
  
  ايران اسالمي جمهوري مرکزي بانک

  

  پولشويي با مبارزه و بانکي مجوزهاي مقررات، کل مديريت

  بانکي قرراتم و مطالعات اداره

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 نمونهمهاساسنا

  هاي تجاري غيردولتي بانک



۱  

  تعالي بسمه

  بانک فعاليت مدت و موضوع مشخصات، :اول بخش

  

  بانک نام

 هـاي  بانـک  تأسيس ي اجازهقانون [ ................. استناد به که .............. از ستا عبارت بانک نام ـ۱ ماده

قانون تنظيم بازار غيرمتشکل  /قانون اساسي ۴۴هاي کلي اصل  قانون اجراي سياست/ غيردولتي

به بانک غيردولتي تبديل / شده تأسيس[ ........... مجوز شورای پول و اعتبار در مورخبا و  ]پولي

  .شود مي ناميده بانک پس اين از و ]يافته ءبه بانک ارتقا/ شده

  

   بانک نوع

  .است عامسهامي نوع بانک  ـ۲ماده 

  

  بانک فعاليت موضوع

 قـوانين  سـاير   و ربـا  بـدون  بـانکي  عمليات قانون کشور، بانکي و پولي قانون چارچوب در بانک ـ۳ ماده

 دسـتورات  و اعتبار و پول شوراي مصوبات  ساير و بانکي مجاز عمليات بر ناظر مقررات ربط، ذي

 ذيـل  هـاي  فعاليت انجام به مجاز ،الزم مجوزهاي اخذ با و ايران اسالمي جمهوري مرکزي بانک

  :باشد مي

 ؛سپرده قبول -۳-۱

  ؛خاص و عام سپرده گواهي صدور -۳-۲

 ؛چک صدور قانون طبق آن با مرتبط خدمات و چک هيارا -۳-۳

  ؛بانکي بين عمليات انجام -۳-۴

 ؛های مربوطه نامه نييات بانکی بدون ربا و آيمصرح در قانون عمل اعتباري عمليات انجام -۳-۵

 ؛پرداخت ابزارهاي انواع هيارا -۳-۶

 ؛ارزي و ريالي وجوه انتقال و نقل پرداخت، دريافت، -۳-۷

  ؛... و ودايع شهري، خدمات قبوض انواع وجوه، آوري جمع منظور به نمايندگي امور انجام -۳-۸

 ؛نامه ضمانت انواع صدور و اسنادي اعتبار انواع گشايش -۳-۹

 هـاي  کارت( الکترونيکي هاي کارت انواع صدور جمله از الکترونيکي بانکي خدمات هاراي -۳-۱۰

 ؛)... و الکترونيکي پول کيف اعتباري، کارت ؛خريد



۲  

 بـه  امانـات  صـندوق  اجـاره  و بهـادار  اوراق و اسـناد  گرانبهـا،  اشياء نگهداري و قبول -۳-۱۱

 ؛مشتريان

 تسـهيالت  اعطـاي  و دريافـت  ارز، انتقال ارز، فروش و خريد نظير ارزي عمليات انجام -۳-۱۲

  ؛... و ارزي ه هايصدورحوال ارزي،

 ؛شده اداره وجوه به مربوط خدمات -۳-۱۳

 ؛غيردولتي و دولتي حقوقي اشخاص صادره بهادار اوراق بازخريد تضمين -۳-۱۴

 ؛کشور از خارج و داخل در ارزي و ريالي مالی اسالمی اوراق عرضه يا انتشار -۳-۱۵

  ؛)مستمر پرداخت دستور( مشتريان مستمر سفارشات انجام -۳-۱۶

 هـا  دارايـي  مديريت گذاري، سرمايه مالي، خدمات هاي در زمينه اي مشاوره خدمات هرايا -۳-۱۷

  ؛به مشتريان

 مقـررات  و قـوانين  طبـق  مشتريان نمايندگي و وکالت وصايت، قيمومت، وظايف انجام -۳-۱۸

  ؛مربوطه

  دار خــارجي واوراق مشــارکت، اوراق بهــاســهام، گــذاري از طريــق خريــد  ســرمايه -۳-۱۹

 ؛اوراق صکوک

جمهـوري   حسب ضـرورت در چـارچوب ضـوابط بانـک مرکـزي      اموالخريد و فروش  -۳-۲۰

  ؛اسالمي ايران

 ؛بيمه موسسات و ها شرکت نزد بانک هاي دارايي براي اي بيمه پوشش هرگونه ايجاد -۳-۲۱

 ؛خارج و داخل هاي بانک با کارگزاري رابطه ايجاد و برقراري حفظ، -۳-۲۲

 ؛بانک حساب به گمرکات و بنادر از کاال ترخيص -۳-۲۳

 ؛اسنادي مطالبات وصول -۳-۲۴

 ؛ها آن حساب به زيو وار مشتريان سهام سود وصول -۳-۲۵

  ؛سفته و مالياتي تمبر فروش -۳-۲۶

  .اسالمي ايرانبانک مرکزي جمهوري  هيدييپس از اخذ تأ يات قانونير عمليانجام سا -۳-۲۷

  

  بانک فعاليت مدت

از تاريخ صدور مجوز فعاليت  ،شروع فعاليت بانک .بود خواهد نامحدود ،ثبت تاريخ از بانک مدت ـ۴ ماده

  .بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران است توسط

   



۳  

  بانک اصلي مرکز و تابعيت

 اسـتان  در .............. شـهر  در بانـک  اصلي مرکز و است ]خارجي/ايراني.. […… بانک تابعيت ـ۵ ماده

 تصويب مستلزم مذکور شهر در بانک اصلي مرکز نشاني تغيير هرگونه .است واقع ..................

  .است ايران اسالمي جمهوري مرکزي بانک قبلي تأئيد و مديره هيأت

  

 سهم و سرمايه :دوم بخش

  

   سهام تعداد و سرمايه ميزان

 )ريـال  ...................................... )حـروف  به(( ريال ...................... )عدد به( مبلغ بانک سرمايه ـ۶ ماده

 تمامـاً  و شـده  تقسـيم  بانـام  ريـالي  هزار يک عادي سهم .......................... تعداد به که است

  .است گرديده پرداخت

  

  بانک سهام تملک مجاز سقف

 :است ذيل جدول شرح به مستقيم غير و مستقيم صورت به بانک سهام تملک مجاز سقف ـ۷ ماده

  )درصد(مجاز سقف حداکثر  اشخاص

  ۱۰ عامسهاميشرکت

  ۱۰ عامسهاميتعاونيشرکت

  ۱۰ غيردولتيعمومينهادومؤسسه 

  ۵ حقوقياشخاصساير

  درصد ۴۰تا سقف  ايران اسالمي جمهوري مرکزي بانک مجوز با خارجياشخاص

  ۵ حقيقياشخاص

   حقيقي هرشخص خانواده اعضاي

  )مادر يا و پدر خواهر، برادر، آنان، همسران و فرزندان همسر، (

  ۵ :فردي سقف

 عضو يک از بيش مشترکاً نتوانند که ميزاني به :جمعي سقف

  .کنند  تعيين مديره هيأت

  

هاي  شرکت ها متعلق به دولت و يا اشخاص حقوقي که بخشي از سرمايه و يا سهام آن ـ۱تبصره 

توانند در بانـک سـهامدار    دولتي بوده و يا تحت مديريت بخش دولتي قرار دارند نمي

  .باشند



۴  

يـا مؤسسـه اعتبـاري     بيش از يک درصد سهام بانـک  ي،تواند در هيچ زمان نميبانک  ـ۲تبصره 

هـای   های غيردولتی در بانک گذاری بانک ميزان سرمايه .دارا باشدديگري را غيربانکي 

  .منوط به اخذ تأييديه از شورای پول و اعتبار است ,خارجی

ها  ميزان تملک غيرمستقيم سهام بانک توسط اشخاص، متناسب با ميزان مالکيت آن ـ۳تبصره 

 شـود  کننده در سهام بانک محاسبه مي در سهام يا سرمايه اشخاص حقوقي مشارکت

ران، آن شـخص  مگر در مواردي که بنا به تشخيص بانک مرکزي جمهوري اسالمي اي

در ايـن حالـت، کـل سـهام     . داراي کنترل و نفوذ مؤثر بر شخص حقوقي مزبور باشد

  .متعلق به آن شخص حقوقي در بانک براي شخص مزبور نيز محاسبه خواهد شد

های کلی اصـل   های غيردولتی که قبل از تصويب قانون اجرای سياست دولت در بانک ـ۴تبصره 

درصد سرمايه آن بانک سهام  ۲۰حداکثر تا تواند  مي, اند قانون اساسی دولتی بوده ۴۴

  .داشته باشد

  برادر،  فرزندان و همسران آنان، يک شخص حقيقي يا اعضاي خانواده وي شامل همسر،  چنانچه ـ۸ماده 

را دارا باشـند، آن   شـخص حقـوقي  يک در درصد سهم  ۵خواهر، پدر و يا مادر مجموعاً حداقل 

ن ابـا احتسـاب ميـز   تواند در بانک سهام داشته باشد که  منحصراً تا سقفي مي شخص حقوقي

 ۷حدود مذکور در جدول ماده تملک سهام شخص حقيقي مذکور و اعضاي خانواده وي در بانک، 

   .نشودنقض  )حداکثر تعيين شده(

 اولياء يا و وراث و بوده ۸ و ۷ ماده در مذکور الزامات مشمول نيز ارث طريق از بانک سهام تملک ـ۹ ماده

 وراثت حصر گواهي صدور از پس ماه دو مدت ظرف سقف، بر مازاد فروش به ملزم ها آن قانوني

 بـه  مـاه  سه مدت ظرف بايد ديگر طريق هر به سهام مجاز سـقف قهري افزايـش .بود خواهند

  .يابد كاهش ماده اين مجاز هاي سقف

 بـه  غيـر،  بـه  وکالت اعطاي طريق از آن مالکيت از ناشي منافع و حقوق يا بانک سهام واگذاري ـ۱۰ ماده

  .است ممنوع گردد، نقض وکيل توسط ٧ ماده در مذکور مجاز حدود که نحوي

 ها نفوذ يـا کنتـرل مـؤثر دارد،    هايي که بانک بر آن و شرکت بانک خود توسط بانک سهام خريد ـ۱۱ ماده

   .باشد ممنوع مي

   



۵  

  سهم ورقه

ـ  شـماره  داراي و چـاپي  متحدالشکل، ،بانک سهام اوراق ـ۱۲ ماده ـ  امضـاي  بـه  و بـوده  بـترتي  يسـري

 سـهم  ورقـه  در .گردد مي بانک مهر به ممهور اوراق اين .سدر مي بانک مديرعامل و مديره هيأت

  :شود مي ذکر زير نکات

 ها؛ شرکت ثبت مرجع نزد آن ثبت شماره /شناسه ملي و بانک نام - ۱

  ؛بهادار اوراق و بورس سازمان نزد اوراق ثبت شماره - ۲

 ؛شده ثبت سرمايه مبلغ - ۳

 ؛سهم نوع - ۴

 ؛حروف و عدد به سهم اسمي مبلغ - ۵

 ؛است آن نماينده ورقه هر که سهامي تعداد - ۶

 .سهم دارنده )خارجي اتباع مورد در( اختصاصي شماره /ملي شناسه /ملي شماره و نام - ۷

  

  سهام انتقال

نـزد سـازمان    شدههاي ثبت  نقل و انتقال سهام بانک، تا زماني که نام بانک از فهرست شرکت ـ۱۳ ماده

بورس و اوراق بهادار خارج نشده باشد، منحصراً از طريـق شـرکت بـورس اوراق بهـادار و يـا      

  .باشد پذير مي فرابورس ايران امکان

 قانوني نماينده يا وکيل يا دهنده انتقال .برسد ثبت به بانک سهام ثبت دفتر در بايد سهام انتقال ـ۱۴ ماده

 نظـر  از نيـز  گيرنده انتقال نشاني و کامل هويت .نمايد ءامضا مزبور دفتر در را انتقال ثبت بايد او

 امضـاي  بـه  و شـده  قيـد  سـهام  ثبـت  دفتـر  در بايـد  ،سـهام  انتقال از ناشي تعهدات اجراي

 و بانـک  سهام انتقال ثبت به مربوط تشريفات .برسد او قانوني نماينده يا وکيل يا گيرنده انتقال

 يـا  و تهـران  بهـادار  اوراق بـورس  شـرکت  در معامالت از که گيرنده انتقال نشاني تغيير و ثبت

 يـا  و تهـران  بهـادار  اوراق بـورس  شـرکت  مقـررات  با رعايت ،شود مي ناشي ايران فرابورس

  .بود خواهد ايران فرابورس

جـز در مـوارد    شـود،  اساسـنامه  اين ۷ ماده در مقرر حدود نقض به منتج که سهام انتقال ثبت ـ۱۵ ماده

  .است ممنوع بانک سهام ثبت دفاتر در ،۹موضوع ماده قهري 

 تصـميمات  و اساسـنامه  ايـن  مقررات قبول متضمن بانک، سهام از بخش هر تحصيل يا تملک ـ۱۶ ماده

  .است سهامداران عمومي مجامع

  



۶  

  سهام بودن جزيهت قابل غير

 در, اساسـنامه  ۷بايد در چارچوب مـاده   سهام مشاع مالکين .است تجزيه غيرقابل بانک سهام ـ۱۷ماده 

  .بدهند نمايندگي شخص يک به بانک برابر

  

  اي سرمايه الزامات

 از غيرمسـتقيم  يا مستقيم طور به نبايد بانک سهامداران ساير و نويسان پذيره مؤسسين، آورده ـ۱۸ماده 

 غيردولتـي،  يـا  دولتـي  از اعـم  اعتبـاري  مؤسسـات  ساير و ها بانک از دريافتي تسهيالت محل

  .باشد هدش تأمين الحسنه قرض هاي صندوق يا اعتبار هاي تعاوني

  

  بانک سرمايه تغييرات :سوم بخش

  

اليحـه قـانوني اصـالح     مفاد جمله از مربوطه مقررات و قوانين رعايت با بانک هسرماي تغييرات ـ۱۹ماده 

 ثبت دستورالعمل بهادار، اوراق بازار قانونقانون پولي و بانکي کشور،  ،از قانون تجارتقسمتي 

 نيـاز  مـورد  سـرمايه  حداقل رعايت و بورس عالي شوراي مصوب بهادار اوراق عمومي هعرض و

  .گيرد ميانجام  ،اعتبار و پول شوراي مصوباتبر اساس  بانک فعاليت و تأسيس براي

العاده بانک جهت هرگونه تغيير در سرمايه، نيازمند تأييـد و   برگزاري مجمع عمومي فوق ـ تبصره

مجوز قبلي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايـران و سـازمان بـورس و اوراق بهـادار     

  .باشد مي

مـديره   بيشتر شود، هيأتبانک  شده مجموع سرمايه ثبتدرصد  ۵۰هرگاه زيان انباشته بانک از  ـ۲۰ماده 

العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا در خصوص  فوق عموميبانک مکلف است بالفاصله مجمع 

هرگاه مجمع مزبور رأي به انحالل ندهد، مجمع بايـد  . گيري نمايند انحالل يا بقاي بانک تصميم

  :در خصوص يکي از موارد ذيل اتخاذ تصميم نمايد

 هاي وارده؛ يزان زيانافزايش سرمايه حداقل به م - ۱

که سـرمايه فعلـي کمتـر از حـداقل      کاهش سرمايه به ميزان سرمايه موجود مشروط بر آن - ۲

 - صـالح  تعيين شده توسـط مراجـع ذي   -سرمايه مورد نياز براي تأسيس و فعاليت بانک 

  .نباشد

   



۷  

  سرمايه کاهش

  .است ممنوع بانک سرمايه اختياري کاهش ـ۲۱ ماده

 فعاليـت  و سـيس تأ براي نياز مورد سرمايه حداقل از تر پايين نبايد بانک سهام صاحبان حقوق ـ۲۲ ماده

 اثر بر بانک سهام صاحبان حقوق چه چنان .باشد - صالح ذي مراجع توسط شده تعيين - بانک

 مجمـع  بالفاصـله  اسـت  موظف مديره هيأت شود، کمتر مذکور سرمايه حداقل از وارده هاي زيان

  :شود تصميم اتخاذ ذيل موارد از يکي خصوص در تا نمايد دعوت را العاده فوق عمومي

  ؛کشور بانکي و پولي قانون ۳۳ ماده ب بند موضوع نامه آيين اساس بر سرمايه تکميل - ۱

 مرکـزي  بانـک  نظارت تحت اعتباري مؤسسات انواع از ديگر يکي قالب در فعاليت تداوم - ۲

 دارد؛ نياز کمتري سرمايه به آن فعاليت و تأسيس که ايران اسالمي جمهوري

  .ايران اسالمي جمهوري مرکزي بانک به انحالل تقاضاي تسليم - ۳

  

  سرمايه افزايش

پـس از اخـذ   و  مربوط مقررات و قوانين چارچوب در جديد سهام صدور طريق از بانک سرمايه ـ۲۳ماده 

 از يکـي  بـه  جديد سهام اسمي مبلغ هتأدي .باشد مي افزايش قابل ،مصوبه شوراي پول و اعتبار

  :است پذير امکان زير طرق

 ؛سهام اسمي مبلغ نقدي پرداخت - ۱

 ؛جديد سهام به بانک از اشخاص هشد حال نقدي مطالبات تبديل - ۲

 هسرماي به جديد سهام ارزش اضافه از حاصل عوايد يا اندوخته يا نشده تقسيم سود انتقال - ۳

 ؛بانک

 .سهام به بانک مشارکت اوراق تبديل - ۴

  .اندوخته قانوني به سرمايه ممنوع استانتقال  ـ تبصره

العاده در صورت موافقت با افزايش سرمايه بانک، شرايط مربوط به فـروش   مجمع عمومي فوق ـ۲۴ ماده

مـديره واگـذار    سهام جديد و تأديه قيمت آن را تعيين کرده يا اختيـار تعيـين آن را بـه هيـأت    

  .نمايد مي

 ۱۹مقرر در ماده مديره اجازه دهد با رعايت ترتيبات  د به هيأتتوان العاده مي مجمع عمومي فوق ـ۲۵ ماده

   .ظرف مدت معيني که نبايد از دو سال تجاوز کند، سرمايه بانک را تا مبلغي معين، افزايش دهد



۸  

 نقدي مطالبات تبديل طريق از را بانک سرمايه افزايش العاده، فوق عمومي مجمع که صورتي در ـ۲۶ ماده

 موافقـت  اعـالم  به موکول جديد سهام اسمي مبلغ تأديه برساند، تصويب به اشخاص شده حال

   .باشد مي مذکور اشخاص از يک هر

 مطالبـات  ،آنان مطالبات محل از جديد سهام خريد به اشخاص تمايل عدم صورت در ـ۱  تبصره

  .شود مي پرداخت مذکور اشخاص به شده حال نقدي

ايـن  مطالبات نقدي سهامداران بابت سود، با تصويب يا اجراي افـزايش سـرمايه از    ـ۲  تبصره

اليحـه   ۲۴۰محل، پس از پايان مهلت استفاده از حق تقدم و با رعايـت مفـاد مـاده    

شده تلقي گرديـده و در صـورت مطالبـه     ، حالقانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت

  .گردد سهامداران پرداخت مي

  

  جديد سهام خريد در تقدم  حق

 نسـبت  بـه  جديـد  سـهام  خريـد  در بانک سهام صاحبان سرمايه، افزايش تصويب صورت در ـ۲۷ ماده

  حـق  اعمال مهلت .است انتقال و نقل قابل حق اين .دارند تقدم  حق باشند، مي مالک که سهامي

 نويسـي  پـذيره  بـراي  کـه  روزي از مهلت اين .شود مي تعيين مديره هيأت پيشنهاد به بنا تقدم،

اشخاصي که داراي سهامي بـيش از   .بود نخواهد روز ۶۰ از کمتر و شده شروع گردد، مي تعيين

حق خريد سهام جديد به واسطه حق تقـدم ايجـاد    اين اساسنامه باشند، ۷حدود مقرر در ماده 

   .را ندارند شده

  

  حق خريد سهام  هاي نامه  گواهي ارسال و سرمايه افزايش اعالم

 شـروع  از قبل بايد در خريد آن را دارند تقدم  حق حق خريد سهامي که سهامداران نامه گواهي ـ۲۸ ماده

 يـا  و بانـک  در سـهامداران  هشـد  اعالم آدرس آخرين به سفارشي پست طريق از نويسي پذيره

ـ  .شود ارسال ،وجوه تسويه و بهادار اوراق مرکزي گذاري سپرده شرکت  نويسـي  پـذيره  هاعالمي

 آن رسـمي  رساني اطالع پايگاه طريق از ،بانک نتشارکثيراال هروزنام در درج ضمن ،جديد سهام

  .رسد مي سهامداران اطالع به نيز

  

  سهام صرف

  سـهم  اسـمي  مبلغ از باالتر مبلغي به جديد سهام صدور طريق از بانک، سرمايه افزايش هرگاه ـ۲۹ ماده

 يـا  شـود  منتقل اندوخته به بايد يا ،شده فروخته سهامِ ارزش اضافه از حاصله عوايد گردد، مقرر



۹  

 سـهام  صـاحبان  بـه  جديـد  سهام آن ازاي در يا و گردد تقسيم سابق سهام صاحبان بين نقداً

 .شود داده سابق

  

   مالی اسالمی  اوراق انتشار

 ،ايران اسالمي جمهوري مرکزي بانک از قبلي مجوز اخذ و مديره هيأت تصويب با تواند مي بانک ـ۳۰ ماده

  .نمايد اقدام سالمیمالی ا اوراق انتشار به نسبت ،طي مدت زماني که نبايد از دو سال بيشتر باشد

 عمـومي  مجمـع  صالحيت در عادي سهام به تبديل قابل مشارکت اوراق انتشار تصويب ـ تبصره

  .است العاده فوق

  

  عمومي مجامع :چهارم بخش

  

  عمومي مجامع تشکيل ترتيبات

 سال پايان تاريخ از پس ماه چهار مدت ظرف حداکثر ،بار يک سالي حداقل عادي عمومي مجمع ـ۳۱ ماده

   .شود  مي تشکيل مالي،

  .شود تشکيل تواند مي زمان هر در العاده فوق عمومي مجمع ـ۳۲ ماده

 .نمايـد  مـي  دعـوت  مـديره  هيـأت  را العـاده  فـوق  عمومي مجمع و ساالنه عادي عمومي مجمع ـ۳۳ ماده

 طـور  به را عادي عمومي مجمع ،مقتضي مواقع در توانند مي بانک بازرس چنين هم و مديره هيأت

  .نمايند دعوت العاده فوق

 صـاحبان  دعـوت  کـه  دارنـد  حق باشند، مالک را بانک سهام پنجم يک حداقل که سهامداراني ـ۳۴ ماده

 حـداکثر  بايـد  مديره هيأت و شوند خواستار مديره هيأت از عمومي مجمع تشکيل براي را سهام

 دعوت مقرر تشريفات رعايت با را درخواست مورد مجمع تقاضا، تاريخ از روز بيست مدت ظرف

 خواسـتار  بانـک  بازرس از را مجمع دعوت توانند مي کنندگان درخواست صورت اين غير در .کند

 حـداکثر  را تقاضـا  مـورد  مجمـع  ،مقرر تشريفات رعايت با که بود خواهد مکلف بازرس و شوند

 رأسـاً  داشت خواهند حق سهام صاحبان گرنه و نمايد دعوت تقاضا تاريخ از روز ده مدت ظرف

 نموده رعايت را مجمع دعوت به راجع تشريفات کليه که آن شرط به کنند اقدام مجمع دعوت به

   .دننماي تصريح را بازرس و مديره هيأت توسط خود درخواست اجابت عدم دعوت، آگهي در و

 بانـک  بـازرس  نکند، دعوت مقرر موعد در را ساالنه عادي عمومي مجمع ،مديره هيأت چه چنان ـ۳۵ ماده

  .نمايد مزبور مجمع دعوت به اقدام رأساً است مکلف



۱۰  

  عمومي مجامع اختيارات و وظايف

  :است زير شرح به ،بانک عمومي مجامع اختيارات و وظايف ـ۳۶ ماده

 :عادي عمومي مجمع - ۱

 مديره؛ هيأتاعضاي  و عزلانتخاب  -۱- ۱

 ؛ها آن جبران خدماتبانک و البدل  بازرس اصلي و علي انتخاب و عزل -۱- ۲

 ؛ آن جبران خدماتو  حسابرس بانک انتخاب و عزل -۱- ۳

 ؛قبل مالي سال عملکرد خصوص در مديره هيأت گزارش استماع -۱- ۴

 ؛و حسابرس بازرس گزارش استماع  -۱- ۵

 ؛قبل مالي سال ماليِ هاي صورت تصويب و بررسي  -۱- ۶

 ؛قابل تقسيم  سود ميزان تصويب -۱- ۷

 ؛مديره هيأت اعضاي جبران خدمات و پاداش ميزان تصويب -۱- ۸

 ؛بانک هاي آگهي درج جهت کثيراالنتشار هاي روزنامه /روزنامه تعيين -۱- ۹

اليحه قـانوني اصـالح قسـمتي از قـانون      موجب به که مواردي ساير -۱- ۱۰

 .باشد مي عادي عمومي مجمع صالحيت در تجارت

 :العاده فوق عمومي مجمع - ۲

 ؛اساسنامه مفاد در تغيير -۱- ۲

 ؛)کاهش يا افزايشاعم از  ( سرمايه ميزان در تغيير -۲- ۲

 ؛سهام به تبديل قابل بهادار اوراق انتشار -۳- ۲

اليحـه قـانوني اصـالح قسـمتي از قـانون       مقررات رعايت با بانک انحالل -۴- ۲

 ؛کشور بانکي و پولي قانون و تجارت

ـ د با بانک يت حقوقی جديل شخصيانحالل بانک موجود و تشک -۵- ۲ سسـه  ؤا مي

 ؛ن و مقررات مربوطيت قوانيگر با رعاياعتباری د

 ادغام بانک -۶- ۲

جبـران   تعيـين  و مـديره  هيـأت  اعضاي جبران خدمات و پاداش ميزان تصويب تفويض ـ تبصره

  .باشد نمي مجاز ،بانک مديره هيأت به زرساخدمات ب

  .بيفزايند سهام صاحبان تعهدات به تعهدي گونه هيچ توانند نمي عمومي مجامع ـ۳۷ ماده

   



۱۱  

  يريگ يرأ در مشارکت و مجامع در حضور طيشرا

 بـه  خـود  قـانوني  نماينده طريق از يا شخصاً توانند مي حقيقي اشخاص عمومي، مجامع هكلي در ـ۳۸ ماده

 مدرک ارايه با خود ندگانينما اي ندهينما طريق از حقوقي اشخاص و نمايندگي مدرک هيارا شرط

  .داشت خواهد رأي يك فقط سهم يك هر براي سهامدار، هر .يابند حضور ،نمايندگي

درصـد آراي دارنـدگان    ۱۰ تا حداکثر و واليتاً وکالتاً ،اصالتاً شخص هر بانک، عمومي مجامع در ـ۳۹ ماده

   .است برخوردار رأي حق از ،سهام بانک

قـانون   ۴۴اصـل   هاي کلي هاي غيردولتي که قبل از تصويب قانون اجراي سياست بانک ـ تبصره

  .دنباش اند، از شمول اين حکم مستثني مي اساسي، دولتي بوده

 بانـک  سـهامداران  از وکالت به توانند نمي عامل مدير مقام قائم و مديرعامل  ،مديره هيأت عضايا ـ۴۰ ماده

  .نمايند شرکت عمومي مجامع در

 مجمـع  جلسه در حضور حق ،زير مدارک از يکي يهارا با جديد سهامدار سهام، انتقال درصورت ـ۴۱ ماده

  :داشت خواهد را عمومي

 سهام؛ خريد اعالميه - ۱

 سهام؛ سپرده و انتقال و نقل نامه گواهي - ۲

 ؛ماسه ورقه اصل - ۳

 تسـويه  و بهـادار  اوراق مرکزي گذاري سپرده شرکت توسط شده صادر سهامداري يهتأييد - ۴

  .جمعي و انفرادي صورت به وجوه

  

  عمومي مجامع به دعوت آگهي

ـ  در آگهـي  درج طريـق  از بايـد  ،عمومي مجامع تشکيل براي سهام صاحبان از دعوت ـ۴۲ ماده  هروزنام

 در آگهـي  درج همچنـين  و گـردد  مي منتشر آن در بانک به مربوط هاي آگهي كه كثيراالنتشاري

 در بايد مجامع تشكيل محل و ساعت تاريخ، سه،دستورجل .شود انجام بانک رساني اطالع پايگاه

   .گردد ذكر آگهي

  

  عمومي مجامع انعقاد و دعوت بين فاصله

 و روز ده حداقل ،العاده فوق و عادي عمومي مجامع جلسات از يک هر انعقاد و دعوت بين فاصله ـ۴۳ ماده

   .بود خواهد روز چهل حداکثر

  



۱۲  

  دستورجلسه

 دسـتور  مـوارد  تمـامي  .نمايـد  مي معين آن كننده دعوت مقام را عمومي مجمع هر دستورجلسه ـ۴۴ ماده

 ،بـازرس  انتخاب ،مديره هيأت اعضاي انتخاب .گردد ذكر دعوت آگهي در صراحت به بايد جلسه

 طرح قابل بانک، انحالل و اساسنامه تغيير ها، اندوخته و سود تقسيم و مالي هاي صورت تصويب

 دسـتور  در فـوق  موارد استثناي به كه موضوعاتي .باشد نمي و امثال آن »موارد ساير« بخش در

 صـاحبان  كليه هك اين مگر بود نخواهد عمومي مجمع در طرح قابل است، نشده بيني پيش جلسه

  .دهند رأي جلسه دستور در مطلب آن گرفتن قرار به و بوده حاضر عمومي مجمع در سهام

 الزم باشـد،  ذيـل  امـور  از يكي متضمنيا هيأت مديره  عمومي مجامع تصميمات كه مواردي در ـ۴۵ ماده

 بانک موافقت ها، شركت ثبت مرجع بهيا هيأت مديره  مجمع جلسه صورت ارسال از پيش است

 :گردد اخذ پس از طی مراحل قانونی مذکور موارد ثبت با ايران اسالمي جمهوري مرکزي

 ؛بازرس و حسابرس, مديرعامل ,مديره هيأت اعضاي انتخاب  - ۱

  ؛سرمايه افزايش يا كاهش  - ۲

 بانک؛ ادغام - ۳

 اساسنامه؛ در ديگري تغيير نوع هر - ۴

  .آن تصفيه نحوه و بانک انحالل  - ۵

  

  مجمع رييسه هيأت

 .شـود  مي اداره ناظر دو و منشي يک رييس، يک از مرکب اي رييسه هيأت توسط عمومي مجامع ـ۴۶ ماده

 مـديراني  از يکـي  رياست با ها آن غياب در و مديره هيأت رييس نايب يا رييس با مجمع رياست

  .باشد شده انتخاب مديره هيأت طرف از منظور اين به که است

 مجمع هدستورجلس در ها آن هکلي يا مديره هيأت اعضاي از بعضي عزل يا انتخاب که مواقعي در ـ۴۷ ماده

 دو .شـد  خواهد انتخاب نسبي اکثريت با جلسه در حاضر سهامداران بين از مجمع رييس باشد،

 انتخـاب  مجمـع  طـرف  از منشـي  نفـر  يک و مجمع ناظر عنوان به نيز حاضر سهامداران از نفر

    .شوند مي



۱۳  

  رأي اخذ هطريق

  .مديره و بازرس، الزاماً به صورت کتبي خواهـد بـود   اخذ رأي در خصوص انتخاب اعضاي هيأت ـ۴۸ ماده

  .تواند به صورت شفاهي انجام گيرد در خصوص ساير تصميمات مجمع، اخذ رأي مي

به دليـل ترکيـب   گيري به صورت شفاهي  بانک، رأي در صورتي که به تشخيص بازرسـ  تبصره

پذير نباشد، اخذ رأي بـه صـورت کتبـي بـه عمـل       امکانسهامداران حاضر در مجمع، 

  .خواهد آمد

  

  جلسات

 اتخـاذ  مجمـع جلسـه   دسـتور  در منـدرج  موضوعات تمام خصوص در عمومي مجمع در هرگاه ـ۴۹ ماده

 بعـدي  جلسه تاريخ و نموده تنفس اعالم ،مجمع تصويب باتواند  مي رييسه هيأت نشود، تصميم

 مجـدد  آگهـي  و دعـوت  بـه  محتاج جلسه تمديد .کند تعيين باشد، هفته دو از ديرتر نبايد که را

   .داشت خواهد رسميت اوليه جلسه نصاب حد با مجمع ،بعد جلسات در و نيست

  

  ها جلسه صورت

 بـه  کـه  شـود  مـي  تنظيم منشي توسط اي جلسه صورت عمومي، مجامع تصميمات و مذاکرات از ـ۵۰ ماده

   .شود مي داريهنگ بانک در آن از نسخه يک و رسيده مجمع رييسه هيأت امضاي

  

  تصميمات اثر

 سـهامداران  عموم نماينده گردد، مي تشکيل اساسنامه اين مفاد و قانون طبق که عمومي مجامع ـ۵۱ ماده

  .باشد مي آور الزام سهام صاحبان همگي براي ها آن تصميمات و است

  

  عادي عمومي مجمع رسميت براي نصاب حد

 ضـروري  دارند رأي حق که اقالً بيش از نصف سهامي دارندگان حضور ،عادي عمومي مجمع در ـ۵۲ ماده

 دعـوت  دوم بـار  بـراي  مجمـع  نشـود،  حاصـل  مـذکور  نصـاب  حد ،دعوت اولين در اگر .است

 رسـميت  ،دارنـد  رأي حق که سهامي صاحبان از عده هر حضور با مجمع دوم جلسه .خواهدشد

 نتيجـه  ،دوم جلسـه  به مربوط نامه دعوت در که اين بر مشروط کرد خواهد گيري تصميم و داشته

   .باشد شده قيد اول دعوت

   



۱۴  

  عادي عمومي مجمع در گيري تصميم براي آراء نصاب حد

ـ  در حاضـر  يآرا يک هعالو به نصف اکثريت با همواره تصميمات عادي، عمومي مجمع در ـ۵۳ ماده  هجلس

 نسـبي  اکثريـت  که بازرس و مديره هيأت اعضاي انتخاب مورد در مگر بود، خواهد معتبر رسمي،

 کـه  اعضايي عدد در دهنده رأي هر يآرا تعداد ،مديره هيأت اعضاي انتخاب درمورد .است کافي

 مـذکور  ضـرب  حاصـل  بـا  برابـر  دهنـده  رأي هـر  رأي حق و شود مي ضرب شوند  انتخاب بايد

 ،باشـد  مايل که نفر چند بين را  آن يا بدهد نفر يک به را خود يآرا تواند مي دهنده رأي .خواهدبود

  .کند تقسيم

  

  رأي اخذ و العاده فوق عمومي مجمع رسميت براي نصاب حد

 حاضـر  دارنـد  رأي حـق  کـه  سـهامي  نصف از بيش دارندگان بايد العاده فوق عمومي مجمع در ـ۵۴ ماده

 و شود مي دعوت دوم بار براي مجمع نشود، حاصل مذکور نصاب حد ،دعوت اولين در اگر .باشند

 و يافتـه  رسميت مجمع ،دارند رأي حق که سهامي سوم يک از بيش دارندگان حضور با بار اين

 شـده  قيـد  اول دعـوت  نتيجـه  دوم دعـوت  در کـه  ايـن  به مشروط ؛نمود خواهد تصميم اتخاذ

 رسمي،  هجلس در حاضر يآرا دوسوم اکثريت با همواره العاده فوق عمومي مجمع تصميمات.باشد

  .بود خواهد معتبر

  

  مديران بانک :بخش پنجم

  

 هيأت مديره - الف

  .شود عامل، اداره مي مديره و هيأت اي از مديران مشتمل بر هيأت بانک توسط مجموعهـ ۵۵ماده 

  

  هيأت مديرهها و اختيارات  مسئوليت

 مـديريت  و مقـررات  و قـوانين  اجراي حسن اداره، نحوه بر نظارت و گذاري سياست مسئوليت ـ۵۶ ماده

نام بانک و هـر   براي هرگونه اقدامي به  مديره هيأت. باشد مي مديره هيأت عهده بر بانک ريسک

ها صريحاً در  نوع عمليات و معامالت مربوط به موضوع بانک که انجام و اتخاذ تصميم درباره آن

هاي داخلي بانـک،   نامه از قبيل تصويب آيين ؛صالحيت مجامع عمومي نباشد، داراي اختيار است

ين حقوق و دستمزد، تصـويب بودجـه   تصويب ساختار سازماني، شرايط استخدام و ضوابط تعي

مـديره در   اي و گـزارش فعاليـت هيـأت    دوره ، ميانساالنههاي مالي  ، تنظيم صورتساالنه بانک
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، هـا بـه بـازرس و حسـابرس     چارچوب ضوابط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و ارايه آن

يين دسـتور جلسـه   العاده و تع ، دعوت مجامع عمومي عادي و فوقتعيين دارندگان امضاي مجاز

پيشنهاد تقسيم سود بين صاحبان  ،ها، پيشنهاد تقسيم هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانوني آن

وظـايفي کـه در اليحـه     العاده و سـاير  سهام، پيشنهاد اصالح اساسنامه به مجمع عمومي فوق

  .است مديره گذاشته شده قسمتي از قانون تجارت صراحتاً برعهده هيأت قانوني اصالح

هيأت عامـل  مديره بايد آن دسته از اختياراتي را که متضمن امور اجرايي است، به  هيأتـ  تبصره

   .بانک تفويض نمايد

  

  مديره اعضاي هيأت اکثريت بودن يياجراغير

ـ و  بـوده   بانک در اجرايي سمت فاقد مديره هيأت اعضاي اکثر ـ۵۷ ماده ـ   ينم گونـه سـمت    چيتواننـد ه

مذکور در مـاده   يها تهيکم عضويت در يبه استثنار آن يا نظاي يا مشاوره, يکارشناس, يتيريمد

  .رنديرا در بانک بپذ ۸۰

  

  مديره هيأت اعضاي تعداد

 مجمـع  توسـط  کـه  اسـت  عضو ]نفر نه حداکثر و نفر پنج حداقل[ ....... از متشکل بانک  مديره هيأت ـ۵۸ ماده

 جمهـوري  مرکـزي  بانک نظر مورد شرايط واجد سهام صاحبان بين از عادي يا مؤسس عمومي

   .باشند مي مجدد انتخاب و عزل قابل ها آن همه و شوند مي انتخاب ايران اسالمي

اعضاي اصلي هيأت مديره، نسـبت بـه    انتخاب عالوه بر عادي يا مؤسس عمومي مجمع ـ تبصره

 اقـدام براساس اولويـت   مديره هيأت البدل علياعضاي  دو نفر ديگر به عنوانانتخاب 

   .نمايد مي

  

  مديره هيأت در عضويت ترتيبات

 صـالحيت  تأييـد  بـه  منـوط  هـا،  آن مسـئوليت  دوره تمديد و بانک مديره هيأت اعضاي انتخاب ـ۵۹ ماده

   .باشد مي ايران اسالمي جمهوري مرکزي بانک توسط مذکور اشخاص اي حرفه

 جمهوري مرکزي بانک توسط مديره هيأت اعضاي از يک هر اي حرفه صالحيت سلب صورت در ـ۶۰ ماده

ادامه تصدي ايـن مـديران در حکـم دخـل و      .گردد مي تلقي فصلمن مذکور عضو ايران، اسالمي

  .شود تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي محسوب مي
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حداقل شش ماه قبل از تاريخ تشکيل مجمـع عمـومي عـادي کـه انتخـاب اعضـاي        مديرعامل ـ۶۱ ماده

و  هاي کثيراالنتشـار  دستور کار آن قرار دارد، مراتب را از طريق آگهي در روزنامهمديره در  هيأت

تواننـد داوطلـب    سهامداراني مـي . رساند ميبانک به اطالع کليه سهامداران  رساني پايگاه اطالع

درصد سهام بانک را بـه   ۵مديره بانک شوند که تأييد کتبي دارندگان حداقل  عضويت در هيأت

به بانک ارسال  ،ماه قبل از تاريخ تشکيل مجمع عمومي چهارحداقل  ،داوطلبي خودهمراه اعالم 

جهت  اند نام و مشخصات اشخاصي را که به ترتيب فوق اعالم داوطلبي نموده، مديرعامل. دارند

  .نمايد اعالم مي جمهوري اسالمي ايران به بانک مرکزي اي حرفه تأييد صالحيت

 به که اشخاصي مشخصات و نام عمومي، مجمع برگزاري از قبلحداقل سه ماه  بانک مديرعامل ـ۶۲ ماده

 هـاي  پسـت  ظرفيـت  برابـر  دو حداکثر تـا  را اند نموده داوطلبي اعالم ۶۱ ماده در مذکور ترتيب

 ،ايـران   اسـالمي   جمهوري  مرکزي  بانک به اي حرفه صالحيت تأييد جهت ،مديره هيأت بالتصدي

  .نمايد مي  اعالم

  

  مديره هيأت اعضاي شرايط

  :باشند برخوردار ذيل شرايط از بايد بانک مديره هيأت اعضاي ـ۶۳ ماده

 ؛)مديره هيأت و اکثريت مديره هيأت رييسمديرعامل،  در مورد( ايران تابعيت -۶۳-۱

 ؛اساسي قانون در شده شناخته اديان از يکي يا اسالم دين پيرو -۶۳-۲

 داري؛ امانت و شهرت حسن بودن دارا -۶۳-۳

 توسـط  آن فهرسـت  کـه  مرتبطي هاي رشته در باالتر يا کارشناسي دانشنامه بودن دارا -۶۳-۴

  شود؛ مي اعالم ايران اسالمي جمهوري مرکزي بانک

 کالهبـرداري،  امانـت،  در خيانت اختالس، ارتشاء، سرقت، به محکوميت سابقه داشتنن -۶۳-۵

 کـه  ايـن  از اعـم  تقلـب  يا تقصير به ورشکستگي و محل بي چک صدور تزوير، و جعل پولشويي،

 معاون يا شريک يا اصلي مجرم ،محکوم يا شده صادر کشور خارج يا داخلي هاي دادگاه از حکم

  باشد؛ بوده جرم

 ها؛ در هيأت انتظامي بانک متضمن محروميت قطعينداشتن محکوميت  -۶۳-۶

 اجـازه  بـا  مگـر  اعتباري غيربانکيو مؤسسات  ها بانک ساير در سمت يا سهم داشتنن -۶۳-۷

 ؛ايران اسالمي جمهوري مرکزي بانک
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ـ ر بـراي  بـانکي  نظام در کار سابقه سال ده حداقل بودن دارا -۶۳-۸  سـوم  دو حـداقل  و يسي

 ؛مديره هيأت اعضاي

 قـانون  قسـمتي از  اصـالح اليحـه قـانوني    ۱۱۱ مـاده  مصاديق شمول در نگرفتن قرار -۶۳-۹

 تجارت؛

 يـا  دولتـي  از اعـم  بـاري اعت مؤسسـات  سـاير  و هـا  بانک به غيرجاري بدهي نداشتن -۶۳-۱۰

 ؛الحسنه قرض هاي صندوق و اعتبار هاي تعاوني غيردولتي،

  سوءاثرنشده؛ رفع برگشتي چک نداشتن -۶۳-۱۱

 .ايران اسالمي جمهوري مرکزي بانکای به تشخيص  دارا بودن صالحيت حرفه -۶۳-۱۲

  . شوند مي انتخاب يقيقح اشخاص انصرفاً از مي بانکمديره  هيأت اعضاي ـ۶۴ ماده

  

  مديره هيأت اعضاي مديريت مدت

ي اصـلي و  اعضـا  انتخـاب  تجديـد  .اسـت  سـال  دو مديره بانـک  اعضاي هيأت مدت مديريت ـ۶۵ماده 

و تأييـد   ۶۳ط مذکور در مـاده  يت شرايي با رعابعد هاي دوره برايمديره بانک،  البدل هيأت علي

  .است بالمانعجمهوري اسالمي ايران  مرکزي بانکمجدد 

  

  مديره هيأت اعضاي تکميل

مـديره توسـط بانـک     اي اعضـاي هيـأت   جمله سلب صالحيت حرفـه  بنا به هر دليل از چه چنان ـ۶۶ماده 

و عضـو   شود مقرر نصاب حد از کمترمديره  هيأت اعضايتعداد  ،مرکزي جمهوري اسالمي ايران

 ۶۱در مواد الزم است با رعايت ترتيبات مذکور  يا کافي نباشد، باشد   البدل نيز وجود نداشته علي

  .مديره تشکيل شود ي هيأتاعضا تکميل جهت بانک عادي عمومي مجمع ،۶۲و 

ظرف مدت يک ماه، تاريخ تشکيل مجمع عمـومي بـراي انتخـاب اعضـاي      ،مديره هرگاه هيأت ـ۶۷ ماده

حق دارد از بازرس بانک بخواهد که  نفع ذيرا به سهامداران اطالع ندهد، هر   مديره جديد هيأت

مديره با رعايت تشريفات الزم اقدام  به دعوت مجمع عمومي عادي جهت تکميل اعضاي هيأت

  . باشد ميواستي حداکثر ظرف مدت يک ماه بازرس مکلف به انجام چنين درخ. کند

در صورتي که بنا به هر دليل، تعداد اعضاي هيـأت مـديره از حـد نصـاب مقـرر کمتـر شـود و         ـ۶۸ماده 

يک ماه توسط بازرس بالاقـدام بمانـد، بانـک    بيش از براي مدت  ۶۷تشريفات مذکور در ماده 

بـراي  عضاي هيأت مديره بانک، ضمن سلب صالحيت اتواند  ميجمهوری اسالمی ايران مرکزي 

اداره امور بانک و تمهيد مقدمات برگزاري مجمع عمومي، فردي را از ميان خبرگان و متخصصين 
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داراي کليه اختيـارات هيـأت مـديره     فرد منصوب. امور بانکي به عنوان سرپرست منصوب نمايد

بايد حداکثر ظرف مدت هشت ماه نسبت به برگزاري مجمع عمومي بـراي انتخـاب    بانک بوده و

شده توسـط   در هرحال، مدت مسئوليت سرپرست تعيين. مديره اقدام نمايد اعضاي جديد هيأت

سرپرسـت،   جبران خدمات. ، بيش از يک سال نخواهد بودجمهوری اسالمی ايران بانک مرکزي

  .بر عهده بانک است

  

  مديره ي هيأتاستعفاي اعضا

بـه   را موضـوع  بايـد  دهـد،  اسـتعفا  خـود  سـمت  از بخواهدمديره  هيأت عضو هر که صورتي در ـ۶۹ماده 

کليـه  . ، در سـمت خـود بـاقي بمانـد    تـا تعيـين جانشـين   و  دهـد  اطـالع  مديره و بازرس هيأت

  .هاي عضو هيأت مديره تا زمان تعيين جانشين، متوجه عضو مستعفي نيز خواهد بود مسئوليت

  

  مديره هيأت جلسات در غيبت

 در متناوب جلسه شش يا متوالي جلسه چهار از بيشمديره  اعضاي هيأت از يک هر حضور عدم ـ۷۰ ماده

مـديره   هيـأت  در وي عضويت سلب موجب خود  به خود موجه، عذر بدون شمسي سال يک طول

  .استمديره  ه ساير اعضاي هيأتبرعهد غيبت بودن  موجه تشخيص .شود مي

  

  وثيقه سهام

از سـهام   سهم] حداقل ده هزار سـهم [ ......................... حداقل بايدمديره  اعضاي هيأت از يک هر ـ۷۱ ماده

 ايـن  .بسـپارد  بانـک نـزد   وثيقه عنوان به را آن و باشد دارا خود مأموريتدوره  تمام دربانک را 

 يـا  منفـرداً مديره  اعضاي هيأت تقصيرات از است ممکن که است خساراتي تضمين براي سهام

 مـديري  کـه  مـادام  و نيسـت  انتقال قابل و بوده نام با مذکور سهام .شود وارد بانک بر مشترکاً

 بـه  بانـک نـزد   مـذکور  سهام است، نداشته دريافترا  بانکدر  خود تصدي دوره مفاصاحساب

 مجـامع  در ها آن رأي حق از استفاده مانع سهام اين بودن وثيقه .ماند خواهد باقي وثيقه عنوان

   .بود نخواهد صاحبانشان به سود پرداخت و عمومي

  

  مديره منشي هيأت و رييس نايب رييس،

 جلسـه  از بعـد  هفتـه  يک ظرف حداکثرمديره را  هيأت جلسه اولينمديره موظفند  اعضاي هيأت ـ۷۲ ماده

در جلسـه مـذکور، اعضـاي    . دهند تشکيل، است کرده انتخاب را مديره هيأت که عمومي مجمع

 مدت .دننماي  تعيينمديره  هيأت براي رييس نايب يک و رييس يک خود، بين ازمديره بايد  هيأت
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 .بـود  نخواهـد  مـديره  هيـأت  در ها آن عضويت مدت از بيش رييس نايب نيابت و رييس رياست

مديره از بين خـود يـا از    اعضاي هيأت .باشند مي مجدد انتخاب و عزل قابل رييس نايب و رييس

  .نمايند خارج، يک نفر را به عنوان منشي جلسات انتخاب مي

ريـيس   مديره موقتاً نتواند وظايف خود را انجـام دهـد، وظـايف او را نايـب     رييس هيأت هرگاه ـ۷۳ماده 

 يـک ، مديره هيأت اعضاي رييس، نايب و رييس غيبت صورت درمديره انجام خواهد داد و  هيأت

   .دهد انجام را رييس وظايف تا نمايند مي تعيين را جلسه در حاضر اعضاي از نفر

  

  مديره هيأت جلسات شکيلت

جلسـات   .شـود  مـي  تعيـين مـديره   اعضاي هيـأت  توسط مديره هيأت جلسات برگزاري ترتيب ـ۷۴ ماده

 ريـيس  کتبي دعوت بهباشد،  ماه يک ازنبايد بيش  ها آنه فاصل که مقتضي مواقع در مديره هيأت

 و نامـه  دعوت ارسال تاريخ بين. شود مي تشکيل مديره ي هيأتاعضا از نفر دو يا و رييس نايب يا

 از يـک  هر درچه  چنان. وجود داشته باشد متعارفيه زماني فاصلبايد  مديره ه هيأتجلس تشکيل

 ارسـال  شـود،  قيـد  جلسـه  صـورت  در و تعيـين  بعد جلسه تشکيل تاريخ مديره، هيأت جلسات

  .داشت نخواهد ضرورت، اند داشته حضور جلسه همان در کهاعضايي  براي نامه دعوت

مـديره را بـه    تواند درخواست تشـکيل جلسـه هيـأت    اضطراري، مديرعامل مي موارد درـ  تبصره

  . مديره ارايه دهد رييس هيأت رييس يا نايب

 شـده  تعيـين  نامه دعوت در که ديگري محل هر در يا بانک اصلي مرکز در مديره هيأت جلسات ـ۷۵ ماده

  .شد خواهد، برگزار باشد

  

  مديره ه هيأتجلس رسميت براي نصاب حد

 آن در مـديره  هيـأت  اعضـاي  نصـف  از بـيش  که دارد رسميت صورتي در مديره هيأت جلسات ـ۷۶ ماده

 خواهد معتبر حاضر اعضاءاکثريت  موافقت با مديره هيأت تصميمات .باشند داشته حضور جلسات

رأی  ۳تصـميمات بـا حـداقل    , عضو تشکيل گـردد  ۵در صورتی که هيأت مديره با کمتر از . بود

  .بود موافق معتبر خواهد

 وکيـل  يـا  نماينـده  ،مـديره  هيأت جلسات در حضور براي توانند مديره نمي هيأت اعضاي ـ تبصره

   .نمايند معرفي
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  مديره هيأت جلسات صورت

تمـامي   امضـاي  بـه  کـه  شود تنظيم اي جلسه صورت بايد مديره، هيأت جلسات از يک هر براي ـ۷۷ ماده

 همچنـين  و مـذاکرات  از اي خالصـه  و غايب و حاضراعضاي  نام .برسد جلسه در حاضراعضاي 

 با کهاعضا  از يک هر نظر .گردد مي ذکر جلسه صورت در تاريخ قيد با جلسه در متخذه تصميمات

 جلسـه  صـورت ذيـل   در بايـد ، باشد مخالف جلسه صورت در مندرج تصميمات از بعضي يا تمام

   .قيدشود

  

  مديره اعضاي هيأت جبران خدمات

و با توجه به تعـداد سـاعات و    عادي عمومي مجمع توسطمديره،  اعضاي هيأت جبران خدمات ـ۷۸ ماده

اعضـاي  . گـردد  حضـور خواهـد داشـت، تعيـين مـي      بانـک مديره در  اوقاتي که هر عضو هيأت

 بـه  چه آن از غير ديگري امتيازات و دارايي وجه، ندارند حقآنان  تکفل تحت افرادمديره و  هيأت

اعطاي تسهيالت و اعتبـار بـه اشـخاص    . دارند دريافت بانک از رسيده، عمومي مجمع تصويب

  . پذير است اين اساسنامه امکان ۱۱۳ماده مذکور در چارچوب 

  

  مديره ي هيأتاعضا پاداش

 عنـوان  بـه  خـالص  سـود  از معيني نسبت تواند مي ،عادي عمومي مجمع تصميم طبق سال هر ـ۷۹ ماده

   .اعطا شود مديره مصوب به هيأت تجارت قانون از قسمتي اصالح يقانوناليحه  رعايت با پاداش

شـده توسـط بانـک مرکـزي جمهـوري اسـالمي ايـران،         مديره بانک در چارچوب تعيين هيأت ـ۸۰ ماده

هايي از جمله کميته حسابرسي و کميته عـالي مـديريت ريسـک را تشـکيل داده و نحـوه       کميته

  .گذارد ها را تعيين و به مورد اجرا مي فعاليت آن

  

  عامل هيأت -ب

دهند که بايـد   عامل بانک را تشکيل مي رعامل، اعضاي هيأتمقام و معاونين مدي مديرعامل، قائم ـ۸۱ ماده

عامـل بانـک بـا     رياسـت هيـأت  . بانک اشتغال داشـته باشـند   موظف و تمام وقت دربه صورت 

  .مديرعامل است

انتخـاب  هيـأت مـديره   ) اجرايي(اعضاي موظف ميان از تواند  هيأت مديره نمي  رييسـ ۱تبصره 

  .مسئوليت اجرايي در بانک داشته باشد شود و
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انتخاب اعضاي هيأت عامل بانک از ميان اعضاي هيأت مديره مشروط به رعايت حکم  ـ۲تبصره 

  .مجاز است ۵۷مقرر در ماده 

مـديره   مديرعامل، باالترين مقام اجرايي بانک است که از ميان اشخاص حقيقي، توسط هيـأت  ـ۸۲ ماده

ه نمايند شده، تفويضوي  به از طرف هيأت مديره که اختياراتي حدود درشود و  بانک انتخاب مي

مديرعامل بانک يک نفـر را بـه عنـوان     .دارد امضاء حق بانک طرف از وگرديده  محسوب بانک

که قبالً انتخاب آنان به تأييد  -معاونان مديرعامل /معاونمقام و يک يا چند نفر را به عنوان  قائم

يـا سـاير   تواند برخي از اختيارات خود را به آنان  ، منصوب کرده و مي-مديره رسيده باشد هيأت

  . تفويض نمايد با حق تفويض و توکيل به غير ولو کراراًکارکنان بانک 

 بانـک  توسـط اي آنـان   حرفه صالحيتتأييد  به منوط مقام مديرعامل مديرعامل و قائم انتخاب ـ۸۳ ماده

بايـد داراي   مقـام مـديرعامل بانـک    قائممديرعامل و  .باشد ميجمهوري اسالمي ايران  مرکزي

  . شندبا ۶۳در ماده شرايط مقرر 

  

  عامل وظايف و اختيارات هيأت

به  هيأت مديره توسطکه متضمن امور اجرايي بوده و  يعامل در حدود آن دسته از اختيارات هيأت ـ۸۴ماده 

  : از قبيل موارد ذيل ؛تفويض شده، داراي اختيار است آن

نمايندگي بانک در برابر کليه اشخاص ثالث حقيقي و حقوقي دولتي و غيردولتي از جمله  -۸۴-۱

هاي تجاري و مؤسسات  هاي دولتي، مؤسسات عمومي غيردولتي، مراجع قضايي، شرکت دستگاه

 .غيرتجاري غيردولتي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي

شده در  عواي حقوقي و کيفري اقامهاقامه هرگونه دعواي حقوقي و کيفري و دفاع از هر د -۸۴-۲

ها، دادسراها، مراجع قضايي يا غيرقضاييِ اختصاصي يا عمومي و ديوان عدالت  هر يک از دادگاه

شده عليه بانک چـه کيفـري و چـه     اداري از طرف بانک؛ دفاع از بانک در مقابل هر دعواي اقامه

عمومي و ديوان عدالت اداري بـا  حقوقي در هر يک از مراجع قضايي يا غيرقضاييِ اختصاصي يا 

حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامي و انجام کليه اقدامات مورد نياز در دادرسي از آغـاز تـا   

اتمام آن از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأي، درخواست تجديدنظر، فرجام، واخواهي و 

دعوا، ادعاي جعل يـا انکـار و   اعاده دادرسي، مصالحه و سازش، استرداد اسناد يا دادخواست يا 

ترديد نسبت به سند طرف مقابل، تعيين جاعل، حق امضاي قراردادهاي حاوي شـرط داوري يـا   

، )با حق صلح يا بدون آن(ري و تعيين و گزينش داور منتخبتوافقنامه داوري و ارجاع دعوا به داو
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قيب عمليات آن و اخذ درخواست اجراي حکم نهايي و قطعي داور، درخواست صدور اجراييه و تع

ها، تعيين مصدق و کارشناس،  هاي الزم در خصوص آن موضوع اجراييه و وجوه ايداعي و پيگيري

انتخاب و عزل وکيل و نماينده با حق توکيل مکرر، اقرار در ماهيت دعـوا، دعـاوي ورود و جلـب    

ند، تـأمين خواسـته،   ها، قبول يـا رد سـوگ   ثالث و دفاع از آن، دعواي متقابل و دفاع در مقابل آن

 تأمين ضرر و زيان ناشي از جرم و امور مشابه ديگر؛

در ايـران يـا خـارج از ايـران در چـارچوب        ايجاد و تعطيلي شعبه، باجه و يا نمايندگي -۸۴-۳

 ضوابط؛

هـا و مؤسسـات اعتبـاري     نام بانک نزد بانـک  افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به  -۸۴-۴

 مجاز؛

 دريافت مطالبات و پرداخت ديون بانک؛ -۸۴-۵

 صدور، ظهرنويسي، قبولي، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي؛ -۸۴-۶

انعقاد هر نوع قرارداد، تغيير، تبديل، فسخ و يا اقاله آن در مورد اموال منقول و غيرمنقول  -۸۴-۷

ايـن   ۳ر در مـاده  که مرتبط با موضوع فعاليت بانک باشد و انجام کليه عمليات و معامالت مذکو

 اساسنامه و اتخاذ تصميم در مورد کليه ايقاعات؛

 ها؛ گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه بانک يا اوراق بهادار و استرداد آن  به امانت -۸۴-۸

 گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غيرمنقول و فک رهن ولو کراراً؛ به رهن -۸۴-۹

بها و دفاع از اين نوع  فسخ اجاره و تقاضاي تعديل اجارهاجاره و استجاره و واگذاري و  -۸۴-۱۰

تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخليه عين مستأجره و تقاضاي تجديدنظر در رأي صادره يـا  

 اجراي آن؛

 احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات؛ -۸۴-۱۱

موارد فوق فقط  شرح. عامل در امور اجرايي منحصر به موارد فوق نيست اختيارات هيأت ـ تبصره

عامل در امور اجرايي بـه ترتيـب    براي ذکر مثال بوده و به هيچ وجه به اختيارات هيأت

  .سازد مقرر در صدر ماده خللي وارد نمي

و همچنين ترتيبات عامل  و ساير شرايط استخدامي اعضاي هيأت جبران خدمات ومدت تصدي  ـ۸۵ ماده

  .شود تعيين مي مديره توسط هيأت عامل برگزاري جلسات هيأت
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  بانک باعامل  مديره و هيأت اعضاي هيأت معامالت

 اعضـاي  کـه  هـايي  شـرکت  و مؤسسـات  همچنـين  و بانـک عامل  هيأت ومديره  هيأت اعضاي ـ۸۶ ماده

 توانند نمي باشند، ها آنعامل  هيأت يامديره  هيأت عضو يا شريک بانکعامل  هيأت يامديره  هيأت

 يا مستقيم طور  به شود مي بانک حساب به يا بانک با که معامالتي درمديره  هيأت تصويب بدون

مديره مکلف است  در صورت تصويب نيز، هيأت .شوند سهيم يا و واقع معامله طرف غيرمستقيم

اي که اجازه آن داده شده، بالفاصله مطلـع نمايـد و گـزارش آن را بـه      بازرس بانک را از معامله

بازرس نيز مکلف است ضمن گـزارش خـاص   . سهام بدهد اولين مجمع عمومي عادي صاحبان

عضـو  . اي به همـان مجمـع تقـديم کنـد     حاوي جزييات معامله، نظر خود را درباره چنين معامله

مديره و نيز در مجمع عمومي عـادي،   نفع در معامله در جلسه هيأت عامل ذي مديره يا هيأت هيأت

  . نخواهد داشت هنگام اخذ تصميم نسبت به معامله مذکور، حق رأي

  

  عامل با بانک مديره و هيأت اعضاي هيأت رقابت

 متضـمن  کـه  بانـک  معـامالت  نظير معامالتي توانند نميعامل بانک  هيأت ومديره  اعضاي هيأت ـ۸۷ ماده

 موجب او تخلف و کند تخلف ماده اين مقررات از که مديري هر .دهند  انجام باشد بانک با رقابت

 از اسـت  اعـم  ماده اين در ضرر از منظور .بود خواهد آن جبران مسئول گردد، بانک زيان و ضرر

  .منفعت تفويت يا خسارت ورود

  

  عامل مديريت سمت بودن بالتصدي

دليل استعفا، برکناري، فوت يا هـر دليـل ديگـري، سـمت مـديرعاملي بانـک        که به  در صورتي ـ۸۸ ماده

شخص ديگري  ماه با رعايت مفاد اساسنامه،حداکثر يک مديره بايد ظرف  بالتصدي شود، هيأت

ـ ت به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايد صالحييأن و جهت تييتعرا به اين سمت  ران معرفـی  ي

عامل را بر عهـده   هاي مدير مقام کليه وظايف و مسئوليت تا زمان انتخاب مديرعامل، قائم. دينما

  .خواهد داشت

  

  مجاز امضاي صاحبان

دارنـدگان امضـاي   . با دو امضاي مجاز معتبر است بانک، تعهدآور اسناد و قراردادها اوراق، کليه ـ۸۹ ماده

مجاز و شرايط و نحوه امضاي کليه اوراق، قراردادها و اسناد تعهـدآور را هيـأت مـديره تعيـين     
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ها جهت درج در روزنامه  اي به اداره ثبت شرکت جلسه اسامي اين اشخاص طي صورت .نمايد مي

  .گردد رسمي اعالم مي

  

  بازرس و حسابرس: بخش ششم

  

  بازرس انتخاب

جامعه حسـابداران رسـمی   سسات حسابرسی عضو ؤميان سال از م هر در عادي عمومي مجمع ـ۹۰ ماده

سـازمان بـورس و   و  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران و مورد تأييد معتمدفهرست و  ايران

البـدل را بـراي انجـام     بازرس اصلي و يک بازرس علي يک يا سازمان حسابرسي،اوراق بهادار 

براي مـدت   بانک،ه اساسنام همچنين و مرتبط مقررات و وانينق در مقرر هاي وظايف و مسئوليت

  . کند يک سال تعيين مي

جانشـين وي را در   که آن شرط به کند عزل را بازرس تواند مي موقع هر درعادي  عمومي مجمع ـ۹۱ ماده

  . نمايدهمان زمان انتخاب 

سال متوالي بازرسي آن را بر عهده داشته است، براي  چهارتواند بازرسي را که براي  بانک نمي ـ۹۲ ماده

  .سال بعد آن به عنوان بازرس انتخاب نمايد

چنانچه سازمان حسابرسي به عنوان بازرس بانک تعيين شده باشـد، از شـمول قاعـده     ـ تبصره

  .فوق مستثني است

  

  بازرس  وظايف

  :هاي زير را نيز برعهده دارد وظايف و مسئوليتهاي قانوني،  بازرس عالوه بر مسئوليت ـ۹۳ ماده

  هاي مالي بانک؛ اظهارنظر در خصوص صحت و درستي صورت -۹۳-۱

 مديره در اختيار مجامع عمومي قرار اظهارنظر درباره صحت مطالب و اطالعاتي که هيأت -۹۳-۲

 مديره؛ دهد و آگاه ساختن مجامع در صورت ارايه اطالعات خالف واقع توسط هيأت مي

حصول اطمينان از رعايت يکسان حقوق صاحبان سهام در حـدود قـانون و اساسـنامه     -۹۳-۳

  بانک؛

ارايه گزارش به مجامع عمومي راجع به رعايت يا عدم رعايت قوانين و مقررات توسط  -۹۳-۴

  عامل؛ مديره و هيأت هيأت
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گزارش بازرس بايد الاقل ده روز قبل از تشکيل مجامع عمومي عادي جهت مراجعـه صـاحبان    ـ۹۴ ماده

تصميماتي که توسط مجمع عمومي راجع بـه تصـويب   . سهام، در مرکز اصلي بانک آماده باشد

  . هاي مالي بدون قرائت گزارش بازرس اتخاذ شود، از درجه اعتبار ساقط خواهد بود صورت

جمهـوري اسـالمي    مرکزي بانک بهمذکور را  گزارش از نسخه يکبازرس موظف است  ـ تبصره

  .نمايد تسليم نيزايران 

  

  بازرس اختيارات

تواند در هر موقع هرگونه رسيدگي و بازرسي الزم را انجام داده و اسناد و مـدارک و   بازرس مي ـ۹۵ماده 

  . اطالعات مربوط به بانک را مطالبه کرده و مورد رسيدگي قرار دهد

تواند به مسئوليت خود در انجام وظايفي که برعهده دارد، از نظر کارشناسان استفاده  بازرس مي ـ۹۶ ماده

ايـن کارشناسـان در مـواردي کـه     . ها را قبالً به بانک معرفي کرده باشد که آن آن کند، به شرط

  . کند، مانند خود بازرس، حق هرگونه تحقيق و رسيدگي را خواهند داشت بازرس تعيين مي

  

  بازرس جبران خدمات

 تکفـل  تحت افرادبازرس و . گردد مي تعيين عادي عمومي مجمع توسطبازرس  جبران خدمات ـ۹۷ ماده

 از رسيده، عمومي مجمع تصويب به چه آن از غير ديگري امتيازات و دارايي وجه، دندارن حقوي 

  . ددارن دريافت بانک

  

  بانک بابازرس  معامالت

گيرد به طور مسـتقيم يـا    تواند در معامالتي که با بانک يا به حساب بانک انجام مي بازرس نمي ـ۹۸ ماده

  . نفع شود غيرمستقيم ذي

  

  حسابرس انتخاب

سسات حسابرسی عضو جامعه حسـابداران رسـمی   ؤمميان  از سال هر در عادي عمومي مجمع ـ۹۹ ماده

سـازمان بـورس و   و و مورد تأييد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران  و فهرست معتمدايران 

هاي مالي بانـک   حسابرسي صورت برايحسابرس را  يک، يا سازمان حسابرسيو  اوراق بهادار

  .کند براي مدت يک سال تعيين مي

   



۲۶  

  حسابرس وظايف

هاي  موظف است در خصوص صحت و درستي صورتهاي قانوني،  حسابرس عالوه بر مسئوليت ـ۱۰۰ماده 

هـا و   نامـه  مالي بانک از حيث رعايت الزامات مقرر در استانداردهاي حسـابداري ايـران و آيـين   

هاي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و سازمان بورس و اوراق بهادار و سـاير   دستورالعمل

  . ضوابط مربوط، اظهارنظر نمايد

يک نسخه از گزارش حسابرسي بانک را به بانک مرکـزي جمهـوري اسـالمي    حسابرس بايد  ـ۱۰۱ماده 

همچنين حسابرس موظف است حسب مورد بنا به درخواسـت بانـک مرکـزي    . ايران ارايه دهد

هاي ويژه در خصوص عملکرد بانک از حيـث رعايـت مقـررات     جمهوري اسالمي ايران، گزارش

جبـران خـدمات   . آن بانـک تسـليم نمايـد   مهوري اسالمي ايران را تهيـه و بـه   بانک مرکزي ج

حسابرس در خصوص گزارش هاي مورد درخواست بانک مرکزي جمهوري اسـالمي ايـران بـر    

  . باشد عهده بانک مي

سال متوالي حسابرسي آن را بر عهده داشته است،  چهارتواند حسابرسي را که براي  بانک نمي ـ۱۰۲ماده 

  .براي سال بعد آن به عنوان حسابرس انتخاب نمايد

چنانچه سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس بانک تعيين شده باشد، از شمول قاعده ـ  تبصره

  .فوق مستثني است

  

  بانک مالي هاي صورت و مالي سال :هفتم بخش

  

  مالي سال

آخـر اسـفندماه همـان     روز در و شود مي آغاز سال هرماه  اول فروردين روز از بانک مالي سال ـ۱۰۳ ماده

هـا   اولين سال مالي بانک استثنائاً از تاريخ ثبت آن در مرجع ثبت شرکت .رسد مي پايان بهسال 

  .يابد آغاز شده و روز آخر اسفندماه همان سال خاتمه مي

  هاي مالي ساالنه صورت

عضو جامعه حسابداران رسمی توسط مؤسسات حسابرسي  بايد بانک ساالنه مالي يها صورت ـ۱۰۴ ماده

سـازمان بـورس و   و و مورد تأييد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران معتمد فهرست ايران و 

  .حسابرسي شود, و يا سازمان حسابرسياوراق بهادار 



۲۷  

هـاي   ، صـورت مالي سال هر انقضاي از پس ماه سهمدت  ظرف حداکثرمديره بانک بايد  هيأت ـ۱۰۵ ماده

مالي بانک را به ضميمه گزارشي درباره فعاليت و وضع عمومي بانک طي سال مالي مزبور تنظيم 

اسناد مذکور در اين ماده بايد اقالً بيست روز قبـل از تـاريخ   . نموده و در اختيار بازرس قرار دهد

پـس از رسـيدگي، بـه انضـمام      مجمع عمومي عادي ساالنه در اختيار بازرس گذاشته شود تـا 

  . گزارش بازرس، جهت تصويب به مجمع عمومي صاحبان سهام تقديم گردد

  

  سهام صاحبان مراجعه حق

تواند به مرکز اصلي بانک  از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي ساالنه، هر صاحب سهم مي ـ۱۰۶ ماده

  .داردهاي مالي بانک را دريافت  مراجعه کرده و رونوشت صورت

  

  مفاصاحساب

بـه منزلـه مفاصاحسـاب    هاي مالي بانک در هر دوره توسط مجمـع عمـومي،    تصويب صورت ـ۱۰۷ ماده

  . براي همان دوره مالي خواهد بودمديره  هيأت

  

  ، احتياطي و اختياري قانوني اندوخته

باشـد،   بيشتردرصد  ۲۰درصد آن کمتر و از  ۱۵از  نبايد کههر سال بخشي از سود ويژه بانک  ـ۱۰۸ ماده

 عنـوان اندوختـه قـانوني نگهـداري    مطابق با ضوابط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران بـه  

همچنـين در هـر    .است اختياري، رسيد سرمايه ميزان به که آن از پس قانوني اندوخته. شود مي

نمايد، به  ي اسالمي ايران تعيين ميسال بخشي از سود ويژه به ميزاني که بانک مرکزي جمهور

  . شود مي عنوان اندوخته احتياطي نگهداري

 سـاير ه بويژه هر سال را  سود از قسمتي عادي، عمومي مجمعتواند با موافقت  مديره مي هيأت ـ۱۰۹ ماده

  .اختصاص دهد ها اندوخته

  

  تقسيم قابل سود

هاي اختياري بين صاحبان سهام، فقط پس از تصويب مجمـع عمـومي    تقسيم سود و اندوخته ـ۱۱۰ ماده

درصد از سود ويژه بين صاحبان  ۱۰در صورت وجود سود، تقسيم حداقل . عادي جايز خواهد بود

  . سهام الزامي است

   



۲۸  

  سهام صاحبان به سود پرداخت

مـاه پـس از تصـويب مجمـع      چهـار پرداخت سود به صاحبان سهام بايد ظرف حداکثر مدت  ـ۱۱۱ ماده

  .عمومي عادي انجام پذيرد

  

  الرعايه مقررات الزم :هشتم بخش

  

  .باشد مي آن ضوابط و شرايط کليه تابع و بوده ها سپرده ضمانت صندوق عضوبانک  ـ۱۱۲ ماده

ن ييتوسط شورای پول و اعتبار تع  اعطاي تسهيالت به اشخاص مرتبط با بانک که مصاديق آن ـ۱۱۳ ماده

ها تا سه سال پس از شروع فعاليت بانک ممنـوع بـوده و    شده است و قبول تعهدات به نفع آن

  .پس از آن صرفاً در چارچوب ضوابط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مجاز است

نفع واحد و قبول تعهدات به نفع وي، صرفاً در چارچوب ضوابط بانـک   اعطاي تسهيالت به ذي ـ۱۱۴ ماده

  .مرکزي جمهوري اسالمي ايران مجاز است

نسـبت کفايـت سـرمايه     بنا به تشخيص بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران،در صورتي که  ـ۱۱۵ ماده

درصد سـود   ۱۰متر شود، صرفاً بانک از حد مقرر توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ک

هـاي   ويژه ساالنه بانک قابل تقسيم بوده و مابقي سود قابل تقسيم در همان سال مـالي و سـال  

منظـور  » اندوخته کفايـت سـرمايه  «مالي آتي تا زمان رسيدن نسبت مذکور به حد مقرر، به عنوان 

کفايت سرمايه از حـد  تقسيم اندوخته کفايت سرمايه در صورتي مجاز است که نسبت . گردد مي

  .مقرر توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران کمتر نشود

بانک مرکـزي جمهـوري اسـالمي     مقرر حد درصد ۵۰نسبت کفايت سرمايه بانک از چه  چنان ـ۱۱۶ ماده

 را سـهام  صاحبان العاده فوق عمومي مجمع بالفاصله است موظفمديره  هيأت شود،کمتر ايران 

  : شود تصميم اتخاذ يکي از موارد ذيل خصوص در تا نمايد دعوت

  افزايش سرمايه؛ - ۱

 . تسليم تقاضاي انحالل به بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران - ۲

 تضـمين تسـهيالت   بـراي  اسـت،  آن سـهامداران  به متعلق که را خود سهام تواند بانک نمي ـ۱۱۷ ماده

  .به عنوان وثيقه بپذيرد شده يا تعهدات ايجاد و اعطايي

هاي خود، در چـارچوب ضـوابط بانـک مرکـزي      بانک بايد متناسب با هر يک از طبقات دارايي ـ۱۱۸ ماده

 .دهد جمهوري اسالمي ايران، ذخيره کافي اختصاص 



۲۹  

جمهوري اسـالمي   مرکزي بانک ضوابط چارچوب در را خود هاي دارايي از بخشي همواره بانک ـ۱۱۹ ماده

  .نمايد مي هاي آني نگهداري دارايي صورت بهايران 

سازي نظام جامعي از مديريت ريسک در بانـک در چـارچوب حـداقل الزامـات      طراحي و پياده ـ۱۲۰ ماده

  .شده توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران، الزامي است تعيين

هاي داخلي و حاکميت شرکتي در بانـک، مطـابق بـا حـداقل      سازي نظام کنترل طراحي و پياده ـ۱۲۱ ماده

  .شده توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران، الزامي است ينالزامات تعي

هاي مـرتبط بـا آن    ها و دستورالعمل نامه بانک ملزم به رعايت قانون مبارزه با پولشويي و آيين ـ۱۲۲ ماده

بوده و در اجراي آن، واحد سازماني مستقلي را براي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسـم  

  .نمايد ايجاد مي

مـديريت ريسـک، حاکميـت شـرکتي و همچنـين       مالي، هاي صورتبانک اطالعات مربوط به  ـ۱۲۳ ماده

مديره و رويدادهاي با اهميت طي دوره مالي را مطـابق بـا ضـوابط بانـک      گزارش عملکرد هيأت

  .نمايد مرکزي جمهوري اسالمي ايران، براي عموم منتشر مي

دفاتر خود را مطابق با ضوابط بانک مرکزي جمهـوري اسـالمي   بانک، اوراق بازرگاني، اسناد و  ـ۱۲۴ ماده

  .نمايد ايران، ثبت و ضبط مي

، در چارچوب ضـوابط  کشور خارج يا داخل دريا نمايندگي بانک  يا باجه هشعب يا تعطيلي ايجاد ـ۱۲۵ ماده

  .پذير است بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران، امکان

صرفاً در چارچوب ضوابط بانک مرکزي جمهـوري اسـالمي    بانک توسط اموال فروش و خريد ـ۱۲۶ ماده

  .باشد ايران مجاز مي

 و دفترداري ،حسابداريضوابط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران، عمليات  اساس بربانک  ـ۱۲۷ ماده

  .دهد خود را انجام مي مالي هاي صورت تنظيم و تهيه

ها، منوط بـه اعتبارسـنجي اشـخاص     به نفع آناعطاي تسهيالت به اشخاص و قبول تعهدات  ـ۱۲۸ ماده

 .باشد مذکور مطابق با ضوابط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مي

 ميزان هب قانوني سپرده، بايد )اعم از ريالي و ارزي(هاي دريافتي  بانک متناسب با ميزان سپرده ـ۱۲۹ ماده

 .نمايد  توديع آن بانک نزد ايران،ابالغي توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي 

 در چارچوب ضوابط ابالغي توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران را کارمزدها بانک نرخ ـ۱۳۰ماده 

  .نمايد تعيين مي



۳۰  

نمايد کـه قـادر باشـد هرگونـه     مي اي ايجاد  بانک سامانه جامع اطالعات مشتريان را به گونه ـ۱۳۱ماده 

اسالمي ايران اعم از مـالي يـا غيرمـالي را بـه     اطالعات و آمار مورد نياز بانک مرکزي جمهوري 

   .صورت ادواري يا موردي و همچنين انفرادي يا تلفيقي در اختيار آن بانک گذارد

بهـادار منتشـره توسـط سـاير     اوراق سـاير  در سـهام و  به حساب خود گذاري بانک  سرمايه ـ۱۳۲ماده 

  .باشد ايران مجاز ميصرفاً در چارچوب ضوابط بانک مرکزي جمهوري اسالمي  اشخاص

 و مـدت  نـوع،  بـا  متناسب منعقده، قرارداد براساس ،تسهيالت اعطايي بانک از حاصل منافع ـ۱۳۳ ماده

 وجـوه  کـل  در مبلغ و مدت نسبت به بانک منابع سهم رعايت و گذاري سرمايه هاي سپرده مبالغ

چارچوب ضـوابط بانـک   بانک، در  الوکاله حق کسر از پس ،اعطاي تسهيالت در شده گرفته بکار

 .شود مي تقسيم محاسبه و مرکزي جمهوري اسالمي ايران

 .باشد مي كافي تأمين اخذ به منوط ،و يا قبول تعهدات توسط بانک تسهيالت اعطاي ـ۱۳۴ ماده

متقاضـيان داراي سـابقه بـدهي غيرجـاري بـه       براي/بهو يا قبول تعهدات  تسهيالت اعطاي ـ ۱۳۵ ماده

هـاي ليزينـگ و    الحسـنه، شـرکت   هـاي قـرض   ها، مؤسسات اعتباري غيربانکي، صـندوق  بانک

هاي اعتبار و يا اشخاص داراي چک برگشتي رفع سوءاثر نشـده در سـامانه اطالعـاتي     تعاوني

  .بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران، ممنوع است

 متعهـد  و مسـئول ، شـود  مـي  مشـتريان  متوجه آن عمليات اثر در که خساراتي مقابل دربانک  ـ۱۳۶ ماده

 مسـئول عامل بانـک نيـز    هيأت اعضايو ساير  مديرعاملمديره،  اعضاي هيأت .باشد مي جبران

 يـا و مقـررات موضـوعه و    قـوانين  از، هـا  آن از يـک  هـر  تخلف علت به که باشند مي خساراتي

 .شود مي وارد مشتريان يا و سهام صاحبان بهبانک  اساسنامه

هاي دولتي صرفاً با اجـازه   انجام عمليات بانکي با مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شرکت ـ۱۳۷ماده 

  .بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و در چارچوب ضوابط مربوط مجاز است

هـاي دولتـي،    دولت، شـرکت ها، مؤسسات دولتي و وابسته به  وزارتخانه هاي نگهداري حساب ـ۱۳۸ماده 

هـا،   هـا متعلـق بـه وزارتخانـه     ها و همچنين مؤسساتي که بيش از نصف سـرمايه آن  شهرداري

باشد و انجـام کليـه    ها مي هاي دولتي و يا شهرداري مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، شرکت

المي ايـران و  ها در داخل يا خارج از کشور، با اجازه بانک مرکزي جمهوري اس عمليات بانکي آن

  .است پذير امکاندر چارچوب ضوابط مربوط 

   



۳۱  

  تصفيه و انحاللادغام،  :نهم بخش

  

  ادغام

بقـاء بانـک   (جانبـه   ها يا مؤسسات اعتباري غيربانکي ديگر به شکل يـک  بانک با بانک ادغام ـ۱۳۹ ماده

و ) ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي ادغام شـونده  پذيرنده ادغام و محو شخصيت حقوقي بانک

شـونده و   ادغام  ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي محو شخصيت حقوقي بانک(جانبه  يا دو يا چند

چارچوب قوانين و مقررات مربوط و بـا  ، در )ا مؤسسه اعتباري غيربانکي جديدايجاد يک بانک ي

 سازمان بورس و اوراق بهـادار با رعايت ضوابط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و  موافقت

العـاده تمـامي مؤسسـات مشـمول      پس از تصويب آن در مجمع عمومي فـوق  در اين خصوص،

 .باشد پذير مي ادغام، امکان

بانک يا مؤسسـه   به ،بانک مطالبات و ديون ،ها ييدارا تعهدات، و حقوق كليه در صورت ادغام، ـ۱۴۰ ماده

  .شود مي منتقل جديد بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکييا  ادغام پذيرنده اعتباري غيربانکي

  

 بانکاختياري  انحالل

  :پذير است انحالل اختياري بانک صرفاً پس از انجام تشريفات ذيل امکان ـ۱۴۱ ماده

متضـمن   بايد مزبور گزارشبازرس؛  به بانک انحالل خصوص درمديره  هيأت گزارش تسليم - ۱

ـ ارا را بانـک  انحـالل  پيشـنهاد  آن، اسـتناد   بـه مديره  هيأت اعضاي کهباشد  عواملي و داليل  هي

  .اند نموده 

گزارش مذکور  خصوص در گيري تصميممديره؛  اظهارنظر بازرس در خصوص گزارش هيأت  - ۲

  .باشد نمي پذير امکان مجمع دربازرس  گزارش قرائت بدون

 انحـالل  موضـوع  بـا   العـاده  فوق عمومي مجمعالعاده؛ جلسه  تصويب در مجمع عمومي فوق - ۳

  .يابد مي رسميت سهام دارندگان از درصد ۷۵حداقل  حضور با بانک، اختياري

بـراي طـي   العاده به بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران  م مصوبه مجمع عمومي فوقتسلي - ۴

 .مراحل قانوني

 

  انحالل قهري بانک

اجازه تأسيس بانک توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران لغـو شـود، بالفاصـله     هرگاه ـ۱۴۲ ماده

جلسه مربوطـه بـه    شود و صورت العاده براي تصويب انحالل بانک برگزار مي مجمع عمومي فوق



۳۲  

بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران براي انجام ساير اقدامات مربـوط بـه انحـالل و تصـفيه     

  . گردد تسليم مي

بانک از تاريخ الغاي اجازه تأسيس تا خاتمه تصفيه و آگهي ختم عمـل، طبـق دسـتور بانـک      ـ۱۴۳ ماده

  .نمايد مرکزي جمهوري اسالمي ايران عمل مي

العاده  ماه پس از الغاي اجازه تأسيس بانک، مجمع عمومي فوق ۴چنانچه بنا به هر دليلي طي  ـ۱۴۴ ماده

ل و اعتبـار تمـامي اختيـارات و وظـايف مجـامع      نسبت به انحالل بانک اقدام ننمايد، شوراي پو

تا خاتمه امر تصفيه و آگهي ختم عمـل اعمـال نمـوده و انجـام     عمومي صاحبان سهام بانک را 

  .دهد مي

  

  تصفيه

مديران تصفيه بانک منحلـه    گردد، منحلپس از انجام تشريفات قانوني مربوطه  بانک هرگاه ـ۱۴۵ ماده

کل بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و تأييد شوراي پول و اعتبـار تعيـين    به پيشنهاد رييس

 مقـررات  و قـوانين  و کشـور  بـانکي  و پولي قانونه بانک مطابق با تصفيتمامي مراحل . شود مي

  .شود انجام مي مربوط

  

  ساير موارد: دهم بخش

  

  نشده بيني پيش موضوعات

مشمول مقـررات اليحـه قـانوني اصـالح      است،   نشده بيني پيش اساسنامه اين در که مواردي ـ۱۴۶ ماده

 بازار قانون ربا، بدون بانکي عمليات قانون کشور، بانکي و پولي قانونقسمتي از قانون تجارت، 

، اعتبـار  و پـول  شوراي مصوبات، قانون مبارزه با پولشويي، ايران اسالمي جمهوري بهادار اوراق

 توسـط  شـده  ابـالغ  مقـررات ، ايران اسالمي جمهوري مرکزي بانکهاي  دستورات و بخشنامه

  .بود خواهدربط  و ساير قوانين و مقررات ذي بهادار اوراق و بورس سازمان

قبلـي آن در   تصـويب  به منوط، آن مفاد در تغيير هرگونهثبت اين اساسنامه در مراجع ثبتي و  ـ۱۴۷ ماده

  .باشد مي بهادار اوراق و بورس سازمان رساني به اطالع و اعتبار و پول شوراي

  

العـاده و در تـاريخ    مجمع عمومي فوق به تصويب .........تبصره در تاريخ  ۲۲ماده و  ۱۴۷اين اساسنامه، مشتمل بر 

  . به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيده است.......................... 

 منشي                                                      نظار                                                     مجمع رييس


