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بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

مديريت كل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
اداره مطالعات و مقررات بانكي

«دستورالعمل نحوه تأسيس ،فعاليت ،نظارت و تعطيلي
شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران»

«دستورالعمل نحوه تأسيس ،فعاليت ،نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي
بانک خارجي در ايران»

شوراي پول و اعتبار بنا به پيشنهاد بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و با استناد بهه بنه
(ب) ماده ( )11قانون پولي و بانکي کشور ،در راستاي تسهيل شرايط حضهور بانهکههاي متتبهر
بينالمللي در کشور و با ه ف افزايش رقابتپذيري ،تتميه و اياهاد پويهايي در شهبکه بهانکي،
«دستورالعمل نحوه تأسيس ،فعاليت ،نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران» کهه ا
اين پس به اختصار «دستورالعمل» نامي ه ميشود ،به شرح ذيل تصويب نمود.

فصل اول -تعاريف و کليات

ماده  -1در اين دستورالتمل عناوين ذيل به جاي عبارات مشروح مربوط به كار ميرون :
 - 1 -1ايران :کشور جمهوري اسالمي ايران؛
 - 2 -1بانک مرکزي :بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛
 - 3 -1مؤسسه اعتباري :بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي که به موجب قانون و يا با ماهو
بانک مرکزي تأسيس ش ه و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛
 - 4 -1بانک خارجي :مؤسسه اي که تحت عنوان "بانک" در خارج ا ايران تأسيس و تحهت
نظارت مرجع نظارت بانکي کشور متبوع خويش به کسب و کار بانکي
اشتغال دارد؛
 - 5 -1کسب و کار بانکي :اناام عمليات بانکي و ارايه خ مات بانکي؛
 - 6 -1بانک خارجي متقاضي :بانک خارجي که متقاضي تأسيس شتبه و يا دفتر نماين گي در
ايران ميباش ؛
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 - 7 -1مرجع نظارتي :مقام مسئول ناظر بر بانک خارجي در کشور متبوع؛
 - 8 -1شعبه :مشتمل بر شتبه نوع اول و يا نوع دوم بانهک خهارجي کهه در اهاراوب ايهن
دستورالتمل در ايران تأسيس ميشود؛
 - 9 -1مدير شعبه/دفتر نمايندگي :مشتمل بر رئيس و متاون شتبه/دفتر نماين گي؛
 - 10 -1شعبه نوع اول :واح عملياتي ا بانک خارجي است که مهيتوانه در اهاراوب ايهن
دستورالتمل نسبت به اناام عمليات بهانکي و ارايهه خه مات بهانکي
اق ام نماي ؛
 - 11 -1شعبه نوع دوم :واح عملياتي ا بانک خارجي است که ماا به دريافت سپرده نبوده
و صرفاً مي توان به اعطهاي تسههيالت و ارايهه خه مات بهانکي در
ااراوب اين دستورالتمل ،مبادرت نماي ؛
 - 12 -1دفتر نمايندگي :واح عملياتي ا بانک خهارجي اسهت کهه صهرفاً بهه اناهام امهور
مشاوره اي ،با اريابي و هماهنگ کنن ه امهور ميهان بانهک خهارجي،
مؤسسات اعتباري ،سهاير اشهصاح حقهوقي و اشهصاح حقيقهي
مبادرت مي نماي و ماا به اناام عمليات بهانکي و ارايهه خه مات
بانکي و ساير فتاليتهاي اقتصادي درآم ا نميباش .
 - 13 -1عمليات بانکي :دريافت هرگونه سپرده ا عموم و بهکهارگيري آن در قالهب اعطهاي
اعتبار و تسهيالت؛
 - 14 -1خدمات بانکي :ماموعه اق اماتي غير ا عمليات بانکي که شتبه در ااراوب مفهاد
اين دستورالتمل به مشتريان ارايه و در قبهال آن کهارمزد دريافهت
نماي ؛
 - 15 -1سرمايه اعطايي :وجوهي که بانک خارجي به منظور تأسيس و فتاليت ،به عنوان سرمايه
به شتبه نوع اول و يا دوم تصصيص داده و پرداخت مينماي ؛
 - 16 -1تسهيالت (وام) تبعي :تسهيالت بلن م تي است که توسط بانک خارجي به شهتبه اعطها
مي شود ،قابل مطالبه قبل ا سررسي نبوده و اولويت با پرداخهت آن
در صورت ورشکستگي تسهيالت گيرن ه ،نسبت به ساير ب هيههاي
ٱن پايينتر ميباش .
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 - 17 -1موافقت اصولي :موافقت کتبي بانک مرکزي با تقاضاي اوليه بانک خارجي متقاضي؛
 - 18 -1اجازهنامه تأسيس :موافقت کتبي بانک مرکزي با ثبهت شهتبه و يها دفتهر نماينه گي در
مرجع ثبت شرکتها؛
 - 19 -1اجازهنامه فعاليت :موافقت کتبي بانک مرکهزي بها شهروع فتاليهت شهتبه و يها دفتهر
نماين گي؛

 - 20 -1مقررات احتياطي :ماموعه الزامات احتياطي ا جمله مقررات ناظر بر نسبت کفايهت
سرمايه ،تسههيالت و تتهه ات کهالن ،تسههيالت و تتهه ات
اشصاح مرتبط ،سرمايه گذاري ،الزامات نق ينگي ،طبقهه بنه ي
داراييها ،ذخيرهگيري و وضهتيت بها ار ي کهه توسهط مرجهع
نظارتي/بانک مرکزي ،حسب مورد ،ت وين و ابالغ ميگردد؛
 - 21 -1صالحيت حرفهاي :شرايط ال م براي تص ي سمت م ير شتبه مشتمل بهر شهرايط
عمومي و تصصصي در ااراوب ضوابط اين دستورالتمل.
ماده  -2تأسيس و فتاليت شتبه و دفتر نماين گي صرفاً پس ا کسب اجا هنامههههاي تأسهيس و
فتاليت ،حسب مورد ،امکانپذير ميباش .
ماده  -3بانک مرکزي ميتوان در صورت صالح ي  ،تأسيس و فتاليت شتبه و دفتهر نماينه گي را
به وجود تفاهمنامه نظارتي مابين خود و مرجع نظارتي منوط نماي .
ماده  -4تأسيس و فتاليت شتبه و يا دفتر نماين گي در مناط آ اد تااري صنتتي و مناط ويهژه
اقتصادي جمهوري اسالمي ايران تابع قانون و ضوابط خاح خود ميباش .
فصل دوم-شرايط ،سرمايه مورد نياز و فرآيند تأسيس شعبه

ماده  -5بانک خارجي متقاضي تأسيس شتبه باي حايز شرايط ير باش :
 - 1 -5ح اقل پنج سال ا تاريخ شروع فتاليت آن گذشته باش ؛
 - 2 -5عملکرد مالي آن طي سه سال گذشته و يا برآينه پهنج سهال گذشهته ،نمايهانگر
سودآوري باش ؛
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 - 3 -5دارابودن تأيي يه مرجع نظارتي مبني بر برخورداري ا ثبات و سالمت مهالي آن و
تطبي فتاليتهاي آن با الزامات مالي بينالمللي نظير مقررات مبار ه با پولشويي
و تأمين مالي تروريسم؛
 - 4 -5برخورداري ا وضتيت مالي و اعتباري مناسب و حسن شهرت به تشصيص بانک
مرکزي.
ماده  -6م ير شتبه باي حايز شرايط ير باش :
 - 1 -6شرايط عمومي:
 -1 -1 -6اقامت م يران شتبه در ايران؛
 -2 -1 -6ح اقل يکي ا م يران شتبه باي ايراني باش ؛
 -3 -1 -6دارابودن تأيي يه هيأت م يره بانک خارجي مبني بر ع م وجود سوءسابقه
مالي؛
 -4 -1 -6ن اشتن سابقه محکوميت قطتي به ارتشاء ،اخهتال ،،خيانهت در امانهت،
کالهبرداري ،پولشويي ،فرار مالياتي ،قاااق کهاال و ار  ،جتهل و تزويهر،
سرقت ،ص ور اک بيمحل و ورشکستگي به تقصير يا تقلهب  ،اعهم ا
اينکه حکم ا دادگاههاي داخلي يا خارج کشور صادر ش ه يا محکهوم،
مارم اصلي يا شريک يا متاون جرم بوده باش ؛
 -5 -1 -6ن اشتن منع تص ي عضويت در هيأت م يره مؤسسات اعتبهاري ناشهي ا
محکوميت قطتي در هيأت انتظامي بانکها؛
 -6 -1 -6ن اشتن ب هي غيرجاري به مؤسسات اعتباري و سابقه اک برگشتي.
 -2-6شرايط تصصصي:
 -1 -2 -6دارا بودن دانشنامه کارشناسي يا باالتر در رشتههاي مرتبط به تشهصيص
بانک مرکزي؛
 -2 -2 -6دارا بودن ح اقل پنج سال سابقه کار در سطح م يريت امور بانکي؛
 -3 -2 -6آشنايي با اصول و مباني عمليات بانکي ايران؛
-4 -2 -6

برخورداري ا صالحيت تصصصي و حرفهاي به تشصيص بانک مرکزي؛

 -5 -2 -6تسلط به بان فارسي براي ح اقل يکي ا م يران شتبه.
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ماده  -7ح اقل سرمايه مورد نيا براي تأسيس شتبه به شرح ير مي باش :
 - 1 -7شعبه نوع اول :ح اقل  10ميليون يورو يا متادل آن به ساير ار ههاي متتبهر مهورد
قبول بانک مرکزي؛
 - 2 -7شعبه نوع دوم :ح اقل  5ميليون يورو يا متادل آن به ساير ار ههاي متتبهر مهورد
قبول بانک مرکزي؛
ماده  -8بانک خارجي متقاضي به منظور اخذ موافقت اصولي باي مه ار

و اطالعهات يهر را بهه

همراه تقاضاي خود به بانک مرکزي ارايه ده :
 - 1 -8تصوير برابر با اصل ماو فتاليت و اساسنامه بانک خارجي ممهور به مههر تأييه
مرجع نظارتي؛
 - 2 -8م ار

مرتبط با محل و آدر ،ثبتي بانک خارجي ممهور بهه مههر تأييه مرجهع

نظارتي؛
 - 3 -8نام تااري شتبه مورد تقاضا؛
 - 4 -8صورتهاي مالي حسابرسي ش ه تلفيقي و غيرتلفيقي سهه سهال گذشهته بانهک
خارجي (در صورتي که متيار ار يابي سود آوري ،برآينه  5سهال گذشهته باشه ،
صورتهاي مالي حسابرسي ش ه تلفيقهي و غيرتلفيقهي  5سهال گذشهته بانهک
خارجي)؛
 - 5 -8تأيي يه مکتوب ا مرجع نظارتي درخصوح:
 -1 -5 -8افتتاح شتبه مورد تقاضا در ايران؛
 -2 -5 -8مطلوب بودن وضتيت مالي بانک خارجي ا حيث مواردي نظيهر رعايهت
مقررات احتياطي؛
 -3 -5 -8آخرين رتبه بانک خارجي ا نظر سرمايه ،سپردهها و داراييها در نظهام
بانکي کشور متبوع و همچنين وضهتيت بيمهه سهپردهههاي بانهک
خارجي مذکور؛
 -4 -5 -8تته مرجع نظارتي مبني بر همکاري کامل با بانک مرکزي در خصهوح
نظارت بر شتبه؛
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 -5 -5 -8تأيي يه مرجع نظارتي مبني بر سالمت بانک خهارجي در مينهه رعايهت
مقررات مبار ه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم.
 - 6 -8مشصصات سهام اران داراي بيش ا  5درص سهام با ح رأي بانهک خهارجي و
درص مشارکت هريک ا آنها؛
 - 7 -8اسامي و ساير مشصصات م يرعامل ،قائممقام م يرعامل و اعضاي هيأت مه يره
بانک خارجي؛
 - 8 -8تت اد و اگونگي تو يع جغرافيهايي شهتب ،واحه هاي مسهتقل فرعهي و دفهاتر
نماين گي بانک خارجي در ساير کشورها؛
 - 9 -8تته کتبي بي قي و شرط هيأت م يره بانک خارجي مبنهي بهر جبهران خسهارت
وارده به مشتريان ،ناشي ا عمليات شتبه (اعم ا سهوي يها عمه ي) حتهي در
صورت مغايرت با قوانين و مقررات کشور متبوع؛
 - 10 -8تته کتبي هيأت م يره بانک خارجي مبني بر تأمين کسري سرمايه اعطايي ،بنها
به داليلي نظير افزايش ح اقل سرمايه مقرر در مهاده ( )7و يها کهاهش نسهبت
کفايت سرمايه ا ح ود تتيين ش ه توسط بانک مرکزي؛
 - 11 -8مترفي نماين ه تام االختيار بانک خارجي براي اناام امور مربوط به شتبه ،حسب
مورد ،نظير ثبت شتبه ،دريافت اجا هنامهها و واريز و برداشت سرمايه اعطايي؛
 - 12 -8برنامه عملياتي شتبه که ح اقل مشتمل بر موارد ذيل باش :
 -1 -12 -8اشمان ا  ،اه اف و با ار ه ف؛
 -2 -12 -8ميزان سرمايه اعطايي؛
 -3 -12 -8عمليات بانکي که قص اناام آن را دارد؛
 -4 -12 -8ساختار سا ماني و مه يريتي مشهتمل بهر اطالعهاتي ا قبيهل تته اد و
تصصص م يران و کارکنان ،ساختار کنترل داخلي و م يريت ريسک؛
 -5 -12 -8امکانات فني نظير تاهيزات نرم افهزاري و سهصتافهزاري مهرتبط بها
فنآوري اطالعات؛
 -6 -12 -8سياستها و برنامهها در خصوح نحوه تاهيز و تصصيص منهابع طهي
سه سال آتي؛
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 -7 -12 -8صورتهاي مالي پيشبيني ش ه براي سه سال اول فتاليت؛
 - 13 -8ساير اطالعات و م ار

بنا به تشصيص بانک مرکزي.

تبصره_سهام اران موضوع بنه ( )8-6نبايه ا اتبهاع کشهورهاي متصاصهم جمههوري
اسالمي ايران به تشصيص و ارت امور خارجه باش .
ماده  -9بانک مرکزي مي توان حسب تشصيص نسبت به تغيير شرايط و ح اقل سرمايه مورد نيا
براي تأسيس شتبه اق ام نماي .
ماده  -10بانك مركزي پههس ا دريافت و بررسي تمامي اطالعات و م ارك موضوع مهاده ( )8و در
صورت احرا شرايط مقرر در مهاده ( ،)5ح اکثر ظرف مه ت دو مهاه درخصهوح صه ور
موافقت اصولي اتصاذ تصميم مينماي .
ماده  -11بانک خارجي موظف است ظرف م ت دو ماه ا تاريخ ص ور موافقت اصهولي نسهبت بهه
اناام موارد ذيل اق ام نماي  .در غير اين صورت ،موافقت اصولي پس ا گذشهت مه ت
مان مذکور ا درجه اعتبار ساقط ميباش .
 - 1 -11توديع کامل سرمايه مورد نيا موضوع ماده ( )7نزد بانک مرکزي؛
 - 2 -11اعالم مشصصات م يران پيشنهادي شتبه؛
 - 3 -11تتيين محل فتاليت شتبه و ارايه تأيي يه بالشرط نيروي انتظهامي جمههوري
اسالمي ايران در خصوح محل مزبور.
تبصره -بانک مرکزي ميتوان م ت مان موضوع اين ماده را در صورت ضهرورت بهراي
يک دوره دوماهه ديگر تم ي نماي .
ماده  -12بانک مرکزي پس ا دريافت اطالعات و م ار

موضهوع مهاده ( )11و تأييه صهالحيت

تصصصي و حرفهاي م يران شتبه درخصوح ص ور اجا هنامه تأسهيس اتصهاذ تصهميم
مينماي .
تبصره ـ در صورت ع م تأيي صالحيت تصصصهي و حرفهه اي مه يران شهتبه ،بانهک
خارجي موظف است ظرف م ت يک ماه افراد جهايگزين حهائز شهرايط را طبه مفهاد
دستورالتمل مترفي نماي .
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ماده  -13بانک خارجي موظف است ح اکثر ظرف م ت سه ماه ا تاريخ ص ور اجا هنامه تأسيس،
نسبت به ثبت شتبه اق ام و م ار

و اطالعات ير را به بانک مرکزي ارايه نماي :

 - 1 -13آگهي ثبت شتبه در مرجع ثبت شرکتها؛
 - 2 -13اعالم مکتوب آمادگي شروع به فتاليت شتبه؛
 - 3 -13مشصصات حسابر ،مستقل شتبه.
تبصره -م ت اعتبار اجا هنامه تأسيس سه ماه ميباش  .م ت مزبهور حسهب تشهصيص
بانک مرکزي براي يک دوره سه ماهه ديگر قابل تم ي است.
ماده  -14بانک مرکزي پس ا دريافت و بررسي م ار

و اطالعات موضهوع مهاده ( ،)13حه اکثر

ظرفم ت يک ماه نسبت به ص ور اجا هنامه فتاليت اق ام مينماي .
ماده  -15اعتبار اجا هنامه فتاليت صادره توسط بانک مرکزي به منظور شروع فتاليت ،سهه مهاه ا
تاريخ ص ور ميباش  .در صورت ع م شروع به فتاليت شتبه ظرف مهلت مذکور ،تمامي
اجا هنامههاي صادره لغو ميشود.
ماده  -16بانک مرکزي هم مان با ص ور اجا هنامه فتاليت ،سرمايه توديع ش ه موضوع ماده ()11
را به حساب شتبه نزد بانک مرکزي واريز مينماي .
ماده  -17پس ا ص ور اجا هنامه فتاليت ،م ير شتبه موظف است تاريخ شهروع رسهمي فتاليهت
شتبه را به صورت مکتوب و قبل ا آغا فتاليت ،به بانک مرکزي اعالم نماي .

فصل سوم -مقررات ناظر بر فعاليت شعبه
ماده  -18شتبه موظف است در ااراوب اساسنامه بانک خارجي و اجا هنامه فتاليت صهادره و بها
رعايت قانون عمليات بانکي ب ون ربا (بهره) و اصالحيههاي پس ا آن و ساير قهوانين و
مقررات ذيربط ،بهه اناهام عمليهات و ارايهه خه مات بهانکي در اهاراوب مفهاد ايهن
دستورالتمل مبادرت ور د.
ماده  -19نرخ سود سپردهها و تسهيالت اعطايي ريالي و ميزان کارمزد عمليات و خه مات ريهالي
شتبه ،تابع مصوبات شوراي پول و اعتبار ميباش .
ماده  -20نرخ سود سپردهها و تسهيالت اعطايي ار ي و ميزان کارمزد عمليات و خ مات ار ي بهه
تشصيص شتبه و بر اسا ،شرايط عرضه و تقاضاي با ار تتيين ميشود.
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ماده  -21شتبه در اناام فتاليت خود موظف به رعايت مقررات احتياطي ،استان اردهاي حساب اري
ايران و رويههاي حساب اري اعالمي توسط بانک مرکزي ميباش .
ماده  -22شتبه صرفاً ماا به اناام عمليات ير ميباش :

 - 1 -22شتبه نوع اول:
 -1 -1 -22قبول سپرده قرضالحسنه پسان ا و سرمايهگذاري؛
 -2 -1 -22افتتاح انواع حساب سپرده نزد مؤسسهات اعتبهاري و دريافت/اعطهاي
تسهيالت ا /به آنها صرفاً در ااراوب با ار بينبانکي؛
 -3 -1 -22اعطاي انواع تسهيالت؛
 -4 -1 -22ارائه انواع ابزارهاي پرداخت؛
 -5 -1 -22دريافت ،پرداخت ،نقل و انتقال وجوه ريالي؛
-6 -1 -22

ارائه خه مات بهانکي الکترونيکهي ا جملهه صه ور انهواع کهارتههاي
الکترونيکي نظير کهارت ههاي خريه ،کارت اعتبهاري و کيهف پهول
الکترونيکي؛

 -7 -1 -22ص ور گواهي سپرده عام و خاح؛
 -8 -1 -22اناام امور نماين گي به منظور جمع آوري وجوه  ،ودايع و غيره؛
 -9 -1 -22گشايش انواع اعتبار اسنادي و ص ور انواع ضمانتنامه؛
 -10 -1 -22قبول و نگاه اري اشياء گرانبها ،اسناد و اوراق بهادار و اجهاره صهن وق
امانات به مشتريان؛
 -11 -1 -22تب يل به اوراق بهادار کردن داراييها در قالب انتشار اوراق صکو ؛
 -12 -1 -22اناام عمليهات ار ي نظيرخريه و فهرور ار  ،انتقهال ار  ،دريافهت و
اعطاي تسهيالت ار ي ،ص ور حوالاات ار ي؛
 -13 -1 -22خ مات مربوط به وجوه اداره ش ه؛
 -14 -1 -22اناام سفارشات مستمر مشتريان (دستور پرداخت مستمر)؛
 -15 -1 -22سرمايهگذاري در انواع اوراق بهادار نظير صکو ؛
 -16 -1 -22ارائه خ مات مشاوره اي در اموري ا قبيل سرمايه گذاري ،خ مات مالي
و م يريت داراييها؛
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 -17 -1 -22حفظ ،برقراري و ايااد رابطه کارگزاري با مؤسسات اعتبهاري داخهل و
بانکهاي خارج ا کشور؛
 -18 -1 -22ساير عمليات پس ا کسب ماو ا بانک مرکزي.

 - 2 -22شتبه نوع دوم:
 -1 -2 -22اعطاي انواع تسهيالت اعم ا ريالي و ار ي؛
 -2 -2 -22افتتاح حساب سپرده قرضالحسنه جاري نزد مؤسسات اعتباري؛
 -3 -2 -22ارايه خ مات بانک اري الکترونيکي نظير ص ور کارت برداشهت و انهواع
کارتهاي اعتباري و ه يه؛
 -4 -2 -22افتتاح حساب قرضالحسنه پسان ا بهنام تسهيالتگيرنه گان صهرفاً
جهت واريز وجه تسهيالت؛
 -5 -2 -22دريافت تسهيالت ا بانک خارجي؛
 -6 -2 -22دريافههت تسهههيالت ا مؤسسههات اعتبههاري صههرفاً در اههاراوب بهها ار
بينبانکي؛
 -7 -2 -22قبول و نگاه اري اشياء گرانبها ،اسناد و اوراق بههادار و اجهاره صهن وق
امانات به مشتريان؛
 -8 -2 -22خري و فرور ار و ص ور حوالاات ار ي؛
 -9 -2 -22سرمايهگذاري در انواع اوراق بهادار نظير صکو ؛
 -10 -2 -22ارايه خ مات مشاورهاي در اموري ا قبيل سرمايهگذاري ،خ مات مهالي،
م يريت داراييها؛
 -11 -2 -22ساير عمليات پس ا کسب ماو ا بانک مرکزي.
تبصره  -1شتبه نوع اول ا مان شروع فتاليت صهرفاً ماها بهه اناهام فتاليهتههاي
موضوع بن هاي ( )1-1-22الي ( )6-1-22مي باش  ،اناام ساير فتاليهتههاي
موضوع بن ( )1-22منوط به کسب ماو ا بانک مرکزي ميباش .
تبصره  -2شتبه نوع اول ا مان شروع فتاليت ،به م ت يکسال ماا به قبول سپرده
قرض الحسنه پس ان ا و سرمايه گذاري و ص ور گواهي سهپرده عهام و خهاح
نميباش  .پس ا اتمام مهلت مزبور ،با تأيي بانک مرکزي به م ت  2سال صرفاً
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ماا به قبول سپرده قرضالحسهنه پهسانه ا و سهرمايهگهذاري ا اشهصاح
حقوقي ميباش  .در پايان م ت مان اخيرالذکر ،منوط به موافقت بانک مرکهزي
مي توان نسبت به قبول سپرده ا تمامي اشصاح اعم ا حقيقي و حقوقي اق ام
نماي .
تبصره - 3ماموع سپردههاي دريافتي توسط شتبه نوع اول ا اشهصاح ،در هر مهان
نباي بيش ا  12برابر سرمايه اعطايي آن باش .
تبصره -4شتبه نوع دوم ا مان شروع فتاليت صرفاً ماها بهه اناهام فتاليهتههاي
موضوع بن هاي ( )1-2-22الي ( )5-2-22مي باش  ،اناام ساير فتاليهتههاي
موضوع بن ( )2-22منوط به کسب ماو ا بانک مرکزي ميباش .
تبصره -5اعطاي تسهيالت توسهط شهتبه نهوع دوم بهه مؤسسهات اعتبهاري ممنهوع
ميباش .
ماده  -23ماموع مان ه تسهيالت دريافتي توسط شتبه نوع دوم ا مؤسسهات اعتبهاري و بانهک
خارجي در هر مان نباي بيش ا سه برابر حقوق صاحبان سهام شتبه باش .
ماده  -24شتبه نوع دوم موظف است مراتب ممنوعيت اخذ سپرده ا مشتريان را به طرق مقتضي
نظير درج در پايگاه اطالع رساني و نصب اطالعيه در محل شتبه ،اطالع رساني نماي .
ماده  -25شتبه ملزم به ارايه اطالعات و گزاررهاي مورد درخواست بانک مرکزي نظيهر اسهناد،
دفاتر و صورتهاي مالي حسابرسي ش ه در ااراوب ضوابط ابالغهي ،بهه بهانههاي
فارسي و انگليسي ميباش  .اطالعات و گزاررهاي مزبور باي در ههر مهان در محهل
شتبه در دستر ،باش .
تبصره -بانک مرکهزي مهي توانه بنها بهه تشهصيص و صهالح ي خهود ،اطالعهات و
گزاررهاي موضوع اين ماده را مستقيماً ا بانک خارجي متبهوع ههم دريافهت
نماي .
ماده  -26شتبه موظف است گزارر هاي ال م در خصوح تغييرات سههام اران عمه ه ،مه يران
ارش و وضتيت مقررات احتياطي بانک خارجي متبوع (در مقاطع شش ماههه) ،برنامهه
تفصيلي موضوع ماده ( )51اين دسهتورالتمل و همچنهين صهورتههاي مهالي تلفيقهي
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حسابرسي ش ه ساليانه بانک خارجي مزبور (در صورت وجود) را به بانک مرکزي ارايه
نماي .
ماده  -27شتبه مکلف است در صورت کاهش نسبتهاي احتياطي بانک خارجي متبوع نظير نسبت
کفايت سرمايه و نسبت نق ينگي به کمتر ا هفتاد و پنج درص ح ود مقرر در مقهررات
احتياطي کشور متبوع ،مراتب را به محض وقوع ،به اطالع بانک مرکزي برسان .
ماده  -28ساختار م يريتي شتبه باي ح اقل متشکل ا دو م ير باش و اسناد تته آور شتبه بايه
ح اقل به امضا دو نفر ا صاحبان امضاء ماا شتبه برس .
ماده  -29هر گونه تغيير در م يريت و يا ساختار مالکيت شتبه نظير ادغام ،تلفي و تحصيل منهوط
به اخذ ماو ا بانک مرکزي ميباش .
ماده  -30تغيير مکان فتاليت شتبه صرفاً پس ا اخذ ماو ا بانک مرکزي امکانپذير است.
ماده  -31شتبه موظف است اطالعات و م ار

مربوط به تغيير مکان فتاليت خود ا جمله مصهوبه

هيأت م يره بانک خارجي در اين رابطه و تأيي يه بالشرط نيروي انتظامي را ح اقل سه
ماه قبل ا تغيير مکان ،به بانک مرکزي ارايه نماي .
ماده  -32شتبه مکلف است در صورت تصميم به تغيير مکان فتاليت خود و اخهذ موافقهت بانهک
مرکزي مراتب را حه اقل دو مهاه قبهل ا تغييهر مکهان ا طريه رورههاي مصتلهف
اطالعرساني ح اقل مشتمل بر درج اطالعيه در محل شتبه ،ارسال پيامک به مشهتريان
و درج اطالعيه در رو نامه کثيراالنتشار ،به اطالع عموم برسان .
ماده  -33افزايش سرمايه اعطايي شتبه توسط بانک خارجي پس ا کسب ماو ا بانک مرکزي
بالمانع است.
ماده  -34درصورت تغيير ح اقل سرمايه مورد نيا تأسيس شهتبه ،بانهک خهارجي ملهزم اسهت
ح اکثر ظرف م ت شش ماه نسبت به افزايش سرمايه اعطايي شتبه به ميزان ح اقل
مزبور اق ام نماي .
ماده  -35شتبه موظف است ح اقل به ميزان  80درص مان ه هر يک ا اقالم داراييههاي خهود،
طب آخرين صورتهاي مالي حسابرسي ش ه را در داخل ايران نگه اري نماي .
ماده  -36هر سال بصشي ا سود خالص شتبه که نباي ا پانزده درص آن کمتر و ا بيست درص
بيشتر باش  ،باي مطاب با ضوابط بانک مرکزي به عنوان ان وختهه قهانوني نگهه اري
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شود .احتساب ان وخته قانوني پس ا آن که مان ه آن به ميزان سرمايه رسي  ،اختياري
است .شتبه موظف است در هر سال بصشي ا سود خهالص را بهه ميزانهي کهه بانهک
مرکزي تتيين مينماي  ،به عنوان ان وخته احتياطي نگه اري کن .
ماده  -37شتبه موظف به توديع سپرده قانوني نزد بانک مرکزي به ميزان تتيينش ه توسط بانک
مرکزي ميباش .
ماده  -38هرگونه استفاده ا منابع بانک مرکزي توسط شتبه ممنوع است.
ماده  -39شتبه ملزم به پرداخت ح عضويت در صن وق ضمانت سپرده ها در ااراوب مقهررات
مربوط به صن وق ضمانت سپردهها در ايران ميباش .
ماده  -40حسابر ،شتبه باي ا ميان مؤسسات حسابرسي عضو جامته حساب اران رسمي ايران
که در فهرست حسابرسان متتم و مورد تأيي بانک مرکزي قرار دارن انتصاب شود.
تبصره -تغيير حسابر ،شتبه با کسب ماو ا بانک مرکزي امکانپذير ميباش .
ماده  -41تب يل انواع شتبه به يک يگر منوط به اخذ ماو ا بانک مرکزي و در ااراوب مفاد اين
دستورالتمل امکانپذير ميباش .
ماده  -42تمامي اطالعات و گزاررهاي مورد درخواست بانک مرکزي ا شتبه يا بانهک خهارجي
متبوع ال م است به امضاي ح اقل يکي ا م يران شتبه برس .

فصل چهارم -مقررات مرتبط با نظارت بر شعبه
ماده  -43م ير شتبه موظف است تمهي ات ال م براي اناام نظارت حضوري و غيرحضوري بانک
مرکزي بر شتبه را فراهم نماي .
ماده  -44شتبه ح اقل يکبار در سال توسط با رسان بانک مرکزي مورد نظارت حضهوري قهرار
ميگيرد.
ماده  -45درصورت درخواست بانک مرکزي ،مرجع نظارتي در اسهرع وقهت نسهبت بهه نظهارت
حضوري و حصول اطمينان ا صحت عمليات و فتاليتهاي شتبه اق ام مينماي  .اناام
نظارت حضوري مي توان به صورت مشتر
مرجع نظارتي صورت پذيرد.
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توسط با رسان بانک مرکزي و نماين گان

ماده  -46نظارت حضوري بر شتبه توسط مرجع نظارتي ،صهرفاً بها اطهالع قبلهي بانهک مرکهزي
امکانپذير ميباش .
ماده  -47شتبه موظف است بنا به تشصيص بانک مرکزي ا حسابر ،خود درخواست نماي تا به
صورت موردي ،دفاتر شتبه را مورد بررسي قرار داده و اطالعات مورد نيا را بهه بانهک
مرکزي ارائه نماي .
تبصره -هزينه حسابرسي موضوع اين ماده بر عه ه شتبه ميباش .
ماده  -48شتبه موظف است تمامي م ار

و اطالعات مربوط به نحوه اجراي کنترلهاي داخلهي و

م يريت ريسک خود را بصورت ساليانه به بانک مرکزي ارايه نماي .
ماده  -49مرجع تشصيص مواردتصلف شتبه ا مفاد اين دستورالتمل و سهاير قهوانين و مقهررات
پولي و بانکي ا جمله در خصوح موارد ذيل بانک مرکزي ميباش :
 - 1 -49ارايه هرگونه اطالعات و م ار

نادرست و جتلي؛

 - 2 -49قصور يا تأخير در ارائه اطالعات؛
 - 3 -49ارسال گزارشات و اطالعات ناقص؛
 - 4 -49جلوگيري ا اناام نظارت حضوري؛
 - 5 -49فتاليت خارج ا ااراوب اجا هنامه فتاليت؛
 - 6 -49توقف فتاليت و عمليات ب ون کسب ماو ا بانک مرکزي به م ت بيشتر ا
يک هفته؛
 - 7 -49ع م رعايت مقررات احتياطي؛
 - 8 -49تصطي ا قوانين و مقررات نهاظر بهر مبهار ه بها پولشهويي و تهأمين مهالي
تروريسم.
ماده  -50بانک مرکزي اق امات نظارتي ذيل را در قبال شتبه متصلف اعمال مينماي :
 - 1 -50اخطار کتبي؛
 - 2 -50دستور کتبي براي توقف و يا رفع مهوارد تصلهف و اناهام اقه امات اصهالحي در
ااراوب برنامه ماني مورد تأيي بانک مرکزي؛
 - 3 -50دستور تهيه صورت هاي مالي در مقاطع ماني مورد نظر بانهک مرکهزي و تهيهه
گزارر حسابرسي؛
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 - 4 -50دستور کتبي براي تغيير در فراين ها و مقررات داخلي شتبه؛
 - 5 -50تش ي الزامات من رج در مقررات احتياطي؛
 - 6 -50فراخوان ن م ير عامل يا مقامات ارش بانک خهارجي بهراي اداي توضهيحات در
خصوح تصلفات اناام ش ه توسط شتبه؛
 - 7 -50سلب صالحيت حرفهاي م يران شتبه؛
 - 8 -50ممنوع کردن يا ايااد مح وديت در اناام برخي ا عمليات بانکي ماا شتبه؛
 - 9 -50دريافت جريمه نق ي تا ميزان پنج درص سرمايه اعطايي شتبه مطاب با آخرين
صورتهاي مالي حسابرسي ش ه؛
 - 10 -50انتصاب م ير موقت يا ناظر مقيم براي حصول اطمينان ا حسن اجراي اق امات
اصالحي مقرر بانک مرکزي؛
 - 11 -50لغو اجا هنامه تأسيس و يا فتاليت حسب مورد.
تبصره 1ـ بانک مرکزي مي توان برحسب ميزان اهميت تصلف و دفتات تکرار ،يک يا ان
مورد ا اق امات نظارتي فوق را اعمال نماي .
تبصره 2ـ در صورت سلب صالحيت حرفهاي م يران شتبه ،فرد ذيربط عزل ش ه تلقهي
مي گردد .ادامه تص ي اين افراد در حکم دخل و تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال
عمومي محسوب ميشود.
تبصره 3ـ در صورت سلب صالحيت حرفهاي يکي ا م يران شتبه ،بانک خارجي موظف
است ح اکثر ظرف م ت يک ماه نسبت به مترفي افراد جايگزين حهايز شهرايط طبه
مفاد اين دستورالتمل اق ام نماي .
تبصره 4ـ حقوق و مزاياي م ير موقت يا ناظر مقيم ،با نظر بانک مرکزي تتيين و توسهط
شتبه پرداخت ميشود.
تبصره 5ـ حيطه وظايف و مسئوليتها و اختيارات م ير موقت و ناظر مقيم ،توسهط بانهک
مرکزي تتيين ميشود.
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ماده  -51بانک خارجي موظف است يک برنامه تفصيلي جامع در خصوح فرآين انحالل و تصهفيه
شتبه ،ح اقل شامل مواردي نظير رور و مان تسويه تته ات و به هيههاي شهتبه،
اولويت پرداخت ب هي ها و نحوه تأمين منابع مورد نيا را به همراه تته نامه مبنهي بهر
تسويه کامل تته ات و ب هيها به بستانکاران ايرانيِ شتبه در صورت انحهالل شهتبه،
در مقطع تهيه صورتهاي مالي به بانک مرکزي ارايه نماي .
تبصره -1در تتيين اولويت پرداخت ب هي هاي شتبه ،بستانکاران مقيم ايران نسبت به
ساير بستانکاران داراي ارجحيت پرداخت ميباشن .
تبصره -2بانک مرکزي ميتوان قبل ا مقطهع تهيهه صهورتههاي مهالي ،نسهبت بهه
درخواست ارايه برنامه موضوع اين ماده ا بانک خارجي اق ام نماي .
فصل پنجم -مقررات ناظر بر انحالل شعبه

ماده  -52بانک مرکزي در موارد ير نسبت به ص ور حکم انحالل شتبه اق ام مينماي :
 - 1 -52لغو اجا هنامه تأسيس و فتاليت شتبه؛
 - 2 -52درخواست انحالل شتبه توسط مرجع نظارتي؛
 - 3 -52درخواست انحالل شتبه توسط بانک خارجي؛
 - 4 -52ص ور حکم ورشکستگي و يا انحالل بانک خارجي.
ماده  -53م ير شتبه موظف است مراتب توقف عمليات ،ورشکستگي و يا انحالل بانک خارجي را
به محض اطالع و در اسرع وقت به بانک مرکزي اعالم و تمامي فتاليهتههاي خهود را
متوقف نماي .
ماده  -54انانچه فراين حل و فصل مالي بانک خارجي منتج به انحالل آن نگردد ،ادامهه فتاليهت
شتبه منوط به تأيي مراتب توسط بانک مرکزي ميباش .
ماده  -55بانک مرکزي پس ا ص ور حکم انحالل ،نسبت به اعالم شروع فراين تصفيه شتبه بهه
مرجع ثبت شرکتها و تتيين م ير موقت يا ناظر مقيم براي اناام يا نظارت بر عمليات
تصفيه شتبه اق ام مينماي .
ماده  -56شتبه مکلف است بالفاصله پس ا ص ور حکم انحالل مراتهب را ا رورههاي مصتلهف
اطالع رساني ح اقل مشتمل بر درج اطالعيه در محل شتبه ،ارسال پيامک به مشتريان
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و درج اطالعيه در رو نامه کثيراالنتشار اعالم ش ه به مرجع ثبت شرکتها ،بهه اطهالع
عموم برسان .
ماده  -57در صورت انحالل شتبه ،بانک خارجي موظف است برنامه عملياتي تصفيه را در ااراوب
برنامه تفصيلي موضوع ماده ( )51که به تأيي مرجع نظهارتي متبهوع رسهي ه اسهت را
ظرف م ت هفت رو کاري پس ا ابالغ حکم انحالل ،به بانک مرکزي ارايه نماي .
ماده  -58بانک مرکزي موظف است ظرف م ت اهارده رو کاري نسبت به اعالم مراتب تأيي يها
ع م تأيي برنامه عملياتي تصفيه شتبه اق ام نماي .
ماده  -59در صورت ع م تأيي برنامه موضوع ماده ( ،)57بانک خارجي موظهف اسهت نسهبت بهه
با نگري و اصالح برنامه عملياتي حسب دستورات بانک مرکزي اق ام و مراتب را ظرف
م ت هفت رو کاري به بانک مرکزي اعالم نماي .
تبصره -انانچه برنامه عملياتي در م ت تتيين ش ه ارايه نشهود يها برنامهه عمليهاتي
با نگري ش ه مورد تأيي بانک مرکزي قرار نگيرد ،بانک مرکزي رأساً نسبت بهه
اتصاذ تمهي ات و ترتيبات مربوط به فرآين تصفيه اق ام مينماي .
ماده  -60بانک مرکزي پس ا اخذ تته نامه ا نماين ه تهاماالختيهار بانهک خهارجي در خصهوح
تسويه کامل تته ات و ب هيها به بستانکاران ايرانيِ شتبه منحله و حصول اطمينان ا
ايفاي تته ات مزبور ،مراتب اتمام فراين تصفيه را به اطالع مرجهع ثبهت شهرکتهها
ميرسان .

فصل ششم -مقررات ناظر بر تأسيس ،فعاليت ،نظارت و انحالل دفتر نمايندگي

ماده  -61بانک خارجي متقاضي تأسيس دفتر نماين گي باي حايز شرايط ير باش :
 - 1 -61ح اقل سه سال ا تاريخ شروع فتاليت آن گذشته باش ؛
 - 2 -61دارابودن تأيي يه مرجع نظارتي مبني بر برخورداري ا ثبات و سالمت مالي آن و
تطبي فتاليتهاي آن با الزامات مالي بينالمللي نظير مقررات مبار ه با پولشويي
و تأمين مالي تروريسم.
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تبصره -بانک مرکزي مي توان حسب تشصيص خود نسبت به تغيير شهرايط تأسهيس
دفتر نماين گي اق ام نماي .

ماده  -62م ير دفتر نماين گي باي حايز شرايط ير باش :
 - 1 -62اقامت م يران دفتر نماين گي در ايران؛
 - 2 -62دارابودن تأيي يه هيأت م يره بانک خارجي مبني بر ع م وجود سوء سابقه مالي؛
 - 3 -62ن اشتن سهابقه محکوميهت قطتهي بهه ارتشهاء ،اخهتال ،،خيانهت در امانهت،
کالهبرداري ،پولشويي و تأمين مالي تروريسم ،فرار ماليهاتي ،قااهاق کهاال و ار ،
جتل و تزوير ،سرقت ،ص ور اک بيمحل و ورشکستگي به تقصير يا تقلب  ،اعم
ا اينکه حکم ا دادگاه هاي داخلي يا خارج کشور صادر ش ه يا محکوم ،ماهرم
اصلي يا شريک يا متاون جرم بوده باش ؛
 - 4 -62دارا بودن ح اقل سه سال سابقه کار در سطح م يريت امور بانکي؛
 - 5 -62ع م اشتغال هم مان در مؤسسات اعتباري.
ماده  -63بانک خارجي متقاضي به منظور اخذ موافقت اصولي باي م ار

و اطالعهات يهر را بهه

همراه تقاضاي خود به بانک مرکزي ارايه ده :
 - 1 -63تصوير برابر با اصل ماو فتاليت و اساسنامه بانک خارجي ممهور به مهر تأييه
مرجع نظارتي؛
 - 2 -63صورتهاي مالي حسابرسي ش ه تلفيقي و غيرتلفيقهي سهه سهال اخيهر بانهک
خارجي؛
 - 3 -63نام تااري دفتر نماين گي مورد تقاضا؛
 - 4 -63موافقت مکتوب مرجع نظارتي با افتتاح دفتر نماين گي مورد تقاضا در ايران؛
 - 5 -63تأيي يه مکتوب ا مرجع نظارتي درخصوح تته آن مبني بر همکاري کامل بها
بانک مرکزي در خصوح نظارت بر دفتر نماين گي؛
 - 6 -63اسامي و ساير مشصصات م ير عامل ،قائممقام مه ير عامهل و اعضهاي هيهأت
م يره بانک خارجي؛
 - 7 -63ساير اطالعات و م ار

بنا به تشصيص بانک مرکزي.
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ماده  -64بانك مركزي پههس ا دريافت و بررسي تمامي اطالعات و م ارك موضوع مهاده ( )63و
در صورت احرا شرايط مقهرر در مهاده ( ،)61حه اکثر ظهرف مه ت سهي رو کهاري
درخصوح ص ور موافقتنامه اصولي اتصاذ تصميم مينماي .
ماده  -65بانک خارجي موظف است ظرف م ت دو ماه ا تاريخ ص ور موافقت اصولي نسهبت بهه
اناام موارد ذيل اق ام نماي  .در غير اين صورت ،موافقت اصولي پس ا گذشت م ت
مان مذکور ا درجه اعتبار ساقط ميباش .
 - 1 -65اعالم مشصصات م يران پيشنهادي دفتر نماين گي؛
 - 2 -65تتيين محل فتاليت دفتر نماين گي و ارايهه تأيي يهه بالشهرط نيهروي انتظهامي
جمهوري اسالمي ايران در خصوح محل مزبور.
ماده  -66بانک مرکزي پس ا دريافت و بررسي اطالعات و م ار

موضوع ماده ( )65و در صورت

احرا شرايط مقرر در ماده ( ،)62درخصوح ص ور اجا هنامه تأسيس اتصهاذ تصهميم
مينماي .
ماده  -67بانک خارجي موظف است ظرف م ت سه ماه ا تاريخ ص ور اجا هنامه تأسيس ،نسبت
به ثبت دفتر نماين گي اق ام و م ار

و اطالعات ير را به بانک مرکزي ارايه نماي :

 - 1 -67آگهي ثبت دفتر نماين گي در مرجع ثبت شرکتها؛
 - 2 -67اعالم مکتوب آمادگي شروع به فتاليت دفتر نماين گي؛
تبصره -م ت اعتبار اجا هنامه تأسيس سه ماه ميباش  .م ت مزبور براي يک دوره سه
ماهه ديگر قابل تم ي است.
ماده  -68بانک مرکزي پس ا دريافت و بررسي م ار

و اطالعات موضهوع مهاده ( ،)67حه اکثر

ظرفم ت سي رو کاري درخصوح ص ور اجا هنامه فتاليت اتصاذ تصميم مينماي .
ماده  -69پس ا ص ور اجا ه نامه فتاليت ،م ير دفترنماين گي موظف است تاريخ شهروع رسهمي
فتاليت را به صورت مکتوب و قبل ا آغا فتاليت ،به بانک مرکزي اعالم نماي .
ماده  -70دفتر نماين گي مي توان با موافقت بانک مرکزي نسبت به توقف فتاليتهاي خود ح اکثر
به م ت يک سال اق ام نماي .
ماده  -71هرگونه تغييرات ثبتي ا جمله تغيير مکان فتاليت دفتر نماين گي به محض اناام باي به
صورت مکتوب به اطالع بانک مرکزي رسان ه شود.
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ماده  -72دفتر نماين گي ح اقل يک بار در سال توسهط با رسهان بانهک مرکهزي مهورد نظهارت
حضوري قرار ميگيرد.
ماده  -73در صورت اناام عمليات خارج ا ااراوب اجا هنامه فتاليت توسهط دفتهر نماينه گي،
اجا هنامه تأسيس و فتاليت آن لغو ميگردد.
ماده  -74دفتر نماين گي در موارد ذيل منحل ميشود:
 - 1 -74لغو اجا هنامه تأسيس و فتاليت؛
 - 2 -74بنا به درخواست بانک خارجي و تايي بانک مرکزي؛
 - 3 -74ص ور حکم ورشکستگي و يا انحالل بانک خارجي.
ماده  -75بانک مرکزي لغو اجا هنامههاي تأسيس و فتاليت ،شروع و اتمام فراينه تصهفيه دفتهر
نماين گي را به اطالع مرجع ثبت شرکتها ميرسان .
فصل هفتم -ساير موارد

ماده  -76بانک مرکزي ماا است فهرست شتب و دفاتر نماين گي داراي اجا هنامه فتاليت را به
تفکيک نوع شتبه در پايگاه اطالعرساني خود درج نماي .
ماده  -77به جز احکامي که در اين دستورالتمل تصريح ش ه است ،شتبه و دفتر نماين گي موظف
به رعايت قانون پولي و بانکي کشور ،قانون عمليات بهانکي به ون ربها(بهره) ،قهانون
تشوي و حمايت ا سرمايهگذاري خارجي ،مصوبات شوراي پول و اعتبار و بصشنامهها
و دستورالتملهاي بانک مرکزي و ساير قوانين و مقررات مربوط ميباش .
ماده  -78ا تاريخ ابالغ اين دستورالتمل ،تمامي ضوابط مغاير با آن ا جمله «دستورالتمل اجرايي
نحوه تأسيس ،فتاليت ،نظارت و تتطيلي شتب بانکهاي خهارجي در ايهران» مصهوب
جلسه مورخ  1388/02/16هيأت عامل بانک مرکهزي و «آيهيننامهه نحهوه تأسهيس،
فتاليت و انحالل دفاتر نماين گي بانكهاي خارجي در كشور جمهوري اسالمي ايهران»
مصوب پانص و بيست و نهمهين جلسهه مهورخ  1363/3/13شهوراي پهول و اعتبهار
ملغياالثر ميشود.
ماده  -79ضوابط اجرايي اين دستورالتمل عن اللزوم توسط بانک مرکزي ت وين و ابالغ ميشود.
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« دستورالتمل نحوه تأسيس ،فتاليت ،نظارت و تتطيلي شتبه و دفتر نماينه گي بانهک خهارجي در
ايران» در  79ماده و  22تبصره در يکهزار و دويسهت و شصهتمين جلسهه مهورخ 1397/07/24
شوراي پول و اعتبار به تصويب رسي و ا تاريخ ابالغ ال ماالجراء ميباش .
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