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ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ﻣﺪﻳﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎﻧﻚﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ،ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ،ﺷﺮﻛﺖ دوﻟﺘﻲ ﭘﺴﺖﺑﺎﻧﻚ ،ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎري
ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﻜﻲ و ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺸﺘﺮك اﻳﺮان ـ وﻧﺰوﺋﻼ ارﺳﺎل ﻣﻲﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺳﻼﻡ؛
ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎﹰ ،ﭘﻴﺮﻭ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ٩٥/٢٠٦٩٧٣ﻣﻮﺭﺥ  ١٣٩٥/٦/٣١ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺑﻼﻍ ﺑﻨﺪ ﻳﮏ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻳﮑﻬـﺰﺍﺭ ﻭ ﺩﻭﻳﺴـﺖ ﻭ
ﺑﻴﺴـﺖ ﻭ ﺳـﻮﻣﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮﺭﺥ  ۱۳۹۵/۶/۱۶ﺷﻮﺭﺍﻱ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣـﻮﺭﺩ ﻧﻴـﺎﺯ ﺑـﺮﺍﻱ ﺗﺄﺳـﻴﺲ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﻱ ﺑﺮﻭﻥﻣﺮﺯﻱ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﺗﺠﺎﺭﻱ-ﺻﻨﻌﺘﻲ ،ﺑﺪﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﻣﻲﺭﺳﺎﻧﺪ ،ﺩﺭ ﻳﮏﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻭ ﻫﺸـﺘﺎﺩ ﻭ
ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮﺭﺥ  ۱۳۹٨/١١/١ﺷﻮﺭﺍﻱ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺄﺳـﻴﺲ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎﻱ
ﺑﺮﻭﻥﻣﺮﺯﻱ ﻣﻄﺮﺡ ﻭ ﻣﻘﺮﺭ ﺷــﺪ؛ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮﻭﻥﻣﺮﺯﻱ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺯ ) ١٠٠ﻳﮑﺼﺪ( ﻣﻴﻠﻴـﻮﻥ
ﻳﻮﺭﻭ ﺑﻪ ) ٥٠ﭘﻨﺠﺎﻩ( ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ.

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻓﻮﻕ ،ﺿﻤﻦ ﺍﻳﻔﺎﺩ ﻧﺴﺨﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﺍﺻﻼﺣﻴﻪ »ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺗﺄﺳﻴﺲ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ،ﻧﻈـﺎﺭﺕ ﻭ
ﺍﻧﺤﻼﻝ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺑﺮﻭﻥﻣﺮﺯﻱ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳـﺮﺍﻥ « ،ﺧﻮﺍﻫﺸـﻤﻨﺪ ﺍﺳـﺖ ﺩﺳـﺘﻮﺭ
ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺎ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﻔﺎﺩ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ٩٦/١٤٩١٥٣ﻣﻮﺭﺥ  ١٣٩٦/٥/١٦ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺫﻱﺭﺑﻂ ﺁﻥ ﺑﺎﻧـﮏ/ﻣﺆﺳﺴـﻪ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﮑﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﮔﺮﺩﺩ/٤٦٢٩٣٨٣/.ﻫ
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بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران
مديريت کل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
اداره مطالعات و مقررات بانکي

دستورالعمل اجرايي ناظر بر تأسيس،فعاليت ،نظارت
و انحالل واحدهاي بانکي برونمرزي در مناطق
آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسالمي ايران

بهمن ماه 1398

بسمهتعالي
« دستورالعمل اجرايي ناظر بر تأسيس،فعاليت ،نظارت و انحالل واحدهاي بانکي
برونمرزي در مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسالمي ايران»
شوراي پول و اعتبار در چارچوب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسالمي ايران
مصوب سال  1372و اصالحيههاي پس از آن و به استناد ماده  35آييننامه اجرايي عمليات پولي و بانکي در
مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسالمي ايران مصوب سال  1378هيأت وزيران و اصالحات و الحاقات
بعدي آن« ،دستورالعمل اجرايي ناظر بر تأسيس ،فعاليت ،نظارت و انحالل واحدهاي بانکي برونمرزي در

مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسالمي ايران » را که از اين پس به اختصار دستورالعمل ناميده ميشود،
به شرح ذيل تصويب نمود:
فصل اول ـ تعاريف
ماده  -1در اين دستورالعمل ،عناوين ذيل به جاي عبارتهاي مربوط بکار ميروند:
 -1-1بانك مركزي :بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران؛
 -1-2سازمان :سازمان هر يك از مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسالمي ايران؛
 -1-3منطقه :هر يك از مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسالمي ايران؛
 -1-4دبيرخانه :دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد تجاري ،صنعتي و ويژه اقتصادي؛
 -1-5مؤسسه اعتباري خارجي :بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي که در خارج از ايران تأسيس شدده و
تحت نظارت مرجع نظارت بانکي کشور متبوع خويش به عمليات بانکي اشتغال دارد و متقاضدي ايجداد
واحد بانکي برونمرزي در منطقه ميباشد.
 -1-6واحد بانکي برونمرزي :مشتمل بر بانک برونمرزي و شعبه برونمرزي ميباشد.
 -1-7بانک برون مرزي :بانکي است که با مجوز بانک مرکزي در منطقه تأسيس شده و در چارچوب اين
دستورالعمل به بانکداري برونمرزي اشتغال دارد.
 -1-8شعبه برونمرزي :واحد عملياتي از مؤسسه اعتباري خارجي است که با مجدوز باندک مرکدزي و در
چارچوب اين دستورالعمل به بانکداري برونمرزي در منطقه اشتغال دارد.
 -1-9بانكداري برون مرزي :انجام عمليات بانكي منحصرًا با پولي غير از ريال ايران؛

 -1-10سمت مديريتي :مشتمل بر عضو هيأت مديره ،مديرعامل و قائممقام مديرعامل بانک برونمرزي
و رييس و معاون رييس شعبه برونمرزي ميباشد.
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 -1-11اشخاص مقيم :مشتمل بر :الف -اتباع ايراني که در قلمرو تحت حاکميت جمهوري اسدالمي ايدران
سکونت دارند .ب -اتباع غيرايراني که داراي پروانه اقامت در ايران ميباشند .ج -اشخاص حقوقي کده
در ايران به ثبت رسيده باشد.
 -1-12اشخاص حقوقي خارجي :اشخاص حقوقي که در خارج از ايران به ثبت رسيدهاند.
 -1-13سرمايه اعطايي :وجوهي که مؤسسه اعتباري خارجي براي شروع فعاليت شدعبه بدرونمدرزي در
منطقه ،به عنوان سرمايه به آن تخصيص داده و پرداخت مينمايد.
 -1-14مرجع نظارتي :مقام مسئول ناظر بر مؤسسات اعتباري در کشور متبوع مؤسسه اعتباري خارجي؛
فصل دوم ـ شرايط ايجاد واحد بانکي برونمرزي
ماده  -2ايجاد واحد بانکي برونمرزي و اشتغال به بانکداري برونمرزي در منطقه منوط به تسليم تقاضا به
سازمان توسط متقاضي ،موافقت سازمان با آن تقاضا و صدور مجوز توسط بانک مرکزي و ثبت واحد
بانکي مزبور در منطقه ميباشد.
ماده  -3صرفاً تقاضاهايي در خصوص واحد بانکي برونمرزي توسط بانک مرکزي قابل رسيدگي خواهد بود
که به پيشنهاد سازمان و از طريق دبيرخانه به بانک مرکزي ارايه شود.
ماده  -4تأسيس بانک برونمرزي در منطقه در قالب شرکت سهامي عام يا خاص با سهام بانام امکانپذير
ميباشد.
ماده  -5اساسنامه بانک برونمرزي و هرگونه تغييرات بعدي آن بايد پس از پيشنهاد سازمان به تصويب
شوراي پول و اعتبار برسد.
ماده  -6بانک برونمرزي که در منطقه به ثبت برسد و مرکز اصلي آن در همان منطقه باشد ،بانک برونمرزي
ايراني محسوب ميشود.
ماده  -7تملک سهام بانک برون مرزي توسط اشخاص خارجي در زمان تأسيس و يا فعاليت آن موکدول بده
موافقت بانک مرکزي خواهد بود.
ماده  -8تملک بيش از ده درصد سهام بانک برونمرزي توسط اشخاص ،منوط به موافقت بانک مرکزي،
امکانپذير است.
ماده  -9ايجاد شعبه برونمرزي در منطقه ،صرفاً توسط مؤسسه اعتباري خارجي امکانپذير است.
فصل سوم ـ سرمايه مورد نياز براي ايجاد و فعاليت واحد بانکي برونمرزي
ماده  -10حداقل سرمايه و سرمايه اعطايي مورد نياز براي ايجاد واحد بانکي برونمرزي در منطقه به شرح
زير ميباشد:
 -10-1بانك :حداقل پنجاه ميليون ( )50.000.000يورو٭ يا معادل آن به ساير ارزهاي معتبدر مدورد
قبول بانک مرکزي؛
٭اصالحي براساس بند ( )2مصوبه يکهزار و دويست و هشتاد و هفتمين جلسه مورخ  1398/11/01شوراي پول و اعتبار.
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 -10-2شعبه مؤسسه اعتباري خارجي :حداقل  5ميليون ( )5.000.000يورو يدا معدادل آن بده سداير
ارزهاي معتبر مورد قبول بانک مرکزي؛
تبصره  1ـ صدور مجوز توسط بانک مرکزي منوط به توديع کامل سرمايه به ارز نزد آن بانک خواهد بود.
تبصره 2ـ در مورد شعبه برونمرزي ،خروج سرمايه اعطايي فقط در زمدان تعطيلدي شدعبه امکدانپدذير
ميباشد.
تبصره 3ـ حداقل سرمايه تعيينشده واحد بانکي بدرون مدرزي بندا بده تشدخيص باندک مرکدزي قابدل
تجديدنظر خواهد بود .در هر حال ،حداقل سرمايه واحد بانکي برونمرزي نبايد از ارقدام تعيدينشدده در
آييننامه اجرايي عمليات پولي و بانکي در مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهدوري اسدالمي ايدران مصدوب
 1378/09/09هيأت وزيران ،کمتر باشد.
فصل چهارم ـ مقررات ناظر بر فعاليت واحد بانکي برونمرزي
ماده  -11واحد بانكي برون مرزي مجاز به انجام عمليات و معامالت به ريال ايران نميباشد و بايد معدامالت و
عمليات خود را منحصرًا به پولهاي خارجي انجام دهد.
ماده  -12اخذ سپرده و اعطا /ايجاد تسهيالت و اعتبار توسط واحد بانکي برونمرزي در چارچوب رويدههداي
بانکداري بينالمللي انجام ميشود.
ماده  -13اخذ سپرده از اشخاص اعم از مقيم يا غيرمقيم توسط واحد بانکي برونمرزي مجاز ميباشد.
تبصره ـ اخذ سپرده از اشخاص مقيم صرفاً به صورت حوالهاي و از محل ارز متعلق به اشخاص مزبور،
امکانپذير است.
ماده  -14حداقل مبلغ سپردهپذيري از اشخاص ،پنجاه هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزهاي معتبر ميباشد.
ماده  -15افتتاح حساب سپرده جاري يا هر گونه حساب مشابه که امکان برداشت از آن از طريق چک فدراهم
باشد ،توسط واحد بانکي برونمرزي ممنوع است.
ماده  -16اعطا/ايجاد تسهيالت و اعتبار به اشخاص اعم از مقيم و غيرمقيم توسط واحد بدانکي بدرونمدرزي
مجاز است.
ماده  -17واحد بانکي برون مرزي موظف است شرح کاملي از زمينه فعاليت ،محصوالت و خدمات بانکي قابدل
ارايه ،بازار هدف ،نرخ هاي سود و کارمزدها ،تضمين سپرده ها و نظاير آن را به طور شدااف بدراي عمدوم
اطالعرساني نمايد.
ماده  -18واحد بانكي برون مرزي مكلف است عبارت "برون مرزي" را همواره پس از نام خود به كار ببرد.
ماده  -19واحد بانکي برونمرزي ميتواند در چارچوب رويهها و استانداردهاي بانکي بينالمللي و در چارچوب
اساسنامه و اجازهنامه دريافتي خود به انواع عمليات و خدمات بانکي به ارز مبادرت ورزد.
ماده  -20واحد بانکي برونمرزي بايد معادل پنج درصد سپردههاي دريافتي را به نوع ارزي که بانک مرکدزي
تعيين ميکند ،به عنوان سپرده قانوني نزد آن بانک توديع نمايد.
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تبصره ـ بانک مرکزي مجاز است به تشخيص خود نسبت به سپردههاي قانوني توديع شده به ارز،
سود ارزي متناسب با بازارهاي بينالمللي به واحد بانکي برونمرزي پرداخت نمايد.
ماده  -21نرخ سود سپردهها ،تسهيالت و کارمزد انواع خدمات بانکي واحد بانکي برونمرزي و همچنين ندرخ
خريد و فروش ارز بر اساس شرايط عرضه و تقاضا در بازار ،تعيين ميشود.
ماده  -22نقل و انتقال كليه ارزها از خارج از كشور به منطقه و از هر منطقه به ساير منداطق و خدارج از كشدور
توسط واحد بانکي برونمرزي آزاد است.
ماده  -23نقل و انتقال ارز به هر شكلي از منطقه به ساير نقاط كشور و بالعكس توسط واحد بانکي برونمرزي
تابع ضوابط و مقررات ارزي كشور خواهد بود.
ماده  -24واحد بانكي برونمرزي بايد در تابلوي خود عبارت "با مجوز رسمي بانك مركزي جمهدوري اسدالمي
ايران" را ذكر نموده و در تمامي سربرگهاي خود ،شماره و تاريخ اجازهنامه فعاليت خود را درج نمايد.
ماده  -25ساعت كار واحد بانكي برونمرزي توسط سازمان تعيين ميگردد.
فصل پنجم ـ نظارت بر واحد بانکي برونمرزي

ماده  -26واحد بانکي برون مرزي موظف به رعايت تمامي قوانين و مقررات پولي و بانکي ناظر بر منداطق آزاد،
مااد اساسنامه مصوب و بخشنامه ها و دستورهاي بانک مرکزي كه در چارچوب قوانين و مقدررات صدادر
ميشود ،ميباشد.

ماده  -27تشخيص موارد تخلف از مااد اين دستورالعمل و ساير قوانين و مقررات پولي و بانکي بدا باندک
مرکزي است .با متخلاين مطابق قوانين و مقررات ازجمله اعمال موارد ذيل رفتار ميشود.
 -27-1اخطار کتبي؛
 -27-2دستور کتبي براي توقف و يا رفع موارد تخلف و انجدام اقددامات اصدالحي در چدارچوب
برنامه زماني مورد تأييد بانک مرکزي؛
 -27-3دستور تهيه صورت هاي مالي در مقاطع زماني مورد نظر بانک مرکزي و تهيه گدزارش
حسابرسي؛
 -27-4تشديد الزامات احتياطي؛
 -27-5سلب صالحيت حرفهاي دارندگان سمت مديريتي در واحد بانکي برونمرزي؛
 -27-6ممنوع کردن يا ايجاد محدوديت براي واحد بدانکي بدرونمدرزي در انجدام بعضدي از
فعاليتها و عمليات بانکي؛
 -27-7انتصاب مدير موقت يا ناظر مقيم براي حصدول اطميندان از حسدن اجدراي اقددامات
اصالحي مقرر از سوي بانک مرکزي؛
 -27-8لغو اجازهنامه تأسيس؛
تبصره 1ـ بانک مرکزي ميتواند برحسب ميزان اهميت تخلف و دفعات تکرار ،يک يا چند مورد از
اقدامات نظارتي فوق را پس از طي مراحل قانوني به مورد اجرا گذارد.
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تبصره 2ـ در صورت سلب صالحيت حرفهاي دارندگان سمت مديريتي در واحد بانکي برونمرزي،
فرد ذيربط عزل شده تلقي مي گردد .ادامه تصدي اين افراد در حکم دخل و تصرف غيرقانوني در
وجوه و اموال عمومي محسوب ميشود.
تبصره 3ـ حقوق و مزاياي مدير موقت يا ناظر مقيم ،با نظر بانک مرکزي تعيين و توسط واحد بانکي
برونمرزي پرداخت خواهد شد.
تبصره 4ـ حيطه وظايف و مسئوليتها و اختيارات مدير موقت و ناظر مقيم ،توسط بانک مرکزي تعيين
خواهد شد.

تبصره  5ـ واحد بانکي برونمرزي که اجازهنامه تأسديس آن لغدو مديشدود ،از تداريخ الغداج اجدازه
تأسيس ،منحل شده و تا خاتمه تصايه و آگهي آن .طبق دستور بانک مرکزي عمل مينمايد.
فصل ششم  -ساير

ماده  -28واحد بانکي برونمرزي در مواردي که در اين دستورالعمل ذکر نشده است از جمله در خصدوص
مقوالتي چون انحالل ،ورشکستگي و تصايه ،تابع قوانين و مقررات جاري از جملده قدانون چگدونگي

اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسالمي ايران ،قانون پولي و بانکي کشدور ،قدانون تجدارت،
قانون مبارزه با پولشويي ،قانون برنامههاي پنجساله توسعه جمهوري اسالمي ايران ،آييننامه اجرايي
عمليات پولي و بانکي در مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسالمي ايران ،آييننامده نحدوه تأسديس و
اداره مؤسسات اعتباري غيردولتي ،دستورالعمل اجرايي نحوه تأسيس ،فعاليت ،نظارت و تعطيلدي شدعب

بانکهاي خارجي در ايران و ساير قوانين و مقررات مربوط و همچنين اساسنامه مصوب خود ميباشد.
کليه مقررات و مصوبات قبلي شوراي پول و اعتبار ناظر بدر بانکدداري بدرونمدرزي مغداير بدا ايدن
دستورالعمل ،از تاريخ اجراي اين دستورالعمل ملغياألثر ميشود.
"اصالحيه دستورالعمل اجرايي ناظر بر تأسـيس ،فعاليـت ،نظـارت و انحـالل واحـدهاي بـانکي

برون مرزي در مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسالمي ايـران" در  28مداده و  10تبصدره در
يکهزار و دويست و هشتاد و هاتمين جلسه مورخ  1398/11/01شوراي پول و اعتبار تصويب
شد و از تاريخ ابالغ ،الزماالجرا است.
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