
 

 

 

 
 

 

 بانک و  دولتي پست هاي دولتي، غيردولتي، شرکت  مديران عامل محترم کليه بانک جهت اطالع 

 .موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد

 

 با سالم

ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي   قانون برنامه پنج٨٧تراماً؛ در اجراي تکليف مقرر در ماده اح

ايران مبني بر لزوم تعيين سقف سهم مشارکت طرف خارجي از تاسيس بانک مشترک ايرانـي و خـارجي    

مقررات ناظر بر مشارکت اشخاص     "توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران، بدينوسيله به پيوسـت           

 ٢٥/٥/١٣٩٠مصوب يکهزار و يکصد و بيـست و هـشتمين جلـسه مـورخ               " ها  خارجي در سرمايه بانک   

 .شود شوراي پول و اعتبار جهت استحضار ايفاد مي

خواهشمند است دستور فرماييد، مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذيربط ابالغ و بر حسن                

  ٩٣٣٤٢١ /.اجراي آن نظارت به عمل آيد

 

 مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي کل مديريت

 اداره مطالعات و مقررات بانكي

 اکبر عابديني آزاد                                    علي اميرحسين امين

٣٨٣١-٥                                                    ٣٢١٥ -٠٢ 

 

 

 

 

 

 

 ١٤٦٤١٠/٩٠  

 ٢٤/٠٦/١٣٩٠  
 دارد 



 

 
 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

 

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ١٣٩٠ماه  مرداد 

 

 

 مقررات ناظر بر مشارکت 

 ها اشخاص خارجي در سرمايه بانک



 

 بسمه تعالي
 

 

 »ها مقررات ناظر بر مشارکت اشخاص خارجي در سرمايه بانک« 

 

 سـاله پـنجم توسـعه جمهـوري اسـالمي ايـران،       ن برنامه پنجقانو ٨٧ماده  پول و اعتبار به استناد يشورا

 .را به شرح ذيل تصويب نمود "ها مقررات ناظر بر مشارکت اشخاص خارجي در سرمايه بانک"

 

 تعاريف -بخش اول 

 :روند کار مي جاي عبارات مربوط به ، عناوين ذيل بهمقرراتدر اين  -١ماده 

 ؛جمهوري اسالمي ايران: ايران -١-١

  ؛بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران :بانک مرکزي -٢-١

 ؛که در داخل ايران به ثبت رسيده باشد غيردولتي بانک: بانک -٣-١

 ؛که در خارج از ايران به ثبت رسيده است يبانک: بانک خارجي -٤-١

 ؛که تابعيت ايران را نداشته باشدشخص حقيقي : اتباع خارجي -٥-١

  ؛اند حقوقي هستند که در خارج از ايران به ثبت رسيده اشخاص: اشخاص حقوقي خارجي -٦-١

هـا   درصد سهام آن ٥٠هستند که بيش از حقوقي اشخاصي : دولتي اشخاص حقوقي خارجي -٧-١

 ؛استهاي خارجي  به طور مستقيم در تملک دولت

اشخاص  و همچنين اند اشخاص حقوقي که در ايران به ثبت رسيده: اشخاص حقوقي ايراني -٨-١

 ؛ها متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني باشد درصد سهام آن ٥١قي خارجي که حداقل حقو

 

 کليات -بخش دوم

در  تاسـيس بانـک   در، در چارچوب اين مقرراتتوانند  مياتباع خارجي و اشخاص حقوقي خارجي  -٢ماده 

 .کنندرا خريداري موجود هاي  و يا سهام بانکايران مشارکت نمايند 

همچنـين   ودولتـي  خـارجي  هاي خارجي يـا اشـخاص حقـوقي     دولتها توسط  يد سهام بانکخر -٣ماده 

 .ممنوع استبانک در ايران در تاسيس ها  آنمشارکت 

در تاسيس بانک در ايران ها  آنمشارکت هاي خارجي و همچنين  ها توسط بانک خريد سهام بانک -٤ماده 

 .باشد اييد بانک مرکزي ميو ت ذيربطمنوط به موافقت مقام نظارت بانکي کشور 



 

سـهام خـود را بـه اتبـاع خـارجي يـا       بدون اخذ موافقت قبلي بانک مرکـزي،  توانند  ها نمي بانک -٥ماده 

 .خارجي واگذار نماينداشخاص حقوقي 

موضـوع بنـد    ،طرف خـارجي با مشارکت دولت جمهوري اسالمي ايران و اي  تاسيس بانک توسعه -٦ماده 

ون الحاق يک تبصره به قانون اصالح مـوادي از قـانون برنامـه چهـارم     ماده واحده قانذيل "يک 

هاي کلـي اصـل    ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و اجراي سياست توسعه اقتصادي

مشمول ضوابط خاص خود بوده و از شمول اين مقـررات مسـتثني    "قانون اساسيچهل و چهارم 

 .باشد مي

 

 ها جي در سرمايه بانکرمشارکت اشخاص خا سهم -سومبخش 

و همچنـين  اتباع خارجي و اشخاص حقوقي خـارجي  توسط  هاي موجود بانکتملک سهام  سقف -٧ماده 

 :شود به شرح ذيل تعيين ميدر تاسيس بانک در ايران، ها  حداکثر ميزان مشارکت آن

يس کل و تاييد رئ درصد سهام، منوط به موافقت کميسيون اعتباري بانک مرکزي ٤٠تا سقف  -١

 ؛بانک مرکزي

، تصويب هيات عامل درصد سهام، بنا به موافقت کميسيون اعتباري بانک مرکزي ٤٠بيش از  -٢

 و تاييد رئيس کل بانک مرکزي؛بانک مرکزي 

 

  ها سهام بانک مشارکت درشرايط عمومي اشخاص خارجي متقاضي  -بخش چهارم

يـا خريـد   و  رکت در تاسيس بانک در ايراناتباع خارجي و اشخاص حقوقي خارجي متقاضي مشا -٨ماده 

 :نديه نماياراشرايط ذيل از  دال بر برخورداری يا تعهداتي  مدارک بايد ،هاي موجود سهام بانک

 .اشنداي ب مالي و حرفهو توانمندي حسن شهرت  داراي -الف

 .باشندسابقه محکوميت کيفري موثر فاقد  -ب

 .اشدها از نظر منشٱ شفاف ب آن الشرکه سهم -پ

هـاي   و يا خريـد سـهام بانـک    در ايران تاسيس بانک مشارکت در متقاضيطرف خارجي  هچچنان -٩ماده 

يك نسخه از اساسنامه و ترازنامه و حسـاب عملکـرد    است ، مكلفحقوقي باشد شخصموجود، 

اي مشتمل بر اسـامي   اظهارنامه  زيان حسابرسي شده خود در سه سال گذشته به ضميمه سود و

، جهـت بررسـي بـه بانـك     را يات مديره و سهامداران عمده و ساير اطالعات ضرورياعضاي ه

 .ه دهدايمركزي ار

 



 

که يي ها بانک اعضاي هيات عاملو  مديرعامل، عضاي هيات مديرهامقررات خاص ناظر بر  -پنجمبخش 

 :از سهامداران خارجي برخوردارند

هـايي کـه    بانـک  و اعضاي هيات عامل ات مديرهس هيات مديره و اکثر اعضاي هييري، مديرعامل -١٠ماده 

 .داراي سهامدار خارجي هستند، بايد از اتباع ايراني باشند

 

 ساير -بخش ششم

در ايـران و يـا    تاسـيس بانـک   متقاضي مشارکت دراتباع خارجي و اشخاص حقوقي خارجي که  -١١ماده 

ـ  سرمايهدر صورت اخذ مجوز باشند،  مي هاي موجود خريد سهام بانک موضـوع  از هيـات  ذاري گ

هـاي قـانون    ، از کليه تسهيالت و حمايـت گذاري خارجي قانون تشويق و حمايت سرمايه ٦ماده 

ذيـربط بـه خـارج از    انتقال اصل سرمايه و سود حاصل از عمليات بانـک   زمينهمذکور از جمله در 

  .شوند ميکشور برخوردار 

 

يکهـزار و يکصـد و بيسـت و    در  ،مـاده   ١١در  هـا  کمقررات ناظر بر مشارکت اشخاص خارجي در سرمايه بان

 .به تصويب رسيدشوراي پول و اعتبار  ٢٥/٥/١٣٩٠مورخ  جلسهمين هشت


