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  دستورالعمل اجرائي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد

   صنعتي جمهوري اسالمي ايران-تجاري 

  

 ١٣٦٢ مصوب سـال  قانون عمليات بانكي بدون ربا ،١٣٥١براساس قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال 

 صنعتي جمهوري ـن چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري  قانو١٨نامه اجرايي موضوع ماده  و در اجراي آئين

 به تصويب هيات وزيران رسيده است، دستورالعمل اجرايي عمليات ٩/٩/١٣٧٨اسالمي ايران كه در تاريخ 

 شوراي ١٣/٦/١٣٧٩ صنعتي جمهوري اسالمي ايران در جلسه مورخ ـپولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري 

  :قرار گرفت تبصره به شرح ذيل مورد تصويب ٤١ ماده و ١٠٥پول و اعتبار شامل 

  

   تعاريفـبخش اول 

  .هاي مذكور در اين دستورالعمل به شرح زير مي باشد  معاني عبارت- ١ماده 

  .جمهوري اسالمي ايران: ايران 

  . صنعتي جمهوري اسالمي ايرانـقانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري : قانون 

 صنعتي جمهوري ـناطق آزاد تجاري  قانون چگونگي اداره م١٨نامه اجرائي ماده  آئين: نامه  آئين

  .اسالمي ايران

 صنعتي جمهوري ـدستورالعمل اجرائي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري : دستورالعمل 

  .اسالمي ايران

  .بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران: بانك مركزي 

  .ان صنعتي جمهوري اسالمي ايرـشوراي عالي مناطق آزاد تجاري : شوراي عالي 

  . صنعتي جمهوري اسالمي ايرانـسازمان هريك از مناطق آزاد تجاري : سازمان 

  . صنعتي جمهوري اسالمي ايرانـهريك از مناطق آزاد تجاري : منطقه 

  .باشد  داراي اجازه فعاليت در منطقه ميموسسه اعتباري كه: موسسه 

  .باشد  داراي اجازه فعاليت در منطقه ميبانكي كه: بانك 
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واحدي از يك بانك يا موسسه اعتباري فعال در منطقه يا خارج از آن است كه طبق : شعبه 

 به عمليات مجاز اساسنامه بانك يا موسسه اصلي و در چارچوب قوانين و مقررات منطقه

  .ورزد بانكي مبادرت مي

ازه ها و موسسات ايراني و خارجي كه داراي اج ها و موسسات و شعب بانك بانك: واحدهاي بانكي 

  .فعاليت در منطقه هستند

  .انجام انواع عمليات بانكي منحصراً با پول خارجي : مرزي برونبانكداري 

  .اشتغال به خريد و فروش و انتقال انواع پول و مسكوكات طال و نقره: صرافي 

  .شود ها و موسسات اعتباري كه در منطقه تاسيس مي دفتر نمايندگي بانك: دفتر نمايندگي 

ها و  موافقت اوليه بانك مركزي با تاسيس بانك يا موسسه و يا افتتاح شعب بانك: ولي موافقت اص

 درصد سرمايه نزد ٥٠موسسات خارجي پس از تائيد شرايط احراز متقاضيان و توديع 

  .منظور تشكيل پرونده ثبتي و تكميل سرمايهه بانك مركزي ب

ها و   يا موسسه يا افتتاح شعب بانكموافقت نهائي بانك مركزي با تاسيس بانك: مجوز تاسيس 

 درصد سرمايه نزد بانك مركزي و طي مراحل ١٠٠موسسـات خارجي پس از توديع 

  .منظور ثبت واحد بانكي در منطقهه  و دستورالعمل بنامه آئينپيش بيني شده در 

  

   شرايط تاسيسـبخش دوم 

رجي و يا با مشاركت ايراني و توانند با سرمايه ايراني يا خا ها و موسسات مي  بانك– ٢ماده 

  .خارجي در منطقه به ثبت برسند

رسند و مركز اصلي آنها نيز همان منطقه  ها و موسساتي كه در منطقه به ثبت مي  بانك– ٣ماده 

  .شوند باشد بانك يا موسسه ايراني محسوب مي

 در منطقه ها و موسسات ايراني يا خارجي  تاسيس بانك، موسسه و افتتاح شعب بانك– ٤ماده 

موكول به پيشنهاد سازمان، صدور مجوز تاسيس از طرف بانك مركزي و ثبت در منطقه 

ها در منطقه مكلف است قبل از ثبت واحدهاي بانكي مجوز  مرجع ثبت شركت. است

  .تاسيس را مطالبه كند

از ها و موسسات و هرگونه تغييرات بعدي در اساسنامه آنها بايد پس  اساسنامه بانك: تبصره 

  .پيشنهاد سازمان به تائيد شوراي پول و اعتبار برسد
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ها و موسسات ايراني يا خارجي موكول به موافقت سازمان،   تاسيس دفاتر نمايندگي بانك– ٥ماده 

  .اخذ تائيديه بانك مركزي در مورد مسئول دفتر نمايندگي و ثبت در منطقه است

به ارسال يك نسخه از آگهي ثبت دفتر دفتر نمايندگي قبل از شروع فعاليت ملزم : تبصره 

نمايندگي در روزنامه رسمي و ارائه آدرس دقيق محل فعاليت خود به بانك مركزي 

  .باشد مي

 با اجازه بانك مركزي در منطقه نامه آئينهاي ايراني كه پيش از تصويب   شعب بانك– ٦ماده 

  .اند نيازي به اخذ مجوز تاسيس مجدد ندارند ايجاد شده

 درصد متعلق به اتباع خارجي يا ايراني و يا ١٠٠تواند تا  ها و موسسات مي  سرمايه بانك– ٧ماده 

هاي  از نظر دستورالعمل اتباع حقيقي خارجي، افراد تابع دولت. تركيبي از اين دو باشد

هاي ثبت شده در  ها و بانك ايران و اتباع حقوقي خارجي، شركتمورد شناسائي دولت 

ائي دولت ايران هستند كه حداقل سه سال سابقه فعاليت داشته كشورهاي مورد شناس

  .باشند

 در موارد استثناء و در رابطه با اتباع حقوقي خارجي به تشخيص بانك مركزي عمل خواهد: تبصره 

  .شد

 مرزي برون بانکداريتوانند برحسب مجوز دريافتي به   واحدهاي بانكي در منطقه مي– ٨ماده 

 از انجام عمليات و معامالت به ريال ايران مرزي بروناي بانكي واحده. اشتغال ورزند

  .هاي خارجي انجام دهند ممنوع هستند و بايد معامالت و عمليات خود را منحصراً با پول

 كنند مكلفند عبارت  را دريافت ميمرزي برون بانکداريواحدهاي بانكي كه مجوز فعاليت : تبصره 

  .كار برند را همراه نام خود ب"مرزي برون"

 تاسيس بانك يا موسسه در منطقه به صورت شركت سهامي عام يا خاص با سهام با نام – ٩ماده 

 مجاز ١٣٤٧طبق مقررات مندرج در اليحه اصالح قسمتي از قانون تجارت مصوب سال 

  .است

  :گردد  حداقل سرمايه واحدهاي بانكي در منطقه به شرح زير تعيين مي– ١٠ماده 

  :مرزي برونبانكي غير واحدهاي - ١٠-١

ه ريال كه صددرصد آن بايد ب) ٣٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(حداقل سي و پنج ميليارد :  بانك- ١٠-١-١

  .صورت نقد نزد بانك مركزي سپرده شود
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ه ريال كه صددرصد آن بايد ب) ١٥،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠(حداقل پانزده ميليارد :  موسسه- ١٠-١-٢

  .صورت نقد نزد بانك مركزي سپرده شود

ريال كه ) ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(حداقل ده ميليارد :  شعبه بانك يا موسسه خارجي- ١٠-١-٣

  .صورت نقد نزد بانك مركزي سپرده شوده صددرصد آن بايد ب

  :مرزي برون واحدهاي بانكي - ١٠-٢

دالر كه صددرصد آن بايد به صورت نقد نزد ) ١٠،٠٠٠،٠٠٠( ميليون ١٠حداقل :  بانك- ١٠-٢-١

  .بانك مركزي سپرده شود

دالر كه صددرصد آن بايد به صورت نقد نزد ) ٥،٠٠٠،٠٠٠(حداقل پنج ميليون :  موسسه- ١٠-٢-٢

  .بانك مركزي سپرده شود

دالر كه صددرصد آن ) ٣،٠٠٠،٠٠٠( ميليون ٣حداقل :  شعبه بانك يا موسسه خارجي - ١٠-٢-٣

  .بايد به صورت نقد نزد بانك مركزي سپرده شود

 درصد سرمايه واحد بانكي مربوط ، و ٥٠ موكول به تامين و توديع صدور موافقت اصولي : ١تبصره 

 درصد سرمايه واحد بانكي مربوط ١٠٠صدور مجوز تاسيس موكول به تامين و توديع 

  .نزد بانك مركزي طبق مفاد اين ماده است

صدور مجوز تاسيس واحدهاي بانكي با سرمايه خارجي موكول به ارائه اعالميه فروش  : ٢تبصره 

ها به ميزان سرمايه متعلق به اتباع خارجي و در مورد واحدهاي بانكي  ز به يكي از بانكار

  .بود  توديع ارز نزد بانك مركزي خواهدمرزي برون

  .ها و موسسات داخلي در منطقه الزامي به توديع سپرده سرمايه ندارند شعب بانك : ٣تبصره 

قل سرمايه نقدي واحدهاي بانكي را تغيير تواند حدا بانك مركزي به تشخيص خود مي : ٤تبصره 

  .دهد

 ثبت شركت شامل  استفاده از وجوه توديع شده نزد بانك مركزي منوط به ارائه مدارك– ١١ماده 

نامه ثبت شده، آگهي ثبت در روزنامه رسمي و اعالم اسامي مديران و اساسنامه و اظهار

  .باشد صاحبان امضاء مجاز مي

س بانك و موسسه بايد به همراه تقاضاي خود مدارك و اطالعات ذيل را  متقاضيان تاسي– ١٢ماده 

  :به سازمان ارائه نمايند

  . تعيين نوع شركت سهامي مورد نظر به صورت خاص يا عام- ١٢-١
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  . تعيين نوع فعاليت- ١٢-٢

  . ميزان سرمايه مورد نظر با تعيين درصد پرداخت شده و تعهد شده- ١٢-٣

  . اساسنامه پيشنهادي- ١٢-٤

  . ارائه برنامه عملياتي بانك يا موسسه در منطقه- ١٢-٥

  . نام و مشخصات و سابقه فعاليت موسسين با ذكر ميزان تعهد سهام توسط هريك از آنها- ١٢-٦

هاي قبلي اعضاي هيئت مديره،   نام و مشخصات، ميزان تحصيالت، سابقه فعاليت و سمت- ١٢-٧

  .يشنهادي براي بانك يا موسسه و قائم مقام پمديرعاملاعضاي هيات عامل و 

هاي مالي حسابرسي شده و گزارش   ارائه يك نسخه از اساسنامه، گواهي ثبت و صورت- ١٢-٨

در مورد موسسي كه ) ٧با لحاظ نمودن تبصره ذيل ماده ( سال گذشته ٣مديران براي 

كه اين  نمايد و درصورتي  درصد سرمايه را تعهد مي٥شخص حقوقي بوده و بيش از 

هاي  هاي ديگر باشند صورت  درصد سهام شركت٥٠س يا موسسين، مالك بيش از موس

هاي تابعه  مالي حسابرسي شده تلفيقي با ذكر نام و مشخصات و نوع فعاليت شركت

  .براي سه سال گذشته

 و قائم مديرعاملهاي مذكور در ذيل براي اعضاي هيات مديره، هيات عامل و   ارائه گواهي- ١٢-٩

  :مقام وي

  . اظهار نظر در مورد صالحيت مالي توسط يك بانك معتبر- ١٢-٩-١

  . گواهي حسن شهرت به تاييد سه شخص حقوقي يا حقيقي- ١٢-٩-٢

  . گواهي عدم سوء سابقه از پليس محل اقامت- ١٢-٩-٣

كه شخص   فوق مبني بر اين١٢- ٩ تعهدنامه از هريك از اشخاص مذكور در بند - ١٢-٩-٤

هيچ شركتي كه متوقف يا  يا سابقه ورشكستگي نداشته و درمربوطه در هيچ نقطه از دن

ورشكست شده سمتي نداشته و محكوميت كيفري در موارد تخلفات مالي از هيچ نوع و 

شرح فوق ه دليل وجود مواردي، ارائه تعهدنامه كامل ب هچنانچه ب. در هيچ كشوري ندارد

  .شد  ارائه خواهدمقدور نباشد، اطالعات الزم براي ارزيابي به بانك مركزي

  .هاي مالي  نام و نشاني حسابرس منتخب براي حسابرسي صورت-١٢- ١٠

تامين سرمايه :  تعهد موسسين مبني بر درج مفاد متن زير در اساسنامه بانك يا موسسه-١٢- ١١

 دستورالعمل اجرايي عمليات پولي و بانكي ١٠بانك يا موسسه به مقادير مذكور در ماده 
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 صنعتي جمهوري اسالمي ايران در صورت تقليل حقوق صاحبان ـاري در مناطق آزاد تج

  .هاي وارده سهام بر اثر زيان

ها و يا موسسات خارجي باشند ارائه مجوز از طرف مراجع  كه موسسين، بانك  درصورتي-١٢- ١٢

  .ربط كشور متبوع مبني بر تاسيس بانك يا موسسه در منطقه ذي

ا و يا موسسات خارجي باشند ذكر نام مرجع نظارت كننده ه كه موسسين، بانك  درصورتي-١٢- ١٣

  .بر آنها در كشور متبوع

 تعهدنامه مبني بر انجام معامالت بانكي در منطقه طبق مجوز دريافتي و اساسنامه و -١٢- ١٤

  . و دستورالعملنامه آئينرعايت مقررات قانون، 

قائم مقام وي بايد تجربه كافي در  و مديرعامل نفر از اعضاي هيات مديره و ٣ حداقل – ١٣ماده 

رياست (هاي مديريتي بانكي   سال از تجربه آنان در سمت٥ داشته و حداقل بانکداري

  .بوده باشد) شعبه درجه يك يا مشاغل همطراز ستادي

ها و موسسات خارجي متقاضي افتتاح شعبه مكلفند به ضميمه تقاضاي خود مدارك   بانك– ١٤ماده 

  :به سازمان ارائه نمايندو اطالعات ذيل را 

  . تعيين نوع فعاليت- ١٤-١

  . ميزان سرمايه شعبه- ١٤-٢

  . ارائه برنامه عملياتي براي افتتاح شعبه- ١٤-٣

 سال ٣هاي مالي حسابرسي شده و گزارش مديريت براي   اساسنامه و گواهي ثبت، صورت- ١٤-٤

  .گذشته

م بانك و موسسه متعلق به آنان  درصد سها١٠ ارائه مشخصات سهامداراني كه بيش از - ١٤-٥

  .است

 درصد ١٠هائي كه متقاضي داراي بيش از  ها و بانك  ارائه اطالعات در مورد كليه شركت- ١٤-٦

  .سهام آنان بوده و يا داراي عضو هيئت مديره در آنها باشد

ين وي با ذكر  نام و مشخصات و ميزان تحصيالت رئيس پيشنهادي براي شعبه و معاون- ١٤-٧

  . سال گذشته٥هاي قبلي آنان در  ه فعاليت و سمتسابق

 بانك يا موسسه در مورد صالحيت مالي، حسن شهرت و عدم سابقه مديرعامل تاييديه - ١٤-٨

  .محكوميت كيفري در مورد رئيس شعبه
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 موافقت هيات مديره بانك يا موسسه متقاضي با تاسيس شعبه در منطقه همراه با مجوز - ١٤-٩

  .ربط مراجع ذي

  . ذكر نام مرجع نظارت كننده بر بانك يا موسسه متقاضي-١٤- ١٠

  . تعهدنامه براي جبران خسارت ناشي از عمليات شعبه-١٤- ١١

هاي  كه سرمايه بر اثر زيان  تعهدنامه در مورد تامين حداقل سرمايه شعبه، درصورتي-١٤- ١٢

  . كاهش يابد١٠وارده به كمتر از حداقل مقرر در ماده 

 در مورد اجراي عمليات بانكي در منطقه طبق مجوز دريافتي و اساسنامه و  تعهدنامه-١٤- ١٣

  . و دستورالعملنامه آئينرعايت مقررات قانون، 

  .هاي مالي شعبه  نام و نشاني حسابرس منتخب براي حسابرسي صورت-١٤- ١٤

 سازمان مكلف است پس از رسيدگي به تقاضاي تاسيس بانك، موسسه يا شعبه بانك – ١٥ماده 

و موسسه خارجي، نظر خود را به همراه كليه مدارك و اطالعات دريافتي از متقاضي به 

  .بانك مركزي ارسال دارد

سازمان مكلف است داليل رد يا قبول تقاضاي مربوطه را جهت اطالع به بانك مركزي : تبصره

  .اعالم نمايد

صات هيات موسس، هيات  درصورت تاييد اساسنامه پيشنهادي، برنامه عملياتي و مشخ– ١٦ماده 

 و قائم مقام و احراز ساير شرايط و همچنين تاييد مديرعاملمديره، هيات عامل و 

تقاضاي افتتاح شعبه توسط بانك يا موسسه خارجي، بانك مركزي ابتدا موافقت اصولي 

هاي خارجي اعالم  خود را با تقاضاي تاسيس بانك يا موسسه و افتتاح شعبه بانك

  .نمايد مي

كه تقاضاي تاسيس بانك يا موسسه به صورت شركت سهامي عام باشد،   درصورتي– ١٧ماده 

  .نويسي سهام قبل از انتشار بايد به تاييد بانك مركزي برسد طرح پذيره

نويسي، طبق مقررات قانون تجارت و اصالحيه  حداقل شرايط تنظيم اظهارنامه و پذيره: تبصره 

  .بود  آن خواهد١٣٤٧مورخ سال 

منظور ثبت در منطقه، پس از توديع صددرصد ه  مجوز تاسيس واحدهاي بانكي ب– ١٨ماده 

 و دستورالعمل، توسط بانك مركزي نامه آئينسرمايه و انجام ساير ترتيبات موضوع 

  .شود صادر مي
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بانك مركزي پس از ثبت واحد بانكي در منطقه و دريافت مدارك ثبتي از قبيل اساسنامه : تبصره 

هي ثبت در روزنامه رسمي از متقاضيان و انطباق مفاد آن با مدارك و ثبت شده و آگ

اي مبني بر بالمانع بودن فعاليت واحد  اطالعات ارائه شده قبلي به بانك مركزي، تائيديه

  .نمايد بانكي صادر مي

 موافقت اصولي و مجوز تاسيس صادره از طرف بانك مركزي قابل انتقال به غير – ١٩ماده 

  .باشد نمي

 ماه ٦ مدت اعتبار موافقت اصولي و مجوز تاسيس صادره از طرف بانك مركزي حداكثر – ٢٠اده م

  .كه به داليل خاص، مدت ديگري در مجوز قيد شده باشد از تاريخ صدور است مگر آن

تدريج به اشخاص ه  درصد سهام بانك يا موسسه دفعتاً واحده و يا ب١٠ انتقال بيش از – ٢١ماده 

 و قائم مديرعاملن تغيير در تركيب اعضاي هيات مديره، هيات عامل، ديگر و همچني

  .مقام بانك يا موسسه موكول به موافقت و تاييد قبلي بانك مركزي است

 افتتاح شعبه توسط بانك يا موسسه، در منطقه و ساير مناطق آزاد ايران يا كشورهاي – ٢٢ماده 

متقاضيان بايد به همراه . زي استديگر منوط به پيشنهاد سازمان و تاييد بانك مرك

  .تقاضاي خود، گزارش توجيهي افتتاح شعبه در نقاط مورد نظر را ضميمه نمايند

ها يا موسسات اعتباري كشور در منطقه منوط به پيشنهاد سازمان و   افتتاح شعب بانك– ٢٣ماده 

  .تاييد بانك مركزي است

ران كه متقاضي افتتاح شعبه در منطقه هستند، ها يا موسسات اعتباري فعال در اي بانك : ١تبصره 

  .هاي عملياتي خود را در مورد افتتاح شعبه به سازمان ارائه نمايند بايد برنامه

ها و موسسات  بانك. صالحيت رئيس شعبه پيشنهادي بايد به تائيد بانك مركزي برسد : ٢تبصره 

ند بايد به همراه تقاضاي كه متقاضي افتتاح شعبه در منطقه هست اعتباري فعال در كشور

  :ر را به بانك مركزي ارائه نمايندخود، مدارك و اطالعات زي

اي و  نام و مشخصات، ميزان تحصيالت رئيس شعبه پيشنهادي، سابقه فعاليت حرفه -

  . سال گذشته٥هاي قبلي وي طي  سمت

بقه  بانك يا موسسه در مورد صالحيت مالي، حسن شهرت و عدم سامديرعاملتائيديه  -

 .محكوميت كيفري

  . تاسيس صرافي در منطقه منوط به پيشنهاد سازمان و صدور مجوز بانك مركزي است– ٢٤ماده 
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 دستورالعمل را بررسي و به همراه نظرات خود به بانك ٢٧سازمان مدارك موضوع ماده : تبصره 

  .نمايد مركزي ارائه مي

هائي كه قبل از  صرافي.  مجاز استصورت شركت تضامنيه  تاسيس صرافي منحصراً ب– ٢٥ماده 

 ماه شرايط خود را ٦اند مكلفند ظرف مدت  تصويب دستورالعمل در مناطق تاسيس شده

  .با مفاد آن تطبيق دهند

 ريال ) ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠( پانصد ميليون ها معادل  حداقل سرمايه پرداخت شده صرافي– ٢٦ماده 

  .باشد مي

ت ذيل را به به همراه تقاضاي خود مدارك و اطالعا متقاضيان تاسيس صرافي بايد – ٢٧ماده 

  :سازمان ارائه نمايند

  . ميزان سرمايه- ٢٧-١

  . اساسنامه پيشنهادي- ٢٧-٢

  . نام و مشخصات و سابقه فعاليت موسسين با ذكر ميزان سهم الشركه هريك از آنان- ٢٧-٣

  .يران و مديرعاملهاي قبلي مد  نام و مشخصات، ميزان تحصيالت، سابقه فعاليت و سمت- ٢٧-٤

  . اسم و آدرس بازرس قانوني مورد نظر- ٢٧-٥

  .هاي مذكور در ذيل براي مديران و مديرعامل  ارائه گواهي- ٢٧-٦

  . گواهي مربوط به صالحيت مالي از يك بانك معتبر- ٢٧-٦-١

  . گواهي حسن شهرت، حداقل به تاييد سه شخص حقيقي يا حقوقي معتبر- ٢٧-٦-٢

  .وء سابقه از پليس محل اقامت گواهي عدم س- ٢٧-٦-٣

كه در هيچ زماني تحت تعقيب   مبني بر اينمديرعامل تعهدنامه هريك از مديران و - ٢٧-٦-٤

قضائي در موارد تخلفات مالي قرار نگرفته و يا محكوميت كيفري از هيچ نوع و در هيچ 

  .كشوري ندارد

  .ستورالعمل تعهدنامه مبني بر انجام عمليات صرافي طبق مقررات د- ٢٧-٦-٥

 بانك مركزي درصورت تاييد تقاضا و پس از دريافت گواهي توديع سرمايه، نسبت به – ٢٨ماده 

  .نمايد صدور مجوز تاسيس صرافي جهت ارائه به ثبت منطقه، اقدام مي

يت به بانك مركزي،  پس از ثبت واحد صرافي در منطقه و ارائه آدرس دقيق محل فعال– ٢٩ماده 

  .اند فعاليت خود را شروع نمايدتو واحد صرافي مي
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  .باشد  مجوز صادره براي صرافي، قابل انتقال به غير نمي– ٣٠ماده 

  .دهند  واحدهاي صرافي بايد مجوز تاسيس صرافي را در معرض ديد عموم قرار– ٣١ماده 

  

   نظام ارزي مناطق آزادـبخش سوم 

 و نامه آئيننحصراً تحت شمول  كليه معامالت و نقل و انتقاالت ارزي در مناطق م– ٣٢ماده 

  .بود دستورالعمل خواهد

 خريد و فروش كليه ارزها در مقابل ريال يا ساير ارزها و كليه معامالت و نقل و انتقاالت – ٣٣ماده 

  .ارزي در مناطق توسط اشخاص حقيقي و حقوقي آزاد است

 معين تهيه و در اختيار بانك مركزي مكلف است فهرست ارزهاي معتبر را در مقاطع زماني: تبصره 

واحدهاي بانكي داراي مجوز انجام عمليات ارزي قرار دهد تا واحدهاي مذكور منحصراً 

  .به خريد و فروش ارزهاي معتبر اقدام نمايند

 نقل و انتقال كليه ارزها از خارج از كشور به مناطق و از هر منطقه به ساير مناطق و – ٣٤ماده 

  .خارج از كشور آزاد است

نقل و انتقال ارز به هر شكلي از مناطق به ساير نقاط كشور و بالعكس تابع ضوابط و : صره تب

  .بود مقررات ارزي كشور خواهد

 نرخ خريد و فروش ارزها و همچنين تبديل آنها به ريال در مناطق براساس عرضه و – ٣٥ماده 

  .گردد تقاضا در بازار آزاد تعيين مي

  

  عاليت شرايط و نحوه فـبخش چهارم 

توانند با ارائه مدارك  ها و موسسات خارجي مي ها و موسسات و شعب بانك  بانك– ٣٦ماده 

  :مشروح زير به سازمان فعاليت خود را شروع نمايند

  .١٨ تاييديه بانك مركزي موضوع تبصره ذيل ماده - ٣٦-١

  . يك نسخه از اساسنامه مورد تائيد ثبت- ٣٦-٢

  .وزنامه رسمي كشور يك نسخه از آگهي ثبت در ر- ٣٦-٣

  .نامه و يا سند مالكيت محل استقرار  يك نسخه از اجاره- ٣٦-٤
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ها و موسسات اعتباري ايراني در منطقه موظفند از تاريخ ابالغ   شعب موجود بانك– ٣٧ماده 

 و دستورالعمل منطبق و تاييد نامه آئين ماه فعاليت خود را با ٦دستورالعمل ظرف مدت 

  .ت نمايندبانك مركزي را درياف

 معامالت كليه واحدهاي بانكي در منطقه به ريال ايران مشمول مقررات قانون عمليات – ٣٨ماده 

هاي  اين واحدها در معامالت ارزي خود مجاز به رعايت رويه. بود بانكي بدون ربا خواهد

  .المللي بانكي هستند بين

هاي ديگر، به  ي و يا حسابالحسنه جار هاي قرض  موسسات، مجاز به افتتاح حساب– ٣٩ماده 

  .باشند پذير است نمي ريال و ارز، كه برداشت از آنها با چك امكان

مرزي براي انجام عمليات ارزي بايد از  جز واحدهاي بانكي برونه  واحدهاي بانكي ب– ٤٠ماده 

  .بانك مركزي مجوز جداگانه دريافت نمايند

  .باشند از به انجام عمليات بانكي به ريال نمي در منطقه مجمرزي برون واحدهاي بانكي – ٤١ماده 

اند،   مجاز شناخته نشده٤١ و ٣٩كه در مواد   واحدهاي بانكي به استثناي مواردي– ٤٢ماده 

توانند طبق ضوابط قانون عمليات بانكي بدون ربا منابع مالي مورد نياز خود را به طرق  مي

  :ذيل تامين نمايند

  .سنه جاريالح هاي قرض  قبول سپرده- ٤٢-١

  .ي مشابه غيرديداريها سپردهالحسنه پس انداز و  هاي قرض  قبول سپرده- ٤٢-٢

  .دار گذاري مدت هاي سرمايه  قبول سپرده- ٤٢-٣

  . انتشار اوراق مشاركت- ٤٢-٤

  . دريافت تسهيالت اعتباري از اشخاص حقيقي و حقوقي- ٤٢-٥

  . استفاده از ساير ابزارهاي تامين منابع- ٤٢-٦

 درصورت تامين منابع به ريال بايد به ٤٢-٦ و ٤٢- ٥ ، ٤٢- ٤وابط مربوط به بندهاي ض: تبصره 

  .تاييد بانك مركزي برسد

توانند براساس ضوابط قانون عمليات بانكي بدون ربا و طبق   واحدهاي بانكي مي– ٤٣ماده 

هاي اقتصادي كشاورزي،  اساسنامه خود به اعطاي تسهيالت اعتباري در هريك از بخش

  .ت و معدن، مسكن و ساختمان، خدمات و بازرگاني و صادرات مبادرت نمايندصنع
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گذاري را به تشخيص  ي سرمايهها سپردهتوانند سود علي الحساب   واحدهاي بانكي مي– ٤٤ماده 

گذاران، در فواصل زماني معين  خود تعيين و براساس قراردادهاي منعقده با سپرده

  .پرداخت نمايند

ي بانكي در منطقه مكلفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه اموال وثيقه تسهيالت اعطائي  واحدها– ٤٥ماده 

در طول مدت اجراي قرارداد مربوط، همه ساله حداقل به ميزان مانده اين تسهيالت به 

  .نفع واحد بانكي طبق ضوابط و مقررات منطقه بيمه شوند

مليات ارزي را از بانك مركزي كه مجوز ع  و واحدهائيمرزي برون واحدهاي بانكي – ٤٦ماده 

المللي بانكي به ارائه خدمات و انجام  هاي بين اساس رويهتوانند بر اند مي دريافت كرده

  :معامالت به ارز به شرح ذيل مبادرت نمايند

  .ها  برقراري روابط كارگزاري با ساير بانك- ٤٦-١

  . انجام انواع نقل و انتقاالت پولي براي خود يا مشتريان- ٤٦-٢

 انجام كليه معامالت مربوط به خريد و فروش ارز به صورت نقدي به حساب خود يا - ٤٦-٣

  .مشتريان

  ).به استثناء موسسات(هاي جاري   نگاهداري حساب- ٤٦-٤

  .هاي پس انداز  نگاهداري حساب- ٤٦-٥

  .دار با سررسيدهاي مختلف ي مدتها سپرده نگاهداري انواع - ٤٦-٦

  .عتبار دريافت انواع وام و ا- ٤٦-٧

خريد يا . نويسي و نگاهداري اوراق مشاركت و اوراق قرضه  انتشار، خريد، فروش، پذيره- ٤٦-٨

  .رسيد پذيره نويسي اين اوراق و شرايط انتشار آنها به تاييد بانك مركزي خواهد

  . اعطاي انواع وام و اعتبار- ٤٦-٩

  . خريد، تنزيل و تضمين انواع اوراق تجاري-٤٦- ١٠

  .ها نامه ضمانتها و  كليه امور مربوط به اعتبارات اسنادي، بروات و سفته انجام -٤٦- ١١

  . به حساب مشتريانبهادار اوراقگذاري در   و انجام خدمات سرمايهها دارايي مديريت -٤٦- ١٢

  . انجام كليه خدمات اماني و ساير امور مديريتي-٤٦- ١٣

  . انجام ساير عمليات و خدمات بانكي مجاز به ارز-٤٦- ١٤
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توانند به هريك از انواع عمليات بانكي طبق اساسنامه خود   ميمرزي برونواحدهاي بانكي : تبصره 

  .اشتغال ورزند

بوده و  معامالت ارزي واحدهاي بانكي در منطقه تابع مقررات ارزي ساير نقاط كشور ن– ٤٧ماده 

ريافتي و هاي خريد و فروش ارز، سود تسهيالت اعتباري د كارمزد عمليات بانكي، نرخ

ي مختلف و همچنين سود تسهيالت اعطائي، براساس شرايط عرضه و تقاضا ها سپرده

  .شود طور آزادانه تعيين ميه در بازار و ب

 واحدهـاي بانكـي در منطقه همواره در اعطاي تسهيالت ارزي بايستي وثائق و يا – ٤٨ماده 

يت تبديل به ارز، دريافت هاي مطمئن ديگري به تشخيص خود به ارز و يا با قابل تضمين

  .نمايند

كه وثائق دريافتي در ساير نقاط كشور باشد، قابليت تبديل و انتقال وجه آن به  درصورتي: تبصره 

  .بود منطقه تابع مقررات ارزي كشور خواهد

 شركت در مناقصه و مزايده منوط به هاي نامه ضمانت به استثناء نامه ضمانت صدور – ٤٩ماده 

  .بود  درصد، خواهد١٠، حداقل معادل دريافت سپرده

ه شرح  مربوط به صادرات خدماتي فني و مهندسي بهاي نامه ضمانتحداقل فوق در مورد : تبصره 

  :گردد ذيل تعيين مي

  . درصد٣، معادل نامه ضمانت ميليون دالر از مبلغ ١٠تا  -

 . درصد٥ل ، معادنامه ضمانت ميليون دالر از مبلغ ٥٠ ميليون دالر تا ١٠مازاد  -

 . درصد٣، معادل نامه ضمانت ميليون دالر از مبلغ ٥٠مازاد بيش از  -

 واحدهاي بانكي در منطقه مجاز به قبول سهام خود به عنوان وثيقه تسهيالت اعطائي – ٥٠ماده 

  .باشند نمي

هاي ساالنه خود در مورد مديريت ريسك عمليات ارزي از   واحدهاي بانكي مكلفند برنامه– ٥١ماده 

  .جمله ريسك وضعيت باز را به تائيد بانك مركزي برسانند

شخص حقيقي و يا ( مانده تسهيالت اعطايي قطعي هر واحد بانكي به هر مشتري – ٥٢ماده 

اعطاء اعم از اينكه تسهيالت راساً به آنها و يا همسر و فرزندان تحت تكفل آنها ) حقوقي

هايي اعطاء شده باشد كه اين  شده باشد و يا اينكه تسهيالت به موسسات و شركت
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مبلغ % ١٥تواند از  سهام آنها را داشته باشند، جمعاً نمي% ٢٠مشتريان جمعاً بيش از 

  .حساب سرمايه تجاوز نمايد

انده و م... ا و نويسي ه ، پذيرهها نامه ضمانترات اسنادي، جمع تعهدات ناشي از اعتبا : ١تبصره 

  .مبلغ حساب سرمايه تجاوز نمايد% ٢٥تواند از  تسهيالت موضوع اين ماده نمي

ها و مانده سود و  حساب سرمايه بانك يا موسسه شامل سرمايه پرداخت شده، اندوخته : ٢تبصره 

  .باشد زيان انباشته مي

ايراني و خارجي، توسط ها و موسسات  كه منابع تسهيالت اعطائي شعب بانك  درصورتي– ٥٣ماده 

بانك به موسسه مادر تامين شود اين نوع از تسهيالت مشمول محدوديت مذكور در ماده 

  . نخواهد بود٥٢

ي متقاضي اعطاء شود تا مبلغ پوشش ها سپردهكه تسهيالت اعتباري به وثيقه   درصورتي-٥٤ماده 

  . منظور نخواهد شد٥٢داده شده در سقف اعتباري مذكور در ماده 

 را كه از "نسبت كفايت سرمايه"ها و موسسات در منطقه مكلفند ضوابط مربوط به   بانك-٥٥اده م

گردد، رعايت  المللي اعالم مي رهاي متداول بينطرف بانك مركزي و با توجه به معيا

  .نمايند

ها و موسسات خارجي در منطقه موظف به رعايت نسبتي بين سرمايه و كل  شعب بانك: تبصره

همچنين در  .گردد ب بانك مركزي براي آنان تعيين ميباشند كه از جان ا ميه دارائي

نسبت "بررسي وضعيت مالي شعب ياد شده، اطالع از وضعيت مالي بانك مادر به ويژه 

  .آنها مورد دقت نظر قرار خواهد گرفت" كفايت سرمايه

ايان وقت اداري آخرين طور هفتگي و حداكثر تا په  واحدهاي بانكي در منطقه موظفند ب-٥٦ماده 

كه بانك مركزي در اختيار آنها  هائي روز هفته بعد، سپرده قانوني خود را براساس فرم

  .دهد محاسبه و نزد بانك مركزي توديع نمايند قرار مي

ها و موسسات  ها و موسسات و همچنين در مورد شعب بانك سپرده دريافتي از بانك: ١تبصره 

سپرده دريافتي از بانك يا موسسه مادر و يا هر نوع بدهي به ايراني و خارجي در منطقه، 

  .باشد آنها مشمول پرداخت سپرده قانوني نمي

سبه سپرده هاي سپرده در پايان آخرين روزكاري هفته مبناي محا متوسط مانده حساب: ٢تبصره 

  .گيرد مي قانوني قرار
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تواند به نوع ارز  ي ارزي ميها هسپردبا تاييد بانك مركزي، سپرده قانوني نسبت به : ٣تبصره 

  .ي دريافتي، نزد بانك مركزي توديع شودها سپرده

هاي مصوب و   بانك مركزي نسبت به سپرده قانوني ريالي، سود ريالي براساس نرخ-٥٧ماده 

خيص خود، متناسب با بازارهاي نسبـت بـه سپـرده قانـوني ارزي، سود ارزي به تش

سـود مــذكور براســاس مدت و مانده . نـمايد ميالمللي تعيين و پرداخـت  بين

  .گردد  ماه محاسبه و پرداخت مي٦ در پايان هر ها سپرده

نظور تجارت  واحدهاي بانكي در منطقه مجاز به خريد و فروش كاال به حساب خود و به م- ٥٨ماده 

  .باشند نمي

غير منقول توسط خريد و فروش كاال به منظور تجارت و همچنين انجام معامالت : تبصره

هائي كه هدف آنها انجام معامالت غير منقول نيست در چارچوب قانون عمليات  بانك

  .باشد بانكي بدون ربا مجاز بوده و مشمول محدوديت مذكور در اين ماده نمي

 كليه اسناد عمليات واحدهاي بانكي در منطقه به ريال تنظيم و در دفاتر حسابداري ثبت - ٥٩ماده 

در مورد معامالت ارزي واحدهاي بانكي، مبلغ ارزي نيز در اسناد مربوطه درج . گردند مي

  .گردد مي

 ٣٠تواند از  حدهاي بانكي در پايان هر سال نمي مانده مستهلك نشده اموال غير منقول وا- ٦٠ماده 

  .درصد مبلغ حساب سرمايه آنها تجاوز نمايد

ي سازماني براي سكونت كاركنان خود و واحدهاي بانكي در صورت خريد واحدهاي مسكون: تبصره 

  .عدم تكافوي حد مذكور در اين ماده، بايستي مجوز الزم را از بانك مركزي اخذ نمايند

آيد بايستي   اموالي كه در جهت وصول مطالبات واحدهاي بانكي به تملك بانك در مي-٦١ماده 

د بانك مركزي، در موارد استثناء با تائي. حداكثر ظرف مدت يك سال به فروش رسد

  .مهلت مذكور قابل تمديد است

ها و ساير  هاي ناشي از خريد سهام و مشاركت در سرمايه شركت  مانده مجموع دارائي-٦٢ماده 

  . درصد مبلغ حساب سرمايه واحدهاي بانكي تجاوز نمايد٣٠گاه نبايد از  بهادار هيچ اوراق

 از يك در صد مبلغ حساب سرمايه به هر توانند بيش ها و موسسات در منطقه نمي  بانك-٦٣ماده 

، قائم مقام بانك و موسسه و همسر مديرعامليك از اعضاء هيات مديره يا هيات عامل، 
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رحال مجموع تسهيالت  هبه. و فرزندان تحت تكفل آنان تسهيالت اعتباري اعطاء نمايند

  . نمايددرصد مبلغ حساب سرمايه تجاوز) پنج (٥اعطايي به اشخاص مذكور نبايد از 

هايي  توانند طبق شرايط تعيين شده در زير به شركت ها و موسسات در منطقه مي  بانك- ٦٤ماده 

 بانك يا موسسه در آنها سهيم بوده و يا عضو هيات مديرعاملكه اعضاء هيات مديره و 

  .مديره آنها باشند تسهيالت اعتباري اعطاء نمايند

يكي از سهامداران موثر بانك يا موسسه يا  اعطاي تسهيالت به هر شخص حقوقي كه - ٦٤-١

يا همسر و ) مديرعاملهيات مديره، مديرعامل و قائم مقام (يكي از اعضاء اركان آن 

فرزندان تحت تكفل آنان بيش از پنج درصد سهام آنان را دارا باشند و يا چند نفر از 

يد از ده درصد نبا ،باشندالذكر جمعاً بيش از ده درصد سهام آن را دارا  اشخاص فوق

  .مانده حساب سرمايه بانك يا موسسه تجاوز نمايد

يا قائم  (مديرعامل اعطاي تسهيالت توسط بانك يا موسسه به هر شخص حقوقي كه - ٦٤-٢

و يا هر يك از اعضاء هيات مديره آنها در همان بانك يا موسسه داراي سمت ) مقام

باشند، نيز ) يا قائم مقام (ديرعاملمعنوان عضو هيات مديره و يا ه موظف يا غير موظف ب

  .باشد  مي٦٤- ١تابع شرايط مذكور در بند 

هايي كه سهام آنها در بورس  هاي مذكور در اين ماده در مورد شركت محدوديت: ١تبصره 

ها،  گونه شركت گردد و اعطاي تسهيالت به اين  پذيرفته شده، اعمال نميبهادار اوراق

 درصد مانده حساب سرمايه بانك ١٥حداكثر (الت محدود به سقف فردي اعطاي تسهي

  .باشد مي) يا موسسه

بايست مشابه شرايط ساير تسهيالت  شرايط اعطاي تسهيالت مذكور در اين ماده مي: ٢تبصره 

  .اعطايي بانك و موسسه باشد

 ي ارزي واحدهاي بانكي در منطقه بايد بر مبناي نرخ ارز مربوط وها بدهي و ها دارايي -٦٥ماده 

براساس نرخ اعالم شده فروش نقدي ارز در شعبه مركزي بانك ملي ايران در منطقه، 

هاي با سررسيد كمتر از   و بدهيها در مورد دارائي. لي تسعير شوددر پايان هر دوره ما

  .التفاوت حاصل از تسعير به حساب سود و زيان منتقل خواهد شد سال، مابه يك

التفاوت حاصل  لند مدت ارزي، در پايان هر سال مالي مابههاي ب ها و بدهي در مورد دارائي  

چنانچه نتيجه اين محاسبه حاكي از آن باشد كه در اثر . گردد از تسعير محاسبه مي
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 شده ها كمتر از واقع نشان داده ها بيشتر و يا بدهي تغييرات نرخ برابري ارزها، دارائي

 اثر تسعير اقالم مزبور ايجاد راي برابر زياني كه د است، براي زيان حاصل، ذخيره

چه ندر سال مالي بعد چنا. هاي واحدهاي بانكي منظور خواهد گرديد شده در حساب مي

تغييرات نرخ برابري ارزها به نحوي باشد كه نيازي به نگاهداري تمام يا قسمتي از 

 ذخيره ايجاد شده نباشد ذخيره مذكور به ميزاني كه مورد نياز نيست به حساب سود و

  .شد زيان برگشت داده خواهد

 درصد از سود ويژه خود را به ١٥ واحدهاي بانكي در منطقه مكلفند هر سال حداقل - ٦٦ماده 

پس از آنكه ميزان اندوخته قانوني معادل سرمايه . حساب اندوخته قانوني منتقل نمايند

  .شود ايجاد اين اندوخته اختياري است

هاي ذيل و به روش مستقيم در هر سال محاسبه و به  به نرخهاي ثابت   استهالك دارائي- ٦٧ماده 

  .حساب سود و زيان منتقل خواهد شد

   درصد١٠به نرخ                 ساختمان   

   درصد٢٠به نرخ                 تاسيسات  

   درصد٢٠به نرخ               وسائط نقليه  

   درصد٢٠به نرخ             اثاث و لوازم اداري  

   درصد٣٣/٣٣ به نرخ            هاي الكترونيكي دستگاه  

   درصد٢٠به نرخ     هاي مخابراتي هاي خودكار پرداخت ودستگاه دستگاه  

   سال٣حداكثر       هاي نرم افزاري هاي تاسيس و هزينه هزينه  

  

  .هاي تاسيس بايد قبل از تقسيم هرگونه سود مستهلك شوند  هزينه-٦٨ماده 

هاي ناشي از عدم وصول  زيان واحدهاي بانكي در منطقه موظفند همه ساله براي پوشش -٦٩ماده 

  .ها ايجاد نمايند مطالبات به ترتيب ذيل ذخائر كافي در حساب

 ايجاد ذخيره الزم در مورد هر يك از تسهيالت اعطائي در مورد كفايت اين ذخائر، بانك - ٦٩-١

  .داد خواهد مركزي نظر حسابرس مستقل را مورد توجه قرار

سر ک جمع كل مانده تسهيالت اعطائي پس از  درصد٢ ايجاد ذخيره حداقل معادل - ٦٩-٢

  .٦٩-١تسهيالت مذكور در بند 
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ها از حدهاي مقرر  هاي وارده سرمايه واحدهاي بانكي و صرافي كه در اثر زيان صورتي در- ٧٠ماده 

ها مكلفند حداكثر   دستورالعمل كمتر شود واحدهاي بانكي و صرافي٢٦ و ١٠در مواد 

  . تكميل نمايند ماه سرمايه خود را٦ظرف مدت 

 دفاتر نمايــندگي منحصراً به عنوان دفتر رابط و پيگير روابط بانكي بانك متبوع خود در - ٧١ماده 

نوع  كنند و از انجام هرگونه معامله بانكي و ارائه خدمات بانكي از هر منطقه اقدام مي

  .ممنوع هستند

ها به صورت   و انتقال انواع پول واحدهاي صرافي منحصراً به امور خريد و فروش و نقل-٧٢ماده 

ورزند و كليه عمليات خود را در دفاتر  نقدي و حواله و مسكوكات طال و نقره اشتغال مي

  .رسانند روزنامه و كل به ثبت مي

نوع تسهيالت اعتباري و نگاهداري حساب جهت   واحدهاي صرافي از اعطاي هر- ٧٣ماده 

  .مشتريان خود ممنوع هستند

بايست در مقابل كليه معامالت و خدماتي كه براي مشتريان انجام   صرافي ميواحدهاي: تبصره

نرخ ارزها به ريال و نرخ ارزها در مقابل . دهند رسيد رسمي با ذكر جزئيات ارائه دهند مي

  .يكديگر بايد در محل صرافي براي اطالع عموم آگهي شود

  

ي و گنمايندفاتر ه نظارت بر واحدهاي بانكي، د مقررات مربوط بـبخش پنجم 

  در منطقهها  صرافي

 واحدهاي بانكي و دفاتر نمايندگي در منطقه موظفند كليه مقررات و ضوابط مذكور در - ٧٤ماده

 چارچوب قوانين و مقررات ، دستورالعمل و دستورات بانك مركزي كه درنامه آئينقانون، 

  .شود را مراعات نمايند صادر مي

ها در اين دستورالعمل براي  ابط مرتبط با فعاليت صرافيرعايت كليه مقررات و ضو: تبصره

  .باشد هاي منطقه الزامي مي صرافي

با مجوز رسمي بانك مركزي جمهوري " واحدهاي بانكي بايد در تابلوي خود عبارت -٧٥ماده 

هاي چاپي بانك، شماره و تاريخ  را ذكر نموده و در سر برگ كليه فرم" اسالمي ايران

  .ر را درج نمايندمجوز صادره مزبو
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هاي خود   واحدهاي بانكي بايد ترتيباتي اتخاذ نمايند تا حسابرسان آنان در رسيدگي-٧٦ماده 

الرعايه،  اي حسابرسي طبق استانداردهاي الزم عالوه بر رعايت اصول و ضوابط حرفه

طور ه نسبت به رعايت ضوابط و مقررات ناظر بر فعاليت واحدهاي بانكي در منطقه نيز ب

  .ريح اظهار نظر نمايندص

ها موظفند همواره اسناد و مدارك فعاليت خود و دفاتر   كليه واحدهاي بانكي و صرافي- ٧٧ماده 

گاه قانوني براي بازرسي توسط بازرسين بانك مركزي در  حسابداري را در اقامت

  .دسترس نگاهدارند

هاي مالي خود را  ر و صورتها، دفات  واحدهاي بانكــي در منطقــه بايد سرفصل حساب-٧٨ماده 

  .هاي تعيين شده از طرف بانك مركزي تنظيم و نگهداري نمايند فرم طبق عناوين و

 موظفند آمار و اطالعات مشروحه زير را در فواصل زماني مرزي برون واحدهاي بانكي غير -٧٩ماده 

  .تعيين شده به بانك مركزي ارسال نمايند

 ارسال مرزي برون هاي مربوط را به واحدهاي بانکي غير بانک مرکزي عنداللزوم فرم: تبصره

  .نمايد مي

  : آمار و اطالعات هفتگي- ٧٩-١

  . صورت محاسبه سپرده قانوني- ٧٩-١-١

  .هاي اقتصادي ي ارزي برحسب بخشها بدهيها و   صورت دارائي- ٧٩-١-٢

  : شودطور ماهانه كه بايستي تا دهم ماه بعد ارائهه  آمار و اطالعات ارسالي ب- ٧٩-٢

  . خالصه دفتر كل- ٧٩-٢-١

  .هاي ارزي طبقه بندي شده برحسب نوع ارز  و بدهيها  صورت دارائي- ٧٩-٢-٢

 ماه ٣ ماه كه بايستي تا پانزده روز بعد از پايان هر ٣ اطالعات ارسالي در پايان هر - ٧٩-٣

  :ارائه شود

  . صورت محاسبه كفايت سرمايه- ٧٩-٣-١

ها و تسهيالت مصوب و استفاده شده اعطايي  مبندي شده وا  صورت طبقه- ٧٩-٣-٢

  .بر حسب مدت، نوع وثايق و نرخ سود

بندي مورد   و اعتبارات اسنادي براساس طبقهها نامه ضمانت صورت مانده - ٧٩-٣-٣

  .نظر بانك مركزي
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هاي اشخاص  ها و تسهيالت ارزي دريافتي به تفكيك گروه  مانده وام- ٧٩-٣-٤

  .رحسب كشورهاها، ب حقيقي، حقوقي و بانك

 روز ٣٠ ماه از هر سال مالي كه بايستي حداكثر تا ٦ اطالعات ارسالي در پايان هر - ٧٩-٤

  : ماه ارائه شود٦بعد از پايان 

  . ترازنامه- ٧٩-٤-١

  .حساب سود و زيان  صورت- ٧٩-٤-٢

  . صورت گردش وجوه نقد- ٧٩-٤-٣

و ) به باالاز رئيس شعبه ( مشخصات روساء و مديران ارشد واحدها - ٧٩-٤-٤

  .گران ارزي معامله

احد بانكي به طور كامل و در  ماهه اول فعاليت و٦مشخصات اشخاص مذكور، در پايان : تبصره

  .گردد هاي بعدي فقط صورت تغييرات ارسال مي دوره

  . دستورالعمل٦٤ و ٦٣ تسهيالت اعطائي به اشخاص موضوع مواد - ٧٩-٤-٥

 ماه پس از پايان سال مالي ارسال ٤ي حداكثر تا  آمار و اطالعات ساالنه كه بايست- ٧٩-٥

  :شود

هاي مالي بانك و  شامل صورت( هاي مالي حسابرسي شده  صورت- ٧٩-٥-١

  ).موسسات مادر شعب خارجي

  . يك نسخه از گزارش بازرس قانوني- ٧٩-٥-٢

ها و  انكـورد بـاالنه در مـومي سـامع عمـره به مجـات مديـ گزارش هي- ٧٩-٥-٣

  .موسسات

  .ها و موسسات  يك نسخه از مصوبه مجمع عمومي در مورد بانك- ٧٩-٥-٤

 موظفند آمار و اطالعات مشروحه زير را در فواصل زماني مرزي برون واحدهاي بانكي -٨٠ماده 

  . شده به بانك مركزي ارسال نمايندتعيين

  .نمايد سال مي ارمرزي برونهاي مربوط را به واحدهاي بانكي  بانك مركزي عنداللزوم فرم: تبصره

  : آمار و اطالعات هفتگي- ٨٠-١

  . صورت محاسبه سپرده قانوني- ٨٠-١-١

  .هاي اقتصادي ي ارزي برحسب بخشها بدهيها و   صورت دارائي- ٨٠-١-٢
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  :طور ماهانه كه بايستي تا دهم ماه بعد ارائه شوده  آمار و اطالعات ارسالي ب- ٨٠-٢

  . خالصه دفتر كل- ٨٠-٢-١

 برحسب كشور و مشتري، به تفكيك ها بدهيها و  ئي صورت دارا- ٨٠-٢-٢

  .ها هاي اشخاص حقيقي، حقوقي و بانك گروه

 ماه ٣بعد از پايان هر  ماه كه بايستي تا پانزده روز ٣ اطالعات ارسالي در پايان هر - ٨٠-٣

  :ارائه شود

  . صورت محاسبه كفايت سرمايه- ٨٠-٣-١

ده شده اعطايي ت مصوب و استفاها و تسهيال بندي شده وام  صورت طبقه- ٨٠-٣-٢

  .نوع وثايق و نرخ سود) مدت مدت و بلند مدت، ميان كوتاه(برحسب مدت، 

بندي مورد   و اعتبارات اسنادي براساس طبقهها نامه ضمانت صورت مانده - ٨٠-٣-٣

  .نظر بانك مركزي

هاي  ي ارزي دريافتي به تفكيك گروهها سپردهها و تسهيالت و   مانده وام- ٨٠-٣-٤

  .ها، برحسب كشورها اشخاص حقيقي، حقوقي و بانك

وز  ر٣٠ ماه از هر سال مالي كه بايستي حداكثر تا٦ اطالعات ارسالي در پايان هر - ٨٠-٤

  : ماه ارائه شود٦بعد از پايان 

  . ترازنامه- ٨٠-٤-١

  .حساب سود و زيان  صورت- ٨٠-٤-٢

  . صورت گردش وجوه نقد- ٨٠-٤-٣

و ) از رئيس شعبه به باال(ران ارشد واحدها  مشخصات روساء و مدي- ٨٠-٤-٤

  .گران ارزي معامله

كامل و هه اول فعاليت واحد بانكي به طور  ما٦مشخصات اشخاص مذكور، در پايان : تبصره

  .گردد هاي بعدي فقط صورت تغييرات ارسال مي در دوره

  . دستورالعمل٦٤ و ٦٣ تسهيالت اعطايي به اشخاص موضوع مواد - ٨٠-٤-٥

 ماه پس از پايان سال مالي ارسال ٤آمار و اطالعات ساالنه كه بايستي حداكثر تا  - ٨٠-٥

  :شود
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هاي مالي بانك و  شامل صورت(هاي مالي حسابرسي شده   صورت- ٨٠-٥-١

  ).موسسات مادر شعب خارجي

  . يك نسخه از گزارش بازرس قانوني- ٨٠-٥-٢

ها و  رد بانك گزارش هيات مديره به مجامع عمومي ساالنه در مو- ٨٠-٥-٣

  .موسسات

  .ها و موسسات  يك نسخه از مصوبه مجمع عمومي در مورد بانك- ٨٠-٥-٤

ي شده را به سازمان ارائه هاي مالي حسابرس  واحدهاي بانكي يك نسخه از صورت-٨١ماده 

  .كردخواهند 

ه  بانك مركزي ساير اطالعات مورد نياز خود را برحسب مورد از واحدهاي بانكي منطق- ٨٢ماده 

  .دريافت خواهد نمود

 آمار و اطالعاتي كه به ترتيب مذكور در مواد فوق توسط واحدهاي بانكي منطقه تهيه و -٨٣ماده 

ه شود و فقـط ب هاي مالي، در بانك مركزي محرمانه تلقي مي جز صورته شود، ب ارائه مي

تشار بندي مورد نظر بانك مركزي قابل ان صورت آمار جمعي واحدهاي بانكي با طبقه

  .خواهد بود

ها و موسسات و نيز روساي شعب نسبت به صحت آمار و   بانكمديرعامل هيات مديره و - ٨٤ماده 

  .باشند اطالعات ارائه شده به بانك مركزي و مطابقت آنها با دفاتر خود، مسئول مي

 بانك مركزي هر زمان كه الزم تشخيص دهد، بازرسان خود را جهت رسيدگي به -٨٥ماده 

ها به منطقه اعزام  ها و نحوه فعاليت واحدهاي بانكي، دفاتر نمايندگي و صرافي حساب

ها  مديران و متصديان امور در واحدهاي بانكي، دفاتر نمايندگي و صرافي. خواهد نمود

ها ارائه نموده و  گونه رسيدگي بايد كليه اسناد، مدارك و دفاتر خود را جهت انجام اين

 را براي بازرسان اعزامي از طرف بانك مركزي فراهم امكان رسيدگي الزم و كافي

  .نمايند

هاي بانك مركزي موارد اشكال يا تخلف از ضوابط ديده شود، موارد   چنانچه در رسيدگي- ٨٦ماده 

  .شود به تشخيص بانك مركزي به واحد بانكي، دفتر نمايندگي و صرافي مربوط اعالم مي

هاي بانك  صرافي مربوط پس از دريافت نتيجه رسيدگي واحد بانكي، دفتر نمايندگي و -٨٧ماده 

مركزي، در صورت وجود موارد اشكال يا تخلف، بايد حداكثر ظرف مهلتي كه حسب مورد 
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مراه اسناد و  هگردد توضيحات و توجيهات خود را به توسط بانك مركزي تعيين مي

 قبل از پايان صورت موظف است در غير اين. مدارك الزم به بانك مركزي ارسال نمايد

مهلت تعيين شده، نسبت به رفع اشكال يا تخلف اعالم شده اقدام و نتيجه اقدامات 

  .انجام شده در اين زمينه را به بانك مركزي اعالم نمايد

  . با بانك مركزي است، تشخيص وقوع تخلف و لزوم اعمال مجازات طبق مقررات مربوط-٨٨ماده 

انه جمع كل معامالت خريد و فروش ارز براساس نوع ارز و ها مكلفند آمار ماه  صرافي-٨٩ماده 

گردد حداكثر تا  ي كه از طرف بانك مركزي ارائه ميهائ مسكوكات طال و نقره را طبق فرم

  .دهم ماه بعد به بانك مركزي ارسال دارند

سال  ماه از ٦حساب سود و زيان خود را در پايان هر  ها مكلفند ترازنامه و صورت  صرافي-٩٠ماده 

  . ماه به سازمان ارسال دارند٦ روز بعد از پايان ٢٠مالي خود حداكثر تا 

هاي مالي ساالنه حسابرسي شده خود را كه شامل ترازنامه،  ها موظفند صورت  صرافي- ٩١ماده 

 ماه بعد از پايان سال ٤حساب سود و زيان و گردش وجوه نقد است حداكثر تا  صورت

  .زمان ارسال دارندمالي خود به بانك مركزي و سا

هاي منطقه   بانك مركزي ساير اطالعات مورد نياز خود را برحسب مورد از صرافي- ٩٢ماده 

  .دريافت خواهد نمود

  

   مقررات عموميـبخش ششم 

 استفاده از نام بانك، موسسه، شعبه بانك و موسسه و دفتر نمايندگي در منطقه تنها با - ٩٣ماده

  .باشد  اجرايي آن و دستورالعمل مجاز مينامه ئينآ قانون و ١٨رعايت مفاد ماده 

، نامه آئينكليه واحدهاي بانكي و دفاتر نمايندگي در منطقه مشمول مقررات قانون، : ١تبصره 

شود،  دستورالعمل و دستورات بانك مركـزي كه بر اساس مقـررات مربـوط صادر مي

  .باشند مي

ا با رعايت مفاد دستورالعمل مجاز بوده و كليه استفاده از نام صرافي در منطقـه تنه: ٢تبصره 

ها مكلفند مفاد دستورالعمل و دستورات بانك مركزي كه براساس قوانين و  صرافي

  .شود را رعايت نمايند مقررات مربوطه صادر مي
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ها و موسسات در مناطق بايستي قبل از تعيين هر يك از اعضاي هيات مديره،   كليه بانك-٩٤ماده 

 و قائم مقام، تائيديه بانك مركزي را نسبت به اشخاص مذكور مديرعامليا هيات عامل 

  .اي اخذ نمايند از نظر تخصصي وحرفه

ها و موسسات و روساي دفاتر نمايندگي در منطقه نيز بايستي از نظر  روساي شعب بانك: تبصره

  .اي به تاييد بانك مركزي برسند تخصصي و حرفه

ارتشاء، اختالس، خيانت در امانت، كالهبــرداري، جعــل و  محكــومين به سرقت، -٩٥ماده 

كه حكم از   اعم از اينـتزويــر، صدور چك بي محل و ورشكستگي به تقصير يا تقلب 

هاي داخلي يا خارج كشور صادر شده يا محكوم، مجرم اصلي يا شريك يا معاون  دادگاه

  .باشند  هر عنوان، ممنوع مي از تصدي اداره امور واحدهاي بانكي به ـجرم بوده باشد

ها و موسسات و همچنين   و قائم مقام بانكمديرعامل مديران و اعضاء هيات عامل يا - ٩٦ماده 

توانند بدون اجازه بانك مركزي در بانك يا  ها و موسسات نمي روساي شعب بانك

  .موسسه ديگر در مناطق، سهم يا سمتي داشته باشند

  .گردد نكي از طرف سازمان تعيين مي ساعت كار واحدهاي با-٩٧ماده 

ها و اسناد بانكي، با تاييد بانك مركزي اتاق پاياپاي   به منظور تسهيل در مبادله چك-٩٨ماده 

شود كه هزينه آن از طرف  اسناد بانكي توسط واحدهاي بانكي در منطقه تاسيس مي

  .واحدهاي ياد شده تامين خواهد شد

ه تاسيس نموده و به هاي منطق توانند كانون بانك از مناطق مي واحدهاي بانكي در هريك -٩٩ماده 

موجب ه اين كانون با شخصيت حقوقي و استقالل مالي و ب. آينـدعضويـت آن در

  .اي كه به تائيد بانك مركزي خواهد رسيد، اداره خواهد شد اساسنامه

هاي  ال مالي، صورت ماه پس از پايان س٤ها و موسسات منطقه بايد حداكثر تا   بانك- ١٠٠ماده 

 ماه ٦مالي خود را به گواهي حسابرسان و به تصويب مجمع عمومي برسانند و حداكثر تا 

و يك روزنامه ) در صورت وجود(پس از پايان سال مالي حداقل در يك روزنامه محلي 

  .كثيراالنتشار كشور منتشر نمايند

 روز قبل از تشكيل مجامع عمومي ١٠ها بايستي حداقل   كليه واحدهاي بانكي و صرافي- ١٠١ماده 

را به بانك مركزي اعالم و پس از تشكيل مجمع  خود تاريخ و موضوع دستور جلسه آن

  .عمومي نيز تصميمات متخذه را جهت بانك مركزي ارسال نمايند
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موجب ه نامه، دستورالعمل و دستورات بانك مركزي كه ب  تخلف از مقررات قانون، آئين- ١٠٢ماده 

 اعمال  موجبودـش ادر ميـها صـآن كي برـهاي مت امهـن نـانكي يا آئيـولي و بـوانين پـق

  . قانون پولي و بانكي كشور خواهد شد٤٤هاي مطروحه در ماده  مجازات

هاي انتظامي، هيات  مرجع رسيدگي به تخلفات موضوع اين ماده و صدور حكم به مجازات: تبصره

احكام هيات . باشد ور ميـانكي كشـب ولي وـ پونـانـ ق٤٤ها موضوع ماده  انتظامي بانك

انتظامي ظرف ده روز از تاريخ ابالغ، قابل تجديد نظر در شوراي پول و اعتبار خواهد بود 

  .و راي شورا قطعي است

 درموارد زير ممكن است اداره امور بانك يا موسسه در منطقه به بانك مركزي واگذار - ١٠٣ماده 

  :اداره بانك داده شودگردد يا ترتيب ديگري براي 

  .دار بانك يا موسسه تقاضا نمايند كه مقامات صالحيت صورتي در-١٠٣-١

نامه و دستورالعمل فعاليت  اي برخالف قانون، آئين كه بانك يا موسسه  در صورتي-١٠٣-٢

  .خود را براي مدتي متجاوز از يك هفته قطع كند

نامه، دستورالعمل و مقررات  ، آئين برخالف قانوناي كه بانك يا موسسه  درصورتي-١٠٣-٣

  .بانك مركزي و يا برخالف اساسنامه مصوب خود عمل نمايد

  .اي به خطر افتد يا سلب شود كه قدرت پرداخت بانك يا موسسه  درصورتي-١٠٣-٤

واگذاري اداره بانك يا موسسه به بانك مركزي و يا اداره آنها به ترتيب ديگر مطابق مفاد : تبصره

  . قانون پولي و بانكي انجام خواهد گرفت٤٠ و ٣٩مواد 

 واحدهاي بانكي بايد از تاريخ شروع فعاليت همواره از طرف حسابرسان مستقل و مورد - ١٠٤ماده 

بدين . تاييد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مورد رسيدگي و حسابرسي قرار گيرند

 به واحدهاي بانكي ود رامنظور بانك مركزي صورت اسامي حسابرسان مورد تاييد خ

كه واحدهاي  در صورتي. نمايد تا هريك از آنها حسابرس خود را انتخاب نمايند اعالم مي

نظر داشته باشند حسابرس خارج از صورت حسابرسان اعالم شده از طرف  بانكي در

بانك مركزي انتخاب نمايند بايد حسابرس مورد نظر خود را با ذكر نام و مشخصات وي 

ماه از تاريخ دريافت  بانك مركزي حداكثر ظرف يك. زي پيشنهاد نمايندبه بانك مرك

 تاييد حسابرس پيشنهادي پيشنهاد واحدهاي بانكي، نظر خود را مبني بر تاييد يا عدم

  .نمايد اعالم مي
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 نحوه نگهداري اوراق و اسناد و دفاتر، نحوه رسيدگي به تخلفات، ترتيب انحالل و - ١٠٥ماده 

اجازه تاسيس واحدهاي بانكي و ساير مواردي كه در دستورالعمل ورشكستگي و لغو 

  .بود  خواهد١٣٥١پيش بيني نشده است طبق قانون پولي و بانكي مصوب سال 

  


