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 »بسمه تعالي«

 
 

 جهت اطالع مديران عامل محترم بانک هاي غيردولتي ، بانک ملت، موسسات اعتباري توسعه و شهر و 

 .گردد موسساتي که داراي مجوز تطبيق و تبديل هستند ، ارسال مي

 

 با سالم؛

 قـانون اساسـي     ٤٤سياست هاي کلي اصـل      اجراي  قانون  " همان گونه که مستحضرند     

س محترم شوراي اسالمي تصويب  و        مجل ٨/١١/١٣٨٦ در جلسه  مورخ      " المي ايران جمهوري اس 

الـذکر    فـوق  قـانون    ٥مـاده   موضـوع    . هاي اجرايي ابالغ گرديده اسـت      براي اجرا به کليه دستگاه    

هاي غيردولتي و موسسات مالي و اعتبـاري و سـاير             سقف مجاز تملک سهام بانک     است از   عبارت

  و همچنـين   شـوند   که قبل و بعد از تصويب آن قانون تاسيس شده و يا مي             وليهاي واسطه پ   بنگاه

 قـانون صـدرالذکر      ٥مزيد استحضار مـاده      . گردد  مي که سهام آنها واگذار       است هاي دولتي  بانک

 :دارد چنين اشعار مي

هاي واسطه پولي كه قبـل و   هاي غير دولتي و مؤسسات مالي و اعتباري و ساير بنگاه  ـ بانك ٥ماده

هاي دولتـي كـه سـهام آنهـا واگـذار            شوند و بانك      بعد از تصويب اين قانون تأسيس شده يا مي        

.  عام مجاز بـه فعاليـت هـستند           سهامي  عام و تعاوني      سهامي    هاي   شود صرفاً در قالب شركت      مي

 عـام يـا تعـاوني          سهامي  طور مستقيم يا غيرمستقيم براي هر شركت        سقف مجاز تملك سهام به    

و بـراي اشـخاص حقيقـي و        %) ١٠( درصد     غيردولتي ده   عام يا هر مؤسسه و نهاد عمومي            سهامي

هاي مجـاز در ايـن       معامالت بيش از سقف   . شود  تعيين مي %) ٥(ساير اشخاص حقوقي پنج درصد      

افزايش سقف سهم مجاز از طريق      . األثر است   ماده توسط هر يك از اشخاص مذكور باطل و ملغي         

ن حكم است و وراث و يا اولياء قانوني آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف    ارث نيز مشمول اي   

افزايـش قهري سـقف مجاز سهام به      . مدت دو ماه پس از صدور گواهي حصر وراثت خواهند بود          

 .هاي مجاز اين ماده كاهش يابد قفماه به س هر طريق ديگر بايد ظرف مدت سه

 هاي موضوع اين ماده و اعضاء خانواده آنها شامل همسر،  ـ اشخاص حقيقي سهامدار بنگاه ١تبصره

 



 

 

 

 

 

 تا سقفي مجاز هستند سـهام داشـته          فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصراً         

 . باشند كه نتوانند مشتركاً بيش از يك عضو هيأت مديره را در اين بنگاه تعيين كنند

رسـد،       بانك مركزي كه به تأييد شوراي پول و اعتبـار مـي            ـ دولت مكلف است با پيشنهاد     ٢تبصره

 موضـوع  اقدامات قانوني الزم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تأسيس و اداره بنگاههـاي          

 .اين ماده به انجام رساند

سال از تاريخ تـصويب       ظرف يك  اين قانون موظفنـد       موضوع هاي غير دولتي موجود      ـ بنگاه ٣تبصره

 .  را با شرايط اين ماده تطبيق دهند خوداين قانون

اي كه منحـصراً بـه امـر          الحسنه  هاي قرض   و صندوق   الحسنه    هاي اعتباري قرض    ـ تعاوني ٤تبصره

 .باشند  پردازند، از شمول اين ماده مستثني بوده و تابع مقررات خود مي  الحسنه مي قرض
 

کر اين مديريت کـل را      از اقدامات انجام شده در اجراي قانون صدرالذ       خواهشمند است   

 .مطلع فرمايند
 

 مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري

 اداره مطالعات و مقررات بانكي

 مهناز بهرامي     حميد تهرانفر

٣٨١٦         ١٦١٥-١٦ 

 دارد: پيوست 

 :رونوشت 

 .جناب آقاي دکتر بهمني، رياست محتر م کل بانک جهت استحضار -

 .فام، معاون محترم اقتصادي بانک ، جهت استحضار يجناب آقاي دکتر پاشاي -

 .ها ، جهت استحضار مدير محترم اداره نظارت بر موقعيت مالي بانک، حميد زاده  جناب آقاي -

 .ها ، جهت استحضار جناب آقاي درويشي، مدير محترم اداره نظارت بر بانک -

 .جهت استحضار غيربانکي، وليپ موسسات بر نظارت اداره محترم فاضليان، مدير دکتر جناب آقاي  -

 محمدسعيد برمال: اقدام کننده 


