
 

 

 

 

 

 

 »بسمه تعالي«

 

 

 مقررات ناظر بر تاسيس و شيوه فعاليت

 ١هاي اعتباري غير بانکي موسسه

 

 

  مقررات تاسيس و نحوه فعاليت موسسات اعتباري غير بانکي –الف 

 

  تعاريف-بخش اول

 از نظر اين مقررات موسسات اعتباري غير بانکي که از اين پس موسسه اعتباري ناميده -١ماده 

به استثناء سپرده (هاي مجاز بانکي  اي است که از طريق جذب سپرده وسسهشود م مي

، اخذ تسهيالت و استفاده از ساير ابزارهاي مالي به تجهيز منابع )الحسنه جاري قرض

مبادرت نموده و اين منابع را به اعطاي تسهيالت اعتباري اختصاص داده و يا به هر نحو 

کنندگان و  اسالمي ايران، واسطه بين عرضهديگري به تشخيص بانک مرکزي جمهوري 

 .متقاضيان منابع مالي باشد

 

 موسسه اعتباري که صرفاً در قالب يکي از تسهيالت اعتباري يا يک رشته از فعاليتهاي -٢ماده 

 . شود شناخته مي“ موسسه اعتباري تخصصي”نمايد  اقتصادي فعاليت مي

 
 . شوراي پول و اعتبار٣/١٠/١٣٧٣ و ١٣/٤/١٣٧١بات مورخ و موضوع مص-١

 
 
 



 

 

 

 فعاليتهاي اقتصادي يا چند نوع از انواع تسهيالت  موسسه اعتباري که در چند رشته از-٣ماده 

 .شود شناخته مي“ موسسه اعتباري عمومي”نمايد  اعتباري فعاليت مي

 

 تشخيص تخصصي يا عمومي بودن و تعيين محدوده فعاليت موسسه اعتباري با بانک -٤ماده 

 .مرکزي جمهوري اسالمي ايران است

 

 ١ تاسيس–بخش دوم 

 از موسسات اعتباري منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزي جمهوري هر يک فعاليت -٥ماده 

 .اسالمي ايران است

 

 ٢ .باشند  هيچ يک از بانکها مجاز به تاسيس موسسه اعتباري نمي-٦ماده 

 

توانند به صورت شرکتهاي سهامي عام يا خاص تاسيس   موسسات اعتباري تخصصي مي-٧ماده 

 .شده و فعاليت نمايند

 

ت اعتباري عمومي فقط به صورت شرکت سهامي عام يا سهام با نام مجاز به  موسسا-٨ماده 

 .باشد تاسيس و فعاليت مي

 

 اساسنامه کليه موسسات اعتباري غير بانکي بايد منطبق با اين مقررات بوده و الزم است -٩ماده 

 نيز در ٣/١٠/١٣٧٣نکات مورد نظر شورا مصوب هشتصد و چهل و سومين جلسه مورخ 

 .هر گونه تغيير در مواد آن با موافقت قبلي شوراي پول و اعتبار مجاز است.  گرددآن قيد

 

 
 ، ايجاد موسسـه     ٢٥/٢/١٣٧٢ براساس مصوبه هفتصد و نود و دومين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ               -١

 .باشد اعتباري غيربانکي صرفاً مختص به بخش خصوصي مي

گذاري موسسات اعتباري، مصوبه يـک هـزار و هشـتاد و يکمـين                 دستورالعمل سرمايه  ٧به موجب ماده     -٢

 . ، اين ماده منسوخ اعالم گرديد١٨/١/١٣٨٦جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ 

٢ 
 
 



 

 

 مراجع ثبت شرکتها به منظور ثبت موسسه ه موسسات اعتباري مکلفند قبل از مراجعه ب-١٠ماده 

يا تغيير اساسنامه مجوز الزم را از بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران دريافت و همراه 

 . به مراجع مذکور ارائه نمايندبا ساير مدارک

 

اند مکلفند حداکثر ظرف   موسسات اعتباري که قبل از تصويب اين مقررات تاسيس شده-١١ماده 

مدت يکسال پس از اعالم اين مقررات وضع خود را با آن تطبيق داده و مجوزهاي الزم 

 .را از بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران دريافت دارند

 

 يه سرما–بخش سوم 

هنگام تاسيس . گردد  سرمايه موسسه اعتباري حداقل پنج ميليارد ريال تعيين مي-١٢ماده 

 ١ .موسسه بايد صد در صد آن پرداخت شده باشد

 .باشند  هيچ يک از بانکها مجاز به مشارکت در سرمايه موسسات اعتباري نمي– تبصره

 

تجاوز نمايد موسسه مکلف است هاي سنواتي از صد در صد سرمايه   اگر مجموع زيان-١٣ماده 

 .التفاوت آن حداکثر ظرف مدت دو سال اقدام نمايد نسبت به تامين مابه

 

  هيات مديره و مديرعامل–بخش چهارم 

البدل هيات مديره، مديرعامل و قائم مقام   صالحيت تخصصي اعضاء اصلي و علي-١٤ماده 

يران بايد به تاييد بانک مديرعامل و التزام آنان به نظام مقدس جمهوري اسالمي ا

 .مرکزي جمهوري اسالمي ايران برسد

 .پذير است  انتخاب مجدد افراد فوق با تاييد بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران امکان-تبصره

 

 
حداقل سرمايه اوليه    ٩/٢/١٣٨٥ مورخ   ول و اعتبار  جلسه شوراي پ  هزار و شصتمين      يک براساس مصوبه    -١

 . ميليارد ريال تصويب گرديد١٥٠٠براي تاسيس موسسه اعتباري غيربانکي 

٣ 
 
 



 

 

 

 مسئوليت حسن اجراي اين مقررات منفرداً و مشترکاً با باالترين مقام اجرايي و اعضاي -١٥ماده 

 .باشد ري ميهيات مديره موسسات اعتبا

 

  نحوه فعاليت–بخش پنجم 

 . موسسات اعتباري مجاز به انجام عمليات ربوي نيستند-١٦ماده 

 :توانند منابع مالي مورد نياز خود را به طريق ذيل تامين نمايند  موسسات اعتباري مي-١٧ماده 

 انداز؛ الحسنه پس هاي قرض قبول سپرده -١

 دار؛ گذاري مدت هاي سرمايه قبول سپرده -٢

 نتشار اوراق مشارکت و اوراق مشابه؛ا -٣

 الحسنه؛ انتشار اوراق قرضه قرض -٤

 دريافت تسهيالت از اشخاص حقيقي و حقوقي؛ -٥

 .شود توسط بانک مرکزي تعيين مي) ٥(و ) ٤(، )٣(ضوابط بندهاي 

 

 افتتاح حساب جاري و يا حسابهاي ديگري که وجوه آن با چک و يا وسايل مشابه قابل -١٨ماده 

 .باشد توسط موسسات اعتباري ممنوع است ال مينقل و انتق

 استفاده از ساير ابزارهاي پرداخت براي نقل و انتقال وجوه از حسابهاي سپرده – تبصره

گذاري کوتاه مدت، منوط به موافقت بانک  انداز و سپرده سرمايه الحسنه پس قرض

 .باشد مرکزي جمهوري اسالمي ايران مي

 

ن هاي اجرايي قانو ها و دستورالعمل نامه باري در چارچوب قانون، آئين اعطاء تسهيالت اعت-١٩ماده 

 . با رشته و نوع فعاليت موسسهربا و منطبق عمليات بانکي بدون

 

 

٤ 

 

 



 

 

 

 برابر مانده ١٥ مانده تسهيالت اعتباري اعطايي موسسات اعتباري در هر زمان نبايد از -٢٠ماده 

 .حساب سرمايه آنها تجاوز نمايد

 

 درصد ١٠تواند از   مانده تسهيالت اعتباري اعطايي موسسات اعتباري به هر شخص نمي-٢١ماده 

 .مانده حساب سرمايه تجاوز نمايد

 

توانند با مجوز بانک مرکزي به انجام عمليات ارزي مبادرت   موسسات اعتباري مي-٢٢ماده 

 .نمايند

 

يي و يا وثايق آنها را در طول  موسسات اعتباري مکلفند اموال موضوع تسهيالت اعطا-٢٣ماده 

مدت اجراي قرارداد مربوط همه ساله حداقل به ميزان مانده اين تسهيالت به نفع 

 .موسسه اعتباري بيمه نمايند

 

 خريد و فروش کاال يا اموال ديگر توسط موسسات اعتباري به استثناي کاال يا اموال -٢٤ماده 

 .باشد موضوع تسهيالت اعتباري ممنوع مي

 

ليکن خريد و . باشد هاي ثابت براي استفاده متعارف موسسه مجاز مي  خريد دارايي-٢٥ه ماد

 .فروش به منظور تجارت ممنوع است

 

 موسسه مکلف است کاال و يا اموالي را که در قبال تسهيالت اعطايي معوق تمليک نموده -٢٦ماده 

 اليل مثبته و اخذ اين مهلت با ذکر د. است حداکثر ظرف مدت يکسال به فروش برساند

 

 

٥ 

 

 



 

 

 

 

. باشد مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران حداکثر تا سه سال قابل تمديد مي

ضمناً چگونگي استفاده از اموال تمليکي براي امور جاري موسسه با اخذ مجوز از بانک 

 .باشد پذير مي  امکان مرکزي جمهوري اسالمي ايران،

 

توانند با اجازه بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و در  ي موسسات اعتباري م-٢٧ماده 

به ساير عملياتي ) بهره(ربا  چارچوب قوانين پولي و بانکي کشور و عمليات بانکي بدون

 .که در اين مقررات تصريح نشده است مبادرت نمايند

 

ن  صدور دستور پرداخت و يا حوالجات بين شعب و يا مرکز و بالعکس جهت تامي-٢٨ماده 

 .تسهيالت اعطايي

 صدور حوالجات به ترتيبي که در عمليات بانکي متداول است، به استثناء صدور حواله به – تبصره

 . ممنوع است حساب اشخاص نزد موسسه،

 

  ساير موارد–بخش ششم 

 : موسسات اعتباري مکلفند  به منظور حسن اجراي نظام پولي و اعتباري کشور،-٢٩ماده 

هاي دريافتي خود را به ميزاني که شوراي پول و  بال انواع سپردهسپرده قانوني در ق -١

 .کند، نزد بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران توديع نمايند اعتبار تعيين مي

ها، تسهيالت، کارمزدها و همچنين جوايز خود را که بانک  انواع نرخ سود سپرده -٢

عتبار تعيين مرکزي جمهوري اسالمي ايران طبق ضوابط مصوب شوراي پول و ا

 . رعايت نمايند کند، مي

 

 

٦ 

 

 



 

 

 

 قانون پولي و بانکي کشور را طبق ترتيباتي که ١٤ساير موارد مندرج در ماده  -٣

 ١.بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مقرر دارد رعايت نمايند

 

توانند نزد بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران حساب جاري   موسسات اعتباري مي-٣٠ماده 

مانده اين حساب با موافقت بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران حداکثر . ح نمايندافتتا

هاي مشمول سپرده قانوني، به عنوان بخشي از سپرده قانوني   درصد مانده سپرده٣تا 

 .شود موسسات اعتباري محسوب مي

 

ران به توانند با کسب اجازه از بانک مرکزي جمهوري اسالمي اي  موسسات اعتباري مي-٣١ماده 

 .ايجاد شعبه، باجه يا نمايندگي مبادرت نمايند

 جابه جايي، ادغام و تعطيل شعبه، باجه و نمايندگي توسط موسسات اعتباري، موکول به – تبصره

 .کسب مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران است

 

ه از طرف بانک  موسسات اعتباري مکلفند دفاتر و حسابهاي خود را طبق دستورالعملي ک-٣٢ماده 

 .نديمرکزي جمهوري اسالمي ايران به آنها ابالغ خواهد شد تنظيم نما

 

 
 :١٩/٩/١٣٧٩ مورخ ١٦٣٨/ بخشنامه شماره نص-١

 شوراي ٢٤/٧/١٣٧٩وسيله قسمتي از مفاد مصوبه نهصد و چهل و پنجمين جلسه مورخ  بدين

رتباط با موسسات اعتباري غيربانکي، به شرح ذيل جهت استحضار و محترم پول و اعتبار، در ا

 :گردد اقدام الزم ايفاد مي

اند، سود تسهيالت اعطايي خود را براساس عملکرد واقعي و  موسسات اعتباري غير بانکي موظف

ضمناً به موجب مصوبه مذکور، در صورت لزوم . ضوابط هريک از انواع عقود محاسبه و اخذ نمايند

نک مرکزي جمهوري اسالمي ايران نسبت به تضمين حداقل و حداکثر سود تسهيالت اقدام با

 .خواهد نمود

 

٧ 

 



 

 

 

 افتتاح هرگونه سرفصل در دفاتر موسسات اعتباري به استثناي آن چه که توسط بانک – تبصره

 .شود ممنوع است مرکزي جمهوري اسالمي ايران به اين قبيل موسسات ابالغ مي

 

 مکلفند صورتهاي مالي و همچنين ساير اطالعات مورد نياز بانک  موسسات اعتباري-٣٣ماده 

کند ارائه و يا  مرکزي را در هر زمان که بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران تعيين مي

 .در اختيار آن قرار دهند

 

 موسسات اعتباري مکلفند همه ساله ترازنامه و صورتحساب سود و زيان خود را به -٣٤ماده 

 .سابرسان مورد وثوق بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران برسانندتاييد يکي از ح

 

 موسسات اعتباري مکلفند کليه اسناد، مدارک و دفاتر حسابداري خود را براي رسيدگي -٣٥ماده 

 .در اختيار بازرسان بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران قراردهند

 

اي ارکان خود و موسساتي که  موسسات اعتباري مجاز به اعطاي تسهيالت به اعض-٣٦ماده 

نفعند بيش از آن چه بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران به  اعضاي مزبور در آن ذي

 .باشند هاي خاص تعيين خواهد کرد نمي نامه موجب دستورها يا آئين

 

 اعطاي تسهيالت توسط موسسات اعتباري به اعضاي ارکان يا روساي ادارات و -٣٧ماده 

 .باشند  جمهوري اسالمي ايران بدون موافقت اين بانک مجاز نميبازرسان بانک مرکزي

 

توانند بدون اجازه بانک مرکزي   مديرعامل و اعضاي هيات مديره موسسه اعتباري نمي-٣٨ماده 

 .جمهوري اسالمي ايران در موسسه اعتباري ديگر يا بانک سمتي داشته باشند

 

٨ 

 

 



 

 

 

ها،  ها، دستورالعمل نامه فاد اين مقررات، آئين کليه موسسات اعتباري مکلفند م-٣٩ماده 

ها و دستورات بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و مقررات اساسنامه خود  نامه بخش

 .را رعايت نمايند

 

 :باشند  موسسات اعتباري ذيل از شمول اين مقررات خارج مي-٤٠ماده 

 کماکان تابع  که١٣/٥/١٣٦٩الحسنه مشمول مقررات مصوب مورخ  هاي قرض صندوق -١

 .باشند مقررات مذکور مي

موسسات اعتباري که به تشخيص بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران، ميزان فعاليت  -٢

 .آنها در حجم و نحوه توزيع اعتبارات موثر نيست

 

 تشخيص موارد تخلف موسسات اعتباري، از اين مقررات با بانک مرکزي جمهوري -٤١ماده 

کزي جمهوري اسالمي ايران با موارد تخلف طبق مقررات بانک مر. اسالمي ايران است

 .مربوطه رفتار خواهد کرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٩ 

 

 



 

 

 

  نکات مورد نظر در اساسنامه موسسات اعتباري غير بانکي–ب 

  نام-١

        نام شرکت عبارت است از موسسه اعتباري تخصصي
 عمومي

 شرکت.................... (

 .شود ذکر مي“ موسسه”که در اين اساسنامه اختصاراً ) عام/ي خاص              سهام

 

  موضوع و حدود فعاليت موسسه و تکاليف مترتب آن-٢

 : .............................موضوع فعاليت موسسه عبارت است از:  موضوع-الف

 : حدود فعاليت موسسه-ب

 .الحسنه جاري هاي قرض کي مجاز به استثناء سپردههاي بان قبول انواع سپرده -١

هاي اجرايي قانون  ها و دستورالعمل نامه اعطاء تسهيالت اعتباري در چارچوب قانون، آئين -٢

 .ربا و منطبق با رشته و نوع فعاليت موسسه عمليات بانکي بدون

مين صدور دستور پرداخت و يا حوالجات بين شعب و يا مرکز و شعب و بالعکس جهت تا -٣

 .تسهيالت اعطايي

 صدور حوالجات به ترتيبي که در عمليات بانک متداول است، به استثناء صدور -تبصره

 . ممنوع است حواله به حساب اشخاص نزد موسسه،

 

 .انجام معامالت ارزي با اخذ مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران -٤

 طبق ضوابطي که بانک انتشار خريد و فروش اوراق مشارکت و ساير اوراق تجاري -٥

 .تعيين خواهد نمودمرکزي جمهوري اسالمي ايران 

دريافت تسهيالت از اشخاص حقيقي و حقوقي طبق ضوابطي که بانک مرکزي جمهوري  -٦

 .اسالمي ايران تعيين خواهد نمود
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 . امانات اجاره صندوق -٧

 .نامه تضمين و صدور ضمانت -٨

 و همچنين قبول وکالت براي امور مربوطه اعم قبول وصايت و قيموميت و نظارت و توليت -٩

از اداره امور مربوط به اموال و يا موسسات و دفاع از حقوق موکل به هر عنوان اعم از 

دعوي و دفاع از دعوي و نيز با حق توکيل به غير ولو کراراً با داشتن حق عزل و نصب 

 .مجدد وکيل براي يک يا چند بار

 

 :ت موسسه تکاليف مترتب بر فعالي–ج 

هاي ثابت براي استفاده متعارف موسسه اعتباري با توجه به ضوابطي که  خريد دارايي -١٠

 .باشد  مجاز مي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران تعيين خواهد نمود،

 خريد و فروش کاال يا اموال ديگر توسط موسسه به استثناء کاال يا اموال –تبصره 

 .اشدب موضوع تسهيالت اعتباري ممنوع مي

 

موسسه مکلف است همه ساله ترازنامه و صورتحساب سود و زيان خود را به تاييد يکي  -١١

 .از حسابرسان مورد وثوق بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران برساند

موسسه مجاز به اعطاي تسهيالت به اعضاي ارکان خود و موسساتي که اعضاء مزبور در  -١٢

وري اسالمي ايران به موجب نفعند بيش از آن چه بانک مرکزي جمه آن ذي

 .باشد هاي خاص تعيين خواهد کرد نمي نامه ها يا آئين دستورالعمل

اعطاي تسهيالت توسط موسسه به اعضاي ارکان يا روساي ادارات و بازرسان بانک  -١٣

 .باشد مرکزي جمهوري اسالمي ايران بدون موافقت آن بانک مجاز نمي

توانند بدون اجازه بانک   موسسه اعتباري نميمقام و اعضاي هيات مديره مديرعامل، قائم -١٤

 .مرکزي جمهوري اسالمي ايران در موسسه اعتباري ديگر يا بانکها سمتي داشته باشند
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بخش  مقررات و  ها،  دستورالعمل ها، نامه موسسه مکلف است مفاد اين اساسنامه، آئين -١٥

 .مايدهاي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران را رعايت ن نامه

موسسه مکلف است کاال و يا اموالي را که در قابل تسهيالت اعطايي معوق تمليک نموده  -١٦

اين مهلت با ذکر داليل مثبته و اخذ . است حداکثر ظرف مدت يک سال به فروش رساند

. باشد مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران حداکثر تا سه سال قابل تمديد مي

از اموال تمليکي براي امور جاري موسسه با اخذ مجوز از بانک ضمناً چگونگي استفاده 

 .باشد پذير مي مرکزي ايران، امکان

 

  مدت-٣

 .تشکيل شده است............................ موسسه براي مدت  

 

  مرکزي اصلي-٤

به انتقال مرکز اصلي موسسه منوط . است................................. مرکز اصلي موسسه 

العاده و اخذ مجوز قبلي از بانک مرکزي جمهوري اسالمي  تصميم مجمع عمومي فوق

 .ايران است

تواند با کسب مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران نسبت   موسسه مي-تبصره

جايي و يا ادغام آنان در  به ايجاد شعبه، باجه، نمايندگي و يا تعطيل و يا جابه

 . اقدام نمايدداخل و يا خارج از کشور

 

  سرمايه-٥

هنگام . گردد سرمايه موسسه اعتباري غير بانکي حداقل پنج ميليارد ريال تعيين مي

 .تاسيس موسسه بايد صد در صد سرمايه پرداخت شده باشد
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 درصد سرمايه تجاوز نمايد موسسه نسبت ٥٠هاي سنواتي از   اگر مجموع زيان-تبصره

 . حداکثر ظرف مدت دو سال اقدام خواهد نمودالتفاوت آن به تامين مابه

 

  سهام-٦

 .سهم ده هزار ريالي با نام تقسيم شده است.............................. سرمايه موسسه به 

 

  ارکان موسسه-٧

  مجامع عمومي صاحبان سهام-الف

  هيات مديره-ب

  مديرعامل-ج

  بازرس-د

 

  صورتجلسات مجامع عمومي-٨

بايست تصميمات مجمع عمومي متضمن يکي از امور ذيل باشند قبالً  ميدر مواردي که 

 :مراتب جهت اخذ تاييد به بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران داده شود

 کاهش يا افزايش سرمايه و هر نوع تغيير ديگر در اساسنامه؛ –الف 

 انحالل موسسه و نحوه تصفيه آن؛ –ب 

 

 آنان اعضاء هيات مديره و نحوه انتخاب -٩

اي مرکب از حداقل سه نفر در مورد موسسات اعتباري  موسسه به وسيله هيات مديره

 غير بانکي تخصصي و حداقل پنج نفر در مورد موسسات اعتباري غيربانکي عمومي که به 
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وسيله مجمع عمومي و با رعايت مفاد تبصره ذيل اين ماده از بين سهامداران انتخاب 

 اصلي عضو  تواند در صورت لزوم، عالوه بر اعضاء موسسه مي. اهد شدشوند اداره خو مي

 .البدل نيز داشته باشد که به وسيله مجمع عمومي انتخاب خواهد شد علي

 صالحيت تخصصي و التزام نامزدين عضويت در هيات مديره و اعضاي -تبصره

ايد ب البدل هيات مديره موسسه به نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران مي علي

 .قبالً توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مورد تاييد قرار گيرد

 

  سهام تضميني-١٠

 سهم از سهام موسسه را در دوره ٥٠٠هريک از اعضاي هيات مديره حداقل بايد 

 .مديريت دارا باشد

اين سهام براي تضمين خسارتي است که ممکن است از تقصيرات مديران مشترکاً يا 

سهام مذکور قابل انتقال نيست و مادام که مديري مفاصا . وسسه وارد شودمنفرداً به م

حساب دوره تصدي خود را از موسسه دريافت نداشته است در صندوق موسسه به 

وثيقه بودن اين سهام مانع استفاده صاحبان آنها از . عنوان وثيقه نگاهداري خواهد شد

 .دحق راي در مجامع عمومي و دريافت سود نخواهد بو

 

  مديرعامل-١١

مديرعامل باالترين مقام اجرايي موسسه است و با رعايت کليه قوانين و  -الف 

مقررات اين اساسنامه اختياراتي را که هيات مديره با رعايت مواد اين 

 .نمايد کند اعمال مي اساسنامه به او تفويض مي

ز صورتجلسه اي ا نام و مشخصات و حدود اختيارات مديرعامل بايد با نسخه -ب 

  به بانک مرکزي ٩هيات مديره جهت تاييد صالحيت موضوع تبصره ماده 
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جمهوري اسالمي ايران ارسال و پس از تاييد اين بانک مراتب به اداره ثبت 

شرکتها و مالکيت صنعتي اعالم و پس از ثبت جهت اطالع عموم در روزنامه 

 .رسمي آگهي شود

ديرعامل و ساير شرايط خدمت او با هيات مديره تعيين حقوق و مزاياي م -ج

 .است

 توسط ٩تواند قائم مقامي را با تاييد صالحيت موضوع تبصره بند  مديرعامل مي -د

 .بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران انتخاب نمايد

 

  انتخاب بازرس و مسئوليت آن-١٢

البدل مورد  مجمع عمومي عادي ساليانه موسسه يک بازرس اصلي و يک بازرس علي

وثوق بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران را با رعايت ضوابط و قوانين براي مدت يک 

 .کند سال انتخاب مي

 بازرس موظف است يک نسخه از گزارشات خود را جهت اطالع بانک مرکزي -تبصره

 .جمهوري اسالمي ايران ارسال نمايد

 

  سال مالي-١٣

شود و روز آخر اسفندماه همان سال به پايان  از ميسال مالي از روز اول فروردين ماه آغ

اولين سال مالي موسسه از تاريخ تشکيل آغاز و در آخر اسفندماه همان سال . رسد مي

 .يابد خاتمه مي
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  صورت دارايي و ترازنامه و حساب سود و زيان-١٤

 پولي و بانکي هيات مديره بايد پس از انقضاي هر سال مالي با رعايت مقررات قانون

کشور و ساير مقررات جاري صورت جامعي که متضمن کليه دارايي منقول و غيرمنقول و 

 .باشد تهيه نمايد صورت کليه مطالبات و قروض موسسه در پايان سال مالي 

اين صورتجلسات و همچنين ترازنامه و حساب سود و زيان موسسه بايد الاقل سي روز 

ادي ساالنه به بازرس داده شود که به مجمع مزبور بدهد و قبل از انعقاد مجمع عمومي ع

 .يک نسخه از آن را نيز جهت اطالع بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ارسال نمايد

 

  تنظيم اقالم ترازنامه-١٥

نحوه تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان موسسه و ارزيابي اقالم ترازنامه و اموال 

 استهالک آنها و تعيين اندوخته کافي براي تامين مطالبات منقول و غيرمنقول و غيره و

هاي موسسه با رعايت قانون پولي و بانکي کشور و ساير  الوصول و هزينه مشکوک

 .مقررات جاري و مندرجات اساسنامه حاضر به عمل خواهد آمد

 

  تصويب ترازنامه-١٦

 قانون استفاده از ترازنامه ساالنه موسسه بايد به وسيله حسابرس رسمي که براساس

 مجلس ٢١/١٠/١٣٧٢صالح مصوب  اي حسابرسان ذي خدمات تخصصي و حرفه

شوراي اسالمي که مورد وثوق بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران نيز باشد و با رعايت 

شود تاييد شده و حداکثر ظرف مدت شش  کليه مقررات از طرف هيات مديره انتخاب مي

 .وسسه به تصويب مجمع عمومي ساالنه برسدماه پس از انقضاي سال مالي م
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  تقسيم سود ويژه-١٧

حداقل پانزده درصد از سود ويژه موسسه طبق مصوبات شوراي پول و اعتبار به  -الف

شود تا وقتي که اندوخته مزبور معادل سرمايه  حساب اندوخته قانوني منتقل مي

 .موسسه شود

ت شوراي پول و اعتبار به حساب قسمتي از سود ويژه موسسه طبق مصوبا - ب

 .شود اندوخته منتقل مي

 

  انحالل و تصفيه-١٨

 .انحالل موسسه و تصفيه امور آن تابع قوانين تجارت و پولي و بانکي کشور خواهد بود

 

 بيني نشده   مقررات پيش-١٩

بيني نشده است طبق اليحه قانون اصالح  درباره کليه مسايلي که در اين اساسنامه پيش

متي از قانون تجارت و قانون پولي و بانکي کشور و ساير قوانين و مقررات موضوع قس

 .رفتار خواهد شد
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