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وزارت ا..ر اقتصههشدی و دارایی و  .اسههتدشد .شد )6 .قشن.ن تسهه یل اعطشی تسهه یالت شنکی و کشهش هزید.هشی
طرح و ت سریع در اجرای طرحهشی ت.لیدی و افزایش .دش ع .شلی و کشرایی شنکهش  .ص.ب  1386ا سش سدش ..شنک
.لی ایران را  .ررح زیر تص.یب ن..د:

in

اساسنامه بانک ملی ایران

of

et

بخش اول:نام ،هدف ،مدت و موضوع فعالیت و سرمایه بانک
نام بانک

fic

ماده  -۱نشم شنک ،شنک .لی ایران ا ست ک .در این ا سش سدش . ..اخت صشر شنک نش.ید. .ی ر.د .شنک ر ا سشس
قشن.ن .لی و شنکی ک ش.ر  .ص.ب  ،1351قشن.ن ع.لیشت شنکی دون ر ش  .ص.ب سشل  ،1362الیح .قشن.نی نح..

e.i

ادار .ا..ر شنک ش .ص.ب  1358و اصالحشت عدی آن ش ،قشن.ن تس یل اعطشی تس یالت شنکی وکشهش هزید.هشی
طرح و ت سریع در اجرای طرح شی ت.لیدی و افزایش .دش ع .شلی و کشرآیی شنک هش  .ص.ب سشل 1386و .قررات

r

این اسشسدش ..ادار. .ی ر.د ودر ..ارد یش یدی نشد .تش ع قشن.ن تجشرت و اصالحی .هشی عدی آن است.
هدف بانک

ماده  -2شنک . .دظ.ر تحقق سههیشسههت هش و رنش ..هشی اقتصههشدی دولت ،تسهه یل در دریشفت هش و رداخت هش،
ن سبت  .ارای .خد.شت شنکی از ج.ل .تج یز و تخ صیص .دش ع و ارائ .و گ سترش ان.اع خد.شت شنکی ،اعتبشری و
.شلی در داخل و خشرج از ک ش.ر  ،ت س یل در ا..ر شزرگشنی داخلی و خشرجی در ر رت .هشی ت.لیدی و خد.شتی و
.ششرکت در سر.شی .گذاری ت.لیدی در خد.ت  .اقتصشد کش.ر فعشلیت .ی ن.شیدد.
مدت فعالیت
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ماده. -۳دت فعشلیت شنک از تشریخ ثبت ،نش.حدود خ.اهد .د.
تابعیت و مرکز اصلی بانک
ماده  -۴تش عیت شنک ایرانی است و .رکز اصلی شنک در استشن ت ران و در ر ر ت ران واقع است ،هرگ.ن .تغییر
نششنی .رکز اصلی شنک .ستلزم تص.یب .ج.ع ع...ی ف.قالعشد .و تأیید قبلی شنک .رکزی ج. .ری اسال.ی
ایران است .شنک .ی ت.اند ش رعشیت ق.انین و .قررات جشری ،رعب یش ن.شیددگیهشیی در ایران یش خشرج از کش.ر
تأسیس ن.شید.
موضوع فعالیت بانک
ماده  -۵شنک در چشرچ.ب ق.انین و .قررات .لی و شنکی و سشیر ق.انین .ر .ط. ،ص .شت ر.رای .ل و اعتبشر
و دست.رالع.ل هش و خشدش ..هشی شنک .رکزی ج. .ری اسال.ی ایران. ،جشز  .انجشم فعشلیت هشی زیر .ی شرد
:

r
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 -5-1ذیرش ان.اع سپرد .هشی شنکی ریشلی – ارزی)؛
 -5-2صدور گ.اهی سپرد .عشم و خشص؛
 -5-3ارائ .چک و خد.شت .رتبط ش آن طبق قشن.ن صدور چک و اصالحشت عدی آن؛
 -5-4انجشم ع.لیشت ین شنکی؛
 -5-5انجشم ع.لیشت اعتبشری .صرح در ق.انین و آیین نش ..هشی .ر .ط.؛
 -6-5ارای .ان.اع ا زارهشی رداخت؛
 -7-5دریشفت ،رداخت ،نقل و انتقشل وج ..ریشلی و ارزی در داخل و خشرج از کش.ر؛
 -5-8انجشم ا..ر ن.شیددگی . .دظ.ر ج.ع آوری وج ،..ان.اع قب.ض خد.شت ر ری ،ودایع و ...؛
 -5-9گششیش ان.اع اعتبشر اسدشدی و صدور ان.اع ض.شنت نش..؛
 -10-5ارای .ان.اع خد.شت شنکی الکترونیکی و دیجیتشل از ج.ل .صدور ان.اع کشرت هشی الکترونیکی
کشرت هشی خرید ،اعتبشری  ،کیف .ل الکترونیکی و) ...؛
 -11-5ذیرش و نگ داری اریشء گران ش ،اسدشد و اوراق شدار و اجشر .صددوق ا.شنشت . .شتریشن؛
 -5-12انجشم ع.لیشت ارزی نظیر خرید و فروش ارز ،انتقشل ارز ،دریشفت و اعطشی تس یالت ارزی ،صدور
ح.ال .هشی ارزی و ...؛
 -5-13تصدی عش.لیت و ارائ .خد.شت .ر .ط  .وج ..ادار .رد .و وج ..ا.شنی و اعتبشرات .ر .ط.؛
 -14-5تض.ین شزخرید اوراق شدار صشدر .ارخشص حق.قی دولتی و غیر دولتی؛
 -15-5سر.شی .گذاری از طریق خرید س شم ،اوراق .ششرکت ،اوراق شدار خشرجی و اوراق صک.ک؛
 -5-16انتششر یش عرض .هر گ.ن .اوراق .شلی اسال.ی ریشلی و ارزی در داخل و خشرج از کش.ر و یش .بتدی
ر داراییهشی شنک؛
 -5-17انجشم سفشررشت .ست.ر .شتریشن دست.ر رداخت .ست.ر)؛
 -18-5ارای .خد.شت .ششور .ای در ز.ید .هشی خد.شت .شلی ،سر.شی .گذاری. ،دیریت دارایی هش .
.شتریشن؛
 -5-19انجشم وظشیف قی...ت ،وصشیت ،وکشلت و ن.شیددگی .شتریشن طبق ق.انین و .قررات .ر .ط؛
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 -20-5خرید و فروش اوراق شدار اسال.ی گ.اهی سپرد .گذاری عشم و سشیر اوراق شدار؛
 -21-5حفظ ،رقراری و ایجشد را ط .کشرگزاری ش شنک هشی داخل و خشرج؛
 -22-5خرید و فروش ا..ال شنک حسب ضرورت در چشرچ.ب ق.انین و .قررات ..ض.ع.؛
 -5-23ایجشد هرگ.ن. .رش ی ..ای رای دارایی هشی شنک نزد ررکت هش و ..سسشت ی..؛
 -5-24ترخیص کشال از دشدر و گ.رکشت  .حسشب شنک یش .شتریشن و .عش.ل .قب.ض انبشرهشی ع...ی؛
 -25-5وص.ل .طشلبشت اسدشدی؛
 -5-26فروش ت.بر .شلیشتی؛
 -5-27انجشم .عش.الت ان.اع فلزات گران ش و سدگ هشی قی.تی ش رعشیت ق.انین و .قررات .ر .ط..
 -28-5انجشم سشیر ع.لیشت قشن.نی .طش ق ض.ا ط شنک .رکزی ج. .ری اسال.ی ایران؛
سرمایه بانک
ماده  -6سر.شی .شنک .بلغ  198.565.600.000.000ریشل .ی شردک .ت.ش.شً .تعلق  .دولت .د .و رداخت رد.
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است.

in

بخش دوم :ارکان بانک و وظایف مجمع عمومی
ماده  -7ارکشن شنک :

et

الف. :ج.ع ع...ی
ج. :دیرعش.ل و هیأت عش.ل

مجمع عمومی

fic

د :حسش رس و شزرس قشن.نی

of

ب :هیأت .دیر.

e.i

ماده. -8ج.ع ع...ی شنک از ارخشص زیر تشکیل .ی ر.د.
 -وزیر ا..ر اقتصشدی و دارایی

r

 .عشون رئیس ج. .ر و رئیس سشز.شن رنش ..و .دج .کش.روزیر صدعت. ،عدن و تجشرت وزیر ج شد کششورزی وزیر تعشون ،کشر و رفش .اجت.شعی وزیر را .و ر ر سشزیتبصر -.ریشست .ج.ع ع...ی شنک ش وزیر ا..ر اقتصشدی و دارایی است.
ماده . -9ج.ع ع...ی شنک  .دو ص.رت تشکیل .ی ر.د.
. -1ج.ع ع...ی عشدی
. -2ج.ع ع...ی ف.ق العشد.
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ماده . -۱0ج.ع ع...ی عشدی و ف.ق العشد .شنک  .دع.ت وزیر ا..ر اقتصشدی و دارایی تشکیل .ی ر.د.
ماده . -۱۱ج.ع ع...ی عشدی  .ط.ر ف.ق العشد .شنک در هر ز.شن  .یشد شد هر یک از اعضشی .ج.ع ع...ی
و یش شزرس قشن.نی ش دع.ت کتبی رییس .ج.ع ع...ی تشکیل .ی ر.د.
ماده  -۱2تشکیل جلسشت .جش.ع ع...ی دش  .دع.ت کتبی رییس .ج.ع ع...ی خ.اهد .د و حداقل دو شر در
سشل ،رای ررسی و اتخشذ تص.یم نسبت  .ع.لکرد و ص.رت هشی .شلی شنک و رای ررسی و اتخشذ تص.یم
نسبت  .خط .شی و رنش ..و .دج .یشد شدی سشل عد و اصالحی ه.شن سشل ،تشکیل .ی ر.د.
ماده  -۱۳وظشیف .ج.ع ع...ی عشدی

e.i
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 -1-13تعیین و تص.یب اهداف ،خط .شی ،راهبردهش ،رنش ..و .دج .شنک .بتدی ر .دیریت ع.لکرد و
اهداف ک.ی؛
 -2-13ررسی و اتخشذ تص.یم نسبت  .ع.لکرد سشالن .هیأت .دیر .و ص.رت هشی .شلی س از است.شع
گزارش حسش رس و شزرس قشن.نی؛
 -3-13رسیدگی و اتخشذ تص.یم در شر .اندوخت .شنک عالو .ر اندوخت .قشن.نی و سر.شی .ای؛
 -4-13انتخشب و عزل اعضشی هیأت .دیر .شنک؛
 -5-13تعیین حسش رس .ستقل و شزرس قشن.نی شنک و تعیین حق الزح ..آن ش؛
 -6-13تص.یب سشختشر کالن شنک و سقف ست هشی سشز.شنی؛
 -7-13تص.یب آیین نش ..هشی ..رد نیشز شنک از ج.ل .آیین نش ..استخدا.ی. ،شلی ،اداری و .عش.التی
راسشس یشد شد هیأت .دیر .شنک ش رعشیت ق.انین و .قررات .ر .ط؛
 -8-13است.شع گزارش هیأت .دیر .درخص.ص ع.لکرد؛
 -9-13تعیین حق.ق و .زایشی .دیرعش.ل و اعضشی هیأت .دیر .در چشرچ.ب ق.انین و .قررات .ر .ط؛
 -10-13تعیین شداش تص.یب ص.رت هشی .شلی رای .دیرعش.ل ،اعضشی هیأت .دیر .و کشرکدشن شنک
در چشرچ.ب .قررات .ر .ط؛
 -11-13تعیین روزنش ..کثیراالنتششر رای درج آگ ی هشی شنک؛
 -12-13سشیر ..اردی ک.. . .جب ق.انین و .قررات .ر .ط .از ج.ل .قشن.ن تجشرت و ش رعشیت .فشد
این اسشسدش ..در صالحیت .ج.ع ع...ی عشدی .ی شرد؛
ماده  -۱۴جلسشت .ج.ع ع...ی عشدی شنک رای ررسی و اتخشذ تص.یم نسبت  .ع.لکرد و ص.رت هشی .شلی

r

شنک تش شیشن تیر .ش .و رای ررسی و اتخشذ تص.یم نسبت  .خط .شی و رنش ..و .دج .یشد شدی سشل عد تش شیشن
آ شن .ش .هر سشل تشکیل .ی ر.د.
ماده  -۱۵رای .ذاکر .و اخذ تص.یم در جلسشت .ج.ع ع...ی عشدی و ف.ق العشد .شنک ،حض.ر اکثریت اعضشء
ضروری خ.اهد .د و .ص .شت .ج.ع ع...ی ش رأی ..افق اکثریت .طلق اعضشء .عتبر .ی شرد.
ماده  -۱6وظشیف .ج.ع ع...ی ف.ق العشد.
 -1-16اتخشذ تص.یم نسبت  .هر گ.ن .تغییر در ..اد اسشسدش ..شنک ؛
 -2-16اتخشذ تص.یم نسبت  .کشهش یش افزایش سر.شی.؛
 -3-16اتخشذ تص.یم نسبت  .انحالل ،تجزی .یش ادغشم شنک در چشرچ.ب ق.انین و .قررات؛
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تبصره.. -ارد .ددرج در دد .ذک.ر رش.ل انحالل شنک و تشکیل رخصیت حق.قی جدید ،قب.ل ادغشم شنک و
.ؤسسشت اعتبشری دیگر در شنک ش رعشیت .قررات الیح .قشن.نی اصالح قس.تی از قشن.ن تجشرت و قشن.ن .لی و
شنکی کش.ر و سشیر .قررات .ر .ط. .ی ر.د.
ماده  -۱7رییس .ج.ع ع...ی .کلف است ظرف .دت رش .ش .س از تص.یب این اسشسدش ..نسبت  .تدوین
سشز و کشر .دشسب رای ررسی ع.لکرد سشالن .هر یک از اعضشی هیأت .دیر .اقدام ن.شید.
ماده  -۱8اتخشذ تص.یم در ..رد اهداف ،راهبرد ،خط .شی ،رنش ..و .دج ،.ع.لکرد و ص.رت هشی .شلی ،اصالح
.فشد اسشسدش ،..تغییر سر.شی ،.انتخشب و عزل اعضشی هیأت .دیر ،.انحالل ،ادغشم و تجزی .ت.سط .ج.ع ع...ی غیر
قش ل تف.یض .د .و سشیر اختیشرات ش تص.یب .ج.ع ع...ی قش ل تف.یض است.
بخش سوم :تعداد ،وظایف و اختیالرات هیات مدیره بانک

b
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تعداد و مدت مأموریت اعضای هیأت مدیره
ماده  -۱9هیأت .دیر .شنک .تشکل از هفت نفر عض .است ،دور. .دیریت اعضشی هیأت .دیر .دو سشل است.
س از خشت ..دور. .دیریت تش ز.شنی ک .جشنشین آن هش تعیین نشد .شرد ،ک.شکشن .سئ.ل ادار .ا..ر شنک خ.اهد

in

.د .انتخشب .جدد اعضشی هیأت .دیر .حداکثر رای دو دور. .ت.الی .جشز است .در هر ص.رت .دت .دیریت

مسئولیت ها و اختیارات هیأت مدیره

et

اعضشی هیأت .دیر .حداکثر رش سشل خ.اهد .د.

of

ماده . -20سئ.لیت سیشست گذاری و نظشرت ر نح ..ادار ،.حسن اجرای ق.انین و .قررات. ،دیریت ریسک
شنک ،شیبددی  .وظشیف .راقبت و وفشداری و انتخشب .دیرعش.ل ،قشئم .قشم .دیر عش.ل و اعضشی هیأت عش.ل ر

fic

ع د .هیأت .دیر. .ی شرد .هیأت .دیر .رای هرگ.ن .اقدا.ی  .نشم شنک و هر ن.ع ع.لیشت و .عش.الت .ر .ط .
..ض.ع شنک ک .انجشم و اتخشذ تص.یم در شر .آن هش صریحشً در صالحیت .جش.ع ع...ی نبشرد ،دارای اختیشر

e.i

است.

تبصر -.هیأت .دیر .شید آن دست .از اختیشراتی را ک. .تض.ن ا..ر اجرایی است. . ،دیر عش.ل و هیأت عش.ل

r

شنک تف.یض ن.شید .تف.یض .سئ.لیت هش و تکشلیف هیأت .دیر .نشفی .سئ.لیت کلی هیأت .دیر .در قبشل شنک
ن.ی شرد.

ماده  -2۱هیأت .دیر. .سئ.ل ت.ش.ی ا..ر شنک .شت.ل ر تص.یب و نظشرت ر اجرای اهداف راهبردی ،تدوین
چشرچ.ب حشک.یتی ،فرهدگ سشز.شنی و نیز نظشرت ر ع.لکرد هیأت عش.ل .ی شرد .در اجرای این .سئ.لیت از
ج.ل .اختیشرات هیأت .دیر .عبشرتدد از:
 -1-21هدف گذاری و تعیین راهبردهشی کسب و کشر شنک و نظشرت ر آن هش؛
 -2-21ایجشد ارزش هش و ارتقشی فرهدگ سشز.شنی؛
 -3-21نظشرت ر سال.ت .شلی راسشس دست.رالع.ل هشی ذیر ط و راهبرد کسب و کشر ،تص.ی.شت  .م
.دش ع انسشنی ،سشختشر و روی .هشی اجرایی داخلی. ،دیریت ریسک ،رعشیت ض.ا ط و .قررات در شنک؛
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 -4-21یشد شد سشختشر سشز.شنی  .نح.ی ک .هیأت .دیر .و هیأت عش.ل را در انجشم .سئ.لیت هش قشدر و
تص.یم گیری و حشک.یت .دشسب را در شنک تس یل ن.شید .در سشختشر سشز.شنی .ز .ر شید .سئ.لیت هش و
اختیشرات هیأت .دیر ،.هیأت عش.ل و سشیر واحدهشی .سئ.ل تبیین گردد؛
 -21-5یشد شد تص.یب آیین نش ..هشی ..رد نیشز شنک . .ج.ع ع...ی؛
 -21-6تدوین .دج .سشالن .شنک و تدظیم ص.رت هشی .شلی سشالن. ، .یشن دور .ای و گزارش فعشلیت
هیأت .دیر .در چشرچ.ب ق.انین و .قررات؛
 -21-7تعیین دارندگشن ا.ضشی .جشز؛
 -21-8یشد شد اصالح اسشسدش. . ..ج.ع ع...ی ف.ق العشد.؛
 -21-9تص.یب و نظشرت ر اجرای فرآیدد ارزیش ی کفشیت سر.شی ،.نقدیدگی ،خط .شی هش و رعشیت
ق.انین و .قررات و نظشم کدترل داخلی شنک؛
 -10-21نظشرت ر اجرای چشرچ.ب .دشسب حشک.یت ررکتی شنک؛
 -11-21تعیین و نظشرت ر رعشیت یشنی .ریسک ذیری ،سیشست هش و حدود ریسک؛
 -21-12نظشرت ر طراحی و اجرای نظشم جبران خد.شت کشرکدشن شنک و اط.یدشن از این ک .این نظشم ش
ریسک ذیری شنک هم راستش است؛
 -13-21ارزیش ی دور .ای چشرچ.ب حشک.یت ررکتی . .دظ.ر حفظ آ.شدگی شنک در ..اج . .دشسب
ش تغییرات در انداز .و ح.ز .فعشلیت راهبرد کسب و کشر و الزا.شت .قرراتی؛
 -21-14صیشنت از حق.ق قشن.نی سپرد .گذاران و سشیر ذیدفعشن شنک؛
 -21-15اتخشذ تص.یم .دشسب در ..اقع روز تضشد .دشفع؛
 -16-21تدوین و تص.یب .دش.ر اخالقی رای اعضشی هیأت .دیر ،.هیأت عش.ل ،سشیر کشرکدشن و
شیبددی  .آن ش تأکید ر ..اردی از ج.ل .التزام  .احکشم و اص.ل رریعت؛
 -21-17تبیین رفتشرهشی غیرقش ل قب.ل نظیر گزارش .شلی نشدرست. ،لش.یی،کالهبرداری ،رر ..گیری،
فسشد و نقض حق.ق ر روندی و حق.ق .شتری ک. .دجر  .ریسک ر رت و یش هرگ.ن .فعشلیت غیر قشن.نی
و نش .دشسب .ی ر.د؛
 -18-21تعیین سیشست هش و فرآیددهشی .دشسب . .دظ.ر تش.یق کشرکدشن  .گزارش فعشلیت هشی غیر
قشن.نی. ،غشیر ش اص.ل اخالقی و .شک.ک ش حفظ .حر.شنگی و دون نگرانی در خص.ص اقدام تالفی
ج.یشن.؛
 -19-21تدوین و تص.یب یشنی .ریسک ذیری. ،شت.ل ر .الحظشت ک.ی و کیفی ریسک سطح و ن.ع
ریسک فردی و ج.عی قش ل قب.ل در چشرچ.ب ظرفیت ریسک شنک و حدود ریسک؛
 -21-20اط.یدشن از استقرار .دیریت ریسک اثر خش و تعیین .سئ.لیت هشی هیأت .دیر ،.هیأت عش.ل
و کشرکدشن؛
 -21-21تص.یب ض.ا ط انتخشب و انتصشب هیأت عش.ل در چشرچ.ب ق.انین و .قررات .ر .ط .و
دست.رالع.ل هشی ا الغی وزارت ا..راقتصشدی و دارایی؛
 -21-22انتخشب و تأیید قشئم .قشم .دیر عش.ل و سشیر اعضشی هیأت عش.ل شنک ک .ت.سط .دیر عش.ل
.عرفی
.ی ر.ند؛
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 -21-23نظشرت ر ع.لکرد هیأت عش.ل ش ت.ج . .راهبرد و سیشست هشی تص.یب رد .هیأت .دیر .از
ج.ل .سیشست ریسک ذیری شنک؛
 -21-24تدوین ض.ا ط الزم در ..رد خش.دگی ت.شم یش قس.تی از جری ..تأخیر و وج .التزام عدم انجشم
تع دات تس یالتی و اعتبشرات رداختی شنک؛
 -21-25تعیین ررایط و نح ..ا.ضشء کلی .اوراق ،قراردادهش و اسدشد تع د آور؛
 -21-26رقراری ،حفظ و ارتقشی ارتبشط .ست.ر و .ؤثر ش شنک .رکزی و وزارت ا..ر اقتصشدی و دارایی؛
 -21-27سشیر .سئ.لیت هش و تکشلیفی ک.. . .جب ق.انین و .قررات شالدستی ،قشن.ن اصالح قس.تی از
قشن.ن تجشرت ،ض.ا ط ا الغی از س.ی شنک .رکزی. ،ج.ع ع...ی شنک و وزارت ا..ر اقتصشدی و
دارایی ر ع د .هیأت .دیر. .ی شرد.
ماده  -22اکثر اعضشی هیأت .دیر .فشقد س.ت اجرایی در شنک .د .و ن.یت.اندد هیچ گ.ن .س.ت .دیریتی،
کشرردشسی. ،ششور .ای یش نظشیر آن  .استثدشی عض.یت در ک.یت .هشی ریسک ،ق.انین و .قررات تطبیق)،

b
ca

حسش رسی و جبران خد.شت را در شنک پذیرند.
ترتیبات عضویت در هیأت مدیره

ماده  -2۳اعضشی هیأت .دیر .شنک هفت نفر ش تص.یب .ج.ع ع...ی شنک و ش حکم وزیر ا..ر اقتصشدی و

in

دارائی انتخشب .ی ر.ند.

ماده  -2۴حکم انتصشب رئیس هیأت .دیر .س از انتخشب ت.سط هیأت .دیر ).و .دیرعش.ل س از انتخشب

of

نقش رئیس هیأت مدیره

et

ت.سط هیأت .دیر ).ت.سط وزیر ا..ر اقتصشدی و دارایی  .عد.ان رییس .ج.ع ع...ی صشدر .ی ر.د.

ماده  -2۵اعضشی هیأت .دیر .از ین خ.د یک نفر را  .عد.ان رئیس هیأت .دیر .انتخشب .ی ن.شیدد .رئیس هیأت

fic

.دیر .شید دارای س.ا ق تجر ی ،صالحیت و رشیستگی هشی الزم رای انجشم .سئ.لیت هشی .ح.ل .شرد.
ماده  -26رئیس هیأت .دیر .نبشید در هیچ یک از ک.یت .هشی هیأت .دیر .عض.یت دارت .شرد.

e.i

ماده  -27رئیس هیأت .دیر .شید سشز و کشری را اتخشذ ن.شید تش حتی اال.کشن اط.یدشن حشصل گردد ک .ر اسشس
آن تص.ی.شت هیأت .دیر .ر .بشنی درست و راسشس اطالعشت صحیح اخذ ر.د.

r

ماده  -28رئیس هیأت .دیر .ریشست جلسشت هیأت .دیر .و دع.ت از اعضشی هیأت .دیر .را ر ع د .دارد .
یگیری اجرای تص.ی.شت هیأت .دیر .ش رئیس هیأت .دیر .است.
تبصره-هیأت .دیر .دارای د یرخشن. .ستقل است ک .زیر نظر رییس هیأت .دیر .ادار. .ی گردد و .سئ.لیت
ه.شهدگی و .ستدد سشزی جلسشت هیأت .دیر ،.ج.ع آوری اطالعشت ..رد نیشز و یگیری انجشم ا..رکشرردشسی
..رد درخ.است اعضشی هیأت .دیر .را ر ع د دارد.
استعفای اعضای هیأت مدیره
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ماده  -29در ص.رتی ک .هر عض .هیأت .دیر .خ.اهد از س.ت خ.د استعفش دهد شید ..ض.ع را  .رئیس .ج.ع
ع...ی اطالع دهد و تش تعیین جشنشین در س.ت خ.د شقی .شند .کلی. .سئ.لیت هشی عض .هیأت .دیر .تش ز.شن
تعیین جشنشین. ،ت.ج .عض. .ستعفی نیز خ.اهد .د.
حد نصاب برای رسمیت جلسه هیأت مدیره
ماده  -۳0جلسشت هیأت .دیر .در ص.رتی رس.یت دارد ک .یش از نصف اعضشی هیأت .دیر .در آن جلسشت
حض.ر دارت .شردد .تص.ی.شت هیأت .دیر .ش ..افقت اکثریت اعضشء حشضر خ.اهد .د .در ص.رتی ک .هیأت
.دیر .ش ک.تر از  5عض .تشکیل گردد ،تص.ی.شت ش حداقل  3رأی ..افق .عتبر خ.اهد .د.
تبصر -.اعضشی هیأت .دیر .ن.ی ت.اندد رای حض.ر در جلسشت هیأت .دیر ،.ن.شیدد .یش وکیل .عرفی ن.شیدد.
ماده  -۳۱رای هر یک از جلسشت هیأت .دیر ،.شید ص.رتجلس .ای تدظیم ر.د ک . .ا.ضشی ت.ش.ی اعضشی حشضر
در جلس .رسد .نشم اعضشی حشضر و غشیب ،خالص. .ذاکرات و ه.چدین تص.ی.شت .تخذ .ش قید تشریخ در

b
ca

ص.رتجلس .ذکر .یگردد .نظر هر یک از اعضش ک .ش ت.شم یش عضی از تص.ی.شت .ددرج در ص.رت جلس. .خشلف
شرد ،شید در ذیل ص.رت جلس .قید ر.د.

ماده  -۳2ه یأت .دیر.. .ظف  .ایجشد ک.یت .حسهههش رسهههی ،ک.ی ت .ریسهههک ،ک.ی ت .رعشیت ق.انین و .قررات

et

نقش هیأت مدیره در ساختار گروهی ( هلدینگ)

in

تطبیق) ،ک.یت .جبران خد.شت ،ک.یت .انتصش شت ،و ک.یت .اعتبشری و سشیر ک.یت .هشی ..رد نیشز .ی شرد.

ماده  -۳۳در ص.رتی ک .شنک  .عد.ان ررکت .شدر دارای واحدهشی تش ع .شرد. ،سئ.لیت کلی گرو .ش هیأت

of

.دیر .شنک است .هیأت .دیر .شنک شید از وج.د چشرچ.ب حشک.یتی رورن و .تدشسب ش سشختشر کسب و کشر

fic

و ریسک هشی گرو .و هریک از واحدهشی تش ع .اط.یدشن دارت .شرد  .گ.ن .ای ک .اهداف راهبردی ،چشرچ.ب
.دیریت ریسک ،ارزش هشی سشز.شنی و اص.ل حشک.یت ررکتی شنک و گرو .شید ش هم سشزگشر شرد.
ماده  -۳۴در سشختشر گروهی ،هیأت .دیر .شنک . .دظ.ر انجشم نظشرت .دشسب ر واحدهشی تش ع .دارای .سئ.لیت

e.i

هش و تکشلیف زیر .ی شرد:

r

 -1-34تدوین سیشست هشی گرو .ش رعشیت ق.انین .ر .ط و ض.ا ط و .قررات ا الغی شنک .رکزی،
.ج.ع ع...ی شنک و وزارت ا..ر اقتصشدی و دارایی؛
 -2-34اط.یدشن از وج.د یک سشختشر گروهی و چشرچ.ب حشک.یت ررکتی ش تعریف رورن نقش هش و
.سئ.لیت هش  .تفکیک شنک و واحدهشی تش ع .ش ت.ج . .ن.ع کسب و کشر و ریسک .تفشوت آن ش؛
 -34-3اط.یدشن از وج.د فرآیددهش و کدترل هشی .دشسب ج ت ردشسشیی و ت.ج . .تضشد .دشفع شلق ..در
درون گرو.
 -34-4تص.یب سیشست هش و راهبردهشی .دشسب در خص.ص ایجشد سشختشرهشی جدید و اط.یدشن از این
ک .سشختشر هشی .ذک.ر ش سیشست هش و .دشفع گرو .سشزگشر است؛
 -34-5اط.یدشن از این ک .نظشم ..ثری ج ت تس یل تبشدل اطالعشت .یشن اعضشی .ختلف گرو. . .دظ.ر
.دیریت ریسک هشی اعضش و گرو .وج.د دارد؛
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 -6-34نظشرت ..ثر و کشفی ر رعشیت ق.انین و .قررات ت.سط واحدهشی تش ع.؛
 -7-34دارتن ارتبشط ..ثر ش .قشم نشظر شنک و ش .قشم نشظر واحدهشی تش ع . .ط.ر .ستقیم و یش از طریق
هیأت .دیر .واحدهشی تش ع.؛
 -8-34انجشم ع.لیشت حسش رسی ع.لیشتی در چشرچ.ب ق.انین و .قررات .ر .ط. . .دظ.ر ارزیش ی اثر
خشی،کشرایی و صرف .اقتصشدی؛
ماده  -۳۵هیأت .دیر .و هیأت عش.ل . .دظ.ر ردشخت و انجشم اقدام .دشسب در ج ت .دیریت چشلش هشی نشری
از سشختشرهشی یچید .و .ب م گرو .شید اقدا.شت زیر را انجشم دهدد.

et

in

b
ca

 -35-1ایجشد فرآیددی .ت.رکز . .دظ.ر اتخشذ تص.یم در خص.ص تأسیس ررکت هشی جدید راسشس
ق.انین و .قررات تأسیس رش.ل ت.انشیی در نظشرت ،گزاررگری .شلی ،حشک.یت و سشیر الزا.شت؛
 -35-2جل.گیری از ایجشد سشختشرهشی یچید .و غیر ضروری و یش تأسیس ررکت هشی غیر الزم و خشرج
از الزا.شت قشن.نی؛
 -3-35تدوین سیشست هش ،روی .هش و فرآیددهشی .دشسب و شیش و شز یدی .ست.ر آن ش . .دظ.ر ررسی
کش.ل اهداف ،ریسک هشی .تقش ل نشری از تعش.ل ین اعضشی گرو .و قش لیت شنک در .دیریت این
ریسک هش قبل از ایجشد سشختشرهشی جدید و آغشز فعشلیت هشی .شترک؛
 -4-35ایجشد روی .هش و فرآیددهشی .دشسب . .دظ.ر ردشسشیی و .دیریت ت.ش.ی ریسک هشی ش اه.یت
نشری از سشختشرهشی یچید .و .ب م؛
 -35-5اط.یدشن از این ک .ت.ش.ی فعشلیت هش و سشختشرهشی گرو . .ط.ر .دظم ت.سط حسش رسشن داخلی و
.ستقل ..رد حسش رسی قرار .ی گیرند؛
ماده  -۳6هیأت .دیر. . .دظ.ر افزایش اثر خشی ..ارد .ذک.ر در .شد )34 .شید الزا.شت الزم ج ت شز یدی

of

دور .ای .ستقل از سشختشر ،فعشلیت هش و کدترل هشی .ر .ط و ه.چدین سشزگشری آن ش ش راهبردهشی .ص.ب هیأت
.دیر .را .قرر ن.شید.

fic

ماده  -۳7هیأت .دیر .شنک شید گزارش هشی الزم در ..رد سیشست هش و راهبردهشی .تخذ .در خص.ص ایجشد
دهد.

e.i

و نگ داری سشختشرهش و فعشلیت هشی واحدهشی تش ع .را  .وزارت ا..ر اقتصشدی و دارایی و شنک .رکزی ارای.

r

بخش چهارم :وظایف و اختیارات مدیرعامل و هیات عامل بانک
هیأت عامل

ماده . -۳8دیر عش.ل ،قشئم .قشم و .عشونین .دیرعش.ل ،اعضشی هیأت عش.ل شنک را تشکیل .ی دهدد ک .شید .
ص.رت ..ظف و ت.شم وقت در شنک ارتغشل دارت .شردد .ریشست هیأت عش.ل شنک ش .دیرعش.ل است ک .از .یشن
ارخشص حقیقی ،ت.سط هیأت .دیر .انتخشب .ی ر.د .هیأت عش.ل ..ظف است وظشیف .دیریتی خ.د را تحت
نظشرت هیأت .دیر .و ه.س .ش راهبردهش و سیشست هشی .ص.ب آن انجشم دهد.
تبصر -.انتخشب اعضشی هیأت عش.ل شنک از .یشن اعضشی هیأت .دیر. .شروط  .رعشیت حکم .قرر در .شد)22 .
.جشز است.
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ماده  -۳9انتخشب .دیرعش.ل و قشئم .قشم .دیرعش.ل .د.ط  .تأیید صالحیت حرف .ای آنشن ت.سط شنک .رکزی
ج. .ری اسال.ی ایران .ی شرد.
ماده . -۴0دیریت اثر خش شنک ر ع د .هیأت عش.ل .د .و در این خص.ص .کلف  .شسخگ.یی  .هیأت
.دیر. .ی شرد.
ماده  -۴۱هیأت عش.ل شنک ..ظف است روی .هشی تص.یم گیری و انجشم کشر را وفق .قررات و .ص .شت شالدستی
 .ری ..ای رفشف طراحی و تدوین و در دسترس کشرکدشن ذیر ط سط.ح .ختلف شنک قرار دهد.
ماده  -۴2هیأت عش.ل شنک .کلف است روی .هشی .دیریتی شنک را  .گ.ن .ای طرح ریزی ن.شید ک .ا.کشن
شسخگ.یی و رفشفیت در قبشل وظشیف تف.یض رد .رای ت.ش.ی کشرکدشن فراهم گردد.
ماده  -۴۳هیأت عش.ل شنک ..ظف است . .دظ.ر .دیریت ریسک هشی .شلی و غیر.شلی ،ر اسشس رهد..دهشی
هیشت .دیر .و .دطبق ش ق.انین و .قررات و سیشست هشی داخلی شنک ،سیستم هش ،فرآیددهش و کدترل هشی الزم را
کشر گیرد.

b
ca

ماده  -۴۴هیأت عش.ل شنک .کلف است ش آگشهی کش.ل از ررح وظشیف .دیریت ریسک ،حسش رسی ،رعشیت
ق.انین و .قررات و کدترل هشی داخلی. . ،دظ.ر حفظ استقالل آن هش ،از .داخل .در انجشم چدین وظشیفی خ.دداری
ن.شید.
اطالعشت .رتبط ش نظشرت ر ع.لکرد .دیران را ت ی .ن.شید.

in

ماده  -۴۵هیأت عش.ل شنک ..ظف است ت.ش.ی اطالعشت ..ردنیشز رای انجشم وظشیف هیأت .دیر .رش.ل

et

ماده  - ۴6هیأت عش.ل شنک .کلف است  .ص.رت .دظم هیأت .دیر .را از اهم ..ض.ع هشی شنک از قبیل

of

انحراف از راهبرد کسب و کشر و ریسک ذیری ،وضعیت .شلی و ع.لکرد شنک ،نقض ق.انین و .قررات ،ضعف
نظشم کدترل داخلی و ه.چدین .الحظشت حق.قی و .قرراتی آگش .ن.شید.

fic

ماده  -۴7هیأت عش.ل شنک ..ظف است واحد هشی .دیریت ریسک و تطبیق .ستقل و کشرا را تحت نظر .دیر
اررد ریسک ایجشد ن.شید  .نح.ی ک .دارای .دش ع و ا.کشنشت کشفی .د .و از اختیشر الزم ج ت ارتبشط .ستقیم ش

e.i

اعضشی هیأت .دیر .رخ.ردار شرد.

ماده  -۴8هیأت عش.ل شنک ..ظف است در انجشم وظشیف کدترلی خ.د تدا یری اتخشذ ن.شیدد ک .ت.ش.ی

r

ریسک هش  .ص.رت .طل.ب ..رد ارزیش ی قرار گیرد.
ماده  -۴9هیأت عش.ل شنک ..ظف است سیشست هش و روی .هشی .دشسبی را تدوین ن.شید تش اطالعشت .رتبط ش
ریسک ک. .ستلزم واکدش و تص.یم گیری سریع است ،دون تشخیر  .اعضشی هیأت .دیر ، .هیأت عش.ل ،کشر.ددان
ذیر ط و در ص.رت نیشز  .واحدهشی کدترلی گزارش ر.د تش اقدا.شت .قتضی ص.رت ذیرد.
ماده  -۵0هیأت عش.ل شنک ..ظف است در ارائ .گزارش هشی ریسک  .هیأت .دیر ،.وضعیت جزئی و کلی
ریسک را .دظ.ر ن.شید .گزارش هشی .ز .ر شید  .نح .صحیح و قش ل درکی .شت.ل ر دارایی هشی در .عرض
خطر فعلی ،دارایی هشی در .عرض خطر آیدد .تحت سدشری.هشی حران) ،نتشیج آز..ن هشی حران ،روا ط ریسک
و شزد. ،.یزان ریسک ذیری و .حدودیت هشی آن شرد.
وظایف و اختیارات هیأت عامل
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ماده  -۵۱هیأت عش.ل در حدود آن دست .از اختیشراتی ک. .تض.ن ا..ر اجرایی .د .و ت.سط هیأت .دیر . .آن
تف.یض رد .دارای اختیشرات زیر است:

r

e.i

fic

of

et

in

b
ca

 -51-1ن.شیددگی شنک در را ر کلی .ارخشص ثشلث حقیقی و حق.قی دولتی و غیردولتی از ج.ل.
دستگش.هشی دولتی.. ،سسشت ع...ی غیردولتی. ،راجع قضشیی ،ررکت هشی تجشری و ..سسشت غیر
تجشری غیردولتی و سشیر ارخشص حقیقی و حق.قی؛
 -2-51اقش ..هرگ.ن .دع.ای حق.قی و کیفری و دفشع از هر دع.ای حق.قی و کیفری اقش ..رد .در هریک
از دادگش .هش ،دادسراهش. ،راجع قضشیی یش غیر قضشیی اختصشصی یش ع...ی و دی.ان عدالت اداری از طرف
شنک ،دفشع از شنک در .قش ل هر دع.ای اقش ..رد .علی .شنک چ .کیفری و چ .حق.قی در هریک از
.راجع قضشیی ش غیر قضشیی اختصشصی یش ع...ی و دی.ان عدالت اداری ش حق حض.ر و .راجع. . .قش.شت
انتظش.ی و انجشم کلی .اقدا.شت ..رد نیشز در دادرسی از آغشز تش ات.شم آن از ج.ل .حض.ر در جلسشت،
اعتراض  .رأی ،درخ.است تجدید نظر ،فرجشم ،واخ.اهی و اعشد .دادرسی . ،صشلح .و سشزش  ،استرداد
اسدشد یش دادخ.است ش دع.ا ،ادعشی جعل یش انکشر و تردید نسبت  .سدد طرف .قش ل ،تعیین جشعل ،حق
ا.ضشی قراردادهشی حشوی ررایط داوری یش ت.افقدش ..داوری و ارجشع دع.ا  .داوری و تعیین و گزیدش
داور .دتخب ش حق صلح ش دون آن) ،درخ.است اجرای حکم ن شیی و قطعی داور ،درخ.است صدور
اجرایی .و تعقیب ع.لیشت آن و اخذ ..ض.ع اجرایی .و وج ..ایداعی و یگیری هشی الزم در خص.ص آن
هش ،تعیین .صدق و کشرردشس ،انتخشب و عزل وکیل و ن.شیدد .ش حق ت.کیل .کرر ،اقرار در .شهیت دع.ا،
دعشوی ورود و جلب ثشلث و دفشع از آن ،دع.ای .تقش ل و دفشع در .قش ل آن ش ،قب.ل یش رد س.گدد ،تأ.ین
خ.است ، .تأ.ین ضرر و زیشن نشری از جرم و ا..ر .شش  .دیگر و نیز درخ.است صدور رگ اجرایی و
تعقیب ع.لیشت اجرایی در ادارات و دوایر ثبت اسدشد و ا.الک؛
 -3-51افتتشح هر ن.ع حسشب و استفشد .از آن  .نشم شنک نزد شنک و ..سسشت اعتبشری .جشز؛
 -4-51دریشفت .طشلبشت و رداخت دی.ن شنک؛
 -51-5صدور ،ظ رن.یسی ،قب.لی ،رداخت و واخ.اهی اوراق تجشرتی؛
 -51-6انعقشد هر ن.ع قرارداد ،تغییر  ،تبدیل ،فسخ ش اقشل .آن در ..رد ا..ال .دق.ل و غیر.دق.ل ک. .رتبط
ش ..ض.ع فعشلیت شنک شرد و انجشم کلی .ع.لیشت و .عش.الت .ذک.ر در .شد 5 .این اسشسدش ..و اتخشذ
تص.یم در ..رد کلی .ایقشعشت؛
 . -51-7ا.شنت گذاردن هر ن.ع سدد. ،درک ،وج ..شنک یش اوراق شدار و استرداد آن هش؛
 . -8-51رهن گذاردن ا..ال شنک اعم از .دق.ل و غیر.دق.ل و فک رهن ول .کراراً؛
 -51-9اجشر .و استیجشر .و واگذاری و فسخ اجشر .و تقشضشی تعدیل اجشر .ش و دفشع از این ن.ع تقشضشهش
در ت.شم .راحل و .راجع و تخلی .عین .ستشجر .و تقشضشی صدور اجرائی .و تقشضشی تجدید نظر در رای
صشدر .یش اجرای آن؛
 -51-10احداث هرگ.ن .سشخت.شن و تأسیسشت رای استفشد .شنک؛
 -11-51نصب و عزل کشرکدشن شنک و تعیین رغل ،ترفیع و تدزل .قشم و اجرای سشیر ررایط استخدا.ی
.طش ق ش قشن.ن؛
 -12-51اجرای کلی .تص.ی.شت ،سیشست هش و راهبردهشی .ج.ع ع...ی شنک ش و هیأت .دیر.؛
 -13-51ت ی .آئین نش ..هش و یشد شدهشیی ک . .تص.یب .ج.ع ع...ی شنک خ.اهد رسید؛
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 -51-14ت ی .آئین نش ..هشی داخلی شنک و در ص.رت لزوم ارائ .آن  .هیأت .دیر .رای تص.یب؛
 -51-15ت ی .ص.رت هشی .شلی و گزارش سشالن .شنک رای ارائ . .هیأت .دیر .شنک؛
 -51-16ت ی .و تدظیم .دج .شنک و ارائ .آن  .هیشت .دیر .رای سیر .راحل تص.یب؛
 -17-51تدوین رنش ..هشی استخدا.ی و آ..زری شنک؛
 -18-51تدظیم خالص .ص.رت دارایی هش و دهی هشی شنک هر رش .ش .یکبشر و تسلیم آن  .شزرسشن
قشن.نی؛
 -19-51ایجشد و تعطیلی رعب ،.شج .یش ن.شیددگی در داخل یش خشرج از ایران در چشرچ.ب ض.ا ط؛
 -20-51اجرای سیشست .ص.ب اعتبشری شنک؛
 -51-21اتخشذ تص.یم در ..رد خرید و فروش س شم و اوراق .شلی اسال.ی و .ششرکت در ررکت ش؛
تبصره -اختیشرات هیأت عش.ل در ا..ر اجرایی .دحصر .. .ارد ف.ق نیست .ررح ..ارد ف.ق فقط رای ذکر .ثشل

معامالت اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل با بانک

b
ca

.د .و  .سشیر اختیشرات هیأت عش.ل در ا..ر اجرایی خللی وارد ن.ی سشزد.

ماده  -۵2اعضشی هیأت .دیر .و هیأت عش.ل ن.ی ت.اندد در ز.شن تصدی خ.د در .عش.التی ک .ش شنک یش  .حسشب
شنک .ی ر.د  .ط.ر .ستقیم و یش غیر .ستقیم طرف .عش.ل .واقع یش س یم ر.د و ن.ی ت.اندد  .استثدشء تس یالت

in

کشر.ددی .طش ق ض.ا ط .ر .ط .از شنک تس یالت یش اعتبشر دریشفت ن.شیدد.

et

ماده  -۵۳اعضشی هیأت .دیر .و هیشت عش.ل شنک ن.ی ت.اندد .عش.التی نظیر .عش.الت شنک ک. .تض.ن رقش ت ش

of

شنک شرد انجشم دهدد.
بالتصدی بودن سمت مدیریت عامل

fic

ماده  -۵۴در ص.رتی ک . .دلیل استعفش ،رکدشری ،ف.ت یش هر دلیل دیگری ،س.ت .دیرعش.لی شنک التصدی

e.i

ر.د ،تش ز.شن انتخشب .دیرعش.ل ،قشئم .قشم کلی .وظشیف و .سئ.لیت هشی .دیر عش.ل را ر ع د .خ.اهد دارت.

r

بخش پنجم :صورتهای مالی و حسابرس و بازرس قانونی بانک
حسابرس مستقل و بازرس قانونی
ماده  -۵۵حسش رس .ستقل و شزرس قشن.نی شنک سشز.شن حسش رسی .ی شرد .حسش رس .ستقل و شزرس قشن.نی
حق دارد از کلی .ا..ر شنک اطالع حشصل ن.شید ،لکن حق دخشلت در ا..ر جشری شنک را نخ.اهد دارت .عزل یش
تجدید انتخشب حسش رس .ستقل و شزرس قشن.نی ش .ج.ع ع...ی شنک است.
ماده  -۵6حسش رس .ستقل و شزرس قشن.نی وظشیف و .سئ.لیت هشی قشن.نی زیر را ر ع د .دارد:
 -1-56اظ شرنظر در خص.ص ص.رتهشی .شلی اسشسی سشالن .و .یشن دور .ای ر اسشس استشنداردهشی
حسش داری و حسش رسی.
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ca

-2-56اظ شرنظر در خص.ص رعشیت .فشد اسشسدش ،..آئیننش..هش و دست.رالع.لهش و خشدش ..هشی اجرایی
.ص.ب هیأت وزیران ،ر.رای .ل و اعتبشر ،شنک .رکزی ج. .ری اسال.ی ایران و سشیر ض.ا ط .ر .ط.
 -3-56ررسی و اظ شرنظر نسبت . .دج .سشالن .یشد شدی هیأت .دیر .شنک و .بشنی و .فروضشت آن.
-4-56انجشم حسش رسی ع.لیشتی در چشرچ.ب ق.انین و .قررات .ر .ط. . .دظ.ر ارزیش ی اثر خشی،
کشرایی و صرف .اقتصشدی.
-5-56ارزیش ی اثر خشی کدترل هشی داخلی حشکم ر گزاررگری .شلی و ارائ .گزارش آن  .ارکشن
راهبری شنک.
 -6-56ررسی گزارش تفسیری فعشلیت هشی هیأت .دیر .و اط.یدشن از صحت اطالعشت .ددرج در آن.
 -7-56ررسی و اظ شرنظر نسبت  .گزارش .قشیس .ای .دج .و ع.لکرد شنک.
-8-56ه.کشری ش ک.یت .حسش رسی شنک در راستشی تق.یت نظشم گزاررگری .شلی و کدترل هشی داخلی
شنک.
-9-56اظ شرنظر نسبت  .گزارش ت.جی ی هیأت .دیر .در ..رد افزایش یش کشهش سر.شی .و انتششر اوراق
.ششرکت و .عش.الت ش ارخشص وا ست..
-10-56اظ شرنظر نسبت  .گزارش هیأت .دیر .در خص.ص ارزیش ی اثر خشی کدترل هشی داخلی شنک
رای ارائ. . .ج.ع ع...ی.

in

ماده  -۵7حسش رس .ستقل و شزرس قشن.نی ن.ی ت.اند در .عش.التی ک .ش شنک هش  .حسشب شنک انجشم .ی گیرد
 .ط.ر .ستقیم یش غیر .ستقیم ذی نفع ر.د.

et

ماده  -۵8حسش رس .ستقل و شزرس قشن.نی .ی ت.اند در جلسشت .جش.ع ع...ی دون حق رأی ررکت کدد.
ماده  -۵9حسش رس .ستقل و شزرس قشن.نی .ی ت.اند در هر ..قع هرگ.ن .رسیدگی و شزرسی الزم را انجشم داد.

fic

سال مالـی

of

و اسدشد و .دارک و اطالعشت .ر .ط  .شنک را .طشلب .کرد .و ..رد رسیدگی قرار دهد.

ماده  -60سشل .شلی شنک از روز اول فروردین .ش .هر سشل آغشز .ی ر.د و در روز آخر اسفدد .ش .ه.شن سشل .

e.i

شیشن .ی رسد.

صورت های مالـی

r

ماده  -6۱هیأت .دیر .شنک شید حداکثر تش شیشن خرداد.ش .هر سشل .شلی ،ص.رت هشی .شلی اسشسی شنک را
ض.ی ..گزارری در شر .فعشلیت و وضع ع...ی شنک طی سشل .ز .ر تدظیم و  .حسش رس .ستقل و شزرس قشن.نی
و شنک .رکزی ج. .ری اسال.ی ایران ارائ .ن.شید.
ماده  -62ص.رت شی .شلی ر اسشس استشنداردهشی حسش داری ،ق.انین .لی و شنکی و .قررات شنک .رکزی
ج. .ری اسال.ی ایران ت ی. .ی گردد.
ماده .. -6۳عد .قرر رای تسلیم ص.رت هشی .شلی و یشددارت هشی ه.را. .ر .ط از طرف هیأت .دیر . .حسش رس
.ستقل و شزرس قشن.نی حداکثر تش دو.ش .ش ارائ .دالیل قش ل ت.جی ی ک . .تأیید وزارت ا..ر اقتصشدی و دارایی رسد قش ل
ت.دید .ی شرد.
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ماده  -6۴حسش رس .ستقل و شزرس قشن.نی ..ظف است حداکثر ظرف .دت دو.ش .س از وص.ل ص.رتهشی .شلی و
یشددارت هشی ه.را ،.رسیدگیهشی الزم را انجشم داد .و گزارش خ.د را  .شنک و اعضشی .ج.ع ع...ی ارسشل ن.شید.
 .لت رسیدگی حسش رس حداکثر تش س. .ش .ش ارائ .دالیل قش ل ت.جی ی ک . .تأیید وزارت ا..ر اقتصشدی و دارایی رسد
قش ل ت.دید .ی شرد.
ماده  -6۵ص.رتهشی .شلی حسش رسی رد .هر سشل .شلی ،شید حداکثر ظرف .دت رش .ش .س از انقضشی سشل .شلی
شنک  .تص.یب .ج.ع ع...ی عشدی رسید .شرد.

ماده  -66در ص.رتی ک .س از تشکیل .ج.ع ع...ی سشالن ،.ص.رت هشی .شلی شنک  .دالیل ..ج ی قش ل
تص.یب نبشرد ،هیأت .دیر .شنک ..ظف است در  .لتی ک .ت.سط .ج.ع ع...ی تعیین .ی ر.د نسبت  .رفع
ایرادات و ارکشالت . .دظ.ر تشکیل .ج.ع ع...ی رای تص.یب ص.رت هشی .شلی اقدام ن.شید .در هر حشل
ص.رت هشی .شلی هر سشل .شلی شنک شید حداکثر تش شیشن آذر .ش .سشل عد  .تص.یب .ج.ع ع...ی رسید .شرد.
ماده  -67ص.رتهشی .شلی و یشددارتهشی ه.را .آن و گزارش تفسیری .دیران و گزارش حسش رس .ستقل و شزرس

b
ca

قشن.نی شیستی  10روز قبل از رگزاری .ج.ع ع...ی عشدی سشالن .ت.سط هیأت .دیر .شنک  .اعضشی .ج.ع ع...ی ارائ.
ر.د.

ماده  -68تص.یب ص.رت شی .شلی شنک در هر دور .ت.سط .ج.ع ع...ی . . ،دزل. .فشصش حسشب هیأت .دیر.

in

رای ه.شن دور. .شلی خ.اهد .د.

et

بخش ششم :سایر مقررات

of

ماده  -69شنک عض .صددوق ض.شنت سپرد .هش .د .و تش ع کلی .ررایط و ض.ا ط آن .ی شرد.
اسال.ی ایران .جشز است.

fic

ماده  -70اعطشی تسهه یالت  .ارههخشص .رتبط ش شنک ،صههرفشً در چشرچ.ب ضهه.ا ط شنک .رکزی ج. .ری
ماده  -7۱اعطشی تس یالت  .ذی نفع واحد و قب.ل تع دات  .نفع وی ،صرفشً در چشرچ.ب ض.ا ط شنک .رکزی

e.i

ج. .ری اسال.ی ایران .جشز است.

ماده  -72شنک شید .تدشسهههب ش هر یک از طبقشت دارایی هشی خ.د  ،در چشرچ.ب ضههه.ا ط شنک .رکزی

r

ج. .ری اسال.ی ایران ذخیر .کشفی اختصشص دهد.
ماده  -7۳شنک ه..ار .خشی از داراییهشی خ.د را در چشرچ.ب ض.ا ط شنک .رکزی ج. .ری اسال.ی ایران
 .ص.رت داراییهشی آنی نگ داری .ین.شید.
ماده  -7۴شنک .لزم  .رعشیت قشن.ن .بشرز .ش .لشهه.یی و آییننش..هش و دسههت.رالع.لهشی .رتبط ش آن .د .و در
اجرای آن ،واحد سشز.شنی .ستقلی را رای .بشرز .ش .لش.یی و تش.ین .شلی تروریسم ایجشد .ین.شید.
ماده  -7۵شنک اطالعشت .ر .ط  .صهه.رتهشی .شلی. ،دیریت ریسههک ،حشک.یت رههرکتی و ه.چدین گزارش
ع.لکرد هیأت .دیر .و رویدادهشی ش اه.یت طی دور. .شلی را .طش ق ض.ا ط و .قررات .ر .ط .رای ع..م .دتشر
.ین.شید.
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ماده  -76شنک اوراق شزرگشنی ،اسههدشد و دفشتر خ.د را .طش ق ش ضهه.ا ط شنک .رکزی ج. .ری اسههال.ی ایران،
ثبت و ضبط .ین.شید.
ماده  -77سهه.د س ه شم دولت .. .جب ق.انین و .قررات .ر .ط از .حل سهه.د خشلص س از وضههع اندوخت .هش،
کسر .شلیشت ،زیشن انبشرت .و سشیر کس.ر قشن.نی  .حسشب خزان .واریز خ.اهد رد.
ماده  -78ایجشد یش تعطیلی رههعب .یش شج .یش ن.شیددگی در داخل یش خشرج کشهه.ر ،در چشرچ.ب ضهه.ا ط و .قررات
ا.کشن ذیر است.
ماده  -79شنک .تدشسههب ش .یزان سههپرد.هشی دریشفتی اعم از ارزی و ریشلی) ،شید سههپرد .قشن.نی . .یزان ا الغی
ت.سط شنک .رکزی ج. .ری اسال.ی ایران نزد شنک .ذک.ر ت.دیع ن.شید.
ماده  -80شنک سههش.شن .جش.ع اطالعشت .شههتریشن را  .گ.ن.ای ایجشد .یکدد ک .قشدر شرههد هر گ.ن .اطالعشت و
آ.شر ..رد نیشز شنک .رکزی ج. .ری اسهههال.ی ایران اعم از .شلی یش غیر.شلی را  .صههه.رت ادواری یش ..ردی و
ه.چدین انفرادی یش تلفیقی در اختیشرآن شنک گذارد.

b
ca

ماده  -8۱سر.شی.گذاری شنک  .ح سشب خ.د در س شم و سشیر اوراق شدار .دت شر .ت .سط ا رخشص صرفشً در
چشرچ.ب ض.ا ط و .قررات .ر .ط .جشز است.

ماده  -82شنک در .قش ل خسهههشراتی ک .در اثر ع.لیشت آن .ت.ج. .شهههتریشن .ی رههه.د. ،سهههئ.ل و .تع د جبران

in

.ی شرد .اعضشء هیأت .دیر. ،.دیر عش.ل و سشیر اعضشی هیأت عش.ل شنک نیز .سئ.ل خسشراتی .ی شردد ک. .
علت تخلف هر یک از آن هش ،از ق.انین و .قررات ..ض.ع .و یش اسشسدش ..شنک  .ذیدفعشن و ارخشص ثشلث وارد

et

.ی ر.د.

of

ماده  -8۳کلی .اطالعشت .ر .ط  .ا..ر جشری شنک و هم چدین اطالعشتی ک .شنک  .سهههبب اجرای هدف و
..ضهه.ع فعشلیت خ.د از ع.لیشت .شههتریشن کسههب .ی ن.شید. ،حر.شن. .د .و اعضههشی هیأت .دیر. ،.دیرعش.ل،

fic

شزرس قشن.نی و ع.ا.ل ذیر ط آن . ،دیران وکشرکدشن شنک و شزرس ه ه ه هشن شنک .رکزی ج. .ری اسال .ه ه هی
ایران حق افشههشی آن را ندارند و هیچ یک از ن شدهش وسههشز.شن ش و .راجع دولتی و ع...ی  .اسههتثدشی دادگش .هش و

e.i

سهههشیر .راجعی ک .طبق قشن.ن حق اخذ اطالعشت از شنک ش را دارند ،حق .طشلب .اطالعشتی راجع  .ا..ر شنک یش
.شتریشن را ندارند.

r

ماده  -8۴کلی .اوراق ،قراردادهش و اسدشد تع د آور شنک ،ش دو ا.ضشء .جشز .عتبر است .دارندگشن ا.ضشء .جشز و
ررایط و نح ..ا.ضشء کلی .اوراق ،قراردادهش و اسدشد تع د آور را هیأت .دیر .تعیین .ی ن.شید.
ماده  -8۵واگذاری ا..ال .دق.ل و غیر .دق.ل شنک تحت هر عد.ان  .هر رخص حقیقی یش حق.قی اعم از خص.ص
یش دولتی  .ص.رت ال ع.ض ..د.ع .ی شرد.
ماده . -86عش.الت اعضهههشء هیأت .دیر .و .دیرعش.ل شنک ش شنک .شههه..ل الیح .قشن.نی .دع .داخل .وزرا و
ن.شیددگشن .جلس و کشر.ددان دولت در .عش.الت دولتی و ک ش.ری  .ص.ب سشل  1337و .فشد ..اد  129و 130
الیح .قشن.نی اصالح قس.تی از قشن.ن تجشرت ش رعشیت سشیر ..اد این اسشسدش ..است .
ماده .. -87اردی ک .در این اسشسدش ..یش یدی نگردید .تش ع قشن.ن .لی و شنکی کش.ر ،الیح .قشن.نی نح ..ادار.
ا..ر شنک هش و سشیر ق.انین و .قررات الزم االتبشع کش.ر خ.اهد .د.
15

این اسشسدش. ..شت.ل ر . 87شد .در تشریخ  . ...........تص.یب .ج.ع ع...ی ف.ق العشد .شنک و در تشریخ
 . ......................تص.یب هیشت وزیران رسید .است و از تشریخ تص.یب الزم االجرا است.

اسحاق جهانگیری
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معاون اول رییس جمهور

16

