ت قرار گیرق.
ماده  -28صورتهاا موالی پا وان قاره وورکت عنو الزام توسوط حسابرسوان رسوتی معتتو بانوک مرکوزا موورق
بررسی ا اظهارنظر قرار خواه گرفت.
ماده  -29موارقا ک قر ا ن قستورالعتل پیشبینی نش ه است تابع قوانین ،مقرراک ا ضوابط ذاربط میباو .
ا ن قستورالعتل قر ک مق م  22 ،ماقه ا  6تبصره قر کهزار ا نوق ا قامین بلس موورخ  0136/6/1بو تصوو ب
ووراا پوه ا اعتبار رسی .

