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 »بسمه تعالي«

 اعتبار يتعاون يها شرکت، فعاليت و نظارت بر تأسيساجرايي  تورالعملدس

 :مقدمه

قانون بخـش تعـاوني    ،۱۶/۰۳/۱۳۵۰مصوب  تعاونيهاي  شرکتقانون  به استناد

تنظيم بازار غيرمتشکل پولي قانون  ،۱۳/۰۶/۱۳۷۰ مصوب اقتصاد جمهوري اسالمي ايران

، فعاليـت و  تأسـيس اجرايي  دستورالعمل« ،ي آنهاي اجراي نامه آيينو  ۲۳/۱۰/۱۳۸۳مصوب 

ـ  شـود   يده مين پس دستورالعمل نامي، که از ا»اعتبار يتعاوني ها شرکتنظارت بر   رحـبـه ش

 .به تصويب رسيد ليذ

 

 :تعاريف –فصل اول 

 

 :روند کار مي در معاني مشروح بهل ذي عناويندر اين دستورالعمل  -١ ماده

 ايران؛اسالمي  جمهوريبانک مرکزي  :بانک مرکزي -۱-۱

ي ها شرکت، فعاليت و نظارت بر تأسيساجرايي  دستورالعمل :دستورالعمل -۱-۲

 ؛تعاوني اعتبار

 ؛وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي :تعاون وزارت -۱-۳

 ؛اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان :اداره کل تعاون -۱-۴

هـا و   بعه وزارتخانه در استانها و يا ادارات تا ها، سازمان وزارتخانه :دستگاه -۱-۵

/ دولتـي هـا و مؤسســات    ها، نهادها، شـرکت سازمان /ها يا شهرستان

هـاي غيردولتـي سـهامي     شرکت /نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي

نفـر  ۱۰۰حـداقل  هـای سـهامی خـاص دارای     و همچنين شـرکت  عام

 ي سهامي عام وها که از تاريخ تأسيس و فعاليت شرکتکارگر  /کارمند

 حداقل پنج سال سپري شده باشد؛خاص مذکور 



٢ 
 

تعـاوني اعتبـار     و شرکت کارگري/ کارمنديتعاوني اعتبار    شرکت:  شرکت -۱-۶

 صنفي؛

که اعضـاء   هاي تعاوني اعتباري شرکت: کارگري/ کارمنديتعاوني اعتبار  شرکت -۱-۷

بگيـران   و حقـوق بگيــران   مسـتمري ، بازنشستگان ،آن از مستخدمين

 باشند؛ مياين دستورالعمل ) ۵-۱(اي موضوع بند ه دستگاه

هاي تعـاوني اعتبـاري کـه اعضـاء آن از      شرکت: تعاوني اعتبار صنفي شرکت -۱-۸

 باشند؛ از اتحاديه اصناف کشور مي صاحبان حرف داراي پروانه کسب

اي که وزارت تعاون پــس از دريافــت و بررســي     نامه  معرفي: نامه معرفي -۱-۹

اضي، اساسنامه پيشنهادي و سـاير مـدارک متقاضـي و    درخواسـت متق

 نمايد؛ ربط، صادر مي و مقررات ذي با قوانينموارد مذکور تطبيق 

تعاوني اعتبـار   شرکتثبت  با مرکزي بانککتبي  موافقت :تأسيس نامه اجازه -۱-۱۰

 ي؛در مرجع ثبت کارگري/ کارمندي

فعاليـت   هشروع يا ادام برايکتبي بانک مرکزي  موافقت :فعاليت نامه اجازه -۱-۱۱

 شرکت؛

 شرکتتغييرات ثبت با کتبي بانک مرکزي  موافقت :تغييرات ثبتي نامه اجازه -۱-۱۲

 .يدر مرجع ثبت

 

 :کليات – فصل دوم

 

، دسـتورالعمل  ايـن  مفـاد در چارچوب  شرکت و انحالل فعاليت ،ثبت ،تأسيس -۲ ماده

 و تبــارمصــوبات شــوراي پــول و اع ،تأييــد بانــک مرکــزي مــورداساســنامه 

 .باشد مي مجاز مرکزي بانک هاي بخشنامه

االجرا شدن اين دستورالعمل، صرفاً تأسيس شرکت تعاوني اعتبار  از تاريخ الزم -۳ ماده

  .کارگري مجاز است /کارمندي

کارگري  /بيش از يک شرکت تعاوني اعتبار کارمندي تأسيسبراي هر دستگاه،  ـ تبصره

 .باشد مجاز نمي
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اً در حوزه جغرافيايي مورد تأييد بانک مرکزي که و فعاليت شرکت صرف تأسيس -۴ ماده

 .باشد گردد، مجاز مي در اساسنامه شرکت درج مي

 .توسط شرکت ممنوع استتأسيس شعبه  -۵ ماده

کارگري که از تـاريخ   /هاي تعاوني اعتبار کارمندي تعداد اعضاي شرکت حداقل -۶ ماده

نفـر   ۵۰کنند؛  شوند و فعاليت مي تأسيس مي االجرا شدن اين دستورالعمل الزم

 .باشد مي

چارچوب اساسنامه مورد تأييد بانک مرکـزي   دربايد شرکت در  اعضاء عضويت -٧ ماده

 .باشد

 .در بيش از يک شرکت ممنوع است اعضاء زمان همعضويت  -۸ ماده

حـداکثر   .داشتن حداقل يک سهم براي هر يک از اعضاي شرکت الزامي است -۹ ماده

 .د بودخواه در چارچوب اساسنامه شرکتتعداد سهام براي هريک از اعضاء 

 .توانند تحت هيچ شرايطي به عضويت شرکت درآيند نمي حقوقياشخاص  -۱۰ ماده

نفـر،   ۵۰تعـاوني تـا    سرمايه بـراي تأسـيس و فعاليـت شـرکت     مبلغحداقل  -۱۱ ماده

باشد و به ازاي هر نفر عضو بيشتر مبلغ ده ميليون ريال به  ميليون ريال مي۵۰۰

 .گردد سرمايه اضافه مي

ت، حداقل سرمايه موضوع اين ماده را به صورت نقد قبل از ثب موظفند نيمؤسس ـ ١ تبصره

  .نزد يکي از مؤسسات اعتباري توديع نمايد

بانک مرکزي در صورت لزوم نسبت به تغيير حداقل ميزان سرمايه شرکت اقدام  ـ ٢تبصره 

 .خواهد نمود

 .شود تأمين مي ءاز طريق خريـد سهم توسط اعضا  سرمايه شرکت -۱۲ ماده

 .باشد دريافت حق عضويت از اعضاء نميمجاز به   شرکت ـ ١ تبصره
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درصد از سرمايه شرکت  ٤٩تا حداکثر که عضو باشد  بدون آنتواند  دستگاه مي ـ ٢تبصره 

ه از يش سرمايا افزاين يکارگري را به منظور کمک در تأم/ تعاوني اعتبار کارمندي

 .طريق کمک بالعوض تأمين نمايد

اسـت کـه صـرفاً از ميـان اعضـاي      اي  بر عهده هيأت مديره شرکتاداره امور  -١٣ ماده

 .گردند شرکت انتخاب مي

بايـد داراي مـدرک تحصـيلي در      شرکت هيأت مديره یاعضانفر از  حداقل دو -۱۴ ماده

 .مقطع کارشناسي يا باالتر باشند

حـداقل   يدارابايـد  گـردد و   شرکت توسط هيأت مديره انتخاب مي مديرعامل -١٥ ماده

ـ  کـداري، بان هاي رشته يکي از در کارشناسيدر مقطع  مدرک تحصيلي  اد،اقتص

 .باشداطالعات  ناوريفيا  و حسابداري مديريت،حقوق، 

 سسـات ؤم ،هـا  تواننـد در بانـک   مديره شرکت نمـي  هيأتو اعضاي  مديرعامل -١٦ ماده

هـاي تعـاوني    الحسـنه و سـاير شـرکت    هاي قرض ، صندوقغيربانکي اعتباري

 .باشندعامل  يا هيأتمديره  هيأتدار سمت عضو  عهده ،اعتبار

 /صـنفي يـا کارمنـدي   (دربرگيرنده نـوع تعـاوني اعتبـار     صرفاًت بايد نام شرک -۱۷ ماده

 .و نام صنف يا دستگاه متبوع اعضاء باشد) کارگري

کـارگري صـرفاً در فضـاي اداري     /تعاوني اعتبار کارمنـدي  هاي شرکت فعاليت -۱۸ ماده

صـرفاً در   موجـود  ياعتبـار صـنف   يتعاون يها ت شرکتيو فعالربط  دستگاه ذي

 .باشد ميپذير  امکانربط  يصنف ذ هياتحاد يادار يفضا

قبلـي بانـک مرکـزي و اخـذ      موافقـت منوط به  ،شرکتثبتي  تغييراتهرگونه  -١٩ ماده

 .باشد بانک مي آننامه تغييرات ثبتي از  اجازه

هـاي عمـومي و وسـايل     از طريق رسـانه  تبليغاتي فعاليتهر نوع نصب تابلو و  -٢٠ ماده

 .مطلقاً ممنوع است ...ارتباط جمعي و 
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 :شرکت تأسيسيط و نحوه شرا  – سومفصل 

 

کارگري منوط به ارايه موافقـت کتبـي    /اعتبار کارمندي تعاونيتأسيس شرکت  -۲۱ ماده

توسـط بانـک    وزارت تعاون، تأييـد اساسـنامه آن  نامه  معرفيربط،  دستگاه ذي

 .باشد نامه تأسيس از آن بانک مي مرکزي و دريافت اجازه

در  کارگري/ کارمندي شرکت تعاوني اعتبارهايي که تأسيس  مؤسسين در حوزه -٢٢ ماده

صالح از قبيل سـازمان   ها، حسب مقررات موجود نيازمند موافقت مراجع ذي آن

 باشد، مکلفنـد موافقـت   آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي مي  منطقه

کتبي مراجع مزبور را به انضمام ساير مدارک مورد نياز به بانک مرکـزي ارايـه   

 .نمايند

بايـد بـه همـراه     کـارگري / کارمنـدي تعاوني اعتبار متقاضيان تأسيس شرکت  -۲۳ ماده

از طريق وزارت تعاون و يـا اداره  کتبي خود، مدارک و اطالعات ذيل را تقاضاي 

 :به بانک مرکزي ارايه نمايندتعاون کل 

 تعـاوني  ربط با تشکيل و تأمين محل فعاليـت  موافقت کتبي دستگاه ذي- ۲۳-۱

 ؛اعتبار

 ؛اعتبار تعاوني با تأسيسوزارت تعاون نامه  معرفي- ۲۳-۲

 گواهي واريز سرمايه اوليه؛- ۲۳-۳

که در قالب فـرم اساسـنامه مـورد     اعتبار اساسنامه پيشنهادي تعاوني- ۲۳-۴

 تأييد بانک مرکزي تکميل شده است؛

نفر از  ۵۰ربط حاوي اسامي حداقل  فرم تأييد شده از ناحيه دستگاه ذي- ۲۳-۵

هـا از جملـه    و مشخصـات آن ) نمؤسسي(داوطلبين عضويت در تعاوني 

وع ارتباط کاري مشخصات سجلي، ميزان آورده، وضعيت استخدامي و ن

 ربط؛ با دستگاه ذي

، منـوط بـه   اعتبـار  تعـاوني نامه از مراجعي که تأسيس و فعاليت  معرفي- ۲۳-۶

 باشد؛ ها مي آن موافقت

 .ساير مدارک و اطالعات ضروري به تشخيص بانک مرکزي- ۲۳-۷
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اين ماده ) ٢-٢٣(موضوع بند  نامه معرفيالعات و مدارک مورد نياز جهت صدور اط -تبصره

 .شود توسط وزارت تعاون تعيين و اعالم مي

 

 :هاي تأسيس و فعاليت نامه اجازه – چهارمفصل 

اقـدام بـه    )۲۳(بررسي و تأييد مـدارک منـدرج در مـاده    بانک مرکزي پس از  -۲۴ ماده

 .نمايد تأسيس مي نامه اجازهصدور 

 شـش مـدت  نامه تأسيس، حداکثر ظرف  موظفند پس از صدور اجازه مؤسسين -۲۵ ماده

کارگري در مرجع ثبتي اقدام / ماه نسبت به ثبت شرکت تعاوني اعتبار کارمندي

 .شود نامه تأسيس از درجه اعتبار ساقط مي در غير اين صورت، اجازه. نمايند

منظـور  صـرفاً بـه    کـارگري / کارمندينامه تأسيس شرکت تعاوني اعتبار  اجازه -۲۶ ماده

نامـه   شود و شروع فعاليت آن منوط به کسـب اجـازه   انجام امور ثبتي صادر مي

 .باشد فعاليت از بانک مرکزي مي

پس از ثبـت و تأسـيس،   موظف است  کارگري/ کارمنديشرکت تعاوني اعتبار  -٢٧ ماده

نامـه فعاليـت از     حداکثر طي مدت شش ماه از تاريخ ثبت، نسبت به اخذ اجازه

 .يدبانک مرکزي اقدام نما

ماه از  ششپس از گذشت  کارگري/ کارمنديشرکت تعاوني اعتبار که   صورتيدر  ـ تبصره

نامه فعاليت از بانـک مرکـزي اقـدام ننمايـد و يـا        تاريخ ثبت، نسبت به اخذ اجازه

يکن تلقي  لم نأموجبات اخذ مجوز فعاليت از بانک مرکزي را فراهم نسازد؛ ضمن ک

آن در  نامه فعاليت، موظف بـه انحـالل   نامه تأسيس و عدم صدور اجازه شدن اجازه

 .باشد چارچوب اساسنامه خود مي

ـ  نان از انطباق آنيز حصول اطميپس از دريافت مدارک ذيل و ن مرکزينک با -۲۸ ماده ا ه

 :نمايد فعاليت اقدام مي نامه اجازه رنسبت به صدومقررات مربوط،  با

اسنامه ثبت شده که کليه صفحات آن ممهور به مهـر بانـک مرکـزي،    اس -۲۸-۱

 ؛است وزارت تعاون و مرجع ثبتي گرديده
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يا رسيد روزنامـه رسـمي   آگهي ثبتي تأسيس شرکت در روزنامه رسمي  -۲۸-۲

 ؛ مبني بر دريافت آگهي مزبور

 گواهي عدم سوء پيشينه اعضاء هيأت مديره و مديرعامل شرکت؛ -۲۸-۳

هـا   ديه صادره از ناحيه انجمن مرکزي نظارت بـر انتخابـات تعـاوني   تأيي -۲۸-۴

 مبني بر صالحيت اعضاي هيأت مديره و مديرعامل شرکت؛

 .ساير مدارک الزم -۲۸-۵

پـس از  و  گـردد  سال صادر مي پنج فعاليت براي بار اول با مدت اعتبار  نامه اجازه ـ تبصره

به صـورت  سط بانک مرکزي، تأييد عملکرد شرکت توسپري شدن مدت مذکور و 

 .شود نامحدود صادر مي

 قابلو تحت هيچ عنوان وجه   توسط بانک مرکزي به هيچ صادره هاي نامه اجازه -٢٩ ماده

  .باشد به غير نمي الانتق

 

 :شرکت شرايط و نحوه فعاليت -پنجمفصل 

 

 .باشد  ينم اعضاي خودبراي غير شرکت مجاز به انجام فعاليت  -٣٠ ماده

افت سپرده ريالي از اعضا، اعطاي تسهيالت ريـالي  فعاليت شرکت منحصراً دري -۳۱ ماده

 اعضاءدريافت وجوه اداره شده از اشخاص جهت اعطاي تسهيالت به ها،  به آن

 .باشد در چارچوب مفاد اين دستورالعمل ميگذاري  سرمايهو نيز 

انـداز   الحســنه پـــس  به قبول سـپرده قــرض نسبت تواند ميصرفاً شرکت  -٣٢ ماده

  .م نمايداقدا اعضاءاز ريالي 

هـاي مشـابه    الحسنه جاري و حساب شرکت مجاز به افتتاح حساب سپرده قرضـ  تبصره

براي اعضـاء  ) ها توسط اشخاص ثالث قابل دريافت باشد هايي که وجه آن حساب(

 .باشد نمي

 وامالحسنه نسـبت بـه اعطـاي     شرکت موظف است صرفاً در قالب عقد قرض -٣٣ ماده

 .ريالي به اعضاي خود اقدام نمايد
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حسن اجراي قراردادهاي منعقده ايـن مـاده    درهيأت مديره شرکت موظف است  ـ صرهتب

 .اعطايي، نظارت الزم و کافي را به عمل آوردوام اعم از نحوه مصرف و بازگشت 

 شرکت موظف است درتوديع سـپرده قـانوني مطـابق ضـوابط اعالمـي بانـک       -٣٤ ماده

 .، اقدام نمايديمرکز

بـرابـر مجمــوع مانــده    ۱۲نبايـد از اعطايي شرکت در هر زمان  مانـده وام -۳۵ ماده

 .تجاوز نمايد حقوق صاحبان سهام

و توسط هيأت مديره شـرکت   اعطايي به هر عضـووام مانده  مجمـوعحداکثر  -۳۶ ماده

حقـوق صـاحبان   در هر حال اين ميزان از پنج درصد مجموع . تعيين خواهد شد

 .شرکت تجاوز نخواهد کردسهام 

 .مقررات و ضوابط بانک مرکزي باشد بايد در چارچوب وام دريافت کارمزد -۳۷ ماده

اوراق مشارکت، صکوک، اوراق خزانه شرکت صرفاً به خريد  هاي گذاري سرمايه -۳۸ ماده

تضمين شده توسـط دولـت، بانــک مرکــزي و      ساير اوراق مشابهاسالمي و 

هـا و مؤسسـات پـولي غيربـانکي داراي      گـذاري نزد بانک هـا و يا سپرده بانک

و يا خريد سهام اتحاديه تعاوني اعتبار مربوط مرکزي  نامه فعاليت از بانک اجازه

ـ هاي موضـوع ا  گذاري مجموع سرمايهدر هر صورت . گردد محدود مي ن مـاده  ي

 .درصد منابع در اختيار شرکت تجاوز نمايد ۲۰نبايد از 

هـاي   گـذاري  سقف مجاز سرمايهدرصد از  ۵۰شرکت موظف است همواره حداقل  ـ تبصره

اوراق مشـارکت  بـه صـورت   ) درصد منابع در اختيار ۲۰(را ن ماده يموضوع ا خود

گــذاري نـزد    هـا و يـا سـپرده   تضمين شده توسط دولت، بانـک مرکـزي و بانک

نامـه فعاليـت از بانـک مرکـزي      ها و مؤسسات پولي غيربـانکي داراي اجـازه   بانک

 .نگهداري نمايد

و اساسنامه عمل هاي مصرح در اين دستورال مجاز به انجام فعاليت صرفاًشرکت  -۳۹ ماده

گشــايش اعتبــار    هاي ارزي، فعاليت باشد و انجام ساير امور از جمله ميخود 
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نامه، ظهرنويسي اسناد و انتشار گواهي سپرده عـام و   اسـنادي، صدور ضمانت

 .باشد خاص توسط شرکت ممنوع مي

اساسـنامه شـرکت   بـر اسـاس    هاي احتياطي احتساب ذخاير قانوني و اندوخته -۴۰ ماده

  .ودش انجام مي

 

 :نظارت –ششمفصل 

 

را و وزارت تعاون  يبانک مرکز يشرکت موظف است آمار و اطالعات درخواست -۴۱ ماده

 .دينما ايهار به مرجع درخواست کنندهاعم از مالي و غير مالي 

مـالي پايـان   هـاي   صورت ،بانک مرکزيشرکت مکلف است حسب درخواست  -۴۲ ماده

رسمي معتمد بانک  دوره خود را جهت بررسي و اظهارنظر در اختيار حسابرسان

 .مرکزي قرار دهد

بانک مرکزي در هر زمان که تشخيص دهد، بازرسان خود را جهت رسيدگي به  -۴۳ ماده

شرکت موظف است در صورت . نمايد ها و نحوه فعاليت شرکت اعزام مي حساب

کليه اسناد، مدارک و دفاتر خود را جهت انجـام   ،بانک مرکزيمراجعه بازرسان 

جامع و کافي را براي بازرسـان  بررسي موده و امکان ارائه ن ي الزمها رسيدگي

 .نمايد بانک فراهم آن اعزامي از طرف 

 بروز نهيا وجود زمياز تخلف  يحاک ين بانک مرکزکه گزارش بازرسا يصورت در -۴۴ ماده

حسب مورد نسبت به تذکر کتبي، اخطار کتبي، سلب  يبانک مرکز ؛تخلف باشد

ـ تعليـق   ،مـديرعامل  اعضـاي هيـأت مـديره و   موقت يا دايـم  صالحيت   يبرخ

 .نمايد مينامه فعاليت و يا ساير اقدامات قانوني اقدام  يا ابطال اجازهها  تيفعال

چه  مديره و يا مديرعامل، چنان در صورت سلب صالحيت هر يک از اعضاي هيأت ـ  ١ تبصره

مـديره و   روز کاري نسبت به معرفي اعضاي جديد هيأت شصتظرف مدت شرکت 

در  .شود میتعليق به مدت سه ماه  عمليات شرکت، ننمايديد اقدام يا مديرعامل جد
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صورت گذشت بيش از سه ماه و عدم معرفی اشخاص مـذکور، عمليـات شـرکت    

نامه فعاليـت شـرکت ابطـال     برای مدت شش ماه تعليق و در صورت تکرار، اجازه

 .شود می

مديرعامل شرکت،  سلب صالحيت هر يک از اعضاي هيأت مديره و يا تدر صورـ   ٢ تبصره

عنـوان عضـو هيـأت مـديره و يـا       سال بـه پنج توانند تا مدت  نمي مزبوراشخاص 

 .تعيين شوند  مديرعامل شرکت

ـ ضوابط مربوط به نحوه اعمال اقدامات مندرج در اين ماده توسط بانـک مرکـزی    ٣ تبصره

 .شود تهيه می

 

 :ساير مقررات –هفتمفصل 

 

شرکت درصد سرمايه ثبت شده بيشتر شود،  ۵۰از شرکت هرگاه زيان انباشته  -٤٥ ماده

 :اتخاذ تصميم نمايدبالفاصله نسبت به يکي از موارد ذيل  مکلف است

 هاي وارده؛ افزايش سرمايه حداقل به ميزان زيان -۴۵-۱

کـه سـرمايه    مشروط بر آن ،به ميزان سرمايه موجودثبتي کاهش سرمايه  -۴۵-۲

شـرکت  ي تأسـيس و فعاليـت   سرمايه مورد نياز برا فعلي کمتر از حداقل

 ؛نباشد

  .شرکتانحالل  -۴۵-۳

هـاي   تکليف نحـوه بازپرداخـت سـپرده    تعيينپس از  شرکت اختياريانحالل  -٤٦ ماده

مرکـزي در ايـن    بانـک  کسـب موافقـت   ،اين دسـتورالعمل  )٣٢(موضوع ماده 

 .شود مي مراحل قانوني انجامساير طي خصوص و 

ربـط   قوانين و مقـررات ذي ترتيبات انحالل و ورشکستگي شرکت در چارچوب  -٤٧ ماده

 .ها در اولويت قرار گيرد شود که پرداخت سپرده نحوي انجام  بهبايد 

ايـن دسـتورالعمل،   ) ١(از مـاده  ) ٥(هاي موضوع بند  در صورت انحالل دستگاه -٤٨ ماده

تعاوني اعتبار دستگاه مربوط، از تاريخ انحالل دستگاه   نامه فعاليت شرکت اجازه
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رکت از اين تاريخ مجاز به پذيرش عضـو جديـد،   يکن تلقي گرديده و ش لم نأک

شـرکت   همچنـين  .باشد نمي اعضاءو اعطاي تسهيالت به  اعضاءاخذ سپرده از 

رسـد،   ندي اعالمي که به تأييد بانک مرکزي ميب موظف است طبق برنامه زمان

 .نسبت به تسويه مطالبات و ديون خود و توقف کامل فعاليت اقدام نمايد

انـد، موظفنـد    از تصويب اين دستورالعمل تأسيس شـده  هايي که پيش شرکت -۴۹ ماده

سال، شرايط خود را با مفاد اين دستورالعمل تطبيق داده  حداکثر ظرف مدت يک

در غيــر ايـن صــورت،    . نامه فعاليت از بانک مرکزي دريافت نماينــد  و اجازه

هـاي فاقـد     توقف فعاليت شرکتازجمله  را اقدامات قانوني الزمبانـک مرکزي 

 .آورد ميصالح به عمل  نامه فعاليت از طريق مراجع ذي جازها

ري موجودي که پيش از تصـويب ايـن   کارگ/ هاي تعاوني اعتبار کارمندي شرکت ـ  ١ تبصره

موضـوع  (نمايند از حيث تعداد اعضـاء   اند و فعاليت مي دستورالعمل تأسيس شده

  .باشند ، مشمول حکم اين ماده نمي)اين دستورالعمل) ۶(ماده 

، رعايـت مفـاد ايـن دسـتورالعمل    ضمن ر صنفي موجود ااعتب تعاوني هاي شرکت ـ  ٢ تبصره

 .به فعاليت خود ادامه دهند توانند ، ميبدون پذيرش عضو جديد صرفاً

، قوانين بخش تعاون بيني نشده است تابع پيش دستورالعملمواردي که در اين  -۵۰ ماده

 .باشد يم يبانک مرکزابالغي مقررات ضوابط و قانون تجارت و 

االجرا بوده و تمامي احکام مغاير با آن و  الزم تصويباز تاريخ اين دستورالعمل  -۵۱ ماده

هاي تعاوني  دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر شرکت«همچنين 

االثـر   شوراي پـول و اعتبـار، ملغـي    ۰۳/۰۶/۱۳۸۶جلسه مورخ مصوب » اعتبار

 .گردد اعالم مي

جلسـه  يکهزار و دويست و سي و دومين تبصره در  ۱۶و  ماده ۵۱اين دستورالعمل در 

 .به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد ۰۹/۰۳/۱۳۹۶ مورخ
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