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 "بسمه تعالي"

 
 

 »آيين نامه نحوه تاسيس و اداره بانکها و موسسات مالي و اعتباري غيردولتي«

 
قانون اصالح مـوادي از قـانون برنامـه         ) ٥(ماده  ) ٢( به استناد تبصره     شوراي پول و اعتبار   

چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و اجراء سياسـتهاي             

قانون اساسي، آيين نامـه نحـوه تاسـيس و اداره بانکهـا و              ) ٤٤(و چهارم   کلي اصل چهل    

 .  اعتباري غيردولتي را به شرح زير تصويب نمود وموسسات مالي

واژه ها و اصطالحات بکار رفته در اين آيين نامه در معاني مـشروح ذيـل بـه کـار                  -١ماده  

 :رود مي

ـ        : قانون -١-١   ه چهـارم توسـعه اقتـصادي،        قانون اصالح موادي از قـانون برنام

اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و اجراء سياستهاي کلي اصل چهل و             

 .-١٣٨٦مصوب  -قانون اساسي ) ٤٤(چهارم 

 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران : بانک مرکزي-١-٢  

 اشتغال به امر واسطه گـري بـين عرضـه کننـدگان و              : عمليات مجاز بانکي   -١-٣  

وجوه و اعتبار به صورت دريافت انواع وجوه، سـپرده، وديعـه، اعطـاي              متقاضيان  

انواع تسهيالت و اعتبار و موارد مشابه به صورت کلـي يـا جزئـي و ارائـه انـواع                    

خدمات بانکي از قبيل صدور کارتهاي الکترونيکي دريافت و پرداخت و کارتهـاي             

 قـوانين و مقـررات      اعتباري، در چهارچوب قانون عمليات بانکي بدون ربا و ساير         

 .مربوطه

 هرگونه مجوز کتبي بانک مرکزي که جهت انجام مراحـل تاسـيس،            : مجوز -١-٤  

از قبيل مجوز اوليه، مجوز     . ثبت و فعاليت بانک يا موسسه اعتباري صادر مي شود         

 . تاسيس و مجوز فعاليت

) ٤(بـا عنايـت موضـوع مـاده       و   بانکي که به موجب قانون    :  بانک غيردولتي  -١-٥  

   ،)٤٤(هاي کلي اصـل       قانون سياست ) ٨٦(ماده  قانون محاسبات عمومي کشور و      

 بـر اسـاس   با مالکيت و مديريت اشخاص غيردولتي، با مجـوز بانـک مرکـزي و           

توانـد در چهـارچوب قـوانين و مقـررات           ميگردد و    مقررات مربوطه تاسيس مي   

 . مربوطه به کليه عمليات مجاز بانکي مبادرت نمايد



٢ 

 هرنوع موسسه مالي و اعتباري غيربانکي و بنگـاه واسـطه            :موسسه اعتباري  -١-٦  

 که به موجب قانون، با مالکيت       ١-٥پولي غيردولتي، به جز مورد مذکور در تعريف         

تواند  گردد و مي    لتي با مجوز بانک مرکزي تاسيس مي      و مديريت اشخاص غيردو   

انکي در محدوده تعيين    در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه به عمليات مجاز ب         

 . شده توسط بانک مرکزي مبادرت نمايد

اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضـي دريافـت مجوزهـاي              : اشخاص متقاضي  -١-٧  

 مربوطه و اشتغال به عمليات بانکي

 تاسيس، ثبت و فعاليت بانک يا موسسه اعتباري موضوع اين آيين نامه فقـط بـا                 -٢ماده  

ها و مصوبات شوراي      چهارچوب قوانين، آيين نامه    اخذ مجوز از بانک مرکزي و در      

 . پول و اعتبار و ساير مقررات و دستورالعملهاي مربوطه امکان پذير است

اي کـه     و صـندوقهاي قـرض الحـسنه       الحـسنه   هاي اعتبار قرض     تعاوني -تبصره 

الحسنه مي پردازند، از شمول اين آيين نامه مستثني           منحصراً به امر قرض   

 . باشند مقررات خاص خود ميبوده و تابع 

 مراجع ثبت فعاليـت اشـخاص متقاضـي موضـوع ايـن آيـين نامـه موظفنـد در                    -٣ماده  

چهارچوب مقررات اين آيين نامه و ساير قوانين مربوطـه قبـل از ثبـت فعاليـت،            

 . مجوز تاسيس صادره توسط بانک مرکزي را از متقاضيان مطالبه کنند

ل ثبت بدون اخذ و ارائـه مجوزهـاي صـادره از             چنانچه به هر علتي مراح     -تبصره  

سوي بانک مرکزي انجام شود، اين امر هيچگونه حقـي بـراي متقاضـي ايجـاد                

کند و وي حق اشتغال به عمليات بانکي موضوع اين آيـين نامـه را بـه هـيچ                     نمي

 . ترتيبي نخواهد داشت

لتي بايـد داراي     اشخاص متقاضي تاسيس و اداره بانک يا موسسه اعتباري غيردو          -٤ماده  

 :شرايط عمومي و اختصاصي زير باشند

 :متقاضيان تاسيس بانکـ الف 

برخورداري از صالحيت عمومي اخالقي و حسن شهرت و سالمت مالي            

 ).عدم بدهي معوق به سيستم بانکي(

 .ارائه سرمايه الزم براي تاسيس و ادامه فعاليت 

 :ر عاملاعضاء هيات مديره، مدير عامل و قائم مقام مديـ ب 

برخورداري از صالحيت عمومي اخالقي و حسن شهرت و سالمت مالي            

 ).عدم بدهي معوق به سيستم بانکي(



٣ 

 .ارائه گواهي عدم سوء پيشينه موثر کيفري 

برخورداري از صالحيت هاي علمي، تخصصي و حرفه اي به تـشخيص             

 .بانک مرکزي

 .تعهد به رعايت کليه قوانين، مقررات و مفاد اساسنامه 

کومين به سرقت، ارتشاء، اختالس، خيانت در امانت، کالهبـرداري،          مح 

 –محل و ورشکستگي به تقصير يـا تقلـب     جعل و تزوير، صدور چک بي     

هاي داخلي يا خارج کشور صـادر شـده يـا              از دادگاه   حکم اعم از اينکه  

 از تـصدي    –محکوم مجرم اصلي يا شريک يا معاون جرم بوده باشـد            

 ممنـوع  به هـر عنـوان       –وسسه اعتباري غيردولتي    امور بانک يا م   اداره  

 .باشند مي

 تطبيق شرايط مربوطه توسط بانک مرکزي انجام و نتيجه اعم از مثبت             -١تبصره  

 . يا منفي به متقاضي اعالم مي گردد

 در صــورت ســلب شــرايط و يــا رد صــالحيت نامزدهــا و اشــخاص -٢تبــصره 

مرکـزي، بانـک   موضوع اين مـاده توسـط بانـک    ) ب(پيشنهادي بند  

نسبت ) ب (بند روز با رعايت ترتيبات      ٣٠موظف است ظرف    متقاضي  

 . به جايگزيني فرد ديگر اقدام نمايد

  بانک مرکزي پس از بررسي درخواست اشخاص متقاضـي، مـدارک و مـستندات   – ٥ماده  

 .نمايد  مربوطه نسبت به صدور مجوزهاي الزم اقدام ميمورد نياز و تطبيق و احراز شرايط

 صـرفاً   ه بانک مرکزي با تاسيس بانک است،       مجوز اوليه که موافقت اولي     :١تبصره  

نويسي سهام توسط بانک مرکـزي صـادر          به منظور تشکيل پرونده ثبتي و پذيره      

 .شود مي

بانک مرکزي توسط  موافقت نهائي با تاسيس بانک است، مجوز ثبت که :٢تبصره 

 .شود ميدر ها صا به منظور ثبت بانک در مرجع ثبت شرکت

توسط بانک  نامه براي شروع فعاليت بانک است،         مجوز فعاليت که اجازه    :٣تبصره  

 .شود مرکزي صادر مي

اي توسط بانـک      تواند بصورت مرحله    مجوز فعاليتهاي عملياتي بانک مي     :٤تبصره  

 .مرکزي صادر شود



٤ 

قـط در قالـب     نامه ف   تاسيس و فعاليت بانک يا موسسه اعتباري موضوع اين آئين          – ٦ماده  

شـرکت تعـاوني    . پـذير اسـت      تعاوني سهامي عـام امکـان      شرکتشرکت سهامي عام و     

نامه نوعي شرکت سهامي عام است کـه بـا رعايـت قـانون                سهامي عام موضوع اين آئين    

قـانون اصـالح    ) ٥(کور در ماده    هاي مذ   تجارت، قوانين و مقررات پولي و بانکي، محدوديت       

 توسعه اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي جمهـوري اسـالمي            دي از قانون برنامه چهارم    موا

 و بـا    بانک مرکزي  ضوابط مقرر    ،قانون اساسي ) ٤٤(هاي کلي اصل      ايران و اجراي سياست   

 موضـوع “ هاي تعاوني سـهامي عـام       بندي در شرکت    نحوه بلوک ”ي  ينامه اجرا   رعايت آئين 

موضوع اصـل    کميسيون   ٢٤/٥/١٣٨٨ ک مورخ    ٤٣٠٨٠ت  /١٠٤١٧٥ تصويب نامه شماره  

 . شده استتشکيل قانون اساسي ١٣٨

نامـه بـه       سقف مجاز تملک سهام هر بانک يا موسسه اعتباري موضوع اين آئـين             – ٧ماده  

طور مستقيم و غيرمستقيم براي هر شرکت سهامي عام، يا تعاوني سـهامي عـام يـا هـر                   

ر و بـراي اشـخاص حقيقـي و سـاي         ) ٪١٠(موسسه و نهاد عمـومي غيردولتـي ده درصـد           

 .شود تعيين مي) ٪٥(اشخاص حقوقي پنج درصد 

هاي مجـاز در مـاده فـوق توسـط هـر يـک از                  معامالت بيش از سقف    – ١تبصره  

افزايش سقف سهم مجاز از طريق ارث       . االثر است   اشخاص مذکور باطل و ملغي    

 مازاد بر فروشنيز مشمول اين حکم است و وراث و يا اولياء قانوني آنها ملزم به          

افزايش .  مدت دو ماه پس از صدور گواهي حصر وراثت خواهند بود           ، ظرف سقف

هاي    مجاز سهام به هر طريق ديگر بايد ظرف مدت سه ماه به سقف             قهري سقف 

 تنبيهات انـضباطي اعمـال      ، در صورت عدم واگذاري    .مجاز اين ماده کاهش يابد    

 .گردد مي

  اعضاء خانواده    اشخاص حقيقي سهامدار بنگاههاي موضوع اين ماده و        – ٢تبصره  

آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصراً تا              

سقفي مجاز هستند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکاً بـيش از يـک عـضو                

 موضوع ذينفع .موسسه اعتباري تعيين نمايندبانک غيردولتي و هيات مديره را در 

مرکزي طابق ضوابط و مقررات مصوب بانک       واحد در خصوص اشخاص حقوقي م     

 .گردد اعمال مي



٥ 

نامه در هنگـام تاسـيس و فعاليـت            بانکها و موسسات اعتباري موضوع اين آئين       – ٨ماده  

موظف به تامين سرمايه الزم و رعايت ضوابط نظارتي و نسبتهاي مالي احتياطي مـوردنظر               

 کالن و نسبت تسهيالت بـه       بانک مرکزي از قبيل نسبت کفايت سرمايه، نسبت تسهيالت        

 .باشند اشخاص مرتبط مي

چگونگي توديع سرمايه اوليه براي تاسيس بانک يا موسسه اعتبـاري غيردولتـي              – ٩ماده  

 .شود توسط بانک مرکزي اعالم مي

موسسات اعتباري که قصد ارتقاء به سطوح باالتر فعاليت و يا اخذ مجوز فعاليت          – ١٠ماده  

توانند مراحـل     نامه، مي   ه باشند منوط به دارا بودن شرايط اين آئين        بانک غيردولتي را داشت   

 .الزم اخذ مجوز را طي نمايند

 ايجاد و گسترش شعب و واحدهاي بانکها و موسـسات اعتبـاري غيردولتـي در                – ١١ماده  

 . و خارج از کشور مستلزم کسب اجازه بانک مرکزي خواهد بودداخل

س بانـک يـا     اي که تشخيص دهد متقاضـيان تاسـي         بانک مرکزي در هر مرحله     -١٢ماده  

دات خود نبـوده و يـا        الزم برخوردار نبوده يا قادر به انجام تعه        موسسه اعتباري از شرايط   

قبـل از   تـا    مرحلـه هر   صادره را در     د مجوزهاي توان  اند مي   ه نموده  ارائ خالف واقع اطالعات  

 . فعاليت متوقف و يا لغو نمايدصدور مجوز

 قوانين و مقررات    نامه،   اعتباري موضوع اين آئين    ورتي که بانک يا موسسه     در ص  – ١٣ماده  

 مـشمول مقـررات     را رعايـت ننمايـد    مربوطه، مفاد اساسنامه و يا دستورات بانک مرکزي         

 .تظامي خواهد گرديدنتنبيهي و ا

 اعـالم شـرايط و چگـونگي تـسليم           تعيين و  نسبت به  بانک مرکزي الزم است    - ١٤ماده  

س بانک يا موسسه اعتباري غيردولتي، ريز مدارک مورد نياز، مراحل بررسي            تقاضاي تاسي 

نمايـد کـه امکـان اطـالع عمـوم از              به ترتيبي اقدام     ،و صدور مجوز و ساير موارد مربوطه      

 .شرايط و ضوابط موردنظر فراهم گردد

 

 

و  به تصويب شـوراي پـول        ١٢/٨/١٣٨٨ تبصره در تاريخ     ١٠ ماده و    ١٤نامه در     اين آئين 

 .اعتبار رسيد

 


