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ﺑﺎ ﺳﻼﻡ؛
ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﴼ ،ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺫﻳﻞ ﺑﻨﺪ ) (٢-٧ﻭ ﻣــﺎﺩﻩ )» (١٢ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣــﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳــﻲ ﻧﺤــﻮﻩ ﺗﺄﺳــﻴﺲ ،ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ ،ﻧﻈــﺎﺭﺕ ﻭ
ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏﻫــﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧــﻲ ﺩﺭ ﺧــﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﮐﺸــﻮﺭ« ﻣﺼــﻮﺏ ﻳــﮏﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﻳﮏﺻــﺪ ﻭ ﺑﻴﺴــﺖ ﻭ ﺳــﻮﻣﻴﻦ ﺟﻠﺴــﻪ ﻣــﻮﺭﺥ
 ١٣٨٩/١٢/١٧ﺷﻮﺭﺍﻱ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ،ﺍﺑﻼﻏﻲ ﻃﻲ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ٩٠/١٣٨٥٣ﻣﻮﺭﺥ » ،١٣٩٠/١/٢٥ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻳــﻲ
ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺄﺳﻴﺲ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ،ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ« ﻣﺼﻮﺏ ﻳﮏ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻭ ﺷﺼﺘﻤﻴﻦ ﺟﻠﺴــﻪ
ﻣﻮﺭﺥ  ١٣٩٧/٠٧/٢٤ﺷﻮﺭﺍﻱ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ،ﺍﺑﻼﻏﻲ ﻃﻲ ﺑﺨﺸــﻨﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  ٩٧/٢٩١٧٢٩ﻣــﻮﺭﺥ  ،١٣٩٧/٨/٢١ﺑﻨــﺪ )(٩-٤
»ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺄﺳﻴﺲ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ،ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺍﻧﺤﻼﻝ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﻱ ﻓﺮﻋــﻲ ﺩﺭ ﺧــﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﮐﺸــﻮﺭ« ﻣﺼــﻮﺏ ﺟﻠﺴــﻪ ﻣــﻮﺭﺥ
 ١٣٩٠/٥/٢٥ﺷﻮﺭﺍﻱ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ،ﺍﺑﻼﻏﻲ ﻃﻲ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ٩٠/١٤٦٤٠٥ﻣﻮﺭﺥ  ،١٣٩٠/٦/٢٤ﻣــﺎﺩﻩ )» (٣١ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣــﻪ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﭘﻮﻟﻲ ﻭ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﺗﺠﺎﺭﻱ – ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ« ﻣﺼﻮﺏ ﺟﻠﺴــﻪ ﻣــﻮﺭﺥ ١٣٧٨/٩/٩
ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺫﻳﻞ ﻣﺎﺩﻩ )» (٩٤ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﭘﻮﻟﻲ ﻭ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﺗﺠﺎﺭﻱ – ﺻــﻨﻌﺘﻲ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ« ﻣﺼﻮﺏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮﺭﺥ  ١٣٧٩/٦/١٣ﺷﻮﺭﺍﻱ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ،ﺍﺑﻼﻏﻲ ﻃﻲ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻧــﺖ٣٦٣٤/
ـﺎﺭﻱ ﺩﺭ
ـﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒـ
ـﻪﻱ ﻣﺆﺳﺴـ
ﻣﻮﺭﺥ » ،١٣٧٩/٦/٢٩ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺗﺼﺪﻱ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺗﺎﺑﻌـ

ﺩﺍﺧﻞ ﻳﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺷﻌﺐ ﻳﺎ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﻱ ﺧــﺎﺭﺟﻲ ﺩﺭ ﺍﻳــﺮﺍﻥ« ﻣﺼــﻮﺏ ﭼﻬــﺎﺭﻣﻴﻦ ﺟﻠﺴــﻪ ﻣــﻮﺭﺥ ۱۳۹۹/۲/۲۲
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﭘﻴﻮﺳــﺖ ﺑــﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﺤﻀــﺎﺭ ﻭ
ﺻﺪﻭﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺍﻳﻔﺎﺩ ﻣﻲﺷﻮﺩ .ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑــﻪ ﻭﺍﺣــﺪﻫﺎﻱ ﺫﻱﺭﺑــﻂ ،ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ
ﭘﺲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺼﺪﻱ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺁﻥ ﺑﺎﻧﮏ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﻳﺎ ﻣﻨــﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩ
ﺗﺠﺎﺭﻱ – ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﺷﻮﺩ/۴۷۶۳۷۶۸/.ﻫ
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بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

مديريت کل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
اداره مطالعات و مقررات بانکي

مقررات ناظر بر تأييد صالحيت داوطلبان
تصدي سمت مديريتي در واحدهاي تابعهي
مؤسسات اعتباري در داخل يا خارج از کشور
و شعب يا دفاتر نمايندگي بانکهاي خارجي
در ايران

ارديبهشت ماه 1399

مقدمه

به منظور تجميع و تنقيح مقررات ناظر بر تأييد صالحيت داوطلبان تصدي سممت ممديريي در واحمدااي تابعمه
مؤسسات اعيباري در داخل يا خارج از کشور و شعب يا دفاتر نمايندگ بانکااي خارج

در ايران« ،مقررات نااظر بار

تأييد صالحيت داوطلبان تصدي سمت مديريتي در واحدهاي تابعهي مؤسسات اعتباري در داخل يا خارج از کشور و شعب ياا دفااتر

نمايندگي بانکهاي خارجي در ايران» که از اين پس به اخيصار «مقررات» ناميده م شود ،به شرح زير تدوين م گردد:

فصل اول– مستندات قانوني و تعاريف

ماده  -1مستندات:
 -1 -1تبصره ذيل بند ( )2-7و ماده (« )12آييننامه اجرايي نحوه تأسيس ،فعاليت ،نظارت و تعطيلي شعب بانکهااي

ايراني در خارج از کشور» مصوب يکازار و يکصمد و بيسمت و سمومين جلسمه ممور 1389/12/17
شوراي پول و اعيبار؛
 -2 -1ماده (« )6آييننامه اجرايي نحوه تأسيس و عمليات شعب بانکهاي خارجي در اياران» مصموب جلسمه ممور
 1387/12/28ايأت وزيران و «دستورالعمل اجرايي نحوه تأسيس ،فعاليت ،نظارت و تعطيلي شعب بانکهااي

خارجي در ايران» مصوب يکهزار و دويست و شصميمين جلسمه ممور  1397/07/24شموراي پمول و
اعيبار؛
 -3 -1بند (« )9-4آييننامه اجرايي نحوه تأسيس ،فعاليت ،نظارت و انحالل بانکهااي فرعاي در خاارج از اياران»

مصوب جلسه مور  1390/5/25شوراي پول و اعيبار؛
 -4 -1ماده (« )31آييننامه اجرايي عمليات پولي و بانکي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اساالمي اياران»

مصوب جلسه مور  1378/9/9ايأت وزيران؛
 -5 -1تبصره ذيل ماده (« )94دستورالعمل اجرايي عمليات پولي و بانکي در مناطق آزاد تجاري – صانعتي جمهاوري

اسالمي ايران» مصوب جلسه مور  1379/6/13شوراي پول و اعيبار.
ماده  -2تعاريف:

گسيره تعاريف ارايهشده در اين ماده محدود به اين مقررات است:
 -1 -2بانک مرکزي :بانک مرکزي جمهوري اسالم ايران؛
 -2 -2مناطق آزاد :مناطق آزاد تجاري – صنعي جمهوري اسالم ايران؛
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 -3 -2مؤسسه اعتباري :بانک يا مؤسسه اعيباري غيربانک که به موجب قانون و يما بما مجموز بانمک مرکمزي
تأسيس شده و تحت نظارت بانک مرکزي قرار دارد.
 -4 -2واحد تابعه :بانک فرع  ،دفير نمايندگ  ،شعبه مؤسسه اعيباري در خارج از کشور و مناطق آزاد و شعب
يا دفاتر نمايندگ بانک خارج در ايران؛
 -5 -2کميته :کمييه احراز صالحيت داوطلبان تصدي سمت مديريي در واحدااي تابعه؛
 -6 -2دبيرخانه :دبيرخانه کمييه احراز صالحيت داوطلبان تصدي سمت مديريي در واحدااي تابعه؛
 -7 -2سمت مديريتي :عضو ايأت مديره ،مديرعامل و قائم مقام مديرعامل بانک فرعم  ،رييس/سرپرسمت،
معاون و رييس دايره شعبه ،رييس دفير نمايندگ  ،معاملهگر ارزي؛
 -8 -2متقاضي :مؤسسه اعيباري/بانک خارج است كه تقاضماي تأييمد صمالحيت داوطلمب تصمدي سممت
مديريي در واحدااي تابعه خود را به بانک مرکزي ارايه م داد؛
 -9 -2داوطلب :شخص حقيق است كه توسط ميقاض جهت تصدي سمت مديريي در واحد تابعه خود بمه
بانک مرکزي معرف م شود؛
 -10 -2تأييديه صالحيت :اجازهنامه بانک مرکزي مبن بر موافقت با تصدي سمت مديريي داوطلبان در واحمد
تابعه ميقاض پس از احراز شرايط عموم و تخصص وي براساس مفاد اين مقررات.
فصل دوم – کليات و شرايط عمومي

ماده  -3تصدي ،تمديد و تصدي مجدد سمت مديريي در واحدااي تابعه ميقاض به اسيثنای شعبه مناطق آزاد ،منوط
به داشين تأييديه صالحيت م باشد.
ماده  -4تأييد صالحيت آن دسيه از داوطلبان که جزو اتباع غيرايران بوده و ساکن در ايران نم باشند ،مشمول احکام
مندرج در اين مقررات نبوده و تابع ضوابط و مقررات کشور ميزبان م باشد.
ماده  -5دفير نمايندگ بانک خارج در ايران غير از مناطق آزاد (سرزمين اصمل ) از شممول ايمن مقمررات مسميثن
م باشد.
ماده  -6صدور تأييديه صالحيت داوطلب منوط به برخورداري وي از شرايط عموم زير م باشد:
 -1 -6داشين حداقل مدرک تحصيل کارشناس ؛
 -2 -6دارا بودن حسن شهرت و امانيداري با تأييد حوزهي حراست بانک مرکزي؛
 -3 -6نداشين سابقه محکوميتااي قطع کيفري موضوع بند الف ماده ( )35قانون پول و بانک کشور؛
 -4 -6تأييديه صالحيت فردي داوطلب توسط حوزهي حراست بانک مرکزي؛
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 -5 -6عدم اشيغال امزمان در وزارتخانهاا ،مؤسسات و شرکتااي دولي و مؤسسات و نهادااي عموم
غيردولي ؛
 -6 -6نداشين سابقه چک برگشي رفع سوءاثر نشده در شبکه بانک کشور؛
 -7 -6نداشين بدا غيرجاري به مؤسسات اعيباري و ساير نهادااي پول فعال نظير شرکتااي واسمااري
(ليزينگ) ،صندوقااي قرضالحسنه و شرکتااي تعاون اعيبار که داراي مجوز فعاليت از بانک مرکزي
م باشند؛
 -8 -6نداشين سهم يا سمت در ساير مؤسسات اعيباري مگر با اجازه بانک مرکزي؛

 -9 -6اقامت مديران شعبه بانک خارج در ايران و نداشين منع قانون از لحاظ اقامت و انجام عمليمات و
فعاليتااي بانک در ايران1؛
 -10 -6داشين تابعيت ايران براي حداقل يک نفر از مديران شعبه بانک خارج در ايران2؛
 -11 -6دارابودن تأييديه ايأت مديره بانک خارج مبن بر عدم وجود سوءسابقه مال برای داوطلب تصمدی
سمت مديرييی در شعبه بانک خارجی در ايران3؛
 -12 -6نداشين منع تصدي عضويت در ايأت مديره مؤسسات اعيباري ناش از محکوميت قطعم در ايمأت
انيظام بانکاا برای داوطلب تصدی سمت مديرييی در شعبه بانک خارجی در ايران4؛
ماده  -7تأييديه صالحيت صادره مخيص سمت مورد تقاضا در واحد تابعه مربوط بوده و مدت اعيبار آن حمداکثر سمه
سال از تاريخ صدور م باشد.
فصل سوم – شرايط تخصصي
بخش اول  -تصدي سمت مديريتي در شعبه بانک ايراني در خارج از کشور

ماده  -8داوطلب تصدي سمت مديريي بايد از شرايط تخصص ذيل برخوردار باشد:

 -1 -8براي تصدي سمت رييس/سرپرست شعبه ،حداقل ده سال سابقه کار در امور ارزي و يما بينالململ
بانک که بايد حداقل پنج سال آن در سمت رييس يا معاون شعبه يا رييس دايمره در شمعبه بموده
باشد؛
1

 -موضوع مصوبه يکهزار و دويست و شصيمين جلسه مور  1397/07/24شوراي پول و اعيبار.

2

 -موضوع مصوبه يکهزار و دويست و شصيمين جلسه مور  1397/07/24شوراي پول و اعيبار.

3

 -موضوع مصوبه يکهزار و دويست و شصيمين جلسه مور  1397/07/24شوراي پول و اعيبار.

4
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 -2 -8براي تصدي سمت معاون شعبه ،حداقل اشت سال سابقه کار در امور ارزي و يا بينالملل بانک که
بايد حداقل سه سال آن در سمت رييس يا معاون شعبه يا رييس دايره در شعبه بوده

باشد؛

 -3 -8براي تصدي سمت رييس دايره شعبه ،حداقل پنج سال سابقه کار در امور ارزي و يا بينالملل بانک
که بايد حداقل يک سال آن در سمت رييس يا معاون شعبه يا رييس دايره در شعبه بوده

باشد؛

 -4 -8دارا بودن حداقل نمره  5/5از آزمون  IELTSيا نمرات معادل از آزمونااي  TOEFLو  TOLIMOيا
کسب حدنصاب الزم در مصاحبه انجام شده به زبان انگليس در جلسه کمييه؛
 -5 -8کسب حدنصاب الزم در مصاحبه تخصص کمييه.
تبصره -در شرايط خاص و بنا به تشخيص کمييه ،تسلط نسب داوطلب به زبان رسم کشور مقصمد قابمل پمرير
م باشد.
بخش دوم – تصدي سمت مديريتي در شعبه بانک خارجي در ايران

ماده  -9داوطلب تصدي سمت رييس يا معاون رييس شعبه بانک خارج در ايمران بايمد از شمرايط تخصصم ذيمل
برخوردار باشد:
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 -1 -9دارا بودن دانشنامه کارشناس يا باالتر در رشيهااي مرتبط به تشخيص کمييه؛
 -2 -9دارا بودن حداقل پنج سال سابقه کار در سطح مديريت امور بانک ؛
 -3 -9تسلط به زبان فارس براي حداقل يک از مديران شعبه؛
 -4 -9آشناي با اصول و مبان عمليات بانک ايران؛
 -5 -9کسب حدنصاب الزم در مصاحبه تخصص کمييه.
بخش سوم – تصدي سمت مديريت در دفتر نمايندگي مؤسسه اعتباري ايراني در خارج ازکشور

ماده  -10داوطلب تصدي سمت رييس دفير نمايندگ مؤسسه اعيباري ايران در خارج از کشور بايد داراي شرايط
تخصص ذيل باشد:
 -1 -10داشين حداقل ده سال سابقه کار بانک که حداقل پنج سال آن در امور ارزي و يا بينالملل بوده باشد؛
 -2 -10داشين حداقل دو سال سابقه کار در دفاتر نمايندگ ؛
 -3 -10دارا بودن حداقل نمره  5/5از آزمون  IELTSيا نمرات معادل از آزمونااي  TOEFLو  TOLIMOيا
کسب حدنصاب الزم در مصاحبه انجام شده به زبان انگليس در جلسه کمييه.
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تبصره -در شرايط خاص و بنا به تشخيص کمييه ،تسلط نسب داوطلب به زبان رسم کشور مقصمد قابمل پمرير
م باشد.
بخش چهارم – تصدي سمت مديريتي در واحد تابعهي متقاضي در مناطق آزاد

ماده  -11احراز و تأييد صالحيت داوطلبان تصدي سمتااي رئيس شعبه ريال  ،شعبه ارزي ،شعبه ريال  -ارزي و
معاملهگر ارزي مؤسسه اعيباري در مناطق آزاد (تجاري -صنعي ) در صورت برخورداري از حداقل شرايط
ذيل ،به ايأت مديره مؤسسه اعيباري تفويض م گردد:
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 -1 -11رئيس شعبه ارزي و رئيس شعبه ريال  -ارزي ،بايد حائز شرايط زير باشد:
 -1 -1- 11حداقل  10سال سابقه کار بانک که حداقل  5سال آن در سمت معاون شعبه و يا باالتر بوده
باشد؛
 -2 -1- 11حداقل  3سال سابقه کار بانک در امور ارزي و داشين شناخت کاف از عمليات و معامالت
ارزي؛
 -3 -1- 11تسلط نسب به زبان انگليس .
 -2 -11رئيس شعبه ريال بايد حداقل  10سال سابقه کار بانک داشيه باشد که حداقل  5سال آن در
سمت معاون شعبه و يا باالتر بوده باشد؛
 -3 -11معاملهگر ارزي بايد حائز شرايط زير باشد:
 -1 -3- 11حداقل  3سال سابقه کار بانک در امور ارزي و داشين شناخت کاف از عمليات و معامالت
ارزي؛
 -2 -3- 11تسلط نسب به زبان انگليس .
تبصره-ارگونه انيصاب رؤساي شعب در مناطق آزاد (تجاري-صنعي ) و معاملهگران ارزي و نيز تغييرات آت بايد به
اطالع بانک مرکزي برسد.
ماده  -12داوطلب تصدي سمت رييس دفير نمايندگ بانک خارج در مناطق آزاد بايد داراي شرايط تخصص ذيل
باشد:
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 -1 -12داشين حداقل ده سال سابقه کار بانک ؛

 - 6موضوع مصوبه جلسه مور  1398/9/17کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعيباري.
 - 7موضوع مصوبه جلسه مور  1398/9/17کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعيباري .
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 -2 -12داشين حداقل دو سال سابقه کار در دفاتر نمايندگ ؛
 -3 -12آشناي با قوانين و مقررات حاکم بر مناطق آزاد؛
 -4 -12تسلط به زبان انگليس .
ماده  -13تأييد صالحيت داوطلب تصدي سمت فوق ،بدون انجام مصاحبه تخصص و صرفًا از طريق بررس صحت و
اعيبار مدارک و مسيندات ارسال توسط کمييه صورت م پريرد.
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فصل چهارم – بانک فرعي

ماده  -14داوطلب تصدي سمتااي مديريي (اعضاي ايأت مديره ،مديرعامل و قائممقام مديرعامل) در بانک فرع
در خارج از کشور بايد عالوه بر احراز شرايط عموم و تخصص موضوع «دسيورالعمل نحوهي احراز و سلب
صالحيت حرفهاي مديران مؤسسات اعيباري» ،داراي شرايط زير باشد:
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 -1 -14حداقل ده سال سابقه کار بانک در امور ارزي و يا بينالملل براي ممديرعامل ،قائممقمام ممديرعامل و
اکثريت اعضاي ايأت مديره؛
 -2 -14دارا بودن حداقل نمره  5/5از آزمون  IELTSيا نمرات معادل از آزمونااي  TOEFLو .TOLIMO
ماده  -15ميقاض موظف است مشخصات فردي ،سوابق تحصيل  ،سوابق کاري و ساير تخصصااي داوطلب را در
چارچوب که دبيرخانه تعيين م کند ،به دبيرخانه اعالم نمايد.
ماده  -16ترتيبات رسيدگ به احراز صالحيت داوطلبان تصدي سمتااي مديريي در بانک فرع در خارج از کشور
تابع ضوابط «دسيورالعمل نحوهي احراز و سلب صالحيت حرفهاي مديران مؤسسات اعيباري» م باشد.
فصل پنجم– ترتيبات رسيدگي
بخش اول – ارسال مدارک و مستندات

ماده  -17ميقاض بايد حسب مورد ،مدارک و مسيندات ذيل در خصوص داوطلب را به دبيرخانه ارسال دارد:
 -1 -17معرف نامه ميقاض حاوي مشخصات ،ميزان تحصيالت و تخصصااي داوطلب به انضمام اطالعمات
مربوط به سوابق کاري و سمتااي قبل وي در چارچوب که دبيرخانه تعيين خوااد نمود؛
 -2 -17تأييديه صالحيت مال و حسن شهرت داوطلب که به امضاي مديرعامل يما بماالترين مقمام مؤسسمه
اعيباري ذيربط رسيده باشد به ترتيب که دبيرخانه تعيين خوااد نمود؛

 - 8موضوع مصوبه جلسه مور  1398/9/17کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعيباري.
 - 9موضوع مصوبه يکهزار و يکصد و بيست و اشيمين جلسه مور  1390/5/25شوراي پول و اعيبار.
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 -3 -17تصوير آخرين مدرک تحصيل داوطلب؛
 -4 -17اصل گواا عدم سوءپيشينه کيفري داوطلب؛
 -5 -17تصوير مسيندات سوابق کار بانك داوطلب؛
 -6 -17تصوير مدارک مربوط به دورهااي آموزش گررانده شده مرتبط با كار يا تحصيالت داوطلب.
بخش دوم  -دبيرخانه

ماده  -18اداره مجوزااي بانک بانک مرکزي ،دبيرخانه کمييه احراز صالحيت داوطلبان م باشد.
ماده  -19دبيرخانه ،فرم مشخصات و مدارک و مسيندات ارسال از سوي ميقاض را پس از وصول ،بررس نموده و:
الف) چنانچه فرم مشخصات و مدارک و مسيندات ارسال  ،ناقص يما نشمانگر عمدم وجمود شمرايط عمموم
داوطلب باشد ،مراتب را ظرف پانزده روز کاري از تاريخ وصول ،به ميقاض کيبًا اعالم م نمايد .در صورت کمه
ميقاض ظرف ده روز کاري از تاريخ صدور نامه مرکور ،نسبت به تکميل و ارسمال مجمدد ممدارک الزم اقمدام
ننموده يا مجددًا مدارک ناقص ارسال کند ،درخواست وي کأنلميکن تلق م گردد.
ب) در صورت کامل بودن فرم مشخصات و مدارک و مسيندات ارسال  ،دبيرخانه اسيعالمات الزم را از مراجمع
ذيصالح مربوط انجام داده و در صورت که مراجع پيشگفيه مخالفي از حيمث صمالحيت عمموم داوطلمب
نداشيه باشند ،پس از اعالم نظر کيب مراجع مزبور ،حسب مورد نسبت به صدور تأييديه صالحيت و يا دعوت
از اعضاي کمييه و تشکيل جلسه مصاحبه تخصص اقدام خوااد نمود.
ماده  -20دبيرخانه بايد پس از وصول نظر کيب مراجع موضوع بند «ب» ماده ( ،)19ضمن ارسال دعوتنامه به نشان
ميقاض  ،تاريخ ،ساعت و آدرس دقيق محل تشکيل جلسه را اعالم نمايد.
ماده  -21ميقاض موظف است ارگونه تغيير در وضعيت و شرايط داوطلبان را بالفاصله به دبيرخانه اطالع داد.

بخش سوم  -کميته
ت داوطلب از طريق بررس مسيندات و مدارک ارسال و يا انجام مصاحبه
ماده  -22به منظور احراز و تشخيص صالحي ِ
تخصص  ،کمييهاي با عنوان «کميته احراز صالحيت داوطلبان» در بانک مرکزي تشکيل م شود.
ماده  -23ترکيب اعضاي کمييه به شرح زير م باشد:
 -1 -23مديرکل مقررات ،مجوزااي بانک و مبارزه با پولشوي به عنوان رييس کمييه؛
 -2 -23مدير اداره مجوزااي بانک ؛
 -3 -23مدير اداره نظارت بر بانکاا و مؤسسات اعيباري ( )1يا ( )2حسب مورد؛
 -4 -23مدير اداره عمليات ارزي؛
 -5 -23مدير اداره مبارزه با پولشوي و تأمين مالی تروريسم؛
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 -6 -23مدير اداره بررسیاای حقوقی؛
 -7 -23مدير اداره بررس اا و سياستاای اقيصادی.
ماده  -24جلسات کمييه با حضور رييس کمييه و در غياب ايشان نايب رييس اول و يا نايب رييس دوم و حداقل چهار
عضو ديگر رسميت م يابد .تصميمات ميخره با اکثريت بيش از نصف آراي حاضرين معيبر است.
ماده  -25يک از معاونان اداره مجوزااي بانک جهت انجام امور دبيرخانهاي بدون حق رأي در جلسات کمييه شرکت
م نمايد.
ماده  -26چنانچه کمييه ،صالحيت داوطلب را تأييد نمايد ،مراتب جهت أخر تأييديه معاون نظارت بانک مرکزي ارسال
م گردد .در صورت تأييد معاون نظارت بانک مرکزي ،دبيرخانه اقدام به ارسال تأييديه صالحيت داوطلب به
ميقاض م نمايد.
ماده  -27در صورت که صالحيت داوطلب مورد تأييد قرار نگيرد ،دبيرخانه مراتب را به ميقاض اعالم م نمايد.
فصل ششم – ضمانت اجرا و مجازات

ماده  -28در صورت حصول شرايط ذيل ،دارنده سمت مديريي يا ساير امور در واحد تابعه ،فاقد صالحيت تلق شده و
ادامه فعاليت وي ممنوع م باشد:
 -1 -28پس از اخر تأييديه صالحيت ،ار يک از شرايط عموم مقرر در اين مقررات را از دست بداد؛
 -2 -28براي اخر تأييديه صالحيت ،اطالعات کرب ارايه نموده و يا برخ اطالعات را کيمان کرده باشد.
ماده  -29ارگاه کمييه احراز نمايد که دارندگان سمت مديريي فاقد شرايط الزم شدهاند ،دارندگان سمت مديريي از
سمت خود منعزل بوده و مراتب به ميقاض مربوط اعالم م گردد .در اين صورت ،ميقاض مکلف به معرف
داوطلب ديگري حداکثر ظرف پانزده روز کاري براي ط

مراحل تأييد صالحيت به منظور تصدي سمت

مديريي م باشد.
ماده  -30تخط از مفاد اين دسيورالعمل موجب اعمال مجازاتااي مقرر در ماده ( )14قانون برنامه پنجساله ششم
توسعه ،ماده ( )44قانون پول و بانک کشور و ساير قوانين و مقررات ذيربط م شود.
فصل هفتم – موارد منسوخ

ماده  -31از تاريخ تصويب اين مقررات ،ضوابط زير ملغ م باشد:
« -1 -31دسيورالعمل تشخيص کفايت و صالحيت تصدي سمت در واحدااي بانک خارج از کشور» مصموب
 1385/6/11ايأت عامل؛
 -2 -31مفاد بند « – 2نيمروي انسمان » و قسممت ذيمل بنمد « -3تجهيمزات» بخشمنامه ممب 654/ممور
1383/5/6؛
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 -3 -31مفاد بند  15تا  27بخشنامه مب 1013/مور 1380/9/21؛
 -4 -31مفاد بند  2بخشنامه مب 986/مور 1380/9/14؛
 -5 -31بخشنامه مب 871/مور 1383/6/14؛
 -6 -31بند  5بخشنامه مب 720/مور  )1380/7/8در خصوص معاون ارزي شعبه در مناطق آزاد؛
 -7 -31مصوبه اولين جلسه مور  1396/02/3کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعيبماري در خصموص
«اصالح مقررات ناظر بر تأييد صالحيت داوطلبان تصدي سمت مديريي در واحدااي تابعمه مؤسسمات
اعيباري در داخل يا خارج از کشور و شعب يا دفاتر نمايندگ بانکااي خارج در ايران»؛
 -8 -31ساير مقررات مغاير.
« مقررات ناظر بر تأييد صالحيت داوطلبان تصدي سمت مديريتي در واحدهاي تابعهي مؤسسات اعتباري در داخل يا خارج

از کشور و شعب يا دفاتر نمايندگي بانکهاي خارجي در ايران » در  31ماده و  3تبصره ،در چهارمين جلسه کميسيون مقررات
و نظارت مؤسسات اعيباري مور  1399/2/22به تصويب رسيد.
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