بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران
مديريت کل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
اداره مطالعات و مقررات بانکي

دستورالعمل نحوهي احراز و سلب صالحيت
حرفهاي مديران مؤسسات اعتباري

اسفند ماه 5931

باسمهتعالي

مقدمه:

در اجراي تبصرههاي  3 ،1و  4ماده  69قانون برنامه پنجساله پنجم توسععه جمهعوري اسعممي
ايران مصوب  1336/11/11مجلس شعوراي اسعممي و معواد  16 ،13 ،15 ،11و  91آيعن نامعه نوعوه
تأسنس و اداره مؤسسات اعتباري غنردولتي مصوب  1363/11/53هنأت وزيران" ،دستورالعمل نحووه ي

احراز و سلب صالحيت حرفهاي مديران مؤسسات اعتباري" که از اي پس به اختصار «دستورالعمل» نامنعهه
ميشود ،به شرح ذيل تهوي ميگردد:

فصل اول :تعاريف

ماده  5و در اي مقررات عناوي ذيل به جاي عبارتهاي مربوط بکار ميرونه:
 -5-5بانک مرکزي :بانک مرکزي جمهوري اسممي ايران؛
 -2-5مؤسسه اعتباري :بانک يا مؤسسه اعتباري غنربانکي که به موجب قانون و يا با مجوز بانعک
مرکزي تأسنس شهه /در شرف تأسنس بوده و توت نظارت بانک مرکزي قرار دارد؛
 -9-5نظام بانکي :شامل بانعک مرکعزي ،مؤسسعات اعتبعاري ،صعنهو هعاي قعر

الوسعنه و

شرکتهاي تعاوني اعتبار داراي مجوز از بانک مرکزي؛
 -4-5بازار سرمايه :مجموعه نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اورا بهادار و آيعن نامعه اجرايعي
آن؛
 -1-5کميسيون :کمنسنون احراز و سلب صمحنت حرفهاي مهيران مؤسسات اعتباري؛
 -6-5سمت مديريتي :شامل سمتهاي مهيرعامل ،قائممقام مهيرعامل ،عضو هنأت مهيره؛
 -7-5مديران :دارنهگان سمت مهيريتي موضوع بنه  9-1در مؤسسه اعتباري؛
 -8-5صالحيت حرفهاي :دارا بودن شرايط عمومي ،تخصصي و فردي بعه شعرح منعهر در ايع
مقررات براي تصهي سمتهاي مهيريتي در مؤسسه اعتباري؛
 -3-5متقاضي :شخصي که به نماينهگي از طرف مؤسسه اعتباري يا رک ذيصمح آن ،تقاضعاي
تأينه صمحنت حرفهاي داوطلب را به بانک مرکزي ارايه ميدهه و حسب مورد يكي از
اشخاص ذيل است:
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 -5-3-5نماينهه مجمع عمومي مؤسسِ مؤسسه اعتباريِ در شرف تأسنس؛
 -2-3-5مهيرعامل مؤسسه اعتبعاري غنردولتعي (و در نبعود معهيرعامل ،بعه ترتنعب
قائم مقام مهيرعامل ،رئنس يا نماينهه هنأت مهيره ،سرپرست منصوب توسط بانک
مرکزي)؛
 -9-3-5رئنس مجمع عمومي مؤسسه اعتباري دولتي يا معاون وي؛
 -51-5داوطلب :شخصي حقنقي است كه جهت تصهي سمت مهيريتي در مؤسسعه اعتبعاري بعه
بانک مرکزي معرفي ميشود.
 -55-5تأييديه صالحيت حرفهاي :موافقت کتبي بانک مرکزي با تصعهي سعمت معهيريتي توسعط
داوطلب در مؤسسه اعتباري پس از احراز صمحنت حرفهاي وي که به متقاضي اععمم
ميشود.

فصل دوم :کليات

ماده  2و تصهي سمت مهيريتي توسط داوطلب در هر مؤسسه اعتباري و تمهيه دوره مسئولنت وي منوط
به اخذ تأينهيه صمحنت حرفهاي ميباشه.
ماده  9و اطمعاتي كه به موجب اي مقررات ،در اختنار اعضاي كمنسنون ،دبنر كمنسنون يعا هعر يع

از

كاركنان بانک مرکزي قرار ميگنرد ،مورمانه تلقي شهه و به جز در موارد قانوني يا در چعارچوب
اي مقررات ،نبايه در اختنار سايري قرار گنرد.

فصل سوم :شرايط الزم براي تصدي سمتهاي مديريتي در مؤسسه اعتباري
الف -شرايط عمومي

ماده  4و شرايط عمومي الزم براي تصهي سمت مهيريتي مؤسسه اعتباري توسط داوطلب به شرح ذيل
است:
 -5-4داشت

تابعنت ايران (براي مهيرعامل ،رينس هنأت مهيره و اکثريت اعضاي هنأت مهيره و

اکثريت اعضاي هنأتعامل)؛
 -2-4نهاشت تابعنت دوگانه؛
 -9-4پنرو دي اسمم يا يکي از اديان شناخته شهه در قانون اساسي؛
حس شهرت و امانتهاري؛
 -4-4دارا بودن ُ
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 -1-4نهاشت سابقه موکومنت قطعي مؤثر به هنچ يک از جعرايم سعرقت ،ارتشعا ،،اخعتم،،
خنانت در امانت ،کمهبرداري ،پولشويي ،جعل و تزوير ،صهور چک بيمول و ورشکسعتيي
به تقصنر يا تقلب (اعم از اي که حکم از دادگاههاي داخلي يا خار کشور صادر شعهه يعا
موکومعلنه ،مجرم اصلي يا شريک يا معاون جرم بوده باشه)؛
 -6-4نهاشت منع تصهي سمت مهيرعامل ،قائممقعام معهيرعامل و عضعويت در هنعأتمعهيره
مؤسسات اعتباري ناشي از موکومنت قطعي در هنأت انتظامي بانکها؛
 -7-4نهاشت بههي غنرجاريِ شخصي به بانکها ،مؤسسات اعتباري غنربانکي و ساير بنياههاي
واسطه پولي اعم از دولتي يا غنردولتي توت نظارت بانک مرکزي؛
 -8-4نهاشت سهم يا سمت در ساير مؤسسات اعتباري مير با اجازه بانک مرکزي؛
 -3-4انقضاي مهتهاي مورومنت ناشي از عهم کسب حه نصاب مصعاحبه تخصصعي يعا ععهم
تأينه صمحنت حرفه اي در کمنسنون (موضوع تبصعره معاده  ) 31و يعا سعلب صعمحنت
حرفهاي در کمنسنون (موضوع تبصره يک ماده )33؛
 -51-4برخورداري از شرايط تخصصي به شرح منهر در ماده  9به تشخنص بانک مرکزي؛
 -55-4نهاشت

سابقه تصهي سمت مهيريتي در مؤسسه اعتباري دييري که در زمان تصهي وي

اجازهنامه تأسنس يا فعالنت آن لغو گرديهه يا اداره آن بر عههه بانک مرکزي قرار گرفته است؛
 -52-4قرار نيرفت در شمول مصاديق ماده  111اليوه اصمح قسمتي از قانون تجارت؛
 -59-4عهم اشتغال همزمان در وزارتخانهها ،مؤسسعات و شعرکتهعاي دولتعي و مؤسسعات و
نهادهاي عمومي غنردولتي مير در خصوص عضعويت کارمنعهان دولعت در هنعأت معهيره
مؤسسه اعتباري به عنوان نماينهه سهام دولت و با رعايت قوانن و مقررات مربوط؛
 -54-4نهاشت سمت مهيرعاملي يا عضويت در هنأتمهيرهي ساير شرکتهايي کعه تمعام يعا
بخشي از سرمايهي آنها متعلق به دولت يا نهادها و مؤسسات عمومي غنردولتي باشه اعم
از آنکه سمتهاي مزبور ،اصالتاً يا به نماينهگي از شخص حقوقيِ سهامهار شرکت باشه؛
 -51-4دارا بودن حهاقل س  31و حهاکثر  71سال بعراي معهيرعامل ،قعائم مقعام معهيرعامل و
اعضاي هنأت مهيره؛
 -56-4نهاشت سابقه چک برگشتي رفع سو،اثرنشههي شخصي و ننز چکهعاي برگشعتي رفعع
سو،اثرنشههي صادره از سوي مهيران و صاحبان امضاي مجاز اشخاص حقوقي؛
 -57-4تأينهيه صمحنت فردي داوطلب توسط حوزهي حراست بانک مرکزي.
9

تبصره 5ودر بنه  ،3-4داشت کمتر از يک دهم درصه سعهام سعاير مؤسسعات اعتبعاري معانع از

تصهي سمت مهيريتي در مؤسسه اعتباري ننست.
تبصره 2ودر بنه  ،19-4هرگاه فردي که به نماينهگي از شخص حقعوقي اقعهام بعه صعهور چعک

نموده ،در مرجع قضايي ثابت نمايه عهم پرداخت چک ،مستنه به عمل صاحب حسعاب
و يا وکنل يا نماينهه بعه از وي بوده است ،تصهي سمت مهيريتي توسط وي با رعايعت
ساير شرايط ،بممانع است.
تبصره-3مهيرعامل نميتوانه همزمان رينس يا نايب رينس هنأتمهيره مؤسسه اعتباري باشه.
ب -شرايط تخصصي

ماده  1و شرايط تخصصي الزم براي تصهي سمت مهيريتي مؤسسه اعتباري توسط داوطلب بعه شعرح
ذيل است:
 -5-1دارا بودن دانشنامه کارشناسي يا باالتر در رشتههاي مرتبط به شرح جهول شماره 5؛
 -2-1داشت حهاقل  11سال سابقه کار در نظام بانکي براي رينس و نايعب ريعنس و حعهاقل دو
سوم اعضاي هنأت مهيره؛
 -9-1داشت حهاقل  11سال سابقه کار در نظام بانکي براي مهيرعامل و قائم مقام مهيرعامل که
حهاقل پنج سال از آن در سمتهاي مهيريتي به شرح جهول شماره  3باشه؛
 -4-1کسب حهنصاب الزم در مصاحبه تخصصي کمنسنون.

فصل چهارم :ترتيبات رسيدگي
الف -دريافت مدارک و نحوه رسيدگي به آنها

ماده  6و متقاضي موظف است حهاکثر به منزان دو برابر سعمتهعاي بمتصعهي هنعأتمعهيره مؤسسعه
اعتبعاري ،تقاضععاي بررسععي صععمحنت حرفععهاي داوطلبععاني کععه داراي حععهاقل رأي مقععرر در
اساسنامه ي مؤسسه اعتباري ذيربط ميباشنه را به همراه فرم مشخصات ،مهارک و مستنهات
آنها ،حهاقل سهماه پنش از تاريخ تشکنل مجمعع عمعومي کعه موضعوع آن انتخعاب اعضعاي
هنأت مهيره است ،جهت اخذ تأينهيه صعمحنت حرفعهاي ،از طريعق «سامامه سابق اقايام 

هيأتاديره مهکهمواؤسسمتقاتبمر » به دبنرخانه کمنسنون ارايه نمايه.
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تبصره – چنان چه متقاضي به هر دلنلي ،تقاضاي داوطلب واجه شعرايط را ظعرف مهلعت مقعرر بعه
دبنرخانه کمنسنون ارايه ننمايه ،داوطلب مي توانعه رأسعاً تقاضعاي خعود را همعراه بعا
مستنهات مربوط به دبنرخانه کمنسنون ارسال دارد.
ماده  7و .فهرست مهارك و مستنهات مورد نناز و فرمهاي مربعوط توسعط دبنرخانعه کمنسعنون تعنعن
ميگردد.
ماده  8و دبنرخانه کمنسنون بايه فرم مشخصات ،مهارک و مستنهات ارسالي را پس از وصول ،ظرف مهت
پانزده روز بررسي نموده ،در صورت ناقص بودن مهارک و مستنهات ،موضوع را ظرف معهت ده
روز به متقاضي اطمع دهه .در صورتي که متقاضي ظرف مهت سي روز نسبت به تکمنل مهارک
اقهام نکنه ،منصرف تلقي ميگردد و نميتوانه تا مهت شش ماه نسبت به معرفي مجهد همعان
داوطلب اقهام نمايه .در اي صورت ،دبنرخانه کمنسنون مراتب را طي نامهاي به متقاضي جهت
معرفي فرد جهيه اعمم ميکنه.
ماده  3و دبنرخانه کمنسنون پس از دريافت کلنه مهارک و مستنهات مورد ننعاز ،اقعهامات ذيعل را انجعام
ميدهه:
 -5-3استعمم از مراجعع ذيصعمح جهعت احعراز شعرايط عمعومي داوطلعب (موضعوع معاده 1
دستورالعمل)؛
 -2-3استعمم مهرک توصنلي از مراجع ذيصمح؛
 -9-3مواسبه امتنازات مربوط به سوابق توصنلي و کاري داوطلب؛
 -4-3تمهنه مقهمات برگزاري مصاحبه.
تبصره و چنان چه داوطلب ،شاغل يا بازنشستهي قواي سه گانه و نهادها و سازمانهعاي حکعومتيِ
وابسته به آن ها ،ننروهاي مسلح ،شرکت هعا و مؤسسعات دولتعي و همننعن نهادهعاي
عمومي غنردولتي باشه ،مهرک توصنلي ارايهشهه توسط وي ننازي به استعمم موضعوع
بنه  5-6نهارد.
ماده  51و دبنرخانه کمنسنون هم زمان يا پس از انجام اقهامات موضعوع معاده  3دسعتورالعمل ،از طريعق
ارسال دعوتنامه براي متقاضي ،از داوطلب براي حضور در جلسه آزمعون يعا مصعاحبه دععوت
مينمايه .تاريخ ،ساعت و مول انجام آزمون يا مصاحبه بايه در دعوتنامه قنه شهه باشه.
ماده  - 55دبنرخانه کمنسنون بايه حهاقل دو روز کاري قبل از برگزاري جلسه مصاحبه ،سوابق و مشخصات
داوطلب را براي اعضاي کمنسنون ارسال دارد.
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ماده  52و دبنرخانه کمنسنون با موافقت رينس کمنسنون ،از اشخاص مطلع براي حضور در جلسه مصاحبه
دعوت به عمل خواهه آورد.
ماده 59و در صورتي كه داوطلب ،دو بار بهون عذر موجه (حسب تشخنص کمنسنون) در جلسة مصعاحبه
حاضر نشود ،منصرف تلقي ميگردد و نبايه تا شش ماه براي تصهي سمت معهيريتي در هعنچ
مؤسسه اعتباري توسط متقاضي معرفي گردد .در شرايط خاص ،با موافقت ريعنس کعل بانعک
مرکزي ،دبنرخانه کمنسنون براي يک بار ديير از وي براي مصاحبه دعوت خواهه نمود.

ب -نحوه امتيازدهي

ماده  54و حهنصاب الزم براي تصهي سمت مهيرعامل ،قائم مقام مهيرعامل و رينس هنعأت معهيره71 ،
امتناز و ساير اعضاي هنأت مهيره  91امتناز مي باشه ،مشروط بر اي کعه داوطلعب حعهاقل 31
امتناز از مصاحبه تخصصي کمنسنون کسب نموده باشه.
ماده  51و حهاکثر امتناز قابل اکتساب توسط داوطلب بابت سعوابق توصعنلي ،سعوابق کعاري و مصعاحبه
تخصصي به ترتنب  31 ،51و  11امتناز ميباشه.
ماده  56و امتناز سوابق توصنلي داوطلب به شرح ذيل مواسبه ميشود:
/511( x21امتياز سوابق تحصيلي داوطلب*)

*امتناز سوابق توصنلي داوطلب مطابق جهول شماره  5تعنن ميگردد.
ماده  57و امتناز سوابق کاري داوطلب به صورت ذيل مواسبه ميشود:
/21( x91امتياز سوابق کاري داوطلب*)

*امتناز سوابق کاري داوطلب مطابق جهول شماره  1تعنن ميگردد.
تبصره و بنشتري امتناز سابقه کاري ( 31امتناز) متعلق به داوطلبي است که حهاقل  51امتناز طبق
جهول شماره  1کسب نمايه.
ماده  58و آندسته از اعضاي هنأت مهيره که مشمول شرط حهاقل  11سال سابقه کعار در نظعام بعانکي
نميباشنه ،بايه داراي حهاقل  1سال سابقه کار باشنه .مواسبه امتناز سعوابق کعاري داوطلبعان
مذکور به شرح ذيل است:
 /1( x91امتياز سوابق کاري داوطلب*)

*امتناز سوابق کاري داوطلب مطابق جهول شماره  1تعنن ميگردد.
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تبصره و بنشتري امتناز سابقه کاري ( 31امتناز) در مورد اي دسته از داوطلبان ،به داوطلبي تعلق
ميگنرد که حهاقل  11امتناز مطابق جهول شماره يک کسب نمايه.
ماده  53و امتناز سوابق مهيريتي داوطلب مطابق جهول شماره  3و به صورت ذيل مواسبه ميشود:
(ضريب سمت  xمدت زمان تصدي سمت مديريتي توسط داوطلب به سال)

فصل پنجم :ترتيبات اداري
الف – ترکيب کميسيون
ماده  21و به منظور احراز صمحنت تخصصي داوطلب ،کمنسنوني با عنعوان «کميسويون احوراز و سولب

صالحيت حرفهاي مديران مؤسسات اعتباري» در بانک مرکزي تشکنل ميشود.
ماده  25و ترکنب اعضاي کمنسنون که احکام مربوط به انتصاب هر يک از آن ها توسط رينسکعل بانعک
مرکزي صادر ميگردد به شرح زير ميباشه:
 -5-25معاون نظارتي بانک مرکزي به عنوان رينس کمنسنون؛
 -2-25مهيرکل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي به عنوان نايبرينس اول کمنسنون؛
 -9-25مهيرکل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباري به عنوان نايبرينس دوم کمنسنون؛
 -4-25مهيرکل عملنات و تعههات ارزي و در غناب وي ،مهير اداره عملنات ارزي؛
 -1-25مهيرکل اعتبارات و در غناب وي ،مهير اداره اعتبارات؛
 -9-25مهيرکل حقوقي؛
 -7-25مهيرکل اقتصادي.
تبصره و مهير اداره اطمعات بانکي به عنوان شخص مطلع و بهون حق رأي در جلسات کمنسنون
شرکت مينمايه.
ماده  22و اداره مجوزهاي بانکي ،به عنوان دبنرخانه کمنسنون تعنن معيگعردد .معهير اداره مجوزهعاي
بانکي و در غناب وي ،يکي از معاونن آن اداره ،به عنوان دبنر جلسه کمنسنون ،بهون حعق رأي
در جلسات کمنسنون شرکت ميکنه.
ماده  29و جلسات کمنسنون با حضور حهاقل پنج عضو کمنسنون رسمنت مييابه.
ماده  24و تصمنمات کمنسنون پس از تأينه رينسکل بانک مرکزي ،قطعي ميباشه.

ب -مصاحبه
7

ماده  21و امتناز مصاحبه تخصصي داوطلب بر اسا ،جهول ذيل مواسبه ميشود:

حداکثر امتياز

سمت مصاحبهکننده

معاون نظارتي

3

مهيرکل مقررات ،مجوزها و مبارزه با پولشويي

7

مهيرکل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباري

7

مهيرکل عملنات و تعههات ارزي

7

مهيرکل اعتبارات

7

مهيرکل حقوقي

7

مهيرکل اقتصادي

7

جمع امتيازات

11

تبصره 5و در صورت عهم حضور برخي از اعضاي کمنسنون ،امتناز داوطلب به شرح ذيل مواسعبه
ميشود:
( * 11مجموع امتيازات قابل اکتساب ممکن از اعضاي حاضر /امتياز مکتسبه)

ماده  26و هريک از اعضاي کمنسنون (به استثناي رينس کمنسنون) بايه بعه منظعور بررسعي صعمحنت
تخصصي داوطلب ،بر حسب اطمعات در دستر ،،گزارشعي از عملکعرد پنشعن وي در نظعام
بانکي (چنانچه سابقه عملکردي داشته باشه) به انضمام وضعنت فعلي مؤسسه اعتباري ذيربط
از حنث وظايف و اختنارات حوزه توت مسئولنت خود را (چنانچه اطمععات مربوطعه در حعوزه
توت مسئولنت اعضاي کمنسنون موجود باشه) تهنه و ضم ارسال نسخهاي از آن به دبنرخانه
کمنسنون ،در جلسه کمنسنون ارايه نماينه.
ماده  27و کمنسنون براي احراز صمحنت تخصصي داوطلب ،حسب مورد بايه وي را از حنث موارد ذيعل
ارزيابي نمايه:
 -5-27رونه عملکرد گذشته داوطلب در سمت مهيرعامل ،قائم مقام مهيرعامل يا عضو هنأت مهيره
يا هنأت عامل در نظام بانکي از حنث مواردي از قبنل همکعاري بعا بانعک مرکعزي در ارايعه
اطمعات و اجراي سناستها و انجام تکالنف ،ارايه اطمعات تسهنمت و تعههات (فرمهعاي

8

 ،)53/xنسبت کفايت سرمايه ،نسبت مطالبات غنرجاري ،حهود سرمايهگذاريها ،حهود مقرر
در تسهنمت و تعههات اعطايي /ايجاد شهه مربوط به اشعخاص معرتبط ،حعهود معذکور در
تسهنمت و تعههات کمن ،وضعنت باز ارزي ،نسبت خالص داراييهاي ثابت ،منعزان اضعافه
برداشتها از منابع بانک مرکزي ،مهيريت ريسک ،سازوکارهاي کنترل داخلي؛
 -2-27منزان شناخت داوطلب از مؤسسه اعتباري که قصه تصهي سمت مهيريتي را در آن دارد از
حنث مواردي چون شناخت صورتهاي مالي و توانايي تجزيه و تولنل آنها ،منزان سپردهها،
منزان داراييها ،کنفنت داراييها ،سرمايه ،نسبت مطالبات غنرجاري ،کنفنت سرمايه ،نسعبت
کفايت سرمايه ،نسبتهاي مالي ،سهم بازار ،مختصات و ويژگي هاي خاص مؤسسه اعتباري،
ترکنب سهامهاران؛
 -9-27برنامه کاري آتي داوطلب در مؤسسه اعتباري متبوع به لواظ ارتقاي شاخصهاي مذکور در
رديفهاي فو .

ج -ترتيبات پس از مصاحبه

ماده  28و صورتجلسه مصاحبه شامل تاريخ تشكنل ،نام حاضري در جلسه شعامل اعضعاي کمنسعنون،
مطلعن دعوتشهه ،دبنر جلسه و مصاحبهشونهه ،موضوعات و نتنجهي هر يعک از مصعاحبههعا،
توسط دبنر جلسه تنظنم شهه و به امضاي اعضاي كمنسنون و دبنرجلسه ميرسه و ي

نسعخه

از آن به همراه ساير مهارك ،توسط دبنرخانه کمنسنون بايياني ميشود.
ماده  23و دبنرخانه کمنسنون ،صورتجلسه نهايي را متضم مجموع امتنازات فرد از حنث سعوابق کعاري،
توصنلي و مصاحبه تخصصي تنظنم نموده و پس از تأينه توسط اعضاي کمنسنون ،براي تأينه
نهايي به رينسکل بانک مرکزي ارايه مينمايه.
ماده  91و در صورتي كه صمحنتهاي عمومي يا تخصصي داوطلب معورد تأينعه قعرار نينعرد ،دبنرخانعه
کمنسنون مراتب را طي نامهاي به متقاضي اعمم مينمايه.
تبصره و چنان چه داوطلب ،حائز حه نصاب الزم در مصاحبه تخصصي کمنسنون نيردد يا بعه هعر
دلنل دييري ،صمحنت حرفهاي وي تأينه نشود ،معرفي مجهد وي براي بار اول تعا سعه
ماه ،براي بار دوم تا شش ماه و براي دفعات بعه تا يک سال پس از تعاريخ مصعاحبه ي
قبلي يا عهم تأينه صمحنت حرفهاي وي منسر نخواهه بود.

3

ماده  95و چنانچه صمحنت حرفهاي داوطلب مورد تأينه قرار گرفته باشه ،دبنرخانه کمنسنون بعراي وي
تأينهيه صمحنت حرفهاي صادر خواهه نمود.
ماده  92و مؤسسه اعتباري موظف است حهاكثر ظرف شش ماه پس از صهور تأينهيه صمحنت حرفهاي
توسط بانک مرکزي ،احکام انتصاب يا ابقاي مهيرعامل ،قائم مقعام معهيرعامل يعا عضعو هنعأت
مهيره مؤسسه اعتباري را به بانک مرکزي ارسال نمايه .در غنر اي

صورت مراتب مجهداً جهت

تصمنمگنري به کمنسنون ارجاع ميشود.

فصل ششم :ترتيبات سلب صالحيت حرفهاي

ماده  99و کمنسنون در صورت حصول هر يک از موارد زير ،اقهام به سلب صعمحنت حرفعهاي معهيران
مؤسسه اعتباري مينمايه:
 -5-99فرد براي اخذ تأينهيه صمحنت حرفهاي ،اطمععات کعذب ارائعه نمعوده و يعا برخعي
اطمعات را کتمان کرده باشه؛
 -2-99بنا بر گزارشهاي دريافتي از مراجع ذيربط ،فرد فاقه هر يک از شرايط عموميِ مقرر
در اي مقررات گردد و يا صمحنت فردي وي از سوي مراجع مسئول ،مردود اعمم شود؛
 -9-99بر اسا ،گزارش ادارات نظارتي /حوزههاي مختلف بانک مرکزي که به تأينه مععاون
نظارتي بانک مرکزي رسنهه است ،فرد مقررات و ضوابط بانکي را نقض نموده و يعا بعه
اخطار بانک مرکزي توجه ننموده باشه.
تبصره 5و مهت مورومنت مهيري که صمحنت حرفهاي وي سلب شهه از تصهي مجهد سعمت
مهيريتي ،حهاقل شش ماه و حهاکثر دو سال معيباشعه کعه توسعط کمنسعنون تعنعن
ميگردد.
تبصره 2و اقهام به سلب صمحنت حرفهاي مهيران متخلف ،منافاتي با امکان معرفي آنهعا بعه
هنأت انتظامي بانکها جهت اعمال مجازاتهاي انتظامي نهارد.
ماده  94و در صورت وقوع هر يک از موارد موضوع ماده  33دستورالعمل ،با اعمم معاون نظعارتي بانعک
مرکزي ،دبنرخانه کمنسنون ،تاريخ تشکنل جلسه رسنهگي را که حهاکثر تا يک هفتعه پعس از
اعمم مذکور خواهه بود ،تعنن کرده و عنهاللزوم از فرد براي حضور در جلسه دعوت مينمايه.
ماده  91و در صورت سلب صمحنت حرفه اي فرد ،دبنرخانه کمنسنون ،مراتعب را بعه مؤسسعه اعتبعاري
ذيربط اعمم مينمايه.
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فصل هفتم :ساير

ماده  96و در صورت عهم تأينه صمحنت حرفهاي داوطلب توسط بانک مرکزي ،تصهي سمت مهيريتي در
مؤسسه اعتباري توسط وي امکانپذير نميباشه .همننن در صورت سلب صمحنت حرفعهاي
مهير ،از تاريخ اعمم به وي ،مهير از سمت مربوطه منفصل ميگردد .مؤسسه اعتباري بايه پس
از وصول مراتبِ سلب صمحنت حرفهاي مهير ،نسبت به تمهنه مقهمات الزم جهت انتخعاب و
تأينه صمحنت حرفهاي مهير جهيه اقهام نمايه .تصهي سمت مهيريتي در مؤسسات اعتبعاري
بهون داشت تأينهيه صمحنت حرفه اي ،در حکم دخل و تصرف غنرقعانوني در وجعوه و امعوال
عمومي موسوب ميشود.
ماده  97و چنانچه بنا به هر دلنل از جمله سلب صمحنت حرفهاي اعضعاي هنعأت معهيره توسعط بانعک
مرکزي ،تعهاد اعضاي هنأت مهيره کمتر از حه نصاب مقرر شود ،اعضاي علعيالبعهل متصعهي
سمتهاي خالي ميگردنه .در صورتي که عضو عليالبهل به تعهاد کافي وجعود نهاشعته باشعه،
الزم است با رعايت مفاد اساسنامه و اي مقررات نسبت به انجام تشريفات مقرر جهت تکمنل
اعضاي هنأت مهيره اقهام گردد.

"دستورالعمل نحوه ي احراز و سلب صالحيت حرفهاي مديران مؤسسات اعتباري" در  97ماده و  52تبصره در بيسوت
و نهمين جلسه مورخ  5931/51/26کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانک مرکزي به تصويب رسويد و از
تاريخ ابالغ آن الزم االجرا بوده و از آن تاريخ« ،دستورالعمل احراز و سلب صالحيت حرفهاي موديرعامل و اعضواي
هيأت مديره مؤسسات اعتباري» مصوب چهلمين جلسه موورخ  5931/6/59کميسويون اعتبواري بانوک مرکوزي و
اصالحات پس از آن ملغي ميگردد.

55

جدول شماره -5نحوه محاسبه امتياز سوابق کاري داوطلب
رديف

سمت داوطلب

محل يا موضوع فعاليت

عضو هيأت عامل و معاونين

بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

1/ 5

مديرکل

1

مديران ادارات

./9

معاون و رييس گروه

0/ 7

ساير مشاغل

0/ 5

مديرعامل و عضو هيأت مديره

1

نظام بانکي
مؤسسه اعتباري

صندوقهاي قرضالحسنه
و تعاونيهاي اعتبار مجاز
شرکتهاي ليزينگ

قواي سهگانه و نهادها و سازمانهاي حکومتيِ وابسته به
3

آنها ،نيروهاي مسلح ،شرکتها و مؤسسات دولتي و
همچنين نهادهاي عمومي غيردولتي

قائممقام و ساير اعضاي هيأت عامل
مدير ارشد 1و ساير مديران

0/8

روساي شعب/کارشناسان /بازرسان

0/6

ساير مشاغل

0/4

مديرعامل و عضو هيأت مديره /امنا

0/7

ساير مشاغل

0/3

مديرعامل و عضو هيأت مديره

0/6

ساير مشاغل

0/3

نمايندگي مجلس شووراي اسوالمي ،بوايترين

0/6

مقووام اجرايووي و اعضوواي هيووأتمووديره و
هيأتعامل
مديريت ارشد که حداکثر تا دو سوحح ذيول

مؤسسات حسابرسي

مؤسسات فعال در بازار سرمايه
(از جمله شرکتهاي تامين سرمايه ،کارگزاري ،سرمايهگذاري سهامي عام و خاص،
هلدينگ سهامي عام و خاص و )....

6

صرافيها

7

سايووور

0/5

بايترين مقام اجرايي فعاليت مينمايد
0/3

ساير مشاغل

5

1
0/9

کارشناس

4

ضريب سمت

مدير حسابرسي

0/6

سرپرست حسابرسي

0/5

حسابرس ارشد

0/4

حسابرس

0/3

مديرعامل و عضو هيأت مديره

0/4

ساير ردههاي مديريتي

0/3

مديرعامل

0/3

ساير مشاغل

0/1

مديرعامل و عضو هيأت مديره

0/3

ساير ردههاي مديريتي
کارشناس

 کلیه مدیرانی که مستقیماً زیر نظر اعضای هیأت عامل فعالیت مینمایند و به فعالیتهای اصلی و کنترلی بانکاعتبادات ،مدیر امود مالی ،مدیر سرمایهگذادی ،مدیر واحد حسابرسی و بینالملل.
 از جمله دؤسای سرپرستی مناطق و مدیران ارادات.52
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0/
0/1

اتکتلاد رادنکد از جملکه  :مکدیر

جدول شماره  -2نحوه محاسبه سوابق تحصيلي داوطلب
رديف

رشته تحصيلي

آخرين مدرک

امتياز

تحصيلي
مديريت (گرايشهاي مرتبط به تشخيص بانک مرکزي) ،حسابداري،

100

اقتصاد ،حقوق
1

دکتري

رياضي ،آمار ،مهندسي کامپيوتر ،مهندسي صنايع

70

ساير رشتهها

30

مديريت (گرايشهاي مرتبط به تشخيص بانک مرکزي) ،حسابداري،

80

اقتصاد ،حقوق
کارشناسي ارشد

رياضي ،آمار ،مهندسي کامپيوتر ،مهندسي صنايع

60

ساير رشتهها

5

مديريت (گرايشهاي مرتبط به تشخيص بانک مرکزي) ،حسابداري،

70

اقتصاد ،حقوق
3

کارشناسي

رياضي ،آمار ،مهندسي کامپيوتر ،مهندسي صنايع

50

ساير رشتهها

0
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جدول شماره  -9نحوه محاسبه سوابق مديريتي داوطلب براي احراز سمت مديرعامل

رديف

سمت داوطلب

محل يا موضوع فعاليت

عضو هيأت عامل و معاونين
مديران کل

ضريب سمت
1/5
1

بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران
مديران

0/8

معاون و رييسگروه

0/6

مديرعامل

1

نظام بانکي

قائم مقام و ساير اعضواي هيوأت عامول ،عضوو

1
0/9

هيأت مديره موظف و غيرموظف

مؤسسه اعتباري

صندوقهاي قرضالحسنه

مدير ارشد

0/8

ساير مديران رؤساي شعب بايتر از درجه

0/7

مديرعامل و عضو هيأت مديره /امنا

0/5

و تعاونيهاي اعتبار مجاز
شرکتهاي ليزينگ

مديرعامل و عضو هيأت مديره

0/5

نمايندگي مجلس شووراي اسوالمي ،بوايترين

0/8

مقووام اجرايووي و اعضوواي هيووأتمووديره و
هيأتعامل

3

قواي سهگانه و نهادها و سازمانهاي حکومتيِ وابسته به

0/6

آنها ،نيروهاي مسلح ،شرکتها و مؤسسات دولتي و
مديريت ارشد که حداکثر تا دو سوحح ذيول

همچنين نهادهاي عمومي غيردولتي

بايترين مقام اجرايي فعاليت مينمايد

4

مؤسسات حسابرسي

مدير حسابرسي

0/5

سرپرست حسابرسي

0/3
0/4

مؤسسات فعال در بازار سرمايه
5

(از جمله شرکتهاي تأمين سرمايه ،کارگزاري ،سرمايهگذاري سهامي عام و خاص،

مديرعامل و عضو هيأت مديره

هلدينگ سهامي عام و خاص و )....

6

مديرعامل و عضو هيأت مديره

ساير
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