
 

 

 »بسمه تعالي«

 

 هاي غيردولتي الرعايه در اساسنامه بانک الحاقيه به نکات الزم”

 “ شوراي پول و اعتبار٣٠/٢/١٣٨٠ موضوع مصوبه نهصد و پنجاه و پنجمين جلسه مورخ 

 

 

 .هاي خاص باشد ه هدف بانک نبايد صرفاً تامين منابع مالي براي سهامداران خود يا اشخاص و گرو -١

هاي  بانکي که بخشي از سرمايه و يا سهام آنها متعلق به دولت و يا شرکتاشخاص حقوقي غير -٢

 قانون محاسبات عمومي بوده و يا تحت ٥دولتي و يا نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده 

هاي غيردولتي سهامدار  توانند در بانک مديريت بخش دولتي و يا نهادهاي عمومي قرار دارند نمي

 .باشند

٪ از شمول مفاد اين تبصره ١٥صندوق تعاون در تاسيس بانک تعاون حداکثر تا سقف مشارکت  :تبصره

 .باشد مستثني مي

 

 درصد سهام بانک دفعتاً واحده و يا به تدريج به يک شخص حقيقي يا حقوقي ١٠انتقال بيش از  -٣

 .ديگر موکول به اطالع ساير سهامداران و تاييد قبلي بانک مرکزي است

براي شخص حقيقي سهام او به عالوه سهام متعلق به افراد تحت تکفل و همسر وي در سقف فوق  :تبصره

 درصد ١٠در مورد شخص حقوقي نيز سهام آن به عالوه اشخاصي که بيش از . شود نيز منظور مي

شان در مالکيت آن است   درصد سهام١٠چنين اشخاص حقوقي که بيش از  سهام آن را دارند و هم

 .شود منظور مي

تواند در هيچ زمان  ها اعم از دولتي و غيردولتي و موسسات اعتباري غيربانکي نمي  از بانکيک چهي -٤

 .بيش از يک درصد سهام بانک را دارا باشد مگر با مجوز بانک مرکزي

 

 

 

 



 .ها و موسسات اعتباري تامين شود سرمايه بانک نبايد از محل تسهيالت دريافتي از بانک -٥

 که متعلق به سهامداران آن بانک است براي تسهيالت اعطايي و يا تواند سهام خود را بانک نمي -٦

 .ها به وثيقه بگيرد تعهدات و تضمين

البدل هيات مديره، مديرعامل و قائم مقام مديرعامل بانک بايد داراي  اعضاي اصلي و علي -٧

 :هاي تخصصي به تشخيص بانک مرکزي و شرايط ذيل باشند صالحيت

 قانون برنامه ٩٨قانون پولي و بانکي کشور و ماده ” ٣٥عدم سوء پيشينه طبق مفاد بند الف ماده  -٧-١

 .سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و دارا بودن حسن شهرت

. دارا بودن حداقل مدرک کارشناسي براي مدير عامل و قائم مقام مديرعامل و اعضاي هيات مديره -٧-٢

 .تواند از اين شرط معاف باشد فر از اعضاي هيات مديره در صورت دارا بودن ساير شرايط مييک ن

 سال سابقه در امور مديريت بانک و يا بازار پول و سرمايه براي اکثريت اعضاي ٥دارا بودن بيش از  -٧-٣

 .هيات مديره و همچنين مديرعامل و قائم مقام وي

 .ده موکول به تاييد قبلي بانک مرکزي استانتخاب مجدد افراد موضوع اين ما :تبصره

 

 .حسابرس بانک بايد از ميان حسابرسان مورد تاييد بانک مرکزي انتخاب شود -٨

الرعايه در  يک از مواد ديگر اساسنامه نبايد به نحوي تنظيم شود که موارد فوق و نکات الزم هيچ -٩

را نفي نموده و يا به آن  ٣٠/٢/١٣٨٠هاي غيردولتي موضوع مصوبه جلسه مورخ  اساسنامه بانک

 .خدشه وارد سازد

هاي پولي و اعتباري و  بانک مرکزي عنداللزوم مصوبات قبلي شوراي پول و اعتبار در مورد سياست -١٠

هاي دولتي و موسسات اعتباري غيربانکي تصويب شده است، با  ساير مقرراتي را که براي بانک

 .بالغ خواهد کردهاي غيردولتي تطبيق داده و به آنها ا وضعيت بانک

 


