
 

 

 

 

 .ها ي خارجي در کشور ارسال گرديد جهت اطالع دفاتر نمايندگي بانک

 

 سالم؛ با

 به  هاي خارجي   تشويق بانک رساند شوراي محترم پول واعتبار در راستاي          ماً، به استحضار مي   ااحتر

هزار و يکصد    يک  در داخل کشور، شعب خود در    تأسيس  کشور جمهوري اسالمي ايران از طريق        در   فعاليت

  از ١٥ خود مقـرر نمـود کـه يـک تبـصره ديگـر بـه مـاده                   ٢٧/٢/١٣٩٠و بيست و پنجمين جلسه مورخ       

به شرح  » هاي خارجي در ايران     دستورالعمل اجرائي نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعب بانک         «

 :ذيل اضافه گردد

سهيالت اعطايي به ارز و ميزان کارمزد عمليات و خدمات ارزي وام و ت هاي ارزي، خ سود سپردهرن -٢تبصره «

 » .براساس عملکرد و به تشخيص شعبه تعيين خواهد شد بانکي،

 ف/٨٥٨٥٣٨/.گردد مراتب به همراه يک نسخه از دستورالعمل اصالح شده ايفاد مي

 

 

 

 

 ٨٤٢٧٩/٩٠  

 14/04/1390  
 دارد 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

آزاد اميرحسين امين  بهزاد فخار 

٣٨٣١-١ ٣٨١٦ 
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 بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

 

 

 كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباريمديريت 

 »اداره مطالعات و مقررات بانكي«

 

 

 

 

 

 

 ،فعاليت ،نظارت و تعطيلي  اجرايي نحوه تاسيس دستورالعمل

 ايران خارجي در  يها شعب بانک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   صنعتي–گروه مطالعاتي مناطق آزاد تجاري                                            

 نظامها وشيوه هاي نظارتيگروه مطالعاتي                                              

 ١٣٩٠تيرماه                 
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 ) کميسيون اعتباری بانک مرکزی٢٦/١/١٣٨٨ جلسه  وتائيد شده درنسخه تطبيق داده شده با مفاد آئين نامه اجرايي(.هاي خارجي  شعب بانک. ٢٦/١/١٣٨٨

 
 
 

  اجرايي نحوه تاسيس ، فعاليت ، نظارت و تعطيليدستورالعمل

 ايرانها ي خارجي در  شعب بانک

 

  تعاريف-بخش اول

 -١ماده 

 .∗کشور جمهوري اسالمي ايران: ايران •

 .آيين نامه اجرايي نحوه تاسيس و عمليات شعب بانک هاي خارجي در ايران: آيين نامه •

 دستورالعمل اجرايي نحـوه تاسـيس، فعاليـت، نظـارت و تعطيلـي شـعب                :دستورالعمل •

 هاي خارجي در ايران بانک

  .ايران بانک مرکزي جمهوري اسالمي: مرکزي  بانک •

 دريافت هرگونه سپرده از عموم و به کارگيري آن در قالـب اعطـاي وام و                 :عمليات بانکي  •

تسهيالت به متقاضيان و ارائه انواع ابزارهاي پرداخت در چارچوب قانون پولي و بـانکي               

 و قـانون    ١٣٦٢نکي بدون ربا مصوب سـال      قانون عمليات با   ،١٣٥١کشور مصوب سال    

  .١٣٨٣تنظيم بازار غير متشکل پولي مصوب سال 

ـ  ثبـت رسـيده ،  به عنوان بانک به که در خارج از ايران  حقوقي  صشخ:  خارجي بانک • ه ب

 .عمليات بانکي اشتغال دارد و متقاضي تاسيس شعبه در ايران مي باشد

 واحد عملياتي از يک بانک خارجي که در چارچوب اساسنامه و الزامات منـدرج در                :شعبه •

 . بانکي در ايران مبادرت مي نمايد به انجام عملياتدستورالعملآئين نامه و اين 

                                                 
ها و موسسات اعتباري خارجي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسالمي ايـران تـابع مقـررات       فعاليت شعب بانک- ∗

 ١٣/٦/١٣٧٩طق آزاد مـصوب جلـسه مـورخ         ورالعمل اجرايي عمليات پولي و بانکي در منا       دست. (باشد  ويژه مناطق مذکور مي   
 ).شوراي پول و اعتبار
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، بعنوان سـرمايه يـا افـزايش        وجوهي که بانک خارجي به منظور فعاليت      : سرمايه اعطايي  •

 . در اختيار شعبه قرار مي دهدسرمايه،

 . واحد سازماني مسئول نظارت بر بانک ها در کشورمتبوع بانک خارجي:مرجع نظارتي •

 . با تاسيس شعبه در ايرانموافقت اوليه بانک مرکزي: موافقت اصولي •

شعبه در  ها مبني بر ثبت        ثبت شرکت  مرجعاعالم موافقت بانک مرکزي به      : مجوز تاسيس  •

 .يرانا

 .موافقت بانک مرکزي با شروع فعاليت شعبه در ايران: مجوز فعاليت •

 

 نحوه تاسيس-دومبخش 

  تاسيس شعبه الزامات

تواند با رعايـت      گذشته باشد، مي    شروع فعاليت آن    سال از تاريخ   )٥(پنج خارجي که حداقل     بانک -٢ماده  

 . بانکي در قالب شعبه در ايران مبادرت نمايـد         عمليات به انجام    العملردستواين  آئين نامه و    مفاد  

 سال گذشته بايـستي نمايـانگر سـودآوري آن در طـي هـر               )٣(سهعملکرد مالي بانک خارجي در    

 . سال باشد)٣(سه

 

المللي    بين های در بازار   بنا به تشخيص بانک مرکزي     تاسيس شعبه بايستي   بانک خارجي متقاضي     -٣ماده  

 .پولي و مالي شناخته شده بوده و از ثبات و سالمت مالي الزم برخوردار باشد

 

 ميليون يورو يا معادل آن      )٥( پنج  شعبه در ايران    ازای هر  به بانک خارجي     اعطايي حداقل سرمايه   -٤ماده  

باشد که الزم است صد درصد آن قبل از صدور             مي رد قبول بانک مرکزي   موبه ساير ارزهاي معتبر     

 .مجوز تاسيس نزد بانک مرکزي توديع شود

 .بانک مرکزي عنداللزوم مي تواند حداقل سرمايه اعطايي بانک خارجي به شعبه در ايران را تغيير دهد :١تبصره

 . شعبه امکان پذير مي باشدلانحالخروج سرمايه اعطايي بانک خارجي ، فقط در زمان  :٢تبصره
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 نحوه و شرايط ورود سرمايه اعطايي بانک خارجي، مي توانـد مطـابق بـا قـانون تـشويق و حمايـت                       :٣تبصره  

 . انجام پذيرد١٣٨١مصوب سال نامه اجرايي آن  و آيين١٣٨٠گذاری خارجي مصوب سال سرمايه

 

 شـفاف بـوده و بـا توجـه بـه برنامـه       ءمنشاسرمايه اعطايي بانک خارجي به شعبه بايستي از نظر     -٥ ماده

 .عملياتي شعبه ، تکافوي انجام عمليات مورد نظر را بنمايد

          

 مدارک مورد نياز جهت صدور موافقت اصولي 

 :دهد زير را به همراه تقاضاي خود به بانک مرکزي ارايه و اطالعات  بايستي مدارک , خارجيبانک -٦ماده 

  .ه اعطايي بانک خارجي به شعبهميزان سرماي  - ٦ - ١

 ، ميـزان    خـارجي   برابر با اصل آگهي ثبت و مدارک مرتبط با محـل و آدرس ثبتـي بانـک                 تصوير  -٦ -٢

 . را بر عهده دارندخارجي که نمايندگي بانک) مديراني(سرمايه، ساختار مديريت و اشخاصي 

  .خارجي  برابربا اصل مجوز فعاليت بانکتصوير -٦-٣

  .خارجي  برابربا اصل اساسنامه بانکرتصوي -٦-٤

 .تصوير برابربا اصل، بايد به تائيد سفارتخانه های ايران يا مرجع نظارتی برسد :تبصره

 . برنامه عملياتي بانک خارجي مشتمل بر عملياتي که شعبه قصد انجام آنها را دارد-٦-٥

 . ساختار سازماني شعبه-٦-٦

 مدير باشد که از هر نظر از لحاظ اقامت و انجام            ٢يستی حداقل متشکل از     با  ساختار مديريتي يک شعبه      :تبصره

 .هاي مرتبط در ايران منعي نداشته و حداقل يک نفر از آن ها از اتباع ايران باشد عمليات و فعاليت

 .حسابرسي شده تلفيقي و غير تلفيقي سه سال گذشته بانک خارجي  صورتهاي مالي -٦-٧

 . از مرجع نظارتي جهت افتتاح شعبه در ايران رضايت نامه مکتوب-٦-٨

 و همچنـين  خـارجي   تاييديه مکتوب از مرجع نظارتي درخصوص مطلوب بودن وضعيت مالي بانـک           -٦-٩

 .تعهد مرجع نظارتي به همکاري با بانک مرکزي 

اطالعات مرتبط با صالحيت ها و تخصصهاي حرفه اي اشخاصي که قرار است به مديريت شـعبه                  -٦-١٠

  .وب گردندمنص

 خـارجي هـستند و      بانـک ) سـرمايه ( درصد سهام  ٥مشخصات سهامداراني که مالک بيش از        -٦-١١

 .درصد مشارکت هريک
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هيات عامل و هيات مـديره    مدير عامل، قائم مقام مدير عامل، اعضاء     وساير مشخصات   اسامي -٦-١٢

 . خارجيبانک

 .خارجي ايندگي بانک تعداد و چگونگي توزيع جغرافيايي شعب و دفاتر نم-٦-١٣

 خارجي در مورد صالحيت مالي، حـسن شـهرت و عـدم محکوميـت               بانک تاييديه مدير عامل     -٦-١٤

 . مديران ارشد اجرايي شعبه در شرف تاسيس موثرکيفري

 ناشـي از  ، خارجي مبني بر جبران خـسارت وارده بـه مـشتريان   بانک کتبي هيات مديره تعهد   -٦-١٥

 .) سهوي يا عمدياعم از(عمليات بانکي شعبه 

، در   اعطايي    خارجي مبني بر تامين حداقل سرمايه      بانکمدير عامل   و    کتبي هيات مديره   تعهد -٦-١٦

 .يابد  کاهش٤هاي وارده به کمتر از حداقل مقرر در ماده  اثر زيان بر اعطايي که سرمايه صورتي

 .لي شعبه مشخصات حسابرس مستقل منتخب ايراني براي حسابرسي صورت هاي ما-٦-١٧

و واريـز و     االختيار بانک خارجي براي انجام امور ثبتي شعبه،دريافت مجوزهـا           نماينده تام  معرفي -٦-١٨

 .برداشت سرمايه اعطايي

 ساير اطالعات و مدارکي که به بانک مرکزي جهت تصميم گيري در مورد تاييد درخواست تاسيس -٦-١٩

 .شعبه کمک کند

 

 و نحوه صدور مجوزهاط يشرا

 و در صـورت احـراز       ٦ موافقت اصولی بانک مرکزي بعد از بررسی اطالعات و مدارک مندرج درمـاده               -٧ هماد

 :شرايط زير صادر مي شود الزامات تاسيس شعبه وحصول اطمينان از رعايت 

 .  نظارتي، امکان نظارت موثر بر شعبه را داشته باشدمرجع  -٧-١

 . و مرجع نظارتي منعقد شده باشدنامه نظارتي مابين بانک مرکزي  توافق  -٧-٢

   مقررات کشور متبوع بانک خارجی نبايد مانع انجام نظارت بانـک مرکـزي بـر شـعبه و دريافـت                       -٧-٣

 .اطالعات مورد نياز باشد 

 ساختار سازماني بانک خارجي براي فعاليتهايي که قصد انجام آن را دارد، مناسب و مکفي ارزيـابي       -٧-٤

 . شود

شرايط احراز و خوشـنامي مـورد نيـاز جهـت تـصدي             بنا به تشخيص بانک مرکزي      شعبه   مديران    -٧-٥

 . مديريت شعبه را دارا باشند
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ئيـد بانـک   اصالحيت مديران شعبه بايستي در زمان تاسيس ويا در صورت هـر گونـه تغيير،قبلـٱ بـه ت     : ١تبصره

 .مرکزي برسد

 سال تجربه کـاري در امـور بـانکي          ١٠ و   مديران شعبه بايستي حداقل داراي مدرک کارشناسي      :  ٢تبصره

 . سال آن در سمت مديريت اجرايي شعبه سپري شده باشد٢باشند که حداقل 

 

 ،تفکيـک   (Ring-Fencing)١ قوانين و مقررات کشورمتبوع بانک خارجي دررابطه باحلقه حفاظتي            -٧-٦

دات بانک خارجي در يا موارد مشابه ، نبايستي مانع ايفاي تعه  وSeparate entity) (١شخصيتي

 .قبال شعبه خود باشد

باشد و بانک خـارجي        ماه از تاريخ صدورمي    ٢اعتبار موافقت اصولي صادره توسط بانک مرکزي به مدت           :تبصره

موظف است ظرف اين مدت نسبت به توديع سرمايه اعطايی نـزد بانـک مرکـزی جهـت اخـذ مجـوز                      

 ايی ظرف مهلت زمانی مـذکور،بانک مرکـزی بـا    عدم توديع سرمايه اعط   در صورت . تاسيس اقدام کند  

نسبت به تمديد اعتبـار موافقـت اصـولي اقـدام          می تواند   درخواست بانک خارجي و ارائه داليل موجه،        

  .نمايد 

 

 نـسبت بـه صـدور        خـارجي  بانک توسط    اعطايی  درصد سرمايه  ١٠٠توديع    پس از  بانک مرکزي  -٨ماده  

 .مجوز تاسيس اقدام خواهد کرد

 

 بانـک باشـد و    ماه از تـاريخ صـدور مـي    ٣اعتبار مجوز تاسيس صادره توسط بانک مرکزي مدت          – ٩ماده  

 زيـر را بـه       و اطالعـات   خارجي موظف است ظرف اين مدت نسبت به ثبت شعبه اقدام و مدارک            

 :بانک مرکزي ارايه نمايد

 . ثبت شرکتهامرجعآگهي ثبت شعبه در  -٩-١

 .ليت شعبهاعالم مکتوب آمادگي شروع به فعا-٩-٢

 .تعيين مکان استقرار شعبه -٩-٣

 . تمديد خواهد شدقابل درصورت ارايه داليل موجه،  مدت اعتبار مجوز تاسيس :تبصره

 

                                                 
به مجموعه قوانين و مقرراتي اطالق مي شود که بر اساس آن بانک هاي خارجي از ايفاي تعهدات مالي "تفکيک شخصيتي "و "حلقه حفاظتي  " ١

 .معاف و مبرا مي شونددر قبال شعب خارجي خود تحت شرايطي خاص 
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 نسبت به صدور مجوز     ،٩ مذکور در ماده     و اطالعات   مدارک  و بررسي  بانک مرکزي پس از دريافت     -١٠ماده

 ٣ ,وسط بانک مرکزي به منظور شروع فعاليت      اعتبار مجوز فعاليت صادره ت    .نمايد  فعاليت اقدام مي  

  .باشد  ميماه از تاريخ صدور

را فعاليـت خـود      چنانچه شعبه در مهلت زماني حداکثر يکسال پس از کسب مجوز تاسيس           : تبصره

 . گردد مي تلقي يکن  لم شروع ننمايد، کليه مجوزهاي صادره کان

 

فاده از وجوه توديع شده بابت سـرمايه اعطـايي نيـز             است اجازه ،   فعاليتزمان با صدور مجوز        هم -١١ماده  

 .می شودصادر و به نماينده تام االختيار بانک خارجي ابالغ توسط بانک مرکزي 

 

 .  به صورت مکتوب به بانک مرکزي اعالم نمايدشعبه موظف است تاريخ شروع به کار خود را قبالً -١٢ماده 

 

 .يتهای مجاز برای بانک خارجی استمحدود به فعال فعاليت صادره ،مجوز-١٣ماده 

 

اطالعات ارسـالي توسـط بانـک        حصول اطمينان بانک مرکزي از مخدوش يا ناقص بودن مدارک و           -١٤ ماده

عنداللزوم و به تشخيص بانک مرکزي منجر به ابطال کليـه مجوزهـاي              جهت تاسيس شعبه،   خارجي

 .صادره خواهد گرديد

 

  نحوه فعاليت–وم سبخش 

می   و مقررات  آن       قانون عمليات بانکي بدون ربا      خود ملزم به رعايت       بانکي عملياتدر انجام   ه   شعب -١٥ ماده

مجاز به ارائه خدمات بانکی در چارچوب اساسنامه بانک خارجی و مجوز بانـک مرکـزی                 شعبه   .باشد

 .است

مقررات قوانين پولی   س  ، تسهيالت اعطايي و ميزان کارمزد خدمات بانکي ، بر اسا          اه نرخ سود سپرده    :١ تبصره

 . تعيين خواهد شدو بانکی کشور و عمليات بانکی بدون ربا
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هاي ارزي، وام و تسهيالت اعطائي به ارز؛ و ميزان کارمزد عمليـات و خـدمات ارزي                   نرخ سود سپرده    :٢ تبصره

 ٢.بانکي، براساس عملکرد و به تشخيص شعبه تعيين خواهد شد

 

 شعبه در هر زمـان نبايـد از پـانزده برابـر سـرمايه                وتعهدات يالت اعطايی مانده وام و تسه   مجموع  -١٦ ماده

 .اعطايی آن بيشتر باشد

خطوط اعتباری که از محل منابع بانک خارجی تامين شده باشد از محدوديت ذکر شـده در ايـن مـاده                       :تبصره

 .مستثنی می باشند

 

 تابع ضوابط  ونيزخريد وفروش ارز،ور و بالعکس نقل و انتقال ارز به هرشکلی از شعبه به خارج از کش-١٧ماده 

 . می باشدو مقررات ارزی ايران

 

اطالعات و مدارک مرتبط با سپرده ها ، تسهيالت اعطايي و خدمات ارائه شده به مـشتريان بايـستي      -١٨ ماده

  . قابل دسترس باشد به زبان فارسیدر هر زمان در محل شعبه

 

 موظف است به سپرده گذاران اطالعات مکفي کـه نمايـانگر   , از عمومشعبه در صورت دريافت سپرده  -١٩ماده

 .ميزان و نحوه تضمين شعبه در رابطه با بازپرداخت سپرده ها مي باشد را ارائه نمايد

 

درصورت ارائه خدمات بيمه سپرده ها ، شعبه مکلف است اطالعات مربوط به شرايط بيمه و سقف هاي                  

 اران قرار دهدپرداختي را در اختيار سپرده گذ

 

اعالم به مشتريان    طور شفاف    به  را شعبه موظف است اطالعات مربوط به چگونگي ارائه خدمات خود         -٢٠ ماده

 .نمايد و فرآيند رسيدگي به اعتراض و شکايت آنان را روشن سازد

 

     چـک خيانت در امانت، کالهبـرداري، جعـل و تزويـر ، صـدور                محکومين به سرقت، ارتشاء، اختالس،    -٢١ماده

اعم از اين که حکم از دادگاه هاي داخلي يا خارج از کشور  –محل و ورشکستگي به تقصير يا تقلب         بي

                                                 
 ٢٧/٢/١٣٩٠ مصوب يکهزار و يکصد و بيست و پنجمين جلسه شوراي پول و اعتبار مصوب –٢
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از تصدي سمت هـاي     -صادر شده باشد يا محکوم ، مجرم اصلي يا شريک يا معاون جرم بوده باشد              

 .دنمديريتي شعبه ممنوع مي باش

 

 . شعبه برسدصاحبان امضاء مجازا دو نفر از  به امض حداقلاسناد تعهدآور شعبه بايستي- ٢٢ ماده

 

  اعطـايی  به افزايش سرمايه  وبا کسب مجوز از بانک مرکزی      شعبه مي تواند به يکي از طرق ذيل       -٢٣ ماده

 : اقدام نمايد

 .خارجي اعطاء سرمايه توسط بانک -٢٣-١

 .ه قانوني از محل سود انباشته و يا ساير اندوخته ها ي احتياطي به استثناء اندوخت-٢٣-٢

 

 از سود ويژه ساالنه خـود را        درصد)٢٠( بيست شعبه موظف است که در پايان هر سال مالي ، حداقل            -٢٤ ماده

اندوخته قانوني پس از آن که بـه ميـزان سـرمايه اعطـايي              .به حساب اندوخته قانوني تخصيص دهد     

 .شعبه رسيد ، اختياري است

 

 .شعبه موظف به توديع سپرده قانوني نزد بانک مرکزي مي باشد-٢٥ماده 

 .توسط بانک مرکزي تعيين خواهد شد  سپرده قانوني نسبت  :تبصره

 

شعبه موظف است در فعاليت هاي خود،ضوابط نظارتي مرتبط با نـسبت هـاي نقـدينگي، ايفـاي                   - -٢٦ماده  

، تسهيالت به اشخاص مرتبط، بيمـه       تعهدات و محدوديت هاي مربوط به تسهيالت و تعهدات کالن         

رويه ها و استانداردهاي حسابداري و هم چنين حد مجاز وضعيت باز ارزی،سپرده ها،مديريت ريسک ،

رعايـت   سازو کارهاي مرتبط با نظام کنترل هاي داخلي را که توسط بانک مرکزي تعيـين مـي شـود،                

 .نمايد

 

بانک ها و شعب از طريق نظام پرداخـت مـستقر در بانـک               ميان شعبه با ساير       ريالی مبادالت بانکي  -٢٧ماده

 .عضويت شعبه در نظام پرداخت الزامي مي باشد.مرکزي انجام مي پذيرد
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 زبان فارسي در پايان هر سال مالي        خود به   حسابرسي شده   شعبه موظف به ارائه صورت هاي مالي         – ٢٨ ماده

 .و نيز به صورت ميان دوره اي به بانک مرکزي مي باشد 

به منظور اطالع بانک مرکزي از وضعيت وسالمت مالي بانک خارجي و گروه بانکي ، شعبه موظف بـه                    :تبصره

ارائه صورتهاي مالي تلفيقي حسابرسي شده بانک خارجي به زبان انگليسي در پايان هر سال مالي به  

 .بانک مرکزي  مي باشد 

 

 ، به آن بايستي در هر زمان پس از انتـشار          وست  يادداشت های پي  صورت هاي مالي و      نسخه فارسی  -٢٩ماده

 .قابل دسترس باشد در محل شعبه

 

کفايـت   نسبت هـای   بانک خارجي موظف است تغييرات عمده در سهامداران ، مديران و همچنين  -٣٠ ماده

سرمايه و نقدينگي خود و ساير مواردي که مي تواند تـوان بانـک و شـعب خـارجي آن را در ايفـاي                        

د تضعيف نمايد و تغييرات در مقررات احتياطي که بر عمليات بانک خارجي و شعب آن در                 تعهدات خو 

 .خارج از کشور تاثير قابل مالحظه مي گذارد را به محض وقوع ، به اطالع بانک مرکزي برساند 

 

 رسمي ايـران   رسيدگي به صورت هاي مالي شعبه بايستي توسط  حسابرس عضو جامعه حسابداران            -٣١ماده  

مبني بر تغيير حـسابرس ،       شعبه در صورت تصميم  .گردد انجام   مورد تائيد بانک مرکزی می باشد     که  

 .الزم است مراتب جهت کسب مجوز به بانک مرکزي منعکس شود

 

 نظارت  -چهارمبخش 

       بانک مرکزي با هدف حفاظت از منافع سپرده گذاران،کـسب اطمينـان از رعايـت مقـررات ايـن                  -٣٢ماده

و هم چنين ثبات و سالمت مديريت شعبه در مقابله با مخاطرات فراروي و يا محتمل                 دستورالعمل

 اصالحيآتي و کفايت منابع شعبه براي مهاراينگونه مخاطرات،از طريق اعمال اقدامات نظارتي و              

 .  بر شعبه نظارت مي کند 

 

مـديران  .مـي پـذيرد    نظارت بانک مرکزي بر شعبه ، به صورت حضوري و غير حضوري انجـام                – ٣٣ماده  

 .شعبه موظف هستند تا تمهيدات الزم را براي انجام اين امر فراهم نمايند
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بانک مرکزي مي تواند کليـه مقـررات ،           و اين دستورالعمل،   در جهت تطابق با مقررات آيين نامه       -٣٤ماده

 .را مورد ارزيابي قرار دهد  شعبه راهبرد ها ، رويه ها و ساز و کارهاي اجرايي 

 

 بانک مرکزي در هر زمان که تشخيص دهد ، بازرسان خود را جهت رسيدگي به حـساب هـا و                     – ٣٥ دهما

 .نحوه فعاليت شعبه اعزام مي نمايد

 

بانک مرکزي مي تواند از مرجع نظارتي درخواست نمايد تا بالدرنگ اقدام به بازرسي حـضوري و                 -٣٦ماده

انجام نظارت حضوري مي تواند بـه  . ايدحصول اطمينان از صحت عمليات و فعاليت هاي شعبه نم      

 .صورت مشترک توسط بازرسان بانک مرکزي و نمايندگان مرجع نظارتي صورت پذيرد

 

مرجع نظارتي مي تواند با اطالع قبلي بانک مرکزي ، در هرزمان نسبت بـه کنتـرل و نظـارت بـر                      -٣٧ماده

 .رعايت مقررات توسط شعبه اقدام نمايد

 

 مرجع نظارتي نسبت به تبادل يافته هـاي نظـارتي در خـصوص شـعبه                با واندمي ت  بانک مرکزي -٣٨ماده

 .اقدام نمايد

بانک مرکزي مي تواند از حسابرس شعبه درخواست نمايد تا به صـورت مـوردي، دفـاتر قـانوني        -٣٩ماده

 .شعبه را مورد بررسي قرار داده و اطالعات مورد نياز را به بانک مرکزي ارائه نمايد

 .حسابرسي موضوع اين ماده بر عهده شعبه مي باشد هزينه :تبصره

 

مديران شعبه موظفند کليه اسناد،مدارک و دفاتر خود را به بازرسان بانک مرکـزي ارائـه نمـوده و                   -٤٠ماده

 .امکان رسيدگي الزم و کافي را فراهم نمايند

 

م هـاي گـزارش     شعبه موظف است اطالعات مربوط به فعاليت هاي مالي خود را در چارچوب فـر              -٤١ماده

  .دهي و دستورالعمل هاي مربوط ، در ادوار تعيين شده به بانک مرکزي ارائه نمايد
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  اطالعـات  پـردازش و ارائـه    بانک مرکزي با حفظ اسرار حرفه اي شعبه و مشتريان آن ،مي تواند به               -٤٢ ماده

 .شعبه با کاربرد آماري اقدام نمايد

 

ک مرکزي اقدامات نظارتي و اصالحي خود را به مورد اجرا مـي              تخلفات زير ، بان    احرازدر صورت   -٤٣ ماده

 :گذارد

 . و يا دستورات کتبي بانک مرکزي  و اين دستورالعملتخلف از ضوابط و مقررات آيين نامه-٤٣-١

 . تخلف از وظايف امانت داري-٤٣-٢

 . نقض تعهدات مکتوب شعبه به بانک مرکزي – ٤٣-٣

 .يي خارج از چارچوب مجوز دريافتي شعبه  انجام عمليات يا فعاليت ها-٤٣-٤

 . جلوگيري از انجام نظارت حضوري -٤٣-٥

 . به مخاطره انداختن منافع سپرده گذاران -٤٣-٦

 . تخطي از قوانين و مقررات ناظر بر جلوگيري از پولشويي -٤٣-٧

 . عدم رعايت مقررات ناظر بر نظام پرداخت -٤٣-٨

 .عات يا ارسال گزارشات و اطالعات ناقص و يا مخدوش  قصور يا تاخير در ارائه اطال-٤٣-٩

 

 : اقدامات نظارتي و اصالحي بانک مرکزي عبارتند از – ٤٤ماده 

 .  ابالغ اخطارمکتوب به شعبه به همراه ذکر تخلفات-٤٤-١

 ابالغ دستور مکتوب براي رفع تخلفات و متعهد شـدن مـديران شـعبه بـه انجـام اقـدامات                     -٤٤-٢

 . امه زمان بندي شدهاصالحي طي برن

 . درخواست تهيه صورت هاي مالي ميان دوره اي و تهيه گزارش حسابرسي و بازرس قانوني -٤٤-٣

 .صدور دستور کتبي به شعبه براي تغيير حسابرس-٤٤-٤

 .       ٢٦ تغيير نسبت هاي مالي ذکر شده در ماده -٤٤ -٥

ديت در انجـام برخـي عمليـات و       صدور دستور مکتوب بـه شـعبه مبنـي بـر اعمـال محـدو               -٤٤ -٦

 .     هاي شعبه  فعاليت

 فرا خواندن مدير عامل يا مقامات ارشد بانک خـارجي بـراي اداي توضـيحات در خـصوص                   – ٤٤-٧

 .تخلفات انجام شده
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 .صدور دستور کتبي به بانک خارجي براي تغيير مدير يا مديران شعبه-٤٤-٨ 

 . رمايه اعطايي ملزم نمودن بانک خارجي به افزايش س-٤٤- ٩

       . قانون پولي و بانکي کشور ٤٣الزام شعبه به پرداخت مبالغ مورد تخلف مطابق با ماده  -٤٤-١٠

 . يا استقرار ناظر مقيمانتصاب مدير موقت براي اداره شعبه-٤٤- ١١

 .تعليق مجوز فعاليت -٤٤- ١٢

 ١١ ، موضـوع بنـد        يا ناظر مقيم   به حقوق و مزاياي مدير انتصابي بانک مرکزي براي اداره شع          :١تبصره

 .، با نظر بانک مرکزي تعيين و توسط بانک خارجي پرداخت خواهد شد٤٤ماده

توسـط بانـک مرکـزي      يا ناظر مقيم،   حيطه وظايف و مسئوليتها و اختيارات مدير موقت شعبه        : ٢تبصره

 .تعيين خواهد شد

انک مرکزي بدون طي مراحل فوق الـذکر        مراحل مذکور در اين ماده، مانع از اعمال اختيارات ب         :٣تبصره

از اقـدامات   يا تعـدادي    نمي باشدو بانک مرکزي مي تواند حسب ميزان اهميت تخلف، هريک            

 .نظارتي و اصالحي موضوع اين ماده را به مورد اجرا گذارد

، به صورت مشابه با نحوه برخورد بانک        ٤٤ ماده   ١٠نحوه محاسبه و ميزان جريمه موضوع بند        :٤تبصره

 . رکزي با بانک هاي ايراني اعمال خواهد شدم

، نافي مسئوليت هاي مادي، مدني ، اجرايي و         ٤٤انجام اقدامات نظارتي و اصالحي مذکور در ماده         -٤٥ماده

 .يا کيفري مديران شعبه نمي باشد

  شعبه)تعطيلي( انحالل -پنجمبخش 

 :گرددمنحل در موارد زير ممکن است شعبه -٤٦ماده

 . نظارتي و اصالحي بانک مرکزيعدم تمکين به دستورالعمل هاي  در صورت -٤٦-١

 .  در صورتي که مرجع نظارتي درخواست نمايد-٤٦-٢

 بـا   .روع به فعاليت، سه ماه پس از کسب مجـوز تأسـيس بانـک مرکـزي               ش در صورت عدم     -٤٦-٣

 . باشد  ميددرخواست بانک خارجي و تأييد بانک مرکزي اين مهلت زماني تا يکسال قابل تمدي

 .  در صورتي که بانک خارجي درخواست نمايد-٤٦-٤

 در صورتي که شعبه فعاليت ها و عمليات خود را بدون کسب مجوز از بانک مرکزي بـه مـدت                 -٤٦-٥

 . يک  هفته کاري متوقف کرده باشد

 در صورتي که براي بانک مرکزي محرز گردد اطالعات و مـدارکي کـه بانـک خـارجي بـراي                     -٤٦-٦

 .به ارسال کرده، نادرست يا مخدوش بوده استتاسيس شع
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مديران شعبه موظفند مراتب توقف عمليات يا ورشکستگی بانک خارجی را سريعأ به اطالع بانک               -٤٧ ماده

بانک مرکزی به محـض     .مرکزی رسانده و کليه عمليات و فعاليتهای بانکی شعبه را متوقف نمايند           

، يـا نـاظر مقـيم        موقت  شعبه   بت به تعيين مدير   اطالع از توقف يا ورشکستگی بانک خارجی نس       

 .  اين دستورالعمل اقدام می کند٤٤-١١ بند  موضوع

 

 ورشکستگي و تصفيه بانک خارجي  در رابطه با تعطيلي شـعبه،              اجرای حکم    تصميمات مرتبط با  -٤٨ ماده

اران و   ايفاي تعهدات شعبه در رابطه با سپرده گـذ          در خصوص  بانک مرکزي با مديريت و نظارت     

 . قابل اجرا خواهد بودساير مشتريان بانک 

 

 .تعطيلي شعبه با پيشنهاد بانک مرکزي و تاييد شوراي پول و اعتبار ميسر خواهد بود-٤٩ ماده

 

 بانک خارجي نمي تواند قبل از ايفاي کليه تعهـدات شـعبه خـود در مقابـل بـستانکاران و سـاير                  -٥٠ماده

 . ي شعبه اقدام نمايد مشتريان در ايران ، نسبت به تعطيل

 

 لـزوم تعطيلـي شـعبه از سـوي          روز کاري پس از ابالغ     )٩٠( نود  بانک خارجي موظف است ظرف     -٥١ ماده

مشتمل بر روشهاي تسويه تعهدات نـشات گرفتـه از عمليـات       ،يک برنامه تفصيلي  بانک مرکزي   

انـک مرکـزي ارائـه    بانکي شعبه و هم چنين برنامه زماني مقرر براي تسويه اين تعهدات را بـه ب        

 . نمايد

 

 روز کاري از دريافت برنامـه تفـصيلي تعطيلـي شـعبه             )٣٠(سی بانک مرکزي ظرف مدت زماني       -٥٢ماده  

 . نسبت به رد يا تاييد مفاد آن اقدام خواهد کرد

 در صورت رد برنامه تفصيلي تعطيلي شعبه، دسـتورات مـشخص خـود را بـراي                 مرکزي بانک   -تبصره

 . مذکور ارائه مي نمايدبازنگري در برنامه 
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قابل اجرا خواهـد بـودو شـعبه موظـف             برنامه تفصيلي تعطيلي شعبه پس از  تأييد بانک مرکزي            -٥٣ماده

 .  نوبت در روزنامه هاي کثير االنتشار اعالن نمايد)٣(سهاست مراتب تعطيلي را در

  

ين منظـور برعهـده دارد       مديرعامل بانک خارجي يا شخصي که نمايندگي بانـک خـارجي را بـد              -٥٤ماده

موظف است بصورت مکتوب تعهد نمايد که کليه تعهدات بانک خارجي بـه بـستانکاران خـود در                  

 . ايران، منتج از عمليات و فعاليتهاي شعبه تسويه شده است

 

 بانک مرکزي پس از حصول اطمينان از ايفاي کليه تعهدات شعبه و اخذ تعهد نامه موضوع مـاده                   -٥٥ماده

اي فعاليت و تاسيس شعبه را لغو و مراتب را به اطالع مرجع ثبـت شـرکت هـا مـي                     ، مجوزه ٥٤

 . رساند

 

قابل انتقـال بـه حـسابهاي بانـک         ,  خالص وجوه نقد باقي مانده شعبه در قالب سرمايه اعطايي            -٥٦ماده

 . خارجي مي باشد

 

ـ   ساير مواردی که در اين دستورالعمل پيش بينی نشده است تـابع             -٥٧ماده ولي و بـانکي کـشور      قـانون پ

و ساير قـوانين و مقـررات       ١٣٦٢، قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب سال       ١٣٥١مصوب سال   

 .ذيربط می باشد

 

 اجرايي نحوه تاسيس ، فعاليت ، نظارت و تعطيلـي شـعب بانـک هـاي خـارجي در ايـران            دستورالعمل

 ٢٠  مـاده و   ٥٧در   رجي در ايـران   ت شعب بانـک هـاي خـا       اآيين نامه اجرايي نحوه تاسيس و عملي      استناد   به

  بـه تـصويب    هيات عامل بانک مرکزي جمهوري اسـالمي ايـران         ١٦/٢/١٣٨٨ مين جلسه مورخ   دو تبصره در 

 .رسيد


