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  ۱۳۹۲ بهشتيارد                     

 داوطلبان صالحيت تأييد بر ناظر مقررات

 واحدهای در مديريتی سمت تصدی

 يا داخل در اعتباري مؤسسات ي تابعه

 نمايندگي دفاتر يا شعب و ايران از خارج

 ايران در خارجي هاي بانک
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  مقدمه

 يواحدها در يتيريمد يها سمت يتصد داوطلبان تيصالح دييتأ بر ناظر مقررات حيتنق و عيتجم منظور به

 در تیيريمد سمت تصدی داوطلبان تيصالح دييتأ بر ناظر مقررات« کشور، از خارج اي داخل در ياعتبار مؤسسات تابعه

از  که »رانيا در يخارج يها بانک يندگينما دفاتر اي شعب و رانيا از خارج اي داخل در ياعتبار مؤسسات ي تابعه واحدهای

 :گردد يم نيدوت ريز شرح به شود، يم دهينام »مقررات«اختصار  بهپس  نيا

 

  فيتعار و يقانون مستندات –اول فصل

  :مستندات – ۱ ماده

 يها بانک شعب يليتعط و نظارت ت،يفعال س،يتأس نحوه يياجرا نامه نييآ« ۱۲ ماده و ۲- ۷ بند ليذ تبصره -۱- ۱

 پول يشورا ۱۷/۱۲/۱۳۸۹ مورخ جلسه نيسوم و ستيب و صد کي و هزار کي مصوب »کشور از خارج در يرانيا

  اعتبار؛ و

 مورخ جلسه مصوب »رانيا در يخارج يها بانک شعب اتيعمل و سيتأس نحوه يياجرا نامه نييآ« ۶ ماده -۲- ۱

 يخارج يها بانک شعب يليتعط و نظارت ت،يفعال س،يتأس نحوه يياجرا دستورالعمل« و رانيوز أتيه ۲۸/۱۲/۱۳۸۷

  ران؛يا ياسالم يجمهور يمرکز بانک عامل أتيه ۱۶/۲/۱۳۸۸ مورخ جلسه مصوب »رانيا در

 مصوب »رانيا از خارج در يفرع يها بانک انحالل و نظارت ت،يفعال س،يتأس نحوه يياجرا نامه نييآ« ۹- ۴ بند -۳- ۱

 اعتبار؛ و پول يشورا ۲۵/۵/۱۳۹۰ مورخ جلسه

 »رانيا ياسالم يجمهور يصنعت – يتجار آزاد مناطق در يبانک و يپول اتيعمل يياجرا نامه نييآ« ۳۱ ماده -۴- ۱

  ران؛يوز أتيه ۹/۹/۱۳۷۸ مورخ جلسه مصوب

 يجمهور يصنعت – يتجار آزاد مناطق در يبانک و يپول اتيعمل يياجرا دستورالعمل« ۹۴ ماده ليذ تبصره -۵- ۱

  ؛اعتبار و پول يشورا ۱۳/۶/۱۳۷۹ مورخ جلسه مصوب »رانيا ياسالم

 ۱۸/۸/۱۳۵۵ مصوب »کشور از خارج در ها بانک يندگينما اي باجه اي شعبه ليتعط اي جاديا نامه نييآ« ۱۴ ماده -۶- ۱

  .اعتبار و پول يشورا

  :فيتعار – ۲ ماده

  :است مقررات نيا به محدود ماده نيا در شده هيارا فيتعار گستره

  ران؛يا ياسالم يجمهور يمرکز بانک: يمرکز بانک -۱- ۲

 يمرکز بانک مجوز با اي و قانون موجب به که يربانکيغ ياعتبار مؤسسه اي بانک: ياعتبار مؤسسه -۲- ۲

  .دارد قرار يمرکز بانک نظارت تحت و شده سيتأس
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 در ياعتبار مؤسسه تابعه يواحدها در يتيريمد سمت يتصد داوطلبان تيصالح صيتشخ تهيکم: تهيکم -۳- ۲

  ران؛يا در يخارج يها بانک يندگينما دفاتر اي شعب و رانيا از خارج اي داخل

 تابعه يواحدها در يتيريمد سمت يتصد داوطلبان تيصالح صيتشخ تهيکم رخانهيدب: رخانهيدب -۴- ۲

  ران؛يا در يخارج يها بانک يندگينما دفاتر اي شعب و رانيا از خارج اي داخل در ياعتبار مؤسسه

 عبهشآزاد و  مناطق و رانيا از خارج در ياعتبار مؤسسه ، شعبهيندگينما ترادف ،يفرع بانک: تابعه واحد -۵- ۲

  ران؛يا در يخارج بانک

 سيير معاون و سيير ،بانک فرعي رعامليمد مقام قائم رعامل ويمد ره،يمد أتيه عضو :يتيريمد سمت -۶- ۲

  ؛يارز گر معامله ،يندگينما دفتر سيير شعبه،

 سمت يتصد داوطلب تيصالح دييتأ يتقاضا كه است يخارج بانک اي ياعتبار مؤسسه: يمتقاض -۷- ۲

  دهد؛ يم هيارا يمرکز بانک به را خود تابعه يواحدها در يتيريمد

 به خود تابعه واحد در يتيريمد سمت يتصد جهت يمتقاض توسط كه است يقيحق يشخص :داوطلب -۸- ۲

  ؛شود يم يمعرف يمرکز بانک

 يمتقاض تابعه واحد در يتيريمد سمت يتصد با موافقت بر يمبن يمرکز بانک نامه اجازه: تيصالح هيدييتأ -۹- ۲

  مقررات؛ نيا در مقرر داوطلب يتخصص و يعموم طيشرا احراز از پس

  .رانيا ياسالم يجمهور يصنعت – يتجار آزاد مناطق: آزاد مناطق -۱۰- ۲

  

  يعموم طيشرا و اتيکل – دوم فصل

 تيصالح هيدييتأ داشتن به منوط ،يمتقاض تابعه يواحدها در يتيريمد سمت مجدد يتصد و ديتمد ،يتصد –۳ ماده

  .باشد يم

  :باشد ريز يعموم طيشرا يدارا ديبا ،يمتقاض تابعه يواحدها در يتيريمد سمت يتصد يبرا داوطلب –۴ ماده

  ؛يکارشناس يليتحص مدرک حداقل داشتن -۱- ۴

  ؛يامانتدار و شهرت حسن بودن دارا -۲- ۴

  کشور؛ يبانک و يپول قانون ۳۵ ماده الف بند موضوع يفريک يقطع يها تيمحکوم سابقه نداشتن -۳- ۴

  ؛يردولتيغ يعموم ينهادها و مؤسسات و يدولت يها شرکت و مؤسسات ها، وزارتخانه در اشتغال عدم -۴- ۴

  ها؛ بانک در نشده سوءاثر رفع يبرگشت چک سابقه نداشتن -۵- ۴

 يدارا که يپول رمتشکليغ بازار در فعال ينهادها ريسا و ياعتبار مؤسسات به يرجاريغ يبده نداشتن -۶- ۴

  ؛باشند يم يمرکز بانک از مجوز
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  . يبانک مرکز همگر با اجاز ياعتبار مؤسسات ريسمت در سا اي همس شتنندا -۷- ۴

 

  يتخصص طيشرا – سوم فصل

  رانيا از خارج در يرانيا بانک شعبه در يتيريمد سمت يتصد - اول بخش

 ليذ يتخصص طيشرا از ديبا رانيا از خارج در يرانيا بانک شعبه سيير معاون و سيير سمت يتصد داوطلب –۵ ماده

  :باشد برخوردار

 يتصد يبرا شعبه سيير سمت در آن از سال پنج حداقل که يبانک کار سابقه سال ده حداقل - ۱- ۵

  باشد؛ بوده شعبه معاونت سمت يتصد يبرا شعبه سيير معاون اي شعبه استير سمت

 يبانک کار سابقه سال سه و شعبه استير سمت يتصد يبرا يارز امور در يبانک کار سابقه سال پنج - ۲- ۵

  ؛شعبه سيير معاونت سمت يتصد يبرا يارز امور در

  ؛يسيانگل زبان به تسلط - ۳- ۵

  .تهيکم يتخصص مصاحبه در الزم حدنصاب کسب -۴- ۵

 يبررس با صرفاً و مصاحبه بدون اند، نموده اخذ را تيصالح هيدييتأ قبالً که يداوطلبان مجدد تيصالح دييتأ – ۶ ماده

  .ديآ يم عمل به تهيکم توسط يارسال مستندات و مدارک اعتبار و صحت

  

  رانيا در يخارج بانک شعبه در يتيريمد سمت يتصد – دوم بخش

 ليذ يتخصص طيشرا از ديبا رانيا در يخارج بانک شعبه سيير معاون اي سيير سمت يتصد داوطلب – ۷ ماده

  :باشد برخوردار

 سمت يتصد يبرا شعبه سيير سمت در آن از سال دو حداقل که يبانک کار سابقه سال ده حداقل - ۱- ۷

  ؛باشد بوده شعبه معاونت سمت يتصد يبرا شعبه سيير معاون اي شعبه استير

  ؛يسيانگل اي يفارس زبان به تسلط - ۲- ۷

  ران؛يا در يبانک يها تيفعال و اتيعمل انجام و اقامت لحاظ از يقانون منع نداشتن - ۳- ۷

  ها؛ آن از نفر کي حداقل يبرا يرانيا تيتابع داشتن - ۴- ۷

  .تهيکم يتخصص مصاحبه در الزم حدنصاب کسب -۵- ۷
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  رانيا از خارج در يرانيا يها بانک يندگينما دفتررييس  سمت يتصد – سوم بخش

 ليذ يتخصص طيشرا يدارا ديبا رانيا از خارج در يرانيا بانک يندگينما دفتر سيير سمت يتصد داوطلب – ۸ ماده

  :باشد

  باشد؛ بوده يارز امور در آن سال سه حداقل که يبانک کار سابقه سال ده حداقل داشتن -۱- ۸

  ؛يندگينما دفاتر در کار سابقه سال دو حداقل داشتن -۲- ۸

  .يسيانگل زبان به تسلط -۳- ۸

 و صحت يبررس قيطر از صرفاً و يتخصص مصاحبه انجام بدون فوق، سمت يتصد داوطلب تيصالح دييتأ – ۹ ماده

  .رديپذ يم صورت تهيکم توسط يارسال مستندات و مدارک اعتبار

  

  در مناطق آزاد ي متقاضي واحدهاي تابعه در يتيريمد سمت يتصد – چهارم بخش

  يارز اتيعمل مجوز فاقد يمرز برون ريغ يخارج بانک شعبه رييس و ياعتبار مؤسسه يالير شعبه رييس سمت يتصد - اول قسمت

 فاقد يمرز ربرونيغ يخارج بانک شعبه سيير و ياعتبار مؤسسه يالير شعبه سيير سمت يتصد داوطلب – ۱۰ ماده

 در آن سال پنج حداقل که يبانک کار سابقه سال ده حداقل يدارا ديبا آزاد مناطق در يارز اتيعمل مجوز

  .باشد بوده، شعبه سيير معاون اي و سيير سمت

 و صحت يبررس قيطر از صرفاً و يتخصص مصاحبه انجام بدون فوق، سمت يتصد داوطلب تيصالح دييتأ –۱۱ ماده

  .رديپذ يم صورت تهيکم توسط يارسال مستندات و مدارک اعتبار

  

 يمرز برون ريغ يخارج بانک شعبه رييس و ياعتبار مؤسسه يالير -  يارز شعبه و يارز شعبه رييس سمت يتصد - دوم قسمت

  يارز اتيعمل مجوز يدارا

 يخارج بانک شعبه سيير و ياعتبار مؤسسه يالير -  يارز شعبه و يارز شعبه سيير سمت يتصد داوطلب –۱۲ ماده

   :باشد برخوردار ليذ يتخصص طيشرا حداقل از ديبا آزاد مناطق در يارز اتيعمل مجوز يدارا يمرز برون ريغ

  باشد؛ بوده باالتر اي شعبه معاون سمت در سال پنج حداقل که يبانک کار سابقه سال ده حداقل -۱- ۱۲

  ؛يارز معامالت و اتيعمل از يکاف شناخت داشتن و يارز امور در يبانک کار سابقه سال سه حداقل -۲- ۱۲

  ؛يسيانگل زبان به تسلط -۳- ۱۲

  .تهيکم يتخصص مصاحبه در الزم حدنصاب کسب -۴- ۱۲
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  آزاد مناطق در يخارج بانک يندگينما دفتر رييس سمت يتصد -  سوم قسمت

 ليذ يتخصص طيشرا يدارا ديبا آزاد مناطق در يخارج بانک يندگينما دفتر سيير سمت يتصد داوطلب – ۱۳ ماده

  :باشد

  ؛يبانک کار سابقه سال ده حداقل داشتن -۱- ۱۳

  ؛يندگينما دفاتر در کار سابقه سال دو حداقل داشتن -۲- ۱۳

  ؛آزاد مناطقحاکم بر  مقرراتقوانين و  با ييآشنا -۳- ۱۳

  .يسيانگل زبان به تسلط -۴- ۱۳

 و صحت يبررس قيطر از صرفاً و يتخصص مصاحبه انجام بدون فوق، سمت يتصد داوطلب تيصالح دييتأ –۱۴ ماده

  .رديپذ يم صورت تهيکم توسط يارسال مستندات و مدارک اعتبار

  

  در مناطق آزاد يارز گر معامله سمت يتصد – چهارم قسمت

 يتصد داوطلب ند،ينما تيفعال يارز گران معامله آزاد، مناطق در ياعتبار مؤسسه تابعه يواحدها در چنانچه – ۱۵ ماده

 - ارزی امور در آن سال کي حداقل که يبانک کار سابقه سال سه حداقل يدارا ديبا يارز گر معامله سمت

  .باشد بوده، الملل بين

 قيطر از صرفاً و يتخصص مصاحبه انجام بدون يارز گر معامله سمت يتصد داوطلب يا حرفه تيصالح دييتأ – ۱۶ ماده

  .رديپذ يم صورت تهيکم توسط يارسال مستندات و مدارک اعتبار و صحت يبررس

  

  يدگيرس باتيترت – چهارم فصل

  مستندات و مدارک ارسال – اول بخش

 در يتيريمد يها سمت يتصد داوطلبان خصوص در ليذ مستندات و مدارک مورد، حسب ديبا يمتقاض –۱۷ ماده

  :دارد ارسال رخانهيدب به را خود تابعه يواحدها

 اطالعات انضمام به داوطلب يها تخصص و التيتحص زانيم مشخصات، يحاو يمتقاض نامه يمعرف – ۱- ۱۷

  نمود؛ خواهد نييتع رخانهيدب که يچارچوب در يو يقبل يها سمت و يکار سوابق به مربوط

 بانک اي ياعتبار مؤسسه رعامليمد يامضا به که داوطلب شهرت حسن و يمال تيصالح هيدييتأ – ۲- ۱۷

  نمود؛ خواهد نييتع رخانهيدب که يبيترت به باشد دهيرس ربط يذ يخارج

  داوطلب؛ يليتحص مدرک نيآخر ريتصو -۳- ۱۷

  داوطلب؛ نهيشيسوءپ عدم يگواه اصل -۴- ۱۷

 داوطلب؛ يبانك کار سوابق مستندات ريتصو -۵- ۱۷
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  داوطلب؛ التيتحص اي كار با مرتبط شده گذرانده يآموزش يها دوره به مربوط مدارک ريتصو -۶- ۱۷

 سمت از ريغ به رانيا از خارج در يندگينما دفتر در کار يبرا که را يافراد کامل مشخصات است موظف بانک – ۱۸ ماده

 ،کميته موافقت اعالم از پس و نمودهکند ارايه  در چارچوبي که دبيرخانه تعيين مي است گرفته نظر در سيير

  .دينما اقدام يندگينما دفتر در ها آن اشتغال به نسبت

  

  رخانهيدب -  دوم بخش

 در يتيريمد سمت يتصد داوطلبان تيصالح صيتشخ تهيکم رخانهيدب ،يمرکز بانک يبانک يمجوزها اداره – ۱۹ ماده

 در يخارج يها بانک يندگينما دفاتر اي شعب و رانيا از خارج اي داخل در ياعتبار مؤسسه تابعه يواحدها

  .باشد يم رانيا

  :و نموده يبررس وصول، از پس را از سوي متقاضي يارسال مستندات و مدارک و مشخصات فرم رخانه،يدب -  ۲۰ ماده

 داوطلب يعموم طيشرا وجود عدم نشانگر اي ناقص ،يارسال مستندات و مدارک و مشخصات فرم چنانچه) الف

 ظرف يمتقاض که يصورت در. دينما يم اعالم کتباً يمتقاض به وصول، خيتار از روز پانزده ظرف را مراتب باشد،

 مدارک مجدداً اي ننموده اقدام الزم مدارک مجدد ارسال و ليتکم به نسبت ،مذکور نامه صدور خيتار از روز ده

  .گردد يم يتلق کني لم کأن يو درخواست کند، ارسال ناقص

 مراجع از را الزم استعالمات رخانهيدب ،يارسال مستندات و مدارک و مشخصات فرم بودن کامل صورت در) ب

 داوطلب يعموم تيصالح ثيح از يمخالفت گفته شيپ مراجع که يصورت در و داده انجام مربوط صالح يذ

 ليتشک و تهيکم ياعضا از دعوت به نسبت مورد حسب مزبور، مراجع يکتب نظر اعالم از پس باشند، نداشته

  .نمود خواهد اقدام يتخصص مصاحبه جلسه

 ينشان به نامه دعوت ارسال ضمن ،۲۰ ماده» ب« بند موضوع مراجع يکتب نظر وصول از پس ديبا رخانهيدب – ۲۱ ماده

  .دينما اعالم را جلسه ليتشک محل قيدق آدرس و ساعت خ،يتار ،يمتقاض

 يتيريمد يها سمت هيکل دارندگان و داوطلبان طيشرا و تيوضع در رييتغ هرگونه است موظف يمتقاض – ۲۲ ماده

  .دهد اطالع رخانهيدب به بالفاصله را موضوع اين مقررات

  

  تهيکم - سوم بخش

 قيطر از يمتقاض ي تابعه يواحدها در يتيريمد سمت يتصد داوطلبان تيصالح صيتشخ و احراز منظور به – ۲۳ ماده

ت يدستورالعمل احراز و سلب صالح«کميسيون موضوع  ،يتخصص مصاحبه انجام اي و يارسال مدارک و مستندات يبررس

ادارات مديران  ازنفر  هفتاي متشکل از  کميتهنسبت به تعيين » يره مؤسسات اعتباريمد أتيه يرعامل و اعضايمد يا حرفه
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يکي از اعضاي کميته با تشخيص کميسيون، به سمت رياست  .اقدام خواهد نمود اعضاءکميسيونهريک از زير مجموعه 

  .کميته منصوب خواهد شد

 تياکثر با متخذه ماتيتصم. ابدي يم تيرسم گريد عضو چهار حداقل و تهيکم سيير حضور با تهيکم جلسات – ۲۴ ماده

 .است معتبر نيحاضر يآرا نصف از شيب

 بدون يا رخانهيدب امور انجام جهت مزبور اداره معاونان از يکي يو ابيغ در و يبانک يمجوزها اداره ريمد – ۲۵ ماده

 .دينما يم شرکت تهيکم جلسات در يرأ حق

 ارسال يمرکز بانک ينظارت معاون دييتأ جهت مراتب د،ينما دييتأ را داوطلب تيصالح ته،يکم چنانچه – ۲۶ ماده

 به داوطلب تيصالح هيدييتأ ارسال به اقدام رخانهيدب ، يمرکز بانک ينظارت معاون تأييد صورت در. گردد يم

  .دينما يم يمتقاض

در صورتي که صالحيت داوطلب مورد تأييد قرار نگيرد، دبيرخانه مراتب را به متقاضي جهت معرفي داوطلبي  – ۲۷ ماده

  .نمايد ديگر اعالم مي

  

  تابعه يواحدها ريسا – پنجم فصل

 يمستثن مقررات نيا شمول از )ياصل نيسرزم( آزاد مناطق از ريغ رانيا در يخارج بانک يندگينما دفاتر –۲۸ ماده

  .باشد مي

 در يفرع بانک در )رعامليمد مقام قائم و رعامليمد ره،يمد أتيه ياعضا( يتيريمد يها سمت يتصد مورد در –۲۹ ماده

 يها تخصص ريسا و يکار سوابق ،يليتحص سوابق ،يفرد مشخصات است موظف يمتقاض ،رانيا از خارج

  .دينما اعالم رخانهيدب به کند، يم نييتع رخانهيدب که يچارچوب در را داوطلبان

  

  اجرا ضمانت – ششم فصل

 ممنوع يو تيفعال ادامه و شده يتلق تيصالح فاقددارنده سمت مديريتي،  ل،يذ طيشرا حصول صورت در – ۳۰ ماده

  :باشد يم

 را مقررات نيا در مقرر يعموم طيشرا از کي هر ت،يصالح هيدييتأ اخذ از پس دارنده سمت مديريتي -۱- ۳۰

  بدهد؛ دست از

 را اطالعات يبرخ اي و نموده هيارا کذب اطالعات ت،يصالح هيدييتأ اخذ يبرا دارنده سمت مديريتي–۲- ۳۰

  باشد؛ کرده کتمان

 از يتيريمد سمت دارندگان اند، شده الزم طيشرا فاقد دارندگان سمت مديريتي که دينما احراز تهيکم هرگاه –۳۱ ماده

 صورت، نيا در. گردد يم اعالم مربوط يمتقاض به ديجد داوطلب يمعرف جهت مراتب و بوده منعزل خود سمت
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 منظور به تيصالح دييتأ مراحل يط يبرا روز پانزده ظرف حداکثر يگريد داوطلب يمعرف به مکلف يمتقاض

  .باشد يمديريتي م سمت يتصد

 

  منسوخ موارد – هفتم فصل

  :باشد يم يملغ ريز ضوابط مقررات، نيا بيتصو خيتار از –۳۲ ماده

 مصوب »کشور از خارج يبانک يواحدها در سمت يتصد تيصالح و تيکفا صيتشخ دستورالعمل« -۱- ۳۲

  عامل؛ أتيه ۱۱/۶/۱۳۸۵

  ؛۶/۵/۱۳۸۳ مورخ ۶۵۴/مب بخشنامه »زاتيتجه -۳« بند ليذ قسمت و »يانسان يروين – ۲« بند مفاد -۲- ۳۲

  ؛۲۱/۹/۱۳۸۰ مورخ ۱۰۱۳/مب بخشنامه ۲۷ تا ۱۵ بند مفاد -۳- ۳۲

  ؛۱۴/۹/۱۳۸۰ مورخ ۹۸۶/مب بخشنامه ۲ بند مفاد -۴- ۳۲

  ؛۱۴/۶/۱۳۸۳ مورخ ۸۷۱/مب بخشنامه - ۵–۳۲

  آزاد؛ مناطق در شعبه يارز معاون خصوص در) ۸/۷/۱۳۸۰ مورخ ۷۲۰/مب بخشنامه ۵ بند - ۶–۳۲

  .ريمغا مقررات ريسا - ۷–۳۲

  

 خارج اي داخل در ياعتبار مؤسسات ي تابعه واحدهای در تیيريمد سمت تصدی داوطلبان تيصالح دييتأ بر ناظر مقررات«

 نظارت و مقررات ونيسيکم جلسه. در سومين ماده، ۳۲ در »رانيا در يخارج يها بانک يندگينما دفاتر اي شعب و رانيا از

  .ديرس بيتصو به ۸/۲/۱۳۹۲ مورخ ياعتبار مؤسسات


