(شركت سهامي عام)

اساسنامۀ بانک سينا (شركت سهامی عام)

بخش اول  :مشخصات  ،موضوع و مدت فعالیت بانک
نام بانک
ماده  - 1نام بانک عبارتست از بانک سينا(شركت سهامی عام) كه به استناد قانون اجازه تأسیس بانکهای غیردولتی با مجوز شورای پول
و اعتبار در مورخ  ،2881/22/28به بانک ارتقاء یافته و از این پس بانک نامیده میشود.
نوع بانک
ماده  - 2نوع بانک سهامی عام است
موضوع فعاليت بانک
ماده  – 3بانک در چارچوب قانون پولی و بانکی كشور  ،قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر قوانین ذیربط ،مقررات ناظر بر
عملیات مجاز بانکی و سایر مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران و با اذ
مجوزهای الزم ،مجاز به انجام فعالیتهای ذیل میباشد:
 -2-8قبول سپرده؛
 -2-8صدور گواهی سپرده عام و ذاص؛
 -8-8ارائه چک و ذدمات مرتبط با آن طبق قانون صدور چک؛
 -4-8انجام عملیات بین بانکی؛
 -5-8انجام عملیات اعتباری مصرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا و آئین نامه های مربوطه؛
 -6-8ارائه انواع ابزارهای پرداذت؛
 -1-8دریافت ،پرداذت ،نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی؛
 -8-8انجام امور نمایندگی به منظور جمع آوری وجوه ،انواع قبوض ذدمات شهری ،ودایع و  . . .؛
 -9-8گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانتنامه؛
 -21-8ارایه ذدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع كارتهای الکترونیکی(كارتهای ذرید ،كارت اعتباری ،كیف پول

الکترونیکی و ). . .؛
 -22-8قبول و نگهداری اشیاء گرانبها  ،اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان؛
 -22-8انجام عملیات ارزی نظیر ذرید و فروش ارز ،انتقال ارز ،دریافت و اعطای تسهیالت ارزی ،صدور حواله های ارزی و  . . .؛

 -28-8ذدمات مربوط به وجوه اداره شده؛
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 -24-8تضمین بازذرید اوراق بهادار صادره اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی؛
 -25-8انتشار یا عرضه اوراق مالی اسالمی ریالی و ارزی در داذل و ذارج از كشور؛
 -26-8انجام سفارشات مستمر مشتریان (دستور پرداذت مستمر) ؛
 -21-8ارایه ذدمات مشاورهای در زمینههای ذدمات مالی ،سرمایهگ اری ،مدیریت دارائیها به مشتریان؛
 -28-8انجام وظایف قیمومت ،وصایت ،وكالت و نمایندگی مشتریان طبق قوانین و مقررات مربوطه؛
 -29-8سرمایهگ اری از طریق ذرید سهام ،اوراق مشاركت ،اوراق بهادار ذارجی و اوراق صکوک؛
 -21-8ذرید و فروش اموال حسب ضرورت در چارچوب ضوابط بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران؛
 -22-8ایجاد هر گونه پوشش بیمه ای برای دارائیهای بانک نزد شركتها و مؤسسات بیمه؛
 -22-8حفظ برقراری و ایجاد رابطه كارگزاری با بانکهای داذل و ذارج؛
 -28-8ترذیص كاال از بنادر و گمركات به حساب بانک؛
 -24-8وصول مطالبات اسنادی؛
 -25-8وصول سود سهام مشتریان و واریز به حساب آنها؛
 -26-8فروش تمبر مالیاتی و سفته؛
 -21-8انجام سایر عملیات قانونی پس از اذ تأییدیه بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران.
مدت فعاليت بانک
ماده  – 4مدت بانک ار تاریخ ثبت ،نامحدود ذواهد بود .شروع فعالیت بانک ،از تاریخ صدور فعالیت توسط بانک مركزی
جمهوری اسالمی ایران است.
تابعيت و مركز اصلي بانک
ماده  -5تابعیت بانک ایرانی است و مركز اصلی بانک در شهر تهران در استان تهران واقع است .هر گونه تغییر نشانی مركز
اصلی بانک در شهر م كور مستلزم تصویب هیئت مدیره و تأیید قبلی بانک مركزی اسالمی ایران است.
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بخش دوم  :سرمایه و سهام
ميزان سرمایه و تعداد سهام
ماده  – 6سرمایۀ بانک مبلغ 21،111،111،111،111ریال(ده هزار میلیارد ریال) است كه به تعداد  21،111،111،111سهم عادی
یک هزار ریالی با نام ،تقسیم شده و تماماً پرداذت گردیده است.
سقف مجاز تملک سهام بانک
ماده  - 7سقف مجاز تملک سهام بانک به صورت مستقیم و غیر مستقیم ،به شرح جدول ذیل است:
اشخاص

شركت سهامی عام
شركت تعاونی سهامی عام
مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی
سایر اشخاص حقوقی
اشخاص ذارجی
اشخاص حقیقی
اعضای ذانواده هر شخص حقیقی
(همسر ،فرزندان و همسران آنان ،برادر ،ذواهر ،پدر و یا مادر)

حداکثر سقف مجاز (درصد)

21
21
21
5
با مجوز بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران تا سقف 41درصد
5
سقف فردی5 :
سقف جمعی :به میزانی كه نتوانند مشتركاً بیش از یک عضو هیئت مدیره تعیین كنند.

تبصرۀ  : 1اشخاص حقوقی كه بخشی از سرمایه و یا سهام آنها متعلق به دولت و یا شركتهای دولتی بوده و یا تحت مدیریت
بخش دولتی قرار دارند نمی توانند در بانک سهامدار باشند.
تبصرۀ  : 9بانک نمیتواند در هیچ زمانی ،بیش از یک درصد سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی دیگری را دارا باشد.
میزان سرمایهگ اری بانکهای غیردولتی در بانکهای ذارجی ،منوط به اذ تأییدیه از شورای پول و اعتبار است.
تبصرۀ  : 3میزان تملک غیر مستقیم سهام بانک توسط اشخاص ،متناسب با میزان مالکیت آنها در سهام یا سرمایه اشخاص
حقوقی مشاركت كننده در سهام بانک محاسبه میشود مگر در مواردی كه بنا به تشخیص بانک مركزی جمهوری
اسالمی ایران ،آن شخص دارای كنترل و نفوذ مؤثر بر شخص حقوقی مزبور باشد .در این حالت ،كل سهام متعلق به
آن شخص حقوقی در بانک برای شخص مزبور نیز محاسبه ذواهد شد.
تبصرۀ  : 4دولت در بانکهای غیردولتی كه قبل از تصویب قانون اجرای سیاستهای كلی اصل  44قانون اساسی دولتی بوده اند،
می تواند حداكثر تا  21درصد سرمایه آن بانک سهام داشته باشد.
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ماده  -8چنانچه یک شخص حقیقی یا اعضای ذانواده وی شامل همسر ،فرزندان و همسران آنان ،برادر ،ذواهر ،پدر و یا مادر
مجموعاً حداقل  5درصد سهم در یک شخص حقوقی را دارا باشند ،آن شخص حقوقی منحصراً تا سقفی میتواند در
بانک سهام داشته باشد كه با احتساب میزان تملک سهام شخص حقیقی م كور و اعضای ذانواده وی در بانک ،حدود
م كور در جدول ماده ( 1حداكثر تعیین شده) نقض نشود.
ماده  -9تملک سهام بانک از طریق ارث نیز مشمول الزامات م كور در ماده  1و  8بوده و وراث و یا اولیاء قانونی آنها ملزم به
فروش مازاد بر سقف ،ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت ذواهند بود .افزایش قهری سقف مجاز
سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه ماه به سقفهای مجاز این ماده كاهش یابد.
ماده  -11واگ اری سهام بانک یا حقوق و منافع ناشی از مالکیت آن از طریق اعطای وكالت به غیر ،به نحوی كه حدود مجاز
م كور در ماده  1توسط وكیل نقض گردد ،ممنوع است.
ماده  -11ذرید سهام بانک توسط ذود بانک و شركتهایی كه بانک بر آنها نفوذ یا كنترل مؤثر دارد ،ممنوع میباشد.
ورقۀ سهم
ماده  – 12اوراق سهام بانک ،متحدالشکل ،چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و به امضای رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بانک
میرسد .این اوراق ممهور به مهر بانک میگردد .در ورقه سهم نکات زیر ذكر میشود:
 .2نام بانک و شناسه ملی  /شماره ثبت آن نزد مرجع ثبت شركتها؛
 .2شمارۀ ثبت اوراق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار؛
 .8مبلغ سرمایۀ ثبت شده؛
 .4نوع سهم؛
 .5مبلغ اسمی سهم به عدد و حروف؛
 .6تعداد سهامی كه هر ورقه نمایندۀ آن است؛
 .1نام و شمارۀ ملی  /شناسه ملی  /شماره اذتصاصی(در مورد اتباع ذارجی) دارندۀ سهم.
انتقال سهام
ماده  – 13نقل و انتقال سهام بانک ،تا زمانی كه نام بانک از فهرست شركتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ذارج
نشده باشد ،منحصراً از طریق شركت بورس اوراق بهادار و یا فرابورس ایران امکان پ یر میباشد.
ماده  -14انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام بانک به ثبت برسد .انتقال دهنده یا وكیل یا نماینده قانونی او باید ثبت انتقال را در
دفتر مزبور امضاء نماید .هویت كامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از انتقال سهام ،باید در
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دفتر ثبت سهام قید شده و به امضای انتقال گیرنده یا وكیل یا نماینده قانونی او برسد .تشریفات مربوط به ثبت انتقال
سهام بانک و ثبت و تغییر نشانی انتقال گیرنده كه از معامالت در شركت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران
ناشی میشود ،با رعایت مقررات شركت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران ذواهد بود.
ماده 15

˚ ثبت انتقال سهام كه منتج به نقض حدود مقرر در ماده  1این اساسنامه شود ،جز در موارد قهری موضوع ماده  ،9در
دفاتر ثبت سهام بانک ممنوع است.

ماده  -16تملک یا تحصیل هر بخش از سهام بانک ،متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران
است.
غير قابل تجزیه بودن سهام
ماده 17

˚ سهام بانک غیر قابل تجزیه است .مالکین مشاع سهام باید در چارچوب ماده  1اساسنامه ،در برابر بانک به یک شخص
نمایندگی بدهند.

الزامات سرمایهای
ماده  ˚ 18آورده مؤسسین ،پ یره نویسان و سایر سهامداران بانک نباید به طور مستقیم یا غیرمستقیم از محل تسهیالت دریافتی
از بانکها و سایر مؤسسات اعتباری اعم از دولتی یا غیر دولتی ،تعاونیهای اعتبار یا صندوقهای قررضالحسرنه ترأمین
شده باشد.

بخش سوم  :تغییرات سرمایۀ بانک

ماده  ˚ 19تغییرات سرمایه بانک با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله مفاد الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجرارت،
قانون پولی و بانکی كشور ،قانون بازار اوراق بهادار ،دستورالعمل ثبت و عرضه عمرومی اوراق بهرادار مصروب شرورای
عالی بورس و رعایت حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت بانک بر اساس مصوبات شورای پرول و اعتبرار،
انجام میگیرد.
تبصره -برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده بانک جهت هر گونه تغییر در سرمایه نیازمند تأیید و مجوز قبلی بانک
مركزی جمهوری اسالمی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار میباشد.
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ماده  -21هر گاه زیان انباشته بانک از  51درصد مجموع سرمایه ثبت شده بانک بیشتر شود ،هیئت مدیره بانرک مکلرف اسرت
بالفاصله مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام را دعوت كند تا در ذصوص انحالل یا بقرای بانرک تصرمیمگیرری
نمایند .هر گاه مجمع مزبور رأی به انحالل ندهد ،مجمع باید در ذصوص یکی از موارد ذیل اتخاذ تصمیم نماید:
 )2افزایش سرمایه حداقل به میزان زیانهای وارده؛
 )2كاهش سرمایه به میزان سرمایه موجود مشروط بر آن كه سرمایه فعلی كمتر از حداقل سرمایه مورد نیاز برای
تأسیس و فعالیت بانک  -تعیین شده توسط مراجع ذیصالح  -نباشد.
كاهش سرمایه
ماده  ˚ 21كاهش اذتیاری سرمایه بانک ممنوع است.
ماده  -22حقوق صاحبان سهام بانک نباید پایینتر از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت بانک  -تعیین شده توسط
مراجع ذیصالح  -باشد .چنانچه حقوق صاحبان سهام بانک بر اثر زیانهای وارده از حداقل سرمایه م كور كمتر شود،
هیئت مدیره موظف است بالفاصله مجمع عمومی فوقالعاده را دعوت نماید تا در ذصوص یکی از موارد ذیل اتخاذ
تصمیم شود:
 )2تکمیل سرمایه بر اساس آئیننامه موضوع بند ب ماده  88قانون پولی و بانکی كشور؛
 )2تداوم فعالیت در قالب یکی دیگر از انواع مؤسسات اعتباری تحت نظارت بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران
كه تأسیس و فعالیت آن به سرمایه كمتری نیاز دارد؛
 )8تسلیم تقاضای انحالل به بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران.
افزایش سرمایه
ماده 23

˚ سرمایۀ بانک از طریق صدور سهام جدید در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و پس از اذ مصوبه شورای پول و
اعتبار ،قابل افزایش میباشد .تأدیۀ مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکانپ یر است:
 )2پرداذت نقدی مبلغ اسمی سهام؛
 )2تبدیل مطالبات نقدی حال شدۀ اشخاص از بانک به سهام جدید؛
 )8انتقال سود تقسیم نشده یا اندوذته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایۀ بانک؛
 )4تبدیل اوراق مشاركت بانک به سهام.
تبصره -انتقال اندوذتۀ قانونی به سرمایه ممنوع است.
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ماده 24

˚ مجمع عمومی فوقالعاده در صورت موافقت با افزایش سرمایه بانک ،شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تأدیه
قیمت آن را تعیین كرده یا اذتیار تعیین آن را به هیئت مدیره واگ ار مینماید.

ماده  -25مجمع عمومی فوقالعاده می تواند به هیئت مدیره اجازه دهد با رعایت ترتیبات مقرر در ماده  29ظرف مدت معینی كه
نباید از دو سال تجاوز كند ،سرمایه بانک را تا مبلغی معین ،افزایش دهد.
ماده -26در صورتی كه مجمع عمومی فوقالعاده ،افزایش سرمایه بانک را از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص به
تصویب برساند ،تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید موكول به اعالم موافقت هر یک از اشخاص م كور میباشد.
تبصره  -1در صورت عدم تمایل اشخاص به ذرید سهام جدید از محل مطالبات آنان ،مطالبات نقدی حال شده به
اشخاص م كور پرداذت میشود.
تبصره  -9مطالبات نقدی سهامداران بابت سود ،با تصویب یا اجرای افزایش سرمایه از این محل ،پس از پایان مهلت
استفاده از حق تقدم و با رعایت مفاد ماده  241الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت ،حال شده تلقی
گردیده و در صورت مطالبه سهامداران پرداذت میگردد.
حق تقدم در خرید سهام جدید
ماده  – 27در صورت تصویب افزایش سرمایه ،صاحبان سهام بانک در ذرید سهام جدید به نسبت سهامی كه مالک میباشند،
حق تقدم دارند .این حق قابل نقل و انتقال است .مهلت اعمال حق تقدم ،بنا به پیشنهاد هیئت مدیره تعیین میشود.
این مهلت از روزی كه برای پ یرهنویسی تعیین میگردد ،شروع شده و كمتر از  61روز نخواهد بود .اشخاصی كه
دارای سهامی بیش از حدود مقرر در ماده  1این اساسنامه باشند ،حق ذرید سهام جدید به واسطه حق تقدم ایجاد
شده را ندارند.
اعالم افزایش سرمایه و ارسال گواهي نامههای حق خرید سهام
ماده  – 28گواهینامۀ حق ذرید سهامی كه سهامداران ،حق تقدم در ذرید آن را دارند باید قبل از شروع پ یره نویسی از طریق
پست سفارشی به آذرین آدرس اعالم شده سهامداران در بانک و یا شركت سپرده گ اری مركزی اوراق بهادار و
تسویه وجوه ،ارسال شود .اعالمیه پ یره نویسی سهام جدید ،ضمن درج در روزنامه كثیراالنتشار بانک ،از طریق
پایگاه اطالع رسانی رسمی آن نیز به اطالع سهامداران میرسد.
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صرف سهام
ماده  -29هر گاه افزایش سرمایه بانک ،از طریق صدور سهام جدید به مبلغی باالتر از مبلغ اسمی سهم مقرر گردد ،عواید حاصله
از اضافه ارزش سهام فروذته شده ،یا باید به اندوذته منتقل شود یا نقداً بین صاحبان سهام سابق تقسیم گردد و یا در
ازاء آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق داده شود.
انتشار اوراق مالي اسالمي
ماده  – 31بانک می تواند با تصویب هیئت مدیره و اذ مجوز قبلی از بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران ،طی مدت زمانی كه
نباید از دو سال بیشتر باشد ،نسبت به انتشار اوراق مالی اسالمی اقدام نماید.
تبصره – تصویب انتشار اوراق مشاركت قابل تبدیل به سهام عادی در صالحیت مجمع عمومی فوقالعاده است.

بخش چهارم  :مجامع عمومی

ترتيبات تشکيل مجامع عمومي
ماده  -31مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار ،حداكثر ظرف مدت چهار ماه پس از تاریخ پایان سال مالی ،تشکیل میشود.

ماده  -32مجمع عمومی فوقالعاده در هر زمان میتواند تشکیل شود.
ماده -33

مجمع عمومی عادی ساالنه و مجمع عمومی فوقالعاده را هیئت مدیره دعوت مینماید هیئت مدیره و همچنین

بازرس بانک میتوانند در مواقع مقتضی ،مجمع عمومی عادی را به طور فوقالعاده دعوت نمایند.
ماده  -34سهامدارانی كه حداقل یک پنجم سهام بانک را مالک باشند ،حق دارند كه دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل
مجمع عمومی از هیئت مدیره ذواستار شوند و هیئت مدیره باید حداكثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ تقاضا ،مجمع
مورد درذواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت كند .در غیر این صورت درذواست كنندگان میتوانند دعوت مجمع
را از بازرس بانک ذواستار شوند و بازرس مکلف ذواهد بود كه با رعایت تشریفات مقرر ،مجمع مورد تقاضا را حداكثر
ظرف مدت ده روز از تاریخ تقاضا دعوت نماید وگرنه صاحبان سهام حق ذواهند داشت رأساً به دعوت مجمع اقدام
كنند به شرط آنکه كلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت ،عدم اجابت درذواست ذود
توسط هیئت مدیره و بازرس را تصریح نمایند.
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ماده  -35چنانچه هیئت مدیره ،مجمع عمومی عادی ساالنه را در موعد مقرر دعوت نکند ،بازرس بانک مکلف است رأساً اقدام
به دعوت مجمع مزبور نماید.
وظایف و اختيارات مجامع عمومي
ماده  -36وظایف و اذتیارات مجامع عمومی بانک ،به شرح زیر است:
 -1مجمع عمومي عادی:

 -2-2انتخاب و عزل اعضای هیئت مدیره؛
 -2-2انتخاب و عزل بازرس اصلی و علی البدل بانک و جبران ذدمات آنها؛
-8-2

انتخاب و عزل حسابرس بانک و جبران ذدمات آن؛

 -4-2استماع گزارش هیئت مدیره در ذصوص عملکرد سال مالی قبل؛
 -5-2استماع گزارش بازرس و حسابرس؛
 -6-2بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی قبل؛
 -1-2تصویب میزان سود قابل تقسیم؛
 -8-2تصویب میزان پاداش و جبران ذدمات اعضای هیئت مدیره؛
 -9-2تعیین روزنامه /روزنامه های كثیر االنتشار جهت درج آگهیهای بانک؛
 -21-2سایر مواردی كه به موجب ،الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت در صالحیت مجمع عمومی عادی میباشد.
 -9مجمع عمومي فوقالعاده :

2-2

تغییر در مفاد اساسنامه؛

2-2

تغییر در میزان سرمایه(اعم از افزایش یا كاهش)؛

8-2

انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام؛

4-2

انحالل بانک با رعایت مقررات الیحه قانونی قسمتی از قانون تجارت و قانون پولی و بانکی كشور؛

5-2

انحالل بانک موجود و تشکیل شخصیت حقوقی جدید با بانک یا مؤسسه اعتباری دیگر با رعایت قوانین و مقررات مربوط؛

6-2

ادغام بانک.

تبصره – تفویض تصویب میزان پاداش و جبران ذدمات اعضای هیئت مدیره و تعیین جبران ذدمات بازرس به هیئت مدیره
بانک ،مجاز نمیباشد.
ماده  -37مجامع عمومی نمیتوانند هیچ گونه تعهدی به تعهدات صاحبان سهام بیفزایند.
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شرایط حضور در مجامع و مشاركت در رأی گيری
ماده -38

در كلیه مجامع عمومی ،اشخاص حقیقی میتوانند شخصاً یا از طریق نماینده قانونی ذود به شرط ارائه مدرک

نمایندگی و اشخاص حقوقی از طریق نماینده یا نمایندگان ذود با ارائه مدرک نمایندگی ،حضور یابند ،هر سهامدار،
برای هر یک سهم فقط یک رأی ذواهد داشت.
ماده  -39در مجامع عمومی بانک هر شخص اصالتاً ،وكالتاً و والیتاً حداكثر تا  21درصد آرای دارندگان سهام بانک ،از حق رأی
برذوردار است.
تبصره -بانکهای غیر دولتی كه قبل از تصویب قانون اجرای سیاستهای كلی اصل  44قانون اساسی ،دولتی بودهاند از
شمول این حکم مستثنی میباشند.
ماده  -41اعضای هیئت مدیره ،مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل نمیتوانند به وكالت از سهامداران بانک در مجامع عمومی
شركت نمایند.
ماده  -41در صورت انتقال سهام ،سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر ،حق حضور در جلسه مجمع عمومی را ذواهد داشت:

 )2اعالمیه ذرید سهام؛
 )2گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام؛
 )8اصل ورقه سهام؛
 )4تأییدیه سهامداری صادر شده توسط شركت سپردهگ اری مركزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی.

آگهي دعوت به مجامع عمومي

ماده  ˚ 42دعوت از صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمرومی ،بایرد از طریرق درج آگهری در روزنامره كثیراالنتشراری كره
آگهیهای مربوط به بانک در آن منتشر میگردد و همچنین درج آگهی در پایگاه اطالع رسانی بانرک انجرام شرود.
دستور جلسه ،تاریخ ،ساعت و محل تشکیل مجامع باید در آگهی ذكر گردد.
فاصله بين دعوت و انعقاد مجامع عمومي
مادة  -43فاصله بین دعوت و انعقاد هر یک از جلسات مجامع عمومی عادی و فوقالعاده ،حداقل ده روز و حرداكثر چهرل روز
ذواهد بود.
دستور جلسه
ماده  -44دستور جلسۀ هر مجمع عمومی را مقام دعوت كنندۀ آن معین مینماید .تمامی موارد دستور جلسه باید به صراحت در
آگهی دعوت ذكر گردد .انتخاب اعضای هیئت مدیره ،انتخاب بازرس ،تصویب صورتهای مالی و تقسیم سود و
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اندوذتهها ،تغییر اساسنامه و انحالل بانک ،قابل طرح در بخش «سایر موارد» و امثال آن نمیباشد .موضوعاتی كه
به استثنای موارد فوق در دستور جلسه پیشبینی نشده است ،قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود مگر اینکه
كلیۀ صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر بوده و به قرار گرفتن آن مطلب در دستور جلسه رأی دهند.
ماده  -45در مواردی كه تصمیمات مجامع عمومی یا هیئت مدیره متضمن یکی از امور ذیل باشد ،الزم است پیش از ارسال
صورتجلسه مجمع یا هیئت مدیره به مرجع ثبت شركتها ،موافقت بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران با ثبت موارد
م كور پس از طی مراحل قانونی اذ گردد:
 )2انتخاب اعضای هیئت مدیره  ،مدیر عامل  ،بازرس و حسابرس؛
 )2كاهش یا افزایش سرمایه؛
 )8ادغام بانک؛
 )4هر نوع تغییر دیگری در اساسنامه؛
 )5انحالل بانک و نحوه تصیفه آن؛
هيئت رئيسه مجمع
ماده  -46مجامع عمومی توسط هیئت رئیسهای مركب از یک رئیس ،یک منشی و دو ناظر اداره میشود .ریاست مجمع با
رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب آنها با ریاست یکی از مدیرانی است كه به این منظور از طرف هیئت
مدیره انتخاب شده باشد.
ماده  -47در مواقعی كه انتخاب یا عزل بعضی از اعضای هیئت مدیره یا كلیۀ آنها در دستور جلسۀ مجمع باشد ،رئیس مجمع از
بین سهامداران حاضر در جلسه با اكثریت نسبی انتخاب ذواهد شد .دو نفر از سهامداران حاضر نیز به عنوان ناظر
مجمع و یک نفر منشی از طرف مجمع انتخاب میشوند.
طریقۀ اخذ رأی
ماده  -48اذ رأی در ذصوص انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس ،الزاماً به صورت كتبی ذواهرد برود .در ذصروص سرایر
تصمیمات مجمع ،اذ رأی می تواند به صورت شفاهی انجام گیرد.
تبصره  -در صورتیکه به تشخیص بازرس بانک ،رأی گیری به صورت شفاهی به دلیل تركیب سهامداران حاضر در
مجمع ،امکان پ یر نباشد ،اذ رأی به صورت كتبی به عمل ذواهد آمد.
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جلسات
ماده  -49هر گاه در مجمع عمومی در ذصوص تمام موضوعات مندرج در دستور جلسه مجمع اتخاذ تصمیم نشود ،هیئت رئیسه
میتواند با تصویب مجمع ،اعالم تنفس نموده و تاریخ جلسه بعدی را كه نباید دیرتر از دو هفته باشد ،تعیین كند.
تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد ،مجمع با حد نصاب جلسه اولیه رسمیت ذواهد داشت.

صورتجلسهها
ماده  -51از م اكرات و تصمیمات مجامع عمومی ،صورتجلسهای توسط منشی تنظیم میشود كه به امضای هیئت رئیسه مجمع
رسیده و یک نسخه از آن در بانک نگهداری میشود.
اثر تصميمات
ماده  -51مجامع عمومی كه طبق قانون و مفاد این اساسنامه تشکیل میگردد ،نماینده عموم سهامداران است و تصمیمات آنها
برای همگی صاحبان سهام الزام آور میباشد.
حد نصاب برای رسميت مجمع عمومي عادی
ماده  -52در مجمع عمومی عادی ،حضور دارندگان اقالً بیش از نصف سهامی كه حق رأی دارند ،ضروری است .اگر در اولین
دعوت حد نصاب م كور حاصل نشود ،مجمع برای بار دوم دعوت ذواهد شد .جلسه دوم مجمع با حضور هر عده از
صاحبان سهامی كه حق رأی دارند ،رسمیت داشته و تصمیمگیری ذواهد كرد مشروط بر اینکه در دعوتنامه مربوط
به جلسه دوم ،نتیجۀ دعوت اول قید شده باشد.
حد نصاب آراء برای تصميم گيری مجمع عمومي عادی
ماده  -53در مجمع عمومی عادی ،تصمیمات همواره با اكثریت نصف به عالوۀ یک آراء حاضر در جلسۀ رسمی ،معتبر ذواهد
بود ،مگر در مورد انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس كه اكثریت نسبی كافی است .در مورد انتخاب اعضای
هیئت مدیره تعداد آراء هر رأی دهنده در عدد اعضایی كه باید انتخاب شوند ضرب میشود و حق رأی هر رأی
دهنده برابر با حاصل ضرب م كور ذواهد بود .رأیدهنده میتواند آراء ذود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفر
كه مایل باشد ،تقسیم كند.
حد نصاب برای رسميت مجمع عمومي فوقالعاده و اخذ رأی
ماده  -54در مجمع عمومی فوقالعاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی كه حق رأی دارند ،حاضر باشند .اگر در اولین دعوت
حد نصاب م كور حاصل نشود ،مجمع برای بار دوم دعوت میشود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک سوم
سهامی كه حق رأی دارند ،مجمع رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم ذواهد نمود؛ مشروط به اینکه در دعوت دوم نتیجۀ
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دعوت اول قید شده باشد .تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده همواره با اكثریت دوسوم آراء حاضر در جلسۀ رسمی،
معتبر ذواهد بود.

بخش پنجم  :مدیران بانک
الف – هیئت مدیره
ماده  -55بانک توسط مجموعهای از مدیران مشتمل بر هیئت مدیره و هیأت عامل ،اداره میشود.
مسئوليتها و اختيارات هيئت مدیره
ماده  -56مسئولیت سیاستگ اری و نظارت بر نحوه اداره ،حسن اجرای قوانین و مقررات و مدیریت ریسک بانک بر عهده
هیئت مدیره میباشد .هیئت مدیره برای هر گونه اقدامی به نام بانک و هر نوع عملیات و معامالت مربوط به موضوع
بانک كه انجام و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صالحیت مجامع عمومی نباشد ،دارای اذتیار است؛ از قبیل
تصویب آئیننامههای داذلی بانک ،تصویب ساذتار سازمانی ،شرایط استخدام و ضوابط تعیین حقوق و دستمزد،
تصویب بودجه ساالنه بانک ،تنظیم صورتهای مالی ساالنه ،میان دورهای و گزارش فعالیت هیئت مدیره در چارچوب
ضوابط بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران و ارائه آنها به بازرس و حسابرس ،تعیین دارندگان امضای مجاز ،دعوت
مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها ،پیشنهاد تقسیم هر نوع اندوذته به جزء اندوذته قانونی،
پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام ،پیشنهاد اصالح اساسنامه به مجمع عمومی فوقالعاده و سایر وظایفی كه در
الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت صراحتاً بر عهده هیئت مدیره گ اشته شده است.
تبصره – هیئت مدیره باید آندسته از اذتیاراتی را كه متضمن امور اجرایی است ،به هیأت عامل بانک تفویض نماید.
غير اجرایي بودن اكثریت اعضای هيئت مدیره
مادة  -57اكثر اعضای هیئت مدیره فاقد سمت اجرایی در بانک بوده و نمیتوانند هیچگونه سمت مدیریتی ،كارشناسی،
مشاورهای یا نظایر آن به استثنای عضویت در كمیتههای م كور در ماده  81را در بانک بپ یرند.
تعداد اعضای هيئت مدیره
ماده  -58هیئت مدیره بانک متشکل از  1نفر عضو است كه توسط مجمع عمومی مؤسس یا عادی از بین صاحبان سهام واجد
شرایط مورد نظر بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران انتخاب میشوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد می-
باشند.
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تبصره – مجمع عمومی مؤسس یا عادی عالوه بر انتخاب اعضای اصلی هیئت مدیره ،نسبت به انتخاب دو نفر دیگر
به عنوان اعضای علیالبدل هیئت مدیره بر اساس اولویت اقدام مینماید.
ترتيبات عضویت در هيئت مدیره
ماده  -59انتخاب اعضای هیئت مدیره بانک و تمدید دوره مسئولیت آنها ،منوط به تأیید صالحیت حرفهای اشخاص م كور
توسط بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران میباشد.
ماده  -61در صورت سلب صالحیت حرفهای هر یک از اعضای هیئت مدیره توسط بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران،
عضو م كور منفصل تلقی میگردد .ادامه تصدی این مدیران در حکم دذل و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال
عمومی محسوب میشود.
ماده  -61مدیر عامل حداقل شش ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی كه انتخاب اعضای هیئت مدیره در دستور كار
آن قرار دارد .مراتب را از طریق آگهی در روزنامههای كثیراالنتشار و پایگاه اطالع رسانی بانک به اطالع كلیه
سهامداران میرساند .سهامدارانی میتوانند داوطلب عضویت در هیئت مدیره بانک شوند كه تأیید كتبی دارندگان
حداقل  5درصد سهام بانک را به همراه اعالم داوطلبی ذود ،حداقل چهار ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی ،به
بانک ارسال دارند .مدیر عامل نام و مشخصات اشخاصی را كه به ترتیب فوق اعالم داوطلبی نمودهاند جهت تأیید
صالحیت حرفهای به بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران اعالم مینماید.
ماده  -62مدیر عامل بانک حداقل سه ماه قبل از برگزاری مجمع عمومی ،نام و مشخصات اشخاصی كه به ترتیب م كور در
ماده  62اعالم داوطلبی نمودهاند را حداكثر تا دو برابر ظرفیت پستهای بالتصدی هیئت مدیره جهت تأیید صالحیت
حرفهای به بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران ،اعالم مینماید.
شرایط اعضای هيئت مدیره
ماده  -63اعضای هیئت مدیره بانک باید از شرایط ذیل برذوردار باشند:
 -2-68تابعیت ایران(در مورد مدیر عامل ،رئیس هیئت مدیره و اكثریت هیئت مدیره)؛
 -2-68پیرو دین اسالم یا یکی از ادیان شناذته شده در قانون اساسی؛
 -8-68دارا بودن حسن شهرت و امانت داری؛
 -4-68دارا بودن دانشنامه كارشناسی یا باالتر در رشتههای مرتبطی كه فهرست آن توسط بانک مركزی جمهوری
اسالمی ایران اعالم میشود؛
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 -5-68نداشتن سابقه محکومیت به سرقت ،ارتشاء ،اذتالس ،ذیانت در امانت ،كالهبرداری ،پولشویی ،جعل و تزویر،
صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب اعم از این كه حکم از دادگاههای داذلی یا ذارج كشور
صادر شده یا محکوم ،مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد؛
 -6-68نداشتن محکومیت قطعی متضمن محرومیت در هیئت انتظامی بانکها؛
 -1-68نداشتن سهم یا سمت در سایر بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مگر با اجازه بانک مركزی جمهوری
اسالمی ایران؛
 -8-68دارا بودن حداقل ده سال سابقه كار در نظام بانکی برای رئیس و حداقل دو سوم اعضای هیئت مدیره؛
 -9-68قرار نگرفتن در شمول مصادیق ماده  222الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت؛
 -21-68نداشتن بدهی غیر جاری به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری اعم از دولتی یا غیر دولتی ،تعاونیهای اعتبار و
صندوقهای قرضالحسنه؛
 -22-68نداشتن چک برگشتی رفع سوء اثر نشده؛
 -22-68دارا بودن صالحیت حرفهای به تشخیص بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران؛
ماده  -64اعضای هیئت مدیره بانک صرفاً از میان اشخاص حقیقی انتخاب میشوند.
مدت مدیریت اعضای هيئت مدیره
ماده  -65مدت مدیریت اعضای هیئت مدیره بانک دو سال است .تجدید انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره بانک
برای دورههای بعدی با رعایت شرایط م كور در ماده  68و تأیید مجدد بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران بالمانع
است.
تکميل اعضای هيئت مدیره
ماده  -66چنانچه بنا به هر دلیل از جمله سلب صالحیت حرفهای اعضای هیئت مدیره توسط بانک مركزی جمهوری اسالمی
ایران ،تعداد اعضای هیئت مدیره كمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علی البدل نیز وجود نداشته باشد یا كافی نباشد،
الزم است با رعایت ترتیبات م كور در مواد  62و  ،62مجمع عمومی عادی بانک جهت تکمیل اعضای هیئت مدیره
تشکیل شود.
ماده  -67هر گاه هیئت مدیره ،ظرف مدت یک ماه ،تاریخ تشکیل مجمع عمومی برای انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره را به
سهامداران اطالع ندهد ،هر ذینفع حق دارد از بازرس بانک بخواهد كه به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل
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اعضای هیئت مدیره با رعایت تشریفات الزم اقدام كند .بازرس مکلف به انجام چنین درذواستی حداكثر ظرف مدت
یک ماه میباشد.
ماده  -68در صورتی كه بنا به هر دلیل ،تعداد اعضای هیئت مدیره از حد نصاب مقرر كمتر شود و تشریفات م كور در ماده 61
برای مدت بیش از یک ماه توسط بازرس بالاقدام بماند ،بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران میتواند ضمن سلب
صالحیت اعضای هیئت مدیره بانک ،برای اداره امور بانک و تمهید مقدمات برگزاری مجمع عمومی ،فردی را از میان
ذبرگان و متخصصین امور بانکی به عنوان سرپرست منصوب نماید .فرد منصوب دارای كلیه اذتیارات هیئت مدیره
بانک بوده و باید حداكثر ظرف مدت هشت ماه نسبت به برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب اعضای جدید
هیئت مدیره اقدام نماید در هر حال ،مدت مسئولیت سرپرست تعیین شده توسط بانک مركزی جمهوری اسالمی
ایران ،بیش از یک سال نخواهد بود .جبران ذدمات سرپرست ،بر عهده بانک است.
استعفاء اعضای هيئت مدیره
ماده  -69در صورتی كه هر عضو هیئت مدیره بخواهد از سمت ذود استعفاء دهد ،باید موضوع را به هیئت مدیره و بازرس
اطالع دهد و تا تعیین جانشین ،در سمت ذود باقی بماند .كلیه مسئولیتهای عضو هیئت مدیره تا زمان تعیین
جانشین ،متوجه عضو مستعفی نیز ذواهد بود.
غيبت در جلسات هيئت مدیره
ماده  -71عدم حضور هر یک از اعضای هیئت مدیره بیش از چهار جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در طول یک سال
شمسی بدون ع ر موجه ،ذود به ذود موجب سلب عضویت وی در هیئت مدیره میشود .تشخیص موجه بودن
غیبت بر عهده سایر اعضای هیئت مدیره است.
سهام وثيقه
ماده  -71هر یک از اعضای هیئت مدیره باید حداقل ده هزار سهم از سهام بانک را در تمام مدت دوره مأموریت ذود دارا باشد
و آن را به عنوان وثیقه نزد بانک بسپارد .این سهام برای تضمین ذساراتی است كه ممکن است از تقصیرات اعضای
هیئت مدیره منفرداً یا مشتركاً بر بانک وارد شود .سهام م كور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام كه مدیری
مفاصا حساب دوره تصدی ذود را در بانک دریافت نداشته است ،سهام م كور نزد بانک به عنوان وثیقه باقی ذواهد
ماند .وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رأی آنها در مجامع عمومی و پرداذت سود به صاحبانشان نخواهد بود.
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رئيس ،نایب رئيس و منشي هيئت مدیره
ماده  -72اعضای هیئت مدیره موظفند اولین جلسه هیئت مدیره را حداكثر ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی كه
هیئت مدیره را انتخاب كرده است ،تشکیل دهند .در جلسه م كور ،اعضای هیئت مدیره باید از بین ذود ،یک رئیس و
یک نایب رئیس برای هیئت مدیره تعیین نمایند .مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها
در هیئت مدیره نخواهد بود .رئیس و نایب رئیس قابل عزل و انتخاب مجدد میباشند .اعضای هیئت مدیره از بین ذود
یا از ذارج ،یک نفر را به عنوان منشی جلسات انتخاب مینمایند.
ماده  -73هر گاه رئیس هیئت مدیره موقتاً نتواند وظایف ذود را انجام دهد وظایف او را نایب رئیس هیئت مدیره انجام ذواهد
داد و در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس ،اعضای هیئت مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین مینمایند
تا وظایف رئیس را انجام دهد.
تشکيل جلسات هيئت مدیره
ماده  -74ترتیب برگزاری جلسات هیئت مدیره ،توسط اعضای هیئت مدیره تعیین میشود .جلسات هیئت مدیره در مواقع
مقتضی كه فاصلۀ آنها نباید بیش از یک ماه باشد ،به دعوت كتبی رئیس یا نایب رئیس و یا دو نفر از اعضای هیئت
مدیره تشکیل میشود .بین تاریخ ارسال دعوتنامه و تشکیل جلسۀ هیئت مدیره باید فاصلۀ زمانی متعارفی وجود داشته
باشد .چنانچه در هر یک از جلسات هیئت مدیره ،تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورتجلسه قید شود ،ارسال
دعوتنامه برای اعضایی كه در همان جلسه حضور داشتهاند ،ضرورت نخواهد داشت.
تبصره – در مورد اضطراری ،مدیر عامل میتواند درذواست تشکیل جلسه هیئت مدیره را به رئیس یا نایب رئیس
هیئت مدیره ارائه دهد.
ماده  -75جلسات هیئت مدیره در مركز اصلی بانک یا در هر محل دیگری كه در دعوتنامه تعیین شده باشد ،برگزار ذواهد شد.
حد نصاب برای رسميت جلسۀ هيئت مدیره
ماده  -76جلسات هیئت مدیره در صورتی رسمیت دارد كه بیش از نصف اعضای هیئت مدیره در آن جلسات حضور داشته
باشند .تصمیمات هیئت مدیره با موافقت اكثریت اعضاء حاضر معتبر ذواهد بود .در صورتی كه هیئت مدیره با كمتر از
 5عضو تشکیل گردد .تصمیمات با حداقل  8رأی موافق معتبر ذواهد بود.
تبصره – اعضای هیئت مدیره نمی توانند برای حضور در جلسات هیئت مدیره ،نماینده یا وكیل معرفی نمایند.
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صورتجلسات هيئت مدیره
ماده  -77برای هر یک از جلسات هیئت مدیره ،باید صورتجلسهای تنظیم شود كه به امضای تمامی اعضای حاضر در جلسه
برسد .نام اعضای حاضر و غایب و ذالصهای از م اكرات و همچنین تصمیمات متخ ه در جلسه با قید تاریخ در
صورتجلسه ذكر میگردد .نظر هر یک از اعضاء كه با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد،
باید در ذیل صورتجلسه قید شود.
جبران خدمات اعضای هيئت مدیره
ماده  -78جبران ذدمات اعضای هیئت مدیره ،توسط مجمع عمومی عادی و با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی كه هر عضو
هیئت مدیره در بانک حضور ذواهد داشت ،تعیین میگردد .اعضای هیئت مدیره و افراد تحت تکفل آنان حق ندارند
وجه ،دارایی و امتیازات دیگری غیر از آنچه به تصویب مجمع عمومی رسیده ،از بانک دریافت دارند .اعطای تسهیالت
و اعتبار به اشخاص م كور در چارچوب ماده  228این اساسنامه امکان پ یر است.
پاداش اعضاء هيئت مدیره
ماده  -79هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی عادی ،میتواند نسبت معینی از سود ذالص به عنوان پاداش با رعایت الیحه
قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب به هیئت مدیره اعطاء شود.
ماده  -81هیئت مدیره بانک در چارچوب تعیین شده توسط بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران ،كمیتههایی از جمله كمیته
حسابرسی و كمیته عالی مدیریت ریسک را تشکیل داده و نحوۀ فعالیت آنها را تعیین و به مورد اجرا میگ ارد.

ب – هیأت عامل
ماده  -81مدیر عامل ،قائم مقام و معاونین مدیر عامل ،اعضای هیأت عامل بانک را تشکیل میدهند كه باید به صورت موظف
و تمام وقت در بانک اشتغال داشته باشند .ریاست هیئت عامل بانک با مدیر عامل است.
تبصره  – 1رئیس هیئت مدیره نمیتواند از میان اعضاء موظف(اجرایی) هیئت مدیره انتخاب شود و مسئولیت اجرایی
در بانک داشته باشد.
تبصره  – 9انتخاب اعضای هیأت عامل از میان اعضای هیئت مدیره مشروط به رعایت حکم مقرر در ماده  51مجاز است.
ماده  -82مدیر عامل ،باالترین مقام اجرایی بانک است كه از میان اشخاص حقیقی ،توسط هیئت مدیره بانک انتخاب میشود و در
حدود اذتیاراتی كه از طرف هیئت مدیره به وی تفویض شده ،نماینده بانک محسوب گردیده و از طرف بانک حق امضاء دارد.
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مدیر عامل بانک یک نفر را به عنوان قائم مقام و یک یا چند نفر را به عنوان معاون  /معاونان مدیر عامل  -كه قبالً
انتخاب آنان به تأیید هیئت مدیره رسیده باشد  ،منصوب كرده و میتواند برذی از اذتیارات ذود را به آنان یا سایر
كاركنان بانک با حق تفویض و توكیل به غیر ولو كراراً تفویض نماید.
ماده  -83انتخاب مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل منوط به تأیید صالحیت حرفهای آنان توسط بانک مركزی جمهوری
اسالمی ایران میباشد .مدیرعامل و قائم مقام مدیر عامل بانک باید دارای شرایط مقرر در ماده  68باشند.
وظایف و اختيارات هيأت عامل
ماده  -84هیأت عامل در حدود آن دسته از اذتیاراتی كه متضمن امور اجرایی بوده و توسط هیئت مدیره به آن تفویض شده،
دارای اذتیار است؛ از قبیل موارد ذیل:
 -2-84نمایندگی بانک در برابر كلیه اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی از جمله دستگاههای دولتی،
مؤسسات عمومی غیردولتی ،مراجع قضایی ،شركتهای تجاری و مؤسسات غیرتجاری غیردولتی و سایر
اشخاص حقیقی و حقوقی.
 -2-84اقامه هر گونه دعوای حقوقی و كیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و كیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها،
دادسرها ،مراجع قضایی یا غیرقضایی اذتصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف بانک؛ دفاع از بانک
در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه بانک چه كیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی
اذتصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و انجام كلیه اقدامات
مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام آن از جمله حضور در جلسات ،اعتراض به رأی ،درذواست تجدید نظر،
فرجام ،واذواهی و اعاده دادرسی ،مصالحه و سازش ،استرداد اسناد یا دادذواست یا دعوا ،ادعای جعل یا انکار و
تردید نسبت به سند طرف مقابل ،تعیین جاعل ،حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری
و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) ،درذواست اجرای حکم نهایی
و قطعی داور ،درذواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات آن و اذ موضوع اجراییه و وجوه ایداعی و پیگیریهای
الزم در ذصوص آنها ،تعیین مصدق و كارشناس ،انتخاب و عزل وكیل و نماینده با حق توكیل مکرر ،اقرار در
ماهیت دعوا ،دعاوی ورود و جلب ثالث و دفاع از آن ،دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ،قبول یا رد سوگند،
تأمین ذواسته ،تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم و امور مشابه دیگر؛
 -8-84ایجاد و تعطیلی شعبه ،باجه و یا نمایندگی در ایران یا ذارج از ایران در چارچوب ضوابط؛
 -4-84افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام بانک نزد بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز؛
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 -5-84دریافت مطالبات و پرداذت دیون بانک؛
 -6-84صدور ،ظهرنویسی ،قبولی ،پرداذت و واذواست اوراق تجارتی؛
-1-84انعقاد هر نوع قرارداد؛ تغییر ،تبدیل ،فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول كه مرتبط با موضوع
فعالیت بانک باشد و انجام كلیه عملیات و معامالت م كور در ماده  8این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد
كلیه ایقاعات؛
 -8-84به امانت گ اردن هر نوع سند ،مدرک ،وجوه بانک یا اوراق بهادار و استرداد آنها؛
 -9-84به رهن گ اردن اموال بانک اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو كراراً؛
 -21-84اجاره و استجاره و واگ اری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل
و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رأی صادره یا اجرا آن؛
 -22-84احداث هر گونه ساذتمان و تأسیسات؛
تبصره – اذتیارات هیئت عامل در امور اجرایی منحصر به موارد فوق نیست .شرح موارد فوق فقط برای ذكر مثال بوده و
به هیچ وجه به اذتیارات هیأت عامل در امور اجرایی به ترتیب مقرر در صدر ماده ذللی وارد نمیسازد.
ماده  -85مدت تصدی و جبران ذدمات و سایر شرایط استخدامی اعضای هیأت عامل و همچنین ترتیبات برگزاری جلسات
هیأت عامل توسط هیئت مدیره تعیین میشود.
معامالت اعضای هيئت مدیره و هيأت عامل با بانک
ماده  -86اعضای هیئت مدیره و هیأت عامل بانک و همچنین مؤسسات و شركتهایی كه اعضای هیئت مدیره یا هیأت عامل
بانک ،شریک یا عضو هیئت مدیره یا هیأت عامل آنها باشند ،نمیتوانند بدون تصویب هیئت مدیره در معامالتی كه
با بانک یا به حساب بانک میشود به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند .در صورت
تصویب نیز ،هیئت مدیره مکلف است بازرس بانک را از معاملهای كه اجازه آن داده شده ،بالفاصله مطلع نماید و
گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد .بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش ذاص حاوی
جزئیات معامله ،نظر ذود را درباره چنین معاملهای به همان مجمع تقدیم كند .عضو هیئت مدیره یا هیأت عامل
ذینفع در معامله در جلسه هیئت مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی ،هنگام اذ تصمیم نسبت به معامله م كور،
حق رأی نخواهد داشت.
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رقابت اعضای هيئت مدیره و هيأت عامل با بانک
ماده  -87اعضای هیئت مدیره و هیأت عامل بانک نمیتوانند معامالتی نظیر معامالت بانک كه متضمن رقابت با بانک باشد
انجام دهند .هر مدیری كه از مقررات این ماده تخلف كند و تخلف او موجب ضرر و زیان بانک گردد .مسئول جبران
آن ذواهد بود .منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود ذسارت یا تفویت منفعت.
بال تصدی بودن سمت مدیریت عامل
ماده  -88در صورتی كه به دلیل استعفا ،بركناری ،فوت یا هر دلیل دیگری ،سمت مدیر عاملی بانک بالتصدی شود ،هیئت
مدیره باید ظرف حداكثر یک ماه با رعایت مفاد اساسنامه ،شخص دیگری را به این سمت تعیین و جهت تأیید
صالحیت به بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران معرفی نماید .تا زمان انتخاب مدیر عامل ،قائم مقام كلیه وظایف
و مسئولیتهای مدیر عامل را بر عهده ذواهد داشت.
صاحبان امضای مجاز
ماده  -89كلیه اوراق ،قراردادها و اسناد تعهدآور بانک ،با دو امضای مجاز معتبر است .دارندگان امضای مجاز و شرایط و نحوه
امضای كلیه اوراق ،قراردادها و اسناد تعهد آور را هیئت مدیره تعیین مینماید ،اسامی این اشخاص طی
صورتجلسهای به اداره ثبت شركتها جهت درج در روزنامه رسمی اعالم میگردد.

بخش ششم :بازرس و حسابرس
انتخاب بازرس
ماده  -91مجمع عمومی عادی در هر سال از میان مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و فهرست معتمد و
مورد تأیید بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار یا سازمان حسابرسی ،یک بازرس
اصلی و یک بازرس علیالبدل را برای انجام وظایف و مسئولیتهای مقرر در قوانین و مقررات مرتبط و همچنین
اساسنامۀ بانک ،برای مدت یکسال تعیین میكند.
ماده  -91مجمع عمومی عادی در هر موقع میتواند بازرس را عزل كند به شرط آن كه جانشین وی را در همان زمان انتخاب نماید.

ماده  -92بانک نمیتواند بازرسی را كه برای چهار سال متوالی بازرسی آن را بر عهده داشته است ،برای سال بعد آن به عنوان
بازرس انتخاب نماید.
تبصره – چنانچه سازمان حسابرسی به عنوان بازرس بانک تعیین شده باشد ،از شمول قاعده فوق مستثنی است.
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وظایف بازرس
ماده  -93بازرس عالوه بر مسئولیتهای قانونی ،وظایف و مسئولیتهای زیر را نیز بر عهده دارد:
 -2-98اظهارنظر در ذصوص صحت و درستی صورتهای مالی بانک؛
 -2-98اظهارنظر درباره صحت مطالب و اطالعاتی كه هیئت مدیره در اذتیار مجامع عمومی قرار میدهد و آگاه ساذتن
مجامع در صورت ارائه اطالعات ذالف واقع توسط هیئت مدیره؛
 -8-98حصول اطمینان از رعایت یکسان حقوق صاحبان سهام در حدود قانون و اساسنامه بانک؛
 -4-98ارائه گزارش به مجامع عمومی راجع به رعایت یا عدم رعایت قوانین و مقررات توسط هیئت مدیره و هیأت
عامل؛
ماده  -94گزارش بازرس باید الاقل ده روز قبل از تشکیل مجامع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام ،در مركز اصلی
بانک آماده باشد .تصمیماتی كه توسط مجمع عمومی راجع به تصویب صورتهای مالی بدون قرائت گزارش بازرس
اتخاذ شود ،از درجه اعتبار ساقط ذواهد بود.
تبصره – بازرس موظف است یک نسخه از گزارش م كور را به بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران نیز تسلیم نماید.

اختيارات بازرس
ماده  -95بازرس میتواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی الزم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطالعات مربروط بره
بانک را مطالبه كرده و مورد رسیدگی قرار دهد.
ماده  -96بازرس می تواند به مسئولیت ذود در انجام وظایفی كه بر عهده دارد ،از نظر كارشناسان استفاده كند ،به شرط آنکه
آنها را قبالً به بانک معرفی كرده باشد .این كارشناسان در مواردی كه بازرس تعیین میكند ،مانند ذود بازرس ،حق
هر گونه تحقیق و رسیدگی را ذواهند داشت.
جبران خدمات بازرس
ماده  -97جبران ذدمات بازرس توسط مجمع عمومی عادی تعیین میگردد بازرس و افراد تحت تکفل وی حق ندارنرد وجره،
دارایی و امتیازات دیگری غیر از آنچه به تصویب مجمع عمومی رسیده ،از بانک دریافت دارند.
معامالت بازرس با بانک
ماده  -98بازرس نمیتواند در معامالتی كه با بانک یا به حساب بانک انجام میگیرد به طور مستقیم با غیرمستقیم ذینفنع شود.
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انتخاب حسابرس
ماده  -99مجمع عمومی عادی در هر سال از میان مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و فهرست معتمد و
مورد تأیید بانک مركزی جمهوری اسالمی ایرران و سرازمان برورس و اوراق بهرادار و یرا سرازمان حسابرسری ،یرک
حسابرس را برای حسابرسی صورتهای مالی بانک ،برای مدت یک سال تعیین میكند.
وظایف حسابرس
ماده  -111حسابرس عالوه بر مسئولیتهای قانونی ،موظف است در ذصوص صحت و درستی صورتهای مالی بانک از حیث
رعایت الزامات مقرر در استانداردهای حسابداری ایران و آئیننامهها و دستورالعملهای بانک مركزی جمهوری
اسالمی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر ضوابط مربوط ،اظهارنظر نماید.
ماده  -111حسابرس باید یک نسخه از گزارش حسابرسی بانک را به بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران ارائه دهد .همچنین
حسابرس موظف است حسب مورد بنا به درذواست بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران ،گزارشهای ویژه در
ذصوص عملکرد بانک از حیث رعایت مقررات بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران را تهیه و به آن بانک تسلیم
نماید .جبران ذدمات حسابرس در ذصوص گزارشهای مورد درذواست بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران بر
عهده بانک میباشد.
ماده  -112بانک نمی تواند حسابرسی را كه برای چهار سال متوالی حسابرسی آن را بر عهده داشته است ،برای سال بعد آن به
عنوان حسابرس انتخاب نماید.
تبصره – چنانچه سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس بانک تعیین شده باشد ،از شمول قاعده فوق مستثنی است.

بخش هفتم :سال مالی و صورتهای مالی بانک

سال مالي
ماده  -113سال مالی بانک از روز اول فروردین ماه هر سال آغاز میشود و در روز آذر اسفند ماه همان سال به پایان میرسد،
اولین سال مالی بانک استثنائاً از تاریخ ثبت آن در مرجع ثبت شركتها آغاز شده و روز آذر اسفند ماه همان سال
ذاتمه مییابد.
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صورتهای مالي ساالنه
ماده  -114صورتهای مالی ساالنه بانک باید توسط مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و فهرست معتمد و
مورد تأیید بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار و یا سازمان حسابرسی ،حسابرسی شود.

ماده  -115هیئت مدیره بانک باید حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از انقضای هر سال مالی ،صورتهای مالی بانک را به ضمیمه
گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی بانک طی سال مالی مزبور تنظیم نموده و دراذتیار بازرس قرار دهد .اسناد
م كور در این ماده باید اقالٌ بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی ساالنه در اذتیار بازرس گ اشته شود تا
پس از رسیدگی ،به انضمام گزارش بازرس ،جهت تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.
حق مراجعه صاحبان سهام
ماده  -116از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی ساالنه ،هر صاحب سهم میتواند به مركز اصلی بانک مراجعه كرده و
رونوشت صورتهای مالی بانک را دریافت دارد.
مفاصا حساب
ماده  -117تصویب صورتهای مالی بانک در هر دوره توسط مجمع عمومی ،به منزله مفاصا حساب هیئت مدیره بررای همران
دوره مالی ذواهد بود.
اندوخته قانوني ،احتياطي و اختياری
ماده  -118هر سال بخشی از سود ویژه بانک كه نباید از  25درصد آن كمتر و از  21درصد بیشتر باشد ،مطابق با ضوابط بانک
مركزی جمهوری اسالمی ایران به عنوان اندوذته قانونی نگهداری میشود .اندوذته قانونی پس از آنکه به میزان
سرمایه رسید ،اذتیاری است .همچنین در هر سال بخشی از سود ویژه به میزانی كه بانک مركزی جمهوری اسالمی
ایران تعیین مینماید ،به عنوان اندوذته احتیاطی نگهداری میشود.
ماده  -119هیئت مدیره میتواند با موافقت مجمع عمومی عادی ،قسمتی از سود ویژه هر سال را به سایر اندوذتهها اذتصاص دهد.

سود قابل تقسيم
ماده  -111تقسیم سود و اندوذتههای اذتیاری بین صاحبان سهام ،فقط پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایز ذواهد بود.
در صورت وجود سود ،تقسیم حداقل  21درصد از سود ویژه بین صاحبان سهام الزامی است.
پرداخت سود به صاحبان سهام
ماده  -111پرداذت سود به صاحبان سهام باید ظرف حداكثر مدت چهار ماه پس از تصویب مجمع عمومی عادی انجام پ یرد.

صفحۀ  94از 92

اساسنامۀ بانک سينا (شركت سهامی عام)

بخش هشتم  :مقررات الزم الرعایه

ماده  -112بانک عضو صندوق ضمانت سپردهها بوده و تابع كلیه شرایط و ضوابط آن میباشد.
ماده  -113اعطای تسهیالت به اشخاص مرتبط با بانک كه مصادیق آن توسط شورای پول و اعتبار تعیین شده است و قبول
تعهدات به نفع آنها تا سه سال پس از شروع فعالیت بانک ممنوع بوده و پس از آن صرفاً در چارچوب ضوابط بانک
مركزی جمهوری اسالمی ایران مجاز است.
ماده  -114اعطای تسهیالت به ذینفع واحد و قبول تعهدات به نفع وی ،صرفاً در چارچوب ضوابط بانک مركزی جمهوری
اسالمی ایران مجاز است.
ماده  -115در صورتی كه بنا به تشخیص بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران ،نسبت كفایت سرمایه بانک از حد مقرر توسط
بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران كمتر شود ،صرفاً  21درصد سود ویژه ساالنه بانک قابل تقسیم بوده و مابقی
سود قابل تقسیم در همان سال مالی و سالهای مالی آتی تا زمان رسیدن نسبت م كور به حد مقرر  ،به عنوان
« اندوذته كفایت سرمایه » منظور می گردد .تقسیم اندوذته كفایت سرمایه در صورتی مجاز است كه نسبت كفایت
سرمایه از حد مقرر توسط بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران كمتر نشود.
ماده  -116چنانچه نسبت كفایت سرمایه بانک از  51درصد حد مقرر بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران كمتر شود ،هیئت
مدیره موظف است بالفاصله مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا در ذصوص یکی از موارد
ذیل اتخاذ تصمیم شود:
 )2افزایش سرمایه؛
 )2تسلیم تقاضای انحالل به بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران.
ماده  -117بانک نمی تواند سهام ذود را به متعلق به سهامداران آن است ،برای تضمین تسهیالت اعطایی و یا تعهدات ایجاد
شده به عنوان وثیقه بپ یرد.
ماده  -118بانک باید متناسب با هر یک از طبقات دارائیهای ذود ،در چارچوب ضوابط بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران،
ذذیره كافی اذتصاص دهد.
ماده  -119بانک همواره بخشی از دارائیهای ذود را در چارچوب ضوابط بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران به صورت
دارائیهای آنی نگهداری مینماید.
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ماده  -121طراحی و پیاده سازی نظام جامعی از مدیریت ریسک در بانک در چارچوب حداقل الزامات تعیین شده توسط بانک
مركزی جمهوری اسالمی ایران ،الزامی است.
ماده  -121طراحی و پیاده سازی نظام كنترلهای داذلی و حاكمیت شركتی در بانک ،مطابق با حداقل الزامات تعیین شده
توسط بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران ،الزامی است.
ماده  -122بانک ملزم به رعایت قانون مبارزه با پولشویی و آئیننامهها و دستورالعملهای مرتبط با آن بوده و در اجرای آن،
واحد سازمانی مستقلی را برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایجاد مینماید.
ماده  -123بانک اطالعات مربوط به صورتهای مالی ،مدیریت ریسک ،حاكمیت شركتی و همچنین گزارش عملکرد
هیئت مدیره و رویدادهای با اهمیت طی دوره مالی را مطابق با ضوابط بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران ،برای
عموم منتشر مینماید.
ماده  -124بانک ،اوراق بازرگانی  ،اسناد و دفاتر ذود را مطابق با ضوابط بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران ،ثبت و ضبط
مینماید.
ماده  -125ایجاد یا تعطیلی شعبه یا باجه یا نمایندگی بانک در داذل یا ذارج كشور ،در چارچوب ضوابط بانک مركزی جمهوری
اسالمی ایران ،امکان پ یر است.
ماده  -126ذرید و فروش اموال توسط بانک صرفاً در چارچوب ضوابط بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران ،مجاز میباشد.
ماده  -127بانک بر اساس ضوابط بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران ،عملیات حسابداری ،دفترداری و تهیه و تنظیم
صورتهای مالی ذود را انجام میدهد.
ماده  -128اعطای تسهیالت به اشخاص و قبول تعهدات به نفع آنها ،منوط به اعتبار سنجی اشخاص م كور مطابق با ضوابط
بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران ،میباشد.
ماده  -129بانک متناسب با میزان سپردههای دریافتی(اعم از ریالی و ارزی) ،باید سپرده قانونی به میزان ابالغی توسط بانک
مركزی جمهوری اسالمی ایران ،نزد آن بانک تودیع نماید.
ماده  -131بانک نرخ كارمزدها را در چارچوب ضوابط ابالغی توسط بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران ،تعیین مینماید.
ماده  -131بانک سامانه جامع اطالعات مشتریان را به گونهای ایجاد مینماید كه قادر باشد هر گونه اطالعات و آمار مورد نیاز
بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران اعم از مالی یا غیر مالی را به صورت ادواری یا موردی و همچنین انفرادی یا
تلفیقی در اذتیار آن بانک گ ارد.
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ماده  -132سرمایه گ اری بانک به حساب ذود در سهام و سایر اوراق بهادار منتشره توسط سایر اشخاص صرفاً در چارچوب
ضوابط بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران مجاز میباشد.
ماده  -133منافع حاصل از تسهیالت اعطایی بانک ،بر اساس قراردادها منعقده ،متناسب با نوع ،مدت و مبالغ سپردههای
سرمایهگ اری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در كل وجوه بکار گرفته شده در اعطای تسهیالت،
پس از كسر حق الوكاله بانک ،در چارچوب ضوابط بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران ،محاسبه و تقسیم میشود.
ماده  -134اعطای تسهیالت و یا قبول تعهدات توسط بانک ،منوط به اذ تأمین كافی میباشد.
ماده  -135اعطای تسهیالت و یا قبول تعهدات به  /برای متقاضیان دارای سابقه بدهی غیر جاری به بانکها  ،مؤسسات
اعتباری غیربانکی ،صندوقهای قرض الحسنه ،شركتهای لیزینگ و تعاونیهای اعتبار و یا اشخاص دارای چک
برگشتی رفع سوء اثر نشده در سامانه اطالعاتی بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران ،ممنوع است.
ماده  -136بانک در مقابل ذساراتی كه در اثر عملیات آن متوجه مشتریان میشود ،مسئول و متعهد جبران میباشد اعضای
هیئت مدیره ،مدیر عامل و سایر اعضای هیأت عامل بانک نیز مسئول ذساراتی میباشند كه به علت تخلف هر یک
از آنها ،از قوانین و مقررات موضوعه و یا اساسنامه بانک به صاحبان سهام و یا مشتریان وارد میشود.
ماده  -137انجام عملیات بانکی با مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شركتهای دولتی صرفاً با اجازه بانک مركزی جمهوری
اسالمی ایران و در چارچوب ضوابط مربوط مجاز است.
ماده  -138نگهداری حسابهای وزارتخانهها ،مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ،شركتهای دولتی ،شهرداریها و همچنین
مؤسساتی كه بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانهها ،مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ،شركتهای دولتی
و یا شهرداریها میباشد و انجام كلیه عملیات بانکی آنها در داذل یا ذارج از كشور ،با اجازه بانک مركزی جمهوری
اسالمی ایران و در چارچوب ضوابط مربوط امکان پ یر

است..

بخش نهم  :ادغام  ،انحالل و تصفیه

ادغام
ماده  -139ادغام بانک با بانکها یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی دیگر به شکل یک جانبه (بقاء بانک پ یرنده ادغام و محو
شخصیت حقوقی بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ادغام شونده) و یا دو یا چند جانبه(محو شخصیت حقوقی
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بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ادغام شونده و ایجاد یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی جدید) ،در
چارچوب قوانین و مقررات مربوط و با موافقت بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران و با رعایت ضوابط سازمان
بورس و اوراق بهادار در این ذصوص ،پس از تصویب آن در مجمع عمومی فوقالعاده تمامی مؤسسات مشمول
ادغام ،امکان پ یر میباشد.
ماده  -141در صورت ادغام ،كلیه حقوق و تعهدات ،دارائیها ،دیون و مطالبات بانک ،به بانک یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی
پ یرنده ادغام یا بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی جدید منتقل میشود.
انحالل اختياری بانک
ماده  -141انحالل اذتیاری بانک صرفاً پس از انجام تشریفات ذیل ،امکان پ یر است:
 )2تسلیم گزارش هیئت مدیره در ذصوص انحالل بانک به بازرس؛ گزارش مزبور باید متضمن دالیل و عواملی
باشد كه اعضای هیئت مدیره به استناد آن ،پیشنهاد انحالل بانک را ارائه نمودهاند.
 )2اظهار نظر بازرس در ذصوص گزارش هیئت مدیره ؛ تصمیم گیری در ذصوص گزارش م كور بدون قرائت
گزارش بازرس در مجمع امکان پ یر نمیباشد.
 )8تصویب در مجمع عمومی فوقالعاده؛ جلسه مجمع عمومی فوقالعاده با موضوع انحالل اذتیاری بانک ،با
حضور حداقل  15درصد از دارندگان سهام رسمیت مییابد.
 )4تسلیم مصوبه مجمع عمومی فوقالعاده به بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران برای طی مراحل قانونی.
انحالل قهری بانک
ماده  -142هر گاه اجازه تأسیس بانک توسط بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران لغو شود بالفاصله مجمع عمومی فوقالعاده
برای تصویب انحالل بانک برگزار میشود و صورتجلسه مربوطه به بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران برای
انجام سایر اقدامات مربوط به انحالل و تصفیه تسلیم میگردد.
ماده  -143بانک از تاریخ الغای اجازه تأسیس تا ذاتمه تصیفه و آگهی ذتم عمل ،طبق دستور بانک مركزی جمهوری اسالمی
ایران عمل مینماید.
ماده  -144چنانچه بنا به هر دلیلی طی  4ماه پس از الغای اجازه تأسیس بانک ،مجمع عمومی فوقالعاده نسبت به انحالل
بانک اقدام ننماید ،شورای پول و اعتبار تمامی اذتیارات و وظایف مجامع عمومی صاحبان سهام بانک را تا ذاتمه
امر تصیفه و آگهی ذتم عمل اعمال نموده و انجام میدهد.
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تصفيه
ماده  -145هر گاه بانک پس از انجام تشریفات قانونی مربوطه منحل گردد ،مدیران تصفیه بانک منحله به پیشنهاد رئیس كل
بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران و تأیید شورای پول و اعتبار تعیین میشود تمامی مراحل تصفیه بانک
مطابق با قانون پولی و بانکی كشور و قوانین و مقررات مربوط انجام میشود.

بخش دهم  :سایر موارد
موضوعات پيش بيني نشده
ماده  -146مواردی كه در اساسنامه پیش بینی نشده است ،مشمول مقررات الیحه قانونی اصرالح قسرمتی از قرانون تجرارت،
قانون پولی و بانکی كشور ،قانون عملیات بانکی بدون ربا ،قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران ،قرانون
مبارزه با پولشویی ،مصوبات شورای پول و اعتبار ،دستورات و بخشنامههای بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران،
مقررات ابالغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر قوانین و مقررات ذیربط ذواهد بود.
ماده  -147ثبت این اساسنامه در مراجع ثبتی و هر گونه تغییر در مفاد آن ،منوط به تصویب قبلی آن در شورای پول و اعتبار و
اطالع رسانی به سازمان بورس و اوراق بهادار میباشد.
این اساسنامه ،مشتمل بر 147ماده و 99تبصره در تاریخ  23/12/13به تصویب مجمع عمومي فوقالعاده و در  . . . . . . .به
تصویب شورای پول و اعتبار رسيده است.

رئيس مجمع

نظار

منشي
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