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 «بخشنامه»      

بانک، موسسات اعتباري دولتي پست غيردولتي، شرکتهاي دولتي، جهت اطالع مديران عامل محترم بانک

 شودغيربانکي و بانک مشترک ايران ـ ونزوئال ارسال مي

 با سالم؛ 

 

بانا   کمیسیون مقررات و نظاارت مسسساات ابتراار  1/12/1400جلسه مورخ مفاد مصوبه وسیله بدیناحتراماً، 

شار  ییار جها   باه ،یرباان یغ  ابتراار اتمسسساها و بان خزانه توسط سهام  لیتحصخصوص نحوه مرکز  در

 شود:استحضار ایفاد می

 دیعقانون رفع موانعع وو ( »28موضوع بند )ب( ماده ) ینکربایغ یيا مؤسسه اعتبار سهام بانک یبازارگردان -1»

يعا صعندو   یربعانکیغ یيعا مؤسسعه اعتبعار همان بانعک قيصرفاً از طر «کشور یو اروقای نظام ما  ريپذرقابت

 .باشدیم ريپذامکان یربانکیغ یاعتبار سهمتعلق به همان بانک يا مؤس یبازارگردان یاختصاص یگذارهيسرما

متعلق  یبازارگردان یاختصاص یگذارهيصندو  سرما قياز طر یربانکیغ یسهام بانک يا مؤسسه اعتبار لیوحص-2

 .شودیبه عنوان سهام خزانه محسوب م یربانکیغ یها يا مؤسسات اعتباربه بانک

 یبعارزيرمجموعه آن بانک يا مؤسسه اعت یهاوملک شرکت درکه  یربانکیغ یها يا مؤسسات اعتبارسهام بانک-3

 یمتعلق به همان بانک يا مؤسسعه اعتبعار یبازارگردان یاختصاص یگذارهيبه صندو  سرما ديبا باشد،یم یغیربانک

 واگذار شود. یربانکیغ

بعوده و آن  منوعم رمجموعهيز یهاووسط شرکت یربانکیغ یها و مؤسسات اعتبارسهام بانک لیهر گونه وحص -4

 دیعقانون رفع موانع وو ( »28از حد مقرردر بند )ب( ماده ) شیکه ب یربانکیغ یها و مؤسسات اعتباردسته از بانک

زيرمجموععه يعا صعندو   یهادرصد(، سهام خزانه از طريعق شعرکت 10« )کشور یو اروقای نظام ما  ريپذرقابت

 پس ( ماه6اند، موظفند حداکثر ظرف مهلت شش )ملک نمودهو د،متعلق به خو یبازارگردان یگذارهيسرما یاختصاص

 «.نديسهام مازاد بر سقف مذکور را واگذار نمااز ابالغ اين بخشنامه، 

ماورخ  149153/96خواهشمند اس  دستور فرمایند، مراتب به قیاد تساریو و باا ظحااا مفااد بهشانامه شاماره 

مسسسه ابترار  غیربان ی ابالغ شده و بر حسن اجارا  آن نظاارت /ربط آن بان به تمامی واحدها  ذ  16/5/1396

 م.ا./5588641 /دقیق به بمل آید.

 وييکل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشمديريت

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 سازانالهام چيت  آباديحميدرضا غني     
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