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ها و  ايجاد سرفصل حساب دا دفاتر کل بانک ;29/71/1999مواخ  22926/99بتشنامه شمااه 

 ها  خااجي حساب ايالي برا  بانکموسسا  اعتباا  غيربانکي به منظوا امکان افتتاح 

 باسالم؛

ها مبني برر چگرونگي افتتراح حسراب      ها  مشابه از سو  بانک با عنايت به وصول استعالم احتراماً،

ها  خااجي، کميسيون مقراا  و نظاا  مؤسسا  اعتباا  بانک مرکز  دا سال گذشرته   ايالي برا  بانک

ها  شبکه بانکي کشوا  ايط الزم برا  تعامال  و همکاا با هدف ايجاد وحد  اويه و تسهيل و تمهيد شر

 :با همتايان خود دا ساير کشواها مقرا نمود

هااي   ها و تأمين نيااز رياالي باناک    منظور تسهيل مبادالت مالي بين بانک باشند به هاي عامل مجاز مي بانک»

در دفترکال  « جي نزد ماها و مؤسسات خار حساب ريالي بانک»خارجي منتخب، سرفصل حسابي تحت عنوان 

ماناده ايان حسااب    . بانک ايجاد و در معين آن به تفکيک هر بانک خارجي حساب جداگانه در نظر بگيرناد 

برداشت و واريز به اين سرفصل باا دادور   . گردد هاي جاري ريالي مي مشمول سپرده قانوني متعلق به سپرده

 «.دشو ربط انجام مي سند حسابداري به دستور بانک خارجي ذي

ابط ابرال  و برر حسرن     خواهشمند است دستوا فرمايند، مراتب به قيد تسري  به کفيه واحدها  ذ 

.اجرا  آن نظاا  گردد







 

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 آبادي حميدرضا غني نژاد عبدالمهدي ارجمند
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پول تحت عنوان  يالمفف نيترجمه گزااش صندوق ب ;19/79/1999مواخ  69279/99بتشنامه شمااه 

 ه بانکيسرما  ها نهيد و هزيفوا

 سالم؛ با

گونه که استحضاا دااند سرمايه يکي از مهمترين معيااها  سنجش سرالمت و ثبرا     احتراماً، همان

هرا داشرته و دا کمرک بره      دا پوشرش ايسرک   چرا کره سررمايه نقشري کفيرد     . آيد ها به شماا مي بانک

هرا  وااده   ساز  انحرافا  از نظم بازاا، جذب هرگونه زيان احتمالي و مراقبت از عدم انتقال آسيب حداقل

هرا و   هرا  بانرک   ، تضمين ثبرا  و پايرداا  فعاليرت    گذااان، حفظ اعتماد عمومي به شبکه بانکي به سپرده

تررين   همچنين نيک مستحضرند مهرم . باشد کننده مي ا مؤثر و تعيينها بسيا افزايش ظرفيت اعتباا  بانک

ا ، اقرداما    المففي دا زمينره الزامرا  سررمايه    ها و استانداادها  نظاا  بانکي بين گير  بيانيه دليل شکل

ها دا  ها  ناشي از داگير  بانک با توجه به مشکال  و هزينه. ها  مالي است پيشگيرانه دا مقابفه با بحران

ها  مناسب مقرااتي و نظراا  برانکي از جمفره مقرراا       ها  بزاگ مالي، توسعه و تکامل چااچوب بحران

المففري کمرک    ها  مالي بين ها دا زمينه نگهداا  حداقل سرمايه، به مقابفه با نابساماني آوا برا  بانک الزام

ها  اخيرر،   بانکي دا طي سالها   که مشکال  پديدآمده دا بازپرداخت وام ضمن اين. شاياني نموده است

ها از سرمايه کافي دا مواجهه با خطرها  ناشي از عدم ايفرا  تعهردا  از سرو      اهميت برخواداا  بانک

برا  ( کميت و کيفيت سرمايه)ا   لذا سطح مطفوب الزاما  سرمايه. گيرندگان اا آشکااتر ساخته است وام

ابرط قرراا    المففي ذ  ه مراج  نظاا  بانکي و نهادها  بينمقابفه با اين تجربه ناخوشايند هموااه مواد توج

ترين مسايل  که لزوم نگهداا  سطح مناسب سرمايه بانکي يکي از پرمناقشه با عنايت به اين. داشته است

دا همرين ااسرتا،   . بااه مطررح شرده اسرت    ها  فراواني نيز دا اين دا دواان پس از بحران است، ديدگاه

ها  نگهداا  سرمايه  فوايد و هزينه"عنوان  تحت 2716ا  اا دا فوايه سال  مقاله المففي پول صندوق بين

اين مقاله موضوع مزبوا اا از دو . منتشر نموده است "(Benefits and Costs of Bank Capital)بانک 

يک طرف از . گيرانه مواد توجه قراا داده است ا  باال و ستت ديدگاه طرفدااان و متالفان الزاما  سرمايه

هرا    هرا  ناشري از داجره براال  اهرمري و هزينره       گيرانه، به خطرها و ناکااآمرد   حاميان مقراا  ستت

گيرانره   ا  براال و سرتت   متالفان الزاما  سررمايه  ،کنند و از سو  ديگر  آوا بحران مالي اشااه مي سرسام

  .جر شودها من تواند به افزايش هزينه اعتباادهي بانک اعتقاد دااند اين امر مي
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ها و عواقرب   ها  نگهداا  سرمايه برا  بانک و هزينه( مناف )مقاله مواد اشااه، پس از تحفيل فوايد 

، بره تحفيرل ميرزان    (هرا  ها و متاطرا  به سراير بانرک   از حي  تسر  مشکال ، آسيب)سيستمي موضوع 

سرمايه کافي برا  اجتنراب  »و « ها  بانکي گذشته مقداا سرمايه کافي دا بحران»سرمايه کافي از دو جنبه 

هرا  الزامرا     بنرد  هزينره   پرداخته اسرت و نهايتراً برا طبقره    « ها با مناب  عمومي از تجديد سرمايه بانک

، به طواکامل موضوع «ها  گذاا به سرمايه باالتر هزينه»و « ها  با ثبا  سرمايه هزينه»ا  باالتر به  سرمايه

ها  متتف  تحفيل ظرفيرت جرذب زيران،     دا براسي مذکوا، اوش. اا مواد بح  و اازيابي قراا داده است

 :به شرح زير است ها نتايج مشابهي اا دا پي داشته است که اهم آن

 ا  با دامنره   ها  بانکي گذشته، حداقل دا اقتصادها  پيشرفته، سرمايه دا بسياا  از بحران

به . کافي بوده است ها ها  موزون شده به ايسک برا  جذب زيان داصد دااايي 29الي  19

عباا  ديگر به طوا متوسط، اين سطح از سرمايه برا  جذب زيان دا اقتصادها  پيشرفته 

ضمن اين که بايد توجه داشت ساير ابزااها  نجا  دا داون بانک نيرز  . مناسب بوده است

 .تواند توانايي جذب زيان اا افزايش دهد مي

 تأثيرگذاا بر سطوح مناسب سرمايه و توانرايي جرذب   ا  از عوامل  وامل سازماني و منطقهع

به عنوان مثال بازااها  نوظهوا به طوا ميانگين . آيند زيان دا کشواها  متتف  به شماا مي

کره، اسرتانداادها     نتيجه اين. اند ها متحمل شده ها  بانکي بيشتر  اا دا طول بحران زيان

مقراا ، نظاا ، انحالل )هبود محيط نهاد  تر سرمايه و جذب زيان اا بايد با ب گيرانه ستت

ها  احتمالي دا نظام برانکي بره ويرژه دا بازااهرا       تکميل کرد تا زيان( حاکميت شرکتي و

 .نوظهوا کاهش يابد

 ها  بفندمد   تواند از هزينه ا  باالتر مي مد ِ گذاا به استانداادها  سرمايه ها  کوتاه هزينه

دهرد هنگرامي کره انطبراق      شابه دا اين زمينه نشان مري مطالعا  م. آن بسياا بيشتر باشد

ها  گرذاا کمترر    افتد، هزينه سو با افزايش چرخه اعتبااا  اتفاق مي سرمايه به آاامي يا هم

ها برا  تعرديل   ها  دواان گذاا اا با زمان دادن به بانک توان هزينه دا اصل مي. خواهند بود

ها  مقرااتي بايد به تدايج، برا   ديگر، حداقل از سو . هايشان کاهش داد تدايجي ترازنامه

ها  عالوه بر اين، ناظران بايد بانک. توجه به شرايط و دا يک دواه زماني معقول اعمال شوند

ها   ها  خود که منجر به کاهش ظرفيت اا تشويق کنند به جا  کوچک نمودن حجم دااايي
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از جمفه عدم توزير  سرود   )داآمدها شود، با انتشاا سهام جديد و يا حفظ  اعتباادهي نيز مي

 . ، ظرفيت جذب زيان بانک اا باال ببرند(سهام

  ها به داليفي که دا مطفر    بانک  با عنايت به مراتب فوق، گرچه نگهداا  سرمايه کافي برا

توانرد هزينره    ا  بسياا باال نيرز مري   بح  بيان گرديد ضروا  است، ليکن الزاما  سرمايه

پيردا  ها  برا  نسبت سرمايه بانکاا لذا بايد حد مياني مطفوبي . ه باشدبااليي به همراه داشت

 .نمود

هر چند داعمل برآواد سطح مطفوب سرمايه بانک کاا  مشکل بوده و برا  جفوگير  از بروز بحرران  

هرا  ديگرر  نيرز     بايسرت از ابزااهرا و اوش   ا ، مري  يا مقابفه با آثاا آن، عالوه بر بهبود سپرها  سرمايه

ا  بررا    فاده نمود، اما نبايد فراموش کرد که بر اساس تجااب به دست آمده، برآواد سپرها  سرمايهاست

 .بسياا اثربتش و مفيد خواهد بود ها  بانکي ها داطول بحران جذب زيان

ها مطرح شده است،  که اخيراً، مباح  متتففي پيرامون موضوع افزايش سرمايه بانک با عنايت به اين

المففري نظراا     ها  مجام  برين  اود با نظرداشت به ديدگاه مي ا  از سند مذکوا، اميد آن نستهضمن ايفاد 

المففي دا حوزه افزايش کيفيت  ساز  استانداادها  بين بانکي و بسط ادبيا  نظر  موضوع همگام با بومي

ها  آتري از   سياستها و همچنين تحفيل نکا  مواد اشااه دا گزااش مزبوا، بتوان دا تدوين  سرمايه بانک

هرا  مقرااتري برا     پر واضح است، همتواني اويه. اين استانداادها و تجربيا  به نحو مقتضي بهره جست

المففي و البته مد نظر قراا دادن شرايط حاکم بر صرنعت بانکرداا  و وضرعيت     ها و استانداادها  بين يافته

و بحران مالي ااهگشا و بيش از پيش، منجر  تواند دا کاهش احتمال بروز هرگونه تنش اقتصاد  کشوا، مي

  .به تقويت ثبا  مالي شود
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 IMFگزارش مباحثات 

 يبانکه يسرما يها نهيد و هزيفوا

 تانگ يو هو يا، لوک الون، لو راتنوسکيسيدالر يوانيجهاد داقر، ج

 0251ه يفور

 

 ييخالده اجرا

طرفردااان مقرراا    . ن مباحر  بروده اسرت   يتر از پرمناقشه يکيهموااه   ا هيسطح الزاما  سرما

 يآوا بحرران مرال   سرسرام   هرا  نره يها و هز بانک  باال يمربوط به داجه اهرم  ها سکيرانه به ايگ ستت

نره  ين الزاما  ممکن است هزيکنند که ا يباال استدالل م  ا هيمتالفان الزاما  سرما. کنند ياشااه م يجهان

 .شود  اقتصاد  ها تيش دهد و مان  فعاليافزا  ديزان شديها اا به م اعتبااا  بانک

. پرردازد  ين موضوع مر يضراها به اجذب  ييدگاه توانايه بانک از ديد سرمايفوا ين مقاله با براسيا

  دااا  هرا  ته بال دا مواد بانکيو کم (FSB) يا  ثبا  ماليآن از دامنه جذب ضرا که توسط ه  ها افتهي

 ياا براسر ير ن معير د اا برا اسرتفاده از ا  ين فوايما ا. کند يم يبانيشنهاد شده است پشتيپ يستميت سياهم

ا پنراه برردن بره    ير و  يل ضرا بر بستانکااان برانک يبتوان از تحمه الزم بود تا يم که چه مقداا سرمايکن يم

ن مقالره برا   ين ايچن هم. گذشته اجتناب کرد يبانک  ها بحران  ها دا زمان يه از مناب  عموميد سرمايتجد

، بره  يدهر  و نررخ وام  يبر اعتبااان برانک   ا هيتر سرما ر بالقوه مقراا  ستتيشواهد مربوط به تاث يبراس
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ه يکره چگونره سررما    نير ن ايچنر  ه و هميگر مناف  سرماينه ديل ما دا زميتحف. پردازد يم يافاه  ها نهيهز

که  نيابتدا ا. همراه است ياطين نکته احتيش دهد با چنديها اا افزا ت جذب ضرا توسط بانکيتواند ظرف يم

دا مرواد ضرراها دا زمران بحرران قابرل       يبانک  ها کالن است چرا که داده  کرديل ما براساس اويتحف

معوق   ها دابااه وام  موجود کشوا  ها آن قراا دااد که داده  ل بر مبناين تحفيدوم، ا. ستندين يدسترس

  بررا   ا ترازنامره   ر پااامترهرا يسه هستند و از سايق و قابل مقايدق 1ضرا دا صوا  نکول  ها و نسبت

ج مشرابه  يمتتفر  مرا اا بره نترا      هرا  خوشبتتانه اوش. رديگ يه مبهر  ا هيسرما  ازهايل ضرا به نيتبد

 .افته استير دست يج زيبه نتا ي، مقاله کنونياطين موااد احتيبا توجه به چن. اسانند يم

مروزون بره     هرا  يري داصرد از دااا  19-29با دامنه   ا هيدهد سرما يق ما نشان مياول، اوش تحق

 يجذب ضرراها کراف    برا( شرفتهيپ  حداقل دا اقتصادها)گذشته  يبانک  ها از بحران  اايسک دا بسيا

شتر يب يمال  ها از بحران  ريگ شيبر پ  ا هيحاش يراتيه فقط تاثيشتر سرمايش بيهرگونه افزا. بوده است

شرفته يپ  اقتصادها  جذب ضرا به طوا متوسط برا  ه براين سطح از سرمايداشته است، بدان معنا که ا

ترر از   نييتواند پرا  يمناسب م  ا هي، الزاما  سرمايدگاه مقرااتين موضوع، از ديتوجه به ابا . مناسب است

کره   نير ضرمن ا . ش از مقداا حداقل اا حفظ کننرد يب  ا هيل دااند سرمايها تما ن دامنه باشد چرا که بانکيا

 .ش دهنديجذب ضرا اا افزا ييتوانند توانا ينجا  دا داون بانک م  ر ابزااهايسا

جرذب ضررا    ييه و توانايتوانند باع  شوند سطوح مناسب سرما يم  ا و منطقه  عوامل نهاد دوم،

ن يانگير نوظهوا بطوا م  به عنوان مثال بازااها. گر تفاو  داشته باشنديکديمتتف  با  يقانون  ها دا حوزه

ک و نه به نسربت  بان  ها ييالبته به نسبت دااا)ها متحمل شدند  اا دا طول بحران  شتريب يبانک  ضراها

GDP )انحرالل و  ي، نظراات يکه اصالحا  مقراات نيزان ايم. اعمال کردند  تر رانهيگ و لذا الزاما  ستت ،

جذب ضرا اا کاهش دهد خرود    از برايه مواد نيتواند سطوح سرما يت دا موسسا  تا چه اندازه ميحاکم

 .ازمند استين  شتريق بيبه تحق

توانرد از   يبراالتر مر    ا هيسررما   به سرمت اسرتانداادها    ريگ مد  جهت کوتاه  ها نهيسوم، هز

ط و يج، با توجه به شرايد به تدايبا يمقراات  ها ن حداقليبنابرا. شتر باشدياا بيداازمد  آن بس  ها نهيهز

گرذااان   کره مقرراا    يدهرد هنگرام   ين وجود تجربه نشان ميبا ا. اعمال شوند يطوالن يک دواه زمانيدا 

ان يقبل از پا يکنند بازااها حت ين ميياا تع  ا هيحداقل الزاما  سرما  و اقتصاد يمحکم مال يبراساس مبان

                                                 
1
 - Loss Given Default  
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ق کنند تا از يها اا تشو د بانکين ناظران بايعالوه برا. شوند يد هماهنگ ميجد  ه با استانداادهايمراحل اول

ن ير ا  ت جذب ضرا اا باال ببرند به جايحفظ شده ظرف  داآمدهاا با يش سهام با انتشاا آن و يق افزايطر

 .به اعتبااا  اجتناب کرد يتوان از کاهش دسترس يب مين ترتيبه ا. خود اا کوچکتر سازند  ها ييکه دااا

 

I .مقدمه 

پرس از دواان بحرران     ها استين مسائل دا سيتر از پرمناقشه يکي يه بانکيسطح مناسب سرما

ان مقرراا   ير ک طررف حام ير از . دابرااه آن مطررح شرده اسرت     يفراوانر   ها دگاهياست که نظرا  و د

گرزاف بحرران اشرااه      هرا  نهيو هز ياهرم  مرتبط با داجه باال  ها  رانه بر خطرا  و ناکااآمديگ ستت

ن کراا  ير باال اعتقاد دااند ا  ا هيماگر، متالفان الزاما  سريد  ، از سو(2712 9گيو هفو 2يآدمات)کنند  يم

موسسره امروا   )شرود   يم  اقتصاد  ها تيدهد و مان  فعال يش مياا به شد  افزا يمال  گر نه واسطهيهز

اا به خااج   گر تواند واسطه يرانه ميگ کنند که مقراا  ستت ين آنها استدالل ميچن هم(. 2719المفل،  نيب

 .برد ياا باال م يستميسک سين خود ايبدون مقراا  بکشاند که ا  ها و به شرکت ياز نظام بانک

شرد   يبانرک باعر  مر    يه مقرااتر يثابرت سررما    ها ج، دا قبل از بحران نسبتيدگاه اايبرطبق د

ل به اوااق بهاداا، و اعتبااا  بتش مسکن يخااج از ترازنامه، تبد  ها تياز فعال ينده ناشيفزا  ها سکيا

فعال باشرند   2اضافه  ها ا پرداختيها  نهيکه تمام هز يدا هنگام 9ن مسئفه باليبه ا دا پاسخ. پنهان بماند

(. 1جردول )سرک براال بررد    يموزون به ا  ها ييداصد دااا 9/19به  2ها اا از  بانک  ا هيحداقل الزام سرما

  ه بررا ياز سررما   کردن بتش بزاگترر   ق الزاميکرد و از طر ياا معرف ين الزام نسبت اهرميچن هم 9بال

ت ير فيشروند ک  يه محسوب مر يکه سرما ييابزااها  برا يستگيد الزاما  شايمفموس و تشد  سهام عاد

به عنوان مثال کشوا . بودند  باالتر  خواستاا استانداادها يقانون  ها حوزه يبرخ. ش داديه اا افزايسرما

ن تحروال  اا  ير ر ايتراث . کنرد  يبزاگ خود اعمال م  ها بانک  داصد اا برا 19  ا هيس نسبت سرماييسو

ا يکرا، ااوپرا و آسر   يشررفته آمر يپ  بزاگ دا اقتصرادها   ها ه بانکيسرما  ها نسبت يتوان دا دگرگون يم

 (1نموداا)مشاهده کرد 

                                                 
2
  - Admati 

3
  - Hellwig 

4
 -Surcharge 
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ن اصالحا  به اندازه يا ايآن است که آ يمقراا  بانک  برا  ديکف ياستينه، سوال سيزم شين پيبا ا

ست؟ يمطفوب باشد چ يکه از نظر اجتماع يه بانکيگر، سطح سرمايعباا  د ر؟ بهيا خياند  ش افتهيپ يکاف

به  ينه و دسترسيه بانک بر هزير سرماياست که تاث يک تاب  افاه اجتماعي  يازمند تعرين سؤال نيپاسخ ا

. کنرد  يد و تالطم اا برآواد مر يبر تول يبانک  ها ر بحراني، و تاثيبانک  ها اعتبااا ، احتمال و شد  بحران

ق باشرد امرا بره شرد  بره الگوهرا و       ير تواند دق يم( شود يح داده ميتوض IVکه دا بتش )ن کاا يج اينتا

 .انتتاب شده وابسته است  پااامترها

  رير گ شيپ  برا  ا هيسرما  ن که چه سپرهايبرآواد ا: کند ياا دنبال م  تر فه سادهين مقاله وظيا

بانرک دا    ه الزم برود ترا ضرراها   يگر، چه مقداا سرمايبه عباا  د. بوده است يگذشته کاف ياز ضرا مال

تعرادل    ها اا به نسبت الگوهرا  هيت اا دااد که تعداد فرضين مزيدگاه ناقص اين ديسهام اا جذب کند؟ ا

 .برد يها اا باال م افتهي  ب اعتباا و قداتمندين ترتيدهد و به ا يکاهش م يعموم

  ا هيد حاشر ير شررفته فوا يپ  م که دا اقتصرادها يشو ين متوجه ميگزيجا  ردهاکيبا استفاده از او

هرا   سک بانکيه موزون به اياد است اما به سرعت و پس از آن که نسبت سرمايه دا ابتدا زيش سرمايافزا

ن دامنره  ير دا ا  ا هين امر آن است که سطوح سررما يل ايدل. ابدي يداصد برسد کاهش م 19-29به سطح 

محافظرت دا مقابرل   . برود  يشررفته کراف  يپ  اقتصادها يبانک  ها از بحران  اايجذب ضراها دا بس  برا

شرفته نادا يپ  دا اقتصادها ييها ن بحرانيکه چن ياز دااد دا حالياا باال نيه بسيم به سرمايوخ  ها بحران

نوظهروا و دا حرال     و دا اقتصادها  ا هيسرما  ست و فقط دا سطوح بااليعدم تجانس معناداا ن. هستند

ن عدم تقاان يا. شوند يمتضرا م يبانک  ها شتر دا بحرانيبزاگ ب  ها که بانک ييجا. دهد يم  توسعه او

ن امر ثابت يا. ن دو گروه از کشواها وجود داادين ايب يبزاگ  ساختاا  ها ست چرا که تفاو يآوا ن تعجب

کنند تا بتواننرد دا   يل ميگر اا تکميکدي(  ، انحاللاز نظر مقراا ، نظاا)ه و بهبود موسسا  يکند سرما يم

  هرا  ادآوا بحر  ير ن، عدم تقاان، يعالوه بر ا. مواد انتظاا اا کاهش دهند  ضراها يبانک يبحران احتمال

اقتصراد    هرا  ن شد  و تناسب تکانره يب ياست و بر اابطه همبستگ يحکومت  ها يبده   داايمرتبط با پا

 .د دااديها تاک مقابفه با آن  الزم برا  کالن و اندازه سپرها
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9وبال2،بال5بالياهيالزاماتسرما:5جدول

 (1) 3بال 2بال 1بال 

 هيت سرمايکم

 8 8 8 ه کليحداقل سرما

 n/a (3) n/a 5/2 (2)ه يسپر حفظ سرما

 n/a n/a 5/01 هيه کل به اضافه سپر حفظ سرمايحداقل سرما

 n/a n/a 5/2-1 (2) يا سپر ضد حلقه

 n/a n/a 5/2-0 (2) يجهان يستميت سياهم يدارا يها بانک ينه اضافيهز

 يها نه بانکيهز+ يا سپر ضد حلقه+ هيسپر حفظ سرما+ ه کليحداقل سرما

 (G-SIB) يجهان يستميت سياهم يدارا
8 8 5/05-5/00 

 n/a n/a 3 (4) ينسبت اهرم

 هيت سرمايفيک

 n/a n/a 5/4 (5)ه سهام مشترک يحداقل سرما

 6 4 4 ه اوليه اليحداقل سرما

 طيواجد شرا طيواجد شرا طيواجد شرا (6)د يزه بازخريبا انگ يبيه ترکيسرما يابزارها
 1122و  BIS ،1122: منبع

 .شوند ياجرا م يا بات مرحلهين ترتي، تا آن زمان که چند2112قابل اجرا از سال  (1)

 شامل سهام مشترک ملموس (2)

 ير کاربرديغ (3)

 ها ييه اول به کل دارايه اليسرما نسبت (4)

 .ه اول سهام مشترک کسر شونديه اليد از محاسبه سرمايات معوق بايبا مال ييها ييو دارا يسرقفل (5)

باه نناوان    2گام به جلو که قبالً تحت باال  يمانند سندها ييها يژگيق ويد از طريخرززه بايبا انگ يبيه ترکيسرما يابزارها (6)

ه يگار باه نناوان سارما    يدادناد د  يل ميه اول را تشکيه اليه پايدرصد از سرما 15شدند و تا  يه دوم محسوب ميه اليسرما

 .ه دوم قلمداد کرديه اليتوان سرما يدار را م خيتار يفرن يفقط بده 3در بال. شوند يمحسوب نم

 

ج ينتاابتدا، . ر شوديبه دقت تفس يواقع  ا هيما با مقراا  سرما يتجرب  ها افتهيالزم است ااتباط 

بزاگتر  ييل دااند سپرهايها تما بانک. هيشوند نه الزاما  حداقل سرما يه بانک مربوط ميما به سطوح سرما

. آن سرپرها حسراب کننرد     تواننرد دا دواان بحرران او   يداشته باشند و مر   ا هياز حداقل الزاما  سرما

کره   نير دوم، با وجود ا. ل ما باشديا تحفشده د ييتواند کمتر از دامنه شناسا يم  ا هين الزاما  سرمايبنابرا

تواننرد   يمر  ينجا  داخفر   ر ابزااهايد دااد سايه بانک به عنوان ابزاا جذب ضراها تاکين مقاله بر سرمايا

توانرد از دامنره    يمناسب مر   ا هي، الزاما  سرمايدگاه مقرااتين از ديبنابرا. ت جذب ضرا اا باال برنديظرف

 .باشد برآواد شده کمتر  ا هيسرما
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تواند برا   يه بانک ميکنند سرما يان ميب (TLAC)ت کل جذب ضرا ير دا مواد ظرفيشنهادا  اخيپ

 يسرتم يا موسسرا  س ير هرا   ر بانکياا سايکه دا اخت يمانند اوااق قرضه فرع ينجا  داخف  ر ابزااهايسا

سره برا سرهام    يدا مقا ينجا  داخف  ابزااها ينسب  ها نهيمناف  و هز(. ,2712FSB)ل شود ينباشند تکم

 6 و فالنرر  2712گرران  يو د 9بره وو )از دااد ير ن  شرتر يب  ها ت جذب ضرا به بح يجاد ظرفيبانک دا ا

  جراد کننرد کراا   يت جذب ضررا ا يتوانند ظرف ين موضوع که کدام ابزااها مين مقاله به ايا(. مراجعه شود

ر يتروان دا مرواد سرا    يج اا مر يکرد است، نتاياو نيتر کااانه ه بانک محافظهياگرچه تمرکز بر سرما. ندااد

 .بکاا برد (TLAC)ت کل جذب ضرا يظرف  ابزااها

 يبراالتر اا براسر    ا هيالزاما  سرما  ها نهينه هزيموجود دا زم ين شواهد تجربيچن ن مقاله هميا

  هرا  نره يهز احتمال دااد مجموع( دااز مد )ط باثبا  يشود که دا شرا ين ااستا، مشتص ميدا ا. کند يم

هرا دا دواان گرذاا    نهيکند که احتمال دااد هز يان مين بيچن اما مقاله هم. باالتر اندک باشد  ا هيالزام سرما

 .اد استياا زيزان ابهاما  بسين برآوادها مياا باالتر باشند و دا ايبس

. پرردازد  يمر ه بانرک  يسرما  ها نهيمناف  و هز يبه براس IIبتش : ديآ ير مين مقاله به صوا  زيا

جرذب ضرراها دا     بررا  يکراف   ا هيسررما   هرا  ن نسربت يگزيجرا   کردهرا يبا استفاده از او IIIبتش 

کند  يم يه بانک اا براسيسرما  ها نهيشواهد مربوط به هز IVبتش . کند يگذشته اا برآواد م  ها بحران

 .پردازد يم  ريگ جهيبه نت Vو بتش 

 

.2111ازساليبزرگجهانيهابانکيهاولبرايهاليهکلوسرمايسرمايهانسبت:5نمودار

 
 بانک اسکوپ و محاسبات کارکنان: منبع

                                                 
5
 - Zhou 

6
 - Flannery 



 5931هايمديريتکلمقررات،مجوزهايبانکيومبارزهباپولشوييسالبخشنامه

 

52 

II .ه بانکيسرما يها نهيمنافع و هز: يکينه تئوريش زميپ 

اا  ييها نهيده دااند اما ممکن است هزين فايچند يه بانکي، الزاما  باالتر سرمايدگاه ثبا  مالياز د

 .نديل نمايجامعه تحمها و بر  ز بر بانکين

و دا آن ( مينرام  يمر  MMن پرس آن اا  ير کره از ا  -1992) 6فرر يم -ينران يگفيآل مود دهيدا جهان ا

 يا  اا ندااند، داجه اهرميت کسر از ماليت قابفيا مشکال  عامفي ينه واشکستگينرخ بهره، هز  ها نهيهز

 ينره ولر  يبدون هز  ا هيجهان الزاما  سرمان يدا ا. گذااد ير نميتاث( ا سود بانکي) يبانک بر افاه اجتماع

کاابرد ( ها حداقل دا مواد بانک) MMم يدهد که پااادا ياما دا عمل، وجود اختالفا  نشان م. ابط هستند يب

ژه، اطالعرا   ير رگذاا باشرد بره و  يآنان تاث  ها و سودآوا ه ممکن است بر اوش افتاا بانکيندااد و سرما

بانرک اا   يواشکسرتگ  ينه اجتماعيهز يرونياا به همراه دااند و عواقب ب يتينامتقاان مشکال  بزاگ عامف

ها با افراه   زه بانکيانگ  ساز دا هماهنگ يتواند نقش مهم يه مين سرمايبنابرا. دهند ياا بزاگتر جفوه ميبس

 .داشته باشند ياجتماع

 

 (منافع)د يفوا( الف

بانک اا  يجذب کرده و احتمال واشکستگکند که ضراها اا  يک سپر عمل ميه به عنوان ياول، سرما

پنهان و آشکاا  يعموم  ها که ضمانت ييها دا نظام -ها و  ت از بستانکااان بانکين وضعيا. دهد يکاهش م

سرک  يت بهتر ايريمد  زه برايق بهبود انگيه از طريدوم، سرما. کند يدهندگان محافظت م ا ياز مال -دااند

ه يبانرک اا دا حاشر    ريپرذ  سکيعا  نامتقاان باع  شود بستانکااان اهرگاه اطال. بازداانده دااد ينقش

سرک  يل خواهنرد داشرت ا  يکنند تما يت تعهدا  محدود کاا ميکه تحت حما ييها کنند بانک  گذاا متيق

سرک  يه مواد ايزان سرمايش مشااکت سهامدااان و ميق افزايتواند از طر يه ميسرما. رنديش از حد بپذيب

، مرااکوس  1922 9و مجفروف  2رير م». کنرد   رير گ شيها پر   او ادهين زيبانک، از ا يدا صوا  واشکستگ

 16تزيگفيو اسرت  16، مرواداک 19، هفمن2777 12وزيو وا 19، ماتوتس1992 12ي، است1997 11يفي، ک171922

                                                 
7
 - Modigliani-Miller 

8
 - Myers 

9
 - Majluf 

10
 - Marcus 

11
 - Keeley 

12
 - Esty 
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مره  يانحرافا  از نظم  بازاا که با ب  ساز ه بانک دا کمک به حداقلين سرمايچن هم(. 2772 12، اپولو2777

 .کند يفا ميمهم ا يمرتبط هستند نقش« 19يواشکستگ  بزاگ برا يفيخ» يدولت  ضمانت ها و سپرده

ه يبه عنوان مثال سرما. ه اا حفظ کنندياز سرما يسازند تا سطح مثبت يبازاا بانک اا واداا م  روهاين

  مشتر، اوابط داازمد  با (1996 21روليو ت 27هولمستروم)کنند  يها دا جذب مناب  کمک م شتر به بانکيب

هستند اا برر    ضروا يده وام  که برا ييها سکي، و ا(2711 22زيو مااک 29ي، کاالت22آلن)کنند  ياا حفظ م

ن وجرود همگران   ير برا ا (. 2711 29و والهو 22ي، ااتنوسک26ي، پروت1999 26و ااب 29کالم)رند يگ يدوش م

توانرد   يه بانرک مر  يسررما  ينان دهند سرطوح تعرادل  يستند تا اطمين يروها آنقدا کافين نياند که ا رفتهيپذ

ه يش سررما يافرزا   کند تا مقراا  برا يجاد ميا يهين امر توجيا. افاه اا به حداکثر برساند  ص برايتتص

  ا هيالزامرا  سررما   ين مقراا  معموالً به شکل حداقفيا)ن شوند يتدو يسه با حالت تعادليها دا مقا بانک

 (.شوند يظاهر م ياهرم  ها نسبت  راً به شکل سق  برايسک و اخيموزون به ا

 

 ها نهيهز( ب

ر حالرت باثبرا    ير دواان گرذاا و تراث  ين تراث يه بانک الزم است بيسرما  ها نهين هزيهنگام تتم

هرا   ييا کاهش اشد دااايو  يش سهام خااجيها از افزا نهين هزيا. ز قائل شديباالتر تما  ا هيالزاما  سرما

  هرا  نره ين هزير عرالوه برر ا  . داصد اسرت  6تا  9سهام معموالً  يسينو رهينه تعهد پذيهز. شوند يم يناش

ران يگذااان و مد هيکه سرما يبه عنوان مثال انتشاا سهام ممکن است دا زمان. شوند يز آشکاا مين  گريد

                                                                                                                                        
13
 - Matutes 

14
 - Vives 

15
 - Hellaman 

16
 - Murdock 

17
 - Stiglitz 

18
 - Repullo 

19
 - too-big-to-fail 

20
 - Holmstrom 

21
 - Tirole 

22
 - Allen 

23
 - Carletti 

24
 - Marquez 

25
 - Calem 

26
 - Rob 

27
 - Perotti 

28
 - Ratnovski 

29
 - Valhu 
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ن باشرد  ير بهره هستند مستفزم ا يگذااان سهام از آن ب هير سرمايدااند که سا يدسترس يم به اطالعاتيقد

ش يد انتظاا داشت کره هرگونره افرزا   ين بايبنابرا(. 1922ر و مجفوف، يم. )بزاگ داده شود ييها  يکه تتف

بانرک    هرا  ييدا دااا يالتيافتد که حداقل تعد ياتفاق م يه دا صواتيسرما  ها دا نسبت    و اجباايسر

 .تبر اعتبااا  و عمکفرد اقتصاد کالن خواهد داش يرا  بالقوه و منفين امر تاثيا. رديصوا  گ

 يجيل تردا يتعد  ها برا ق زمان دادن به بانکيتوان از طر يدواان گذاا اا م  ها نهين هزيدا اصل ا

ه خرود اا برا اسرتفاده از    يها اا قادا سازد ترا سررما   ن کاا ممکن است بانکيا. شان کاهش داديها ترازنامه

ن امرر ممکرن   ير اما ا. ش دهنديبازاا افزا  اوااق دا زمان سودآوا يرونيا انتشاا بيحفظ شده و   داآمدها

د ير جد  است دا عمل دشواا باشد و فشاا بازاا بانک اا مجبوا سازد تا به سرعت خود اا برا اسرتانداادها  

 .ه منطبق سازديسرما

دا  ير دائمر يير ک تغير هستند که پرس از   ييباالتر آنها  ا هيحالت باثبا  الزاما  سرما  ها نهيهز

هرا و   بانرک   د به سهام بررا يشد  مرتبط با اتکا  ها نهياز هز يبرخ. ندشو يجاد ميها ا ب مناب  بانکيترک

  هرا  اگر به خاطر تفراو   يقانون  ها از حوزه  اايبه عنوان مثال دا بس. مشابه هستند ير ماليغ  ها بنگاه

از سه با سرهام  يها دا مقا ين آواد با بدهيينتوان بازگشت الزم دا سهام اا پا يگوناگون کاهش داجه اهرم

 (. 2711، 97يموج  د)رد يگ يصوا  م  تر برخواد مناسب ياتينظر مال

ن يمهمترر . هسرتند  يمرتبط با سهام صرفاً متتص به نظام برانک   ها نهياز هز ين، برخيعالوه بر ا

ت شربکه  ير اغفرب مشرمول حما   ير تعهدا  بدهيها و سا شوند که سپرده يم يقت ناشين حقيها از ا نهيهز

شرود   ين خود باع  مر يشوند و ا يم« يواشکستگ  اا بزاگ برايبس»ااانه يها و  سپرده مهياز جمفه ب يمنيا

داجره دوم و    هرا  يدااندگان برده (. 1929، 91نيک)افت کند يااانه داي يشتر از سهام بانکيب يبانک يبده

. شردند سه با سهامدااان متحمل ياا دا مقا يکوچک  ر ضراهايمه دا طول بحران اخيگذااان بدون ب سپرده

برا  . ابرد يش يه افزايق سرماياز طر ين ماليها ممکن است با تام ن مناب  بانکيتام يکف  ها نهيجه هزيدا نت

هرا و   نره يبانک است و اگر بر هز  برا ينه شتصيک هزيش دا اصل ين افزايد توجه داشت اين وجود بايا

 .همراه داشته باشد نه افاه بهيدا زم  تواند آثاا ير بگذااد ميبه اعتبااا  تاث يدسترس

                                                 
30
 - De Mooji 

31
 - Kane 
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ر ير ک بنگراه غ ير   که اهرم برا يشه دااند که دا حاليقت اين حقيقابل توجه دا ا  ها نهير هزيسا

قا  نشران  يتحق. داد است برون ينوع يها بده بانک  اود برا ين مناب  به شماا ميتام  برا يميتصم يمال

اازش  يبرانک  يبرده   بررا  -شرهواند م  گرذااان نقرد   هيکه به سرما - عامالن اقتصاد يدهد که برخ يم

ن سرازند  يگزياا با سهام جا يها بده هرگاه بانک. ت آن باال استيو امن يقائفند چرا که نقدشوندگ  شتريب

و  92آنجفرو   ، د2776، 99و تراکوا  92سرانگ . )بررد  ين مياا از ب يبانک يبده يذات  ن امر اازش اقتصاديا

دهد و  يها اا کاهش م گذااان و سود بانک هيامر مازاد سرمان يا(. 2712گران يو د 96، آلن2719 99استولتز

 .ب بزنديآس يرندگان بانکيگ اعتبااا  به وام  نه باالتر برايجاد هزيتواند با ا يم

مرن و نقرد   يا  هرا  يري گذااان دااا هيسرما يدهند که چرا برخ يااائه م  اديل زيمطالبا  موجود دال

 ين نقدشروندگ يتروان بره سرهولت و تضرم     يان مياز آن م. دهند يمح ياا ترج يبانک يمانند بده  ا شونده

 29يشنا مروات يو کر 22، کابالرو1997 21يو پناچ 27، گواتن1929 99گيبويو د 92اموندي، د1927 96انتيبر)

هرا از خطررا     شرود آن  يها که باعر  مر   ها و حکومت ت پول شرکتيريت دا مديعامف  ها نهي، هز(2772

ک يسک به عنوان يد بودن مطالبا  پر ايا مفيو ( 2779 يشنامواتيابالرو کرک)اجتناب کنند   گذاا هيسرما

  هرا  يري دااا  گر تقاضا بررا  انيب يمطالبا  تجرب. اشااه کرد( 2712گران يو د 22دانگ) يواسطه معامالت

دا   گذااان نقد هيبر حضوا سرما يکه گواه( 2712، 26کيو متر 29گواتن، لولن)من و نقد شونده هستند يا

 97نگ جواجنسنيسيو و يشنا مواتيو کر( 2717) 29نيو است 22هانسون  ،26ن ووديگر. است يمال  بازااها
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 67ترا   97 ير اوااق منفر يسک اوااق خزانه دا مقابل سايالعمل موزون به ا کنند که حق يبرآواد م( 2712)

  هرا  يباشد که دا ذا  برده  ن مناب ينه تاميت هزياز مز  تواند برآواد ين امر خود ميا. است 91هينقطه پا

 . من و نقدشونده قراا دااديا يبانک

مرد  دا نظرم دادن بره     کوتراه  ياست که برده  يگر مرتبط اما جداگانه، نقشيسرانجام، موضوع د

ن ي، ااجان و است99اپي، کاش2777 92اموند و ااجاني، د1991 99و کاهن 92سيريکالوم)کند  يفا ميها ا بانک

استدالل بر آن است که بردون  . بانک ااتباط دااد تا با اهرم آن يب بدهيا ترکشتر بين موضوع بيا(. 2772

هرا     هجوم آواند بانکيضع  ها شوند بستانکااان به سمت بانک يکه باع  م ييپر تقاضا  ها يوجود بده

کوتراه مرد  دا محافظرت از     ين وجود، وقوع بحران نقش بدهيبا ا. پرخطر دست خواهند زد  به افتااها

انضباط برقراا کرد اما دا طول بحرران   يکوتاه مد  اندک يقبل از بحران، بده. ر سؤال بردياا ز يمال ثبا 

 96يو ااتنوسرک  96، هوانرگ 2717 يشنا مواتيکر) فتدياتفاق ب  تر  يها به شکل وس باع  شد هجوم بانک

ق ير برازاا اا از طر تروان انضرباط    يست چرا نمين، مشتص نيعالوه بر ا(. 2712ک ي، گواتن و متر2711

 .کوتاه مد  برقراا کرد يبانک ير اندک بدهيمقاد

 

 يستميعواقب س( ج

نه يل هزيکند تحف ير مييتغ يتک موسسا  به ثبا  کل نظام مال که کانون توجه از ثبا  تک يهنگام

ق سرطح  ير ک بانرک ممکرن اسرت از طر   ير دا  يآشرفتگ . کند يدا ميپ  شتريه بانک ابعاد بيده سرمايو فا

آلن )ابد يگر انتقال يد  ها ها به بانک يت نگرانيو سرا 92نيآتش  ها ، فروشين بانکيم بيمستق  ها سکيا
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 فروش اموال به جا مانده پس از بروز خسارت - 



 5931هايمديريتکلمقررات،مجوزهايبانکيومبارزهباپولشوييسالبخشنامه

 

22 

ن يبنرابرا (. 2712گ ير و و هرل  ي، آدمرات 2717گرران  يو د ي، آدمرات 2779 67ل و ازگواي، گ2777 99ليو گ

 .کند يآن کمک م يستمير سيدهد و به اجتناب از سرز يدا آن اا کاهش م يشتر بانک احتمال بروز آشفتگيب

را  مثبرت  يتراث  يسرتم ينرده س يب فزايممکن است به عنوان ضرر  ياقابت  ن، فشااهايعالوه بر ا

رنرد و برا   يش از حرد بپذ يبر   ها سکيممکن است ا يا زامبي  يضع  ها بانک. ها عمل کنند ه بانکيسرما

ا مجبروا کننرد کره بره اقرداما       سالم ا  ها بانک  گر واسطه  ها هيو حاش يده وام  کاهش استانداادها

که سهامدااان و بستانکااان بانک نتواننرد   يمشابه دست بزنند تا سهم خود دا بازاا اا حفظ کنند و تا زمان

ابند چرا که ي يمشابه همچنان ادامه م  ند فشااهاينما يابيسک بانک اا اازيبطوا کامل عمفکرد سازگاا با ا

 61يکابالرو، هوشر )پرخطر برسند   ها بانک  به همان سطح سودآواکنند  يم يسالم سع  ها ران بانکيمد

 (.2772اپ يو کاش

ممکن است  يکاف يعيه تجميوجود سرما. ت دااديز اهمين يک نظام بانکيه دا ي  سرمايسطح و توز

 62چاادسرون يو ا 69، انگرل 62اير آچاا)ک کنند يتر اا تمف  يقداتمند اا قادا سازد تا موسسا  ضع  ها بانک

  ريص اعتبرااا  جفروگ  يکه از تتصر  يو عدم تقاان اطالعات يرونين وجود، با حضوا عوامل بيبا ا(. 2712

سالم متوجه شوند که به   ها به عنوان نمونه، اگر بانک. است ياتيح  ها امر ه دا بانکي  سرمايکند توز يم

ر يکرالن تحرت تراث   ط اقتصاد يها ممکن است شرا ر بانکيجه ضع  سايخاطر کاهش عرضه اعتبااا  دا نت

جه يدا نت ي  بتش واقعيسپس عمفکرد نسبتاً ضع. سازند يخود اا محدود م يده رد آنگاه واميقراا گ يمنف

برب  )ص داده شرود  يها مناسب تشرت  د و ااهبرد آنييها تا ه آنيشود فرض يمحدود شدن اعتبااا  باع  م

 (.2711 66نيو گفداستا 69چاک

اط ير که با احت ييها زه بانکيممکن است انگ يستميبانک سک يت از يسک سراين ااتباط، ايدا هم

 (.2719، يو ااتنوسک 66ايسيدل آا)کنند اا کاهش دهد  يعمل م

                                                 
59
 - Gale 

60
 - Ozgur 

61
 - Hoshi 

62
 - Acharya 

63
 - Engle 

64
 - Richardson 

65
 - Beb chuck 

66
 - Goldstein 

67
 - Dell Ariccia 



 5931هايمديريتکلمقررات،مجوزهايبانکيومبارزهباپولشوييسالبخشنامه

 

29 

ان ير هرا دا م  تير ص فعاليباالتر ممکرن اسرت تتصر     ا هيد گفت الزاما  سرماينه باياز جانب هز

ممکرن اسرت   « اا براال يبسر »  ا هيژه الزاما  سرمايبه و. ر قراا دهديمتتف  اا تحت تاث يگران مال واسطه

که کمتر تحت مقراا  قراا داانرد اا بره همرراه داشرته      ييها ها به سمت بتش ها از بانک تيمهاجر  فعال

 61نيو پالنتر  2719 67يجيو پراا  69ني، مراات 62گودهاا )باال برود  يستميسک سيب اين ترتيباشد و به ا

2712.) 

داشرته باشرند الزامرا      يه کراف يها سرما انکد گفت که اگرچه الزم است بين دا مجموع بايبنابرا

ها وجود داشته  ه بانکيسرما  ها نسبت  برا يمطفوب يانيد حد ميبا. نه باشنديتوانند پرهز يز مياا باال نيبس

ن کراا از  ير ا. نرد ينما  رير گ پردازد که قصد دااند حد مطفوب اا اندازه يم ييها به اوش  بتش بعد. باشد

گذشرته اجتنراب شرود صروا       يبرانک   هرا  که الزم بود تا از بحران  ا هيسرمازان يم  ريگ ق اندازهيطر

 .رديگ يم

 

III .است؟ يه بانک کافيچه اندازه از سرما 

بستان  -ت بدهياا دا وضع يک نظام بانکي يه بانکيدهد که سطوح سرما ينشان م IIل بتش يتحف

شود  يمطرح م يبستان بطوا ضمن -ن بدهيا آنچه دا. دهد يقراا م يمال  گر نه واسطهيو هز ين ثبا  ماليب

که  يتابع. اساند ياا به حداکثر م يعيه وجود دااد که تاب  افاه تجمياز سرما يک سطح مطفوبيآن است که 

بره اعتبرااا  بره     يو دسترس يو ثابت بانک ييد و تالطما  به عنوان استدالل و اهداف نهايدا آن اشد تول

 .شوند يمطرح م  ا عنوان اهداف واسطه

ن کراا  يا. ا  استيبر فرض ير ممکن و مبتنيغ  ه بانک کااياما دا عمل برآواد سطح مطفوب سرما

بره اعتبرااا ؛    ينره و دسترسر  يه بانک برر هز ي  تاب  افاه و برآواد اثر سرمايتعر: ر استيمستفزم اموا ز

د ير د و تالطرم تول ير بر تول يبانک  ها به اعتبااا  و بحران ير دسترسي؛ و تاثياحتمال و قدا  بحران بانک

ج آن ممکن است تا حد ياز دااد و نتاينامطفوب ن  ها هيد هم فرضيو شا  ساز ن اقدام به سادهيا(. داد برون)
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 ياسرت يک دسرتواالعمل س ين يتدو  ها برا ق باشد و نتوان از آنيمتتص به الگو، بانک و نمونه تحق  اديز

 .کننده استفاده کرد قان 

رد و ترالش دااد بررآواد کنرد چره     يگ ياا برعهده م  تر فه سادهين بتش وظينه، ايش زمين پيبا ا

 ير اقداما  نجا  داونيما به سا. بودند يکاف يجذب ضراها دا طول بحران بانک  برا  ا هيسرما  سپرها

ن وجود همران گونره کره قربالً     يبا ا. ميپرداز يدا جذب ضراها داشته باشند نم  ا توانند نقش بالقوه يکه م

. ر کرديدوبااه تفس( ت کامل جذب ضرايظرف) TLACدگاه يتوان از د ين بتش اا ميا  ها افتهيبح  شد 

هرا اا دانظرر    بانرک  يدهر  ر آن برر وام يو تراث  يه برانک يسرما  ها نهيل ما به وضوح هزين، تحفيعالوه بر ا

  هرا  زهير ه بانرک برر انگ  ير سررما ين ما تراث يچن هم. خواهند شد يبراس IVن موااد دا بتش يا. رديگ ينم

ه براالتر باعر  شرود    يهرگاه سرما(. 2712 يو ااتنوسک 62الون)م يکن ينم يران اا براسيسهامدااان و مد

دا يل خود پينچه ما دا تحف سه با آيه بانک دا مقايسرما  ايابد مزايها کاهش  بانک  ريپذ سکيا  ها زهيانگ

کااانه است  محافظه يه بانکيسرما  ا هيد حاشيما از فوا  گر، براوادهايبه عباا  د. شود يشتر ميم بيا کرده

 . ندااند يزشيرا  انگيچرا که آنها تاث

ه يش سررما يافرزا   ا هيد حاشر يشرفته فوايپ  م که دا اقتصادهايشو ين مالحظا ، ما متوجه ميبا ا

  ا زان قابل مالحظره يسک به ميموزون به ا  ها ييداصد از دااا 19-29دن آن به دامنه يپس از اس يبانک

 (RWA)سرک  يموزون بره ا   ها ييداصد از دااا 19-29معادل   ت جذب ضرايظرف يعني. ديآ ين مييپا

اا يبه سطوح بس يد سمت چپ منحنيشد  ها بوده است اما بحران يکاف يبانک  ها از بحران  اايبس  برا

ه يانضباط توسط سرما  ن برآوادها نقش برقراايبالً اشااه شد اگونه که ق همان. از داشتنديه نيباالتر سرما

ن مقرداا  يبنرابرا . رنرد يگ يگران عمده اا دابر نمر يق دخالت دادن بازيها از طر از بحران  ريگ شيباالتر و پ

 .ن برآوادها کمتر باشديتواند از ا يجذب ضرا الزم است م  که برا يه بانکيسرما يواقع

 

 گذشته يبانک يها ه در بحرانيسرما يمقدار کاف( الف

دا  يوامر   مرا ضرراها  . رديگ ياا دانظر م يوام  جذب ضراها  ها برا ت بانکيکرد ظرفين اوياول

 يوامر   جذب ضراها  ها برا م که بانکيپرس ين سؤال اا ميم و ايکن يم يگذشته اا براس  ها طول بحران
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شرد   يمتوجره بسرتانکااان نمر     داشرتند ترا ضررا   از يه نيمثبت به چه اندازه سرما ييو حفظ سهام و دااا

جراد  يا يجذب ضرا که توسط تعهردا  نجرا  داونر     ها تير ظرفيما همچنان از سا(. 2712 يالتنوسک)

معروق دا    ها مربوط به وام  و حسابداا ياطيبالقوه دا الزاما  احت  ها م و تفاو يکن يشوند اجتناب م يم

 .اا دشواا استين کاا بسيم هرچند ايريگ يده ميمتتف  اا ناد  ها کشواها و زمان

معروق دا طرول     هرا  وام  هرا  مربروط بره نسربت     هرا  اول، ما داده. کرد ما چهاا مرحفه داادياو

هرا نشران    معوق اا دا طول بحرران   ها وام  ها اوج نسبت 2نموداا . ميکن يم  اا گردآوا يمال  ها بحران

  برا Bو گروه  (OECD)و توسعه   اقتصاد  ها  عضو سازمان همکاا  کشواها  برا Aگروه . دهد يم

از . قرراا دااد ( 2719)ا يالون و والنسر   هرا  داده  است که بر مبنرا  1967از سال  يبانک  ها تمام بحران

قابرل    هرا  نشرانه ( 1. )است که دو شرط داشرته باشرد    دادياو يک بحران بانکيا يدگاه الون و والنسيد

  ها ييا انحالل دااايو  يها، ضرا دا نظام بانک مانند هجوم به بانک يدا نظام بانک يمال يتگاز آشف يتوجه

اجررا   يقابل توجه دا نظام بانک  که دا پاسخ به ضراها ياستيانه سيجو اقداما  بزاگ مداخفه( 2)بانک و 

 .شوند يم

د يبا يوام  به ضراها يابيدستبه منظوا . ميکن يل ميتعد يوام  معوق اا به ضراها  ها دوم، ما وام

متاسفانه اطالعا  مربوط به ضرا . سازگاا شوند (LGD)معوق با ضرا دا صوا  نکول   ها وام  ها نسبت

اال  متحرده بره عنروان    ير مربروط بره ا    ما از برآوادها. ز استيمتتف  ناچ  دا صوا  نکول دا کشواها

  هرا  دا زمران  1967-2779  هرا  دا طول سال LGDه انيم بدان معنا که ميکن يها استفاده م نده دادهينما

، 2712 69نگريو سر  62بو ي، ش2772 69شوامان)داصد بوده است  69داصد دا دواان نامساعد  97  عاد

اال  ير دا ا. ه جذب کردير اوليتوان با ذخا ين ضراها اا مياز ا يبتش(. 2719بو  يو ش 66جانستون ااس

ا هرم ترا قبرل از    يدا اسپان. داصد بوده است 9/1حدود  يوام  ضراها  ر براين ذخايانگيم ميمتحده از قد

ره ضررا  ين ذخيبنابرا(. 2779 66نايسوا)کردند  يجاد ميا يمشابه  سپرها ير واميذخا 2772بحران سال 

ه الزم يمحاسربا  مرا از سررما    2دا جردول   يستون اصف. اسد يبه نظر م يداصد منطق 9/1زان يوام به م

 12ن جردول  ير ا. سرازد  يبانک اا فراهم مر   ها ييمعوق دا کل دااا  ها ز واما يپوشش مقداا خاص  برا
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ر نشران  يه ذخاياا به عنوان ضرا ته ييداصد از کل دااا 9/6و  يداصد ضرا وام 9داصد نسبت وام معوق، 

 .دهد يم

.يبانکيهامعوقدربحرانيهاواميهااوجنسبت:2نمودار

 OECD يمعوق در کشورها يها وام يها اوج نسبت: Aگروه 

 
 معوق در کل کشورها يها وام يها اوج نسبت: Bگروه 

 

 .اند سال اوج بحران آمده يمعوق برا يها دهنده زمان آغاز بحران هستند و وام ها نشان سال Aدر گروه : نکته

 

  ضرراها سرازد ترا    يها اا قرادا مر   م که بانکيکن ياا محاسبه م  ا هيسرما  ها سوم، ما آن نسبت

  ر بررا يه بانرک اا معرادل ذخرا   ين منظوا ما سررما يبه ا. اا جذب کنند و سهام اا مثبت نگه دااند ينيتتم

ل ير دل. نمير ک يبره آن اضرافه مر    يمنيه ايه اا به عنوان حاشيک داصد از سرمايم و يريگ يم يوام  ضراها

  شرده باشرند و   ير ها توز کن بانيمن آن است که ضراها ممکن است بصوا  نامتقاان بيه ايافزودن حاش
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ج يمرا نترا  . دهد متحمل شرده باشرند   يمعوق نشان م  ها ن واميانگيشتر از آنچه ميب  ها ضرا بانک يبرخ

سرک بره   يمروزون بره ا    هرا  ييها به دااا ييکل دااا 69/1موزون نشده اا با استفاده از نسبت   ا هيسرما

 62ياللسف)است  ييکايآمر  ها ن دا بانکيانگيمن نسبت همان يا. ميکن يل ميسک تبديه موزون به ايسرما

ر ضررا وام  يداصد ذخا 9/6 يمنيه ايپوشش با حاش  ک بانک براي، 2دا مثال جدول(. 2712 69و آواامووا

 .سک استيه موزون به ايداصد نسبت سرما 19از دااد که معادل حدود ين يداصد نسبت اهرم 9/2به 

 

.هاييدرصددارا52معوقمعادليهامجذبوايهالزمبرايسرما-مثال:2جدول

 هيخط پا پارامترها
LGD باال

 ٪ارزش به

 ييبه دارا ييکل دارا

 سکيموزون به ر

 ٪ارزش به 

 باالتر يمنيه ايحاش

 ٪ارزش به 

 08 08 08 08 يمعوق در طول بحران بانک يها وام -0

 51 55 51 51 (LED)ضرر در صورت نکول  -2

 9 9 5/03 9 (يانينقطه م( )0×2) يوام يضررها -3

 5/0 5/0 5/0 5/0 ير قبليجذب شده توسط ذخا -4

 5/5 5/5 02 5/5 (3-4)ر ياز ذخا يوام يخالص ضررها -5

 3 0 0 0 (مانده يه باقيسرما) يمنيه ايحاش -6

 5/01 5/8 03 5/8 (5+6) يا نسبت اهرميها  ييه به داراينسبت سرما -5

 055 25 055 055 سکيموزون به ر يها ييبر دارام يتقس ييکل دارا – 8

( سوک يمووزون بوه ر   يها ييدرصد دارا)ه ينسبت سرما -9

(8×5) 

9/04 8/22 3/20 4/08 

 IMFمحاسبات کارکنان : منبع

 

ه موزون به يسرما  ها اا به نسبت يک بحران بانکيدا  يوام  که ضراها  ا هيدا مجموع فرمول پا

 :ر استيکند به صوا  ز يل ميجذب ضراها تبد  سک الزم برايا

 ه بانکيسرما(= LED×NPL-ريذخا+ ٪1()ها ييکل دااا/سکيموزون به ا  ها ييدااا)
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ک نسربت  ين ييتع  گذشته برا يمال  ها معوق دا بحران  ها وام  ها   نسبتيسرانجام، ما از توز

 يبرانک   هرا  سهم بحران 9شکل . اا جذب کندم که بتواند بطوا کامل ضراها يکن ياستفاده م يه بانکيسرما

از  ياا بره عنروان ترابع    يتوانسرتند سرهام مثبتر    يها م دهد که دا آن بانک ياا نشان م  ا شرفتهياقتصاد پ

 LGDانره  ياازش م  ن تراب  اا بررا  ير ما ا. نديسک بانک حفظ نمايه موزون به ايسرما يفرض  ها نسبت

 .ميکن يمم يترس( ٪69)دا طول بحران  LGDو ( 97٪)

 يه اضافيسرما  ا هيده حاشيفا OEDC  دهد که دا کشواها ينشان م( يانگ آب)ه يپا يخط زمان

که برا  )برسد   داصد 19سک يه موزون به ايکه نسبت سرما ياز جنبه جذب ضرا نسبتاً باال است تا زمان

ده ير پرس از آن فا (. جرذب کنرد   يبانک  ها از بحران ٪29تواند ضراها اا دا  يم LGD ٪97فرض نسبت 

د ياا شرد يبسر   هرا  ن بدان معنا است که دا بحرانيا. ابدي يبه سرعت کاهش م يه اضافيسرما  ا هيحاش

بانرک   2717سرال    جه به برآوادهرا ين نتيا. از استياد نياا زيه بسيبه سرما يبانک  جذب ضراها  برا

داصرد   97شود دا  يباع  م  داصد 19ه يسرمابر طبق آن برآواد، . ک استينزد (BIS)المفل  نيه بيتسو

 .متوجه بستانکااان نباشد  ضرا يبانک  ها از بحران

ب توجره  ياز ضرا يرامون شد  برخين برآوادها الزم است به ابهاما  قابل توجه پير ايهنگام تفس

  برآوادهرا   کرد ترا  يجذب ضرا اا بهتر است به صوا  واحد تعر  برا يه کافيبدان معنا که سرما. شود

هسرتند و    داصد 97  ها ضرا دا صوا  نکول بهتر از نرخ  داصد 69  ها به عنوان مثال نرخ.  ا نقطه

ضررا    ها د توجه داشت که نرخين بايچن هم. تر باشند  کاابرد يستميس  ها ممکن است دا زمان بحران

ن يبرا داشرتن چنر   . کننرد ر يير تغ ير خطيزان ضراها به صوا  غيدا صوا  نکول ممکن است وابسته به م

گذشته دا   ها داصد از بحران 29جذب ضراها دا   سک الزم برايه موزون به ايمقداا سرما ييپااامترها

ن مطفب دا سرتون دوم  يابد که اي يش ميافزا ٪29به  ٪19از ( 9خط قرمز دا نموداا ) OECD  کشواها

ه براالتر  يکراهش سررما    ا هيده حاشيها فا هستند که پس از آن ينقاط يدا خط زمان. آمده است 2جدول 

 .شود برآوادها کمتر باشند ين باع  ميانگيباالتر از م يابياود آشکاا است که نرخ باز يم
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هبانکيتجذبضررسرماي،براساسظرف(OECDيکشورها)بدونضرربستانکارانيبانکيهاسهمبحران:9نمودار

 
 OECD يدر کشورها يبحران بانک 12براساس : نکته

 

سرک اسرت کره دا    يه موزن به ايسرما  ها خام به نسبت ياهرم  ها ل نسبتيگر تبدينکته مهم د

 69/1ل يه مرا از نسربت تبرد   ير دا بررآواد پا (. 2712و آواامرووا   ياللسف)متتف  متفاو  است   کشواها

ل يآشکاا اسرت کره نررخ تبرد    . مده استکا بدست آيآمر LGDبرآواد   ها استفاده شده است که از داده

دهرد کره دا آن نررخ     ياا نشان م يمثال 2ستون سوم جدول . شود يشتر منجر ميب  ا هياز سرمايباالتر به ن

  هرا  که نسربت  يزانين وجود، تا ميبا ا. ديآ يبدست م ٪21  ا هيبکاا افته است و نسبت سرما 9/2ل يتبد

ق داد تا يتطب LGDتر  نييپا  د آن اا با برآوادهايااتباط دااند باتر بانک  منيا  ل به پواتفوهايبزاگ تبد

سرک  يا  ااهبررد  يدهر  کره دا وزن  ييهرا  ب بانرک ين ترتيبه هم. م آن جبران شودير مستقياز تاث يبتش

و  22اتاسران ي، ماا2712 21و کفچسرتر  27چيانرر )گذااند  ير ميتاث يل واقعيز بر نسبت تبديمشااکت دااند ن

را  دا يير بنا به مصفحت بوده است اما تغ يمنيه ايم که انتتاب حاشيريپذ ين ما ميچن هم(. 2712 29مروچ

 .ه الزم بانک ندااديبر دامنه سرما  ر معناداايتاث( 2ستون چهاام جدول ) يمنطق  ها محدوده

. هسرتند  برابر يوام  بانک با ضراها  ل ما ضراهاين همانگونه که قبالً ذکر شد، دا تحفيعالوه بر ا

. کننرد  ي  مر يتجم يکساني  متتف  ترازنامه خود ضراها  ها ييها دا دااا م که بانکيکن يما فرض م يعني
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ها بر  تر از زمان تمرکز آن شيها اا ب ها متمرکز هستند آن که ضراها بر وام يدهد که ما دا زمان ين نشان ميا

 يان بحرران مرال  ير شررفته دا جر يپ  از اقتصادها  اايبس  ت براين وضعيا. )ميکن ياوااق بهاداا برآواد م

اوااق بهراداا دا    از ضرراها  يوامر   ضرراها   محک ما بررا   ن وجود، پااامترهايبا ا(. ش آمديپ يجهان

 يو ضراها به عنوان بتشر ( 2719 22ديبروسپا)اوند  يفراتر م يجهان يان بحران مالياال  متحده دا جريا

از  ين، بتشر يچن هم. شوند يبه شد  معکوس فرض م ييويت سناافرانک تح -استرس داد  ها از آزمون

بود و لذا دا اوش مرا ممکرن    ين بانکيسک بيگذشته به خاطر سطوح ا  ها ثبت شده از بحران  ضراها

نرده  يب فزايکه ضرا يدا مقابل، هنگام. ش از حد برآواد شده باشنديب  ا هيسپر سرما  ازهاين ياست برخ

ما )شتر باشند يب  ا هيسرما  وجود داشته باشند الزم است سپرها ير ماليپذ بيآس  ها طيدا مح ير خطيغ

 (.ميکن ياا لحاظ نم ير خطين مقاله موااد غيدا ا

قرراا   يمعروق دا نظرام برانک     ها وام  ها ن نسبتيانگيم  ل خود اا بر مبناين، ما تحفيعالوه بر ا

داشرته باشرند و     اديتفاو  ز  ن کشوايانگيها ممکن است با م تک بانک تک  دا عمل ضراها. ميده يم

مرا دا  . شرود  يحفظ مثبت سهام دا کل نظام کمتر برآواد مر   ه الزم براين دا اوش ما سطح سرمايبنابرا

حفرظ سرهام دا حالرت      ه الزم بررا ين سرمايانگيط، مين شرايبا ا. ميپرداز ين موضوع ميبتش بعد به ا

 ييدا جذب ضراها اا مشتص کند و بر توانرا  ينظام بانک يت کفيفمعناداا خواهد بود که ظر يمثبت تا زمان

 -برزاگ   ها   توسط بانکيضع  ها ک بانکيل تمفيق تسهياز جمفه از طر -ها  مقاما  دا مقابفه با بحران

 .ر بگذااديتاث

ج ين نترا يا  ل، ما دا بتش بعديمربوط به ابهاما  پااامترها دا تحف  ها ينگران يکاهش برخ  برا

انرد   متمرکرز شرده   2772ها دا طول بحران سال  ق پول به بانکين که بر تزايگزيجا  ها ج اوشيبا نتااا 

د يين بتش اا تايما دا ا  ها افتهياا داشتند و  يج مشابهين هم نتايگزيجا  ها ن اوشيا. ميکن يسه ميمقا

 .کنند يم

بره خراطر    OECD ر عضرو ير عضرو و غ   از دا کشرواها ير ه مرواد ن يسرما  ن برآوادهايتفاو  ب

گرروه   2نمروداا  )ر عضو اسرت  يغ  دا کشواها يبانک  ها معوق دا زمان بحران  ها باالتر وام  ها نسبت

B .)ن ير ا. از داانرد ير ه نيمعوق به سطوح باالتر سررما   ها ط برابر، سطوح باالتر واميدا اصل با وجود شرا

داصرد قرراا    19-29که دا دامنه   ا هيسرما  ها دااد نسبت يان ميشود که ب يده ميد 2موضوع دا نموداا 
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. هسرتند  يکراف  OECDر عضو يغ  دا کشواها يمال  ها از بحران يميجذب ضراها دا ن  دااند فقط برا

  شرتر دا بازااهرا  يضراها ب يبانک  ها ان بحرانيقت است که دا جرين حقيدهنده ا ن عدم تقاان نشانيا

ن ير م دا ايکنر  يست چرا که مشاهده ميآوا ن ن امر تعجبيا. دشون يداا ميداآمد پد کم  نوظهوا و کشواها

  ها به نسبت  دااند و عوامل نهاد  دتر هستند، اعتبااا  تنوع کمترياقتصاد کالن شد  ها کشواها تکانه

 .شوند يمنجر م LGDباالتر 

 

هبانکيضررتوسطسرماتجذبي،براساسظرف(تمامکشورها)بدونضرربستانکارانيبانکيهاسهمبحران:0نمودار

 
 نمونه يدر تمام کشورها يبحران بانک 211براساس : نکته

 

  شرتر يب  ا هين الزاما  سرمايانگيبطوا م OECDر عضو يغ  دگاه، کشواهاين ديدا ااتباط با هم

باً يتقر OECD  دا کشواها  ا هيسرما  ها حداقل نسبت 2717دا سال . رنديگ يها دانظر م بانک  اا برا

داصرد   17ر عضو يغ  ه دا کشواهايانه حداقل نسبت سرمايدا مقابل، م. داصد بود 2کسان معادل يبطوا 

ا ير داصرد   12-19ه ير عضو حداقل نسبت سرمايغ  ک چهاام از کشواهايش از ين، دا بيعالوه بر ا. بود

 (.2719گران يو د 29بااث)بود  OECDعضو   ج دا کشواهايزان اايباالتر از م 97٪

 :شود يده ميچند د يبا توجه به آنچه گفته شده مالحظات

عضرو    کشرواها   هرا  سره برا بانرک   ير عضرو دا مقا يغ  کشواها  ها اسد بانک ياول، به نظر م

OECD ن ير بره عنروان مثرال ا   . دااند که اوااق بهاداا پرخطر اا دا ترازنامه خود نگه دااند  ل کمتريتما
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هسرتند و    ترر  جام   معوق آمااها  ها وام  ن ضراهايبنابرا. داتفاق افتا 2772ت دا طول بحران يوضع

 . تر است کااانه عضو مالحظه  سه با کشواهاير عضو دا مقايغ  کشواها  از برايه مواد نيسرما  برآوادها

ر ير غ  کشواها  برا( ليتبد  ها ر، نرخيضرا دا صوا  نکول، ذخا)ن يتتم  دوم، تمام پااامترها

و   حسرابداا   هرا   بند امکان دااد طبقه. تر هستند تر و ناهمگون عضو مبهم  کشواهاسه با يعضو دا مقا

 .داشته باشند  شتريب يز ناهمگونير نيذخا  ها مياو

کروچکتر   GDPبه نسربت   يعضو، نظام بانک  سه با کشواهاير عضو دا مقايغ  سوم، دا کشواها

ن بردان معنرا اسرت کره     يا(. 9نموداا )د يآ يمن ييها پا آن GDPمعوق به   ها جه نسبت وامياست و دا نت

 يمرال   ها ها بر اقتصاد و حساب ر آنياوند تاث يه فراتر ميت جذب سرمايبانک از ظرف  که ضراها يهنگام

ر عضرو  ير غ  دا کشرواها   ا  بهبود و پاکسازيدهد که عمف ين امر نشان ميط برابر، ايدا شرا. کمتر است

به عنوان نمونه، بره خراطر کوچرک برودن     . دااند  بزاگتر يبانک  ها است که نظام ييتر از کشواها آسان

داصرد حفرظ کررده     19-29اا دا دامنره   يه بانکير عضو نسبت سرمايغ  ، اگر کشواهاياندازه نظام بانک

داصد  9افت فقط  يه فراتر ميت جذب سرمايکه از ظرف ييضراها يبانک  ها داصد از بحران 27بودند دا 

اقتصراد کرالن دا     ها تالطم  تواند تا حد ين عامل مي، ايدگاه ثبا  مالياز د. شد يم يد ناخالص داخفيتول

 .نوظهوا اا جبران کند  کشواها

OECDرعضويعضووغيدرکشورهاGDPازيمعوقبهعنوانبخشيهاوام:1نمودار

 
 

نوظهروا    دا اقتصادها يبانک  بالقوه پاکساز ينه مالياول، هز. است  ضروا ياطيذکر دو نکته احت

اا تجربره   يپرسررعت   اکنون اشرد اقتصراد   ها هم شتر آنيشتر خواهند شد چرا که بين برآواد بيقطعاً از ا
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د ين برآواد نبايدوم، ا. شتر شده استين گذشته بيانگيآنها از م GDPاعتبااا  به  ياند و نسبت کنون کرده

اغفرب  ) يبرانک   ها مانده بحرانيداصد باق 27دا  يبانک  شود چرا که ضراها يفتگيش خودشيباع  افزا

 . بود ياا قابل مالحظه ميبس( دوقفو  ها بحران

م ااهبررد  يرير ر عضو دانظر بگيغ  اا دا کشواها  باالتر  ا هيسرما  ازهاياگر ما ن يسرانجام، حت

معوق   ها مقداا بالقوه وام( ظاا  و انحاللدا مقراا ، ن)  مکمل آن است که با استفاده از اصالحا  نهاد

 OECDر عضو يعضو و غ  ه بانک دا کشواهاين، دا مجموع سطوح مطفوب سرمايبنابرا. دا کنديکاهش پ

 .شوند يک ميگر نزديکديدهد به  يل ما نشان ميشتر از آنچه تحفيب

 

 يها با منابع عموم ه بانکيد سرماياجتناب از تجد يبرا يه کافيسرما( ب

  هرا  دا طرول بحرران   يه مناب  عموميد سرماياجتناب از تجد  کند که برا يم يکرد دوم براسياو

ه يد سررما ير فرض بر آن است که تجد يتيدگاه تااياز د. از داشتنديه نيها به چه مقداا سرما گذشته بانک

ن ير اگرر ا . گردانرد  يبرازم  ييحفظ کااآ  ه الزم برايها اا به حداقل سطوح سرما ها پس از بحران آن بانک

قبرل از بحرران و    يه واقعر يمعادل مجموع سرما  ا هيها سرما فرض داست باشد و اگر قبل از بحران بانک

ه از يد سررما ير عوامل، به تجديداشتند آنگاه، به شرط برابر بودن سا يق شده بعد از بحران ميه تزايسرما

ه يخرود اا از سرطح سررما    يه ما اندازه تجربساده است ک  ها هين فرضيتحت ا. نبود  ازين يمناب  عموم

 .ميآوا يه اا بدست ميد سرماياجتناب از تجد  برا يکاف

  بررا  2776ه دا سرال  يسررما   هرا  ن نسربت يانگير دا مواد م 26اسکوپ کگاه بنيپا  ها ما داده

ا يالون و والنسر   هرا  دچاا بحران شدند اا برا داده  2776-19آنها اا دا فاصفه  يکه نظام بانک ييکشواها

از کرل    رهرا بره عنروان داصرد    يهر دو متغ. )ميکن يب ميه ترکيد سرمايتجد يج ماليدا مواد نتا( 2719)

قبرل از   يه برانک يمجموع سطوح سررما (. شوند يان ميهر کشوا ب يسک نظام بانکيموزون به ا  ها ييدااا

 .اند نشان داده شده 6دا نموداا يق شده از مناب  ماليه تزايبحران و سرما
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بهبعد2112درساليبانکيهاهدربحرانيدسرمايتجدينهماليقبلازبحرانوهزيهبانکيسرما:1نمودار

 
 سندگانيو محاسبات نو( 2113)ا يو والنس نبنک اسکوپ، الو: منبع

 

ش از بحرران اا برا سرهم    يپ يبانکه يسطوح سرما 6نموداا   ها ده دادهيبا استفاده از چک 6نموداا 

  هرا  افتهيهمانند . سازد يمرتبط م -کرد يکه به اجتناب از بحران کمک م - يد ساختاا از مناب  عموميتجد

ه توسرط منراب    يد سررما ير دا اجتناب از تجد يه اضافيسرما  ا هيده حاشيشود که فا يگذشته ما، آشکاا م

 19-16دامنره  . سرک نسربتاً براال اسرت    يه موزون بره ا يسرما  ها داصد نسبت 19-16تا دامنه  يعموم

پس از آن . کند يکمک م يه از مناب  عموميد سرمايبه اجتناب از تجد يبانک  ها از بحران ٪69دا   داصد

معروق    هرا  وام  که برر مبنرا   يهمانند اوش قبف. ابدي يه بانک به سرعت کاهش ميسرما  ا هيده حاشيفا

دا  يه برا منراب  عمروم   يد سررما ياجتناب از تجد  ه بانک برايت سرمايظرفز ين اوش نيانجام گرفت دا ا

 .تر است نييپا OECDر عضو يغ  کشواها
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.هبانکدرقبلازبحرانيسرمايفرضيها،وابستهبهنسبتيهازمنابععموميدسرمايزاناجتنابشدهازتجديسهمم:2نمودار

 

  ها نيانگيشود که م يم يقت ناشين حقيل ما از ايص تحفياز نقا يکيگونه که قبالً بح  شد،  همان

بره   يه دولتر يق سرماين منظوا، ما تزايبه ا. را  بزاگ دا سطح بانک اا پنهان سازدييتواند تغ يم  کشوا

. ميکن يم ياا براس( آن دا دسترس است  ها که داده)دا طول بحران  ييکايو آمر ييچند بانک بزاگ ااوپا

دا طول بحران اا  يقيه تزايه قبل از بحران و سرمايمجموع سرما 2ن بتش نموداا يکرد اياستفاده از اوبا 

کند که نسبت  يان مين شکل بيا. دهد يسک نشان ميموزون به ا  ها ييدا سطح بانک و با ذکر داصد دااا

داصد از موااد دا  99د ه دا حدويق سرماياز به تزايتوانست از ن يم 2776دا سال   داصد 19  ا هيسرما

از به ين  داصد 29ه يکه نسبت سرما يدا حال. کند  ريگ شيداصد از موااد دا ااوپا پ 69اال  متحده و يا

داصد ممکن اسرت دا مرواد    99ن که اقم يبا وجود ا. برد ين ميه موااد از بيباً دا کفيه اا تقريق سرمايتزا

عالوه برر  . ن دامنه ما استيين اقم بر اساس اقم پايشت اد توجه داياال  متحده کوچک به نظر برسد بايا

  هرا  گروه نمونه اا به عنوان بانک  ها جذاب بود تا نتوان بانک يبه اندازه کاف 26هيد سرماين، برنامه خريا

 (.2779، 22سواگل. )  قفمداد کرديضع

ه يسررما   ا هيحاشر د يشرفته فوايپ  دهد که دا اقتصادها يل ما نشان مي، تحف ريگ جهيبه عنوان نت

دا  يه اضراف يسررما . گرذااد  يسک او به کاهش ميه موزون به ايداصد نسبت سرما 19-29پس از  يبانک

. ندااد  ريتاث يه از مناب  عموميد سرمايو تجد( معوق  ها جذب وام  بر مبنا) يبانک  ها اجتناب از بحران
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رد و دا ير گ يباالتر اا دابر نمر   ا هيمرتبط با الزاما  سرما  ها نهين بح  هزيگونه که قبالً گفته شد ا همان

 .ادامه به آن پرداخته خواهد شد


هدرطولبحرانيقسرمايقبلازبحرانوتزريهبانکيسرما:2نمودار

 

IV .نه هستند؟يباالتر چه اندازه پرهز يا هيالزامات سرما 

  هرا  نره يو کراهش هز  يش ثبا  مرال يدگاه افزايشتر بانک اا از ديه بيدا بتش قبل ما مناف  سرما

 يباالتر از جانب نهاد مقرااتر   ا هيل الزاما  سرمايم که تحفياما نگفت. ميکرد يمرتبط با بحران براس يمال

ن ير ا. ت بر عمفکرد اقتصاد کالن خواهد گذاشرت يو دا نها ينه اعتبااا  بانکيو هز يبر دسترس  ريچه تاث

 .شوند ين بتش مطرح ميمباح  دا ا

ش الزامرا   يگرذاا افرزا   را  دواان يد بهتر اسرت تراث  يها مطرح گرد  همانگونه که دا بتش تئوا

گرذاا برا     براال   هرا  نره ين ااستا، شواهد مررتبط برا هز  يدا ا. اا از عواقب باثبا  آن جدا کرد  ا هيسرما

 .باالتر دا تضاد آشکاا هستند  ا هيسرما  ها را  باثبا  نسبتين تاثييپا  برآوادها
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ن يبررآواد چنر    ه نسبتاً انردک هسرتند کره از دشرواا    يباثبا  سرما  ها نهيمطالعا  مربوط به هز

دا  يکراف   ها چند دهه گذشته، داده يمقراا  دا ط يژه، به خاطر ثبا  نسبيبه و. ت دااديحکا ييها نهيهز

 يتعادل عمروم   شتر مطالبا  به الگوهايب. وجود ندااد  ا هيرا  دا الزاما  سرماييتغ  زا ر برونيمواد تاث

هرا   ه بانکيسرما يزمان  ها  را  سرييخاص از تغ يک چااچوب مقرااتيا دا يهستد و  يبره شده متکيکال

تروان انتظراا    يها هستند م بانک  زا داون  ها نهيانگر گزيرا  بيين تغيکه ا يياما از آنجا. اند استفاده کرده

 .شتر باشديدهند ب ين مطالعا  نشان ميا  ه از آنچه برآوادهايسرما  ش اجبااير افزايداشت که تاث

گذاا   ها نهيکنند هز ياستفاده م  تر قيدق ييشناسا  که معموالً از ااهبردها  تر مطالعا  گسترده

ه کره از  يمادا سر يسطح بانک  ها ن مطالعا  از تکانهيا. اند کرده  ها اا مستندساز ه بانکير دا سرماييتغ

برر    ا هيدتر سرماياثرا  مقراا  شد ييشناسا  ز برايشوند ن يم يخاص ناش يا اقداما  مقرااتيضراها 

دا  يرا  ناگهانيين برآوادها آن است که بر تغيمشکل ا. کنند ياستفاده م ينه اعتبااا  بانکيو هز يدسترس

از   اايبسر . افترد  يط آشفته اتفراق مر  يدچاا شرا  ها که اکثرا دا بانک  داديه دااند، اويه بانک تکيسرما

دا مقرراا    يجيرا  تردا يير تغ يابير ااز  ط بررا ين شررا ير ه تحت ايش سرمايمرتبط با افزا  ها چالش

به عنروان مثرال، دا کوتراه مرد  ممکرن اسرت       . کاابرد ندااند يها بر کل نظام بانک ر آنيو تاث  ا هيسرما

خرود اا    پواتفرو  يياا اجرا کنند و سمت دااا  دتريشد يقرااتت آشفته الزاما  ميوضع  دااا  ها بانک

ن يبره همر  . کننرد کراهش دهنرد     ج گردآوايه اا به تدايتوانند سرما يکه سالم هستند و م يشتر از زمانيب

کرل   يط اصرالحا  مقرااتر  يه جذب کند دا محيسرما ييکند به تنها يکه تالش م يبانک  ها ب نشانهيترت

باثبرا     هرا  نهيهز يکوتاه مد  سطح بانک  ها بر تکانه يمبتن  ن، برآوادهايبنابرا. ندااند  نظام کاابرد

کنند که چگونه  ينم يين مطالعا  ما اا ااهنمايچن هم. زنند ين ميش از حد تتميباال اا ب  ا هيالزاما  سرما

  نوظهروا و اقتصرادها    ن بازااهرا يط اقتصراد کرالن و دا بر   يدواان گذاا با توجه به شررا   ها نهين هزيا

 .شرفته متفاو  خواهند بوديپ

 

 هينه باثبات سرمايهز( الف

ه بانرک و  ين سررما يب يفياال  متحده فقط اابطه ضعيا  ها دا نگاه اول، شواهد خام مربوط به داده

دواه کرا دا  يآمر  هرا  از بانک يوام  ها با استفاده از داده يپانف  ها ونياگرس. دهند يم  نشان يده نرخ وام

ش يافرزا   ه اول بره معنرا  يه اليش دا نسبت سرمايک واحد داصد افزايدهند که  ينشان م 2711-1996
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ن اوابرط  يها اا دا ا ر عفتيها مس ونين اگرسياما ا(. 9جدول)است  29هينقطه پا 9/2زان يوام به م  ها نرخ

ند يآ يبدست م يه بانکيدا سرماج عمدتاً توسط تحوال  نسبتاً کوچک ياز آن مهمتر، نتا. کنند ينم ييشناسا

  هرا  سراختاا ترازنامره    سراز  نهيرا  بهيها تاث گر، آنيبه عباا  د. ندااند يااتباط يکه با اقداما  مقراات

را  خراص دا  يير انگر تغيکه ب آن  سازند به جا ياا منعکس م يمقراات  دا داخل مجموعه پااامترها يبانک

 .مقراا  باشند

  هرا  نهيتا چه اندازه هز  ا هيالزاما  سرما ياستيش سيآن است که افزا  دين وجود سؤال کفيبا ا

ش اتکرا بره   يتر باشد آنگاه افزا نهيپرهز يه از بدهياگر واقعاً سرما. دهد يش ميها اا افزا ن مناب  بانکيتام

رد کره  ير گ يده مر ير اا ناد MM97  دين گفتاا فرض کفياما ا. برد ياا باال م ين ماليتام ينه کفيه هزيسرما

گرفتن  نه واميه بنگاه خطرا  و هزيش سرمايآل، افزا دهيا  ها هيفرض  ک سريگر ان است که تحت  نشان

ن يترام  ينه کفر يش دا هزيشود هرگونه افزا ير باع  مين تاثي، اMMه يتحت فرض. دهد يآن اا کاهش م

نه خواهد يبانک بدون هز  عمالً براه يش سرماين افزايبنابرا. شود ين مناب  خنثير ساختاا تامييمناب  با تغ

 .مهم است ينجا موضوعيدا ا MMزان کاابرد ين ميبنابرا. رديگ ير قراا نميتحت تاث يده بود و نرخ وام


.االتمتحدهيدرايوصنعتيتجاريهاازواميشواهد:واميهاهباالتربرنرخيرسرمايتاث:9جدول

 (1) (2) 

  933/2 ه اوليه الينسبت سرما

[272/1] 

 646/4 

[252/2] 

 - 932/1  فدرال ين مالينرخ هدف تام× ه اول يه الينسبت سرما

[229/2] 

  363/2 فدرال ين مالينرخ هدف تام

[142/2] 

 362/1 

[226/2] 

 GDP 226/2رشد 

[226/2] 

226/2 

[225/2] 

 - 222/2 رکود يقات اقتصاديتحق يدفتر مل ير ساختگيمتغ

[222/2] 

 222/2- 

[261/2] 

  222/2 التيا يدرآمد فرد

[222/2] 

 222/2- 

[222/2] 
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 - 292/2 يا کننده منطقه مصرف ير در شاخص بهاييتغ

[214/2] 

 297/2- 

[215/2] 

  121/2 يالتيا يکارينرخ ب

[219/2] 

 124/2 

[192/2] 

 -227/2 يالتيمسکن ا ير در بهاييتغ

[226/2] 

222/2- 

[226/2] 

 بله بله يو وام يبانک يها کنترل

 بله بله يالتيو ا يرات ثابت بانکيتاث

 1245159 1245159 مشاهدات

R


 742/2 741/2 

 693 693 ها تعداد بانک

 ک درصديدر سطح  يمعنادار : نکته

   درصد 5در سطح  يمعنادار 

   درصد 11در سطح  يمعنادار 

ون و يبراسر ي، کال ساز اا با استفاده از مدل MM  ساز يزان خنثيمطالعا  تالش کردند تا م يبرخ

ر يمواد استفاده دا بررآواد تراث    ها ها و اوش ر دادهيياغم تغ يدا مجموع عف. ن کنندييتع يتجرب  ها اوش

ک واحرد داصرد   ير ر ياثتر . اند دا کردهياا پ ياا اندکيرا  بسي، مطالعا  تاثيده ه بر نرخ واميش سرمايافزا

 (.ال  2جدول )رد يگ يه قراا مينقطه پا 27تا  2دا دامنه  يده وام  بر نرخ  ا هيش دا الزاما  سرمايافزا

ن يدهرد کره شرکاف بر     يگذشته است و نشان م يهين برآوادها به خاطر شواهد بدياندازه کوچک ا

، 91فرز يم)شرتر نبروده اسرت    يداشرتند ب   ادير ه زيها سرما که بانک ييها دا زمان يده مرج  و وام  ها نرخ

 (.2712 99انويو مااچه ج 92انگي

د براالتر از  يها با ه بانکيسرما  ها استدالل کرد که نسبت يتوان به آسان ين برآوادها، ميبراساس ا

اول، : د مردنظر داشرت  ير امرا سره موضروع اا با   . شنهاد شديداصد باشد که دا بتش قبل پ 19-29دامنه 

هستند که  يه بانک متکيرا  نسبتاً کوچک سرمايين برآوادها بر تغياز ا  اايبح  شد بسهمانطوا که قبالً 

برا    تعهرد   دهنرده سراختااها   را  انعکراس يين تغيکه ا يزانيتا م. اوند يفراتر م يمقراات  ها از حداقل

. اا بزاگ باشديتواند بس يدا مقراا  م يرا  خااجيير تغيتوان انتظاا داشت که تاث يباشند م يانتتاب داخف

ن امرر  ير ا. ابنرد يش يه افزايدا سطح سرما ير خطيه بانک ممکن است به صوا  غيسرما  ها نهيدوم، هز

                                                 
91
 - Miles 

92
 - Yang 

93
 - Marcheggiano 



 5931هايمديريتکلمقررات،مجوزهايبانکيومبارزهباپولشوييسالبخشنامه

 

01 

اط ير ه دا سطوح براالتر احت يسرما  ها نهيه به هزياندک سرما  ها نهيم دادن هزيشود هنگام تعم يباع  م

ه باالتر وجرود  يناخواسته الزاما  سرمارا  يتاث يد اعتراف کرد که برخيسرانجام، با. مبذول گردد  شتريب

را  ناخواسرته  ين تراث ير ان اير از م. ر گذاانديتوانند بر افاه تاث يها دشواا است و م آن  ريگ دااند که اندازه

بره سرمت    يدهر  من دا اقتصاد، و مهاجر  بالقوه واميا ييک دااايبه عنوان  يبانک يتوان به نقش بده يم

شوند و بعردها دا   يمربوط م يرا  تعادل عموميهستند که به تاث يها مسائف نيا. ه اشااه کرديسا  بانکداا

 .ميپرداز يبه آن م Vبتش

.ينهاعتباراتبانکيباالتربرهزياهيرباثباتالزاماتسرمايبرآوردتاث:الف0جدول

 هينه سرمايهز  ها و روش داده پژوهش

Elliot () ونيبراسيکا، کاليآمر يها بانک 

نسبت سهام به  يواحد درصد 4ش يافزا

شوود   ير مووزون باثوم مو   يغ يها ييدارا

 .ه باال برودينقطه پا 81 يده نرخ وام

 (2101)بال  يته نظارت بانکيکم

 ،OECDبانووووووک  03 يهووووووا داده

ون، بووا فوور  يبراسووي، کال2115-0993 

نوه  يو انتقوال هز  MMر يثدم وجود تاث

 يده به نرخ وام ين ماليتام

الزامووات  يدرصوودک واحوود يووش يافووزا

ه نورخ  يو نقطوه پا  03ش يه به افوزا يسرما

 .شود يمنجر م يده وام

 ونيبراسيا، کاليتانيبر يها بانک (2101)بانک انگلستان 

الزامووات  يک واحوود درصووديووش يافووزا

ه نورخ  يو نقطوه پا  9ش يه بوه افوزا  يسرما

 .شود يمنجر م يده وام

Kashyap, Stein and Hanson () 
، 0956-2118کووووا يآمر يهووووا بانووووک

 MMون با فر  وجود اثر يبراسيکال

واحوود درصوود در الزامووات   01ش يافووزا

نقطوه   25-35را تا  يده ه نرخ واميسرما

 .برد يه باال ميپا

King () 

 ،OECDبانووووووک  03 يهووووووا داده

ون، بووا فوور  يبراسووي، کال2115-0993 

نوه  يو انتقوال هز  MMر يثدم وجود تاث

 يده نرخ وام ين ماليتام

ه يک واحد درصد الزامات سرمايش يافزا

ش يه افوزا ينقطه پا 05را تا  يده نرخ وام

 .دهد يم

De Resende, Dib, and Perevalov () 
، يکانوادا، مودل تعوادل ثمووم     يها بانک

 ونيبراسيکال

بوه   يا هيالزامات سرما يدرصد 6ش يافزا

ه، کواهش  يو نقطوه پا  5/5ش حدود يافزا

 GDPدرصد و کاهش  24/1تا  يده وام

 .شود يدرصد منجر م 15/1تا 

Slovik and Cournede () 

-OECD ،16 يکشوووورها يهوووا داده

ون، بووا فوور  ثوودم   يبراسووي، کال2114

 درصد انتقال 011و  MM يساز يخنث

ه يک واحد درصد الزامات سرمايش يافزا

ه يو نقطه پا 06تا  يده ش نرخ واميبه افزا

 .گردد يمنجر م

Baker and Wurgler () 
، شوواهد  0950-2100کا، يآمر يها بانک

 يسوتم يسوک س يدهد ر ينشان م يتجرب

در نسووبت  يواحوود درصوود 01ش يافووزا

ر مووزون بوه   يو غ يهوا  يوي سهام بوه دارا 
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ه بواال بوه کواهش    ياز سورما  يکمتر ناشو 

 .شود ينه سهام منجر نميهز

نقطوه   61-91ه توا  ينه سرمايش هزيافزا

 .شود يه منجر ميپا

Junge and Kugler () 

، 0999-2101س، يسوووو يهوووا بانوووک

حدود  MMر يون با برآورد تاثيبراسيکال

64٪ 

ش يباثم افوزا  ينصف کردن درجه اهرم

ه و يوونقطووه پا 0/04ه تووا ينووه سوورمايهز

شوود   يدرصد مو  45/1تا  GDPکاهش 

 درصد انتقال 011با فر  

Miles, Yang and Marcheggiano 

، 0995-2101ا، يوووتانيبر يهوووا بانوووک

ن يبو  MMر يون با برآورد تواث يبراسيکال

 درصد 55و  45

ش يباثم افوزا  ينصف کردن درجه اهرم

شوود   يه مو ينقطه پا 6تا  يده شکاف وام

 33و انتقووال  MM 45کووه  يدر صووورت

درصود   05/1را تا   GDPدرصد باشد و 

 .آورد ين مييپا

Carbae and D'Erasmo () 
بره يکال يصنعت بانک يايپو يمدل تعادل

 کايآمر يها با داده

ه يالزامات سرما يواحد درصد 2ش يافزا

ت يو محودود  يدهو  باثم کاهش نرخ وام

 .شود يه مينقطه پا 05اثتبارات تا 

Kisin and Manela () 

، شووواهد 2112-15کووا، يآمر يهووا بانووک

قبول از   يبا استفاده از خال مقررات يتجرب

 2118سال 

در الزاموات   يواحود درصود  ک يش يافزا

ه در يو نقطوه پا  3/1ش يه بوه افوزا  يسرما

 05/1توا   يده و کاهش وام يده نرخ وام

 .شود يدرصد منجر م

 

 ه باالتريگذار به سرما يها نهيهز( ب

 يرونر يرا  بيها ترالش داانرد تراث    ه بانکيتکانه دا سرما  ها با اتکا به دواه  اديمطالعا  نسبتاً ز

دهند گذاا به  ين مطالعا  نشان ميدا مجموع ا. کنند ييبر عرضه اعتبااا  اا شناسا هيش الزام سرمايافزا

نه يهز  افته با برآوادهاين يا(. ب2جدول )همراه است   اديز  ها نهيباالتر با هز  ا هيسمت الزاما  سرما

 .آشکاا دااد  باثبا  که دا باال گزااش شده بود تضاد

واحد داصد انقباض دا  9-2(  ا هيش الزاما  سرمايا افزاي)ه يدا سرما يک واحد داصد تکانه منفي

 92و تسرماا  96، فراسره 96، برران 2777 99و اوزنگرن 92کيپ)مد  به همراه دااد  اا دا کوتاه يده حجم وام

 (2719 179 نويو م 172، ابر2712 171کيالديو و 177سيري، کالوم99ااي، آ2719

                                                 
94
 - Peek 

95
 - Rosengren 

96
 - Brun 

97
 - Fraisse 

98
 - Thesmar 

99
 - Aiyar 

100
 - Colomiris 
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ينهوحجماعتباراتبانکيباالتربرهزياهيردورانگذارالزاماتسرمايبرآوردتاث:ب0جدول

 هينه سرمايهز  ها و روش داده پژوهش

Furfine () 

 ي، مدل ساختار0989-0995کا، يآمر يها بانک

کباره را در طوول فصول   ين مدل کاهش يا، ايپو

 .دهد ينشان م

ه بوه کواهش   يک واحد درصد الزام سورما يش يافزا

درصد در فصول اول منجور    5تا  يده نرخ رشد وام

 .شود يم

Francis and Osborne () يتجرب 0996-2115ا، يتانيبر يها بانک 

مرحلوه   3ه در يالزام سرما يواحد درصد 3ش يافزا

تا حدود  يده به کاهش وام 0996-2115در طول 

 .شود يه منجر ميسه با خط پايدرصد در مقا 5

 (2101)اقتصاد کالن  يابيگروه ارز

، FSAکورد  يثضوو بوا اسوتفاده از رو    يکشورها

ر يه و مطالعه تاثيهدف سرما يها محاسبه نسبت

 يده فاصله تا هدف بر وام

 8ه در طول يالزام سرما يک واحد درصديش يافزا

ه در يو نقطه پا 05ش ين فصل به افزايم 35سال در 

منجر  GDP يدرصد 5/0، کاهش يده شکاف وام

 .شود يم

De Resende, Dib and Perevalov () 
، يکانووادا، موودل تعووادل ثموووم    يهووا بانووک

 ونيبراسيکال

ک مرحلوه  يه در يواحد درصد الزام سرما 6ش يافزا

 2زان يو بوه م  يده ش شکاف واميساله باثم افزا 4

کوواهش  ٪2تووا  يدهوو ه، کوواهش واميوونقطووه پا

توا   GDPدرصود و کواهش    5/2تا  يگذار هيسرما

 .شود يدرصد م 38/1

 (2101)الملل  نيب يامور مالموسسه 

ورو و ژاپون،  يو کوا، منطقوه   يون در آمريبراسيکال

شوامل   يرات مقرراتو ييو تغ يک سور يو براساس 

 هيش الزام سرمايافزا

ه بوه هموراه   يالوزام سورما   يواحد درصد 2ش يافزا

نقطه  032ش يسال اول به افزا 5ر اقدامات در يسا

وکواهش رشود توا     يده ن شکاف واميانگيه در ميپا

 .گردد يه در سال منجر مينقطه پا 6/1سط متو

Maurin and Toivanen () 
ر يه هودف و تواث  ي، برآورد سرمايياروپا يها بانک

 ييو رشد دارا يده آن بر وام

را  يدهو  ه رشود وام يک واحد درصد شکاف سورما ي

 .آورد ين مييمدت پا انيه در مينقطه پا 3/2-2

Choen () 2119-02 يبانک بزرگ جهان 83 يها داده 

ه بواالتر در شورو    يک واحد درصد نسوبت سورما  ي

هوا   ييه نرخ باالتر رشد داراينقطه پا 3دوره انطباق 

 .ق را به همراه دارديسال تطب 3در طول 

Brun and others () 
بوه   0، دوران گذار از بوال 2116-2102فرانسه، 

 ي، تجرب2بال

ه بوه  يدر الزاموات سورما   يک واحد درصديکاهش 

مودت   اندازه وام بنگاه در کوتواه  يدرصد 5ش يافزا

 .شود يمنجر م
 

Aiyar, Calomiris and Wieladek () 
، کاربرد يتجرب 0998-2115ا، يتانيبر يها بانک

  يا هيدر الزامات سرما يو زمان يرات بانکييتغ

ه به کواهش  يالزام سرما يک واحد درصديش يافزا

نقطوه   5/5-8زان يبه م يده نرخ رشد وام يعيتجم

 .شود يه در سه فصل اول منجر ميپا

 

Noss and Toffano () ي، تجرب0986-2101ا، يتانيبر يها بانک 
ه بوه  يدر الوزام سورما   يک واحود درصود  يش يافزا

 3در طوول   يدهو  حجوم وام  يدرصود  5/4کاهش 

                                                                                                                                        
101
 - Weiladk 

102
 - Eber 

103
 - Minioiu 
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 .شود يسال منجر م

Mesonnier and Monks () 

، ي، تجربوو2100-2102، يياروپووا يهووا بانووک

بور   EBA يا هير دستورالعمل سورما يمطالعه تاث

 يده وام

ه به کواهش  يالزام سرما يک واحد درصديش يافزا

 9درصد ظورف   2/0-6/0زان يرشد ساالنه وام به م

 .شود يماه منجر م

Bridges and others () ي، تجرب0991-2100ا، يتانيبر يها بانک 

ه به کااهش  يدر الزام سرما يک واحد درصديش يافزا

 1زان يا به خانوارهاا باه م   يا قهيوث يده نرخ رشد وام

ه در يا نقطه پا 8زان يبه م CREه و رشد وام ينقطه پا

ن يسال از ب 3ر اول ظرف يتاث. شود يسال اول منجر م

 CREر بار وام  يدهد که تاث يرفت اما شواهد نشان م

 .همچنان ادامه دارد

 ياداره خدمات مال=  FSA: نکته

EBA  =اروپا ياداره بانکدار 

CRE  =يامالک تجار 

 

ج خرود اا برا   يها اجازه داده شود به تدا دهد اگر به بانک يوجود دااد که نشان م  ن شواهديچن هم

ن کشوا يچند  بره شده برايکال  ها به عنوان مثال، مدل. ها کمتر خواهد شد نهيد منطبق کنند هزيم جدياو

OECD ا هيک واحد داصد الرزام سررما  يسال، گذاا به سمت  2دهد که بطوا متوسط دا طول  ينشان م  

اا  GDPداصد کاهش دا  16/7و  يده داصد کاهش حجم وام 9/1، يده ش واميه افزاينقطه پا 16باالتر 

 (.2717اقتصاد کالن،  يابيگروه ااز)ه به همراه دااد يسه با خط پايدا مقا

اط به خررج داد  ين برآوادها احتيا  اازش ظاهر يد هنگام براسيباثبا ، با  ها نهيهزهمانند مواد 

  هرا  اسرتفاده از پاسرخ  . شرود  يتالش م يگذاا اصالحا  مقراات  ها نهيهز يابيااز  که برا يهنگام يحت

بانرک   کي  ا هيها بر الزاما  سرما تکانه يرونيرا  بيتاث  مناسب برا  شود ااهبرد يباع  م يخاص بانک

اول، . دهند ياا نشان نم يمرتبط با اصالحا  مقراات  ها نهين برآوادها هزين، ايباوجود ا. ديخاص بدست آ

  هرا  ا مداخفره ير برزاگ    ضرراها  يعنر ي)ط بانک آشفته يدا مح يعيطب  ها شيآزما  آنها معموالً بر مبنا

دااند  يسهام دسترس  که به بازااها يسالم  ها بانک  را  براياحتماالً تاث. قراا دااند(  ااياخت يمقراات

سرهام    آوا جم   که برا يمربوط به هر بانک  ها گونه که دا باال بح  شد، نشانه دوم، همان. کمتر است

ط ير دا محر ين تراث يشوند و احتماالً ا يد مين مطالعا  تشديط مواد نظر ايکند احتماالً تحت شرا يتالش م

 .نتواهد داشت وجود ياصالحا  گسترده مقراات

نشران   يجهران  يدا آستانه بحران مال  ا هيش الزاما  سرمايل افزاين مالحظا ، تحفيا  دا ااستا

 ياعتبرااا  برانک   يو عرضره کفر    گر واسطه  ها هيحاش  تر برا رانهيگ را  مقراا  ستتيدهد که تاث يم
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  هرا  ن نسربت يانگيم 2712و  2772  ها ن ساليبه عنوان مثال، ب(. 2712، 172يسچت)محدود بوده است 

نقطره   9باً يسک تقريه موزون به اينسبت سرما ييو ااوپا ييکايآمر  ها سک دا بانکيه موزون به ايسرما

مانرد   ير براق ييباً بدون تغيتقر  گر واسطه  ها هيو حاش GDPاعتبااا    ها اما نسبت. افتيش يه افزايپا

 (. 9نموداا )

.،قبلوپسازبحرانيراعتباريبانکوذخاهيسرمايهانسبت:3نمودار

 

 يتعادل عموم يها از مدل ييها درس( ج

ج يال  و ب بح  شد برا نترا   IIIه بانک که دا بتش ينسبت سرما  داصد 19-29سه دامنه يمقا

کره ترالش داانرد     يمطالعا  تعادل عموم. د باشديتواند مف يبره شده ميکال  ايپو يتعادل عموم  ها مدل

مقراال  عمردتاً شرامل    . کنند اندک اما او به اشد هستند  ساز ياا کم يه بانک بر افاه اجتماعيسرما ريتاث

ا قرراا  ير پو يک مدل تعرادل عمروم  يمواد بح  قراا گرفتند و دا  IIدا بتش  شوند که يم ينظرا  متالف

بانرک و    ريپرذ  کسيه اين صوا  که سرمايشود و بد يده ميها د ن مدليبستان دا ا-بده ينوع. رنديگ يم

اا  ييهرا  نهيها، هز رون کردن سپردهيدهد اما با ب يجه تالطم مصرف اا کاهش ميسک بروز بحران و دا نتيا

                                                 
104
 - Secchetti 
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ت ير بره دنبرال قابف    گرذااان نقرد   هيکنرد چررا کره سررما     يل ميداد تحم به شکل کاهش اعتبااا  و برون

 .هستند ينقدشوندگ

 . داصرد اسرت   2-27 يه بانکيسرما  مطفوب برا دهند که دامنه ين مطالعا  نشان ميدا مجموع ا

  ، منرد 2712 179و سروااز  172راير نز مي، مراات 2712 176، بگنو2719 176ني، نگو2772 179وان دن هاول)

ن دامنره بره شرکل    ير ه بانرک دا ا يرا  سررما ييتغ يبره شده افاهيرا  کاليتاث(. 2719گران يو د 117نويچ

سرطح    دامنه نسبتاً بزاگ برآوادها برا. و کم شدن مصرف نسبتاً کوچک هستند يده وام  ها ش نرخيافزا

نسربت  . ون پااامتر وجود دااديبراسيمدل وکال يدا طراح  اديز  دهد داجه آزاد يه نشان ميمطفوب سرما

براً دا ااس دامنره سرطوح مطفروب     يشنهاد شد تقريال  و ب پ IIIکه دا بتش   داصد 19-29ه يسرما

ک ير ها دا  آن  ها ينيب شياما با پ. شده است ييشناسا يتعادل عموم  ها قراا دااد که دا مدل  ا هيسرما

 .رديگ يااستا قراا م

 

V .يريگ جهينت 

گذشرته چگونره عمرل     يبانک  ها دا بحران يه بانکيکند سطوح متتف  سرما يم ين مقاله براسيا

شررفته  يپ  اسرد کره دا اقتصرادها    يجه مين نتيا ن، مقاله بهيگزيجا  کردهايبا استفاده از او. اند کرده يم

ر هستند ياا چشمگي، ابتدا بسيبحران بانک يه باالتر بانک از جنبه جذب ضراها دا طيسرما  ا هيد حاشيفوا

د بره شرد    ير ن فواياسد ا يسک ميموزون به ا  ها ييداصد از دااا 19-29ه به ياما پس از آن که سرما

ت جرذب ضررا   يد ظرفياا شديبس  ها آن است که محافظت دا برابر بحرانن امر يل ايدل. ابندي يکاهش م

د بره  ير اا با  داصد 19-29برآواد دامنه . نادا هستند ييها ن بحرانياز دااد اما همزمان چنين يياا بااليبس

زان کراهش برالقوه   ير ن بررآواد م ير کره ا  نيژه ايبه و. ستياط نگريبا احت يد و اندکيش مفيک آزمايعنوان 

ن مقالره  ير ا. ردير گ يده مر يگران اا ناديق مشااکت دادن بازيه از طريش سرمايبه خاطر افزا  ريذپ سکيا

                                                 
105
 - Van den Heuvel 

106
 - Nguyen 

107
 -Begneau 

108
 - Martinez-Miera 

109
 - Suarez 

110
 - Mendicino 
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 يبتش داخفر  ر اوااق بهاداا نجا ياز سا يه ناشيجذب سرما  ها تيه تمرکز دااد و ظرفيمنحصراً بر سرما

 .رکرديتفس( جذب ضرا يت کفيظرف) TLACتوان برحسب  يها اا م افتهين ين، ايبنابرا. کند ياا لحاظ نم

ه يتوصر  يجهان يستميس  ها بانک  برا FSBکه   داصد 16-12به دامنه   داصد 19-29دامنه 

جرذب   يت کفر ير ظرف  ر فداال ازاو برايشنهاد اخين دامنه با پين ايچن هم. دااد  اديکرده است شباهت ز

 يسک اهرميصد از کل سطوح ادا 9/9سک و يموزون به ا  ها ييداصد از دااا 12شتر از يزان بيضرا به م

 .111مطرح شده بود يستميت سياهم  دااا يجهان  ها بانک  ر برايشنهاد اخيپ. رديگ يک ااستا قراا ميدا 

م يک طررف، از قرد  ياز . اندک دااند يکم داآمد تفاوت  نوظهوا و کشواها  ج مربوط به بازااهاينتا

که  نيگر، به خاطر اياز طرف د. بزاگ همراه بوده است يبانک  ن کشواها با ضراهايدا ا يبانک  ها بحران

شررفته هسرتند ضرراها بترش     يپ  کشرواها  يبرانک   ها تر از نظام ن کشواها کوچکيا يبانک  ها نظام

. بر اقتصاد کالن داشته باشند  ن ممکن است اثرا  کمتريدهند و بنابرا يل مياا تشک GDPاز   تر کوچک

  ت و نهادها به منظوا کراهش ضرراها  يجذب ضرا و بهبود حاکم  باالت يظرف ينه، نقش نسبين زميدا ا

 .ردينده قراا گيآ  ها تواند موضوع پژوهش يبحران م

مطالعرا   . کنرد  يمر  يه باالتر اا براسيسرما  ها نهيدا مواد هز ين، مقاله شواهد تجربيعالوه بر ا

کره   يهنگرام . ر باشرد يتوانرد چشرمگ   يمباالتر  يه بانکيگذاا به سرما  ها نهيدهند که هز يموجود نشان م

ه خود اا به سرعت انطباق دهند ممکن است عرضه اعتبااا  اا يسرما  ها از داشته باشند نسبتيها ن بانک

سرو برا    ا هرم ير و  يه بره آاامر  يکه انطباق سرما يهنگام(. گونه که دا ااوپا اتفاق افتاد همان)محدود سازند 

دهند که  يدا مقابل، شواهد نشان م. گذاا کمتر خواهند بود  ها نهيهز افتد يش چرخه اعتبااا  اتفاق ميافزا

 .تواند اندک باشد يما م  دا دامنه برآواد  ا هيالزاما  باالتر سرما( داازمد )با ثبا   ياجتماع  ها نهيهز

هرا   دا سطح بانرک  يش کرد که ناهمگونيپاال  ا توان به گونه يبرآواد شده جذب ضرا اا م  ازهاين

کره   ييهرا  بانرک  يعنر ي)ت ندااند ياهم يستميکه از نظر س ييها به بانک. ر سازديپذ طول زمان اا امکاندا 

  جذب ضررا کمترر    تيه و ظرفيتوان اجازه داد تا سرما يم( توانند واشکسته شوند يز ميبدون اثرا  سرا

نرد کره   يآ ي  اعتبااا  مياشد سر  ها به دنبال دواه يبانک  ها ب، اکثر بحرانين ترتيبه هم. داشته باشند

 (2712 119، کالسنس2712 112ويبوا)سازد  ياا برجسته م  ا ضد حفقه  ت سپرهاين خود اهميا

                                                 
111
 - http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/bcreg/a.htm 

112
 - Borio 

113
 - Claessens 
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 :اسد ير ميز زيآم اطيج احتيل ما به نتايدا مجموع تحف

از   اايتوانسرت از ضررا بسرتانکااان دا بسر     يمر   داصرد  19-29دا دامنره   يه بانکياول، سرما

ش يت جذب ضرا بيش ظرفيافزا. دينما  ريشرفته جفوگيپ  گذشته حداقل دا اقتصادها يبانک  ها بحران

 يافراه   هرا  نره ين با توجه به ابهامرا  مربروط بره هز   يبنابرا. کند يفراهم نم  شترين مقداا مناف  بياز ا

-29ت جذب ضرا دا دامنره  ياسد ظرف ي، به نظر م(ينجا  داون  ر ابزااهايو سا)ه بانک يداازمد  سرما

 يمقراات  ها هيها دا توص افتهين ياستفاده از ا. شرفته مناسب باشديپ  اقتصادها  ها بانک  داصد برا 19

ر يداانرد و سرا   ينگه مر  يشتر از حداقل مقرااتيب  ا هيها معموالً سرما ازمند آن است که توجه شود بانکين

  ا هين، الرزام سررما  يبنرابرا . ت ضرا مشااکت کننرد يش ظرفيممکن است دا افزا ينجا  داون  ابزااها

 .ن دامنه کمتر باشديمناسب ممکن است از ا

اد باشد هرگونره حرداقل   ياا زيه باالتر ممکن است بسيگذاا به سرما  ها نهيکه هز ييدوم، از آنجا

هرا   د بانکين، ناظران بايعالوه بر ا. داازمد  اعمال شود يک دواه زمانيج و دا طول يد به تدايبا يمقراات

براال  ( ا حفظ داآمدهايد يانتشاا سهام جد)ش سهام يق افزايه اا از طريسرما  ها ق کنند تا نسبتيتشواا 

بره اعتبرااا     يب از کاهش دسترسر ين ترتيبه ا. ها فکر کنند ييدااا  ساز که به کوچک نيا  ببرند به جا

 .خواهد شد  ريجفوگ

مقرراا ،  )  ط نهراد يد با بهبود محياه و جذب ضرا اا بيتر سرما رانهيگ ستت  سوم، استانداادها

نوظهروا    ژه دا بازااهرا ير به و يدا نظام بانک ياحتمال  ل کرد تا ضراهايتکم( تينظاا ، انحالل و حاکم

 .ابديکاهش 

جاد کند يا يمداخفه مقراات  برا  تر  قو  ها زهيباالتر ممکن است انگ  ا هيچهاام، الزاما  سرما

ا خااج از نظاا  يکه کمتر تحت مقراا  قراا دااند و  يگران مال سمت واسطهها به  تيسک انتقال فعاليو ا

دتر يط بهتر است الزاما  شرد ين شرايدا ا. سوق دهد( ا کااگزااان سهاميمه يب  ها مانند شرکت)هستند 

ترر   کرالن اا گسرترده   ياطيو احت ياطيط مقراا  احتيل گردد که محيتکم يه و جذب ضرا با اقداماتيسرما

 .ازندس يم

ه ين مقاله بر سرمايا. ستين  ا هيسرما  ق بهبود سپرهاياز بحران صرفاً از طر  ريسرانجام، جفوگ

. ت کنندياا تقو يتوانند ثبا  مال يز مين  گريد يت جذب ضرا تمرکز دااد اما اقداما  مقرااتيبانک و ظرف

ن يچنر  هرا و هرم   يري دااا ينقدشروندگ ه بانرک و  يت سرمايفيک  بهتر برا  ن اقداما  شامل استانداادهايا
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 يمر يگرذااان، او  ترر مقرراا      مشرتص يهمچون وظا  باشند که موااد ينظاا  م  بهتر برا  کردياو

کنرد، و    ريش از حرد جفروگ  يبر   ريسک پذيا  ها زهيا انگيو  يش از حد مقرااتيکه از دخالت ب ياطياحت

 .رديکااآمدتر انحالل اا دابر گ  سازوکااها
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، يناوااق بازاگا  نامه مد  و طرز نگاهداا نييابال  آ ;76/72/1999مواخ  176716/99بتشنامه شمااه 

 اسناد و دفاتر موسسا  اعتباا 

 سالم؛ با

قانون پولي و بانکي کشوا مصوب ( 99)ماده « و»احتراماً، همانگونه که استحضاا دااند؛ به موجب بند 

ها به دورت عين و همچناين طارز    اسناد و دفاتر بانک و بازرگاني اوراق نگاهداري مدت و طرز»، 1991تيرماه  12

اي که به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد تعياين   نامه فيلم يا نظاير آن به موجب آيينها به عکس يا  تبديل آن

ناماه، حکام    آيين مقرر در هاي مدت گذشتن ها پس از ه ها و نظاير آن در دادگا ها و فيلم خواهد شد و اين قبيل عکس

هرداا  اوااق بازاگراني، اسرناد و    نامه مد  و طرز نگا آيين»بر همين اساس  «.داشت خواهند را اسناد ادول

شواا  پول  1999/ 12/ 6تدوين و پس از تصويب دا جفسه مواخ  1999اولين باا دا سال « ها دفاتر بانک

و برا توجره بره تغييرر و      1929نامه مرذکوا دا سرال    سپس آيين. و اعتباا به شبکه بانکي کشوا ابال  شد

ها  نوين اطالعاتي و مشکال  نگهداا  حجم انبوه اسناد  تحوال  فراوان محيطي به ويژه دا زمينه فناوا 

صرد و چهراادهمين    هزاا و يرک  ها، مواد بازنگر  قراا گرفت و دا يک فيزيکي و تأمين مکان نگهداا  آن

شواا  پول و اعتباا تصويب شد و نسته اصرالحي جرايگزين ويررايش قبفري      1929/ 9/ 29جفسه مواخ 

. به شبکه بانکي کشوا ابرال  شرد   1929/ 2/ 19مواخ  29/ 27229شمااه نامه گرديد و طي بتشنامه  آيين

متعاقباً، با عنايت به بازخوادها  واصفه از سو  شبکه بانکي کشوا دا خصوص مشکال  نگهرداا  حجرم   

ها  جديرد نگهرداا     بيني اوش ها  سنگين تهيه ميکروفيفم و لزوم پيش انبوه اسناد فيزيکي و نيز هزينه

نامه مذکوا با اويکرد تهيه تصاوير ديجيتالي از اسناد  ها  نوين، اصالح آيين آوا  گير  از فن هاسناد با بهر

و مفحروظ نظرر داشرتن    ( هرا  نظام مديريت امنيت داده)کاغذ  با امضا  ديجيتال با استفاده از توکن نماد 

. مزبروا تردوين گرديرد    نامره  تدابير و مالحظا  امنيتي کافي دا دستوا کاا قراا گرفت و نسته جديد آيين

تبصره دا يکهزاا و دويسرت و هجردهمين    17ماده و  12نامه ياد شده متضمن هفت فصل و  اصالحيه آيين

ا  از آن بره   شواا  پول و اعتباا مطرح و مواد تصويب قراا گرفرت کره نسرته    1999/ 9/ 11جفسه مواخ 

 :جهت استحضاا به پيوست تقديم است

نامه مرد  و طررز نگاهرداا  اوااق بازاگراني، اسرناد و دفراتر        آيين»اهم وجوه افتراق نسته جديد 

 :باشد با ويرايش قبفي آن، به شرح زير مي« مؤسسا  اعتباا 
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بر اسراس سرازوکاا   « سوابق الکترونيکي مطمئن»اضافه نمودن اوش نگهداا  اسناد به صوا   .1

کي اسرناد و اوااق مرذکوا   منداج دا قانون تجاا  الکترونيک، دا جهت کاهش هزينه نگهداا  فيزي

 توسط مؤسسا  اعتباا ؛

 9و  9، 17کاهش حداقل مد  زمان نگهداا  عين اسناد سطوح دوم، سوم، چهاام به ترتيب از  .2

 سال؛ 2و  9، 9سال به 

منوط نمودن امحاء عين اسناد سطوح دوم، سوم، چهراام و پرنجم، بره تبرديل ايرن اسرناد بره         .9

 ميکروفيفم و يا سوابق الکترونيکي مطمئن؛ 

افزايش مد  زمان نگهداا  عين اسناد سطوح دوم، سوم، چهاام و پنجم، به ترتيب بره مرد     .2

 سوابق الکترونيکي مطمئن؛سال دا صوا  عدم تبديل اسناد به ميکروفيفم و يا  2و  19،12،17

هرا    سال از مد  27ها و سوابق الکترونيکي مطمئن پس از گذشت  مجاز بودن امحاء ميکروفيفم .9

 .نامه مقرا دا آيين

با عنايت به موااد مذکوا، خواهشمند است دستوا فرمايند مراتب به قيد تسري  بره کفيره واحردها     

 .  و بر حسن اجرا  آن تأکيد و نظاا  کافي به عمرل آيرد  مؤسسه اعتباا  غيربانکي ابال/ ابط آن بانک ذ 

به مديريت همچنين مقتضي است ترتيبي اتتاذ شود تا نسته ا  از بتشنامه ابالغي به واحدها  ذ يرربط،  

 .اين بانک ااسال گردد کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباري

 

 

 

 

  

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 اره مطالعات و مقررات بانکياد

 آبادي حميدرضا غني نژاد عبدالمهدي ارجمند

20-9051 9151 
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 نامه مدت و طرز نگاهداري اوراق بازرگاني، اسناد و دفاتر مؤسسات اعتباري آيين

 

 

قانون »در چارچوب و  ٨٣٣٨ تيرماه ٨١ مصوب کشور بانکي و پولي قانون ٣٣ ماده «و»به استناد بند 

و  باا دادا ااجااد و ادت روااه در م سعاات ا،ت ااري          ٨٣١1ماه  يد ٨1مصوب  «تجارت الکترونيک

اختصاار   به پس اان از که «مؤسسات اعتبارياني، اسناد و دفاتر نامه مدت و طرز نگاهداري اوراق بازرگ آيين»

 : دگرد ميتدوان شود   مي ناميده «نامه آيين»

 تعاريف -فصل اول

 :است نامه نايآ اان به محدود منحصراً ذال  تعاراف -1ماده 

 .اسالمي ااران جمهوري مرکزي بانک :مرکزي بانک -5-5
 

 مرکازي  باناک  مجوز با ااقانون  موجب به که غيربانکي ا،ت اري م سعه اابانک : اعتباري مؤسسه -5-0

 .باشد مي مرکزي بانک نظارت تحت و تأسيس شده

 .شرکت مدارات امن الکترونيکي کاشف: شرکت کاشف -5-9

 .اوااق بازاگاني، اسناد و دفاتر مؤسسه اعتباا  :اسناد -5-4

 قابليات  باا  کوچاک  بعايار  انادازه  در نوشاتاري  اطال،اات  ذخياره  براي است فيلمي: ميکروفيلم -5-1

 .چاپ و نمااي بزرگ

 نگاار   صاورت  در که ميکروفيلم   لقه کافوتي  1٨٣ متري ميلي ٨1 فيلم رول :ميکروفيلم رول -5-1

  .دارد خود در را فرام 10111 تا ٨1111 امکان ذخيره آن روي بر ليزر باراکه توسط

  يکيل الکترونامفهوم است که با وسا اااز واقعه  اطال،ات  يدر نماد: (Data Message) اميداده پ -5-7

 .شود يپرداز  م ااو  رهيذخ افت اارسال  در د ياطال،ات  تول داجد يدا يفناور ااو  ينور

 افات  ا  ارسال  در(ياصل ساز) ديتول يبرا يعتميس :((Information System ياطالعات ستميس -5-1

 .است «اميداده پ»پرداز   اا رهيذخ
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 عاتم يس» کاا  طاشارا  تاا اسات کاه باا ر،ا    ي«اميپ داده»، ارت از : مطمئن يکيسابقه الکترون -5-3

 .شده و به دنگام لزوم در دسترس و قابل درک است رهيذخ« مطمئن ياطال،ات

 :است که ياطال،ات عتميس: (Secure Information System)مطمئن  ياطالعات ستميس -5-52

 .معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد يبه نحو -1-11-1

 .را دارا باشد حيصح يو تصد يدسترس تياز قابل يمعقول سطح -1-11-2

 يو ساازماندد  يکربنديددد پ يکه انجام م يکار تيمعقول متناسب با ادم ينحو به -1-11-3

 .شده باشد

 .باشد مناا هابا رو موافق -1-11-4

 .باشد شرکت کاشف يسو از شده ا،الم با الزاماتموافق  -1-11-5

  منشأ و مقصاد  «اميداده پ»صحت ث ت  قيتط  ياست برا يا هارو: (Secure Method) منيا هيرو -5-55

از  «اميداده پ» يساز رهيذخ اادر م ادله  محتوا و  رييتغ اادرگونه خطا  افتنا يو برا خاتار نييآن با تع

ارقاام   ااا کاددا  کلماات    ااا  داا  تماممکن است با استفاده از الگاور  مناا هارو کا .زمان خاص کا

 .مشابه انجام شود يمناطرق ا ااپاسخ برگشت و  اا قاتصد يدا رو   يرمزنگار  ياشناسا

باه نحاو    ااا شاده   ، ارت از در نوع ،المت منضام (: Electronic Signature) يکيالکترون يامضا -5-50

ماورد اساتفاده    «اميداده پ»کننده امضا ياشناسا ياست که برا «اميپداده »شده به  متصل يمنطق

 .رديگ يقرار م

 يامضاا (: Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature) مطم ئن  يک  يالکترون يامضا -5-59

 :باشد راز طاشرا يدارا دامطمئن با يکيالکترون

 .کننده منحصر به فرد باشد نع ت به امضاء -5-59-5

 .دارا معلوم نما «اميداده پ» امضاء کننده  تادو -5-59-0

 .صادر شده باشد يو يتحت اراده انحصار ااامضاءکننده و  لهيبه وس -5-59-9

قابال    «اميا داده پ» در آن  يرييا متصل شود که در تغ «اميداده پ»  کابه  يبه نحو -5-59-4

 .و کشف باشد صيتشخ

 .ده باشديرس يبه تأايد بانک مرکز -5-59-1
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از  «اميداده پ »ا وال م ادله  با توجه به اوضاع و: (Reasonableness Test)، (يسنجش عقالن ) معقول -5-54

در ماوارد مشاابه  در    نيم اادتت طارف     جام  ن يطارف  تيم ادله  مهارت و موقع عتيط : جمله

 يدا نهاگز نهادز ن ياز طرف کاجانب در  از دا نهاو رد آن گز يشنهاديپ يدا نهادسترس بودن گز

 .شود يم يابانوع م ادتت  ارز نااستفاده در ا معمول و مورد يها،را و روش  يشنهاديپ

 مصاديق اسناد -فصل دوم

 :شود اسناد  در پنج سطح به شرح ذال تعيين مي -2ماده 

 :اسناد سطح اول شامل -2-1

 اسناد و مدارک مالکيت اموال منقول و غيرمنقول م سعه ا،ت اري؛ -2-1-1

 مربوط به تأسيس م سعه ا،ت اري؛اساسنامه  سوابق و مدارک  -2-1-2

 دفاتر سهام م سعه ا،ت اري؛ -2-1-3

 مداره م سعه ا،ت اري؛ جلعات مجامع و ديأت صورت -2-1-4

نعخ اصلي ترازنامه م سعه ا،ت اري و ضماام مربوطه مصوب مجمع ،مومي و گازار    -2-1-5

 .داي  عابرس معتقل ،ملکرد ديات مداره و گزار 

 :شاملاسناد سطح دوم  -2-2

 دفترکل؛  -2-2-1

 دفتر روزنامه؛ -2-2-2

 .دفاتر تعليم دسته چک به مشتراان -2-2-3

 :اسناد سطح سوم شامل -2-3

داي ارزي و راالي و نمونه امضاي مشاتراان و   مدارک ا راز دوات و افتتاح انواع  عاب -2-3-1

 داي پاسخ استعالم افتتاح  عاب جاري از سامانه بانک مرکزي؛ فرم



 5931هايمديريتکلمقررات،مجوزهايبانکيومبارزهباپولشوييسالبخشنامه

 

13 

چک  چک بانکي و غيره   پول  ااران دا از جمله چک ،ادي اشخاص  چک تشه انواع چک -2-3-2

 دا و بروات واگذاري و ساار اسناد ا،م از خراداري اا وصولي ارزي و راالي؛ سفته

دااي   داي برگشتي و مادارک رفاع ساوء اثار چاک      داي ،دم پرداخت چک نامه گوادي -2-3-3

 برگشتي؛

داي بين م سعه ا،ت اري و اشخاص و قرارداددا   نامه قراردادداي منعقده و موافقتکليه  -2-3-4

 شده مشتراان؛ اوراق و اسناد مربوط به تعهيالت ا،طااي و ا،ت ارات استفاده

 شده؛ اوراق و مدارک مربوط به اسناد تجاري تنزال -2-3-5

ا،ت ااري کاه از طرااق    داي معامالت داخلاي م سعاه    اسناد مربوط به ،مليات  عاب -2-3-6

 انجام شده؛  مناقصه اا مزااده

 ربط؛ دا و اسناد ذي نامه تشه ضمانت -2-3-7

 مدارک نقل و انتقال سهام؛ -2-3-8

دار و دمچناين اناواع اوراق    گاذاري مادت   داي سرمااه داي سپرده نامه نعخ دوم گوادي -2-3-9

 گوادي سپرده م سعه ا،ت اري؛

داي  د مربوط به خراد و فرو  ارزداي خارجي   والجات ارزي  کارتکليه اوراق و اسنا -2-3-11

 داي ارزي؛ نامه ا،ت اري ارزي و پيمان

 کليه اوراق و اسناد مربوط به  والجات  اتاق پاااپاي  صندوق امانات و اوراق مشارکت؛ -2-3-11

 اوراق و اسناد مربوط به ا،ت ارات اسنادي وارداتي و صادراتي؛ -2-3-12

 کليه اسناد  عابداري ا،م از ارزي و راالي  نقدي و انتقالي؛ -2-3-13

 دفتر خزانه؛ -2-3-14

 داي صادره و وارده؛ نامه  دفاتر ث ت -2-3-15

دااي واا ه    ترازنامه اسفندماه درسال شعب م سعاه ا،ت ااري باه انضامام گازار       -2-3-16

 . عابرس معتقل شعب

 :اسناد سطح چهارم شامل -2-4
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 اوراق مربوط به فرو  اثاث و وساال فرسوده و معتعمل و اسقاط شده؛ -2-4-1

 اوراق مربوط به خراد ملزومات و اموال منقول و غيرمنقول م سعه ا،ت اري؛ -2-4-2

 داي الکترونيک م سعه ا،ت اري به مشتراان؛ تحوال کارت( و اا رسيد)دفاتر  -2-4-3

 .ا،ت اري با ضماام مربوطه داي مال ظات بازرسي شعب م سعه پرونده -2-4-4

 :اسناد سطح پنجم شامل -2-5

 دفاتر ارسال مراسالت؛   -2-5-1

 داي صادره ادارات و وا دداي م سعه ا،ت اري؛     چک ته -2-5-2

 ؛(سيتواسيون)داي روزانه صندوق شعب  صورت موجودي -2-5-3

 روزرساني پااان کار روزانه شعب؛ داي ،مليات به ليعت -2-5-4

تعيين سطح ساار اسناد  عب مورد بنا به پيشنهاد م سعه ا،ت اري و تأايد بانک مرکازي انجاام    -تبصره

 .شود مي

 مدت و نحوه نگهداري اسناد –فصل سوم

 :نامه را به شرح ذال نگهداري نمااد م سعه ا،ت اري موظف است  اسناد موضوع آاين -3ماده 

 .،ين اسناد سطح اول را براي دميشه نگهداري نمااد -3-1

( ٨) ضاميمه      داي مقارر در جادول    سال پس از زمان ٣،ين اسناد سطح دوم را  داقل به مدت  -3-2

 .نامه نگهداري نمااد آاين

( ٨) ضاميمه     داي مقارر در جادول   سال پس از زمان ٣،ين اسناد سطح سوم را  داقل به مدت  -3-3

 .نگهداري نمااد نامه آاين

( ٨)  ضاميمه   داي مقارر در جادول   سال پس از زمان 1،ين اسناد سطح چهارم را  داقل به مدت  -3-4

 .نامه نگهداري نمااد آاين

( ٨) ضاميمه     داي مقارر در جادول   سال پس از زمان ٨،ين اسناد سطح پنجم را  داقل به مدت  -3-5

 .نامه نگهداري نمااد آاين
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 مزباور   قاوانين  در شاده  معين زمان مدت براي موضو،ه  قوانين ساار موجب به اسناد نگهداري -1تبصره 

 .است الزامي

داا  د،اوي    ا،ت اري موظف است دراک از اسنادي را که ق ل از اتمام مدت نگهداري آن م سعه -2تبصره 

 .نمااددا اقامه شده  داقل تا مختومه شدن د،وي و تعيين تکليف نهااي نگهداري  آننع ت به 

  يکاف يبند قفعه لياستاندارد از ق  طامتناسب با شرا دااسناد با ني، يو ضوابط نگهدار طاشرا -3تبصره 

 يو  فااظت  يمنا اا عاتم يس وجودو  قا ر ياخطار و اطفا لاوسا با زيتجهاز خاک و رطوبت   ي،ار

 مطمائن   يکيو سوابق الکترون لميکروفيبه م لااسناد در دنگام ت د نيکه ، يبه نحو د مطلوب باش

 .تزم برخوردار باشند تيفياز ک  اافته از  يث وضوح تصوار و خوانا بودن مطالب انتقال

موظف است با اتخاذ تدابير و تمهيدات مقتضاي  دسترساي باه ،اين اساناد را       م سعه ا،ت اري -4ماده 

 . داکثر ظرا مدت چهار روز کاري فرادم نمااد

 اسنادامحاء  -فصل چهارم

پس از سپري شدن   چهارم و پنجم را سوم  اسناد سطوح دوم تواند  مي ا،ت اريم سعه  -5ماده 

مطمئن براساس مرا ل  يکيمنوط به تهيه ميکروفيلم اا سوابق الکترونو  (٣)ماده داي مقرر در  مدت

 صورت اان غير در .نماادخود امحاء در چارچوب مقررات داخلي  نامه  آاين( 9)و اا ( ١)مواد مقرر در 

( ٣)داي مقرر در ماده  سال از مدت ١و  ٨1  ٨1  ٨٣پس از سپري شدن  اسناد ،ين نگهداري

 . دا پس از گذشت زمان مذکور  بالمانع است دمچنان الزامي است و امحاء آن

ه شده از اسناد سطوح دوم  سوم  چهاارم و  يدا و سوابق الکترونيکي مطمئن ته امحاء ميکروفيلم  -6ماده 

نامه  نايآ( ٣)داي مقرر در ماده  ز مدتسال ا ١و  ٨1  ٨1  ٨٣پنجم  به ترتيب پس از سپري شدن 

 .بالمانع است

 لميکروفيم داخلي امحاء اسناد  يدااجرااي فرآاند يدا م سعه ا،ت اري موظف است  دستورالعمل -7ماده 

مراتاب را  ،امل م سعه برساند و /مداره  را تدوان و به تصواب ديأت مطمئن يکيو سوابق الکترون

 .بانک مرکزي ا،الم نمااد نيز به
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دا و سوابق الکترونيکي مطمئن   م سعه ا،ت اري موظف است ترتي ات امحاء ،ين اسناد  ميکروفيلم -تبصره

 . دا وجود نداشته باشد را به نحوي اتخاذ نمااد که امکان بازاابي مجدد آن

 مطمئن يکيالکترون سوابق يا ميکروفيلم به اسناد تبديل فرآيند -پنجمفصل 

 :مکلف است  مرا ل زار را جهت ت دال اسناد به ميکروفيلم طي نمااد ا،ت اري م سعه -8ماده 

 و داجيتال تلفيقي رو »تعيين اک وا د سازماني براي انجام فرآاند ت دال اسناد به ميکروفيلم به   -8-1

 .«ميکروفيلم

 .«ميکروفيلم و داجيتال تلفيقيرو  »اختصاص مکان مناسب براي اجراي کليه مرا ل مربوط به  -8-2

 .(1-١)انتقال کليه اسناد مورد نظر به مکان مذکور در بند  -8-3

 .دا از آن داجيتالي تصواربرداريسازي اسناد مورد نظر براي انجام ،مليات  آماده -8-4

 .داجيتالي از اسناد تهيه تصاوار -8-5

ااا    بنادي  شده به نحوي که امکان بازاابي  دساته  کنترل و استاندارد نمودن تصاوار داجيتالي تهيه -8-6

 .پذار باشد دا به سهولت امکان تجزاه و تحليل اطال،ات آن

رااتار    وآرشاي         داي داي ميکروفيلم توسط دستگاه برداري از تصاوار داجيتالي بر روي رول فيلم -8-7

(Archive writer.) 

. اافتاه  شده از  ياث وضاوح تصاوار و خواناا باودن مطالاب انتقاال        کنترل دقيق ميکروفيلم تهيه -8-8

که مندرجات ميکروفيلم خوانا ن اشد  تزم است از نعخه مربوط مجدداً تصوار داجيتاالي   درصورتي

 .اضافه گرددبرداري به انتهاي رول ميکروفيلم  تهيه شده و پس از فيلم

 تمامي جلعه انط اق اسناد با ميکروفيلم و امضاء آن توسط ديأتي که  داقل  ضور تهيه صورت -8-9

 :باشد افراد ذال در آن الزامي مي

 ؛رايس اا معاون وا د سازماني بااگاني کل به ،نوان رايس ديأت -8-9-1

 ؛ربط رايس اا معاون وا د سازماني متولي ذي -8-9-2

 ؛نماانده اداره بازرسي -8-9-3

 انده اداره م ارزه با پولشواي؛نما -8-9-4
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 ؛نماانده اداره  قوقي -8-9-5

 ؛نماانده اداره  راست -8-9-6

 .نماانده وا د انفورماتيک اا فناوري اطال،ات -8-9-7

برداري از آن تصوار در ابتدا و  و فيلم (9-١)جلعه ذکر شده در بند  تهيه تصوار داجيتالي از صورت -8-11

 . انتهاي در رول ميکروفيلم

  .اي ظهر اسناد  بااد از آن مندرجات نيز ميکروفيلم تهيه شود وجود مطلب اا نوشتهدر صورت  -1تبصره 

داا    سال از زماان تولياد آن   ٨٣  پس از گذشت (9-١)جلعات مذکور در بند  امحاء ،ين صورت -2تبصره 

 .بالمانع است

کال و    ني بااگانيرايس اا معاون وا د سازما نمااندگان پنجم  و چهارم سطوح اسناد ت دال در -3تبصره 

افراد ماذکور در  به جاي  توانند ميت دال اسناد   فرآاندوا د سازماني معئول انجام  معاون اا رايس

 .اابند  ضور نامه آاين( 9-١)بند  موضوعدر جلعات ديأت   (1-9-١)و  (٨-9-١)بندداي 

وجاود   (9-١) مذکور در بناد   اشخاص اا وا دداي يا،ت ار چنانچه در نمودار سازماني م سعه -4تبصره 

،امل آن م سعه موظف است اشخاص اا ادارات جاااگزان را تعياين   /مداره  نداشته باشند  ديأت

 .کند

  بار ،هاده دياأت    (9-١)داي دياأت ماذکور در بناد     تعيين ميزان و  دود اختيارات و صال يت -5تبصره 

 .باشد مي ي،امل م سعه ا،ت ار/مداره

  دا آن از يمطمئن و نگهدار يکيالکترون سوابق به اسناد لات د يمکلف است برا يم سعه ا،ت ار -9ماده 

  يسااز  رهيا د  ذخيا مرا ال تول  ين شاده بارا  ييت الزامات تعارا با ر،ا يمطمئن ياطال،ات عتميس

 .دااستفاده نما يگذار و به اشتراک يدسترس

  :يکيد سوابق الکترونيدر مر له تول -9-1

 شاده  تهياه  ساوابق  يرواافتاه    يث وضوح و خوانا بودن مطالب انتقال از يکنترل دقيق -1 -9-1

 .رداصورت پذ
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ص اصاالت و اساتخراا اطال،اات    ي  تشاخ اين سند  چند رنگ بوده و خواناا يچنانچه ،-9-1-2

ز تزم اسات  يه شده نيته يکير سند باشد  سابقه الکترونادار  وابعته به چند رنگ بودن تصو يمعن

 .باشد يرنگ

 .باشد  ٣11dpiتال  داقل يجار داتصاو يکعليتراکم پ  -9-1-3

  کننده تأايد که به ،نوان يسمتن اسناد توسط يه شده با ،يته يکيسوابق الکترون تطابق -9-1-4

 .شود  تأايد گردد مين ييتع يسعه ا،ت ار ،امل م/مداره  ديأت از طرا

ه و يا ته يداا    به دماراه زماان  تأايدکنندهه کننده و يافراد ته مطمئنِ يکيالکترون يامضا -9-1-5

 .مه گردنديد شده ضميمطمئنِ تول يکي  به سابقه الکترونتأايد

 : يکيسوابق الکترون يساز رهيدر مر له ذخ -9-2

Non-Rewritable) يعاقابل بازنو ريساز غ رهيذخاز رسانه  -9-2-1
 .استفاده شود ( 

Non-Erasable) پاک کردن رقابليساز غ رهيرسانه ذخاز  -9-2-2
 .شود استفاده ( 

 .ض ط وجود داشته باشد نداو صحت فرآ تيفيک قاتصد يمطمئن برا يسازوکار -9-2-3

و تاا زماان    شاود  هيته سابقه الکترونيکي  ياز نعخه اصل (Copy) نعخه رونوشت کا -9-2-4

 .شود ينگهدار يمجزا از نعخه اصل  (0) در ماده الزام شده

 و يو رونوشات  ساازماندد   ياصال  يداا  رساانه  يشاده رو  ياطال،اات نگهادار   يتمام -9-2-5

 . گردند يگذار فهرست

جاد شده و مجزا اا ک نعخه رونوشتا  (٣-1-9)موضوع بند  شده هيته يدا فهرستاز  -9-2-6

 .دنشو ينگهدار ياصل يدا فهرستاز 

مربوطه  يکيتا زمان امحاء سوابق الکترون سوابق الکترونيکي   داقلرونوشت و  فهرست -9-2-7

 . شوند ينگهدار

 :يگذار و به اشتراک يدسترس -9-3

  باه  يکا يو امحاء ساوابق الکترون  ي  دسترسيساز رهيد  ذخيسوابق مرت ط با تول يتمام -9-3-1

 .شود يث ت و نگهدار يزي،نوان سوابق مم
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از در دسترس افراد يکه در زمان مورد ن باشد يا به گونه يزياز سوابق مم ينحوه نگهدار -9-3-2

 .رديمجاز قرار گ

و مشادده اسناد را در اختياار   ديبازتول يامکانات تزم برا موظف است يا،ت ار م سعه -9-3-3

 .افراد مجاز قرار ددد

شاود   يه ما ياطال،ات مندرا در اسناد  توصا  يراپذ نان از  فظ کيفيت و دسترسيبه منظور اطم -11ماده 

 . ل شوندامطمئن ت د يکيجاد  به سوابق الکترونان زمان پس از ااتر کوتاه اسناد در
 

شده مطابق با مااده   تهيهمطمئن  يکيو سوابق الکترون( ١)شده مطابق با ماده  داي تهيه ميکروفيلم -11ماده 

در  کام اصاول اساناد مرباوط تلقاي       ناماه   آاين( ٣)داي مقرر در ماده  نامه پس از مدت آاين( 9)

 .باشند دا قابل استناد مي گاه گردند و در کليه داد مي

  الکترونيکي اسناد -ششم فصل

 ااا  و ناوري  الکترونيکاي   وسااال  باا  الکترونيکاي؛  تجارت قانون( 1) ماده با مطابق که اسنادي -12 ماده

مشامول ا کاام    شاوند   ماي  پرداز  اا ذخيره  دراافت  ارسال  توليد  اطال،ات  جداد داي فناوري

 . باشند مي اسناد اصول  کم در مذکور قانون( ١) ماده ر،اات به منوطخاص خود بوده و 

 که اي گونه به باشد مي الکترونيکي اسناد تمامي از پشتي ان نعخه تهيه به ملزم ا،ت اري م سعه -13 ماده

 .بماند مصون داگر نعخه نعخه  اک  براي اختالل و خدشه آسيب  درگونه صورت در

 ساير  - هفتم فصل

مکلف است اسناد و مدارکي را که براساس مقاررات موضاو،ه ارز  تااراخي     يم سعه ا،ت ار -14ماده 

 .دارند  مطابق با قانون تأسيس سازمان اسناد ملي ااران نگهداري نمااد

( 1) ل مااده اشده در ذ ياسناد معرفق اک از مصادار داقل مدت زمان  طرز نگهداري و امحاء د -15ماده 

ا کاام خااص خاود باوده و در صاورت      تابع   د شونديتول يکيکه بدواً به صورت الکترون يدرصورت

 .باشد مينامه  ناين آاضوابط امعکوت بودن تابع 

  در صورت لزوم توسط بانک مرکزي مورد تجدادنظر قرار (1)و ( ٣)  (٣)داي مقرر در مواد  مدت -16ماده 

 .گيرد مي
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مطمئن موضوع مواد  يکيدا و سوابق الکترون معئوليت نهااي درگونه دخل و تصرا در ميکروفيلم -17ماده 

 .باشد مي ي،امل م سعه ا،ت ار/مداره  نامه  بر ،هده ديأت آاين( 9)و ( ١)

م سعاه   يناددا اتزم از انط ااق کامال فرآ   يجاد سازوکارداابا ا موظف است يم سعه ا،ت ار -18ماده 

 .دانان نماينامه  صول اطم نايآاان ا،ت اري با 

 و مااده ( ٨١) در «ا،ت اري م سعات دفاتر و اسناد بازرگاني  اوراق نگادداري طرز و مدت نامه آاين»

 باه  ا،ت اار  و پاول  شاوراي  ٨٨/1٣/٨٣9٣ ماور   جلعاه اکهزار و دواعت و دجددمين   در ت صره ( ٨1)

نامه مدت و طرز نگهداري اوراق بازرگاني  اسناد و  آاين» .باشد مي اتجرا تزم ابالغ تاراخ از و رسيد تصواب

از  ا،ت اار شوراي پاول و   1٣/٣/٨٣١9مور  صد و چهارددمين جلعه  دزار و اک اکمصوب  «دا دفاتر بانک

 .باشد مينامه  منعو   تاراخ ابالغ اان آاين
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 زمان پايه نام سند رديف

 اسناد سطح دوم

 از پااان سال مالي دفتر کل ٨-1-1

 از پااان سال مالي دفتر خزانه 1-1-1

 از تاراخ بعته شدن دفتر دفاتر تعليم دسته چک به مشتراان ٣-1-1

 اسناد سطح سوم

1-٨-٣ 
داااي نمونااه امضاااء  ماادارک ا ااراز دوااات و افتتاااح انااواع  کااارت

 داي ارزي و راالي مشتراان  عاب

از تاراخ بعته شدن  عاب اا 

تغيير دارندگان  ق امضا اا تغيير 

 امضا

1-٣-1 

چک   پول  ااران دا از جمله چک ،ادي اشخاص  چک تشه انواع چک

واگذاري و ساار اساناد ا،ام از   دا و بروات  چک بانکي و غيره  سفته

 خراداري اا وصولي ارزي و راالي

 از تاراخ تعواه

1-٣-٣ 
داي برگشتي و مدارک رفاع ساوء    داي ،دم پرداخت چک نامه گوادي

 داي برگشتي اثر چک
 از تاراخ صدور

1-٣-0 

داي بين م سعه ا،ت اري و  نامه کليه قراردادداي منعقده و موافقت

اوراق و اسناد مربوط به تعهيالت ا،طااي و قرارداددا  / اشخاص 

 ا،ت ارات استفاده شده مشتراان؛

از تاراخ انقضاء قرارداد و تعواه 

از تاراخ تعواه  عاب و /  عاب

 فک ردن از وثااق

 از تاراخ خاتمه ،مليات اوراق و مدارک مربوط به اسناد تجاري تنزال شده ٣-٣-1

1-٣-1 
م سعاه  دااي معاامالت داخلاي     اسناد مربوط به ،ملياات  عااب  

 انجام شده  که از طراق مناقصه اا مزاادها،ت اري 
 از تاراخ انجام معامله

 از تاراخ انقضاءاا تعواه  عاب ربط دا و اسناد ذي نامه تشه ضمانت 1-٣-1

 از تاراخ نقل و انتقال مدارک نقل و انتقال سهام ١-٣-1

1-٣-9 
دار و  گاذاري مادت   سارمااه  دااي  دااي ساپرده   نامه گوادي دومنعخ 

 دا دمچنين انواع اوراق گوادي سپرده بانک
 شدن  عاب از تاراخ بعته

1-٨-٣1 
کليه اوراق و اساناد مرباوط باه خرااد و فارو  ارزدااي خاارجي         

 داي ارزي نامه داي ا،ت اري ارزي و پيمان  والجات ارزي  کارت
 از تاراخ خاتمه ،مليات 

 (1)ضميمه شماره 
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1-٨٨-٣ 
کليه اوراق و اسناد مربوط به  والجات  اتاق پاااپاي  صندوق امانات 

 و اوراق مشارکت
  از تاراخ خاتمه ،مليات 

  از تاراخ خاتمه ،مليات  اوراق و اسناد مربوط به ا،ت ارات اسنادي وارداتي و صادراتي ٨1-٣-1

  از تاراخ خاتمه ،مليات  انتقالي کليه اسناد  عابداري ا،م از ارزي و راالي  نقدي و ٨٣-٣-1

 زمان پايه نام سند رديف
 از تاراخ بعته شدن دفتر دفتر خزانه ٨0-٣-1

 شدن دفتر از تاراخ بعته داي صادره و وارده دفاتر ث ت نامه ٨٣-٣-1

1-٨-٣1 
باه انضامام   م سعاه ا،ت ااري    ترازنامه اسفندماه درسال شاعب  

 داي  عابرس معتقل  گزار 

از تاراخ تنظيم گزار  

  عابرسي          

 اسناد سطح چهارم

1-0-٨ 
اوراق مربوط به فرو  اثاث و وساال فرسوده و معاتعمل و اساقاط   

 شده
 از تاراخ فرو 

 از تاراخ خراد م سعه ا،ت اري اوراق مربوط به خراد ملزومات و اموال غيرمنقول  1-0-1

1-0-٣ 
به م سعه ا،ت اري  داي الکترونيک  تحوال کارت( و اا رسيد)دفاتر 

 مشتراان

از تاراخ بعته شدن دفتر واا از 

 تاراخ رسيد تحوال

1-0-0 
با ضماام م سعه ا،ت اري  بازرسي شعب  داي مال ظات پرونده

 مربوطه

از تاراخ اتمام بازرسي و تهيه 

 گزار  مربوط

 اسناد سطح پنجم

 شدن دفتر از تاراخ بعته ارسال مراسالتدفاتر  ٨-٣-1

 دا از تاراخ اتمام دسته چک م سعه ا،ت اري داي صادره ادارات و وا دداي  چک ته 1-٣-1

 از تاراخ خاتمه ،مليات (سيتواسيون)داي روزانه صندوق شعب  صورت موجودي ٣-٣-1

 خاتمه ،مليات از تاراخ روزرساني پااان کار روزانه شعب داي ،مليات به ليعت 0-٣-1
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ابال  مصوبه شواا  پول و اعتباا با موضوع تاکيد بر  ;72/72/1999مواخ  172991/99بتشنامه شمااه 

ايالي و عدم شمول  يبانک نزد يکديگر دا چااچوب بازاا بين  ها و موسسا  اعتباا گذاا  بانک سپرده

 شوند ها  بين بانکي که صرفاً دا چااچوب بازاا بين بانکي تودي  مي سپرده قانوني به سپرده

 سالم؛ با

ت و هجدهمين جفسه دا يکهزاا و دويساساند؛ شواا  محترم پول و اعتباا  احتراماً، به استحضاا مي

اين بانک مبني  1999/ 79/ 22مواخ  99/ 69117بتشنامه شمااه ، ضمن تأکيد بر مفاد 1999/ 9/ 11مواخ 

، مقررا  ايرالي  يبرانک  نيدا چااچوب بازاا ب گريکدينزد   ها و مؤسسا  اعتباا گذاا  بانک لزوم سپرده بر

 :نمود

شوند، مشمول توديع سپرده قانوني نازد   هاي بين بانکي که درفاً در چارچوب بازار بين بانکي توديع مي سپرده»

گاذاري نازد    وجه مجاز به سپرده ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي به هيچ ضمناً، بانک. گردند بانک مرکزي نمي

 .«باشند يکديگر خارج از چارچوب بازار بين بانکي نمي

خواهشمند است دستوا فرمايند، مراتب به قيد تسري  به کفيه واحدها  ذ  ابط ابرال  و برر حسرن    

 .آن نظاا  گردد اجرا 

 

 

 

  

 ، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشوييمديريت کل مقررات

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 آبادي حميدرضا غني نژاد عبدالمهدي ارجمند

20-9051 9151 
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  ابال  اصالحيه دستواالعمل حساب جاا  ;79/72/1999مواخ  179926/99بتشنامه شمااه 

 باسالم؛

هيرأ  عمرومي ديروان     1999/ 2/ 6مرواخ  ( 99)اساند؛ بنا به اأ  شرمااه   به استحضاا مي احتراماً،

، موضروع بتشرنامه شرمااه    “دستواالعمل حسراب جراا   ”عدالت اداا  مبني بر مغاير  برخي از بندها  

و مراده  ( 12)مراده  ( 6)ها  پس از آن با قانون صدوا چک، بنرد   و اصالحيه 1991/ 9/ 2مواخ  91/ 99912

 بر اين اساس؛. شود دستواالعمل ياد شده، مفغي مي( 29)

 هرا  موضروع بنردها     ها  برگشتي صرفاً از طريق شيوه اثر از سوابق چک از اين پس اف  سوء  -1

 .باشد پذير مي دستواالعمل ياد شده امکان( 12)ماده ( 6- 12)و همچنين بند ( 9- 12)الي ( 1- 12)

ها و مؤسسا  اعتباا  غيربانکي دا مواد مشرتريان دااا  سرابقه    با ابال  اين بتشنامه، بانک  -2

هرا   ياد شده به آن( 29)چک برگشتي، تکفيفي مبني بر خودداا  از ااايه خدما  مذکوا دا ماده 

ندااند و اتتاذ تصميم دا خصوص ااايه يا عدم ااايه خدما  مزبوا به اين قبيرل مشرتريان، برا    

و برا دا  1922قانون صدوا چک اصالحي سال  21ايت قوانين و مقراا  مربوط از جمفه ماده اع

هرا و   نظر گرفتن صرفه و صالح و همچنين ميزان ايسک مترتب بر موضوع برر مبنرا  براسري   

 .باشد مؤسسه اعتباا  غيربانکي مربوط مي/ اعتبااسنجي بعمل آمده، اأساً برعهده بانک

خواهشرمند اسرت دسرتوا    ا  از اصالحيه دسرتواالعمل حسراب جراا ،     تهدا پايان ضمن ايفاد نس

.ابط ابال  و بر حسن اجرا  آن نظاا  گردد فرمايند، مراتب به قيد تسري  به کفيه واحدها و شعب ذ 

 

 

 

 

  

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 آبادي حميدرضا غني نژاد عبدالمهدي ارجمند

20-9051 9151 



 5931هايمديريتکلمقررات،مجوزهايبانکيومبارزهباپولشوييسالبخشنامه

 

25 

 جاري دستورالعمل حساب

 کليات: فصل اول

 قرانون  9از مراده   “الر  ”قانون پولي و بانکي کشوا و با اعايت بنرد   12از ماده  2دا اجرا  بند  - 5ماده 

از  6قانون صدوا چک و ماده  ،قانون پولي و بانکي کشوا 22، ماده (بهره) ابا بدون بانکي عمفيا 

و کراهش صردوا    جراا   حسراب  بکااگير  نحوه ساماندهيقانون مباازه با پولشويي و به منظوا 

ناميرده   ”دساتورالعمل “که از ايرن پرس بره اختصراا      ”جاري حساب دستورالعمل“ها  بالمحل،  چک

 .گردد  شود، تصويب مي مي

 .اوند ني مشروح بکاا ميدا اين دستواالعمل عبااا  ذيل دا معا - 0 ماده

 بانک مرکز  جمهوا  اسالمي ايران؛ :مرکزي بانک -0-5

نمايد و يرا   فعاليت مي ”بانک“ عنوانمؤسسه اعتباا  است که به موجب قانون تحت  :بانک -0-0

ست و تحرت   ا ه  از بانک مرکز  مجوز تأسيس يا فعاليت دايافت کرد ،”بانک“تحت عنوان 

 نمايد؛ نظاا  بانک مرکز  فعاليت مي

حسابي است که بانک براساس قرااداد منعقده با متقاضي، بره منظروا قبرول     :جاري حساب -0-9

ز توانرد ا  برداشت و يا انتقال از اين حساب مي. نمايد الحسنه جاا  افتتاح مي سپرده قرض

 ها  الکترونيکي و يا ساير ابزااها  مجاز انجام پذيرد؛ طريق چک، دفترچه، کاا 

 افتتراح  شرتص  چنرد  يرا  دو داخواسرت  به بنا که است جاا  حساب:جاري مشترک حساب -0-4

 ؛شود مي

 ثبرت  بررا   الزم نقرد   سرمايه واايز منظوا به که است جاا  حساب :موقتجاري  حساب -0-1

 گردد؛ مي افتتاح ،”تأسيس شرف در شرکت“ مؤسسين توسط شرکت،

جاا  بره   شتص حقيقي يا حقوقي است که داخواست و  مبني بر افتتاح حساب :متقاضي -0-1

 شود؛ بانک ااائه مي

 گردد؛ جاا  اطالق مي به شتص حقيقي يا حقوقي داانده حساب :مشتري -0-7
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به تشتيص بانک بنا  که شمسي تمام سال 12 حداقل دااا   حقيقي شتص :خاص شخص -0-1

 تنهرايي  بره  توانرد  نمي عضو، نقص يا و نوشتن و خواندن دا توانايي عدمبه داليفي نظير؛ 

 ؛نمايد اقدام وصول جهت آن ااائه و ظهرنويسي چک، صدوا به نسبت

 دا کره  اسرت  ا  اف  سروءاثر نشرده  ي برگشت چک به مربوط اطالعا  :سابقه چک برگشتي -0-3

 ؛باشد يم موجود  مرکز بانکي اطالعات سامانه

ها و يا مؤسسا  اعتباا  غيربرانکي کره تعيرين     بدهي اشتاص به بانک :بدهي غيرجاري -0-52

الوصرول قرراا    تکفي  نشده و کماکان دا طبقه مطالبا  سراسيدگذشته، معوق و مشکوک

 گرفته است؛

 از برداشرت  جهرت  بانرک  توسرط  کره  اسرت  برداشرتي  سرند  (:omnibus) عمومي چک -0-55

 قابفيت وگردد  ااائه مي دستواالعمل، اين دا مقرا خاص شرايط طبق مشتر ،جاا   حساب

 .ندااد ظهرنويسي
 

 جاري براي شخص حقيقي شرايط افتتاح حساب: فصل دوم

:نمايد حقيقي شتص برا  جاا  حسابتواند با اعايت موااد زير مبادا  به افتتاح  بانک مي – 9 ماده

 يا صدوا حکم اشد از دادگاه صالحه؛ شمسي تمام سال 12داشتن حداقل  -9-5

 ؛(اين دستواالعمل 9-2مطابق بند )نداشتن سابقه چک برگشتي  -9-0

 قانون صدوا چک؛ 21حصول اطمينان از اعايت مفاد ماده  -9-9

 نداشتن بدهي غيرجاا ؛ -9-4

 .خاص شتص برا  وکيل عنوان به فرد  معرفي -9-1

خااجي عالوه بر موااد فوق، داشرتن گذانامره معتبرر بره همرراه اجرازه       برا  شتص حقيقي ا  تبصره

.است  اقامت دائم و يا اشتغال الزامي( پروانه)

 موقر   کره  نمايد اتتاذ ترتيبي خاص صجاا  برا  شت بانک موظ  است هنگام افتتاح حساب - 4 ماده

، به است و  طرف از چک امضا  به مجاز که وکيفي  امضا با خاص شتص مهر حساب، افتتاح

 و  مهرر  برر  عرالوه  ،شرتص خراص   طرف از صاداه ها  چک صوا  دا اين. بانک معرفي شود

 .بود خواهد نيز نمونه طبق شده معرفي امضا  بر مشتمل
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شرود ادعرا نمايرد کره      خاص محسروب مري   شتصچه متقاضي که به تشتيص بانک،  چنان ا  تبصره

 برا  توانرد  مي ،و صدوا چک اا دااد امضاء نمونهشتص خاص محسوب نشده و توانايي ااائه 

 معرفري  بردون  و اأساً اسمي، تعهدنامه تنظيم و چک صدوا از ناشي ها  مسئوليت پذيرش

 .نمايد چک دسته دايافت و جاا  حساب افتتاح به، اقدام وکيل
 

 جاري براي شخص حقوقي شرايط افتتاح حساب: فصل سوم

:نمايد حقوقي شتص برا  جاا  حسابتواند با اعايت موااد زير مبادا  به افتتاح  بانک مي - 1ماده 

جراا  بررا  اشرتاص حقيقري عضرو هيرأ  مرديره و         حساب افتتاحدااا بودن شرايط  -1-5

باشند  اشتاص حقيقي که به نمايندگي از ساير اشتاص حقوقي دا هيأ  مديره عضو مي

باشرند،   و همچنين اشتاص حقيقي که به نمايندگي از شتص حقوقي مجاز به امضاء مي

 به شرح مذکوا دا فصل دوم؛

 شرکت“ يا و اسيده ثبت بهها  رج  ثبت شرکتو دا م کشوا داخل دا بايد حقوقي شتص -1-0

 باشد؛ ”تأسيس شرف در

دا خصوص تأسيس و همچنين اختيااا  و وظاي  قانوني صاحبان  مثبته، مستندا ااائه  -1-9

دا  ثبرت موجب قوانين خاص ايجاد شرده و نيراز بره     تص حقوقي که به شامضا  مجاز 

 ها ندااد؛ مرج  ثبت شرکت

 المففي؛ ها و نهادها  بين ها، سازمان خانه ااائه تأييديه از وزاا  اموا خااجه برا  سفاا  -1-4

 ؛(اين دستواالعمل 9-2مطابق بند )نداشتن سابقه چک برگشتي  -1-1

 قانون صدوا چک؛ 21حصول اطمينان از اعايت مفاد ماده  -1-1

 .نداشتن بدهي غيرجاا  -1-7

ها و برا  آن بتش از مناب  نهادها   شهرداا ص حقوقي دولتي، شتجاا  برا   افتتاح حساب - 1 ماده

شرود، دا چرااچوب مفراد ايرن      عمومي غيردولتي که از طريق بودجه عمومي کشروا ترأمين مري   

 .باشد پذير مي ، امکانها ها  آن دستواالعمل و با اعايت مقراا  مربوط به نگهداا  حساب

که دا مرج    ص حقوقي خااجي صرفاً برا  شعبه و يا نمايندگي آنشتجاا  برا   افتتاح حساب - 7 ماده

 .باشد مي مجاز ،ده استاسي ثبت به ها شرکت ثبت
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متقاضري  . ها انجرام شرود   توسط دفتر مرکز  آن بايد ها جاا  برا  شعب شرکت افتتاح حساب - 1 ماده

شرکت خرود، دا صروا     شعب دا خود نمايندگان/نماينده به اا حساب از برداشت حق تواند مي

 .نمايد تفويضتجويز اساسنامه شرکت، 

از نظرر  )تصريت نماينردگي   ش به توجه با بايد ها نام نمايندگي شرکت  جاا  به حساب افتتاح ا تبصره

 .شود انجام دستواالعمل، اين دا شده تعيين ضوابط چااچوب دا (بودن حقوقيحقيقي يا 

اند، به  ها به ثبت نرسيده دا مرج  ثبت شرکت که نهادهايي و مؤسسا  برا  جاا  حساب افتتاح - 3 ماده

 .باشد ، مجاز نمي2-9و  9-9استثنا  مشمولين بندها  
 

 جاري نحوه شناسايي متقاضي افتتاح حساب: فصل چهارم

 هرا   دسرتواالعمل  و نامه آيين قانون، مفاد با مطابقجاا   حساب افتتاح متقاضي شناسايي نحوه - 52 ماده

 .باشد مي پولشويي با مباازه
 

 ها و نحوه تحويل آن به مشتري بندي، چاپ و توزيع دسته چک به بانک فرآيند طبقه: فصل پنجم

، شيوه داخواست صردوا دسرته چرک،    ها بر اساس هر يک از سطوح مشتريان چک بند  طبقه - 55ماده 

بانک مرکز  به منظروا هويرت سرنجي، ثبرت      ه متمرکزسامان نحوه استقراا و برقراا  ااتباط با

خواهد بود که ظررف   ا  نامه شيوهاطالعا  و شتصي ساز ، چاپ و ااسال دسته چک، مطابق با 

مد  شش ماه از تاايخ تصويب اين دستواالعمل، به تصويب هيأ  عامل بانرک مرکرز  خواهرد    

 .اسيد

ها  دا گردش  ها  مفقود ، کنترل چک اعالم چککفيه مراحل گردش چک دا شبکه بانکي کشوا، تبصره ا 

 .ماده صوا  پذيرداين ها بايد از طريق سامانه موضوع  بانکواگذاا  چک به و 

 :باشد دسته چک به مشتر  منوط به اعايت الزاما  ذيل مي تحويل - 50 ماده

يا وکيل و  برا  صدوا و تحويل دسرته   ا الکترونيکي مشتر يدايافت داخواست کتبي  -50-5

 چک؛

 چرک  دسرته  مجدد يا اوليه دايافت برا  مشتر  بودن شرايط واجد از اطمينان حصول  -50-0

 اين دستواالعمل؛ 11طريق سامانه متمرکز موضوع ماده صرفاً از 
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اسمي دااا  شمااه، تاايخ، امضاء مجاز و مهر مبني بر دايافت دسته  نامه دعو  ااسال -50-9

تي ااائره  پس نشاني صحت از اطمينان حصول منظوا  به  ،شترم پستي نشاني بهچک، 

 شده توسط و ؛

ااسالي و  نامه دعو مشتر  يا وکيل و  توسط بانک، پس از اخذ  به چک دستهتحويل  -50-4

 .احراز هويت و 

 برخري  ،اسراند  مي مرکز  بانک تأييد به قبالً اا آن مفاد که ضوابطي اساس بر تواند مي بانکتبصره ا  

 ضوابط دا .نمايد مستثني 2-12و  9-12ها   بند مفاد کامل اعايت از اا خود معتبر مشتريان

 .گرددتبيين  کامل طواه ب ”معتبري مشتر“ها   ويژگي بايد اشااه مواد

 .باشد نمي مجاز ”موقت جاري حساب“ برا  چک دستهاعطا   - 59ماده

، (ايرن دسرتواالعمل   9-2مطابق بند ) برگشتي چک سابقه دااا  مشتر به  چک دستهتحويل  - 54ماده 

 .ممنوع است ،قانون صدوا چک 6جاا  و يا مشمولين موضوع ماده غير بدهي

 شده، مسدود قضاييدستوا مرج   موجب به و  جاا  حساب که مشتر به  چک دستهتحويل  - 51ماده 

 .باشد مجاز نمي

 حداقل بازگشت به منوط جديد چک دستهتحويل  - 51 ماده
5
4
مشرتر ،   چک دسته آخرين ها  برگه از 

ها  مربوط بره ايرن موضروع صررفاً از      کنترل. شده، به بانک خواهد بود صاداشده يا ابطال از اعم

 .باشد پذير مي دستواالعمل امکان اين 11متمرکز موضوع ماده   طريق سامانه
 

 نامه عدم پرداخت شرايط عدم پرداخت وجه چک و ددور گواهي: فصل ششم

 بره  موظر   چرک  داانرده  داخواست با ونبوده  چک وجه پرداخت به مجاز، ذيل موااد دا بانک - 57 ماده

 :باشد مي پرداخت عدم نامه گواهي صدوا

 جاا  عدم کفايت موجود  حساب -57-5

 عدم انطباق امضا  منداج دا چک با امضا  معرفي شده توسط مشتر  يا وکيل و ؛ -57-0

 مربوط؛و مقراا   قوانين ااچوبدا چ چک منداجا  دا مغاير  هرگونه تشتيص -57-9
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مقرام قرانوني و ، دا    صدوا دستوا عدم پرداخت توسط مشتر  يرا ذينفر  يرا قرائم     -57-4

 قانون صدوا چک؛ 12چااچوب ماده 

 امکران  که ا  گونه به) آن موجود  تمامي/از  بتشي انسداد يا جاا  حساب بودن بسته -57-1

 به يا قضايي مرج  دستوا قانون، موجب به( نباشد ميسر کامل بطوا چک وجه پرداخت

 مشتر ؛ دستوا

 ؛(خوادگي داصوا  فقدان ظهرنويسي مرتبط با تصحيح قفم)خوادگي دا متن چک  قفم -57-1

 .ساير موااد به موجب قوانين و مقراا  موضوعه -57-7

 قابرل  يرا  و کرافي  موجرود   دااا  اسرت  شده صادا چک آن عهده که جاا  حساب چه چنانا   تبصره

 پرداخرت  بره اقردام   چرک،  داانرده  داخواست داصوا  است موظ  بانک نباشد، برداشت

 .نمايرد  صرادا  پرداخت عدمنامه  گواهي آن، مانده باقي برا  و نموده برداشت قابل موجود 

نامره عردم    محرل محسروب و گرواهي    چک مزبوا نسبت به مبفغي که پرداخت نگرديده، بري 

 .پرداخت بانک دا اين مواد برا  داانده چک، جانشين اصل چک خواهد بود
 

 هاي برگشتي نحوه رفع سوءاثر از سوابق چک: فصل هفتم

 :پذيرد به يکي از طرق زير صوا  مي برگشتي ها  چک سوابق از سوءاثرنحوه اف   - 51 ماده

 از پرس  و واايرز  خرود  جاا  حساب به اا  موجود  کسر مبفغ مشتر  :تأمين موجودي -51-5

سرابقه چرک    از سروءاثر  افر   به نسبت بانک چک، نف  ذ  توسط مزبوا مبفغ دايافت

 نمايد؛ مي اقدام (اين دستواالعمل 9-2مطابق بند )برگشتي 

و بانک دا قبرال آن   ااائه بانک به برگشتي اا چک الشهمشتر  : چک برگشتي الشه ارائه -51-0

 نمايد؛ به و  اسيد تحويل مي

ااايره الشره چرک     امکران  دا صوا  عدم: نفع چک به بانک نامه محضري ذي ارايه رضايت -51-9

نفر    برگشتي به بانک بنا به داليفي نظير مفقود شدن، به سرقت افرتن و سروختن، ذ   

، (نامه عدم پرداخت وجه چک بره نرام او صرادا شرده اسرت      شتصي که گواهي)چک 

تواند با حضوا دا دفترخانه اسناد اسمي، ضمن اذعان به عردم واگرذاا  چرک بره      مي
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دا اين صوا ، بانرک برا دايافرت    . تر  اعالم نمايدثال ، اضايت خود اا نسبت به مش

 112.نمايد اثر از چک موادنظر اقدام مي نامه مزبوا، نسبت به اف  سوء اضايت

تواند با ااايره   نف  چک، شتص حقوقي دولتي و يا نهاد عمومي غيردولتي باشد، مي چه ذ  چنان: تبصره

نامه مزبوا، نسبت به افر    ت اضايتدايافنامه اسمي، اضايت خود اا اعالم نموده و بانک با 

 119.نمايد اثر از چک موادنظر اقدام مي سوء

 چک الشه ااائه چنانچه :ماه 04 مدت به آن نمودن مسدود و جاري حساب به چک مبلغ واريز -51-4

کره   ، مشرروط بره آن  نباشرد پرذير   امکران  بانرک  بره  نف  ذ  محضر  نامه اضايت يا و

، باشرد  نشرده  مسردود  قضرايي  مراج  توسط و مفتوح شعبه نزد مشتر  جاا  حساب

جراا  خرود، داخواسرت       بره حسراب  موجود  کسر معادلتواند با واايز  مشتر  مي

 تکفير   تعيين زمان تا ابط ذ  برگشتي چک پرداخت برا  اا مزبوامسدود شدن وجه 

 به نسبت بانک سپس و ااائه بانک به ماه، 22 مد  به حداکثر يا و برگشتي چک قطعي

 .نمايرد  مي اقدام( اين دستواالعمل 9-2مطابق بند ) برگشتي چکسابقه  از سوءاثر اف 

 به اا چک وجه تأمين ا  نامه طي کاا ، اوزپنج  ظرف است موظ  بانک شرايط اين دا

 مراجعره  برا  نامه عدم پرداخت به نام و  صادا شده است، شتصي که گواهي اطالع

 برساند؛ چک، وجه دايافت و بانک به

 ارائه حکم قضايي مبني بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتي؛ -51-1

سرامانه اطالعراتي    دا موجرود  برگشرتي  ها  چک تمامي به ،بند اين دا مذکوا مقراا  ا تبصره

 .يابد مي تسر  مرکز  بانک

اساناد رسامي   نامه اجاراي مفااد    آيين" 519دالح موضوع ماده  جع ثبتي ذينامه از مر  ارايه -51-1

با ذکر مشخصات )مبني بر اجراي چک  "االجرا و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرايي الزم

 116.اثر از آن و لزوم رفع سوء( ادلي چک

                                                 
 .شواا  پول و اعتباا 22/2/1999صواتجفسه مواخ صد و هشتاد و دومين  هزاا و يک از يک 9شده بر اساس بند  اصالح -112

 .شواا  پول و اعتباا 22/2/1999صد و هشتاد و دومين صواتجفسه مواخ  هزاا و يک از يک 9شده بر اساس بند  اصالح -119

 .شواا  پول و اعتباا 22/2/1999خ صد و هشتاد و دومين صواتجفسه موا هزاا و يک از يک 9شده بر اساس بند  اصالح -116
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 ترأمين کاا  پس از برگشت خوادن چک، اقدام بره   اوز ده مد  ظرفمشتر   که صواتي دا - 53 ماده

ننمايرد،   چرک  نف  محضر  از ذ  نامه اضايت يا جاا  يا ااائه الشه چک کسر  موجود  حساب

سرامانه   بره  پرداخرت  عردم  نامره  گرواهي  بره  مربوط اطالعا است اقدام به ااسال  موظ  بانک

 .نمايدمرکز   بانکاطالعاتي 

 برگشرتي  هرا   چک سوابق از و  آگاهياست بنا به داخواست مشتر  و به منظوا   کفم بانک - 02 ماده

 هرا   چرک  مشتصا  و تعداد کامل صوا  ااائه بهاقدام  ،مرکز  بانکخود دا سامانه اطالعاتي 

 .دو  نماي برگشتي
 

 جاري موارد خاص در برداشت و انتقال از حساب: فصل هشتم

. باشرد  پرذير نمري   يک از ابزااها  پرداخت امکان با هيچ” جاري موقت حساب“ برداشت و انتقال از - 05ماده 

ثبت شرکت و ااائه اوزنامه اسمي حاکي از ثبت شرکت، بانک موظر  بره پرداخرت    پس از 

جاا  موقرت   وجوه حساب مزبوا به صاحبان امضا  مجاز شرکت ثبت شده و بستن حساب

 .باشد مي

 مراده  مفاد اعايت با نويسان پذيره و مؤسسين به وجوه استرداد شرکت، ثبت عدم صوا  دا ا تبصره

 .است پذير امکان تجاا  قانون اصالحي اليحه 19

 و ذيل شرايط تمامي تحقق صوا  دا صرفاً” عمومي چک“ از استفاده با جاا  حساب از برداشت - 00 ماده

 :است مجاز حداکثر به تعداد يک دفعه دا طول مد  يک سال

 برداشرت  ابزااهرا   ديگر از استفاده و باشد نداشته همراه اا خود چک دسته مشتر ، -00-5

 نباشد؛ پذير امکان نيز مجاز

 باشد؛ نداشته وجود جاا  حساب از برداشت جهت قانوني من  -00-0

 صروا   بره  و و  وکيرل  يرا  مشرتر   توسط صرفاً جاا  حساب از برداشت تقاضا  -00-9

 شود؛ ااائه حضوا 

 شود؛ انجام مربوط مقراا  چااچوب دا و دقيق طوا به مشتر  شناسايي -00-4

 مقرراا   و قروانين  موجرب  بره  جاا  حساب از انتقال و برداشت اضطراا ، و قهر  موااد دا - 09 ماده

 .شود مي انجام موضوعه
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 جاري الرعايه در قرارداد حساب م نکات الز: فصل نهم

 :برگيرد دا اا زير موااد حداقل، بايد جاا  حساب قرااداد  – 04 ماده

 ضرروا   اطالعا  نمودن  هنگام  به داخصوص حساب صاحبان/صاحب ها  مسئوليت -04-5

 تغييرر  ماننرد  هرا  آن/ و بره ي دسترس و کافي شناسايي برا  الزم اطالعا  جمفه از)

 ؛(تففن شمااه و نشاني

پايگراه اطالعرا  جمعيتري    )موجود دا سازمان ثبت احوال کشروا  مشتر ،  پستيآداس و کد ا  تبصره

 و مکاتبرا   هرا،  ابالغيه ااسال برا  بانک مالکيا سازمان ثبت اسناد و امالک کشوا،  (کشوا

 .بود خواهدچک  پرداخت عدمنامه  گواهي نيز

 دايافتي چک  دسته از نگهداا  و حفظ قبال دا حساب صاحبان/صاحب ها  مسئوليت -04-0

 صاحبان/صاحب عهده  به آن، افتن سرقت به يا شدن مفقود صوا  دا که اقداماتي و

 باشد؛ يم ها آن/و  وکيل يا و حساب

 ؛اين دستواالعمل 16الي  19، منداج دا مواد چک دسته صدوا برا  الزم شرايط -04-9

 چرااچوب  دا) آن داانرده  شناسرايي  و چرک  اصرالت  تشتيص مواد دا بانک وظاي  -04-4

 ؛چک وجه پرداخت هنگام ،(جاا  مقراا 

. باشرد  جراا  مري   مفزم به پرداخت وجه چک، حداکثر تا ميزان موجود  حساب بانک -04-1

دا  مشتر  به موجب اين قرااداد بانک اا موظ  نمرود، دا صروا  نبرود وجره کرافي     

بره  )هرا  و    برداشت مشتر  دا سراير حسراب   جاا  و ، از موجود  قابل  حساب

از سرپرده جراا     به ترتيرب اولويرت  ( ها  مشترک با ساير اشتاص استثنا  حساب

مرد  و   گرذاا  کوتراه   انرداز، سررمايه   الحسرنه پرس   ، قرض(برا  اشتاص حقوقي)

گذاا  بفندمد ، دا همان بانک برداشت و نسبت به تأمين وجه مواد نياز برا   سرمايه

 .پرداخت تمامي مبفغ چک و دا صوا  عدم کفايت، قسمتي از وجه آن، اقدام نمايد

قابرل   موجرود   از اسرت  موظر   بانک ،مشترک جاا  حساب دا کافي وجه نبوددا صوا   ا  5تبصره 

مطابق برا مفراد قررااداد    )ها  شتصي هر يک از صاحبان حساب مشترک  برداشت حساب
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 دا( که دا قرااداد اشااه نشده باشد بره صروا  متناصرفاً    جاا  مشترک و دا صواتي حساب

 .نمايد اقدام چک مبفغ پرداخت برا  نياز مواد وجه تأمين به نسبت و برداشت بانک همان

 .ا  از مشتر  اخذ نمايد تواند بابت ااائه خدما  موضوع اين بند، کاامزد جداگانه بانک ميا  0تبصره 

شرايط ذکر شده دا فصل ششم اين دستواالعمل کره بره موجرب آن بانرک بايرد از       -04-1

 ؛تمامي وجه چک خودداا  نمايد/ داخت بتشي از رپ

 ايرن  6-26، دا چرااچوب بنرد   مرکرز   بانککه  مبني بر اين مشتر اخذ اضايت از  -04-7

اين  9-2مطابق بند )مربوط به سابقه چک برگشتي  اطالعا دستواالعمل، مجاز است 

 اا اعتراضي هرگونه حق مشتر  و دهد قراا ديگران اختياا دا اا  مشتر (دستواالعمل

 کند؛ دا اين خصوص از خود سفب مي

 بسرتن  همچنين و نمودن غيرفعال حساب، موجود  تمامي/از بتشي انسداد شرايط -04-1

 حساب؛

 برداشرت،  دا خاص موااد جاا ، حساب از انتقال و برداشت چگونگي بر ناظر شرايط -04-3

 برين  حسراب  موجرود   تقسريم  و بسرتن  ، مشترک جاا  حساب از انتقال و برداشت

، فرو   قضرايي،  مراجر  دستوا  موجب به حساب شدن مسدود داصوا  آن صاحبان

 ها؛ آن از يک هريا واشکستگي  حجر

 است افراد  يا فرد هويتي اطالعا  افشا  به مجاز بانک آن، موجب به که شرايطي -04-52

 اند؛ نموده ظهرنويسي اا چک که

 ااز ؛ جاا  حساب بر حاکم خاص مقراا  تبيين -04-55

 آن؛ زماني مقاط  و مشتر  برا  حساب  صوا  ااسال يا ااائه شيوه -04-50

 حساب؛ صوا  دا موجود احتمالي ها  مغاير  اف  نحوه -04-59

تغييررا  اعضرا  هيرأ  مرديره و      خصوص دا بانک به مشتر  اساني اطالع شيوه -04-54

 حردود  دا تغييرر  هرگونه اعمال نيز و وکيل استعفا  يا عزلصاحبان امضا  مجاز و يا 

 و ؛ اختيااا 

 بره  وجروه  انتقرال  دا بانرک  اشتباه هرگونه صوا  دا مشتر  به اساني اطالع نحوه -04-51

 ، که دا هر صوا  کمتر از سه اوز کاا  نتواهد بود،زماني مهفت تعيين و و  حساب
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 اسرتنکاف  صروا   دا مزبروا  وجروه  اسرترداد  شيوه همچنين و وجوه اين تأديه برا 

 آن؛ تأديه از مشتر 

مانرده   بازپرداخرت  بانرک،  انحرالل  يا واشکستگي صوا  دا که موضوع  اين تبيين -04-51

 بود؛ خواهد ها سپرده ضمانت صندوق مقراا  با مطابقجاا  مشتر   حساب

 آن؛  از پس ها  اصالحيه و چک صدوا قانون مفاد از متقاضي آگاهي ضروا  -04-57

ها  دا گردش دا صواتي که مشتر  اقدام به بستن  مسئوليت مشتر  دا قبال چک -04-51

 جاا  خود نمايد؛ حساب

 .نمايد مي تبعيت زمان آن جاا  مقراا  و قوانين از زمان هر دا منعقده، قرااداد -04-53
 

 جاري و نکات مربوط به آن نحوه بستن حساب: فصل دهم

 :نمايد جاا  مشتر  اقدام  مفزم است دا موااد ذيل نسبت به بستن حساب بانک – 01 ماده

 قانون صدوا چک؛ 21تحقق مفاد ماده  -01-5

 .جاا  مبني بر بستن حساب و  وکيل يا مشتر  مکتوب داخواست دايافت -01-0

 .باشد ها  دا گردش مشتر  بر عهده و  مي ناشي از وجود چک مسئوليتتبصره ا 

 مبرالغ ، و  داخواسرت  بره  بنرا موظ  است  بانک ،مشتر  جاا  حسابدا صوا  بسته شدن  - 01ماده

 .نمايد واايزدا همان بانک  ديگر  شده معرفي  حساب به اا حساب اين به واايز  احتمالي
 

 جاري ساير الزامات ناظر بر حساب: فصل يازدهم

 :نمايد اعايت جاا  حساب خصوص دا اا ذيل الزاما  است موظ  بانک - 07 ماده

 بانرک  متوجه جاا  حساب ناحيه از است ممکن که متاطراتي مؤثر مديريت منظوا   به -07-5

 پولشرويي،  برا  مبراازه  نامره  آيرين  و قرانون  دا مذکوا الزاما  استمکف   بانک شود،

 و مدت نامه آئين“ به مربوط موااد همچنين و آن با مرتبط ها  بتشنامه و ها دستواالعمل

 دقيرق  طروا  بره  اا ”ريسک مديريت“ و ”ها بانک دفاتر و اسناد بازرگاني، اوراق نگاهداري طرز

 د؛نماي اعايت
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 بره  جراا   متصد  افتتاح حسراب  حضوا دا بايد امضاء نمونه کاا  و قرااداد شرايط -07-0

 ؛شود اسانده و  وکيل يا متقاضي امضا 

 از مشرتر ،  حساب به وجوه واايز خصوص دا بانک اشتباه عمفکرد از ناشي خسااا  -07-9

 احتساب با مدني، داداسي آيين قانون مطابق و ، به واقعي ابال  هنگام تا واايز زمان

 باشد؛ مي بانک متوجه وجوه، برگشت برا  ابالغيه متن دا مقرا مهفت

 نامره  گرواهي  صردوا  حسراب،  انسرداد  عمرومي،  چرک  و چرک  دسرته  صدوا کاامزد -07-4

 بره ايرن دسرتواالعمل،    5-22بنرد   2و موضوع تبصره  سوءاثر اف ، چک پرداخت عدم

 شود؛ از سو  بانک مرکز  تعيين مي صاداه مقراا  موجب

 برسد؛ مرکز  بانک تصويب به بايد جاا  حساب از برداشت ابزااها  ساير -07-1

 برگشرتي ک چر  اطالعا  ثبت برا موظ  به استقراا سامانه اطالعاتي  مرکز  بانک -07-1

 اا برگشرتي   چرک  پرداخرت  عردم  نامه گواهي اطالعا  که است مفزم بانک و دباش مي

 کند؛ ااسال فوقسامانه اطالعاتي  به مرکز ، بانک توسط شده اعالم ضوابط با مطابق

دا صوا  صدوا گواهينامه عدم پرداخت برا  اشتاص حقوقي، بانک موظ  است عالوه برر  ا تبصره  

به سامانه اطالعاتي بانک مرکز ، اطالعا  مربوط ااسال اطالعا  مربوط به شتص حقوقي 

 .کنندگان چک برگشتي اا نيز به سامانه مذکوا ااسال نمايد به امضاء

 دسرتواالعمل،  ايرن  شردن  االجررا  الزم تراايخ  از سرال  يک مد  ظرف مرکز  بانک -07-7

 برگشرتي  چرک سرابقه   خصوص دا همگاني استعالم نظام برقراا نامه اجرايي  شيوه

اجرا  اين نظام  برا  موادنياز ترتيبا تدوين و  اا (اين دستواالعمل 9-2بند  مطابق)

 ؛سازد مي فراهماا 

 برا  حداکثر و بانک هر مديره هيأ  توسط جاا  حساب افتتاح برا  موجود  حداقل -07-1

 گردد؛ مي تعيين باا، يک سال دو هر

 دا پولشرويي  برا  مبراازه  مقرراا   اعايرت  بره  مفرزم ، چک وجه پرداخت هنگام  بانک -07-3

باشد و بايد شمااه مفري، شناسره مفري يرا      راز هويت ااائه دهنده چک مياح خصوص

ها  اطالعاتي خود ثبرت   شمااه اختصاصي اتباع خااجي ااائه دهنده چک اا دا سامانه

 نمايد؛
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 شرتص  هرر  بررا  ايالي  جاا  حساب يک از بيش نگهداا  و افتتاح به مجاز بانک -07-52

 باشد؛ نمي حقيقي

 هرا   حسراب  تمامي دستواالعمل، اين شدن االجراء الزم از سال يک ظرف است موظ  بانک ا تبصره

 تکفي  تعيين زمان تا مشتر ، به مکتوب اطالع از پس و شناسايي اا بند اين موضوع جاا 

 جراا   هرا   حسراب  بره  جديد چک دسته اعطا  از اول مرحفه دا مازاد، جاا  ها  حساب

 .نمايد اقدام مازاد جاا  ها  حساب انسداد به نسبت بعد، مرحفه دا و کرده خودداا  مازاد،

 صروا   دا و باشرد  مري  بانرک  هرر  دا خود مازاد جاا  ها  حساب تعيين به موظ  مشتر 

 هرا   حسراب  تعيين به اقدام اأساً است مکف  بانک تبصره، اين مقراا  انجام از استنکاف

 .نمايد مشتر  مازاد جاا 

 ايجراد  و طراحي به نسبت دستواالعمل، اين مفاد اعايت منظوا به است موظ  بانک -07-55

 .نمايد اقدام الزم داخفي ها  کنترل

 بره  چرک  دسرته  ااائه هنگام بايد بانک، دستواالعمل اين شدنء االجرا الزم تاايخ از -07-50

جديد منعقد و يرا بره   سانده و قرااداد ا و  اطالع به اا، مفاد اين دستواالعمل مشتر 

 انعقراد  پرذيرش  دا مشرتر   اسرتنکاف  صروا   دا .قرااداد قبفي الحاقيه منضم نمايد

 .کند خودداا  مشتر  به چک دسته اعطا  از است موظ  بانک جديد، قرااداد

االجررا شردن ايرن دسرتواالعمل،      پرس از الزم  ماه ششها موظفند ظرف مد   بانک -07-59

خود اا به طوا کامرل غيرفعرال نماينرد و صررفاً     ( سنتي)ها  جاا  غيرمتمرکز  حساب

 .ها  جاا  متمرکز مواد استفاده مشتريان قراا گيرد حساب
 

 حداقل الزامات ناظر بر طراحي چک توسط بانک: فصل دوازدهم

 :باشد نکا  زير الزامي مي تاعاي، چک ها  برگه طراحيدا  – 01ماده 

 چک؛ برگه او  بر «چک» کفمه قيد -01-5

 صدوا؛ تاايخ داج برا  چک برگه او  بر محفي گرفتن دانظر -01-0

 عفيه؛ محال بانک نام داج -01-9

 شعبه؛ کد و عفيه محال بانک شعبه نام داج -01-4
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 چک؛ برگه سريال شمااهداج  -01-1

 ؛(حروف به) چک مبفغ داج جهت چک برگه او  بر محفي گرفتن دانظر -01-1

 ؛(عدد به) چک مبفغ داج جهت چک برگه او  بر محفي گرفتن دانظر -01-7

بر او  برگه  ”...............        ................ وجه دا“ عباا  داج -01-1

 ؛چک

 ؛”کرد حواله به“ عباا  داج -01-3

 ؛(شبا) ايران بانکي حساب هناسش و حساب شمااه داج -01-52

 حقيقي؛ شتص برا  مفي  شمااه و خانوادگي نام و نام داج -01-55

 حقوقي؛ شتص برا  مفي  شناسه و نام داج -01-50

 ؛“وي وکيل يا مشتري امضاي”داج عباا   -01-59

 .چک برگه هر مالياتي تمبر نقش -01-54

 ظررف  که بود خواهدا   نامه شيوه با مطابق ها، چک فني مشتصا  و فوق موااد طراحي نحوه ا تبصره

 .اسد مي مرکز  بانک عامل هيأ  تصويب به دستواالعمل اين ابال  از ماه سه
 

 هاي انتظامي ها و مجازات محروميت: فصل سيزدهم

 مشرمول  تتفر ،  صروا   دا و بروده  دسرتواالعمل  ايرن  مفراد  کامرل  اعايرت  بره  موظ  بانک - 03 ماده

دا هرر صروا     .گرردد  انون پرولي و برانکي کشروا مري    ق 22 ماده موضوع انتظامي ها  مجازا 

 .مسئوليت عدم اعايت يا تتطي از مقراا  اين دستواالعمل با هيأ  مديره هر بانک است
 

 ساير موارد: فصل چهاردهم

مراه   االجرا شدن اين دسرتواالعمل، هرر شرش    سال پس از الزم طي يک هستند موظ  ها بانک - 92 ماده

طوا مشروح به بانک مرکز  ااسال  باا، گزااش عمفکرد خود دا اجرا  اين دستواالعمل اا به يک

 گزااش دستواالعمل، اين شدن االجرا الزم از پس سال يک است موظ  نيز مرکز  بانک. نمايند

 .دهد ااائه اعتباا و پول شواا  به اا ستواالعملد اين اجرا  دا ها بانک عمفکرد

 به شمااه مفي
 به شناسه مفي

 به شمااه اختصاصي اتباع خااجي
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 ذيرل  هرا   بتشرنامه  جمفه از آن با مغاير مقراا  دستواالعمل، ايناالجراء شدن  الزم تاايخ از - 95 ماده

 :گردد مي اعالم منسوخ

 21/17/1961 مواخ 9292/نب شمااه بتشنامه -1

 22/9/1969 مواخ 1796/99 شمااه بتشنامه -2

 26/9/1969مواخ  9291 شمااه بتشنامه -9

 29/9/1969مواخ  2777/طب شمااه بتشنامه -2

 12/2/1962مواخ  2927/نت شمااه بتشنامه -9

 12/12/1966مواخ  9799 شمااه بتشنامه -6

 97/2/1969مواخ  2672 شمااه بتشنامه -6

 19/6/1969مواخ  2796 شمااه بتشنامه -2

 21/11/1966مواخ  2629 شمااه بتشنامه -9

 97/11/1969مواخ  9929 شمااه بتشنامه -17

 19/9/1969مواخ  1791/99 شمااه بتشنامه -11

 29/9/1962مواخ  1619/99 شمااه بتشنامه -12

 1/9/1962مواخ  1677/99 شمااه بتشنامه -19

 9/12/1967مواخ  1299/99 شمااه بتشنامه -12

 6/12/1962مواخ  2672/نب شمااه بتشنامه -19

 1966/ 19/9مواخ 1929/نب مااهش بتشنامه -16

 16/6/1969مواخ  29/ 9126 شمااه بتشنامه -16

 29/2/1922مواخ  299/نب شمااه بتشنامه -12

 9/2/1922مواخ  229/نب شمااه بتشنامه -19

 2/9/1929مواخ  2616/نب شمااه بتشنامه -27

 22/2/1922مواخ  679/طب شمااه بتشنامه -21

 6/11/1927مواخ  2229/طب شمااه بتشنامه -22

 11/9/1922مواخ  999/طب شمااه بتشنامه -29
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 ها  جديد سود تسهيال  ابال  نرخ ;12/72/1999مواخ  116999/99بتشنامه شمااه 

 با سالم،

اساند شواا  پول و اعتبراا دا يکهرزاا و دويسرت و بيسرتمين      وسيفه به استحضاا مي احتراماً؛ بدين

ضمن تأييد و حمايت کامل از اقداما  و تدابير بانک مرکز  دا فرراهم نمرودن و   ، 1999/ 2/ 2جفسه مواخ 

ها  سود بانکي همسو و متناسب با اقتضائا  اقتصاد کالن و به ويژه نررخ   تمهيد شرايط برا  کاهش نرخ

الحسراب   ها  سود عفري  توام و استقبال از تفاهم و توافق اخير شبکه بانکي کشوا دا خصوص تعديل نرخ

داا  گرذاا  مرد    هرا  سررمايه   داصد بررا  سرپرده   19تأييد و تصويب نرخ حداکثر ها  بانکي و  دهسپر

 :مقرا نمود ساله  يک

ها و مؤسسات اعتباري و همچنين نرخ سود ماورد انتظاار    نرخ سود تسهيالت عقود غيرمشارکتي بانک"

 51مشاتري، حاداکثر معاادل    عقود مشارکتي قابل درج در قرارداد ميان بانک يا مؤسسات اعتباري و 

گذاري معاادل   همچنين نرخ سود تسهيالت بانک کشاورزي براي تسهيالت سرمايه .شود دردد تعيين مي

 ".دردد تعيين شد 51دردد و براي ساير تسهيالت معادل  51

االجررا اسرت، خواهشرمند اسرت      الزم 1999/ 2/ 16که مصوبه ياد شده از تراايخ   ضمن تأکيد بر اين

مؤسسه اعتباا  غيربانکي ابرال   / ابط آن بانک مايند مراتب به قيد تسري  به تمامي واحدها  ذ دستوا فر

ا  از  همچنين مقتضي است ترتيبي اتتاذ شود ترا نسرته  . و بر حسن اجرا  آن تأکيد و نظاا  دقيق شود

اين بانک ااسرال   يمديريت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتبارابط، به  بتشنامه ابالغي به واحدها  ذ 

 .گردد

 

 

 

 

  

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 آبادي حميدرضا غني نژاد عبدالمهدي ارجمند

20-9051 9151 
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دستواالعمل اجرايي ناظر بر تأسيس، "ابال  اصالح  ;26/72/1999مواخ  122669/99بتشنامه شمااه 

فعاليت، نظاا  و انحالل واحدها  بانکي برون مرز  دا مناطق آزاد تجاا  صنعتي جمهوا  اسالمي 

 "ايران

 با سالم،

دستورالعمل اجراي ي  »، موضوع ابال  1992/ 9/ 12مواخ  92/ 126222احتراماً؛ پيرو بتشنامه شمااه 

آزاد تج اري ن نعتي جمه وري     من اطق  و انحالل واحدهاي بانکي برون مرزي در ناظر بر تأسيس، فعاليت، نظارت

هزاا و  اساند؛ شواا  پول و اعتباا دا يک وسيفه به استحضاا مي به شبکه بانکي کشوا، بدين« اسالمي ايران

معتبرر،  هرايي   فعاليت بانکبا اويکرد تمهيد شرايط حضوا و ، 1999/ 2/ 2مواخ دويست و بيستمين جفسه 

کره قرادا بره    مرز  دا مناطق آزاد  ا  انجام عمفيا  بانکداا  برونبرخواداا از سرمايه مکفي و توانمند بر

ظرفيرت اعتبراا  و   دااا  ها، تضمين ثبرا  و پايرداا  و    ها  احتمالي وااده، پوشش ايسک جبران زيان

مرزي در من اطق آزاد از   حداقل سرمايه مورد نياز براي تأسيس بانک برون، مقرا نمود؛ دنباشکافي  دهي تسهيال 

انج ام عملي ات ب انکي     مقرا گرديد؛ دا همين ااستا،همچنين . ميليون يورو افزايش يابد 151يون يورو به ميل 25

مرزي از طريق يک واحد مستقل نرفاً معطوف به تأسيس بانک باش د و ايج اد مؤسس ه اعتب اري ايرب انکي در       برون

 .خصوص چنين عملياتي منتفي شود

با عنايت به مراتب مذکوا، به پيوست يک نسته از اصالحيه دستواالعمل ياد شده جهرت استحضراا   

 .شود ايفاد مي

 

 

 

  

 مبارزه با پولشوييمديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 آبادي حميدرضا غني نژاد عبدالمهدي ارجمند

20-9051 9151 
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مرزي در مناطق آزاد  انحالل واحدهاي بانکي برون فعاليت، نظارت و دستورالعمل اجرايي ناظر بر تأسيس،»

 «تجاري دنعتي جمهوري اسالمي ايران

 

 جمهروا   صرنعتي  تجراا   آزاد منراطق  ادااه چگرونگي شواا  پول و اعتباا دا چااچوب قانون 

 اجرايري نامره   آيرين  99مراده   به استنادپس از آن و  ها  اصالحيهو  1962ايران مصوب سال  اسالمي

هيرأ    1962مصوب سال ايران  اسالمي جمهوا  صنعتي تجاا  آزاد مناطقعمفيا  پولي و بانکي دا 

فعاليت، نظاارت و انحاالل     دستورالعمل اجرايي ناظر بر تأسيس، » ،وزيران و اصالحا  و الحاقا  بعد  آن

کره از ايرن پرس بره     اا  « مرزي در مناطق آزاد تجاري دنعتي جمهوري اسالمي ايران واحدهاي بانکي برون

 :ه شرح ذيل تصويب نمودشود، ب العمل ناميده مي اختصاا دستوا

 

 اول ا تعاريف فصل

 :اوند ها  مربوط بکاا مي دا اين دستواالعمل، عناوين ذيل به جا  عباا  -5 ماده

 ؛ايران اسالمي جمهوا  مرکز  بانک :مرکزي بانک -5-5

 ؛ايران اسالمي جمهوا  صنعتي تجاا  آزاد مناطق از هر يک سازمان :سازمان -5-0

 ؛ايران اسالمي جمهوا  صنعتي تجاا  آزاد مناطق از يک هر :منطقه -5-9

 دبيرخانه شواايعالي مناطق آزاد تجاا ، صنعتي و ويژه اقتصاد ؛ : دبيرخانه -5-4

و دا خااج از ايرران تأسريس شرده    که مؤسسه اعتباا  غيربانکي  بانک يا :مؤسسه اعتباري خارجي -5-1

تحت نظاا  مرج  نظاا  بانکي کشوا متبوع خويش به عمفيا  بانکي اشرتغال دااد و متقاضري ايجراد    

 . باشد مرز  دا منطقه مي واحد بانکي برون

 .باشد مرز  مي مرز  و شعبه برون برون بانکمشتمل بر : مرزي واحد بانکي برون -5-1

دا چااچوب اين و شده  أسيسمنطقه تاست که با مجوز بانک مرکز  دا  بانکي: مرزي بانک برون  -5-7

 .اشتغال دااد مرز  دستواالعمل به بانکداا  برون

و دا  خااجي است که با مجوز بانرک مرکرز    مؤسسه اعتباا  عمفياتي از واحد :مرزي برون شعبه -5-1

 . دا منطقه اشتغال دااد مرز  بانکداا  برون بهچااچوب اين دستواالعمل 

 پولي غير از ايال ايران؛ با اًمنحصر بانکي عمفيا  انجام :مرزي برون بانکداري  -5-3
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مررز    مقام مديرعامل بانک برون مديرعامل و قائممديره،عضو هيأ  مشتمل بر  :سمت مديريتي -5-52

 .باشد مرز  مي معاون اييس شعبه برون و اييس و 

 ايرران اتباع ايراني که دا قفمرو تحت حاکميت جمهروا  اسرالمي    -ال  :مشتمل بر: اشخاص مقيم -5-55

اشتاص حقوقي که دا  -ج. باشند اتباع غيرايراني که دااا  پروانه اقامت دا ايران مي -ب. سکونت دااند

 .باشد   ايران به ثبت اسيده

 .اند اشتاص حقوقي که دا خااج از ايران به ثبت اسيده :اشخاص حقوقي خارجي -5-50

مررز  دا   شرعبه بررون   وجوهي که مؤسسه اعتباا  خااجي برا  شروع فعاليرت : سرمايه اعطايي -5-59

 .نمايد داده و پرداخت ميبه آن تتصيص به عنوان سرمايه منطقه، 

 مقام مسئول ناظر بر مؤسسا  اعتباا  دا کشوا متبوع مؤسسه اعتباا  خااجي؛ :مرجع نظارتي -5-54

 

 مرزي  شرايط ايجاد واحد بانکي برون دوم ا فصل

منوط به تسفيم تقاضا به دا منطقه مرز   و اشتغال به بانکداا  برون مرز  واحد بانکي برونايجاد  -0 ماده

سازمان توسط متقاضي، موافقت سازمان با آن تقاضا و صدوا مجوز توسط بانک مرکز  و ثبت واحد بانکي 

 .باشد مزبوا دا منطقه مي

د بود که مرز  توسط بانک مرکز  قابل اسيدگي خواه واحد بانکي برون يي دا خصوصتقاضاها  صرفاً -9 ماده

 .طريق دبيرخانه به بانک مرکز  ااايه شودبه پيشنهاد سازمان و از 

پذير  بانام امکان سهام مرز  دا منطقه دا قالب شرکت سهامي عام يا خاص با تأسيس بانک برون -4 ماده

 .باشد مي

مرز  و هرگونه تغييرا  بعد  آن بايد پس از پيشنهاد سازمان به تصويب  اساسنامه بانک برون -1 ماده

 .ول و اعتباا برسدشواا  پ

مرز   مرز  که دا منطقه به ثبت برسد و مرکز اصفي آن دا همان منطقه باشد، بانک برون بانک برون -1 ماده

 . شود ايراني محسوب مي

مرز  توسط اشتاص خااجي دا زمان تأسيس و يا فعاليرت آن موکرول بره     تمفک سهام بانک برون  -7 ماده

 .موافقت بانک مرکز  خواهد بود

مرز  توسط اشتاص، منوط به موافقت بانک مرکز ،  تمفک بيش از ده داصد سهام بانک برون -1 ماده

 . پذير است امکان
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 .پذير است مرز  دا منطقه، صرفاً توسط مؤسسه اعتباا  خااجي امکان ايجاد شعبه برون -3 ماده

 

 مرزي فصل سوم ا سرمايه مورد نياز براي ايجاد و فعاليت واحد بانکي برون

 زير شرح به منطقه دا مرز  و سرمايه اعطايي مواد نياز برا  ايجاد واحد بانکي برون سرمايه حداقل  -52 ماده

 :باشد مي

آن بره سراير    يرا معرادل   ٭يواو( 197.777.777)يکصد و پنجاه ميفيون  حداقل :بانک -52-5

  اازها  معتبر مواد قبول بانک مرکز ؛

معادل آن به سراير   يواو يا( 9.777.777)ميفيون  9حداقل  :خارجيمؤسسه اعتباري  شعبه -52-0

  اازها  معتبر مواد قبول بانک مرکز ؛

  .توسط بانک مرکز  منوط به تودي  کامل سرمايه به ااز نزد آن بانک خواهد بود صدوا مجوزا  5تبصره 

 پرذير  امکران  شرعبه  تعطيفري  زمران  دا فقرط  اعطايي سرمايه خروجمرز ،  دا مواد شعبه برونا 0  تبصره

 .باشد مي

مرز  بنا به تشتيص بانک مرکز  قابل تجديدنظر  شده واحد بانکي برون حداقل سرمايه تعيينا 9  تبصره

نامه اجرايي  شده دا آيين مرز  نبايد از ااقام تعيين دا هر حال، حداقل سرمايه واحد بانکي برون. خواهد بود

هيرأ    79/79/1962عمفيا  پولي و بانکي دا مناطق آزاد تجاا  صنعتي جمهوا  اسالمي ايران مصوب 

 .وزيران، کمتر باشد

 

 مرزي  مقررات ناظر بر فعاليت واحد بانکي برون فصل چهارم ا

 و معرامال   بايرد  و باشد نمي ايران ايال به معامال  و عمفيا  انجام به مجاز مرز  برون بانکي واحد -55 ماده

 .دهد انجام خااجي ها  پول به اًمنحصر اا خود عمفيا 

هرا    مررز  دا چرااچوب اويره    ايجاد تسهيال  و اعتباا توسط واحد بانکي برون /اخذ سپرده و اعطا  -50 ماده

 . شود المففي انجام مي بانکداا  بين

 .باشد مرز  مجاز مي اخذ سپرده از اشتاص اعم از مقيم يا غيرمقيم توسط واحد بانکي برون  -59 ماده

                                                 
٭
 .شواا  پول و اعتباا 2/2/1999هزاا و دويست و بيستمين جفسه مواخ  از يک 2شده بر اساس بند  اصالح 
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تعفق به اشتاص مزبوا، ا  و از محل ااز م اخذ سپرده از اشتاص مقيم صرفاً به صوا  حواله ا  تبصره

 .پذير است امکان

 .باشد پذير  از اشتاص، پنجاه هزاا يواو يا معادل آن به ساير اازها  معتبر مي حداقل مبفغ سپرده  -54 ماده

افتتاح حساب سپرده جاا  يا هر گونه حساب مشابه که امکان برداشت از آن از طريق چرک فرراهم    -51 ماده

 . مرز  ممنوع است باشد، توسط واحد بانکي برون

مرز  مجاز  ايجاد تسهيال  و اعتباا به اشتاص اعم از مقيم و غيرمقيم توسط واحد بانکي برون/اعطا  -51 ماده

 . است

مرز  موظ  است شرح کامفي از زمينه فعاليت، محصوال  و خدما  برانکي قابرل    واحد بانکي برون  -57 ماده

بررا  عمروم    طروا شرفاف   ها و نظاير آن اا بره  ها  سود و کاامزدها، تضمين سپرده ااايه، بازاا هدف، نرخ

 .اساني نمايد اطالع

 .بردب کااه ب خود هموااه پس از نام اا "مرز  برون" عباا  است مکف  مرز  برون بانکي واحد  -51 ماده

المففي و دا چرااچوب   ها و استانداادها  بانکي بين تواند دا چااچوب اويه مرز  مي واحد بانکي برون  -53 ماده

 .نامه دايافتي خود به انواع عمفيا  و خدما  بانکي به ااز مبادا  وازد اساسنامه و اجازه

انرک مرکرز    اا به نوع ااز  کره ب ها  دايافتي  سپرده پنج داصد مرز  بايد معادل واحد بانکي برون  -02 ماده

  .نمايد  بانک تودي آن  نزد قانوني سپردهکند، به عنوان  تعيين مي

ها  قانوني تودي  شده به ااز،  بانک مرکز  مجاز است به تشتيص خود نسبت به سپرده ا  تبصره

 . مرز  پرداخت نمايد المففي به واحد بانکي برون سود ااز  متناسب با بازااها  بين

مرز  و همچنرين نررخ    ها، تسهيال  و کاامزد انواع خدما  بانکي واحد بانکي برون نرخ سود سپرده  -05 ماده

 .شود خريد و فروش ااز بر اساس شرايط عرضه و تقاضا دا بازاا، تعيين مي

 کشروا  از خرااج  و منراطق  ساير به منطقه هر از و منطقه به کشوا از خااج از اازها کفيه انتقال و نقل -00 ماده

 .است آزاد مرز  توسط واحد بانکي برون

مرز   توسط واحد بانکي برون بالعکس و کشوا نقاط ساير به منطقه از شکفي هر به ااز انتقال و نقل -09 ماده

 .بود خواهد کشوا ااز  و مقراا  ضوابط تاب 

 اسرالمي  جمهوا  مرکز  بانک اسمي مجوز با" عباا  خود تابفو  دا بايدمرز   برون بانکي واحد -04 ماده

 .نمايد داج اا نامه فعاليت خود اجازه تاايخ و شمااه ،خود ها  تمامي سربرگ دا و نموده ذکر اا "ايران

 .گردد مي تعيين سازمان توسطمرز   برون بانکي واحد کاا ساعت -01 ماده
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 مرزي نظارت بر واحد بانکي برون افصل پنجم 

و بانکي ناظر بر منراطق آزاد،   مرز  موظ  به اعايت تمامي قوانين و مقراا  پولي واحد بانکي برون -01 ماده

 مقرراا  صرادا   و قروانين  چرااچوب  دا که ها و دستواها  بانک مرکز  مفاد اساسنامه مصوب و بتشنامه

 .باشد مي شود، مي

برا بانرک    دستواالعمل و ساير قوانين و مقراا  پولي و بانکياز مفاد اين  تشتيص موااد تتف  -07 ماده

 .شود افتاا ميازجمفه اعمال موااد ذيل با متتففين مطابق قوانين و مقراا  . مرکز  است

 اخطاا کتبي؛ -07-5

دستوا کتبي برا  توق  و يا اف  موااد تتف  و انجام اقرداما  اصرالحي دا چرااچوب     -07-0

 برنامه زماني مواد تأييد بانک مرکز ؛

  نظر بانک مرکرز  و تهيره گرزااش    ها  مالي دا مقاط  زماني مواد دستوا تهيه صوا  -07-9

 حسابرسي؛

 تشديد الزاما  احتياطي؛ -07-4

 ؛مرز  واحد بانکي برونا  دااندگان سمت مديريتي دا  سفب صالحيت حرفه -07-1

بعضري از   دا انجرام مررز    واحرد برانکي بررون   يا ايجاد محدوديت برا  ممنوع کردن  -07-1

 ها و عمفيا  بانکي؛ فعاليت

برا  حصول اطمينان از حسن اجرا  اقداما  اصالحي ناظر مقيم مدير موقت يا انتصاب  -07-7

 مقرا از سو  بانک مرکز ؛

 نامه تأسيس؛ لغو اجازه -07-1

تواند برحسب ميزان اهميت تتف  و دفعا  تکراا، يک يا چند مواد از  بانک مرکز  ميا 5  تبصره

 .به مواد اجرا گذاادپس از طي مراحل قانوني اا  فوقاقداما  نظااتي 

فرد ، مرز  واحد بانکي بروندااندگان سمت مديريتي دا ا   وا  سفب صالحيت حرفهدا صا 0  تبصره

ادامه تصد  اين افراد دا حکم دخل و تصرف غيرقانوني دا وجوه و . گردد تفقي ميعزل شده  ابط ذ 

 .شود اموال عمومي محسوب مي
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واحد بانکي  توسط و تعيين مرکز  بانک نظر با ،مدير موقت يا ناظر مقيم مزايا  و حقوقا 9  تبصره

 .شد خواهد پرداخت مرز  برون

 تعيين مرکز  بانک توسط مقيم، ناظر و موقت مدير اختيااا  و ها مسئوليت و وظاي  حيطها 4  تبصره

 .شد خواهد

شود، از تاايخ الغاء اجازه تأسيس،  غو ميآن لنامه تأسيس  اجازهکه مرز   برونواحد بانکي ا  1  تبصره

 .نمايد طبق دستوا بانک مرکز  عمل مي. تا خاتمه تصفيه و آگهي آن منحل شده و

 

 ساير -فصل ششم 

خصروص  مرز  دا موااد  که دا اين دستواالعمل ذکر نشده است از جمفه دا  واحد بانکي برون -01 ماده

 ادااه چگونگي قانونتاب  قوانين و مقراا  جاا  از جمفه  ،انحالل، واشکستگي و تصفيهمقوالتي چون 

پولي و بانکي کشروا، قرانون تجراا ، قرانون      قانون ايران، اسالمي جمهوا  صنعتي تجاا  آزاد مناطق

اجرايي عمفيا   نامه آيينساله توسعه جمهوا  اسالمي ايران،  پنج ها  مباازه با پولشويي، قانون برنامه

يس و ادااه نامره نحروه تأسر    ايرران، آيرين   اسرالمي  جمهوا  صنعتي تجاا  آزاد پولي و بانکي دا مناطق

ها   مؤسسا  اعتباا  غيردولتي، دستواالعمل اجرايي نحوه تأسيس، فعاليت، نظاا  و تعطيفي شعب بانک

کفيره  . باشرد  ساير قوانين و مقراا  مربوط و همچنين اساسنامه مصروب خرود مري   خااجي دا ايران و 

غاير با اين دستواالعمل، از مرز  م ن ناظر بر بانکداا  بروشواا  پول و اعتباا مقراا  و مصوبا  قبفي 

 .شود األثر مي تاايخ اجرا  اين دستواالعمل مفغي

 

مرزي  فعاليت، نظارت و انحالل واحدهاي بانکي برون دستورالعمل اجرايي ناظر بر تأسيس، ادالحيه "

هرزاا و   يرک تبصرره دا   17مراده و   22دا  "در مناطق آزاد تجاري دنعتي جمهوري اسالمي ايران

تصويب شد و از تراايخ ابرال ،    شواا  پول و اعتباا 2/2/1999دويست و بيستمين جفسه مواخ 

 .االجرا است الزم
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و  يداخف  ها ستميابال  ترجمه مقراا  مربوط به س ;72/79/1999مواخ  199277/99بتشنامه شمااه 

 هيها دا کشوا ترک بانک يکنترل داخف

 باسالم؛

بانکي دا کناا آثاا و پيامدها  مثبتي کره داشرته و دااد بره     نظام د، ننه که مستحضرگو همان احتراماً،

نگراهي بره   . ثباتي و نهايتراً برروز بحرران قرراا دااد     داليل متعدد دا معرض انواع متتف  ايسک، وقوع بي

  ضرروا  اتتراذ اويکردهرا    مريالد ،  2772 سرال  تحوال  دهه اخير و به ويژه بعد از وقوع بحران مالي

يش از پريش  بر ، ها آنپذير   ايسکو داجه وجوه اا با توجه به ها  گيرانه و احتياطي دا خصوص بانک پيش

يسرتم  سهرا   فظ ثبا  و سالمت عمفکرد بانرک از جمفه اويکردها  مؤثر دا ااستا  ح. ساخته استنمايان 

هرايي نظيرر سراختااها      سيستم کنترل داخفي که ناظر بر فرآينرد . شود محسوب ميها  کنترل داخفي بانک

ها و مديريت ايسک است، دا صوا  عمفکرد صحيح  ها  حسابداا ، کنترل فيزيکي دااايي سازماني، اويه

، به بهبود عمفيا  و افزايش اند ها مواجه ذاتاً با آن ها بانکتواند ضمن کاهش انواع متاطراتي که  و مؤثر مي

انجرام گرفتره اسرت،    ( COSO)بر اساس تعريفي که از سو  کميته کوزو . منجر گردد ها   بانکسودآوا

کنترل داخفي به معنا  فرآيند  است که توسط هيأ  مديره، مديريت و ديگر کااکنان يک مؤسسره اجررا   

، هدف از آن کسب اطمينان از دستيابي به اهدافي نظيرر، اثربتشري وکرااايي عمفيرا  مؤسسره      شود و مي

 .باشد گر  مالي و نيز پايبند  به قوانين و مقراا  مي قابفيت اعتماد به گزااش

ها  بانرک کره    بر اين اساس، سيستم کنترل داخفي با اثرگذاا  بر عمفيا  بانک و حفاظت از دااايي

م گذااان است، باع  افزايش سالمت و ثبا  سيست دااان و سپرده البته به طوا غيرمستقيم متعفق به سهام

ها به کاهش ايسک سيستمي و دا نتيجه افزايش سطح  مالي گرديده و دا صوا  اعايت توسط کفيه بانک

به دليل اهميرت قابرل   . اعتماد عمومي که اکن اساسي عمفکرد سالم سيستم بانکي است، منجر خواهد شد

دا نظاا  مرؤثر   نيز لبانظاا  بانکداا  ، کميته ها بانکها  کنترل داخفي بر عمفکرد با ثبا   توجه سيستم

مند کنترل داخفري  نکنترل داخفي داشته، به طوا  که استقراا يک نظام توانظام تأکيدا  بسياا  بر  ،بانکي

 .داند ها مي اا الزمه مديريت اثربتش و کااا  بانک

ها  متتف  مرديريت   ها  کنترل داخفي به لحاظ گستردگي مفهوم دا برداانده وجوه و حوزه سيستم

ز جمفه مقوله مديريت ايسک، حاکميت شرکتي و حسابرسي داخفري اسرت و لرذا بره طروا دقيرق       بانکي ا
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هرا  کنتررل داخفري مرزهرا       توان بين مفاهيم مذکوا دا تبيين چااچوب مفهومي و عمفياتي سيسرتم  نمي

از سو  ديگر، سيستم کنترل داخفي اا بايد سيستمي پويا دانست کره فرآينردها    . مشتصي اا متصوا شد

نراظر برر   و نيرز مرديران    ااشرد به طوا مستمر از سو  اعضا  هيأ  مرديره و مرديران    بايد فياتي آنعم

 ،اجرا قراا گيرد و با تغيير شرايط و ساختاا قوانين و مقراا  مربروط  کنترل داخفي مواد براسي و ها  نظام

از وجود سيستم کنترل داخفي  به بيان ديگر، اطمينان. انعطاف الزم اا برا  تطبيق با شرايط جديد دااا باشد

وجرود چنرين    دا صروا  خر   . مؤثر و کااآمد اا بايد يکي از وظاي  اصفي هيأ  مديره بانک دا نظر گرفت

 ،هايي که بانک با آن مواجه است اطمينان حاصل نمود توان از اازيابي و کنترل ايسک سيستمي، نه تنها نمي

تواند متوجه بانک نمايد که با عدم اجررا    اين تهديد اا ميبفکه عدم وجود سيستم کنترل داخفي اثرگذاا، 

ها و اموال بانک و افزايش ايسک شهر ، بانک اا با  صحيح عمفيا  بانکي، عدم توجه به حفاظت از دااايي

 .ها  جد  مواجه سازد متاطرا  و بحران

بيشتر بره موضروع کنتررل    اساند، با توجه به اهميت و لزوم توجه  با ذکر اين مقدمه، به استحضاا مي

مواد « ترکيهکشور  ها در هاي داخلي و کنترل داخلي بانک مقررات مربوط به سيستم»، شبکه بانکي کشواخفي دا اد

چااچوب کفي اين مقراا  که دا چهاا فصل . گردد به پيوست ايفاد مي ا  از آن ترجمه قراا گرفته که نسته

هرا  داخفري و    گونره اسرت کره دا فصرل اول، مبراني قرانوني و اسرتقراا سيسرتم         تدوين گرديده، بردين 

کنترل داخفي و معرفي   دا فصل دوم به هدف و محدوده سيستم. گردد ها  مديريت ااشد بيان مي مسئوليت

فصل سوم با محوايت سيستم حسابرسري داخفري، بره    . پرداخته شده است ها ا بانکواحد کنترل داخفي د

ا  مربوط به عمفکررد واحرد حسابرسري داخفري      ها  حسابرسي داخفي و اصول حرفه هدف و دامنه فعاليت

گير  و پايش و گزااش انواع ايسک به همراه  دا فصل آخر نيز، سيستم مديريت ايسک، اندازه. پردازد مي

 . گيرد قراا مي اشااهها  واحد مديريت ايسک مواد  ئوليتبيان مس

اسراني بانرک مرکرز  زيرربتش      ضمن اعالم اين که ترجمه سند مزبوا دا پايگاه اطرالع  ،دا پايان

سند پيوسرت جهرت مطالعره و هرگونره      نظاا  بانکي دا دسترس است، خواهشمند است دستوا فرمايند

راا گرفته و دا صوا  وجود هرگونره نظرر و پيشرنهاد اصرالحي و     برداا  دا اختياا واحدها  ذيربط ق بهره

 . مند فرمايند تکميفي، اين بانک اا از نظرا  خود بهره
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افزايش سطح شناخت از اميد است انتشاا چنين آثاا  به بسط و تعميق ادبيا  نظاا  بانکي نوين و 

...انشاءا. بيانجامد ،ا  اعتباا ها و مؤسس دا بانک ترل داخفيها  کن اهميت و مفاهيم اجرايي سيستم

 

 

 

 

  

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 آبادي حميدرضا غني نژاد عبدالمهدي ارجمند

20-9051 9151 
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 «در ترکيه117ها هاي داخلي و کنترل داخلي بانک مقررات مربوط به سيستم»

 :ترکيه  118«يمؤسسه نظارت و مقررات بانک»ارائه شده توسط 

 

 دکتر منصور ملکي: ترجمه

 سازان الهام چيت: تحت نظر

 

 فصل اول

 هيمقررات اول

 

 

 بخش اول

 فيو تعار هدف و دامنه، مبناي قانوني

 

 هدف و دامنه 

 ي، حسابرسر يکنتررل داخفر    ها ستميها و اصول مربوط به س اويهن مقراا ، وض  يهدف از ا( 1) – 1ماده 

 .  و اعمال گردد  ساز ادهيها پ د توسط بانکيسک است که بايت ايريو مد يداخف

 

 ناي قانونيمب

 19مرواخ    قانون بانکداا 99و  92، 91، 97، 29، 22، (9بند ) 29مواد  مبنا ن مقراا  بر يا( 1) -2ماده 

 .شده است تدوين، 9211شمااه به  2779اکتبر 

 
                                                 

،2112ژوئـن50خيتـاربهيرسمروزنامهدرشدهمنتشر«هابانکيداخليهاستميسمقرراتاصالحبهمربوطمقررات»اساسبرمقرراتنيا.552
شـماره،2112نـوامبر91خيتـاربـهيرسـمروزنامهدرشدهمنتشر«هابانکيداخليهاستميسمقرراتاصالحبهمربوطمقررات»و21112شماره
،22132شـماره،2151ژوئـن15خيتـاربـهيرسمروزنامهدرشدهمنتشر«هابانکيداخليهاستميسمقرراتاصالحبهمربوطمقررات»و22121
.استگرفتهقراريبازنگرمورد

118
 . Banking Regulation and Supervision Agency 
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 فيتعار

 :گردد ي  مير تعرين مقراا  به صوا  زياصطالحا  و عبااا  استفاده شده دا ا( 1) – 3ماده 

 

 کره اسرت   مسرتمر کسرب و کراا   ک برنامره  ياز  بتشيکه دا واق   ا  برنامه: برنامه فوري و احتياطي. 1-1

غيرر  و  يناگهران  وقفره تواند منجرر بره وقروع     يکه م يمشکالت اف  سک ويت ايرياقداما  الزم جهت مد

ن يري تع  دا آن  هياول  االجرا اقداما  الزم به همراهها گردد  تيوقوع بحران دا فعال ياو  يشغف زيان، منتظره

 شده است،

 

 ،9211بانکداا  به شمااه قانون  9ماده   تعري  شده دا ها بانک: بانک. 1-2

 

 مسرتمر کسرب و کراا   ک برنامره  ياز  بتشيکه دا واق   ا  برنامه: هاي اطالعاتي برنامه احتياطي سيستم. 1-9

  دااير پا جهت حصرول اطمينران از   ي به صوا  مستمراطالعات ها  ستميس دهي است و به منظوا خدما 

 شود، يم تدوين وقفهها دا صوا  مواجه با  تيفعال

 

 ازکه  است افزاا و داده افزاا، نرم ، ستت رساختيستم، شامل زيک سي  اجزا تمامي: هاي اوليه سيستم. 1-2

بره   تبرادل اطالعرا     سرتم ياز دا سير ه اطالعا  مواد نيز ثبت و استفاده از کفيو ن يبانک  ها تيانجام فعال

  هرا  تيجهت انجام مسئول، ازين دا زمان مواد اينگونه اطالعا دا دسترس بودن و نيز  يکيالکترون صوا 

اطمينان الزم اا ايجراد  ابط،   ن ذيقوانگر يقانون و د مقراا  تدوين شده بر اساس  شده دا قانون، يتعر

 ،نمايد

 

شکل گرفته  يمل دا سطحاگر عويا دي غيرانساني، يامل انسانوکه توسط ع  اخداد: رخداد نامطلوب. 1-9

 ها گردد، ستميا سيها  تيبفندمد  دا فعال وقفهک يجاد يتواند منجر به ا يکه م

 

از سرازمان کره     ت واحرد يره که مسئوليمد هيأ از   عضو: عضو هيأت مديره که وظيفه اجرايي ندارد. 1-6

 ، اا بر عهده ندااد است يياجرا  ها تيمتضمن فعال
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سازمان   داآمدزا  ها تيماً دا فعاليکه مستق  واحد: واحد سازماني که عملکرد آن ماهيت اجرايي دارد. 1-6

 کند، ينقش م  فايا

 

 سک،يت ايريو مد ي، کنترل داخفيداخف  يحسابرس  ها ستميس: هاي داخلي سيستم. 1-2

 

جراد وقفره دا   ياا بره هنگرام ا   اوليره   هرا  سرتم يه که سياول ها  ستمين سيگزيجا: هاي ثانويه سيستم. 1-9

، بره  انرد  رفتره شرده  يپذ برنامه مستمر کسب و کااهمراه با وقفه که دا  يزمان  ها ها، دا طول دواه تيفعال

دا صوا  ايجراد وقفره دا انجرام    ،   ثانويهها ستميدا س .نمايند ميت يقادا به انجام فعال  داايپاصوا  

قانون، مقراا   ها دا ها  تعري  شده برا  بانک انجام مسئوليت  برا ازياطالعا  مواد ن ها، تمامي فعاليت

 باشد،   يقابل دسترس م بدون وقفه ابط  ذ  مقراا گر يو د زيرمجموعه قانون

 

تواند  يت که ميو اثرا  وقفه دا فعال  کاا  هافرآيندل يتحفتجزيه و ان يجر: ارتجزيه و تحليل تأثير ک. 1-17

 جاد گردد،يا  کاا فرآيندها  يدا ط

 

ت يرياز مرد  بتشري کره دا واقر     ييها برنامها ي مکتوب  ها برنامه تمامي: برنامه مستمر کسب و کار. 1-11

ط يهرا دا شررا   تير انجام فعال برا  ييها هيها، استانداادها و او استيشامل سکه است  مستمر کسب و کاا

 ،باشد مي بانک و همراستا با مقراا  ها  تيجاد وقفه، بر اساس اولويا

 

هرا، بررا     ها، استانداادها و شيوه فرآيند مديريت يکپااچه، شامل سياست: مديريت مستمر کسب و کار. 1-12

يا وقفه؛ که از استمراا دا اقداما  حمايتي دا انجام اقداما  کااآمد به هنگام وقوع اخداد نامطفوب، بحران 

ها  ايجادکننده اازش و منفعت  دواه زماني هدف، برا  مراقبت يا محافظت از شهر ، اازش برند، فعاليت

همچنرين ايرن فرآينرد    . برا  سهامدااان و نيز بازگشت به شرايط قبل از بحران، اطمينران حاصرل نمايرد   

   وه نيز خواهد بود،ها  بالق دابرگيرنده تعيين ايسک
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 ،9211به شمااه   قانون بانکداا: قانون. 1-19

 

ر ير عفرل غ  دا نتيجره سرتم  يک سي  ا کااکردهايک بانک ي   مستمرها تيجاد وقفه دا فعاليا: وقفه. 1-12

 شده،  زيا تحوال  برنامه  مترقبه به استثنا

 

 ان شده است،يقانون ب 22که دا ماده  هايي و تراکنش اويدادها: اعتبار. 1-19

 

و  هقررااداد منعقرد   مفراد ت ير اعا دا  قصوا مشتر دا نتيجهکه بانک  يان احتماليز: ريسک اعتباري. 1-16

 شود، ياز تعهداتش دا زمان مقرا متحمل م يا بتشي ايفا  تمام

 

 ،يمقراا  و نظاا  بانک هيأ : هيأت. 1-16

 

 ،يمقراا  و نظاا  بانک مؤسسه: مؤسسه. 1-12

 

  ان نقرد ير عدم تعادل دا جر به واسطه بانک ممکن است جه آنيکه دا نت يسکيا: نقدينگي ريسک. 1-19

تعهردا    ايفرا  بره موقر    ، قادا به ها  نقد با کيفيت واود  و خروجي و نداشتن سطح مناسبي از دااايي

 نباشد، خود پرداخت

 

مقراا  مربوط بره سرنجش و   »( 9) دا ماده طبق تعري  ااايه شده ياتيسک عمفيا: ريسک عملياتي. 1-27

  ،26999شمااه  2776نوامبر  71خ يبه تاا ي، منتشر شده دا اوزنامه اسم«ها ه بانکيت سرمايکفا يابيااز

 

 يابير مقراا  مربوط به سنجش و ااز» (9) ماده طبق تعري  ااايه شده داسک بازاا يا: ريسک بازار. 1-21

 ،«ها ه بانکيت سرمايکفا
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مررتبط برا    ي کهانيا زينه و يا هزي يان پوليز وقوعجه يدا نت  اقتصاد منفعتاهش احتمال ک: ريسک. 1-22

 ،ها  بانک است تيفعال وا  يعمف

 

 بانک، مديريت ااشد ره و يمد هيأ : مديريت ارشد. 1-29

 

کره دا محردوده    ييران واحردها يک بانک، مرد ير عامل ين مدير عامل و معاونيمد: سطح باال انمدير. 1-22

  دا يااا  و وظرا يزان اختيکه بر حسب م  ا ر مشاواهيغ  ران واحدهايقراا دااند و مد يداخف  ها ستميس

 يدا صروات  يکنند، حت ير عامل خدمت ميمعاون مد پست سازمانيا باالتر از يسطح  هم ها  سازماني پست

 استتدام شده باشند،   گرين ديبا عناو قبالً که

 

 بخش دوم

 ت ارشديريمد هاي مسئوليتو  يداخل يها ستمياستقرار س

 

 يداخل يها ستمياستقرار س

  هرا  سرتم يکه دا معرض آن قراا داانرد، س  ييها سکيبا هدف نظاا  و کنترل ا بايد ها بانک( 1) -4ماده 

ها  مصررح دا   و دا چااچوب اصول و اويه شانيها تيت فعاليبر اساس محدوده و ماه يمؤثر و کاف يداخف

 فعاليت ط، و پوششير شراييق با تغيتطب توانايي بايد ها ستمين سيا .نديو اجرا نما  ساز ادهي، پاين مقراا 

 يقانون يدا قسمت مبانشده  تبيين ، طبق مقراا اعم از واحدها  تابعه مشمول تففيق و واحدها، شعبهمه 

 . ها فراهم آواند اا دا بانک

 

 زيرر مجموعره   بايد دا ساختاا سازماني بانک، قراا دااند يداخف  ها ستميکه دا محدوده س ييواحدها( 2) 

خرود دا ااتبراط برا      هرا  تي  و مسرئول ياز وظا يا بتشي تمامتواند  يره، ميمد هيأ . باشند رهيمد هيأ 

دا مسرئول   انکاامنرد . دير ض نمايهرا تفرو   سرتم ين سير اا به کاامنردان مسرئول دا ا   يداخف  ها ستميس

موجرود دا    واحردها   آنها برر مبنرا    ها تي  و مسئوليکه وظا يطيتوانند دا شرا يم يداخف  ها ستميس

تواند تنهرا   يم يداخف  ها ستميت سيمسئول. ک شده است، منصوب شونديتفک يداخف  ها ستميمحدوده س
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دا صرواتي  . هايي مرکب از آن مديران يا کميته حسابرسي واگذاا گردد به يکي از مديران غير اجرايي يا کميته

اسرتعفا دهرد، يرا عرزل       ها  داخفي ها  داخفي و يا عضو  از کميته مسئول سيستم سيستم که، مدير مسئول

ها  مواد نيراز اا از   ا  که تعداد اعضا کمتر از دو نفر شود، يا دا موااد  که فرد مذکوا صالحيت شود، به گونه

 .صوب گرددجا  و  من الزم است که ظرف مد  پانزده اوز، مدير  با صالحيت به  دست داده است،

 

 يري ر اجرايا مرد ير ر عامرل  يمرد  مشراوا  دا صرواتي کره  به منظوا اعمال بند دوم، الزم به ذکر است، ( 9) 

بانک نداشته و سرنجش عمفکررد و    ير عامل دا ساختاا سازمانيبا مد يکه ااتباط سفسفه مراتب يسطح هم

سرمت مردير اجرايري     شرود،  يانجرام مر   يته حسابرسيا کميره يمد هيأ فه يبوس  و يو مال  حقوق فرد

ها  داخفي اا برعهده داشته باشند، اين واحدها همچنان مستقيماً تحت  واحدها  فعال دا محدوده سيستم

  .باشند نظر هيأ  مديره مي

 

برا  خود  يداخف  ها ستميو کااکرد س سازمانيو اصول مربوط به ساختاا  ها اويهن ييها مفزم به تع بانک( 2) 

و اصول مربوطره دا تضراد برا     ها اويهباشند، مشروط بر آنکه  يشان ميها تيت فعاليماه محدوده و توجه به

 .ن مقراا  نباشديدا ا شرايط مقرا

 

 رهيمد هيأت يها تيمسئول

ن ير شرده دا ا  انير و اصول ب ها  اويهمنطبق بر  يداخف  ها ستميس  ساز ادهيپ ييت نهايمسئول(  1) -5ماده 

سرتم  يس توسرط اطالعرا    اطمينران از تهيره و ااائره   هرا،   سرتم يو مناسب س يمؤثر، کاف  مقراا ، اجرا

برر عهرده هيرأ     داون بانک   ها تيااا  و مسؤولين سطح اختييز تعيو ن  و حسابداا يمال گير  گزااش

 .باشد مديره مي

 

 :باشد به شرح زير ميره بانک يمد ها  هيأ  تيااا  و مسئولي، ، اخت(9)ماده دا چااچوب ( 2) 

 

 ايز  ساختاا سازماني و تعيين سياست مناب  انساني بانک و نيز تعيين معياا انتصاب مديران ااشد؛ پايه. 2-1

 



 5931هايمديريتکلمقررات،مجوزهايبانکيومبارزهباپولشوييسالبخشنامه

 

519 

ي بره صروا    داخفر   ها ستميسان مسئول دا هر يک از کاامند  ها تي  و مسئوليوظا صريحن ييتع. 2-2

 ؛ و  ها تيز نظاا  بر فعاليو ن مکتوب

 

 شرامل تعيرين   مکتوببه صوا   مرتبط با فعاليت واحدها  ها هيو اوها  استيس، ها  ن استراتژييتع. 2-9

 ؛  اجراء، پشتيباني و هماهنگي مؤثر واحدها با يکديگرنان از ياطمي، داخف  ها ستميمحدوده س

 

ز ير و ن يداخفر   هرا  سرتم يدا محردوده س  موجرود   واحدها  ها تيااا  و مسئولي ، اختين وظاييتع. 2-2

  ن شده براييو اصول تع  کاا  ها هياو تأييد، به منظوا  کاا  اف و بدون موازران آنها، به صوا  شفيمد

 ؛ يازص مناب  مواد نينان از تتصياطم حصولز ين واحدها و نيدا ا شاغلکاامندان 

 

دا اابطره برا    کااآمد ا عدم يحذف هر نوع اشتباه   از برايو انجام اقداما  مواد ن ي به موق دگياس. 2-9

ص داده يتشت  ها کااآمد ا عدم ياشتباها  و  به جهت اازيابي يداخف  ها ستميمربوط به س  ها تيفعال

بانک به  يته حسابرسيا توسط کميو  شود يص داده ميا حسابرسان مستقل تشتيکه توسط مؤسسه ، شده

  حسرابر   ها تيو فعال يکنترل داخف از سوق دادن فرآيند نانياطمحصول اسد،  يره ميمد هيأ استحضاا 

 مشابه ممکن است اتفاق افتد؛  ها کااآمد ا عدم يکه اشتباها   يبه سمت يداخف

 

 يداخفر   ها ستميکه دا محدوده س ييران واحدهايمد  ا برکناايدا خصوص انتتاب و   ريگ ميتصم. 2-6

 قراا دااند؛

 

  هرا  سرتم يس دا محردوده  موجرود   دا واحدها استتدام شدهکاامندان  از شرکتنان ياطمحصول . 2-6

  هرا  نره يدا زم  يافت گرواه ي، جهت دايالمفف نيا بي يدا سطح مف شده ها  آموزشي فراهم ي دا برنامهداخف

 ؛   آنهاا ت حرفهياشد و صالح و اطمينان ازمربوط 

 

متتفر  و    هرا  سکيا  ريگ اندازه  ها که بانک دا معرض آن قراا دااد، اوش ييها سکيشناخت ا. 2-2

 ت آنها؛يريمد
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ها به  ها به صوا  کفي و نيز هر کدام از ايسک تمامي ايسک تيريمد  ها و ااهبردها استيس نييتع. 2-9

حرداکثر   تعيرين مرتبط و  ها  اويهشود،  يکه بانک با آن مواجه م يسکيسطح ا تفکيک به صوا  مکتوب،

 اند؛ شدهن واحدها استتدام يکه دا ا يا کاامندانيران آنها يواحدها و مد  سک برايا حدود

 

 ييهرا  سکيانواع ا گير  ت و گزااشيري، نظاا ، مد ريپذ  سکيمربوط به ا  ها استيس تصويب. 2-17

را  مربروط بره   ييد، تغباش بانک اثرگذاا  ها نهيا هزيتواند بر سطح داآمدها  يم  ا که به طوا قابل مالحظه

 ؛استقراا آنهان کنترل و نظاا  بر يو همچن ها ياستن سيا

 

 يسکيه مرتبط با سطح ايسرما ميزان برا  تعيين يمشتص فرآيندبانک،  که حصول اطمينان از آن. 2-11

 ؛يهت سرمايريمد  ز ااهبردهايو ن دااد مفروض دا نظر گرفته شده است ،فه بانکيکه بوس

 

کره   يمهمر   هرا  سرک يدا ااتباط با ا قابل اتکاء، گزااشا  مديريت ااشدنکه ينان از اياطم حصول. 2-12

 د؛ينما ميااائه ها قراا دااد اا به موق   دا معرض آن بانک

 

 سک؛ يت ايريمد  ها ستميس کااآمد نظاا  بر . 2-19

 

جره  يو نت گرفتره ان شرکل  يت مشرتر يبه شکا يدگيبه منظوا اس يستمينکه سينان از اياطم حصول. 2-12

به صوا  منظم  ييها تين شکايز چنيشود و ن ميموضوع هستند پاسخ داده  مرتبط باکه   ت به افراديشکا

 . شود ميد مشتص گردند گزااش يکه با يره به همراه موضوعاتيمد هيأ به 

 

 شرايط الزم براي عضويت در کميته حسابرسي

ر ير ران غيدو نفرر از مرد   ي،و حسابرس ينظاات  ها تيانجام فعال  دا ااستابايد  رهيمد هيأ ( 1) -6ماده 

 :بايدن اعضا يا. يدبانک منصوب نما يته حسابرسيکم  خود اا به عنوان اعضا اعضا  انياز م يياجرا
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 :شرايط زير اا داشته باشند ر قبل از انتصابيدا دو سال اخ. 1-1

 

 ؛نباشندبانک  ييران اجرايمد جزء. 1-1-1

 

 ل داکاامنردان شراغ    نباشرند، بره اسرتثنا    واحدها  تابعه مشمول تففيقا يبانک  جزء کاامندان. 1-1-2

 ؛يو کنترل مال  حسابداا  ا دا واحدهايو  يداخف  ها ستميس

 

واحردها   ا يبانک  يابيا اازي  بند ا اتبهيمستقل  يکه حسابرس يينهادها جزء شرکاء و کاامندان. 1-1-9

مؤسسا  مستقل دا خرااج کره بره صروا       از کاامندانز يو ندهند  تابعه مشمول تففيق بانک اا انجام مي

ا ير   بنرد  مسرتقل، اتبره   يحسابرس فرآيندو دا  نبودهذکر شده باشند   ا مرتبط با نهادهايوابسته  يقانون

 ؛اند ي مشااکت نداشتهابيااز

 

ا ير بره بانرک    يبانيا پشتي  ا خدما  مشاواه دهنده   ااايها استتدام دا نهادهايو   عدم همکاا. 1-1-2

 نباشد؛ نيز دهند ياا ااائه م ين خدماتيکه چن  افراد جزءا يو  واحدها  تابعه مشمول تففيق بانک

 

 ؛واحدها  تابعه مشمول تففيق بانکا يژه دا بانک ينداشتن مناف  و. 1-2

 

  ک نراظر، يدو داجره، برا شرر   (  و شامل برودن )تا  يا سببي ينسب يا وابستگينداشتن نسبت همسر، . 1-9

 ر عامل؛يا مديو  ييران اجرايمد

 

ا بدون وقفه مشرغول بره   يسال با  9ش از يب يک دواه زماني  بانک مشابه برا يته حسابرسيدا کم. 1-2 

 خدمت نباشد؛
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واحدها  تابعه ا يبانک، از بانک   بر اساس سود آوا عنوانيا داآمد مشابه تحت هر يهرگونه پاداش . 1-9

ا ير اساسرنامه شررکت    بر اسراس  که يپرداخت   مبالغباشد، به استثنا ننمودهافت يدا مشمول تففيق بانک

 رد؛ يگ يبه همه کااکنان تعفق مبانک از محل سود بانک  يمجم  عموم   مصوبه

 

دا   سانس باشد و حداقل به مرد  ده سرال تجربره کراا    يدا سطح ل دااا  مداک تحصيفي حداقل. 1-6

 داشته باشد؛ و ين ماليو تام  بانکدااعرصه 

 

 ل؛يز موااد ذگر به جيد  عدم اشتغال دا مؤسسا  تجاا. 1-6

 

 باشد، مديره  يأنکه عضو هيمشروط بر ايقي تفف حسابرسيبانک مشمول  واحدها  تابعه. 1-6-1

 

 بانک هستند، داام سهامير مستقيا غيم يمسق به طوا که يا خااجي يداخف يحقوق دااان سهام. 1-6-2

 

ا بره  ير م، مشرترکاً  يمسرتق ر ير ا غي به طوا مستقيمکه  يا خااجي يداخف  اعتباا ي ومال مؤسسا . 1-6-9

ا دا آن ير شروند   يکنترل مر  2-2-1دااان حقوقي مذکوا دا بند  ي يا سهامقيحق دااان سهامه يفبوس ييتنها

 کنند، يت نامحدود مشااکت مينه با مسئوليزم

 

ها  الزم جهت انتتاب اعضا  کميته حسابرسي برا  دواان تصد  سرمت نيرز مرواد نيراز      صالحيت( 2)

هرا  حقروق،    يکي از اعضا  کميته حسابرسي بايد دااا  مداک ليسانس دا يکي از اشته حداقل. باشد مي

دااا   د؛ يا دا صواتي کره ا  معادل باش اقتصاد، مالي، بانکداا ، مديريت بازاگاني، مديريت دولتي يا اشته

هرا    شتهدا يکي از اتحصيل کرده  بايدد، باش مهندسي فني و ها  شاخه اشته يکي از ليسانس دامداک 

سرکونت   بايرد دا کشروا   نيرز  حداقل يکي از اعضا  کميته همچنينو  بودهليسانس   دا سطح فوق مذکوا

 .باشد داشته

 

 غير موظر  فعاليت داشته باشد، يکي از اعضا   ا  شعبه تکبه صوا   دا صواتي که بانکي دا ترکيه( 9)

الي ( 9) تبصرهوفق ها  الزم  صالحيت از اين عضو بايد. گردد هيأ  مديره دا کميته حسابرسي منصوب مي
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 سرمت يا دا  باشد هيأ  مديره بانک غير موظ همسر و فرزند و  نبايد عضو . باشد برخواداا( 1)بند ( 6)

طي دو سال اخيرر   عضو مذکوا همچنين .ها  مشابه فعاليت نمايد سمتمعاون مدير شعبه مرکز  يا  ،مدير

 ،اازيابي ،بند  حسابرسي، اتبه ااايه دهنده خدما  کاامند مؤسسا  يا قبل از تاايخ انتصاب، نبايد شريک

 . باشند شرکت داشتهالذکر  فرآيند ااايه خدما  فوق بوده و يا دابانک  به مشاواه يا پشتيباني

 

ره يمرد  هيرأ  ابد، يل يبه کمتر از دو نفر تقف يته حسابرسيکم  تعداد اعضا يفيکه به هر دل يطيدا شرا( 2)

هستند اا  مقراا ن يالزم دا ا  ها تيخود که واجد صالح  از اعضا يتعداد کاف پانزده اوز مد ظرف د يبا

الزم   هرا  تيره واجرد صرالح  يمرد  هيأ   کدام از اعضا چيچنانچه، ه. ديمنصوب نما يته حسابرسيدا کم

ن ير ا  رابر . منصروب شروند   يته حسابرسر يت دا کميتوانند موقتاً به عضو يم يير اجرايران غينباشند، مد

 هيرأ  . باشرد  يي بودهر اجرايران غياز مد يکي خود انتصاب زماناز  نظرر مواد يانتصاب، الزم است که مد

برا  جرايگزين نمرودن عضرو هيرأ  مرديره      از اا به منظروا  ياقداما  مواد ن ظرف مد  يک ماه ديره بايمد

 يتره حسابرسر  يدا کم يمروقت به صروا    که  عضو با، مقراا ن يدا ااشااه شده  ازيمواد ن  ها تيصالح

جهرت   يالعراده مجمر  عمروم    جفسه فوق دعو  به اين اقداما ، از جمفه .منصوب شده است، انجام دهد

  .باشد يم هيأ  مديره ديجد عضوانتتاب 

  

 يته حسابرسيکم ياعضا يها تيارات و مسئولياخت

ت ير و کفا ييبرر کرااا   نظراا  ت يفه و مسرئول يره وظيمد هيأ ابت از ي، به نيته حسابرسيکم( 1) -7ماده 

طبرق قرانون و    گرر   گرزااش و   حسابداا  ها ستميها و س ستمين سيبانک، کااکرد ا يداخف  ها ستميس

اين کميتره وظيفره دااد،    نيهمچن .ااايه شده اا بر عهده دااد و با حفظ يکپااچگي اطالعا  يربطمقراا  ذ

به صوا  منظم،  بند  اا نيز انجام داده و ها  اوليه برا  انتتاب حسابرس مستقل و مؤسسا  اتبه اازيابي

ده اسرت اا  يبه امضرا اسر   ييره انتتاب شده و با آنها قراادادهايمد هيأ که توسط  يينهادها  ها تيفعال

  هرا  تير فعالاز تطابق، تداوم و هماهنگي  نانياطم حصولعالوه بر اين، د و ي و نظاا  قراا دهمواد براس

نيرز جرزء    انرد  ان شرده ير ل قرانون ب ير کره ذ  يمقرااتر واحدها  تابعه مشمول تففيق برا   يداخف يحسابرس

 .باشد ها  اين کميته مي مسئوليت
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 :باشد مي ليذي به شرح ته حسابرسيااا  کميو اختوظاي  االشااه،  طبق بند اول فوق( 2) 

 

  هرا  وهيز شر ير و ن يداخفر   هرا  استيو س يمقراا  مربوط به کنترل داخف نحوه تطبيق بااا  بر نظ. 2-1

 دا خصروص ره يمرد  هيرأ  بره    شرنهاد يپ  ها ب شده و ااائه طرحيره تصويمد هيأ  توسطکه  يياجرا

 گردد؛ ياتتاذ م حسب نيازکه بر  ياقدامات

 

دا نيرز  و  مقرراا  ن ير به تعهدا  خود همرانطوا کره دا ا   يدخف يا واحد حسابرسينکه آينظاا  بر ا. 2-2

 د؛ينما ين شده، عمل مييتع يداخف  ها استيس

 

اا قرادا   يداخف  ها ستميموجود دا محدوده س  واحدها ا  که به گونه يااتباط  ها شبکه  ساز ادهيپ. 2-9

 داشته باشند؛ يدسترس يته حسابرسيماً به کميسازد مستق

 

شرده بانرک و     زير ا و برنامره  يکنرون   هرا  تير فعال يداخفر  يستم حسابرسيا سينکه آينظاا  بر ا. 2-2

 يمقرراا  داخفر   يز براسر ير دهد و ن يشود اا پوشش م يها حاصل م تين فعاليجه ايکه دا نت ييها سکيا

 د بود؛يره نافذ خواهمد هيأ ب يتصو پس ازکه  يمربوط به کنترل داخف

 

کره دا   ييران واحردها يره دا ااتبراط برا انتتراب مرد    يمد هيأ به   شنهاديپ  ها طرح و ااايه هيته. 2-9

 زمران دا   اأ اعرالم ز ير هسرتند و ن  يته حسابرسر يقراا داشته و مرتبط با کم يداخف  ها ستميمحدوده س

 ره؛يمد هيأ فه يران مذکوا بوسيمد  برکناا

  

 ؛آنها يابيز اازين و يداخف  ها ستميدا خصوص س ااشدران يمد نظرا  و پيشنهادا افت يدا. 2-6 

 

مروااد مربروط بره    گرر  مسرتقيم    جهرت گرزااش   يااتبراط   ها شبکهايز   پايهنان از ياطم حصول. 2-6

 ؛واحد حسابرسي داخفي و يا بازاسانا ي يته حسابرسيدا بانک به کم  زيگر قانون
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 دهند؛ يطرفانه انجام مي  خود اا به طوا مستقل و بيا بازاسان وظايکه آ نيا پايش. 2-2

 

 ؛يداخف يحسابرس  ها طرح يبراس. 2-9

 

  د دا واحدهايکه با ييروهاين مواد نياز  ها تيره دا خصوص صالحيمد هيأ به  پيشنهادا ااائه . 2-17

 استتدام شوند؛ يداخف  ها ستميموجود دا س

 

خصروص  ت آنهرا دا  يريتحرت مرد    و واحردها  ااشدت يريفه مديبوس تعيين شده اقداما  پايش. 2-11

 ؛اند ي مشتص شدهداخف يحسابرس  ها که دا گزااش يموضوعات

 

دا محردوده  يي کره  ران و کااکنان استتدام شرده دا واحردها  يمد  ا حرفه  ح آموزشوسط يابيااز. 2-12

 ؛گيرند ي قراا ميداخف  ها ستميس

 

،  رير گ انردازه ص، يجهرت تشرت   يري اجرا  ها وهيها، ابزااها و ش اوش دسترسي به ي ميزانابيااز. 2-19

 که بانک با آن مواجه است؛ ييها سکينظاا  و کنترل انواع ا

 

اا بر عهده بانک که حسابرسي مستقل  يحسابرس مؤسسهمذاکره با بازاسان و حسابرسان مستقل . 2-12

 ؛شده   تعيينها ها و دستواالعمل برنامه بر اساسمنظم و حداقل چهاا باا دا سال،  ي، دا فواصل زماندااد

 

ااشرد   تيريصروا  گرفتره از مرد     هرا  يابيو ااز نظرا ره داخصوص يمد هيأ به  ياسان اطالع. 2-19

 دا خصوصاز يو حسابرس مستقل دا ااتباط با اقداما  مواد ن يو کنترل داخف ي، کااکنان حسابرسمربوطه

و  يينان از کاااياطم حصولقراا دااد و   و  االجرا الزم  ها تي  و مسئوليکه دا محدوده وظا ييها تيفعال

 ها؛ تين فعاليبهبود ا
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  حسابداا عمفيا مطابقت  دا خصوصصوا  گرفته توسط حسابرس مستقل   ها يابيااز يبراس. 2-16

موااد  دا ااتباط با ابط ااشد ذ ت يرياز مد الزمحا  يافت توضيو دا مربوط  مقراا گر يبانک با قانون و د

 ؛يي شدهنقض قانون شناسا

 

گرر مسرتندا  مررتبط و    يو د يفصرف  وسراالنه   يمال  ها مستقل، صوا  يج حسابرسينتا يابيازا. 2-16

 يگر موضوعاتيز حل و فصل ديو حسابرسان مستقل و ن مديريت ااشدمستقل، همراه با  يگزااش حسابرس

 ؛ابهام داشته باشد دا آنها حسابرس مستقل ممکن استکه 

 

بانک اا بر  مستقل ي که حسابرسيحسابرس مؤسسا ،  بند اتبه مؤسسا سطح استقالل  يابيااز. 2-12

که  يابيااز مؤسسا  و دهند  ياا انجام م ياطالعات  ها ستميس يکه حسابرس مؤسساتي شامل، عهده دااد

ران و کاامنردان  ي، حسابرسران، مرد  ان ااشرد ريز اؤسا، مرد يو ن خواهد کردامضا  ييبانک با آنها قراادادها

  ،داده شده استص يکه تتص يت منابعيکفا يبراس  ،بانک است مرتبط با آنها تيفعال مؤسسا  مذکوا که

و تکرراا   کنند يافت ميدا اا مذکوا  که خدما  نهادها واحدهاييو  هيأ  مديرهها به  يابيااز گزااشااائه 

 ؛هسه ماه دا مقاط دواه قرااداد  طين اقداما  به طوا منظم يا

 

 نترايج افرت خواهرد شرد، ااائره     يکه توسط بانک دا يبانيخصوص خدما  پشتسک دا يا يابيااز. 2-19

ن اقداما  يد، تکراا اکنن يافت ميدا اا ن خدما يکه ا واحدهاييره و يمد هيأ دا قالب گزااش به  يابيااز

 مؤسسرا  ت خردما  ااائره شرده توسرط     ين نظاا  بر کفايو همچن هسه ماه دا مقاط دواه قرااداد  طي

 ؛يبانيخدما  پشت

 

از ير اطالعا  مرواد ن  دابرگيرندهو به طوا کامل،  يبانک به داست يا گزااشا  مالينکه آينظاا  بر ا. 2-27

ز مشتص کردن ياند، و ن ه شدهيربط تهيگر مقراا  ذين گزااشا  بر طبق قانون و ديا ايآ اينکه باشد و يم

 د اصالح گردد؛يا موااد نقض قانون که بايرادا  مربوطه يا
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کننده  منعکس يبه داست يا گزااشا  ماليکه آ نيانجام مذاکره با حسابرسان مستقل دا خصوص ا. 2-21

هرا و اصرول    وهين گزااشرا  طبرق شر   ير ا ايباشد و آ ينقد بانک م ا انيها و جر تيج فعالي، نتايط ماليشرا

 ه شده است؛يربط تهيگر مقراا  ذيشده دا قانون و د حيتصر

 

ن برازه از  يکه ا مشروط بر آن - مشتص يک بازه زمانيانجام شده دا   ها تيفعاله گزااش از يته. 2-22

دا  ايشران نظررا    مشرتمل برر  ره يمد هيأ به    مزبواها تيفعال نتايجو گزااش  - شش ماه تجاوز نکند

ص داده يتشرت   ضروا توجه به آنها که ياز است، اقداماتين مواد دا بانک انجام آنها که يخصوص اقدامات

 به نحو صحيح و ايمرن  بانک  ها تيانجام فعال  برااز ديدگاه هيأ  مديره که  يگر موضوعاتيشود و د يم

 ؛ وشوند يم يمهم تفق

 

ا فرزندان يا همسرشان يخودشان  بهوام  ااايه برا مجاز صاحب اختياا و  افراد اينکه آينظاا  بر ا. 2-29

دا مراحرل   ،دهند يل مياا تشک يسکيک گروه ايکه همراه با آنها  يا حقوقي يقيگر افراد حقيا دير خود يصغ

و  دخالرت داانرد يرا نره؟    که دا آن مشرااکت داانرد،     اعتباا اويدادمربوط به هر   ريگ ميو تصم يابيااز

ن موضروعا   يدا خصوص ا افراد مذکواکه  به منظوا حصول اطمينان از اين يااتباط  ها شبکه  ساز ادهيپ

 .اند افتهياطالع 

 

 مديريت سطح باال يها تيف و مسئوليوظا

 :باشد به شرح ذيل مي مديريت سطح باال تيفه و مسئوليوظ( 1) -8ماده 

 

  يمحوله دا محدوده وظا  ها تيکه جهت انجام فعال اقداماتيمربوط به   شنهاديپ  ها توسعه طرح. 1-1

 ها و توسعه آنها؛ تين فعاليا ييکااانان از ياطم حصولو  بوده  شان ضروايا  ها تيو مسئول

 

ان ير   ميوظا  م بندي، تقسيتمسئول   تحتکااکنان استتدام شده دا واحدها ايجاد هماهنگي بين. 1-2

  و يوظرا  نحرو مرؤثر و کااآمرد   ا کااکنان بره  يکه آ نيها و نظاا  بر ا يستگيکاامندان بر اساس سطح شا

 دهند؛ ياا انجام م محوله  ها تيمسئول
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ن ير ت و گرزااش ا يمسرئول  تحت  دا واحدهااشتباها  اخ داده ا يو  ها ييل عدم کااايتحفتجزيه و . 1-9

 ؛يداخف  ها ستميمربوطه دا س متصد شوند به  يشناخته م  که ضروا يا اقداماتيموااد 

 

 اخ دهد؛  ا نشده ينيب شيط پيکه شرا هنگامياااتشان يابتکاا عمل بر اساس اخت  ريبه کااگ. 1-2

 

دا معررض  که بانک  يمهم  ها سکيره دابااه ايمد هيأ   و به موق  برا قبل اتکاءه گزااشا  يته. 1-9

 آنها قراا دااند؛

 

 .گردد يمحول م به آنها رهيمد هيأ فه يکه بوس يفيگر وظايانجام د. 1-6

 

 اجررا  ت يمسرئول فره و  يوظ گيرند ي قراا ميداخف  ها ستميا محدوده سيي که دواحدها ااشدران يمد( 2)

دا خصروص  ( 9-2بنرد  ) 9ره بانرک تحرت مراده    يمرد  هيأ ااائه شده توسط   ها استيها و س  استراتژ

برر  اا  ي،داخف  ها ستميفه مسئول مربوطه دا سيبوس   تعيين شدهها تيمسئول ايفا ز يربط و نيذ  واحدها

 . عهده خواهند داشت

 

 فصل دوم

 يستم کنترل داخليس

 

 بخش اول

 يستم کنترل داخليمحدوده سهدف و 

 

 يستم کنترل داخليهدف و محدوده س

 :از موااد ذيل است نانياطم حصول يستم کنترل داخفيهدف س( 1) -9ماده 
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 ها  بانک،  حفاظت از دااايي 

 هرا و قواعرد    اسرت يس ،گر مقرراا  مربروط  يطبق قانون و دو  مؤثر ،بانک به طوا کااا  ها تيفعال

 رد، يگ ي، انجام م بانکداا اجرايي فرآيندها  اساسبر ز يبانک و ن يداخف

  و شودحفظ  يمال گر    و گزااشحسابداا گر  ستم گزااشيسقابفيت اتکاء و يکپااچگي ، 

 اطالعا  به موق  دا دسترس قراا دااد. 

 

 :شود انجام مي ريز ي، اقداما ستم کنترل داخفيس تبيين شده برا به اهداف  يابي به منظوا دست( 2) 

 

 ؛گردندم يها داون بانک تقس تيو مسئول وظاي  بايد بر اساس کااکردها از يکديگر تفکيک. 2-1

 

  د بره نحرو  يبا يااتباط داخف  ها ستم اطالعا  و شبکهي، س و حسابداا يمال گر  ستم گزااشيس. 2-2

 نقش کنند؛  فايشوند که به طوا کااا ا  ساز ادهيپ

 

 ه شود؛يد تهيمرتبط با  ها برنامهگر يد زيو ن مستمر کسب و کاا برنامه. 2-9

 

 رد؛ ويد شکل گيبا يکنترل داخف  ها تيفعال. 2-2

 

و  امروا متتفر    هرا و مراحرل   گامکه دا آن  ا  باشد به گونهمربوط به گردش کاا بايد  ها  ففوچاا . 2-9

 .بانک نشان داده شود دا ها  کاا فرآيندها  الزم مربوط به  کنترل

 

بانرک، دفراتر    يو خااج يداخف  ها شعبه تماميکه  ا  باشد گونهد به يبا يستم کنترل داخفيسساختاا ( 9)

 . اا پوشش دهد بانک  ها تيفعال يز تمامي، و نواحدها  تابعه مشمول تففيق، مرکز 

 

 بر اساس کارکردها فيک وظايتفک

اطالعا  و استفاده نامطفوب از   کاا از بروز خطا، تقفب، تضاد مناف ، دست  ريبه منظوا جفوگ( 1) -11ماده 

شرفاف و   به طروا ها دا بانک  تهيواحدها، کااکنان و کم تمامي  ها تيااا  و مسئولياخت، بايد مناب  دا بانک
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که دا آن  ييها تيفعال. ن گرددييکسان، تعيبا موضوع   ها تيفعال مربوط به  يوظا به همراه شرح مکتوب

 هرا  مربروط بره   شرده و بره حرداقل برسرد و کااکرد     ييشناسرا  يرد باامکان بروز تضاد مناف  وجود دااد 

و  اويرداد مرذکوا  مربوط به   ، حسابداااستسک يکه متضمن ا اويداد دا خصوص انجام   ريگ ميتصم

 .گردد يواگذاا م جداگانهت يبه کااکنان متتف  بانک با مسئول آن بايدسک يت ايريمد

 

 ياطالعات يها ستميس يساز ادهيپ

 يدگير چيت و پير ماه همچنرين د متناسب با انردازه بانرک و   يبا ياطالعات  ها ستميساختاا س( 1) -11ماده 

 .ايجاد شودشود  يکه توسط بانک ااائه م يمحصوالت

 

 :پذير نمايد ايجاد شده بايد دستيابي به موااد زير اا امکان ياطالعات  ها ستميس( 2)

 

گرفتره شرود و مرواد    ( آپ برک )بان يشده و از آن سند پشت  نگهداابه نحو  اطالعا  بانک  تمامي. 2-1

  که دسترسي ايمن و به هنگام نياز به آنها از طريق اينترنت داخفي فراهم باشد؛ رندياستفاده قراا گ

 

به و  شده، به موق   ريگ سک اندازهيت ايريمد  ها ا مدليها  متتف  با استفاده از اوش  ها سکيا. 2-2

 شود؛ مؤثر گزااش ا  شيوه

 

  هرا  ا گرروه ير ، يياير جغراف يها، نرواح  تيفعال انواع محصوال  ااائه شده، اساسداده بر   آوا  جم . 2-9

 رد، ي؛ صوا  پذيسکيا

 

 انه مشتص شود؛يانحرافا  از بودجه و اهداف سال. 2-2

 

ه ير تهاند،  ن شدهييکه از قبل تع ييها سکيک شدن به حدود اياطالعا  هشداادهنده دا صوا  نزد. 2-9

 گردد؛
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گرزااش  بره موقر     ز موااد استثناءيو ن کردهشده تجاوز  سک از سطح حداکثر مشتصيکه ا  موااد. 2-6

 ؛شود

 

  تتصيص ريپذ سکيها بر اساس سطح ا تيداخصوص خدما  ااائه شده و فعالمواد نياز ه يسرما. 2-6

 ؛داده شود

 

 رد؛ يو انجام گيل سناايبحران و تحف  ها آزمون. 2-2

 

ه شده يته  گريد  ستم حسابداايبدون اقتباس از س ،عمفکرد اساسماً بر ي، مستق اسناد حسابداا. 2-9

سراختاا  "مقراا  مربروط بره    2بند  موضوع مواد نياز هياول  ها ستميزمان دا س هم همچنين بايد به طواو 

 .نگهداا  شود " 22هيترک  حسابداا  هماهنگ طرح حساب و استانداادها

 

مرتبراً بره    هرا  مرذکوا   سيسرتم  الزم اسرت  .ن گردديد تضميبا يتااطالع  ها ستميس قابفيت اتکا ( 9) 

 .اعمال گردد دا آنهااز يرا  مواد نييشده و تغ ياوزاسان

 

 .ايجاد نمايند يه اا به طوا داخفيه و ثانوياول  ها ستميسخود ها موظفند که  بانک( 2)

 

مررتبط برا    ها  اويهاصول و  حداقل زيها و ن بانک ياطالعات  ها ستميعناصر س اختياا تعيين ديبا هيأ ( 9)

 .داشته باشدکنترل آنها اا 

 

گردد يرا   ايافت ميه ديه و ثانوياول  ها ستميدا محدوده س يبانينکه خدما  پشتيبدون دا نظر گرفتن ا( 6)

مواد نيراز بره منظروا      ها تيو با توجه به صالح کاامندان از داون سازمان به تعداد الزمم است خير؟ الز

 . استتدام شوند مذکوا  ها ستميس اسيدن به استمراا 

 

                                                 
119
 . Uniform Chart of account Plan and Turkey Accounting Standards. 
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ط يشررا  تمرامي ز يو ن قانونيمفاد مقراا  مربوط به دفاتر  اعايتکه به منظوا  9-2بند   دا مواد اجرا( 6)

دا  يقر يتفف خود اا بره اوش  ها  تراکنشتوانند  يها م ه شده است، بانکياز دا بند مربوطه تهيگر مواد نيد

  ک از اسناد حسرابداا يدا هر  ها  ثبت شده تراکنش ؛الزم است  ن موااديدا چن. ها منظوا کنند حساب

دهنده فرآيند حسابداا  مبتنري برر مبنرا      که نشان شود  نگهداا يستم اطالعاتيدا س يبه صوات يقيتفف

 .پذير باشد تراکنش بوده و براسي فرآيند حسابداا  به جزئيا  امکان

 

 هاي ارتباطي استقرار ساختار ارتباطي و شبکه

ابط و کااکنان مسرئول بره اطالعرا  و آگراهي کامرل       به منظوا دستيابي سطوح مديريتي ذ ( 1) -12ماده 

ها  اجرايي  ها، اويه ها، سياست مديران سطوح پايين و نيز کااکنان واحدها  عمفياتي نسبت به استراتژ 

. حاصل شود و انتظااا  بايد از جريان اطالعا  به صوا  افقي و عمود  دا ساختاا سازماني بانک اطمينان

هايشران و نيرز انتقرال     همچنين بايد از آگاهي کااکنان بانک نسبت به ضوابط حاکم بر وظاي  و مسرئوليت 

 . سري  اطالعا  به کااکنان مواد نظر نيز اطمينان حاصل نمود

 

دا طول جريان افقي اطالعا  بايد از اشتراک اطالعا  ميان يک واحد بانک يا يک نهاد مستقل تحرت  ( 2) 

 .ترل بانک با ديگر واحدها که به آن اطالعا  نياز دااند، اطمينان حالصل نمودکن

 

  دا واحردها  يتيرين موضوع که مشکال  کااکنان بانک به سطوح مرد يا حصول اطمينان ازبه منظوا ( 9) 

 .شود و برقراا  ساز ادهيپ يمناسب يااتباط  ها شبکه بايد شود، يگزااش م يز به واحد کنترل داخفين خود و

ا يمردد  ها، کااکنان دا مواد آن عاد ها  اويهسه با يکه دا مقا يکه موضوعات همچنين اطمينان حاصل شود

که برا آن مشرکال  مواجره      و واحد يتيريز به سطوح مديو ن يداخف يمشکوک هستند به واحد حسابرس

 . گردد ميشده گزااش 

 

، قرانون ( 9)69مراده  حصول اطمينان از عدم نقض الزام ويژگي قابل اعتمراد برودن موضروع    به منظوا ( 2)

 .شود، بايد کفيه اقداما  الزم صوا  پذيرد ساز  مي ها  ااتباطي که پياده توسط شبکه

 



 5931هايمديريتکلمقررات،مجوزهايبانکيومبارزهباپولشوييسالبخشنامه

 

552 

 مستمر کسب و کار برنامهت و يريمد

 ها بانکا محافظت از يو  وقفههنگام بروز ها دا  تين استمراا فعاليبه منظوا تضم بايدها  بانک( 1) -13ماده 

ک سراختاا  ير   ،ا و سرپرده  ي، قرانون ي، مالياتيعمف يحداقل کردن اثرا  منف دا ااستا از يدا زمان مواد ن

 . ساز  نمايند پس از تصويب هيأ  مديره بانک پياده مستمر کسب و کاات يريمد

 

، تجراا  اسرتمراا    ط الزم بررا يشررا  ترأمين ، بره منظروا   مستمر کسب و کراا ت يريدا چااچوب مد( 2)

 . شود ياتتاذ م  از اجرا و اقداما  ضروايمواد ن  هافرآيند

 

رد و يگ يانجام م مستمر کسب و کاا  زيا مرتبط با برنامه تجاا  تأثيرل يتحف  ق و مطالعه بر اويتحق( 9)

ن مطالعا  به دنبال خواهرد داشرت،   يکه ا ييبا توجه به اهنمودها. شود ين مييبهبود تع  ها  ز استراتژين

 .داس يب ميتصوبه ره يمد هيأ فه ين طرح بوسيشکل گرفته و ا مستمر کسب و کاا برنامهک ي

 

ن يري مشرااکت کااکنران مررتبط تع    با يو خااج يداخف  ها ي، وابستگتجاا  تأثيرل يدا چااچوب تحف( 2)

از دا ير ت مرواد ن ير ن سرطح فعال ييبه منظوا تع آنها تيا  بر اساس سطح اهميو انواع متتف  عمف شود مي

وابسرته    ها تيمحتمل که ممکن است دا فعال  ها سکيا. گردد مي  بند ، طبقهوقفهوقوع ط محتمل يشرا

 .شود مي يابيز اثرا  بالقوه آنها اازيمتتف  اخ دهد و ن وقفه  وهايبه سناا

 

نجا  و اهرداف،    ها تيکننده اولو انيه و بيکاا به عنوان پا تأثيرل ينجا  بر اساس تحف  ک استراتژي( 9)

 .گردد يان ميب برنامه مستمر کسب و کاانجا  دا   استراتژ  ا  مربوط به اجرايجزئ. شود مين ييتب

 

دا . بانرک باشرد    ها تيکاا مطابق با اهداف و اولو کسب و برنامه مستمراست که  ي آنموضوع اساس( 6)

ت تضرااب  يريمرد  شرود و بره منظروا    مري   يسک به صوا  واضح و شفاف تعريف  ان طرح انواع متتيا

کااکنران مربوطره دا   کره   يطيمنطبق بر طرح دا شرا ييو اجرا  ريگ مي، استمراا دا ساختاا تصمها تيفعال

برنامه مستمر نه يکااکنان دا زم. شود تعيين ميها  تي  و مسئوليوظا ،د اجرا گردديدسترس نبوده و طرح با

 . شوند مطف  ميشان يها تي  و مسئوليمربوط به وظا  ها و آموزش اوابطشاندا محدوده  کسب و کاا
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کره   يز اقداماتيد انجام شود و نيبا اا نشده و اضطر ينيب شيط پيکه دا شرا ييها تين فعالييجهت تع( 6)

برنامره  از  يبره عنروان قسرمت     نشده و اضرطراا  ينيب شيپ وضعيتک طرح يرد، يد صوا  گيتر با  يسر

، مرتف  نمودن طرح يدا محدوده ا نتوان وضعيت حادث شده ااچنانچه . شود تدوين مي مستمر کسب و کاا

 .رديگ يمواد استفاده قراا م برنامه مستمر کسب و کاا  ها گر بتشيد

 

 ا بحرران ي  جهت اف  مشکال  ، اقداما  ضروا نشده و اضطرا ينيب شيت پيطرح وضع چااچوبدا ( 2)

و   ط کراا يک مح  ينشده و اضطراا ينيب شيت پين دا طرح وضعيرد، همچنيگ يانجام مبه وقوع پيوسته 

آينرد، ترسريم    هايي که دا شرايط عاد  به وجود نمري  ساز  دا زمان مواجه با ايسک ي جهت پيادهتيريمد

 :شود که بر اساس آن مي

 

ااا ، ير هرا، انتقرال اخت   تير از اولو  بنرد  ک اتبهي،  نشده و اضطرا ينيب شيپ وضعيتدا زمان بروز . 2-1

ن دسرتواا  و  يت و کااکنران و همچنر  يرين مرد يبا  ااتبراط بر  ي، ترتمواد نياز مربوط به کااکنان مقراا 

 .شود ين مييبانک تع ياتيهر قسمت عمف  مربوطه به طوا شفاف برا  ها اوش

 

ک سراختاا  يتوافق، مواد پرداخت و   ها ستمينه سيدا زم  نشده و اضطراا ينيب شيپ وضعيت  برا. 2-2

، ين برانک يب  ها ستم پرداختيس داه، افراد مسئول يترک  بانک مرکز يين مقاما  اجرايممکن ب يااتباط

قابرل   همه  که برا يا کانال ااتباطي ک شبکهين يز مؤسسه؛ و همچنيتوافق و نمواد ه و يتسو  ها ستميس

 . شود يم  زيا هيان پايوم و مشترعم  باشد برا يدسترس

 

هرا    به منظوا حصول اطمينان از دايافت اخباا به صوا  دقيق و به موق  توسط مشرتريان و ااگران  . 2-9

 .تدوين شود يااتباط  استراتژها  ااتباطي، بايد يک  ا  با استفاده از اوش اسانه

 

، و برکل و شرع ين مديب ياز خطوط شتص  ريگ فه بهرهيچندگانه بوس يااتباط  ها استفاده از اوش. 2-2

 .پذيرد مي صوا ها  ن مرکز پردازش اطالعا  و شعبهين بيهمچن



 5931هايمديريتکلمقررات،مجوزهايبانکيومبارزهباپولشوييسالبخشنامه

 

553 

 

 مواد توجره  بايد از داشته باشدين  بانکداا  ها تيکه بانک ممکن است جهت حفظ فعال يتمام منابع. 2-9

ده ير د بيآسر   هرا  يري دااا يباير مربوط به ااز  ها وهيها و ش ييدااا  رد، اقداما  مربوط به نگهداايگقراا 

 .ن خواهد شدييتع

 

 .ان و کااکنان خواهد بوديت مشتريت معطوف به امنين سطح اهميشتريب. 2-6

 

  و يمکتوب به همراه محردوده وظرا   صوا ن طرح، به يها دا محدوده ا گر طرحيطرح استمراا کاا و د( 9)

نره فرراهم خواهرد شرد کره      ين زميا. شود ميشده برا  واحدها، به تمامي آنها ااسال  تعيين  ها تيمسئول

شود، اطالعا  مربوط بره   ين طرح دا نظر گرفته ميآنها دا محدوده ا  که برا يتيکااکنان بر اساس مسئول

اوابط دا طرح  يهماهنگ  ز برايک واحد مربوطه ني. اا داشته باشندين اا دا اختيگزيجا يااتباط  ها شبکه

 .  ن خواهد شدييتع

 

  هرا  ستميس برنامه مستمردا  ياطالعات  ها ستمي، تداوم سي نشدهنيب شيو پ  اضطراا وضعيتدا ( 17)

دا نظرر گرفتره   ه شده است، يکاا ته برنامه مستمرب و دا محدوده يره تصويأ  مديفه هيکه بوس ياطالعات

ه شروند،  ير توانند به صوا  مجرزا ته  يم  کاا برنامه مستمردا محدوده   ها طرح همانطوا که. خواهد شد

 . ز دا نظر گرفته شوندياز طرح ن يتوانند به عنوان جزئ ين ميهمچن

 

ر ييها بعد از تغ ن طرحيا. گردد يه ميکاا ته برنامه مستمرها دا محدوده  طرح يجهت براس يستميس( 11)

کباا يها حداقل  طرح. اثر خواهد گذاشت ياطالعات  ها ستميو بر س شده يبه اوزاسان با انجام يک براسي

مد   محتمل کوتاه  ها وقفهگر واحدها با دا نظر گرفتن يو دا د منتتبر کل دا شعب يدا سال دا سطح مد

. رنرد يگ يشوند، مواد آزمون قرراا مر   ياجرا م يا به طوا دستيکه به طوا خودکاا  ييهافرآيندا بفندمد  دا ي

مربوط به  ياتيح  کاا  هافرآيندنه يدا اعالم هشداا دا زم که ،خدما ، دا صوا  وجود يبانيپشت  نهادها

ج ينتا. شوند يها شامل م ن آزمونيدا ا نمايند نيز نقش مي ي ايفا اطالعات  تکنولوو  ها ستميس يبانيپشت
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طرح وجرود   ياز به بروزاسانيکه ن يطير ااشد گزااش و دا شرايمناسب به مد يابيک اازيآزمون همراه با 

 .رنديگ يداشته باشد مواد استفاده قراا م

 

 يکنترل داخل يها تيفعال

 :ر خواهد بوديز  ها حداقل شامل کنترل يکنترل داخف  ها تيفعال( 1) -14ماده 

 

 ؛يياجرا  ها تيکنترل اقداما  دا فعال. 1-1

 

 ؛ ويمال گر  ستم گزااشيز سيو ن ياطالعات  ها ستميو س يااتباط  ها کنترل شبکه. 1-2

 

 .از مقراا  تيتبع   مربوط بهها کنترل. 1-9

 

مکتروب و    ها استيس. باشد ياوزانه بانک م  ها تياز فعال يبه عنوان جزئ يکنترل داخف  ها تيفعال( 2) 

شراغل   يفه کااکنانيافت که دا ابتدا بوسيتوسعه خواهند   به نحو يمربوط به کنترل داخف  اجرا  ها وهيش

ه کااکنران بانرک از   ير کف .داشرته باشرد   اجررا ي قابفيت کنترل داخف بتش فه کاامنديو سپس بوسدا بانک 

آنها اطرالع خواهرد    حوزه کاا با  مرتبط يکنترل داخف  ها تيمربوط به فعال يياجرا  ها وهيها و ش استيس

 .افتي

 

 بخش دوم

 يکنترل داخل يها تيها در محدوده فعال کنترل

 

 يياجرا يها تيکنترل اقدامات مربوط به فعال

هردف  . دهنرد  ياا شکل م ياتيعمف  ها تيها، فعال بانک  ها تيفعال  مربوط به اجرااقداما  ( 1) -15ماده 

ا  انجرام شرده   ير عمف يو اثربتشر  يينه کااايآن است که دا زم ياتيعمف  ها تيمربوط به فعال  ها کنترل

 .نان حاصل شودياطم
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 :ندياجرا نما ياتيعمف  ها تير اا دا ااتباط با فعاليز يکنترل  ها تيها مفزم هستند که فعال بانک( 2) 

 

،  رعراد يغ  دادهاير او خصروص ا ماهانره دا  ي يه گزااش به صوا  اوزانه، هفتگيته: گر  گزااش. 2-1

 .ر ااشدي، جهت ااائه به مديها، و عمفکرد کف مشکوک، عدم مطابقت  ها تراکنش

 

  هرا  يري دااا  نگهرداا ، اسرتفاده و  يها جهت دسترس تياعمال قواعد و محدود: يکيزيف  ها کنترل. 2-2

شده بره    ا به امانت نگهدااينقد و اوااق بهاداا متعفق به بانک  ييمانند دااا يمال  ها يي، شامل داااينيع

 منظم؛ يدا فواصل زمان ينيع  ها ييه داااياز کف  و گرفتن موجود اشتاصگر يا ديان ينام مشتر

 

  ا مجروز بررا  ير ه تأييدير ، و اخذ ءمتقابل و امضا ،دوطرفه تأييد ها  ساز  شيوه پياده: اختيااو  تأييد. 2-9

 .شده مشتص حدودشتر از يب  ها تراکنش

 

هرا و محصروال  مررتبط برا      تيها، فعال ا  تراکنشيمربوط به صحت جزئ يبازاس: قيو تطب يبازاس. 2-2

 .منظم يق آنها دا فواصل زمانيها و تطب سه حسابيسک، مقايت ايريمد  الگوها

 

کنتررل مربروط بره     :و عدم مطابقرت  يو نظاا  بر موااد تتط حدودکنترل مربوط به مطابق بودن با . 2-9

 .حدوداز  يو نظاا  بر تتط يو کف يسک جزئيا حدودمطابق بودن با 

 

 ياطالعات يها ستميو س يارتباط يها کنترل شبکه

حاصل نان يکه اطم شودکنترل    بايدبانک به نحو ياطالعات  ها ستميو س يااتباط  ها شبکه( 1) -16ماده 

مناسب همرراه   ي، سازگاا و دا ساختاا و قالبيابينان، کامل، قابل اديقابل اطم هدمآ اطالعا  به دست  گردد،

 . باشند قابل دسترسي ازيواحدها و کااکنان مرتبط دا زمان مواد ن برا ز يو ن بوده ت الزاما يبا اعا

 

 :ر خواهد بوديدا موااد ز يکنترل  ها تيشامل فعال يااتباط  ها وط به شبکهمرب  ها کنترل( 2)
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 واحدها  تابعه مشرمول تففيرق   ا يد شده دا بانک ياطالعا  تول دا خصوص ييها تيا محدودينکه آيا. 2-1

ن ير باشرد الزم اسرت ا    يفه واحد و کااکنان مربوطه قابل دسترسيکه اطالعا  بوس يوجود دااد، دا صوات

هرا و   اسرت يل سير ا ذير گر مقراا  قابل کاابرد يز ديل قانون و نيذ  ها تيها مشروط به محدود تيمحدود

 باشند؛ ره بانکيمد هيأ فه يب شده بوسيتصو  ها  استراتژ

 

 ابند؛ي يمربوطه آنها و عمفکردشان اطالع م  ا کااکنان به طوا منظم از بانک، واحدهاينکه آيا. 2-2

 

ز از محصروال  و  ير و ن ابرط  ذ   مقراا گر يرا  صوا  گرفته دا قانون و دييکااکنان از تغا ينکه آيا. 2-9

 ابند وي يد بانک اطالع ميخدما  جد

 

ي دا ز به واحد کنترل داخفر يو ن آنها  دا واحدها يتيريگزااش کااکنان به سطوح مد تناوباطالع از . 2-2

د ير ا ترديمل أت  عاد  ها تيسه با فعاليآنها دا مقا که دا مواد يا موضوعاتيمشکال  مواجه شده و  زمينه

 .وجود دااد

 

کرل و   ي دا سرطح سرتم اطالعرات  يس  هرا  شرامل کنتررل   ياطالعرات   ها ستميمرتبط با س  ها کنترل( 9) 

مربروط بره     هرا  کرل شرامل کنتررل    دا سرطح  ستم اطالعرا  يس  ها کنترل. باشد يم يياجرا  ها کنترل

. اسرت هرا   تير ن فعالير مررتبط برا ا    هافرآيندز يت آن و نيريو مد ياطالعاتستم يمرتبط با س  ها تيفعال

  هرا  که داده  کاا  هافرآيندخواهد بود که الزم است دا تمام  يداخف  ها شامل کنترل يياجرا  ها کنترل

د و ير  ، تولير اا تعر  بانکرداا   هرا  تيفعال يبانيا پشتيجهت انجام  ياطالعات  ها ستميموجود دا س يمال

بره آنهرا اا    ين و دسترسيها اا تضم ن دادهينان ايت اطميو صحت و قابف دهکند، به کاا گرفته ش يفاده ماست

، کنتررل   واود  هرا  داده  به آنهرا، کنتررل   يها و مجوز دسترس د دادهيمربوط به تول  ها کنترل. دينما مجاز

، هيرأ  . صوا  خواهد گرفرت  يياجرا  ها دا محدوده کنترل حدودمربوط به   ز کنترليو ن يخروج  ها داده

ستم يس  ها د دا چااچوب کنترليها که با کنترل حداقلها و اصول مربوط به  وهيص شين و تشتييمسئول تع

 .باشد يشوند، م ساز  پياده يياجرا  ها ز کنترليو ن دا سطح کل ياطالعات
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 يمال گري  ستم گزارشيکنترل س

  هرا  ستمينان بودن سيآن است که صحت و قابل اطم يمال گر  ستم گزااشيهدف کنترل س( 1) -17ماده 

نه به اجرا گذاشته خواهرد شرود   ين زميکه دا ا ييها حداقل کنترل. ن گردديتضم  و حسابداا گر  گزااش

 : ر خواهد بوديشامل موااد ز

 

 ؛عرا  هرا  مرالي و کنتررل اقرداما  پايره توليدکننرده اطال        کنترل دقيق اطالعا  موجود دا گزااش. 1-1

تواند بره طروا    ها  مالي گزااش نشود يا به ناداستي دا آن بيان گردد، مي  اطالعاتي که چنانچه دا صوا 

کننردگان برر مبنرا  اطالعرا  منرداج دا       ها  اقتصراد  متترذه توسرط اسرتفاده     توجهي بر تصميم قابل

  .ها  مالي تأثيرگذاا باشد صوا 

 

هرا،   ن ثبرت ترراکنش  يب فرآيندو موااد از قفم افتاده محتمل دا طول  اشتباها ن ييکنترل به منظوا تع. 1-2

 ؛ يمال  ها ها و انعکاس آن دا گزااش يها و بده ييدااا

 

 .اند ه شدهيقانون و مقراا  تهمفاد  طبق يمال  ها ا گزااشين موضوع که آيا تأييدکنترل به منظوا . 1-9

 

 ت از مقرراتيمربوط به تبع يها کنترل

کره   ييها تيه فعالين موضوع که کفين ايت از مقراا  به منظوا تضميمربوط به تبع  ها کنترل( 1) -18ماده 

د، يها و محصوال  جد ز تراکنشيشود، و ن يکه به اجرا گذاشته م ييها ا طرحيرد يگ يفه بانک صوا  ميبوس

  بانکداا  ها تيفعال با مطابقز يبانک و ن يها و قواعد داخف استيگر مقراا  مربوط، سيمطابق با قانون و د

گرر  ير دا قانون و دييکه کااکنان بانک به سرعت از هر تغ اطمينان حاصل شودز ين موضوع نيااز . باشند يم

 .ابندي يبانک اطالع م يها و قواعد داخف استيا از سيمقراا  مربوطه 

 

فره کنتررل   يکه وظ  ا واحدي ياخففه واحد کنترل ديبوس و ت از مقراا  بدون وقفهيکنترل مربوط به تبع( 2)

 تحت نظر مدير ، واحد مذکواصوا  خواهد گرفت شود يت از مقراا  بر عهده آن گذاشته ميمربوط به تبع
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هرا  بانرک    عاليرت گرر ف ين واحد مستقل از ديعمل نموده و ا يمانند واحد کنترل داخفه يداخف  ها ستميس

 . شود سازماندهي مي

 

مجروز  از سرو  هيرأ      شده  زيا برنامه  ها تيا فعاليتراکنش  ،ديمحصوال  جد  قبل از آنکه برا( 9)

 .شود مي يرد، نظرخواهيگ يالذکر شکل م که طبق بند دوم فوق  ، از واحدمديره صادا گردد

 

از کااکنان هر کدام  نفرک ي، حداقل واحدها  تابعه مشمول تففيقز دا يخااج از کشوا و ن  ها دا شعبه( 2)

د به واحد مربروط بره کنتررل    يشود که با ين مييتع يخااجکشوا ن مسئول کنترل تطابق با مقراا  به عنوا

 .دهد  گزااش نيز ت از مقراا  تحت بند دوم بااليتبع

  

 

 بخش سوم

 يو کارکنان کنترل داخل يواحد کنترل دخل

 

 يواحد کنترل داخل

فه واحرد کنتررل   يانجام آنها بوسر  يو چگونگ يکنترل داخف  ها تي، فعاليستم کنترل داخفيس( 1) -19ماده 

انجام شرده    ها تيفعال تمامي  ها يژگيمرتبط با مالحظه و  گر واحدهايد ااشدران يهمراه مد ي بهداخف

 .نمايد مي يطراح اا فه بانکيبوس

 

به   ا حرفه  ها تيهمراه با کااکنان صالحبه ر يک مدي شامل يواحد کنترل داخف يانسان  رويساختاا ن( 2)

. شرود  ين مييتع   بانکها تيفعال يدگيچيت و پيماه ،تعداد کااکنان بر اساس اندازه .باشد مي يتعداد کاف

 .باشد ميبانک   دا دفتر مرکز يواحد کنترل داخفمکان فيزيکي 

کنرد، واحرد    چنانچه بانکي دا خااج از کشوا تاسيس شده و دا ترکيه از طريق دفاتر شعب خود فعاليت مي

 .اخفي بانک مذکوا دا دفتر شعبه مرکز  قراا خواهد گرفتکنترل د
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و  مقرراا  ، آيرا  اسرت انجرام   به داستي داحال ها  مربوط به کنترل داخفي آيا فعاليت اين موضوع که( 9)

است يا خير؟  دست يافتهخود اهداف مواد نظر  بانک به آيا نيز اينکه شود و اعايت ميمشتص شده  حدود

هرا   اين براسي و نتيجه گرفتهکنترلي مرتبط مواد براسي قراا  مراحلدا  و دا سطوح متتف  مديريتي بايد

بره واحرد    ا  و يا با قيرد فوايرت   دواه کااکنان کنترل داخفي به صوا  از طريق ها  براسي همراه با يافته

 .شود کنترل داخفي گزااش 

 

 ي وکنتررل داخفر   واحرد  ن کااکنران يب يکنترل داخف  ها تيفعال تقسيمها و اصول مربوط به نحوه  وهيش( 2)

ت کنتررل  ير هرر فعال  ي اختصاص يافتره بررا    کنترل داخف واحد ، تعداد کااکنانياتيعمف واحدها  کااکنان

مرديريت  و  ير واحد کنترل داخفر يمواد استفاده، مشترکاً توسط مد يکنترل  ها و اوش سازوکااهاو  يداخف

برا  ايرن واحرد    کااکنران  يو همراه ينسبت به هماهنگ يکنترل داخف واحد. شود ين مييمرتبط تع سطح باال

 .نمايد اطمينان حاصل مي بانک واحدها گر يکااکنان د

 

ها  کنترلي توليد شده توسط کااکنران واحرد کنتررل داخفري و واحردها        گزااشا  مربوط به فعاليت( 9)

ها  مذکوا به تفکيک تهيه کنندگان آنها  گزااش .خواهد شد  نگهدااعمفياتي بانک دا واحد کنترل داخفي 

بند  خواهرد   اعم از کااکنان واحدها  عمفياتي و کااکنان واحد کنترل داخفي و بر اساس محتوا  آنها طبقه

 مديريت سطح باالز يو ن ير واحد کنترل داخفياند توسط مد شده  بند طبقهگونه  نيکه بد ييها گزااش .شد

 بردون وقفره   ا جهت انجامي يستم کنترل داخفيبه منظوا بهبود س  و اقداما  ضروا شده يابيمربوطه ااز

 .رديگ يانجام م  ا چ وقفهيبدون ه يکنترل داخف  ها تيفعال

 

اقداما  مربوط به بند پرنجم اطرالع   دا خصوص حداکثر سه ماهه  يزمان  ها دا بازهي ته حسابرسيکم( 6)

 .کسب خواهد کرد

 

ر يمد. داشته باشد  الزم است حداقل هفت سال سابقه کاا دا عرصه بانکداا يکنترل داخف ر واحديمد( 6)

 ، يانجام وظا  الزم برا  ها تيواجد صالح يا کااکنان کنترل داخفيآ اين موضوع اا که يواحد کنترل داخف

،  ا حرفره   دانرش   جهرت ااتقرا   يآموزشر   هرا  کرده و دواه يابيباشند اا ااز يااا  ميها و اخت تيمسئول
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 انجام وظاي  کااکنان واحد کنترل داخفري بره صروا     و بر نمودآنها فراهم خواهد   ها ييها و توانا مهاا 

 .کند ينظاا  م يياجرا  از واحدها پذيرفتن تأثيرطرفانه و بدون  يب

 

ااا  و ير اختفره،  يوظ انجرام گيررد،   ک کاامندي توسط دا بانک يواحد کنترل داخف  ها تيفعال چنانچه( 2)

 .باشد بر عهده و  ميز ين يس واحد کنترل داخفيائ  ها تيمسئول

 

 يارات کارکنان کنترل داخليف و اختيوظا

  هرا  تير که فعال يا شعبي  خود دا واحدها يوظا به منظوا انجام، واحد کنترل داخفيکااکنان ( 1) -21ماده 

توانند با مالحظره سرهم    يها م بانک. خواهند شد   مستقرز دا دفتر مرکزيرد و نيگ يانجام م ي دا آناتيعمف

کرل   برر ، اثر آنهرا  مترتب بر شعب مزبوا ياتيعمف  ها سکيبانک، ا  شعبه دا کل حجم تجاا  ها تيفعال

 اوزمرره آنهرا از مرکرز،     هرا  تير امکان کنتررل فعال  ،بانک، تعداد کااکنان آنها توسط شده يابيسک اازيا

محرل  . حايز شرايط مذکوا مسرتقر نماينرد   دا شعب مشتص ياا به طوا دائم يکنترل داخفواحد کااکنان 

. کند ير مييتغ يخفار واحد کنترل ديتوسط مد يمقتض يزمان  ها دا بازه يکنترل داخف واحد کااکنان استقراا

 .شد به کاا گرفته نتواهند يکنترل داخف  ها تيبه جز فعالگونه فعاليتي  هيچدا  يکنترل داخف واحد کااکنان

 

، ، بانک  ها تيه فعاليکف مطمئنو کنترل عمفکرد  يجهت نظاا ، براس ي داکنترل داخفواحد کااکنان ( 2) 

ا ير  کفري مشراهدا   اساس کرده، بر  داخواستمربوطه   بر گزااشا  واصفه از واحدها يمبتن اطالعاتي اا

  هرا  افتره يو  انجام متتف  يکنترلق ابزااها و اسناد ياز طر اا الزم  ها يکنترل و براس ،نظاا  ،مشتص

مربوطره ااسرال     ه و بره واحردها  ير ته اا هشرداادهنده   ها اميپو همچنين خود اا دا قالب گزااش ااائه 

از نظراا  و کنتررل   تحرت براسري،    دا خصوص موضوعا  مجازند يکنترل داخفواحد  کااکنان. ندينما يم

ا ير جو مرذکوا  موضوعا  نظر آنها اا دا خصوصافت کرده و ياا دا يحا  اضافيبانک توض مربوطه کااکنان

 .شوند

 



 5931هايمديريتکلمقررات،مجوزهايبانکيومبارزهباپولشوييسالبخشنامه

 

522 

از، تجربره، سرطح   ير مرواد ن  يآموزش ها  برنامه مشتمل بر موااد مربوط به يمقراا  واحد کنترل داخف( 9)

 تدوين يتوسط واحد کنترل داخفي، از کااکنان کنترل داخفيمواد ن  ها تيگر صالحيز ديدانش و مهاا  و ن

 .خواهد اسيدره بانک يمد هيأ  به تصويب مربوطه يداخف  ها ستمير سيمد پس از تأييدو 

 

 فصل سوم

 يداخل يستم حسابرسيس

 

 اول بخش

 يا حرفه رفتارو  يداخل يحسابرسسازمان ، تيهدف، دامنه فعال

 

 يداخل يستم حسابرسيت سيهدف و دامنه فعال

 تمرامي  از انجرام  مرديريت سرطح براال   نران  ياطم حصرول  ي؛داخفر  يستم حسابرسيهدف س( 1) -21ماده 

هرا، اصرول و اهرداف     استي، سيداخف  ها  استراتژه، گر مقراا  مربوطيد ،قانون مطابقبانک   ها تيفعال

ت الزم برخواداا يو کفا بتشيسک از اثريت ايريمد  ها ستميو س يکنترل داخف ا  است که به گونهبانک 

 .باشند

  

بانک  و واحدها  ها تيفعال تمامي، ي به شرح فوقداخف يستم حسابرسيبه هدف س يابي به منظوا دست( 2)

ادواا ، بره صروا    و  يتيچ محردود يبردون هر     بايرد و دفتر مرکز يشعب خااج ي،داخف  شامل واحدها

، خطرا و اسرتفاده   کااآمد هرگونه نا يرند؛ و براين اساسگ قراا  يو حسابرس يمواد براسبرمبنا  ايسک 

ن ير از مواجهره برا ا    ريجهرت جفروگ    شرنهاد يپ  ها ها و طرح دگاهي، ديي شدهاساشن ،ناداست از مناب 

ز صرحت و قابرل اعتمراد    يو ن شود از مناب  بانک ااائه کااآمدو  مؤثراستفاده  حصول اطمينان ازمشکال  و 

مرواد   يکنترل داخف  ها تيق فعالير ااشد بانک از طريو مد مؤسسهبه  يبودن اطالعا  و گزااشا  ااسال

 . رديگ قراا  يو براس يابيااز
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 :سکيبر ا يمبتن ها  ادواا  يدا حسابرس( 9)

 

 رد؛يگ يقراا م يابيسک مواد اازيت ايريو مد يکنترل داخف  ها ستميس بتشيت و اثريکفا. 9-1

 

بايرد   ک،ير الکترون  ک و خردما  بانکرداا  ير الکترون يستم اطالعاتي، شامل سياطالعات  ها ستميس. 9-2

ي و حسابرسر  ياطالعرات   ها ستميمقراا  مربوط به سدا بتش پنجم از  منداجها و اصول  وهيش مطابق با

منتشرر  « ياطالعرات   هرا  سرتم يو س  بانکداا  هافرآيند ياصول حسابرس»با عنوان   بانکداا  هافرآيند

حسابرسري   سرا  مؤستوسرط  ، 26261، شرمااه  2717ه يوانو 19خ يبه تاا يشده دا دفتر اوزنامه اسم

 .رنديگ قراا  يابيو ااز يمواد براس مستقل

 

 .رديگ قراا  يمواد براس ي بايدو گزااشا  مال  بودن اسناد حسابداا اتکاء يتصحت و قابف. 9-9

 

 مربوطره،  يکنترل داخف يياجرا ها  اويهشده و کااکرد  تعيين ها  اويهبا ي اتيعمف  ها تيتطابق فعال. 9-2

 .رديگ مواد آزمون قراا  بايد

 

و  يري اجرا هرا   اويره هرا،   استي، سيداخف  ها  استراتژ ابط، مقراا  ذ  ،ا  با قانونيمطابقت عمف. 9-9

 .رديگ قراا  حسابرسيمواد  بايد بانک يداخف ضوابطگر يد

 

 هيأ   بانک برا يه شده طبق مقراا  داخفيگزااشا  تهي و گزااشا  حقوق يت اتکا صحت و قابف. 9-6

 .رديگ قراا  حسابرسيمواد  مقرا بايد يزمان دا مهفت مذکوا گزااشا ااايه و  يته حسابرسيره و کميمد

 

بايرد     مرذکوا هرا  دا خصوص مدل، نکا  زير سکيا  ريگ اندازه  ها مدل صوا  استفاده بانک ازدا ( 2)

 :مواد حسابرسي قراا گيرد
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 يسک به منظوا مرديريت ايسرک بره صروا     ا  ريگ اندازه  ها ها و اوش ج حاصل از مدلينتاثبت . 2-1

 ؛اوزانه

 

 بانک؛ مواد استفاده يابي ااز  ها ستميو س  گذاا متيق  ها مدل. 2-2

 

 بانک؛  مواد استفادهسک يا گير  اندازه  ها مدل از طريقشده  پوشش داده  ها سکيا 2-9

 

 سک؛يا گير  اندازه  ها مدلها و فروض مواد استفاده دا  صحت و مناسب بودن داده. 2-2

 

 گيرر   اندازه  ها مواد استفاده دا مدل  ها مناب  داده به ه موق ي بو دسترس يکپااچگي، يت اتکاقابف. 2-9

 سک؛ يا

 

 .سکيا  ريگ اندازه  ها دا مدل نگر گذشته  ها آزمونصحت . 2-6

 

 .باشند مي داخفي يز مشمول حسابرسين واحدها  مشمول تففيق بانک( 9)

 

 يداخل يو بازرس يواحد حسابرس

شرده دا   ينر يب شيپر  يها، با هدف انجام خدما  حسابرسر  دا بانک يداخف يحسابرس وظيفه( 1) -22ماده 

 يواحد حسابرسر  مواد نياز برعهده ، به طوا منظم و دا سطحي بانکابط و مقراا  داخف  مقراا  ذ ،قانون

، ي، حجرم دگير چيزان پير م باتوجه به انردازه،  يداخف يحسابرس واحد بازاسان و کاامندان .باشد مي يداخف

 .شوند ياستتدام م ي، به تعداد کاف  بانکها تيسک فعاليوسعت و سطح ا

 

ر واحرد  يمرد . داشرته باشرد   يبرانک فعاليت حداقل هفت سال تجربه  بايد يداخف ير واحد حسابرسيمد( 2)

  هرا  تير مربروط بره فعال   يري اجرا ا هر  اويره ها و  استيس مطابق بااا  وظاي  خودد يبا يداخف يحسابرس

 .انجام دهد يداخف يحسابرس ها  برنامهو  يحسابرس
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 :عبااتند از يداخف ير واحد حسابرسي  مديوظا( 9)

 

نظررا   نقطره   افتي، دايداخف يحسابرس  ها تيمربوط به فعال يياجرا  ها هاويها و  استين سييتع. 9-1

 ره؛يمد هيأ ب توسط يبه محض تصو اعمال آنهاو  يته حسابرسيکم

 

 و اقرداما   هرا  اويره هرا،   ها، برنامه استيت سيو نظاا  و هدا يداخف يحسابرس  ها تيفعال يبراس. 9-2

 ؛يحسابرس

 

  هرا  ، فراهم کردن برنامه  محولهها تيااا  و مسئولياخت متناسب با بازاسان  ها تيصالح يابيااز. 9-9

  يوظرا  حسرن اجررا    آنها، و نظراا  برر    ها ييو تواناها  ، مهاا  ا دانش حرفه  جهت ااتقا يآموزش

 . ا حرفهبا اعايت آيين افتاا طرفانه  يبازاسان به صوا  مستقل و ب

  

ااا  و ير فره، اخت يوظ برازاس انجرام گيررد،   ک ي توسط دا بانک حسابرسي داخفي  ها تيفعال چنانچه (2)

 .باشد ميبر عهده و  ز ين يداخف ير واحد حسابرسيمد  ها تيمسئول

 

 

 حسرب  خراص   هرا  يهرا و بازاسر   يسرک، حسابرسر  يبرر ا  يو مبتن  ا دواه  ها يحسابرس عالوه بر( 9)

 يمطابق با هردف حسابرسر   يداخف يز توسط واحد حسابرسين يته حسابرسيا کميره يمد هيأ داخواست 

 .رديگ يانجام م يداخف

 

 ارات بازرسانيها و اخت تينالح

  بررا . دهند يطرفانه و مستقل انجام م يخود اا به صوا  ب  ها تيو مسئول  يبازاسان، وظا( 1) -23ماده 

 هيرأ  مربوطره و   يخفر اد  ها ستمير سي، مديداخف ير واحد حسابرسين مقصود، آنها دا بانک جز به مديا

 قراا گررفتن  از هرگونهبايد فشان، يوظا  اجرا  ستند و دا ااستايران پاستگو نيکدام از مد چيره، به هيمد



 5931هايمديريتکلمقررات،مجوزهايبانکيومبارزهباپولشوييسالبخشنامه

 

595 

اجتنراب  دا بانرک،   يت شرغف يا موقعي يفيا فامي يچون اوابط شتص يفيمناف  بواسطه دال ادط تضيشرادا 

 .وازند

 

 فرآيند بايد قبل از انجام بازاسان باشد، بازاسان يطرف ياستقالل و ب  يکه ناف يطيشرادا صوا  بروز ( 2)

 يته حسابرسيز کميو ن يداخف يحسابرسر واحد يبه مد مراتب اا فه،ينظر کردن از وظ ا صرفيو  يحسابرس

ت ير واسرطه موقع  هکه بر  اويداد مربوط به هر  يو بازاس يحسابرس فرآينددا  نبايد بازاسان. دهنداطالع 

 .نماينداند، شرکت  داشتهي دا آن بر عهده تيدا گذشته، مسئول يشغف

 

  واحدها تماميابتکاا عمل دا  الزم جهت داشتن اختيااا  بايد از برخواداا  بازاسان ازره يمد هيأ ( 9)

اطمينان بانک   ها ها و داده ليه اسناد، فايبه کف ي، دسترسي به اطالعا  از کااکنانابي به منظوا دست بانک

 خواهنرد  بره انجرام   مرؤثر خود اا به صوا    ها تي  و مسئوليوظا دا اين صوا  بازاسان. حاصل نمايند

 .اساند

 

  ها ، دانش و مهاا  تجربه کاا  ،يت آموزشيشامل مقراا  مربوط به وضع يداخف يمقراا  حسابرس( 2)

 بره  ها  داخفي مربوط ير سيستممدپس از تأييد  ه ويته يداخف يتوسط واحد حسابرس بازاسان  الزم برا

برر عهرده   اطالعا  بانرک اا    ها فناوا  يحسابرس  تيکه مسئول يبازاسان. اسد ميره يمد هيأ ب يتصو

 فنراوا  بر  يمبتن يحسابرس  ها نکيحوزه و تکناين الزم دا   ها است حداقل دانش و مهاا  دااند الزم

، قابرل  ي دايافت شرده آموزش  ها يا گواهي تحصيفيبر اساس اشته  اين مهم اطالعا  اا داشته باشند که

الرذکر   فروق ( 22)ل بنرد چهراام از مراده    ير که دا بانک ذ يبازاسان  ط براين شراين ايهمچن. است تأييد

 .ت خواهد داشتيز موضوعيشوند ن ياستتدام م

 

 يداخل يو بازرس يدر حسابرس يا حرفه رفتار

 .انجام دهنرد  يکاف دقت داشتن و  ا حرفه افتاا اعايت   خود اا همراه بايوظا بايدبازاسان ( 1) -24ماده 

 :باشندداشته اا ل يص موضوعا  ذيتشت  برا يينه الزم است حداقل تواناين زميدا ا
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 ؛شغفي وظاي  مرتبط با  دامنه کاا. 1-1

 

مرتبط با حوزه تحت بازاسي و ميزان کراا مرواد    ،يياجرا  ها هاويو  يمقراا  داخف ،ابط  ذ قوانين. 1-2

 ؛نياز

 

 ؛يبازاس تحت  ها تيفعال مرتبط با يسک و کنترل داخفيت ايريمد  ها ستميت سيو کفا ياثربتش. 1-9

 

که  ييها اويدادها و  تيدا فعال  تعمد  ها ا عدم انطباقي، اختالال  غيرانساني  خطاها بروز احتمال. 1-2

 رند؛يگ يقراا م يمواد حسابرس

 

 ؛  مواد استفادهها ل دادهيو تحف ا  حسابرسي اايانه  ها کيتکن. 1-9

 

 ؛ يحسابرس مواد اويدادا يت ياز فعال ناشي ييها سکيا. 1-6

 

 ي مواد نياز برا  انجرام خردمت،  ، شامل دواه زمان ا مشاواهخدما  ازها و انتظااا  افراد منتف  از ين. 1-6

 .خدمت مزبوا يدگيچيو وسعت و پ نتايج گر  گزااش

 

 

 بخش دوم

 يو انول کار يداخل يو بازرس يحسابرس يها تيفعال

 

 يداخل يو بازرس يحسابرس يها تيفعال

 يطررح حسابرسر   تهيره  مشتمل بر يداخف يسک حسابرسيبر ا يمبتن  و ادواا  ها تيفعال( 1) -25ماده 

، يداخفر  ير واحرد حسابرسر  يبه مد ؛جينتا گر  گزااش و ها  کاا  برنامهق يآن از طري، اجرا  مؤثر داخف



 5931هايمديريتکلمقررات،مجوزهايبانکيومبارزهباپولشوييسالبخشنامه

 

599 

ره و يمرد  هيأ ته به ين کميق ايو از طر يته حسابرسيمربوطه، کم يستم داخفير سير واحد مربوطه، مديمد

 يمربوطره دا چرااچوب گزااشرا  حسابرسر      ران واحردها ياقداما  انجام شده توسط مدز نظاا  بر ين

 .باشد يم

 

 سکيبر ر يمبتن يحسابرس

اجررا   يداخفر  يسک توسط واحد حسابرسيا يابيه اازيبر پا مؤثر يداخف يستم حسابرسيس( 1) -26ماده 

برا   يداخفر  يواحد حسابرس ت صوا  گرفته توسطيانگر فعاليب يداخف يسک حسابرسيا يابيااز. گردد يم

هرا    اولويت   مزبوا است که شامل؛ها سکيا کنترل مترتب بر بانک و نيز متتف ها   فرض وجود ايسک

 .باشد ي ميرد و تناوب انجام حسابرسيد مواد مالحظه قراا گيکه با ياتي، جزئيحسابرس ها  فعاليت

 

 :ر باشديپذ سک دا هر سال امکانيا يابيآنکه ااز  برا( 2)

 

   گردد؛يد تعري  بايها، انواع محصوال ، خدما  ااائه شده و وظا اويداد تمامي. 2-1

 

 مفراد ز ير  ، و نيگر وظرا يها، انواع محصوال ، خدما  و د اويدادانجام شده دا محدوده   ها  تيفعال. 2-2

 ؛شود يياساشنبايد  ها  مذکوا دا قوانين و مقراا  شرايط و ضوابط مربوط به فعاليت مطرح دا قانون و

 

مرواد   بايرد کنتررل مربوطره     هرا  سرک يت و ايز فعاليمهم بانک و ن عمفياتي  محصوال  و واحدها. 2-9

 شوند؛  ن ييتعي کنترل داخف  ها ستميسک و سيت ايريو اسناد مربوط به ساختاا مد گرفتهقراا  ييشناسا

 

تعيين  مهم و عمفياتي  و واحدهامربوط به محصوال  ها  فعاليت و کنترل  سکيابه منظوا اازيابي . 2-2

 .نموداستفاده   بند اتبه گير  ايسک و   اندازهها ستميس داجه اهميت آنها بايد از

 

هرا    اعرم از واحرد   مهم عمفياتي  ت و کنترل مربوط به محصوال  و واحدهايفعال  ها سکيا يابيااز( 9)

دا . شود يانجام م 1وست يشده دا پ يس معرفيت آنها به کمک ماتريداجه اهم ييو شناسا مشمول تففيق
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بانرک برر     مترترب برر   هرا  سکيب ايترک بايد ،يداخف يواحد حسابرسانجام شده توسط  سکيا يابيااز

 .رديقراا گ يابيمواد نظاا  و ااز ان شده استيب 1وست يس پيکه دا ماتر ييها حسب محدوده

 

ران واحردها انجرام   يطوا مشترک توسط مرد  بهو عمفکردها بايد  مربوط به واحدها  ها سکيا يابيااز( 2)

. شرود  يسرک اخرذ مر   يا يابير ااز طري دواه ز ير ن يسک و کنترل داخفر يت ايريمد  واحدها نظرا . شود 

 يواحرد حسابرسر    هرا  تيسک صوا  گرفته جرزء مسرئول  يا  ها يابيداخصوص ااز يينها گير  ميتصم

 .خواهد بود يداخف

 

مرؤثر    دادهاياو. رديگ قراا  ينيبه طوا منظم مواد بازب بايد سکيصوا  گرفته دا مواد ا  ها يابيااز ( 9)

گرر مقرراا    يرا  دا قرانون و د يير د، تغير جد  هرا  ستميد، سيجد محصوال سک مانند يا  ها يابيااز بر

  هرا  يابير ااز ينيبرازب  بره منظروا   مهم، ها  شغفي پستدا  نيرو  انسانيا ي يرا  سازمانييابط و تغ  ذ

 .شود يمنعکس م يداخف يران واحدها به واحد حسابرسيمد توسط يراتيين تغيتن چنسک با دا نظر گرفيا

 

قراا داده و مطابقت آن اا  يرا  اا مواد براسييسک و تغيا  ها يابي، اازيداخف ير واحد حسابرسيمد ( 6)

 .کند يم تأييد

 

 يداخل يطرح حسابرس

. شود تدوين مي 26ماده  طبقسک انجام شده يا  ها يابيه اازيبر پا يداخف يطرح حسابرس( 1) -27ماده 

طرح مذکوا پرس از تأييرد توسرط    . گرددافت يدا بايد زيطرح ن داخصوص ااشدت يرين نظرا  مديهمچن

 .عمل خواهد بود  ره مبنايمد مربوطه و تصويب هيأ  يداخف  ها ستميس مدير

 

اتتراذ شرده بره      هرا  اسرت ياا طبق س يطرح حسابرس بايداز، ي، دا صوا  نيداخف يواحد حسابرس( 2)

را  مهرم و مروااد بره    يير تغ. نمايرد مربوطه ااائره   يداخف  ها ستمير سيبه مد مذکوا ااطرح  و ياوزاسان

مربوطره و بره    يداخفر   هرا  ستمير سيافت نظرا  موافق مديبعد از دا يشده دا طرح حسابرس ياوزاسان

شده شامل اطالعرا  مربروط    ياوزاسانطرح به . االجرا خواهد بود الزمره يمد هيأ ب توسط يمحض تصو
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 برا  به اوزاساني افتهيزمان اختصاص  مد ، يخ به اوزاسانيانجام شده تا تاا يحسابرس  ها تيبه فعال

 .باشد يم ،را  مهم اعمال شدهييل تغيز داليو ن

 

ز ير د انجرام شرود و ن  ير کره با  ها  مرواد   براسين با مالحظه هرگونه يهمچن يداخف يطرح حسابرس( 9)

 يداخفر  يطررح حسابرسر  . شود يه ميته ،افت گردديدواه دا يد دا طيکه با يو آموزش  ا خدما  مشاواه

 :ر خواهد بوديشامل موااد ز

 

 تير ت و اولوير اهم  بند داجه مشتمل بررد، يقراا گي دواه مواد حسابرس يد دا طيکه با موضوعاتي. 9-1

 ؛يسکبر ا يمبتن  ها يابيااز منتج از

 

 ؛يحسابرسهدف . 9-2

 

مربوطره دا   مفراد ز ير و ن حسابرسي شده تيا فعالي موضوعسک مربوط به هر يا  ها يابيخالصه ااز. 9-9

 ابط؛  گر مقراا  ذيقانون و د

 

 انجام شود؛  طي آن دواهد دا يشده با  زيا برنامه يحسابرس فعاليتکه  يحسابرس  زمان و دواه. 9-2

 

 .مناب  دا تيهرگونه محدود يو اثرا  احتمال يحسابرس  ها تيانجام فعال  از برايمواد ن مناب . 9-9

 

 يدوره حسابرس

، دواه  ط عاديتحت شرا. باشد يم يا  حسابرسيتناوب انجام عمف يبه معن يدواه حسابرس( 1) -28ماده 

 يحسابرسر مواد نياز بررا    ، بازاسان و زمانيحسابرسمواد  ها و موضوعا  تيبر اساس فعال يحسابرس

برا تنراوب    باشرند  مري ترر   براال  سکحائز ايسک، يا  ها يابيکه بر اساس ااز يموضوعات. دگرد ين مييتع

 .رنديگ يقراا م يگر موضوعا  مواد حسابرس  نسبت به ديشتريب
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 يکار يها برنامه

شرده دا طررح    ييشناسرا  يدا محردوده موضروعا  حسابرسر    يفه حسابرسر يهر وظ  برا( 1) -29ماده 

برنامه کاا  مزبوا حراو  تمرامي اويردادها  مرالي دا     . شود   تهيه ميبرنامه کااک ي، يداخف يحسابرس

هرا  اجرايري    اويره  واطالعرا     اخرذ  هرا  وهي، شر مرواد  يحسابرسر   ها کيبانک، تکن يحسابرسدامنه 

، هردف    يادشرده بره تفصريل   ن برنامه کاايهمچن. باشد مي يج و گزااش حسابرسي، ااائه نتا مستندساز

 .گيرد نيز دابر ميد انجام شود اا ين هدف بايدن به ايکه به منظوا اس ييها تيلو فعا يحسابرس

 

بايرد بره   هرا   ن کراابرگ ير ا. شود يمواد استفاده دا فرم کاابرگ مربوطه مستند م يحسابرسها   اويه( 2)

  برنامره کراا   ي مطرابق برا  حسابرسر   کراا  فرآينرد  ه نحوه تکميل نشان دهندا  طراحي شوند که  گونه

د نرام و  يبا ق ابط ذ فه بازاس يد بوسيبا ها اين کاابرگ. باشد فه مربوطهيظو اوش انجام و شده ينيب شيپ

 . امضاء گردد ينام خانوگ

 

 :ر خواهد بوديحداقل شامل اقداما  ز  ، برنامه کاا ط عاديتحت شرا( 9)

 

 ؛حسب ضروا  نشده  زيا برنامه  ها يحسابرسانجام . 9-1

 

 ؛يحسابرسواد م کنترل سوابق. 9-2

 

 ؛يياجرا ها  اويهها و  استي، سيکنترل داخف  ها ستميس يابيو ااز يبراس. 9-9

 

 سک؛يا انواع  يابيااز. 9-2

 

 ابط؛  ن، مقراا  و قواعد ذيقوان سايرا يمواد مرتبط دا قانون  يبراس. 9-9

 

 ؛  برداا نمونه  ها ها و اوش کيتکن به کااگير . 9-6
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 :رياقداما  ز انجامبعد از  گير  شده  ها  حساب نمونه اويدادها  مالي و مانده تأييد. 9-6

 

 گر؛يديکدفتر کل و کنترل اسناد با  ها  ن، ثبتيمع  ها ن حسابيب انطباق يبراس. 9-6-1

 

 ؛حسابداا مستندا  اسناد  يبراس. 9-6-2

 

 مناسب؛  يخاص، و اقداما  نظاات  ها تيم فعاليمستق يبازاس. 9-6-9

 

 .فيزيکي کنترل. 9-6-2

 

 يبردار نمونه يها ها و روش کيتکن

مانرده   تأييرد انتتراب و   جهت  برداا نمونه  ها ها و اوش کي، تکنيحسابرس  هافرآينددا ( 1) -31ماده 

مرتبط با آنها مواد استفاده قراا  يآزمون اقداما  کنترل داخفي مربوط و ها دا دواه زمان ها و تراکنش حساب

ن اهرداف و تعرداد   ير دن بره ا ياسر   بررا الزم  اقرداما  انجام شامل اهداف آزمون،   برنامه کاا. رديگ يم

 .باشد يرند، ميقراا گ يمواد براس   که بايدها ها و حساب تراکنش

 

، جامعره آمراا     هرا  يژگيهمچون و يمواد استفاده با توجه به نکات  ريگ نمونه  ها ها و اوش کيتکن( 2)

ت يو محردود  جامعه آماا مرتبط با  يداخف  ها کنترل ي، اثربتشنمونه آماا  ها حسابها و  تعداد تراکنش

آمراا  شرباهت    به نمونه آماا   جامعه  ها يژگيکه و يطيدا شرا. شوند ين مييتع برداا  ها  نمونه نهيهز

  هرا  از اوش ، استفادهاقالم باشدا يها  از تراکنش  اديشامل تعداد ز صواتي که جامعه آماا  ا داداشته ي

تر باشد، برداا نهيهز  ر آماايغ  ها از اوش  آماا  ها اوش ساير شرايط چنانچه ح دااد، و دايترج  آماا

 .خواهد بود ها  غيرآماا  از اوش ح با استفادهيترج
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ر اا دا ير ، الزم اسرت بازاسران نکرا  ز    بررداا  نمونره   هرا  کير هرا و تکن  اوش  دا انتتاب و اجرا( 9)

 :ذکر کنندخود   ها کاابرگ

 

 ؛ برداا هدف نمونه. 9-1

 

 ؛جامعه مزبواآن   ها يژگيوجامعه آماا  نمونه از آن انتتاب شود و اندازه . 9-2

 

 ن اندازه نمونه؛ ييتع. 9-9

 

 .گير  نمونه  انتتاب اوش. 9-2

 

 يداخل يگزارشات حسابرس

گزااشا  حسابرسي داخفي به منظوا ااائه اطالعاتي به مدير ااشد دا زمينه تطابق يرک واحرد يرا    ( 1) -31ماده 

هرا  اجرايري بانرک، اثربتشري      ها  داخفي و اويره  ابط، سياست فعاليت مشتص با قانون و ديگر مقراا  ذ 

اتتراذ شرود، منتشرر    ها  داخفي و اقداما  اصالحي کره دا صروا  ضرروا  بايرد      فرآيندها  اجرايي و کنترل

ها  مرتبط به اشتراک گذاشته و گزااشا   ها  پيشنهاد  خود اا با بتش ها و طرح بازاسان بايد يافته. گردد مي

حسابرسي خود اا به محض کامل شدن کاا حسابرسي از طريق واحد حسابرسي داخفي به کميتره حسابرسري و   

ط بازاسان بايد به عنروان اسرناد پشرتيبان گزااشرا      ها  تکميل شده توس کاابرگ. هيأ  مديره ااسال نمايند

 . شود ها به همراه گزااش حسابرسي به واحد حسابرسي داخفي ااائه مي کاابرگ. نگهداا  شود

 

ه ير ته يو موضروعا  مرواد حسابرسر    يداخفر  يمرا  حسابرسر  اطبق الز يداخف يگزااشا  حسابرس( 2)

 :ر خواهد بودين گزااشا  شامل موااد زيا. گردد يم

 

 ها؛   آنبند شده و جم  ييشناسا مشکال از   ا خالصه. 2-1
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 ؛يو اهداف حسابرس دامنه. 2-2

 

ن شده، ييدا چااچوب موااد تع يت بر اساس موضوع حسابرسيداجه اهم) يحسابرس تفصيفيج ينتا. 2-9

 ؛(داليل تفصيفي آنو 

 

 ؛(دا صوا  وجود) مناف  آن  و شنهاديپ  ها طرح. 2-2

 

 .ت ااشديريمد اطالعا  مواد داخواستساير . 2-9 

 

ي، ش حسابرسر ااگرز  به منظوا براسي ر واحديبا مد  ا جفسه ، بازاسانيحسابرس فرآيندبعد از اتمام ( 9)

ما  و ينره تصرم  يت واحرد مربوطره دا زم  يرينظرا  مداخذ اطالعا  ناداست و  از اصالح نانياطم حصول

، شرامل  يگزااش حسابرسر  ييش نهايراين جفسه، ويبعد از ا .کنند برگزاا ميد اتتاذ شود يکه با ياقدامات

 يجهت اتتاذ اقداما  اصالح سپسااائه و  يداخف ير واحد مربوطه، به واحد حسابرسيمد ينظرا  اصالح

 .شود يابط ااسال م  ران ذيمد برا 

 

فه يبوس شدهانجام   ها تيماهه، گزااش فعال سه يزمان  ها ، حداقل دابازهيداخف ير واحد حسابرسيمد( 2)

تره  يبه صوا  مشترک با کم ها  مذکوا فعاليت .دهد يااائه م يته حسابرسيبه کم ي ااداخف يواحد حسابرس

 ظرف مد گزااش اا به همراه نظرا  خود، حداکثر  يته حسابرسيکم گرفته وقراا  يمواد براس يحسابرس

 :ر باشديد حداقل شامل نکا  زيگزااش مذکوا با. دهد يره ااائه ميمد هيأ به   ده اوز کاا

 

ز سرطح  يشده و ن رافتاده و متوق يخأشده، داحال انجام، به ت کامل ي به تفکيکحسابرس  ها تيفعال. 2-1

 انه؛يسال يتطابق آنها با طرح حسابرس

 

 گزااش؛مواد دواه  يبازاسان دا ط  برا يهرگونه دواه آموزش. 2-2
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 ها  حسابرسي؛ ابهام مربوط به گزااش تهيه شده برا  مؤسسه و يافتهاشکاال  مهم حسابداا ، هر نوع . 2-9

 

 ؛ياطالعات  ها ستميصوا  گرفته دا ااتباط با س  ها ياز حسابرس  ا خالصه. 2-2

 

 سک و خالصه آن؛يا ي انواعابيااز. 2-9

 

 ؛يداخف  ها و کنترل يحسابرس گزااش اشتباها . 2-6

 

اتتراذ   بره منظروا  ابرط    ران ذيبره مرد  جهت ااسال  مهم ها  ضع  نقطه حذف نظرا  داخصوص. 2-6

 ؛ ياقداما  اصالح

 

 .شدا گزاا ذکر  برا يو واحد کنترل داخف يته حسابرسيکم به تشتيص گريهر نکته د. 2-2

 

 ينظارت يها تيفعال

 يگزااشا  حسابرس مطروحه دا موضوعا  پيشنهاد  خود دا خصوص بازاسان بر اقداما ( 1) -32ماده 

 .، نظاا  خواهند داشتيجهت اتتاذ اقداما  اصالح ابط ااسال شده برا  مديران ذ ي داخف

 

 يداخفر  يز نظرا  خرود اا بره واحرد حسابرسر    يبند فوق و نموضوع  ينظاات  هاتيج فعاليبازاسان نتا( 2)

  هرا  گزااشا  جهت استفاده دا طرح. شود يااسال م يته حسابرسيکم برا ن گزااش يا نموده وگزااش 

 .رديگ يمواد مالحظه قراا م آتي يدا دواه زمان يداخف يحسابرس

 

 يا خدمات مشاوره

از  يري اجرا هرا   اويهها و  استيس ،ديتوانند دا خصوص محصوال  و خدما  جد يها م بانک( 1) -33ماده 

 منزلره   بره  ا ن خدما  مشراواه ياگرچه، ااائه چن. افت کننديدا  ا خدما  مشاواه يداخف يواحد حسابرس

 .باشد نميمشاواه  مواد موضوعا  تأييد
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 واحدهاي تابعه مشمول تلفيق  يحسابرس

  تابعه مشرمول  واحدهاها   بازاسي تمامي فعاليت ازبايد به منظوا حصول اطمينان ها  بانک( 1) -34ماده 

اا اتتراذ    اقرداما  ضرروا  تمرامي   ،تيگونه محردود  چيبدون ه يداخف يحسابرس تففيق توسط واحدها 

 .نمايند

 

 فصل چهارم

 مواردساير سک و يت ريريستم مديس

 

 بخش اول

 سکيت ريريستم مديهدف و دامنه س

 

 سکيت ريريهدف مد

و کنتررل   ، نظراا   رير گ  ، انردازه ير تعر از نران ياطمحصول  سکيت ايريستم مديهدف س( 1) -35ماده 

 هرا  تي، و محردود يري اجرا هرا   اويره هرا،   استيق سيبانک دا معرض آن قراا دااد از طرهايي که  ايسک

اا تحت کنترل قراا داده و حسرب   بانک يآت  نقد ها  انيبازده جر-سکيساختاا ا ستم،ين سيا .باشد مي

 .دهد تغيير مي اا ستميس  ها تيت و سطح فعاليماهضروا  ساختاا مزبوا، 

 

 :و مناسب دا بانک الزم است مکفيسک يت ايريستم مديس استقرااجهت ( 2)

 

سک که يمتتف  ا انواعت يريمد به منظوا يکاف  ها تيو محدود يياجرا ها  اويهها،  استيساتتاذ . 2-1

 ؛يردگ يبانک نشا  م  ها تياز فعال

 

 .لمنداج دا اين فص ها و اصول وهيمطابق با ش ،به طوا شفاف سکيت ايريمد  ها تي  فعاليتعر. 2-2
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 يياجرا يها رويهسک و يت ريريمد يها استيس

 بايرد شرود   يشران منرتج مر   يها تير کره از فعال  ييها سکيا انواعت يريبه منظوا مد ها بانک( 1) -36ماده 

 .اا تعيين نمايند يا مجزاکپااچه و يه اوش يمکتوب بر پا يياجرا  ها هاويها و  استيس

 

 :رديد مواد مالحظه قراا گير باينکا  ز ،حداقلسک، يت ايريمد  اجرا  ها هاويها و  استين سييدا تع( 2)

 

 بانک؛  ها تيمرتبط با فعال يياجرا  ها اويهها و  استيها، س  استراتژ. 2-1

 

 بانک؛   ها تيفعال يدگيچيزان پيت و ميتطابق با حجم، ماه. 2-2

 

 ؛دا معرض آن قراا گيردکه بانک  يسکيسطح ا. 2-9

 

 سک؛ينظاا  بر ات و يريبانک دا مد توانمند . 2-2

 

 عمفکرد و تجربه گذشته بانک؛. 2-9

 

 ؛ يران واحدهاح تتصص مدوسط. 2-6

 

 .ابط  گر مقراا  ذيح شده دا قانون و دي  تصريتعهدا  و وظا. 2-6

 

ر يا مرد ير ره يمرد  هيرأ  . ابرد ي تغييرر ط يبا شررا  متناسب ديسک بايت ايريمد  ها هاويها و  استيس( 9)

 .ندينما را  الزم اا اعمال ييو تغ يابيت آنها اا اازيبه طوا منظم کفا بايد مربوطه يداخف  ها ستميس
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سرک ازجمفره   يکاهش سرطح ا   ها کيد شامل تکنيسک بايت ايريمد يياجرا  ها وهيها و ش استيس( 2)

 . ز باشندين 121 عتبااه امشتق اوااق مه وي، ب127ايسک پوشش

 

 

 سکير يها تيمحدود

،  اعتبراا  هرا   سرک يل ايبانک از قب  ها تياز فعال يناش  ساز يقابل کم  ها سکيا  برا( 1) -37ماده 

د بره  ير هرا با  تين محردود ير ا .شود تدوينمکتوب  يي به طواها تيد محدوديبا ينگيبازاا، نرخ بهره و نقد

، ابرط  ااشرد ذ  ران يمرد  توسرط سک به طوا مشترک يا  ها تيمحدود. برسد ره بانکيمد هيأ ب يتصو

 . گردد ين مييل بانک تععامريسک و مديت ايرير واحد مديمربوطه، مد يداخف  ها ستميس يرشامل مد

 

 :ندشو ين مييتع زيرسک با توجه به مالحظا  يا  ها تيمحدود( 2)

 

 محصوال  و خدما  بانک؛  يدگيچيزان پيها، اندازه و م تي، فعالتوسط بانکسک يا پذيرش سطح. 2-1

 

 . که بانک به آن گروه تعفق دااد يا گروهيکااکنان، واحدها، کل بانک . 2-2

 

بانرک مرواد     ط برازاا و اسرتراتژ  يشررا  دا را يير تغ متناسب بابه طوا منظم  بايد سکيا  ها تيمحدود

 .رديقراا گ  بازنگر

 

ابرط   ذ مربوطه ااسال و کااکنان   سک به واحدهايا  ها تيکه محدود بايد حاصل شودنان ين اطميا( 9)

 .اند شدهم يتفه داخصوص آنها

 

منظروا  به از آن  يهرگونه تتطو  رديگ يق مواد نظاا  قراا ميطوا دق ها به تيمحدود  ريکااگ نحوه به( 2)

 .شود ياطالع داده م ااشدت يريبه مد دا اسرع وقت  اتتاد اقداما  ضروا

                                                 
120
 . hedging 

121
 . credit derivatives 
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  ديخدمات و محصوالت جد

 بايرد ايرن  . باشرد  ميق يدق يابيتوسط بانک مشروط به ااز جديد ه خدما  و محصوال يااا( 1) -38ماده 

جديرد   خردما  و محصروال   ااايه   برا  ضروا يو مناب  مال  کااکنان، تکنولوو حاصل شود که نانياطم

د ير خردما  و محصروال  جد    مترتب بر ها سکيبانک به طوا کامل از ايريت ااشد ز مديو ن وجود داشته

 .آگاهي دااد

 

 :ر اا شامل گردديد نکا  زيد بايااائه خدما  و محصوال  جد  برا  شنهاديپ  ها طرح( 2)

 

   خدما  و محصوال ؛يتعر. 2-1

 

 ؛با جزئيا د يخدما  و محصوال  جد ها  مترتب بر سکيا انواع يابيااز. 2-2

 

 د؛يده خدما  و محصوال  جديفا –نه يل هزيتحف. 2-9

 

 ها  مترترب برر   سکيا مؤثرت يريسک و مديت ايريمد  ها تيفعال يابيااز  ن مناب  الزم براييتع. 2-2

 د؛يخدما  و محصوال  جد

 

ه يو سررما  يد با سراختاا مرال  يخدما  و محصوال  جد   مربوط بهها تيل ااتباط فعاليتحفتجزيه و . 2-9

 بانک؛ 

 

 .ديخدما  و محصوال  جد   مترتب برها سکي، نظاا  و کنترل ا ريگ اندازه يياجرا  ها هاوي. 2-6

 

 .گردد يافت ميد دايمرتبط با ااائه خدما  و محصوال  جد  ه واحدهاينظرا  کف( 9)
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 دا يابير ن اازير انترايج  . ها  الزم اا انجام دهد يابياازبايد ، بانک يدجد  ا کااليخدمت  پس از ااايه( 2)

 .گيرد مينده مواد مالحظه قراا يدا آ مشابها محصوال  ي  صوا  ااايه خدما

 

 

 بخش دوم

 سکيت ريريواحد مد يها تيها و مسئول سکيانواع ر گري گزارشو  پايش، يريگ اندازه

 

 سکيت ريريمد يها تيفعال

 .شود ميانجام  آنکااکنان  و سکيت ايريفه واحد مديسک بوسيت ايريمد  ها تيفعال( 1) -39ماده 

 

 :باشد مير يسک شامل موااد زيت ايريمد  ها تيفعال( 2)

 

 ؛ سکيا انواع  ريگ اندازه. 2-1

 

 سک؛ يا پايش انواع. 2-2

 

 .ها سکيا گر  گزااشکنترل و . 2-9

 

 

 آن کارکنان و سکيت ريريواحد مد

 :بر عهده داادر اا يز  ها تيمسئول حداقل، سکيت ايريواحد مد( 1) -41ماده 

 

 سک؛يت ايريستم مديس  و اجرا يطراح. 1-1

 

 سک؛يت ايريمد  ها  بر استراتژ يسک مبتنيت ايريمد يياجرا  ها اويهها و  استين سييتع. 1-2
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 ؛يسکت ايريمد  ها هاويها و  استيس اجرا و اعايت نان ازياطمحصول . 1-9

 

 ؛وقوع آن از قبلها  مربوط به هر اويداد  ي مکفي انواع ايسکابيو ااز ييشناسااز  نانياطمحصول . 1-2

 

آنهرا و نيرز    هير اول تأييرد  يسک،ت ايريمد  ها مدل  ريکااگ به ،، انتتابيطراح فرآيندمشااکت دا . 1-9

  از؛يرا  مواد نييها و اعمال تغ مدلانواع منظم براسي 

 

 ن گزااشا ؛يل ايبانک و تحفمواد استفاده  سکيا  ريگ اندازه  ها ه گزااشا  اوزانه از مدليته. 1-6

 

 ؛پايش آنهاقابل سنجش و   ها سکيا برا ن شده ييتع اعايت حدود  نان ازياطم حصول. 1-6

 

  ير تجمشده دا سطح کل بانک از طريق  با حدود تعيين سکيانواع اپايش تطابق ميزان هر کدام از . 1-2

 ؛ يين شدهتع حدود

 

 هيرأ  سک به طوا منظم و به موق  بره  يا گير  و پايش اندازهج ينتا گر  گزااش نان ازياطمحصول . 1-9

 .ااشدت يريو مد مربوطي داخف  ها ستمير سيا مديره يمد

 

  ها ستمير سيمد پس از تأييده شده و يسک تهيت ايريسک توسط واحد مديت ايريمقراا  واحد مد( 2)

مروااد مربروط بره     شرامل  مزبروا  ن مقرراا  يهمچنر  .اسانده شود رهيمد هيأ ب يتصوبه مربوطه  يداخف

 .باشد ميسک يت ايريسطح دانش و مهاا  کااکنان واحد مد ،از، تجاابيمواد ن ها  آموزش

 

ر واحرد  يمرد . باشد  هفت سال تجربه دا عرصه بانکداا  د حداقل دااايسک بايت ايرير واحد مديمد( 9)

ااا  و ير  ، اختيوظرا  جهرت انجرام   کااکنران آن واحرد   برودن  تيصرالح ي واجرد  سک براسر يت ايريمد

آنهرا    ها ييها و توانا ، مهاا  ا به منظوا بهبود دانش حرفه يآموزش  ها برنامهو تمهيد  شانيها تيمسئول
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طرفانه و بدون  يبوظاي  کااکنان واحد مديريت ايسک به صوا   انجامبر   ، وهمچنين. اا بر عهده دااد

 .نمايد مينظاا   يياجرا  از واحدها پذيرفتن تأثير

 

شرود، اجررا     يانجام مر  نفر از کااکنانک يسک توسط يت ايريواحد مد  ها تيکه فعال ييها دا بانک( 2)

ت يريس واحرد مرد  يائر   هرا  تياا و مسرئول يفه، اختيوظ و انجام سکيت ايريواحد مد  ها تيفعالتمامي 

 .باشد بر عهده و  مي نيزسک يا

 

 سکير يريگ اندازه يها روش

 يابير قابل سنجش و ااز  ها سکيا  ريگ اا به منظوا اندازه مؤثر   ها ستميد سيها با بانک( 1) -41ماده 

 .ندينما ايجادر قابل سنجش يغ  ها سکيا

 

  رير گ انردازه   هرا  ها و مدل اوش تواند از ، بانک ميمتتف   ها سکيا يابيو ااز  ريگ به منظوا اندازه( 2)

، هرا  سرک، بانرک  يا  رير گ انردازه   مواد استفاده برا  ها ها و اوش ن مدلييدا تع. نمايدمتفاو  استفاده 

 :نظر داشته باشندر اا دا يد موااد زيبا حداقل،

 

 ها؛ تيفعال يدگيچيزان پيساختاا، حجم و م. 2-1

 

 ؛ي خاصا اوشيمدل  دليل نياز به. 2-2

 

 ا مدل؛يفروض مربوط به اوش . 2-9

 

 ؛  مواد استفادهها زان دادسترس بودن دادهيم. 2-2

 

 ؛ياطالعات  ها ستميمناسب بودن س. 2-9
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 . ه کااکنانبتجر سطح. 2-6

 

  مربوط به مردل اسرتفاده   ها تيد فروض و محدوديمربوطه با يداخف  ها ستمير سيا مديره يمد هيأ ( 9)

هرا و   داده  ت و مناسرب برودن منراب    ير سرک و کفا يا  ريگ اندازه  مواد استفاده برا  ا هيفروض پا شده،

 .دينما يابياا ااز يياجرا  اه هاوي

 

نگر با اسرتفاده از   گذشته  ها ق آزمونيسک از طريا  ريگ ا اوش اندازهيصحت و قابل اتکا بودن مدل ( 2)

برازاا،   متغيرر ط يسک به منظوا انعکاس شرايا  ريگ اندازه  ها ها و اوش مدل. شود ين مييتع يج واقعينتا

 .خواهد شد يبه اوزاسان  ا به صوا  دواه

 

  رير گ انردازه   هرا  سرتم يکااکرد س خصوصبانک دا  به وسيفهمکتوب  يياجرا  ها اويهها و  استيس( 9)

 يطراحر  يي مذکوااجرا  ها اويهها و  استيبا س تطابق پايشبه منظوا  ييها اوش. شود يم تدوينسک يا

 . گردد يم

 

 

 و و آزمون بحرانيل سناريتحل

هرا و   نره يسرک برر هز  ير دا عوامرل ا يير اثرر هرگونره تغ    رير گ ت انردازه يد ظرفيها با بانک( 1) -42ماده 

 .باشندداشته  ااشان يداآمدها

 

آنهرا    هرا  تير فعال ينشده بازاا بر موضوعا  اصرف  ينيب شيط پياثر شرا يابيد دا جهت اازيها با بانک( 2)

 .ندينما ايجادو يل سنااياا به منظوا انجام منظم آزمون بحران و تحف يستميس

 

مرديريت  ا ير ره يمرد  هيرأ  د به صوا  منظم توسط يو و آزمون بحران بايل سناايج مربوط به تحفينتا( 9)

 .ها اثرگذاا باشد تيها و محدود استيقراا گرفته و دا س يمواد براس ااشد
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 بخش سوم

 ساير موارد

 

 رساني تعهد به اطالع

تره  يکم  ، اعضرا يداخفر   هرا  ستمير سيا عزل مديها مفزم هستند که هرگونه انتصاب  بانک( 1) -43ماده 

خ ياز تراا   هفرت اوز کراا   طري مرد   ها اا  ستمين سيا زيرمجموعه  واحدها ااشدران يو مد يحسابرس

 . اطالع دهند مؤسسهم مربوطه به صوا  مکتوب به يتصم

 

 يته حسابرسيکم  ها تيااا  و مسئولي ، اختيخود اا دا ااتباط با وظا يمقراا  داخفبايد ها  بانک( 2)

 يواحد حسابرسر   ها تيااا  و مسئولي ، اختي، وظايز ساختاا سازمانيو ن يداخف  ها ستمير سيو مد

ن مقرراا ،  يخ انتشاا ايسه ماه از تاا ظرف مد  ي ااسک و واحد کنترل داخفيت ايري، واحد مديداخف

اطرالع   مؤسسهده اوز به  ي مد د طيبا ين مقراا  داخفير دا اييهرگونه تغ. گزااش دهند مؤسسهبه 

 .داده شود

 

  هرا  اويره ز ير سرک و ن يت ايريمد  ها استيمقراا ، سن يسه ماه از زمان انتشاا ا طيد يها با بانک( 9)

 .نديگزااش نما مؤسسهب شده خود اا به يتصو يياجرا

 

 انجام شده بر اساس سکيا يابيز اازيو ن( 26)ماده ي تهيه شده بر اساس داخف يحسابرس  ها طرح( 2)

ن يب اياز تصو پساوز  ده طي مد الزم است  قراا گرفته،استفاده مواد  مذکوا  ها دا طرحکه ( 26)ماده 

 .ااسال شود مؤسسهها به  طرح
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، يرهمرد  هيرأ  به ااايه شده ( 91) بند چهاام از ماده موضوع يداخف يان گزااشا  واحد حسابرسياز م( 9)

. گردد يااسال م مؤسسه  ره برايمد هيأ خ ااائه به ياوز از تاا 17 منتهي به پايان سال طي مد  گزااش

 .شود ين ميساله تدو کي يدواه زمانن گزااش بر اساس يا

 

 مواردي که بايد به زبان ترکي تهيه شود

 خواهند کرد؛ تهيه ير اا به زبان ترکيه موااد زيها کف ن مقراا ، بانکيدا چااچوب ا( 1) - 44ماده 

 

ااائه   برا هان واحديکااکنان ا ي،داخف  ها ستميس زيرمجموعه  واحدهاتهيه شده توسط  گزااشا . 1-1

  ها تيفعالتهيه شده دا خصوص ز گزااشا  يو ن يته حسابرسيکم يياجرا هيأ ز به يت ااشد و نيريبه مد

 ،ي جهت ااايه به مديريت ااشداتيعمف  ها تيمربوط به فعال يکنترل

 

 ،عنوانتحت هر  اجرايي  ها است، اوشي، س از جمفه استراتژ يداخف مقراا . 1-2

 

 .يمکاتبا  داخف. 1-9

 

 

 االجرا بودن الزم

مواد مطرح شده دا اين مقراا  از تاايخ انتشاا به مرحفه اجرا دا خواهد آمرد، بره اسرتثنا     ( 1) -45ماده 

 .اسميت خواهد يافت 2776آوايل  1که از  9ماده ( 2)بنده 

 

 ابالغ مقررات جهت اجرا

 .گردد اجرا ابال  مياين مقراا  بوسيفه ائيس مؤسسه نظاا  و مقراا  بانکي جهت ( 1) -46ماده 
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نسبي
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 ابال  بتش دوم ترجمه سند بال ;16/79/1999مواخ  191677/99بتشنامه شمااه 

 با سالم؛

، به پيوست بتش دوم ترجمه سند 1992/ 17/ 19مواخ  92/ 296922احتراماً، پيرو بتشنامه شمااه 

گونه که استحضاا دااند، به واسطه نقش بسرياا   همان. گردد برداا  ايفاد مي جهت استحضاا و بهره IIبال 

ها  اقتصاد  و مالي دا جذب زيان و حفظ مناف   ها به عنوان سپرحفاظتي دا برابر شوک مهم سرمايه بانک

دنبرال آن دا   کي و بره گذااان و همچنين جفوگير  از وقوع بحران سيستماتيک دا نظرام بران   و مناب  سپرده

اسناد بال برا  محاسبه سرمايه "ا  موسوم به  گانه نظام مالي هر کشوا، کميته نظاا  بانکي بال اسناد سه

هدف اصفي اسناد مذکوا ااايه اهنمود  همگرا دا تمام دنيا جهت محاسبه . اا منتشر ساخته است "ها بانک

اعمال نظاا  توسط مقام ناظر نظام بانکي برر مبنرا    ها و  توسط بانک( مقرااتي)صحيح سرمايه احتياطي 

هرا سررمايه احتيراطي الزم اا جهرت جرذب       باشد تا بدينوسيفه بانرک  اصول مطرح شده دا اين اسناد مي

نتيجره  . گذااان دا اختياا داشته باشند ها به سپرده ها  غيرمنتظره و جفوگير  از تسر  اين نوع زيان زيان

نسبت احتياطي به منظوا حفظ ثبا  نظام بانکي هر کشوا تحت عنوان نسربت   نهايي چنين اويکرد  ااايه

نسبت مذکوا، با اعايت شررايط محاسرباتي دا آن سرند،     IIباشد که مطابق با سند بال  کفايت سرمايه مي

هرا دا برابرر شررايط     مزيت اتتاذ چنين اويکرد  برا  افزايش مقاومت بانرک . داصد باشد 2بايد حداقل 

ين است که محاسبه استاندااد سرمايه احتياطي بر مبنا  اصول و مقراا  مطروح دا اسناد برال،  بحراني، ا

آواد و بنابراين قضاو  صحيحي اا دا  ها  متتف  اا فراهم مي امکان مقايسه و براسي وضعيت مالي بانک

پرذير   ديگر امکانها يا نظام بانکي  خصوص ثبا  و سالمت يک بانک يا يک نظام بانکي دا مقايسه با بانک

 . سازد مي

انرد و دواه گرذاا    ساز  نموده اا پياده IIدا حال حاضر که بسياا  از کشواها استانداادها  سند بال 

دا برخري از کشرواها داحرال سرپر  شردن       IIIها  احتياطي سرند برال    برا  اجرا  مقراا  و شاخص

هميت اويکرد نظاا  مبتنري برر ايسرک دا    باشد، بانک مرکز  جمهوا  اسالمي ايران نيز با توجه به ا مي

کره   IIها  احتياطي خود، به اين مهم باوا داشته و دا همرين ااسرتا ترجمره سرند برال       چااچوب سياست

باشد اا سرلوحه برنامه نظااتي خود  مهمترين گام دا ااايه و تعميق مفاهيم و استانداادها  سند مذکوا مي

به معنا  انقضرا  دواه اسرتفاده از    IIIساز  سند بال  اا و پيادهشايان ذکر است که انتش. قراا داده است
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ها  موزون بره ايسرک    بر محاسبه دااايي IIباشد، چراکه سند بال  نمي IIاصول و استانداادها  سند بال 

پوششري الزم بررا      ها  اعتباا ، عمفياتي و بازاا تمرکز نموده و بر آن اسراس سررمايه   مرتبط با ايسک

اين دا حالي است که بعد از وقوع بحرران مرالي   . نمايد ها  مذکوا اا تعيين مي ز محل ايسکا  جذب زيان

ا  و دا نظر گرفتن و معرفي  ها  سرمايه ، کميته بال با هدف افزايش کيفيت مؤلفه2772و  2776ها   سال

  آتي، سند بال ها ها دا برابر بحران ها به منظوا تقويت مقاومت بانک ها  ايسک نقدينگي دا بانک شاخص

III بنابراين، اين امر به معنا  جايگزين شدن سند مذکوا با سرند برال   . اا منتشر ساختII  باشرد  نمري .

گونه که فوقاً اشااه شد، دا کشوا ما نيز، دا اجرا  سياست نظاا  بانکي مبتني برر ايسرک، ترجمره     همان

دا ادامه اوند مذکوا، بترش  .   گرديدا  به نظام بانکي کشوا ابال طي بتشنامه IIبتش نتست سند بال 

که مشتمل بر مباح  باقي مانده دا خصوص محاسربه سررمايه پوششري ايسرک      IIدوم ترجمه سند بال 

و چرااچوب اوااق  ( IRB)بنرد  داخفري    اعتباا  از جمفه حداقل الزاما  استفاده از اويکرد مبتني بر اتبره 

پوششي برا  ايسک   مچنين نحوه محاسبه سرمايهبهادااساز  و محاسبه سرمايه پوششي اين بتش و ه

 . برداا  به پيوست ايفاد است باشد؛ تکميل شده است که جهت بهره عمفياتي مي

ها،گام  ها با بانک المففي نظاا  بانکي و به اشتراک گذاادن آن دا خاتمه، اميد است با ترجمه اسناد بين

ساز  مفاهيم مرذکوا دا نظرام برانکي کشروا برداشرته و مراحرل اجررا  چنرين          مؤثر  دا تعميق و پياده

  غيربرانکي محتررم نيرز    مؤسسه اعتباا/ اود که آن بانک انتظاا مي. استانداادهايي دا کشوا تسهيل گردد

توجه کافي و وافي به اهميت ترجمه حاضر داشته و آن اا دا ادامه بتش نتست ترجمه مواد استفاده قرراا  

ترر نمرودن فراينرد انجرام کراا       همچنين، چنانچه پيشنهاد سازنده دا خصوص تکميل، تسهيل و غني. دهد

هرا  بعرد  ترجمره     خداوند متعال، بتش به ياا . متصوا است، مراتب اا به بانک مرکز  منعکس نمايد

 .شود نيز تکميل گرديده و دا اولين فرصت دا اختياا نظام بانکي کشوا قراا داده مي IIسند بال 
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 يالملل نيب ييهمگرا

 ها ه بانکيسرما يريگ در زمينه استانداردها و اندازه

 (2توافقنامه بال ) 

 شده ينيچهارچوب بازب

 (0221ژوئن : نسخه جامع)

 از انتشارات کميته نظارت بانکي بال 

 المللي بانک تسويه بين

 

 

 

 (:به ترتيب حروف الفبا)گروه مترجمين 

 حسين ددقيدکتر         زارع قاجاريفردوس 

 مهدي کاظميان         يعلي قيصري گودرز

 حميدرضا محزونيه                       مريم کشتکار

 

 

H . مبتني بر رتبه بندي داخلي کرديروحداقل الزامات 

رت اه  کرد م تناي بار   ااز رو عتمرو م ياستفاده مقدمات ي  ارائه کننده  داقل الزامات برا٣.بخش ح .٣١1

( الاف : )کاه ، ارتناد از   م شده استياگانه تقعبخش جد ٨1 داقل الزامات در . بندي داخلي است

ت يا فعال( د)  يعتم رت ه بناد يس يطرا ( ا)تط يق با  داقل الزامات  ( ب)ب  داقل الزامات  يترک

( ز)  ياستفاده از رت ه بندي داخل( و)ت شرکتي و نظارت  ي اکم( ه)عک  ار يعتم رت ه بنديس يدا

منابع نکول و  با فرضزاان  ينظارت يبرآورددا( ط)  يداخل يد برآوردداايتا( ح)عک  اکردن ر يکم

مشاارکت   يبرا يه ااسرما ينه داامحاس ه دز( ک)الزامات شناسااي اجاره  ( ي)  لمعرض نکو در

د باشاد کاه  اداقل    يا ن نکتاه مف اممکن است ذکر ا. الزامات افشا( ل)  و يه گذاراو سرما ي قوق

 جلد دوم
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ک ط قاه  اتر از شين  بابنابرا. دا ا،مال گردد ممکن است در خصوص ط قات مختلف داراايالزامات 

 . در خالل مفاد  داقل الزامات  مورد بحث قرار گيرد تواند يم اياز دارا

 ب حداقل الزاماتيترک. 5

 اث اات کناد  د به ناظران اباشد  باکرد م تني بر رت ه بندي داخلي اط رواواجد شرا ينکه بانکاا يبرا .٣١١

ن اا از ا ياريبع. مي باشدموردنظر  داقل الزامات  يدارامعتمر  طور و دمچنين بهبتدا دمان اکه از 

را  د آناا عاک باناک با  ار يط رت ه بنداواجد شرا يعتم دايدعتند که س يالزامات به شکل ادداف

 يد باه نحاو  اا عاک با اکاردن ر  يو کما  يدسته بند يبانک برا يدا ايتمرکز بر توانا. دارا باشند

 .  قابل ا،تماد و معت ر باشدسازگار

ناددا  اعک و فرادم نمودن فرآاو برآورد ر يرت ه بند يعتم داين الزامات  سار در پس اياصل فراگ .٣١9

 يعک و برآوردداا اک معنادار ريک تفکاات تراکنش؛ يمعنادار قرض گيرنده و خصوص ياباارز يبرا

عت دمعو با اساتفاده  ابا ينددا ماعتم دا و فراي،الوه بر آن  س. عک استار سازگارق و يدق يکم

  يرت اه بناد   يتفااوت در بازارداا  رو  داا   کناد کاه    يد مايتاته يکم. ن برآورددا باشداا يداخل

 شاان  ياتي،مل يه داارو يساز يفارشرا ملزم به سناظران و بانک دا  ؛و شيوه دا يمحصوتت بانک

ت ارااسات دااي ماد   يشايوه داا و س   ياتيات ،مليا جزئاکته کردن شکل ادته يقصد کم. مي نمااد

نان  اصل کند از يددد تا اطم يرا توسعه م ينيبازب يه دااات رويدر ناظر جزئ. عتيعک بانک نار

کرد م تناي بار رت اه بنادي     ارو يبه کار گيري بر م نا يبانک دا برا يعتم دا و کنترل داينکه ساا

 .باشند يداخلي کاف

شود مگار آنهاا کاه     يا،مال م ايدارا داي ن سند  به تمام ط قهاح شده در اا داقل الزامات تشر .٣91

باه  عک ادر معرض رمنابع  صيتخصند امربوط به فرا ياستاندارددا. مشخصا استنثنا آن ذکر شود

باه طاور اکعاان در    ( رهيا و غ يو نظارت مربوطه  ا،ت ااردد )الت يتعهرت ه ا ارت ه قرض گيرنده 

عک گرودي از تعهيالت و تعهادات  اند تعيين تعهيالت و تعهدات خرد در معرض رافراخصوص 

 .که به طور مشخص ذکر شوند يشود  مگر موارد يدمگن ا،مال م

ر يغشوند مگر  يشرفته ا،مال ميو پ هاپاکرد ادو رو ن سند  به دراح شده در اا داقل الزامات تشر .٣9٨

 يد برآوردداا اا م تني بر رت اه بنادي داخلاي با    يبانک دا  دمه يبه طور کل. ه باشدذکر شد نااز ا
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ات  يا   ،مليعتم رت ه ددا يس يطرا  يبرا يد با الزامات کلاه کنند و بايخود را ته ٨11ا تمال نکول

معياردااي ا تماال    دايتابرآورد و  يالزامات تزم برا دمانند؛  ند باشنداپات شرکتي يکنترل و  اکم

معارض   مناابع در نکول و  با فرضزاان از خود  يفاده از برآورددا،القمند به است يبانک دا. نکول

 01١ يعک ذکر شده در پاراگراا داان ،وامل راا يبرا ندهافزان  داقل الزامات يد دمچنابال نکو

 .ار داشته باشنديز در اختيرا ن 0١9تا 

 با حداقل الزامات قيبتط. 0

د به نااظر  اک بانک بااکرد م تني بر رت ه بندي داخلي  اروا،مال  يبرا شدنط اواجد شرابه منظور  .٣91

ن سند را در ابتدا و به طاور ماداوم دارا   اخود نشان ددد که الزامات م تني بر رت ه بندي داخلي در ا

در  اال   يد دمعاو باا ردنمودداا   اعک ا،ت اري جامع بانک دا باات راراشيوه داي مد. باشد يم

 . باشد يناظران ملته و يتکامل منتشر شده توسط کم

ن  الت  ادر ا. د که بانک کامال منط ق با دمه  داقل الزامات ن اشداش آيپ ايت دايممکن است موقع .٣9٣

ا اد ناظر خود باشد ايه کند  به دن ال تايبازگشت به موقع به  الت انط اق ته يبرا يد نقشه اابانک با

موسعاه   يروفارا  يعاک داا  ادر مورد ر يادات زير آن ،دم تط يق ادميد نشان ددد که تاثابانک با

ا نشاان دادن کام   ات بخش برنامه ارضا ياده سازيا پاک برنامه قابل ق ول اه يشکعت در ته. ندارد

کرد م تني بر رت ه ارو يط بودن بانک برااد نظر در مورد واجد شراات بودن آن  ناظران را به تجديادم

ه اسارما  ينگهدار ياز بانک براي،الوه بر اان  در دوره ،دم تط يق  ناظران ن. دارد يبندي داخلي وا م

 .رنديگ يگر را در نظر مامناسب د يا انجام اقدام نظارتا 1تحت رکن  ياضاف

 يستم رتبه بنديس يطراح. 9

داده و  ينددا  کنتارل داا و جماع آور   ابردارنده دمه رو  دا  فرا در "يبند عتم رت هيس" ، ارت .٣90

 يداخل يدا يص رت ه بندي  تخصيعک ا،ت ارار يابااست که از ارز ياطال،ات يفناور يعتم دايس

 .کند ي انيان پشتانکول و ز يبرآورددا يساز يکمعک و ار

                                                 
را برای مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری خاص و تسهیالت و تعهدات در معرض ریسک  احتمال نکول از برآوردهای خود ملزم به ارائهبانک ها     

 .نمی باشندقرار می گیرند،  تسهیالت ویژه فرعی خاص که در طبقه
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باه  . استفاده کناد  يرو  رت ه بند/عتمين ساک بانک ممکن است از چندا  ايدر در ط قه از دارا .٣9٣

از باازار   يا بخش داااع اصنا يبرا يوا ه ا يعتم رت ه بنديس ک بانک ممکن استا،نوان مثال  

ن ااگار باناک اساتفاده از چناد    . داشته باشد( و شرکت بزرگ متوسطبازار : به ،نوان مثال)خاصي 

د معتند ابه قرض گيرنده با يعتم رت ه بنديک سااختصاص  يمنطق يم ناعتم را انتخاب کند  يس

عاک قارض   ان نحو بازتاب ددنده ساطح ر اشود که به بهتر به کار گرفته يشده و به شکل يساز

نامناساب قارار ددناد تاا      يرت ه بند يعتم داين سيد قرض گيرنده را بابانک دا ن ا. گيرنده باشد

از ن نماودن  يگر  دست چا ابه ، ارت د)را به  داقل برسانند  يه نظارتابدان وسيله الزامات سرما

 يعاتم اساتفاده شاده بارا    يد نشان ددند که در ساا بابانک د(. يعتم رت ه بنديانتخاب س طراق

 .ادداا م تني بر رت ه بندي داخلي  در ابتدا و به طور مداوم منط ق با  داقل الزامات است

 (i )يابعاد رتبه بند 

 يبانک و يدولت، يالت و تعهدات شرکتيتسه يبرا ياستانداردهاي

داشاته  ز او متماا د دو بعد مجزا اط  باام تني بر رت ه بندي داخلي واجد شرا يعتم رت ه بنديک سا .٣91

 :باشد

(i )عک نکول قرض گيرنده و ار(ii ) معامالت،وامل خاص. 

عاک  االت و تعهادات در معارض ر  يتعه. عک نکول قرض گيرنده باشداد در جهت رابعد اول با .٣91

ال تاه  ص داده شاود؛  يقرض گيرنده تخصد به دمان رت ه مشابه اجداگانه به قرض گيرنده مشابه با

اول  . وجود داردخصوص ن ادو مورد استثنا در ا. خاص معاملهدر  تيماد صرا نظر از در تفاوت در

را بعته به  يقرض گيرنده متفاوت يکه بانک مجاز است رت ه دا ايعک انتقال کشور؛ جااردر مورد 

کاه نحاوه    يدوم  دنگام. ص ددديخارجي  تخصالت بر اساس پول محلي باشد اا ارز يکه تعه ناا

شده براي قرض گيرنده  بازتااب   لاعدالت ممکن است در رت ه تيک تعهان مرت ط به يما،مل تض

عک جداگانه ممکن اسات منجار باه    االت و تعهدات در معرض ريدر در دو  الت  تعه. پيدا کند

ن يخود به تفصيل به رابطه با  ياراست ا،ت يد در سابانک با. قرض گيرنده شودک ان رت ه به اچند
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 بارآورد عک ار.   بپردازدددد ينشان مکه در رت ه  يعکاسطح ر بر  عبقرض گيرنده  يرت ه دا

  يبعاد رت اه  ک رت ه باه  ات ا،ت ار از يفيد دمزمان با کادش کاشده با يريشده و راعک اندازه گ

ف يدام از نظار توصا     يليتفصا به شکل عک در رت ه را اد رابامورد اشاره است يس. ابداش اافزا

ارداا  يمعو دم از لحااظ  رت ه در ص داده شده به يتخص ينو،رندگان يعک نکول قرض گاا تمال ر

 .ح ددديتوض؛ يعک ا،ت اراز سطح راتما ياستفاده شده برا

  ناوع محصاول و   تااولوقه  يوث: باشد؛ مانند ک معاملهامختص د بازتاب ددنده ،وامل ابعد دوم با .٣9١

ک بعاد  اتواند با وجود  ين الزام ما  اهاپا رت ه بندي داخلياستفاده کننده از  يبانک دا يبرا. رهيغ

به . باشد معامله کامختص پاسخ داده شود که بازتاب ددنده ،وامل قرض گيرنده و دم  يالتيتعه

دام قارض    ايبا ترکياب تواناا   مورد انتظارکه بازتاب ددنده زاان  يک بعد رت ه بندا،نوان مثال  

ن يبه دم. باشد  خوادد بود( ان با فرض نکولاز)ان او دم مال ظات شدت ز( ا تمال نکول)رنده گي

 طاواجد شراز يان با فرض نکول باشد ناکه منحصرا بازتاب ددنده ز يعتم رت ه بنديک ساصورت 

ه ان مورد انتظار بوده و باه طاور جداگانا   ابازتاب ددنده ز يک بعد رت ه بنداکه  ايدر جا. مي باشد

د ماورد اساتفاده   اا ان با فرض نکول بااز ينظارت يان با فرض نکول ن اشد  برآورددااکننده ز يکم

 .رديقرار گ

د منحصرا بازتااب  االت بايتعه يکنند  رت ه دا يشرفته استفاده ميکرد پاکه از رو ايبانک دا يبرا .٣99

ر يدمه ،وامل تااث اا و اک  درتوانند بازتاب ددنده  ين رت ه دا ماا. ان با فرض نکول باشداددنده ز

قاه   ياناواع وث : ماواردي نظيار   باه  نه محادود ال ته ان با فرض نکول باشند که مشتمل و اگذار بر ز

 يرت اه بناد   ياردايات قرض گيرنده ممکن است در معيخصوص. مي باشدمحصول  صنعت و ددا 

دخالات داده شاوند    ان با فرض نکاول  از ينيش بيدا در پ که آن يان با فرض نکول فقط تا  داز

سا د   ين بخش داا يالت را در بير گذار بر رت ه تعهيبانک دا مجاز دعتند  ،وامل تاث. لحاظ گردد

و دقات   مارت ط باودن  کنند که اان تغيير   متقا،دکه بتوانند ناظر را ير ددند؛ ال ته تا زمانييدارااي تغ

 .شان را ارتقا مي دددابرآورددا

ن اا ط قه فر،ي تعهيالت واا ه از ا  يراب ينظارت ييارداي دسته بندمعاستفاده کننده از  يبانک دا .011

 يبا توجه به وابعتگ. عک خود معاا دعتنداالت و تعهدات در معرض ريتعه يبرابعدي  الزام دو

الزاماات تحات    توانند يمدر تعهيالت وا ه  بانک دا  معامله/ات قرض گيرندهين خصوصيمتقابل ب
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باا در نظار    ان ماورد انتظاار  از نشان ددندهکه  يرت ه بندبُعد از ک اق تنها ان سرفصل را از طراا

باشد  يم( ان با فرض نکولاز)ان او شدت ز( ا تمال نکول)قرض گيرنده  ايتوانا گرفتن مال ظات

کارد  اا روا ي،موم يشرکتکه از رواکرد پااه  ايت در خصوص بانک داين معافاا. را برآورده سازند

 .شود يکنند  ا،مال نم يوا ه استفاده م شرفته ط قه فر،ي تعهيالتيپ

 الت و تعهدات خرد يتسه ياستانداردها برا

عک ارعک قرض گيرنده و ار بر يم تند االت و تعهدات خرد بايتعه يبرا يرت ه بند يعتم دايس .01٨

د دار  ابانک دا با. رديدر برگرا  معاملهقرض گيرنده و به ات مربوط يد دمه خصوصاباشد و با معامله

خرد براي ادداا م تناي بار رت اه بنادي      عکامنابع در معرض رالت و تعهداتي که در ذال يتعه

بانک دا . دنک مجمو،ه اي خاص از ابزارداي مالي مرت ط  اختصاص دداداخلي قرار مي گيرد را به 

الت و تعهادات  يتعه يگروه بند وعک اک معنادار از ريک تفکاند ان فرااد مشخص کنند که اابا

مناابع در   ان در سطح مجمو،هاات زيخصوص سازگارق و يدق يو به برآورددا دانمايم مفراددمگن 

 .انجامد يمعک امعرض ر

. را برآورد کند لر معرض نکومنابع د ان با فرض نکول واد ا تمال نکول  زادر مجمو،ه از   بانک با يبرا .011

مناابع در  ان با فرض نکاول و  از ا تمال نکول از  يکعانا يبرآوردداتوانند  ياز م يمتعدد يدا مجمو،ه

ص ير را به دنگام تخصا اعک زار جاد کنندها،وامل اد ا داقل  بانک دا با. داشته باشندرا  معرض نکول

 :  در نظر داشته باشندعکامنابع در معرض رمجمو،ه از ک االت و تعهدات به يتعه

 ؛(شغل/نظير سن يت شناختيمانند نوع قرض گيرنده  جمع)عک قرض گيرنده اات ريخصوص 

 تعاهيالت باه ارز    : به ،نوان مثال)قه يو انواع وث/اا  شامل محصول معاملهعک اات ريخصوص

در  ناولاي ) ت در تصارا ااولون؛ و يما  تضعکار يرات انتظارييتغشده   ين ماليتام يدادارااي 

 را متقابل در صاورت وجاود   قااوث طاشراح اد به طور صرابانک دا با .((دومين  ق تصرامقابل 

 کنند؛ مشخص

 الت يرود که به صورت جداگانه تعه ياز بانک دا انتظار م: تاخير در بازپرداخت تعهيالت و تعهدات

 .کنند ايد را شناساانا نشده ادچار تاخير در بازپرداخت شده چه عک که او تعهدات در معرض ر
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(ii )ساختار رتبه بندي 

 و تعهدات شرکتي، دولتي و بانکياستانداردها براي تسهيالت 

ش ين رت ه دا بدون تمرکز بيعک باات در معرض ردالت و تعهياز تعه يع معناداراد توزابانک با .01٣

 . الت داشته باشديتعه يقرض گيرنده و مقياس داي رت ه بند ياس رت ه بندياز  د  در در دو مق

قارض گيرناده    يگيرنده را بارا د  داقل دفت رت ه قرض اک بانک باان ددا  ادن به ايرس يبرا .010

 يت تعاهيالت ددا  يبا فعال يبانک داا. آنها که نکول شده اند يبرا يکانکول نشده داشته باشد و 

را با  داقل تعداد رت ه داا پاساخ ددناد؛     الزامن اک بخش خاص بازار  مجاز دعتند اامتمرکز بر 

ددناد    يمتنوع تعاهيالت ما   يرت ا،ت ايفيناظران ممکن است از بانک دا که به قرض گيرنده با ک

 .دنقرض گيرنده داشته باشدر خصوص رت ه  يشتريبخوادند که تعداد ب

عک قرض گيرنده بر اساس مجمو،ه اي مجازا و خااص از   ار يابارت ه قرض گيرنده به ،نوان ارز .01٣

ف اا تعر. شود يا تمال نکول استخراا م يشود که از آن برآورددا يف ماتعر يرت ه بند ياردايمع

 يارداا يمعک رت اه و  اا قرض گيرنده مختص  ينو،عک نکول ار از درجه يفيصد شامل توارت ه با

باه رت اه    "-"ا ا "+"،الوه بر آن  تغييرات . باشد يعک ا،ت ارارز سطح اتما ياستفاده شده برا

ز دعتند که بانک شر ي کامل از رت ه اک رت ه متماان کننده ييتع يفقط در صورت يا ،دداآلفا  يدا

 يه کرده باشد و به صورت جداگانه ا تمال نکاول را بارا  يص آنها تهيتخص يبرا اياردايمعو  يندب

 .کرده باشد يتعدال شده  کم ين رت ه دااا

عاک  اراز  ينا يمع فيا طک بخش خاص بازار و اتعهيالت متمرکز بر  يپرتفودا يدارا يبانک دا .011

در  يکاف يک رت ه خاص  رت ه داامورد بر قرض گيرنده در  يز از تمرکز بيد به منظور پردابا  نکول

قاانع   يشاوادد تجربا   بر يم تند اا چند رت ه بااک ادر  تيباادم يتمرکزدا. داشته باشند فيطآن 

عاک  او ر نماوده ا تمال نکاول را محادود    يپهنا يا رت ه دا به طور منطقاکه رت ه  باشد يکننده ا

 . رديک رت ه از آن پهنا قرار گانکول به وجود آمده توسط قرض گيرنده در 

کارد  ااساتفاده کنناده از رو   يباناک داا   يتعهيالت برا يي از تعداد رت ه دامشخص ي چ کمينهيد .011

 يز از دساته بناد  يا پرد يد بارا اا باناک با . ان با فرض نکول وجود نادارد ابرآورد ز يشرفته برايپ

 يرت اه داا   يدر اک رت ه دارناد؛ باه تعاداد کااف     يار متفاوتيفرض نکول بعان با اکه ز يالتيتعه
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شاه  اعت رابا يالت ميتعه يتعراف رت ه دا ياستفاده شده برا ياردايمع. الت داشته باشديتعه

 . داشته باشد يدر شوادد تجرب

د ا ه  باتعهيالت وا ايدارا يط قه دا يبرا نظارتي يدسته بنداستفاده کننده از رواکرد  يبانک دا .01١

قارض گيرناده نکاول شاده داشاته       يبرا يکاقرض گيرنده نکول نشده و  ي داقل چهار رت ه برا

ط رواکرد پااه و اتعهيالت وا ه که واجد شرادر قالب عک ادر معرض ر منابع يالزامات برا. باشند

 يشارکت عاک  ادر معارض ر  الزامات ناظر بار مناابع  دعتند  مشابه  يشرکتشرفته يپ يکردداارو

 .دعتند ي،موم

 الت و تعهدات خرديتسه يبرا يياستانداردها

 يکم يداشاخص هيتهد قادر به ا  بانک باشده ايالت و تعهدات شناساياز تعه در مجمو،ه يبرا .019

ک يا ساطح تفک . آن باشاد  يبرا( ان با فرض نکول و منابع در معرض نکولاا تمال نکول  ز)ان از

الت و تعهدات در معارض  ينان ددد که تعداد تعهيد اطماادداا م تني بر رت ه بندي داخلي با يبرا

ان در سطح اات زيد ا،ت ار خصوصايمعنادار و تا يساز يکم يراب يک مجمو،ه ي فرضاعک در ار

عاک  ااز قرض گيرنده و تعهدات در معرض ر يع معناداراتوز تزم است. باشد ياان مجمو،ه کاف

ماورد کال    يد شاامل تمرکاز با   اا ک مجمو،ه منفارد ن ا ا. وجود داشته باشددا مو،ه در سطح مج

 .عک خرد بانک باشداالت و تعهدات در معرض ريتعه

 (iii )يرتبه بند اريمع 

الت و يص تعاه يتخصا  يخااص بارا   يرت اه بناد   ياردايمعنددا و اف  فرااتعار يد داراابانک با .0٨1

رت اه   يارداا يمعف و اتعاار . عتم رت ه بندي باشديک ساعک به در رت ه در اتعهدات در معرض ر

 .عک شونداک معنادار ريبر ادراک بوده و منجر به تفک يد قابل ق ول و م تنابا يبند

 يص سازگار رت ه دايامکان تخصباشد تا  يليتفص يد به اندازه کافارت ه با ياردايمعفات و يتوص 

ااان ساازگاري ماي    . داا فرادم نمارا مشابه عک ار يداراا تعهيالت ابه قرض گيرنده  کعان ا

اگار  .   وا ددا و موقعيت داي جغرافيااي وجود داشاته باشاد  خطوط کعب و کاربااعت در ميان 
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رندگان و اا تعهيالت متفاوت باشاد  باناک   يرت ه بندي و رواه دا به دليل تفاوت نوع وام گ اريمع

ا در صورت نياز  باه منظاور ارتقااي    اردا رت ه بندي ريبااد امکان ناسازگاري را پااش نموده و مع

 .سازگاري اصالح نمااد

 ليا از ق  ث ص ثالا اشخاق باشند تا به يشفاا و دق يد به اندازه کافابا يف مکتوب رت ه بنداتعار 

 يبررس يص رت ه دا  براياجازه درک تخص ؛ناظران،مليات معتقل مشابه و ا ا ي عابرسي داخل

 .افته را بددداص يمجمو،ه تخص/ميزان تناسب رت ه ياباو ارز داص رت ه يتخصنحوه 

 يدگيرس يآن برا ياست دايبانک و س يداخل يتعهيالت دد يد دمعو با استانداردداابا اردايمع 

 .الت مشکل دار باشديرندگان و تعهيبه وام گ

دماه  د از اا نکه بانک دا اطال،ات در دسترس را دائماا در نظار بگيرناد؛ آنهاا با    انان از اياطم يبرا .0٨٨

اطال،اات  . الت استفاده کنناد يص رت ه به قرض گيرنده و تعهياطال،ات مربوط و اساسي در تخص

د در اا با يشاتر يب يک بانک کمتر باشد  محافظه کارادرچه اطال،ات . روز آمد باشدموجود و د ابا

الت باه  يعک به رت ه دا و مجمو،ه داي قرض گيرناده و تعاه  اص منابع در معرض ريمورد تخص

باشد؛  يداخل يتعيين کننده تخصيص رت ه بند هيولتواند ،امل ا يم يرونيب يک رت ه بندا. دا،مل آ

 .اطال،ات مربوط را نيز در نظر گرفته است راسانان  اصل کند که يد اطمان  ال  بانک باابا ا

 يشرکت ييانواع تسهيالت ويژه در طبقه دارا

عاک  امناابع در معارض ر   ياستفاده کننده از رواکرد م تني بر معياردااي نظاارتي بارا    يبانک دا .0٨1

خودشان   ينددااعتم دا و فراي  ساردايمعتعهيالت وا ه بااد منابع در معرض راعک را بر اساس 

باناک  . ص ددنديخود تخص يداخل يناشي از رت ه بند يبا ددا انط اق با  داقل الزامات به رت ه دا

تاا   ٨جدول . ترسيم کنند ينظارت يدسته رت ه بند ٣را در قالب  يداخل ين رت ه دااد ااادا سپس ب

عاک تعاهيالت واا ه     ادر ط قه فر،ي از منابع در معارض ر  يآمده است  برا 1 وستيپکه در  0

در دساته   رازکه  يعکاات نشان داده شده توسط منابع در معرض ريو خصوص يکل يابا،وامل ارز

ک جدول منحصر به فاردي  ا  يت تعهيالت دديدر فعال. رد را تهيه نموده استيگ يقرار م ينظارت

 . ات استيو خصوص ياباح کننده ،وامل ارزادارد که تشر
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 يعک به رت ه دااص منابع در معرض ريتخص يکه بانک برا اياردايمعکند   يمتصداق ته اان را يکم .0٨٣

؛ باا  نخوادد بود ينظارت يدا يدسته بند ن کنندهييتع ياردايبا مع منط قکند  کامال  ياستفاده م يداخل

رت ه دااي شده که ساازگار   يند ترسيم آن دا منجر به دم ترازاد نشان ددد که فراان  ال  بانک بااا

ناان  ينمااند تا اطم ي ه ااد توجه وابانک دا با. مربوط است ينظارت يات در دسته بنديخصوص اکثربا 

 .اثر نکند يند ترسيم را با  فراداآن يداخل ياردايمعاز استفاده  يناش يدااغماض اصل کنند که 

(iv )يص رتبه بنديافق تخص 

دمانگونه کاه در پااراگراا   )ک ساله استااستفاده شده در برآورد ا تمال نکول  يدر چند افق زمان .0٨0

در  يتار يطاوتن  يرود کاه از افاق زماان    ي؛ با اان  ال  از بانک دا انتظار م(ح داده شديتوض 001

 .دا استفاده کنند يص رت ه بنديتخص

،مال   ياق قرض گيرناده بارا  يو اشت ايبانک از توانا ياباش ددنده ارزاد نماارت ه قرض گيرنده با .0٨٣

باه ،ناوان   . رمترق ه باشديا  ادث شدن  وادث غا يط بد اقتصاداشرا با وجودکردن وفق قرارداد 

و مشخص بحاران  مناسب  يوداااساس سنار را بر يرت ه بند يدا يابامثال  بانک مجاز است ارز

 يراب پاذ ياز آسا  يات قرض گيرنده را که بازتااب يد خصوصا  بانک باناگزاجابه طور . انجام ددد

وي اسانار  يريباه کاارگ  رمترق ه است را بادون  يا  وادث غا يط بد اقتصاداقرض گيرنده در شرا

د اا شاود با  يدر نظر گرفته ما  ياباکه دنگام ارز يط اقتصاداشرا فيط. در نظر گيرد خاص بحران

منطقه مربوط به  يک چرخه اقتصاداباشد که ا تمال رخداد آنها در  ايو آنها يط فعلادمعو با شرا

 .اد استاز ايجغراف/صنعت

قارض   يط ماال اکه آنها بار شارا   يرينده و تاثاآ يدادداارو ينيش بيبا در نظر داشتن مشکالت پ .0٨1

 ينا يش بيدگاه محافظه کارانه در مورد اطال،اات پا  اک داد اگيرنده خاص خوادند داشت  بانک با

باناک باااد    ؛اان  در جااي که داده داي محدود در دسترس قارار دارناد   افزون بر. شده اتخاذ کند

 .محافظه کارانه اي را در خصوص تجزاه و تحليلش لحاظ نمااد يدامنه خطا

(v )استفاده از مدل ها 
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ص رت ه يتخص يدستي مورد استفاده برا يگر رو  دااو د يآمار ين بخش  به مدل دااالزامات ا .0٨1

ا منابع در معارض  اان با فرض نکول اا برآورد ا تمال نکول  زاا تعهيالت ابه قرض گيرنده  يبند

 يرت اه بناد   يه داا اا گار رو او د يا،ت ار يازدديامت ي  مدل دايبه طور کل. شود ينکول  ا،مال م

رت اه   يه داا اا در چند رو. کنند يدر دسترس استفاده م ر مجمو،ه اطال،اتاک زاتنها از  ينيماش

 يعاتم داا  يجاد شده توسط سامنحصر به فرد ا يخطادا ياز برخ يممکن است گاد ينيماش يبند

 دستي ز نمااد؛ ليکن استفادهيکند  پرد يفا مارا ا يمهم ينقش يکه در آنها قضاوت انعان يرت ه بند

گار  او د يا،ت اار  يازدديا امت يمدل دا. است يرت ه بند يز خود من ع خطاداياز اطال،ات محدود ن

مجااز دعاتند و    يرت ه بند يص دايا نخعتين تخصابه ،نوان م ناي نيمه کامل  ينيماش يه داارو

ضاروري   يکافي و نظارت انعاان  يقضاوت انعان. کنند يم اافاان اات زيرا در برآورد خصوص ينقش

از قلمارو   خاارا کاه   اي  شامل آنهايمرت ط و اساسنان  اصل شود که دمه اطال،ات ياست تا اطم

 .مورد استفاده قرار مي گيرد ين که مدل نيز به خوباز در نظر گرفته شده و ايمدل دعتند ن

 ن کاه  اا دارد و ا يخاوب  ينيش بيه  قدرت پاا رواک مدل اکه  خود را متقا،د کندناظر  دابانک با

 يکاه ورود  ايردايمتغ. ف نخوادد شدااستفاده ا  تحرجه يه مقرراتي به ،نوان نتاالزامات سرما

ه د با اا مادل با . ددندشکل کننده دا را  ينيش بياز پ يک مجمو،ه منطقاعت ابا يمدل دعتند م

از صاحت  که بانک در معارض آن اسات    يا تعهيالتاقرض گيرنده  فيط نع ت بهن يانگيم طور

 .د وجود داشته باشدان ا يشناخته شده ا باادميت يدامنه خطاچ گونه يباشد و د ،مل برخوردار

 ان داشاته  ازاا نکول  ينيش بيپ يبه مدل آمار يورود يداده دا يبررس يبرا ينداد فراابانک با

 .د استايتامورد ص رت ه يتخصمرت ط با دقت  کامل بودن و تناسب داده  ياباباشد که شامل ارز

 ا اا نده جامعه قرض گيرندگان امدل  نما ساخت يد نشان ددد که داده استفاده شده براابانک با

 . بانک است يتعهيالت واقع

 در نظر گرفته  يد دمه اطال،ات مرت ط و اساسا  قضاوت بايج با قضاوت انعاناب نتايدنگام ترک

و  يب قضااوت انعاان  يترک يچگونگ مشروح يد رادنماابانک با. نشده توسط مدل را لحاظ نمااد

 .معتند کرده باشدج مدل را انتا
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 ه ان رويچن. بر مدل را دارا باشدم تني ص رت ه يتخص يانعان يبازنگر يبرا ايه دااد روابانک با

شناخته شده مدل داشته  يمرت ط با ضعف دا يخطادا يافتن و محدود سازاد تمرکز بر ابا ايدا

 . به ود ،مکلرد مدل باشد يمعتمر معت ر برا يتال  دا دربرگيرندهد ان بايو دمچن

 و ،ملکارد   يداراا مدل برخوردار باشد که شامل پاااش پا  سنجياز چرخه منظم ا،ت ار دابانک با

 .است مدل در مقابل پيامددا يدا يروابط مدل؛ و آزمون خروج يمدل؛ بازنگر

(vi )يستم رتبه بنديس يطراح يمستند ساز 

معاتند   يخود را باه صاورت کت ا    ياتيات ،مليو جزئ يرت ه بند يعتم دايس يد طرا ابانک دا با .0٨١

 يد موضاو،ات اد گوادي بر تط يق بانک با  داقل استاندارددا باشد و باابا يمعتندساز. سازي کنند

که قرض گيرنده و تعاهيالت را   ايطرا دا يت داي  معئوليک پرتفوي  معيار رت ه بنديچون تفک

د ايا ت تايکه صال  اي  طرا دايکنند  تعراف اجزاي تشکيل ددنده استثناء رت ه بند يرت ه بندي م

در آن ذکار شاده    يرت اه بناد   يند داات نظارت فراارادا و مد ياستثنائات را دارند  تواتر بازنگر

د قادر باه  اخود را معتند نموده و دمچنين با يداخل يانتخاب معيار رت ه بند منطقد ابانک با. باشد

 ايداا  ير به رت ه بناد ه دا  منجاو رو يباشد که نشان ددد معيار رت ه بند ايل دايتحل يفرادم آور

عات  ابا يه دا ماو رو يمعيار رت ه بند. کنند يک ميعک را تفکار يشوند که به صورت معنادار يم

ا آن دا کامال قابل ا،مال به پرتفاوي  ان کنند که آييرند تا تعيقرار گ ينيمورد بازب يبه صورت دوره ا

رت اه   يناددا ارات ،ماده در فرا ييا تغد سابقه ابعالوه  بانک با. ا نهادعتند  يط خارجاو شرا يفعل

رات انجاام شاده در   ييا تغ ايد شناساا اا اي با ين معتندسااز يعک را معتند نموده و چنار يبند

ص يتخصا  ساختار. را پشتي اني کند ينظارت ين بازنگراعک  متعاقب آخرار يرت ه بند يندداافرا

 .د معتند گردداز باين داخليساختار کنترل  از جمله  يرت ه بند

 يرا معتند نموده و دمچنين ساازگار  يان مورد استفاده داخلاف خاص نکول و زاد تعارابانک دا با .0٨9

 .را نشان ددند 011تا  0٣1 يدر پاراگراا دا مندرا رجعف مابا تعار

آنها را نيز  يعت رو  داابا يرد  ميبه کار گ يرت ه بند يندداارا در فرا يآمار ياگر بانک مدل دا .011

 :داواد بان ماا. معتند کند
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  ص برآورددا به رت ه دا  در اک يتخص يو تجرب ياضار م انيا ا/و مفروضاته  انظر تفصيليطرح

 ياساتفاده بارا  ماورد  داده ( مناابع )دا و من عآنا مجمو،ه اعک  ااز متعهدان  منابع در معرض ر

 د؛اافرادم نمرا برآورد مدل 

 ( "خاارا از زماان  "و  "خارا از نمونه"،ملکرد  يشامل آزمون دا)ق يدق يليخ يند آماراک فراا

 ؛ و را ااجاد کند به مدل يا،ت ار دد يبرا

  ددنشان درا که تحت آن مدل به طور موثر ،مل نکند  شرااطيدر. 

ت يمعاف يبرا يهيفناوري دارد  توج  ق مالکيتکه  ثالثاز فروشنده  خراداري شدهاستفاده از مدل  .01٨

ت متقا،اد  يمعائول . عتين يداخل يرت ه بند يعتم دايس يبرا يگراا در الزام دا ياز معتند ساز

 .کردن ناظران بر ،هده فروشنده مدل و بانک است

 ريسک يستم رتبه بنديات سيعمل. 4

(i)  هاپوشش رتبه 

 يرنده داا و تماام  يگ قرضک از اد به در ابا منابع در معرض راعک شرکتي  دولتي و بانکي يبرا .011

 باه ،ناوان   بع در معرض راعاک امناک از داده شود و در تخصيص رت ه  ي واجد شرااطضامن دا

در خصاوص  به طور مشاابه    .شود مرت طد به اک رت ۀ وام اب تعهيالت  بااند تصوااز فرآ يبخش

ب اناد تصاو  افرآباه ،ناوان بخشاي از    د اا بع در معارض راعاک با  امناک از در تعهيالت خرد؛ 

 .ده شودص داياز مجمو،ه دا تخص يکاتعهيالت  به 

د به طور جداگاناه  اکه از بابت آن بانک در معرض راعک قرار گرفته با يمعتقل يدر شخص  قوق .01٣

 نحوه تعامال ناظر خود در خصوص  يبرا يقابل ق ول ياست دايس يد داراابانک با .شود يرت ه بند

 دااي  مشتمل بر موقعيت دااي باشد که بار اسااس آن  رت اه    ؛درون گروه مرت ط ه دردر موسعبا 

  .مي تواند تخصيص داده شود اا خيروابعته  موسعاتاز  يا برخاکعاني جهت دمه ا

(ii )بنديند رتبه يفرا يکپارچگي 

 مناب  دا معرض ايسک شرکتي، دولتي و بانکي  الزم برا  استانداادها
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طور  رد که بهيقرار گ يد گرودايا مورد تاال يتکمبه نحوي د ابا دا رت ه دوره اي يص و بررسيتخص .010

توان از  يرا م يص رت ه بنديند تخصااستقالل فرآ .منتفع نمي باشند يا،ت اررت ه  تمدادم از يمعتق

قارار خواداد    ين مورد بررسا ااز رو  دا بدست آورد که به دقت توسط ناظر يعيف وسيق طاطر

باناک گنجاناده    ياست داا يد در رواه داي بانک معتند و در سابا ياتي،مل يندداان فرااا .گرفت

ت و اا را تقو يرت اه بناد   فرااناد د استقالل ابا ااجاد تعهدو رواه داي  يا،ت ار ياست دايس .شود

 .تکميل نمااد

ا،ت اارات   .ظار شاود  د ناالت  داقل به صورت ساتنه تجديرندگان و تعهيگ قرض دايد رت ه ابا  .01٣

با  د ابادار مشکل راعک در معرض منابع ا ا و باتداراي راعک رندگان يگ قرضخاص  به خصوص 

 قارض در ماورد   مهمکه اطال،ات  ين  در صورتا،الوه بر ا .رديقرار گ يمورد بررستناوب بيشتري 

 .به کار گيرند يداجد دايد رت ه اد  بانک دا بااالت بدست آيا تعهارنده يگ

در مورد  ياطال،ات مربوطه و اساس يند موثر در به دست آوردن و به روز رسانافرآ يد داراابانک با  .011

در  مناابع  ان با فرض نکاول و ازبر  که تعهيالتيخصوصيات دمچنين قرض گيرنده و  يمال شرااط

 يکردارو بااد  بانک تحت چنين شرااطي .؛ باشداستگذار ر يتاث( قهيمانند شرط وث)معرض نکول 

 .داشته باشدقرض گيرنده  يبه موقع رت ه بند يبه روز رسان يبرا

 مناب  دا معرض ايسک خرد  الزم برا  استانداادها

 ايعک را که شناساا ااز ر يت تأخير در بازپرداخت در مجمو،ه ايان و وضعاد مشخصات زابانک با  .011

 قارض ت در ااک از  يد وضعان بايدمچن. مجدد قرار ددد يشده   داقل به صورت ساتنه مورد بررس

ص مناابع در  يتخصا دماواره  ن که ان ايتضم يبرا يله ايرندگان درون در مجمو،ه را به ،نوان وسيگ

ن الازام  اات ار،ا .قرار ددد ينيمورد بازب تما   رديگ يصورت م حيمعرض راعک به مجمو،ه اي صح

 .محقق شودنمونه معرا منابع در معرض راعک مجمو،ه   يبا بررس تواند يم

(iii )ها اغماض 

که ا تمال مي  يطاد به وضوح شراابانک دا با  ي رفه ابر اساس قضاوت  يص رت ه بنديدر تخص .01١

چگونه و تا چه  د و : اغماض نمااند را ت يين کنند؛ از جمله يروند رت ه بند يرود کارمندان از خروج
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بار مادل     يم تن يرت ه بند يبرا .رديتواند مورد استفاده قرار گ ين اغماض دا ماا يتوسط چه کع

شوند  يم يردا معتثنيمدل را ناداده مي گيرد  متغ يت ه بندر يکه قضاوت انعان يد در جااابانک با

. رديا موارد در نظار بگ اان گونه پااش  يرا برا يندداااردنموددا و فرآ ؛ابندا ير مييدا تغ يا ورودا

بانک داا   .دا دعتندن اغماضاد اايکارکناني باشد که معئول تا ايد شامل شناساان ردنموددا بااا

 .را دن ال کنندرات آن دا يتاثکنند و به طور جداگانه  ايشناساد اان اغماض دا را ابا

(iv) ها داده ينگهدار 

 ي انيارائاه پشات   يو مشخصات وام دا را برا ياصل رندگانيقرض گمربوط به  يد داده داابانک با  .019

 تار،ا يعک ا،ت اري  توانا ساختن بانک براات راراو مد يرياندازه گ يند داخلاموثر به منظور فرا

  جماع  ينظاارت  يددگزار   يبرا يآن دا به ،نوان اصول يرين سند  و به کارگاگر در ااالزامات د

باشند تا اجازه ،طف باه گذشاته    يليتفص يد به اندازه کافان داده دا بااا .کند يره سازيو ذخ يآور

ناده  افزا يدگيچيالت به رت ه دا را بددند؛ به ،نوان مثال  پيو تعه ص مجدد متعهدانيتخص يبرا

 .باشاد  راامکاان پاذ  تواناد   ياز پرتفوي م يفانشان ددد که تفکيک ظر يداخل يعتم رت ه بنديس

کاه تحات    يخود را زمان يداخل يدا يمربوط به ابعاد رت ه بند يد داده داان  بانک دا باا،الوه بر ا

  .نمااند ينگهدارو  ين چارچوب الزامي شده است را جمع آورااز ا ٣ن رک

 بانکيو دولتي  ،يمعرض ايسک شرکت مناب  دا

کند که مشتمل  ينگهدارشناخته شده را  يرندگان و ضامن دايقرض گ يد سابقه رت ه بندابانک با  .0٣1

 زماان ضامن تخصيص اافته است  / به قرض گيرنده  ياز زماني که درجه داخل يرت ه بند: است بر

مادل  / رت اه و شاخص  اساتخراا   يمورد استفاده بارا  يديکل يص رت ه  رو  دا و داده دايتخص

ن نکاولي  يط چناکه نکول شده و دمچنين زمان و شرا يالتيرندگان و تعهيت قرض گادو .معئول

محقاق شاده   و نر  نکول  د داده دا در مورد ا تمال نکولابانک دا دمچنين با .شود ينگهدارد ابا

عتم رت ه يس ينيش بيرت پقد يبررسرا به منظور  دا رت ه رييتغشده و  يدرجات رت ه بند بوط بهمر

 .کنند ينگهدار را قرض گيرنده يبند
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کامل داده دا  سابقهد از بايشرفته نيپ بندي داخليرواکرد م تني بر رت ه  بانک داي استفاده کننده از  .0٣٨

ک از اا در معارض نکاول در ارت ااط باا دار       مناابع ان با فرض نکول و ان داي زيرا در مورد تخم

مادل معائول  جماع    / به منظور به دست آوردن تخمين دا و شخص  يديکل يالت و داده دايتعه

در  مناابع  ان باا فارض نکاول و   اا مربوط به ز يد داده داابانک دا دمچنين با. ره کننديو ذخ يآور

 يالت نکول شده  جماع آور يتعهک از اافته را در ارت اط با در اشده و تحقق  برآوردمعرض نکول 

ابزاردااي مشاتقه   / تضامينها  يعاک ا،ت اار  اکه منعکس کننده اثرات کادشي ر يبانک داا. کنند

الت را ق ل و يان با فرض نکول تعهاز يد داده دااان با فرض نکول دعتند  بااز قاا،ت اري از طر

 ياطال،ات در مورد مولفه دا .ابزار مشتقه ا،ت اري نگه داري کنند/ اثرات تضمين دا ياباپس از ارز

 وصول  من ع يم الغ وصولميزان  لياز ق نکول شده؛  الت و تعهداتيک از تعهادر  يابابازا ازاان 

 يادار يناه داا  او دزتزم  ي  دوره زمان(قه  درآمد  اصل از انحالل و تضمين دايبه ،نوان مثال وث)

 .گردد ينگهدارد ا  باوصول يبرا

 يداده داا  ينگهادار  يبرناد  بارا   يبهره م ينظارت يه که از برآورددااکرد پااتحت رو يبانک دا  .0٣1

در مواجهه با منابع  وصولان و اداده دا در مورد تجربه ز گر اد ي، ارتبه )شوند  يم بيرغمربوطه ت

که از  يان تحقق اافته در بانک داااه  داده دا در مورد زاکرد پاادر معرض راعک شرکتي تحت رو

 (.کنند ي ه استفاده ماالت ويتعه يبرا ينظارت ياردايمع

 مناب  دا معرض ايسک خرد

 دا مجمو،ه يص منابع در معرض راعک را برايند تخصافته در فرار به کار يد داده داابانک دا با  .0٣٣

ق اا از طرام و يرنده به طور معتقيقرض گ معامله وعک ار يدا ي گاو مربوط به يدا از جمله داده

 ينگهادار  را تاأخير بازپرداخات  مرت ط با  يدان داده يو دمچن شود ياستفاده از مدل به کار برده م

در  مناابع  ان با فرض نکاول و ابرآورد شده از ا تمال نکول  ز يد داده داابانک دا دمچنين با. کنند

 يبارا . کنند ينگهداراز منابع در معرض راعک مي باشد را  يمعرض نکول که مرت ط با مجمو،ه ا

که من ع در معرض  يمربوط به مجمو،ه ا ياده داد دامن ع در معرض راعک نکول شده  بانک دا با

 در ماورد  محقق شاده  راتييتغافته و دمچنين اتخصيص به آن سال پيش از نکول  يطراعک در 

 .کنند ينگهدارمنابع در معرض نکول را  و ان با فرض نکولاز
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 (V)  هيت سرمايکفا يابيآزمون بحران در ارز 

انادداي آزماون بحاران    آفر يد دارااا با ندي داخليب بر رت هاستفاده کننده از رواکرد م تني  بانک  .0٣0

 ايشناساا قاادر باه   د اا آزماون بحاران با   .ه باشاد ات سرمااکفا يابااستفاده در ارز يبرا حيصح

بر مناابع   يتواند اثرات نامطلوب يباشد که م يط اقتصادادر شرا يترات آييا تغامحتمل  يدادداارو

 .گاذارد  يبه جا يراتيين تغيبانک در مقابله با چن ايتوانا يابابانک و ارز يدر معرض راعک ا،ت ار

ا اا  يرکود اقتصااد ( i: )مورد استفاده قرار گيرد  ، ارتند ازبه ،نوان نمونه تواند  يکه م يوداااسنار

 .ينگاط نقداشرا( iii)عک بازار ار مرت ط با يدادداارو  (ii) يصنعت

 يرا به منظور بررس يعک ا،ت اراآزمون بحران ر دافوق  بانک بامشروح  يکل يدا ،الوه بر آزمون .0٣٣

انجام بندي داخلي  رواکرد م تني بر رت هبر  يم تن ينظارته االزامات سرما بر نيمعط اشرا اترياثت

 .خود را مورد استفاده قارار دداد   يانتخاببحران  آزمون  ظراند ايتامشروط به تواند  يبانک م .ددد

ا با  تواناد  يما  يدر بانک .محافظه کارانه باشد يو به صورت منطق د معنادارابا مورد استفادهآزمون 

ن اا يبرا. انجام الزامات آزمون بحران به کار برد يرا برا يمتفاوت يکردداارو خود ط اشرابه  توجه

ن  ال  آزمون بحران در ابا ا .عتين داوان سنارابدتربه در نظر گرفتن بانک دا الزام   منظور  ددا

از نموناه داا ماي     يکان مورد  ادر ا .رديف را در نظر بگيو رکود خفاد اثر سنارابا نه  داقلين زماا

ان باا فارض   ااثر ا تمال نکول  ز يبررس يصفر برا ياقتصادرشد  يمتوال فصلتواند استفاده از دو 

 ين المللا يب يپرتفوتنوع  و با در نظر گرفتنمنابع در معرض نکول بر م نااي محافظه کارانه  نکول و

 .باشدبانک 

0٣٣ (i  )از چاارچوب آزماون    يد باه ،ناوان بخشا   ابانک داي استفاده کننده از چارچوب نکول مضا،ف با

ط اواجد شرا ياردايکه مع ينيضامنت يوضعر ي ه تاثان  به ويضامن يت ا،ت اريفير وخامت در کيبحران  تاث

 ااا متعهاد  نکاول  ر يد تااث ابانک دا بان  يدمچن .رنديدر نظر بگددند  يرات رت ه از دست مييرا به ،لت تغ

 .رنديبگنکول را در نظر  در زمان يه ااعک و الزامات سرمااافزااش ت عي در رز يو نه در دو و ن ضامن

 يداده داا اول   .رديدر نظر گرا  راز يد مال ظات منابع اطال،اتاکه استفاده شود  بانک با يدر روش .0٣1

را فارادم  از منابع در معارض راعاک    يبرخ مورد  داقل دررت ه دا ر ييتغن يتخمد امکان ابانک با

 يداا  رت اه  بار  يا،ت ارت يدر وضع کادش اندکر يد اطال،ات مربوط به تاثادوم  بانک دا با .دانما
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ط او شارا  شاتر يب يکادش داا ا تمالي  راتيتاث خصوصاطال،ات در  يارائه برخ را دمراه با بانک

 ياباا ارزماورد   را يرونيب يدا يبند رت هرات ييتغ لادتد اباسوم  بانک دا  .رنديدر نظر گ  بحراني

 يبند رت ه يبانک با گروه دا يا،ت ار يرت ه دا يدسته دان امر  شامل انط اق گعترده اا .قرار ددند

 .است

 يبانکهاا  يل به صدور ردنمود بارا اط کشورشان ممکن است ماابا در نظر گرفتن شرا يناظران مل .0٣1

ن ياز چنا قا ال  اگار باناک    .بکار رفته بدان منظور باشند يطرا ي آزمون دا يخود در مورد چگونگ

ج  اصال از  ا؛ در چنين  االتي  نتاا  رده استاستفاده مي ک يداخل يمقاصد رت ه بند يبرا يکردارو

بنادي  رواکرد م تني بار رت اه   ه تحت مقرراتادر محاس ه سرما يآزمون بحران ممکن است تفاوت

 يکه بانک در بازاردا يدر جاا. ن چارچوب شرح داده شد  نشان نددداا ن بخش ازادر ا داخلي که

د اا عت اما بانک باين بازاردا نادر تمام ا يطان شرايچن يبه آزمون برا يازيت دارد  نيمختلف فعال

 .دارا در آزمون بحران لحاظ نما استخود عک امنابع در معرض رکل ت اکه شامل اکثر يپرتفوداا

  کنترل حاکميت شرکتي و. 1

(i)  حاکميت شرکتي 

منتخاب  تاه  يا کماره بانک اد توسط ديات مدانددا باافرآ تخمينو  يرت ه بند مهم يتمام جن ه دا .0٣١

راعک  يعتم رت ه بندياز س يد فهم کلابا اشخاصن اا ٨1٣.ب شودات ارشد  تصواراو مد شاناا

د باه  اا ت ارشد باارامد .ت مرت ط با آن داشته باشندارامد ياز گزار  دا يق تريبانک و درک دق

از مهام  ا اساتثنائات  اا رات ييا ته تعياين شاده وابعاته باا آن  اطال،ااتي از تغ     يا کماره اديات مد

                                                 
   
در  که تفاوت های قابل توجهی می داندکمیته  .مدیره و مدیریت ارشد است هیاتاین استاندارد به ساختار مدیریتی اشاره دارد که متشکل از  

دارای  یات مدیرهدر برخی از کشورها، ه .مدیره و مدیریت ارشد وجود دارد هیاتبا توجه به عملکردهای  هاکشور میانچارچوب قانونی و نظارتی در 
می  به طوری که اطمینان حاصل می باشد؛ (اجرایی مدیریت ارشد، مدیریت)اجرایی رکنبر  نظارت -ی نباشدراحصحتی اگر کامال ان-وظیفه اصلی 

این بدین معنی است که  .نظارتی شناخته می شود هیاتبه همین دلیل، در برخی موارد، این به عنوان  .نمایدمی ایفا وظایف خود را ه زیردست کند ک
مدیره دارای صالحیت گسترده تری است که چارچوب کلی برای مدیریت  هیاتدر کشورهای دیگر، در مقابل،  .اجرایی نداردوظایف مدیره  هیات

 هنیست بلک ار حقوقیساختتبیین برای  بکار رفته، سندمدیره و مدیریت ارشد که در این  هیاتبا توجه به این تفاوت ها، مفاهیم  .بانک تنظیم می کند
 .ه کار می رودتصمیم گیری در بانک ب کارکرد دو مشخص نمودنبرای 
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بانک را تحت تااثير قارار ماي     يعتم رت ه بنديات سيداي بنا گذاشته شده که اساسا ،مل استيس

 .ددد  ارائه نمااد

د اا داشاته باشاد و با   يعتم رت ه بنديس ياز ،مليات و طرا  يد درک خوبان بايت ارشد دمچنارامد .0٣9

د به صورت معتمر ان بايت دمچنارامد .کندرا تاايد  يواقع شيوهجاد شده و اه اان رويتفاوت ،مده ب

 فاه يوظت و کارکناان در  اراماد  .،مل مي نماااد  يبه درست يعتم رت ه بندينان  اصل کند که سياطم

ت ياز به به ود دارناد و وضاع  ي  نقاطي که نيرت ه بندند اد به طور منظم ،ملکرد فراابا يا،ت ار يکنترل

 .را مورد بحث و ت ادل نظر قرار ددند شده اند ايبه ود کاستي دااي که ق ال شناسا يتال  برا

د اا با يددا  گزار . اشخاص باشدن ابه ا يددگزار   يد بخش ضرورابا يداخل يدا يرت ه بند .001

مربوطه در  يرت ه دا  تخمين پارامتردا انيدر مرات ييتغرت ه   قااز طرعک ار يمشخصه دا ي او

 يمنابع در معرض نکول برا ان با فرض نکول واز و)افته انکول تحقق  يعه نر  داادر رت ه و مقا

ممکن اسات   يدد گزار  دفعات .در برابر انتظارات باشد( شرفتهيپ يکردداابانک دا بر م ناي رو

 .رنده  متفاوت باشديت و نوع اطال،ات و سطح گيبعته به ادم

 (ii)يسک اعتباريکنترل ر 

ا انتخااب   ا يداشته باشند که معئول طرا  يمعتقل يعک ا،ت اراکنترل ر يد وا د داابانک دا با .00٨

از   يکاارکرد د از لحااظ  اا با( دا)وا د .خود دعتند يداخل يعتم رت ه بنديو اجراي س ياده سازيپ

د شامل ات باي يطه معئول .معتقل باشند ؛در معرض راعک منابعت معئول ااجاد ارامدو کارکنان 

 :ر باشداموارد ز

 ؛يرت ه داي داخل شاپاآزمون و • 

 يداده دا يدسته بند در بر دارندهبانک   يعتم رت ه بنديل خالصه گزار  دا از سيه و تحلاد و تجزيتول •

ل انتقال رت ه ينکول  تجزاه و تحل ک سال ق ل ازابر اساس رت ه در زمان نکول و شده نکول مرتب  يخاتار

 ؛يرت اااااااااه بناااااااااد  يدياااااااااار کلياااااااااو پاااااااااااش روناااااااااد در مع 

 ؛ايايا ف رت ه در تمامي وا اددا و منااطق جغراف  اتعارا،مال سازگار  دايتاپياده سازي رواه دا به منظور  •

 رات؛ ويياان تغااال اااا  از جملااه دتير در رونااد رت ااه بناادييااداار گونااه تغ يو معااتند ساااز يبررساا •
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عاک را دارا  ار ينا يش بيپا اان که آن داا دمچناان قادرت     ياباارز يبرا يرت ه بند ياردايمع يبازنگر •

 يشاده و بارا   يسااز  د معاتند ادر رت ه با يا پارامترداا دااري  معيبند رات در فرااند رت هييتغ .باشند مي

 .ناظران به منظور بررسي نگه داري شود

و ا،ت اار   ياده سااز يا جاد و توسعه  انتخااب  پ افعال در اد به طور ابا يعک ا،ت اراوا د کنترل ر .001

کنتارل و نظاارت    يت داا يد معئولان وا د بااا .مشارکت داشته باشد يرت ه بند يمدل دا يسنج

در  اال انجاام و    يدر بررسا  ايت نهاا يو معائول  يند رت ه بناد ادر مدل به کار رفته در فرا يبرا

 .رديرا به ،هده گ يرت ه بند يرات موجود در مدل داييتغ

 (iii) و حسابرسي مستقل يحسابرسي داخل 

باناک و   يعتم رت ه بناد يد  داقل به صورت ساتنه ساا ،ملکرد معتقل نظير آن باا ي عابرسي داخل  .00٣

مناابع در   ان باا فارض نکاول و   اا تمال نکول  ز و تخمين يات وا د ا،ت اريات آن را از جمله ،ملي،مل

به تمام  داقل الزاماات قابال    ي نداشامل پا يبررس ي يطه دا. قرار ددد يمعرض نکول را مورد بررس

ممکان اسات    ياز نااظران ملا   يبرخا  .خود را معتند کند يافته دااد ابا ي عابرسي داخل .اجرا است

 .ان ضروري نماانداز ي عابرسي معتقل را به منظور فرااند تخصيص رت ه بانک و تخمين مشخصه دا

 يداخل يها يبنداستفاده از رتبه  .1

عاک   ات راراب ا،ت ار  مدادر تصو يد نقش اساساان بااو تخمين داي نکول و ز يداخل يرت ه بند  .000

ي کاه از رواکارد م تناي بار     اه و کارکردداي  اکميت شرکتي بانک داا اص داي داخلي سرمايتخص

و تخمينهااي که به طور وا ه با  يرت ه بند يعتم دايس .فا کندابندي داخلي استفاده مي نمااند  ا رت ه

و اجرا شده و دمچنين صرفاً  يبندي داخلي طرا  ددا واجد شرااط شدن جهت رواکرد م تني بر رت ه

قابل ق ول نمي  بندي داخلي به کار گرفته شده اند  رواکرد م تني بر رت ه يفرادم نمودن داده دا يبرا

رواکرد م تني  يبرا يکعانان ينک دا لزوما از تخمت شناخته شده است که باين امر به رسماا .باشند

مات  يق يبه ،نوان مثاال  مادل داا    .استفاده نخوادند کرد يو تمامي ادداا داخل بندي داخلي بر رت ه

اساتفاده   ااي ان با فرض نکول مربوط باه طاول ،مار دارا   از و اد از ا تمال نکولابه ا تمال ز يگذار
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د آنها را معتند نموده و موجه بودن آن دا اوجود دارد  بانک با ين تفاوت داايي که چنادر جا .کنند مي

 .را به ناظر نشان ددد

ن  باناک  ابناابرا  .داشته باشاد  يداي داخل يد سابقه معت ر در استفاده از اطال،ات رت ه بندابانک با  .00٣

ا  داقل اي استفاده کرده است که به طور گعترده دم راستا ب يعتم رت ه بنديد نشان ددد که از سابا

اساتفاده از   يت شدن بارا ي داقل سه سال پيش از واجد صال  ين سند برااان شده در ايالزامات ب

د اشرفته بايپ بندي داخلي بانک استفاده کننده از رواکرد م تني بر رت ه .کرد مورد اشاره  بوده استارو

تخمين و به کار برده اسات  منابع در معرض نکول را به شيوه اي  ان با فرض نکول واز نشان ددد که

ان باا  اا ز خاود از  ياستفاده از تخمينهاا  ياز برايکه به طور گعترده سازگار با  داقل الزامات مورد ن

 .باشد يت شدن  ميمنابع در معرض نکول به مدت  داقل سه سال ق ل از واجد صال  فرض نکول و

 .ساله ارائه نخوادد شد ر منط ق با الزامات سهي  به بانک غيعتم رت ه بنديارتقاء در س

 سکيکمّي سازي ر .7

(i) تخمين يبرا يالزامات کل 

 ساختاا و مفاد

ان با فرض نکاول و  اتخمين داخلي از ا تمال نکول  ز يبرا يگعترده ا ين بخش به استاندارددااا  .001

بنادي   م تني بر رت ه يکه از رواکرددا ي  تمام بانک داايبه طور کل .منابع در معرض نکول مي پردازد

مارت ط باا قارض     يدر اک از رت ه داي داخلا  يرا برا ٨10ا تمال نکول داداخلي استفاده مي کنند با

در مجمو،ه از منابع در معارض راعاک    يا برااالت و تعهدات شرکتي  دولتي و بانکي يگيرنده تعه

 .ن بزننديخرد تخم

رنادگان در  يقارض گ  يک ساله براانکول  يدان بلند مدتي از نر  يانگيد ماا تمال نکول با نيتخم  .001

الزاماات   (.ديا ن توجاه کن ارابه بخش ز)منابع در معرض راعک خرد يدر رت ه باشد؛ ال ته به استثنا

                                                 
   
در خاص که  منابع در معرض ریسکگذاری و  حقوقی و سرمایه های احتمال نکول برای مشارکت ارزیابی خودشان را ازملزم نیستند که بانک ها  

 .انجام دهندد، نقرار می گیر تسهیالت ویژهطبقات فرعی 
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باناک داا در ماورد     .ارائاه شاده اسات    011تاا   01٨تخمين ا تمال نکول از پاراگراا  يخاص برا

تاا   01١دمان طور که از پااراگراا  )نکول ان با فرضان مناس ي از زيد تخماشرفته بايپ يکردداارو

بانک داا بار م نااي    . داشته باشند( ا مجمو،ه داي خردا)ک از تعهيالتادر  يبرا( ت يين شده 01٣

ک از اا دار   يبارا  ن بلند مدت موزون به نکول منابع در معرض نکوليانگيد ماز بايشرفته نيکرد پارو

الزاماات خااص   . ت يين شده را تخمين بزنند 01٣و  010 يالت  دمان طور که در پاراگراا دايتعه

براي منابع در  .شود يارائه م 019تا  010منابع در معرض نکول در خالل پاراگراا داي  تخمين يبرا

تخماين داخلاي از مناابع در     يکه الزامات بات برا ايو دولتي  بانک دا يمعرض راعک بانکي  شرکت

ن پارامترداا  اا ا يد از تخمينهااي نظاارت  انمي زنند  باان با فرض نکول را تخمين از اا معرض نکول

 ٣10تا  ٣11در پاراگراا داي  ين دااين تخمياستفاده از چن يتزم  برا ياستاندارددا. استفاده کنند

 .مقرر شده است

 يد تماام داده داا  اا منابع در معرض نکول با ان با فرض نکول  واا تمال نکول  ز يداخل يتخمينها  .00١

 يبانک مجاز است از داده دا .مربوط  مهم و قابل دسترس  اطال،ات و رو  دا را با دم ترکيب نمااد

ي کاه داده  ادر جا. بهره برد( تجميع شده ياز جمله داده دا)ي اصل از منابع خارج يو داده دا يداخل

ااش نشاان گار   ن ديد نشان ددد که تخمارد  بانک بايگ يمورد استفاده قرار م يو خارج يداخل يدا

 .تجربه دراز مدت است

ا او  يباشد و صرفا بر اساس مال ظات ذدن يو شوادد تجرب يخاد م تني بر تجربه تاراتخمين دا با  .009

دوره  يداا در طا   يوصاول  يريا گ يناد پا  اا فرآادر شيوه وام ددي  يرييدر گونه تغ .قضاوتي ن اشند

رند؛ بااد باه  يبانک دمان طور که در دسترس قرار مي گ يتخمينها .د در نظر گرفته شودامشادده  با

باناک   .گر نيز باشنداد و اطال،ات داجد يو داده دا يفن يشرفت دايسر،ت منعکس کننده کاربرد پ

 .قرار ددند يشتري مورد بررسيا با توالي باخود را به صورت ساتنه و  يد تخمينهاادا با

وام  يبه کار رفته در تخماين  و اساتاندارددا   ياده داجامعه آماري منابع در معرض راعک معرا د  .0٣1

ا  داقل اک اد از سازگاري نزدامرت ط با يدا ي گاگر وامورد استفاده در زمان توليد داده دا و د يدد

د اا ن بايباناک دمچنا  . عک بانک و استاندارددا برخوردار باشنداقابليت مقااعه با منابع در معرض ر

 يط فعلا اشوند  مرت ط با شارا  ينه داده دا محعوب ميا بازار که زما يط اقتصادانشان ددد که شرا

منابع در معرض نکاول  باناک داا     و ان با فرض نکولاز تخمين يبرا .دعتند ينيش بيبوده و قابل پ
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تعداد مناابع در معارض راعاک در نموناه و دوره      .رنديرا در نظر گ 019تا  01١ يد پاراگراا داابا

کمي سازي بااد به گونه اي قانع کننده باشد که ااان اطميناان را    يتفاده برامورد اس يزماني داده دا

خاارا   يد در آزمون داارو  تخمين با. براي بانک در دقت و استحکام تخمين دااش به وجود آورد

 .داشته باشد ياز نمونه ،ملکرد خوب

نکول  به ا تمال زااد شامل منابع در معرض  ان با فرض نکول واا تمال نکول  ز ني؛ تخميبه طور کل  .0٣٨

د باه  اا ش از  د  باناک با يب ينيبه منظور اجتناب از خو  ب .باشند يم ينيش بير قابل پيغ يخطادا

 .خطادا مي باشد ياضافه کند که مربوط به محدوده ا تمال يه محافظه کارانه ايخود  اش ين دايتخم

مال محدوده خطادا بزرگ تار اسات    ت بخش دعتند و ا تاکه رو  دا و داده دا کمتر رضا يدر جاا

داااي را در   يراناظران مي توانند اجاازه انعطااا پاذ    .د بزرگ تر باشداه محافظه کارانه نيز باي اش

ن چاارچوب جماع   اا داده دااي ددند که پيش از تاراخ اجراي ا يالزامي برا ياستفاده از استاندارددا

د به ناظران خود نشان ددناد کاه تعاداالت    ابا بانک دا ين مواردين  ال  در چنابا ا .شده اند يآور

داااي اتخااذ شاده     يران انعطاا پذيع داده دا بدون چنيبه دم طرازي وس يابادست  يبرا يمناس 

د با  داقل استاندارددا مطابقت داشته باشند؛ اخ اجرا بااشده فراتر از تار يداده داي جمع آور .است

 .باشدان شده يمگر آن که بر خالا اان مورد  ب

(ii) تعريف نکول 

ددد که در ارت اط با اک متعهد خاص  اک اا دو ماورد از  اوادث زاار روي     نکول دنگامي ر  مي .0٣1

 :ددد

 گيرد که ا تمال ،دم پرداخت کامل تعهدات ا،ت ااري متعهاد باه گاروه      بانک اان را در نظر مي

صورتي که آن را در اختيار  در)اقداماتي نظير به اجرا گذاردن وثيقه يبانکي  بدون رجوع بانک برا

 .وجود دارد( داشته باشد
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  تعهد ا،ت اري با ادميت در ق ال گروه باانکي  آن   يفااروز در خصوص ا 91تاخير متعهد بيش از

دا دنگامي به ،ناوان سررسايد    ا،ت ار در  عاب ٨1٣.ددد را در وضعيت سررسيد گذشته قرار مي

شود که مشتري  د توصيه شده را نقض نموده ااا باه  ادي کمتار از      گذشته در نظر گرفته مي

 .معوقات جاري توصيه شده باشد

 :شوند  ، ارتند از ،واملي که به ،نوان شاخص ا تمال ،دم پرداخت در نظر گرفته مي .0٣٣

   ددد غير قابل وصول قرار  بانک تعهد ا،ت اري را در وضعيت. 

   بانک اقدام به شناسااي دزانه اا ذخيره اختصاصي ناشي از کادش قابل توجه در کيفيت ا،ت ااري

 ٨11.نمااد جاد منابع در معرض راعک اپس از ا

 بانک تعهد ا،ت اري را با زاان اقتصادي با ادميت بفروشد. 

  رود منجر به کادش تعهاد   که ا تمال ميبانک به تجداد ساختار اضطراري تعهد ا،ت اري در جااي

ماي  ( در جااي که مرباوط اسات  )مالي ناشي از بخشودگي با ادميت اا تعواق اصل  بهره اا دزانه

 ٨11.ددد شود  رضاات 

    بانک براي ورشکعتگي متعهد اا ترتي ي مشابه در خصوص تعهد ا،ت اري متعهد به گاروه باانکي

 .طرح د،وي نموده است

  ورشکعتگي است اا ورشکعت شده و اا در موقعيت  مااتي مشابهي قارار  متعهد درصدد ا،الم

 .گردد گرفته است که اان امر موجب ،دم اا تاخير بازپرداخت تعهد ا،ت اري به گروه بانکي مي

مناسب به منظور تشراح چگونگي اجرا و پااش اان ،وامل  تهيه خوادناد   يناظران ملي ردنموددا .0٣0

 .نمود

                                                 
روزکـهمناسـبشـرايطکشـوراسـترابـراي521روز،ناظرمجازاسـتکـهحـد31ـدرموردتعهداتنهادعموميغيردولتيوخردبرايحد521

هـايشبـهروزراهمچنينبرايوامدهيبانک521دريککشورعضو،شرايطداخليامکاناستفادهازحد.محصوالتبانکيمتفاوتجايگزينکند
.شودسالهگذاراعمالمي1هاميدهد؛اينموضوعبرايدورهزمانيشرکت

شـودامـاايـنگذاريدرسهامبهقصدانتفاعازفروشجهتريسکقيمتدرنظرگرفتـهمـيايراختصاصيبرايسرمايهـدربرخيکشورها،ذخ521
.ذخايرعالمتيبراينکولنميباشند

ازحقـوقزيانبافرضنکولنيزچنـينتجديـدسـاختاراضـطراري/ـدرموردمنافعوحقوقمالکانهارزيابيشدهبرمبنايرويکرداحتمالنکول522
.شودصاحبانسهامخودراشاملمي
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متعهد   يالت و نه بر م نايتعه يتواند بر م نا اعک خرد  تعراف نکول ميبراي منابع در معرض ر .0٣٣

ر اکناد کاه ساا    رنده در ق ال اک تعهد؛ بانک را ملازم نماي  ياز اان رو  نکول قرض گ. ا،مال شود

 .رديبه گروه بانکي را به ،نوان نکول شده در نظر گ يتعهدات و

ع در معرض راعک رواکرد م تني بر رت ه بندي داي واقعي را در ط قات مناب بانک بااد سابقه نکول .0٣1

دمچنين بانک بااد از تعراف مرجع براي . داخلي و با استفاده از اان تعراف مرجع  نگهداري نمااد

جهات  . زاان با فرض نکول و منابع در معرض نکول اساتفاده کناد  ( در جاي مرت ط)برآورد نکول و

داي بيروني در دسترسي استفاده کند که خود باا   هرسيدن به اان برآورددا  بانک مجاز است از داد

به در  اال  در  . 011باشد؛ ال ته مشروط به الزامات مقرر شده در پاراگراا  آن تعراف سازگار نمي

دا و به  چنين موردي  بانک بااد به ناظران خود نشان ددد که تعداالت مناس ي را در خصوص داده

مشابه اان شرااط  براي دار داده  . ع ا،مال نموده استمنظور  صول انط اق وسيع با تعراف مرج

مشتمل بر مواردي که )داي داخلي داده. گردد نمااد نيز ا،مال مي داخلي که اان چارچوب را اجرا مي

دااي   شاود  فراتار از داده   که در چنين برآورددااي استفاده ماي ( شود آوري مي دا جمع توسط بانک

 .راف مرجع سازگار باشدبااعت با تع اجراي اان چارچوب مي

اي اسات کاه    ت منابع در معرض راعک نکول شده پيشين به گونهياگر بانک متوجه شود که وضع .0٣1

بااعات   ت نداشته باشد  در اان صورت باناک ماي  يک از ،وامل تعراف مرجع موضو،اداگر ديچ 

باراي وام غيار   بندي و زاان با فرض نکول را برآورد نمااد؛ چنان کاه آن داا    قرض گيرنده را رت ه

در صورتي که تعراف مرجع مجددا موضو،يت پيدا نماااد  نکاول دوم   . نکول شده نيز خوادند بود

 .د  ادث شده تلقي گرددابا

(iii) امهال 

داي خود را در رابطه با تعداد روزداي سر رسيد گذشته به وا ه در ارت اط  بااعت سياست بانک مي .0٣١

داي موجود؛ به طور شفاا بيان نموده و معتند  اعي  عاببا تمداد کردن  تعواق  تجداد و بازنو

تااياد مقاماات و   ( الاف : بااعت مشتمل بر اان موارد باشاد  سياست امهال  داقل مي. سازي کند

(  داقل مدت تعهيالت پيش از واجد صال يت شدن باراي امهاال؛ پ  ( الزامات گزار  ددي؛ ب

 داکثر تعاداد امهاال در   ( باشند؛ ت امهال ميسطوح زماني تاخير باز پرداخت تعهيالتي که واجد 
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بااعات   دا مي اان سياست. ارزاابي مجدد از ظرفيت بازپرداخت قرض گيرنده( در تعهيالت؛ و ث

به )را پشتي اني نمااد"آزمون کاربرد"به طور سازگار در طول زمان به کار گرفته شود و تزم است 

امهال شده به طرز مشابه ساار منابع معوقات که اان معني که اگر بانکي با من ع در معرض راعک 

کند؛ سابقه اان من اع در معارض راعاک     اند  رفتار مي از  د زماني سر رسيد گذشته تجاوز نموده

بعضاي  (. بااعت براي ادداا رواکرد م تني بر رت ه بندي داخلي به ،نوان نکول نگه داري شود مي

داا در کشوردااشاان انتخااب     امهاال باناک   ناظران ممکن است الزامات خاص بيشتري را جهت

 .نمااند

(iv) مديريت اضافه برداشت ها 

بااعت مشروط به اک  د ا،ت اري تعيين شده از سوي بانک بوده و  اضافه برداشت داي مجاز مي .0٣9

بااعت پااش شود؛ اگر  عاب پاس از   باشد و در گونه نقض اان  د مي ت لور شناسااي مشتري 

  باااد آن را  (مشروط به قابل اجرا بودن ،امل سر رسيد گذشته)ين  د نياادروز به پاا ٨١1تا  91

 د صفر براي اضافه برداشت غير مجاز جهت ادداا رواکارد  . به ،نوان نکول شده در نظر گرفت

از اان رو  دوره سررسايد گذشاته زمااني آغااز     . شود بندي داخلي در نظر گرفته مي م تني بر رت ه

ت ار به اک مشتري که اضافه برداشت غير مجاز داشته  ا،طا شود؛ اگر چنين گردد که در نوع ا، مي

روز بازپرداخت نشود  منابع در معرض راعک به ،نوان نکول در نظر  ٨١1تا  91ا،ت اري در خالل 

داي داخلي دقيقي براي ا،ت ار سنجي مشترااني که مجااز   دا بااد سياست بانک. گرفته خوادند شد

 . دعتند  داشته باشندبه اضافه برداشت 

 (v)تعريف زيان براي تمامي طبقات دارايي 

باه دنگاام   . تعراف زاان استفاده شده در برآورد زاان با فرض نکول  دمان زاان اقتصادي اسات  .011

بااعت در نظر گرفته شود کاه باااد مشاتمل بار      محاس ه زاان اقتصادي  تمامي ،وامل مرت ط مي

داي با ادميت معتقيم و غير معتقيم مرت ط باا وصاول مناابع در     تاثيرات با ادميت تنزال و دزانه

دا ن ااد به سادگي زاان ث ات شاده از لحااظ  عاابداري را محاسا ه       بانک. معرض راعک باشد
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محاس ات . داي اقتصادي و  عابداري را داشته باشند دا بااد توانااي مقااعه زاان نمااند  بلکه آن

داي بازگشت را تحت تاثير قرار داده کاه   ر قابل توجهي نر و تخصص خود بانک در وصول  به طو

دااي چناين    داي زاان با فرض نکول خود منعکس شود اما تعادال تخماين   بااعت در تخمين مي

تخصصي بااد تا زماني که بانک شوادد تجربي داخلي و کافي از تاثير تخصص خود دارد  محافظه 

 .کارانه باشد

(vi) احتمال نکول الزامات خاص براي تخمين 

 مناب  دا معرض ايسک شرکتي، دولتي و بانکي

دا بااد از اطال،ات و تکنيک دااي استفاده کنند که به دنگام تخمين ميانگين ا تمال نکول در  بانک .01٨

دا مجااز باه اساتفاده از     بانک براي نمونه  . رت ه  تجربه بلند مدت را به شکلي مناسب لحاظ نمااد

تجربه نکول داخلاي  ترسايم   : باشند خاص مورد اشاره در ادامه مي  تکنيکاک اا چند مورد از سه 

 .داده داي بيروني و مدل داي آماري نکول

دا به ،نوان نقطه مقااعه و  اي داشته باشند و از ساار تکنيک دا مجاز دعتند که تکنيک اوليه بانک .011

يک بدون پشاتوانه تحليلاي آن   رضاات ناظران با کاربرد صرا از تکن. تعدال بالقوه استفاده نمااند

دا  بااعت واقف به ادميت مال ظات قضاوتي در ترکيب نتااج تکنيک دا مي بانک. شوند متقا،د نمي

 .دا و اطال،ات باشند تکنيک  و ااجاد تعداالت براي محدودات

 داي  اصل از تجربيات نکول خود براي تخمين ا تمال نکول اساتفاده کناد   بانک مي تواند از داده .

دا بازتابي از اساتانداردداي تزم اتجارا و دار     داي خود نشان ددد که تخمين بانک بااد در تحليل

بندي موجود را ااجااد نماوده    عتم رت هيدا و س اي است که داده بندي عتم رت هينوع تفاوت ميان س

ااا   داي محدودي در دسترس دعتند ااا اساتانداردداي تزم اتجارا    در جااي که تنها داده. است

بااعات در تخماين ا تماال نکاول خاود       بندي تغيير پيدا کرده است  بانک مي عتم داي رت هيس

داي تجميع شده در ميان موسعات نيز مي تواند  دمچنين استفاده از داده. محافظه کارانه تر باشد

اار عتم داي رت ه بندي داخلي و معيارداي سا يبانک بااد نشان ددد که س. مورد استفاده قرار گيرد

 .باشند عتم خود را دارا مييبانک دا در  الت تجميعي قابليت مقااعه با س
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 داي داخلي خود بر مقياسي که توسط موسعه ارزاابي ا،ت اري معاتقل ااا    دا مي توانند رت ه بانک

موسعه مشابهي به کار گرفته شده است را مرت ط اا ترسيم نمااند؛ سپس نار  نکاول مشاادده    

ترسيم دا ماي بااعات بار    . موسعه معتقل را به رت ه داي بانک ارت اط ددند داي  شده براي رت ه

م ناي مقااعه معيارداي رت ه بندي داخلي با معيارداي مورد استفاده موسعه معتقل و دمچنين بر 

بااد از تور  دا اا . م ناي مقااعه رت ه بندي داي داخلي و معتقل قرض گيرندگان اکعان باشند

معياردااي موسعاه معاتقل کاه     . رواکرد ترسيم اا داده داي پااه اجتناب شاود دا در  ناسازگاري

گيرناده   بااعات بار راعاک وام    ددند؛ مي داي استفاده شده براي کمي سازي را م نا قرار مي داده

تجزاه و تحليل بانک بااد مشتمل بر تعاراف . را منعکس ننمااد  متمرکز بوده و خصوصيات معامالت

باناک تزم اسات کاه م نااي     . باشد 0٣1تا  0٣1بر اساس الزامات پاراگراا  مورد استفاده نکول

 .ترسيم را معتند سازي نمااد

 رناده در ااک رت اه    يداي ا تمال نکول براي در قارض گ  بانک مي تواند از ميانگين ساده تخمين

مااري  بيني آ دااي بر گرفته از مدل داي پيش مشخص استفاده کند؛ ال ته در جااي که چنين تخمين

بااعت دماراه باا ر،ااات     داي ا تمال نکول براي اان ددا مي استفاده بانک از مدل. نکول باشند

 .باشد 0٨1استانداردداي مشخص شده در پاراگراا 

دا اا ترکي اي از دار ساه ماورد      صرا نظر از اان که بانک از منابع بيروني  داخلي اا مجمو،ه داده .01٣

مااد  طول دوره مشادده تاراخي پااه به کار گرفتاه شاده   ن جهت تخمين ا تمال نکول استفاده مي

اگر دوره مشادده در دساترس  دوره  . سال و براي  داقل اک من ع داده باشد ٣بااعت  داقل  مي

داا مارت ط و باا ادميات باشاند؛ دوره       طوتني تري را براي در من ع داده پوشش ددد و ااان داده 

 .گيردبااعت مورد استفاده قرار  طوتني تر مي

 

 مناب  دا معرض ايسک خرد

داي  با فرض وجود م ناي مختص بانک در تخصيص منابع در معرض راعک به کل  بانک بااد داده .010

داا   باناک . داخلي را به ،نوان من ع اوليه اطال،ات براي تخمين خصوصايات زااان در نظار بگيارد    

اده کنند مشروط بار ااان کاه    داي آماري براي کمي سازي استف داي بيروني اا مدل مجازند از داده

فرااند تخصيص منابع در معرض راعک ( الف: بتواند رابطه نيرومندي بين اان موارد را نشان ددد
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بين مشخصاات راعاک داخلاي    ( بانک به کل و فرااند مورد استفاده توسط من ع داده بيروني و ب

منابع داده با ادميت و مرت ط به در تمامي موارد  بانک بااد از دمه . داي بيروني بانک و ترکيب داده

 .،نوان نقاط مقااعه استفاده نمااد

اک رو  براي استخراا تخمين ميانگين بلند مدت ا تمال نکول و ميانگين موزون به نکول نار    .01٣

براي مناابع خارد در معارض    ( تشراح شده 01١چنان که در پاراگراا )زاان با فرض وقوع نکول

از تخماين  ( ì)بانک مي تواناد . بلند مدت مورد انتظار خوادد بودراعک بر م ناي تخمين نر  زاان 

ا تمال نکول مناسب براي استنتاا ميانگين بلند مدت موزون به نکول زاان با فرض نکول استفاده 

از ميانگين بلند مدت موزون به نکول زاان با فرض نکول براي استنتاا ا تماال نکاول   ( ìì)کند  اا

در  الت  اان ادميت دارد که زاان با فارض نکاول ماورد اساتفاده در      در. مناسب استفاده نمااد

تواند کمتر از ميانگين بلند مدت موزون باه   بندي داخلي نمي محاس ه سرمااه رواکرد م تني بر رت ه

 .باشد 01١بااعت سازگار با مفاديم تشراح شده در پارگراا  نکول زاان با فرض نکول باشد و مي

 داي تجميع شده  داخلاي و بيروناي ااا از ترکياب      دا خواه از منابع داده انکصرا نظر از اان که ب .011

ه ماورد  اا پا يخاکنند  طول دوره مشاادده تاار   يان استفاده ماات زين خصوصيتخم يدر سه برا

دار   يرا بارا  يتار  ياگر مشادده در دسترس دوره طوتن. سال باشد ٣عت  داقل ابا ياستفاده م

در . عت استفاده گرددابا يتر م يز مرت ط دعتند  دوره طوتنيدا ن دهن دااددد و ا يمن ع پوشش م

 يداا  کنناده   ينا يب شيشتر و پا يد باجد يدا تواند ناظر را متقا،د کند که داده يکه بانک م يطاشرا

 يدا کعان به دادهات يبه دادن ادم يازين صورت بانک ناان وجود دارند؛ در ااز يدا از نر  يبهتر

 .ندارد يخاتار

 يت بارا يا تواند کاامالً باا ادم   يعک مار يرات انتظارييشناسد که تغ يت مين را به رسماته ايکم .011

ن اعک باشاد کاه چناد   ار يرات انتظارييتعهيالت خرد بلند مدت مشخص شده توسط تغ يبرخ

ع منابع ارشد سر يد کاربردداادا با بانک. اند دهين نقطه اوا خود رساجاد به باتتراسال پس از ا

ن يتخم يدا کينان از صحت تکنيرا به منظور اطم ايدا نموده و گام ينيب شيعک را پاض ردر معر

ه اسارما  يازداا يبه منظور پوشش ن ين منابع ماليتام يه و دورنمااسرما يبودن سطح فعل يو کاف

 يداا  از افاق  يناشا  يه الزاما اسرما  تيبه منظور اجتناب از گرد  در وضع. ندا  اتخاذ نمايآت يا

 ين ا تماال نکاول رو باه باات بارا     يل تخمادا دمچنين جهت تعد ا تمال نکول کوتاه مدت  بانک
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 يالتي در مادل ان تعاد يشوند مشروط بر اان که چن يق ماعک تشوار يرات انتظارييتغ ينيب شيپ

الت ممکن است منوط به اکشوردا  اان تعد يدر بعض. شود يسازگار در طول زمان به کار گرفته م

 .  الزامي باشديد نظارتاصال د

(vii) ان با فرض نکول يز يداخل يها نيالزامات خاص تخم 

 ييطبقا  دااا يتمام  برا يياستانداادها

جاب کرد؛ اقادام  ا  در در کجا ضرورت ايط رکود اقتصاداعت به منظور انعکاس شراابا يبانک م .01١

ن اا ا. داا مرت ط نما يدا عکاالت به منظور کنترل ريدر تعه يان با فرض نکول براان زيبه تخم

ن بلند مدت موزون به نکول نر  زاان با فرض وقاوع  يانگيتواند کمتر از م يان با فرض نکول نماز

ان مناابع  يا مشاادده شاده در م   يدا نکول يتمام يان اقتصادان زيانگيم ينکول باشد که بر م نا

ن را در اه  بانک تزم است ان کاالت  محاس ه شده است؛ به ،الوه ايآن نوع از تعه يدا برا داده

ن موزون به نکول در طول يانگيشتر از ميالت بيان با فرض نکول در تعهال زيرد که پتانعينظر بگ

انواع  يبرا. باشند ن يانگيشتر از مياساساً ب يا،ت ار يدا اناکه ز يباشد؛ ال ته در زمان يک دوره ما

را نشان ددد  يرات ادواريين تغيان چناز عک  امکان ندارد که شدتااز منابع در معرض ر ينيمع

از ( ا ا تماتً در تماام ماوارد  ا)يتيعت تفاوت با ادميز ممکن نيان با فرض نکول ناز يدا نيو تخم

عاک  ممکان   ار منابع در معرض راسا يکن براين بلند مدت موزون به نکول داشته باشد ليانگيم

داا ملازم باه وارد نماودن آن باه       اناک ان مهام باوده و ب  اا در شدت ز يرات ادواريين تغااست ا

دا مجاز باه اساتفاده از    ن ددا  بانکاا يبرا. ش خوادند بوداان با فرض نکول خواز يدا نيتخم

بر  يم تن يدا ينيب شيبات  پ يا،ت ار يدا اناز يدا ان مشادده شده در طول دورهان شدت زيانگيم

ان باا  اا مناسب ز يدا نيتخم. باشند يمشابه م يدا ر رو اا سااات محافظه کارانه مناسب يفرض

ا ا/ و يداخل يدا بات ممکن است با استفاده از داده يا،ت ار يدا اناز يدا فرض نکول در طول دوره

ن موضاوع  اا مناساب ا  يکرددااب توسعه رويش و ترغاناظران به پا. ل شده باشديتشک يخارج

 .ادامه خوادند داد

عاک  اعک قرض گيرناده و ر اان ريم يدر نوع وابعتگزان يعت مابا يخود م يدا ليبانک در تحل .019

وجاود دارد   ياز وابعاتگ  يکه درجه قابل توجه يموارد. رديقه را در نظر گين کننده وثيا تاماقه يوث
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ه اان تعهد پايم يدر نوع ،دم تطابق ارز. محافظ کارانه در نظر گرفته شود يوه ايعت به شابا يم

محافظه  يان با فرض نکول به شکلابانک از ز يابادر ارز عت در نظر گرفته شده وابا يقه ميو وث

 .کارانه با آن رفتار شود

وصول مطال اات اساتوار    يخاتار ينع ت دا يعت بر م ناابا يان با فرض نکول ماز يدا نيتخم .011

ن اا ا. قاه باشاد  يوث ينا يتخم يد تنها م تني بر ارز  بازاراکه قابل اجرا است  ن ا يگردد و دنگام

شان و نقد نمودن آن در اسرع وقات را   قادا در به دست آوردن کنترل وثا بالقوه بانک يالزام ناتوان

عات  ابا يدا ما  رد  بانکيگ يقه موجود را در نظر ميدا وث نيکه آن تخم يتا  د. دانما يم ايشناسا

ت اراناد ماد  او فرا يقاانون  ين اجراي  تضمياتي،مل يدا هاقه  رويت وثارامد يبرا يالزامات داخل

 .کرد استاندارد باشدارو يسازگار با آن الزمات برا يندکه به طور کلاجاد نمااک اعار

 يعتميبه صورت س ايدا تواند در زمان يافته ماتحقق  يدا انان اصل که زات شناختن ايبه رسم .01٨

افتاه باه   اص يان با فرض نکول تخصا اشود که ز يد  با،ث ماشده تجاوز نما ينيب شياز سطوح پ

 يداا  اناز اين ا تمال را نشان ددد که بانک در اثر آن مج ور به شناسااد اانکول شده با ايدارا

نکول شده  بانک  ايدر دارا ين برايدمچن. در طول دوره وصول شده است ينشده اضاف ينيب شيپ

و  يفعل يط اقتصاداشرا يبر م نا ايشده دمان دارا ينيب شيان پان خود را از زين تخماد بهترابا

نکاول شاده متجااوز از     ايدارا يان با فرض نکول بر روامقدار ز. داجاد نمااالت ايت تعهيعموق

 ايدمان دارا يبرا يا هاگر الزام سرما اني  بايشده بر دارا ينيب شيان پان بانک از زين تخمابهتر

 ٣1١و  111 يعک در تطابق با پاراگراا داات ري عاس يعت توسط بانک بر م ناابا ياست و م

 يشاده بار رو   ينا يب شيان پا ان از زين تخمااست که بهتر اينقطه مقابل جا. رديقرار گ ٣٣1تا 

دقت  ايدا بر آن دارا نهادز يبخش اير خاص کمتر بوده و شناساانکول شده از مجموع ذخا ايدارا

 .ه شوديز توجيعت توسط بانک نابا يرا به خود جلب نموده و م يمقام نظارت

 استانداادها  بيشتر برا  مناب  دا معرض ايسک شرکتي، دولتي و بانکي

دا باشد که در  الت  بااعت بر م ناي  داقل دوره مشادده داده داي زاان با فرض نکول مي تخمين .011

مطلوب  داقل اک چرخه کامل اقتصادي را پوشش ددد اما در در مورد ن ااد کمتار از دوره دفات   

اگر دوره مشادده در دسترس  دوره طوتني تري را . باشد ي ع اطال،اتساله براي دست کم اک من
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بااعات   دا نيز مرت ط دعاتند؛ دماين دوره طاوتني تار ماي      ددد و داده براي در من ع پوشش مي

 .استفاده گردد

 استنانداادها  بيشتر برا  مناب  دا معرض ايسک خرد

رض نکول منابع در معرض راعاک خارد    داي زاان با ف دا براي تخمين  داقل دوره مشادده داده .01٣

دا بااد به  داي بانک کمتر باشد  محافظه کاري بيشتري در تخمين در چقدر داده. باشد سال مي  پنج

بيني  داي جدادتر از قدرت پيش در صورتي که بانک بتواند به ناظر خود نشان ددد که داده. کار رود

ورت  نيازي نيعت که بانک ادميت اکعاني به داي زاان برخوردارند؛ در اان ص بيشتري جهت نر 

 .داي تاراخي بددد داده

(viii) هاي داخلي منابع در معرض نکول الزامات خاص تخمين 

 يطبقا  داااي يتمام  برا ياستانداادهاي

منابع در معرض نکول براي اقالم بات و زار خط ترازناماه باه ،ناوان مناابع در معارض راعاک        .010

براي اقالم باتي خاط  . الت در مقابل نکول متعهد تعراف شده استيتعهبيني شده  ناخالص پيش

داي منابع در معرض نکول ن ااد کمتر از مقادار به دست آمده فعلي باشاد؛ ال تاه    ترازنامه  تخمين

مشروط به شناسااي تاثيرات خالص سازي باتي خط ترازنامه که در رواکرد پااه مشخص شاده  

از ااان رو   . خالص سازي  مشابه دمان موارد در رواکرد پاااه اسات   الزامات  داقلي براي. است

الزامات  داقلي بيشتر براي تخمين داخلي منابع در معرض نکاول بار م نااي رواکارد پيشارفته       

کاه   يبه استثناي معامالت)باشد متمرکز بر تخمين منابع در معرض نکول اقالم زار خط ترازنامه مي

(. مقرر شاده اسات   0ددد که در ضميمه  ت اري طرا مقابل قرار ميدا را در معرض راعک ا، بانک

دااي براي تخمين مناابع در معارض نکاول     داي استفاده کننده از رواکرد پيشرفته بااد رواه بانک

داي منابع در معرض نکول که باراي   دا بااد تخمين اان رواه. اقالم زار خط ترازنامه داشته باشند

داي بانک از منابع در معرض نکول بااد  تخمين. رود را مشخص نمااد الت به کار مييدر نوع تعه

الت گيرنده را که تا رواداد نکول و پس از آن موضو،يت پيدا يا تمال برداشت اضافي توسط تعه
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الت متماااز  يداي منابع در معرض نکول با نوع تعاه  در جااي که تخمين. کند را منعکس نمااد مي

 .بااعت شفاا و بدون ابهام باشد مي يالتيک چنين تعهيگشته  تفک

الت يداي م تني بر رواکرد پيشرفته بااد تخميني از مناابع در معارض نکاول باه دار تعاه        بانک .01٣

اان تخمين بااد با ميانگين بلند مدت موزون به نکول منابع در معرض نکول براي . اختصاص ددند

متناسب باشد؛ اما با ااک  اشايه   الت و قرض گيرندگان مشابه در طول اک دوره بلند مدت يتعه

اگر دم عتگي مث ت به طاور  . دا در تخمين باشد اي که مناسب با ا تمال دامنه خطا محافظه کارانه

بيناي باشاد  تخماين ااان      منطقي از ميان فراواني نکول و  جم منابع در معرض نکول قابل پيش

،الوه بار ااان    . را وارد نمااد کاري تري از محافظه بااعت  اشيه بزرگ منابع در معرض نکول مي

باشد  بانک بااد در  داي منابع در معرض نکول که در طول نوسان چرخه اقتصادي مي براي تخمين

دااي متناساب باا     دا از ميانگين بلند مدت محافظه کارانه تر دعتند؛ از تخمين صورتي که تخمين

داي منابع در معرض نکول خود  ه مدلدااي که قادر به توسع در بانک. رکود اقتصادي استفاده نمااد

داااي   داي تعيين کننده چنين مادل  باشند  اان امر از طراق در نظر گرفتن ماديت ادواري مولفه مي

( دااي )داي داخلي کافي براي آزماون تااثير رکاود    دا ممکن است داده ساار بانک. آاد به دست مي

ت تنها انتخاب ااجاد اساتفاده محافظاه   دا ممکن اس برخي بانک به در  ال  . پيشين داشته باشند

 .داي بيروني را داشته باشند کارانه از داده

آاد بااد قابل ق ول و قابل درک  معياري که به واسطه آن تخمين منابع در معرض نکول به دست مي .011

باشد و دمچنين بااد نگر  بانک را به مولفه داي با ادميت تعيين کننده مادل مناابع در معارض    

بانک بااد قاادر  . بااعت با تحليل داخلي و معت ر بانک  ماات شود دا مي انتخاب. ن دددنکول نشا

داي  از تجربه خود در زمينه منابع در معرض نکول از طراق ،واملي به ،نوان مولفه يليبه ارائه تفص

اطال،اات مارت ط و    ين بانک تزم است از تماام يدمچن. تعيين کننده منابع در معرض نکول باشد

بانک باااد  . داالت و تعهدات در معرض نکول استفاده نمايتعه ين دايت در استخراا تخميادمبا

داي خود را با توجه به اطال،ات جداد و باا ادميتاي کاه باه      الت  تخمينيدر مورد تمام انواع تعه

 .آاد و اا  داقل بر م ناي ساليانه بازنگري نمااد دست مي

و راد ردداي خاص اتخاذ شده در رابطه با پااش  عااب و  دا  توجه بانک بااد معطوا به سياست .011

دااي   دمچنين بانک بااد توانااي و تماال خود را براي جلوگيري از برداشات . ند پرداخت باشدافرا
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از سااار   ياز نقصان پرداخت  نظير نقض قرار داد اا نکول ناش يداي نکول ناش اضافي در موقعيت

داي مناس ي جهت پااش ميازان   دا و رواه عتميبااعت س ميبانک . روادادداي فني در نظر بگيرد

داي جاري در مقابل خطوط تعهد و تغييرات در مانده در مقابل در قارض   الت  ،دم پرداختييتعه

دمچنين تزم است بانک قادر به پااش تاراز ماناده تعهادات باه     . گيرنده و در رت ه داشته باشد

 .صورت روزانه باشد

(i )011 . داي منابع  ددد  تخمين معامالتي که بانک را در معرض راعک ا،ت اري طرا مقابل قرار ميبراي

 .اان چارچوب را تحقق بخشد 0در معرض نکول بااد الزامات تعيين شده در ضميمه 

 ر استاندارددا براي منابع در معرض راعک شرکتي  دولتي و بانکياسا

ک اا باشد که به شکلي مطلوب  يبر دوره زمان يبااعت م تن تخمين داي منابع در معرض نکول مي .01١

در . چرخه کامل اقتصادي را پوشش ددد اما در در صورت ن ااد کمتر از دوره زماني دفت ساله باشد

دا نيز  صورتي که دوره مشادده در دسترس  دوره طوتني تري را براي در من ع پوشش ددد و داده

ن تخمين دا بااد از ميانگين ماوزون  اا. ار گرفته شودبااعت به ک مرت ط باشند؛ دوره طوتني تر مي

 .به نکول استفاده نمااد نه ميانگين موزون به زمان

 براي منابع در معرض راعک خرد استانداادهار اسا

دار  . باشاد  سال ماي  ٣داي منابع در معرض نکول خرد   دا براي تخمين  داقل دوره مشادده داده .019

داااش باه کاار     باشد  محافظه کاري بيشتري بااد در تخماين داي کمتري داشته  چقدر بانک داده

کننادگي   بيناي  اگر بانک بتواند به ناظر خود نشان ددد که اطال،ات جدادتر از تاوان پايش  . گيرد

دااي   دا برخوردارند؛ داگر تزم نيعات باناک ادميات اکعااني باه داده      بيشتري جهت برداشت

 .تاراخي بددد

(ix)  ابي تاثير تضامين و ابزارهاي مشتقه اعتباريارزي يحداقل الزامات برا 

استاندارددااي براي منابع در معرض راعک بانکي  دولتي و شرکتي در جااي که تخمين داي خود از زاان 

 گردد و استاندارددااي براي منابع در معرض راعک خرد با فرض نکول استفاده مي

 



 5931هايمديريتکلمقررات،مجوزهايبانکيومبارزهباپولشوييسالبخشنامه

 

522 

 تضامين

کناد  ممکان اسات تااثير      فرض نکول استفاده ماي دنگامي که بانک از تخمين خود جهت زاان با  .0١1

داي زاان با فارض نکاول ااا ا تماال نکاول       ل تخميناق تعدان را در کادش راعک از طريتضام

داخلاي    دااي اختيار تعدال زاان با فرض نکول را دارند که استفاده از تخماين  بانک. منعکس نمااد

در معارض راعاک خارد و در جاااي کاه       براي منابع. زاان با فرض نکول ااشان ثابت شده باشد

اي از منابع در معرض راعک وجاود دارد  باناک    ن چه در پشتي اني از اک متعهد اا مجمو،هيتضم

داي خود از ا تمال نکول اا زاان باا فارض    ق تخمينامجاز به انعکاس تاثير کادش راعک از طر

تفاده از اک ااا چناد تکنياک     به منظور اس. ن که به صورت سازگار انجام شودانکول مشروط بر ا

 .را اتخاذ نمااد ين و دوره زمانيبانک بااد رواکردي سازگار در ارت اط با دو مقوله انواع تضام

بااعت در ابتدا و به صاورت    رنده و دم تمامي ضامنين تاايد شده مييدر تمامي موارد  دم قرض گ .0١٨

تخصايص   يتمام  داقل الزامات برابانک بااد . رنده اختصاص اابنديبندي قرض گ معتمر به رت ه

ل باه  ارنده مندرا در اان سند  مشتمل بر پااش منظم شرااط ضامن و توانااي و تمايرت ه قرض گ

  بانک بااد دمه اطال،ات 0٣٨و  0٣1داي  دمعو با الزامات پاراگراا. اافاي تعهدات را دن ال نمااد

ن خرد  اان الزامات يدر مورد تضام. نماادداري  ن و ضامن را نگهيرنده فاقد تضميمرت ط با قرض گ

عاک و  اک مجمو،ه از مناابع در معارض ر  ادمچنين جهت تخصيص منابع در معرض راعک به 

 .شود تخمين ا تمال نکول ا،مال مي

ن شده  ا تمال نکول ااا زااان باا    يتواند به منابع در معرض راعک تضم بانک نمي يدر ديچ مورد .0١1

کمتر از منابع در   که وزن راعک تعدال شده يددد به گونه ال شده را تخصيص افرض نکول تعد

نه معياردا و نه فرااندداي رت ه . م مربوط به ضامن خوادد بوديمعرض راعک قابل مقااعه و معتق

شده  ينيش بير کامل پيغ ياز دم عتگ يناش يرات دلخواه ا تماليبندي  مجاز به در نظر گرفتن تاث

 يقرض گيرنده و ضامن براي ادداا  داقل الزاماات سارمااه نظاارت    ينکول برا يداددااان رويم

را  "نکاول مضاا،ف  "با دمين مفهوم  وزن راعک تعدال شده ن ااد کاادش راعاک   . باشند نمي

 .منعکس نمااد

 ن و ضامنين واجد شرااطيتضام
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شفاا به در  ال  بانک بااد به طور . درخصوص انواع ضامنين واجد شرااط  محدوداتي وجود ندارد .0١٣

 .ن خوادد نمودييتع يمعياردااي براي انواع ضامنين داشته باشد که براي ادداا سرمااه نظارت

بااعت به صورت سندي مکتوب  غير قابل فعخ از نا يه ضامن  داراي ا،ت ار تا اافااي   ن مييتضم .0١0

باشاد کاه    و به طور قانوني قابل اجرا در ق ال ضامن در جااي ( نيبه ميزان و مفاد تضم)کامل بددي

به در  ال  در مقابال رواکارد پاااه    . ضامن در آن دارااي دااي جهت ض ط و اجراي اک راي دارد

ن که تحت آن ضاامن  يط تعيين تضاماجهت منابع در معرض راعک دولتي  بانکي و شرکتي  شرا

؛ ممکن است تحت شارااط خاصاي باه رساميت     (ن مشروطيتضام)نمي تواند متعهد به اجرا شود

به طور وا ه  اان معئوليت بر ،هده بانک است تا نشان ددد که تخصايص معيارداا   . شودشناخته 

 .پردازد ر کادنده راعک مييبه طور کافي به در گونه ا تمال کادش تاث

 معيارداي تعدال

داي زاان با فارض نکاول    رنده اا تخمينيبانک بااد به وضوح معياردااي براي تعدال رت ه قرض گ .0١٣

مورد اسناد دراافتني خراداري شده واجد شرااط و خرد  فرااند تخصيص مناابع   اا در)داشته باشد

اان . را منعکس نمااد ين براي ادداا سرمااه نظارتيتا تاثير تضام( در معرض راعک به مجمو،ه

بااعت به طور تفصيلي مشابه با معيارداي تخصيص رت ه دا به منابع در معرض راعک   معياردا مي

بوده و دمچنين از تمامي  داقل الزامات تخصيص جهت رت ه  0٨٨و  0٨1راا داي سازگار با پاراگ

 . رنده که در اان سند مشخص شده است  ت عيت نمااديالت اا قرض گيبندي تعه

ط اشارا  يبااعت توانااي و تماال ضامن جهت اجارا  معياردا بااد قابل ق ول و قابل درک بوده و مي .0١1

زان يا در نوع پرداخات و م  يبااعت دمچنين زمان بندي ا تمال ميمعياردا . دان را لحاظ نمايتضم

رناده را ماورد   يبازپرداخت قرض گ اين با توانايط تضماشرا يضامن جهت اجرا ايتوانا يوابعتگ

رنده را در نظر گيرد؛ باراي  يمعيارداي بانک بااد ميزاني از راعک باقيمانده قرض گ. نظر قرار ددد

 .ن و منابع در معرض راعک پااهيممثال ،دم تطابق ارزي ميان تض

ااا در ماورد اساناد درااافتني     )رنده اا تخمين داي زاان باا فارض نکاول   يل رت ه قرض گادر تعد .0١1

 يمنابع در معرض راعاک در مجمو،اه داا    يگذاراخراداري شده واجد شرااط اا خرد  فرااند جا

 .  بانک دا مي بااعت تمامي اطال،ات مرت ط موجود را در نظر بگيرند(مختلف
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 ابزارداي مشتقه ا،ت اري

. ز مرت ط با ابزارداي مشتقه ا،ت اري متکي بر ااک داراااي دعاتند   ين ني داقل الزامات براي تضام .0١١

صيص رت ه معيارداي مورد استفاده براي تخ. مال ظات بيشتر از ،دم تطابق دارااي ناشي مي شود

باراي مناابع در   ( اا مجمو،ه دا)رنده اا تخمين داي زاان با فرض نکوليل شده قرض گاداي تعد

 يمعرض راعک پوشش داده شده با ابزارداي مشتقه ا،ت اري معتلزم آن است کاه داراااي م ناا   

متفاوت از دارااي پااه ن اشد  مگر اان که شرااط تعياين شاده در رواکارد    ( دارااي مرجع)پوشش

 .ت شوداپااه ر،ا

اان که  معياردا مي بااعت به ساختار پرداخت ابزار مشتقه ا،ت ااري بپاردازد و باه شاکلي       مضافاً .0١9

باناک دمچناين باااد در    . دا ارزاابي نمااد يزان و زمان بندي وصوليمحافظ کارانه تاثير آن را بر م

 .اده نشده استنظر بگيرد که تا چه  د ساار اشکال راعک باقي مانده دمچنان پوشش د

 داي زاان با فرض نکول پااه استفاده کننده از تخمين يدا براي بانک

داي زااان   دااي که از تخمين بانک يبرا 0١9تا  0١1 داقل الزامات تعيين شده در پاراگراا داي  .091

 :شود کنند  با استثنائات زار ا،مال مي با فرض نکول پااه استفاده مي

 باشد؛ و نمي "ل زاان با فرض نکولاتعد"نهابانک قادر به استفاده از گز -٨

 .گردد مي ٣11ن واجد شرااط محدود به موارد تعيين شده در پاراگراا يدامنه ضامنين و تضام -1

(x) باراي اساناد   ( اا زاان مورد انتظاار )الزامات خاص تخمين ا تمال نکول و زاان با فرض نکول

 طادراافتني خراداري شده واجد شرا

زار براي کمي سازي راعک مي بااعت براي در اک از اسناد دراافتني خرااداري   داقل الزامات  .09٨

ااا نحاوه   / که موجب استفاده از نحوه رفتار باات ا پاااين راعاک نکاول و      ( شرکتي اا خرد)شده 

 .گردد  برآورده شود يرفتارداي رواکرد م تني بر رت ه بندي داخلي راعک ترقيق م

که به صورت کافي دمگن  ينمودن اسناد دراافتني به مجمو،ه دا بانک خرادار ملزم به دسته بندي .091

ااا زااان   )داي دقيق و سازگار از ا تمال نکول و زاان با فرض نکاول  که تخمين يشده اند؛ به نحو

به . براي زاان داي نکول و زاان پيش بيني شده از زاان داي ترقيق بتواند تعيين شود( مورد انتظار

ردمگن يا راعک مانعکس کنناده شايوه دااي تعهاد فروشانده و غ       يندطور کلي  فرااند دسته ب

دا براي تخمين ا تمال نکول  زااان باا فارض     دا و داده مضافاً اان که  رو . مشتراان خوادد بود
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بااعت منط ق با استانداردداي موجود کمي سازي راعک براي مناابع   نکول و زاان مورد انتظار مي

سازي بااد تمامي اطال،ات موجود را باه باناک    اان که  کمي به وا ه. خرد در معرض راعک باشد

مرباوط باه    يه مانعکس نماااد؛ از جملاه داده داا    اا خرادار و با توجه به کيفيت اسناد دراافتي پا

باناک  . داي مشابه تهيه شده توسط فروشنده  توسط بانک خرادار اا توسط منابع بيروني مجمو،ه

داي تهيه شده توسط فروشنده با انتظارات مورد توافق طارفين   خرادار بااد تعيين کند که آاا داده

به ،نوان مثال در خصوص نوع   جم و کيفيت ثابات اساناد درااافتني خرااداري شاده؛ ساازگار       

رود کاه داده دااي    در جااي که چنين امکاني فرادم ن اشد  از باناک خراادار انتظاار ماي    . باشد مي

 .تکيه نماادتر را به دست آورده و بر آن دا مرت ط

  داقل الزامات ،ملياتي

اسناد دراافتني خراداري شده بانک بااد اان ا،تماد را ااجاد کند که پرداخت فعلي و آتي مي تواند  .09٣

باراي واجاد   . مجمو،ه اسناد درااافتني بازپرداخات شاود   ( اا در مقابل وصولي دا)از طراق تعواه

اسناد دراافتني و ارت اطات جاامع قارض   پااين راعک نکول  مجمو،ه  -شرااط شدن ترتي ات بات

بااعت به دقت مورد پااش و کنترل قرار گيرد؛ مخصوصاً  بانک بااد ماوارد زاار را نشاان     ددي مي

 :ددد

 يقانون يضمانت اجرا

بيناي    الت بااد اان اطمينان را به وجود آورد که بر م ناي تمامي مقتضيات قابل پايش يساختار تعه .090

ورشکعتگي اا : اسناد دراافتني را در اختيار دارد؛ از جمله يثر پرداخت نقدبانک مالکيت و کنترل مو

دنگامي که متعهد به طور معتقيم به فروشانده ااا ارائاه    . اضطرار فروشنده اا ارائه ددنده خدمات

داا باه طاور کامال و      کند  بانک بااد به طور منظم تاايد کند که پرداخت ددنده خدمات پرداخت مي

دمچناين  مالکيات بار اساناد درااافتني و      . ر داد توافق شده انجام گرفته اسات درچهارچوب قرا

در ارت اط باا ورشکعاتگي ااا     "توقف ناشي از  کم قضااي"بااعت در مقابل  داي نقدي مي رسيد

داي  قوقي پوشش داده شود چرا که اان موارد مي تواند به شکلي با ادميات تاوان قارض     چالش

اري اسناد دراافتني اا کنترل داشتن بر رسايدداي نقادي باه تااخير     واگذ/رنده را جهت تصفيه يگ

 . اندازد
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 اثر بخشي سيعتم داي پااش

بااد قادر به پااش کيفيت اسناد دراافتني و شرااط مالي فروشانده و ارائاه ددناده خادمات       بانک .09٣

 : به طور خاص. باشد

 ماالي فروشانده و ارائاه    دم عتگي ميان کيفيت اسناد دراافتني و شرااط ( بانک بااد الف

داي داخلي مناسب به منظور  دا و رواه داراي سياست( ددنده خدمات را ارزاابي نمااد و ب

در ق ال چنين ا تماتتي باشد که مشتمل بر رت ه بندي داخلي راعک براي  يپوشش کاف

 .باشد در فروشنده و ارائه ددنده خدمات مي

 فاا براي تعيين واجد شرااط بودن فروشنده و داي موثر و ش دا و رواه بانک بااد سياست

اي فروشانده و   داي دوره ا نماانده آن بااد بررسيابانک . ارائه ددنده خدمات داشته باشد

ارائاه ددناده خادمات     / ارائه ددنده خدمات را به منظور تاايد صحت گزار  فروشانده 

ي ا،ت اري فروشانده و  دا دا و رواه تقلب اا ضعف ،ملياتي و تاايد کيفيت سياست يابارد

بااعات باه خاوبي معاتند      دا مي نتااج اان بررسي. ارائه ددنده خدمات را راد ري نمااد

 .سازي شود

  بانک بااد قادر به ارزاابي خصوصيات مجمو،ه اسناد دراافتني باشد که مشتمل است بار :

ناه  ادز سابقه معوقات فروشنده  مطال ات غير قابل وصاول و ( داي مازاد؛ ب پرداخت( الف

 .داي دو جان ه پتانعيل  عاب( شرااط پرداخت و ت( رقابل وصول؛ پيمطال ات غ

 يدا و رواه داي موثر براي پااش تمرکز متعهد وا اد بار م ناا    بانک بااد داراي سياست 

 . ن دمه آن دا باشديدر در مجمو،ه اسناد دراافتني و در ب يعيتجم

 و ترقيق اسناد دراافتني را باه موقاع و کاافي     يزمان ياز دسته بند يليبانک بااد گزار  تفص

از تط يق معيارداي بانک با سياست داي پرداخت ناظر بر اسناد درااافتني  ( داشته باشد تا الف

ابزاردااي ماوثري فارادم آورد تاا بتواناد شارااط       ( خراداري شده اطمينان  اصل نمااد و ب

 .ترقيق را پااش و تاايد نماادو  (ادهيس يزمان يدسته بند: به طور مثال)فرو  فروشنده

 

 



 5931هايمديريتکلمقررات،مجوزهايبانکيومبارزهباپولشوييسالبخشنامه

 

539 

 ياثر بخشي سيعتم داي ،مليات

ط ماالي  ادااي نه تنها براي تشخيص وخامت شارا  دا و رواه عتمياک برنامه موثر معتلزم وجود س .091

بلکه جهت پاسخ گواي فعال به مشکالت   فروشنده و وخامت کيفيت اسناد دراافتني در مر له اوليه 

 .فوري نيز باشد

 دااي اطال،ااتي جهات     عتميداي شفاا و موثر و دمچنين س دا و رواه سياستبااد   بانک

دااي   دا  فرماول  موافقت: از جمله)التيتمام شرااط قراردادي تعه( الف: پااش تط يق با

( داشاته باشاد؛ دمچناين ب   ( پرداخت   دود تمرکاز  تعاواه پايش از مو،اد و غياره     

ط بودن اسناد دراافتني را تعياين  داي داخلي بانک که نر  پرداخت و واجد شراا سياست

ز اساتثنادا در  يا و تخلف از مفاد قارارداد و ن   عتم داي بانک بااد چشم پوشييس. کند مي

 .خصوص سياست دا و رواه داي مقرر را دن ال نمااند

 د از سياست دا و رواه دااي ماوثري   انامناسب با يبانک براي محدود سازي برداشت دا

 .اصالح مازاد پرداخت دا برخوردار باشد براي تشخيص  تاايد  پااش و

     بانک بااد سياست دا و رواه داي موثري براي مواجهه با ضعف مالي فروشانده ااا ارائاه

اان امر که ال ته . اا وخامت کيفيت مجمو،ه اسناد دراافتني داشته باشد/ ددنده خدمات و 

پايش از مو،اد   شاروط خاتماه   : صرفاً دم به اان موارد محدود نمي شاود ، ارتعات از  

الت گردان و ساار  ماات داي قراردادي  رواکرد منض ط و سااختار اافتاه جهات    يتعه

مواجهه با نقض قرارداد و سياست دا و رواه داي شفاا و موثر براي آغاز اقدامات قانوني 

 .و مواجهه با مشکالت اسناد دراافتني

 ا،ت اري و وجه نقد ياثر بخشي سيعتم دا براي کنترل وثااق  دسترس

داي شفاا و موثري براي کنترل اسناد دراافتني  ا،ت اار   دا و رواه بانک بااد به طور خاص  سياست .091

 .و وجه نقد داشته باشد

   سياست داي مکتوب داخلي مي بااعت تمامي ،ناصر اصلي برنامه خراد اسناد درااافتني

ط  معتندساازي  اواجاد شارا  نر  داي پرداخت  وثااق : را مشخص کند که ، ارتعت از

بااعت کليه ،وامال باا    اان ،ناصر مي. يافتاتزم   دود تمرکز و چگونگي اداره وجوه در



 5931هايمديريتکلمقررات،مجوزهايبانکيومبارزهباپولشوييسالبخشنامه

 

530 

ارائاه ددناده خادمت     / شرااط مالي فروشانده  : ادميت و مرت ط را در نظر گيرد؛ از جمله

 .فروشنده يتمرکز راعک و رونددا در کيفيت اسناد دراافتني و مشتري اصل

 در مقابال پوشاش     اخلي بااد اطمينان ااجاد کند که پرداخت وجاوه صارفاً  عتم داي ديس

دا  اسناد  مل و  خدمات  سيادهه ارائه ددنده اداينظير تا)وثااق و معتندسازي بوده است

 (.غيره

 داي داخلي بانک دا و رواه تط يق با سياست

ا،ت ااري  باناک باااد    عتم داي پااش و کنترل جهت محدود سازي راعک يبا فرض بر اتکا به س .09١

فرااند داخلي موثري براي ارزاابي تط يق با تمامي سياست دا و رواه داي بحراني داشته باشد کاه  

 :، ارتند از

  برنامه خراد اسناد دراافتني بانک ياا معتقل از تمامي فازداي اصل/  عابرسي منظم داخلي و. 

 مياان  ( ددنده خدمت و ارزاابي متعهد و بارائه / بين ارزاابي فروشنده ( تاايد تفکيک وظااف الف

 .ارائه ددنده خدمت/ ارائه ددنده خدمت و زمينه  عابرسي فروشنده / ارزاابي فروشنده

 يداا و روااه دااي اصال     دمچنين فرااند داخلي موثر بانک جهت ارزاابي انط اق با تمامي سياست .099

ات  يا ت داا  تجرب يص بار صاال   بااعت در برگيرنده ارزاابي ،مليات وا د ستادي با تمرکز خا مي

 .داي پشتي ان باشد عتميو س يسطوح سازمان

 هاي داخلي تاييد تخمين. 1

داا و تخماين    بندي  فرااند  داي رت ه عتميس يتاايد دقت و سازگار يعتمي قوي برايبانک بااد س .٣11

داخلي   بانک بااد به ناظر خود نشان ددد که فرااند تاايد. تمامي اجزاي مرت ط راعک داشته باشد

عتم دااي تخماين راعاک را باه شاکلي      يسازد تا ،ملکرد رت ه بندي داخلي و س بانک را قادر مي

 .معنادار و سازگار ارزاابي نمااد

داي نکول محقق شده را با ا تمال نکول تخميناي باراي دار رت اه      دا بااد به طور منظم نر  بانک .٣1٨

بيني شده براي آن رت اه   در ميان دامنه پيش دا مقااعه نموده و قادر باشد تا نشان ددد که اان نر 

کنند باااد چناين    بندي داخلي پيشرفته استفاده مي دااي که از رواکرد م تني بر رت ه بانک. باشد مي
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چناين  . دااي براي تخمين زاان با فرض نکاول و مناابع در معارض نکاول را کامال نماااد       تحليل

تشکيل شاده  ( تا  د امکان)دوره زماني طوتني تر داي تاراخي مربوط به دااي بااد از داده مقااعه

دا و داده داي مورد استفاده در اان مقااعه بااد به طور شافاا توساط باناک معاتند      رو . باشد

 .اان تحليل و معتند سازي بااد  داقل به صورت ساليانه به روز شود. سازي شود

اي بيروني مرت ط  اي ميان منابع داده  د کمي و مقااعهايدمچنين بانک بااد داراي ساار ابزارداي تا .٣11

شوند و  دااي باشد که مناسب پرتفوي بوده  به طور منظم به روز مي تحليل بااد م تني بر داده. باشد

عتم داي رت ه بنادي  يارزاابي داخلي ،ملکرد بانک از س. ددند دوره مشادده مربوطه را پوشش مي

  در برگيرنده دامنه اي از شارااط اقتصاادي و باه    مي بااعت م تني بر داده داي تاراخي بلند مدت

 .از چرخه داي کامل کعب و کار باشد يشتريشکلي مطلوب اک اا تعداد ب

عتمي با يد  اختالا سايبانک تزم است نشان ددد که رو  داي آزمون کمي و ساار رو  داي تا .٣1٣

دوره دااي پوشاش داده   دم مناابع داده و دام   )تغيير در رو  دا و داده دا. چرخه اقتصادي ندارد

 .بااد به طور کامل و شفاا معتند سازي شود( شده

داشته باشند کاه باه انحرافاات در     ايت دايموقع يبرا يحابانک دا بااد استانداردداي داخلي صر .٣10

ا تمال نکول  زاان با فرض نکول و منابع در معرض نکول تحقق اافته از مورد انتظار به طور کاافي  

اان استاندارددا مي بااعت چرخاه  . قرار ددد ياباتوجه نموده و بتواند ا،ت ار تخمين دا را مورد ارز

ر ادر جااي که مقااد . اي نکول را در نظر گيردمشابه تجربه د يعتميکعب و کار و تغيير پذاري س

ر مورد انتظار باشد  بانک دا بااد تخمين داا را باه سامت باات     امحقق شده دمچنان باتتر از مقاد

 .بازنگري کنند تا تجربه زاان و نکول شان را منعکس نمااد

رداي راعک اتکا از پارامت يدر جااي که بانک دا به جاي تخمين داي داخلي  به تخمين داي نظارت .٣1٣

مي نمااند  آن دا ترغيب مي شوند که زاان با فرض نکول و منابع در معرض نکول محقق شده را با 

اطال،ات م تني بر اان موارد مي بااعت بخشي از . مواردي که ناظران تعيين کرده اند  مقااعه کنند

 .ل ددديارزاابي بانک از سرمااه اقتصادي را تشک

 ي منابع در معرض نکول و زاان با فرض نکولداي نظارت تخمين . 9

بانک دا بر م ناي رواکرد پااه رت ه بندي داخلي که الزامات تخمين داخلي زاان با فارض نکاول و    .٣11

منابع در معرض نکول را برآورده نمي کنند مي بااعت  داقل الزاماات تشاراح شاده در رواکارد     
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به شرح منادرا در بخاش   )ق ول ر،اات نمااند ه وثيقه مالي قابلااستاندارد را جهت دراافت تاايد

II.D  شاتر  يآن دا بااد  داقل الزامات ب(. کادش راعک ا،ت اري -تحت ،نوان رواکرد استاندارد

 .از وثااق ر،اات کنند يشتريه انواع بازار را جهت دراافت تاايد

i) شرايط امالک تجاري و مسکوني به عنوان وثيقه 

عکوني به ،نوان وثيقه براي منابع در معرض راعک شرکتي  واجد شرااط شدن امالک تجاري و م .٣11

 : گردد ين ميير تعادولتي و بانکي به شرح ز

 به ،ملکرد دارااي اا پروژه  يرنده وابعتگي قابل توجهيوثيقه در جااي که راعک قرض گ

بلکه بعتگي به ظرفيت پااه قرض گيرنده جهت بازپرداخات باددي از مناابع      ه ندارد اپا

به در نوع جراان  يالت وابعتگي قابل توجهين اساس  باز پرداخت تعهابر ا. داردداگر 

 ؛ ٨1١معکوني پااه به ،نوان وثيقه ناشي مي شود/ نقدي ندارد که از امالک تجاري 

   رناده داشاته   يمضافاً اان که  ارز  وثيقه ن ااد وابعتگي با ادميتي به ،ملکارد قارض گ

که مانع از موقعيت داااي شاود کاه ،وامال محاض       اان الزام به دن ال اان نيعت. باشد

 .رنده تاثير مي گذاردياقتصاد کالن به طور دمزمان بر ارز  وثيقه و ،ملکرد قرض گ

کاه در ط قاه    ايبر اساس شرح فوق و تعراف منابع در معرض راعک شرکتي  معتغالت درآمدزا .٣1١

اي مناابع در معارض راعاک    قه قرار گرفتن بار يرد  به طور خاص از وثيگ يتعهيالت وا ه قرار م

 ٨19. شوند مي يشرکتي معتثن

ii)  مسکوني/ الزامات عملياتي براي حصول شرايط امالک تجاري 

 يبا توجه به تعراف فوق  امالک تجاري و معکوني در صورتي شرااط پذار  به ،نوان وثيقه بارا  .٣19

 :ازندآورده س باشند که تمامي الزامات ،ملياتي زار را بر مطال ات شرکتي را دارا مي

                                                 
از ايون بخوش حمايوت موي کنود و در برگيرنوده        کميته اين را به رسميت مي شناسد که در برخي کشورها که مسکن چند خانواري بخش مهمي از بازار مسکن را تشکيل مي دهد و سياست ثمومي نيوز  -028

. ت، خصوصيات ريسک اثطا وام از طريق رهن چنين مستغالت مسکوني مشابه با منابع در معر  ريسک شورکتي متعوارف پوشوش داده موي شوود     شرکت هاي بخش ثمومي به ثنوان تامين کنندگان اصلي اس

 . يت بشناسندناظران ملي ممکن است در چنين شرايطي رهن بر روي مستغالت مسکوني به ثنوان وثايق قابل قبول براي منابع در معر  ريسک شرکتي را به رسم

يوا مسوتغالت تجواري چنود     /يا مسوتغالت تجواري چنود منظووره و    / ، رهن بر محل کار و ابقه طوالنيساشاره شده، در شرايط استثنايي براي بازارهاي توسعه يافته و داراي  53چنان که در پاورقي  -029

 .مراجعه کنيد 54راف پاراگ 29به پاورقي   لطفاً. باشند مستاجره قابليت پذيرش بالقوه در پرتفوي شرکتي را دارا مي
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 ن اجرا در تمامي يبر وثااق مي بااعت از تضم يدر نوع مطال ه م تن: يضمانت اجراي قانون

مناافع  . به موقع داشاته باشاد   يت طرح د،ويکشورداي مرت ط برخوردار بوده و بااد قابل

اعني تمامي الزامات  قاوقي باراي   )وثيقه بااد  ق تصرا را به طور کامل منعکس نمااد

،الوه بر اان  توافق نامه وثيقه و فرااند  قوقي (. طرح د،وي به طور کامل اافا شده باشد

ر خاالل  زار بناي آن مي بااعت شرااطي را براي بانک فرادم آورد که به ارز  وثيقاه د 

 .بازه زماني معقول تحقق بخشد

 ،  وثااق بااد بر م ناااي برابار ااا کمتار از ارز  منصافانه فعلاي       : بازار وثااق ينيارز

گذاري شود که دارااي در آن مي تواند تحت قراردادي خصوصي ميان فروشانده و   ارز 

 .خرادار معتقل در تاراخ ارز  گذاري فروخته شود

 رود که ارز  وثااق را بر م نااي معاتمر و   از بانک انتظار مي: ارز  گذاري مجدد معتمر

ت تغييرات باا ادميات باازار    يال ته پااش بيشتر در وضع.  داقل سالي اک ار پااش نمااد

مرجع شاخص داي قيمت معکن : نظير)داي آماري ارز  گذاري رو . شود پيشنهاد مي

دا اا شناسااي وثاااقي کاه ارز     را مي توان براي به روز رساندن تخمين( گيري و نمونه

ااک کارشاناس خ اره    . دا کاسته شده و نيازمند ارز  گذاري مجدد است  به کار برد آن

بااعت دارااي را دنگامي ارزاابي کند که اطال،ات نشان ددد که ارز  وثااق به طاور   مي

 .دانماقابل توجهي در ارت اط با قيمت بازار اا رواداد ا،ت اري نظير نکول کادش پيدا 

 در برخي کشورداي ،ضو  وثااق قابل ق اول محادود باه شارااطي     : يت ع يردن يوام دا

 ايجاا  يت ع يردن يوام دا. ٨٣1است که قرض ددنده اولين اد،ا را نع ت به دارااي دارد

شود که ديچ شکي نع ت به مطال ه براي وثااقي که قابال اجارا باوده و     در نظر گرفته مي

دنگامي که ااان تااياد   . عک ا،ت اري است  وجود نداشته باشدمتشکل از کادنده موثر را

 يردنا  ينمااد که جهت وام دا استفاده مي **C*/Cاز آستانه  يت ع يردن يشد  وام دا

 يبا ا تعاب مجموع وام داا  **Cو  *Cدر اان موارد  . ت نيز به کار مي رودااولو يدارا

 .گردد ت محاس ه ميااولو يو دارا يت ع يردن

 :باشند الزامات بيشتر مدارات وثااق به شرح زار مي .٣٨1

                                                 
 .ي باشندممقدم بر مطالبات ناشي از وام هاي رهني داراي اولويت اين کشورها، مطالبات ترجيحي نظير ماليات و دستمزد کارکنان برخی در  -031
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 دااي وام دداي    و سياسات   انواع وثااق معتغالت تجاري و معکوني دنگامي مورد پذار  بانک

 .که نوع وثيقه به طور شفاا معتند شده باشد( داي پرداخت نر )است

 گرفته شده به ،نوان وثيقاه در  دااي بردارد تا اطمينان ااجاد کند که دارااي در نظر  بانک بااد گام

 .برابر خعارت اا زوال  بيمه شده است

 نع ت باه داراااي را   ( مثل ماليات)بانک بااد بر م نااي معتمر در نوع مطال ات داراي اولوات مجاز

 .پااش نمااد

 وجاود ماواد سامي در ااک داراااي را در      : عت محيطي مانندابانک بااد به طور مناسب راعک ز

 .قه  پااش نماادارت اط با وثي

iii) الزامات شناسايي اسناد دريافتني مالي 

 تعري  اسناد دايافتني واجد شرايط

ه کمتر اا برابر با اک ساال؛ در  ياسناد دراافتني مالي واجد شرااط  مطال اتي دعتند با سررسيد اول .٣٨٨

رناده  يدااي پاااه قارض گ    جااي که بازپرداخت در خالل جراانات مالي اا تجاري مرت ط با دارااي

دا اا خدمات مارت ط باا    اان دم شامل بددي خود نقد شونده ناشي از فرو  کات. گيرد صورت مي

شود و دم کل م الغ بددي وام گيرندگان  ،رضه کننادگان  اجااره ددنادگان      م ادتت تجاري مي

ط با دا اا خدمات مرت  داي غير وابعته که ارت اطي با فرو  کات مقامات ملي و محلي و ساار طرا

اسناد دراافتني واجد شرااط  موارد مرت ط با ت دال باه اوراق  . م ادتت تجاري ندارند را در بر دارد

 .گيرد داي فر،ي اا اوراق مشتقه ا،ت اري را در بر نمي بهادار کردن  مشارکت

 الزاما  عمفياتي

 يقانون  ضمانت اجرا

کم بوده و اان اطمينان را ااجاد کند که شود بااد مح سازکار قانوني که به موجب آن وثيقه اخذ مي .٣٨1

 .باشد د  اصل از وثيقه دارا مياوام ددنده  قوق آشکار نع ت به ،وا
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ن مناافع  يتزم است بانک تمامي مرا ل تزم براي انجام کامل الزامات محلي در ارت اط باا تضام   .٣٨٣

باااد  . ث تاي  اصل از وثااق را انجام ددد؛ براي مثال از طرااق ث ات مناافع آن در ااک مرجاع      

چهارچوبي وجود داشته باشد که اان امکان را به قرض ددنده بدداد تاا  اق نخعاتين اولواات      

 .ترجيحي مطال ه نع ت به وثااق را داشته باشد

داا تزم   بااعت براي تمامي طرا تمامي معتندات استفاده شده در معامالت به پشتوانه وثااق مي .٣٨0

داا باااد    باناک . ر تمامي کشورداي مرت ط برخوردار باشداتجرا بوده و از ضمانت اجراي قانوني د

داي  قوقي کافي در اان خصوص انجام داده و م ناي  قوقي مناس ي نياز جهات دسات     بررسي

داي بيشتر را در صورت ضارورت و باه منظاور     اابي به اان استنتاا داشته باشند و چنين بررسي

 .اطمينان از ضمانت اجراي معتمر بر ،هده گيرند

بااعت به خوبي دمراه با رواه شفاا و قوي براي جمع آوري به موقع ،ااادات   تي ات وثااق ميتر .٣٨٣

دا بااد اان اطمينان را ااجاد کند که دار ناوع شارااط  قاوقي      داي بانک رواه. وثااق معتند شود

در مواقع اضاطرار  . مورد نياز براي ا،الم نکول مشتري و وصول به موقع وثااق مال ظه شده است

لي اا نکول متعهد  بانک بااد  تي اختيار قانوني فرو  اا واگذاري اساناد درااافتني باه سااار     ما

 .دا بدون رضاات متعهد را داشته باشد طرا

 مديريت ايسک

چناين  . بانک بااد فرااند صحيحي براي تعيين راعک ا،ت اري در اسناد درااافتني داشاته باشاد    .٣٨1

: مثال)رندهيمشتمل بر تحليل کعب و کار و نوع صنعت قرض گفرااندي ،الوه بر موارد داگر  بااد 

رنده با آن دا رابطه کعاب و کاار   يو انواع مشترااني باشد که قرض گ( تاثيرات چرخه کعب و کار

رنده متکاي اسات    يدر جااي که بانک به منظور تعيين راعک ا،ت اري مشتراان به قرض گ. دارد

 .را جهت تعيين صحت و ا،ت ار آن تعيين نماادرنده يبانک بااد سياست ا،ت اري قرض گ

بااعت تمامي ،وامل تزم  تفاوت ميان ميزان منابع در معرض راعک و ارز  اسناد دراافتني مي .٣٨1

دا  تمرکز بر مجمو،ه اسناد دراافتني ترديني توسط  وصولي  دزانه: را منعکس نمااد که ، ارتند از

 .منابع در معرض راعک بانکرنده و راعک تمرکز بالقوه بر کل ياک قرض گ
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داشاته  ( فاوري ااا تصاادفي   )بانک بااد فرااند پااش معتمر براي منابع در معرض راعک خاص .٣٨١

ااان فرااناد   . شاود  اي باشد که به ،نوان کادنده راعک استفاده مي باشد که قابل استناد به وثيقه

داي پااه وام گياري    يگواد    کنترل اسناد تجاري يزمان يداي دسته بند گزار : مشتمل است بر

داي پرداخت شده  تجزاه  د ناشي از  عابادا  کنترل ،وا اي وثااق  تاايد  عاب  عابرسي دوره

و تجزااه و تحليال مانظم    ( رنده به ،رضه کنندهيا،ت ار داده شده توسط قرض گ)و تحليل ترقيق

داد اندک اسناد دراافتني باا  به وا ه در  التي که تع  کننده اسناد دراافتني  گيرنده و ،رضه مالي وام

بااعات   ر،اات  دود کلي تمرکاز باناک ماي   .  جم بات به ،نوان وثيقه در نظر گرفته شده است

دااي محيطاي و سااار الزماات      مضافاً اان که  تط يق با مفاد قرارداد وام  محدودات. پااش شود

 . بااعت به صورت منظم مورد ارزاابي قرار گيرد مي

بااعت متنوع گشته و ن ااد بي جهات باا قارض     رنده مييديني توسط قرض گاسناد دراافتني تر .٣٨9

ماوردي کاه  ياات بعضاي     : در جااي که دم عتگي باتست  به طور مثاال . رنده دم عته شوديگ

رنده و ناشر به اک صنعت مشترک يرنده بوده اا قرض گيناشران اسناد دراافتني متکي به قرض گ

رت ط با آن به منظور تعيين  اشيه براي مجمو،ه وثاااق باه   داي م تعلق دارند؛ تزم است راعک

مشاتمل بار   )رناده يداي وابعاته قارض گ   اسناد دراافتني از طرا. صورت کل در نظر گرفته شود

 .شوند به ،نوان کادنده راعک شناسااي نمي( داي تابعه و کارکنان شرکت

تعاهيالت  . طرار داشاته باشاد  بانک بااد فرااند معتند براي وصول اسناد دراافتني در شرااط اض .٣11

بااعت در جاي خود در نظر گرفته شود   تي زماني کاه باناک باه طاور      دا مي تزم براي وصولي

 .داست رنده جهت وصولييمعمول به دن ال قرض گ

 الزامات شناسايي ساير وثايق. 3

 ناظران ممکن است نع ت به شناسااي ساار وثااق فيزاکي مشخص به دليل اثر کادشي راعک .٣1٨

ت دو اا بااعات باا توجاه باه ر،ا     در ناظر  نوع وثااق در در کشوري را ماي . ا،ت اري اجازه ددند

 :استاندارد زار تعيين نمااد

 نقدانه براي فرو  وثااق به روشي سراع و موثر اقتصادي يوجود بازاردا. 
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 ناظران به دن ال . داي بازاري وثااق وجود م نااي مناسب براي دسترسي ،موم به قيمت

بانک ناشي از فارو  وثيقاه     ين دعتند که اطمينان  اصل نمااند  م لغ دراافتي دااا

 .دا نداشته باشد انحراا معناداري از اان قيمت

دااي   ک بانک  تماامي اساتانداردداي پااراگراا   ا يبه منظور شناسااي وثااق فيزاکي اضافي برا .٣11

 :با اصال ات زار بااد ر،اات شود ٣٨1و  ٣19

 در نظر گرفتن تنها استثناي مطال ات داراي اولواات مجااز مشاخص     با: مطال ه نخعت

ت اا اد،ا نع ت به وثاااق مجااز   ااولو يدارا يردن ي  فقط وام دا90شده در پانواس 

د محقاق  اا بدان ترتيب  بانک بااد در ميان تمامي وام ددندگان نع ت به ،وا. باشد مي

 .اولوات باشد يشده وثيقه دارا

 رو  و  يليشتمل بر شرح جزئيات وثيقه به دمراه مشخصاات تفصا  قرارداد وام بااد م

 .تواتر ارز  گذاري مجدد باشد

 داا در رابطاه باا ميازان      داا و شايوه   انواع وثااق فيزاکي مورد پذار  بانک و سياست

بااعات باه طاور     مناسب در اک از وثااق نع ت به ميزان منابع در معرض راعک مي

ت ااري داخلاي معاتند شاده و در دساترس جهات       داي ا، دا و رواه شفاا در سياست

 .اا  عابرسي قرار داشته باشد/و  يبازرس

 بااعت پاسخ گوي الزاماات   داي ا،ت اري بانک با توجه به ساختار معامالت مي سياست

تواناااي نقاد شاوندگي آساان       وثااق مناسب مرت ط با ميزان منابع در معرض راعک 

،يني بازار  تواتري که در آن ارز  به سادگي باه  وثااق  توانااي ااجاد قيمت اا ارز  

و دمچناين نوساانات ارز    ( اي مشتمل بر ارز  گذاري اا ارزاابي  رفه)آاد دست مي

 " عاس به مد"اي ارز  گذاري مجدد بااد توجه وا ه اي به  فرااند دوره. وثااق باشد

س ي بر اساس از وثااق داشته باشد تا اطمينان  اصل کند که ارز  گذاري به شکل منا

مد افتادن اا مدل سال  از رده خارا شدن مادل دمانناد از رده خاارا شادن ااا زوال      

 .فيزاکي تنظيم شده است
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 مثل مواد خام  کار در جراان  کااتي سااخته شاده  موجاودي     )دا در خصوص موجودي

بااعت مشتمل بار   اي مي و تجهيزات  فرااند ارز  گذاري دوره( فروشندگان از خودرو

 .ازرسي فيزاکي از وثااق باشدب

 الزامات به رسميت شناختن اجاره. 52

را مال ظه  ٣10پاراگراا )دا به غير از مواردي که بانک را در معرض راعک ارز  باقيمانده اجاره .٣1٣

ددند  با،ث رفتار مشابه منابع در معرض راعک داراي وثيقه به وسيله دمان وثيقاه   قرار مي( کنيد

معکوني / معتغالت تجاري )بااعت ر،اات گردد الزامات براي نوع وثااق مي داقل . خوادند شد

 :،الوه بر اان  بانک بااد استانداردداي زار را ر،اات نمااد(. اا ساار وثااق

   مدارات راعک نيرومند به ،نوان طرا موجر با توجه به موقعيت دارااي  مورد استفاده

 .سن آن و از رده خارا شدن برنامه رازي شده

      ساختار  قوقي نيرومند که مالکيت  قوقي موجر بر دارااي و دمچناين امکاان باه اجارا

 .گذاردن  قش به ،نوان مالک را به موقع ااجاد نمااد

 داي اجااره ن اااد باه     اختالا ميان نر  استهالک دارااي فيزاکي و نر  تعواه پرداخت

داي اجااره شاده باه     ارااي دي زااد باشد که برآورد کادنده راعک ا،ت اري مرت ط با د

 .آميز باشد شکلي اغراق

ددند  باه صاورت زاار رفتاار      دااي که بانک را در معرض راعک ارز  باقيمانده قرار مي با اجاره .٣10

راعک ارز  باقيمانده ، ارتعت از منابع در معارض زااان باالقوه باناک ناشاي از      . خوادد شد

 .اقيمانده برآورد اوليه اجاره باشدکادش ارز  منصفانه تجهيزات به نحوي که کمتر از ب

  ا تماال  )جراان پرداختي تنزال شده اجاره  وزن راعکي متناسب با توان مالي معاتاجر

( در کدام که مناساب باشاد  )و تخمين داي داخلي اا نظارتي زاان با فرض نکول( نکول

 .دراافت خوادد کرد

  خوادد بود ٪٨11وزن راعک ارز  باقيمانده. 
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 پوشش سرمايه اي براي سرمايه گذاري در سهام به قصد انتفاع از فروشمحاسبه . 55

 (i)ها  داخفي اويکرد بازاا محوا مدل 

بااعت به ناظر خود نشاان   داي داخلي  بانک مي براي واجد شرااط شدن رواکرد بازار محور مدل .٣1٣

بانکي . نمااد ت ميددد که  داقل الزامات کمي و کيفي را در ابتدا و دمچنين بر م نااي معتمر ر،اا

که نتواند تط يق معتمر خود را با  داقل الزامات نشان ددد  مي بااعت برنامه اي براي بازگشات  

در . سراع به تط يق  کعب تاايد برنامه توسط ناظر و اجراي به موقع آن برنامه طرح رازي نماااد 

فاده از رواکارد سااده وزن   اي را باا اسات   رود که پوشش سرمااه دا انتظار مي از بانک  اان فاصله 

 .راعک محاس ه نمااند

دااي انادازه گياري  ابزاردااي      کميته اان را به رسميت مي شناسد که تفاوت ميان بازاردا  رو  .٣11

دا و ناظران را ملزم به باومي کاردن    م تني بر سرمااه گذاري مالکانه و شيوه داي مداراتي؛ بانک

داي  اان نيعت که قالب اا جزايات ،ملياتي سياست قصد کميته. نمااد داي ،ملياتي شان مي رواه

باه  . داي مداراتي را براي منافع و  قوق مالکانه دفاتر بانکي داکته نمااد مدارات راعک و شيوه

داي بازرسي مفصلي  در ناظر رواه. در  ال  برخي از  داقل الزامات به طور خاص تعيين مي شوند

داي مداراتي به  داي اندازه گيري راعک بانک و کنترل مددد تا از کافي بودن سيعت را توسعه مي

 . داي داخلي اطمينان  اصل نمااد ،نوان م نااي براي رواکرد مدل

(ii) ا   کمي ساز  ايسک و پوشش سرمايه 

 داقل استانداردداي کمي زار به منظور محاسا ه  اداقل پوشاش سارمااه اي تحات رواکارد        .٣11

 .گردد داي داخلي ا،مال مي مدل

(a)  اي  پوشش سرمااه اي برابر است با زاان بالقوه پرتفوي سهام موسعه ناشي از شوک لحظاه

مفروض تا صدک نود و نهم  فاصله اطمينان اک دن اله از تفاوت ميان بازده فصالي و نار  باازده    

 .بدون راعک مناسب در اک نمونه طوتني مدت محاس ه شده است

(b) ي محافظه کارانه باشد تاا  رکاات باازار در ارت ااط باا      زاان داي تخميني بااد به ميزان کاف

داي مورد استفاده جهت  داده. داي راعک بلند مدت پرتفوي خاص موسعه را پوشش ددد وا گي
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داي در دساترس و معنااداري    توزاع بازده بااد منعکس کننده طوتني تران دوره نمونه براي داده

داي استفاده شده  داده. سهام بانک مي باشند داي راعک پرتفوي خاص باشد که بيان گر وا گي

داي قوي و به لحاظ آماري قابل اتکا و محافظه کارانه امکان پذار نموده  بااد کافي باشد تا تخمين

موسعات بااد به ناظران نشان ددناد شاوک   . و صرفا بر م ناي مال ظات ذدني اا قضاوتي ن اشد

القوه در خالل چرخه بلند مدت بازار مربوط اا کعب داي ب مفروض  تخميني محافظه کارانه از زاان

داي واقع گراااناه   دااي که دامنه داي تخمين زده شده با استفاده از داده مدل. کند و کار فرادم مي

نمااد و مشتمل بر دوره منطقي کادش شداد ارز  بازار ساهام   تجربه بلند مدت را منعکس نمي

کنند مگر  اي را ااجاد مي بينانه رض مي شود که نتااج خو داي بانک مي باشد؛ ف مربوط به دارااي

زاي  در غياب تعداالت درون. اشته باشداان که شوادد معت ري از تعداالت مناسب در مدل وجود د

داي موجود با تعداالت م تني بر ،وامل متنوع را ترکيب کند تاا   مدل  بانک بااد تحليل تجربي داده

در طرا ي . کاري و واقع گرااي برخوردار است طح مناسب محافظهبه خروجي مدلي برسد که از س

زنند  موسعاات مجااز    داي فصلي بالقوه را تخمين مي داي ارز  در معرض راعک که زاان مدل

داي فصلي را استفاده نمااند اا داده داي مربوط به دوره داي زماني کوتاادتر را باا    دعتند که داده

چناين  . شده توسط شوادد تجربي به دوره فصلي ت ادال نمااناد  استفاده از رو  داي پشتي اني 

به طور . تعداالتي بااد از طراق فرااند و تحليلي که به خوبي ااجاد و معتند شده اند  ا،مال گردد

،الوه بر اان  در . کلي  تعداالت بااد به شکلي محافظه کارانه و سازگار در طول زمان ا،مال گردد

اي دعاتند   داي فني به گوناه  محدودي در دسترس دعتند اا محدودات داي مواردي که فقط داده

داا باااد    داي  اصل از اک رو  وا د از کيفيتي نامطمئن برخوردارند؛ باناک  که اان ق يل تخمين

 .کاري را به منظور پرديز از خو  بيني بيش از  د لحاظ نمااند داي مناس ي از محافظه  اشيه

(c )واراانس ا کاو وارااانس  شا يه     : به طور مثال)  در معرض خطرديچ نوع خاصي از مدل ارز

به در  ال  مادل ماورد اساتفاده باااد قاادر باه       . شود تجواز نمي  (سازي تاراخي اا مونت کارلو

داي کلي بازار و دام   داي با ادميت در بازده سهام مشتمل بر راعک انعکاس کافي تمامي راعک

داي داخلي بااد شارح کاافي از    مدل. موسعه باشدمنابع در معرض راعک خاص پرتفوي سهام 

داي بالقوه ارائه داده و جهات   تمرکز  تغييرات تاراخي قيمت  انعکاس اندازه و تغييرات در ترکيب

داي  جامعه آماري منابع در معرض راعک ارائه شده در داده. پوشش شرااط بازار معتحکم باشند
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دااي   اک اا  داقل قابال مقااعاه اي باا موقعيات    بااعت تطابق نزد مورد استفاده در تخمين مي

 .گذاري در سهام به قصد انتفاع از فرو  داشته باشد سرمااه

(d )دا دمچنين مجاز به استفاده از تکنيک داي مدل سازي نظير تحليل ساناراوي تااراخي    بانک

. ين نمااناد باشند تا  داقل الزامات سرمااه براي پرتفوي سهام موجود در دفاتر بانکي را تعيا  مي

دااي مشروط به آن است که موسعه بتواند به ناظر نشان دداد کاه رو  و    استفاده از چنين مدل

 . فوق کمي سازي مي شود( a)خروجي آن به صورت درصد زاان مشخص شده بر اساس بند 

(e ) يدگيا چيراعاک و پ  يموسعه بااد از مدل داخلي استفاده کند که مناسب براي مشخصه داا 

داي با ادميت دمراه با ارزشي که به طور ذاتي به شادت غيار    موسعات با دارااي. پرتفوي سهام

  باااد از مادل   (ابزار مشتقه م تني بر ابزارداي مالکاناه  اوراق قابال ت ادال   : مثل) باشند خطي مي

دااي مارت ط باا چناين ابازاري را مانعکس         استفاده نمااند که به شکلي مناسب راعاک  يداخل

 .نمااد  مي

(f )تواند با معيارداي داخلي راعک بانک  نظارتي  دم عتگي پرتفوي سهام مي يمشروط به بررس

کوواراانس ارز  / نظير استفاده از مدل واراانس)استفاده از دم عتگي داي صراح. اکپارچه شود

. بااد به طور کامل معتند شده و با اساتفاده از تحليال تجرباي پشاتي اني شاود     ( در معرض خطر

دااي   تناسب مفروضات دم عتگي صراح  توسط ناظران در بررسي معتند سازي مدل و تکنياک 

 .گيرد تخمين مورد ارزاابي قرار مي

(g ) داي بازار و ،وامل بازار بااد قابل ق ول  شاهودي و از   ک نماد  شاخصاق در موقعيت به يتط

ه طور کامال معاتند شاده و از    ق بااد بيداي تط  تکنيک دا و فرااند. لحاظ مفهومي صحيح باشد

در جاااي کاه   . داي خاص است طراق شوادد تجربي و تئوري نشان داده شود که مناسب دارااي

داي کمي در تخمين نوسان بازده دارااي ترکيب مي شود  قضاوت  اي با تکنيک قضاوت داي  رفه

ماورد   يداا  کنياک ر تاباشد که اطال،ات با ادميت و مرت ط لحاظ نشاده در ساا   يبااد به گونه ا

 .استفاده را به  عاب آورد

(h )داي تک اا چناد ،ااملي بعاته باه ماديات       در جااي که مدل داي ،املي به کار مي رود  مدل

رود که اطمينان  اصال کنناد ،وامال     دا انتظار مي از بانک. باشد داي موسعه قابل ق ول مي دارااي

،وامل راعک بااد مارت ط باا   . باشند داي ذاتي در پرتفوي سهام کافي مي جهت انعکاس راعک
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دا   خصوصي  بازار سرمااه و زار بخش بخش ،مومي  : مثل)خصوصيات بازار سهام متناسب باشد

ار در يا داا اخت  در  الي که بانک. ت دارديداي باادم تيدا موقع که بانک در آن( خصوصيات ،ملياتي

ي  تناسب ،وامال را نشاان ددناد کاه     دا بااد در خالل تحليل داي تجرب انتخاب ،وامل دارند؛ آن

 .مشتمل است بر توانااي پوشش راعک ،ام و خاص

(i )داي  تخمين داي نوسان بازده سرمااه گذاري م تني بر ابزارداي مالکانه بااد در بر گيرنده داده

دااي   بانک مجاز است به طور معاتقل از داده . دا باشد با ادميت و مرت ط موجود  اطال،ات و رو 

تعاداد  (. داي تجميعاي  مشتمل بر داده)داي منابع بيروني استفاده نمااد بررسي شده اا داده داخلي

بااعات باه    دا براي کمي ساازي ماي   منابع در معرض راعک در نمونه و دوره مورد استفاده داده

موسعاات باااد   . اندازه اي کافي باشد که سطح اطميناني از دقت و قدرت تخمين را ااجاد نمااد

در تخماين   يداراگيري و تور  پا مناس ي را به منظور محدود نمودن ا تمال تور  نمونهر يتداب

 .نوسانات بازده در نظر بگيرند

(j )رود کاه   دا انتظاار ماي   از بانک. اک برنامه جامع و دقيق آزمون بحران بااد در نظر گرفته شود

ه به سناراوداي تاراخي اا داي تخمين خود مشتمل بر محاس ات نوسان با توج مدل داخلي و رواه

فرضي که منعکس کننده بدتران موقعيت زاان با فرض موقعيت دااي پاااه در ساهام دولتاي و     

آزمون بحران  داقل بااد به منظور فرادم نماودن اطال،اات در   . خصوصي است را در نظر بگيرند

ي داخلي به کاار  دا دن اله فراتر از سطح اطمينان مفروض در رواکرد مدل يخصوص تاثير داده دا

 .گرفته شود

(iii)ها و فرايند مديريت ايسک کنترل 

ه ااز شيوه داي مدارات راعک جامع بانک که جهت مدارات دفاتر بانکي ابزار م تني بار سارما   .٣1١

رود که سازگار با ردنمودداي در  ال تحول شايوه   مالکانه استفاده مي شود  اان انتظار مي يگذار

دااي داخلاي    با توجه به توسعه و کااربرد مادل  . صحيح منتشره توسط کميته و ناظران ملي باشند

داااي باه منظاور اطميناان از      دا و کنترل دا  رواه اي  موسعات بااد سياست براي ادداا سرمااه

چه گي مدل و فرااند مدل سازي ماورد اساتفاده جهات اساتخراا اساتانداردداي سارمااه       اکپار

 :بااعت مشتمل بر موارد زار باشد دا مي دا و کنترل دا  رواه اان سياست. ااجاد نمااند ينظارت
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a) داي اطال،ات مدارات جامع موسعه و مدارات  گي کامل مدل داخلي با سيعتم اکپارچه

داي داخلي بااد به طور کامل با زاار سااخت مادارات     مدل. امدفاتر بانکي پرتفوي سه

داي بازده  تعيين  داقل نر ( i: )راعک موسعه اکپارچه باشد که خود مشتمل است بر

گيري ،ملکارد   ارزاابي و اندازه( ii)گذاري داي جااگزان؛  مورد انتظار و ارزاابي سرمااه

تخصايص سارمااه    (iii)؛ (مشتمل بر ،ملکارد تعادال شاده راعاک    )پرتفوي سهام

اقتصادي به منافع و  قوق مالکانه و ارزاابي کفاات سرمااه جامع بر اساس الازام رکان   

نشان ددد که به طور مثاال در خاالل صاورت جلعاات      موسعه بااد قادر باشد تا(. 1)

گذاري  خروجي مدل داخلي نقشي اساسي در فرااند مدارات راعک اافاا   کميته سرمااه

 .نمااد مي

b) معتقر و ،مليات کنترل براي اطمينان از بررسي معتقل و  يداي مدارات دا و رواه تمسيع

دااي مادل     اي تمام ،ناصر فرااند مدل سازي داخلي مشتمل بار تااياد باازنگري    دوره

ق ورودي داي مدل و بررسي نتااج مادل  نظيار تااياد معاتقيم محاسا ات      يبررسي دق

ز ساار اجازاي مهام مادل توجاه     ين آن دا و نييبااد به نماددا و تکنيک داي تع. راعک

داا و نتاااج مادل را     اان بررسي بااد دقت  کامل باودن و تناساب ورودي  . اي شود وا ه

داي ا تمالي مرت ط با نقاط ضعف شناخته  ارزاابي نموده و بر اافتن و محدود نمودن خطا

داااي   يچناين بررسا  . شده و شناسااي نقاط ضعف شناسااي نشده تمرکز داشته باشد

داي  عابرسي معتقل اا داخلي توسط وا اد کنتارل    تواند به ،نوان جزاي از برنامه مي

 .راعک معتقل اا شخص ثالث معتقل انجام شود

c) گذاري و منابع در معرض  داي سرمااه ش محدوداتاداي کافي براي پا دا و رواه سيعتم

 .راعک سرمااه گذاري مالکانه

d) ري مدل بااد از لحاظ کاارکرد معاتقل از وا ادداي    وا دداي معئول طرا ي و به کارگي

 . معئول در سرمااه گذاري باشد

e) اي از فرااند مدل سازي بااد به طور کافي واجد شارااط   داي معئول براي در جن ه طرا

مهاارت کاافي و صاال يت را باه وا اد       يدارا يمدارات بااد منابع انعان. شده باشند

 .سازي اختصاص ددد مدل
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(iv ) اعتباا و مستند ساز تصديق 

رود کاه   برند  انتظار مي به کار مي يداي داخلي را براي ادداا سرمااه نظارت از موسعاتي که مدل .٣19

دمچناين  . داي آن داشته باشاد  سيعتم نيرومندي براي تصداق دقت و سازگاري مدل با خروجي

فرااناد مادل   . کنناد داي داخلي و فرااند مدل سازي را معاتند   مهم مدل يدا بااد تمامي اجزا آن

داي داخلي مشتمل  داي استفاده شده جهت تصداق ا،ت ار مدل عتميسازي به خودي خود و نيز س

دااي داخلاي و خاارجي      داي پشتي ان  نتااج تصداق ا،ت ار و نتااج بررس بر تمامي معتندسازي

 .باشد و کنترل ناظر بانک مي يمنوط به بررس

 تصداق ا،ت ار

دااي داخلاي و فرااناد مادل      نيرومندي جهت تصداق دقت و سازگاري مدلبانک دا بااد سيعتم  .٣٣1

بانک ملزم است به ناظر خود نشان ددد که فرااند تصداق ا،ت ار داخلي او را . سازي داشته باشند

 .سازد تا ،ملکرد مدل داخلي و فراانددا را به صورت معنادار و سازگار ارزاابي نمااد قادر مي

محاس ه شده با استفاده از سود و زااان تحقاق اافتاه و    )منظم بازده واقعي رادا بااد به طور  بانک .٣٣٨

سازي مقااعه نمااند و قادر باشند تا نشاان ددناد کاه     داي  اصل از مدل با تخمين( تحقق نيافته

. داا قارار دارد   دا و دمچنين پرتفوي داراااي  اياي در دامنه مورد انتظار در اک از دارا چنين بازده

اي استفاده نمااد که تا  د امکاان از دوره بلناد مادتي    تاراخي يه اي بااد از داده داچنين مقااع

اي باااد باه طاور شافاا      مورد استفاده در چنين مقااعه يدا و داده دا رو . تشکيل شده باشد

اان تحليل و معتند سازي بااد  داقل به صورت سااتنه باه روز   . توسط بانک معتند شده باشد

 .رساني شود

باا مناابع داده بيروناي     يعه اادا بااد از ساار ابزار کمي تصداق ا،ت ار استفاده نمااند و مقا نکبا .٣٣1

ي باشد که متناسب پرتفوي باشند  به طور منظم باه روز  ادا تحليل بااد م تني بر داده. انجام ددند

کارد مادل   داي داخلي بانک از ،مل ارزاابي. شوند و دوره مشادده مربوطه را پوشش ددند رساني 

اي از شرااط اقتصادي است و  داي تاراخي بلند مدتي باشد که دامنه داخلي خود بااد م تني بر داده

 .ددد به طور مطلوب اک اا چند چرخه کامل کعب و کار را نيز پوشش مي
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داي کماي تصاداق ا،ت اار و داده داا در طاول زماان ساازگار         دا بااد نشان ددند که رو  بانک .٣٣٣

مشتمل بر مناابع داده داا و دوره دااي تحات     )داي تخمين و داده دا ات در رو تغيير. باشند مي

 .بااعت شفاا بوده و کامال معتند شده باشد مي( پوشش

،ملکرد واقعي به نع ت ،ملکرد مورد انتظار در طول زماان  م ناااي را    يابااز آن جااي که ارز   .٣٣0

نمااد؛ اان انتظاار   معتمر فرادم مي داي داخلي به صورت دا جهت اصالح و تنظيم مدل براي بانک

 يمدل را که به خوب ينمااند  استانداردداي بازنگر دااي که از مدل داخلي استفاده مي رود  بانک مي

باشند که  دااي مهم مي اان استاندارددا به خصوص براي موقعيت. ندان شده است را مقرر نماييت 

. راا داشته و ا،ت ار مدل داخلي زار سوال رفته باشدنتااج واقعي به طور معناداري از انتظارات انح

. اان استاندارددا بااد چرخه کعب و کار و تغييرات سيعتمي مشابه در بازده سهام را در نظر گيرد

بااعات باه خاوبي معاتند شاده و       مدل مي يدا يالت مدل داخلي در پاسخ به بازنگراتمام تعد

 .اشدسازگار با استانداردداي بررسي مدل بانک ب

موسعات اساتفاده    آزمون گذشته نگر به طور معتمر  ق ابه منظور تعهيل در تصداق ا،ت ار از طر .٣٣٣

بااعت پااگاه داده مناس ي را بر اساس ،ملکرد واقعي ساه ماداه    کننده از رواکرد مدل داخلي مي

د و دااي داخلاي خاود ااجاا     داي منتج از مادل  سرمااه گذاري مالکانه و دمچنين بر م ناي تخمين

آزمون گذشته نگر نع ت باه تخماين نوساانات ماورد      موسعات دمچنين بااد . نگهداري نمااند

 ينااظران ما  . داي داخلي و تناسب نمادداي مورد استفاده در مدل داشاته باشاند   استفاده در مدل

را به افق زماني کوتاادتري ت ادال نماوده و     يداي فصل بيني دا بخوادند تا پيش توانند که از بانک

آزمون گذشته نگر را نياز بار دماين م ناا      داي ،ملکرد را براي اان افق زماني ذخيره کرده و  داده

 .انجام ددند

 معتند سازي

بيناي خاوبي    معئوليت بر ،هده بانک است تا ناظر خود را متقا،د کند کاه مادل از قادرت پايش     .٣٣1

اي از اان استفاده  تحرااف نخواداد    نيز به ،نوان نتيجه يبرخوردار بوده و الزامات سرمااه نظارت

بااعت به طور کامال   بر اان اساس  تمامي ،ناصر  ياتي مدل داخلي و فرااند مدل سازي مي. شد

. دا بااد طرا ي و جزايات ،ملياتي مدل داخلي خاود را معاتند نمااناد    بانک. و کافي معتند شود

اقل استانداردداي کماي و کيفاي نشاان داده و دمچناين     معتند سازي بااد تط يق بانک را با  د
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دااي تخماين     پاسخ گوي موضو،اتي نظير کاربرد مدل نع ت به اجزاي مختلاف پرتفاوي  رو   

باه طاور خااص  در    . و فرااند بررسي و تاايد مدل باشد يداي درگير در مدل ساز معئوليت طرا

 :ند معتند سازي بااد موارد زار لحاظ شودافرا

a) ااد منطق انتخاب رو  مدل سازي داخلي خود را معتند نموده و قادر به تحليلاي  ب  بانک

دااي   داي مدل سازي به ا تمال زااد منجر باه تخماين   باشد که نشان ددد مدل و رواه

داي  دا و مدل رواه. نمااد شود که راعک ابزار مالکانه بانک را شناسااي مي معناداري مي

داا   بررسي قرار گيرند تاا مشاخص شاود کاه آااا آن     بااعت به تناوب مورد  داخلي مي

. باشاند  دمچنان قابليت اجراي کامل نع ت به پرتفوي فعلي و شرااط خارجي را دارا مي

اي از تغييرات ،مده مدل در طاول زماان و دمچناين     اان که  بانک بااد تاراخچه  مضافاً

ي نظاارتي را معاتند   تغييرات به وجود آمده در فرااند مدل سازي به دن ال آخران بررس

بانک انجام گرفته باشاد    يداخل يبازنگر ياگر تغييرات در پاسخ به استاندارددا. نمااد

 .بانک بااد معتند نمااد که اان تغييرات سازگار با استانداردداي مورد اشاره بوده است

b) دا بااد داي داخلي  بانک در معتند سازي مدل: 

  نااي رااضاي و تجرباي پارامترداا      ااا م /طرح تفصيلي از تئوري  فرضايات و 

 اي مورد استفاده در تخمين مدل را تهيه نمااند؛ متغيردا و منابع داده

 داي ،ملکرد خاارا از زماان و خاارا از     مشتمل بر آزمون) فرااند آماري دقيق

 براي تصداق ا،ت ار انتخاب متغيرداي توصيفي را ااجاد کنند؛ و ( نمونه

 کند را نشان ددند ر موثر کار نميشرااطي که مدل تحت آن به طو. 

c) رود  موسعات بااد تجزاه و تحليل دقيقاي را   در جااي که نماددا و طرح رازي به کار مي

اجرا نموده و آن را معتند سازي کنناد؛ باه طاوري کاه نشاان دداد تماامي نمادداا و         

ن  گر راعاک ابازار مالکاناه مارت ط باا آ      داي انتخاب شده به اندازه کافي بيان طرا ي

: مثل)معتند سازي بااد به ،نوان نمونه  ،وامل مرت ط و با ادميتي را نشان ددد. باشد مي

بخاش و زاار     داي ترازنامه  موقعيت جغرافيااي  سن شرکت  داي فعاليت  وا گي  رشته

که در طرا ي در سرمااه گذاري نع ت به نماددا به ( داي ،ملياتي بخش صنعت  وا گي
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ق باه کاار رفتاه    يالصه  موسعات بااد نشان ددند که نماددا و تط به طور خ. رود کار مي

 :باشند اان گونه مي

 باشند؛ به طور کافي از قابليت مقااعه با پرتفوي اا دارااي پااه برخوردار مي 

      با استفاده از شرااط تاراخي اقتصاد و بازار منتج مي شاوند کاه مارت ط و باا

ر اان طور دم ن اشد  تعادال مناسا ي   پااه بوده اا اگ  ادميت نع ت به دارااي

  تماً ا،مال شده است؛ و

 باشند داي قوي از راعک بالقوه دارااي پااه مي داراي تخمين. 

 الزامات افشا. 50

دا بااد الزامات تعيين شاده   به منظور واجد شرااط شدن رواکرد م تني بر رت ه بندي داخلي  بانک .٣٣1

. باشاد  دا  داقل الزامات براي استفاده از اان رواکرد مي اان. افشا در رکن سوم را ر،اات نمااند

،دم ر،اات اان موارد با،ث ،دم داشتن صال يت بانک براي اساتفاده از رواکارد رت اه بنادي     

 .گردد داخلي مربوطه مي

(IV )يچارچوب اوراق بهادارساز -ريسک اعتباري 

A- اوراق بهادار  گستره و تعاريف معامالت تحت پوشش چارچوب تبديل دارايي به 

مناابع   يرا  به منظور تعيين الزامات سرمااه نظارتي برا يدا بااد چارچوب اوراق بهادارساز بانک  .٣٣١

اا ساختارداي مشابهي که  ي يبه شکل متعارا و ترک يبهادارسازازاوراق  يدر معرض راعک ناش

 يما  يکه اوراق بهادارسااز  اياز آنجا .  اوي وا گي داي مشترک در دو شيوه است به کارگيرند

مربوط به مناابع در معارض راعاک     يه اا ات سرمايمختلف انجام شود   ترت يوه دايتواند به ش

. آن تعيين شاود  يت اقتصاديماد يد بر م ناابا يقالب  قوق ي  به جا يناشي از اوراق بهادارساز

اانکاه ااک معاملاه     به منظور مشخص کاردن   يه نظارتان سرماييب ناظران در تعين ترتيبه دم

زماني . شود  به ماديت اقتصادي معامله نگاه خوادند کرد يم يمشمول چارچوب اوراق بهادار ساز

ماورد نظار    يکه در مورد اک معامله اان نا اطميناني وجود دارد که آاا به ،نوان اوراق بهادار ساز
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براي مثاال   . ملي مشورت کنند شود با ناظران ه مييدا توص قرار گيرد اا نه؟ در اان موارد به بانک

باراي مثاال   )داي نقدي مربوط به معتغالت اان امکان وجود دارد که معامالت در بردارنده جراان

 . الت وا ه درنظر گرفته شوندين پرداخت  به ،نوان تعهيدر صورت تضم( بها  اجاره

از مناابع   يمجمو،اه ا  ينقاد  يان داااي است که جر   به گونهمتعارا ياوراق بهادارساز ساختار .٣٣9

بنادي شاده متفااوت کاه      پااه در معرض راعک   براي  داقل دو ط قه اا موقعيت راعک ط قاه 

در اان شيوه  . گيرد منعکس کننده درجات مختلفي از راعک ا،ت اري است   مورد استفاده قرار مي

در معارض   اي کاه مناابع   گذاران به جاي بعتگي داشتن به تعهد موسعاه  دا به سرمااه پرداخت

در . راعک را ااجاد کرده است  بعتگي به ،ملکرد منابع پااه در معارض راعاک مشاخص دارد   

را از ابزارداي معماول باددي    يبندي شده که اوراق بهادارساز مرت ه/ بندي شده ساختارداي ط قه

 يما ت  اا بدون اولو يکند و به موجب آن ط قات اوراق بهادارساز متمااز مي يت ع/ ت ااولو يدارا

. دا را جاذب کناد   شتر  زاانيت بااولو يداي قراردادي به ط قات دارا تواند بدون وقفه در پرداخت

اسات کاه در    يت عاي  موضاو،  / ت اا اولو يبودن در ساختار بددي دارا يت ع ي گادر  الي که و

 .    باشد يه و انحالل ميد  اصل از تصفات  قوق و منافع نع ت به ،وااارت اط با اولو

بنادي شاده     ي  ساختاري است با  داقل دو تاه اا موقعيت راعک ط قهيترک يبهادار ساز اوراق .٣01

متفاوت  که منعکس کننده درجات مختلفي از راعک ا،ت اري است و راعاک ا،ت ااري مجمو،اه    

باا اساتفاده از ابزاردااي مشاتقه ا،ت ااري داراي      ( تمام اا بخشاي از آن )پااه  (تعهيالت)منابع 

اا ابزارداي مشاتقه ا،ت ااري   ( ا،ت اري يمثال ابزارداي مشتقه مرت ط با قرارداددابراي )پشتوانه 

دااي کاه باراي پوشاش     اا تضمين( براي مثال قراردادداي معاوضه ا،ت اري نکول)بدون پشتوانه 

ب راعاک باالقوه    يا ن ترتيباه دما  . شود شود  منتقل مي راعک ا،ت اري پرتفوي به کار گرفته مي

 .ي به ،ملکرد مجمو،ه من ع پااه داردگذار بعتگ سرمااه

  باا  ،ناوان    يدا موضوع اوراق بهادارساز از اان به بعد دراان متن  منابع در معرض راعک بانک .٣0٨

شاود  اماا    شود  اان منابع شامل اقالم زار مي ذکر مي يمنابع در معرض راعک اوراق بهادارساز

 :محدود به اان اقالم نيعت

تعهيالت نقد کننده  ارتقاء ا،ت اري؛ دارااي؛ اوراق بهادار با پشتوانه ردينه؛اوراق بهادار با پشتوانه 

اوراق بهادار؛ قراردادداي معاوضه ارز اا معاوضه نر  بهره؛ ابزاردااي مشاتقه ا،ت ااري؛ پوشاش     
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. شارح داده شاد   ٨99بندي شده دارااي اا سرمااه گاذاري  دمچناان کاه در بناد شاماره       ط قه

شوند نيز  داي وثيقه که توسط بانک باني به ،نوان دارااي ث ت مي  عاب مانند داي ذخيره  عاب

 .  با آنها رفتار شوديدمانند منابع در معرض راعک اوراق بهادارساز

ااان  : شود تواند ت دال به اوراق بهادار شوند  اما محدود به ابزارداي زار نمي ابزارداي پااه زار مي .٣01

ت  اوراق بهادار با پشتوانه دارااي   اوراق بهادار با پشتوانه ردينه  دا  تعهدا وام: ابزاردا ، ارتند از

 .خصوصي يمالکانه و سرمااه گذاري دا در سهام شرکت دا ياوراق قرضه شرکتي  ابزاردا

B-  تعاريف و ادطالحات عمومي 

 بانک باني -5

گواناد     بانکي را بانک باني مييادداا سرمااه م تني بر راعک  در جراان اوراق بهادارساز يبرا .٣0٣

 : که داراي شرااط زار باشد

a)      را  يبانک به طور معتقيم اا غيرمعتقيم مناابع در معارض راعاک در جرااان اوراق بهادارسااز

  .تضمين کند

b)    اا اانکه بانک در خصوص اوراق تجاري با پشتوانه دارااي اا در برنامه مشابهي کاه از موسعاات

داا باناک    در خصوص اان گوناه برناماه  . ،مل کند يکند  به ،نوان  ام ميثالث تعهيالت کعب 

شود و اک موسعه به ،نوان موسعه باني برنامه را مادارات   محعوب مي ي،موما به ،نوان  ام

 .کند اا ارتقاء ا،ت اري را فرادم مي/ کند اا نقدانگي و کند و اوراق را به بازار ،رضه مي مي

 ي با پشتوانه داراييبرنامه انتشار اوراق تجار -0

ک طرح انتشار اوراق تجاري با پشتوانه دارااي معموت اوراق تجاري با سررسايد اولياه ااک    ادر  .٣00

دا اا سااار مناابع در معارض راعاک      شود که پشتوانه اان اوراق  دارااي سال اا کمتر منتشر مي

 . است( با ددا خاص)موجود در اک نهاد واسط 

 سررسيد اوراق بهادار با پشتوانه دارايياختيار بازخريد پيش از  -9

اختيار بازخراد  اختياري است که پيش از بازپرداخت تمام منابع پااه در معرض راعک  اا مناابع   .٣0٣

  اجااازه باااز خراااد منااابع در معاارض راعااک اوراق  يدر معاارض راعااک اوراق بهادارساااز



 5931هايمديريتکلمقررات،مجوزهايبانکيومبارزهباپولشوييسالبخشنامه

 

250 

متعاارا    يبهادارسااز  ر مورد اوراقد. ددد را مي(  راوراق بهادار با پشتوانه داراايينظ)يبهادارساز

  در زمااني  يعاک اوراق بهادارسااز  اق بازخراد مانده منابع در معارض ر ااان ،مل ،موما از طر

درماورد  . اباد اا مانده اوراق بهادار به کمتر از ساطح مشخصاي کاادش    اشود که تراز  انجام مي

ک شارط  اا تواناد در قالاب    ي  اختيار بازخرااد ما   ي يترک يمعامالت مربوط به اوراق بهادارساز

 .  ل مي کنداباشد که پوشش ا،ت اري را زا يقرارداد

 ارتقاء اعتباري -4

ارتقاء ا،ت اري  اک ترتيب قراردادي است که به موجب آن بانک   منابع در معرض راعاک اوراق   .٣01

دااي درگيار در    شود و پوشش اضافي براي ساار طرا يکند اا متعهد م را  فظ مي يبهادار ساز

 . کند ه را فرادم ميمعامل

 هاي بهره اوراق افزايش اعتبار از طريق جريان پرداخت -1

معرا ارز  جراان داي نقاد  ( ٨: خط ترازنامه است که  ياان اوراق بهادار  اک نوع دارااي بات .٣01

 .است ياک دارااي ت ع(  1اي آتي است و  مرت ط با درآمد  اشيه

 تسويه پيش ازموعد  -1

ه ياست که به محض تحقق  ق ل از سررسيد اول  ياز مو،د  سازکار ط مربوط به تعواه پيشاشرا .٣0١

با نظر به ادداا سارمااه  . شود يگذاردا فرادم م ه با سرمااهااوراق بهادر منتشر شده امکان تعو

به صورت کنترل شده اا کنترل نشاده انجاام    تواند ميم تني بر راعک  تعواه پيش از مو،د  يا

 .ت شوداد تمام شرااط زار ر،ادر شکل کنترل شده باا. گيرد

a) سرمااه مناسب داشته باشد که بر اساس آن اطمينان  اصل شود / بانک بااد اک برنامه نقدانگي

 . بانک سرمااه و نقدانگي کافي براي تعواه پيش از مو،د در اختيار دارد

b) دا  نه  زاانادرتمام دوره معامله از جمله دوره تعواه پيش از مو،د  نع ت سهم از بهره  اصل  دز

در شروع در ماه  يافتناگذاردا و بانک از مانده اسناد در دا بر اساس سهم نع ي سرمااه  يو وصول

 .باشد
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c) اي تنظيم کند که براي بازپرداخات  اداقل    بانک بااد دوره زماني تعواه پيش از مو،د را به گونه

اشد  اا به ،ناوان پايش   درصد از کل مانده بددي در شروع دوره تعواه پيش از مو،د کافي ب 91

 و . فرض به رسميت شناخته شود 

d) ماذکور در باات باراي    ( ا) تر از دوره زماني مشخص شده در بند سر،ت بازپرداخت ن ااد سراع

 .تعواه پيش از مو،د خطي باشد

نگاه به ،ناوان تعاواه پايش از مو،اد     ٱدر صورتي که شرااط مذکور در بات وجود نداشته باشد   .٣09

 . کنترل نشده  با آنها رفتار خوادد شد

 مانده حاشيه سود -7

  به (٣٣1مشخص شده در بند شماره )به طورکلي در اک موسعه امين اا موسعه با ددا خاص  .٣٣1

ناخالص و ساار درآمدداي دراافت شاده توساط ااان موسعاات منهااي بهاره        يمجموع وصول

 .شود ر دزانه داي آنها گفته مياخدمات و سا  کارمزد يپرداخت

 حمايت ضمني -1

 ماات ضمني زمااني اسات کاه ااک باناک فراتار از تعهاد ات قاراردادي در خصاوص اوراق           .٣٣٨

 . کند يم ي اني  فرااند فوق را پشتيبهادارساز

  595نهاد واسط -3

داااي اسات کاه باراي دادا خاصاي        نهاد واسط  شامل شرکت   موسعه امين اا سااار نهااد   .٣٣1

شود کاه باراي تحقاق آن     دااي مي دا محدود به فعاليت اان موسعه  اند؛ فعاليت مانددي شدهساز

اي است کاه موسعاه را از راعاک     دا نيز به گونه ددا خاص مناسب است  ساختار اان موسعه

. کند يا،ت اري ناشر اوراق بهادار با پشتوانه دارااي اا فروشنده منابع در معرض راعک   منفک م

له تامين مالي دعتند که منابع در معرض راعک در مقابال پاول   يط ،موما به ،نوان وسنهاد واس

له موسعاه  يمالي شده توسط ابزارداي بددي منتشر شاده باه وسا    داي تامين نقد اا ساار دارااي

 .  شود مشابه فروخته مي يداي امين اا نهاددا امين  به موسعه
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C- به رسميت شناختن  انتقال ريسک يالزامات عمليات 

بنادي داخلاي     زار براي در دو رواکرد استاندارد شده و رواکرد م تني بار رت اه   يالزامات ،مليات .٣٣٣

 .قابل اجرا است يبهادارساز چارچوب اوراق

 متعارف  يبراي اوراق بهادارساز يالزامات عمليات -5

تواند مناابع در معارض راعاک     ني ميدر صورتي که تمام شرااط زار برآورده شود  بانک بافقط  .٣٣0

داااي کاه    باناک . داي موزون به راعک لحاظ نکند شده را در محاس ه دارااي ياوراق بهادار ساز

 يباشند بااد در مقابل در اک از منابع در معارض راعاک اوراق بهادارسااز    اان شرااط را داشته

 :اان شرااط ، ارتند از. دارند موجود خود  سرمااه نظارتي نگه

a)      شاده باه    يراعک ا،ت اري قابل توجه مربوط به مناابع در معارض راعاک اوراق بهاادار سااز

 .اشخاص ثالث انتقال اافته باشد

b) ددنده  کنترل غيرمعتقيم اا موثري روي منابع در معرض راعک انتقال اافته  نداشته باشد انتقال .

داا ااا    مثال از طرااق فارو  داراااي    يبرا)ددنده به طراقي  از انتقال يدا به لحاظ  قوق دارااي

   يشود که منابع در معرض راعک  تي در صورت ورشکعتي ااا واگاذار   جدا ( يمشارکت بخش

اان شرااط بااد با نظار ااک مشااور  قاوقي     . گيرد ددنده و طل کاران قرار  دور از دسترس انتقال

 .واجد شرااط نيز تاايد شود

بع در معرض راعک ا،ت اري منتقل شده در صورتي محقاق  ددنده نع ت به منا کنترل موثر انتقال

به منظور کعب منافع منابع در معرض راعک انتقال داده شده ق لاي  ( ٨مي شود که انتقال ددنده 

متعهد به  فظ راعک منابع در معارض راعاک   ( 1قادر به بازخراد آنها از انتقال گيرنده باشد اا 

خدمات از جانب انتقال ددنده نع ت به منابع در معارض   فظ  قوق ارائه . انتقال داده شده باشد

 . راعک لزوما کنترل غيرمعتقيم بر منابع در معرض راعک ااجاد نخوادد کرد

c) بنابراان خرادارن اوراق تنها  ق مطال ه نع ت به . بهادار منتشره  تعهد انتقال ددنده ن اشد اوراق

 . مجمو،ه منابع در معرض راعک پااه را داشته باشند

d) گيرنده  اک نهاد واسط باشد و دارندگان اوراق  ق داشته باشند بادون محادودات مناافع     انتقال

 .خود را معاوضه کنند اا به وثيقه بگذارند
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e)       اختيار بازخراد پيش از سررسيد اوراق بهادار با پشتوانه دارااي نياز باااد شارااط مقارر در بناد

 .را برآورده کنند ٣٣1شماره 

f) الزام بانک باني به تغيير سيعتماتيک منابع پااه ( ٨: شود شامل بندداي زار نميبهادارسازي  اوراق

در معرض راعک به گونه اي که کيفيت ا،ت اري ميانگين موزون مجمو،ه منابع در معرض راعک 

داا باه    به ود اابد  مگر اانکه به ود کيفيت ا،ت اري ميانگين وزني مجمو،ه منابع با فرو  دارااي

اجاازه افازااش در وضاعيت    ( 1. ه اشخاص ثالث معتقل و غير وابعته صورت گيردقيمت بازار ب

در ( ٣اا ارتقاء ا،ت اري ارائه شده توسط بانک باني بعد از شروع معامله اا  ٨٣1 اولين زاان ان اشته

دااي غير از بانک  واکنش به افت کيفيت ا،ت اري مجمو،ه منابع پااه  بازده قابل پرداخت به طرا

 گذار و اشخاص ثالث ارائه ددنده ارتقاء ا،ت اري  افزااش اابد    جمله سرمااهباني از 

 يبيالزامات عملياتي براي تبديل دارايي به اوراق بهادار ترک -0

به منظاور پوشاش مناابع پاااه در معارض راعاک  اساتفاده از         ي يدر اوراق بهادار سازي ترک .٣٣٣

تنهاا در  (  ٨٣٣دا  وثيقاه  ه ا،ت اري  ضمانتاعني ابزارداي مشتق)داي کادش راعک ا،ت اري  رو 

تواند به رسميت شناخته شود که  شارااط زاار    صورتي از نظر اصول سرمااه م تني بر راعک مي

 :فرادم باشد

a)   کادش راعک ا،ت اري بااد مطابق با الزامات مندرا در بخشII.D باشد. 

b)  شاود   ٨01و  ٨0٣محدود به وثيقه واجد شرااط مندرا در بنادداي شاماره     وثيقه واجد شرااط .

 .تواند به رسميت شناخته شوند ق شده توسط موسعات با ددا خاص مييوثيقه واجد شرااط توث

c) دا    بانکيدر مورد اوراق بهادارساز. اند مشخص شده ٨9٣داي واجدشرااط در بند شماره  ضامن

 .ص را به ،نوان ضامن داي واجد شرااط به رسميت نشناسندتوانند موسعات با ددا خا مي

                                                 
132

 -  A retained  first loss position. 
133

 -  Collateral. 
بهادار يا دارايي است که به منظور تبديل دارايي به اوراق بهادار يا استقراض و وام گيري در وثيقه گذاشته به طور کلي منظور اوراق 

هاي نقدي حاصل از دارايي ها يا اوراق  در معامالت در خصوص تبديل دارايي به اوراق بهادار نيز به معني وثيقه گذاشتن جريان. شود مي
 .در وثيقه است
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d) دا بااد راعک ا،ت اري قابل توجهي که با منابع پااه در معرض راعک دماراه اسات را باه     بانک

  .اشخاص ثالث انتقال ددند

e) تواند در برگيرنده شرااط اا  اتتي ن اشاد   ابزارداي استفاده شده براي انتقال راعک ا،ت اري مي

 :از آن جمله. کند ن راعک ا،ت اري منتقل شده را محدود که ميزا

o باراي  )کناد   زان قابل توجه محادود  يکه پوشش ا،ت اري اا انتقال راعک ا،ت اري را به م يشروط

 يکه  پااين تر از آن  تي در صورت وقوع رواداد ا،ت اري اا در موارد يتيادم يمثال آستانه دا

که خاتمه پوشش ا،ت اري به ،لت افت کيفيت ا،ت اري منابع پااه در معارض راعاک مجااز    

 ؛(عت ير نااست  استفاده از پوشش ا،ت اري امکان پذ

o  ت يفيه را به منظور به ود کاعک پااکند منابع در معرض ر يرا ملزم م يکه بانک بان يشروط

 .ر دددييتغعک ان موزون مجمو،ه منابع در معرض ريانگيم يا،ت ار

o که در واکنش به افت کيفيت مجمو،ه وثيقه  دزانه پوشش ا،ت اري بانک را افزااش  يشروط

 ددد؛ 

o عاک  باازده قابال    اکه در واکنش به افت کيفيت ا،ت اري مجمو،اه مناابع در معارض ر    يشروط

گذاران و اشخاص ثالث فارادم کنناده    پرداخت به اشخاصي غير از بانک باني از جمله سرمااه

 ددد ؛  ارتقاء ا،ت اري را افزااش 

o وضعيت اولين زاان ان اشته اا ارتقاء ا،ت اري ارائه شده توسط بانک باني بعد   که افزااش يشروط

 .کند ياز شروع معامله را مقرر م

f) مارت ط   يد قابليت اجراي قرارداددا در دمه کشورداايبر تا يور  قوقي واجد شرااط م ننظر مشا

 .افت شودا در

g)    ت اا ر،ا ٣٣1در مورد اختيار بازخراد پيش از سررسيد   بااد تمام شرااط مندرا در بناد شاماره

 .شود

به منظاور  داي کادش راعک ا،ت اري مورد استفاده   ر رو ي  تاثي يترک يبراي اوراق بهادارساز .٣٣1

در . شاود  رفتاار ماي   1٨1تا  ٨19داي  پوشش منابع در معرض راعک پااه  مطابق با بند شماره

-11٣مطابق باا بنادداي شاماره     يا موردي که ،دم تطابق سررسيد وجود دارد  الزامات سرمااه

زماني که در مجمو،ه منابع پااه  منابع در معرض راعاک سررسايدداي   . تعيين خوادد شد 111
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،دم . شود تران سررسيد به ،نوان سررسيد مجمو،ه من ع در نظر گرفته مي ت دارند  طوتنيمتفاو

ر  ددد  براي مثال زماني که اک بانک باراي   ي يترک يتواند اوراق بهادارساز تطابق سررسيد مي

داا باه اشاخاص ثالاث از      انتقال بخش اا تمام راعک ا،ت اري اک مجمو،اه خااص از داراااي   

شاوند    ماي  زماني که ابزارداي مشتقه ا،ت اري تعاواه . کند ه ا،ت اري استفاده ميابزارداي مشتق

داي ت دال شاده باه    اان دتلت بر اان دارد که سررسيد موثر ط قات دارااي. اابد معامله پااان مي

دااي   باناک . تواند متفاوت از منابع پااه در معرض راعک باشاد  مي ي ياوراق بهادار به شيوه ترک

باانکي  . رت کنناد اسررسيددا را مد  بااد به رو  زار ،دم تطابق ي يترک ياق بهادارسازباني اور

دااي   گيرد  باااد تماام وضاعيت    به کار مي يکه رواکرد استاندارد شده را براي اوراق بهادار ساز

. دااي که رت ه سرمااه گذاري آن پااين است را کعارکند  بندي نشده اا وضعيت ان اشده شده رت ه

باشد  باانکي کاه    119-10٣ه  ل مرت ط با وضعيت   ا،مال کعور موضوع بندداي شماره اگر را

داي ان اشته شده فاقاد رت اه را    گيرد  بااد وضعيت بندي داخلي را به کار مي  رواکرد م تني بر رت ه

دااي سررسايد باه     بر اان اساس  وقتي کعر آن وضعيت تزم شده است  ،دم تطابق. کعر کند

باااد   يبانک درمورد تمام منابع در معرض راعاک باه اوراق بهادارسااز   . شود نمي عاب آورده 

 . در خصوص ،دم تطابق سررسيد ،مل کند 111-11٣مطابق بندداي شماره  

 بات اختيار بازخريد پيش از سررسيد يو ترت ياتيالزامات عمل -9

ش از سررسايد اوراق نياز   که شامل اختيار بازخراد پي يبراي معامالت مربوط به اوراق بهادارساز .٣٣1

شود  در صورت فرادم بودن شرااط زار  براي خراد اختيار بازخراد پيش از سررسيد نيازي به  مي

ا،مال اختيار بازخراد پيش از سررسيد به لحاظ ( الف: سرمااه نخوادد بود  اان شرااط ، ارتند از

اختياار بازخرااد پايش از    ( ب.   اج اري ن اشد بلکه در اختيار باناک بااني باشاد   يو مادو يشکل

دا از محل ارتقااء دااي    شود که ددا آن اجتناب از ج ران زاان يطرا  يد به گونه ااسررسيد ن ا

اختياار  ( ا. گذاران اا به منظور فرادم کردن ارتقاء ا،ت اري باشاد  سرمااه يت دايا،ت اري اا وضع

درصد اا کمتر از پرتفوي پااه اصلي  ٨1بازخراد پيش از سررسيد   فقط زماني قابل اجرا باشد که 

درصد ارز  پرتفاوي   ٨1  ي يترک ياا اوراق منتشره باقي مانده باشد و در مورد اوراق بهادارساز

 .کمتر از آن باقي مانده باشد مرجع اصلي اا
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که متضمن اختيار بازخراد پيش از سررسايد باوده و تماام     يمعامالت مربوط به اوراق بهادارساز .٣٣١

باراي باناک بااني     يسرمااه الزاما  يرا ندارد  منجر به نگهدار ٣٣1شرااط مذکور در بند شماره 

ه در معرض راعک بااد مثال ااان   متعارا  نحوه رفتار با منابع پاا يدر اوراق بهادارساز. شود مي

دا درمورد سارمااه نظاارتي ن اااد     افزون بر اان بانک. اند نشده  يباشد که آنها اوراق بهادارساز

  ي يترک يبراي اوراق بهادارساز. کنند ايرا شناسا ٣11،اادي فرو  تعراف شده در بند شماره 

شده   سرمااه  يوراق بهادارسازبانک خرادار پوشش بااد در مقابل کل منابع در معرض راعک ا

 ي ا يترک ياگار اوراق بهادارسااز  . برناد  آنکه ديچ منفعتي از پوشش ا،ت اري نمي اينگه دارد  گو

باشد که به طور موثري معامله ( غير از اختيار بازخراد پيش از سررسيد)دربرگيرنده  ق فراخوان 

  بانک بااد مطاابق باا بناد    و پوشش ا،ت اري خراداري شده را در اک تاراخ مشخص فعخ کند

 .رفتار کند 111 -11٣ شماره يو بنددا ٣٣1شماره 

باشد که منجار باه ارتقااء     ياگر ا،مال اختيار باز خراد پيش از سررسيد اوراق بهادار    به گونه ا .٣٣9

ا،ت اري شود  بااد به ،نوان اک نوع  ماات ضمني ارائه شده توسط بانک  در نظر گرفته شاود و  

 . به آن رفتار شود يدنماي نظارتي مربوط به معامالت اوراق بهادارسازمطابق با را

D-  يسک اوراق بهادارسازيبات منابع در معرض ريترت 

 محاسبه سرمايه الزامي  -5

  سارمااه نظاارتي نگاه    يدا ملزم دعتند در مقابل تمام منابع در معرض راعاک اوراق بهادارسااز   بانک .٣11

راعاک ا،ت ااري باراي معاامالت در خصاوص اوراق       يکادناده داا   نيدارند  از جمله آنهااي که از تاام 

ن يالت تاميتعه يگذاري در اوراق بهادار پشتوانه دارااي   فظ اک ط قه ت عي و ا،طا   سرمااهيبهادارساز

باز  يمنابع در معرض راعک اوراق بهادارساز. شوند داي بعدي ناشي مي  ه شرح مندرا در بخشينگانقد

 .ان اشته   در نظر گرفته شوند ينوان منابع در معرض راعک اوراق بهادارسازخراد شده بااد به ،

i) کسواا   سرمايه 

از سارمااه نظاارتي    ياک بانک ملزم به کعر منابع در معرض راعک اوراق بهادارساز زماني که .٣1٨

ه دو   با لحاظ اساتثناي  ادرصد از سرمااه ت ٣1ه اک  و اد از سرمااه تادرصد آن با ٣1شود   مي
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ددناده ا،ت ااري     ارتقااء  يبهره ا يپنجاه درصد از درآمددا. کعر شود ٣11مذکور در بند شماره 

ه اا از سارمااه ت ( ه اک کعرشود ااز سرمااه ت ٣11خالص ميزاني که بااد مطابق با بند شماره )

تواناد باه صاورت     کعورات از سارمااه ماي  . شود ه دو  کعر ميااک و پنجاه درصد از سرمااه ت

پس از کعر ذخاار خاص منظور شده در مقابال مناابع در معارض راعاک اوراق بهاادار        خالص

 .محاس ه شود يساز

  از جمله اقالم مرت ط يدا بااد در نوع افزااش در سرمااه ناشي از معامالت اوراق بهادارساز بانک .٣11

رساميت   اي آتي مورد انتظار ناشي از ،اادي فرو  کاه در سارمااه نظاارتي باه     با درآمد  اشيه

چنين افزااش در سرمااه از منظر چاارچوب اوراق  . شود را از سرمااه اصلي کعر کنند شناخته مي

 .شود شناخته مي "،اادي فرو "به ،نوان  يبهادارساز

مشخص شاده  مناابع در    ,III.Gاز منظر محاس ه ذخيره زاان مورد انتظار  دمچنان که در بخش  .٣1٣

باه طاور مشاابه دار     . ن زاان مورد انتظار دخيل نيعتنددر ميزا يمعرض راعک اوراق بهادارساز

ذخاار واجد  يرين ااد در اندازه گ يذخاار خاصي دربرابر منابع در معرض راعک اوراق بهادارساز

 .شرااط  به  عاب آورده شوند

 

ii)  حمايت ضمني 

کند  آن بانک بااد  داقل  در   ماات ضمني فرادم مي يزماني که اک بانک براي اوراق بهادارساز .٣10

  سارمااه نگاه دارد    يمقابل تمام منابع در معرض راعک در ارت اط با معامالت اوراق بهادارساز

مثل اانکه منابع در معرض راعک ت دال به اوراق بهادار نشده باشند  افزون بر اان دمچنان کاه  

دا مجاز نخوادند بود در سرمااه نظارتي در ،ااادي   مشخص شده است بانک ٣11در بند شماره 

 مااات  ( الاف : دمچنين بانک موظف به افشاي ،مومي ماوارد زاار اسات    . فرو  را لحاظ کنند

 .تاچگونگي تاثير سرمااه از اان  ما( فرادم  شده توسط بانک  ب ٨٣0غيرقراردادي

 

 

                                                 
   
 - non-contractual support. 
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 هاي اعتباري مستقل الزامات عملي براي استفاده از ارزيابي -0

دااي   استاندارد شده و رواکرد م تناي بار رت اه       در در دو رواکرديدر چارچوب اوراق بهادارساز .٣1٣

داي ا،ت اري معتقل اساتفاده   توان از ارزاابي داخلي  در صورت ر،اات معيارداي ،ملياتي زار  مي

 :کرد

موزون به راعک کردن  ارزاابي ا،ت اري معاتقل باااد تماام     يبه منظور واجد شرااط بودن برا (الف

منابع در معرض راعک ا،ت اري که بانک که متعهد به پرداخت اسات را مانعکس کارده و باه     

براي مثال اگر بانک متعهد به پرداخت اصل و بهره باشد  ارزاابي باااد باه طاور    .  عاب بياورد

 .اصل و بهره را به  عاب آورده و منعکس کند کامل راعک ا،ت اري مرت ط با پرداخت به موقع

داي ا،ت اري معتقل بااد توسط اک موسعه ارزاابي ا،ت اري معتقل واجد شارااط  باه    ارزاابي (ب

باه   ٨1١تاا   91شده توسط مقام ناظر در کشور  مطاابق باا بنادداي شاماره       رسميت شناخته

  ارزااابي ا،ت ااري    9٨ز بند شماره بر خالا نکته سوم ا. استثناي مورد زار صورت گرفته باشد

به ، ارت داگر رت ه بااد به شکل قابل دساترس و  . واجد شرااط بااد قابل دسترس ،موم باشد

درنتيجاه  . موسعه ارزاابي ا،ت ااري معاتقل منتشار شاده باشاد      ٨٣٣از جمله در ماتراس گذار

الازام را تاامين    داي دخيل در معامله قابل دساترس اسات  ااان    دااي که تنها براي طرا رت ه

 .کند نمي

در خصوص ارزاابي اوراق  يمعتقل واجد شرااط بااد از تخصص کاف  يداي ا،ت ار سنج موسعه (ا

ماورد ق اول واقاع     يکه از جانب بازاردا به اندازه کااف  يبرخوردار باشند  به گونه ا يبهادارساز

 .شود

داي ا،ت اري  به طور مرتب ارزاابي  يبانک بااد در مورد منابع در معرض راعک اوراق بهادرساز (د

افزون بار ااان ااک باناک     . را به کارگيرد يطامعتقل واجد شرا يتوسط موسعات ا،ت ارسنج

  باراي  يداي ا،ت اري منتشر شده توسط اک موسعه معتقل ا،ت اار سانج   تواند از ارزاابي نمي

ارزااابي ا،ت ااري سااار    تواناد از   تر از اک ط قه استفاده کند  دمچنين بانک نماي  اک اا بيش

وضعيت داي خراداري شده اا ان اشاته  )داي داگر  براي وضعيت يموسعات معتقل ا،ت ارسنج

  يکه ممکن است  توسط موسعه اول ا،ت ارسانج  يدرون دمان ساختار اوراق بهادارساز( شده

                                                 
135  -  transition matrix. 
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 اار  دو موسعاه معاتقل ا،ت   يدرجااي کاه بتاوان از  . ر  استفاده کنديرت ه بندي شده باشد اا خ

معتقل اا بيشتر از آن  استفاده کرد و اان موسعات راعاک ا،ت ااري دماان مناابع در      يسنج

 9١تاا   91شاماره    يرا به طور متفاوتي بررسي کنند  بند دا يمعرض راعک اوراق بهادارساز

 . ا،مال خوادد شد

اک  در جااي که کادش راعک ا،ت اري براي اک موسعه با ددا خاص به طور معتقيم توسط (ذ

فرادم شده و اان کادش راعک ا،ت اري  ٨9٣ضامن واجد شرااط  مشخص شده در بند شماره 

منعکس  يدر ارزاابي ا،ت اري معتقل تعيين شده براي منابع در معرض راعک اوراق بهادارساز

باراي  . ا،ت اري معتقل بااد مورد اساتفاده قرارگيارد   ياباشده باشد  وزن راعک مربوط به ارز

اگار فارادم کنناده کاادش     . سرمااه اضافي مجاز نيعت ايا تعاب مضا،ف  شناسااجتناب از 

شاناخته نشاود     ٨9٣راعک ا،ت اري به ،نوان اک ضمانت کننده واجد شرااط دربناد شاماره   

د دمانند منابع فاقد رت ه لحااظ  اپوشش داده شده با يمنابع در معرض راعک اوراق بهادارساز

 .شود

عک ا،ت اري توسط اک موسعه با ددا خاص  اصل نشود  اما منابع در موقعيتي که کادش را (ر

براي مثاال در  ) به شکل خاصي درون اک ساختار مفروض يدر معرض راعک اوراق بهادارساز

به کارگرفته شود  در اان صورت رفتار بانک نع ت به ( ک ط قه اوراق بهادار با پشتوانه دارااي ا

 ات مرباوط باه کاادش    يابع فاقد رت ه باشد و سپس ترتمنابع در معرض راعک بااد دمانند من

را به کار گيرد  اا بر اساس رواکرد م تني بر رت ه  D.iiراعک ا،ت اري  مشخص شده در بخش 

 . عک را به رسميت شناسداه پوشش رابندي داخلي پا

 يرويکرد استاندارد براي منابع در معرض ريسک اوراق بهادارساز -9

i) گستره 

براي راعک ا،ت اري  رواکرد استاندارد را براي انواع منابع پااه در معرض راعاک  دااي که  بانک .٣11

 يگيرند  بااد رواکرد استاندارد تحت چارچوب اوراق بهادارساز شده به کار مي ياوراق بهادارساز

 .را به کارگيرند

ii)     وزن ها  ايسک 
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ق  اصال  اا   از طريسااز ميزان دارااي موزون به راعک از منابع در معرض راعک اوراق بهادار .٣11

. شاود  ضرب ميزان وضعيت در وزن راعک مناسب تعيين شده مطابق با جداول زار  محعابه مي

دا بااد اک ضراب ت ادال ا،ت ااري را باه     درمورد منابع در معرض راعک زار خط ترازنامه  بانک

ر معارض  اگر اان مناابع د .  اصل را در وزن راعک ضرب کنند يکارگيرند و سپس معادل ا،ت ار

در ماورد  . درصد بااد به کارگرفته شود ٨11راعک رت ه بندي شده باشند  ضراب ت دال ا،ت اري 

-A-1/P از رت ه داي داي کوتاه مدت غير ن تر و رت هايو پا  +Bداي بلندمدت  دااي با رت ه وضعيت

1, A-2/P-2, A-3/P-3  تعرااف شاده  کعار از سارمااه تزم      ٣1٨  دمچنان که در بند شماره

داي رت ه بندي نشده به استثناي شرااط شرح داده شده در بندداي  دمچنين براي وضعيت. است

 .کعر از سرمااه تزم است ٣1٣تا  ٣1٨شماره 

 

 ٨٣1داي بلند مدت ط قه بندي رت ه

 -BBBتا +A- BBB تا  +AA- A تا  AAA ارزاابي ا،ت اري معتقل 
BB+ تا 

BB- 

 

B+   ن تر ايپاو

 فاقد رت ه و

 کعر از سرمااه %350 %100 %50 %20 وزن راعک

 داي کوتاه مدت ط قه بندي رت ه

 ساار رت ه دا و فاقد رت ه  A-1/P-1 A-2/P-2 A-3/P-3 ارزاابي ا،ت اري معتقل

 کعر از سرمااه  %100   %50    %20 وزن راعک 

 

  يداي ان اشته شده توساط موسعاات بااني  تعاهيالت نقاد      سرمااه در مورد وضعيت ات يترت .٣1١

مناابع درمعارض راعاک گاردان باه تفکياک        ياعک ا،ت اري و اوراق بهادارسااز  يکادنده دا

 ٣٣9تاا   ٣٣1دااي    ات اختيار بازخراد پايش از سررسايد   در بناد شاماره    يترت. شده مشخص 

 .مشخص شده است

                                                 

 .هاي استفاده شده در جداول به منظور درک بيشتر است و مصداق ترجيح سيستم اعتبارسنجي مستقل خاصي نيست رتبه   - 196
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 گاذاري  داي منابع در معرض راعک با درجه پااين تار  از ط قاه  سارمااه    ن رت هامکان به رسميت شناخت

 گذاران  توسط سرمااه

گاذران شاخص    ددند  فقط سارمااه  دا که به ،نوان موسعه باني خدمات ارائه مي بر خالا بانک .٣19

باه  را با دادا ماوزون    -BB تا  +BB داي رت ه داي ا،ت اري معتقل معادل توانند ارزاابي ثالث مي

 .به رسميت شناسند يمنابع در معرض راعک اوراق بهادارسازعک کردن ار

 گذاري را کعر مي کنند د منابع در معرض راعک درجه پااين تر  از ط قه  سرمااهاداي باني با موسعه 

تعراف شدند  بااد تمام منابع در معارض راعاک    ٣0٣داي باني دمچنان که در بند شماره  بانک .٣11

BBBبراي مثال رت اه   )گذاري  بندي شده با درجه پااين تر  از ط قه  سرمااه رت ه
کاه ان اشاته   ( -

 .شده است را کعر کنند

iii)  فاقد اتبه   بهادااسازبا  عمومي دا خصوص مناب  دا معرض ايسک اوااق ياستثناهايي برا  ترت 

فاقد رت ه بااد کعر  يدمانطور که در جدول بات ذکر شد  منابع در معرض راعک اوراق بهادارساز .٣1٨

 يت در اوراق بهادارسااز ان الوامنابع در معرض راعک با باتتر( 1: شوند  به استثناي موارد زار

دااي اوراق   در برناماه  ن وضعيت زاان ااا وضاعيتي بهتار   يمنابع در معرض راعک که در دوم( 2

. سازند را برآورده مي ٣10تجاري با پشتوانه دارااي دعتند و الزامات مشخص شده در بند شماره 

 .واجد شرااطينگان نقديالت تاميتعه( ٣

 تان الواباتتر يفاقد رت ه دارا ي ات در خصوص منابع در معرض راعک اوراق بهادارسازيترت

به شيوه متعارا اا شيوه  يدر اوراق بهادارساز تان الواباتتر يدارااگر منابع در معرض راعک  .٣11

تواناد وزن   کناد ماي     فاقد رت ه باشند  بانکي که چنين منابعي را نگهداري اا ضمانت ماي ي يترک

تعيين کند  مشروط بر آن که تماام مناابع پاااه ااا      "کلي نگر"راعک را با به کارگيري رواکرد 

خوادند تعيين کنند آاا من اع   دا زماني که مي بانک. خته شده باشندشه شنايمجمو،ه منابع پااه دم

 تاا ن الوابااتتر  يدارا   "کلي نگر"  با ددا ا،مال رواکرديدر معرض راعک اوراق بهادارساز

 . عتند قراردداي معاوضه نر  بهره اا ارز را در نظر بگيرندين صورت ملزم نااست  در  ا

 تاا ن اولوابااتتر   يت فاقد رت اه دارا يبررسي نظارتي وضع   مشروط بر"کلي نگر "در رواکرد  .٣1٣

در جااي که باناک قاادر باه    . کند ميانگين وزن راعک منابع درمعرض راعک پااه  را دراافت مي
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ص داده شده براي منابع در معرض راعک ا،ت ااري پاااه نيعات     يداي راعک تخص تعيين وزن

 .شود وضعيت فاقد رت ه بااد کعر 

دااي اوراق تجااري باا     ن وضعيت زاان اا وضعيتي بهتر در برنامهيمنابع در معرض راعک در دوم ات يترت

 پشتوانه دارااي

داي پشتي ان  فاقد رت ه ارائه شده توسط بانک يدر مورد منابع در معرض راعک اوراق بهادارساز .٣10

 .ه تزم نيعتداي اوراق تجاري با پشتوانه دارااي واجد الزامات زار   کعر از سرماا برنامه

ن ين وضعيت زاان اا وضعيتي بهتر و اولا يدر دوم يمن ع در معرض راعک که از نظر اقتصاد (الف

 کند   ن وضعيت زاان فرادم مييوضعيت زاان که  ماات ا،ت اري قابل توجهي را براي دوم

 .راعک ا،ت اري مربوط   معادل رت ه ط قه سرمااه گذاري اا بهتر از آن باشد (ب

ن وضاعيت زااان   يفاقد رت ه در اولا  يدارنده منابع در معرض راعک اوراق بهادارساز بانک (ا

 . ن اشد

درصد اا بيشتران وزن راعک  ٨11در جااي که شرااط فوق برآورد نشود  وزن راعک بزرگتر از  .٣1٣

براي در اک از منابع پااه منفرد در معرض راعکپوشش داده شاده توساط تعاهيالت   تعياين     

 . شود مي

 ينگان نقديالت تامياي راعک براي تعهد وزن

مشاخص شاده و جاااي کاه      ٣1١  دمچنان که در بند شماره ينگان نقديتعهيالت تام در مورد .٣11

ت نشده اسات  وزن  ار،ا ٣1٣داي ا،ت اري معتقل در بند شماره  شرااط براي استفاده از ارزاابي

برابر اسات باا بااتتران    راعک ا،مال شده براي ميزان معادل ا،ت اري منابع در معرض راعک 

ص داده شده براي در اک از منابع پااه منفرد در معرض راعاک کاه توساط    يوزن راعک تخص

 .تعهيالت فوق پوشش داده شده است

iv)   ضرائب تبديل  اعتباا   دا مواد مناب  دا معرض ايسک زير خط ترازنامه 

اساس معياردااي فهرسات شاده    دا بااد تعيين کنند آاا بر  از نظر سرمااه م تني بر راعک  بانک .٣11

ن يالت تاام يزار خط ترازناماه باه ،ناوان تعاه     يزار  منابع در معرض راعک اوراق بهادارساز

ر اسا. ريا خااا به ،نوان تعهيالت پيش پرداخت نقدي  واجد شرااط شناخته مي شوند  ينگانقد
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درصاد   ٨11زار خط ترازنامه  ضراب ت دال ا،ت ااري   يمنابع در معرض راعک اوراق بهادارساز

 .خوادند داشت

 واجدشرااط ينگان نقديالت تاميتعه

صورتي که  داقل الزامات زار برآورده شود  مناابع در معارض راعاک    در دا مجاز دعتند   بانک .٣1١

واجدشارااط در نظار    ينگان نقاد يالت تامير خط ترازنامه را به ،نوان تعهاز ياوراق بهادارساز

 :رنديبگ

. معتندات تعهيالت بااد به وضوح شرااط برداشت تعهيالت فوق را مشخص و محدود کند (الف

داي تحت تعهيالت فوق بااد محدود به ميزاني شود که محتمل است  به طور کامل  دراافتي

افزون بر اان  . فروشنده وصول شود ياز تعواه منابع پااه در معرض راعک و ارتقاء ا،ت ار

عاک ق ال از   اتعهيالت فوق ن ااد در زاان ر  داده در مجمو،ه مناابع پاااه در معارض ر   

به نحو مشخص ) ين برداشتيشود که چن يساختار بند يا به نحوابرداشت را پوشش داده 

 .  باشد يقطع( معتمر و منظم يدر خصوص برداشت دا

نجش کيفيت دارااي باشد تا دمچناان کاه در بنادداي شاماره     تعهيالت بااد مشروط به س (ب

مشخص شده است  از دراافت اان تعهيالت براي پوشش راعاک ا،ت ااري    0٣9تا  0٣1

افزون بار ااان اگار مناابع در معارض      . منابع در معرض راعک نکول شده جلوگيري شود

باشاند   ياق بهاداربراي تامين وجوه آن تزم باشد  اور ينگان نقديالت تاميراعک که تعه

تواند فقط براي تاامين وجاوه اوراق    معتقل دعتند  تعهيالت فوق مي يرت ه بند يکه  دارا

گاذاري  در زماان تاامين وجاوه      بهاداري استفاده شود که داراي رت ه معتقل ط قه سارمااه 

 .باشند

باراي  ) ابل اجرا داي ا،ت اري ق تواند بعد از انقضاء تمام ارتقاء نمي ينگان نقديالت تاميتعه (ا

از محل آنهاا  اصال    ينگاکه نقد( خاص معامالت و در سطح کل برنامه  يمثال ارتقاء ا،ت ار

 .شود   برداشت شود يم

داي  اصل تحت اک توافق خراد اا  اعني دارااي) از تعهيالت   يباز پرداخت م الغ برداشت (د

به  يمنافع دارنده اوراق تجار ن ااد نع ت به( داي دراافت شده تحت اک توافقنامه وام وام
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( يت ع)يت بعدادر الو( منظور برنامه انتشار  اوراق تجاري با پشتوانه دارااي) ايپشتوانه دارا

 .رد اا مشروط به تاخير در پرداخت اا ابطال شوديقرار گ

درصد را براي ميزاني  11تواند ضراب ت دال ا،ت اري  که اان شرااط تحقق اابد  بانک مي يدنگام .٣19

ط با سررسيد اوليه اک سال اا کمتار ا،ماال کناد ااا در     اواجد شرا ينگان نقديالت تامياز تعه

 ٣1صورتي که سررسيد اوليه تعهيالت فوق بيش از اک سال باشاد  ضاراب ت ادال ا،ت ااري      

به در  ال اگر رت ه معتقل تعهيالت براي ددا موزون به راعک کاردن باه    .درصد ا،مال شود

 .درصد بااد ا،مال شود ٨11کارگرفته شود  ضراب ت دال ا،ت اري  

 واجد شرااط  تنها در صورت افول بازار ينقدالت يتعه

 باازار  يط که  در صورت افول ،ماوم اواجد شرا ينگان نقديالت تاميتوانند براي تعه دا مي بانک .٣١1

که در نتيجه آن بيش از اک موسعه با دادا خااص در تماام معاامالت مختلاف قاادر نيعات        )

سررسيد اوراق تجاري را به تعواق اندازد و اان ناتواني ناشي از نقصان کيفيت ا،ت اري موسعه با 

شاود    يارائاه ما  ( ددا خاص اا نقصان در کيفيت ا،ت اري منابع پااه در معرض راعک نيعات 

 اات فاوق  باااد    يبراي واجد شرااط شدن ترت. دال ا،ت اري صفر درصد را به کارگيرندضراب ت 

افزون بر اان زماني که افول ،مومي باازار ر  دداد    . تحقق اابد ٣1١شرااط منظور شده در بند 

باراي  ) وجوه پيش پرداخت شده توسط بانک براي پرداخت به دارندگان ابزارداي باازار سارمااه  

متناسب باا مطال اات    داي پااه تضمين شوند و بااد  داقل بااد توسط دارااي( ريمثال اوراق تجا

 . دارندگان ابزارداي بازار سرمااه رت ه بندي شوند

 

 ٨٣1پوشان  ات منابع در معرض راعک دميترت

اان تعهيالت  تحات شارااط   . ارائه ددد  ينگان نقديالت تاميتواند انواع مختلفي تعه مي بانک .٣١٨

باا  . تواند دو نوع اا بيشتر از دو نوع تعهيالت  فرادم کند آن بانک مي. تواند اخذ شود مختلفي مي

  اان امکان وجود دارد که بانک باراي مناابع   يط در تعهيالت نقدافرض وجود ،وامل واجد شرا

 ينگان نقاد يالت تاام يرت داگر تعاه به ، ا. پااه در معرض راعک  پوشش مضا،ف فرادم کند

تواند مانع از  تواند دمپوشان شود  چون اخذ اک نوع تعهيالت مي ارائه شده توسط اک بانک مي

                                                 
137

 -  overlapping exposures. 
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الت دمپوشان توسط دمان بانک فرادم شاود  آن  يدر صورتي که تعه. اخذ تعهيالت داگر شود

آن تزم است تنها باراي   به جاي. بانک تزم نيعت سرمااه اضافي براي اان دمپوشاني نگه دارد

اا  ينگان نقديالت تاميچه به صورت تعه)پوشان  وضعيت پوشش داده شده توسط تعهيالت دم

پوشان مشروط به ضارائب ت ادال    جااي که تعهيالت دم. سرمااه نگه دارد( داي ا،ت اري    ارتقاء

ن يالت تاام يتعاه  يمختلف دعتند  بانک بااد به بخش دم پوشان باتتران ضراب ت دال ا،ت ار

داي مختلف فرادم شاده   الت دم پوشان توسط بانکيدر صورتي تعه. را اختصاص ددد ينگانقد

 .    سرمااه نگه دارديباشد  در بانک بااد براي  داکثر ميزان تعهيالت نقد

 ٨٣١ط خدمات واسط اپرداخت نقدي ارائه ددنده واجد شرا تعهيالت پيش

کننده مشمول پوشش کامال   فاد قرارداد   تا زماني که ،رضهمشروط به صال داد ملي  مطابق با م .٣١1

شود و اان  ق نع ت به ساار مطال ات جراان داي نقدي مجمو،ه منابع در معرض راعک پاااه  

توانند وجوه نقد را براي اطميناان از   ياولوات داشته باشد  ارائه ددنده خدمات تعهيالت نقدي م

ل يا ن ق اا بنا به صال داد ملاي ا . پرداخت کنند ذاران پيشگ دا به سرمااه جراان بي وقفه پرداخت

ا دار  ابرداشت نشده ،رضه کننده که اطالع ق لي  ينگان نقديالت تاميا  تعهاپيش  پرداخت دا 

 .تواند واجد شرااط ضراب ت دال ا،ت اري صفر درصد شود قابل فعخ باشد  مي يش شرطيگونه پ

v)  معرض ايسک اوااق بهادااسازبا  کاهش ايسک اعتباا  مناب  دا يترت  

درمورد بانکي که کادنده راعک ا،ت اري در خصوص منابع در معرض راعاک اوراق  ر ا ات زيترت .٣١٣

ن  ابزاردااي  يراعک ا،ت اري شامل تضام يکادنده دا. شود ي اصل کرده  ا،مال م يبهادار ساز

اان متن  وثيقه اشاره بر در . خط ترزانامه است ياقالم بات يمشتقه ا،ت اري  وثيقه و خالص ساز

براي  يابزاردااي دارد که به جاي منابع پااه در معرض راعک ناشي از معامالت اوراق بهادارساز

 .شود به کارگرفته مي يپوشش راعک ا،ت اري منابع در معرض راعک اوراق بهادارساز

اوراق زماني که اک بانک غير از بانک بااني پوشاش ا،ت ااري باراي مناابع در معارض راعاک         .٣١0

منابع در معرض راعک پوشاش داده   يکند  آن بانک بااد سرمااه الزامي برا فرادم  يبهادارساز

اگار باانکي   . گذار باوده اسات   سرمااه يشده منظور کند  مثل اانکه آن بانک در اوراق بهادارساز

                                                 
   
- Eligible servicer cash advance facilities. 
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شده باااد  پوشش ددنده ارتقاء ا،ت اري فاقد رت ه باشد  رفتار بانک در مورد  ماات ا،ت اري ارائه 

 .مثل اان باشد که آن بانک به طور معتقيم دارنده ارتقاء ا،ت اري فاقد رت ه است

 وثيقه 

و  ٨0٣داي  بند شماره)وثيقه واجد شرااط به آنچه تحت رواکرد استاندارد کادش راعک ا،ت اري .٣١٣

ن شاده توساط موسعاات باا     يوثيقه ترد. به رسميت شناخته شده است  محدود مي شود( ٨01

 .تواند به رسميت شناخته شود يص مددا خا

 تضامين و ابزارداي مشتقه ا،ت اري

تواناد باه    ماي  ٨9٣داي فهرست شده در بند شماره  پوشش ا،ت اري فرادم شده توسط موسعه .٣١1

داي واجد شرااط به  توانند به ،نوان ضامن داي با ادداا خاص نمي موسعه. رسميت شناخته شود

 .رسميت شناخته شوند

داا ااا ابزاردااي     مشخص شده  در جااي که تضمين ٨90تا  ٨١9بندداي شماره  دمچنان که در .٣١1

توانناد در محاسا ه    داا ماي   مشتقه ا،ت اري   داقل شرااط ،ملياتي را  برآورده مي سازند  باناک 

  اان گونه پوشش ا،ت اري را يبراي منابع در معرض راعک اوراق بهادارساز  يا الزامات سرمااه

 .به  عاب آورند

تا  ٨91 تضمين شده دمچنان که در بندداي شماره / اي براي بخش  ماات شده امات سرمااهالز .٣١١

رو  کادش راعک ا،ت اري  در رواکرد استاندارد محاس ه خوادد  يمشخص شده  بر م نا  11٨

 .شد

 سررسيد  ،دم تطابق

ق با بندداي مطاب يبه منظور محاس ه سرمااه نظارتي در مقابل ،دم تطابق سررسيد  سرمااه الزام .٣١9

زماني که منابع در معرض راعاک پوشاش داده شاده در    . تعيين خوادد شد 11٣تا  111  شماره

 .تران سررسيد بااد مورد استفاده قرارگيرد مقابل راعک  سررسيدداي مختلفي دارند  طوتني

 

vi)  برا  ذخاير  تسويه پيش از موعد    يه  الزاميسرما 

 گعتره تعواه پيش از مو،د
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اعني در مقابل ) گذران زار بانک باني ملزم است در مقابل تمام اا بخشي از منافع سرمااه در موارد .٣91

  (ياستفاده شده و استفاده  نشده در ارت اط با منابع در معرض راعک اوراق بهادارساز يدا مانده

 :سرمااه نگه دارد

ه پايش از مو،اد   تعاوا  ي گافروشد که واجد و مي يبانک منابع در معرض راعک را درقال  (الف

 .شود

اان منابع شامل منابع در معرض . گردان دارند ماديتمنابع در معرض راعک فروخته شده   (ب

متفاوت در ااک   يدا کننده مجاز به برداشت و بازپرداخت شوندکه قرض راعک در جااي مي

براي مثال وجوه دراافتني کارت ا،ت اري و تعهدات وام )در اک خط ا،ت اري يمحدوده توافق

 .است( شرکتي 

شود را مانعکس   که از طراق آن تعواه پيش از مو،د آغاز مي يبااد سازکار  يالزامات سرمااه ا .٣9٨

 .کند

در جااي که مجمو،ه من ع پااه شامل منابع در معرض راعک  يبراي ساختارداي اوراق بهادارساز .٣91

شود  بانک براي آن بخش از مجمو،ه منابع در معرض راعک پااه که شامل  مدت دار و گردان مي

مشاخص شاده در    )شود  بااد مانند تعواه پيش از مو،اد مربوطاه رفتاار کناد      منابع گردان مي

 (.11٣تا  ٣90بندداي  

 :پيش از مو،د  در موارد زار تزم نيعت سرمااه الزامي منظور کننددا براي تعواه  بانک .٣9٣

عتند و تعاواه پايش از   يکه در آن منابع در معرض راعک پااه  منابع گردان ن يساختارداا (الف

 شود؛  يجاد منابع در معرض راعک جداد توسط بانک مامو،د مانع از ا

 يتعواه پيش از مو،د  که از ساختاردا يدا ي گاداي گردان در بردارنده و معامالت دارااي (ب

 ؛( گردد  برنمي يه به بانک بانااعني جااي که راعک تعهيالت پا)کنند يت عيت م يزمان

کناد و در جاااي کاه     ساختاردااي که بانک اک اا چند خط ا،ت اري را ت دال به اوراق بهادار  (ا

 تي بعاد از رخاداد تعاواه    کنندگان  آتي توسط قرض يدا ل برداشتيگذاران به دل سرمااه

 گيرند؛  پيش از مو،د  به طور کامل درمعرض راعک قرار 
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ر مرت ط با  ،ملکرد بانک فروشنده يع غاشرط تعواه پيش از مو،د فقط به واسطه بروز وقا (د

داي ت دال به اوراق بهادار شده   از جملاه تغييارات مهام در  قاوانين و مقاررات       اا دارااي

 .مالياتي ا،مال شود

  داکثر سرمااه الزامي 

  داا   ات تعواه پيش از مو،د   کل پوشش سرمااه براي تمام وضعيتيدر مورد بانک مشمول ترت .٣90

 1و  ٨خوادد شد که برابر  است با مقدار بزرگتر (هااعني سقف سرما)تابع  داکثر سرمااه الزامي 

( 1  ان اشته شاده يبراي منابع در معرض راعک اوراق بهادارساز يسرمااه الزام( ٨: رابه شرح ز

افزون بار  . نشده  يسرمااه الزامي قابل ا،مال در مقابل منابع در معرض راعک اوراق بهادارساز

ارتقاء ددنده ا،ت اري ناشي از  يبهر ه ا يو درآمددا ،اادي فرو دا بااد تمام م لغ در  اان بانک

 .کعر کنند ٣1٣تا  ٣1٨  را مطابق با بندداي شماره يمعامالت اوراق بهادارساز

 رو  انجام کار

گذاران از  اصل ضارب اقاالم    سرمااه پوششي  بانک اا موسعه باني در خصوص منافع سرمااه .٣9٣

و ( به شرح زار)مناسب  يضراب ت دال ا،ت ار( گذاران ب منافع سرمااه(  د الفاآ ير بدست ماز

ابع در معرض راعک پااه   به مثابه اانکه منابع مذکور اوراق وزن مناسب راعک براي نوع من( ا

بعتگي به  يدمچنان که در زار بحث شده است  ضرائب ت دال ا،ت ار . نشده باشند يبهادارساز

اان دارد که آاا تعواه پيش از مو،د از طراق سازوکارداي کنترل شده و کنترل نشده  وجاودي را  

دمچنين بر اساس اانکه آاا مناابع در معارض راعاک  اوراق    . ريا خاپردازد  گذران مي به سرمااه

اا ( براي مثال وجوه دراافتني کارت ا،ت اري)شده   خطوط ا،ت اري خرد تعهد نشده   يبهادارساز

ر ضرائب ت دال ا،ت اري يا خا  دعتند (براي مثال تعهيالت شرکتي گردان)ساار خطوط ا،ت اري 

نشده خط ا،ت اري است که بدون اطالع ق لي و بدون قيد وشرط خط ا،ت اري تعهد . متفاوت است

 .قابل فعخ است

vii)   تعيين ضرائب تبديل اعتباا  برا  انواع متتف   تسويه پيش از موعد کنترل شده 

 ٣0١شود که با تعراف منادرا در بناد شاماره     يم يتعواه پيش از مو،د زماني کنترل شده تلق .٣91

 .منط ق باشد
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 در معرض راعک منابع خرد تعهد نشده 

در ( براي مثال وصولي دا اا وجوه دراافتني کاارت ا،ت ااري  )براي خطوط ا،ت اري خرد تعهد نشده .٣91

دا بااد متوسط ساه ماداه      شامل انواع تعواه پيش از مو،د کنترل شده  بانکياوراق بهادارساز

ه بانک بر اساس ه سود کياي از  اش را با نقطه ٣٣1تعراف شده در بند شماره   مانده  اشيه سود

اعناي  ) کند  موظف به  فظ آن اسات   مقااعاه کنناد     ياقتضاء م يآنچه ساختار از لحاظ اقتصاد

 (.نقطه نگه داشت مانده  اشيه سود

نقطاه نگاه داشات    . عتي  معتلزم نگه داشت مانده  اشيه سود نيدرمواردي که چنين معامله ا .٣9١

 . شود  درصد فرض مي ٣/0سود فوق  

دول زار مشخص است بانک براي تعيين ط قات مناساب و ا،ماال ضارائب ت ادال      دمچنان که در ج .٣99

 . مربوطه  بااد سطح مانده  اشيه سود را به نقطه نگه داشت مانده  اشيه سود معامله فوق تقعيم کند

 انواع مختلف تعواه پيش از مو،د کنترل شده 

 تعهد شده تعهد نشده 

خطوط ا،ت اري 

 خرد

 متوسط مانده  اشيه سود سه ماده 

 (CCF)ضراب ت دال ا،ت اري

 نقطه نگه داشت سود اا بيشتر  ٣٣/٨٣٣ ٪براي 

  CCF٪ 1 

 نقطه نگه داشت سود ٪٨11تا  ٣٣/٨٣٣ ٪کمتر از 

  CCF٪ ٨ 

 نقطه نگه داشت سود ٪1٣تا  ٪٨11کمتر از 

  CCF٪ 1 

 نقطه نگه داشت سود ٪٣1تا  ٪1٣کمتر از 

  CCF٪ ٨1 

 نقطه نگه داشت سود ٪1٣تا  ٪٣ 1از کمتر

  CCF٪ 11 

 نقطه نگه داشت سود  ٪1٣کمتر از 

  CCF٪ 01 

CCF 91٪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خطوط ا،ت اري 

 غير خرد

CCF 91٪ CCF 91٪ 
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دا موظف دعتند  در مورد سازو کارداي کنترل شده مرت ط با منافع سرمااه گاذار باه شارح     بانک .111

 .ت دال مذکور در جدول بات را ا،مال کنند   ضرائب٣9٣مندرا  در بند شماره 

 ساار منابع در معرض راعک 

اعني آنهااي که تعهد شده دعاتند  )شده  يساار منابع در معرض راعک گردان اوراق بهادارساز .11٨

تعواه پايش از مو،اد کنتارل شاده       يدا ي گاواجد و( و تمام منابع در معرض راعک غير خرد

خوادند  ٪ 91ل ا،ت اري ازار خط ترازنامه  مشمول ضراب ت دمربوط به  منابع در معرض راعک 

 . بود

 

 

viii)  ه پيش از موعد کنترل نشدهيتسو  برا  تعيين ضرائب تبديل اعتباا 

در مورد تعواه  ٣0١داي مختلف تعواه پيش از مو،د که تعراف لحاظ شده در بند شماره  صورت .111

تعواه پيش از مو،د کنترل نشده در  نظار  پيش از مو،د کنترل شده را برآورده نعازند  به ،نوان 

 .قرارخوادند گرفت و به شرح زار به آنها رفتار ميشود

 منابع خرد در معرض راعک تعهد نشده 

در ( براي مثال وصولي دا اا وجوه دراافتني کاارت ا،ت ااري  )براي خطوط ا،ت اري خرد تعهد نشده .11٣

عه منادرا در  ادا بااد مقا رل نشده  بانک  شامل انواع تعواه پيش از مو،د کنتياوراق بهادارساز

 .را انجام ددند ٣91و  ٣9١ يبنددا

دمچنان که در جدول زار مشخص شده است بانک براي تعيين ط قات مناسب و ا،مال ضارائب   .110

ت دال مربوطه  بااد سطح مانده  اشيه سود را به نقطه نگه داشت ماناده  اشايه ساود  معاملاه     

 . تقعيم کند
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 داي مختلف تعواه پيش از مو،د  کنترل نشده  صورت

 تعهد شده تعهد نشده 

خطوط ا،ت اري 

 خرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متوسط مانده  اشيه سود سه ماده 

 (CCF)ضراب ت دال ا،ت اري

 نقطه نگه داشت سود و بيشتر  ٣٣/٨٣٣ ٪براي 

  CCF٪ 1 

 نقطه نگه داشت  سود ٪٨11تا  ٣٣/٨٣٣ ٪کمتر از 

  CCF٪ ٣ 

 نقطه نگه داشت سود ٪1٣تا  ٪٨11از  کمتر

  CCF٪ ٨٣ 

 نقطه نگه داشت سود ٪٣1تا  ٪1٣کمتر از 

  CCF٪ ٣1 

 نقطه نگه داشت سود  ٪٣ 1کمتر از

  CCF٪٨11 

CCF ٨11٪ 

خطوط ا،ت اري 

 غير خرد

CCF ٨11٪ CCF ٨11٪ 

 

 ساار منابع در معرض راعک 

اعني آنهااي که تعهد شده دعاتند  )شده  يساار منابع در معرض راعک گردان اوراق بهادارساز .11٣

تعواه پيش از مو،اد کنتارل نشاده      يدا ي گاواجد و( و تمام منابع در معرض راعک غير خرد

 ٪ ٨11ل ا،ت ااري  امربوط به  منابع در معرض راعک زار خط ترازناماه  مشامول ضاراب ت اد    

 . خوادند بود

 يداخلي براي منابع در معرض ريسک  اوراق بهادارساز يبند  رويکرد مبتني بر رتبه -4

i) گستره 

باراي مثاال باراي    )شاده   ياوراق بهاادار سااز   راعکدااي که براي منابع پااه در معرض  بانک .111

دااي داخلاي را      تاايداه استفاده از رواکرد م تني بر رت اه (پرتقوي خرد اا پرتفوي شرکتي شان 

داا   بار،کس  باناک  . به کارگيرناد  ياند  بااد رواکرد  فوق را براي اوراق بهادارساز دراافت کرده
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گر اانکاه آنهاا از نااظران ملاي     به کارگيرند  م يتوانند رواکرد فوق را براي اوراق بهادارساز نمي

 .شان  تاايداه  استفاده از رواکرد فوق را براي منابع در معرض راعک  پااه دراافت کنند

داي داخلي  و براي سااار   اگر بانکي براي برخي از منابع در معرض راعک  رواکرد م تني بر رت ه .111

گيرد  آن بانک بااد  را  به کار  ي منابع پااه  رواکرد استاندارد منابع در معرض راعک در مجمو،ه

. باه کاارگيرد    به طورکلي رواکرد مربوط به بخش غالب منابع در معرض راعک درون مجمو،ه را

بانک بااد با ناظران ملي در مورد اانکه چه رواکاردي را باراي مناابع در معارض راعاک اوراق      

طوح سارمااه  در ماواردي   براي اطمينان از مناسب بودن س. ا،مال کند  مشورت کند يبهادرساز

 . را الزام کند ين قا،ده کلاب داگري غير از ايممکن است ناظر ترت

داخلاي   يبناد   ب مشخص رواکرد م تني بر رت اه ي  ديچ ترت ٨٣9درجااي که براي نوع دارااي پااه .11١

 داخلاي را دراافات   يبناد   داي باني که تاايداه استفاده از رواکرد م تني بر رت ه وجود ندارد  بانک

اند  بااد سرمااه پوششي روي منابع در معرض راعک  اوراق بهادار را با استفاده از رواکرد  کرده

گاذار باا داشاتن     داي سرمااه محاس ه کنند و بانک ياستاندارد شده در چارچوب اوراق بهادارساز

 .را ا،مال کنند    بندي داي داخلي بااد رواکرد م تني بر رت ه تاايداه استفاده از رواکرد م تني بر رت ه

ii)    سفسفه مراتب اويکردها 

اند اا در جااي که بار اسااس     که رت ه بندي شده يبراي منابع درمعرض راعک اوراق بهادارساز .119

جااي که رت ه . به کار گرفته شود  شود  بااد رواکرد  م تني بر رت ه رت ه استن اط مي 1٨1شرح بند 

ا،ماال   ٨01ا رواکرد ارزااابي داخلاي  ا يفرمول نظار تاا رت ه معتقل موجود نيعت  بااد  يتخمين

باراي مثاال   )رواکرد ارزاابي داخلي فقط براي منابع در معرض راعکي قابل دسترس است. شود

باراي  ( دااي ثالاث    از جملاه باناک  )داا   که باناک ( داي ا،ت اري  و ارتقاءينگان نقديالت تاميتعه

اان منابع در معرض راعک بااد شارااط  . کنند  ميداي اوراق تجاري پشتوانه دارااي ااجاد  برنامه

کاه ديچکادام از ااان     يبراي تعاهيالت نقاد   . را برآورده سازند 111و  1٨9 يمندرا در بنددا

در بناد شاماره      ات مشاخص يتوانند ترت دا مي تواند در مورد آنها ا،مال شود  بانک دا نمي رواکرد

                                                 
139

 -  the underlying asset. 
140

 -  the Internal Assessment Approach)IAA(. 
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ط در بند انده تعهيالت پيش پرداخت نقدي واجد شرااستثنادا  براي ارئه دد. را به کارگيرند 1٣9

که ديچکدام از اان  يمنابع در معرض راعک اوراق بهادارساز. مشخص شده است 10٨شماره 

 . تواند ا،مال شود بااد کعر شوند رواکرددا براي آنها نمي

iii)  حداکثر سرمايه الزامي 

گيارد   اداکثر    به کاارمي  يبهادارساز داخلي را براي اوراق يبند  بانکي که رواکرد م تني بر رت ه .1٨1

دارد برابار   سرمااه الزامي براي منابع در معرض راعک اوراق بهادارسازي که آن بانک نگاه ماي  

داخلي در خصوص مناابع پاااه در معارض     يبند است با سرمااه الزامي در رواکرد م تني بر رت ه

محاس ه  خوادد شد و نحوه رفتار در مورد آنها بر اساس بخاش    نشده  يراعک اوراق بهادارساز

داا   افزون بر ااان باناک  . باشد iii.Gداخلي  بخش  يبند  دااي از چارچوب رواکرد م تني بر رت ه

ارتقاء ددناده  ا،ت ااري ناشاي از معاامالت اوراق      يبااد تمام م لغ ،اادي فرو  و درآمد بهره ا

 . کعر کنند ٣1٣تا  ٣1٨ يا بنددارا مطابق ب يبهادارساز

iv)   بند  اويکرد مبتني بر اتبه  

داي موزون به راعک از  اصل ضرب ميازان مناابع در      دارااييتحت رواکرد م تني بر رت ه بند .1٨٨

 .شوند زار مشخص مي  معرض راعک در وزن راعک مناسب مندرا در جداول

کوتاه مدت (  1موجود   يرت ه استن اط معتقل اا يرت ه ا،ت ارسنج( ٨: وزن راعک بعتگي دارد به .1٨1

اجازا   در مجمو،اه    تعادد ( ٣( يداخل يرت ه معتقل اا استن اط)اا بلند مدت بودن رت ه ا،ت اري 

 .ت وضعيتااولو( 0منابع پااه و 

به ،نوان  ياز منظر رواکرد م تني بر رت ه  در صورتي اک من ع در معرض راعک اوراق بهادارساز .1٨٣

شده به طور  يشود که در مجمو،ه منابع پااه اوراق بهادار ساز به آن رفتار ميت ااولو يط قه دارا

. دا بوده با توسط آن تضمين شود ت نع ت به کل داراايااولو يموثري به پشتوانه  ق مطال ه دارا

 يت تران وضاعيت در ااک معاملاه اوراق بهادارسااز    ادر  الي که اان ،موما تنها شامل در اولو

تواند باشد که از نظر فني در سلعه مراتاب   جا در برخي موارد  مطال ات داگري ميشود  در اان مي
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اما ممکن است براي تعياين  ( براي مثال مطال ه روي قرارداد معاوضه )تواند برتر باشد اولوات مي

 .شود   اان ناداده گرفته شود ت ميادا مشمول ستون ط قات در اولو اانکه کدام وضعيت

 :دا مثال

  در صورتي که تمام شرااط براي استنتاا  رت اه از ااک   ينو، ي يترک يبهادارساز اوراق در (الف

 . مثل ط قه برتر رفتار خوادد شد ٨0٨تر برآورده شده باشد  با ط قه ممتاز  پااين  ط قه

دا باتي اولين بخش زااان رت اه بنادي      متعارا  جااي که تمام ط قه يدر اوراق بهادارساز (ب

باا  . تي که داراي باتتران رت ه است به ،نوان ط قه برتر به آن رفتار مي شوداند  وضعي شده

اي که در سلعاه   ن وجود زماني که چند ط قه وجود دارد که رت ه مشترک دارند  فقط ط قهاا

 .مراتب اولوات  برتران است به ،نوان ط قه برتر به آن رفتار خوادد شد

که پشتي ان برناماه  ينگان نقديالت تامياي  معموت تعهدر برنامه اوراق تجاري پشتوانه دارا (ا

به طور معمول اوراق تجاري کاه از  مااات   . ت نخوادد بودان اولوادعتند در وضعيت باتتر

الت ياما اگار تعاه  .  ت خوادند بودان اولواشوند  نو،ا در وضعيت باتتر نقدانگي منتفع مي

تواند  رده بندي شدند  اان تعهيالت مي  راي پوشش کل مانده  اوراق تجاريينگان نقديتام

ق ارائه اوثا/ مجمو،ه مطال ات پااه که فراتر از ميزان ذخاار يدا به ،نوان پوشش تمام زاان

درنتيجاه در  . ت ماورد نظار قرارگيارد   اا ن اولواشده توسط فروشنده است  به ،نوان باتتر

سمت راست جدول زاار   ن ستونيداي راعک  لحاظ شده در اول رواکرد م تني بررت ه  وزن

ن يالت تاام ياز طرا داگر  اگار تعاه  . دااي به کار گرفته شود تواند براي چنين وضعيت مي

ک وضاعيت  اا ه ااک وضعيت برتر در مجمو،ه پا ييا تعهيالت ارتقاء ا،ت اري به جاينگانقد

جادول   "داي راعک پااه وزن"ن صورت ستون اددد  در ا از نظر اقتصادي را تشکيل  يانيم

 .رديگ ير مورد استفاده قرار مزا

شاود کاه ارزااابي     داي راعک تعيين شده در نخعتين جدول زار  زماني به کار گرفتاه ماي   وزن .1٨0

م تني بر رت ه بندي  يمعتقل بيانگر اک رتيه ا،ت اري بلندمدت است و نيز زماني که رت ه استن اط

 .بلند مدت  وجود داشته باشد

                                                 
141

 -  The “super-senior” tranche. 
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داي دراولوات به کارگيرند در صورتي که تعداد  را براي وضعيتداي راعک  توانند وزن دا مي بانک .1٨٣

شش اا بيشاتر باشاد و   ( 1٣٣ف شده در بند شماره ا  تعر N) موثر منابع در معرض راعک پااه 

کمتر از شاش   Nاولوات باشد   زماني که  يوضعيت دمچنان که در بات مشخص شده است  دارا

در تمام موارد داگر  . شود جدول اول به کار گرفته ميداي راعک در ستون چهارم از  باشد   وزن

 .شود داي راعک در ستون سوم از جدول  اول به کارگرفته مي وزن

 

داي راعک در رواکرد م تني بر رت ه زماني که ارزاابي معتقل بيانگر اک رت ه ا،ت اري بلند مدت است و اا  اک رت ه  وزن

 بلند مدت  اصل شده است  يارزااب از  ياستن اط

 معتقل  رت ه

 (يحاتشر)

دااااي راعاااک باااراي   وزن

داااي برتاار و منااابع   وضااعيت

درمعرض راعک واجد شرااط 

 برتر در رواکرد ارزاابي داخلي

 داي راعک پااه وزن 

داي راعک براي ط قات  وزن

  ضمانت شده توسط مجمو،ه

 دااي از  منابع متمرکز

AAA 1٪ ٨1٪ 11٪ 

AA ٨٣ ٪١٪ 1٣٪ 

A+ ٨1٪ ٨١٪ 

٣٣٪ A ٨1٪ 11٪ 

A- 11٪ ٣٣٪ 

BBB+ ٣ ٪٣٣1% 

BBB 11٪ 1٣% 

BBB- ٨11% 

BB+ 1٣1% 

BB 01٣% 

BB- 1٣1% 

و  -BBکمتر از 

 فاقد رت ه
 کعر کردن از سرمااه
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شود که ارزاابي معاتقل بياانگر  رت اه ا،ت ااري      وزن داي راعک در جدول زار زماني به کار گرفته مي .1٨1

قوا،د تصميم گياري  . بر اساس رت ه کوتاه موجود است ياست و نيز زماني که رت ه استن اطکوتاه مدت 

 .شود   براي رت ه داي ا،ت اري کوتاه مدت نيز به کارگرفته مي 1٨٣مشخص شده در بند شماره 

است و اا اک رت ه  داي راعک در رواکرد م تني بر رت ه زماني که ارزاابي معتقل بيانگر اک رت ه ا،ت اري کوتاه مدت وزن

 .شده است کوتاه مدت  اصل  يرزااباز ا ياستن اط

 رت ه معتقل 

 (يحاتشر)

 يداي راعاک باراي وضاعيت دااي دارا     وزن

ت و منابع درمعرض راعک واجد شرااط ااولو

 ت در رواکرد ارزاابي داخليااولو يدارا

داي راعک  وزن 

 پااه

داي راعک براي ط قات  وزن

  مجمو،هضمانت شده توسط 

 دااي از منابع  متمرکز

A-1/P-1 1٪ ٨1٪ 11٪ 

A-2/P-2 12٪ 20٪ 35٪ 

A-3/P-3 60٪ 75٪ 75٪ 

فاقد / دا ساار رت ه

 رت ه
 کعر از سرمااه کعر از سرمااه کعر از سرمااه

 

 يداي استن اط استفاده از رت ه

رت ه   اک وضعيت فاقد رت هاک به زار برآورده شود  بانک بااد  اتيمات ،مليازماني که  داقل  الز .1٨1

نان از اان که وضاعيت فاقاد رت اه از دار     ي صول اطم ين الزامات برااا. را نع ت ددد ي اطاستن

 "بندي شاده معاتقل  تحات ،ناوان     رت ه يجهت براي منابع در معرض راعک اوراق بهادارساز

 .شود رفته ميباشد  در نظر گ ي  در اولوات م"مرجع يمنابع در معرض راعک اوراق بهادارساز

 يداي استن اط الزامات ،ملياتي براي رت ه

 .  الزامات ،ملياتي زار بااد برآورده شود يداي استن اط رت ه شناختنبراي به رسميت  .1٨١

 (اوراق بهادار با پشتوانه داراايبراي مثال )مرجع  يمنابع در معرض راعک اوراق بهادارساز (الف

. باشاد  يفاقد رت ه ت عا  يبااد از در نظر نع ت به منابع در معرض راعک اوراق بهادارساز

ارتقاءداي ا،ت اري  در صورت وجود بااد در زمان ارزاابي ت عيات نعا ي مناابع در معارض     

. مرجع  مورد نظر قرارگيرناد  يراعک فاقد رت ه و منابع در معرض راعک اوراق بهادار ساز

مرجع از در نوع ضمانت شاخص   يبع در معرض راعک اوراق بهادارسازبراي مثال اگر منا
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ثالث اا ارتقاء داي ا،ت اري داگر که براي منابع در معرض راعک فاقد رت ه قابل دساترس  

توانند بر اساس منابع در  شوند  بنابراان منابع در معرض راعک فاقد رت ه نمي نيعت منتفع 

 .     شوند ياجد رت ه استن اطمرجع  و يمعرض راعک اوراق بهادارساز

مرجع بااد برابر اا بزرگتر از سررسايد   يسررسيد منابع در معرض راعک اوراق بهادارساز (ب

 .منابع در معرض راعک فاقد رت ه باشد

بااد به منظور انعکااس دار تغيياري در رت اه       يت   در رت ه استن اطيدرصورت تداوم فعال (ا

 .مرجع  به طور معتمر به روز شود يمعتقل منابع در معرض راعک اوراق بهادارساز

مرجع بااد الزامات کلي به رساميت   يرت ه معتقل منابع در معرض راعک اوراق بهادار ساز (د

 .زندرا برآورده سا ٣1٣داي معتقل  مذکور  در بند شماره  شناختن رت ه

v)  اويکرد اازيابي داخفي 

 يتواند در صورتي که فرااند ارزاابي داخلي  الزامات ،ملياتي زار را  برآروده کند  ما  اک بانک مي .1٨9

را  يداي داخلي در خصوص کيفيت ا،ت اري منابع در معرض راعک اوراق بهادارساز تواند ارزاابي

دااي   و ارتقااء ينگان نقاد يالت تاميتعه براي مثال)داي اوراق تجاري پشتنوانه دارااي براي برنامه

داي اوراق تجاري  داي داخلي منابع در معرض راعک که براي برنامه ارزاابي. به کارگيرد (ا،ت اري

ق داده يا معاتقل تط   يداي معادل موسعه  ا،ت ارسانج  شود بااد با رت ه پشتوانه دارااي ارائه مي

ک مناسب تحت رواکرد م تني بار رت اه باه    داي راع داي معادل براي تعيين وزن اان رت ه. شود

 .شوند منابع در معرض راعک به کار گرفته مي ير  برآورداص مقاديمنظور تخص

دااي داخلاي درتعياين سارمااه      فرااند ارزاابي داخلي اک بانک بااد به منظور استفاده از ارزاابي .111

داي ا،ت اري اا ساار    ارتقاءيالزامي در رواکرد م تني بر رت ه بندي داخلي ناشي از تعهيالت نقد

منابع در معرض راعک قابل تعميم به اک برنامه اوراق تجاري پشتوانه دارااي  الزامات ،مليااتي  

 .  زار را برآورده کند

براي اانکه من ع در معرض راعک فاقد رت ه  واجد شرااط باراي رواکارد ارزااابي داخلاي      (الف

برناماه  . بندي شده باشد ااي بااد به طور معتقل رت هباشد  برنامه اوراق تجاري پشتوانه دار

 .اوراق تجاري پشتوانه دارااي خود نيز مشروط به رواکرد م تني بر رت ه است
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درخصاوص برناماه اوراق    يارزاابي داخلي کيفيت ا،ت اري من ع در معرض اوراق بهادار ساز (ب

معتقل در خصاوص ناوع    يجتجاري پشتوانه دارااي بااد بر اساس معيار موسعه ا،ت ار سن

گذاري تعيين شده اوليه باراي من اع در    دارااي خراداري شده و معادل  داقل درجه سرمااه

افزون بر اان ارزاابي داخلي بااد در فرااند مادارات راعاک داخلاي    . معرض راعک باشد

 مورد استفاده قرار گيارد و  يه  اقتصادات و سرماارامد ياطال،ات يعتم دايبانک  شامل س

 .بندي داخلي را برآورده سازد بر رت ه يبه طورکلي بااد تمام الزامات مربوط به چارچوب م تن

( ٨: دا ارزاابي داخلي را به کارگيرند  بااد ناظران آنهاا متقا،اد شاوند کاه      براي اانکه بانک (ا

تاا   91 يط منادرا در بناددا  اواجاد شارا   يمعيارداا  يمعاتقل دارا  يموسعه ا،ت ارسنج

بندي موسعه ارزاابي معاتقل باه کارگرفتاه شاده در فرااناد       داي رت ه  رو ( 1.باشد٨1١

دادن رضااات   داا باراي نشاان    ارزاابي از نظر ناظران مورد ق ول باشد  افزون بر اان باناک 

داي داخلي خود با استانداردداي موسعه ارزاابي  ناظرانشان در مورد چگونگي تطابق ارزاابي

براي مثال زماني که در مفهاوم رواکارد ارزااابي داخلاي       .معتقل ذي ربط  معوول دعتند

توانناد دار ناوع     شود  ناظران  در صورت موجه بودن ماي  سطح ارتقاء ا،ت اري محاس ه مي

داي فرادم شده توسط فروشنده به صورت جزاي اا کامل  اا مانده  اشيه ساود  ااا    ضمانت

کناد   حدودي براي بانک فرادم ميدر نوع ارتقاء داي ا،ت اري اولين سطح زاان که پوشش م

 .را نپذارند

داي داخلي بااد مرت ط  ارزاابي. ف کندافرااند ارزاابي داخلي بانک بااد درجات راعک را تعر (د

معتقل باشند به طاوري کاه نااظران بتوانناد      يداي ا،ت ارسنج داي معتقل موسعه با رت ه

 يدااي ا،ت ارسانج   ه معتقل موسعهتعيين کنند کدام ارزاابي داخلي مربوط به در گروه رت 

 .معتقل است

فرااند ارزاابي داخلي بانک  به وا ه ،وامل بحران براي تعيين الزامات ارتقاء ا،ت ااري باااد    (ذ

داي بزرگ ارزاابي داخلي کاه   بندي قابل دسترس ،مومي موسعه  داقل به اندازه معيار رت ه

را باراي ناوع داراااي     پشتوانه داراااي  اوراق تجاريمعتقال اوراق تجاري مربوط به برنامه 

دا بااد  در در  ال بانک. کارانه باشد کنند  محافظه بندي مي خراداري شده توسط برنامه رت ه
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بندي قابل دساترس    داي داخلي خود  تا  دي تمام رو  داي رت ه به منظور توسعه ارزاابي

 :آن جملهاز . داي ارزاابي معتقل را درنظر داشته باشند ،مومي موسعه

 اوراق تجاري پشتوانه داراااي اوراق تجاري منتشر شده توسط برنامه ( ٨که  يداردر مو 

( 1و بنادي شاده    رت اه  معتقل ي،ت ارسنجموسعه ااا چند توسط دو  معتقلبه صورت 

داي ارزااابي معاتقل باراي بدسات آوردن      ،وامل بحران متفاوت مورد استفاده موسعه

باناک باااد   . کند يمختلفي از ارتقاء ا،ت اري را ملزم م معادل دمان رت ه معتقل  سطوح

ا محافظاه  اا ن ساطح  امعتقل که استفاده از باتتر  ي،وامل بحران  موسعه ا،ت ارسنج

براي مثاال اگار ااک موسعاه     . د  ا،مال کندانما يکارتران پوشش ا،ت اري را ملزم م

اک نوع دارااي  ارتقاء  براي Aرت ه ا،ت اري معادل  يمعتقل به منظور ا،طا يا،ت ارسنج

ارتقااء   يداي تااراخي را الازام کناد و موسعاه داگار      برابر زاان ٣/٣تا  ٣/1ا،ت اري 

داي تاراخي را ملزم کند  بانک باراي تعاين ساطح مناساب      برابر زاان ٣تا  1ا،ت اري 

 .ارتقاء ا،ت اري فرادم شده توسط فروشنده  دامنه بزرگتر ،وامل بحران را ا،مال کند

 اوراق تجااري پشاتوانه    يرت ه بناد  يبرا يمان انتخاب موسعه معتقل ا،ت ارسنجدر  ز

بنادي  باا    دااي رت اه   دارااي  بانک ن ااد تنها موسعاتي را انتخاب کند که ،موماا رو  

افازون بار ااان اگار تغييراتاي در رو  اکاي از موسعاات        . محدودات کمتار دارناد  

مله ،وامال بحاران کاه باه صاورت      معتقل منتخب وجود داشته باشد از ج يا،ت ارسنج

ن صاورت در سانجش   اکند  در ا يمعکوس رت ه معتقل اوراق تجاري برنامه را متاثر م

داي داخلي تعيين شده براي منابع در معارض راعاک برناماه اوراق     اان که آاا ارزاابي

تجاري پشتوانه دارااي نياز به تجداد نظر دارد  بااد رو  رت ه بندي تجداد نظار شاده   

 .رد نظر قرار گيردمو

 معتقل به صورت ،ماومي   يبندي موسعه ا،ت ارسنج در صورتي که فرااند اا معيار رت ه

بنادي آن   تواناد در انجاام ارزااابي داخلاي  رو  رت اه      قابل دسترس ن اشد  بانک نمي

در  –دا بااد رو  غير قابل دسترس براي ،موم  به در  ال بانک. موسعه را به کارگيرد

را در انجام ارزااابي دااي داخلاي باه      -به چنين اطال،اتي دسترسي دارند  دي که آنها
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قابل دسترس را مورد  يتر از معيارداي ،موم کارانه وا ه در صورتي که آن رو  محافظه

 .نظر قرارددند

  معتقل براي ااک داراااي ااا     يبندي موسعه ا،ت ارسنج داي رت ه به طورکلي اگر رو

قابل دسترس ن اشد  بنابراان رواکرد ارزاابي  يمن ع در معرض راعک به صورت ،موم

به در  ال در موارد خاص  باراي مثاال باراي    . تواند مورد استفاده قرار گيرد داخلي نمي

معامالت ساختار اافته منحصر به فرد اا جدااد کاه در  اال  اضار توساط معياردااي       

کند   معتقل که برنامه اوراق تجاري را رت ه بندي مي يدي اک موسعه ا،ت ارسنجبن رت ه

تواند براي تعيين اان که آاا امکان به کارگيري رواکارد   نشده است  بانک مي ايشناسا

ارزاابي داخلي براي منابع در معرض راعک فوق وجود دارد  با ناظر خاود درماورد ااک    

 .معامله خاص گفتگو کند 

ا اا معتقل اا معوول مادارات راعاک    يسان داخلي اا معتقل  موسعه ا،ت ارسنج عابر (ر

داي منظمي در مورد فرااند ارزاابي داخلي و بررسي  داخلي بانک بااد بررسي يبررسي ا،ت ار

ا معول ا يا،ت ار ي  معول بررسياگر عابرس داخل. داي داخلي انجام ددند صحت ارزاابي

ت ين صورت اان معولاقرار ددد در ا يرا مورد بازنگر ياخلد ياباند ارزاعک فراات رارامد

ه مشاتري  اا بااد معتقل از رشته فعاليت برنامه اوراق تجاري پشتوانه دارااي و نيز روابط پا

 .باشد

دااي   ن شده باااد ،ملکارد ارزااابي   ييداي داخلي تع ،ملکرد ارزاابي يبانک به منظور بررس (ز

و در صورت ضرورت زماني که ،ملکرد منابع در معرض  گيري کند داخلي را در طول زمان پي

راعک به طور معمول متفاوت از ارزاابي داخلي منابع در معرض راعک آنها اسات  فرااناد   

 . ارزاابي خود را تعدال کند

گذاري و ا،ت ااري     داي سرمااه برنامه اوراق تجاري پشتوانه دارااي بااد داراي دستورالعمل (ز

. استانداردداي پذاره نواعي برناماه اوراق تجااري پشاتوانه داراااي  باشاد     به ،نوان مثال 

در مال ظات خرااد داراااي باااد    ( ر معوول برنامهامد)برنامه اوراق تجاري پشتوانه دارااي 

،واملي که بااد در اان طرح کلي مطرح . اک طرح کلي ساختار معامله خراد را مشخص کند

اداري شده  نوع و ارز  پاولي مناابع در معارض راعاک     نوع دارااي خر: شود ، ارتند از 
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و ارتقاءدااي ا،ت ااري  سااختار آبشااري زااان و      ينگان نقاد يالت تاميناشي از تدارک تعه

 .  دا داي منتقل شده از نهاد فروشنده دارااي ک قانوني و اقتصادي دارااييتفک

ق   باااد  اا ن طراا مشخصات راعک فروشنده دارااي بااد انجام شود و  از ا يتحليل ا،ت ار (ژ

نده  وضعيت جاري در بازار  رقابت آتي مورد انتظاار   ا،ملکرد مالي گذشته و مورد انتظار در آ

افزون بار ااان   .   جراان نقدي و پوشش بهره و رت ه بددي  مورد نظر قرارگيرديدرجه ادرم

فروشنده  قابليت ارائه خدمات و فرااندداي وصاول وجاوه نياز    استانداردداي پذاره نواعي 

 .بااد مورد بررسي قرار گيرد

عياست پذاره نواعي برناماه اوراق تجااري پشاتوانه داراااي باااد در برگيرناده  اداقل        پ(س

 :معيارداي واجد شرااط بودن  دارااي باشد  از جمله

 نکول شده دعتند؛اا  يرجاريدااي که ،مدتا غ مانع شدن از خراد دارااي 

 ؛ يمحدود کردن تمرکز بيش از  د به اک منطقه جغرافيااي اا متعهد فرد 

  داان خرات  دارااي در جريفيت بر کامحدود. 

آوري ااا وصاول    برنامه اوراق تجاري پشتوانه دارااي بااد داراي فرااندداي مشاخص جماع   ( 

. ه خدمت را ماورد نظار قراردداد   وجوه باشد که قابليت ،ملياتي و کيفيت ا،ت اري ارائه ددند

داي مختلف کادش  فروشنده را به رو / برنامه بااد تا  د امکان راعک ارائه ددنده خدمت

ددد  از جمله فعال کردن برنامه م تني بر کيفيت ا،ت اري باشدکه ماانع از آميخاتن وجاوه و    

دا  کند نع ت به تداوم پرداخت شود  ترتي اتي که کمک مي مي ااجاد ترتي ات خدمات وصولي

 .      به برنامه اوراق تجاري پشتوانه دارااي اطمينان  اصل شود

ددد  در تخماين کال    اک برنامه اوراق تجاري پشتوانه دارااي که خراد را مورد نظر قرار مي (ط

القوه از آن جملاه راعاک   دااي راعاک با    زاان مجمو،ه دارااي برنامه فوق بااد تمام من ع

اگر ارتقاء ا،ت اري ارائه شده به فروشند  تنها . ا،ت اري و راعک ترقيق را مورد نظر قرار ددد

گيري شود  بنابراان اک ذخيره جداگاناه   ت ا،ت ار اندازهيبر اساس زاان داي مرت ط با وضع

عک ادر معرض رق در مجمو،ه منابع يعک ترقااگر ر. بااد براي راعک ترقيق برقرار شود

از باناک باااد   يا گيري سطح ارتقااء ماورد ن   افزون بر اان در اندازه.ت باشد يخاص  ائز ادم

دا  معوق و نر  گرد  مطال ات را مورد بررساي   اطال،ات تاراخي چند سال ز آن جمله زاان
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اري داي مجمو،ه دارااي پااه    براي مثل رت ه ا،ت  افزون بر اان بانک بااد وا گي. قرار ددد

ميانگين موزون  مشخص کردن در گونه تمرکز بر متعهد فردي اا نا يه جغرافيااي و درجاه  

 .کند ياباا تعدد اقالم در مجمو،ه دارااي را بااد ارزاتمرکز 

برنامه اوراق تجاري پشتوانه دارااي  براي اانکه ا تمال افت ا،ت اري پرتفوي پااه را کادش  (ظ

داا   از جملاه ااان وا گاي   . دا لحااظ کناد   را در خراد دارااي داي ساختاري ددد  بااد وا گي

داي خاص در رابطه با پااان اافتن برنامه  براي مجمو،ه مناابع در معارض    تواند  ماات مي

 .    راعک باشد

مناابع در معارض راعاک اوراق بهاادار      يتجاري پشتوانه دارااي  ميزان برآورد اوراقدر برنامه  .11٨

و متناسب با رت ه ا،ت اري معاادل   يراعک در رواکرد م تني بر رت ه بند بااد با نظر به وزن يساز

 .معين شده براي منابع در معرض راعک بانک باشد

تواناد باناک را از ا،ماال     ت تزم برخودار ن اشد   ناظر ماي ااگر فرااند ارزاابي داخلي بانک از کفا .111

ا،ام از   -اق تجاري پشتوانه داراايرواکرد ارزاابي داخلي براي منابع در معرض راعک برنامه اور

مناسب  يه اا ات سرمايتعيين ترت يبرا -منابع در معرض راعک موجود و منابع خلق شده جداد

براي مثال بانک بااد به فرمول نظارتي  ااا اگار قابال دساترس     . دا منع کند  يتا زمان رفع کاست

 .رجوع کند 1٣9 نيعت  به رو  شرح داده شده در بند

vi)   نظااتيفرمول(SF        ) 

داي موزون به راعاک  اصال  از  فرماول     دارااي  داخلي بنديدمانند رواکردداي م تني بر رت ه  .11٣

بر اساس فرمول . شود محاس ه مي ٣/٨1ق  اصل ضرب سرمااه پوششي در ،دد انظارتي  از طر

باه پانج    شده بعاتگي  يداي اوراق بهادارساز نظارتي  سرمااه پوششي براي اک ط قه از دارااي

سارمااه پوششاي   : اان اطال،اات ، ارتناد از  . مورد اطال،ات ورودي ارائه شده توسط بانک دارد

نشده  يبندي داخلي که در آن منابع پااه در معرض راعک اوراق بهادارساز رواکرد م تني بر رت ه

معرض   تعداد موثر منابع در (T) و  جم نع ي ط قه (L)  سطح ارتقا ا،ت اري ط قه(KIRB)است 

و ميانگين موزون زاان با فرض نکول مجمو،اه مناابع در معارض     (N)راعک در مجمو،ه منابع 
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سرمااه پوششاي  . اند در زار تعراف شده Nو  KIRB  L, T,دا اا متغييرداي  داده(LGD).راعک

 :شود  به صورت زار محاس ه مي

در معرض راعک اوراق ميزان منابع = سرمااه پوششي ط قه در رواکرد م تني بر رت ه ( الف

اا   T*11/1 ٣1(الف: در کدام که بزرگتر بود(ب )اا (الف )شده ضربدر مقادار  يبهادار ساز

در بناد شاماره   ( تحت ،نوان فرمول نظارتي)  [.]S  جااي که تابع (S[L+T] – S[L])( ب

منفعات نعا ي اسات  سارمااه       يزماني که بانک فقط در ط قه دارا. زار تعراف شده است

 . ششي آن موقعيت اا وضعيت برابر با سهم نع ي سرمااه پوششي براي تمام ط قه استپو

 :فرمول نظارتي توسط ، ارت زار مفروض است   .110

 

 



 5931هايمديريتکلمقررات،مجوزهايبانکيومبارزهباپولشوييسالبخشنامه

 

202 

محاس ه شده در  bو  aتوزاع تجمعي بتا با پارامترداي  Beta [L; a, b]در اان ، ارات  منظور از  .11٣

L.
 .است ٨01

 : پارامترداي مشخص نظارتي در ، ارات بات به شرح زار است .111

                                                         11  =ω   وτ=1000     

 KIRBتعراف 

111. KIRB م ي، ارت است از  اصل تقع(a )    سرمااه الزامي در رواکرد م تني بر رت اه بنادي داخلاي

مناابع در معارض   )منابع پااه در معرض راعک در مجمو،اه  شامل بخش زاان مورد انتظار براي

دا مرت ط  براي مثال مجموع ميزان برداشت) مجموع ميزان من ع در معرض راعک ( b)به ( راعک

شده بعالوه منابع در معرض نکول مرت ط با تعهدات  يبا منابع در معرض راعک اوراق بهادرساز

بااد مطابق با ( a)مقدار (. شده ياوراق بهادار سازمطال ه نشده مربوط به منابع در معرض راعک 

نکاه  ا داقل استانداردداي قابل اجرا در رواکرد م تني بر رت ه بندي داخلي محاس ه شاود   مثال ا  

دمچناان کاه در   )شاود   منابع در معرض راعک در مجمو،ه معتقيما توسط بانک نگه داشته ماي 

بااد اثرات دار ناوع کاادش راعاک     اان محاس ه (. بخش سوم متن  اضر مشخص شده است

اا به صورت انفرادي اا باراي کال   )ا،ت اري ا،مال شده در خصوص منابع پااه در معرض راعک 

را مانعکس   يتماام مناابع در معارض راعاک اوراق بهادارسااز      يااا و درنتيجاه مزا ( مجمو،ه

رصد مجمو،ه د ٨٣براي مثال سرمااه پوششي برابر با ) شود يبيان م يبه شکل ا،شار KIRB.کند

دربردارنده موسعه با  يبراي ساختاردا(. بيان خوادد شد/. ٨٣منابع درمعرض راعک  به صورت 

است  به ،نوان منابع در  يداي آن موسعه که مرت ط با اوراق بهادارساز ددا خاص  تمام دارااي

با دادا   دااي که موسعه شود  از آن جمله دارااي معرض راعک در آن مجمو،ه به آنها رفتار مي

 . تواند در اک  عاب ذخيره  مانند  عاب وثيقه نقدي سرمااه گذاري کرده باشد خاص مي

درصد باشد  بانک دا بااد منابع در معرض راعک  ٨1٣1اگر وزن راعک  اصل از فرمول نظارتي  .11١

 . باشد کعر کنند ٣1٣تا  ٣1٨عک را مطابق با بند شماره امشمول آن ورزن ر ياوراق بهادار ساز

                                                 
   
  BETADIST به عنوان تابعتابع توزيع تجمعي بتا براي مثال درنرم افزار اکسل  .تابع توزيع تجمعي بتا قابل دسترس است   - 

 .آمده است
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مواردي که بانک ذخيره خاصي را کنار گذاشته است اا در ااک مجمو،اه از مناابع در معارض      در .119

 و( a)راعک  کعر قيمت خراد غير قابل استرداد روي اک من ع در معرض راعاک دارد  مقادار   

(b )  تعراف شده در بات  بااد با استفاده از ميزان ناخالص منابع در معرض راعک بدون ا تعااب

در اان مورد ميازان کعار    .اا  تخفيف قيمت خراد غير قابل استرداد  عاب شود/ ذخيره خاص و

تواناد باه منظاور     قيمت خراد غير قابل استرداد روي اک دارااي نکول شده اا ذخيره خااص ماي  

ماورد   يکادش ميزان کعر از سرمااه در ارت اط باا مناابع در معارض راعاک اوراق بهادارسااز     

 .استفاده قرارگيرد

 (L)ارتقاء ا،ت اريسطح 

مقدار کل منابع درمعرض راعاک اوراق بهاادار   (  a)م ي اصل از تقع( بر  عب ا،شار) L مقدار .1٣1

گيري  مقدار منابع در معرض راعک مجمو،ه  اندازه(  b)نع ت به ط قه مورد نظر  به  يت ع يساز

اري ط قاه خااص از   دا ملزم خوادند بود که پيش از توجه به اثرات در ارتقااء ا،ت ا   بانک. شود مي

ديچ ،اادي . را تعيين کنند Lداي شخص ثالث که تنها به نفع بخش وا دي است   جمله تضمين

 يارتقااء ددناد ا،ت اار    ياوراق افزااش ا،ت ار از طراق درآماد بهاره ا  اا ارتقاء ا،ت اري /فرو  و

دنگام محاس ه سطح ارتقااء    . شود يد لحاظ مان ا Lگيري  در اندازه ياوراق بهادار ساز مرت ط با

نع ت به ط قاه ماورد نظار     يت بعدانر   بهره  و معاوضه ارز که در اولو  قرارداد معاوضه يبزرگ

( بدون منابع درمعارض راعاک آتاي ا تماالي    )داي جاري آنها  تواند بر  عب ارز  دعتند  مي

باااد از آن   Lي شاود  در محاسا ه   گير اگر ارز  جاري  ابزارمالي نتواند اندازه. اندازه گيري شود

 .ابزار صرا نظر شود

داي نقد ان اشته از منابع پااه در معارض   اگر در نوع  عاب ذخيره تامين مالي شده توسط جراان .1٣٨

 Lتواند در محاسا ه   ن تر از ط قه مورد نظر باشد  ميايت پااراعک وجود داشته باشد که در اولو

ن وجاه آنهاا لزوماا از    يجاه نشاده در صاورتي کاه تاام     داي اندوخته تامين و  عاب. لحاظ شود

 .لحاظ شوند Lتواند در محاس ه  يداي آتي منابع پااه در معرض راعک باشد  نم دراافتي

 (            T)نع ت  جمي من ع در معرض راعک

 ا تخميناي کال  اميزان مفروض ( b)ط قه مورد نظر به ( a)به صورت نع ت اندازه واقعي  Tمقدار  .1٣1

درمورد من ع در معرض راعاک ناشاي از قارارداد    . شود منابع درمعرض راعک  اندازه گيري مي
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اگر . معاوضه ارز اا معاوضه نر  بهره  بانک بااد من ع در معرض راعک آتي بالقوه را دخالت ددد

ارز  جاري ابزار منفي ن اشد  اندازه من ع در معرض راعک بااد توسط ارز  جاري بعالوه ااک  

اگر ارز  جااري منفاي   . اندازه گيري شود 0پيوست شماره   7ر اضافه تر مذکور در  بخش مقدا

باشد  من ع در معرض راعک بااد تنها با استفاده از من ع در معرض راعاک آتاي باالقوه انادازه     

 .گيري شود

 ( N)  تعداد موثر منابع در معرض راعک

 :  شود تعداد موثر منابع در معرض راعک به صورت زار محاس ه مي .1٣٣

 

. ام موجود در مجممو،ه استمعرا من ع در معرض راعک نکول مربوط به  ابزار   i  EADن فرمول ادر ا

اعني به ،نوان اک ابزار وا د به آن رفتاار  )ق شود يمنابع در معرض راعک متعدد براي اک متعهد بااد تلف

ل به اوراق بهادار کردن منابع در معارض راعاک ناشاي از    ات د)مجدد  يمورد اوراق بهادارسازدر (. شود

در  ي  اان فرمول براي تعيين تعداد منابع در معرض راعک ناشاي از اوراق بهادارسااز  (ياوراق بهادارساز

ر باراي تعياين تعاداد مناابع پاااه در معارض راعاک د       . مجمو،ه منابع در معرض راعک ا،مال ميشود

اگر سهم پرتفوي مربوط به بزرگتاران من اع در معارض    . شود  داي اصلي  اان فرمول ا،مال نمي مجمو،ه

 . محاس ه کند C1/1را به صورت N تواند    قابل دسترس باشد  بانک مي C1راعک   

 موزون به من ع در معرض راعک ( LGD)ميانگين زاان به فرض نکول

 :شود راعک به صورت زار محاس ه ميموزون به من ع در معرض LGDميانگين  .1٣0
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ام  در ارت اط با تمام منابع درمعرض راعک براي متعهد  LGDمعرا ميانگين  i LGDن فرمول ادر ا

صد درصد بااد براي مناابع پاااه در معارض راعاک      LGDمجدد  اک  يدر مورد اوراق بهادارساز. است

زماني که به صورت تجمعي با راعک داي رقيق سازي و نکول . شده  درنظر گرفته شود ياوراق بهادارساز

قه مازاد براي پوشش زاان از يبراي مثال اک ذخيره وا د اا وث)شود براي مطال ات خراداري شده رفتار مي

د باه  اا اشود ب که درون فرمول گذاشته مي  LGD  ي  در اوراق بهادارساز(ک از دو من ع مذکورامحل در از

. سازي لحاظ شود صد درصد براي راعک رقيق LGDبراي راعک نکول و  LGDصورت ميانگين موزون 

بندي داخلي براي راعک نکول و راعک  معتقل م تني بر رت ه يداي سرمااه ا دا نيز به ترتيب پوشش وزن

 .رقيق سازي است

 LGDو  Nرو  ساده براي محاس ه 

 ياباا در رابطه با منابع خرد در معرض راعاک  مشاروط باه انجاام ارز     يبراي اوراق بهادارساز .1٣٣

(  h=0 , v=0)دااي از جملاه باا ااان فارض کاه       سازي تواند با ساده نظارتي  فرمول نظارتي مي

 .ا،مال شود

اي را براي محاس ه تعداد موثر منابع در معارض   توانند رو  ساده يدا م تحت شرااط زار  بانک .1٣1

 Cm   در اک محاس ه ساده. موزن به منابع درمعرض راعک به کارگيرند LGDراعک و ميانگين 

تا از بزرگتران مناابع در    mمعرا سهم مجمو،ه منابع در معرض راعک متناظر  با  اصل جمع

توسط در باناک   mسطح (. است  ٨٣/1مربوط به ارز   ٪ ٨٣براي مثال سهم ) معرض راعک

 .شود تعيين مي

 ه بزرگتران من ع در معرض راعک اگر سهم پرتفوي مربوط ب,C1,  ٣ااا  )ن اشد 1٣/0بيشتر از٪ 

 تواند  بنابراان براي فرمول نظارتي  بانک مي( مجمو،ه منابع پااه

 ٣/1  LGD=  تعيين کند وN برابر با ميزان زار باشد: 
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 گر اگر تنها ادر  الت دC1  ن صورت  ان اشد  در ا  1٣/0قابل دسترس باشد و اان ميزان بيش از

 .تعيين کند N=1/ C1  و =LGD ٣/1تواند  بانک مي

vii)   ينگين نقديتسهيال  تام 

باه   يدمانند در من ع داگر در معرض راعک ناشي از اوراق بهادارساز ينگان نقديالت تاميتعه .1٣1

را خوادد داشت  به جز در ماواردي کاه در بناد شاماره      ٪ ٨11شود و ضراب ت دال  آن رفتار مي

معتقل رت ه بندي  ياگر تعهيالت توسط موسعات ا،ت ار سنج. مشخص شده است 10٨تا 1٣١

اگار  . بندي معتقل تکيه کناد  بندي بر رت ه تواند تحت رواکرد م تني بر رت ه شده باشند  بانک مي

موجود ن اشد  بانک بااد فرمول نظاارتي را باه    يتعهيالت رت ه بندي نشده باشند و رت ه استن اط

 .کارگيرد  به جز در مواردي که رواکرد ارزاابي داخلي را بتوان ا،مال کرد

واجد شرااط که  صرفا در صورت وقوع اختالل ،مومي بازار به شرح بند  ينگان نقديالت تاميتعه .1٣١

تحات فرماول    ٪11 يا،ت ار رد  مشمول ضراب ت داليتواند مورد استفاده قرار گ مي ٣١1شماره 

کناد     يداخلاي اساتفاده ما    يکه از رواکرد م تني بر رت ه بند يبانک يبه ، ارت. شوند ينظارتي م

ن يالت تاام ياز سرمااه پوششي ااجاد شده تحت فرمول نظارتي را باراي تعاه   ٪ 11ملزم است 

 ي،ت ارسانج واجد شارااط توساط موسعاات ا    ينگان نقديالت تامياگرتعه. لحاظ کند ينگانقد

  با تکيه بر رت اه بنادي   يتواند تحت رواکرد م تني بر رت ه بند شوند  بانک مي يمعتقل رت ه بند

به تعاهيالت فاوق    ٪11به جاي اک ضراب ت دال   ٪٨11معتقل ارائه شده اک ضراب ت دال 

 .اختصاص ددد

با استفاده از رو  پااين به بات اا رو  بات به پااين ،ملاي   KIRBزماني که براي بانک محاس ه  .1٣9

تواند به طور استثنا و مشروط به مجوز مقام ناظر باه طاور موقات رو  زاار را      نيعت  بانک مي

مطابقت کند  باتتران  ٣١1اا  ٣1١با تعراف بند شماره  ينگان نقدياگر تعهيالت تام. ا،مال کند

کرد استاندارد براي در اک از منابع پاااه در معارض راعاک     وزن راعک تعيين شده تحت روا

اگر . تواند براي تعهيالت فوق ا،مال شود مي ينگان نقديپوشش داده شده توسط تعهيالت تام

مطابقات کناد  ضاراب ت ادال باااد باراي        ٣1١با تعراف بند شماره  ينگان نقديتعهيالت تام

باشد و در صورتي که سررسيد اوليه تعهيالت  ٪٣1تعهيالت با سررسيد اوليه اک سال اا کمتر 
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 ين ماال ياگار تعاهيالت تاام   . براي آنها ا،مال شود ٪٨11بيش از اک سال باشد ضراب ت دال 

در سااار  . بااد ا،مال شاود  ٪11باشند  ضراب ت دال  ٣١1مطابق با تعراف بند شماره  ينگانقد

 .بااد کعر شود ينگان نقديتعهيالت تام يموارد ميزان برآورد

viii) با   مناب  دا معرض ايسک هم پوشانيترت 

تشراح شده است رفتار  ٣١٨پوشان  دمانند آنچه که در بند  شماره با منابع در معرض راعک دم .101

 .شود مي

ix)   ااائه دهندگان واجد شرايط تسهيال  پيش پرداخت  نقد 

  ٣١1شماره  با  ارائه ددندگان واجد شرااط تعهيالت پيش پرداخت نقدي دمانند آنچه که در بند .10٨

 .شود مشخص شده رفتار مي

x) با  کاهش ايسک اعتباا  دا خصوص مناب  دا معرض ايسک اوااق بهادااسازيترت  

دا زماني که فرمول نظارتي را باه   مشخص است  بانک يدمانطور که در رواکرد م تني بر رت ه بند .101

اکرد م تناي بار   داي کادش راعک ا،ت اري مشخص شده بر اساس رو گيرند   بااد رو  کار مي

دااي ساطح اول ااا     زماني که کادش راعک ا،ت اري زاان. را ا،مال کنند ٣رت ه داخلي در بخش 

. توانند به تناسب سرمااه پوششي را کادش ددناد  دا مي ددد  بانک داي نع ي را پوشش مي زاان

ت اا ن اولواباتتر يبراي موارد داگر  بانک بااد فرض کند که کادنده راعک ا،ت اري  بخش دارا

به اان معني که ّآن بخش ازمن اع  )ددد را پوشش مي ياز من ع در معرض راعک اوراق بهادارساز

(. باشاد  يت است فاقد پوشش مان اولواپااين تر يکه دارا يدر معرض راعک اوراق بهادرساز

دااي در مورد تضامين و وثااق به رسميت شناخته شده  تحات فرماول نظاارتي در پيوسات      مثال

 .آمده است 1ه شمار
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xi)   سرمايه الزامي  برا  ذخاير تسويه پيش از موعد 

ا نه  امنفعت سرمااه گذار سرمااه نگه داشت  مقابلبانک باني براي تعيين اانکه آاا تزم است در  .10٣

دااي که براي اوراق  براي بانک. را به کارگيرد 11٣تا  ٣91 ات مذکور در بندداي شماره يبااد ترت

گاذار تحات    گيرند  منفعات سارمااه   داخلي را به کارمي يرواکرد م تني بر رت ه بند  يبهادارساز

و من ع  يگذار در ارت اط با منابع در معرض راعک اوراق بهادارساز سرمااه يزان برداشتي،نوان م

باراي  . شاود  درمعرض راعک نکول در ارت اط با خطوط ا،ت ااري برداشات نشاده  تعرااف ماي     

داي برداشت نشده  منابع در معرض راعاک   رض راعک نکول  ماندهمشخص کردن من ع در مع

دااي ساهم سارمااه گاذار و فروشانده از ماناده دااي         شده بر اساس نع ت ياوراق بهادارساز

ص يشده  به تناسب بين منافع فروشنده و سرمااه گاذار تخصا   يبرداشت شده اوراق بهادارساز

داخلي  سارمااه پوششاي مرباوط باه منفعات       يدبراي ادداا رواکرد م تني بر رت ه بن. ابدا يم

ضاراب ت ادال ا،ت ااري    ( ب) منفعت سرمااه گاذار در  (الف)ق  اصل ضرب اگذار  از طر سرمااه

 . شود تعيين مي KIRB (ا)مناسب و 

V .ريسک عملياتي 

A. تعريف ريسک عملياتي 

فرااندداي داخلي  افراد   يا ناکارامدات ا،ملياتي به ،نوان راعک زاان ناشي از ،دم کفا راعک .100

گيارد   را نيز دربرماي  ٨0٣اان تعراف راعک  قوقي. شود دا اا  وادث خارجي تعراف مي و سيعتم

 .شود نمي ياما شامل راعک شهرت و راعک راد رد

B.  ريسک عملياتي يريهاي اندازه گ روش 

ف افزااش پيچيدگي و  عاسيت راعاک  ساه رو    يکاري مشخص شده در زار  در ط چارچوب .10٣

کردشاخص پاااه   ارو( ٨:شود  داي پوششي براي راعک ،ملياتي ارائه مي براي محاس ه سرمااه

 .پيشرفته يريکرد اندازه گارو( ٣کرد استاندارد وارو( 1

                                                 
   
 .شود هاي خصوصي محدود نمي جريمه يا زيان تنبيهي ناشي از اقدامات نظارتي و تسويه شود اما به شامل ريسک حقوقي مي - 
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راعک  يريداي پيچيده اندازه گ شوند که به موازات توسعه شيوه دا و سيعتم دا تشواق مي بانک  .101

  يط شادن بارا  امعيار واجد شرا. دسترس  رکت کنندداي قابل  ،ملياتي  به سمت طيفي از رو 

 :پيشرفته در زار مشخص شده است يريکرد اندازه گاکرد استاندارد  و روارو يريبه کارگ

براي مثال )دااي که در معرض راعک ،ملياتي قابل توجه دعتند داي فعال بين المللي و بانک بانک .101

کرد شاخص پاااه و  ايرند که پيچيده تر از رورود روشي را به کارگ انتظار مي( داي تخصصي  بانک

کرد استاندارد ااک بانک مجاز خوادد بود که رو. ٨00مناسب براي مشخصات راعک موسعه باشد

دااي از ،مليات خود و براي ساار ،مليات در صورت تحقق  اداقل   اا شاخص پااه را براي بخش

 1١٣تاا   1١1به بند دااي شاماره   ) پيشرفته را به کارگيرد يريکرد  اندازه گامعين   رو يمعياردا

 (.رجوع شود

کرد پيشرفته تر مورد تاايد قارار گرفتاه  بادون تااياد مقاام      ابانکي که براي به کارگيري اک رو .10١

ص  دداد  ياما اگر نااظر تشاخ  . تر بازگشت کند کرد سادهانظارتي اجازه نخوادد داشت به اک رو

عات  در  يکارد ن ان روات استفاده از ايصال  يگر داراا  پيشرفته  دبانک استفاده کننده از   رو

تواند  بانک را ملزم کند تا زمان کعب شارااط مشاخص شاده  باه ااک رو        ياان صورت م

 .تري براي برخي اا تمام ،مليات خود بازگشت کند ساده

 کرد شاخص پايهيرو .5

از متوساط  ( α)معاادل درصاد ثاابتي    گيرند  بااد  کرد شاخص پااه را به کار ميادااي که رو بانک .109

زماني کاه   . درآمد ناخالص مث ت ساتنه سه سال گذشته  براي راعک ،ملياتي سرمااه نگه دارند

متوسط درآمد ناخالص را محاس ه مي کنيم  براي در سال که خالص درآمد ساتنه منفي ااا صافر   

واند به صورت زار بياان  ت سرمااه پوششي مي ٨0٣.است  بااد ارقام از صورت و مخرا  ذا شود

 : شود

                                                 
   
رویکرد شاخص پایه یاا رویکارد   )ناظران صحت کلی سرمایه پوششی ریسک عملیاتی حاصل از به کارگیری رویکردهای سه گانه توسط بانک  - 

در صورت عدم صحت، اقدام نظاارتی مناسا    با طرف های همکار بانک را بررسی کرده و در رابطه  به ویژه( استاندارد یا رویکرد اندازه گیری پیشرفته
 .دادد نمورد نظر قرار خواه ( Pillar 2)رکن دوبر اساس 

   
بانک را از بین ببرد، ناظران اقدام نظارتی مناس  تحت رکن دو را مورد نظر قرار خواهند   اگر درآمد ناخالص منفی، سرمایه پوششی رکن یک - 
 .داد
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KBIA =کرد شاخص پااه؛اسرمااه پوششي تحت رو 

GI =درآمد ناخالص ساتنه  زماني که مث ت است  در طول سه سال گذشته؛ 

N =درآمد ناخالص مث ت بوده است؛ که در سه سال گذشته ايتعداد سالها   

α( = است که توسط کميته بال با توجه به سطح وسعت سرمااه مورد نياز صنعت به سطح   ٪٨٣برابر با

 (.وسعت شاخص صنعت تعيين مي شود

 ٨01.شود تعراف مي يره بهره ايدرآمد ناخالص به ،نوان درآمد خالص بهره بعالوه خالص درآمد  غ .1٣1

ر در ناوع ذخااار   بااد ق ل از کع( ٨: داي زار براي اان شاخص در نظر گرفته شده است  وا گي

داي ،ملياتي باشاد از جملاه    ق ل از کعر دزانه( 1  (ره بهره پرداخت نشدهيبراي مثال ذخ)باشد 

افتاه از  اداي تحقق  زاان/ سوددا( ٣ ٨01به ،رضه کنندگان خدمات برون سپاري يکارمزد پرداخت

اقالم متفرقه و درآمد  اصل از بيمه نياز  ( 0و   ٨0١.فرو  اوراق بهادار در دفتر بانکي لحاظ نشود

 .لحاظ نشود

کرد شااخص  ابه ،نوان نقطه شروع براي محاس ه سرمااه  ديچ معيار خاصي براي به کارگيري رو .1٣٨

کرد  باه  ادا با استفاده از اان رو با اان  ال بانک. پااه مطرح شده در اان سند تعيين نشده است

صاحيح باراي مادارات و     يه داا اا رو"تحت ،نوان  111٣فوراه تطابق با ردنمود کميته بال در 

 .شوند   تشواق مي"نظارت راعک ،ملياتي

 512 543کرد استاندارديرو  .0

                                                 
 . یا استانداردهای حسابداری ملی تعریف شده است/همچنانکه توسط ناظران ملی و -    
بانک باید در تعریف درآمد ناخالص  ارائه خدمتدر مقابل کارمزدهای پرداختی به خدمات برون سپاری شده، کارمزدهای دریافتی حاصل از  -    

 .لحاظ شود
که اساسا اقالم  "برای فروش آماده "و  "نگهداشت تا سررسید "بندی شده تحت عنوان   از اوراق بهادار گروه تحقق یافتههای   زیان/ سودها -    

 .شوند درآمد ناخالص لحاظ نمینیز در تعریف ( برای مثال تحت استاندارهای حسابداری معین )دهند دفتر بانکی را تشکیل می
   
 عملریسک برای انجام این حساس تر به و استاندارد  را زمانی که اطالعات کالیبراسیون رویکرد های شاخص پایه کمیته بال در نظر دارد که  - 

ر کالیبراسیون کلی بخش سرمایه پوششای  به منظور تاثیر گذاری قابل توجه ب انجام این کالیبراسیون مجدد .قرار دهد بازبینیدر دسترس است را مورد 

 .رکن یک نمی باشدعملیاتی  مربوط به ریسک 
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: شاود کاه ، ارتناد از    يم ما يداي بانک به دشت رشته فعاليت تقع کرد استاندارد فعاليتادر رو .1٣1

بانکاداري تجااري    ( خدمات بانکي ،مومي)تامين مالي شرکتي  بازرگاني و فرو  بانکداري خرد

اان رشته داي فعاليت باه  . پرداخت و تعواه  خدمات نمااندگي  مدارات دارااي و کارگزاري خرد

 .تعراف شده است ١تفصيل در پيوست شماره 

اس يا نده براي مقااي است که به ،نوان نما   شاخص گعتردهدر در رشته فعاليت  درآمد ناخالص .1٣٣

جه مقياس ا تمالي راعک ،مليااتي مناابع در   يشود و در نت ،مليات آن رشته فعاليت محعوب مي

سرمااه پوششي براي در رشته فعاليت از  اصل ضرب . عک در رشته فعاليت نيز استامعرض ر

بتاا باه   . شاود  رشته فعاليت محاس ه ماي  مشخص شده براي آن( بتاي)درآمد ناخالص در ضراب

نده براي ارت اط تجربه زاان ناشي از راعک ،ملياتي براي رشاته فعاليات مفاروض و    ا،نوان نما

                                                                                                                                        
   
مشروط به ، استفاده کند  استاندارد جایگزینیکرد رواز ،  اجازه دهد بانک می تواند ؛ ناظر  بنا به صالحدید نظارتیرواکرد استاندارد جااگزان - 

. فاراهم مای کناد    هاا  برای اجتناب از محاسبه مضااعف ریساک   این که بانک قادر باشد ناظر را متقاعد کند که ررویکرد جایگزین مبنای بهتری مثال 
انتظاار نمای   . دد، آن بانک مجاز نیست بدون مجوز ناظر به استفاده از روش استاندارد بازگشت کنا رهنگامی که بانک اجازه استفاده از روش فوق را دا

سرمایه پوششای ریساک عملیااتی تحات     / روش. استاندارد جایگزین را به کارگیرند یکرددر بازارهای عمده ، روبا پرتفوی متنوع های بزرگ  بانکرود 
بارای ایان   (. انکداری خارد بانکداری تجاری و ب)شود، بجز برای دو رشته فعالیت  استاندارد در نظر گرفته می یکرداستاندارد جایگزین همانند رو یکردرو

جایگزین درآماد ناخاالص    ،شاخص منابع در معرض ریسک به عنوان  m -ضرب شده در ضری  ثابت -پرداخت ها  رشته های فعالیت، وام ها و پیش
یکارد  ک عملیااتی در رو سارمایه پوششای ریسا   . استاندارد تفاوتی نادارد یکرد شوند، بتاها نیز برای رشته های فعالیت بانکداری خرد و تجاری با رو می

 :تواند به صورت زیر بیان شود می( با همان فرمول پایه برای بانکداری تجاری ) استاندارد جایگزین برای بانکداری خرد
KRB = βRB x m x LARB 

 :جايي که

KRB  ؛است( خدمات بانکي عمومي)،سرمايه پوششي براي رشته فعاليت بانکداري خرد 

βRB-  ، است؛( خدمات بانکي عمومي)بانکداري خرد بتاي رشته فعاليت 

 LARB ، طور متوسط درطول سه سال  ، به(ها ذخيرهقبل از کسر  موزون نشده به ريسک و)خرد  هاي و وام پيش پرداخت ها مانده کل

  .گذشته است

m    است  0/035برابر با. 
 های اعتباری زیر ها در پرتفوی فعالیت بانکداری خرد شامل کل میزان برداشتها در رشته  ها و پبش پرداخت برای روبکرد استاندارد جایگزین، کل وام

برای بانکداری  .خرد خریداری شده اسناد دریافتنیشود و  خرده فروشی، موسسات کوچک و متوسط که به عنوان خرده فروش با آنها رفتار می:  است
موسسات دهی ویژه ، شرکت، دولت، بانک، وام: زیر استپرتفوی های اعتباری ها شامل میزان برداشت ها در  پرداخت ها و پیش تجاری، کل وام

در دفتر بانکی  موجودارزش دفتری اوراق بهادار  . شرکتی خریداری شده اسناد دریافتنیشود و  کوچک و متوسط که به عنوان شرکت با آنها رفتار می
 .باید لحاظ شود نیز

به طاور مشاابه   . کنند تجمیع، بانکداری تجاری و خرد را  ٪1 توانند با استفاده از بتای  در صورت تمایل میها  تحت روبکرد استاندارد جایگزین، بانک
کل درآمد ناخالص بارای ایان    ٪  توانند با استفاده از بتای  هایی که قادر به تفکیک درآمد ناخالص خود به سایر شش رشته فعالیت نیستند، می بانک

 . شود رفتار  1 درآمد ناخالص منفی نیز مطابق با بند شماره با نظر به این که در مورد  ؛جمع کنندشش رشته فعالیت را  با هم 
استاندارد، کل سرمایه پوششی برای رویکرد استاندارد جایگزین به صورت جمع ساده سرمایه های پوششی نظاارتی هار هشات رشاته      یکردهمانند رو

 .شود  فعالیت محاسبه می
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تزم باه ذکار   . شاود  سطح کل درآمد ناخالص آن رشته فعاليت  در سطح صنعت به کارگرفته ماي 

وسعاه و ناه کال موسعاه     در رشته فعاليات م  ياست که در رو  استاندارد درآمد ناخالص برا

مالي شرکتي  شااخص درآماد ناخاالص  اصال از      که در تامين ين معناشود  به ا گيري مي اندازه

 .رشته فعاليت تامين مالي شرکتي است

ن سه ساله جمع ساده سرمااه پوششي نظاارتي دار رشاته    يانگيق ماکل سرمااه پوششي از طر .1٣0

ناشاي از  )داي پوششاي منفاي   وض  سرمااهدر در سال مفر. شود فعاليت دردر سال محاس ه مي

تواند با سرمااه پوششي مث ت در ساار رشاته دااي    در در رشته فعاليت مي( درآمد ناخالص منفي

 .٨٣٨فعاليت  بدون ديچ محدوداتي ج ران شود

داي فعاليات در ااک ساال مفاروض منفاي اسات         اما جااي که کل سرمااه پوششي تمام رشته

تواند باه صاورت    کل سرمااه پوششي مي. ٨٣1سال صفر خوادد بود بنابراان صورت کعر براي آن

 .زار بيان شود

 

 
 

KTSA= کرد استاندارد ؛اسرمااه پوششي تحت رو 

GI1-8=   درآمد ناخالص ساتنه در در سال مفروض  دمچنان که دربات در رو  شاخص پااه براي در

 دشت رشته فعاليت تعراف شد؛

β1-8  = توسط کميته بال  که سطح سرمااه تزم را به سطح درآمد ناخالص براي در درصد ثابت تعيين شده

 کند؛ ياک از دشت رشته فعاليت مرت ط م

 

 

                                                 
   
 .اعمال کنند درآمد ناخالص منفی  ی در خصوصتر محافظه کارانه ترتیباتد ملی، ناظران می توانند بنا به صالحدی - 
، ناظران اقدام نظارتی کاهش دهداستاندارد را یکرد بانک، تحت رو  مد ناخالص منفی، سرمایه پوششی رکن ٱهمانند روش شاخص پایه، اگر در -  1 

 .را مورد نظر قرار خواهندداد 2رکن  مناس  تحت
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 :ر بتا به شرح زار استاات مقاديجزئ 

 ضراب بتا رشته داي فعاليت

 ٪٨١ (β1)مالي شرکتي تامين

 ٪٨١ (β2)بازرگاني و فرو  

 ٨1٪ (β3)خدمات بانکي ،مومي اا بانکداري خرد

 ٪٨٣ (β4)بانکداري تجاري

 ٪٨١ (β5)پرداخت و تعواه

 ٪٨٣ (β6)خدمات نمااندگي

 ٨1٪ (β7)مدارات دارااي

 ٨1٪ (β8)کارگزاري خرد

 

 (AMA)پيشرفته يريکردهاي اندازه گيرو .9

پيشرفته  سرمااه الزامي نظارتي برابر است با  راعک محاس ه  شاده   يريکرد اندازه گاتحت رو .1٣٣

گيري راعک ،ملياتي بانک با استفاده از معياار کماي و کيفاي باراي      اندازه يتوسط سيعتم داخل

 .ه نظارتي استاکرد فوق مشروط به تاايد ااستفاده از رو. کرد فوق که در زار بحث شدهارو

ت نااظر کشاور   اا زبان و  مايه ناظران مادايشرفته با اخذ تايپ يريکرد اندزه گارنده روابانک پذ .1٣1

ن يفعاال در ساطح با    يفر، يوا ددا ياز برايمورد ن يه نظارتان سرماييتع يتواند برا يمت وع م

 ين ساند ما  اک اات بوده اما مشمول بخش يعه با کل گروه بانکي کم ادماخود که در مقا يالملل

ت ناظران مربوط امشروط به جلب رضا يه نظارتادايتا. کندص استفاده يزم تخصيباشند  از مکان

قابال   يمناسب بوده و باا شاوادد تجربا    يفر، يوا ددا يص برايزم تخصين که مکانابر ا يم ن

 معوول انجاام ارزااابي و کنتارل     يره  و مدارات ارشد در وا د فر،اديات مد.  باشد ياث ات م

بابات   يااافتن از کفااات سارمااه وا اد فر،ا     و اطميناان   يداي ،ملياتي وا دداي فر، راعک

 . داي فوق است راعک
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 ن معاتدل مناافع  ي  لحااظ تخما  119(D)مشروط باه تااياد نظاارتي ماذکور  در بناد شاماره        .1٣1

به در  ال در ااک  . بانکي  ا،مال شود يتواند در سطح گروه اا سطح وا د فر،   مييمتنوع ساز

داي الزاماي را باه    از وا دداي تابعه بانکي که ناظران ميزبان  مشخص کنند که آنها بااد سرمااه

را در  يتوانناد مناافع متناوع سااز     نماي ( به بخش اول مراجعاه شاود  )طور معتقل محاس ه کنند

به ،نوان مثال وا د تابعاه باانکي    )پيشرفته خودشان  لحاظ کنند  يريکرد اندازه گامحاس ات رو

 -،ملياات خاود    يت است   وا د تابعه بانکي مناافع متناوع سااز   يفعال بين المللي که  ائز ادم

  يتواند منافع متنوع سااز  تواند لحاظ کند اما نمي را مي -،مليات ناشي از سطح زار مجمو،ه خود

 (.وا د مادر را لحاظ کند

تخصيصي  عاس به راعک و اان کاه تاا چاه انادازه رو      داي  با توجه به سطح توسعه رو  .1٣١

تخصيصي منعکس کننده سطح راعک ،مليااتي در موسعاات و در مياان گاروه باانکي اسات        

نااظران باانکي انتظاار دارناد     . متناسب بودن رو  تخصيصي مورد بررسي قرار خواداد گرفات  

يرند  بدون در نظر گرفتن تاايد گ پيشرفته را به کارمي يرياندازه گ يکرددااداي بانکي که رو گروه

راعک ،ملياتي  به   ينده دااداي تخصيصي فوق بر اساس درآمد ناخالص اا ساار نما اوليه رو 

 . داي تخصيصي  عاس تر به راعک ،ملياتي ادامه ددند داي خود براي توسعه رو  کوشش

پيشرفته را پذارفته اند  ملزم خوادند بود  باا اساتفاده از ااان     يريکرد اندازه گادااي که رو بانک .1٣9

در بناد   ٨9١١کرد  سرمااه الزامي خود را محاس ه کنند  دمانند آن چه که در توافقنامه ساال  ارو

 .مشخص شده است  01شماره 

C. ط شدنيواجد شرا يار هايمع 

 519کرد استاندارديرو .5

کرد استاندارد   بااد نظر ناظر خود را  داقل در موارد ابانک براي واجد شرااط بودن استفاده از رو  .111

 :زار تامين کند 

                                                 
   
برای اجرای آن  واجد شرایط شدن مناس معیارهای استاندارد جایگزین  را به کارگیرند، باید در مورد  دها رویکر دهند بانک ناظرانی که اجازه می - 
 .گیری کنند ، تصمیم همین بخش 6  و     لحاظ شده در  بندهای شماره  هایمعیاربا نظر به مناس  نبودن ، یکردرو
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  مشارکت ديات مداره و مدار ارشد بانک به نحو مقتضي و فعاتنه در امر نظارت بر

 چارچوب مدارات راعک ،ملياتي ؛ 

  ح و به صورت يصح ايک سيعتم مدارات راعک ،ملياتي که به لحاظ محتوااوجود

 ود؛ش جامع نيز اجرا 

 کرد فوق در رشته داي فعاليت اصلي  دمچنين اداشتن منابع کافي براي به کارگيري رو

 .يکنترل و  عابرس يبرا يمنابع کاف

کرد استاندارد براي تعيين سرمااه نظارتي مورد استفاده قرارگيرد  ناظران  اق  اپيش از اانکه رو .11٨

  .کرد فوق را دارنداد بر ا،مال  اک دوره پااش اوليه رويتاک

معاتندي   ياردايخاصي را ترتيب ددد و مع يکرد استاندارد   خط مشابانک بااد در چارچوب رو  .111

کرد اساتاندارد  اخود  با چارچوب رو يداي فعاليت جار ت و رشتهيق درآمد ناخالص فعاليبراي تط 

دااي فعاليات    داي جداد اا تغييار رشاته   داي فعاليت رشته يد براافوق با ياردايمع. داشته باشد

ق رشته داي فعاليت در پيوست ياصول تط . بانک به نحو مقتضي مورد بررسي و تعدال قرارگيرند

 .لحاظ شده است  ١شماره 

داي فعال بين المللي تماال به استفاده از رو  اساتاندارد دارناد     ن که برخي از بانکابا نظر به ا .11٣

. داي مدارات راعک ،مليااتي مناسا ي داشاته باشاند     دا سيعتم هم است که اان بانکبعيار م

 يلا يگيرد بااد معياردااي تکم  کرد استاندارد را به کارمياالمللي که رو بنابراان اک بانک فعال بين

 :٨٣0زار را برآورده کند

a )راي داي شفاا مشخص شاده با   بانک بااد اک سيعتم مدارات راعک ،ملياتي با معووليت

مدارات راعک ،ملياتي معاوول تعياين راد ردداااي باراي     . مدارات راعک داشته باشد

دااي   دا و روااه  کنترل راعک ،ملياتي  تدوان سياست/ شناسااي  ارزاابي  پااش و کادش

اجرااي در خصوص کنترل و مدارات راعک ،ملياتي در سطح بانک  طرا ي و اجراي رو  

 .ددي راعک ،ملياتي است را ي و اجراي سيعتم گزار ارزاابي راعک ،ملياتي بانک و ط

b )بانک  ااک باناک باااد اطال،اات      يارزاابي راعک ،مليات يبه ،نوان بخشي از سيعتم داخل

ت بر عب رشته فعاليت را به صورت نظام يداي با ادم مربوط به راعک ،ملياتي شامل زاان

                                                 
   
 .اما در صورت صالحدید ملی می تواند الزام آور شود, ها توصیه می شود ها ، این قبیل معیار برای سایر بانک - 
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رون فرااندداي مادارات راعاک   راعک ،ملياتي بااد د ياباسيعتم ارز. گيري کند مند پي

ر فرااند کنتارل و  اک ناپذيخروجي سيعتم ارزاابي راعک بااد بخش تفک. بانک ادغام شود

ددي  براي مثال  اان اطال،ات بااد درگزار . پااش  مشخصات راعک ،ملياتي بانک باشد

ک بانا . را اافا کند يددي به مدارات و تجزاه و تحليل راعک نقش ،مده ا راعک  گزار 

ااجاد انگيزه به منظور به ود مدارات راعاک ،مليااتي در ساطح کال      يداي برا بااد رو 

 .بانک   داشته باشد

c ) ددي منظمي در مورد منابع در معرض راعک ،ملياتي وجاود داشاته باشاد  از آن     بااد گزار

ت به مدارات وا د کعب و کاار  مادارات ارشاد و    يداي ،ملياتي با ادم جمله گزار  زاان

دااي مادارات     بانک بااد براساس اطال،اات کعاب شاده از گازار     . ديات مداره است

 . داي اجرااي براي انجام اقدام مناسب داشته باشد رواه

d )باناک باااد باه    . شده باشد يسيعتم مدارات راعک ،ملياتي بانک بااد به خوبي معتندساز

مرباوط   يداي داخل دا و رواه دا  کنترل ين از انط اق با مجمو،ه مدون خط مشمنظور اطمينا

د شامل خط امعتقر داشته باشد که با ايه اجرااک روابه سيعتم مدارات راعک ،ملياتي  

 .ات در خصوص موضو،ات غيرمنط ق باشدي يبراي ترت ايدا يمش

e )بااد مشمول بررسي معتقل منظم  داي مدارات راعک ،ملياتي بانک و سيعتم ارزاابي فرااند

داي وا ادداي کعاب و کاار و     دا بااد شامل بررسي فعاليت اان بررسي. د ا،ت ار باشدايو تا

 .کارکرد مدارات راعک ،ملياتي باشد

f ) باااد مشامول   ( د ا،ت اار داخلاي  ايا شامل فرااندداي تا)سيعتم ارزاابي راعک ،ملياتي بانک

 .اا ناظران باشد/ وبررسي منظم توسط  عابرسان معتقل 

 پيشرفته يرياندازه گ يکردهايرو .0

i) استانداادها  عمومي 

کرد فوق  بانک بااد نظر ناظر خود را  اداقل در  ابه منظور واجد شرااط بودن براي به کارگيري رو .110

 :موارد زار تامين کند
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  مشارکت ديات مداره و مدار ارشد بانک به نحو مقتضي و فعاتنه در امر نظارت بر

 چارچوب مدارات راعک ،ملياتي ؛ 

  ح و به صورت يصح ايک سيعتم مدارات راعک ،ملياتي که به لحاظ محتوااوجود

 شود؛ جامع نيز اجرا 

 صلي  دمچنين کرد فوق در رشته داي فعاليت ااداشتن منابع کافي براي به کارگيري رو

 .يکنترل و  عابرس يبرا يمنابع کاف

 

. کرد فوق براي ادداا نظارتي  مشروط به اک دوره پااش اوليه توسط ناظر استابه کارگيري رو .11٣

کرد به کارگرفتاه شاده   ان کند روييناظر  فرادم خوادد کرد که تع ين امکان را براادوره مذکور ا

شود  سيعتم سنجش داخلي  که در زار بحث مي اندمچن. ا نهاتوسط بانک مناسب و معت ر دعت 

بانک بااد به طور معقول  بر اساس استفاده ترکي ي از اطال،ات داخلي و خارجي مرت ط باا زااان    

کنتارل داخلاي  بتواناد     يتجزاه و تحليل سناراو و محيط کعب و کار مختص دار باناک و اجازا   

ک دمچناين باااد قاادر باه  مااات از      سيعتم سنجش بان. داي غيرمنتظره را تخمين بزند زاان

داي فعاليت باشد  به طاوري کاه     ه اقتصادي براي راعک ،ملياتي در تمام رشتهاتخصيص سرما

 .براي به ود مدارات راعک ،ملياتي در در رشته فعاليت  ااجاد انگيزه کند

ii)  استانداادها  کيفي 

اي تخصايص سارمااه باه    اک بانک پيش از اانکه مجاز به بکارگيري رو  سنجش پيشرفته بر .111

 .منظور مدارات راعک ،ملياتي باشد  بااد استاندارداي کيفي زار را برآورده کند

کاه معاوول    يبانک بااد وا د معتقل براي مدارات راعک ،ملياتي داشاته باشاد  وا اد    (الف

وا د فوق معاوول تادوان خاط    . طرا ي و اجراي چارچوب مدارات راعک ،ملياتي است

 يو اجارا  يطرا : داي اجرااي در رابطه با کنترل و مدارات راعک ،ملياتي دا و رواه  يمش

کاردن  سانجش     و ااجاد راد ردداي براي مشاخص  ياتيعک ،ملار يعتم گزار  گريس

 .    کنترل راعک ،ملياتي است/ پااش و کادش
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رات راعک سيعتم داخلي سنجش راعک ،ملياتي بانک بااد به دقت درون فرااندداي مدا (ب

داي اان سيعتم بااد بخش جدااي ناپذار فرااناد   خروجي. روزانه بانک گنجانده شده باشد

براي مثال اان اطال،ات باااد نقاش   . پااش و کنترل مشخصات راعک ،ملياتي بانک باشد

ددي به مدارات  تخصيص سرمااه داخلي و تجزاه و  مهمي در گزار  ددي راعک  گزار 

دااي در مورد تخصيص سرمااه راعک ،ملياتي  بانک بااد رو . شدتحليل راعک داشته با

دااي براي ااجاد انگيازه باه منظاور به اود مادارات       داي فعاليت ،مده و رو  رشته يبرا

 .راعک ،ملياتي در تمام سطح بنگاه داشته باشد

ر ره داددي منظمي به مدارات وا د کعب و کار  مدارات ارشد و به دياات ماد   بااد گزار  (ا

بانک بااد با توجه به . مورد تجربه زاان و منابع درمعرض راعک ،ملياتي وجود داشته باشد

 .دااي براي انجام اقدامات مقتضي داشته باشد اطال،ات موجود در گزار  مدارات   رواه

باناک  باااد باه منظاور     . سيعتم مدارات راعک ،ملياتي بانک بااد به خوبي معتند باشد (د

دااي   دا و روااه  داي داخلي بانک و کنترل تطابق ،مليات خود با مجمو،ه سياستاطمينان از 

دا باراي  ال معاائل غيار       يمربوط به سيعتم مدارات راعک ،ملياتي که شامل خط مش

 .منط ق است  اک رواه ثابت اجرااي نيز براي مدارات راعک ،ملياتي داشته باشد

داي سانجش و   اي منظمي در خصوص سيعتمد اا داخلي بااد بررسي/  عابرسان معتقل و (ذ

دااي   داا باااد شاامل فعاليات     اان بررسي. فرااندداي مدارات راعک ،ملياتي انجام ددند

 .وا دداي کعب و کار و و ا د مدارات راعک ،ملياتي باشد

ااا مقاماات   / ا،ت ارسنجي سيعتم سنجش راعک ،ملياتي توساط  عابرساان معاتقل و    (ر

 :زار باشدنظارتي بااد شامل موارد 

 کنند  تاايد اان موضوع که فرااندداي ا،ت ارسنجي داخلي به طرز رضاات بخشي ،مل مي

 ا نه وا

 اطال،ات و فرااندداي مربوط به سيعتم سنجش راعک  شافاا    اطمينان از اانکه جراان

به وا ه  عابرسان و مقامات نظارتي بااد در در جاااي کاه تزم    . و قابل دسترس دعتند

داي مناس ي به آساني به پارامتردا و مشخصات سيعتم سنجش راعاک   با رواهبدانند و 

 .داشته باشند يدسترس
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iii)  استانداادها  کمي 

 پيشرفته يريکرد اندازه گااستاندارد صحت رو

ع اا داي تحليلي راعک ،ملياتي  کميته بازل رواه ااا مفروضاات توز   با نظر به تداوم تکامل رو  .111

مورد استفاده براي توليد شاخص راعاک ،مليااتي باراي سارمااه نظاارتي را مشاخص        يآمار

با اان  ال اک بانک بااد نشان ددد که رو  تحليلي و مادارات راعاک ،مليااتي آن    . کند نمي

به در  ال در . شود ع مياداي شداد واقع در دن اله توز رنده رخداد زاانيبانک به طور بالقوه دربرگ

نک به کارگيرد  بااد نشان ددد که شاخص راعک ،ملياتي آن بانک در قيااس باا   روشي را که با

اعني در مقااعه با اک دوره اک سااله و باا   ) رو  م تني بر رت ه داخلي در مورد راعک ا،ت اري

 .     از استاندارد صحت برخوردار است(درصد 99/ 9فاصله اطمينان 

پيشارفته  در ااجااد و توساعه      يريا کرد اندازه گاوکند که استاندارد صحت ر د ميايکميته بال تا .11١

اماا در  . کند دا فرادم  سيعتم مدارات و سنجش راعک ،ملياتي  انعطاا قابل توجهي براي بانک

معاتقل    يي ا،ت ار سنج دا جاد مدل راعک ،ملياتي و مدلادا براي ا دا  بانک توسعه اان سيعتم

کرد  کميته بال اقادامات  ارو يق ل اجرا. داشته باشندداي دقيقي  کرد  رواهابااد ق ل از اجراي رو

داي ،ملياتي بالقوه را  داي سازگار و معت ر در خصوص زاان در  ال تکامل صنعت در مورد تخمين

دااي   دا و اطال،ات ان اشته شده و سطح سارمااه  کميته دمچنين داده.مورد بررسي قرارخوادد داد

خوادد کارد  در صاورت    پيشرفته را بررسي  يريدازه گکرد اناالزامي تخميمن زده شده توسط رو

 .تواند پيشنهادات خود را اصالح کند مقتضي نيز کميته مي

       يليتفص يمعياردا

راعک  يداخل يبه کارگرفته شده براي سنجه دا ياي از استانداردداي کم در اان بخش مجمو،ه .119

 .ح داده ميشود،ملياتي به منظور محاس ه  داقل سرمااه پوششي نظارتي شر

a )گيري راعک ،ملياتي داخلي بااد با  وزه راعک ،ملياتي مشخص شده توساط   در سيعتم اندازه

 .سازگار باشد 9ان مشخص شده در پيوست شماره او انواع رخداد ز 100کميته در بند شماره 

b )  ناظران بانک را ملزم خوادند کرد که سرمااه الزامي نظارتي را دمانند مجموع زاان مورد انتظاار و

زاان غير منتظره محاس ه کنند  مگر اانکه بانک بتواند نشان ددد در ،مليات کعب و کار داخلي به 
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به منظور محاس ه به اان معني که . اندازه کافي زاان مورد انتظار را تحت کنترل و ا اطه خود دارد

داي غيرمنتظره  بانک براي جلاب رضااات     داقل سرمااه نظارتي مورد نياز صرفا بر اساس زاان

د بتواند نشان ددد    زاان ماورد انتظاار ناشاي از من اع در معارض راعاک را       اناظر ملي خود با

 . گيري و لحاظ کرده است اندازه

c )داي ،مده راعاک   ه کافي جزء نگر  باشد تا  محرکگيري راعک بانک بااد به انداز سيعتم اندازه

 .ن زاان را متاثر مي کند   تحت کنترل آوردي،ملياتي که شکل دن اله داي تابع تخم

d )  مختلاف راعاک    يبه منظور محاس ه  داقل سرمااه الزامي نظارتي  تزم است براي تخماين داا

داا ااا    ند مجاز باشاد دم عاتگي  توا به در  ال بانک مي. ،ملياتي سنجه داي راعک اضافه شود

دااي راعاک    داي راعک ،ملياتي در تماامي تخماين   روابط تعيين شده داخلي در خصوص زاان

ن که بانک بتواند براي رضااات نااظر ملاي    اددد  مشروط به ا ،ملياتي منفرد را مورد استفاده قرار

ک اا عتم به صورت کند  سي دا به درستي ،مل مي نشان ددد سيعتم بانک براي تعيين دم عتگي

داي دم عتگي را به  در خصوص در اک از تخمين  پارچه به کارگرفته شده و در گونه ،دم قطعيت

دااي کماي و کيفاي     بانک بااد با استفاده از رو (. به وا ه در دوره زماني بحران) عاب مي آورد

 .د کندايفرضيات دم عتگي خود را تا يمناسب  درست

e )، ملياتي براي رسيدن به استاندارد سالمت نظارتي کاه در ااان بخاش    درسيعتم ارزاابي راعک

ااان ،ناصار شاامل اساتفاده از     . خاص باشد يديکل يدا ي گاو يد داراامشخص شده است  با

داي خارجي مرت ط  تجزاه و تحليل سناراو و ،واملي است که منعکس کننده  داي داخلي  داده داده

 .کار است سيعتم داي کنترل داخلي و محيط کعب و

f )راعک ،ملياتي خود براي وزن دادن به اان ،ناصر اساسي تزم  يريبانک در تمام سيعتم اندازه گ

براي مثال در اانجاا ممکان   . است اک رو  شفاا  معتند  قابل ا،تماد و قابل تاايد داشته باشد

بار   يم تنا  ،مادتا  يدرصد 9/99دا با فاصله اطمينان  است مواردي وجود داشته باشد که تخمين

ان اا تاابع توزااع ا تماال ز    يفعاليت داي دارا  رشته يداي رخداد زاان داخلي و خارجي برا داده

در اان موارد  تجزاه و تحليل . داي مشادد شده   قابل ا،تماد ن اشد دن اله پهن و تعداد اندک زاان

سيعتم سانجش   تواند نقش تعيين کننده تري در سناراو و ،وامل کنترل و محيط کعب و کار مي

تاري در   کنناده  تواناد نقاش تعياين    يرخداد زاان ،ملياتي م يدا  بر ،کس داده. فا کنداراعک ا



 5931هايمديريتکلمقررات،مجوزهايبانکيومبارزهباپولشوييسالبخشنامه

 

212 

دااي با فاصله اطمينان   داشته باشد که تخمين يداي فعاليت راعک براي رشته يريسيعتم اندازه گ

کرد  بانک اموارد  رودر دمه . دا  قابل ا،تماد به نظر برسد ن دادهابر ا ي،مدتا م تن يدرصد 9/99

بااد از نظر داخلي ساازگار باشاد و از محاسا ه مضاا،ف      در تعيين وزن چهار ،نصر اساسي فوق 

داي کيفي اا ابزارداي کادش راعک مشخص شده در ساار ،ناصر چاارچوب خاودداري    ارزاابي

 .شود

 داي داخلي   داده

. کنناد  ياباا زاان داخلي را رد يدا  دا بااد بر اساس معيار مشخص شده در اان بخش  داده   بانک .111

نياز ضروري براي ااجاد و سازمانددي اک سيعتم قابال   رخداد زاان داخلي  پيش يداددا يابارد

ان يا جااد ارت ااط  م  ازااان داخلاي باراي ا    يداا    داده. راعک ،ملياتي است يريا،تماد اندازه گ

تواند به طرق مختلاف     يامر ماان . ان واقعي بانک   ياتي استاداي راعک با تجربه  ز تخمين

داي تجربي راعاک   داي زاان داخلي به ،نوان پااه و م نااي براي تخمين از جمله استفاده از داده

راعاک ااا    يريداي سيعتم اندازه گ دا و خروجي  اا به ،نوان وسيله اي براي ا،ت ارسنجي ورودي

 .کنترلي  محقق شود بين تجربه زاان  مدارات راعک و تصميمات  جاد رابطهابراي ا

دااي جااري    شوند که به وضوح به فعاليات  ين محعوب مازاان داخلي مرت ط تر يزماني داددا .11٨

ه اا د روابنابراان بانک با. وند داده شونديداي مدارات راعک پ و رواه يبانک  فرااندداي فن آور

تاراخي زاان   از جملاه   يمرت ط بودن داده دا ي گااستمرار و يابادر خصوص ارز يمعتند يدا

تواناد اساتفاده    يکه م ياا ساار تعداالت ياس بنديدااي که  قضاوت   اکم است  مق در موقعيت

 .مات   داشته باشديل تصمين ق ان شخص مجاز به اتخاذ اييه دا و تعان رواشود  دامنه ا،مال ا

گيارد    ستفاده قرار ميراعک ،ملياتي که براي محاس ه سرمااه نظارتي مورد ا يسنجه داي داخل .111

ن داده اا ک دوره  داقل پنج ساله باشد  خواه اادر  يان داخلاز يبر مشاددات داده دا يبااد م تن

در . رديآن مورد استفاده قرار گ يا ا،ت ار سنجاان ان سنجه زييتع يما برايمعتق يان داخلاز يدا

 يکناد  داده داا   پيشرفته  رکت ماي  يريکرد اندازه گاکه بانک ابتدا  به سمت ا،مال رو يموارد

 01اان شاامل محاسا ات ماوازي در بناد  شاماره      )اک دوره سه ساله قابل ق ول است  يخاتار

 (.شود مي
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 -زاان داخلاي باناک باراي اداداا سارمااه نظاارتي       يآوري داده دا به منظور اانکه فرااند جمع .11٣

 :اي زار برخوردار باشدشرااط باشد  بااد از استاندارد واجد -محاس ه سرمااه نظارتي

 تااراخي درماورد زااان     يد نظارتي؛ اک بانک بااد قادر باشاد داده داا  ايند تااکمک کردن به فرا

داي شماره  بندي داي نظارتي سطح اک مربوطه   مشخص شده در پيوست داخلي خود را در گروه

ص يک بااد باراي تخصا  بان. ن داده دا را بنا به درخواست ناظران تهيه کنداق داده و ايتط  9و  ١

کارده   ي،يناي را معتندسااز   ياردايداي فعاليت مشخص خود و انواع رواداددا  مع زاان به رشته

گياري   دا در سيعتم اندازه بندي در مورد   د به کارگيري اان گروه يريبه در  ال تصميم گ. باشد

 . راعک ،ملياتي داخلي  به ،هد بانک گذاشته شده است 

 ان بانک بااد جامع باشاد  باه طاوري کاه تماام مناابع در معارض راعاک و         داخلي زا يداده دا

باناک  . ربط را در برگيرد يداي ذ سيعتم  داي جغرافيااي و زار  داي مهم در تمام موقعيت فعاليت

شده چه به صاورت   يدا اا منابع در معرض راعک معتثن بااد قادر به توجيه اان باشد که فعاليت

بانک بااد به منظور جماع  . اساسي روي برآوردداي راعک کل بانک نداردانفرادي اا جمعي تاثير 

باراي مثاال    -مناسب در ماورد زااان ناخاالص     يزاان  اک آستانه  داقل يداخل يداده دا يآور

ز در اک باناک در  يتواند از بانکي به بانک داگر و ن آستانه مناسب مي. داشته باشد -اورو ٨1111

داي خاص باااد تاا  اد     به در  ال آستانه. اا انواع رواداددا تغيير کند/ داي فعاليت و ميان رشته

 .داي دمگن  سازگار باشد داي استفاده شده توسط بانک با آستانه  ياداز

 داي ناخالص  بانک بااد اطال،اتي نيز در مورد تاراخ وقوع زاان   درکنار داده دا در مورد ميزان زاان

. آوري کناد  توصيفي در مورد ،لل اا محرکه وقاوع زااان جماع    دا و اطال،ات در گونه ج ران زاان

 .درمورد زاان نيز بااد متناسب با ميزان زاان ناخالص باشد يفيسطح جزئيات اطال،ات توص

 براي مثال بخاش  )زاان ناشي از اک رواداد در  وزه کاري متمرکز ين داد داييبانک بااد براي تع

باشاد و   يرنده بيش از اک رشته فعاليت ميت که در بر گياا ناشي از اک فعال( آوري اطال،ات فن

 .داشته باشد يمشخص يناشي از روادادداي مرت ط داگر در طول زمان  معياردا

 داي راعک ،ملياتي که مرت ط با راعک ا،ت اري دعتند و به طور تاراخي در بانک اطال،اتي  زاان

  تحات ااان   (داا  ور در مدارات وثيقهبراي مثال کوتادي و قص)اند بانک ث ت شده يعک ا،ت ارار

ي نظارتي  مانند راعک ا،ت اري با آنهاا رفتاار خواداد     چارچوب به منظور محاس ه  داقل سرمااه
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با اان وجاود  . ٨٣٣دا مشمول سرمااه پوششي راعک ،ملياتي نخوادند بود بنابراان اان زاان. شد

داي مهم راعک ،ملياتي منط ق  اندا بااد تمام زا راعک ،ملياتي  بانک يبه منظور مدارات داخل

دااي رخاداده    و اناواع زااان   100به شرح مندرا در بند شماره )،ملياتي با دامنه تعراف راعک 

. داي مرت ط با راعک ا،ت اري را مشخص کنند از جمله زاان(  9مشخص شده در پيوست شماره 

ور جداگاناه در باناک   داي مهم  راعک ا،ت اري مرت ط با راعک ،مليااتي باااد باه طا     اان زاان

تواند از اک بانک  دا مي ادميت اان زاان. گذاري شوند اطال،اتي راعک ،ملياتي داخل بانک نشانه

اا اناواع روااداددا متفااوت باشاد      / داي فعاليت و به بانک داگر و در اک بانک نيز در ميان رشته

کارگرفتاه توساط باناک دااي     بااد به مقدار زاادي سازگار با آستانه داي باه   آستانه داي ادميت

 .دمگن باشد

 داي راعک ،ملياتي که مرت ط باا   در اان چارچوب به منظور محاس ه  داقل سرمااه نظارتي  زاان

شود  بنابراان مشمول سرمااه پوششي  راعک بازار دعتند  مانند راعک ،ملياتي به آنها رفتار مي

 .راعک ،ملياتي خوادند بود

 داي خارجي        داده 

خاارجي مارت ط را ماورد اساتفاده      يراعک ،مليااتي باناک باااد داده داا     يريسيعتم اندازه گ .110

به وا ه زماني که دليلي بر اان ا،تقاد   ( صنعت يعيتجم ياا داده دا/ ،مومي و يداده دا)قرارددد

ن داد ه اا. ن  ال  بالقوه شداد استيبا تناوب کم و در ، يوجود دارد که بانک درمعرض زاان داا

خارجي بااد دربرگيرنده داده دا در مورد ميزان زاان واقعي  اطال،ات در مورد اندازه ،ملياات   يدا

دا اا ساار  کعب و کار در جااي که زاان رخداده است  اطال،ات در مورد ،لل و شرااط رخداد زاان

اااد از  باناک ب . کناد  دا کماک ماي   اطال،اتي باشد که به بررسي ارت اط رخداد زاان در ساار بانک

رناد و  يخارجي مورد استفاده قارار گ  يد داده دااکه با ايفرااند نظام مند براي تعيين موقعيت دا

بندي  تعداالت کيفاي  ااا اطاالع     براي مثال مقياس)ق داده دا يتلف يداي مورد استفاده برا رو  

ه داا در ماورد   اا شرااط و رو. برخوردار باشد( افتهارساني در مورد تجزاه و تحليل سناراو به ود 

                                                 
   
شود که ممکن است تنها براي ريسک عملياتي و ريسک اعتباري  هايي به کارگرفته مي ها از جمله بانک اين قاعده براي تمام بانک - 

 .بانک اطالعاتي طراحي کرده باشند ،خود
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خارجي بااد به طور مرتب مورد بازنگري قرارگيرد و معتند شاود و مشامول     ياستفاده از داده دا

 . اي معتقل باشد بررسي دوره

 تجزاه و تحليل سناراو

د از تجزااه و تحليال   اشوک آور  با  يدادداانع ت به رو يراب پذيزان آسيبانک براي ارزاابي م .11٣

اان رواکارد نيازمناد   .   استفاده کنديرونيب يبر نظرات کارشناسان دمراه با داده دا يسناراو م تن

 يداا  يابابه  ارز يدانش متخصصان مدارات راعک و مداران کعب و کار با تجربه براي دستاب

تواند پارامترداااي   داي متخصصان مي براي مثال بررسي. داي شداد قابل ق ول است معتدل زاان

،الوه بر اان تجزاه و تحليل ساناراو باااد   . ي مفروض زاان را مشخص و بيان شوداز توزاع آمار

راعاک   يريا براي ارزاابي اثر انحراا از فروض دم عتگي لحااظ شاده در چاارچوب انادازه گ    

داي ا تمالي ناشي از روادادداي متعدد دمزمان زاان راعک  ،ملياتي   به وا ه براي ارزاابي زاان

داا   ن دوره براي اطمينان از معتدل بودن اان ارزااابي اا يدر ط. ده قرارگيرد،ملياتي  مورد استفا

دا از طراق مقااعاه باا تجرباه زااان واقعاي   ماورد ارزااابي مجادد          تزم است که اان بررسي

 .قرارگرفته و ا،ت ارسنجي شوند

 ،وامل محيط کعب و کار و  کنترل داخلي 

اان داده دا واقعي اا بر اسااس سناراوساازي باشاد     زاان  خواه  يکارگيري داده دا افزون بر به .111

ط کعب و کار و کنترل يرو  بررسي راعک در سطح کل بانک  بااد در برگيرنده ،وامل اصلي مح

داي راعاک   اان ،وامل بررسي. تواند مشخصات راعک ،ملياتي را تغيير ددد داخلي باشد که مي

داي ،ملياتي و کنترلاي باناک را    کيفيت محيط تري ميکند و به شکل معتق بانک را آانده نگرتر مي

کناد و   سرمااه با ادداا مدارات راعک کماک ماي    منعکس  و به دم ترازي اا دمخواني بررسي

به منظور واجد . شوديبه ود و وخامت مشخصات راعک ،ملياتي بانک م يمنجر به تشخيص فور

ل در چارچوب ااا قالاب سانجش    شرااط بودن براي ادداا سرمااه نظارتي  استفاده از اان ،وام

 :ت استاندارداي زار باشداراعک بانک بااد با ر،ا

    د بار اسااس تجرباه و    اا دار راعک با ن ،وامل به ،نوان ،امل محرک معنياک از ااانتخاب در

،وامل فوق . قضاوت افراد متخصص در خصوص تحت تاثير قراردادن سطوح فعاليت  توجيه شود
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وجود داشته  ايآزما يان باشند  تا امکان راستي  قابل ب يداي کم شاخصصورت امکان به بااد در 

 .باشد

      عاسيت برآوردداي راعک بانک به تغييرات در ،وامل فاوق و وزن دااي مربوطاه ،وامال  تزم 

راعک بااد افزون بر در برداشتن تغييرات  يريچارچوب اندازه گ. است که به خوبي معتدل باشند

داي راعک  در برگيرنده افزااش دااي ا تماالي راعاک ناشاي از      نترلراعک ناشي از به ود ک

 .دا اا افزااش  جم کعب و کار باشد پيچيدگي بيشتر فعاليت

 ل ا،مال در نوع تعداالت نع ت باه  يراعک و در مورد  کاربرد آن از جمله دل يريچارچوب اندازه گ

در باناک و توساط نااظران    شود و مشمول بررسي معاتقل   يبرآوردداي تجربي  بااد معتندساز

 .باشد

 يزااان داخلاي  داده داا    يراعک بااد از طراق مقااعه با تجراه واقع يريج اندازه گافرااند و نتا 

 .  خارجي مربوطه و تعداالت انجام شده مناسب  تاايد شوند

iv) 196کاهش ايسک  

پيشرفته  بانک مجاز است تاثير کادش راعک از طراق بيمه را در  يرياندازه گ يکرددااتحت رو .111

ن  داقل الزامات سرمااه نظارتي  به رساميت  ييمورد استفاده در تع ياتيعک ،ملار يشاخص دا

درصد کل سرمااه پوششاي   11راعک بواسطه بيمه  محدود به   ياثر  کادش ايشناسا. بشناسد

 .پيشرفته مي باشد يريکرد اندازه گابراي راعک ،ملياتي محاس ه شده در  رو

 :راعک بواسطه بيمه  بعتگي به تطابق با معيارداي زار دارد يامکان انتفاع بانک از اثر  کادش .11١

 بيمه گر به لحاظ توانااي پرداخت مطال ات   داقل  رت ه A( اا معادل آن )باشد. 

 د آن يدااي که مانده تا سررسا  نامه  براي بيمه. د کمتر از اک سال باشدانامه ن ا د اوليه بيمهيسررس

د يدا کمتر از اک سال است  بانک بااد تعدال مناس ي را که منعکس کننده کادش مانده تا سررس

روز اا کمتر باشد   91د آنها يکه مانده تا سررس ايد و براي بيمه نامه داابيمه نامه است ا،مال نما

 . تعيين کند يدرصد ٨11تعدال کامل

                                                 
کمیته بال قصد دارد گفتگوهای خود با صنعت بانکداری در مورد استفاده از ابزارهای کاهش ریسک به منظورکاهش ریساک عملیااتی را اداماه     -  1 

  .بازنگری قرار دهدرد مورا ریسک عملیاتی کاهنده های های شناسایی  دهد و عندالزوم، بر مبنای تجارب حاصله، معیارها و محدودیت
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 د ابطال باشديروز ق ل از سررس 91 داقل  يواجد شرط ا،الن ق ل دابيمه نامه با. 

 به واسطه اقدامات نظارتي باشد ااا در ماورد ااک     يدا اا استثناداي ا،مال بيمه نامه فاقد محدوات

 يناه داا  اا دزاا م اا مدار تعواه  خعارت داا  يشود که   ق بانک مشکل دار  بيمه نامه مانع از آن 

که بعد از شروع فرااندداي انحاالل ااا    ي وادث يا ج ران کند  به استثناجاد شده توسط بانک راا

هات يا  تن ا يرنقديو غ يمومت بانک ر  ددد  به شرطي که بيمه نامه بتواند در نوع جرامه نقديق

 .  ناشي از اقدامات نظارتي را معتثني کند  يانض اط

  روشي باشد که در ارت ااط باا    محاس ات کادش راعک بااد منعکس کننده پوشش بيمه بانک به

ر زاان به کارگرفته شده در تعيين سرمااه راعک ،ملياتي  شفاا و سازگار يا تماتت واقعي و تاث

 .باشد

 در موردي که بيمه بانک از طرااق شارکا و م سعاات    . ه شده باشداتوسط موسعه ثالث ارا  بيمه

باه م سعاه    ايل بيمه اتکاياز ق  ياوابعته انجام مي شود  راعک مترت ه بااد از طراق رو  دا

 . ثالث معتقل واجد شرااط منتقل گردد

 شده باشد يمعتندساز يچارچوب به رسيمت شناختن بيمه معتدل بوده و به خوب. 

 داحات خود در خصوص استفاده از بيمه به منظور کادش راعک ،ملياتي را افشا نمايبانک توض . 

پيشارفته   نيازمناد    يريا کارد انادازه گ  اتحات رو بانک براي به رسميت شاناختن بيماه      رو  .119

 :دا اا تعداالت در ميزان ا،ت ار بيمه  است اابي به ،ناصر زار از طراق تخفيف دست

 که کمتر از اک سال است؛ يدمچنان که در بات ذکر شد مدت باقي مانده بيمه نامه دنگام 

 که کمتر از اک سال است و يشرااط لغو بيمه نامه  دنگام 

 دا است نامه ناني از پرداخت  دمچنين ،دم تطابق پوشش بيمهنااطمي. 

D.  ياستفاده بخش 

داي ،مليات خود  پيشرفته براي برخي از بخش يريکرد اندازه گااک بانک مجاز به استفاده از رو .1١1

اسات   ( ياستفاده بخشا )مانده  يکرد شاخص پااه براي باقاکرد استاندارد اا رواو استفاده از رو

 :ه شرااط زار در مورد آن بانک تحقق اابدمشروط بر اان ک

 لحاظ شود؛ ين الملليبانک در سطح ب يقيتلف يت دايداي ،ملياتي فعال راعک يتمام 
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 شاود  واجاد شارااط     پيشرفته پوشش داده مي يريکرد اندازه گاتمام ،مليات بانک که توسط رو

از ،مليات بانک که اکي از دااي  ن  ال بخشيمعيار کيفي براي استفاده از رو  فوق باشند  در ،

 کرد باشند؛اگيرند  باادواجد شرااط معيار کيفي براي آن رو ساده تر را به کار مي يدا رو 

 پيشرفته  بخاش مهماي از راعاک ،مليااتي باناک توساط        يريکرد اندازه گادر تاراخ اجراي رو

 کرد فوق لحاظ شود وارو

  يريکرد اندازه گارو يرنده اجرايکه در برگ يک برنامه متضمن جدول زمان بندابانک به ناظر خود 

ر مهام اسات را ارائاه    يا غ يت دايفعال يبانک به استثنا يت دايفعال يشرفته در خصوص تماميپ

 رکات باه    يرابودن و امکاان پاذ   ياتيبرنامه فوق در طول زمان بااد بر اساس ،مل ياجرا. ددد

 .پيشرفته و نه به دتال داگر باشد يريکرد اندازه گاسمت رو

تواناد مشاخص کناد کادام       مشروط به تاايد نااظر ماي  يرنده رو  استفاده بخشيبانک بکار گ .1١٨

  موقعيت جغرافيااي يدااي از ،مليات آن بانک بر اساس خطوط کعب و کار  ساختار  قوق بخش

 .کار خواددگرفت پيشرفته را به يريکرد اندازه گااا ساار م اني تعيين شده داخلي  رو

بار   يپيشارفته م تنا   يريا کرد اندازه گاغير از رو يکردادر جااي که بانک تماال به بکارگيري رو .1١1

 را نادارد   1١1دارد و شرااط سوم و چهاارم منادرا در بناد شاماره      ين الملليق در سطح بيتلف

 :        تواند در شرااط محدودي مشروط به تاايد ناظر  مي

 پيشرفته را به طور دائم به کار گيرد يريکرد اندازه گااز رو ياستفاده بخش. 

 يريا که باه کاار گ   يشرفته در سطح وا د تابعه دنگاميپ ير يکرد اندازه گاج محاس ات روانتا 

باشاد را در الزاماات    ير  نااظر ملا  اد و مورد پاذ ايزبان تايکرد فوق توسط ناظر کشور مارو

 .لحاظ کند يالمللن يدر سطح ب يقيتلف ياتيعک ،ملاه راسرما

. بااد تنها به طور اساتثنااي داده شاود   1١1ماديت مذکور در بند شماره  يدارا ينظارت يدداايتا .683

ه داي استثنااي بااد ،موما به شرااطي محدود شود که باناک بار اسااس تصاميمات     اداياان تا

مرباوط   طات شارا اخارجي  از ر،ا يناظران در خصوص ،مليات وا دداي تابع بانک در کشوردا

 . منع شده باشد
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اليحه قانوني اصالح ( 221)قانون اصالح ماده ”ابال   ;29/79/1999مواخ  162299/99بتشنامه شمااه 

 به شبکه بانکي کشوا“ قسمتي از قانون تجاا 

 باسالم؛

کره دا جفسره   “ اليحه قانوني ادالح قسمتي از قاانون تجاارت  ( 045)قانون ادالح ماده ”بدينوسيفه  احتراماً،

بره تأييرد شرواا  نگهبران      1999/ 2/ 29مجفس شواا  اسالمي، تصويب و دا تاايخ  1999/ 2/ 27مواخ

مؤسسه اعتبراا   / ابط دا آن بانک اسيده است، به شرح ذيل جهت استحضاا و اعالم مراتب به ااکان ذ 

 .  شود ايفاد مي

به شارح   5947/ 50/ 04قانون تجارت مصوب اليحه قانوني ادالح قسمتي از ( 045)ماده  - ماده واحده»

 :شود زير ادالح و دو تبصره به آن الحاق مي

نسبت معيني از سود خالص سال مالي شرکت ( 594)با رعايت شرايط مقرر در ماده  - 045ماده 

که ممکن است جهت پاداش هيأت مديره در نظر گرفته شود، به هيچ وجاه نباياد در   

هاي سهامي خااص از شاش    و در شرکت( ٪9)دردد هاي سهامي عام از سه  شرکت

. سودي که در همان سال به داحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند( ٪1)دردد 

تواند براي هر عضو موظف از معادل يک سال حقوق پاياه   در هر حال اين پاداش نمي

وي و براي هر عضو غيرموظف از حداقل پاداش اعضاي موظف هيأت ماديره بيشاتر   

مقررات اساسنامه و هرگونه تصميمي که مخالف با مفاد اين ماده باشد، باطال و  . شدبا

 .بالاثر است

هاي دولتي، مشمول مقررات اين ماده در خصوص پاداش هيأت مديره نيستند و  شرکت - 5تبصره 

 5911/ 7/ 1قانون مديريت خدمات کشوري مصاوب  ( 71)تابع حکم مقرر در ماده 

 .باشند مي

تواند ادالتاً يا به نمايندگي از شخص حقوقي همزمان در بيش از ياک   هيچ فردي نمي - 0تبصره 

شرکت که تمام يا بخشي از سرمايه آن متعلق به دولت يا نهادها يا مؤسسات عماومي  

متخلف عالوه بر . غيردولتي است به سمت مديرعامل يا عضو هيأت مديره انتخاب شود
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پرداخت جزاي نقدي معاادل وجاوه ماذکور    استرداد وجوه دريافتي به شرکت به 

  .«شود محکوم مي
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گانه ااايه شده دا  29ابال  ترجمه سند اصول  ;29/79/1999مواخ  162299/99بتشنامه شمااه 

 "دهنده خدما  مالي اسالمي اهنمود مديريت ايسک نقدينگي برا  مؤسسا  ااايه"

 با سالم؛

هرا و مؤسسرا     هرا  فررااو  بانرک    گونه که استحضاا داانرد، يکري از مهمتررين ايسرک     احتراماً؛ همان

ايرن  . باشرد  هرا مري   هرا  آن  ها و بدهي عدم تطابق زماني داااييپذير، ايسک نقدينگي است که ناشي از  سپرده

لرذا  . اا تا آستانه توق  و حتي واشکستگي پيش برد  ها تواند بانک چنان اهميتي برخواداا است که مي موضوع از آن

برا  برخواداا  از توان و ظرفيت مناسب نقدينگي جهت ايفا  مؤثر و مؤسسا  اعتباا  ها  ضروا  دااد بانک

به نحو  کره عرالوه برر    . گر  وجوه، از سازوکاا مناسب مديريت ايسک نقدينگي برخواداا باشند نقش واسطه

ها  عاد  دااا  توان کافي جهت اف  مشکال  نقدينگي و گذا از شررايط حسراس و بحرانري     انجام فعاليت

وجود سرمايه کرافي برا مشرکالتي    ها با  نشان داد که برخي بانکنيز تجربه بحران جهاني اخير . احتمالي باشند

اند که عمدتاً ناشي از عدم مديريت مناسب نقدينگي بوده و دا واق ، برخي از مشکال  پديرد آمرده    اوبرو شده

 .دا اصول اساسي مديريت ايسک نقدينگي بوده است  ها ناشي از کاستي برا  آن

تعهردا     فرا يا  اعتبراا  بررا  مؤسسرا    وهرا   بانرک  ييتوانا يبه معن ينگيت نقديريمدمستحضرند که 

مقاط  زماني متتف  اوزانه، هفتگي،  ها دا طول زمان بوده و دا مد  آن   بفندها  گذاا هيو سرما يمد  مال کوتاه

ها و مؤسسا  اعتبراا  بره منظروا ايفرا  تعهردا  خرود از قبيرل اعطرا           بانک. پذيرد صوا  مي... ماهانه و 

ر يمقراد   بنابراين، نگهداا. ها نياز به نقدينگي دااند نين افزايش داااييها و همچ تسهيال ، بازپرداخت سپرده

احتمرال  ) يجره واشکسرتگ  يتعهردا  و دا نت   فايدا ا ييها اا با ايسک يا خطر عدم توانا آن ينگينقد يناکاف

وع نر  ي نيرز نگينقرد  بيش از حدر يمقاد  نگهداااز طرفي، . سازد مواجه مي( ها  آينده بيني محقق نشدن پيش

ها و مؤسسا  اعتباا  و کراهش   ص ناکااآمد مناب  است که باع  کاهش نرخ سودآوا  بانکياز تتص يخاص

 .شود يجه از دست دادن بازاا ميها و دا نت سود پرداختي به سپرده

ها  غيرنقد به  تبديل داااييپايين ها، قابفيت  با توجه به عفل پيدايش ايسک نقدينگي که همانا خروج سپرده

گيرر    هرا  انردازه   ترين اوش  باشد، متداول ها مي ها و بدهي ها و شکاف زماني دااايي گذاا  نقد، حجم سرمايه

ها   مؤسسا  اعتباا  دا تعيين مناب  و مصااف نقدينگي اا بايد، محاسبه نسبت و ها ايسک نقدينگي دا بانک

گيرر    نقد الزم برا  تامين آن و انردازه مين مالي و تتمين وجه أترازنامه، شاخص نقدينگي، محاسبه شکاف ت

لرذا،  . مديريت ايسک دا ترازنامه تابعي از مديريت دااايي و بدهي اسرت . خالص ترازنامه دانست اازش فعفي
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ها و مؤسسرا  اعتبراا  بره     ها، تتصيص مناب  تجهيز شده بانک ها و بدهي مهمترين اقدام دا مديريت دااايي

ايسک عدم بازپرداخت به حداقل کاهش يافته و ايسرک نقردينگي ناشري از     ها  داآمدزا به نحو  که دااايي

 . باشد ها حداقل گردد، مي خروج سپرده

 دانرش  ااتقرا   بره  کمرک  و به منظروا  سسا  اعتباا مؤبا عنايت به اهميت مديريت ايسک نقدينگي دا 

اهنمرود مرديريت   »دا  گانه ااايره شرده   29اصول ترجمه سند ،دا شبکه بانکي کشوا مديريت ايسک نقدينگي

و ( تکافل)به استثنا  مؤسسا  بيمه اسالمي)دهنده خدما  مالي اسالمي  ؤسسا  ااايهم ايسک نقدينگي برا 

دا مااس ( IFSB)که توسط هيأ  خدما  مالي اسالمي ( 2712گذاا  جمعي اسالمي مااس ها  سرمايه طرح

  .ا  از آن جهت استحضاا تقديم است دستوا کاا قراا گرفت که به پيوست نسته تهيه شده دا 2712

نظراا    زير بترش  مرکز  بانک اساني اطالع پايگاه دا مزبوا سند ترجمه که اين اعالم ضمن پايان، دا

 بررداا   بهرره  هرگونه و مطالعه جهت پيوست سند فرمايند دستوا است خواهشمند است، دسترس دا بانکي

 اا بانک اين تکميفي، و اصالحي پيشنهاد و نظر هرگونه وجود صوا  دا و گرفته قراا ذيربط واحدها  دااختياا

.مند فرمايند خود بهره از نظرا 
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 دهنده خدمات مالي اسالمي براي مؤسسات ارايه رهنمود مديريت ريسک نقدينگي

  اسالمي جمعيگذاري  سرمايه هاي طرحو ( تکافل)ه استثناي مؤسسات بيمه اسالميب

0250مارس

 

 پيشينه و مقدمه : بخش اول

 پيشينه و اهداف  5-5

دهنده خدما   ااايه  ل اهميت چهااچوب مناسب مديريت ايسک نقدينگي برا  هر مؤسسهيبه دل .5

قبفي و      باشد، اين موضوع دا برخي از انتشااا  اسالمي که از کااکرد مؤثر برخواداا مي مالي

بره عفرت   . اسرت   قرراا گرفتره   يهيأ  خردما  مرالي اسرالمي مرواد براسر         اقداما  اوليه

دهنرده خردما     ها  متعدد دا اجرا  مديريت ايسک نقدينگي توسط مؤسسا  ااايه محدوديت

 يمتتف ، مديريت ايسک نقدينگي غالباً به عنوان بترش چالشر    دا کشواها    مالي اسالمي

هرا  چهرااچوب    تواند دا تمامي سطوح و اليره  ها مي اين چالش. ديآ يها به حساب م ا  آنيعمف

بر . بانکي و بانک مرکز  وجود داشته باشد سطح مؤسسه، بين: مديريت ايسک نقدينگي اعم از

                                                 
:اينمقاالتعبارتنداز-5

FSB-1- :؛2111ماهدسامبرمديريتريسک،منتشرشدهدررهنمود
IFSB-IRTI-ID - :؛2112،منتشرشدهدرماهمهسالهدهسالچهارچوبوراهبرد:توسعهصنعتخدماتمالياسالمي

توسعهبازارهـاي:دهندهخدماتمالياسالميمديريتريسکنقدينگيمؤسساتارايهمباحثيدرتقويت::يادداشتفنيشمارهيک 
و2112منتشرشدهدرماهمارسپولاسالمي،

IFSB-IRTI-IDB -:بـرايجزييـاتبيشـتربـه.2151گزارشتأمينمالياسالميوثباتماليجهاني،منتشرشدهدرآوريـل
.رجوعشود1-4بخش

ويـههگذاريهيأتخدماتمـالياسـالمي،اسـتقرارکـارگروهتوسطشورايعاليسياستابتکارترينامات،اصليازبينسايراقد-2
المللـياسـالميمـديريتريسـکنقـدينگيتأسيسشرکتبينعاملاصلياستکه2113مديريتريسکنقدينگيدرماهمارس

(IILM)مديريتنقدينگي،اوراقصکوکباکيفيتبـاال،کـهدرجهـانالمللياسالميشرکتبين.باشدمي2151درنوامبرسال
 .گرددرامنتشرخواهدکردايوجهانيدربازارهاياسالميپولوسرمايهميقابلمبادلهبودهومنجربهايجادهمگراييمنطقه

ابزارهـا؛کمبـودفعـالبـرايايـنارپـولبراحکامشريعت؛فقدانبازناکافيبودنابزارهايمنطبق:عبارتندازهااينمحدوديت-9
سازوکارهايمنطبقبااحکامشريعتبهمنظورکاهشريسـکنقـدينگي؛کمبـودابزارهـايدراختيـارمقامـاتنظـارتيبـهمنظـور

اليـتدهندهخدماتمالياسـالميازفعهاينقدينگيدرشرايطعاديوبحرانيبازار؛مجازنبودنمؤسساتارايهسازيحمايتفراهم
 .غيرههايپوليودربازارآزادبهمنظورتحققاهدافسياست
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رشفاف ين مؤسسا  مبهم و غيتوسط ا ينگينقدسک يا  ت برون مرزيرين اساس نحوه مديهم

 .باشد يم

، تعرداد  انرد  گرديده   اقتصاد ها بحرانا  از  گسترده طي  منجر به  مالي جهاني که ها بحران  .2

. يافته و دا حال توسعه اا تحت تأثير قرااداده اسرت  از مؤسسا  مالي کشواها  توسعه  اديز

 هير اثررا  اول ا  از  دهنده خدما  مالي اسالمي به طروا گسرترده   مؤسسا  ااايهکه  عفيرغم اين

 يمبتنر )اهرمي شده شديداً دا محصوال  مالي     گذاا  ممنوعيت سرمايهبه دليل   مالي ها بحران

و اعتباا دا  کاهش نقدينگي يول ،اند به دوا بوده بر ابا، يبفندمد  مبتن  گذاا هيسرماو ( يبر بده

دهنده خدما  مالي  تعداد زياد  از مؤسسا  مالي از جمفه مؤسسا  ااايه مالي جهاني، بازااها 

دهنده خدما  مالي اسالمي دا  که مؤسسا  ااايه به دليل اين. دادتحت تأثير قراا اا نيز اسالمي 

 بالقوهو با توجه به اهميت  اند اا به خود اختصاص داده  بازاا اوبه اشدسهم  بسياا  از کشواها

مرديريت ايسرک   محکم  چهااچوب، نياز به  مالي  نظامسيستمي کل ثبا  و سالمت   ها برا آن

بره    شترياز بياست که هنوز ن يموضوعدهنده خدما  مالي اسالمي  نقدينگي دا مؤسسا  ااايه

دهنرده خردما  مرالي     مؤسسرا  ااايره   سيستمي منجر به اشد ااتباط  اين پديده .دااد يبراس

 .است  شدهداکشواها با ساير مؤسسا  مالي مهم  ها آنفزاينده  عاملاسالمي و ت

خدما  مالي سالمي، دا پانزدهمين  هيأ گذاا   اهميت اين موضوع، شواا  سياستتوجه به با   .9

مرديريت  دا خصروص    اهنمرود  جراد يا به منظوا يکااگروه تشکيلجفسه خود دا کواالالمپوا، 

طروا   کره از ايرن پرس بره    )دما  مالي اسالمي اا دهنده خ ايسک نقدينگي برا  مؤسسا  ااايه

 ييفرراهم آوادن اصرول ااهنمرا    ن اهنمود،يهدف ا. ، مصوب نمود(شود يده مياختصاااهنمود نام

ن يهمچن. ها بوده است آنکفيد  مديريت ايسک نقدينگي   ها مؤسسا  داخصوص حوزه  برا

مديريت ايسرک نقردينگي مؤسسرا      چهااچوباازيابي مقاما  نظااتي از کفايت ن اهنمود يا

 . دينما يل ميآنها اا تسه يو سطوح نقدينگي دا حوزه نظااتدهنده خدما  مالي اسالمي  ااايه

دهنده خردما  مرالي    مؤسسا  ااايه  ها ويژگيبا دا نظر گرفتن دا تالش است تا  اهنموداين  .0

مرديريت  ، بره منظروا   ففري الم بين ديوه عمل موجود و جديو ش ها بهترين اوشبا لحاظ اسالمي، 

 ااايره ا  از اصول اا  مجموعه ،آن توسط مقاما  نظااتي پايشنظاا  و  ،ايسک نقدينگيداا يپا

پيرامرون مرديريت ايسرک نقردينگي بررا  مؤسسرا         ،اصل ااهنما 29شامل اين سند . نمايد
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هرا    ه و پرروو ( تکافرل )به استثنا  مؤسسرا  بيمره اسرالمي   )دهنده خدما  مالي اسالمي  ااايه

اين سند، عالوه بر تبيين اهنمودهايي دا خصوص ابعاد . باشد مي  (گذاا  تجمعي اسالمي سرمايه

 مهرم  اصولدهنده خدما  مالي اسالمي،  مؤسسا  ااايهبرا   احتياطي مديريت ايسک نقدينگي

 . نمايد ا صنعت خدما  مالي اسالمي اا عنوان ميدمديريت ايسک نقدينگي مؤثر  يو اساس

 نقدينگي ريسکدامنه و کاربرد استاندارد مديريت  -5-0

  دهنرده خردما  مرالي    ه اصول ااهنما برا  مؤسسرا  برانکي ااايره   ين اهنمود ااايه ايهدف اول  .1

هرا    بانرک /هرا  ها  تجاا  کامالً اسالمي، شررکت  ن مؤسسا  شامل بانکيا. باشد ياسالمي م

ها  اسرالمي کره    بانک ،ها  متعااف ها  اسالمي زيرمجموعه بانک بانک ،گذاا  اسالمي سرمايه

بعرد بترش    کره از ايرن   )کنند  ها  سنتي فعاليت مي و يا واحد  از بانک  به عنوان شعبه، بتش

برا   ينظراات  ا ن شرده توسرط مقامر   يري تع    و سراير مؤسسرا   ( شرود  ناميده مي    اسالمي

البته دايره شمول استاندااد مذکوا صرفاً . شود يوه ممرتبط با نقل و انتقال وج يشرع  ها تيفعال

اهنمرود مرديريت ايسرک نقردينگي اا      ،مقاما  نظااتي. باشد االشااه نمي محدود به موااد فوق

خواهنرد   کاا دهنده خدما  مالي اسالمي دا بازااها به متناسب با اندازه و پيچيدگي مؤسسا  ااايه

مرتبط با   زه صنعت بانکداا  اسالمي دا کشواهاهمچنين اصل تناسب دا خصوص اندا. گرفت

 . ز مصداق دااديآن ن

تحقق  خدما  مالي اسالمي به منظوا هيأ ااستا با اهداف  مديريت ايسک نقدينگي، هم اهنمود  .1

 : اهداف زير تهيه و تدوين شده است

از طريرق  احتياطي و شفاف   ها هيبر او يصنعت خدما  مالي اسالمي مبتنترويج و توسعه : ال 

منطبق با احکرام   فعفيبين المففي استانداادها  پذيرش  يا جديدها   ستانداادمعرفي و توصيه ا

 شريعت؛

                                                 
0-1- IFSBکهممکناستبهعنوانشـعبه،واحـد)بخشاسالميرابهصورتقسمتيازمؤسساتماليسنتيتعريفمينمايد

گذاريمنطبـقبـاوهمچنينتامينماليوسرمايه(گذاريهايسرمايهحساب)،مديريتوجوه(يابخشيازيکمؤسسهماليسنتي
هايمنطبـقبـااحکـامشدهرادرداراييچهوجوهخلقبنابراين،اينبخشبهطوربالقوه،چنان.احکامشريعترابرعهدهداشتهباشد

.شودمحسوبمييکواحدمستقلوواجدشرايطگذارينمايد،شريعتسرمايه
انندحسبصالحديدخود،بکارگيرياينرهنمودرابهسايرمؤسساتماليکهتوسطمقاماتنظارتيتحتتومقاماتنظارتيمي-1

نمايندنيـزتعمـيمها،منطبقبااحکامشريعتمبادرتبهنقلوانتقالوجوهمياندوليکنهمانندبانکبندينشدهعنوانبانکطبقه
 .کنند،ازاينقبيلميباشندرهايمختلففعاليتميايکهدرکشوانواعمؤسساتماليتوسعه.دهند
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دهنرده   مؤسسرا  ااايره   ن مقرراا  مررتبط برا   يو تردو  نظاا  مؤثريي برا  اهنمودهاااايه : ب

مرديريت و    گيرر ،  انردازه   برا  شناسرايي،  يمعيااهايترويج و  اسالمي محصوال  خدما  مالي

 .خدما  مالي اسالميصنعت افشاء ايسک 

دا ترالش اسرت ترا     يولر . باشرد  يدا نتيجه، اين اهنمود به دنبال ايجاد مقرراا  جديرد  نمر   

عمرل مرديريت ايسرک      وهيها و ش المففي موجود و بهترين اوش استانداادها  شناخته شده بين

دهنده خدما  مالي اسرالمي، تکميرل و اجرايري     ها  مؤسسا  ااايه گينقدينگي اا، با لحاظ ويژ

 .نمايد

دا سرطح   مقرراا  برازنگر   المففي دا خصروص    ها  بين از تالشخدما  مالي اسالمي  هيأ   .2

آگاه بوده و از  کفايت سرمايه و ايسک نقدينگي ها  مرتبط با مقراا  تر  از جمفه حوزه گسترده

با مديريت ايسک نقردينگي  که مرتبط  اا متعدد  اهنمود مطالباين . دينما ير مين اقدام تقديا

کميته نظاا  برانکي   توسط اند و   مالي تجديدنظر شدهها بحران پس از ها آنبسياا  از و بوده 

 اند المففي منتشر شده اوااق بهاداا بين سازمانها   و کميسيون     بال، کميته ناظران بانکي ااوپا

ايرن زمينره توسرط کميتره      شرده دا  انجاماوليه قابل توجه است که اقداما  . نمايد اا تکميل مي

به عنوان بتشري از يرک       المففي بيننقدينگي نظاا  بانکي بال به منظوا توسعه دو استاندااد 

ش اسرت ترا   خدما  مالي اسالمي دا ترال  هيأ . شود محسوب مي مهمي، يک گام مقرااتبسته 

دا خصوص   ا  جداگانه ، يادداشت ااهنما خدما  مالي اسالمي دهنده برا  مؤسسا  مالي ااايه

صرنعت  لحاظ اقرداما  انجرام شرده دا   با  ،گير  و پايش ايسک نقدينگي ابزااها  کمي اندازه

 . نمايدفراهم ، IIIاز قبيل استانداادها  نقدينگي بال جهانيها   ساير فعاليتبانکداا  و 

دهنده  ها  خاص مديريت ايسک مؤسسا  ااايه است که شيوه آگاهخدما  مالي اسالمي  هيأ   .2

با توجه به ماهيت، گستره فعاليرت، انردازه و محصروالتي کره     ممکن است خدما  مالي اسالمي 

                                                 
توسطمقاماتبانکياروپـاازاولژانويـه،اينظارتبانکيدراتحاديهاروپاکميتهناظرانبانکياروپابهعنوانيکگروهمشاوره-1

.تشکيلشدهاست2155
هـايريسـکپـذيريمشخصـههدفآنارتقـايانعطـافشودکهناميدهمي"نسبتپوششنقدينگي"اوليناستانداردنقدينگي،-2

مدت،ازطريقاطمينانازوجودمنابعکافيباقابليتنقدشوندگيباالبرايگذراندنيکسناريويبحرانيهادرکوتاهنقدينگيبانک
ثباتيرابـرايسررسـيدبااستساختار«تأمينماليپايدارخالصنسبت»استاندارددومکه.باشدماههميشديدطييکدورهيک

»و«پوشـشنقـدينگي»هايبراساسنظرکميتهنظارتبانکيبال،نسبت.نمايدميهاطيدورهيکساله،ارايههاوبدهيدارايي
 .اجراييخواهندشد2152ژانويهو2151ژانويهاوايلبهترتيباز«تأمينماليپايدارخالصنسبت
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  هرا  بحرران  از زمان. باشد ي مؤسسا  متفاو مقرااتگردد و شرايط  توسط مؤسسا  ااايه مي

مديريت ايسک نقردينگي   چهااچوب، اسالمي دهنده خدما  مالي مالي، برخي از مؤسسا  ااايه

دهنرده   اود کره مؤسسرا  ااايره    ، انتظاا ميوجودبا اين    .اند مؤسسا  خود اا بهبود بتشيده

ها  مديريت ايسک نقدينگي  اازيابي کامفي از شيوه اهنمودخدما  مالي اسالمي بر اساس اين 

يرا اصرالحاتي دا جهرت بهبرود      عمل آواند و دا صوا  نياز نسبت به اعمال تغييررا  و  خود به

ي نيز دا صروا   مقرااتاود که مقاما  نظااتي و  همچنين انتظاا مي. ها  خود اقدام نمايند اوش

دهنده خردما  مرالي    مؤسسا  ااايهموجود دا اابطه با ها   و دستواالعمل مقراا نياز قوانين و 

 .قراا دهند  و بازنگر يمواد براس ين شده دا اين اهنمود،ياا، بر اساس اصول تع اسالمي

ايسک نقردينگي و   تشتيص دهند که ديبادهنده خدما  مالي اسالمي  همچنين مؤسسا  ااايه  .3

ها  مرديريت   ممديريت ايسک با سيستها   حوزهبدهي مؤسسه همانند ساير  -داااييت يريمد

مؤسسرا    اود که  برا  اين منظوا، انتظاا مي. کل مؤسسه يکپااچه باشد بحرانايسک و آزمون 

کره قابفيرت ااايره بيرنش     مرديريت داده اا    پيشرفته ها  دهنده خدما  مالي اسالمي شيوه ااايه

اا دااد، مؤسسره  تجراا  متتفر  دا سراسرر    و واحدها   يت ااشدايسک به مدير صحيحي از

همزمان برا ااايره    ،مديريت ايسک مؤسسه چهااچوبشي از همچنين به عنوان بت. دنگير کاا هب

هرا    ايسک نقدينگي با انرواع ايسرک   اابطهو  عاملت ديبا ،نفعان متتف  برا  ذ  گزااش موق  به

ايجاد  امکانها  متتف  تجاا  که  بتشمرتبط دا بعالوه، کااکنان . توسط مؤسسه پايش گردد

ترأثير   از دير با اا داانرد، ا  مرالي اسرالمي   دهنرده خردم   ااايره  ا مؤسس  برانقدينگي  سکيا

 .قدينگي مؤسسا  مطف  باشندت نيبر وضعتصميما  خود 

 يزمان برنامه -5-9

ن اهنمود و با دا نظر گرفتن زمان کافي برا  لحاظ يبا استفاده از ااود مقاما  نظااتي  انتظاا مي .51

ن اعمرال آن دا  يو همچنر  ياسرالم  يمؤسسا  مال يمف يمفاد آن دا اهنمودها و مقراا   نظاات

نسبت  2719کننده خدما  مالي اسالمي، از سال  مؤسسا  مالي ااايهها  نظاا  و پايش   شيوه

                                                 
11دهـدکـهبـيشاززمانباتهيهوتنظيمايندستورالعملنشانمـيطهيأتخدماتمالياسالميهمبررسيانجامشدهتوس-2

اعمـالمـديريتريسـکنقـدينگيخـودراهبـرددهندهخدماتمالياسالميطيسهسالگذشتهتغييراتيدردرصدمؤسساتارايه
بـانکي،مبـادالتبـينريسـکحدوددرترمديراناجرايي،بازنگريسازيمنابعتامينمالي،مشارکتفعالمتنوع:کهشاملاندنموده
.باشدسپرنقدينگيوغيرهميافزايش
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کااگير  اين اصرول   به. ها  متتف  اقدام نمايند کااگير  اين اصول دا حوزه ساز  و به به پياده

اجرا  ت مؤسسهيمحل فعال مقراا قانون و  چهااچوببا لحاظ انطباق با احکام شريعت و دا د يبا

هرا  متتفر  مؤسسرا      متناسب با ماهيت، اندازه و پيچيدگي حوزه ديباکاابرد اين اصول . شود

 .دهنده خدما  مالي اسالمي باشد ااايه

 ه هيأت خدمات مالي اسالميين و اقدامات اوليشيانتشارات پ -5-4

55.  IFSB-1 (خدما  مرالي اسرالمي   دهنده اصول ااهنما  مديريت ايسک برا  مؤسسا  ااايه) ، 

هرا  عمرل بررا      ا  از اهنمودهرا و بهتررين شريوه     ، مجموعره 2779منتشر شده دا دسرامبر  

. َنمايد مي دهنده خدما  مالي اسالمي ااايه  مديريت مؤثر ايسک اا دا مؤسسا  ااايه  ساز ادهيپ

دهنده  ااايهاين استاندااد ايسک نقدينگي اا به عنوان يکي از شش ايسک مهمي که مؤسسا  

خدما  مالي اسالمي با آن اوبرو هستند دانسته و دو اصل اا دا اين خصوص بره طروا اجمرالي    

اين مجموعه همچنين شامل اصولي برا  مقاما  نظااتي اسرت ترا بره ايرن     . توضيح داده است

هرا،   دهنده خردما  مرالي اسرالمي از سياسرت     ترتيب اطمينان حاصل نمايند که مؤسسا  ااايه

طوا  به. ها  نقدينگي برخوادااند ها  نقدينگي مناسب به منظوا مديريت ايسک ا و کنترله نظام

ن مرجر   يهمزمان، اين مجموعه بر نقش مقاما  نظااتي دا ااايره تسرهيال  بره عنروان آخرر     

دهنده خدما  مالي اسالمي بر اساس مبراني منطبرق برا     به مؤسسا  ااايه( LOLR)دهنده  وام

  .دااداحکام شريعت، تأکيد 

و مؤسسره آمروزش و   ( IDB)دا همکاا  با بانک توسعه اسرالمي هيأ  خدما  مالي اسالمي،   .52

ااهبردهرا و   ،تحت عنوان توسعه صنعت خدما  مالي اسرالمي  يمطالب ، (IRTI)تحقيق اسالمي

. منتشر نمود 2776شود، دا ماه مه  ناميده مي "چهااچوب"اا که از اين پس چهااچوب ده ساله

مؤسسرا    توسرعه   برا يهدف اين چهااچوب کمک به مقاما  نظااتي مفي دا طراحي اقدامات

مفري   هرا   ن اقداما  با سياستيا  ساز کپااچهيدهنده خدما  مالي اسالمي و همگرايي و  ااايه

ا  موضوعا  مرتبط با  نه طوا جداگا اين چهااچوب، که به. وده استها ب مالي آن  بتش   ا توسعه

ها، مؤسسا  مالي غيربانکي، مؤسسا  مالي کوچک، مؤسسا  بيمره اسرالمي، بازااهرا      بانک

نمايد که بترش   کند؛ يادآوا  مي سرمايه اسالمي و طراحي ساختااها  مالي اسالمي اا بيان مي

زااها  منطبق با احکام شريعت به منظوا مواجهره برا برخري    بانکداا  اسالمي سريعاً نيازمند اب
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مد ، مديريت نقدينگي و عدم تطرابق سراسريد    از قبيل؛ تأمين وجوه دا کوتاه نيازها  ضروا 

ها؛ مديريت ايسک مالي و پوشش ايسک نقل و انتقال مناب  با بها  اقرابتي و   ها و بدهي دااايي

ايرن چهرااچوب   . باشرد  هرا مري   اق بهااداانمودن داااييمديريت ترازنامه از طريق تبديل به اوا

دهنده خدما  مالي اسالمي به منظوا معرفي ابزااها  جديد  نمايد که مؤسسا  ااايه پيشنهاد مي

گرذاا    سررمايه   ها  تحقيق و توسعه فعاليت د به ميزان بيشتر  دايمنطبق با احکام شريعت با

به توسعه بازااهرا  پرولي اسرالمي برا عمفکررد       نياز يهمچنين اين چهااچوب طرح کف. نمايند

مقاما  پرولي و  /ها  مرکز  به منظوا عمفيا  پولي بانک اين چهااچوب. دهد يه ميمطفوب اا ااا

بازااهرا     دهنده خدما  مالي اسالمي، تکراا اقرداما  موفرق   مديريت نقدينگي مؤسسا  ااايه

ها، به منظوا ايجاد ابزااها  قابل خريد و  اييسرمايه متعااف دا تبديل به اوااق بهاداا نمودن داا

ا  بازاا ياا به منظوا عمف يت نقدشوندگيمد  با قابف کوتاه و ابزااها  مالي اسالمي فروش جديد

ه دهنرده  ير مؤسسرا  ااا  ينگيت نقرد يرين مرد يو همچن يو مقاما  پول  مرکز  ها بانک يپول

 .نمايد پيشنهاد مي ياسالم يخدما  مال

از  يکر يهيأ  خدما  مرالي اسرالمي يادداشرت فنري پيرامرون       2772همچنين دا ماه مااس   .59

تقويرت مرديريت ايسرک نقردينگي دا مؤسسرا       موضوعا  تحت عنوان مطالعه دا خصوص 

اا  «(يادداشت فني شمااه يرک )توسعه بازااها  پول اسالمي  »:دهنده خدما  مالي اسالمي ااايه

اه يک، مباح  کفيرد  دا تقويرت مرديريت ايسرک نقردينگي      يادداشت فني شما. منتشر نمود

مؤسسا  ااايه دهنده خدما  مالي اسالمي اا دا نظرام بانکرداا  دوگانره اسرالمي و متعرااف      

ها  مرکز  دا اجرا  عمفيا  پولي  ها  بانک ن مباح  شامل شيوهيا. کند يو مطرح م ييشناسا

دا حمايت از نقدينگي بازاا   اقداما  بانک مرکزدهنده خدما  مالي اسالمي و  با مؤسسا  ااايه

همچنين يادداشت . باشد يها  متعااف م دهنده خدما  مالي اسالمي و بانک پولي مؤسسا  ااايه

ک ااهبرد جام  يها  مهم و حساس دا توسعه اا مطرح نموده و  فني شمااه يک، برخي از حوزه

زاا پولي اسالمي به عنوان مبنايي بررا  توسرعه   با هدف توسعه بازااها  اوااق بهاداا دولتي و با

 .دهد يشنهاد ميشتر بازااها  مالي اسالمي اا پيب

برا  براسي عوامل کفيد  تأمين مالي اسالمي، کرااگروه   بانک توسعه اسالمي  ،2772دا اکتبر   .50

مرکب از هيأ  خدما  مالي اسالمي، بانک توسعه اسالمي و مؤسسه آموزش و تحقيقا    ا ژهيو



 5931هايمديريتکلمقررات،مجوزهايبانکيومبارزهباپولشوييسالبخشنامه

 

221 

اسالمي با موضوع تأمين مالي اسالمي و ثبا  مرالي جهراني و برا هردف کمرک بره پايرداا  و        

دهنرده خردما  مرالي     بازنگر  دا پيشرفت مؤسسا  ااايه پذير  تأمين مالي اسالمي و انعطاف

ايرن کرااگروه   . ها  موجود دا فضرا  جهراني فعفري، تشرکيل داد     اسالمي دا مواجهه با چالش

تهيه نمود که طري آن   2717ن مالي اسالمي و ثبا  مالي جهاني دا آوايل گزااشي پيرامون تأمي

. هشت عامل اصفي برا  تقويت بيشتر مباني نظام مالي اسالمي اا توصيه و عنوان نمروده اسرت  

دااين گزااش، سه عامل اصرفي دا ميران ايرن عوامرل مشرتص شرده اسرت کره برا توسرعه           

دهنده خدما  مرالي اسرالمي    ي دا مؤسسا  ااايهها  نظاات استانداادها  احتياطي و چهااچوب

اين سه عامل عبااتنرد  . نمايد دا ااتباط است و موضوعا  مديريت ايسک نقدينگي اا مطرح مي

 :از

ن چهااچوب نظااتي که بانکرداا   يو همچن ياطيو احت يان بتشيجام ، م  توسعه استانداادها .1

دهنده خردما  مرالي    ها  مؤسسا  ااايه ويژگياسالمي، بيمه اسالمي و بازاا سرمايه اا با لحاظ 

 .گيرد اسالمي دا بر

دهنده خدما  مرالي اسرالمي از طريرق     و ثبا  مؤسسا  ااايه  ريپذ افزايش و ااتقا  انعطاف  .2

المففي نقدينگي، که امکانا  سياست پولي و عمفيا  بازاا پولي  ها  مفي و بين توسعه زيرساخت

 شود؛ و اا شامل مي

ن مرجر  وام دهنرده و   يال  آخرر يتسره  از قبيرل   يمرن مرال  يزم مربوط به شبکه ايتقويت مکان  .9

د منطبرق برا اصرول    ير هرا با  زمين مکانيها که همه ا مه سپردهيو ب  فوا ين ماليتأم  ها زميمکان

  .عت باشديشر

برا موضروع مرديريت      ا اتبره  يهيأ  خدما  مالي اسالمي کااگروه عال 2779دا ماه مااس  - .51

هرا  کفيرد     اتبره براسراس يکري از توصريه     يفعاليت اين کااگروه عرال . نقدينگي تشکيل داد

د مدنظر قراا دهنرد  يشده دا يادداشت فني شمااه يک تحت عنوان تجربياتي که کشواها با ااايه

توسعه يابند، ا  عمفياتي برا  بکااگير  ااهبرد توسعه بازاا پول دا کشواهايي که بايد  و برنامه

ها  قابل تبرديل   عدم وجود دااايييکي از موضوعا  تعيين شده دااين خصوص، . استواا است 
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که مديريت موثر نقردينگي توسرط    يموضوعاتبه اوااق بهاداا به ميزان کافي برا  تعيين دقيق 

 . استنمايد، تشتيص داده شده  اا محدود مي ااايه کننده خدما  مالي اسالميمؤسسا  

 :تالش خواهد نمود تا اهداف زير اا محقق نمايداسالمي المففي مديريت نقدينگي  رکت بينش  .51

خدما  مرالي اسرالمي از    دهنده ااايهميان مؤسسا    کشوا نيبتسهيل مديريت نقدينگي : ال 

طريق دا دسترس قراا دادن ابزااها  منطبق با احکام شريعت متتف  به منظوا تأمين نيازهرا   

 خدما  مالي اسالمي؛ دهنده ااايهنقدينگي متتف  مؤسسا  

المففي به منظوا ايجاد زيرسراخت نقردينگي مسرتحکم دا     ا  و بين تقويت همکااها  منطقه: ب

 .ا  منطقهالمففي و  سطوح بين

ها و اموال منطبق با احکام شريعت اا  المففي مديريت نقدينگي اسالمي، دااايي شرکت بين 

از اعضا  خود دايافت خواهد نمود و منبعي اا به منظوا کمک و تسهيل انتشاا صکوک يرا ديگرر   

کننده مديريت نقدينگي توسط مؤسسا   ابزااها  مالي منطبق با احکام شريعت که خود تسهيل

نمايد و بازااها  داخفي و خااجي پرول کره    باشد اا ايجاد مي دهنده خدما  مالي اسالمي مي ااايه

 .کند باشند اا نيز تقويت مي دا حال فعاليت مي

 

دهنده خادمات   مديريت مؤثر آن در مؤسسات ارايه يو الزامات مورد نياز برا نقدينگيريسک : بخش دوم

 مالي اسالمي 

 مديريت ريسک نقدينگيريسک نقدينگي و  -0-5

عردم   بره دليرل   اسالمي کننده خدما  مالي ضرا و زيان بالقوه مؤسسا  ااايه ،ايسک نقدينگي  .52

که بدون باشد ها مي به منظوا افزايش دااايي دا ايفا  تعهدا  يا تأمين مناب  مالي ها آنتوانايي 

توان به دو دسته  اا مي ايسک نقدينگي. شوند سراسيد مي ،ها و زيان غيرقابل قبول تحمل هزينه

ايسرک نقردينگي    .بنرد  نمرود   طبقه ايسک نقدينگي تأمين مالي و ايسک نقدينگي بازاااصفي 

  ازهرا يننتواننرد   اسالمي ماليکننده خدما   ااايهکه مؤسسا   شود ايجاد ميي زمانتأمين مالي 

 گررفتن ثير قراابردون تحرت ترأ    اا، و وثرايق مرواد نيراز    يو آت  رمنتظره جاايمواد انتظاا و غ

ايسرکي اسرت کره     برازاا، ايسک نقدينگي . ، ايفا نمايندخودها  اوزانه يا شرايط مالي  فعاليت
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برازاا بره   دا موجرود  به دليل عمق ناکافي يا اخرتالل   ياسالممالي دهنده خدما    ااايه مؤسسا 

 .باشند ينممت بازاا يبا ق( ا فروشيد يخر)ت موجود يک وضعي  ساز يقادا به حذف و خنث يآسان

يا سراير عروامفي کره مررتبط برا       بازااتواند از ايسک تأمين مالي، ايسک  ايسک نقدينگي مي  .52

مؤسسرا   . افتااها  سيستمي و نهاد  باشد، ناشي شودر دا ييتغترکيب اين دو نوع ايسک و 

وجروه و يرا انتقرال    رمنتظرره  يغدهنده خدما  مالي اسالمي ممکن است به دليل برداشرت    ااايه

گرذااان بنرا بره     گذاا  و سرپرده   ها  سرمايه ب بيني نشده مناب  مالي توسط صاحبان حسا شپي

ايسک عدم تطبيق برا   ،   ايسک تجاا  منتقل شده ،داليل متتففي چون کاهش اتبه اعتباا 

هرا،    سرمت دااايري  دا . احکام شريعت و يا ايسک شهر  با ايسک تأمين مالي مواجره گردنرد  

مسايل و مشرکال  ترأمين    به دليل ممکن استنده خدما  مالي اسالمي ده مؤسسا  مالي ااايه

  قابل معامفه نگهداا  ها ييل کاهش اازش دا داااياز قب يمشکالت وگذاا  خود  مالي و سرمايه

شونده برا  فروش صکوک و يرا ديگرر    ها  نقدبازاافقدان  ،يا دا دفاتر بانکيفروش   شده برا

 بره دليرل  ها  مالي اسرالمي   ازش داااييادا کاهش  ،با شريعتابزااها  نگهداا  شده منطبق 

توافقا  خطوط اعتبراا  تعهرد    به موجب کالنها  نقد   مشتريان و برداشت تير دا وضعييتغ

 ممکن است دهنده خدما  مالي اسالمي مؤسسا  ااايه. اوبرو شوند ينگيت نقديبا محدود شده

ها  تجاا  خود يا به دليل مشکالتي دا  طرف يتايو عمف ياطالعات  ها ستميمشکال  سبه دليل 

برا   گرردد  م پرداخت بردهي مري  دا پرداخت يا عد تآخير که منجر بهپرداخت و تسويه  ها  نظام

 .شوند مواجه  ايسک نقدينگي مضاع 

، برازاا  ينگينقرد قو  ميان ايسک نقدينگي تأمين مرالي و   با دا نظر گرفتن ااتباط، اهنموداين  .53

برا يکرديگر دا    هرا  آنها  مزبوا و ميرزان وابسرتگي    دا خصوص ايسک ي اامتفاوتها   ديدگاه

همچنين نقرش مقامرا     اهنمود،اين . نمايد ااايه مي دهنده خدما  مالي اسالمي مؤسسا  ااايه

برا اسرتفاده از اهنمودهرا      هرا  آنهرا  الزم و تکميرل    چهااچوبنظااتي اا دا ايجاد و استقراا 

دهنده خردما  مرالي اسرالمي برا      مؤسسا  ااايهبرا   بازااايش نقدينگي ي به منظوا افزمقراات

دهنرده خردما     مؤسسا  ااايه  نقدينگي،جبران کمبود به منظوا . نمايد تشريح ميا  کامل ييجز

بره ايرن   . به فروش برسانند ها  پولي اسالميبازاادا اا  خودها    داااييتوانند  يم مالي اسالمي

                                                 
9- displaced 
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ها، کراهش   از محل فروش دااايي ن وجوه نقديتأمتأمين مالي از طريق ايسک نقدينگي  ترتيب،

حجم و مقرادير ناکرافي ابزااهرا دا     نيزناکافي فعاالن و تعداد به دليل  بازااعمق ناکافي . يابد مي

دهنرده خردما  مرالي     مؤسسرا  ااايره  ها اا بررا    ، ايجاد وجوه نقد از محل فروش داااييبازاا

دا شررايط  . دهد ميافزايش اا نمايد که اين امر، ايسک نقدينگي تأمين مالي  دشواا مي اسالمي

   ، ممکن است نقدشوندگي نوع خاصي از ابزااها يا دامنره بازااي، وخامت اوضاع نقدينگي بحران

 .تحت تأثير قراا دهد بازااها اا دا  وسيعي از دااايي

ه خدما  مالي اسالمي قبل از وقوع واشکستگي دهند ها  مرتبط با مؤسسا  ااايه ساير ايسک  .21

کننرده   ا  نقد  واود  مؤسسا  مرالي ااايره  انيجرچه  چنان. شود به بحران نقدينگي منتهي مي

و  مجردد  تأمين مالي ،ها گذاا  جديد و سپرده ها  سرمايه خدما  مالي اسالمي، از محل حساب

ا  نقرد  خروجري همچرون ذخراير     انيرجنتواند تعهدا   ،ها و انتقال وجوه جديد فروش دااايي

 بره   ها  عمفياتي و پرداخت گذاا ، هزينه و سرمايه  ها  سپرده از حساب  نقد  اجباا ، برداشت

کننرده خردما  مرالي اسرالمي      بستانکااان اا پوشش دهد، ممکن است مؤسسا  مرالي ااايره  

اصفي ايجاد وجروه  ايسک نقدينگي تأمين مالي، دسترسي به دو منب   منظراز . واشکست شوند

دهنرده خردما  مرالي اسرالمي      به آن دسترسي دااند برا  مؤسسا  ااايه متعاافها   که بانک

ها  مبتني بر بهرره از   توانند وام دهنده خدما  مالي اسالمي نمي مؤسسا  ااايه. باشد ميسر نمي

توانند بدهي خود  نمي کشواهابانکي و ديگر مناب  دايافت کنند و همچنين دا بيشتر  ها  بينبازاا

کمبرود و عردم   مسرأله    ن مشکال ،يعالوه بر ا. اا به مبفغي غير از بها  اسمي آن واگذاا نمايند

کشرواها وجرود دااد کره    شرريعت دا بسرياا  از   احکرام  دسترسي به اوااق بهاداا منطبق برر  

وه نقرد و  به نگهداا  ميزان بيشتر  از وجر اا مجبوا دهنده خدما  مالي اسالمي  مؤسسا  ااايه

ايرن عوامرل عمفکررد و    . نمايد س با مؤسسا  غير اسالمي مييادا ق ،ها  نقد غيرداآمدزا دااايي

مؤسسرا  مرالي غيرر    با  مقايسهدهنده خدما  مالي اسالمي اا دا  مؤسسا  ااايه يقابفيت اقابت

 .دهد ها  متتف  تحت تأثير قراا مي ها و بتش اسالمي دا حوزه

 خدمات مالي اسالميدنعت مديريت موثر ريسک نقدينگي در  ضروريعوامل  -0-0

ي کفيرد  اطرالق   سرازمان ا  از ترتيبا  عمفيراتي و   به مجموعه "ها  نقدينگي زيرساخت"واوه  .25

مرالي  فضا  مساعد  اا به منظوا مديريت نقدينگي مؤسسا   ييدا هر جاتواند  گردد که مي مي
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سرتم اا  يکرل س دا  برازاا و همچنين پشرتيباني نقردينگي   جاد کرده ياي بحرانعاد  و  طيشرادا 

يا نهاد مربوطره    ها  نقدينگي متوازن به طوا وسيعي، به مؤسسه اجزا  زيرساخت. فراهم سازد

 يمقاما  نظااتااا  ياختدهنده اين زيرساخت دا حيطه  ممکن است عوامل تشکيل. بستگي دااد

ها  منفري واقعري و برالقوه ناشري از عردم      پيامرد د ير با، مقامرا  نظرااتي   ن وجرود يبا ا. باشد

دهنرده   مؤسسرا  ااايره   ياثربتش و اقرابت ساز  فضا  مساعد برا  مديريت نقدينگي  فراهم

صنعت ثبا  و سالمت  ازبرسانند تا  و مؤسسا  اا به اطالع مقاما  دولتي خدما  مالي اسالمي

مقاما  نظااتي  ،همچنين. نمايند نان حاصلياطممالي   بتشو همچنين کل  خدما  مالي اسالمي

 بره   هرا  دقيرق   حرل  ااهااايه  مشااکت داها  فني ضروا  و  نمودن پشتيباني فراهمبا توانند  مي

 .مربوطه دا ااتباط باشند  نهادهاو با مقاما  دولتي  صنعت خدما  مالي اسالمي،

مرالي  دهنرده خردما     مؤسسرا  ااايره  مديريت نقدينگي برا  مستحکم ها   وجود زيرساخت .22

بيش از نظام مالي  کلها  مالي اسالمي و ثبا  بازاااساسي توسعه  عاملبه عنوان يک  اسالمي

دهنرده خردما  مرالي     مؤسسا  ااايهها  نقدينگي برا   زيرساخت. گيرد پيش مد نظر قراا مي

 :تشکيل شده استر ياجزاء زاز  اسالمي

، بردهي دولتري،   هرا  هير اتحادسرمايه،  بازااتجاا ، مشتمل بر قوانين اوااق بهاداا،  نيقوان  نظام -

 ها؛ دااايي اصالح ترکيب، واشکستگي و ها قرااداد

ها  کالن اقتصاد  بر سالمت  به منظوا پايش اثرا  بالقوه شوک مناسب کالننظاا  احتياطي   -

 ها  کالن و مالي؛ سياست اصالحعندالفزوم  مالي و

 پرداخت و تسويه کااا و ايمن؛  نظام -

دهنده خردما  مرالي    نظام افشا  اطالعا  به موق  و مربوط به ذينفعان متتف  مؤسسا  ااايه -

به منظوا تضمين شرفافيت و نظرم مرؤثر        گذاا    ها  سرمايه صاحبان حسابل ياز قباسالمي 

 ؛بازاا

بره منظروا   حاکميت مناسرب  وجود مبادال  مالي اسالمي مشتمل بر  برگسترده حاکم  چهااچوب -

 ؛و قوانين شريعت ق با اصولتطبي ازاطمينان 

                                                 
10-Investment account Holders(IAH) 
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منطبق با احکام شرريعت، فعراالن و     ابزااها يکافو تعداد  کااکرد مناسبپول اسالمي با  بازاا -

 ؛ها  انجام مبادال  اوش

  ؛(يت عموميشبکه امن) يامنيت سيستم طراحي شده با دقت مناسب به منظوا تأمين کاا سازو -

 شريعت؛ اصول و قوانينکااها  منطبق با  دسترسي به ابزااها  سياست پولي و سازو -

برا  ابزااها  منطبق با شريعت دولرت و  به خوبي مديريت شده اوااق بهااداا و ااز فعال و  بازاا -

 ها؛ شرکت

و  دهنده خردما  مرالي اسرالمي    مؤسسا  ااايه (اعساا) يمالناتواني  تيريمد چهااچوبي برا  -

 و اشتاص طرف مبادلره  مؤسسا  بهبود تأمين مالي به منظوا مرتبط، ، حقوق و تعهدا ا مقرا

 گذااان؛ و سپرده نفعانيذکنندگان مالي،  تأمين  گذااان، همچون سرمايه

شده توسط  ااايهگذاا  محصوال  مالي  و قيمتاسالمي برا  معامفه مناسب مبنا  دسترسي به  -

هرا  متتفر  ترأمين مرالي و      برر اسراس اوش   سرالمي دهنده خردما  مرالي ا   مؤسسا  ااايه

 حکام شريعت؛منطبق با اگذاا   سرمايه

ا  که اطالعا  افشا شرده   المففي حسابداا  و حسابرسي به گونه کااگير  استانداادها  بين به  -

قابفيرت  صرحت،  هرايي چرون    ويژگري از  دهنده خدما  مرالي اسرالمي   مؤسسا  ااايهبه وسيفه 

 ايسه و به موق  بودن برخواداا باشند؛ ومقاطمينان، قابفيت 

از قبيرل  )گرران اطالعراتي    و ساير واسرطه  (مستقل) سنجي خااجي دسترسي به مؤسسا  اعتباا -

هرا  خصوصري    شررکت گرذاا ،   هرا  تحقيقراتي سررمايه    گرذاا ، شررکت   مشاواان سرمايه

 . بازااااتقا  نظم  و به منظوا تسهيل افشا  مؤثر( ...مالي و نگااان  اوزنامه، اعتبااسنجي

هرا    بانرک ) المففري خرود   همانند ديگر همتايان برين  دهنده خدما  مالي اسالمي مؤسسا  ااايه .29

مرد  و   گذاا  و اعطا  تسهيال  ميان سرمايهمد  و  سپرده کوتاه  ها حساب، با قبول (متعااف

هرا   برخري از ايسرک  ، فرايند انتقال سراسيد. ها سروکاا دااند سراسيدبا انتقال زمان بفندمد ، 

عموماً، . نمايد مي دهنده خدما  مالي اسالمي ايجاد مؤسسا  ااايهايسک نقدينگي اا دا  همچون

مواجه هستند برا اسرتفاده از    ها آناسالمي با  ها  اصفي که مؤسسا  و نهادها  مالي غير ايسک 

 :گردد ذيل مديريت مي  ابزااها

 پوشش و انتقال ايسک؛   ابزااها - -
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اا برا  ها  متعردد ترأمين نقردينگي     ها  تجاا ، موقعيت  ر طرفيکه توسط ساها  مالي بازاا - -

 کند؛  مي فراهمها  مطفوب و مواد نظر  سراسيد

و عمفيراتي نمرودن    تسرويه مناسربي اا بررا     شررايط نظام پرداخت و تسويه که ها   سامانه - -

 نمايد؛  ها ميان مؤسسا  مالي فراهم مي پرداخت

دا برا برخري نقرايص و ايراداتري      ز اشااه شد، صنعت خدما  مالي اسالمييقبالً نطوا که  همان

دهنده خدما  مرالي اسرالمي    دا مؤسسا  ااايهها  نقدينگي  اجزا  متتف  زيرساخت خصوص

هرا  حمايرت    کمبود يا عدم دسترسري بره زيرسراخت     ،کشواهادا بسياا  از  .باشد يماو  اوبه

بين برانکي، برازاا پرول و     بازاا ،، ابزااها  منطبق با احکام شريعتبازاافعاالن از قبيل نقدينگي 

بررا  حصرول اطمينران از اثربتشري      يهمچنين ممکرن اسرت شررايط   . ثانويه وجود داادبازاا 

احکرام شرريعت، وجرود نداشرته     منطبق با  ها و بيمه سپرده166دهنده ن مرج  واميآخرتسهيال  

دهنرده   مؤسسرا  ااايره   يمالتواني نا شرايط مناسب برا ي کااا و هاي  بعالوه، عموماً نظام. باشد

 .وجود ندااد خدما  مالي اسالمي

توضريح داده   22که دا پراااگراف  )سطح کشوا ها  نقدينگي دا  دسترسي به عناصر زيرساخت .20

دهنرده خردما  مرالي     ها اا برا  مؤسسا  ااايره  از فعاليت  تر  جد نه تنها سطح( شده است

تر نموده و دا فضايي هماهنگ با قروانين   تر و اقابتي اا سالم ها آن يعني -نمايد اسالمي فراهم مي

المففري و توسرعه مؤسسرا      هرا  همکراا  برين     بفکره ااه  -دهرد  المففي قراا مي بين مقراا و 

دهنرده خردما     همچنين به مؤسسا  ااايه. نمايد تقويت ميدهنده خدما  مالي اسالمي اا  ااايه

گر  پولي خود اا کراهش داده، سرطح نقردينگي     ها  واسطه  کند تا هزينه مالي اسالمي کمک مي

مديريت   برابانکي افزايش دهند، سودآوا  خود اا از طريق حذف موان  موجود   خود اا دا نظام

از ديدگاه ثبا  احتياطي کالن، . ها بهبود بتشندبازاا وجوه نقدبکااگير  مؤثر ايسک نقدينگي و 

کننده خدما  مالي اسالمي اا دا مواجهه برا   ااايه ا ؤسسم  ضروا ، توانايي ها ساختاازيراين 

ها   براين احتمال کسر بنا. و يا غير منتظره افزايش خواهد داد منتظرها  نقد  انيجرتعهدا  

 . دهد ها  مالي اا کاهش ميبازاادا طوا سيستمي  به آننقدينگي و سرايت 

 

                                                 
11-LENDRE OF LAST RESORT(LOLR) 



 5931هايمديريتکلمقررات،مجوزهايبانکيومبارزهباپولشوييسالبخشنامه

 

232 

 

 رهنمود خالده مديريتي -9-0

 يادول کل

د به منظوا حفظ نقدينگي کافي برا  ترأمين  يکننده خدما  مالي اسالمي با مؤسسه ااايه :5ادل 

ها   بيني نشده از فعاليت بيني شده و پيش احتياجا  نقد  اوزانه خود و پوشش انحرافا  پيش

 ،ي جام  و دقيق برا  مديريت ايسک نقدينگيچهااچوبعاد  مؤسسه طي يک دواه منطقي، از 

کننده خدما  مرالي اسرالمي    ايهمؤسسه اا. برخواداا باشد ايسک مؤسسه، همگرا با فرايندها 

دهي و کنترل ايسک نقردينگي برر اسراس     پايش، گزااش  گير ، بايد به منظوا شناسايي، اندازه

مقراا ، اصول، ابزااها و بازااها  منطبق با احکام شريعت، دااا  فرايندها  حاکميتي مناسرب،  

فرايند  دقيرق    د دااايبامقاما  نظااتي . مشتمل بر نظاا  هيأ  مديره و مديريت ااشد باشد

دهنرده خردما      مديريت ايسک نقدينگي مؤسسا  ااايه چهااچوبوضعيت و  يابيبه منظوا ااز

 . ها به اقداما  اصالحي فوا  برا  شرايط کمبود نقدينگي، باشند مالي اسالمي و الزام آن

 کننده خدمات مالي اسالمي مؤسسات مالي ارايهمربوط به ادول راهنماي 

 هيأت مديرهنقش 

هيأ  مديره مسؤليت غايي و نهايي تعيين سطوح و حد قابل پذيرش ايسک نقدينگي و  :0ادل 

. دهنده خدما  مالي اسرالمي اا برعهرده دااد   هيمديريت ايسک نقدينگي مؤسسه ااا چهااچوب

دهنده خردما  مرالي    هيمؤسسه ااا ييبنابراين، دامنه نوسانا  ايسک نقدينگي متناسب با توانا

عت بره صروا  نقردينگي، بررا  کراهش ايسرک       ياسالمي دا تأمين مناب  کافي منطبق با شرر 

متناسب با تعيين دامنه قابرل پرذيرش نوسرانا     . ن گرددييره تعيأ  مديد توسط هينقدينگي با

ها  مديريت ايسک نقردينگي اا،   مهم و ااهبرد  ها د سياستيهيأ  مديره با  ايسک نقدينگي،

تجاا ،   د با دا نظر گرفتن الگوين موضوع بايا. ي، تصويب و اعمال نمايدباا، براس هرچند يک

ها و شرايط و فضا  مقرااتي و کرالن   پيچيدگي خطوط کفيد  و مهم تجاا ،  ساختااها  قانوني،

 .رديدهنده خدما  مالي اسالمي انجام پذ هياقتصاد  مؤسسه ااا
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 مديريت ارشد نقش ساختار حاکميتي و

خدما  مرالي اسرالمي بايرد وظراي  و اختيرااا        دهنده حاکميتي مؤسسه ااايه ساختاا :9ادل 

از تجاا  و عمفياتي مؤسسه متتف   نظاا  بر شريعت و همچنين واحدها  هيأ مديران ااشد، 

مرديريت  . عمفياتي و نظااتي تعيين نمايد  يمناسب وظابا تفکيک  اا ادااه مديريت ايسک قبيل

ها  مديريت  و سياست ااهبردهادما  مالي اسالمي مسؤليت اجرا  خ دهنده ااشد مؤسسه ااايه

که  ا  ه گونهمديره اا به صوا  يکپااچه و هماهنگ برعهده دااد؛ ب هيأ ايسک نقدينگي مصوب 

ت شده يريو به شکل مؤثر مد هنگام نقدينگي مؤسسه به صوا  منظم و به اطمينان حاصل نمايد،

 ياصرف نمودن و کنترل عوامرل    برا  محدودمناسب ها   ايندها و فر سياست  ن از اجرايو همچن

 . مطمئن شود، نقدينگي کننده ايسک ايجاد

 شناخت ريسک نقدينگي

ايسک اوليه و  مناب د که تمام نقادا باش ديباخدما  مالي اسالمي  هنده د ااايه ا مؤسس :4ادل 

  يرا  برازاا غيرسيسرتماتيک،   کننده ايسرک نقردينگي دا مؤسسره اعرم از      ايجاد  ايسک ثانويه

د نخردما  مرالي اسرالمي بايرد قرادا باشر       دهنده ااايه ا مؤسس. شناسايي نمايد اا المففي بين

ها  جاا  و  ، صاحبان حسابگذاا  ها  سرمايه ها  افتاا  و قرااداد  صاحبان حساب ويژگي

به . نمايند  الگوسازطراحي و  بازاا،ي بحرانکنندگان وجوه خود اا دا شرايط عاد  و  مينأساير ت

هرا  هموااسراز  دا    اثررا  اويره   خدما  مالي اسالمي بايد دهنده ااايه ا اين منظوا، مؤسس

    به بيمه سرپرده ها  آنو دسترسي احتمالي گذاا   ها  سرمايه پرداخت سود به صاحبان حساب

 .دنمنطبق با احکام شريعت اا مد نظر قراا ده

 مالي اسالمين يتأمقراردادهاي  يساز ادهيپت ريسک نقدينگي و عامالت

هرا    د کره اويره  نر خدما  مالي اسالمي بايد اطمينان حاصل نمايدهنده  ااايه ا مؤسس :1ادل 

مرديريت   برا چهرااچوب  مديريت ايسک نقدينگي دا سراسر مؤسسه يکسان و هماهنگ بوده و 

، عمفيراتي و  برازاا سک اي ها از قبيل که ااتباط بين ايسک نقدينگي و ساير ايسک جام ايسک 

اا ايسک شهر  و ايسک عدم انطباق با احکام شرريعت  افته، يانتقال   تجاااعتباا ، ايسک 

ايسرک نقردينگي ناشري از قراادادهرا      بايد اين چهااچوب  .باشد دهد، همگرا  مد نظر قراا مي
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که مستقيماً به دليل ماهيت و ذا  اصفي قرااداد  اعم از اينمتتف  مالي منطبق با احکام شريعت 

دا هريک از مراحل انجام قررااداد ايجراد شرده     ها ايسک سايرمستقيم ناشي از  و يا به طوا غير

 .تعيين نمايد اا باشند

 گيري ريسک نقدينگي اندازه

هرا    از اوش دهبرا اسرتفا  د نقرادا باشر   ديباخدما  مالي اسالمي  دهنده ااايه ا مؤسس: 1ادل 

 ا  نقد  مواد انتظراا خرود  انيجرآماا  و افتاا ، قطعي، ها   الگومناسب و محاسباتي از قبيل 

  بررا زيرخط ترازنامه  وخط باال   از اقالم يناش بازاا شرايط متفاو برا  اازها  متتف  اا دا 

نتايج چنين محاسباتي، همگام . دنبيني نماي گير  و پيش شناسايي، اندازه ،ي متتف زمانها   افق

  وحردود  هرا و   آسرتانه جهت تعيرين  اا مبنايي د يبامناسب و تحفيل سناايو،  بحرانبا يک آزمون 

ايسرک نقردينگي   هرا  مرديريت    اويهها و  ، سياستااهبردهااعمال هرگونه تعديل دا همچنين 

 .نمايد فراهم  

 (59-7ادول )کنترل و کاهش ريسک نقدينگي

 متنوع ين ماليتأم

  منراب  ترأمين  اطمينان حاصل نمايد کره از   ديباکننده خدما  مالي اسالمي  مؤسسه ااايه: 7ادل 

  ،بازاامحصوال  ااايه شده و محيط   ،خود ، متناسب با اندازه و ماهيت اصفي فعاليتتنوعممالي 

 نقدينگي ندگانکن بالقوه تأميندهنده تمرکز  تنوع ساز  دا تأمين مالي بايد نشان. برخواداا است

و ، منراطق جغرافيرايي   ، سراسريد (بدون وثيقهو  با وثيقه) ها  تأمين مالي اوش ،(خرد و عمده)

د دا فواصل زماني مشرتص،  يمؤسسه ااايه کننده خدما  مالي اسالمي با. باشد اازها  متتف 

الزم اا دا توانايي خود اا دا تأمين وجوه از طريق هريک از منراب ، براسري نمروده و اصرالحا      

و داخفري خرود اعمرال     يبيني تغييرا  دا محيط خرااج  ساز  با توجه به پيش ااهبردها  متنوع

بهراداا نمرودن    تواند دا برخي موااد مشتمل بر تبديل به اوااق  مناب  تأمين مالي بالقوه مي. نمايد

 .ز باشديها منطبق بر احکام شريعت ن  دااايي
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 مديريت تلفيقي ريسک نقدينگي

به عنروان  )کننده خدما  مالي اسالمي بتشي از گروه مالي باشد  چه مؤسسه ااايه چنان :1دل ا

 يا بتشري از يرک بانرک   ( گذاا  اسالمي ها  سرمايه مثال يک بانک کامالً اسالمي شده يا بانک

متمرکرز مرديريت ايسرک     چهرااچوب که از ( ک بانک متعاافيبتش اسالمي  همانند) متعااف

با مد نظرر   ديبا مؤسسه اصفي/ااشد دا سطح گروه تيمديره و مدير هيأ  ،نقدينگي برخوادااند

هرا،   لحراظ محردوديت  برا   اصفي و   مؤسسه/گروه مالي وضعيت عمفيا  اسالمي دا کل قراادادن

هرا،   ااهبررد  هرا  گرروه،   شررکت برين  عت يبر شرر  يمبتنانتقال نقدينگي دا  مؤسسا  اللستقا

 .نمايند نييه و تبيتهها و فرايندها  عمفيا  اسالمي اا  سياست

 نقدينگي با کيفيت باال سپرنگهداري 

مشتمل بر وجروه نقرد و يرا     نقدينگي،  سپر ديباکننده خدما  مالي اسالمي  مؤسسه ااايه :3ادل 

 ايستادگي و مقاومتبه منظوا  شريعت اا احکام شوندگي باال و منطبق با  ها  با داجه نقد دااايي

بره ايرن منظروا بايرد حرداقل موانر        . ي بفندمد  بالقوه، نگهداا  نمايرد بحرانا برابر شرايط د

 ايجراد هرايي دا ااسرتا     فروش يا توثيرق ايرن چنرين دااايري     برا ي، اجرايي و قانوني مقراات

زان ير مها بايد برا   و ترکيب اين دااايياندازه . وجود داشته باشد بازااي دا شرايط بحران نقدينگي

بررآواد شرده از    کننده خدما  مالي اسالمي و الزامرا  نقردينگي   ايسک مؤسسه ااايه رشيپذ

 .متناسب باشد بحران،ها   آزمون طريق

  مين وجوهأت برنامه احتياطي 

نظرر از ماهيرت و    صررف  ،کننرده خردما  مرالي اسرالمي     مؤسسا  مالي ااايره  تمامي :52ادل 

عمفيراتي  برنامه و  ها هياو باشند که يتأمين وجوه احتياطيبرنامه بايد دااا  ، خودها   پيچيدگي

همره   با توجه به بايداحتياطي   برنامه. معين نمايداا   نقدينگي ها بحران مواجهه بامؤسسا  دا 

تهيره   آناايوها  مشتمل برر تحفيرل سرن    بحرانها   نتايج آزمونمرتبط مؤسسه و   کااکردها

برنامره  بره همرراه   ها  پشرتيبان کفيرد  اا    ها و فعاليت برنامه بايد وظاي ، مسئوليتاين . گردد

 .کنرد به وضوح تعيين  ،متتف  يبحرانوقاي  و شناخت  يبه منظوا براسااتباط داخفي و خااجي 
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تغييررا    برا عوامل محرک مرتبط اا شامل بوده و همگرام  منظم پايش بايد  نيهمچن اين برنامه

 .مواد بازنگر  قراا گيردو تجاا   بازاامحيطي 

 ت وثايق منطبق با احکام شريعتيريمد

قرادا باشرد ترا نيراز خرود بره وثرايق و         ديباخدما  مالي اسالمي  دهنده هيااامؤسسه : 55ادل 

  هرا  تيمحردود و  ودهنمر  ييشناسرا ي متتفر   زمانها   تضمينا  منطبق با شريعت اا دا افق

. قرراا دهرد   يق مواد براسين وثايعت اا دا خصوص استفاده از ايو احکام شر يقانون ،ياتيعمف

ک ير زمران تفک وثرايق خرود اا دا     فعاالنه وضعيت ديباخدما  مالي اسالمي  دهنده هيااامؤسسه 

هرا     نظرام  ن،يهمچن .نمايدت يريمد( دا اهن)رآزاد يغ  ها ييآزاد از دااا  ها ييدااا( ييشناسا)

ااز و مکران   ق آزاد از نظر نروع،  يوثا ييا  باشد که قادا به شناسا مؤسسه بايد به گونهي اطالعات

 .باشد يو بحران  ط عاديها دا شرا آن

 دهنده خدمات مالي اسالمي  ميان مؤسسات ارايه يهماهنگي و همکار

هرا  متتفر  بره     کشواها  بين بانکي اسالمي توسعه يافته دا بازاا کمبودبا توجه به  :50ادل 

يکديگر  د بايخدما  مالي اسالمي با دهنده هيااامنظوا مديريت مؤثر ايسک نقدينگي، مؤسسا  

منطبق با احکرام شرريعت،    و توافقا  يهماهنگتر و تنگاتنگي داشته تا بتوانند،  همکاا  نزديک

ايرن  . به خروبي توسرعه بتشرند    ينگيت نقديريبه منظوا مدکااها  تجاا  اا  ها و سازو حل ااه

ايرن  . بانکداا  اسالمي باشددا صنعت  ييها جاد انجمنيااتباط و اتواند مشتمل بر  همکاا  مي

اعمال مطمئن و  ،به منظوا ايجاد جايگاهي محکم تواند مي گر،يبا  ديدا کناا ترتها  همکاا  ليقب

برا  همرراه  دما  مالي اسالمي خ دهنده هياااتجاا  فعال ميان مؤسسا    براتوافقاتي هماهنگ 

 . کااها  تجاا  متتف ، به وسيفه مقاما  نظااتي حمايت گردد ابزااها و سازو  برا يبازااسازان

 ستم پرداخت و تسويهيتعهدات مربوط به س يفايا

  هرا  ستميسخدما  مالي اسالمي از کداميک از دهنده نظراز اين که مؤسسه ااايه صرف :59ادل

 ينگيمد  نقد از کوتاهينقادا باشد تا  ديبانمايد،  استفاده ميا ناخالص يخالص تسويه و پرداخت 

ت يريط مرد يه دا تمرام شررا  يبه موق  تعهدا  مربوط به پرداخت و تسو  فايخود اا به منظوا ا

پرداخت و تسويه، مؤسسه   ها ستميسها  داخفي و ااتباطا  داوني بين   با لحاظ وابستگي .کند



 5931هايمديريتکلمقررات،مجوزهايبانکيومبارزهباپولشوييسالبخشنامه

 

232 

بره   ياتير مهرم و ح   هرا  به موق  پرداخت شه از انجاميهم ديباخدما  مالي اسالمي  دهنده ااايه

مناسرب و  از عمفکررد  مران    تواند بالقوه که مي يستميس منظوا جفوگير  و ممانعت از اختالال 

 .نان حاصل کنديگردد، اطم ها  پولبازااها  پرداخت دا  اوش ريح سايصح

 ريسک نقدينگي ارزهاي خارجي

سرازوکااها  سرنجش، پرايش و      دااا ديباخدما  مالي اسالمي  دهنده هيااامؤسسه  :54ادل 

 .سک مهم و قابل توجره هسرتند  يا  باشد که دااا ييدا خصوص اازهاکنترل وضعيت نقدينگي 

  از اازها يناشا  نقد  انيجراندازه عدم تطابق  ديباخدما  مالي اسالمي  دهنده هيااامؤسسه 

هرر    برا  به صوا  انفرادصوا  کفي و جمعي و همچنين   بهن يمعي مانزها   اا دا افق يخااج

اازيرابي و پرايش    (ياتيعمف) يرد با توجه به اازش پول مفيگ يکه مواد استفاده قراا م يااز مهم

خدما   دهنده هيااامؤسسه . محدود نمايدن عدم تطابق اا يکه مناسب است ا ييجانمايد و حتي 

 هرا  پوشرش    ااهبررد کاا گيرد و همچنرين از   اا به يمناسب بحرانها   آزمون ديبامالي اسالمي 

منطبق با احکام شريعت دا محدود نمودن و کنترل ايسک نقدينگي انواع اازها اسرتفاده   سکيا

کمترر خرود اا دا معررض    خدما  مالي اسالمي بايرد   دهنده هياااکه مؤسسه  خصوصاً اين. نمايد

قرراا   و قابفيت تبديل پاييني دااند برخواداا بوده  کمتر يشوندگ نقد انواع اازهايي که ازسک يا

 .دهد

 گزارش و افشاي ريسک نقدينگي

، کپااچره يسرتم اطالعرا    يسدااا   دير باخدما  مرالي اسرالمي    دهنده مؤسسه ااايه: 51ادل 

بتواند بره طروا   ستم ين سيکه ا  ا گونه بهمتناسب با ماهيت، اندازه و پيچيدگي عمفيا  خود باشد  

بررا  واحردها     ،ايسرک نقردينگي  دا خصروص   يحيصحها   واضح، دقيق و به موق  گزااش

سيسرتم اطالعراتي مزبروا بايرد، دا     . ااشرد دا مؤسسره فرراهم آواد   ت يو مديرمربوط اجرايي 

اتتاذ ها   ي مناسب، مناب  دا معرض ايسک نقدينگي، وضعيت انطباق با سياستزمان  ها دواه

خردما  مرالي   دهنرده   مؤسسره ااايره  ت ااشرد  يريتوسط مد شده نييتعها   ديتو محدوشده 

، اا نوسانا  ايسک تعيين شده با توجه بهها  مديريت  ن مناسب بودن ااهبرديو همچناسالمي 

خردما  مرالي   دهنده  مؤسسه ااايه. مديره ااايه نمايد هيأ ااشد و ت يبه مديرقابل فهم به طوا 
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و کيفي دا خصوص وضعيت نقدينگي و اقداما  انجام شده پيرامون  اطالعا  کمي ديبااسالمي 

 .افشاء نمايد يمناسب  ها ق اوشياز طرو منظم مناسب مديريت ايسک نقدينگي اا به طوا 

 مقامات نظارتي يبرا ييرهنمودها

 سک نقدينگي يت و رينظارت بر وضع يي برايها وظايف و مسئوليت

مديريت  چهااچوبنقدينگي و  يکفها   اازيابي منظمي از وضعيت ديبامقاما  نظااتي  :51ادل 

هميشره سرطح    نرد، ينماا  کره اطمينران حاصرل     به گونه انجام دهندايسک نقدينگي مؤسسه 

خدما  مالي اسالمي به ميزان کرافي حفرظ گرديرده و دا صروا       دهنده هيااانقدينگي مؤسسه 

نقدينگي، سطح نقدينگي مزبوا قابفيت پوشش نقدينگي مواد نياز مؤسسه اا خواهد  بحرانوجود 

 . داشت

 دهنده خدمات مالي اسالمي ارايه از مؤسسهيمورد ن يمقررات نظارت

، ين مرال يترأم ها و مشتصا  مرتبط با سراختاا   با توجه به ويژگي ديبامقاما  نظااتي  :57ادل 

و بهراداا منطبرق برا احکرام شرريعت       به اوااق يرس، دست گذاا هيو سرما ين ماليتأم  ابزااها

و  مقرراا   ،خرود هرا  اجرايري    ها  پولي اسالمي دا حروزه بازاا يافتگيزان توسعه ين ميهمچن

 خدما  مالي اسرالمي  دهنده هيااامديريت ايسک نقدينگي مؤسسه اا دا خصوص ي ياهنمودها

 .نديه نمايته

 هاي نقدينگي نده کمککن وظايف ناظران به عنوان تأمين

فره و نقرش خرود بره     يدا خصروص وظ اا زان شناخت ين ميد باالتريبا يمقاما  نظاات :51ادل 

ز ير عت نيکره منطبرق برا احکرام شرر      يو بحران  ط عاديدا شرا ينگيکنندگان نقد نيعنوان تأم

احکرام  منطبرق برا   ق يتوسرعه وثرا  و  يجاد هماهنگيابه دنبال  زمانداشته و به طوا هم ،باشد يم

 ياسرالم  يمرال خردما    دهنرده  هيا  ااااز مؤسس يتين حمايآوادن چن  به منظوا فراهمعت يشر

 .باشند
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 (يکل)يقينظارت بر ريسک نقدينگي در سطح تلف

نماينرد،   يمها  اسالمي به عنوان بتشي از يک گروه مالي فعاليت  دا شرايطي که بانک: 53ادل 

 دينما يه ميخود ااا يق بتش اسالمياز طرعمفيا  بانکي اسالمي اا  ،چه يک بانک سنتي يا چنان

دا سطح گروه يا شرکت اصفي و هم مديريت ايسک نقدينگي اا  چهااچوب ديبامقاما  نظااتي 

اطمينان حاصرل نماينرد    ديبامقاما  نظااتي . اسالمي، به دقت اازيابي نمايندبانک دا سطح هم 

نقردينگي کرافي دا هرر دو     ،يبحرانر مواد نياز دا شرايط عاد  و که به منظوا تأمين مناب  مالي 

مقاما  نظااتي بايد اطمينان حاصل نمايند که ايسک نقدينگي و . االشااه موجود باشد سطح فوق

، به طوا صحيح و بالعکسساير عمفيا  بانکي به ايسک شهر  عمفيا  بانکي اسالمي ت يسرا

 .است مناسب کاهش يافته و به دقت مد نظر قراا گرفته و به نحو 

 گردآوري اطالعات نقدينگي و اقدامات ادالحي

سک يا چهااچوبها  ايسک نقدينگي و  به منظوا اازيابي ويژگي ديبامقاما  نظااتي  :02ادل 

، خدما  مالي اسالمي دا حوزه عمفيراتي خرود   دهنده هيا  ااااتتاذ شده توسط مؤسس ينگينقد

چه مقامرا  نظرااتي از    چنان. مفزم نمايند به موق و  اطالعا  کمي و کيفي دقيق هيها اا به ااا آن

مرديريت ايسرک نقردينگي     چهرااچوب يا کمبود عمده دا وضعيت نقردينگي يرا   ضع  گونه  هر

به موق  اقرداما    ها اا به اتتاذ د آنيباخدما  مالي اسالمي مطف  گردند،  دهنده هيا  ااامؤسس

مقامرا    .نرد يمفرزم نما نمودن مشکال  و مسايل تشتيص داده شده  اصالحي به منظوا مرتف 

مناسب   ندهايها و فرا هياا خود به همراه اويمتتف  دا اخت  با استفاده از ابزااها ندنظااتي مکفف

 خردما  مرالي اسرالمي    دهنرده  هير ا  ااامؤسستوسط مناسب  يمؤثر، از اعمال اقداما  اصالح

  .ندياطمينان حاصل نما

 بر ريسک نقدينگي يمهمان و نظارت برون مرز -زبانيکشور م نظارت

 خرود خدما  مالي اسالمي دا خرااج از سررزمين اصرفي     دهنده هياااچه مؤسسه  چنان :05ادل 

گر يد برا همرد  ير زبران با يمهمران و م   کشرواها  ها  مالي داشته باشد، مقاما  نظااتي فعاليت

مرديريت ايسرک نقردينگي     چهااچوبو   نقدينگي (يقيتفف) يکف اازيابيکرده و جهت   همکاا

مقامرا    .توافق به عمرل آوانرد  گر دا ااتباط بوده و يا  مربوط با همدتوسط مؤسس اتتاذ شده
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هرا بتواننرد    باشند کره بره کمرک آن    ييها شاخص  دااا ديباها  دوجانبه  نظااتي ضمن فعاليت

حاصرل از  ي بحرانر هرا    موقعيرت  از يناش ينگيبرابر مشکال  نقدها  مالي خود اا دا  سيستم

که خطوط تجراا  متتفر     يداخفمقاما  نظااتي . فظت کنندمحاا بازاا يط خاص مؤسسه يشرا

و  ينگيت نقديخصوص وضعدا  ديبانمايند  خدما  مالي اسالمي اا پايش مي دهنده هيااامؤسسه 

اا انجام داده و اطالعا  مربوط اا به اشرتراک   يهماهنگسطوح ايسک اين مؤسسا ، اقداما  

 .بگذااند

 ناظران براي مؤسسه ارايه کننده خدمات مالي اسالمي ياطياحت ريزي برنامه

نقردينگي دا   بحرران ا  جهت تشتيص و اويرااويي برا    از برنامه ديبامقاما  نظااتي : 00ادل

دا  يبترش مرال    کالن برااحتياطي  از چهااچوب يبتشخدما  مالي اسالمي به عنوان  بتش

ي الزامي است تا مقاما  نظااتي با استفاده چهااچوبدا چنين . نقدينگي برخواداا باشندخصوص 

مناب  دا معرض ايسک ترازنامه که توسط مؤسسره ااايره    ،دا سطح کالن بحرانها   از آزمون

جغرافيرايي و   عوامرل کرالن اقتصراد ،    به همراهشده است اا جاد ياکننده خدما  مالي اسالمي 

 .سياسي مدنظر قراا دهند

 هاي تقدينگي  وظايف ناظران در توسعه زيرساخت

مرديريت ايسرک نقردينگي بره وسريفه       برا محيطي مساعد  فراهم نمودنبه منظوا  :09ادل 

همکراا  نزديکري برا سراير      دير بامقاما  نظرااتي   خدما  مالي اسالمي،  دهنده هيا  ااامؤسس

داشته باشرند ترا    (ها  ضمانت سپرده همچون وزاا  اقتصاد و صندوق)مقاما  اسمي يا دولتي 

منطبق برا    ها بيمه سپردهه ياااتوسط دولت و عت يصکوک منطبق با احکام شرانتشاا ابزااها  

  بازااسراز  دير بامقاما  نظااتي همگام با ساير ااکان مرتبط . احکام شريعت اا تسهيل نمايند

ن موضوع بدان يا. ل کننديعت دا کشوا خود اا تسهيمنطبق با احکام شر  ابزااها/ صکوک  برا

هرا   آن يزان نقدشروندگ ير ل شده و مين ابزااها تسهيا  ه برايثانو  جاد بازااهايل است که ايدل

 .دا کنديش پيافزا
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 دهنده خدمات مالي اسالمي ادول و رهنمودهاي کلي براي مؤسسات ارايه: بخش سوم

 ادول کلي -9-5

 5 ادل

د به منظوا حفظ نقدينگي کافي برا  تأمين يکننده خدما  مالي اسالمي با ااايهمؤسسه 

ها   بيني نشده از فعاليت بيني شده و پيش احتياجا  نقد  اوزانه خود و پوشش انحرافا  پيش

 ،ي جام  و دقيق برا  مديريت ايسک نقدينگيچهااچوبعاد  مؤسسه طي يک دواه منطقي، از 

کننده خدما  مرالي اسرالمي    مؤسسه ااايه. برخواداا باشد ايسک مؤسسه، يندها همگرا با فرا

دهي و کنترل ايسک نقردينگي برر اسراس     پايش، گزااش  گير ، بايد به منظوا شناسايي، اندازه

مقراا ، اصول، ابزااها و بازااها  منطبق با احکام شريعت، دااا  فرايندها  حاکميتي مناسرب،  

فرايند  دقيرق    د دااايمقاما  نظااتي با.   مديره و مديريت ااشد باشدمشتمل بر نظاا  هيأ

دهنرده خردما      مديريت ايسک نقدينگي مؤسسا  ااايه چهااچوبوضعيت و  يابيبه منظوا ااز

  .ها به اقداما  اصالحي فوا  برا  شرايط کمبود نقدينگي، باشند مالي اسالمي و الزام آن

دااا  به عنوان بتشري از فراينرد ايسرک خرود،      ديبااسالمي  دهنده خدما  مالي مؤسسه ااايه .21

حفظ  ديبا چهااچوبهدف اصفي اين . باشد مناسبمديريت ايسک نقدينگي جام  و  چهااچوب

دا تعهدا    فايو ا ينگينقد  ازهايبه منظوا برطرف کردن نو نگهداا  سطح کافي از نقدينگي 

ط بحران بر اساس سطح ياز شرا يمقاومت دا دواه معقول  برا بوده وشرايط عاد  کسب و کاا 

خدما   دهنده هيااافرايند مديريت ايسک نقدينگي مؤسسه  .سک مؤسسه کمک نمايديتحمل ا

 عت بره منظروا  يمنطبق بر اصول و احکام شرر  يکافها و ابزااها   برنامهشامل  ديبامالي اسالمي 

شرامل  همچنرين  بروده و  نقردينگي   شناسايي، سنجش، پايش، گزااش دهي و کنتررل ايسرک  

ج يبرر اسراس نترا    ييها تين محدودييو تع ين ماليبرآوادن الزاما  تأم  احتياطي برا  ا برنامه

 . سناايو باشد   تحفيله و يآزمون بحران و تجز

مديريت ايسک نقدينگي جام  و پايش سطح ايسک  چهااچوبمسئوليت نهايي تهيه و تنظيم   .21

 هيرأ  خدما  مرالي اسرالمي برعهرده     دهنده هيااامؤسسه مالي رفته شده توسط يپذنقدينگي 

هرا     ضمن لحاظ ماهيت و اندازه عمفيا  مؤسسه، الگرو  چهااچوباين . باشد مديره مؤسسه مي

مرين مرالي منطبرق برا      و تأ  گذاا سرمايه  ابزااهاها  مناب  مالي، ترکيب  کسب و کاا، ويژگي
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نقردينگي منطبرق برا احکرام شرريعت        ابزااهاکااها و  ودن سازودسترس ب دا  احکام شريعت،

منطبق با احکام دا تأمين نقدينگي احتمالي   فعاليت آن و دا نهايت ميزان کمکمحل مؤسسه دا 

برا  مديريت  ييااهبردهاو  مهمها   سياست رندهيدابرگ ديبا ،از سو  مقاما  نظااتيشريعت 

کااگير  و اجرايري نمرودن    اشد مؤسسه، مسئوليت بهمديريت ا. ايسک نقدينگي مؤسسه باشد

ن ير ا. دا مديريت ايسک نقدينگي اا برعهرده دااد  اتتاذ شدهمصوب و   ااهبردهاها و  سياست

ان ير نسربت بره تمرام منراب  و اوابرط م      يد اوشرن ير د دير ن خاطر است که مؤسسه بايامر به ا

هرا و   هير سرک بروده و از او  يات يرينسبت به مد يکرد کفيک اويق ياز طر ينگينقد  ها سکيا

 .ديره استفاده نمايأ  مديو گزااش به ه ينگيسک نقديش مستمر ايپا  برا ييندهايفرا

دهنده خدما  مالي اسالمي دا مديريت ايسک نقردينگي   هيسسه اااها  مؤ ها و سياست ااهبرد  .22

دا . ر گيررد ها  عاد  و بحراني نقردينگي اا دا نظر   طوا صريح و واضح بايد شرايط و وضعيت به

دهنده خدما   هيمؤسسه ااا -اعم از بحران دا سطح مؤسسه يا بازاا –ينگينقد خصوص بحران

ا بفندمد  بره واسرطه کراهش    يمد   انيممکن است دا بدست آوادن وجوه نقد م ياسالم يمال

مربوط به  يزمان، افق هبعالو. ، با مشکل اوبرو شوديمالکنندگان  نير تأميو سا بازاااعتماد فعاالن 

 اوال گذشرته را تعهدا  پرداخت زودترر از  يدا کند زيممکن است کاهش پ يفعف  ها يمالن يتأم

توسرط  شرده    نگهرداا دا چنين مواقعي، ابزااها  منطبق با احکام شريعت . شود يم ديسراس

ممکن ، بازاا مواجه بودند يناکاف که قبالً با مشکل عمق دهنده خدما  مالي اسالمي  هيمؤسسه ااا

مرديريت ايسرک    چهرااچوب د دا يبنابراين، هيأ  مديره با. است قابفيت فروش نداشته باشند

دهنده خدما  مالي اسالمي  هينقدينگي مؤسسه ااا  سپرهانقدينگي خود، داجه اعتماد و اتکا بر 

کره بره    ا  به گونره     .نمايد مشتصتعهد شده اا به طوا واضح  ين ماليخطوط تأمو همچنين 

مؤسسره  . بحرران نقردينگي اا مرنعکس نمايرد     مقاومت دا برابرهزينه و  نيانتتاب بل طوا کام

د اطمينان حاصل نمايد که عمفيا  مديريت ايسک نقدينگي يدهنده خدما  مالي اسالمي با هيااا

مؤسسه، فرصتي برا  کسب سود به سبب مديريت ايسک نقدينگي احتياطي، فرراهم نتواهرد   

ن حالرت  ياز ا  ا نمونهبرا  تحقق اهداف مديريت ايسک نقدينگي  کاال استفاده از مرابحه. آواد

                                                 
لذاهيأتمـديرهبايسـتي.نخواهدبوددرعملخطوطتأمينماليتعهدشدهياسايرتسهيالتتأمينمالياحتماليدردسترس-52

 .ايميزاندسترسيبهمنابعماليونقدينگيموردنظررادرچنينشرايطيارزيابينمايدکارانهبهطورمحافظه
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ا  باشد  د به گونهيخدما  مالي اسالمي با دهنده هياااها  مؤسسه  ها و سياست ااهبرد. باشد يم

 انير مبرانکي   مد  مرابحه کاالها دا مبادال  برين  ابزااها  کوتاه نيبکه به طوا واضح و اوشن، 

از بفندمرد   اسرتفاده  به عنوان بتشي از مديريت ايسرک نقردينگي و    نهادها و مؤسسا  مالي

ز يتمرا  ال يتسه  و اعطا ها سپرده جذبمرابحه کاالها به منظوا کسب و حصول سود از طريق 

تواند ايسک نقدينگي اا  سود مي کسباستفاده نامتناسب از چنين مبادالتي به منظوا . ل شوديقا

 يت اهرمر يو وضرع  ياا دا معرض بده ياسالم يمالدهنده خدما   هيو مؤسسه ااا ودهتشديد نم

 .قراا دهد  شتريب

 ينگيمد  نقرد  مد  و بفند کوتاهنيازها   ديباها  مديريت ايسک نقدينگي   ااهبردها و  سياست  .22

ايسک نقردينگي اقرالم زيررخط ترازنامره و سراير      و خدما  مالي اسالمي  دهنده هيااامؤسسه 

دا خصروص   ديباخدما  مالي اسالمي  دهنده هيااامؤسسه . ا پوشش دهدها  احتمالي ا ايسک

ها و محصروال  مصروب     از نوآوا منبع ت يل حساسيتحف ،مديريت و کاهش ايسک نقدينگي

صرالح انجرام    ا  ذ     حرفهها انتوسط واحدها و دپااتم ديبااين تحفيل . به عمل آواد جديد اا

  و سرازوکااها  يداخفر   هرا  کنترل  د دااايباخدما  مالي اسالمي  دهنده هيااامؤسسه . پذيرد

ت يريهرا دا چهرااچوب مرد    ت کنترليزان کفايجام  و مناسب بوده تا بتواند م يداخف يحسابرس

ها  انجرام شرده توسرط     که بيشتر فعاليت ازآنجايي .و آزمون قراا دهد يابيسک اا تحت اازيا

تواند بر سطح و ايسک  خدما  مالي اسالمي مي دهنده هيااا  متتف  مؤسسه ها انااگ واحدها و

د داون سراسرر  ير باها  مديريت ايسک نقدينگي  ااهبردها و  نقدينگي تأثيرگذاا باشد، سياست

اطمينان حاصل نمايد کره   ديبامديريت ااشد مؤسسه  .و به اشتراک گذاشته شودمطرح مؤسسه 

ها  تعيين    مصوب، فرايندها و محدوديتها ها  تجاا  دا حيطه سياست تمام واحدها و بتش

 .کنند شده فعاليت مي

د ير باخردما  مرالي اسرالمي     دهنرده  هياااهدف از پايش و نظاا  ايسک نقدينگي دا مؤسسه   .23

هماننرد  . باشرد  حداقل نمودن احتمال وقوع ايسک نقدينگي و اثر مسايل و مشرکال  نقردينگي   

به ميزان کافي به اازيابي ايسک نقدينگي مؤسسه  ديبامقاما  نظااتي  ،ها  اصفي ساير ايسک

با موااد و شرايط متفاو  موجود دا مؤسسه اا د يبافرايند اازيابي ايسک مؤسسه . اهميت دهند

مواد گذاا  منطبق با احکام شريعت  ا  و ابزااها  سرمايه ساختااها  متفاو  ترازنامهتوجه به 
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مؤسسره   ينظوا حرداقل کرردن احتمرال واشکسرتگ    مبه  ديبامقاما  نظااتي . قراا دهد يبراس

 يسرتم مرال  يسنهادهرا و مؤسسرا     ريساآن به ت آثاا يو سرا ياسالم يدهنده خدما  مال هيااا

مرديريت ايسرک نقردينگي مؤسسره      چهرااچوب وضرعيت نقردينگي و   از  يمنظم  ها ازيابيا

 دير بايي، مقاما  نظرااتي  ها به تب  چنين اازيابي. داشته باشند ،خدما  مالي اسالمي دهنده هيااا

خدما  مالي اسالمي از نقدينگي کافي برا  اويااويي و  دهنده هيااابراسي نمايند که آيا مؤسسه 

توضيح داده خواهد شد، برخواداا است و به  29که دا پاااگراف  بحرانمواجهه با مراحل متتف  

، اعمال ييناکااادا صوا  بروز هرگونه اا موق   و به مناسبتواند اقداما  اصالحي  اين منظوا مي

 ؟نمايند يا خير

کننردگان نقردينگي و    بره عنروان ترأمين   خرود   د دا خصوص نقشين بايمقاما  نظااتي همچن  .91

خدما  مالي اسالمي بره   دهنده هيااامنطبق با احکام شريعت به مؤسسه  کنندگان تسهيال  ااايه

هايي  برا  تحقق چنين کمک. داشته باشند عنوان آخرين منب  قابل استقراض، شفافيت بيشتر 

دا  ثرايق منتشرر شرده منطبرق برا احکرام شرريعت       استفاده برودن و  ، قابلديبامقاما  نظااتي 

مقاما  نظااتي     .اا همگن نموده و توسعه بتشند يخااج  گر و بر اساس اازهايد  کشواها

 عامرل نظرااتي خرود نيرز ت   هرا    و خرااج از حروزه  دا داخل با ساير مقاما  نظااتي مرتبط  ديبا

مربروط بره     هرا  سک و برنامهيا يابيد با توجه به اازيبا  همکاااين . تر  داشته باشند نزديک

سرک  يا  از تسرر   ريو جفروگ  ينگيحفرظ نقرد  هايي بره   چنين همکاا  .نظاا  هماهنگ باشد

مرا   از سرو  مقا  به موق ميان فعاالن تجاا  کمک خواهد نمود و اقداما  اصالحي شهر  دا 

 .اهد ساخت نظااتي اا تسهيل خو

 نقش هيأت مديره -9-0

 0ادل 

هيأ  مديره مسؤليت غايي و نهايي تعيين سطوح و حد قابل پذيرش ايسک نقدينگي و 

. دهنده خدما  مالي اسرالمي اا برعهرده دااد   هيمديريت ايسک نقدينگي مؤسسه ااا چهااچوب

                                                 
سازيوتوسعهوثايقواجدشرايطمنطبقبااحکامشـريعتبـرايمقامـاتنظـارتياسـتقراروايجـادفراينـديکراههماهنگ-59
اينچنينفراينـديبايـدبـاارايـهتسـهيالت.باشدهاميدرپذيرشصکوکمنتشرشدهدرسايرحوزهاوبخش"شناختدوجانبه"

دهندههمتوسـعهتواندبهشکلکمکوحمايتاضطراريبهعنوانآخرينوامدهوميمستمردرراستايحمايتنقدينگيشروعش
.پيداکند



 5931هايمديريتکلمقررات،مجوزهايبانکيومبارزهباپولشوييسالبخشنامه

 

911 

دهنده خردما  مرالي    هيمؤسسه ااا ييبا توانابنابراين، دامنه نوسانا  ايسک نقدينگي متناسب 

عت بره صروا  نقردينگي، بررا  کراهش ايسرک       ياسالمي دا تأمين مناب  کافي منطبق با شرر 

متناسب با تعيين دامنه قابرل پرذيرش نوسرانا     . ن گرددييره تعيأ  مديد توسط هينقدينگي با

يريت ايسک نقردينگي اا،  ها  مد مهم و ااهبرد  ها د سياستيهيأ  مديره با  ايسک نقدينگي،

تجاا ،   د با دا نظر گرفتن الگوين موضوع بايا. باا، براسي، تصويب و اعمال نمايد هرچند يک

ها و شرايط و فضا  مقرااتي و کرالن   پيچيدگي خطوط کفيد  و مهم تجاا ،  ساختااها  قانوني،

 .رديدهنده خدما  مالي اسالمي انجام پذ هياقتصاد  مؤسسه ااا

 دهنرده  هير ااامديره مؤسسره   هيأ نهايي نظاا  بر مديريت ايسک نقدينگي بر عهده مسؤليت  .95

و هرا  مرديريت ايسرک نقردينگي      ااهبررد  دير بامرديره   هيرأ  . خدما  مالي اسرالمي اسرت  

 منرد  نظرام همچنين ضمن . نمايدد ييتأميان سود و ايسک عادل به منظوا تاا  يکاف  ها استيس

ت يريمرد  مديره موظ  اسرت از ديردگاه   هيأ ها  مديريت ايسک،  ااهبردها و  نمودن سياست

اا بره   ياسرالم  يدهنده خدما  مال هيمؤسسه ااا  ريپذ سکيزان اي، مERM))سک مؤسسه يا

 دير باهرايي،    ااهبررد هرا و   چنين سياسرت  .ل کنديتبد   يسک دهنده تحمل ا نشان  ها شاخص

اد  و کفيد  تجاا  يمحصوال ، خطوط بن، ساختاا قانوني، پيچيدگي عمفيا  و  تجاا  الگوها

زان ير مد اطمينران حاصرل نمايرد کره     يهيأ  مديره با. اا مواد توجه قراا دهندي مقرااتو فضا  

و  يقابرل براسر    هرا  به صوا  عامرل  ياسالم ايسک مؤسسه ااايه کننده خدما  ماليتحمل 

.   قابل قبرول باشرد  ياز وقا يفيانگر واکنش بالقوه مؤسسه به طيکه ب  ان شده به نحويب  ريگيپ

کفيره سرطوح مرديريت     سک به اطالعيزان تحمل ايماطمينان حاصل نمايد که  ديبامديره  يأ ه

فرايندها  متفراو  مؤسسره از   د دا يسک بايزان تحمل ايل که مين دليبه ا. اسانده شده است

لحراظ    آينرده، قبيل محصوال  مصوب، مستندا ، پايش مراحل اجرا و ساير مراحل مواد نظر دا 

هرا  مرديريت ايسرک     ااهبررد ها و  سياستزان تناسب يد به طوا منظم ميبامديره  هيأ . دوش

اتتاذ  زماندا  نفعانيذ، شرايط واقعي و حقيقي و انتظااا  بازاا يفعفنقدينگي اا با توجه شرايط 

                                                 
گرددکهيکمؤسسهقادرباشدتابهمنظـورکسـببـازدهمـاليميزانـيازريسـکراحدپذيرشريسکبهميزانياطالقمي-50

شريسکبيشتربرايدستيابيبهمنافعناشيازتحققحدپذيرشريسکبيشتريکمؤسسهبهمفهومتحملوپذير.متحملشود
 .اهدافماليآنمؤسسهميباشد
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دا خصوص شرايطي کره وضرعيت   . حداقل دا مقاط  ساالنه، اازيابي نمايد ها  مناسب، تصميم

توانرد دا خصروص    يمر مرديره   هيأ نمايد،  به سرعت تغيير مي ينگيزان نقديبازاا با توجه به م

تواند مشتمل  مي ينگيسک نقديت ايريمد  ااهبرد .تصميم بگيرد شتريمناسب با تناوب ب  بازنگر

 . کمي و کيفي متتف  دا سطوح پيشرفته باشد  پااامترهاها و  بر محدوديت

ااشرد   ها  هيأ  مديره و مديريت ااا  اا برا  کميتهيها و اخت د حدود مسئوليتيهيأ  مديره با  .92

. خدما  مرالي اسرالمي تعيرين نمايرد     دهنده هيااابه منظوا مديريت ايسک نقدينگي مؤسسا  

اا بره   مقرراا  ها، فراينردها و حردود    تصويب سياستااا  مربوط به ياختمديره  هيأ چه  چنان

   هرا، حردود و دامنره    مرديره موظر  اسرت وظراي ، نقرش      هيأ محول نمايد،  خودها   کميته

مرديره موظر  اسرت     هيأ همچنين . کندها  هريک از کميته ها اا به طوا شفاف تعيين  فعاليت

مديره دا خصوص  هيأ ها  مصوب  ها و سياست  ااهبرداطمينان حاصل نمايد که مديريت ااشد، 

و  يفيتفصر ها  عمفياتي به صوا   ، دا قالب اهنمودها، فرايندها و دستواالعملاا انواع ايسک ها

، ااايه سک و بازده مؤسسه استيکرد ايکه منطبق با اوبه همراه مستندا  و مکتوبا  با کيفيت،

کررده ترا دا    يااشرد اا براسر  ستم جبران خدما  برا  مديريت يد سيهيأ  مديره با. نمايد مي

دهنده خردما  مرالي    هيها  متتف  مؤسسه ااا افته به فعاليتيص يزان ايسک تتصيخصوص م

ن وجروه  يترأم  ياطير احت هرا   برنامره  دير باه همچنين هيأ  مدير. اسالمي اطمينان حاصل نمايد

دا سرطح   ينگيت بحران و فشراا نقرد  يريمدمنظوا   خدما  مالي اسالمي به دهنده هيااامؤسسه 

ها  مهم  اطمينان از توانايي تداوم تجهيز نقدينگي فعاليتحصول   مؤسسه يا بازاا اا دا ااستا

 .، براسي و تصويب نمايدها  ناخواسته انها و زي ينهجاد هزيامؤسسه بدون توسط 

هرا  ايسرک    دهي تفصريفي از ويژگري   سازوکاا  برا  پايش منظم و گزااش ديبامديره  هيأ   .99

مديره موظ  است به طوا  هيأ . خدما  مالي اسالمي ايجاد نمايد دهنده هياااسسه نقدينگي مؤ

ي اا به منظوا ه و اطالعاتي دا خصوص سطوح نقدينگادواا  اطالعا  مرتبط با موااد عنوان شد

. مناسرب لحراظ نمايرد    زمانها دا  ااهبردايجاد قابفيت ها  الزم دا فراهم ساز  و تعيين مسير 

مرتبط برا  مهم ظ  است پيشاپيش اطالعاتي مرتبط با هريک از حوادث و وقاي  مديره مو هيأ 

 دهنرده  هير اااتوانند به عنوان تهديد  برا  وضرعيت نقردينگي مؤسسره     که ميمؤسسه و  بازاا

ها  وقاي  و اخدادها دا سطح بنگاه. شناسايي و براسي نمايدشماا آيند اا  خدما  مالي اسالمي به
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هرا  نقرد،    دااايري عرضه دا برازاا مجموعره   انحراف از اازش و قابفيت  ،ممکن است مشتمل بر

از عمرده و مهرم   هرا    ، برداشرت ن وجروه يترأم  ها  فزاينده هزينه ن وجوه،يدا مناب  تأمتمرکز 

، شکاف نقدينگي فزاينده، نقرض  (PSIA)شريک دا سود گذاا   ها  سرمايه ها و حساب سپرده

  عمرده عمفيراتي و   هرا  انا  نقد ، زير انيجر، کمبودها  قابل توجه حدود تعيين شدهو مستمر 

توانند شامل موااد  چون کاهش اتبره،   نيز مي بازاا  يا دا سطح بازاااخدادها و وقاي  . باشد...

مسرتقل  داخفري و  حسابرسران  داا دا انطباق با احکام شريعت که توسرط   نقض يا انحراف معني

، مسرايل و  تقال و تبرديل بره ايسرک شرهر  اا داانرد     فيت انو به طوا بالقوه قاب اند اشااه شده

، برداشت از خطروط   تجاا  ها طرفها و  مشکال  نقدينگي و ناتواني دا پرداخت يکي از بنگاه

دا  ياز جانرب مقامرا  نظراات    مقراا بانکي، تغييرا  قوانين و    شرکا  بين اعتباا  به وسيفه

د از يره بايأ  مديه. باشدره يغو  بازاا يفسقوط ک، عتيمنطبق با احکام شرتأمين مالي خصوص 

ت ااشرد  يريل طرح شرده توسرط مرد   يبه موق  دا خصوص موضوعا  و مسا ياقداما  اصالح

خرود از  پرايش  از نحروه  اا  يابير ک خرود ااز يمديره موظ  است که  هيأ . نان حاصل کندياطم

از دا مواقر  لرزوم    شتريبکسب اطالعا  تفصيفي و د قادا به يبا ايسک نقدينگي اعمال نمايد و

 .باشدواحدها  مرتبط 

کاابرد  مرديريت    ها اوشمديره پيرامون  هيأ ها  اعضا   بهبود اطالعا ، دانش و مهاا   .90

 دهنرده  هياااها  مؤسسه  از الويت ديبامديريت ايسک نقدينگي  يتکامفاوند  وايسک نقدينگي 

نسربت بره    مرديره  هيرأ  اعضرا   ر با توجه به دانش و فراست اکث. خدما  مالي اسالمي باشد

هرا  مرديريت ايسرک     يت و پيچيردگي که تا حد معقول، ماهقادا باشند د يها با ، آنيل ماليمسا

به طروا   ديباچنين اعضايي . داک نماينداا نقدينگي دا مؤسسه ااايه کننده خدما  مالي اسالمي 

 وگذاا   سرمايه  ا ابزااهاهمراه بکافي با ادبيا  ايسک آشنايي داشته و قادا باشند که ايسک 

 .داک نماينداا با احکام شريعت منطبق تأمين مالي 

 ساختار حاکميتي و نقش مديريت ارشد -9-9

 9ادل 

خدما  مرالي اسرالمي بايرد وظراي  و اختيرااا        دهنده ساختاا حاکميتي مؤسسه ااايه

از تجاا  و عمفياتي مؤسسه متتف   نظاا  بر شريعت و همچنين واحدها  هيأ مديران ااشد، 
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مرديريت  . عمفياتي و نظااتي تعيين نمايد  يمناسب وظابا تفکيک  اا ادااه مديريت ايسک قبيل

ها  مديريت  و سياست ااهبردهاخدما  مالي اسالمي مسؤليت اجرا   دهنده ااشد مؤسسه ااايه

که  ا  ه گونهااد؛ بمديره اا به صوا  يکپااچه و هماهنگ برعهده د هيأ ايسک نقدينگي مصوب 

ت شده يريو به شکل مؤثر مد هنگام نقدينگي مؤسسه به صوا  منظم و به اطمينان حاصل نمايد،

 ياصرف نمودن و کنترل عوامرل    برا  محدودمناسب ها   ها و فرايند سياست  ن از اجرايو همچن

 .مطمئن شود، نقدينگي کننده ايسک ايجاد

سراختاا   ديباخدما  مالي اسالمي  دهنده هياااها  مديريت ايسک، مؤسسه   مشابه ساير بتش  .91

ها  مديريت ااشد، هماننرد سراير    نمايد که وظاي  و مسئوليت ميتنظا   گونه حاکميتي خود اا به

 هيرأ  هرا  مصروب    ااهبردها و  سياستاثربتش   اجرا به منظواها  تجاا ،  واحدها و بتش

به  ت ااشديريد از مشااکت فعال و مستمر مديباساختاا ن يا. مشتص و معين باشد کامالًمديره 

برا توجره بره انردازه و      .نان حاصل نمايرد ياطم ايسک نقدينگي،ت منظم و به موق  يريمدمنظوا 

 ينگيسرک نقرد  يش ايت و پايريد دا مديکه با مديريتمهم ها   ماهيت عمفيا  مؤسسة، کميته

کميته اجرايي ايسک و يا کميتره   ،(ALCO) يبدهکميته دااايي و  ؛شامل مشااکت داشته باشند،

 NO ONE)اويکررد    ،اهنمودها ، اين مجموعه ازن وجوديبا ا. باشد مي رهيغ مديريت ايسک و

SIZE FITS ALL )مرديره مصروب    هيرأ  توسرط   کره ساختااها  مديريتي متتف    اا برا

هرا    مردل اهرداف،  ختااها  طراحي شده متناسب برا  که سا نياا مد نظر دااد تا ا  گرديده است،

 .باشدمؤسسه هر عمفيا   اندازه، ماهيت و کسب و کاا

ها که به منظوا کنترل ايسک نقدينگي مؤسسره   االشااه و ساير کميته فوق يبدهکميته دااايي و   .91

داون اا کنتررل نماينرد و دا   مؤسسه ايسک نقدينگي   ها مشتصهفعاالنه  ديباشوند  تعيين مي

هررا و  سررپرده  ،ا اعتبرراا  مررديران ااشررد، ،  داا خزانرره  مؤسسرره دا خصرروص تررأمين مررالي، 

اا داشرته   ياا عمل کافيره اختيأ  مدياز جانب ه مديريت ايسکو  ين ماليتأمها،  گذاا  سرمايه

و   ااهبرر ايرز ،   ؛ برنامره خصروص ها اا دا  حدود اختيااا  اين کميته ديبامديره  هيأ . باشند

مؤسسره   هرا و ترأمين وجروه    گرذاا   سرمايه يبازدهها و  هزينه ترکيب،  سطح،  ا ، انيجر کنترل

 .تعيين نمايد ياسالم يدهنده خدما  مال هيااا
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ايسرک   ها  استقراا يافته برا  مرديريت  د اطمينان حاصل نمايند که سيستمياعضا  کميته با  .92

 دهنده هيااامناب  دا معرض ايسک مؤسسه  ينحو مناسبتا به باشند نقدينگي دااا  اين قابفيت 

اطمينران حاصرل نمايرد کره      دير باکميتره  . خدما  مالي اسالمي اا مشتص و اندازه گير  کنند

پذير  است  خدما  مالي اسالمي دااا  يک سيستم اطالعاتي کامالً انعطاف دهنده هيااامؤسسه 

ت يمربروط دا خصروص وضرع   ح و يصرح ها  به موقر ،   گزااشه ياااکه قابفيت فراهم ساز  و 

مديره و مقاما  نظااتي مؤسسه دااا مي  هيأ  اا جهت ااايه به مديريت ااشد،  ينگيسک نقديا

 .باشد

ايسک نقردينگي دا مؤسسره     ها ها و کنترل مسئوليت  مديريت ااشد مسئوليت تعيين ساختاا،  .92

هرا و   اسرت يد دا سير بامروااد عنروان شرده    . خدما  مالي اسالمي اا برعهرده دااد  دهنده هيااا

 ييدا جا ديبامديريت ااشد  .مستند و به دقت شرح داده شوند ينگيسک نقديا  ها دستواالعمل

 اا يمنظمر   ها گزااش عمده واکنش نشان داده و  ا توسعهاقداما  که الزم باشد دا خصوص 

هرا  داخفري کرافي و     کنتررل از وجرود  مديريت ااشد موظر  اسرت   . دهد  هيااامديره  هيأ به 

فرايندها  مديريت ايسرک نقردينگي    يکپااچگيفظ داخفي به منظوا ح يحسابرسسازوکااها  

کرااگير  و انتصراب    همچنين مرديريت ااشرد مسرئوليت بره    . نمايدنان حاصل يطمتعبيه شده، ا

اا بره  ها  قراادادها و ابزااها  منطبرق برا شرريعت     گي اشتاص توانا و ماهر  که ماهيت و ويژ

برعهرده  انرد اا   داک کررده طوا کامرل   کنترل داخفي به کااکردمنظوا مديريت ايسک نقدينگي و 

از دا ير مصروبا  مرواد ن  بعالوه، مديريت ااشد مسئوليت تعيرين فراينردهايي مشرتص و    . دااد

و  ااجاع به مقام باالتراز قبيل فرايندها   شده حدود تعيينها و  سياست ييخصوص موااد استثنا

کااگرفته شوند اا برعهده  به شده حدودتعييناما  پيگيرانه که ممکن است دا خصوص نقض اقد

 .دااد

  کره  برازاا هرا    و همچنرين توسرعه   برازاا مديريت ااشد موظ  است که تغييرا  دا شرايط   .93

قرراا  تحت نظر ايسک نقدينگي ايجاد نمايد با دقت مناسب هايي اا دا مديريت  تواند چالش مي

ا  و مديره هرگونره اصرالح   هيأ ، مديريت ااشد موظ  است که به اهنمودس اين بر اسا. دهد

تغييرا  . توصيه نمايداا ها  مديريت ايسک نقدينگي  ااهبردها و  مواد نياز دا سياستال  يتعد

هرا    ااهبردها و  تواند بر سياست ، مي(بفندمد )ااهبرد  سطح دا و هم  مد  کوتاههم دا  بازاا،
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دا  دير با، ژهيبه طوا و مديريت ااشد. گذاا باشد خدما  مالي اسالمي تاثير دهنده مؤسسا  ااايه

اا دا   ااهبررد   که ممکن اسرت مرديريت ايسرک نقردينگي     بازاااعمال واکنش به تغييرا  

خدما  مالي اسالمي تحت تأثير قراا دهد برا حساسريت و تأمرل بيشرتر       دهنده هيااامؤسسه 

 فرراهم ا   خدما  مالي اسالمي بايد به گونه دهنده هياااتي مؤسسه ساختاا مديري. برخواد نمايد

نمايد ک يتفکو واحدها  عمفياتي و نظااتي اا  ها ان بتشيها م گردد که بتواند وظاي  و مسئوليت

اود کره   انتظراا مري      .تا به اين ترتيب بتواند احتمال ايجاد هرگونه تضاد مناف  اا حداقل سازد

کره دا  مسرتقل از واحردها  تجراا      ،مرديريت ايسرک نقردينگي    دا پرايش  اصفيمسئوليت 

. دي اشتغال دااند، دا نظرر گرفتره شرو   ها  مال گذاا  و تجاا  که به فعاليت سرمايه  ها بتش

خردما  مرالي اسرالمي     دهنده هيااامؤسسه  بحرانواود فعاالنه مديريت ااشد دا فرايند آزمون 

 از ييحجرم براال  که مؤسسره برا    يزماناشد حتي دا مديريت ا. باشد بسياا حياتي و اازشمند مي

اا دا   ديو شرد   جرد   وهايبتواهرد کره سرناا   مؤسسره   د ازير بامناب  نقدينگي مواجه است 

  .رديدا نظر بگ ينگيخصوص نقد

 چهرااچوب دهنده خدما  مالي اسالمي،  هيو ساختاا مؤسسه اااطه عمفکرد ياندازه، حبا توجه به   .01

    .باشرد  مري سرتفاده  متمرکز يا غيرمتمرکز مديريت ايسک نقدينگي دا سطوح نهاد  قابرل ا 

مديريت ااشد  دهنده خدما  مالي اسالمي،  هيکااگرفته شده دا مؤسسه ااا صرفنظر از ساختاا به

هرا    ي، قانوني، عمفياتي يا محدوديتمقراات  ها تيالزم اا دا خصوص محدود  ها يبراسد يبا

متفاو  ها   متتف  قانوني يا حوزه  نهادهانطباق با شريعت اا دا انتقال نقدينگي بين ناشي از ا

د قرادا باشرد کره ايسرک و سرطح      يها  اصفي با مديريت ااشد دا سطح شرکت. به عمل آواد

مرديريت ااشرد   . پايش نمايدمستمر صوا   ها  متتف  به نقدينگي اا دا ميان واحدها و بتش

                                                 
مـديران)بخـشعمليـاتيتفاوتاساسيميـانايهيأتمديره،توضيحدادهشدهاست،درساختارتکاليهقبالًگونهکههمان-51

مـديريتيـادرجاييکه،ايدرساختارهايدواليه.دداردوجو(مديرانغيراجرايي)ونظارتي(ارشديتمديراعضاياجراييوساير
هسـتند،نظـارتدهنـدهوظـايفکنتـرلوانجـام"هيأتمديرهنظـارتي"پردازدوهيأتمديرهاجراييبهايفايوظايفعملياتيمي

 .آيندبهشمارمييتاجراييمقاماتاجراييارشد،ازاعضايمدير

کنندهخدماتمـاليدرصدمؤسساتارايه32دهدکهبالغبرانجامشدهتوسطهيأتخدماتمالياسالمينشانميهايبررسي-51
کـهواحـدهايتجـاريومابقي،ياساختاريغيرمتمرکزداشتهويـادرجـايي.اسالميازساختارمديريتريسکمتمرکزبرخوردارند

ترکيبـياز،هاياعمالشدهتوسطمـديريتارشـدمحدوديتباتوجهبهدارند،هايحقوقيمسئوليتنقدينگيخودرابرعهدهبخش
 .اندايندوساختاررابرگزيده
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ا  بره عنروان بترش     دا عمفيا  بانکي اسالمي که دااا  بترش ويرژه   ها  متعااف فعال  بانک

ها و موان  موجود دا مرديريت نقردينگي    ها، پيچيدگي تفاو  ازد يباشند، با بانکداا  اسالمي مي

هرا   بازااهرايي کره    به صوا  مشابه، دا حوزه. باشند بانک آگاه کلعمفيا  اسالمي داااتباط با 

ابزااها  منطبرق برا شرريعت و محردود      محدوديتاندک فعاالن آن، پول اسالمي به دليل تعداد 

   اندازهدهنده خدما  مالي اسالمي، به  هيسازو کااها  مبادال  تجاا  ميان مؤسسا  ااابودن 

برر   ييهرا  تيمحردود اثررا  چنرين    يابير به ااز قاداد يبا اند، مديريت ااشد توسعه نيافته يکاف

د برا  ير مرديريت ااشرد با  . باشرد نده خدما  مالي اسالمي ده هيعمفيا  و سودآوا  مؤسسه ااا

هايي که مسئوليت مديريت ايسک نقدينگي اا دا مؤسسره   ها و واحدها  مرتبط و بتش قسمت

 بر دهنده خدما  مالي اسالمي برعهده دااند از قبيل ادااه توسعه محصوال  و هيأ  نظاا  هيااا

جديرد     هرا  وهيبه شر به اين ترتيب بتواند بيشتر  داشته باشد تا  عاملشريعت، همکاا  و ت

د برا  يمديريت ااشد با. ابندي دستنطبق با احکام شريعت مبرا  مديريت بهتر ايسک نقدينگي 

داشرته و    ز همکراا ير خود ن ياتيدا حوزه عمفدهنده خدما  مالي اسالمي  هيااا ا ؤسسمديگر 

 .ااتباط داشته باشد ينظاات  ، با نهادهااالشااه  با توجه به اهداف فوقن منظوا يبد

آمده اسرت، مؤسسره   ( IFSB-10)که به تفصيل دا استانداادها  حاکميتي شريعت  گونه همان  .05

ک ير که از  نيعت بوده تا ايت شريستم حاکميک سي  د دااايبا خدما  مالي اسالمي دهنده هيااا

زان انطباق با ياظ ماز لح يمتتف  دا چهااچوب سازمان  ندها و ساختااهاينظاا  مستقل بر فرا

 بر نظاا  هيأ ي وجود چهااچوبيکي از اجزا  اصفي چنين  .نان حاصل کنديعت اطمياحکام شر

با لحاظ مسايل مرتبط برا احکرام   . باشد خدما  مالي اسالمي مي دهنده هياااشريعت دا مؤسسه 

، ااايره و  يسرازمانده خدما  مالي اسالمي دا طري   دهنده هياااشريعت که ممکن است مؤسسه 

 برر  نظراا   هيرأ  ، اعضرا   باشدکااها  مديريت نقدينگي با آن مواجه  و سازوها   اوشاجرا  

 نظاا  هيأ نقش  IFSB-10استاندااد  .نديفا نماين خصوص اياا دا ا ينقش فعال ديبا شريعت

  هيرأ ، ااتباطا  نزديرک برين   ي از قبيلبيني فرايندها  حاکميت شريعت اا قبل و بعد از پيش بر

 يبراسر خدما  مالي اسالمي و ادااا  و واحردها    دهنده هياااشريعت دا مؤسسا   بر نظاا 

داخفري شرريعت، مشرتص و     يو حسابرسر  يبراسها   با احکام شريعت همانند بتشق يتطب

مرديريت ايسرک نقردينگي مؤسسره      چهرااچوب ها  مرتبط برا   برخي از حوزه. نمايد معين مي
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اساسي و مهم ايفرا   اند نقشيتو شريعت مي بر نظاا  هيأ  که خدما  مالي اسالمي دهنده هيااا

 : نمايد عبااتند از 

ل يسک نقدينگي منطبق با احکام شريعت از قبتصويب ابزااها و سازو کااها  جديد مديريت اي  -1

 پوشش ايسک منطبق با احکام شريعت؛ محصوال 

از طريرق همکراا  برا     مصروب   ها و ابزااهرا کااگير  صرحيح سرازوکاا   حصول اطمينان از به  -2

 ؛داخفي منطبق با احکام شريعت يحسابرسواحدها  

فعرال دا  هرا     هرا و زيرمجموعره   ها، شعبه وجوه ادغام نشده بتشزان يمو کنترل  نييد، تعييتأ  -9

 اصفي متعااف؛  نهادهابانکداا  اسالمي و 

ه خدما  مالي اسالمي همگرام برا   هندد ااايه مؤسسا   ها گذاا  و کنترل گستره سرمايه دييتأ -2

 Commodity Murabaha)ِِهرا   مرابحره کراال  نهادها و مؤسسا  مالي متعرااف برر اسراس    

Transactions )و ساير ساختااها. 

خدما   دهنده هياااي مؤسسا  سازمانتغييرا  مناسبي اا دا سفسفه مراتب  ديبامديريت ااشد   .02

مالي اسالمي به منظوا تقويت نقش و وظراي  ادااه مرديريت ايسرک و همچنرين ايريس ادااه      

. ترر اعمرال نمايرد    تر و پرقدا  تر، با اهميت دهي مستقيم خطوط گزااش جاديااز طريق   ايسک،

دهي ايسرک مشرتمل برر ايسرک      نقش اييس ادااه ايسک عالوه بر پايش، سنجش و گزااش

هرا    تصرميم  خصروص ا  تقويت گردد که اييس ادااه ايسک بتوانرد دا   گونه به ديبانقدينگي، 

ان کررده و  ير نظرا  خرود اا ب تر و مفيدتر   تجاا  و مديريت ايسک به صوا  فعاالنه يچالش

، مهرم دا اجررا  مبرادال     ديباعالوه، عقايد و نظرا  اييس ادااه ايسک  هب. ايفا  وظيفه نمايد

همرراه برا   گير  دا خصوص مسايل مرتبط برا ايسرک،    تصميم ها  تجاا  اصفي، اازيابي طرف

هرا    کرااگير  اعضرا  کميتره    بره    حل مسأله با ااجاع به مقام باالتر که شرامل يسر  ها هياو

بره عنروان يکري از     دير بااييس ادااه ايسک . مدنظر قراا گرفته شود ز شود،ين مديريت ايسک

 .دا نظر گرفته شود ياسالم يده خدما  مالمؤسسه ااايه دهن ها  متتف  مديريت اعضا  کميته
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 ريسک نقدينگي ييشناسا -9-4

 4ادل 

ايسک اوليه و  مناب د که تمام نقادا باش ديباخدما  مالي اسالمي  هنده د ااايه ا مؤسس

  يرا  برازاا غيرسيسرتماتيک،   کننده ايسرک نقردينگي دا مؤسسره اعرم از      ايجاد  ايسک ثانويه

د نخردما  مرالي اسرالمي بايرد قرادا باشر       دهنده ااايه ا مؤسس. شناسايي نمايد اا المففي بين

ها  جاا  و  ، صاحبان حسابگذاا  ها  سرمايه ها  افتاا  و قرااداد  صاحبان حساب ويژگي

به . نمايند  طراحي و الگوساز بازاا،ي بحرانکنندگان وجوه خود اا دا شرايط عاد  و  مينأساير ت

هرا  هموااسراز  دا    اثررا  اويره   خدما  مالي اسالمي بايد دهنده ااايه ا اين منظوا، مؤسس

    به بيمه سرپرده ها  آنو دسترسي احتمالي گذاا   ها  سرمايه پرداخت سود به صاحبان حساب

 .دنمنطبق با احکام شريعت اا مد نظر قراا ده

ناشري  ، ايسک نقدينگي مد  کوتاهو  مد  بفنددا  ديباخدما  مالي اسالمي  دهنده هيااامؤسسه  .09

مررز  اا دا   يا ايسک ناشي از حوادث و وقاي  بررون  ط بازاايشرا، ها  خود از عمفيا  و فعاليت

دا فراينرد  . هرا  متتفر  شناسرايي نمايرد     ها و قسرمت  ها  زيرمجموعه، بتش  شعب، شرکت

  هرا  زمران دا شررايط عراد  و دا    دير باخدما  مالي اسرالمي   دهنده هياااشناسايي، مؤسسه 

تواند بر وضرعيت نقردينگي مؤسسره     ها  باال و زير خط ترازنامه اا که مي ي، کفيه وضعيتبحران

عدد  آن اا   يا طيمحدوده و و شناسايي نمايد و به صوا  يک اده تشتيص د اا اثرگذاا باشد

د توانر  انواع حروادث و اخردادهايي کره مري     ديباخدما  مالي  دهنده هيااامؤسسه   .نمايش دهد

 دير باخردما  مرالي اسرالمي     دهنده هيااامؤسسه . بگيرد ايسک نقدينگي اا ايجاد نمايد دا نظر

و ساير تعهدا  بالقوه از قبيل محاسبه اثررا    ياحتمالها    بدهي برا  لحاظ محکمي چهااچوب

ماهيت مناب  دا معرض ايسک، د يبافرايند تشتيص . داشته باشدنشده  پرداختتعهدا    فايا

 ماهيت اابطه و ها  جغرافيايي و تجاا  ، همبستگي ميان بتش تجاا  ها طرف  عتباااازش ا

 دير باخدما  مرالي اسرالمي    دهنده هيااامؤسسه . متتف  اا مد نظر قراا دهد  تجاا  ها باطرف

قابفيت پرداخت به سايرين از حوادث و وقايعي که مي توانند اثر منفي دا داک به تشتيص قادا 

 .آن ايجاد کند اا داشته باشد  و اازش اعتباا موق 



 5931هايمديريتکلمقررات،مجوزهايبانکيومبارزهباپولشوييسالبخشنامه

 

950 

خدما  مالي اسرالمي   دهنده هياااهايي است که مؤسسه  اگرچه ايسک نقدينگي از انواع ايسک  .00

تواند از طريرق سراير    ليکن مي ها  خود با آن مواجه است و به دليل ماهيت و ذا  اصفي فعاليت

همچنرين  . جراد شرود  ياها  عمفيراتي   يسکو ا بازاا مالي همچون، ايسک اعتباا ،   ها ايسک

از  يشررکت   هرا  استيو س تصميما  تجاا و شکست تواند به دليل ضع   ايسک نقدينگي مي

  و ااتباطا  مؤسسرا   عامالساز  و ت ها  الگو ها  تجاا ، فرضيه ااهبرديي دا ها انقبيل نقص

انرواع  راينرد تشرتيص،   دا ف. جراد شرود  يا، بحرانخدما  مالي اسالمي طي دواان  دهنده هيااا

. باشرند  ا  نقد  بسياا مهم مري انيجرو حجم   بند زمانبيني  دا پيشاستفاده شده   ها هيفرض

و   بنرد  زمانخدما  مالي اسالمي پيرامون  دهنده هياااگرش مثبت مؤسسه نقضاو  ناداست يا 

بره طروا منفري کرل فراينرد      توانرد   يمر  يخروجر ا  نقد  انيجرا  نقد  واود  و انيجراندازه 

 .ايسک نقدينگي اا تحت تأثير قراا دهد کنترلو  شيپا،  ريگ اندازه

هرا  جراا ،    ها از قبيل حساب خدما  مالي اسالمي انواع متتففي از حساب دهنده هيااامؤسسه  .01

اا بره منظروا    169(PSIA) محدودنشده شده و  حدودم سوددا  گذاا  شريک سرمايهها   حساب

دهنرده خردما  مرالي     هير اخيراً، برخي از مؤسسا  ااا. دهد نقدينگي خود ااايه ميفراهم نمودن 

اوااق ) معکروس مرابحره کراال   هايي بر اسراس   دنبال کسب نقدينگي از طريق حساب اسالمي به

شروند،   ا  معرفري مري   هرا  مرابحره   مشتريان خود که از اين پس به عنوان حساب از( مرابحه

هرا  افتراا  و    قرادا باشرد ترا ويژگري     دير بادما  مالي اسالمي خ دهنده هيااامؤسسه . هستند

  هموااسراز   هرا  هير و او بازاابا توجه به شرايط نامناسب اا که  کنندگان وجوه نيتأمقرااداد  

شريعت تحرت ترأثير قرراا    بر احکام  يمبتن  ها بيمه سپردهبه  يزان دسترسيپرداخت سود و م

 .ساز  نمايد الگو اا،  گيرد

هرا  جراا  برر اسراس      خدما  مالي اسالمي ااايه کننده حسراب  دهنده هيااابيشتر مؤسسا    .01

ها  جاا  به دنبال  گيرد، چراکه صاحبان حساب تعفق نمي ها آنالحسنه هستند که سود به  قرض

                                                 
بـهعنـوانانـواعواقسـاممختلـف"دارهـايمـدتحساب"و"هايپساندازحساب"عباراتيچونبسياريازکشورها، در -52

ازاالشـاره،فـوقهاييبهصـورتگذاريچنينحسابنام.شودمياستفادهميکنندهخدماتمالياسالهاتوسطمؤسساتارايهحساب
بـهمنظـورمـديريت.هانيزبااصطالحاتوعباراتفوقآشناييدارندعملياتمتعارفبانکداريسنتينشأتگرفتهومشتريانبانک
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 .کنندتبعيتمي
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ان قرراا  ير سرک ز يد دا معررض ا يها نبا ن حسابيانبوده و بنابراين  از حساب خودکسب سود 

کننرد،   هرا دايافرت نمري     ها  جاا  که سود  بابت اين نروع از حسراب   ابصاحبان حس .رديبگ

کرده و دا صوا  داخواست، اا تضمين  ها آنها   اطمينان دااند که مؤسسه مبالغ اسمي حساب

اطمينان داشته  ديباخدما  مالي اسالمي  دهنده هيااامؤسسه . کند يمبفغ کامل آن اا بازپرداخت م

مؤسسه به منظوا پوشش هرگونه مطالبه و برداشت از سو  صاحبان  باشد که نقدينگي کافي دا

 . باشد دا دسترس مي ها  متتف ،   حساب

 هرا   خدما  مالي اسالمي، منب  اصفي خفق وجروه حسراب   دهنده هيااامؤسسا  از   اايبسدا   .02

يرا  شرده   حردود بره صروا  م  ممکن است باشد که  مي( PSIA)ک دا سود يگذاا  شر سرمايه

ها عموماً دا قالب عقرود مرابحره يرا وکالرت ااايره       اين دسته از حساب. گردد ااايه حدودنشدهم

کننرد کره    ، تعيين نمري محدودنشدهگذاا   ها  سرمايه  که صاحبان حساب نظر به اين. شوند مي

با  گذاا  شود چگونه و دا چه زمينه و هدفي سرمايه  ، کجا،ها آنوجوه سپرده گذاا  شده توسط 

بره   دير باخدما  مالي اسرالمي   دهنده هيااا، مؤسسه عت باشديبر احکام شر يرط که مبتنن شيا

  دااا نشرده،  محردود  (PSIA)گذاا  شريک دا سود  سرمايهها   منظوا مديريت وجوه حساب

گرذاا    وجوه مزبوا دا ااستا  تأمين مرالي و يرا سررمايه   د کامل دا استفاده از ياا و صالحدياخت

 محدود( PSIA)گذاا  شريک دا سود  سرمايهها   ديگر، دا خصوص حساب از سو   ،باشد يم

دا مروااد ترأمين مرالي و يرا      نامه مقرا شده اسرت کره وجروه مزبروا، صررفاً       شده، طبق وکالت

و صاحبان خدما  مالي اسالمي  دهنده هياااگذاا  توافق شده ميان مؤسسه  ها  سرمايه فعاليت

 . گذاا  گردند هدف سرمايهنحوه و  ،اساس جا و مکانبر   ،گذاا  ها  سرمايه  حساب

، هرگونه ضرا و زيان گذاا  شريک دا سود محدود نشده سرمايه ها   دا خصوص وجوه حساب  .02

صول، برر اسراس قررااداد بره     اال ها، عفي گونه حساب از محل اين شده  نيتأمها   ناشي از دااايي

بر او  ميزان د ينباشود و  ، منتقل مي(UIAH)نشده  محدود  گذاا ها  سرمايه صاحبان حساب

مؤسسره  ن وجرود  ير برا ا . ه باشدخدما  مالي اسالمي اثر  داشت دهنده هياااسرمايه مؤسسا  

هرا  افتراا  صراحبان     خدما  مالي اسرالمي ممکرن اسرت تحرت ترأثير واکرنش       دهنده هيااا

بره   نشرده  محردود   ها ها از حساب آن يناگهان  ها ق برداشتياز طر  گذاا ها  سرمايه حساب

توانرد برر    کره مري  رد يقراا گانطباق با شريعت و ايسک شهر  سک يبازده، انرخ  سکيا دليل
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دا شرايطي که زودتر از موعرد، صراحبان    .شرايط و وضعيت نقدينگي مؤسسه نيز اثرگذاا باشد

 هرا  آنبتواهند وجوه خرود اا برازپس گيرنرد، عمومراً از      محدودنشده  گذاا ها  سرمايه حساب

شود که از دايافت سهم سود مربوط به آخرين دواه خود برا توجره بره اصرول عقرد       خواسته مي

، محدودنشرده   گرذاا  ها  سررمايه  مد  بودن حساب ماهيت کوتاه. پوشي نمايند ، چشممبااا 

هرا  مزبروا و ايسرک نقردينگي اا بررا        بازپس گرفتن وجوه توسط صاحبان حسراب سک يا

 IFSBکره بره تفصريل دا    همان گونره . نمايد الي اسالمي ايجاد ميخدما  م دهنده هيااامؤسسه 

Gn-3 (هرا  پرداخرت سرود بره صراحبان حسراب       هموااسراز   هرا  هياو  ادداشت ااهنماي  

، ازدهنررخ بر   توضريح داده شرده اسرت، ايسرک    ( 2717منتشر شده دا دسامبر    گذاا هيسرما

وجروه توسرط صراحبان     برداشتايسک دا معرض خدما  مالي اسالمي اا  دهنده هيااامؤسسه 

نقردينگي   بحرران تواند بره   مي اين ايسک کنترل نشودکه اگر  ا  به گونه دهد  يقراا م ها حساب

دا . آيرد  مقاما  نظااتي به شرماا   ينگراني برا  عامف تواند يم سيستمي تبديل شود که اين خود

متتففري   سرطوح دا خردما  مرالي اسرالمي     دهنده هياااچنين شرايطي ، بسياا  از مؤسسا  

  گرذاا   هرا  سررمايه   ها  مديريت شده به وکالت از صراحبان حسراب   ايسک ناشي از دااايي

-GN که داپرداخت سود   هموااسازها   استفاده از تکنيک با شده اا محدودو يا  محدود نشده

کرام  اح برا منطبرق   ها   بيمه سپردهوجود همچنين . دهند انتقال ميه خود يبه سرماآمده است،  3

ن ير را اير ز اا تغيير دهد  گذاا  ها  سرمايه ها  افتاا  صاحبان حساب تواند ويژگي شريعت مي

 .کند ين ميتضم يزان مشتصيه اا تا ميمه، سرماينوع ب

و دسترسي بره بيمره   ( گذاا  اندوخته ايسک سرمايهخصوصاً )   هموااساز  ها هياواثر اعمال   .03

هرا  ايسرکي    به هنگرام براسري و تحفيرل پروفايرل     ديبامنطبق با احکام شريعت،  ها  سپرده

منطبق   ها  اگرچه وجود بيمه سپرده. رديگکامالً مد نظر قراا   گذاا ها  سرمايه صاحبان حساب

گرذااد   ير مر يتأث و سپرده گذااان  گذاا  ها  سرمايه صاحبان حساب بر افتاااحکام شريعت  با

برر اسراس    هرا    پرداخت بيمه سرپرده سرعت سازوکااها وسک ياحدود پوشش و  تيماه يول

دا مؤسسه اثرگذاا   گذاا ها  سرمايه  احکام شريعت نيز، بر ميزان ماندگاا  و پايداا  حساب

براسراس احکرام     وجود بيمه سپرده خدما  مالي اسالمي،  دهنده هيااااز ديدگاه مؤسسا  . است

خدما   دهنده هيااامؤسسا    براها  نقدينگي از سو  مقاما  نظااتي نبايد  شريعت و حمايت
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کااانه اقدام  ا  تفقي گردد تا دا خصوص مديريت نقدينگي محافظه انگيزهبه عنوان  مالي اسالمي

مشتمل بر تحفيل سناايو،  بحرانآزمون  ديبااالشااه،  به منظوا اازيابي اثرا  عوامل فوق. ننمايند

و سراير    گرذاا  هيرماسر هرا    پيرامرون افتراا صراحبان حسراب     يو جمعر   صروا  فررد  به 

ها  خود مؤسسره نيرز دا ااسرتا      اطالعا  و داده. ديرکنندگان وجوه دا مؤسسه انجام گ تأمين

  گذاا ها  سرمايه ها  صاحبان حساب هايي برا  اازيابي داخفي انتظااا  و انگيزه انجام آزمون

 .تواند مثمرثمر باشد مي يو بحراندا شرايط عاد  

خدما   دهنده مؤسسه ااايه شده،  شريک دا سود محدود  گذاا ايهها  سرم دا خصوص حساب  .11

ن ير برا ا . باشد گذاا  مبالغ مزبوا به طوا متناظر مي مالي اسالمي به طوا عاد ، به دنبال سرمايه

هرا، قابرل    شده قبل از نقد شردن دااايري   محدود  گذاا  ها  سرمايه حساب که ، دا موااد وجود

خدما  مالي اسالمي نيراز بره وجروهي داشرته      دهنده هياااسه باشند، ممکن است مؤس برداشت

. ها به پول نقد، اسرتفاده نمايرد   تبديل داااييتا زمان آمده  ي پيشزمانباشد تا با توجه به شکاف 

اود کره دا ايرن    ها  مزبوا بيش از حد انتظاا باشد، احتمرال مري   وجوه حساب برداشتچه  چنان

     .گرددمواجه ايسک نقدينگي با خدما  مالي اسالمي  دهنده صوا  مؤسسه ااايه

مرالي   دهنده خردما   هيتر نيز به آن اشااه شده است، برخي از مؤسسا  ااا گونه که پيش همان  .15

دا چنرين  . کنند نقدينگي مؤسسه خود ااايه مين يتأما  اا به منظوا  ها  مرابحه اسالمي حساب

کند و سپس همران کراال اا برر اسراس قيمرت و       ا  ميمبادالتي، مشتر  دا ابتدا کاال اا خريدا

داا  خردما  مرالي اسرالمي بره صروا  مرد        دهنرده  هير اااشده به مؤسسه  حاشيه سود توافق

 مواد نياز مؤسسه ااايه دهنده خدما  مالي اساالمي دا قالبکه وجوه نقد   از آنجايي. فروشد مي

آن است کره اصرل و سرود توافرق      مستفزمن موضوع ين شده است، ايتأم( CMT)مرابحه کاال 

بر اساس داليفي که ذيرالً توضريح داده    نيو بنابرا شده با مشتر  دا سراسيد بازپرداخت گردد

. خدما  مالي اسالمي ممکن است متحمل ايسک نقدينگي گردد دهنده هياااخواهد شد، مؤسسه 

                                                 
هـايهادرداراييگذاريسرمايهگذاريمحدودشدهبهطورعاديبراساسميزانبازدههايسرمايهکهعملکردحسابازآنجايي-52

متحمـل،هـاياعتبـاريوعمليـاتيکنندهخدماتمالياسالميخصوصاًبـهدليـلريسـکشود،مؤسسهارايهگيريميمرتبطاندازه
هايمذکورخواهدداشت،برايدرچنينمواردي،ريسکنقدينگيهمبستگيمستقيميباريسک.گرددريسکنقدينگيبيشتريمي

کنندهخدماتمالياسالميبـامؤسسهارايهترکيبوجوهعدمدرصورتهرگونهخطاياقصوريدرپرداختازسويمشتريان،،مثال
بالقوهمنجربهايجـادريسـکبرداشـتکهاينامربهطور.شودمنتقلگذاريهايسرمايهبايستيبهصاحبانحسابوجوهمشتريان،

 .گرددکنندهخدماتمالياسالميميسسهارايههابرايمؤازموعدازحسابپيش
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باشرند، دا ترأمين    مري مد   که دااا  ماهيت کوتاه( CMT)مرابحه کاال  بر يمبتنچه وجوه  چنان

کااگرفته شوند، دا  خدما  مالي اسالمي به دهنده هياااتوسط مؤسسه بفندمد   ها  مالي دااايي

، خرود   هرا  ييدااا ين ماليتأم  ها برا سپردهشديد مؤسسه به اين نوع  يو وابستگ صوا  اتکا

بعضي . گردد ها  مزبوا ممکن است منجر به ايجاد مشکال  شديد و حاد  عدم تطابق سراسيد

ممکرن اسرت مؤسسره    ( CMT)طريق مرابحه کراال  شده از  اوا  جم ، استفاده از وجوه اوقا 

بره هنگرام تجديرد يرا تمديرد      )خدما  مالي اسالمي اا با ايسک تأمين مالي مجدد  دهنده هيااا

لي خدما  مرا  دهنده هياااچه مؤسسه مالي  چنان. مواجه نمايد بازااي بحراندا شرايط ( قراادادها

گونه مناب  نقدينگي بر تجديرد و تمديرد قراادادهرا      اسالمي به منظوا دسترسي دايمي به اين

 يانيط نامطفوب بازااها، مشرتر يدا شرا با مشتريان دا سراسيد اتکا نمايد،( CMT)مرابحه کاال 

نمايرد ترا    که احکام شريعت مکف  مري  از آنجايي .د قرااداد نتواهند بوديل به تمديهستند که ما

پاياني هرر قررااداد    زمانخدما  مالي اسالمي تمديد قراادادها  خود اا به  دهنده هيااامؤسسه 

  و مسايل و مشکالتي ناشري از شرهر ،   بازاا  بحرانهامفتوحه، موکول نمايد، دا شرايط بروز 

  مالي اسالمي، مشتريان کمترر تمايرل خواهنرد    خدما دهنده هيااامؤسسه   برا. ..تأمين مالي و 

خدما  مالي اسالمي نگاهداا  نمايند کره ايرن    دهنده هياااداشت تا وجوه خود اا دا مؤسسا  

 . نقدينگي خواهد شد بحرانخود منتج به کمبود نقدينگي و احتماالً وقوع 

دا  تعهردا    فرا ياخردما  مرالي اسرالمي دا     دهنرده  هيااابا توجه به نقش دوگانه مؤسسا    .12

،  گرذاا  ها  سررمايه  ها  جاا  و مرابحه و مديريت انتظااا  صاحبان حساب خصوص حساب

خدما  مالي اسالمي به طوا ادواا  تحرت شررايط متتفر      دهنده هياااالزامي است تا مؤسسه 

مشرتمل برر    دير باهرا   ايرن تحفيرل  . ا  نقد  خود اا انجام دهدانيجرها   ، تجزيه و تحفيلبازاا

هرا    صراحبان حسراب   بره گرذاا  شرده    دا خصروص بازپرداخرت وجروه سررمايه     يوضاتمفر

گرذاا  بره ميرزان       سرمايهها انکاهش اازش واقعي سرمايه بر اثر زيبا لحاظ   گذاا سرمايه

 .باشد  IRRتکنيک با استفاده ازکافي 

 دهنرده  هيااا همؤسس، کنندگان وجوه تأمين  ها يژگيمشتصا  و وعالوه بر الگوساز  و پايش    .19

  هرا  ايسرک  ،دا تعيين و تشتيص ايسک نقدينگي ابد کهينان يد اطميباخدما  مالي اسالمي 
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مؤسسره  . اسرت   نيرز لحراظ گرديرده    مؤسسره   ا ترازنامره ا  يمربوط به عمفنقدينگي متتف  

 :مواجه شود ينگين نقديل با مشکل تأميذ خدما  مالي اسالمي ممکن است به داليل دهنده هيااا

کراهش  يسرک نقردينگي سيسرتمي و يرا     ابه عنوان مثال به دليرل   )تأمين مالي مجدد سک يا  -1

 ؛(ا اعتباا

 ت؛يحوزه فعالها  نقدينگي دا  عدم کفايت زيرساخت  -2

عردم وجرود    زمران تسرهيال  نقردينگي دا   د ير و تمددا تجديرد   طرف تجاا  خراص ناتواني  -9

 .تر يکف  نقدينگي ها بحران

، هرا برر سرودآوا  و نقردينگي     آنچنين مبادالتي و اثرا  بالقوه  تيزان اهميبا دا نظر گرفتن م

ت ير و ماه  تجراا   هرا  مبادال ، طرف  بند بايد زمان ياسالم يدهنده خدما  مال هيمؤسسه ااا

 .ش نمايدياا پا... و ( مبادال  دااا  وثيقه و بدون وثيقه به عنوان مثال )ن مبادال  يا

خدما  مالي اسالمي اکثراً به مبادالتي برر   دهنده هيااابانکي، مؤسسا   دا خصوص مبادال  بين  .10

يا وکالت که اکثراً ماهيتي نرامطمئن   (CMT)مرابحه کاال  بر يمبتناساس مضاابه و قراادادها  

ي خدما  مالي اسالم دهنده هيااانقدينگي، مؤسسه  بحران  ها زماندا . گردند دااند، متوسل مي

ه عفرت  ها  پولي اسرالمي، بر  بازااوجوه نقد از طريق  نيتأمممکن است به اين نتيجه برسد که 

 ،بازخريرد ن مبرادال   يگزيجرا  ياسرالم   ل قراادادهرا يقه از قبيبا وث ين ماليتأم  ها کمبود ااه

 دير باخدما  مرالي اسرالمي    دهنده هيااامؤسسه (. مراجعه شود 171پاااگراف به ) مشکل است

توانند به صروا  مسرتقيم و غيرمسرتقيم     ها  ديگر اا که ميبازاااطالعا  مرتبط با مشتريان و 

ر يدا خصوص سا چنين اطالعاتي. کند  ريگيپمديريت ايسک نقدينگي اا تحت تأثير قراادهند، 

دا   برازاا شرهر   ،  نهاد  بند ل اتبهياز قب ياطالعات يمال  نهادها  ژهيبه و  تجاا  ها طرف

، سودآوا ، تداوم و ظرفيت تجديد وجروه، نترايج   سهامها     پرداخت، قيمتبازظرفيت  خصوص

 برازاا اطالعا  مررتبط برا   . باشد يره ميغبند  صکوک منتشره و  مالي عمفيا  برون مرز ، اتبه

هرا  داخفري و برين المففري،     بازااکاالهرا، دا سرطح    بازااهمانند تغييرا  نرخ ااز و تغييرا  دا 

هرا    ها  سود پرداختي به صاحبان حسراب  پول اسالمي، نرخ بازااها   شتمل بر نرختواند م مي

هرا    جديردترين نررخ   بازاا وها    ، شاخصفه اقبايبه وسکنندگان وجوه  و تأمين  گذاا سرمايه

 .باشد  و کشوا يمحفمزايده صکوک 
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  ياسالم يمال يکردن قراردادها ييو اجرا ينگيسک نقدين ريتعامل ب -9-1

 1ادل 

هرا    د کره اويره  نر خدما  مالي اسالمي بايد اطمينان حاصل نمايدهنده  ااايه ا مؤسس

مرديريت   برا چهرااچوب  مديريت ايسک نقدينگي دا سراسر مؤسسه يکسان و هماهنگ بوده و 

، عمفيراتي و  برازاا ايسک  ها از قبيل که ااتباط بين ايسک نقدينگي و ساير ايسک جام ايسک 

اا ايسک شهر  و ايسک عدم انطباق با احکام شرريعت  افته، يانتقال   تجاااعتباا ، ايسک 

ايسرک نقردينگي ناشري از قراادادهرا      بايد اين چهااچوب  .باشد دهد، همگرا  مد نظر قراا مي

که مستقيماً به دليل ماهيت و ذا  اصفي قرااداد  اعم از اينمتتف  مالي منطبق با احکام شريعت 

دا هريک از مراحل انجام قررااداد ايجراد شرده     ها ايسک سايرشي از مستقيم نا و يا به طوا غير

 .تعيين نمايد اا باشند

 ديباخدما  مالي اسالمي،  دهنده هياااايسک نقدينگي برا  مؤسسه اد ياا زيت بسياهمبه لحاظ  .11

کپااچره و  يسرک شررکت   يت ايريمرد  يبا چهرااچوب کفر   ينگيسک نقديت ايريچهااچوب مد

  ا گونه د بهيبا ياسالم يدهنده خدما  مال هيسک دا مؤسسه ااايت ايريدند ميفرا. منسجم شود

سرک اا دا  يکررده ترا بتوانرد ا    ييرگذاا بر مؤسسه اا شناسرا ي  بالقوه تأثيشود که وقا يطراح

با توجه به  ينان منطقيک اطمين يت کند و همچنيريره، مديأ  مدين شده توسط هييمحدوده تع

هرا و از    ها و فرصت با شناسايي ايسک. و ثبا  اا فراهم آواد  سودآوا  به اهداف اشد، يابيدست

توانرد   خدما  مرالي اسرالمي مري    دهنده هياااها، مؤسسه  پيشاپيش انواع ايسک يبراسطريق 

گذااان، مشرتريان، کاامنردان،    گذااان، سپرده ، سرمايهسهامدااانخود مشتمل بر  نفعانيذمناف  

مرديريت   چهرااچوب . کنرد  ينيآفر ها اازش آن  نموده و براان و کل مجموعه اا حفظ گذاا قانون

  ميران ايسرک نقردينگي و    عامالت کامالً ديباخدما  مالي اسالمي  دهنده هياااايسک مؤسسه 

 ، عمفياتي، ايسک تجاا  انتقال يافته، ايسرک  بازاا ها اا از قبيل ايسک اعتباا ،  انواع ايسک

خدما   دهنده هيااامؤسسه . گيرد ي از عدم تطابق با احکام شريعت اا دا برشهر  و ايسک ناش

ايسک، با لحاظ ايسک نقدينگي  کپااچهي چهااچوبدا ااستا  تقويت بتواند  ديبامالي اسالمي 

متتف  دا سرطح    ها سکين اين مسئوليب  از جمفه همکااها  متعدد   ها، گام و ساير ايسک

  ها طرح اي براسي کفيه ابعاد محصوال  جديد ها هم باشد، تهيسطح کمتواند دا  يکه م ياتيعمف
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 يبراسر   هرا  سرک دا گرروه  يران اي، مشرااکت مرد  يدگاه جام  و کفيک ديبر اساس تجاا  

مرديره و   هيرأ  ايسرک بررا  مرديريت ااشرد و     کپااچره  يدهي  ش، گزااينگينقد  ها بحران

اا مرد نظرر قرراا     بحرران ها   آزمون  اجرا االشااه دا ها  فوق ايسکآن و توجه به   ها تهيکم

ش کنرد کره   يوضر  و پرا    ا گونه اا به حدود ديباخدما  مالي اسالمي  دهنده هيااامؤسسه . دهد

ه و نشان داده يکپااچه ااايسک دا خصوص ابزااها و محصوال  به صوا  يرش کل ايزان پذيم

  .شود

انواع   ي،بحرانمؤسسه ااايه کننده خدما  مالي اسالمي چه دا شرايط عاد  و چه دا شرايط دا   .11

. گيرنرد  و ااتباط دوسويه با ايسک نقدينگي قراا مي عاملمتتففي از ايسک از طرق متتف  دا ت

گذاا  خرود مواجره گرردد،     چه مؤسسه با مشکالتي دا خصوص تأمين مالي و سبد سرمايه چنان

تواند به ايسک نقدينگي تبرديل   خدما  مالي اسالمي مي دهنده هياااؤسسه م  دا ايسک اعتباا

دهنرده   مؤسسره ااايره   ين ماليتأم و کيفيت سبد  اعتباادا خصوص اازش  تيقطععدم . گردد

فرروش مجردد سربد    ا از محرل  ير  برازاا تواند دستيابي به وجوه نقد از  خدما  مالي اسالمي مي

دا . دهنده خردما  مرالي اسرالمي اا مشرکل سرازد      ؤسسا  ااايهها  مطفوب به ديگر م دااايي

، حجرم زيراد  از   متتفر    کشرواها خدما  مالي اسالمي دا  دهنده هيااابسياا  از مؤسسا  

بردهي   برر  يمبتنر هرا  ترأمين مرالي     مشتمل بر مرابحه و ديگر اويه ها آنپواتفو  تأمين مالي 

 دا ااتباط برا ها  احکام شريعت  با توجه به محدوديتتواند   اين پواتفو، نمي بنابراين، . باشد مي

دا ابزااهرا   عمق و استحکام فقدان . ها  متتف  مجدداً به فروش برسدبازاافروش بدهي، دا 

مؤسسره   برازاا منجرر بره افرزايش ايسرک      کشواهامنطبق با شريعت و صکوک دا بسياا  از 

ي، ممکرن اسرت ايرن نتيجره بررا       بحراندا شرايط   .گردد خدما  مالي اسالمي مي دهنده هيااا

ها برا   اين نوع دااايي قيتوثخدما  مالي اسالمي حاصل گردد که فروش يا  دهنده هيااامؤسسه 

انطباق با احکام  عفتشهر  که به  مشکال ، هرگونه بعالوه. ايجاد و خفق نقدينگي دشواا است

بره برداشرت وجروه توسرط     توانرد منجرر    يمر  باشرد،   تير از عامف يناش ها  ايسکشريعت يا 

 يدهنرده خردما  مرال    هيمؤسسه ااا  برا ينگيسک نقديش ايگذااان شده و موجب افزا سپرده

خردما  مرالي اسرالمي     دهنده هيااامديريت ايسک نقدينگي مؤسسه  چهااچوب. گردد  ياسالم

ايجراد و تنظريم    زمران دا اا هرا     ميان ايسک نقدينگي و ساير ايسرک عامالااتباطا  و ت ديبا
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هرا و   و اجررا  سياسرت   ترأمين مرالي احتيراطي     برنامره ، تهيه ِبحرانها   ، اجرا  آزمونحدود

 .، مد نظر قراا دهدها  مديريت ايسک دا محيط عمفياتي ااهبرد

توانرد باعر     يآيد، مر  شماا مي يافته به اصفي ايسک تجاا  انتقال عامل، که  دهنرخ بازسک يا  .12

سک نررخ  يا. باشد دهنده خدما  مالي اسالمي  هينقدينگي دا مؤسسه ااامشکل ايسک   افزايش

 محدود نشده  گذاا ها  سرمايه گردد که از اويااويي صاحبان حساب به ايسکي اطالق ميده باز

بررا  مثرال، مؤسسره    . گرردد  مري  انتظاا ايجراد   مواد  ها تر از نرخ بازده دااايي پايين يبا نرخ

هرا    ممکرن اسرت وجروه دايرافتي از صراحبان حسراب        اسرالمي دهنرده خردما  مرالي     هيااا

مرد ،   همانند مرابحه برا سراسريد بفنرد     ها  بفندمد  اا دا داااييمحدود نشده   گذاا  سرمايه

گرذاا  مجردد،    اجااه يا اجااه به شرط تمفيک بدون قيمت  خريد، گان  دهند مرابحه برا  سفااش

 برازاا تر  اا دا مقايسه با نررخ برازده    ها  بازده پايين ن نرخيگذاا  کرده باشد و بنابرا سرمايه

د، هر ميزان يبامحدود نشده   گذاا هيسرماها   بر اساس قرااداد، صاحبان حساب. بدست آواد

از سود اا بر اساس سهم سود از قبل موافقت شده دا خصوص مشااکت قبول نمايند، کره البتره   

همچنرين بره طروا    . باشرد  ها آنتر از انتظااا  اوليه  بيشتر يا کم ممکن است اين ميزان از سود، 

ا و زيان اود که هرگونه ضر يانتظاا ممحدود نشده   گذاا هيسرماها   مشابه، از صاحبان حساب

شرده اسرت اا مشرروط برر       گذاا هين و سرمايتأم ها آنکه از محل وجوه  ييها ييوااده بر دااا

دهنده  هيکه ناشي از قصوا، کالهبرداا ، سوء افتاا يا نقضي دا قراادادها از سو  مؤسسه ااا اين

از  ، بسرياا   قررااداد   هرا  عفيررغم ايرن ويژگري   . خدما  مالي اسالمي نباشد، متحمل گردند

اا محدود نشرده    گذاا هيسرما ها  دهنده خدما  مالي اسالمي، صاحبان حساب هيمؤسسا  ااا

کره نررخ برازده کمترر از       رند که دا موااديگ يدا نظر مها  متعااف  بانکگذااان  همانند سپرده

 لير باع  تحمامر ن يباشد ممکن است وجوه خود اا برداشت نمايند که ا ها آنزان مواد انتظاا يم

بسرياا  از مؤسسرا      به منظوا کراهش ايرن نروع ايسرک،    . شود يبه بانک م ينگيسک نقديا

خصوصراً    گرذاا  هيسرما ها  دهنده خدما  مالي اسالمي سود پرداختي به صاحبان حساب هيااا

 عامرل ن حال کره ت يد دا عيمؤسسه با. کنند ياا همواا مگذاا  محدود نشده  ها  سرمايه حساب

ا ، ير دهد، عمف يل قراا ميافته اا مواد تحفيال قانت  سک تجاايبا نرخ بازده و ا ينگيسک نقديا

 .سود اا مد نظر قراا دهد  مرتبط با هموااساز  و اصول حسابداا يمقرااتالزاما  
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  هرا  حالرت دهنده خدما  مالي اسالمي موظ  است که ايسک نقدينگي ناشي از  هيمؤسسه ااا  .12

 ياسر ها  منطبق با احکام شريعت اا نيرز بر  مالي  ها و تأمين گذاا  سرمايهمتتف  دا خصوص 

 د خصوصاً به انتقاال  مستقيم و غيرمسرتقيم يدهنده خدما  مالي اسالمي با هيمؤسسه ااا. دينما

که ممکن است بر نقدينگي اين محصروال    بادال  طي مراحل اجرايي متتف گونه م اين سکيا

دهنده خردما  مرالي اسرالمي تحرت ترأثير       هيمؤسسه ااانقدينگي   .دينماتاثيرگذاا باشد توجه 

دا  .ردير گ يان قرراا مر  يقابل فسخ و عدم پرداخرت بره موقر  مشرتر      ها سک ابطال قرااداديا

ر دا يترأخ دهنده خدما  مالي اسالمي ممکرن اسرت بره دليرل      هيمؤسسه ااا اجااه،   قراادادها

پرداخت اقساط يا عدم پرداخت اقساط توسرط مشرتريان، نراتواني دا فرروش يرا اجرااه ايرن        

قرااداد منعقده يا هرگونه قصروا و کوتراهي   زودتر از موعد ها به مشتريان جديد دا خاتمه  دااايي

 برازاا دا قراادادها  سف ، نقردينگي  . داز سو  مشتريان، با ايسک نقدينگي اوبرو گرد( نکول)

تواند ايسک نقردينگي اا بره مؤسسره     قبل از تحويل کاال، ميمجاز نبودن اتمام قرااداد  کاالها و

مضراابه و  ماننرد  ها  مشااکت دا سود،   دا اوش. دهنده خدما  مالي اسالمي تحميل نمايد هيااا

مشااکت، به دليل عدم پرداخت سود و يا پرداخت سود ديرتر از موعد مقرا طي دواان قرااداد و 

ايسک نقدينگي تواند  يممانده دا پايان دواه قرااداد توسط مشتر   اخت اصل پول باقيعدم پرد

 .کندايجاد 

  از سو  مشتر  دا قراادادها حادث گرردد،  (نکول) مشابه، دا حالتي که قصوا و کوتاهي طوابه   .13

فيرک  تواند کاالهرا اا مجردداً بره تم    خدما  مالي اسالمي مي دهنده هيااادا اغفب موااد مؤسسه 

هرايي از اازش پرولي    چه چنين دااايي چنان. به فروش برساند بازاااا دا  ها آنخويش داآواده و 

برخواداا باشند، بانک ممکن است با ايسک نقدينگي ناشي  ها آنکمتر  نسبت به اازش دفتر  

خردما  مرالي اسرالمي     دهنده هيااامؤسسه . تر از حد انتظاا مواجه گردد ا  نقد  پايينانيجراز 

طوا مستقيم، به دليل ماهيرت و ذا    تواند يا به ممکن است دا نظر بگيرد که ايسک نقدينگي مي

 ،قررااداد دواه هرا، طري    ايسکر ياز سا  ا جهيعنوان نتقراادادها و يا به صوا  غير مستقيم، به 

صکوک اغفرب   بازاا مداوم و هميشگيکه نقدينگي  و دا جايي ها  اعتباا  از طريق ايسکاغفب 

بره  . ايجاد گردد دهد، ير قراا ميسک بازاا تحت تأثيق اياا از طر ياسالم يمؤسسه مالنقدينگي 

گرذاا  و   قادا باشد تا پواتفو  سرمايه ديباخدما  مالي اسالمي  دهنده هياااطوا کفي، مؤسسه 



 5931هايمديريتکلمقررات،مجوزهايبانکيومبارزهباپولشوييسالبخشنامه

 

920 

کرام شرريعت کره    ها  موجود دا قراادادها  منطبق برا اح  تأمين مالي خود اا بر اساس ويژگي

نمايرد،   مواد نياز ايجراد   مواق اا دا  يمناسبتواند منجر به ايسک نقدينگي گردد و تعديال   مي

 دهنده هياااعمدتاً ايسک نقدينگي مؤسسه  ، يطوا کف به. و تحفيل قراا دهد مواد براسي و تجزيه

منطبق برا احکرام   گذاا  و تأمين مالي  ها  سرمايه خدما  مالي اسالمي به ميزان ترکيب اوش

 .مشتريان خاص دا هر قرااداد، بستگي داادبر ها و تمرکز  شريعت دا پواتفو  دااايي

  ميان تجهيز مناب  پرولي و  عامالقادا باشد که ت ديبامالي اسالمي   خدما  دهنده هيااامؤسسه   .11

. مردنظر قرراا دهرد   ، به طوا کامل ها  ايسک نقدينگي خود دا تجزيه و تحفيلاا  بازاانقدينگي 

 دهنرده  هير اااداوني بين دو نوع نقدينگي، الزامي است کره مؤسسره    تعامال همگام با افزايش 

دا . دير نما يابير اا ااز ينگياز مشرکال  نقرد   يبالقوه ناش يستميج سينتاخدما  مالي اسالمي 

ش بره فررو  منجرر  توانرد   تجهيز پولي نقدينگي مري مربوط به ، مسايل و مشکال  بحراندواان 

  مؤسسه بازاانقدينگي بر اين خود  دهد و يها اا کاهش م ييدااا  شده که قاعدتاً قيمت ها دااايي

 دهنرده  هير اااها  مؤسسه  به طوا مشابه، تالشَ. گذااد يم خدما  مالي اسالمي تأثير دهنده هيااا

خصروص  ها  خود، به دليرل ترديرد دا    از دااايي يمهممالي اسالمي برا  فروش مقداا   خدما 

ها تحرت     اا از طريق کاهش دا قيمت داااييبازااتواند ايسک  ، ميها آنآتي عمفکرد و  تيفيک

کمتر از انتظاا خود مواجره   مبالغيدهنده خدما  مالي اسالمي با  هيلذا مؤسسه ااا. تأثير قراا دهد

ت يظرف  ااايا د بودهگريز  ايسک ها ايطي که بازااگرداندا شربازاا نقدينگي کاهش  .خواهد شد

خدما  مرالي اسرالمي بره     دهنده هياااچه مؤسسه  چنان. محتمل خواهد بود هستند، ينييجذب پا

به  )ذخيره و انباشت نقدينگي شروع به ، بازاادليل انتظااا  بدبينانه خود دا خصوص شرايط آتي 

نابراين، اطمينان و ب. مهم باشدتواند  ميز ين  عامالگونه ت نمايد، اين( ها  نقد ان مثال داااييوعن

 برازاا مهمي دا فهم ااتباط بين تجهيز مناب  پرولي و نقردينگي    عامل بازاا، نسبت به يکف اعتماد

ابزااها  منطبق با احکام شريعت و صکوک دا خصوص  بازااها   با لحاظ محدوديت. خواهد بود

ا زمينره ايرن   فعرال د برزاگ و مهرم   گردانندگان بازااهمچنين کمبود ( فقدان عمق و گستردگي)

ي، ايسک نقدينگي تجهيز پولي به ايسرک نقردينگي   بحراناود که دا مواق   احتمال مي، ابزااها

 . و يا برعکس سرايت نمايد بازاا

  



 5931هايمديريتکلمقررات،مجوزهايبانکيومبارزهباپولشوييسالبخشنامه

 

921 

 گيري ريسک نقدينگي اندازه -9-1

 1ادل 

هرا    از اوش برا اسرتفاده  د نقادا باشر  ديباخدما  مالي اسالمي  دهنده ااايه ا مؤسس

 ا  نقد  مواد انتظراا خرود  انيجرآماا  و افتاا ، قطعي، ها   الگومناسب و محاسباتي از قبيل 

  بررا زيرخط ترازنامه  وخط باال   از اقالم يناش بازاا شرايط متفاو برا  اازها  متتف  اا دا 

نتايج چنين محاسباتي، همگام . دنبيني نماي گير  و پيش شناسايي، اندازه ،ي متتف زمانها   افق

  وحردود  هرا و   آسرتانه جهت تعيرين  اا مبنايي د يبامناسب و تحفيل سناايو،  بحرانبا يک آزمون 

ايسرک نقردينگي   هرا  مرديريت    اويهها و  ، سياستااهبردهااعمال هرگونه تعديل دا همچنين 

 .نمايد فراهم  

حاصرل از همره    يآتر   انا  نقديجراشد تا قادا ب ديباخدما  مالي اسالمي  دهنده هيااامؤسسه  .15

گيرر    ا پيش بيني و انردازه ا ي،زمان  اقالم باال و زيرخط ترازنامه طي يک دواه اعم ازها  وضعيت

پذير   آسيب ،يزمانها   ا  از افق دا دامنه ديباخدما  مالي اسالمي  دهنده هيااامؤسسه . نمايد

انردازه و ترکيرب   توجه بره  ا  نقد  و الزاما  نقدينگي اا با انيجرمؤسسه دا برابر تغييرا  دا 

تواند دا دامنه کمترر از يرک    ي ميزمانها   اين افق. اجزا  تشکيل دهنده ترازنامه اازيابي نمايد

ها  ميران   تا يک سال برا  اازيابي مد ، کوتاهها   اوز، هفتگي، ماهانه برا  اازيابي اوز، شبانه

مؤسسره  . دا نظرر گرفتره شرود    ينگينقرد هرا  بفندمرد     اازيرابي  و مد  و باالتر از يک سال

گيرر    ها  مستندساز  شده و مناسب برا  انردازه  اوش ديباخدما  مالي اسالمي  دهنده هيااا

 بازااايسک نقدينگي اا افزايش دهد و همچنين الزامي است به منظوا انعکاس تغييرا  شرايط 

 وضکه اطمينان حاصل نمايد که فر ا  به گونه ،د نمايدتجدي اا انجام و اقداما  اصالحي مناسب

خدما  مرالي   دهنده هياااهمچنين مؤسسه . اوز هستند و به (مرتبط)داا  يمعنو پااامترها  اصفي 

از اقالم زير خط ترازنامره هماننرد خطروط     يناشها  بالقوه و تعهدا   آثاا پرداخت ديبااسالمي 

 برر  يمبتنر شده و ابزااها  مشرتقه    عتبااا  اسناد  گشايشها، ا ، ضمانتنامهتعهد شده اعتباا 

اهميرت   دير بامؤسسه ااايه کننده خدما  مرالي اسرالمي   . احکام شريعت اا مدنظر داشته باشد

شوند يا اجرازه   مي يدا جهت خاصانداز  خطوط نقدينگي  ا  برا  تعهداتي که منجر به ااه ويژه

ها   دا تجزيه و تحفيل. تعهدا  خود اا ايفا نمايند قائل گردد ها آنها  تجاا   دهند که طرف مي
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 محردود   گرذاا  هيسرماها   ها  غيرمستقيم به صاحبان حساب ها و کمک حمايت ديبانقدينگي 

 مرالي اسرالمي    خدما  دهنده هيااانمودن از سو  مؤسسه  بهاداا اوااقشده يا هر نوع تبديل به 

خردما  مرالي    دهنده هيااامؤسسه . دا نظر گرفته شود( ا داادکه اغفب دا زير خط ترازنامه قرا)

مناب  دا معرض ايسک اقتضايي و  ديباها،   ييدااانمودن  بهاداا اوااقاسالمي به منظوا تبديل به 

 ها  واسط مرتبط با شرکتااتباطا  توافق شده و يا توافق نشده  برگرفته از يناگهاناخدادها  

ْ(SPV)  شددا نظر داشته بااا . 

بره طروا قابرل      آنا  نقد  انيجرکه ماهيت بداند دهنده خدما  مالي اسالمي بايد  هيمؤسسه ااا .12

محصوال  ت متفاو  يمتعااف به دليل ماه  تجاا  ها طرف ا  نقد انيجرا  با ماهيت  مالحظه

  بره تفصريل آمرده اسرت،     IFSB-1همان گونه که دا . مالي متفاو  است و تأمين  گذاا هيسرما

ا  نقرد   انر يجربرر اسراس    تواند يمدهنده خدما  مالي اسالمي  هيا  نقد  مؤسسه اااانيجر

 امرا  ا  نقرد  مشرروط  انر يجر"و  "قابل پيش بينياما ا  نقد  مشروط انيجر "شناخته شده، 

زان و ير هستند که م ييها شناخته شده آن  انا  نقديجر. شود  بند ميتقس "بيني غيرقابل پيش

  هرا  يمرال ن ياجااه و تأم ها از مرابحه، يافتين ابتدا مشتص است مانند دااز هما ها د آنيسراس

ش ياما قابل پ ا  نقد  مشروطانيجر"(. IMB)و اجااه به شرط تمفيک  CMT))مرابحه کااليي

يرا  تعهردا     فرا يا، بره  کاهشري استصرناع و مشرااکت   ناشي از موااد  از قبيل سف ،  ،"ينيب

 يبسرتگ مشرتريان،  توسط شرايط قرااداد طي دواه توافق شده تعهد نسبت به چگونگي اجرا و 

با مشااکت دا سرهام توسرط مؤسسره     "پيش بيني ر قابليمشروط اما غا  نقد  انيجر". دااد

اسرت کره وصرول مبفرغ      ين موضروع زمران  يشود و ا يمرتبط م دهنده خدما  مالي اسالمي هيااا

هايي کره وجروه مرواد     سرمايه به نتايج مالي فعاليت بازدهگذاا  شده و سطوح احتمالي  سرمايه

 .بستگي داادقراادادها  مشااکتي و مضاابه،  از قبيلاند  گذاا  شده سرمايه ها آننظر دا 

د از ير دهنرده خردما  مرالي اسرالمي با     هير گير  ايسک نقردينگي، مؤسسره ااا   منظوا اندازه به .19

برا توجره   . ي و سطوح  متتف  استفاده نمايدنزماها   گير ، افق ها  اندازه ا  از تکنيک مجموعه

و  ينر يب شيپر اسرالمي،   دهنده خدما  مرالي  هياندازه و پيچيدگي عمفيا  مؤسسه ااا  به ماهيت،

ها  محاسباتي سراده ترا الگوهرا      الگوها و چاا  از  ا تواند دا دامنه يما  نقد  انيبرآواد جر

گير  و پايش ايسک نقدينگي  ا  برا  اندازه ردهابزاا  که غالباً به طوا گست. رديقراا گ  پيچيده
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/ ا  نقرد  انيجرعدم تطابق شاخص شود  استفاده مي خدما  مالي اسالمي دهنده مؤسسه ااايه

باشد که بر اساس تتمين مقرداا و   شکاف سراسيد برا  محاسبه نقدينگي خالص مواد نياز مي

بسياا  از مؤسسا  . باشد تظاا  ميا  نقد  آتي با لحاظ سراسيد توافق شده يا انانيجر زمان

  هرا  و شراخص  يا داخفي ينظاات ينگينقد  ها نسبتمالي اسالمي همچنين  دهنده خدما  هيااا

هرا  الگوسراز     تکنيک ياسالم ياز مؤسسا  خدما  مال يتعداد کم. کنند يش مياا پا  مقداا

، اازش دا معرض ايسک، نقدينگي دا معررض ايسرک و   ستايا  ساز هيشبهمانند   تر پيچيده

ابرزاا   ،نقرد  ان يگردش جر  به عنوان نقطه آغازين، صوا . دهند يره اا مواد استفاده قراا ميغ

مؤسسره  . آيرد  ايز  مناسب ايسرک نقردينگي بره شرماا مري      گير  و برنامه مهمي برا  اندازه

گي اا بر اسراس محصروال ، واحردها     ها  نقدين د شکافيدهنده خدما  مالي اسالمي با هيااا

بيني دقيق نقردينگي مرواد نيراز دا آزمرون سرناايوها        پيش و کااگرفته شده تجاا ، اسعاا به

به منظروا حصرول اطمينران دا خصروص قابفيرت اعتمراد فراينردها         . بند  نمايد طبقه متتف 

ها  آمراا  متتففري اا    د اطالعا  و دادهيدهنده خدما  مالي اسالمي با هيبيني، مؤسسه ااا پيش

  هرا  ق کانالياز طر يحيبه شکل صحها  که داده کندآوا  و تجمي  نمايد و اطمينان حاصل  جم 

د ير دهنده خدما  مالي اسرالمي با  هيمؤسسه ااا .متتف  به کاا گرفته شوند  ها ستميانتقال و س

کنرد کره    اطمينان حاصلو قراا دهد  يابيو ااز يشده اا مواد اعتباا سنج ينيب شيانا  نقد پيجر

د بره طروا   يبا آزمون صحت نتايج اعتباا سنجي و. ها و اطالعا ، کامل و قابل تطبيق هستند داده

و به منظوا بهره برداا  مديريت ااشد از اطالعا  مواد نياز دا اختياا  همستندساز  شد مناسب

 . قراا گيرد ها آن

نقردينگي   دهنده خردما  مرالي اسرالمي    هيکند تا مؤسسه ااا اويکرد شکاف سراسيد کمک مي  .10

تجزيه و تحفيرل خرالص   . نمايد  ييو شناسا يبراسي متتف  اا زمانها   خالص مواد نياز دا افق

 يتجمعر  سراسيد و محاسبه کسرر  يرا مرازاد   ( زماني)ساختاا پفکاني  شاملنقدينگي مواد نياز 

مؤسسره   نقدينگي مواد نياز، برا  محاسبه خالص . ي متتف  استزمانها   دا دواه ن وجوهيتأم

دا  يمفروضرات انتظراا اا براسراس   مرواد  ا  نقرد   انيجرد يدهنده خدما  مالي اسالمي با هيااا

و اقالم زير خط ترازنامه تحفيل نمايرد و سرپس مرازاد يرا     ها  يبدهها،  افتاا آتي داااييخصوص 

دهنرده   هير اااعمومراً، مؤسسره   . کنرد  ي محاسبه و مشرتص زمانکسر  خالص اا طي يک دواه 
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ي مواجه گردد و تالش زمانها   ها  نقدينگي دا دواه خدما  مالي اسالمي ممکن است با شکاف

نمايد تا از طريق مديريت سراسيد مبادال  دا ااستا  جبران اين شکاف و پرنمودن آن اقردام  

د  دو مراه  نقدينگي از هم اکنون بررا  مر  از ينچه مقادير قابل توجهي از  برا  مثال، چنان. نمايد

تواند دااايي با سراسريد همران    دهنده خدما  مالي اسالمي مي هيوجود داشته باشد، مؤسسه ااا

هرچه سراسيدها، نزديکتر باشرند پرر   . اا تمديد نمايد (ها يبده) نمايد يا تعهد داخواستاوز اا 

خواهرد  ترر و دشروااتر    ها  بزاگ و تامين مناب  نقدشونده به ميزان بيشتر، ستت کردن شکاف

مرواد نظرر    ياا برا  بازه زمران  ياطالعات ياسالم يدهنده خدما  مال هين مؤسسه ااايبنابرا. بود

دهنرده   هيمؤسسه ااا. ن شکاف پوشش داده شوديد ايدن سراسيکند تا قبل از اس مي  آوا جم 

دها دا خصوص يق ممکن سراسيتطبخدما  مالي اسالمي بايد اطمينان حاصل نمايد که پس از 

حيطره   دها دايق ممکن سراسيباشد که تطب يزانيمحدود به م ينگياز نقدينباقي مانده،  ينگينقد

، برر  برازاا دا شررايط عراد    . رديقراا گها  بين بانکي اسالمي بازاادا ن وجه نقد يتأمظرفيت 

دهنده خدما  مالي اسرالمي،   اساس ماهيت عمفيا ، محصوال  و الگوها  تجاا  مؤسسه ااايه

ي شرش ترا   زمران      فراترر از دواه ا نهنقدينگي خود اا به طوا فعاال ازينعموماً مؤسسه خالص 

، مديريت ممکن اسرت دا صروا  نيراز،    ن وجوديبا ا. کند ينممديريت و  يبراسا   هشت هفته

. داخواست کندتراز دواه مزبوا اا  ا  گسترده نقدينگي دا دواه ازين دا خصوص خالص اطالعاتي

هرا و تعهردا  برا     دهنده خدما  مالي اسالمي که دااا  دااايي برا  آن دسته از مؤسسا  ااايه

ترر از دواه  فراا   باشند، الزامي اسرت کره دا دواه   بيشتر  مي مد  بفندسراسيد ميان مد  تا 

 .ش اا انجام دهندياا فراهم کرده و عمالً پا يالعاتاط مواد نظر

ا مفروضرا  مربروط بره عوامرل     ي ها ييکنندگان وجوه و طبقا  دااا نيفروض مرتبط با افتاا تأم. .11

و   رير گ اا دا انردازه  ياا مهمر ي، نقش بسر يياقتضا يو بده ييدااا وضعيتبرهم زننده  ياحتمال

نان يد اطميبا ياسالم يدهنده خدما  مال هيااا يمال مؤسسه. ندينما يفا ميا  انا  نقدين جرييتع

ح يبروده و بره شرکل صرح     يو واقعر   د کره مفروضرا  بکااگرفتره شرده، کراابرد     يحاصل نما

  جاا  ها حساب  ، گذاا هيسرما  ها فروض مرتبط با افتاا و ثبا  حساب. گردند  مستندساز

ها برر اسراس    ييدااا  کالن همانند نوسانا  پواتفو  ها  گذاا هيخفق شده از سرما ينگيو نقد

دهنرده   هير ااا يمؤسسه مال. تت اسيسود مشاع همچون مضاابه و مشااکت حائز اهم  ها اوش
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بره منراب     ياا دا خصوص دسترس يمتتفف  وهايد قادا باشد که سناايبا ياسالم يخدما  مال

بازاا مرواد آزمرون    يط بحرانيحت شراه اا تيو سرما يپول اسالم  دا بازااها، متتف  ينگينقد

ک ير . ز باشرد يه نيت سرمايا کفايها  ييت دااايفيد مشتمل بر کاهش کيها با ن آزمونيا. قراا دهد

شرهر  و    ادير و بن يعبااتست از آزمون نقش اساسر  ييها لين تحفيمالحظه قابل توجه دا چن

به وجوه نقد بازااهرا دا   يدسترس تواند دا يکه م ياسالم يدهنده خدما  مال هياعتباا مؤسسه ااا

د از ير با ياسرالم  يه إهنرده خردما  مرال   يمؤسسه ااا. و دا زمان مقرا اجرا شود يط منطقيشرا

نکره برر تصروا    يا اير ر قراا دهد و يطوا معکوس شهر  او اا تحت تأث تواند به يکه م ياطالعات

 ييتوانند بر توانا يوا مچراکه موااد مذک. مؤثر واق  شود آگاه باشد آنعموم دا خصوص شهر  

ن يچنر . رگرذاا باشرد  يتأث ياسرالم  يبرانک  نيبر   بازااهرا  ينگيمؤسسه به مناب  نقد يابي دست

ت يهرا دا خصروص وضرع    دا اسرانه  يعموم يتواند مشتمل بر هرگونه انعکاس منف يم  ياطالعات

 .و کاهش داآمد مؤسسه باشد  عت، کاهش اتبه اعتباايانطباق مؤسسه با احکام شر

ازمنرد  ين ياسرالم  يدهنده خدما  مال هيمؤسسه ااا ينگيسک نقديو ا ينگيت نقديوضع يابيااز. .11

تواند  ين افتاا ميا. باشد يط متتف  بازااها ميمتتف  دا شرا  انا  نقديل نوع جريه و تحفيتجز

گذاا  رين عوامل تآثييتع  برا« اگر –شد  يچه م»  وهايا سناايبحران متتف  و   ها تحت آزمون

 ينگيشکاف نقرد   ساز يآزمون بحران به کم. ل گردديتحف  نقد  ها انيو جر ينگيبر حجم نقد

پرردازد   يو محتمل م يقطع  انا  نقدي  شده با استفاده از جريبحران تعر  وهايبالقوه دا سناا

مثرال، اگرر، تحرت      برا. رديدا ااتباط قراا گ ها اقداما  متقابل آنها و  تيد با فعالين بايو بنابرا

کراهش    دا ااسرتا  ياسالم يدهنده خدما  مال هيج آزمون بحران، انتظاا اود که مؤسسه اااينتا

دهنرده خردما     هيبا مشکال  اوبرو خواهد شد، مؤسسه ااا يد خاصيدا سراس ينگيشکاف نقد

ن يگزيبفندمد  مناب  نقد جا ين ماليمأش تيل افزاياز قب يتواند اقداما  متتفف يم ياسالم يمال

   فهيکره بره وسر    ياز اقرداما  معمرول  . ها اا اتتاذ کند د آنيا سراسيها  ييب داااير ترکييا تغي

به کااگرفته شرده اسرت، وجرود سرطوح      ياسالم يدهنده خدما  مال هياز مؤسسا  ااا  اايبس

ها  آن ينگيت نقديريدت ميت و موقعيتواند وضع يط بازاا که ميل و مشکال  دا شرايمتتف  مسا

 ينگينقرد  ها  نياز  ريگ وها از اندازهين سنااين گستره ايبنابرا. باشد ير قراا دهد مياا تحت تأث

گرر از  يد يکر ي دا يط بحرران ناشر  يشررا  اثرا  ناشري از   ريگ بازاا تا اندازه  ط عاديدا شرا
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وها ين سنااين ايهمچن. بازاا خواهد بود يو بحران کف ياسالم يدهنده خدما  مال هيمؤسسا  ااا

باشرد،    هرا قابرل تصروا     دا آن دواه يکه انتظااا  بحرانر  يمتتف  زمان  ها دواه برا تواند  يم

عت از جانرب  يبر احکرام شرر   يمبتن ينگينقد  ها کمک يستيبا ييها لين تحفيچن. م گردنديتنظ

 .رنديدا نظر گنيز بازااها اا  يو بحران  ط عاديدا شرا يمقام نظاات

و اا دا آزمرون  يت و سناايحساس  ليه و تحفيد تجزيبا ياسالم يدهنده خدما  مال هيمؤسسه ااا. .12

ک ير اا نسربت بره    ينگينقد يزان وابستگيت ميل آزمون حساسيه و تحفيتجز. رديبحران بکااگ

و ياال سرن ير ه و تحفياست که تجز ين دا حاليا. دينما يم يمنتتب براس يسکيا عامل ايفاکتوا 

  هرا  ج آزمرون ينترا . دير نما يمر  يبراس ينگياا بر نقد يسکيبه طوا همزمان اثرا  چند عامل ا

و  CFP))برنامره ترأمين مرالي احتيراطي      تهيره ن حدود، ييتع  برا ييد به عنوان مبنايبحران با

مؤسسرا    ينگيسک نقديت ايريمد  برا ييندهايها و فرا  استيس ها،   د نظر دا استراتژيتجد

 IFSB-13آزمرون بحرران دا    اهنمودهرا . دا نظر گرفته شود ياسالم يدهنده خدما  مال هيااا

وه عمل آزمرون بحرران اا دا مؤسسره    ين شيها و بهتر  کردها، استراتژياز او يجامع چهااچوب

نره  ين زمير شتر داايفراهم نموده است و جهت کسب اطالعا  ب ياسالم يمال دهنده خدما  هيااا

 . رديقراا گ يد مواد براسيبا

سک يکننده ا کنترل حدود برا از يد از انواع متتففيبا ياسالم يدهنده خدما  مال هيمؤسسه ااا  .12

دا  يم شده و سپس به صوا  نزوليحدودعموماً دا سطح گروه تنظن يا. دياستفاده نما ينگينقد

. گردد ياعمال مباشد  يا باجه ميا بتش و قسمت يتر که مشتمل بر شعب، واحد  نييپا  واحدها

رش يزان پرذ ين با لحاظ ميو همچن د با لحاظ حدوديبا ياسالم يدهنده خدما  مال هيمؤسسه ااا

آن دا  ين مناب  ماليکه امکان تأم يخروج  انا  نقديسک و ثبت سوابق آن از عدم وجود جريا

کنترل   برا ياسالم يدهنده خدما  مال هيمؤسسا  ااا. دينان حاصل نمايبازااها وجود ندااد، اطم

  ها تيمحدود. کنند ياستفاده م يمتفاوت يرونيو ب يداخف  ها تياز محدود ينگينقد  ها سکيا

متتف  متفراو     کشواها  شوند که برا يم ميتنظ يمقاما  نظاات   فهيکه عموماً به وس يرونيب

الزاما   شاملشوند  يوض  م يمقاما  نظاات   فهيکه به وس يهاي تين محدوديتر جياا. باشند يم

 هرا  ديق سراسر ير و الزاما  مررتبط برا عردم تطب    ينگينقد  ها نسبت  ،يمربوط به سپرده قانون

از   ا گسرترده    ، دامنره ياسرالم  يمرال   دهنرده خردما    هير مؤسسا  ااا  ز،يدا داخل ن. باشد مي
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 ياسالم يدهنده خدما  مال هيااا هت مؤسسيا  و موقعيت عمفيماه  ها اا با توجه به اندازه، نسبت

دهنده  هياز مؤسسا  ااا  ااين بسيهمچن .دنريگ يو کاا خود بکاا م کسب  داخل گروه و الگودا 

دها، يق سراسي، عدم تطبينگياا دا مواد تمرکز وجوه و نقد ييها تيمحدود ياسالم يخدما  مال

شرونده،   نقد  ها يي، نسبت داااينگين نقديتأم  ها نهي، هزينگينقد ها  سپر،  ق اازيعدم تطب

بره عنروان    ين مالي، خالص تأمياسالم يبانک نيب  دا بازااها  تجاا  ها سک طرفيا وضعيت

ن يبر  ين ماليخالص تأم ها،  دا سود مشاع و سپرده گذاا  شريک ها  سرمايه حساباز   داصد

دهنده خردما    هيمؤسسا  ااا  ،يبه طوا کف. کنند يره وض  مي، تعهدا  برداشت نشده و غيبانک

ط بحرران  يکننرد کره دا شررا    يم ميتنظ  ا ها اا به گونه تيو محدود حدودساختاا  ياسالم يمال

 .باشند قادا به ادامه فعاليتا هر دو بحران يو ا بحران بازاا ،يستميس

 از مؤسسا   اايبس   فهياست که به وس ي، اوش(FTP)افته يداخفي وجوه انتقال   گذاا متيق  .13

،  گذاا متيل قيو تحف  ريگ اندازه  برا ين اوش ابزاا مهميا. شود يمتعااف بکااگرفته م يبانک

ن اوش ير ا. باشرد  يمتتفر  مر   ي، محصوال  و شرعب برانک   و عمفکرد خطوط تجاا  سودآوا

  ب ابزااهرا يند تصرو يفرا يو ط  تجاا  ان واحدهايم يص متااج کفين به منظوا تتصيهمچن

  گرذاا  متينشان داده است که ق ياسالم يأ  خدما  ماليه يبراس. شود يد بکاا گرفته ميجد

بره کراا گرفتره     ياسرالم  يدهنرده خردما  مرال    هيافته عموماً توسط مؤسسا  ااايوجوه انتقال 

ن ير از ا يداخفر   گرذاا  مرت يعمفکرد و ق  ريگ ها داسازوکاا اندازه از آن يشود، اما تعداد کم ينم

با . کنند يمربوط استفاده م  سودها ها و سکيبا ا ينگينقد  ها نهيمنطبق کردن هز  ک برايتکن

 يدگير چيو پ ين گسرتردگ يچنر  و هم يدگيچيپ انتظاا دا اندازه ، مواد اشد با توجه به  ن وجود،يا

 ياسرالم  يأ  خردما  مرال  ير ه  ،ياسرالم  يدهنده خردما  مرال   هيمؤسسا  ااا يآت  ها تيفعال

ک بهرره  ين تکنياز ا ياسالم يدهنده خدما  مال هيشتر مؤسسا  اااينموده است که ب ينيب شيپ

 . خواهند گرفت

ت يريمرد   و حسابداا يمال  ها ستمياز س يافته، بتشيوجوه انتقال   گذاا متيق  سازوکااها  .21

دا  مؤسسا  ااايه دهنده خردما  مرالي اسرالمي   از جمفه  يمؤسسا  بانک   فهيکه به وس است

. شرود   يبره کراا گرفتره مر     يو برده  ييت دااايرينه و مديهز  بند بودجه سود،   زيا کناا برنامه

ت که بره  يريمد  و حسابداا يکنترل مال  ها ستميس ين سازوکااها بر اساس طراحين، ايبنابرا
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د برا  ير با ياسالم يدهنده خدما  مال هيمؤسسا  ااا. باشند يمتفاو  م  ک بتش هستند،يعنوان 

  يوظرا رتبط برا انجرام ايرن    واحدها  مر  يطرف يببايد از ها،  کين تکنيت ايدا نظر گرفتن ماه

متفراو ، خطروط     عمفکرد واحدها يابيااز ،يداخف  ها متيکه ق يياز آنجا. نان حاصل کنندياطم

اا  ييهرا  تين مسرئول يد چنر ير ت ااشد بايريمد دهند،  ير قراا ميو محصوال  اا تحت تأث  تجاا

رادااا  يسرک و سرا  يت ايريمرد  ، يکه دا ادااا  مال نيا واحد مستقل اعم از ايک بتش ي  برا

نظرر   ک تبادليبعد از  يستيبا يداخف  مت گذاايق  .ديم نمايين و تنظيباشند به صوا  شفاف تع

افتره  يوجروه انتقرال     گرذاا  مرت يمسئول دا ق  و واحدها  ن خطوط تجاايب يو تعامال  داخف

دهنده خردما    هيداا مؤسسا  ااا يمهم و معن  تجاا  ها تيد تمام فعاليو با گير  شود تصميم

وجروه    گرذاا  مرت يند قيجه  فراينت. رخط ترازنامه اا پوشش دهدياز جمفه اقالم ز ياسالم يمال

  از بررا ير ا دا صوا  نيو  يدا سطح مبادالت  ريگ ميند تصميد قادا باشد که فرايافته بايانتقال 

  د عوامل متعدديباند ين فرايا .ديل نمايسهتمشابه اا  ينگيسک نقدياز مبادال  با ا  ا مجموعه

  هرا  باشرد از جمفره دواه   ير خرط ترازنامره مر   ير ها، تعهدا  و اقالم ز يياا که دا ااتباط با دااا

 ينگيا ثبا  مناب  نقدي« يچسبندگ»، ينگيسک نقديرا  مربوط دا اييمواد انتظاا و تغ  نگهداا

د دا ير افتره با يقرال  وجروه انت   گرذاا  متيسازوکاا ق. ر عوامل مرتبط اا مد نظر قراا دهنديو سا

و لحراظ نمرودن     سراز  ک سال، به منظروا همگرام  يحاً کمتر از يترج يمشتص يزمان  ها اهود

 . گردد يبروزاسان  ط بازاايشرا

 ينگيسک نقديکنترل و کاهش ر -9-7

 ينگيه نقديپا يمتنوع ساز

 7ادل 

  منراب  ترأمين  اطمينان حاصل نمايد که از  ديباکننده خدما  مالي اسالمي  ااايهمؤسسه 

  ،بازاامحصوال  ااايه شده و محيط   ،خود ، متناسب با اندازه و ماهيت اصفي فعاليتتنوعممالي 

 نقدينگي کنندگان بالقوه تأميندهنده تمرکز  تنوع ساز  دا تأمين مالي بايد نشان. برخواداا است

و منراطق جغرافيرايي   ، ، سراسريد (بدون وثيقهو  با وثيقه) ها  تأمين مالي اوش ،(خرد و عمده)

د دا فواصل زماني مشرتص،  يمؤسسه ااايه کننده خدما  مالي اسالمي با. باشد اازها  متتف 

توانايي خود اا دا تأمين وجوه از طريق هريک از منراب ، براسري نمروده و اصرالحا  الزم اا دا     
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ود اعمرال  و داخفري خر   يبيني تغييرا  دا محيط خرااج  ساز  با توجه به پيش ااهبردها  متنوع

بهراداا نمرودن    تواند دا برخي موااد مشتمل بر تبديل به اوااق  مناب  تأمين مالي بالقوه مي. نمايد

 .ز باشديها منطبق بر احکام شريعت ن  دااايي

د اطمينان حاصل نمايد که پايه نقدينگي خرود اا بره   يدهنده خدما  مالي اسالمي با مؤسسه ااايه .25

محصروال     انردازه فعاليرت تجراا ،     که متناسب با ماهيرت،    ا نهخوبي متنوع نموده باشد به گو

د به منظروا  يدهنده خدما  مالي اسالمي با مؤسسه ااايه. باشد بازااي مقرااتشده و شرايط  ااايه

ااتباط قو  و تنگراتنگي برا    ،ساز  پايه نقدينگي خود به طوا صحيح و مناسب اطمينان از متنوع

همچنرين  . سرازد  برقرااخرد، شرکتي يا بين بانکي، کنندگان  نيتأمعم کنندگان وجوه نقد، ا تأمين

د قادا باشد که عوامرل اصرفي و اساسري مرؤثر برر      يدهنده خدما  مالي اسالمي با مؤسسه ااايه

  اا بررا  ييهرا  شاخصکنندگان نقدينگي متتف  اا شناسايي نمايد و  گير  تأمين فرايند تصميم

دهنده خردما  مرالي اسرالمي     هيمؤسسه ااا. اا داشته باشدياختدا نظاا  و پايش عوامل مزبوا 

و   ير تعراا« ا  ها  سپرده اصفي و پايه  گذاا هيسرماوجوه »  نحوه نگهدااقادا باشد که  دباي

هرا    هرا  تقاضرا و حسراب    از پايره « ا  ها  سپرده ا  اصفي و پايه وجوه سرمايه». حفظ نمايد

دهنرده   هي، مؤسسه اااها قرااداد آننظر از سراسيدها   رفآيند که ص به شماا مي  گذاا هيسرما

 هرا  آن  و حفظ با ثبرا به دليل ااتباط  تواند انتظاا داشته باشد که عموماً خدما  مالي اسالمي مي

  از  د دامنره ير متنروع سراز  منراب  نقردينگي با    . توانند طي چندين سال نگاهداا  گردنرد  مي

با سراسريد  ق مناسب يتطبمد  و بفندمد  اا به منظوا  مد ، ميان سراسيدها مشتمل بر کوتاه

د احتمال يدهنده خدما  مالي اسالمي با هيمؤسسه ااا. باشدها،  ها  موجود دا سبد دااايي دااايي

  متتفر  خصوصراً دا حرالتي کره     بازاادايافت نقدينگي از سو  مقاما  نظااتي اا دا شرايط 

به منظروا برخرواداا  از   . ا باشد اا مد نظر قراا دهد  دشوابازااکسب مناب  نقدينگي از مناب  

هرا  تجراا ، انرواع     کنندگان وجروه، طررف   انواع متتف  تأمينتأمين مالي از   ساز تنوعامکان 

عردم اطمينران    ها با شرايط متتف  اطمينران و بازااها  جغرافيايي و  محصوال ، اازها، موقعيت

ساز  نقردينگي مؤسسره    تنوعمها   ااهبرد. ل گردداعماها  برا  هريک از آن يمناسبحدود بايد 

دهنده خدما  مالي اسالمي به دليل مشرکال  و معضرال  دا ايجراد سراختااها  الزم دا      هيااا
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هرا،   سرپرده   اوااق تجراا ، گرواهي  ن يگزيعنوان ابزاا جرا ابزااها  منطبق با احکام شريعت به 

 .باشند ميمحدود  ،و غيره يتبعابزااها  بدهي چند جانبه و 

د تمرکرز  ير به عنوان بتشي از ااهبرد متنوع ساز ، مؤسسه ااايه کننده خدما  مالي اسالمي با  .22

آيد  تمرکز نقدينگي زماني به وجود مي. وجوه نقد خود اا بر او  يک نوع از نقدينگي کاهش دهد

منتظره وجوه ريکه تنها يک عامل يا تنها يک تغيير دا شرايط بازاا بتواند باع  برداشت مهم و غ

ک دسته دااد که که دا صوا  برداشت از ياندازه تمرکز وجوه، اشااه به حجم وجوه نقد دا . شود

مؤسسه ااايه دهنده خدما  مالي اسالمي اا مفزم به اعمال   آن نوع وجوه يا همراه با انواع مشابه،

دهنرده خردما     يهمؤسسه ااا. ها  نقدينگي اوزانه خود نمايد خصوص ااهبرد تغييرا  شديد دا

، محصروال ، موقعيرت       اسرم  -د تمرکز نقدينگي خود اا از نظر نوعين بايهمچن مالي اسالمي

دهنده خدما  مالي  مؤسسه ااايه. کاهش دهد     جغرافيايي، تمرکز دا يک بتش خاص و ااز

انرد  گيررد ترا بتو   ها  به مقياس اقتصاد  دا دامنه و اندازه بهرره   اسالمي همچنين بايد از صرفه

 .از محصوال  اا کاهش دهد يتمرکز دا نوع خاص

 گرذاا   هرا  سررمايه   دهنده خدما  مالي اسرالمي، خصوصراً بانرک    هيبسياا  از مؤسسا  ااا  .29

. باشرند  کنندگان اصفي نقدينگي متکري مري    به عنوان تأمين    گذااان کالن اسالمي، به سرمايه

ب  نقرد ، مؤسسره اا دا معررض    کننردگان کرالن منرا    افزايش وابستگي يرا اتکراء برر ترأمين    

عمومراً، ايرن دسرته از    . دهرد  يگذااان پيچيرده قرراا مر    سرمايه  و اعتباا يمتيق  ها حساسيت

ها  سود و اعتباا بيشتر حساس بوده و کمتر تمايل دااند که بره   کنندگان نقدينگي، به نرخ تأمين

. باشرند ادامره دهنرد    اوابط مالي خود با مؤسساتي که دااا  مسايل و مشکال  مالي واقعي مري 

                                                 
هايگردد،درنظرگرفتنتعدادطرفکنندهخدماتمالياسالميميعامليکهمنجربهکاهشتمرکزنقدينگيدرمؤسسهارايه-53

عـدادبيشـترت.ازدوحيثايننکتـهحـائزاهميـتاسـت.باشدتجارياستکهمتعهدبهتحققاهدافمديريتريسکنقدينگيمي
کنندهخدماتمالياسالميکمکخواهدکردتاريسکتمرکزراکاهشدادهوهمچنينشرايطيراطرفهايتجاريبهمؤسسهارايه

شودکهمؤسسهايننکتههمچنينباعثمي.نمايدتابخشوسيعتريازبازاررادرشرايطبحرانيپوششدهدبرايمؤسسهمهيامي
هـايتجـاريمزبـوربـاهـدفمـديريتتروجديدترطـرفمالياسالميامکاندسترسيبهمحصوالتخالقانهدهندهخدماتارايه

.نقدينگيراافزايشدهد
 .درضميمهرجوعشود«تمرکزنقدينگي»گيريبراياطالعاتبيشتربهمقاديراندازه-21

درادبيـاتمـاليمعرفـي«پيچيـده»يـاسـرمايهگـذاران«اساسي»همچنينباعنوانسرمايهگذارانسرمايهگذارانکالن،-25
هـايبـاارزشخـالصگذارانيممکناستمشتملبرشرکتةايبزرگ،مؤسساتونهادهايماليياينگاهچنينسرمايه.شوندمي

.زيادباشند
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کره   يخود اا نرزد مؤسسرات  ل دااند که وجوه نقد جاا  يگذااان کالن همچنين کمتر تما سرمايه

دااا  مشکال  مالي واقعي يا مشاهده شده بوده و با مسايل و معضال  اعتبراا  و شرهر  دا   

 .بازاا اوبرو هستند، تجديد و يا تمديد نمايند

ايري اوش مهمري    سررمايه   ها ييو دااا[ ال يتسه]تأمين مالي   ها يياوااق بهاداا ساز  دااا .20

سرک  يزان دا معررض ا ير ي دا سراسر جهان عالوه بر کاهش ماست که به وسيفه مؤسسا  مال

ن منراب  نقرد   يها از ترازنامه و ترأم  قراا گرفتن، برا  مديريت نقدينگي، پاک کردن کامل دااايي

ن يري نه تأمين مناب ، امکان تعي، کاهش هز بعالوه، اوااق بهادااساز. شود کاا گرفته مي جديد به

بند  اعتباا افزايش يافتره بررا     اتبه ينيب شيااساز  شده، پبهاد ها  اوااق اازش بازاا دااايي

بدهي با تطابق جريانا  نقد  و  -بهادااساز  شده و مديريت بهتر دااايي ها  اوااق سبد دااايي

ها   ا  از ويژگي گسترده  کنندگان با دامنه ظرفيت برا  ااايه محصوال  جديد و متنوع به مصرف

ايرن اوش همچنرين بره مؤسسرا  مرالي بررا        . شود يموجب ممرتبط با ايسک و بازدهي اا 

ق ايجاد محصوال  مالي جديد منطبرق برا   يان از طريمشتر ين ماليتأم  به تقاضاها ييگو پاسخ

  ايسرک  ير با اعمال تغييراتي دا اندازه، شرايط و نوع محصروال  و توز  ،شرايط مؤسسا  مالي

توانند مناب  مرالي   همچنين مؤسسا  مالي مي .دينما يگذااان متعدد کمک م دااايي ميان سرمايه

عمومراً   ،ها  اعتباا  اعمال شده از سو  مقاما  نظرااتي  ق کاهش محدوديتياز طرکه خود اا 

ساز  تنروع   بهاداا ها و تمرکز دااايي تحميل شده است، با اوش اوااق به دليل کفايت سرمايه آن

ت ير کره قابف  ييها  خود اا به ابزااهرا  ا داااييکند ت ها کمک مي بهادااساز  به آن  اوااق. بتشند

داانرد، همچرون     شرتر يو افرق ب   ريپرذ  سرک يا  هرا  با مشتصره  ييقراا گرفتن نزد نهادها

هرا  بازنشسرتگي و سراير     ا ، صرندوق  ها  بيمره  مشترک، شرکت  گذاا هيها  سرما صندوق

به اين ترتيب، اين اوش به مؤسسا  مالي و همچنين به . ل کننديگذاا ، تبد مؤسسا  سرمايه

بتشري ايسرک، توسرعه مهراا       تنوع ااههايي برا مالي، از طريق ايجاد   طوا کفي به سيستم

 .کند ا ، کمک مي گذااان و سالمت و اشد بازااها  سرمايه سرمايه

دهنده خدما     مالي ااايهبه همين ترتيب برا  مؤسسا بهادااساز  اوااقتمام مناف  اقتصاد   .21

بهادااساز ، به عنوان يک منب  تأمين مالي اايج  با اين وجود، اوااق. مالي اسالمي نيز وجود دااد
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دا ادبيا  مرتبط با چرايري عردم تمايرل مؤسسرا  مرالي          .دا کشواها  متتف  نبوده است

ها  خود داليل متتففري   ييدهنده خدما  مالي اسالمي به تبديل به اوااق بهاداا کردن دااا ااايه

دا ميان اين موااد، هزينه باالتر انتشاا، عردم کفايرت يرا فقردان سراختااها       . بيان شده است

مرازاد  و  سراز  شرده،   بهراداا  ها  اوااق مقرااتي و قانوني مرتبط، هزينه باال  جايگذاا  دااايي

هرا دا   گيرزه بررا  آن  کننرده ان  دهنده خدما  مالي اسالمي کره حرداقل   نقدينگي مؤسسا  ااايه

اما، اين اصول ااهنما، بهبودهرايي اا  . هايشان هستند عنوان شده است بهادااساز  دااايي اوااق

دا کشواها  متتف  که مرتبط با سراختااها  مقرااتري و    بهادااساز  اوااقدا زمينه استفاده از 

دما  مرالي اسرالمي   دهنرده خر   قانوني، تغييرا  دا مقراا  مالياتي و استقراا مؤسسرا  ااايره  

دهنرده خردما  مرالي     هايي برا  مؤسسا  ااايه توانند ايجادکننده انگيزه باشد و مي مي 169جديد

اين اصول . گيرد ها  خود باشد اا تأييد و دا نظر مي بهادااساز  دااايي اسالمي دا ااستا  اوااق

ا  خرود اا بره نحرو بهترر       کند تا مناب  نقد  و نيازها  سرمايه ها کمک  تواند به آن ااهنما مي

. کنترل نمايند همچنين بتوانند نقدينگي بازااها  مالي اا که دا آن فعاليت مي کنند افزايش دهند

ها  منطبق با  ها با انواع ديگر دااايي وجود عقود  همچون اجااه، مضاابه و مشااکت و ترکيب آن

 -هرا  المي يا بدون ترکيب با آناحکام شريعت دا ترازنامه مؤسسا  ااايه دهند خدما  مالي اس

اگرچه ضرروا   . باشد تا صکوک قابل معامفه اا منتشر نمايند ها مي فراهم کننده فرصتي برا  آن

بهادااساز   اوااقاست که مؤسسا  ااايه دهنده خدما  مالي اسالمي که مبادا  به استفاده از 

نمايند، اين موضوع اا دا نظرر     به عنوان مناب  تأمين مالي مي( SPV) ها  واسط از طريق شرکت

توان به اين نهاد به عنوان تأمين کننده مناب  نقد  دا شررايط نامناسرب    که آيا مي داشته باشند 

دهنده خدما  مالي اسالمي که مواجه برا موقعيرت بحرران     بازااها اتکا نمود؟ مؤسسه مالي ااايه

اا دشرواا خواهرد يافرت و     بهادااسراز   اوااقعاد  دسترسي به بازاا باشد به طوا  نقدينگي مي

 . ها  تأمين مناب  تقد  خود دا نظر بگيرد بنابراين چنين سناايوهايي اا بايد دا استراتژ 

                                                 
حلآمادهسازيايـناسـتانداردها،تنهـاانجامشدهبهوسيلههيأتخدماتمالياسالميبهعنوانبخشيازمرادريکبررسي-22

هـاازاوراقنـدکـهآنبيـاننمود(کشـور51ازپاسـخگو551بيشـتراز)مـالياسـالميدهندهخدماتهشتدرصدمؤسساتارايه
شـريعتدرگذاريمنطبـقبـادرميانسايرموارد،موضوعقانون.اندخوداستفادهکردهمنابعنقديارسازيبهعنوانمنبعتأمينبهاد

.مختلفمتفاوتباشدکشورهايتوانددرسازيمجاز،ميساختارهاياوراقبهادار
بهعنوانيکمفهومکلياستفادهشدهاسـتوشـاملمؤسسـات"دهندهخدماتمالياسالميمؤسسهارايه"اينجاواژهر د-29

.باشندماليمنطبقباشريعتغيرازنهادهايبانکيمي
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کنندگان خرد  تواند مناب  نقد خود اا از طريق تأمين دهنده خدما  مالي اسالمي مي مؤسسه ااايه .21

هرا    هرا  جراا ، حسراب    براسراس حسراب  ( اشرتاص حقروقي  ) کننرده  ها  تأمين و شرکت

همچنرين دا  . ها ترأمين نمايرد   گذاا  شريک دا سود محدود نشده يا ساير انواع حساب سرمايه

توانند منراب  نقرد     دهنده خدما  مالي اسالمي مي بانکي اسالمي، مؤسسا  ااايه  بازااها  بين

، وکالت يا ساير ترتيبا  مصوب هيرأ  نظراا    خود اا از طريق مضاابه بين بانکي، مرابحه کاال

مؤسسا  ااايره دهنرده خردما  مرالي اسرالمي ممکرن اسرت        . دهند افزايش  (SSB)شريعت 

هرا  ترازنامره،    ها  پواتفو  خود اا برا  تأمين  نقدينگي و بره منظروا اصرالح دااايري     دااايي

بازااهرا  خررد و شررکتي دا     ها  مناب  تأمين نقرد متتفر  از   ويژگي. نمايند بهادااساز  اوااق

ها با جزييرا  و بره طروا دقيرق تصرريح       اين ويژگي. اند توضيح داده شده 91-29ها   پااگراف

کنند که بيشتر مؤسسا  ااايه دهنده خدما  مالي به منظوا تأمين مناب  نقرد خرود بره طروا      مي

عتقدنرد کره   ها م بعضي. ها  شريک دا سود متکي هستند ها  جاا  و حساب اساسي بر حساب

دهنرده   گذاا  به مؤسسا  ااايه ها  سرمايه ها  جاا  و صاحبان حساب بيشتر صاحبان حساب

با اين . ها  منطبق با شريعت اين نهادها وفاداا هستند خدما  مالي اسالمي خود به دليل ويژگي

الحسنه  ضدهنده خدما  مالي اسالمي غالباً از قراادادها  قر که مؤسسا  ااايه وجود، از آنجايي

کننردگان وجروه بره هرر دو صروا        نمايند، بنابر اين تأمين دا ااايه محصوال  خود استفاده مي

مناب  ثابت تأمين نقرد   ،يادشده با توجه به حق برداشت از مناب  نقد خود به صوا  عندالمطالبه

ها   گذاا  شريک دا سود، صاحبان حساب ها  سرمايه دا خصوص حساب. شوند محسوب نمي

هايي تمايرل   زمان ثابت چنين حساب  ها  بيشتر بر اساس ويژگي گذاا  نسبت به بازده  مايهسر

بيشتر  دااند، اما وفق اصول مبااا ، مشروط بره عردم تسرهيم سرود آخررين دواه، صراحبان       

 .باشند گذاا  قادا به برداشت وجوه خود بر مبنا  اعالم قبفي مي ها  سرمايه حساب

 هرا و متراطرا  مربروط بره     ايرد ويژگري  ا  مالي اسالمي همچنرين ب دهنده خدم مؤسسه ااائه .22

جراد و  يامنظروا   بانکي اسالمي اا بره  شده دا بازاا بين ها  متتف  استفاده محصوال  و سازوکاا

برانکي، مرابحره    ينبر مضراابه  . گذاا  مناب  مازاد دا نظر داشته باشرد  مناب  و سرمايه گسترش

هرا  ايرن محصروال  و     دا ايرن قسرمت ويژگري   . از جمفه اين مناب  هسرتند  تکااليي، و وکال



 5931هايمديريتکلمقررات،مجوزهايبانکيومبارزهباپولشوييسالبخشنامه

 

992 

دهنده خدما  مرالي اسرالمي توضريح داده     ها به عنوان منب  تأمين مالي مؤسسا  ااائه کاا سازو

 .شود مي

دهنرده   باشند کره مؤسسرا  ااائره    بانکي از جمفه محصوالتي مي ها  مضاابه بين گذاا  سرمايه .22

طروا کره دا    همران . کننرد  اسرتفاده مري  از آن به کررا   متتف    شواهاکخدما  مالي اسالمي 

 هرا   يادداشت ااهنما  سوم مربوط به اوش هموااساز  پرداخت سود بره داانردگان حسراب   

مد  بروده و   بانکي ماهيتاً کوتاه ها  مضاابه بين گذاا  مشتص شده، سرمايه    گذاا  سرمايه

هزينه لريکن   کمابزاا   اين اوشبل مذاکره است؛ بين طرفين قا ها آننسبت تسهيم سود زان يم

شرود ترا    معموالً ثابت نگه داشرته مري   توافق شدهنسبت تسهيم سود . باشد ه ميعامفم غير قابل

واد محقرق  آهرا  خرود بدسرت     گرذاا   گذاا قصرد دااد از سررمايه   بازدهي که مؤسسه سرمايه

دا قابرل اسرتفاده    سرود   هموااساز  ها کيه تکنکند ک الذکر اشااه مي يادداشت فوق .   گردد

هرا    دا حسراب کوچرک و خررد،     کسرب و کااهرا   ا  گذاا  مضاابه ها  سرمايه مواد حساب

با اين حرال، ايرن مجموعره از     .رديگ يمواد استفاده قراا نم ين بانکيب  ا مضاابه گذاا  سرمايه

  همچنران  عرامال ن ماصول ااهنما بر اين نکته تأکيد دااد که مسئفه ايسک طرف مقابرل دا اير  

دهنده مناب  حق مطالبره     از وثيقه پشتيبان برخواداا نبوده و به ااائهعامالپابرجاست زيرا اين م

دهنده مناب  اا دا معرض زيان برالقوه قرراا    کننده مناب  اا نداده و بنابراين ااائه بدهي از دايافت

گرذاا    ا از محرل چنرين سررمايه   دهنده خدما  مالي اسالمي که مناب  ا مؤسسه ااائه. دهند مي

منراب  دا  را  يير ت تغيوضعها  تسهيم سود توافقي و  شفاف نسبت طوا بهکند بايد  دايافت مي

ها  مواد استفاده برا  پوشش زيان نظيرر ذخيرره ايسرک     اوشهمه بروز زيان، از جمفه  زمان

 . اا مشتص نمايد    گذاا  سرمايه

ا  کاالهرا  منطبرق برا     ه خريد و فرروش مرابحره  عامفعباا  از يک م    ه مرابحه کاالييعامفم .23

همرانطوا کره دا يادداشرت    . است (نسيه) معوق  شريعت، به صوا  نقد  و يا دا قالب پرداخت

                                                 
24-IFSB GN-3: Guidance Note on the Practice of Smoothing the Profits  

Payout to Investment Account Holders 

گــذاريهــايقبلــيتوســطبســترهايســرمايهشــدهدردورهايجادســبتتســهيمســودتــوافقيبــادرنظــرگــرفتندرآمــدن-21
 .شودع،نهاييميکنندهمنابشدهتوسطمؤسسهدريافتمختلفونگهداري(کليياويهه)

26- IRR: Investment Risk Reserve 

27- CMT: Commodity Murabahah Transactions 
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ه مرابحره کرااليي منتشرشرده دا    عامفر يادداشت ااهنما  مربروط بره م  )آمده  2ااهنما  شمااه 

هايي  تواند مناب  اا از ديگر گروه ميدهنده خدما  مالي اسالمي  ، مؤسسه ااائه   (2717دسامبر 

صوا  نسيه  هکنند، از طريق خريد کاال از يک فرد يا مؤسسه مالي ب که از اين ساختاا استفاده مي

ه مرابحه کااليي به عنروان يرک منبر     عامفم. وادآو فروش بالفاصفه آن به شتص ثال ، بدست 

ه مرابحره  عامفر م. باشرد  ي اسالمي مري دهنده خدما  مال مؤسسه ااائه يبدهتأمين مالي دا حکم 

 سرازوکاا تواند به آساني با ايجراد يرک    مد  است که سراسيد آن مي کااليي اغفب ابزاا  کوتاه

  عرامال مجموعره م  تکرراا   برا  فراهم آوادن سازوکااو يا     تمديد مهفت يا فاينانس مجدد

دهنده خدما  مرالي   ااائه مؤسسه. تمديد گرددک دواه بفندمد  يدا طول مد   ا  کوتاه مرابحه

هرايي دا   ه مرابحره کرااليي، برا عردم تطرابق     عامفاسالمي همچنين ممکن است به دليل انجام م

پذير  آن بره نوبره خرود يرک منبر  ايسرک        هعامفنقدينگي مواجه گرديده، و عدم م( سراسيد)

برآواد نمايرد ترا     نقد  اا به داستي ها انيجربنابراين مؤسسه بايد قادا باشد . باشدنقدينگي 

 . و کاهش دهد بتواند ايسک نقدينگي اا مديريت کرده

شامل عدم )  مرابحه کااليي عامالها  نقدينگي دا اابطه با مناب  تأمين مالي م مديريت ايسک  .21

ممکن است، به خصوص دا مواقعي که تقاضرا  مشرتريان بررا     ( ها  احتمالي نقدينگي تطابق

ها  دااايي نيرز دچراا کمبرود    بازاا زمانانک افرايش يافته و همها  خود از ب خااج کردن سپرده

نظر از آنکه  صرف. دهنده خدما  مالي اسالمي مشکل باشد شود، برا  مؤسسه ااائه نقدينگي مي

هايي بازااه مرابحه کااليي اا با چه کاالها و دا چه عامفدهنده خدما  مالي اسالمي م مؤسسه ااائه

 ااير دا اختاا برا  سنجش و مديريت اين نوع از ايسرک   يها  مناسبدهد بايد فرآيند انجام مي

ها  ديگر نظيرر ايسرک    همچنين تعداد  از ايسک (2)يادداشت ااهنما  شمااه . داشته باشد

، ايسک عمفياتي، ايسک عدم تطابق برا شرريعت، و ايسرک نررخ برازده      بازاااعتباا ، ايسک 

مرديريت ايسرک    نرد يفرايت برخرواداا  از يرک   و اهم ح دادهياا توض  مرابحه کااليي عامالم

                                                 
28-IFSB GN-2: Guidance Note in Connection with the Risk Management and 

Capital Adequacy Standards: Commodity Murabahah Transactions 

افتـدکـهطـرفينمعاملـه،پـسازسررسـيدشـدن،واردزمـانياتفـاقمـي،کـااليي،تمديـدمهلـتدرموردمعاملـهمرابحـه-23
ايـنيکـيازشـروطشـريعتاسـتکـهبـهموجـبآنقـرارداداوليـه،پـيش.شـونديکقراردادتازهمعاملهمرابحهکـاالييمـي

.رسدازآنکهمشتريبتواندواردقراردادتازهگردد،بهپايانمي
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هنگرام  برا يکرديگر    ها آن تعامل و ااتباطها  متتف  و  مديريت مؤثر ايسک به منظوامستحکم 

دهنده خردما  مرالي اسرالمي     مؤسسه ااائه. کند ه مرابحه کااليي اا خاطرنشان ميعامفم يبراس

معموالً کااگزااان مربوطره بررا  ايرن    کاال اا که ( العمل حق)ها  کااگزاا   همچنين بايد هزينه

نظرر از   اين يک هزينه ثابت است که کااگزااان کاال صرف. کنند دا نظر بگيرد   منظوا ميعامالم

توانرد برازده آن بررا  مؤسسره اا کراهش داده و يرا        گذاا  که مي وضعيت سپردهط آن و يشرا

ايرن نکتره بره    . کننرد  کمتر اقابتي نمايد منظوا مري  بازااها  سود پيشنهاد  مؤسسه اا دا  نرخ

طوا معمول برا  مقاصد  هکه ب( ا  هفته شبانه يا يک)تر  مد  بانکي کوتاه   بينعامالخصوص دا م

هرا    و باال بودن نامتناسرب هزينره   بازااها   پايين بودن نرخ زمانمديريت ايسک نقدينگي دا 

 .باشد مي گيرد، مطرح ه مواد استفاده قراا ميعامفم

کنرد   گرذاا توافرق مري    است که به موجب آن سرمايه  گذاا يک قرااداد مديريت سرمايه وکالت .25

دهنده خردما  مرالي    ها  متتف  دا اختياا مؤسسه ااائه گذاا  دا دااايي منابعي اا برا  سرمايه

ز گذاا خواهد شد و برا  خردما  خرود نير    سرمايه وکيلترتيب  مؤسسه بدين. اسالمي قراا دهد

ها   دا اين صوا  هزينه. اسد گذاا مي دستمزد  دايافت خواهد کرد، داحاليکه بازده به سرمايه

گذااان، بره دليرل عردم     ه برا  سرمايهعامفپايين آمده ليکن م ،کااگزااوجود ه به دليل عدم عامفم

ه عامفاين همچنين يک م. خواهد بود تر يسکياايسک طرف مقابل،  عاملوجود وثيقه و همچنين 

مؤسسره  . وجرود نداانرد   بازااسرازها اسرت کره دا آن       خااج از برواس و     انتقالغير قابل 

از  عامرل هرا  مؤسسره    دهنده خدما  مالي اسالمي بايد آگاه باشد که اگرر داسرتي اوش   ااائه

آميرز   تواننرد بسرياا متراطره    مري  عامال  وکالتنظر انطباق با شريعت مواد تأييد نباشد، م نقطه

. تي اا مواد اازيابي قراا دهدعامالبر چنين م بازااکفي   مؤسسه همچنين بايد اثر اختالال. باشند

دهنده خدما  مالي اسالمي  ، مؤسسه ااائهمربوط به مناب  وکالتبرا  کاستن از هر گونه ايسک 

ل داد برر اسراس اسرتانداادها  مقبرو    مستندا  قراا استاندااد کردنساز  و  بايد داصدد آماده

برانکي و بره    برين  برازاا به عنوان ابراز مديريت نقدينگي دا  اگر مؤسسه از وکالت. جهاني باشد

                                                 
30- Non-tradable transaction 

31-Over-the-counter transaction 
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نقد با توجه به تطرابق  مناسب به صوا  مناب  استفاده کند، اين مناب  بايد به شکل  نيتأممنظوا 

 . سراسيد نگهداا  شود

ترأمين وجروه دا   را  دسرتيابي بره تنروع دا پايره منراب       مهمي ب عامل به بازااحفظ دسترسي  .22

ن وجه يتأمها  متنوع بازااامکان دسترسي به . دهنده خدما  مالي اسالمي است مؤسسا  ااائه

دهنده خدما  مالي اسالمي قادا خواهرد برود    بتش است که مؤسسه ااائه از اين جهت اطمينان

با شريعت و صکوک خود اا به سادگي و بدون ها  منطبق  مناب  جديد  به دست آواده و دااايي

کننردگان کفيرد     ااتباط با ااائره  ديباا  موااد،  دا پااه. به فروش اساند ها اد قيمت آنيکاهش ز

دهنده خدما  مالي اسرالمي   مؤسسه ااائه. شده و مسيرها  ااتباطي نيز حفظ گردد آزمونمناب  

 برازاا اا بره منظروا مقابفره برا شررايط سرتت       همچنين بايد بتواند مناب  تأمين مالي جايگزين 

گونره   نير امنراب  برالقوه   . خود بگنجاند    شناسايي کرده و آن اا دا برنامه تأمين مالي احتياطي

از  يمالن يتأمگذاا ،  ها  سرمايه ها و حساب دا مؤسسه عباا  از افزايش سپرده ها تأمين مالي

بر اسراس شرريعت،       ها  آزاد فروش دااايي ،   ها ييبر دااا يمبتن دااق انتشاا اوااق بهايطر

  عامالبانکي اسالمي داخفي، م بين بازاا، دسترسي به    تعهدشده خطوط تأمين ماليقط  طرح 

وثيقه از طريق ساختااها  جايگزين منطبق برا شرريعت، و غيرره       مرابحه کااليي، تأمين مالي با

 . باشد مي

 کپارچه ريسک نقدينگي يمديريت 

 1ادل 

به عنروان  )کننده خدما  مالي اسالمي بتشي از گروه مالي باشد  چه مؤسسه ااايه چنان

 يا بتشري از يرک بانرک   ( گذاا  اسالمي ها  سرمايه مثال يک بانک کامالً اسالمي شده يا بانک

متمرکرز مرديريت ايسرک     چهرااچوب که از ( ک بانک متعاافيبتش اسالمي  همانند) متعااف

با مد نظرر   ديبا مؤسسه اصفي/ااشد دا سطح گروه تيديره و مديرم هيأ  ،نقدينگي برخوادااند

هرا،   لحراظ محردوديت  برا   اصفي و   مؤسسه/گروه مالي وضعيت عمفيا  اسالمي دا کل قراادادن

                                                 
32- CFP: Contingency funding plan 

33-  Securitization 

34- Unencumbered Shari`ah-compliant assets 

ممکناستدرشرايطبدبازارمنبعبسـيارنـامطمئنيباشـد؛بنـابراينشدههمانطورکهپيشترذکرشد،خطوطتأمينماليتعهد -91
.بهصفررسيدهيابسيارناچيزباشدشدهبهتراستاتکابراينخطوطتعهد
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هرا،   ااهبررد  هرا  گرروه،   شررکت برين  عت يبر شرر  يمبتنانتقال نقدينگي دا  مؤسسا  اللستقا

  .نمايند نييه و تبيتهها و فرايندها  عمفيا  اسالمي اا  سياست

دهنده خدما  مالي اسالمي يا بتشي از يک گرروه مرالي هسرتند     تعداد زياد  از مؤسسا  ااائه .29

گرذاا  کره بتشري از گروهري اسرت کره هرم         سرمايهبانک مثل يک بانک تجاا  اسالمي يا )

و يرا توسرط يرک بانرک     ( باشرند  ها  متعااف زيرمجموعه آن مري  ها  اسالمي و هم بانک بانک

ساختاا مديريت ايسک نقدينگي . شوند ادااه مي( باشد يز مين عمفيا  اسالمي  که دااا)ااف متع

توانرد   متتف  فعرال باشرد مري     کشواهايا  کشواکه ممکن است دا يک با  يگونه ترت دا اين

 شررکت مرادا،  ها  مديريت ايسرک گرروه يرا     بسته به ساختاا، اندازه، مدل تجاا ، و سياست

منشرأ  شرکت مرادا و  کند که  ي بروز ميگر زمانيموضوع خاص د .    رکز باشدمتمرکز يا غيرمتم

شررکت مرادا و   ديگر  واق  بوده و برا  انتقال وجوه برين   کشواا ک بانک ديعمفيا  اسالمي 

 . ها يا موانعي وجود داشته باشد ، محدوديتيبتش اسالم

کفي ايسک نقدينگي دا يک ساختاا متمرکز، با دا نظر داشرتن مالحظرا  حقروقي و     چهااچوب .20

 ييابتدادا اين ساختاا، مسئوليت . ها  خاصي داشته باشد ويژگيد يباقانوني منطبق با شريعت، 

برر      تيمديرو  گروهدا سطح پايش و نظاا  بر ايسک نقدينگي دا سطح عمفيا  اسالمي و 

ها  چندگانره برا    ها اا دا نظام اين ساختاا بايد فرآيندهايي که داده. باشد مي شرکت ماداعهده 

دا سرطح کرل    ينگيسرک نقرد  يزان مواجه شدن برا ا يتا دا خصوص مکنند  يکديگر ترکيب مي

مرديريت ايسرک    چهرااچوب . ردير ز دا نظر بگيدا کنند اا نيدست پ يدگاهيک ديگروه به /نهاد

همچنين بايد اندازه، نقش، و اهميت عمفيا  اسالمي دهنده خدما  مالي اسالمي  مؤسسا  ااائه

شرهر  و  ل مربوط بره موضروع   يبه عفت دالانتقال نقدينگي اا  عاملدا گروه اا دا نظر داشته و 

                                                 
يافته،غالباًازساختاريغيرمتمرکزيـاترکيبـيازسـاختارهايدهندهخدماتمالياسالميکامالًتکاملدرموردمؤسساتارائه-91
درموارديکهبخشـياز.کنندشود،اگرچهبرخيازمؤسساتتنهاازيکساختارمتمرکزاستفادهميمرکزوغيرمتمرکزاستفادهميمت

يعمليـاتايمـواردکـهانـدازهدرپاره.عملياتفقطاسالمياست،ساختارمعمولهمانساختارمتمرکزدرسطحشرکتمادراست
شـود،ازاختيـاربيشـتريدرمـديريتبسياربزرگمـي(متعارف)لياتبانککهدرعملکردکليبانکاسالميبهعنوانبخشيازعم
.باشدايندرموردعملياتاسالميکهبانکمادردرکشورديگريواقعاستنيزدرستمي.گرددريسکنقدينگيبرخوردارمي

37-Group/head office 
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، ماهيت و دامنه تمرکز بايد تعيين گشته و به تأييد    دا يک ساختاا متمرکز. اعتباا دا نظر بگيرد

ها  ذيل وجرود داشرته    ها  مناسبي برا  پرسش منظوا بايد پاسخ بدين. مديره نيز برسد هيأ 

 :باشد

 مسئوليت حاکميت و نظاا  با کيست؟ -1

   نقد  واود  و خروجي بر عهده کيست؟ها انيجرثبت  -2

و   ادااه مرکزنقش و وظاي  واحدها  متتف  مسئول دا مديريت نقدينگي اوزانه دا سطح  -9

 اسالمي چيست؟ عمفيا 

 و عمفيا  اسالمي چيست؟  ادااه مرکزنقش مديريت ااشد دا سطح -2

و عمفيا  اسالمي چگونره    ادااه مرکزدهي به مديريت ااشد دا سطح  دفعا  و نوع گزااش-9

 است؟

که  شود، يا آن مي انجامآيا برنامه تأمين مالي احتياطي دا عمفيا  اسالمي توسط کااکنان آن  -6

 کنند؟ و واحدها  مديريت ايسک اين برنامه اا هدايت مي  ادااه مرکزداا   زانهخ

حاصرل از   ينگيدا مواقر  بحرران نقرد   (  ادااه مرکز)از طرف شرکت مادا  يتيچه نوع حما -6

 وجود دااد؟ يا  اسالميعمف  متتص نهاد، برا  ا فاکتواهايبازاا   فاکتواها

، چه واحدهايي وجود داشته باشدمشکال  نقدينگي دا بتش عمفيا  اسالمي  که  دا موااد -2

از پشتيباني نظااتي برخواداا خواهند شد؟ اگر واحد عمفيا  اسالمي بتوانرد مسرتقيماً از ترأمين    

دا اين ميران چره     ادااه مرکزداا   مالي مقام نظااتي بر اساس شريعت برخواداا گردد، خزانه

 ش حمايتي خود اا چگونه ايفا خواهد کرد؟ا  داشته و نق وظيفه

وجرود    ادااه مرکرز هايي برا  انتقال نقدينگي بين واحد عمفيرا  اسرالمي و    چه محدوديت-9

 خواهد داشت؟

 نقدينگي مواد نياز مقاما  نظااتي خواهد بود؟سپر بتش از عمفيا  مسئول حفظ  کدام-17

 کررده و بره آن    عت اا نگهرداا يشرر ق منطبرق برا احکرام    ياز وثايدا صوا  ن  چه نهاد -11

 دااد؟ يدسترس

                                                 
تواندرترکيبيازسـاختارهايمتمرکـزدهندهخدماتمالياسالمي،اينپارامترهاراميائهبستهبهساختارسازمانيمؤسساتار-92

.وغيرمتمرکزبهکارگرفت
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، و يرا برالعکس،   برانکي متعرااف  مسأله عمده دا انتقال نقدينگي از يک گروه اسالمي به گرروه    .21

ها  قانوني دا انجام اين نوع انتقرال، و انطبراق سراختااها و     مسئفه جداساز  مناب ، محدوديت

بسياا  از مؤسسرا   . گذاا  مناب  است سپردهمنظوا تسهيل   ها  مربوط با شريعت به مکانيزم

انرد کره،    دسرت پيردا کررده    يمنطبق با شرريعت  سالمي به ساختااها دهنده خدما  مالي ا ااائه

عمرول برا اسرتفاده از مضراابه،     طوا م گذاا  مناب  از ناحيه گروه متعااف نزد مؤسسه اا به وديعه

گذاا  منراب  مرازاد نرزد     با اين حال، سپرده. نمايد پذير مي و معامفه مرابحه کااليي امکان وکالت

نظر تطابق با شريعت،  متعااف از طريق عمفيا  اسالمي مسائفي اا از نقطه سرپرستي بانک/گروه

 . ها، ايجاد خواهد کرد و به ويژه دا ااتباط با پرداخت سود به اين سپرده

. گري کفيرد  دااد  اسرالمي چنرد ويژ   گرذاا   سررمايه هرا    مديريت ايسک نقدينگي دا بانک- .21

هرا    هرا و حسراب   اسالمي، همانند همتاها  متعااف خرود، بره سرپرده    گذاا  سرمايهها   بانک

گذاا  مشتريان دسترسي نداشته و اغفب نيز شايستگي برخواداا  از حمايت مقامرا    سرمايه

 دهنده نهايي منطبق با شريعت اا، چه دا شرايط عراد  و چره دا موقعيرت    نظااتي دا قالب وام

شرد  برر منراب      ها، بتاطر نوع مدل تجاا  خود، بره  اين بانک. کنند بحران نقدينگي، پيدا نمي

برا  . باشند است، متکي مي کل معامال  مرابحه کااليي و وکالتتأمين مالي بازاا، که غالباً به ش

ب  اسالمي که بتشي از يک گروه بانکي هستند، تأمين منرا  گذاا  سرمايهها   آن دسته از بانک

کنرد کره    البته مشکل زماني بروز مري .    گروهي نقش کفيد  دا سالمت و ثبا  آنان دااد داون

بحران نقدينگي دا سطح گروه يا کرل سيسرتم مطررح بروده و نقردينگي مرازاد نيرز دا سراير         

عرالوه، هرر نروع پشرتيباني دا زمينره       بره . ها  گروه وجود نداشته و يا بسياا ناچيز باشد بتش

ها دا زمينره انتقرال نقردينگي برا      ها  گروه به تمايل و توانايي آن حيه ديگر بتشنقدينگي از نا

بنرابراين، همزمران برا تردوين ااهبررد،      . ها  منطبق با شريعت بستگي دااد استفاده از مکانيزم

ها  توسعه اسرالمي، هيرأ  مرديره و     ها  مديريت ايسک نقدينگي دا بانک ها، و اويه سياست

                                                 
 Gulf)شــورايهمکــاريخلــي فــارس"ايحــوزهاســالميواقــعدرکشــورهگــذاريســرمايههــايبســياريازبانــک-93

Cooperation Council (GCC))هانيراپشتسرگذاشتند،بخشيازيکگروهمـاليبـودهوکهبهتازگيبحرانماليج
ايچسـبندهترکيـبپايـهسـپرده.بنابرايندرشرايطسختازناحيهمنشأخوددرزمينهسرمايهونقدينگيازحمايتبرخورداربودند

(sticky deposit base)(يافتـهميکـامالًتکامـلعبارتازيکبانکخرداسـال)وتأمينماليايمنکهتوسطمنشأقدرتمند
تريباشکافغيرمنتظرهدرچرخهاقتصادينمودبهشيوهسادهاسالميراقادرميگذاريسرمايههايشد،ايندستهازبانکارائهمي

.کناربيايند
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دهنده خدما  مالي اسرالمي اا بره    د مدل تجاا  مؤسسه ااائهيگروه با مديريت ااشد دا سطح

 يها  احتمالي دا انتقال نقدينگي به داليل خااج يا داخل سازمان دقت دا نظر گرفته و محدوديت

ها  تسويه  نظير مقتضيا  حقوقي، قانوني، و نظام يداليل خااج سازمان)اا مد نظر داشته باشند 

 (.گروهي ها، يا حدود ايسک داون ها، سياست نظير محدوديت يو داليل داخل سازمان

 

531کيفيت با ينگيحفظ سپر نقد
 

 3ادل 

مشتمل بر وجوه نقرد و يرا    نقدينگي،  سپر ديباکننده خدما  مالي اسالمي  ااايهمؤسسه 

 به منظوا ايستادگي و مقاومت شريعت اا احکام شوندگي باال و منطبق با  ها  با داجه نقد دااايي

بره ايرن منظروا بايرد حرداقل موانر        . ي بفندمد  بالقوه، نگهداا  نمايرد بحرانا برابر شرايط د

 ايجراد هرايي دا ااسرتا     فروش يا توثيرق ايرن چنرين دااايري     برا ي، اجرايي و قانوني مقراات

زان ير مها بايد برا   و ترکيب اين دااايياندازه . وجود داشته باشد بازااي دا شرايط بحران نقدينگي

بررآواد شرده از    کننده خدما  مالي اسالمي و الزامرا  نقردينگي   ايسک مؤسسه ااايه رشيپذ

  .متناسب باشد بحران،ها   آزمون طريق

نقدينگي اا به عنوان اولين خط دفراعي خرود    سپردهنده خدمت مالي اسالمي بايد  مؤسسه ااائه .22

سرپر نقردينگي متشرکل از پرول نقرد و      . بروز اختالل نقردينگي نگهرداا  نمايرد    برا  شرايط

دچراا   برازاا بوده و دا شرايطي کره  باال  يعت با نقدشوندگيآزاد و منطبق با شرها   داااييريسا

شرايطي است که مؤسسره   بازاامنظوا از اختالل دا . گردد اختالل است ابزاا  مهم محسوب مي

 يولر  ن وجره کنرد  يترأم ي کوتاه،زمانشود دا يک بازه  ي اسالمي مجبوا ميدهنده خدما  مال ااائه

، نمايد الزم اا ايجادا  نيست که بتواند نقدينگي  تهي شده و يا به اندازه  عادمناب  تأمين مالي 

دهنده خدما  مالي اسالمي بتواند دا برابر يرک   ا  باشد که مؤسسه ااائه اين سپر بايد به اندازه

نقدينگي، مطابق با ميزان تحمل ايسک خود و بدون هر گونه تغيير دا برنامه بحران  يطوالندواه 

                                                 
40- High-Quality Liquidity Buffer 
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شود که  ميموجب     وجود نقدينگي مازاد. ها  عمفياتي معمول، مقاومت نمايد تجاا  يا فعاليت

 . بحران و فشاا نداشته باشد ييابتداها   العاده طي دواه به اتتاذ اقداما  فوق  ازين مؤسسه 

خرود اا برر اسراس    از يمواد نسپر نقدينگي  حجمدهنده خدما  مالي اسالمي بايد  ائهمؤسسه اا  .22

. ي خاص تنظيم نمايرد زمانها   طي افق بحران  ها آزمونو  ينگينقد شکاف اطالعا  مربوط به 

 بحرران هايي دااد که بر اساس آن شرايط  شد  بستگي به فرضيه تنظيم ميزان سپر نقدينگي به

ها ترکيبي از عوامفي چون الزاما  تأمين مناب  خرالص و انباشرته دا    اين فرضيه. شود تعري  مي

قررااداد  اا   از   نقرد  قررااداد  و خرااج   ها انيجري متتف  اا دا بر گرفته و زمانها   ظرف

، خروج منراب   بحرانها همچنين بايد عوامفي چون طول مد  و شد   اين فرضيه. شود يشامل م

گذاا ، و عدم دسترسي به  ها  سرمايه گذااان و دااندگان حساب از مؤسسه توسط سپردهمالي 

  مرابحره  عرامال ، و مبرانکي، وکالرت   از جمفه مضاابه برين )  بدون وثيقه عامالمناب  بر مبنا  م

با استفاده از ساختااها  جايگزين قرااداد بازخريد که برا شرريعت   )طوا باوثيقه  و همين( کااليي

هيرأ  مرديره و   . هايي با قدا  نقدشوندگي متوسرط اا بکراا گيررد    از محل دااايي( داادتطابق 

نظرر تروان    سپر نقدينگي اا، از نقطهن يحفظ ا "هزينه"مديريت ااشد مؤسسه بايد تالش کنند 

 "ن کراا ير منراف  حاصرل از ا  "شرايط احتياطي ناشي از وجود آن، برا   از  برخواداابيشتر برا  

تحمل ايسرک مؤسسره قابرل توجيره نباشرد       قيطرپر نقدينگي بزاگتر که از س. متعادل نمايند

تواند بر توانايي تأمين مالي آن اثرگذاا بوده، هزينه تأمين مالي اا افزايش داده، و منجرر بره    مي

 . کاهش فعاليت اقتصاد  گردد

ط يشررا متتفر    مرحفره منظوا پوشرش سره    دهنده خدما  مالي اسالمي بايد، به مؤسسه ااائه  .23

بايرد   ينگينقرد  سرپر ا ير ن پوشرش  ياميزان  ،اول مرحفهدا . باشدسپر نقدينگي   دااا ،يبحران

که بين يک تا دو هفته به طول  بازاا  بحران جدقدا  باشد که با الزاما  نقدينگي دا شرايط  به

که از شد  کمتر   يدا مقابل بحراندوم، سپر بايد بتواند  مرحفهدا . خواهد انجاميد مقابفه نمايد

                                                 
اگرچـه.زابـودهاسـتهـايمختلـفمشـکلدهندهخدماتمالياسـالميدرحـوزهارائههاياخير،نقدينگيمازادبرايبسياريازمؤسساتطيسال-05

دهندهخدماتمالياسالميرادربرابراثراتمضيقهمالياخيردرسطحجهانمحافظتکردهاست،درعينحـالسـببشـدهنقدينگيمازادمؤسساتارائه
بدهيراتضـعيفنمـودهواز-گذاريکاهشيابد؛درضمنمديريتدارييهايسرمايهدارندگانحسابپرداختبهميزانبازدهبالقوهيابهعبارتيسودقابل

دهنـدهخـدماتمـاليتواندسببگرددکـهمؤسسـهارائـهنقدينگيمازادهمچنينمي.دهندهخدماتمالياسالميکاستهاستپذيريمؤسساتارائهرقابت
.رويکردهومنابعرابهسمتمعامالتبرخوردارازاهرممالينظيـرمعـامالتمرابحـهکـاالييمنحـرفنمايـدههايپرخطرزيادگذارياسالميدرسرمايه

هـايبرايجذبتبديلسررسيددرحدودزيرسـاختآندهندهخدماتمالياسالميبايدمطمئنباشدکهعدمتطابقسررسيد،فراترازظرفيتمؤسسهارائه
 .باشدموجودنمي
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سروم از  مرحفره  . مقراوم باشرد  انجامد  برخواداا است و برا  مد  دو تا چهاا هفته به طول مي

 دامرحفه   شده شود که مشکال  از دواه تعري  ي آغاز ميزماننقدينگي  جد مشکال  مداوم و 

ها   طبق گامد يبااز بحران نقدينگي، اقداما  عمفياتي و اجرايي  مرحفهدا هر . اود دوم فراتر مي

دا گرام  . شده که دا برنامه تأمين مالي احتياطي مؤسسه گنجانده شده اتتاذ گردد تعيين از پيش

سربد  مجردد  تر  همچون تغيير مدل تجاا  يرا تعرديل    تواند اقداما  ااهبرد  آخر مؤسسه مي

 . ترازنامه اا دا نظر بگيرد( پواتفو )

هرايي برا قردا  نقدشروندگي      ها  نقد  و دااايري  سپر نقدينگي دا مؤسسه بايد شامل دااايي  .31

ا  بررا    به عنروان وثيقره   بازااتواند به فروش اسيده و يا دا شرايط اختالل  باشد که مي    باال

عرالوه برر   .    باشرد، اسرتفاده گرردد    خريد، که منطبق با شريعت نيرز مري  بازجايگزين قرااداد 

ديگر  نيز کره ممکرن اسرت زمران نسربتاً      ها باال است، ابزااها   ابزااهايي که نقدشوندگي آن

دهنرده خردما     که مؤسسا  ااائره  از داشته باشند، به شرط آنيتر  برا  نقدشوندگي ن طوالني

مالي اسالمي توان ايجاد نقدينگي از چنين ابزااهايي اا دا دواه زماني مواد توافق داشته باشرند  

وثيقره  ک يط يشرا  داااجزء اصفي اين سپر بايد . توان دا سپر نقدينگي دانظر گرفت اا نيز مي

مؤسسرا   . برا  توليد نقدينگي از ناحيه مقرام نظرااتي برر اسراس شرريعت اا داشرته باشرد       

توانند، دا محاسبه سپر نقدينگي، ذخاير قانوني نزد  دهنده خدما  مالي اسالمي همچنين مي ااائه

قرانوني   منر  گونره   ا دا صوا  نياز بدون هيچاين ذخاير ا بتوانندکه  شرط آنه مقام نظااتي اا ب

                                                 
هـايبنديکردبايدويهگـيشدتنقدشوندهطبقههايبهصکوکرادرزمرهدارايي/آنکهبتوانابزارهايمنطبقباشريعتبراي-02

بندياعتباريباال؛سهولتوقطعيـتارزيـابي؛ها؛رتبهريسکاعتباريپايين؛ريسکبازارپايين؛نوسانپايينقيمت:زيربرقرارباشد
تبر؛حضوربازارسازانمتعهد،تمرکزبازارپايين؛حجمتجارتبـاال؛وزنريسـکپـايينطبـقرويکـردنويسيدريکبورسمعپذيره

هـايهايوابسـته؛صـکوکمنتشـرهتوسـطسـازمانهايماليياهرکدامازسازماناستانداردريسکاعتباري؛عدمبدهيسازمان
يادداشـت.هايبخـشدولتـيوغيـرهيبرخوردارازرتبهباالياشرکتهايشرکتسازمان/هايبرخوردارازرتبهباالارگآن/چندجانبه

دهنـدهخـدماتمـاليهايکميتيمديريتريسکنقـدينگيدرمؤسسـاتارائـهراهنمايهيأتخدماتمالياسالميدربارهشاخص
.اسالميبيشتردراينزمينهراهگشاخواهدبود

يمرکزينقشچشمگيريدرتضمينوجودنقدينگيکـافيدربـازاربـرعهـدهها،بانک"سيستمي"درموردبحراننقدينگي-09
هايتأمينماليدربازارهايپوليباشدکهبرتأمينمنابعنقدافزودهوازنرختوانددربرگيرندهاستفادهازسياستايننقشمي.دارند
دهندهخدماتمـاليتوانازمؤسسهارائهمشکلمي.دهديشميهايتأمينماليراافزادرغيراينصورتپوياييبازارنرخ.کاهدمي

اسالميانتظارداشتسپرنقدينگيرابرايچنينمنظورينگهداريکندچـراکـههزينـهنگهـداريازچنـينسـپريدريـکدوره
ايويـابـيشکتاچهارهفتهطورکليبسياربيشترازميزانافزايشهزينهتأمينمنابعدرطولدورهبحرانيتواندبهنامشخصمي
.ازآنباشد
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معيااها  تشتيص قابفيت يک ابزاا به عنروان سرپر نقردينگي    . ، دا نظر بگيرندنمايند برداشت

نظر شريعت، و گسرتره   پذير  آن از نقطه  ، و مبادلهبازااناشر، اندازه، سراسيد، عمق : عبااتند از

دهنده خدما  مالي اسالمي بايد  مؤسسه ااائه. داانداا ياا دا اخت گذاااني که چنين ابزاا  سرمايه

گونه  از اين مسئفه اطمينان حاصل نمايد که سپر نقدينگي آن از تنوع معقول برخواداا بوده و هيچ

. هرا وجرود نردااد    يا عمفياتي برا  استفاده از ايرن دااايري   يو مقراات محدوديت حقوقي، قانوني

برا   هرا  يري مي بايرد همچنرين نگهرداا  سرپر  از دااا    دهنده خدما  مالي اسال مؤسسا  ااائه

و به خصوص دا موااد  که پول داخفري قابفيرت تبرديل    مهم   اازهابر اساس  نقدشوندگي باال

 . ندااد اا دا دستوا کاا داشته باشند

 شرريعت  برا  منطبرق  هايي دااايي که اا هاييبازاا بايد اسالمي مالي خدما  دهنده ااائه مؤسسه  .35

 فعرال  حضوا ها آن دا و نموده اازيابي نمايد مي نگهداا  ها آن دا نقدينگي سپر عنوان به اا خود

 اطمينران  برازاا  متتف  شرايط دا ابزااها اين نقدينگي دابااه ترتيب بدين مؤسسه. باشد داشته

 قرادا  صوا ، اين دا نمايد؛ امتحان نيز اا خود ها  فرضيه تا يافت خواهد فرصتي و نموده حاصل

 سرتت  شررايط  دا فعاليتاز  يتواند ناش يم که اابر شهر  مؤسسه  نامساعد اثرا  بود خواهد

 خرود  مالي سالمت و شرايط و نقدينگي وضعيت دابااه خطا  ميعال ااسالاز  يناش يا و بوده بازاا

 از بتشري  اسالمي مالي خدما  دهنده ااائه مؤسسه اگر. دهد کاهش ااباشد   متتف  نفعانيذ به

برر انتقرال    ين که متکيا يا و استگروه  نقدينگي ايسک مديريت ااهبرد  دااا که باشد گروهي

 از حرال  عرين  دا بايد ،ط بحران باشديا نهاد مادا خود دا شراينقد از شرکت  ييا داااي ينگينقد

 و بوده آگاه نقدينگي انتقالدا خصوص   مرز و برون ين بتشيب قانوني و حقوقي ها  محدوديت

 الزاما  به بايد همچنين مؤسسه. باشد انديشيده ها آن و شناخت يبراس برا  اا الزم تمهيدا 

 .دير کنند، توجه نماييتغ يتيحما ينگين نقديدا تأم زمان طول دا که ممکن است ينظاات

 بره  دسرتيابي  زمينره  دا کشواهااز   اايبس دا فعال اسالميِ مالي خدما  دهنده ااائه مؤسسا   .32

 نقدشوندگي قدا ها با  ييدااا يتعداد و حجم کاف از  برخواداا و شريعت با منطبق هايي دااايي

 مسرئفه . باشرند  مي مواجه مشکالتي با کرد استفاده نقدينگي سپر عنوان به ها آن از بتوان که باال

 دسرت   برا گرفتن قراا وثيقه برا  که است هايي دااايي يافتن ها حوزه اين دا برانگيزتر چالش

 بره  توجره  با ااهنما يادداشت اين. باشد مناسب نظااتي مقام از نقدينگي پشتيباني به کردن پيدا
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 مالي خدما  دهنده ااائه مؤسسا  از دسته آن که وازد مي تأکيد نکته اين بر الذکر فوق مشکال 

 ترا  دهنرد  انجرام  داانرد  توان دا چه هر است الزم هستند اوبرو ها محدوديت اين با که اسالمي

 هرا   دواه بتواننرد  آن کمرک  بره مواد استفاد قرراا گرفتره ترا     ابزااها ايننان حاصل کنند ياطم

 صرنعت،  عرصره  برازيگران  برين  همراهنگي  و همکراا  . نرد يتحمرل نما  اابحران  مد  طوالني

 حرل  کفيرد  ،کشروا  آن دا نظااتي مقام همچنين و دولتي، بتش ها  شرکت و عمده، ها  شرکت

 و برازاا   ها دا برابر تکانه بايد ،بازاا دا مان  وجود با حتي شرايطي، هر دا مؤسسه. است مسئفه

 وجروه،  کننردگان  ترأمين  به خود اماني ها  مسئوليت ايفا  برا  و بودهمقاوم  نقدينگي مشکال 

 . باشد آماده ،   دسو شريک دا گذاا  سرمايه ها  حساب دااندگان خصوص به

 025احتياطي مالي تأمين برنامه سازي آماده و تهيه

 52 ادل

نظرر از ماهيرت و    صررف  ،کننرده خردما  مرالي اسرالمي     مؤسسا  مرالي ااايره   تمامي

عمفيراتي  برنامه و  ها هياو باشند که يتأمين وجوه احتياطيبرنامه بايد دااا  ، خودها   پيچيدگي

همره   با توجه به بايداحتياطي   برنامه. معين نمايداا   نقدينگي ها بحران مواجهه بامؤسسا  دا 

تهيره   آنمشتمل برر تحفيرل سرناايوها      بحرانها   نتايج آزمونمرتبط مؤسسه و   کااکردها

برنامره  بره همرراه   ها  پشرتيبان کفيرد  اا    ها و فعاليت برنامه بايد وظاي ، مسئوليتاين . گردد

 .کنرد ين به وضوح تعي ،متتف  يبحرانوقاي  و شناخت  يبه منظوا براسااتباط داخفي و خااجي 

تغييررا    عوامل محرک مرتبط اا شامل بوده و همگرام برا  منظم پايش بايد  نيهمچن اين برنامه

 .مواد بازنگر  قراا گيردو تجاا   بازاامحيطي 

بروده بره    احتيراطي  مرالي  ترأمين  برنامره   د دااير با اسالمي مالي خدما  دهنده ااائه مؤسسه  .39

 اضطراا  موقعيت با برخواد برا  آن ها  اوش و ها، سياست عمفي، طرح ن برنامهيکه ا  ا گونه

 نقردينگي  موقعيت بر که شرايطي اساس بر معموالً برنامه اين. نمايد ترسيم دقت به اا نقدينگي

 است اثرگذاا ها اين از ترکيبي يا ،بازاا اختالل ويژه، و فرد  به منحصر ها  شوک دليل به مؤسسه

 نقردينگي،  هرا   شروک  اثررا   کاهش احتياطي مالي تأمين برنامه اصفي اهداف. گردد مي تعديل

                                                 
44- PSIA: Profit-sharing investment account 

45- Contingency Funding Plan (CFP)  
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 اصرفي  اجرزاء . اسرت  مؤسسه يمنطق سالمت بر مبني بازاا به ميعال ااسال و ،   فعاليت تداوم

 فعرال  اا احتياطي مالي تأمين برنامه که يعيوقا تعري ( 1 :از عبااتند احتياطي مالي تأمين برنامه

از جمفره   ؛يبحرانر   يوقرا  متتفر   مراحرل  طري  احتياطي مالي تأمين برنامه تيحاکم( 2 کند؛ مي

 و زمران  که تعديفي فرآيندها ( 9متتف ؛   ها تهيها و کم بتش  ها تيها و مسئول   نقشيتوص

 هرا   طررح ( 2 دهند؛ مي توضيح اا مناب  توليد برا   ديو کف ياصف ياضاف  ها شاخص چگونگي

 داانردگان  مشرتريان،  ، تجراا  هرا   طررف ااتبراط برا    شرامل  يسرازمان  برون و داون ااتباطي

و  برازبيني  دفعرا  ( 9 نظرااتي؛  مقامرا   و هرا  اسرانه  حسابرسران،  گذاا ، سرمايه ها  حساب

 از  ا نره امحتاط مجموعره ( 6 و احتياطي مالي تأمين برنامه ينيبازب  مواد استفاده برا  ااهايمع

 .مناسب ااجاع به مقاما  مافوق فرآيندها  از استفاده با برنامه کردن غيرفعال برا  معيااهايي

 مرديريت  کفري   ها هياو و ها، سياست ااهبرد، با يبه اندازه کاف بايد احتياطي مالي تأمين برنامه  .30

 و ايسرک،  وضرعيت  محصوال ، ماهيت اندازه، با ضمن، دا ديکپااچه بوده و باي نقدينگي ايسک

 برنامه اين.    باشد داشته سبتنا اسالمي مالي خدما  دهنده ااائه مؤسسه ايسک تحمل سطح

 و برازاا  مناب  محل از شريعت، با منطبق مناب  به دستيابي برا  که هايي محدوديت بايدن يهمچن

 مرالي  ترأمين  مناب  واضح طوا  هب بايداا مد نظر داشته باشد و  دااد وجود نظااتي، مقام همچنين

 کره  منابعي ميزان اضافه به بحران متتف  مراحل دا اا    آزاد و مان  بدون مناب  و دسترس قابل

 منراب   از بررداا   بهرره  برا  الزم و انتظاا مواد زمان جمفه از گردد، ايجاد محل اين از تواند مي

 از برخرواداا   اهميرت  برين  و داشته انعطاف معقول نحو هب بايد برنامه. نمايد مشتص اا ياضاف

 بررا   پذير  انعطاف لزوم و اختالل يو براس ييشناسا  برا  شده ايز  برنامه  پيش از  ها هياو

 برقرراا  تعرادل  غيرمنتظرره، مرواد انتظراا و    متتف ، ها  موقعيت دا تر سري  چه هر گويي پاسخ

 ظررف  مهرم  ها  پرداخت که باشد طرحي شامل بايد احتياطي مالي تأمين برنامه عالوه، به. نمايد

 ا  وثيقره  الزامرا   و تسرويه  و پرداخرت  نظرام  متعااف ها  اوش بر کامل اشراف با ،اا اوز  يک

 مؤسسه احتياطي، مالي تأمين برنامه ساز  آماده و تهيه فرآيند طول دا. برساند انجام به مربوطه،

                                                 
46- going-concern status 

ومنسـجمبنحـويبايـدآناحتياطيماليتأمينبرنامهباشد،گروهيکازبخشياسالميماليخدماتدهندهارائهمؤسسهاگر -02
 .يابدتوسعهگردد،ميايجادسايرنهادهايگروهازکهايبالقوهنقدينگيريسکگرفتننظردرباويکپارچه

 .گيردقراراستفادهمورددارايپوششمنابعبسي برايوثيقهعنوانبهتواندميآزادومانعبدونهاي دارايي -02
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 ناحيه از همه از تر مهم و مربوط نهادها  و ها از همه بتش بايد اسالمي مالي خدما  دهنده ااائه

 کسب اطالعا ( مالي تأمين) فاينانس و ايسک مديريت واحدها  و داا ، خزانه ااشد، مديريت

 دهنرده  ااائره  مؤسسره  مديره هيأ  تأييد مواد اسماً آوا  جم  از پس ديبا اطالعا  اين. نمايد

 و اطالعرا   هرا   سيسرتم  واحردها   با هم مؤسسا  از برخي. گيرد قراا اسالمي مالي خدما 

 . کنند مي مشوا  ساز  آماده مرحفه طي نظااتي مقام يا ااتباطا 

 سربب  آن نظرر  از کره  اا شررايطي  و اتفاقرا   بايرد  اسرالمي  مالي خدما  دهنده ااائه مؤسسه  .31

 اتفاقرا   ايرن . نمايرد  تعرير   گردنرد  مي احتياطي مالي تأمين برنامه متتف  مراحل ساز  فعال

 کره  صرکوکي  اازش کراهش  يرا  آن اعتبراا   اتبره  افت نظير مؤسسه با مرتبط مواادتوانند  يم

 خطروط  يرا  خراص  محصروال   به مربوط مسائل است، آن کننده تأمين يا و نموده جاديا مؤسسه

 نقرد   انير جر کاهش به منجر که بازاا از مهمي بتشبر  رگذاايتأث  بحرانها مثل) کاا و کسب

 يرا  صرکوک  نکرول  ،(شود مي وصول مشکال  و مشتريان دادن دست از دليل همؤسسه ب  واود

 عوامرل  برخري . گيررد  مري  برر  دا اا گريموااد د و است، مؤسسه اختياا دا که صکوکي اتبه افت

 عوامرل  اين. گردند مؤسسه دا احتياطي مالي تأمين برنامه ساز  فعال سبب توانند مي نيز بيروني

 شريعت، با منطبق بهاداا اوااق ريسا يا مؤسسه صکوک  پرتفو دا نکول يا اتبه افت از عبااتند

 تبفيغا  ،گذااند ير ميتأث  کشوا ايسکبر  که مفي اقتصاد متغيرها  يا بازاا کفي شرايط وخامت

 و حسرابداا ،  حقوقي، مقراا  دا تغييراتي يا شريعت، با آن عمفکرد انطباق ميزان دابااه منفي

 اود مري  انتظراا . باشرد  داشرته  منفري  ترأثير  مؤسسره  نقردينگي  وضعيت بر تواند مي که مالياتي

 اجرا  که اا بحران کننده تحريک عوامل منظم طوا به اسالمي مالي خدما  دهنده ااائه مؤسسا 

 دا اا مربوط ها  گزااش و داده قرااش يپا مواد بتشد يسرعت م اا احتياطي مالي تأمين برنامه

 .دهند قراا    ها بدهي و ها دااايي کميته مانند تبطمر ها  کميته و ااشد مديريت اختياا

 کااکنران  هرا   مسرئوليت  و ها نقش شفاف طوا به بايد اسالمي مالي خدما  دهنده ااائه مؤسسه  .31

 معرين  اا نقردينگي  بحران از دواه هر طي احتياطي مالي تأمين برنامه مديريت بتش دا متتف 

 معين ذيل شرح به اا ها آن حدود و نموده تعري  اا بحران مراحل بند  طبقه بايد همچنين نمايد؛

 از مشرتريان  توسرط  هرا  سپرده خروج که يزمان متتف  کننده تحريک اتفاقا  شناسايي( 1: کند

                                                 
49- ALCO: Assets and Liabilities Committee  
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 تا وثيقه بدون مناب  تأمين که داجايي نقدينگي تنگنا ( 2 نيست؛ برخواداا بيني پيش قابل الگو 

بره نقرد    مرنظم  ا  شريوه  به ها سرمايه يا ها دااايي که است الزم و بوده دسترسي غيرقابل حد 

 نبوده دسترس دا وثيقه بدون مناب  که داجايي نقدينگي شديد شوک وضعيت( 9 و ؛ل شونديتبد

 دهنده ااائه مؤسسه شده، تعري    مرحفه هر طول دا. باشد مشکفي کاا مناب  نينان از تأمياطم و

 و ااشرد  مرديريت  و مرديره  هيرأ   ها  کميته ها  مسئوليت و ها نقش بايد اسالمي مالي خدما 

 وظراي   دابرااه  ناداست تصوا يا اشتباه گونه هر از تا نمايد مشتص اا کااکنان ديگر طوا همين

 مرديريت  ميت يک ايجاد توانند مي اسالمي مالي خدما  دهنده ااائه مؤسسا . گردد اجتناب آنان

 هرا   همراهنگي  افرزايش  منظروا  به شفاف طوا به مديريتي ها  نقش آن دا که نيز، اا    بحران

 گرروه . باشرند  داشرته  نظرر  دا است، مشتص نقدينگي اختالل دواه طي گير  تصميم و داخفي

 هرا   آزمرون  و سناايو ساز  شبيه به مربوط گزااشا  داشتن نظر دا با تواند مي بحران مديريت

 نمروده  تحفيل اا نقدينگي وضعيت به مربوط ها  گزااش ،بازاا اطالعا  شيپا همچنين و بحران

 اسرالمي  مرالي  خردما   دهنده ااائه مؤسسا . نمايد دييتأ اا ااتباطي ها  طرح سقم و صحت و

 بحرران  دواهطرول   دا خرود  کااکنان کفيد  ها  بتش از پشتيباني منظوا به اا ها مسئوليت بايد

 . نمايند تعيين

نشران دهنرده   دهنرده خردما  مرالي اسرالمي بايرد       برنامه تأمين مالي احتياطي مؤسسه ااائره   .32

بايرد ماهيرت و    نردها يفرااين . باشدطي مراحل متتف  بحران نقدينگي   گير  تصميم ها فرآيند

وظراي   دا ااسرتا    اانقردينگي  بحران مديريت انجام شده توسط کااکنان بند  اقداما   زمان

ت ااشرد اا  يريانتقال موضوعا  به مرد   برا مهم تعيين نمايد؛ همچنين بايد پااامترها  محوله

  و ير وااد شروند اا تعر  دا هر مرحفه از بحرران د يران ااشد اا که بايت مديح داده و وضعيتوض

 عاملي، تسازمان داون ااتباطا شده دا اين طرح بايد ماهيت و ميزان  ها  ااائه ، اوشن کندييتع

هرا، مقامرا     ي با اسانهسازمان ها  گوناگون مؤسسه، و همچنين اوابط برون بين واحدها، بتش

 . دقت توصي  نمايند اا به عاننفيذنظااتي و ساير 

از گونه که دا برنامه تأمين مالي احتياطي تعري  شده است، بايرد   طرح ااتباطي مؤسسه، همان  .32

سبب آن،  نمايد تا بهنان حاصل ياطمشفاف، بهنگام و منظم طوا  بهي سازمان ااتباطا  داون وجود

                                                 
 .شودمراجعه33بنداسالمي،ماليخدماتدهندهارائهمؤسساتريسکمديريترهنمودبه-11
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 دابرااه انجرام اقرداما     اسرت و از هر نروع برداشرت ناد  به موق  انجام شود ها   گير  تصميم

هرا  متتفر  مؤسسره دا طرول دواه      نقشي که کااکنان بتشطوا دا خصوص  و همينمناسب 

ي ااائه حداقل اطمينران  سازمان هدف از ااتباط برون. بر عهده خواهند گرفت اجتناب گردد بحران

، کااکنران،  سرهامدااان يرا  و کننردگان وجروه    ، تأمينبازاامتتف  از جمفه بازيگران  نفعان  ذبه 

و  صرحت هرا دابرااه    اسانه و کنندگان سپرده گذااان، مقاما  نظااتي، بيمه بستانکااان و سرمايه

برا برازيگران    مناسبااتباط . سالمت مؤسسه از نظر وضعيت نقدينگي و موقعيت مالي آن است

دم اطمينران  ا  برخرواداا اسرت چررا کره عر      ، مشتريان، و مقاما  نظااتي از اهميت ويژهبازاا

آن طي معمول تواند سبب اخالل دا عمفکرد  مؤسسه مي بازااها  نامبرده نسبت به وضعيت   گروه

 . دواه بحران گردد

منظروا   دهنده خدما  مالي اسالمي بايد برنامه تأمين مرالي احتيراطي خرود اا بره     مؤسسه ااائه  .33

نان حاصل کند که دا ياطمده و مرتب مواد سنجش و بازبيني قراا دا طوا بهآن  ياثربتش يابيااز

 يزان کراابرد برنامره اا طر   يتواند م يمؤسسه م. ر بازاا به اوز و مرتبط باشدييط دا حال تغيشرا

هرا    اگر نتايجي که از اين آزمرون . و قضاو  قراا دهد يابيمواد ااز يط بحرانيشرا  ساز هيشب

ده همترواني نداشرته باشرد،    شر  گردد با حداقل استانداادها  تثبيت شده حاصل مي ساز  شبيه

مؤسسرا   . اعمرال نمايرد  ش توان و کاابرد برنامره  يافزامؤسسه بايد تعييرا  الزم اا دا جهت 

منظروا   مرنظم و بره   طروا  بهها  احتياطي اا  دهنده خدما  مالي اسالمي همچنين بايد آزمون ااائه

. ت برگرزاا نماينرد  ا  که مؤسسه با آن مواجه اس ها  عمده ايسکو به حساب آوادن شناسايي 

داسرتي   ها  احتياطي بره  اوشنان حاصل گردد که يد اطميها با ن آزمونين با استفاده از ايهمچن

دا موقعيرت بحرران    هرا  واحدها و بتششده و انتظاا  که نسبت به عمفکرد هر يک از  شناخته

هرا  اصرفي    اابرط  قابفيرت اعتمراد  ميزان د يباها  به وسيفه اين آزمون. باشد مشتصوجود دااد 

خطروط اعتبراا ، و    به ي، دسترسيو قانون ياتيعمف  مستندها ياثربتشمؤسسه تعيين شده و 

  ا  ها  منطبق با شريعت از طريق فروش يا هر گونه مکرانيزم وثيقره   سبد دااايي فروشقابفيت 

اس مديريت ااشد مؤسسه بايد برنامه تأمين مالي احتيراطي اا برر اسر   . شود ديگر، سنجيده مي

آزمون و براسي فرضيا  و اجزا  متتف  برنامه مواد بازبيني دقيق قراا داده و سرپس داصردد   

بازبيني برنامه تأمين مالي احتياطي بايد، فاا  . هيأ  بازبيني برنامه اا اخذ نمايد بيتصوبرآيد که 
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. دانجام پرذير توسط مؤسسه از مدل تجاا  مؤسسه و ماهيت عمفکرد آن، حداقل سالي يک باا 

توان برنامه ترأمين   يا مدل تجاا  مواد استفاده دا مؤسسه اقتضا کند، مي بازااليکن اگر شرايط 

 . نمودبه اوز نيز ( بيش از يک باا دا سال)مالي احتياطي اا به دفعا  بيشتر 

هايي مواجه است که مان  از عمفکرد مؤثر  دهنده خدما  مالي اسالمي با محدوديت مؤسسه ااائه  .511

ها عبااتند از مشکل  اين محدوديت. گردد تأمين مالي احتياطي دا طول بحران نقدينگي ميبرنامه 

اوااق /صکوک، فقردان يرا کمبرود اوااق بهراداا دولتري     /ها  منطبق با شريعت دا فروش دااايي

يرا   نبرود و منطبق با شريعت که بتوان از آن به عنوان وثيقه استفاده کرد،   مشااکت بانک مرکز

هرا بره عنروان منبر       دااايري به اوااق بهاداا کردن پشتيبان، محدوديت دا تبديل  کمبود خطوط

، کمبود مناب  منطبق با شريعت بررا  بررآواده نمرودن الزامرا  نقردينگي      ين ماليتأم جايگزين

. بحرران  زماندا ها   ناز جانب آ ينگيت نقدين حمايدا تأمناظران ها   استفاده از نقشو  اوزانه

 قير طرمديران مؤسسره بايرد از    امااگرچه ماهيت بسياا  از مشکال  نامبرده ساختاا  است، 

برقراا  ااتباط و هماهنگي بين بازيگران متتف  صنعت خدما  مالي اسالمي دا کشوا و حروزه  

داشرته  غفبه بر ايرن مشرکال     دا يسعمربوطه و همچنين همکاا  تنگاتنگ با مقاما  نظااتي 

با هرر گونره    ييااوياو، همراه با آمادگي برا  مستحکماوز و  يِ بهسازمان دها  داونفرآين. باشند

اختالل دا وضعيت نقدينگي، کفيد عمفکرد موفق مؤسسه دا زمينه برنامه تأمين مالي احتياطي آن 

فراهم شده اا  قابفيت سوددهي مدل تجاا  بکااگرفتهو عمفکرد اوان اطمينان از  نيبنابرابوده و  

 . مايدن مي

 مديريت وثيقه منطبق با شريعت

 55ادل 

قرادا باشرد ترا نيراز خرود بره وثرايق و         ديباخدما  مالي اسالمي  دهنده هيااامؤسسه 

  هرا  تيمحردود و  ودهنمر  ييشناسرا ي متتفر   زمانها   تضمينا  منطبق با شريعت اا دا افق

. قرراا دهرد   يمواد براسق ين وثايعت اا دا خصوص استفاده از ايو احکام شر ي، قانونياتيعمف

ک ير زمران تفک وثرايق خرود اا دا     فعاالنه وضعيت ديباخدما  مالي اسالمي  دهنده هيااامؤسسه 

هرا     نظرام  ن،يهمچن .نمايدت يريمد( دا اهن)رآزاد يغ  ها ييآزاد از دااا  ها ييدااا( ييشناسا)
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ااز و مکران   آزاد از نظر نروع،  ق يوثا ييا  باشد که قادا به شناسا ي مؤسسه بايد به گونهاطالعات

 .باشد يو بحران  ط عاديها دا شرا آن

دهنده خدما  مالي اسالمي عمدتاً به محصوال   بانکي تأمين مناب  برا  مؤسسا  ااائه بازاا بين .515

. ، و غيره، متمرکز اسرت بانکي، وکالت اابه بين، نظير معامال  مرابحه کااليي، مض   بدون وثيقه

بازااهرا   دهنده خدما  مالي اسرالمي بره    ن مؤسسا  ااائهييپا  اصفي اتکان وجود، دليل يبا ا

از نظر  ييها شرفت نامحسوس و متالفتيا  خود، پيمحل عمف  بازخريد دا بسياا  از کشواها

برا ايرن حرال، برا     . باشرد  ميقبول برا  قرااداد بازخريد  ها  قابل عت دا خصوص جايگزينيشر

اود برا گذشرت زمران، مؤسسرا       ها، انتظراا مري   اين جايگزين اد به توسعه و پيشبرديتمرکز ز

منظوا مديريت نقدينگي، عمفکرد خود اا دا بازاا تأمين مناب   دهنده خدما  مالي اسالمي، به ااائه

ش وثيقه باکيفيت دا قالرب  يبه نوبه خود بر اهميت حفظ و پاامر اين که   ،با وثيقه گسترش دهند

 . افزايد د ميها  بدون مان  و آزا دااايي

دهنده خدما  مرالي   جانبه وثيقه منطبق با شريعت، مؤسسا  ااائه برا  اطمينان از مديريت همه  .512

ا  خرود دا   وثيقره   ازهاينهايي اا برا  اطمينان از تأمين  ها و اويه اسالمي بايد ااهبرد، سياست

ايرن مؤسسرا    . اشنددااا ب، بحرانبروز  زماني منظم، هم دا شرايط عاد  و هم دا زمانفواصل 

قانوني و عمفياتي دا استفاده از  ها  يتدودمحطوا  ها  مرتبط با شريعت و همين بايد محدوديت

هرا،   وثيقه و نقل و انتقال آن بين کشواها و واحدها  متتف  پولي اا، بر اسراس ماهيرت دااايري   

پر نقدينگي آن و با اين مؤسسا  همچنين بايد ميزان وثيقه اا بر حسب الزاما  س. تعيين نمايند

توجه به مراحل متتف  بحران نقدينگي که دا برنامه تأمين مالي احتيراطي تعرير  شرده اسرت     

                                                 
مؤسساتماليمتعارفدرسراسرجهانروزبهروزبيشتربراستفادهازتأمينماليباوثيقهازطريققراردادهايبازخريـدمتکـي-15

وثيقهواستفادهمنظمازآن،بهوجود.شدهوبنابرايناهميتحفظوثيقهباکيفيتبرايايندستهازمؤسساتچندينبرابرشدهاست
هـايعمليـاتيها،وگسـترشچشـمگيرتوانـاييبازارهايتأمينمنابعخرد،پيچيدگيروزافزوناينبازارردليلتحوالتساختاريد

کـهايـن.،بهعنصرمهميدرتأمينمنابعوساختارنقدينگيبسياريازمؤسساتماليفعالدرسطحجهانتبديلشدهاسـتهاآن
گيـردرظرفيـتينماليخـردوپيچيـدگيدرحـالافـزايشوتوسـعهچشـمامربهواسطهتغييراتساختاريمرتبطبابازارهايتأم

عمـدتاًبـرهاآندهندهخدماتمالياسالميراکهمدلتجاريبااينحال،اينتغييرنتوانستهمؤسساتارائه.باشدهاميعملياتيآن
هايتأمينمـاليبازارتکيبودهوذاتاًنسبتبههامسودوديگرحسابدرشريکگذاريهايسرمايهتأمينماليخردازمحلحساب

دهنـدهخـدماتمـالياسـالميدربرابـرپـذيريمؤسسـاتارائـهازآسـيبموضوعاين.عمدهثباتبيشتريدارد،چندانمتأثرنمايد
.افزايدميهاآنتأمينمنابعوکاستهوبرسالمتساختارترازنامهبازارهاينقدينگيشوک
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مواد نگهداا   قيوثاگسترش دامنه   ها فرصتبايد مؤسسا  مواد برآواد قراا دهند؛ همچنين 

  .ست آواندتواند متنوع باشد اا بد يم   آتيعامالم بازااوع و کشوا، ن يکه از نظر واحد پول

برين   کره  يحرال  دهنده خدما  مالي اسالمي بايد فعاالنه وضعيت وثيقه خرود اا دا  مؤسسه ااائه .519

مؤسسه بايد دااا  يک سيستم  .ت کنديريمد  شود، يمها  بامان  و بدون مان  تمايز قائل  دااايي

کرده  تياا اعامستحکم باشد که بتواند الزاما  مديريت ايسک نقدينگي     اطالعا  مديريت

هرا و   تير واقعنقد  مواد انتظاا اا با توجره بره    انا ين جريهمچنو  آن اا بشناسد  ها و چالش

ايرن سيسرتم   . کنرد  ا  دنبرال   ها، و اقالم خرااج ترازنامره   ها، بدهي مرتبط با دااايي  قراادادها

ا مرواد  و ير  شود يمکه وثيقه دا آن نگهداا   حقوقي و موقعيت فيزيکينهاد همچنين بايد بتواند 

.ن کندييتعاهن است اا 
تواند به عنوان وثيقره مرواد    هايي که مي مؤسسه بايد دا گستره دااايي .

تر، تنوع ايجراد   مد  ، شبانه، و يا بفنداوزانهمنظوا تأمين نيازها  نقدينگي  استفاده قراا گيرد، به

 بررآواد   زمانعاد  کسب و کاا،  انيجرهمچنين بايد بتواند دا ت يريمد سيستم اطالعا . کند

با توجه . ها  بامان  اا، دا شرايط اضطراا و يا دا سراسيد، محاسبه نمايد برا  نقد کردن دااايي

هرا  منطبرق برا شرريعت و      پذير  انواع متتف  دااايري   هعامفهايي که دا مقبوليت و م به تفاو 

اخرص مقبوليرت    طروا  بره بايرد  دهنده خدما  مرالي اسرالمي    صکوک وجود دااد، مؤسسه ااائه

قرراا   يابياازمواد  ، ا قهيپوشش وث  داااتأمين مناب  منتتب ها  بازاادا اا ها  موجود  دااايي

اا، کره  ق ياوثر مجموعره  گذاا   دهنده خدما  مالي اسالمي بايد اوند قيمت مؤسسا  ااائه. دهد

 زمران توانرد هرم دا    قاضاها مري اين ت. دااد، دائماً براسي نمايند بازاابستگي زياد  به تقاضا  

هر گونره کراهش عمرده    . ها اثرگذاا باشد بر قيمت ها داااييطول عمر مفيد انتشاا اوليه و هم دا 

و بنابراين سرودآوا    رگذاادهيتأثتأمين مؤسسه قابل قيمتي دا وضعيت وثيقه بر مقداا نقدينگي 

 . مؤسسه اا متأثر خواهد کرد

 خدمات مالي اسالمي دهنده همکاري بين مؤسسات ارائه

 50ادل 

هرا  متتفر  بره     کشروا ها  بين بانکي اسالمي توسعه يافته دا بازاا کمبودبه  با توجه

يکديگر  د بايخدما  مالي اسالمي با دهنده هيااامنظوا مديريت مؤثر ايسک نقدينگي، مؤسسا  

                                                 
52- Management Information System (MIS) 
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منطبق با احکرام شرريعت،    و توافقا  يهماهنگتر و تنگاتنگي داشته تا بتوانند،  همکاا  نزديک

ايرن  . به خروبي توسرعه بتشرند    ينگيت نقديريبه منظوا مدکااها  تجاا  اا  ها و سازو حل ااه

ايرن  . بانکداا  اسالمي باشددا صنعت  ييها جاد انجمنيااتباط و اتواند مشتمل بر  همکاا  مي

اعمال مطمئن و  ،جايگاهي محکمبه منظوا ايجاد  تواند مي گر،يبا  ديدا کناا ترتها  همکاا  ليقب

برا  همرراه  خدما  مالي اسالمي  دهنده هياااتجاا  فعال ميان مؤسسا    براتوافقاتي هماهنگ 

 .کااها  تجاا  متتف ، به وسيفه مقاما  نظااتي حمايت گردد ابزااها و سازو  برا يبازااسازان

دهنرده   ؤسسرا  ااائره  عمده دا مديريت مؤثر ايسک نقدينگي توسرط م   ها تييکي از محدود .510

برانکي اسرالميِ    ها  بينبازااها و کشواها آن است که  خدما  مالي اسالمي دا بسياا  از حوزه

هرا  معردود بررا      شماا، حجرم محردود، و مکرانيزم    يافته دااا  بازيگران انگشت کمتر توسعه

يت مرؤثر  بنرابراين، مردير  . باشرند  مرد  مري   خصوص دا کوتاه گذاا  و تأمين مناب ، به سرمايه

نقدينگي برا  مؤسسا  واق  دا اين کشواها مشکل بوده و اين به نوبه خود بر توانايي اقابرت،  

و نقردينگي   بازااها برا  مقابفه با وضعيت بحران  ظرفيت آن نيهمچنپذير  و مقاومت و  انعطاف

ه برا  د از وظيفره خرود دا اابطر   ير ها، مؤسسرا  نبا  عفيرغم اين محدوديت. تأثيرگذاا خواهد بود

هاست و بره عنروان    اين مسئوليت بر عهده آن دا هر حال، ،مديريت مؤثر مناب  شانه خالي کنند

هرا    داانردگان حسراب   خصروص  بره )نمايند  هايي که مناب  مؤسسا  اا تأمين مي نماينده گروه

پرذير  و سرودآواد  خرود اا حفرظ      قدا  اقابت با وجود تمام مشکال ، بايد، (گذاا  سرمايه

 .نمايند

خدما  مؤسسا   ريسادهنده خدما  مالي اسالمي بايد با  با توجه به موااد فوق، مؤسسا  ااائه  .511

هرا  صرنعت    ، به ويژه واق  دا محدوده همان کشوا و ترجيحراً دا سرطح انجمرن   ياسالم يمال

مقرام  . همکراا  نزديرک داشرته باشرند    ( البته اگر دا آن حوزه موجود باشرد )بانکداا  اسالمي 

منظوا دسرتيابي بره    تواند مؤسسا  واق  دا محدوده خود اا با اعايت عدالت و به نظااتي نيز مي

برا   عامرل همکراا  و ت  منظروا ها  تبادلي منطبق با شرريعت و بره    کانيزمها و م حل ترتيبا ، ااه

دهنرده خردما  مرالي     مؤسسرا  ااائره  . يکديگر برا  مديريت مؤثر نقدينگي، مساعد  نمايرد 
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انواع دا خصوص انجام     قراادادها  استاندااد  برااسالمي همچنين بايد با همکاا  يکديگر 

 زمان ،ايسک مربوط به اسنادگر توافق کرده تا بتوانند يدکيبا   منطبق با شريعت عامالمتتف  م

د امکان گسترش دامنه و انواع وثيقه مواد قبرول  يمؤسسا  با. اا کاهش دهند  عامالو هزينه م

 توانند يک انجمن دا کشوا نباشند، مي  اگر مؤسسا  دااا    .ندين نماييتعدا حوزه خود اا نيز 

نين انجمني نقش مهمي دا بهبود همکاا  بين برازيگران  چ. تأسيس آن اا دا نظر داشته باشند

 . نمايد ي متتف  اا تسري  ميعامفصنعت خدما  مالي اسالمي داشته و اقداما  ت

بررا  مرديريت ايسرک     نفعران يذکرااان، و ديگرر    يشنهاداتي توسط افراد دانشگاهي، صنعتپ .511

برانکي، عرالوه برر     دهنده خدما  مرالي اسرالمي دا سرطح برين     نقدينگي توسط مؤسسا  ااائه

برخري از ايرن   . اين مجموعه ذکر شد، ااائره شرده اسرت    6ها  موجود که دا توضيح بند  گزينه

فتره  ها و کشواها  متتف  به اجرا داآمده و يرا مرواد آزمرون قرراا گر     دا حوزهقبالً پيشنهادا  

با  مربوط به يترتتسهيال  تأمين مالي متقابل تحت رنده ين دابرگيگزيجاها   گزينه.    است

تمهيداتي برا  تطرابق دوجانبره برا اسرتفاده از     ؛ (مضاابه يا مشااکت)دها  تسهيم سود قراادا

کره      مشترک وجوه بررا  ترأمين تطرابق دوجانبره     مجموعه؛    خالص صفر طي دواه فرضي

برا اازشرگذاا    همرراه   ها  تهاتر  دا سهام گذاا  حساب شود؛ سرمايه ميتوسط ناظر ادااه 

                                                 
هـايسـازيآنبـرايکشـورمربوطـه،تـالشنمودنقراردادهـاومناسـباستانداردگرفتهبرايهايصورتعالوهبرکوشش-19

 International)المللـيمالياسـالميبـينمانندبازارکنندهاستاندارديتعيينهاسازمانالملليتوسطمنسجمينيزدرسطحبين

Islamic Financial Market)درحالانجاماست.
تبازخريـدعـامالبـراسـاسمکهدهندهخدماتمالياسالمي،تتأمينماليباوثيقهبينمؤسساتارائهعامالاينوثيقهانجامم-10

.کندميتسهيلپذيردراانجاممي،(Repo)منطبقباشريعت
دهندهخدماتمالياسالميوديگـربـازيگرانممکناستتوسطمؤسساتارائهبرخيازاينترتيباتوپيشنهاداتبااينوجود-11

تنهابرايآناستکـهخواننـدهراارجاعاتمربوطبهاينترتيبات.هدارندمطرحشدهباشدعرصهصنعتکهنفعتجاريدراينقضي
تأييـد.مرتبطبانقدينگيوجودداردآگـاهنمايـدهاکهدرصنعتخدماتمالياسالميبرايغلبهبرمشکالتحلنسبتبهبرخيراه

بودهواشارهبـهآندرايـنمؤسساتخدماتمالياسالميخارجازحدودووظايف،ايننظرياتوپيشنهاداتبههرشکلوصورت
.نيستپيشنهادبههيچعنوانبهمعنايتأييدآنرهنمود

رابهمنظورتوسـعه،تجهيـزوبانکيهمکاريبينترتيباتتوانندمالياسالميميدهندهخدماتدراينمکانيزم،مؤسساتارائه-11
ترتيـب،بدين.درنظربگيرندازاينتسهيالتطيدورهفرضيبهصفربرسدنهاييبهشرطآنکهاستفادهسازيمتقابليکديگرآماده
.راخنثيکندشدهمدتزمانتوافقتواندتأمينماليمتقابلطيگيريدوطرفهميوام
مشـترکوجـوهکـهتوسـطمقـامتواندبهمجموعهميدهندهخدماتمالياسالميدريککشور،مؤسسهارائهسازوکاردراين-12

،ازايـنمفادايننـوعازتجهيـزتوانددرصورتنياز،بااعمالنظارتتوافقيبرمقدارومؤسسهمي.کندشودکمکنظارتيادارهمي
.منابعيراتقاضانمايدينگيمجموعهنقد
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هرا    وام؛    خريد مسرتغال  بررا  دواه مشرتص   ؛    اوزانه بر اساس اازش خالص دااايي

دهنده خردما  مرالي    بسته به تعداد و اندازه مؤسسا  ااائه. باشد و غيره مي    ندزمانهمتقابل چ

ز ير تجهاسالمي و همينطوا الزاما  کاابرد  منطبق با شريعت، مؤسسا  بايد امکران همکراا    

منطبق با شرريعت   ديجدها   حل ااه ريساها و قراادادها  مذکوا و  حل منظوا کاابرد ااه بهمتقابل 

ابزااهرا    وجود بازااسازاني برابانکي اسالمي و  ها  بينبازاااندازه، و عمق برا  افزايش حجم، 

  .ا  اا شناسايي نمايند ها  متتف  مبادله و مکانيزم

 

 عمل به تعهدات نظام پرداخت و تسويه

 59ادل 

  هرا  ستميسخدما  مالي اسالمي از کداميک از دهنده نظراز اين که مؤسسه ااايه صرف

 ينگيمد  نقد از کوتاهينقادا باشد تا  ديبانمايد،  استفاده ميا ناخالص يخالص تسويه و پرداخت 

ت يريط مرد يه دا تمرام شررا  يبه موق  تعهدا  مربوط به پرداخت و تسو  فايخود اا به منظوا ا

پرداخت و تسويه، مؤسسه   ها ستميسها  داخفي و ااتباطا  داوني بين   با لحاظ وابستگي .کند

بره   ياتير مهرم و ح   هرا  به موق  پرداخت شه از انجاميهم ديباا  مالي اسالمي خدم دهنده ااايه

                                                 
هـاييازسـهامومجموعهدريافتکردهبهصورتروزانهراتهاتريمشتريهايحساببستانکارماندهاينمحصولساختارمند-12

 Net Asset)اينسهامبصورتروزانهوبامراجعهبهارزشخالصدارايي.نمايدمشارکتيدريکشرکتتهاتريراخريداريمي

Value (NAV))ارايهدهندهخـدماتمـالياگرسهاممشتريدرشرکتازنظرارزشسقوطکند،مؤسسه.شودارزشگذاريمي
درصـورتبازخريـدسـهام،مشـتري.کندفسخوغيرمشروطارائهميهايغيرقابلنامه،بهعنوانشخصثالث،ضمانتاسالميمادر

پوشـشبنابراين،سهاممشتريدربرابرسقوطارزشسهامشـرکتتهـاتري.هدکردشدهمبلغيرادريافتخوامعادلقيمتپرداخت
.شوددادهمي

.گردداستفادهميبهپشتوانهمستغالتباشريعتمنطبق(مدتکوتاه)دراينروش،ازمکانيزممنابعشبانه-13
بيندوگـروه،شـاملدو(Time Multiple Counter loan (TMCL))هايمتعدددريکدورهزمانيتوامعامالم-11

مقدارودورهوامحاصلضربمقدارودورهيکواممعادلضربحاصلطوريکههاست؛بشدهدريکزمانعاوضهموامبدونبهره
ايطـوالنيهـبامقاديرکوچـک،کـهبـادورهمتعددهايدهيبدونبهرهبامقاديربزرگرادرازايواماينمکانيزم،وام.ديگراست

51توانـدوامسـالداردمـي5ميليـوندالريبـرايمـدت51برايمثال،کارفرماييکهنيازبـهوام.نمايددارد،تسهيلميتناسب
ميليوندالريبهمؤسسهبرايمدت5سالرادربرابرارائهوامبدونبهره5براي(معموالًدرازايوثيقه)ميليوندالريبدونبهره

گذاريِبرطرفشدهومؤسسهقادرخواهدبودباسرمايهموردنظرترتيب،نيازمشتريبهمنابعبرايدورهبدين.،دريافتکندسال51
.وام،کسبسودکندمبلغبلندمدت
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مناسرب و  از عمفکررد  مران    تواند بالقوه که مي يستميس منظوا جفوگير  و ممانعت از اختالال 

 .نان حاصل کنديگردد، اطم ها  پولبازااها  پرداخت دا  اوش ريح سايصح

دهنده خدما  مالي اسالمي با نظام پرداخت و تسرويه مرواد    ااايهايسک نقدينگي دا مؤسسا   .512

ميزان نقدينگي . دااد ياست ااتباط محکم   عمدهعامالم که محل انجاماستفاده اين مؤسسا  

طوا معمول از سرعت  هدهنده خدما  مالي اسالمي ب ااايهمواد نياز برا  پرداخت توسط مؤسسه 

تعرداد اوزهرا  برين     هماننرد  –ها  ديگرر  اوش. گردد  ها  معمول نظام تسويه متأثر مي و اوش

ي و زمران هرا    يا آني، محدوديت با تأخيريا ناخالص، پردازش     ه و تسويه، اعم از خالصعامفم

 پيامردهايي اا تواند  نيز مي -تسهيال  اعتباا  بين اوز و منطبق با شريعت اسالمي به  يدسترس

فري ايسرک نقردينگي کره توسرط مؤسسرا        ها  مرديريت ک  ها، و اويه برا  ااهبرد، سياست

 . شود، داشته باشد دهنده خدما  مالي اسالمي به کاا گرفته مي ااايه

ا  دا تطبيق  دهنده خدما  مالي اسالمي با مشکل عمده ااايهتا به امروز، بسياا  از مؤسسا   .512

مواد اسرتفاده    ها  مديريت ايسک نقدينگي با نظام تسويه ها و اويه و تعديل ااهبرد، سياست

با اين حرال  . نسبتاً کوچک بوده است ها آناند چرا که اندازه و حجم عمفيا   خود برخواد نکرده

 ، آنان اا مفرزم خواهرد کررد کره     عامالاو به افزايش م اندازه فزاينده عمفيا  وحجم و اندازه

کنند، مواد توجره   ا  اا که با آن کاا مي  ها  پرداخت و تسويه ها  معمول نظام عمفکرد و اوش

عالوه، بسياا  از اين مؤسسا  گسترش دامنه عمفکرد خود به مرزهرايي   هب. ا  قراا دهند ويژه

  فرامررز  بيشرتر و   عرامال اشرته و بره تردايج دا م   فراتر از حوزه معمول اوليه اا دا دست د

ها و تحوال  سبب  اين دسته از پيشرفت. شوند تر داگير مي ها  پرداخت و تسويه متنوع نظام

دهنده خدما  مالي اسالمي به اهميت اوزافزون پرذيرش و انطبراق    ااايهاند که مؤسسا   شده

  .سويه پي ببرندها  ت کامل ااهبرد مديريت ايسک نقدينگي خود با نظام

ها  پرداخت و تسويه آثاا مستقيمي بر مديريت وثيقه و نقردينگي برين اوز مؤسسرا      نظام  .513

دهنده خدما  مالي اسالمي دااند، که اين خود مسائفي اا دا حوزه حقوقي، و همچنرين از   ااايه

                                                 
ودراياستکهدرآنتسويهنهاييدستورهايمربوطبهانتقالبهصورتخالص،نظامتسويه"نظامتسويهخالص"منظوراز-15

بـهلغتنامـهعبـاراتواصـطالحات)افتـدشدهطييـکروزپـردازشاتفـاقمـييکياچندمقطعزمانيمشخصوازپيشتعيين
(BIS)المللـيتسـويههايپرداختوتسويهبانکبـين،چاپکميتهنظام2119هايپرداختوتسويه،مارسشدهدرنظاماستفاده

(.مراجعهشود
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سره  تر از همه آنکره عردم توانرايي مؤس    مهم. نظر سنديت و عمفکرد دا بر خواهد داشت نقطه

توانرد منجرر بره عردم      اوز مي دهنده خدما  مالي اسالمي دا مديريت مؤثر نقدينگي بين ااايه

موق  گردد، که اين به نوبه خود بر وضعيت نقدينگي مؤسسه و ديگر  موفقيت آن دا پرداخت به

چنين تغييراتري بازخوادهرايي سيسرتمي اا دا پري خواهرد      . تأثيرگذاا خواهد بود آنهمتايان 

دهنرده   ااايره که نظام مواد استفاده، ناخالص يا خالص باشد، مؤسسره   نظر از آن فصر. داشت

خدما  مالي اسالمي بايد بتواند ميزان کرافي نقردينگي اا دا طرول اوز و بره منظروا تسرويه       

احکرام  نقردينگي منطبرق برا     ايجراد   خود حفظ نمايد، همچنين بايد وثيقه الزم برا  عامالم

اوز و شربانه،   برا  تسهيل محاسبه الزامرا  نقردينگي برين   . ه باشداا دا اختياا داشت شريعت

هرا  بردون مران  و     ها  خزانه و دااايي دهنده خدما  مالي اسالمي بايد حساب ااايهمؤسسه 

کراا   هنقدينگي ب ايجادتواند به عنوان وثيقه  خود اا، که مي    با داجه باال  نقدشوندگيآزاد، و 

دهد از حجم  ها به مؤسسه امکان مي اين براسي. ي بازاسي نمايدطوا آنه گرفته شود، پيوسته ب

اا دنبرال نمايرد، و    هرا  آنها  مهم و غيرمهم دا هرر اوز مطفر  بروده و     بند  پرداخت زمانو 

مؤسسه . نمايد با هم مطابق  نقد  خود اا بهتر مواد استفاده قراا داده و ها انيجروسيفه  بدين

ها  نقد  خود دا طول اوز  ها و خروجي اسالمي بايد قادا باشد واود دهنده خدما  مالي  ااايه

بيني نموده و از قابل دسترس بودن وجره نقرد و وثيقره     ايز  و پيش به شيوه مناسب برنامه ،اا

 . برا  عمل به تعهدا  کفيد  خود دا همه حال اطمينان حاصل نمايد

هرا    بتشظر گرفته شود هماهنگي بين اوز دا ن نکته مهمي که بايد دا مديريت نقدينگي بين .551

 بتشهر دو . استااايه دهنده خدما  مالي اسالمي خزانه مؤسسه     و پشتيباني    عمفياتي

ها  مهم نقدينگي با يکديگر تعامل داشرته و دا صروا  هرگونره     انيجر پايشبايد به منظوا 

دهنرده خردما  مرالي     همؤسسه اااي. تأخير دا پرداخت مستقيماً با همتايان خود مکاتبه نمايند

ا   اوز به شيوه ها اا با توجه به مديريت نقدينگي بين ها و مسئوليت اسالمي همچنين بايد نقش

اوز از ماهيتي برخواداا  که مديريت نقدينگي بين با توجه به اين. شفاف تعري  و تتصيص دهد

                                                 
نظرازالـزاميـاعـدمالـزاممقرراتـيآن،صرفهاينقدراهندهخدماتمالياسالميبايددرصدخاصيازداراييدمؤسسهارايه -12

.روزنگهدارينمايدبرايبدستآوردننقدينگيشبانهوبين
63-  Front office 

64-  Back office  
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اسالمي بايد بتواند  دهنده خدما  مالي است که دا آن، زمان اهميتي کفيد  دااد، مؤسسه ااايه

ا  اسميت بتشد که فرآيندها  تسرويه   ها  بعد  آن اا به گونه انيگير  و جر فرآيند تصميم

. ها مواد براسري قرراا گيرنرد    مسئوليت تقسيمها  مناسب داخفي و  به طوا پيوسته با بازاسي

د مرديريت  کننده باشد که بتوانر  ا  تسهيل مؤسسه بايد به اندازه    سيستم اطالعا  مديريتي

ااشد و ديگر کااکنان مربوطه اا از وضعيت نقدينگي و وثيقه مؤسسه مطف  نمروده و دا ضرمن   

ترر دا زمران مقتضري و بره خصروص دا شررايط بحرانري برازاا          برا  ااايه اطالعرا  دقيرق  

دهنده خدما  مالي اسالمي بايد برا  کاهش  مؤسسه ااايه. پذير  الزم اا داشته باشد انعطاف

هرا    ها  تجاا  و تسرويه، شربکه   مربوط به نظام حوزه عمفکرد، نظير مشکال  مشکال  دا

 اا اتتراذ  معيااها  حمرايتي الزم  ،ها و غيره ها  اطالعاتي، دسترسي غيرمجاز به سيستم نظام

و تحفيل  آزمون بحرانمؤسسه همچنين بايد مسائل مربوط به نقدينگي بين اوز خود اا دا . نمايد

 .احتياطي بره کراا گيررد       تأمين مالي  دا نظر گرفته و نتيجه آن اا دا برنامه ها  مربوطه  سناايو

نشرده دا   بينري  دهنده خدما  مالي اسالمي بايد امکان بروز هر گونه اختالل پيش ااايهمؤسسه 

ايز  ايسک نقردينگي خرود دا نظرر داشرته      اوز اا هموااه دا برنامه   نقدينگي بينها انيجر

 . باشد

"گذاا  مرکز  سپرده"يه اوااق بهاداا که اغفب ها  تسو نظام .555
شروند نيرز برر     ناميده مري     

برا معرفري   . باشند مؤثر ميدهنده خدما  مالي اسالمي  ااايهمديريت ايسک نقدينگي مؤسسه 

"صکوک"شريعت اسالمي يا احکام اوااق بهاداا منطبق بر 
ايرن  )هرا   دا بسياا  از حروزه     

  اير قانوني اا داشته و از طرف مقاما  نظااتي به عنوان وثيقهذخ به عنواناوااق قابفيت نگهدااي

دهنده خردما  مرالي    ااايه، مؤسسا  (گيرند نقدينگي مواد استفاده قراا ميکمبود پشتيباني از 

ها  متعااف و اقداماتي که برا  تسويه اين دسته از اوااق  اسالمي بايد بيشتر به افتااها، اوش

هرا  تسرويه اوااق    طوا معمرول نظرام  ه ب. يرد، توجه داشته باشندگ انجام مي( صکوک)بهاداا 

ه توسط طرفين، محاسبه مبفغ تهراتر  عامفبهاداا دابرگيرنده انطباق و تأييد جزئيا  مربوط به م

                                                 
65- Management Information System (MIS)  

66- Contingency Funding Plan (CFP) 

67- Central depository  

68- Sukuk  
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يا تسويه، و تهاتر نهايي پرداخت، با انتقال اوااق بهاداا توسرط فروشرنده و پرداخرت توسرط     

تي، فروشنده بايد بتوانرد  عامالمديريت ايسک نقدينگي دا چنين مبه منظوا . باشند خريداا مي

ه بره  عامفر ه داشته و خريداا بايد بتواند تعهدا  خود اا طري دواه م ااا نگ    اوااق بهاداا پايه

 . انجام اساند

 

 ريسک نقدينگي ارزي -9-1

 54ادل 

سرازوکااها  سرنجش، پرايش و      دااا ديباخدما  مالي اسالمي  دهنده هيااامؤسسه 

 .سک مهم و قابل توجره هسرتند  يا  باشد که دااا ييدا خصوص اازهاکنترل وضعيت نقدينگي 

  از اازها يناشا  نقد  انيجراندازه عدم تطابق  ديباخدما  مالي اسالمي  دهنده هيااامؤسسه 

هرر    برا  انفراد به صوا صوا  کفي و جمعي و همچنين   بهن يمعي زمانها   اا دا افق يخااج

اازيرابي و پرايش    (ياتيعمف) يرد با توجه به اازش پول مفيگ يکه مواد استفاده قراا م يااز مهم

خدما   دهنده هيااامؤسسه . محدود نمايدن عدم تطابق اا يکه مناسب است ا ييجانمايد و حتي 

 هرا  پوشرش    ااهبررد کاا گيرد و همچنرين از   اا به يمناسب بحرانها   آزمون ديبامالي اسالمي 

منطبق با احکام شريعت دا محدود نمودن و کنترل ايسک نقدينگي انواع اازها اسرتفاده   سکيا

کمترر خرود اا دا معررض    خدما  مالي اسالمي بايرد   دهنده هياااکه مؤسسه  خصوصاً اين. نمايد

قرراا   ني دااندو قابفيت تبديل پايي برخواداا بوده  کمتر يشوندگ انواع اازهايي که از نقدسک يا

 .دهد

، و کراهش  پرايش دهنده خدما  مالي اسالمي بايد سرازوکاا  بررا  سرنجش،     ااايهمؤسسه  .552

مرديريت ايسرک نقردينگي    . ها  پولي داشته باشرد  ايسک نقدينگي ااز  خود و عدم تطابق

پرذير  بيشرتر    کنرد بره دليرل آسريب     ا  که با واحدها  پولي متتف  کراا مري   برا  مؤسسه

و اتکرا  آن برر عمفکررد اوان        گذاا  ااز  ها  سرمايه يا دااندگان حسابگذااان  سپرده

هرا  ااز، توليرد نقردينگي    بازاانقدينگي دا بحران دا شرايط . شود تر مي پيچيده ،ها  اازبازاا

                                                 
69- Underlying security 

70- Foreign exchange depositors or IAH (Investment account holders) 
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پرولي کره   متتف  نقدينگي کل واحدها  . شود داخفي به منظوا تأمين تعهدا  ااز  مشکل مي

تواند مديريت ايسک نقدينگي  کند مي کاا مي ها آنالي اسالمي با دهنده خدما  م ااايهمؤسسه 

 . اا پيچيده نمايد

توانرد   ي که بدون تطابق و يا بدون پشتيباني باشرد، مري  زمان،    ااز منفي يا مثبت بازوضعيت  .559

دهنده خدما  مالي اسالمي دا شررايط تحروال     ااايهمنجر به ايسک نقدينگي برا  مؤسسه 

 برازاا به طريق مشابه، هرر گونره تغييرر دا نقردينگي     . ها  ااز مربوطه گردد نامطفوب دا نرخ

هرا    ها  ااز  ممکن است بر ايسک نقدينگي مؤسسه از طريق افزايش عدم تطرابق  دااايي

کنرد   ول اا با مشکل مواجه ميقب ها  قابل ها  ااز  به قيمت نقدينگي موجود که فروش دااايي

داخفري و يرا اثررا      بازااايسک ااز  ممکن است به دليل عوامل اقتصاد  و . تأثيرگذاا باشد

 . ها  ديگر بروز نمايد ها و حوزهبازااتحوال  دا يافته از انتقال 

دهنده خدما  مرالي اسرالمي و    ااايهاهميت مديريت نقدينگي ااز  به ماهيت عمفکرد مؤسسه  .550

ااايره  برخري مؤسسرا    . بستگي دااد ،فعال است ها آنهايي که مؤسسه دا بازااال  و محصو

هرا    تعهدا  ااز ، حسراب استفاده از ها  غيرااز  اا با  داااييدهنده خدما  مالي اسالمي، 

برخي از مؤسسا  ديگرر،  . کنند ، يا خطوط اعتباا  تأمين مي   سودشريک دا گذاا   سرمايه

سود،  شريک داگذاا   ها  سرمايه ز  خود اا با تعهدا  غيرااز ، حسابها  اا عمدتاً دااايي

، از جمفره     ايسک دهنده دا اين موااد، نقش فنون پوشش. کنند يا خطوط اعتباا  تأمين مي

کفيد   نقش ،(سواپ بازاااخص  طوا به) وجودمشتقا  مالي منطبق با شريعت، البته دا صوا  

دا مؤسسرا    بحرران کفي  آزمونبه عنوان بتشي از . نمايند ايفا ميها  مديريت اين ايسکدا 

بحراني بازاا مرواد  دهنده خدما  مالي اسالمي، نقدينگي ااز  بايد تحت شرايط عاد  و  ااايه

 . تحفيل قراا گيرد

کنرد، برا    مري  ااايره دهنرده خردما  مرالي اسرالمي تسرهيال  ااز        ااايهکه مؤسسه  داجايي .551

ها  کفي مرديريت   هايي مواجه خواهد بود که بايد به عنوان بتشي از ااهبرد و سياست ايسک

گرفته دا نرخ تبديل ااز  مؤسسه بايد آثاا تغييرا  صوا . ايسک نقدينگي دا نظر گرفته شود

                                                 
71-Long or short position in a foreign currency  

72- Profit-sharing investment account (PSIA)  

73-Hedging techniques  
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دا صوا  . ها اا دا صوا  نياز دا نظر داشته باشد دا برابر پول داخفي و قابفيت تبديل اين پول

کاهش ناگهاني و غيرمنتظره اازش پرول، مشرتريان داخفري قرادا نتواهنرد برود بازپرداخرت        

ايرن  . بسياا مشکل خواهرد برود   ها آنتسهيال  ااز  دايافتي اا انجام داده و يا اين امر برا  

دهنده خدما  مالي اسرالمي   ااايهنقد  مؤسسا    انا يجرمنجر به بروز مشکالتي دا موضوع 

دهنده خدما  مالي اسالمي به عنوان بتشري از   ااايهمؤسسه . نه تأمين مالي خواهد شددا زمي

وکراا و    ااهبرد نقدينگي ااز  خود بايد مشتصا  مشتريان خود اا با توجه به ماهيرت کسرب  

مناب  داآمد  خود که بر توان آن برا  تسويه تأمين مرالي ااز  اثرگرذاا خواهرد برود مرواد      

 .اازيابي قراا دهد

شده به پول داخفي، از محل پول خرااجي ترأمين    ااايهکه بتش مشتصي از تسهيال   داجايي .551

ها  ااز  و  گرفته به سپرده نرخ ااز و نرخ سود تعفقدا گردد، دا صوا  تحوال  نامطفوب  مي

قراا دا معرض ايسک نقدينگي مؤسسه اا اين امر  شريک دا سود،گذاا   ها  سرمايه حساب

گذااان ااز  و دااندگان  تواند منجر به آن گردد که سپرده أثيرا  نامطفوب مياين ت. دداخواهد 

توانرد بره    مؤسسره مري  . ها  خود اا از مؤسسه خااج کنند سود سپرده شريک داها   حساب

و تعهردا    اا پيدا کررده ، مناب  جايگزين برا  تأمين مناب     عنوان يک ابزاا کاهش ايسک

دهنده خردما  مرالي اسرالمي کره برا       ااايهبه عالوه مؤسسا   .ااز  خود اا بازپرداخت نمايد

هرا  ااز  و برا کيفيرت براال اا کره         ااز  سروکاا دااند بايد داصد خاصي از دااايري عامالم

نقدينگي مرواد اسرتفاده    بحراندا وضعيت     تواند برا  مقاصد تسويه يا به عنوان وثيقه مي

احکام توان برا  جذب حمايت مالي منطبق با  ا  مي از چنين وثيقه. قراا گيرد نگهداا  نمايند

هرا    حرل  تواند با استفاده از ااه مؤسسه همچنين مي. شريعت از مقاما  نظااتي، استفاده کرد

. شريعت نيز هست، از ميزان ايسرک بکاهرد  احکام جايگزين برا  سواپ ااز ، که منطبق با 

بازااها  ااز  دا استفاده خواهند بود که ي مرتبط و قابل زماناين اقداما  کاهنده ايسک تنها 

ااايره دهنرده   مؤسسره  . قابل تبرديل باشرند      بازاابروز اختالل دا  زمانو دا  دسترس بوده 

فروشران،   کنندگان وجوه ااز  خود، اعرم از خررده   بايد مشتصا  تأمينخدما  مالي اسالمي 

                                                 
74- Mitigation tool  

75- Liquidation or collateral purposes 

76- Market disruption 
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برروز تغييررا  غيرمنتظرره دا نررخ ااز اا      زمانفروشان، خطوط اعتباا  و افتاا آنان دا  عمده

مباح  هر نوع شايعه دابااه عدم توانايي دا بازپرداخت وجوه ااز ، . کامالً دا نظر داشته باشد

شريعت، و يا بروز هر گونه چالش جد  برا  واحد احکام  اعايتشهر  مؤسسه يا مربوط به 

 . ها از آن، تأثيرگذاا باشد ج سپردهتواند بر عدم اعساا مؤسسه، داصوا  افزايش خرو پول، مي

هرا و   ها  مناسبي اا برا  عدم تطابق دهنده خدما  مالي اسالمي بايد محدوديت ااايهمؤسسه  .552

کراا  ه و تحفيل سناايوها  مقتضي بر  بحرانها   آزموناازها  متتف ، بر اساس  ها  وضعيت

حدود وض  نظير )   مقرااتياهنمودهاتواند بر اساس  ها مي معمول اين محدوديت طوا به. گيرد

عردم   اازيرابي برا   زمانمؤسسه بايد هم. گردد تعيين بازااو بهترين عمفکردها  (    باز ااز 

مناب  ااز  و تسهيال  پشتيبان برا  تأمين مناب   ايجادبرا  اا توانايي خود  ،ها  ااز  تطابق

توانايي  ديبايت، مؤسسه دا نها. مد نظر داشته باشد اا ااز  از محل عمفکرد داخفي و بالعکس

ها  متتفر  اا دا   خود برا  تبديل مازاد نقدينگي از يک واحد پول به واحد پول ديگر دا حوزه

هرايي کره    و ايسک نقدينگي موقعيت بازاادا اين حالت، مؤسسه بايد به متتصا  . نظر بگيرد

ااجي ندااند، توجره  يافته وجود خ شريعت و کامالً توسعهاحکام  ها  سواپ ااز  منطبق بابازاا

هرا  ااز  و عردم   بازاامؤسسه همچنين بايد امکان از دست دادن دسترسي به . داشته باشد

 . دا نظر بگيرد بازااتوانايي يا وجود مشکل دا سواپ ااز اا دا شرايط بروز اختالل دا 

ه يبرا  تسو متناظرها  تسويه  دهنده خدما  مالي اسالمي از اوش بسياا  از مؤسسا  ااايه .552

هرا  بسرياا  از ايرن مؤسسرا  دا      فعاليرت . کنند ها  تجاا  ااز  خود استفاده مي فعاليت

المففري   با شرکا  برين     ها  منطبق با عقد وکالت گذاا  و سرمايه    عمفيا  مرابحه کااليي

تواند بر وضعيت نقدينگي مؤسسه  برد که اين به نوبه خود مي نيز ايسک تسويه ااز  اا باال مي

. آن ترأثير بگرذااد   يمرال توانايي ايفرا  تعهردا    و حتي بر نده خدما  مالي اسالمي ااايه ده

طررف مقابرل دا    يکند که مؤسسه خود اا، به دليرل نراتوان   ايسک تسويه ااز  زماني بروز مي

دا تسويه متناظر ااز ، کل مبفرغ  . ببيند  ها، دا وضعيت غيرمنتظره ااز موق  پرداخت تسويه به

ه طرف مقابل به تعهدا  ااز  خود عمل نکرده باشد با ايسک مواجه خواهد تسويه تا زماني ک

                                                 
77- Open position limits 

78- Commodity Murabahah Transactions (CMT)  

79-  Wakalah 
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هرا  ااتبراطي    و کانرال  يکنترل  ها دهنده خدما  مالي اسالمي بايد شاخص مؤسسه ااايه. بود

 .    ها  تسويه اتتاذ نمايد مؤثر  اا به منظوا کاهش ايسک

 دهي و افشاي ريسک نقدينگيگزارش -3 -9

 51ادل 

متناسب  ، کپااچهيستم اطالعا  يسدااا   ديباخدما  مالي اسالمي  دهنده ااايهمؤسسه 

بتواند بره طروا واضرح،    ستم ين سيکه ا  ا گونه بهبا ماهيت، اندازه و پيچيدگي عمفيا  خود باشد 

بررا  واحردها  اجرايري     ،ايسک نقردينگي دا خصوص  يحيصحها   دقيق و به موق  گزااش

ي زمان  ها دواهسيستم اطالعاتي مزبوا بايد، دا . فراهم آوادااشد دا مؤسسه ت يو مديرمربوط 

و اتتراذ شرده   هرا    مناسب، مناب  دا معرض ايسک نقدينگي، وضرعيت انطبراق برا سياسرت    

و خردما  مرالي اسرالمي    دهنده  مؤسسه ااايهت ااشد يريتوسط مد شده نييتعها   محدوديت

، بره طروا   اا سانا  ايسک تعيين شدهنو با توجه بهها  مديريت  ن مناسب بودن ااهبرديهمچن

خدما  مالي اسرالمي  دهنده  مؤسسه ااايه. مديره ااايه نمايد هيأ ااشد و ت يبه مديرقابل فهم 

اطالعا  کمي و کيفي دا خصوص وضعيت نقدينگي و اقداما  انجام شده پيرامون مديريت  ديبا

  .افشاء نمايد يمناسب  ها ق اوشياز طرو منظم مناسب ايسک نقدينگي اا به طوا 

 متناسبکامل،  بايد از يک سيستم اطالعا  مديريتدهنده خدما  مالي اسالمي  ااايهمؤسسه  .553

برخرواداا   ، دااها  بانک با زيرساختمتناسب با ماهيت، اندازه، و پيچيدگي عمفکرد مؤسسه و 

ز اا دابرااه  او موق ، جام ، و به ها  به بايد بتواند گزااش اين سيستم اطالعا  مديريت. باشد

مديريت ايسک نقدينگي و وضعيت نقدينگي مؤسسه، هم دا شرايط عاد  و هرم دا شررايط   

اين سيسرتم بايرد   . نمايد ااايهکااکنان مربوط  ريسامديره، مديريت ااشد، و  هيأ ، به بحران

                                                 
هـايارزيريسکپوششيکهکمبودابزارهادهدنشانمي"کارگروهمديريتريسکنقدينگي"گرفتهتوسطمطالعاتصورت-21
دهندهخدماتمالياسالميدرمـديريتاياستکهمؤسساتارايههايعمدهمنطبقباشريعتيکيازمحدوديت(ابزارهايمشتقه)

ميوهـايارزياسـالتـوجهيازايـنمؤسسـاتازسـواپاگرچهتعـدادقابـل.مؤثرريسکنقدينگيارزيخودباآنمواجههستند
.اسـتمحدودچنانريسکهمحجمومقبوليتاينابزارهايکاهندهاماکنند،برايپوششريسکارزياستفادهميقراردادهايآتي

هايصنعتبانکدارياسالميودهندهخدماتمالياسالمي،انجمنارايهاتانتظارداردکهباتمرکزروبهافزايشمؤسسرهنموداين
هـايارزيومنطبقباشريعتبهمنظورپوششريسکريسکنندهاستانداردهايتوسعهبرايابزارهايپوششيکيتعيينهاسازمان
ريسـکهمچنـينبايـدايـنابزارهـايپوشـش.تـردرآينـدهمعرفـيشـوندتروبامقبوليتوسيعها،ابزارهاينوآورانهريسکساير
 .يمختلفرادرنظرداشتهباشندهادرحوزهتياوعمليمقرراتيقانوني،هايموجوددربخشهايتفاوت
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،    ا  ترازنامره  اقالم زيرخط و براال  خرط  برا  مؤسسه اا، اعم از  ايجاد ايسکتمام مناب  

ها  بيشتر  اا نيز بر حسب واحد پول، محصوال ، مناب  تأمين مرالي، و   داده و تحفيلپوشش 

 هرا   بترش /از جمفه هر گونه انتقال وجوه و مناب  بين شرکت تابعره )گروهي  ها  داون انتقال

پذير باشد کره، دا   قدا  انعطاف اين سيستم بايد به. کند فراهم(    و دفتر مرکز     اسالمي

اا  يفيتفصر ، اطالعا  (يستميس)بازاا کل  بحرانيا  يستميرسيغنقدينگي  بحرانصوا  بروز 

دا اختياا مديريت و کااکنان مربوطه قراا داده، و به اين ترتيب به مؤسسه کمک کند که برنامه 

 . نحو مؤثر به اجرا داآواده تأمين مالي احتياطي خود اا ب

کرافي   انردازه الي اسالمي بايد بره  دهنده خدما  م ااايهدا مؤسسه سيستم اطالعا  مديريت  .521

اوز، شربانه، و کوتراه ترا     هرا  برين   ي اا دا وضعيتزمانها   افقها  دا آنگزااش تهيه کرده و 

قرراا   يبراساا مواد  بحرانشرايط رنده يدابرگ متفاو بفندمد ، دا نظر گرفته، و سناايوها  

هرا    دواه طري     قردينگي هرا  ن  دا حال تغيير شکاف  اين سيستم بايد دابااه وضعيت. دهد

متتفر    يمقرااتر ها  داخفري و   نموده و با محدوديت اا ااايه ياطالعات     متتف  سراسيد

ها  متتف  دا اابطه با الزاما  قانوني نقدينگي و سپر نقدينگي مؤسسه،  وضعيت. باشد منطبق

 11طوا که دا اصرل   الوه همانبع. بايد از طريق سيستم اطالعا  مديريت قابل دسترسي باشد

  نقد  مواد انتظاا اا برا توجره بره    ها انيجرتوضيح داده شد، سيستم اطالعا  مديريت بايد 

ايرن  . دنبال نمايرد   ترازنامهرخط يزها، و اقالم  ها، بدهي دااايي  مشتصا  مواد انتظاا و افتاا

ادادن وثيقره اا  دا اهرن قررا  و مکان نگهداا  يا  ينهاد قانونسيستم همچنين بايد قادا باشد 

 .مشتص کند

دهنده خدما  مالي اسالمي بايد انواع، محترو ، دامنره و تنراوب     مديريت ااشد مؤسسه ااايه  .525

هرا و   دااايري  شده به سطوح متتف  مديريت و هيرأ  مرديره، از جمفره کميتره     گزااشا  ااايه

دينگي بايد گزااشا  مربوط به ايسک نق. ، اا تعري  نمايدکميته مديريت ايسکو     ها بدهي

                                                 
81- On- and off-balance sheet 

82-  Islamic subsidiary/window 

83-  Parent/head office 

84- Liquidity gaps 

85-Maturity buckets 

86- Assets and Liabilities Committee (ALCO) 
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کننردگان بتواننرد    باشد تا دايافرت  يکافتکميفي   ها بتشدابرگيرنده اطالعا  کفي همراه با 

اين . مواد سنجش قراا دهند بازااوضعيت ايسک نقدينگي مؤسسه اا دا شرايط دا حال تغيير 

"هنگرام   زودهشداادهنده  ئمعال"ها بايد هر گونه  گزااش
اا شناسرايي کررده و اطالعرا         

مربروط    حدودها و  ها، اويه گير  آگاهانه و ايجاد تغييرا  مناسب دا سياست کافي برا  تصميم

اين گزااشا  همچنين بايد نشان دهند که مؤسسه ترا  . کنندگان قراا دهند اا دا اختياا دايافت

د تتف   و اسرتثناء اا مشرتص   موااها  خود بوده، و دقيقاً  ها و اويه سياستمنطبق با  چه حد 

ا  باشد که مديريت اا قادا نمايد اوندها  ايسک نقدينگي کل  دهي بايد به گونه گزااش. کنند

موق  و اتتاذ اقداما    گير  به وسيفه زمينه تصميم و اجزاء آن اا مواد اازيابي قراا دهد تا بدين

 . فراهم گردد    اصالحي

وکاا و محصوال  و گستره  به ماهيت کسب با توجهالمي، دهنده خدما  مالي اس ااايهمؤسسا   .522

 هيرأ  )خود، گزااشا  متتففي اا برا  استفاده دا داخرل مؤسسره    يمقرااتو محيط  ا يعمف

و اسرتفاده دا خرااج از   ( مرديره  هيرأ  ها  مديريت اجرايي و  مديره، مديريت ااشد، و کميته

 .کننرد  مري  تهيره ( بند  و غيره اتبه ها  شرکتمقاما  نظااتي، حسابرسان مستقل، )مؤسسه 

اين مجموعه اصول ااهنما قصرد  . تعداد و فراواني اين گزااشا  از اوزانه تا ساالنه متغير است

 "برا  تمام مؤسسرا  اا   کرد واحدياو"نويسي  گزااش  زيالگوها  تجو ااايهندااد که با 

با اين . مؤسسه تنظيم گردد صادا کند، چرا که گزااش بايد دا حقيقت بسته به شرايط ويژه هر

اود که مؤسسا  شرايطي اا که دا اين اصرول ااهنمرا آمرده دنبرال نمروده و       وجود، انتظاا مي

و اطالعاتي خود اا بر اساس مفاد پيشنهاد  اين دستواالعمل تنظريم   يده ها  گزااش سيستم

 . نمايند

که افشا  اطالعا  کمي و  دهنده خدما  مالي اسالمي بايد اطمينان داشته باشد ااايهمؤسسه  .529

ا  مناسرب   مديريت ايسک نقدينگي به شريوه اموا مربوط به کيفي دابااه وضعيت نقدينگي و 

کنرد ظرفيرت    از جمفه عموم مردم کمک مي بازااکنندگان  اطالعا  به مشااکت. گيرد انجام مي

بايد افشا   اين مؤسسا . قراا دهند يابياازهر مؤسسه برا  مديريت مؤثر نقدينگي اا مواد 

                                                 
87- Early warning signals 

88- Corrective actions 
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و همچنرين دا اابطره برا ااهبررد و      يمقرااتر اطالعا  اا دا ااسرتا  الزامرا  حسرابداا  و    

با اين حال بايرد بره يرک نکتره توجره      . ها  خود دا مديريت ايسک به انجام اسانند سياست

ترر از   اا محرمانهيبسشود برخي اطالعا  از نظر مؤسسه  باع  مياست که ي عامفداشت و آن 

ممکن دهنده خدما  مالي اسالمي  ااايهبرخي از مؤسسا  . ها اا افشا کرد که بتوان آن آن باشد

اا دا     اطالعرا  اختصاصري   اا که[ ط بازاايشرا]ها  متياست افشا  اطالعا  حساس به ق

خردما  مرالي    هيرأ  دستواالعمل چهاام . نمايند دهد، محدود  قراا مي ها آن بازاااختياا اقبا  

هرا    موضروعا  و ديردگاه  ( برازاا افشا  اطالعا  به منظوا ااتقا  شفافيت و نظرم  )اسالمي 

اين دستواالعمل بر ايرن  . دهد متتف  دابااه افشا  اطالعا  اختصاصي اا مواد بح  قراا مي

و حفاظرت از اطالعرا     معقرول بين مطفوبيت افشرا    ديبا يمناسبنظر استواا است که توازن 

مؤسسه اا  تيموقع ،و خاص يفيتفصدا شرايطي که افشا  . انه و اختصاصي برقراا باشدمحرم

دهنرده، و همرراه برا     کند، اطالعا  اا بايد به صوا  کفي، ليکن آگاهي با خطر فراوان مواجه مي

عالوه بر اطالعا  اختصاصي، دابااه افشرا  اطالعراتي   . نمود ااايه ناظراناحتياط و صالحديد 

کرده و  ااايهها  مديريت ايسک مؤسسه  ها و سياست آميز  از اوش ثبت و مبالغهکه تصوير م

"اطالعا  ناداست"تواند جنبه  مي
 . هايي وجود دااد پيدا کند، نگراني    

ها  متتف ، از نظر افشا  اطالعا  دابااه  دهنده خدما  مالي اسالمي دا حوزه ااايهمؤسسا   .520

ا  با يکديگر   ها  عمده ها، تفاو  وشاساير الي و ها  م ها  مديريت ايسک دا گزااش اوش

ايرن  . ترين منب  افشرا  اطالعرا  هسرتند    ها  ساالنه همچنان اصفي دااند، بنابراين گزااش

ا  از جمفه اندازه و پيچيدگي عمفيا ، فرهنگ  ها به دليل بسياا  از عوامل داون مؤسسه تفاو 

 ، و برازاا م حسابداا  مواد استفاده، اقابت ها  مديريت ايسک، الزاما  قانوني، نظا و اوش

دهنرده خردما     ااايره اکثر مؤسسا  . کنند ففسفه و نگاه مديريت به موضوع شفافيت بروز مي

هرا  مررتبط، و    هرا  کميتره   ها و مسرئوليت  مالي اسالمي اطالعا  مربوط به عمفکردها، نقش

                                                 
دربرگيرندهاطالعاتياستکهبهرقابتحسـاسبـودهودرصـورت (proprietary information)اطالعاتاختصاصي-23

بـهدسـتورالعمل)انـدازددهندهخدماتمالياسالميرابهخطـرمـيشدنباديگرانوضعيترقابتيمؤسسهارايهبهاشتراکگذاشته
  (.مراجعهگردد53و52،بندهاي(IFSB)چهارمهيأتخدماتمالياسالمي

90- Misinformation  
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د، و وضعيت شکاف نقدينگي دا سراسي  ها  نقدينگي، عدم تطابق اطالعا  کمي دابااه نسبت

 . کنند مي ااايهها  ساالنه  انباشته اا دا گزااش

ها   دهنده خدما  مالي اسالمي همچنان دا برخي بتش ااايهبا اين حال بسياا  از مؤسسا   .521

شرده دا کراهش    ها شامل فنون استفاده اين بتش. کنند مهم از افشا  اطالعا  خودداا  مي

، سرناايوها      ها  نقدينگي شده برا  حفظ سپر کاا گرفته هها  ب ايسک نقدينگي، سياست

ايسک نقدينگي، داجه تمرکرز يرا عردم تمرکرز عمفکررد       بحران آزمونشده دا  اصفي امتحان

هرا  کفيرد     تأمين مناب ، شاخص يساز  اساس مديريت ايسک نقدينگي، ااهبردها  متنوع

ي نقردينگي دا داخرل مؤسسره،    دهر  شده توسط مديريت ااشد، فراواني و انواع گزااش پايش

نظااتي، طرح کفي برنامه تأمين مالي احتياطي، ااهبردها  تأمين مالي  ساز و کااتعيين حدود و 

ها   اوش برخيخدما  مالي اسالمي  هيأ دستواالعمل چهاام . باشند گروهي وغيره مي داون

کمي و کيفي اطالعا  برا  مديريت ايسک نقدينگي اا به شرح ذيل پيشرنهاد داده      افشا 

دهنده خدما  مالي اسالمي به عنروان حرداقل الزامرا  افشرا       ااايهتوسط مؤسسا   ديباکه 

 :اطالعا  به کاا گرفته شود

 هرا   بنرد   مديريت ايسک نقدينگي دا برخواد با بروز ايسک دا طبقه چهااچوبا  از  خالصه 

شرده  سود محدود شريک دا گذاا   ها  سرمايه ها  جاا ، حساب حساب)متتف  تأمين مناب  

 و بر پايه کفي؛(    نشدهو محدود

 ها  مديريت و کاهش ايسک نقدينگي با دا نظر گررفتن سرهولت    اطالعا  کفي دابااه سياست

 دسترسي به وجوه و مناب  منطبق با شريعت و تنوع مناب  تأمين وجوه؛

 مرد  و   ها  کوتاه مد  به بدهي ها  کوتاه   بروز ايسک نقدينگي، مثل نسبت داااييها شاخص

دا ترأمين  ( فراايرت )يا نوسان     شوندهها  نقد ها  دااايي گذاا ، نسبت ها  سرمايه حساب

 ؛    مناب  و وجوه

                                                 
91- Liquidity buffers 

 . مراجعهگردد10و19هاي،بند9-5،بخش(IFSB)بهدستورالعملچهارمهيأتخدماتمالياسالمي-32

93- Unrestricted and restricted PSIA 

94- Liquid assets   
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 هرا    حساب جراا ، حسراب  )ها  متتف  تأمين مناب   بند  تحفيل سراسيد تأمين مالي و طبقه

 متتف  سراسيد؛ ها  دا طي (نشده و محدودشده سود محدود  شريک داگذاا   سرمايه

 ها  نقدينگي؛ سياست نگهداا  سپر 

 دهي دابااه نقدينگي دا داخل مؤسسه؛ فراواني و انواع گزااش 

  مديريت ايسک نقدينگي؛ چهااچوبدا  بحران آزموناز  دا بااه استفادهتوضيح 

 ها  آزمايشي برنامه تأمين مالي احتياطي؛ و  ها و طرح ا  از ويژگي خالصه 

 ها، دا صوا  وجود شده بر انتقال نقدينگي بين گروه ها  نظااتي اعمال محدوديت. 

 

 ادول راهنما براي مقامات نظارتي: بخش چهارم

 مسئوليت نظارت بر وضعيت و ريسک نقدينگي -4-5

 51ادل 

 چهرااچوب نقردينگي و   يکفر هرا    اازيابي منظمي از وضرعيت  ديبا    مقاما  نظااتي

هميشره   نرد، ينماا  که اطمينران حاصرل    به گونه انجام دهندمديريت ايسک نقدينگي مؤسسه 

خدما  مالي اسالمي بره ميرزان کرافي حفرظ گرديرده و دا       دهنده هياااسطح نقدينگي مؤسسه 

پوشش نقدينگي مواد نياز مؤسسره  نقدينگي، سطح نقدينگي مزبوا قابفيت  بحرانصوا  وجود 

 .اا خواهد داشت

مديريت ايسک  چهااچوبنقدينگي و  يکپااچهمقاما  نظااتي بايد اازيابي منظمي از وضعيت   .521

وسيفه از  دهنده خدما  مالي اسالمي دا حوزه خود داشته باشند تا بدين ااايهنقدينگي مؤسسه 

                                                                                                                                        
.شوندلتبديلبهپولنقدهستندوبرايپرداختديونجاريدرنظرگرفتهميهايکهبهآسانيقابدارايي
گذاري،وبسـتانکارانهايسرمايهگذاران،دارندگانحسابحساسيتسپرده"درتأمينمنابعووجوه(فراريت)نوسان"منظوراز-31

ايـننوسـانرا.هاازمؤسسهتوسطآنانگرددتواندازاعتمادآنانکاستهومنجربهخروجسريعسپردهنسبتبهاتفاقاتياستکهمي
هاينقدمنهايداراييفرارهايهاينقدبهتأمينمنابعکل،نسبتبدهيتدارايياينظيرنسبهايترازنامهتوانباانواعشاخصمي

در)،وبااستفادهازبرآوردهايمربوطبهجرياننقـديبـاسررسـيدهايمختلـف(illiquid assets)سيالهايغيربهکلدارايي
 (.مراجعهگردد00تمالياسالمي،پاورقيبهدستورالعملچهارمهيأتخدما)اندازهگرفت(اينبرآوردهاوجودصورت

96- Supervisory authorities 
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بره ديگرر       نقردينگي  (مشرکال  ) تسر  احتمالعدم موفقيت مؤسسه جفوگير  شده و از 

مقامرا   . مؤسسرا  مرالي کاسرته گرردد    سراير  دهنده خدما  مالي اسالمي و  ااايهمؤسسا  

مديريت ايسرک نقردينگي جرام  کره      چهااچوبنظااتي بايد برخواداا بودن مؤسسه از يک 

افر   ها  بازيرابي و   ، برنامه تأمين مالي احتياطي، و برنامه   دهنده نهايي عوامفي همچون وام

همچنرين بايرد    چهرااچوب اين . مواد سنجش قراا دهند اا دهد اا به يکديگر پيوند مي مشکل

داخفي و عمفکردها  مستقل مانند مديريت ايسک و حسابرسري   ها  کنترلدابرگيرنده نقش 

هرا  مؤسسرا  اا کره     طي اين فرآيند، مقاما  نظااتي بايد ويژگري . داخفي دا مؤسسه باشد

دا  19ترا   1اصرول  )اثرگذاا باشد دا نظرر بگيرنرد    ها آنيسک نقدينگي تواند بر شاخص ا مي

اختاا ترأمين  سر :هرا عبااتنرد از   برخي از اين ويژگي(. بتش سوم اين مجموعه از اصول ااهنما

سرود، ماهيرت    شرريک دا گرذاا    ها  سرمايه جذب ايسک حساب ها  ويژگي، متفاو مالي 

گرذاا    ا شريعت و ماهيت خاص ابزااها  سرمايهمنطبق ب تأمين ماليها   فرد شيوه به منحصر

هرا  متتففري اا کره     همچنين مقاما  نظرااتي بايرد محردوديت   . منطبق با شريعت و صکوک

دهنده خدما  مالي اسالمي دا مديريت مؤثر ايسک نقدينگي دا اين حروزه برا    ااايهمؤسسا  

وم توضيح داده شد، مد که دا بتش د بازااآن مواجه هستند، به خصوص با توجه به زيرساخت 

و     هرا  حضروا    ها اا از طريق نظراا   اين اازيابي ديبامقاما  نظااتي . نظر داشته باشند

هرر گونره نقرص     د مرنعکس کننرده  يبا ها نتايج اين اازيابي. به انجام اسانند    غيرحضوا 

 سرو   ص و اتتاذ اقداما  اصالحي ازشده و انتظاا مقاما  نظااتي نسبت به اف  نواق مشاهده

 . باشدمديره مؤسسه  هيأ مديريت ااشد و 

دهنده خدما  مالي اسرالمي اا از   ااايهمقاما  نظااتي بايد شاخص ايسک نقدينگي مؤسسه   .522

تحمل ايسک مؤسسره  ميزان و قابفيت نظر مواد سنجش قراا دهند؛ اول، مقاما  بايد  دو نقطه

تحمل ايسک مؤسسه با ماهيرت  قابفيت توانايي و اا اازيابي نموده و اطمينان حاصل نمايند که 

گذاا  و تأمين مالي  وکاا آن، ترکيب ساختااها  تأمين مالي، دامنه و محصوال  سرمايه  کسب

                                                 
97- Liquidity contagion 

98- Lender of last resort (LOLR)  

99- On-site inspections 

100- Off-site inspections 
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برا   انطبراق  با لحراظ ها  مربوط به مديريت نقدينگي  مطابقت داشته و دا عين حال محدوديت

ااايه دهنرده   مؤسسه عمفيا  دوم، مقاما  نظااتي بايد اندازه. شريعت اا دا نظر داشته باشند

ها  آن برا  اشد، نقش آن دا نظرام پرداخرت و    آن، برنامه بازاا، سهم خدما  مالي اسالمي

مقامرا  نظرااتي دا   . مواد اازيابي قراا دهند سيستمينظر  اا از نقطه    نوع مشتر  و تسويه

اا  بازاا فعاالنحين انجام اين اازيابي، بايد امکان هر گونه تسر  نقدينگي از مؤسسه به ديگر 

ها،  ايسک نقدينگي با ديگر ايسک عاملمقاما  نظااتي همچنين بايد ت. مواد آزمون قراا دهند

ياتي، ايسک نرخ بازده، ايسک عدم انطباق ، ايسک عمفبازاااز جمفه ايسک اعتباا ، ايسک 

تواننرد دا   ها مي شريعت، و ايسک شهر  اا سنجيده و از اين امکان که ديگر ايسکاحکام با 

 . به ايسک نقدينگي تبديل شوند غافل نباشند بازاا بحرانشرايط متتف  و دا موقعيت 

مسرئوليت کامرل مرديريت    مقاما  نظااتي بايد بسنجند که آيا هيأ  مديره و مديريت ااشرد    .522

سالم ايسک نقدينگي اا بر عهده گرفته و نظاا  و ااهنمايي کافي اا برا  هماهنگي مرديريت  

اين مقاما  بايد فرآيند شناسايي ايسک نقدينگي دا مؤسسره  . کنند يا خير و کااکنان ااايه مي

گونره   مؤسسه هرر  دهنده خدما  مالي اسالمي اا مواد تحفيل قراا داده و مطمئن شوند که ااايه

و ساختااها  منطبق  عمدهتمرکز مناب  تأمين مالي، سطح انتقال سراسيد، اتکا بر تأمين مالي 

اين مقاما  بايرد براسري   . دنگير با احکام شريعت محصوال  تأمين مالي و غيره اا دا نظر مي

ئرل  ها  ايسک نقدينگي مؤسسه بين وظراي  عمفري و نظرااتي تمرايز قا     کنند که آيا سياست

ها   ااهبرد و سياست. شوند، تا به اين وسيفه از هر گونه تعااض مناف  ممانعت به عمل آيد مي

اوز،  د دامنه کامل سراسيدها از جمفه ايسرک ترأمين وجروه برين    يايسک نقدينگي مؤسسه با

مد ، و بفندمد  اا پوشش داده و تعامل بين تأمين مناب  و نقردينگي برازاا اا دا    شبانه، کوتاه

 .بگيرد نظر

. مقاما  نظااتي بايد فرآيند سنجش و کاهش ايسک نقدينگي مؤسسه اا نيز اازيابي نماينرد   .523

بايد ترکيب سپر نقدينگي مؤسسه اا سنجيده و اطمينان حاصل نمايند که، با توجه به اثر  ها آن

دهنرده خردما  مرالي اسرالمي برر صرنعت خردما  مرالي          ااايهمنفي عدم موفقيت مؤسسه 

                                                 
101- Client base 
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هرا    دا موقعيتاا کل، مؤسسه قادا خواهد بود نقدينگي کافي  طوا بهنظام مالي و     اسالمي

شريعت و احکام ها  منطبق با  قابفيت عرضه دااايي .نقدينگي تأمين نمايد بحرانمتتف  بروز 

براسي نمايند که آيا مؤسسه  ديبامقاما  نظااتي . بايد مواد اازيابي قراا گيرد بازااصکوک دا 

آمراده   بحرران ها  خاص اا برا  مرديريت   ها و اويه دهنده خدما  مالي اسالمي سياست ااايه

ا  مبرذول داشرته و    توجه ويژه بحرانها   آزموناين مقاما  بايد به انجام . کرده است يا خير

ايسک نقدينگي، از جمفره برنامره    چهااچوبها دا  آزمونتمهيداتي به خرج دهند تا نتايج اين 

. اا گرفتره شرود  کر  ه حتياطي، اندازه و ترکيب وثيقه منطبق با شرريعت و غيرره بر   تأمين مالي ا

و برآواد الزاما  آتري ترأمين منراب      بحران آزمونشده دا  همچنين فرضيا  زيربنايي استفاده

، و بره دليرل   بحرانري به منظوا اطمينان از تداوم اعتبراا آن دا شررايط عراد  و     ديبا( خالص)

مقاما  نظااتي بايد تحقيق کننرد  . و خااجي، مواد آزمون قراا گيرند تغييرا  دا فضا  داخفي

وسريعي از  يرا گسرتره   دهنده خدما  مرالي اسرالمي محردوده     ااايهمؤسسه  بحران آزمونکه 

گيرد يرا خيرر و همچنرين بايرد دا صروا  لرزوم        قبول و گسترده اا دا بر مي سناايوها  قابل

 آزمرون اين مقاما  بايد اوش ترکيب نتايج . اد دهندضمائمي اا نيز برا  اين سناايوها پيشنه

ايسک نقدينگي اا اازيابي کرده و اطمينان حاصل نماينرد کره اصرالحا      چهااچوببا  بحران

ها  مربوطه از جمفه سپر نقدينگي، شاخص تأمين وجوه و مناب ، برنامه تأمين  مناسب دا حوزه

 . گيرد مالي احتياطي و وثيقه انجام مي

دهنرده خردما  مرالي اسرالمي از      ااايره ظااتي بايد هوشياا باشند که آيا مؤسسرا   مقاما  ن  .591

که از آن به  د يا آننگير عمفکرد مديريت ايسک نقدينگي خود برا  مديريت نقدينگي بهره مي

کااگير  بفندمد  وجوه و مناب  به عنروان اوشري کرامالً انتفراعي اسرتفاده      ه منظوا تأمين و ب

دهنده خدما  مالي اسالمي بايد با هردف   ااايهک نقدينگي دا مؤسسا  مديريت ايس. کنند مي

مرديريت ايسرک   ( ناديده گررفتن )ي انجام گرفته، و به قيمت سازمانو مقاومت   اصفي انعطاف

مقامرا  نظرااتي همچنرين بايرد از حمايرت      . ها  سودجويانه نگرردد  احتياطي، داگير فعاليت

ها  تحت اختياا خود برخرواداا باشرند ترا     دا حوزهدهنده خدما  مالي اسالمي  ااايهمؤسسه 

که دسرتيابي بره ايرن     داجايي. وسيفه دا ابزااها  مديريت نقدينگي خود تنوع ايجاد کنند بدين

                                                 
102- Islamic financial services industry (IFSI)  
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مثرل  )گوناگوني مشکل باشد، اتکا  بيش از حد بر يک ابزاا خاص مرديريت نقردينگي   تنوع و 

. هرا  حراکميتي همرراه باشرد     با مديريت ايسک قرو  و اوش  ديبا(   مرابحه کاالييعامالم

دهنده خدما  مالي اسالمي که عباا  از اتکا  شرديد برر    ااايهعمفکرد معمول و فعفي مؤسسا  

  مرابحه کااليي بفندمد  به عنوان ابزاا انحصاا  مديريت ايسک نقدينگي و دا موااد  عامالم

همرانطوا کره دا   . ه بيش از حد از اهررم مرالي گرردد   تواند منجر به استفاد اخذ سپرده است، مي

  عرامال ، مرتبط با مديريت ايسک و استانداادها  کفايت سرمايه م2يادداشت ااهنما  شمااه 

تواند منشأ نگراني بسياا بوده و مستفزم دخالت مقاما   ميامر ، اين    آمده است مرابحه کااليي

  مرابحره  عرامال ا شررايطي کره اسرتفاده از م   به خصروص د )نظر احتياطي باشد  نظااتي از نقطه

 (.گردد کااليي با اصول مناسب مديريت ايسک و حاکميت شرکتي پشتيباني نمي

بره طروا    که سيستم اطالعرا  مرديريت،  نماينداطمينان حاصل مقاما  نظااتي همچنين بايد   .595

سرالمي  لي ادهنده خردما  مرا   ااايهکافي مطابق با ماهيت، اندازه، و پيچيدگي عمفکرد مؤسسه 

کامل با اويکرد بانکي کفري مؤسسره يکپرااچگي     طوا به ديبا سيستم اطالعا  مديريت. است

شده دابااه مديريت ايسک نقردينگي   موق ، جام ، آني، و تثبيت ها  به داشته و بتواند گزااش

مقاما  نظرااتي معمروالً بره    . نمايد ااايهمؤسسه و وضعيت نقدينگي آن اا به کااکنان مربوطه 

دهنده خدما  مالي اسالمي دا کشوا خود، که اندازه کروچکتر  داانرد، اجرازه     ااايهمؤسسا  

بررا       ها  نقرد   دهند از اويکرد  ساده، متعااف، و مبتني بر کميت، مانند حفظ نسبت مي

بره مؤسسرا    ظرااتي  نبا اين وجود، مقاما  . ايسک نقدينگي استفاده کنند پايشمديريت و 

ها و اصول داخفري خرود اسرتفاده     المففي اجازه خواهند داد از اوش بزاگتر و فعال دا سطح بين

حاکميرت   از ها و اصول داخفري  دا اين شرايط اين مقاما  بايد بسنجند که آيا اين اوش. کنند

عطراف  انکره مؤيرد   قو   بحران آزمونموق  و  اوش مناسب و داست، فرآيند براسي به ،کافي

برخي مؤسسا  . باشد برخواداا هستند يا خير با بحران نقدينگي ميبرا  مقابفه مؤسسه الزم 

ها   کنند که هزينه گذاا  انتقالي استفاده مي قيمت کاا سازودهنده خدما  مالي اسالمي از  ااايه
                                                 

103- GN-2: Guidance Note in Connection with the Risk Management and Capital 

Adequacy Standards: Commodity Murabahah Transactions 

 . مراجعه شود 26و  25هاي  براي توضيح بيشتر به بند
104- Liquid ratios 

 يجاريبهبدهيجاريينسبتدارا
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ن صوا  دا اي. کند گذاا  داخفي اا با يکديگر ترکيب مي ها دا قيمت نقدينگي، مناف ، و ايسک

مقاما  نظااتي بايد تأييد کنند که اين فرآيند دابرگيرنده سنجش عمفکردها  متتف  مؤسسه 

ايرن  . باشرد  ها  تجاا  مهم دخيل مري  تأييد محصول جديد دا تمام فعاليت انيجربوده و دا 

 . باشد بازاادهنده شرايط او به تغيير  فرآيند بايد شفاف بوده و نشان

 

 دهنده خدمات مالي اسالمي نظارتي براي مؤسسات ارايه مقرراتنياز به  -4-0

 57ادل 

، ين مرال يترأم ها و مشتصا  مرتبط برا سراختاا    با توجه به ويژگي ديبامقاما  نظااتي 

و بهراداا منطبرق برا احکرام شرريعت       به اوااق يرس، دست گذاا هيو سرما ين ماليتأم  ابزااها

و  مقرراا   ،خرود هرا  اجرايري    سالمي دا حروزه ها  پولي ابازاا يافتگيزان توسعه ين ميهمچن

 خدما  مالي اسرالمي  دهنده هيااامديريت ايسک نقدينگي مؤسسه اا دا خصوص ي ياهنمودها

  .نديه نمايته

و  تحت نظاا   ها نهادبا توجه به نقش کفي خود دا تضمين امنيت و سالمت  مقاما  نظااتي .592

دا مؤسسرا       جفوگير  از کمبود نقردينگي سزايي دا ه نظام مالي، به داليل متعدد، سهم ب

اين داليل شرامل محافظرت از   . دهنده خدما  مالي اسالمي دااند ااايهمالي از جمفه مؤسسا  

عدم موفقيت مؤسسه و  سيستميبازتاب  ،گذاا  ها  سرمايه گذااان و دااندگان حساب سپرده

جفرب و حفرظ اعتمراد کفري      و برازاا  فعاالنيا کمبود نقدينگي دا يک مؤسسه مالي برا  ديگر 

ايسک نقدينگي بتشري   ، مقراا بنابراين. نسبت به سالمت و ثبا  نظام مالي است نفعانيذ

    نقردينگي  فشااها از ابزاا مواد استفاده مقاما  نظااتي دا جهت کاهش فراواني و شد  

نقدينگي دا مواد  مقراا اهميت . است سيستمي بحراندا مؤسسا  مالي و حفاظت دا برابر 

 ها با توجه به تازگي اين صنعت دا بسياا  از حوزه ،دهنده خدما  مالي اسالمي ااايهمؤسسا  

حتري از ديگرر    ،که برا  صنعت خدما  مرالي اسرالمي وجرود دااد    شديد  ايسک شهر  و

دهنرده   ااايره يک مؤسسره   به دليل آن که ناتواني دا پرداخت. بيشتر است نيز مؤسسا  مالي

                                                 
105- Iliquidity 

106-  Liquidity strains 
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. تجاا  مان  بزاگي دا ااه ايرن صرنعت خواهرد برود     الگو نظر  ما  مالي اسالمي از نقطهخد

دهنده خدما  مالي  ااايهاتکا  بسياا  از مؤسسا   ،توضيح داده شد نيز که پيشتر همان گونه

نيرز برر ايسرک        مضراابه  سود مبتني برر  شريک داگذاا   ها  سرمايه اسالمي بر حساب

گرذاا  ايسرک    ها  سررمايه  ا است چرا که دا اصل، دااندگان حسابنقدينگي آنان تأثيرگذا

بنرابراين  . شروند  شده از محل منراب  آنران اا متحمرل مري     ها  تأمين تجاا  مرتبط با دااايي

ها   گذاا  مناب  حساب دهنده خدما  مالي اسالمي مسئوليت مديريت سرمايه ااايهمؤسسا  

وده و به صوا  اماني متعهد به حفاظرت از منراف    داا ب سود اا عهده شريک داگذاا   سرمايه

ها  سالم و احتياطي دا مديريت  گذاا  از طريق تدوين سياست ها  سرمايه دااندگان حساب

هرر گونره   . گرذاا  هسرتند   ها  سرمايه شده از محل مناب  دااندگان حساب ها  تأمين دااايي

ضررا شردن داانردگان    توانرد منجرر بره مت    مديريت ايسک مؤسسه مري  چهااچوبنقص دا 

گذاا  گردد که اين به نوبه خود به شهر  آن مؤسسره و اعتبراا صرنعت     ها  سرمايه حساب

 . کل آسيب خواهد اساند طوا بهخدما  مالي اسالمي  ااايه

ها  مربروط بره مرديريت ايسرک دا مؤسسرا        و دستواالعمل مقراا مقاما  نظااتي بايد   .599

جمفه مسائل مربوط به ايسک نقدينگي، اا تعيين کررده و  دهنده خدما  مالي اسالمي، از  ااايه

ها  خاص هر يک اا دا اابطه برا سراختاا ترأمين منراب ، محصروال  ترأمين مرالي و         ويژگي

پرول اسرالمي دا    برازاا گذاا ، دسترسي به اوااق بهاداا منطبق با شريعت، و وضعيت  سرمايه

دهنرده   ااايره اتي کره بررا  مؤسسرا     برخي از مقاما  نظرا . دا نظر داشته باشند ها آنحوزه 

کنند، يک نظام کميتي اا برا  نظاا  بر مديريت ايسک  گذاا  مي مقراهخدما  مالي اسالمي 

برر      وجروه نقرد   انير جربينري   ا  از شرايط مربوط به پيش نقدينگي، با استفاده از مجموعه

،      عمرده هرا  سرپرده  و براسراس  ها  قرااداد  و افتاا  اجرزاء ترازنامره   اساس شاخص

هرا دا   ، حردود عردم تطرابق      ها  نقدينگي، ذخيره نقد  قانوني و الزاما  نقردينگي  نسبت

                                                 
107- Mudarabah 

108- Cash-flow 

109- Core deposits 

110- liquidity requirements 

ذخـايرالزاماتاوراقبهادارمناسبومنطبقباشريعتياصکوکدرحوزهتحتاختيارخود،کمبودبرخيمقاماتنظارتي،بهدليل-
 .دهنددهندهخدماتمالياسالميراکاهشمينقدينگيبرايمؤسساتارايه
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شرريعت و  احکرام  گذاا  دا اوااق بهاداا مبتنري برر    ، سرمايه(اعم از مثبت و منفي)سراسيد 

دهنرده خردما  مرالي     ااايره مؤسسرا   نظااتي بدين منظوا، مقاما  . صکوک دا اختياا دااند

. نماينرد  شرده مري   با شرايط تعيين ها آندهي منظم دابااه هماهنگي  فزم به گزااشاسالمي اا م

 . اين گزااشا  از هفتگي تا فصفي متغير است ااايهي زمانفواصل 

برخي مقاما  نظااتي دا اولين قدم و به عنوان مکمل الزاما  کيفي، اويکررد  کميري اتتراذ      .590

چنران دا   آن ،خاص، اويکرد کمري  ياتر از سطحاين مقاما  بر اين نظر هستند که فر. کنند مي

دهنده خدما  مالي اسالمي مرؤثر   ااايهمديريت ايسک دا مؤسسا   چهااچوبتحفيل کيفيت 

هرا    دا نتيجه، بسياا  از اين مقاما  الزاماتي اا برا  تدوين ااهبرد و سياسرت . نتواهد بود

هرا،   ها و بازاسي يت سيستممديره و مديريت ااشد، اهم هيأ مديريت ايسک نقدينگي، نقش 

و تحفيل سناايو، دااا بودن برنامه تأمين مرالي احتيراطي، و غيرره تعيرين      بحران آزموناجرا  

نظرر   صرف- يمؤسسات يکفي دا هر دو حالت، الزاما  کمي و کيفي برا  تمام طوا به. اند نموده

 خردما  مرالي اسرالمي   دهنرده   ااايهو يا مؤسسه  به شماا آيند    سنتيها   بانکاز که  از آن

ايرن اويکررد بره    . شروند  کاا گرفته مي هايسک نقدينگي هستند، ب مقراا که مشمول -باشند

 . ها  سودمند  بين اين دو نوع مؤسسه مالي انجام دهند کند مقايسه مقاما  نظااتي کمک مي

ها  مؤسسا   ها و محدوديت ها  خود به ويژگي با اين حال، تعداد مقاماتي که دا دستواالعمل .591

ها عبااتنرد   ها و محدوديت اين ويژگي. اند، زياد نيست دهنده خدما  مالي اسالمي پرداخته ااايه

سراز  پايره ترأمين وجروه،      ها  متتف ، از جمفه متنوع و محدوديت دا حوزه  از اجزاء ترازنامه

دسترسي به اوااق بهاداا منطبق با شريعت و صکوک، تهيه يک برنامه تأمين مرالي احتيراطي،   

با انتشاا اين مجموعه اصول . هايي که دا بتش قبفي ذکر شد حفظ سپر نقدينگي و ديگر حوزه

اود تعداد بيشتر  از مقاما  نظااتي به تحفيل کامل شرايط ويرژه و محيطري    ااهنما، انتظاا مي

دهنرده خردما  مرالي اسرالمي دا آن فعرال هسرتند پرداختره و مجموعره          ااايه  که مؤسسا

 . کنند ااايهاا به مؤسسا  خود  اهنمودهاو  مقراا  تر  از جام 

توانند به  کمي و کيفي خاص، مقاما  نظااتي مي مقراا شايان توجه است که عالوه بر تعيين   .591

ها  داخفري خرود    د اجازه دهند از اوش  برخواداانبيشترمؤسساتي که از پيچيدگي عمفياتي 

                                                 
111- Conventional banks  
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 ها آنها، مقاما  نظااتي بايد  دا اين صوا ، قبل از به اسميت شناختن اين اوش. بهره بگيرند

بره نظراا  برر     مقرااتري اا دا اويکرد   ها آناا مواد سنجش قراا داده و استحکام و کفايت 

 191هرايي اا کره دا بنرد     زهبايرد حرداقل حرو    اازيابيفرآيند . ايسک نقدينگي تحفيل نمايند

 .مشتص شده است، پوشش دهد

گرذاا    چهرااچوب مقرراه  ، به عنوان بتشي از اصالحا  کفري دا     کميته نظاا  بانکي بال .592

اساني کرد،  اوز به 2717اا دا دسامبر  مقراا ا  از  المففي برا  مؤسسا  بانکي، مجموعه بين

ها  منتشرشده اين مجموعه  يکي از نسته. شناسند مي    9که آن اا به اختصاا تحت نام بال 

ايسرک نقردينگي، اسرتانداادها،     المففري بررا  مرديريت    چهااچوب بين: 9بال "تحت عنوان 

"پايشو
المففي و هماهنگ برا  نقدينگي اا، با هدف تبديل شدن به اجزاء  دو استاندااد بين    

برر  . رمايه، معرفري کررد  المففي و مشابه الزاما  کفايت س گذاا  بين مقراه چهااچوبضروا  

اساس اين نسته، اين استانداادها حرداقل الزامرا  اا تعيرين کررده و قروانين اا دا سرطح       

اسرتانداادها   ايرن      خردما  مرالي اسرالمي    هيأ . ساز  خواهند نمود المففي يکسان بين

دهنرده خردما     ااايره شده توسط مؤسسرا    ي استفادهمنقدينگي اا همراه با ديگر ابزااها  ک

ها  متتف ، به منظوا اقدام به پذيرش و اجرا  آن، مواد مطالعره قرراا    مالي اسالمي دا حوزه

کميته نظاا  بانکي بال همچنرين  .   منتشر خواهد کردا انهداده و خود يادداشت ااهنما  جداگ

ها  اايج اا توسعه داده است که دا حقيقت معرادل حرداقل اطالعراتي     ا  از شاخص مجموعه

. گرذاا  خواهنرد کررد    گذاا  خود اا بر آن پايره   مقراهو  نظااتيما  نظااتي ابزاا است که مقا

دهنرده خردما  مرالي     ااايهها اا برا  استفاده مؤسسا   مجموعه حاضر برخي از اين شاخص

 . اسالمي تعديل نموده است

  

                                                 
112- Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)  

113- Basel III  

114- Basel III: International Framework for Liquidity Risk Measurement, Standards and 

Monitoring 

115- Islamic Financial Services Board (IFSB)  
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 پشتيبان نقدينگي کنندگان تأمين نقش ناظران به عنوان -4-9

 51ادل 

فه و نقش خود به عنوان يدا خصوص وظاا زان شناخت ين ميد باالتريبا مقاما  نظااتي

 ،باشرد  يز مر ير عت نيکه منطبق با احکام شر يو بحران  ط عاديدا شرا ينگيکنندگان نقد نيتأم

بره  عت يمنطبق با احکرام شرر  ق يتوسعه وثاو  يجاد هماهنگيابه دنبال  زمانداشته و به طوا هم

 .باشند ياسالم يمالخدما   دهنده هيا  ااااز مؤسس يتين حمايآوادن چن  منظوا فراهم

کره      دهد که تسهيال  مديريت نقدينگي شربانه  تجربيا  کشواها  متتف  دنيا نشان مي  .592

پرذير    گرردد، از انعطراف   مري   ااايره  برازاا  بحرانيتوسط مقاما  نظااتي دا شرايط عاد  و 

توان با اختالال  موقت نقدينگي دا يک مؤسسه  اازشمند  برخواداا است که از طريق آن مي

، حتي آن دسته بازااو تشنج دا  بحرانبروز  زمانبعالوه دا . مقابفه کرد بازااخاص يا دا سطح 

مشرکل نقردينگي اوبررو     ها  خود هستند نيز با از مؤسسا  مالي که قادا به بازپرداخت بدهي

کره تسرهيال     تر از همره آن  مهم. خواهند بود، که البته نياز به پشتيباني نظااتي خواهد داشت

  گذااان به شود که سپرده دهنده نهايي که دا اختياا مقاما  نظااتي قراا دااد مان  از آن مي وام

ترتيب  ااج نمايند و بدينها  خود اا از مؤسسه خ سپرده بازاا نامساعدخاطر وحشت از شرايط 

همچنين، از برروز  . گذااان محافظت خواهد شد گذاا  و سپرده ها  سرمايه از دااندگان حساب

تواند ناشي از سقوط يک يا چند مؤسسه دا  کل اقتصاد، که ميکااا به اختالل دا مساعد  مالي 

يال  نظرااتي  هرا، تسره   دا برخري از حروزه  . باشد، ممانعت به عمل خواهرد آمرد   بحران زمان

دهنده خردما  مرالي اسرالمي     ااايهپشتيباني از نقدينگي، بر اساس شريعت، برا  مؤسسا  

برا  . فراهم نيست و يا مفاد و شرايط آن به اوشني توسط مقاما  نظااتي تعري  نشرده اسرت  

  عرامال دااند، اين تسهيال  به وسريفه مضراابه، م   که اين ساختااها وجود اين وجود، داجايي

، قررض يرا   (اغفرب صرکوک دولتري   )قبرول   ه کااليي، فروش و بي  متقابرل وثيقره قابرل   مرابح

کره   جاهايياين تسهيال  اا، دا  ديبامقاما  نظااتي . شود ، و غيره تأمين ميبدون بهرههاي وام

                                                 
116- Standing liquidity facility 

  .گيردبهبخشتنزيلاطالقشدهوتسهيالتتأمينوجذبنقدينگيشبانهرادربرمي،درمنطقهيورو
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دهنده خدما  مرالي اسرالمي    ااايهنيست، برا  مؤسسا  موجود منطبق با شريعت  تسهيال 

ناسايي ساختاا مناسب برا  تأمين چنين تسهيالتي هموااه مشکل بوده البته، ش. فراهم نمايند

 . و نيازمند تحقيق و براسي بيشتر است

دهنرده خردما     ااايره تسهيال  پشتيباني نقدينگي منطبق با شريعت به مؤسسا   ااايهبرا    .593

چه مالي اسالمي، الزم است که مقاما  نظااتي شفافيت بيشتر  برا  نقش خود دا اين مهم، 

کفي، بهتر اسرت کره    طوا به. ، قائل شوندبازاادا  بحراندا شرايط عاد  و چه دا صوا  بروز 

کننده اين تسهيال  بوده  دهنده نهايي دا اختياا مقام نظااتي تأمين دسترسي به تسهيال  وام

از جرذابيت ايرن تسرهيال      تعمرداً گردد که  ااايهو وجوه و مناب  مواد نياز بر اساس شروطي 

متراطرا   دا ايرن صروا     طفبانه جفوگير  نمايد؛ ها  فرصت وسيفه از استفاده کاسته و بدين

گيرند کره ايرن    بنابراين بسياا  از مقاما  نظااتي تصميم مي. اخالقي نيز کاهش خواهد يافت

بررا    "مسفمحق "ترتيب اين تسهيال  جنبه  نموده و بدين ااايه  حمايت اا به صوا  مواد

با اين وجود، به منظوا برقراا  تعادل، مقاما  نظااتي بايد . مؤسسه مواد نظر اا نداشته باشد

تر عمل کنند؛ به عنوان مثال، نوع وثيقه منطبرق برا    نقدينگي، شفاف بحراندا مقابفه با موقعيت 

قبرول   قابرل شريعت اا که جنبه اهن و گرو خواهد داشت، حدود مربوط به انواع متتف  وثرايق  

قابرل  . پذير تأمين مالي اا به داستي تعري  نمايند ها  امکان شريعت، و دواهاحکام  منطبق با

پشتيباني نقدينگي از ناحيه مقاما   ااايهشريعت و احکام دسترس بودن بيمه سپرده منطبق با 

بت بره  بر مسئوليت مقاما  نظرااتي نسر   ،دهنده نهايي يا دا اشکال ديگر نظااتي دا قالب وام

ضعي  برا  مديريت  چهااچوباتتاذ يا مقابفه با کاهش استاندااد مديريت ايسک نقدينگي و 

 . افزايد دهنده خدما  مالي اسالمي، مي ااايهايسک نقدينگي توسط مؤسسا  

دهنده نهايي منطبق برا   وامبه عنوان يک جنبه بسياا مرتبط با تسهيال  نقدينگي نظااتي، چه   .501

قبرول و منطبرق برا     قابرل   وثيقره  قابفيت دسترسي، بازاادا شرايط عاد   شريعت و چهاحکام 

هرايي کره مؤسسرا      دا حقيقت دا بسرياا  از حروزه  . شريعت برا  اخذ اين پشتيباني است

شرريعت يرا   احکرام  دهنده خدما  مالي اسالمي دا آن فعال هستند، ابزااها  منطبق برا   ااايه

اصرالً وجرود   که  انو يا  بسياا کم بوده   نظااتي يا ها يا مقاما شده توسط دولت صکوک منتشر

شريعت يا صکوک جديرد و  احکام اگرچه دا بسياا  از موااد، انتشاا ابزااها  منطبق با . ندااد
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يا گسترش دامنه و حجم موجود اين اوااق خااج از حيطه مسئوليت مقاما  نظااتي اسرت، برا   

قبرول بررا  ترأمين پشرتيباني نقردينگي       ابرل توانند گستره وثرايق ق  اين حال اين مقاما  مي

ايرن اقرداما  شرامل پرذيرش     . دهنده خدما  مالي اسالمي اا وسعت بتشند ااايهمؤسسا  

هرا  بترش دولتري،     شريعت يا صکوک منتشرشده توسط شررکت احکام ابزااها  منطبق با 

مثل بانرک توسرعه اسرالمي، يرا ديگرر          ، مؤسسا  چندمنظواهفيماشتاص حقوقي اصفي 

 .استها  مرکز   و بانک    ها ولتد

گذاا  اسالمي و ديگر مؤسسرا  ترأمين مرالي اسرالمي      ها  سرمايه دا بسياا  موااد، بانک  .505

گرذاا ، شايسرته    ها  خرد و وجروه و منراب  سررمايه    تتصصي، به دليل عدم پذيرش سپرده

داخواست برا  دايافت پشتيباني نقدينگي برر اسراس احکرام شرريعت از مقامرا  نظرااتي       

يافته و دا حرال توسرعه،    به تجربيا  بسياا  از کشواها  توسعهبا اين حال، با توجه . نيستند

انواع متتف  مؤسسا  مالي، به دليل ماهيت دا حال تغيير نظام مالي، بره شرد  بره يکرديگر     

اين وابستگي منجر به ايسک سيستمي باالتر و تغييررا  بيشرتر دا سررايت    . پيوسته هستند

به عالوه، بسياا  . سسه به مؤسسه ديگر استمسائل مربوط به اعتباا و شهر  از يک نوع مؤ

گذاا  اسالمي و ديگر مؤسسا  مالي اسالمي تتصصري بتشري از يرک     ها  سرمايه از بانک

توانرد بره ديگرر اعضرا       گروه هستند، و هر گونه مشکل فرضي يا حقيقي با اين مؤسسا  مي

تسرهيال  پشرتيباني   با توجه به اين نکته، مقاما  نظااتي بايرد گسرترش   . گروه منتقل گردد

نقدينگي خود به چنين مؤسساتي اا، چه دا شرايط عاد  و چه دا زمان بروز بحرران، دا نظرر   

 . داشته باشند

                                                 
117-Multilateral institutions  

.قبولقرارگيردتوانددرفهرستوثايققابلنيزمي(IILM)الملليمديريتنقدينگيدرآينده،صکوکمنتشرهتوسطشرکتاسالميبين-552
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 (کلي)در سطح تلفيقي نظارت بر ريسک نقدينگي  -4-4

 53ادل 

نماينرد،   يمها  اسالمي به عنوان بتشي از يک گروه مالي فعاليت  شرايطي که بانکدا 

 دينما يه ميخود ااا يق بتش اسالمياز طرعمفيا  بانکي اسالمي اا  ،يک بانک سنتيچه  يا چنان

دا سطح گروه يا شرکت اصفي و هم مديريت ايسک نقدينگي اا  چهااچوب ديبامقاما  نظااتي 

اطمينان حاصرل نماينرد    ديبامقاما  نظااتي . اسالمي، به دقت اازيابي نمايندبانک دا سطح هم 

نقردينگي کرافي دا هرر دو     ،يبحرانر که به منظوا تأمين مناب  مالي مواد نياز دا شرايط عاد  و 

مقاما  نظااتي بايد اطمينان حاصل نمايند که ايسک نقدينگي و . االشااه موجود باشد سطح فوق

، به طوا صحيح و بالعکسساير عمفيا  بانکي به ايسک شهر  عمفيا  بانکي اسالمي ت يسرا

  .است و به دقت مد نظر قراا گرفته و به نحو  مناسب کاهش يافته

کننرد   اسالمي تالش مري  تأمين ماليکننده استانداادها     تدوينها سازمانمقاما  نظااتي و  .502

هرا  آن،   المففي، با دا نظرر گررفتن ويژگري    صنعت خدما  مالي اسالمي اا با صنعت مالي بين

دا  برازاا با توجه به افزايش اين انسجام و سرهم او بره افرزايش    . کامل ترکيب نمايند طوا به

هرا دا   بتش مالي اسالمي دا سراسر جهان، صنعت خدما  مالي اسالمي دا بسياا  از حروزه 

نظر مقاما  نظااتي، بهم پيوستگي و ااتباط تنگاتنگ بين  از نقطه. است بازااحال کسب سهم 

کامل مواد تحفيل  طوا به سيستميبا توجه به ايسک  ديبابتش اسالمي بتش متعااف مالي و 

دهنده خدما  مالي  ااايهها  اين ااتباط تنگاتنگ مربوط به مؤسسا   يکي از بتش. قراا گيرد

يافته و بتشي از گرروه برانکي    ها  اسالمي کامالً تکامل عباا  از بانک( 1: يا اسالمي است که

،    ، بانرک عمرده اسرالمي      گذاا  اسالمي ، بانک سرمايه   مياز جمفه بانک تجاا  اسال)

عباا  از عمفيا  اسالمي دا ( 2هستند؛ و يا ( و غيره    اسالميها  تأمين مالي کوچک بانک 

ريت ايسرک نقردينگي،   ينظرر مرد   از نقطه. باشند مي( اسالمي بتشعمفيا  ) سنتييک بانک 

نقردينگي و    ا  مقتضري از امکران تسرر   مقاما  نظااتي بايد با تحفيل موضوع و اتتاذ اقدام

                                                 
119- Islamic commercial bank 

120- Islamic investment bank 

121- Islamic wholesale bank 

122- Islamic microfinance bank 
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ها  دهنده خدما  مالي اسالمي و ديگر گروه ااايهبين مؤسسا       و اعتباا يشهرتاثرپذير  

 . دا حالت اول، و بين عمفيا  اسالمي و منشأ دا حالت دوم بکاهند

مقامرا     دهنده خدما  مالي اسرالمي بتشري از گرروه برانکي اسرت،      ااايهکه مؤسسه  يزمان  .509

ااتي بايد اندازه، اهميت، ماهيت عمفيا ، و سرهم کفري مؤسسره دا گرروه برانکي اا مرواد       نظ

معمول، اگر گروه بانکي هم شامل مؤسسرا  متعرااف مرالي و هرم      طوا به. سنجش قراا دهند

شرريعت، مسرئوليت   احکرام  دابرگيرنده مؤسسا  اسالمي باشد، به دليل مالحظا  مربوط به 

به صوا  غيرمتمرکرز  دهنده خدما  مالي اسالمي  ااايهسسا  مديريت ايسک نقدينگي دا مؤ

هرا  گرروه،    مديره و مديريت ااشد مؤسسه، دا محدوده ااهبرد و سياست هيأ شده و  انجام

متشرکل  صرفاً از طرف ديگر، اگر گروه بانکي . مسئول مديريت نقدينگي آن قفمداد خواهند شد

دا سرطح گرروه    ممکن اسرت نقدينگي  از مؤسسا  اسالمي باشد، مسئوليت مديريت ايسک

مقاما  نظااتي بايد توجه کامرل بره ايرن    . باشدکه به صوا  غيرمتمرکز  اينيا  بوده ومتمرکز 

اا دا اازيابي و مراقبت خود دخيل نمايند، همچنين بايرد ااهبررد و    ها آنها مبذول داشته و  الگو

منظوا جفب  ها به دهنده خدما  مالي اسالمي دا اتکا بر ديگر گروه ااايهها  مؤسسا   سياست

 بحرانري شريعت اا، هم دا شرايط عاد  و هم دا شررايط  احکام حمايت از نقدينگي منطبق با 

اين مقاما  بايد، بر اساس آماا و اطالعا  عدد  قبفري و سراير   . ، مواد آزمون قراا دهندبازاا

ها اا، دا صوا  نياز، مواد اازيابي قرراا   باني از ناحيه ديگر گروهشواهد، ميزان اعتباا اين پشتي

هرا، و   آنان بايد امکان سرايت مسائل مربوط به شهر  و اعتباا دا مؤسسه به ديگر گروه. دهند

يا بالعکس، دا صوا  بروز مشکال  نقردينگي اا، تحفيرل نمروده و بررا  کراهش آن اتتراذ       

ي کره ديگرر   زمانين مقاما  بايد توجه داشته باشند که دا ا. اقداما  مناسب اا پيشنهاد دهند

ها  خرود مواجره    بازپرداخت بدهيناتواني دا ها  شديد دا حوزه نقدينگي و  ها با نگراني گروه

حاصل از شکسرت ديگرر       دهنده خدما  مالي اسالمي از اثر دومينو  ااايههستند، مؤسسه 

ها   داا شده و نااطميناني کنندگان مناب  خدشه نترتيب اعتماد تأمي ها صدمه ديده و بدين گروه

 .اقتصاد  بروز خواهد کرد

                                                 
123- Reputational contagion 

124- Domino effect 
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دهنده خردما  مرالي اسرالمي متتفر  اا، دا      ااايهها  مؤسسا   مقاما  نظااتي بايد ويژگي  .500

ها  تجراا    دا مواد بانک. کامل دا نظر بگيرند طوا بهي که بتشي از گروه بانکي هستند، زمان

ها  جراا  بردون    معموالً ثابت است زيرا به حساب ها آنافته، پايه مناب  ي اسالمي کامالً تکامل

از طررف  . دسترسي داانرد نشده سود محدود  شريک داگذاا   ها  سرمايه و حساب    سود

هرا و   اسرالمي بره سرپرده    يفروشر  هرا  عمرده   بانک/ گذاا  اسالمي ها  سرمايه ديگر، بانک

ااند و بنابراين برا  تأمين مالي به شد  بره  گذاا  مشتريان دسترسي ند ها  سرمايه حساب

مناب ، عمردتاً از سراختااها     ايجادها، برا   بسياا  از اين بانک.    متکي هستند بازاامناب  

ها معمروالً بررا     به طريق مشابه، اين بانک. کنند استفاده ميمعامال  مرابحه کااليي و وکالت 

 شرريعت، احکام دهنده نهايي منطبق با  قالب وامجفب پشتيباني نقدينگي از مقاما  نظااتي دا 

 زمران بنابراين دا . شايستگي ندااند بازاا بحرانيشرايط  زماندا چنين  دا شرايط عاد  و هم

هرا   ها ممکن است به شد  بر جفب پشتيباني ديگرر گرروه   بروز اختالل دا نقدينگي، اين بانک

 زمران دا  هرا  آنتيباني قابل دسترس برا  ترين پش تواند به مهم ها مي تکيه کنند و اين حمايت

عدم ها  مهم اين ااتباط تنگاتنگ اا سنجيده و  مقاما  نظااتي بايد ويژگي. بدل گردد بحران

 زمران ها دا  از ناحيه ديگر گروهاا  ها آنپشتيباني نقدينگي دا سطح دسترسي سري  به امکان 

ها  ممکن دا  اين مقاما  بايد به محدوديت. و افزايش تقاضا اازيابي کنند  کاهش مناب  نقد

هرا  تسرويه يرا     الزاما  حقوقي، قانوني، و نظام)ها به داليل خااجي  انتقال نقدينگي بين گروه

هرا و حردود برروز ايسرک دا      ها، سياست محدوديت)و داليل داخفي ( شريعتاحکام انطباق با 

 .باشندتوجه داشته ( داخل گروه

اسرالمي دا همران     بترش خدما  و محصوال  اسالمي اا از طريق  سنتيکه يک بانک  يزمان  .501

طبيعري برا کااکنران شراغل دا      طوا بهکند، مسئوليت مديريت ايسک نقدينگي  مي ااايهحوزه 

. و همچنين برخي از ديگر کااکنان شاغل دا بتش عمفيا  اسرالمي اسرت    سطح دفتر مرکز

هرا  مرديريت    اطمينان حاصل نمايند که ااهبرد و سياسرت  مسألهد از اين مقاما  نظااتي باي

کرل، برا نگراه بره      طروا  بهدهنده خدما  مالي اسالمي، دا سطح بانکي  ااايهايسک مؤسسا  

                                                 
125- Unremunerated current account 

  .منبعاصليتأمينمنابعبراياينمؤسساتحقوقصاحبانسهامآناست -126
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گذاا  دا سبد مالي عمفيا  اسالمي تردوين   ماهيت خاص تأمين مناب ، تأمين مالي، و سرمايه

قدينگي اا هم دا سطح مديريت و هرم دا سرطح عمفيرا     اين مقاما  بايد وضعيت ن. اند شده

. برخوادااند زماناسالمي تحفيل نموده و اطمينان حاصل کنند که هر دو از نقدينگي کافي دا هر 

دا حروزه ديگرر    ( سرنتي بانک دا )اسالمي  بتشدهنده عمفيا   ااايهکه بانک اصفي  داجايي

مسرئوليت مرديريت ايسرک نقردينگي برا      ، مؤسسهواق  شده است، بسته به اندازه و ماهيت 

دا حالرت اول، مسرئوليت   . شرود  سالمي واگرذاا مري  بوده و يا به بتش ا  ه مرکزکااکنان اداا

دا هر يک از اين . است    مقصد؛ و دا حالت دوم، با ناظر کشوا    مبدأاازيابي با ناظر کشوا 

اسرالمي، بايرد    بتشو  دو حالت، دا صوا  وجود مان  بر سر ااه انتقال وجوه بين بانک اصفي

 . دقت اتتاذ گردد اقدام مقتضي به

 منطبرق برا   ياسالمي، يک خط ترأمين وجروه اختصاصر    بتشمعمول، دا مواد عمفيا   طوا به  .501

نقدينگي، چره    به منظوا برآواده نمودن کاستي بتش سرپرستيشريعت از ناحيه خزانه احکام 

ايرن مجموعره از اصرول    . خواهد داشرت وجود ، بحراني بازاادا شرايط عاد  و چه دا شرايط 

گونره الزامري    ها که مقاما  نظااتي هيچ توجه دااد که دا بسياا  از حوزه مسألهااهنما به اين 

انرد، برخري مؤسسرا      بانرک قائرل نشرده    سرنتي برا  تفکيک وجوه بين عمفيا  اسرالمي و  

ايرن الزامرا  اا   مديريت ايسک نقردينگي خرود،    انيجردهنده خدما  مالي اسالمي، دا  ااايه

ها  اسالمي تردوين   بتشها، الزاماتي برا   دا برخي حوزه. دهند کامل مد نظر قراا نمي طوا به

ها دا مواد عدم  جداگانه برقراا مانده و ديگر محدوديت طوا بهقانوني نقدينگي  الزاما شده تا 

يرد الزامرا  اا هرم    دا اين موااد، مقاما  نظرااتي با . ها دا سراسيد و غيره اعمال شود تطابق

 . مواد سنجش قراا دهند مشترک طوا بهجداگانه و هم 

 اطالعات درباره نقدينگي و اقدامات ادالحي يگردآور -4-1

 02ادل 

سرک  يها  ايسک نقدينگي و چهااچوب ا د به منظوا اازيابي ويژگييمقاما  نظااتي با

دهنده خدما  مالي اسالمي دا حوزه عمفيراتي خرود،    هياتتاذ شده توسط مؤسسا  ااا ينگينقد

                                                 
127- Home supervisor  

128- Host supervisor  
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چه مقامرا  نظرااتي از    چنان. ه اطالعا  کمي و کيفي دقيق و به موق  مفزم نماينديها اا به ااا آن

گونه ضع  يا کمبود عمده دا وضعيت نقردينگي يرا چهرااچوب مرديريت ايسرک نقردينگي        هر

ها اا به اتتاذ به موق  اقرداما    د آنيند، بادهنده خدما  مالي اسالمي مطف  گرد هيمؤسسا  ااا

مقامرا   . نرد ياصالحي به منظوا مرتف  نمودن مشکال  و مسايل تشتيص داده شده مفرزم نما 

مناسب   ندهايها و فرا هياا خود به همراه اويمتتف  دا اخت  نظااتي مکففند با استفاده از ابزااها

دهنرده خردما  مرالي اسرالمي      هير سسا  ااامناسب توسط مؤ يمؤثر، از اعمال اقداما  اصالح

 .ندياطمينان حاصل نما

اطالعرا  کمري و    ااايره دهنده خدما  مالي اسالمي اا به  ااايهمقاما  نظااتي بايد مؤسسا   .502

دهرد سرطح ايسرک نقردينگي مؤسسره اا       اجازه مي ها آنکيفي مفزم نمايند؛ اطالعاتي که به 

مديريت ايسک نقدينگي  چهااچوبفيل نموده، و گير  کرده، وضعيت نقدينگي آن اا تح اندازه

الزامرا    مروااد مردنظر اا بره عنروان     نراظران بايرد حرداقل   . آن اا مواد اازيابي قرراا دهنرد  

هرا    نظيرر بانرک  )دهنده خدما  مالي اسالمي  ااايهمتتف  مؤسسا   انواعبرا  ، دهي گزااش

هرا  تابعره يرا      اسالمي، و شررکت گذاا   ها  سرمايه يافته، بانک تجاا  اسالمي کامالً تکامل

دهري بايرد حراو  تعرااي  شرفاف بروده و        اين نوع گزااش. تهيه نمايند( ها  اسالمي بتش

دهنده خدما  مالي اسرالمي اا بره    ااايها  مؤسسا   ها  محصوال  و ساختاا ترازنامه ويژگي

کره ايرن مؤسسرا  مجراز بره       يشرريعت و صرکوک  احکرام  انضمام نوع ابزااها  منطبق برا  

بره آن اشرااه شرد،     191که دا بند  همان گونه. دا نظر بگيرداا هستند ها آنگذاا  دا  سرمايه

اجازه اسرتفاده   ها آنو مقاما  نظااتي به )مؤسسا  بزاگي که پيچيدگي عمفياتي بااليي دااند 

 ،شرده خرود   پيش تعرير   از شکلتوانند اطالعا  اا دا  مي( اند داخفي اا داده ها  چهااچوباز 

 .  نمايند ااايه

سک نقدينگي که دا اختياا مؤسسره  يدهي، يکي از ابزااها  مهم نظاا  بر ا عالوه بر گزااش  .502

. شرود  ااايه ميعموم مردم  بهدهنده خدما  مالي اسالمي قراا دااد اطالعاتي است که دا  ااايه

هرا  سرهام و صرکوک، انتشراا     زااباتوانند بر اطالعا  مربوط به وضعيت  مقاما  نظااتي مي

هرا   بازااشرريعت، و  احکرام  ها  سواپ منطبق برا  بازااها  ااز، از جمفه بازااصکوک جديد، 

اين مقاما  همچنين بايد با استفاده از مناب  متنوع، اطالعا  مترتص بره   . کااليي نظاا  کنند
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پرول اسرالمي برا    هرا   بازااشرده دا   هر مؤسسه اا اعم از قيمت سهام آن، نرخ سود پرداخت

به ترأمين منراب  بررا  مؤسسره و غيرره       بازاا فعاالنسراسيدها  متتف ، اعتماد کفي ديگر 

هرا  مرواد اسرتفاده     بايد برا  تحفيل اين اطالعا  از اوشنظااتي مقاما  . آوا  نمايند جم 

 . نمايندکاا استفاده  و  کسب ها  مدل اندازه و از نظر مشابه و همتامؤسسا  

وکاا و ايسرک مررتبط برا      دهي ناظران بايد مطابق با ماهيت کسب و پوشش گزااش فراواني  .503

گذاا  اسالمي محدود اسرت و يرا    ها  سرمايه برا  مثال، مجوز برخي از بانک. مؤسسه باشد

انجرام   اشرتاص ثالر   ها  خود اا از طرف  ا  است که فعاليت گونه به ها آنوکاا  کسب الگو 

اسالمي کره دا آن   بتشدا صوا  وجود يک بانک تابعه اسالمي يا به همين ترتيب، . دهند مي

دهي واحرد عمفيرا     متمرکز است، الزاما  گزااش شرکت اصفيمديريت ايسک نقدينگي دا 

 بحرران مقاما  نظرااتي بايرد دا شررايط برروز     . اسالمي بايد از شد  کمتر  برخواداا باشد

. دهي معمول اا دا نظر داشته باشند نقدينگي، دا صوا  لزوم، افزايش فراواني يا عمق گزااش

دهنرده خردما  مرالي اسرالمي      ااايره از مؤسسرا    بحراني،دا وضعيت ممکن است همچنين 

به آنران   مواد مطالبه مقاما  نظراتي نبوده است ااا  اا که پيش از اين  بتواهند اطالعا  تازه

 . ندنماي ااايه

شده، مشکال  بالقوه نقدينگي  آوا  ها  جم  مقاما  نظااتي بايد بر اساس اطالعا  و تحفيل  .511

شده دا يک مؤسسه يا گروهري   مشکال  شناسايي. دا يک يا چند مؤسسه اا شناسايي نمايند

و کرامالً   سيسرتمي خدما  مالي اسالمي بايرد دا سرطح     ااايهاز مؤسسا  و يا دا کل صنعت 

شرود، مقامرا     ي که يک مشکل برالقوه شناسرايي مري   زمان. واد اازيابي قراا گيردمحتاطانه م

هرا  آتري اا    دا برابر شوک( يا يک گروه از مؤسسا )نظااتي بايد انعطاف و مقاومت مؤسسه 

اين اقداما  اصالحي بايد با سرطح ايسرک   . ترين اقدام اا انجام دهند اازيابي کرده و مناسب

 ااايره ه مطابق بوده و اندازه و اهميت مؤسسره از نظرر کرل صرنعت     شد داده   تشتيص بالقوه

بررا  شرروع،   . کفي اا دا نظر داشته باشرد  طوا بهخدما  مالي اسالمي و همچنين نظام مالي 

خواهند که حاکميت داخفي خود برر ايسرک نقردينگي اا بهبرود      مقاما  نظااتي از مؤسسه مي

هرا    پذير  دا باشند فضا  او به تغيير و آسيبداخفي قا کنترل ها  که سيستم  طوا بهبتشد 

دهي بره مرديريت ااشرد و     ها  داخفي و گزااش ها و اويه اا شناسايي کرده و دا سياست بازاا



 5931هايمديريتکلمقررات،مجوزهايبانکيومبارزهباپولشوييسالبخشنامه

 

931 

دهنرده خردما  مرالي     ااايهمقاما  نظااتي از مؤسسه . هايي به وجود آواند مديره تعديل هيأ 

هرا    دواه)  سراسيد ها  طي نفي دا اسالمي انتظاا دااند هر گونه شکاف اساسي مثبت يا م

حاد بسرياا دا وضرعيت  . متتف  اا کاهش داده و يا سپر نقدينگي خود اا افزايش دهرد  (زماني

ها  تأمين مالي مؤسسه اا محدود نموده و يا از آن  توانند فعاليت نقدينگي، مقاما  نظااتي مي

قاما  نظااتي تشرتيص دهنرد   اگر م. ها  خود اا متوق  کند گذاا  بتواهند که برخي سرمايه

که وضعيت نقدينگي مؤسسه از وضعيت سرمايه او به زوال آن تأثير منفي گرفتره و شرايعاتي   

تواننرد از   به ااه افتاده است، مي ناتواني دا پرداخت مؤسسهدابااه ثبا  مؤسسه و  بازاانيز دا 

کره نقردينگي، بره     يبه طريق مشابه، داجاي. مؤسسه بتواهند که سرمايه خود اا افزايش دهد

و  بحرانها  ديگر، تحت  مسائل مربوط به شهر  و اعتباا ناشي از مشکال  گروه  دليل تسر

توانند از مؤسسه بتواهند ميزان و تأثيرگذاا  ااتباط خرود برا    فشاا است، مقاما  نظااتي مي

 . متتف  اا افزايش دهد نفعانيذ

بره سررعت مرواد     ديبادما  مالي اسالمي دهنده خ ااايهنقدينگي دا مؤسسه  بحرانموقعيت   .515

و ااتبراط نزديرک برين مقامرا  نظرااتي،       عامرل منظروا بايرد ت   اسيدگي قراا گيررد و بردين  

مقامرا  نظرااتي   .   مفي مرتبط برقراا باشدها سازمانها  ماليه و دااايي، و ديگر  خانه وزاا 

برخرواداا بروده و    سيستميويژه بر مشکال  نقدينگي دا مؤسساتي که از اهميت  طوا بهبايد 

مشتر  وسي  دااند متمرکز شده و اطمينان حاصل نمايند که مشکال   نوعبزاگ و  بازااسهم 

به عالوه مقاما  نظااتي بايد . دانگ مواد توجه الزم قراا خواهد گرفت يدا چنين مؤسساتي ب

ما  اصرالحي  برنامه پيگير  مناسبي اا برا  آن دسته از مؤسسا  که مفرزم بره اتتراذ اقردا    

اين مقاما  بايد سطح بازاسي اا ااتقا داده و اگرر مؤسسره نتوانسرت    . هستند دا نظر بگيرند

ها  داخفي و مديريت ايسک نقدينگي اا دا  کنترلمشکال  نقدينگي خود اا برطرف نموده و يا 

عت دا پريش  سر ي مشتصي بهبود بتشد، از آن بتواهند که اقداما  اصالحي اا بهزمانقالب 

 .يردگ
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 ريسک نقدينگي مرزي برونو نظارت  ميهمان -ميزباننظارت کشور  -4-1

 05ادل 

 خرود خدما  مالي اسرالمي دا خرااج از سررزمين اصرفي      دهنده هياااچه مؤسسه  چنان

گر يد برا همرد  ير زبران با يميهمران و م   کشواها ها  مالي داشته باشد، مقاما  نظااتي فعاليت

مرديريت ايسرک نقردينگي     چهااچوبو   نقدينگي (يقيتفف) يکف اازيابيکرده و جهت   همکاا

مقامرا    .توافق به عمرل آوانرد  گر دا ااتباط بوده و يا  مربوط با همدتوسط مؤسس اتتاذ شده

هرا بتواننرد    باشند کره بره کمرک آن    ييها شاخص  دااا ديباها  دوجانبه  نظااتي ضمن فعاليت

حاصرل از  ي بحرانر هرا    موقعيرت از  يناش ينگيدبرابر مشکال  نقها  مالي خود اا دا  سيستم

که خطوط تجراا  متتفر     يداخفمقاما  نظااتي . فظت کنندمحاا بازاا يط خاص مؤسسه يشرا

و  ينگيت نقديخصوص وضعدا  ديبانمايند  خدما  مالي اسالمي اا پايش مي دهنده هيااامؤسسه 

اا انجام داده و اطالعا  مربوط اا به اشرتراک   يهماهنگسطوح ايسک اين مؤسسا ، اقداما  

 .بگذااند

دهنرده    ااايره اسالمي، بسياا  از مؤسسا   تأمين مالي افزايشو  اشد قابفيت قبولهمگام با   .512

ا  فراترر از مرزهرا  کشروا خرود توسرعه       خدما  مالي اسالمي عمفکرد خود اا به محردوده 

ا  متمرکز دا طرول   نقدينگي خود اا به شيوه برخي از مؤسسا  بزاگ نيازها  اوزانه. دهند مي

ل نقردينگي  انداز اختال ا  متقابل فرامرز ، چشمه وابستگي. کنند ها  متتف  مديريت مي حوزه

با دا نظرر  . کند ها  مالي متتف  تأثيرگذاا باشد، تقويت ميبازااها و  تواند بر سيستم اا که مي

ها  خود  عمفيا  فرامرز  دااند بايد فعاليتداشتن اين عوامل، مقاما  نظااتي مؤسساتي که 

ها  ايسک نقدينگي اين مؤسسا  و افزايش تبادل اطالعا  دا  منظوا داک بهتر شاخص اا به

توسرط  منظم  طوا بهدهنده خدما  مالي اسالمي  ااايهمؤسسه . هماهنگ نمايند بحرانموقعيت 

دا سرطح شتصريت    ا مقصرد کشرو توسط مقام ناظر دا سطح تففيقي و  کشوا مبدأمقام ناظر 

بسياا   پايشو  يها  نظاات بين اين دو مقام نظااتي نيز حوزه. شود مينظاا  حقوقي مستقل 

هرا  ديگرر  نيرز     ناهماهنگي. پوشاني داشته باشند هموجود دااند که ممکن است با يکديگر 

ها  نظااتي وجود داشته باشد؛ ناهماهنگي از نظر نروع و فراوانري    چهااچوبممکن است بين 
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قبرول برودن ابزااهرا      ها  کمي و کيفري، و قابرل   دهي دابااه نقدينگي، تمرکز بر جنبه گزااش

با اين . باشند مقصد از موااد ميو  مبدأشريعت از نظر مقاما  نظااتي احکام صکوک منطبق با 

برا   هرا  آنداک مناسب افتااها  نظااتي دو طرف و ااتباط منظم  تواند با ها مي حال، اين تفاو 

دهنده خردما  مرالي اسرالمي بايرد مقامرا        ااايهبه عالوه، مؤسسا  . يکديگر برطرف گردد

ها  متفراو  آگراه    ها  خود دا حوزه نظااتي خود اا از چگونگي از بين بردن اختالف بين اوش

 . نمايند

توانند انواع و ميزان متتفر  اطالعرا  اا،    مي (مقصد)ميهمان و ( مبدأ) ميزبانمقاما  نظااتي   .519

اازيابي .    ها  مفي مرتبط مبادله نمايند بسته به ماهيت اطالعا  و شرايط نقدينگي، دا حوزه

طروا يکپااچره، و برر     طوا معمول توسط مقام نظااتي مبدأ به کفي وضعيت نقدينگي مؤسسه به

دا يرک سراختاا   . آيرد  شود، بره اجررا دامري    ااايه مي  وطوا منظم به  اساس اطالعاتي که به

عمرده برر عهرده     غيرمتمرکز مديريت ايسک نقدينگي دا مؤسسه، مقام نظااتي مقصد نقشي

همچنان مهم  مبدأاز ناحيه مقام نظااتي ( تففيقي)خواهد داشت؛ با اين حال، اطالعا  يکپااچه 

دا يرک گرروه، ااهبررد نظراا  برر      دا ساختاا مديريت ايسک نقدينگي متمرکرز  . خواهد بود

اين امر برا  مقابفه با . باشد مقصدو  مبدأها  مرتبط بايد مواد توافق هر دو مقام نظااتي  گروه

 محردوديت شرديد  و  بحرران  زمران بره خصروص دا   ( افتاده نقدينگي به دام)    تفه نقدينگي

گرردد کره    تنظيم مييم اطالعا  با توجه به اين موضوع هاصول تس. اود کاا ميه ب    نقدينگي

اوز بوده و محرمانره برودن    هنگام و به بايد به مقصدو  مبدأااتباط و تبادل اطالعا  بين ناظران 

 . شده نيز حفظ گردد اطالعا  تبادل

بره مقرام   فرعري  دهنده خدما  مرالي اسرالمي    ااايهها  کمي و کيفي توسط مؤسسه  گزااش .510

صوا  ساالنه، و يا بر اساس توافق بين  تواند به ا  از آن مي شده و خالصه ااايه مقصدنظااتي 

هرا  اصرفي    يافتره . قراا گيررد  مبدأتر، دا اختياا مقام نظااتي  ي کوتاهزماندو مقام، دا فواصل 

تواند پرس از انجرام بازاسري بره      مي مقصدها  حضوا  يا ويژه توسط مقام نظااتي  بازاسي

                                                 
هايمختلـف،تحـوالتتـازهوبينگروههاينظارتي،مسائلووابستگيتواندشاملدغدغهاينتبادلاطالعاتهمچنينمي-523

  .وغيرهباشدهايمختلفهمکاريمسائلنوظهور،حوزه
130-Trapped liquidity 

131- Liquidity ring-fencing 
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 مبدأدا حوزه  سطح بازاادا  گستردهنقدينگي  بحراناين حال، دا مواد  با. اطالع ديگران برسد

محفري  و يا دا صوا  وجود مشکال  نقدينگي متتص بره يرک مؤسسره، دا سرطح      مقصديا 

، مقاما  نظااتي بايد به سرعت و با ااتباط بيشتر وااد عمل شرده و  شرکت اصفيو يا  (داخفي)

 .ا  مؤسسه اا خنثي نماينده هرگونه مشکل دا توان بازپرداخت بدهي

 از قبيرل دهنرده خردما  مرالي اسرالمي انرواع متتفر  خردما          ااايره بسياا  از مؤسسا    .511

ممکرن  مديريت مناب  هستند و بنرابراين   مرتبط با که شده گذاا  محدود ها  سرمايه حساب

 اسرت  کنند که ممکرن   مي ااايهاا  شونداوااق بهاداا تنظيم  بازااتوسط مقاما  نظااتي  است

هرا    برخري از ايرن مؤسسرا  طررح     .باشرد  کشروا مرزها  نظااتي واقر  دا يرک   فراتر از 

توانرد توسرط برخري از     دهند که مي مي ااايهگذاا  اسالمي جمعي يا عمفيا  تکافل اا  سرمايه

هرا    برخري از بانرک  . مواد نظاا  قراا گيررد  کشوا  نظااتي ديگر واق  دا همان ها سازمان

ها  تابعه خود  گذاا  اسالمي به عنوان بانک ها  سرمايه بانک  دااايافته  املاسالمي کامالً تک

مواد نظاا  قراا   گريد طوا بهها توسط مقاما  نظااتي  که اين فعاليت ييکشواهادا . هستند

دا مؤسسره  يرا  دا سطح شرکت اصفي گيرند، مشکال  مربوط به مديريت ايسک نقدينگي  مي

ممکن است اگر به داستي توسط مقاما  مربوطه مواد هماهنگي و نظاا  قراا نگيرند مربوطه 

بايد ايسک کل، ش شرکت مادا است يپامسئول که مقام نظااتي . شوندبه سمت ديگر منتقل 

 . قراا دهد يابياازمواد  يقيدا سطح تففاز جمفه ايسک نقدينگي اا 

، برا  افرزايش       مالي اسالمي آمده استهمان گونه که دا دستواالعمل پنجم هيأ  خدما  .511

دهنرده خردما  مرالي     متتف  يک مؤسسه ااايه  هماهنگي بين مقاما  نظااتي که بر نهادها

اين اقداما ، که ترا  . توان اقداما  متنوعي اا انجام داد اسالمي دا يک کشوا نظاا  دااند، مي

د، شامل گفتگوهرا  مکررا،   مبدأ و مقصد قابفيت گسترش داا  سطح مقاما  نظااتي کشواها

هرا و   منظروا تعيرين نقرش    هرا  تفراهم بره    ها  دو يا چندجانبه بر سرر يادداشرت   نامه توافق

مقامرا   . ها  مربوطه دا شرايط عاد  و انتظااا  دا زمان بحرران اسرت   ها  گروه مسئوليت

"نقطره مرکرز  ااتبراط   "توانند يرک   نظااتي همچنين مي
بره وجرود بياوانرد کره شرامل          

                                                 
 15و11بندهاي-592

133- Central point of contact  
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آوا  اطالعا  مربوط به مؤسسه تحت  مقام نظااتي مسئول دا جم  يا  از افراد اسم عهمجمو

ها     به عالوه ااه. م اطالعا  با ديگر مقاما  نظااتي دا صوا  لزوم استيها و تسه نظاا  آن

، ويديو کنفرانس، و جفسا     گفتگو  کنفرانسي از قبيل شفاهي تر، ااتباطا  ااتباطي اسمي

، الزم اسرت  وجرود با اين . تواند دا شرايط خاص وسيفه ااتباطي مناسبي باشد نيز مي  حضوا

. يم اطالعا ، چه کتبي و چه شفاهي، انعطاف به خرج دهنرد هسنحوه تمقاما  نظااتي دا مواد 

دهنده خدما  مرالي اسرالمي،    ااايهبه عالوه، مقاما  نظااتي، بسته به اندازه و اهميت مؤسسه 

يم اطالعا  اا مرواد بحر  و براسري قرراا     هها  ممکن برا  ااتباط و تس زينهبايد بهترين گ

 .دهند

 

 دهنده خدمات مالي اسالمي ريزي احتياطي ناظران براي مؤسسات ارايه برنامه -4-7

 00ادل 

نقردينگي دا   بحرران ا  جهت تشرتيص و اويرااويي برا     از برنامه ديبامقاما  نظااتي 

دا  يبترش مرال    کالن برااحتياطي  از چهااچوب يبتشخدما  مالي اسالمي به عنوان  بتش

ي الزامي است تا مقاما  نظااتي با استفاده چهااچوبدا چنين . نقدينگي برخواداا باشندخصوص 

مناب  دا معرض ايسک ترازنامه که توسط مؤسسره ااايره    ،دا سطح کالن بحرانها   از آزمون

عوامرل کرالن اقتصراد ، جغرافيرايي و      به همراهشده است اا جاد يااسالمي کننده خدما  مالي 

  .سياسي مدنظر قراا دهند

منظوا تقويت نظاا  احتياطي کالن و تضمين سالمت و ثبا  نظام مرالي، مقامرا  نظرااتي     به .512

نقدينگي دا يرک مؤسسره خراص و يرا دا      ت بحرانيت وضعيريمدبايد برنامه احتياطي برا  

دا ايرن  نيرز  خدما  مالي اسرالمي اا   ااايهبايد بتش  طوا همين .داشته باشند اکل بازاسطح 

نقردينگي دا   بحرران برنامه احتيراطي بررا  مقابفره برا     قبالً تي که نظاا مقام. برنامه بگنجانند

دهنرده   ااايره هرا، مؤسسرا     بانکي خود داشته ليکن به دليل برخي محردوديت / ها  ماليبازاا

                                                 
134- Conference call  
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ايرز    دا اين برنامهاا نيز مؤسسه آن  اند، بايد دا برنامه خود نگنجانده خدما  مالي اسالمي اا

 .دا نظر داشته باشند

خردما    هيرأ   19همانطوا که دا تعداد  از اصول مربوط به مقاما  نظااتي دا دستواالعمل   .512

دا  بحرران  آزمونمطرح شد، مقاما  نظااتي بايد  (اصول ااهنما  آزمون بحران)مالي اسالمي 

ها  مؤسسا  مالي، از جمفه مؤسسا   کالن اا با دا نظر داشتن بروز ايسک دا ترازنامهسطح 

دهنده خدما  مالي اسالمي، و ديگر عوامل اقتصاد ، جغرافيايي و سياسي مربوط که برا   ااايه

بايرد مبنرا     بحرران  آزمرون نترايج  . تدوين سناايوها  مناسب الزم است، به انجام اسرانند 

با اين حال مقاما  نظااتي . باشد کل کشوانقدينگي بتش مالي دا سطح  احتياطي چهااچوب

منطرق  شده و  داده ها  پوشش اا که متناسب با ايسک بحران آزموني و فراواني زمانبايد افق 

  ن امکان اا برايانظااتي همچنين بايد  بحران آزمونبرنامه . است تعيين نمايند آزموناجرا  

مقتضري و   زمران اا دا   يو سرر مواد   بحرانها   آزمون که بتواند جاد کنديامقاما  نظااتي 

 ن،يمعها   نظمي مالي به انجام اسانده و مشتص نمايند که آيا شوک پيش از بروز هر گونه بي

دا ( دهنده خدما  مالي اسرالمي  ااايهاز جمفه مؤسسا  )اا دا کل نظام مالي   ريگ چشمتغيير 

 . پي خواهد داشت يا خير

برنامره  جراد  يابرا  از عوامل الزم  يکي، به عنوان بحران دا سطح کالن آزموندا حين انجام   .513

. آن اا نيز دا نظر بگيرنرد   ها يدگيچيپاحتياطي نقدينگي دا سطح کالن، مقاما  نظااتي بايد 

 :هستند ها يدگيچيپهايي از اين  موااد ذيل نمونه

 ؛يستميموضوعا  مربوط به ثبا  س يراسبهر مؤسسه برا   خاصها   استفاده از داده( 1

 بين بتش واقعي و بتش مالي؛ عاملمتقابل و ت يوابستگگير   اندازه( 2

شده توسرط مؤسسرا  مرالي، از     جاد ياها   ايسک اکثر  و حداکثرسازتالش برا  ترکيب ( 9

 دهنده خدما  مالي اسالمي؛  ااايهجمفه مؤسسا  

 ها تأثيرگذاا باشد؛ تواند بر ترازنامه ايسک که ميتوجه به همبستگي بين عوامل متتف  ( 2

ها  متنوع، از جمفه  با فعاليت يستميمهم از نظر س  مالي ها سازمانگير  ميزان تأثير  اندازه( 9

 دهنده خدما  مالي اسالمي؛ و ااايهمؤسسا  
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نجر به تواند م دهنده خدما  مالي اسالمي که مي ااايهماهيت فرابتشي بسياا  از مؤسسا  ( 6 

 . ها  متتف  بتش مالي گردد مالي بين قسمتمسائل و  مربوط به تعهدا تسر  مسائل 

 

 نقدينگي  نقش ناظران در توسعه زيرساخت -4-1

 09ادل 

مرديريت ايسرک نقردينگي بره وسريفه       بررا  محيطي مساعد  فراهم نمودنبه منظوا 

همکراا  نزديکري برا سراير      دير بامقاما  نظرااتي   خدما  مالي اسالمي،  دهنده هيا  ااامؤسس

داشته باشرند ترا    (ها  ضمانت سپرده همچون وزاا  اقتصاد و صندوق)مقاما  اسمي يا دولتي 

منطبق برا    ها بيمه سپردهه ياااتوسط دولت و عت يصکوک منطبق با احکام شرانتشاا ابزااها  

  بازااسراز  دير با مقاما  نظااتي همگام با ساير ااکان مرتبط. احکام شريعت اا تسهيل نمايند

ن موضوع بدان يا. ل کننديعت دا کشوا خود اا تسهيمنطبق با احکام شر  ابزااها/ صکوک  برا

هرا   آن يزان نقدشروندگ ير ل شده و مين ابزااها تسهيا  ه برايثانو  جاد بازااهايل است که ايدل

  .دا کنديش پيافزا

ها  آنمقاما  نظااتي بايد توجه داشته باشند که با افزايش اندازه صنعت خدما  مالي اسالمي،  .511

بنابراين، مقاما  نظااتي بايد سرعي  . رنديگ يقراا م  کالن اقتصاد  ها شوکشتر دا معرض يب

  بتش اسرمي يرا دولتري دا آن    ها سازمانکنند با اهرم نمودن اثرگذاا  مؤسسا  با ديگر 

ت يريکاهش موان  موجرود برر سرر ااه مرد      ها برا ن ند که آينان اا حاصل نماياطم نيا ،کشوا

ن ير بره ا اين مجموعه از اصول ااهنما . اند فه خود اا انجام دادهياثربتش، وظ ينگيسک نقديا

حمايتي برا  محقرق نمرودن     ربنايزنقش اصفي مقاما  نظااتي تأمين موضوع آگاه است که 

که دا بتش دوم اين مجموعه عنوان شد، مقامرا    گونه همان، جودوهدف فوق نيست؛ با اين 

حمايت از مؤسسا    برا  مربوطه ها سازمان بيترغنقش بسياا مهمي دا توانند  يمنظااتي 

اين مجموعه، دا بندها  بعد ، برخي از موانر   . داشته باشنددهنده خدما  مالي اسالمي  ااايه

دهنرده خردما  مرالي اسرالمي کره       ااايهمؤسسا   عمده بر سر ااه مديريت ايسک نقدينگي

 .دهد اا توضيح مي ي برطرف گرددتواند با حمايت فعاالنه و ااتباط مقاما  نظاات مي
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شرريعت و صرکوک منتشرشرده توسرط دولرت بره چنردين دليرل         احکام ابزااها  منطبق با   .515

. دهنده خدما  مالي اسالمي مهم دانسرته شرود   ااايهبرا  مؤسسا   اندازهبيش از توانند  ينم

دهنرده خردما  مرالي     ااايره اوااق بهاداا دا مؤسسا  اولين اول آنکه صکوک دولتي به عنوان 

از طرف مقاما  نظرااتي اسرتفاده   ن شده ييتعاسالمي به منظوا حفظ الزاما  قانوني نقدينگي 

ت ير حمابه عنوان وثيقه برا  وانند ت يمهستند که  ياصف  از ابزااهادوم، اين صکوک . شود مي

. گيرنرد  از طرف مقاما  نظااتي مواد استفاده قراا ن مرج  وام دهنده يت آخريحمايا  ينگينقد

 مؤسسهقبول بوده و به   داخفي قابل بازااپول اسالمي، صکوک دولتي دا  بازاا مبادال سوم، دا 

چهراام،  . مديريت نمايرد   ؤثرترکند نقدينگي خود اا به نحو م خدما  مالي اسالمي کمک مي

دهنرده خردما     ااايهگذاا  با ايسک پايين اا برا  مؤسسه  سرمايه شيوهصکوک دولتي يک 

 برازاا ، اساس الزم تجاا   ن الگوهاييتعپنجم، صکوک دولتي با . کند مالي اسالمي فراهم مي

يل، مقاما  نظااتي بايد با وزاا  دااايي و ادااه به همين دال. دهند سرمايه اسالمي اا شکل مي

صکوک با سراسيدها  متتف  و با اسرتفاده از   برنامه منظمها  مفي دولتي برا  انتشاا  بدهي

تواند  اين همکاا  مي. باشند ااتباط داشتهشريعت احکام ساختااها  منطبق با از   ا مجموعه

بنرد    زمان، سراسيدها  ممکن و حجم و نهايي کردن ساختاا صکوککمک دا  ااايهبه شکل 

ها بره دليرل   بازااگير  از  ها شايد به داليفي چون عدم نياز به وام دولت. باشد ن اوااقيا انتشاا

برا اوااق قرضره، تمايرل بره      مقايسره انتشاا صکوک دا  را ب تر ستت ا مازاد مالي و يا الزام

توانرد   صرکوک دولتري مري    بازااکرد که  ها يادآوا  بايد به دولت. انتشاا صکوک نداشته باشند

بسياا  از . سرمايه اسالمي باز  کند بازاا  ها بتشبرا  ساير  ييالگو ااايهنقشي کفيد  دا 

خود اا تنها برا  همين منظوا حفرظ  مرسوم اوااق قرضه دولتي و  بازااها دا سراسر دنيا  دولت

 . اند کرده

دهنده خردما  مرالي اسرالمي     ااايهبرا  مؤسسا  ، بيمه سپرده يا کالً کشواهادا بسياا  از   .512

نظرر   از نقطره . گيررد  شرريعت انجرام نمري   احکام آن منطبق با  ااايهنکه ياشود، و يا  نمي ااايه

دا قالب طررح بيمره   من يشبکه ايک  ااايهکه رفته شده است يپذبانکداا  متعااف، اين نکته 

، به اين مؤسسرا ، و نظرام مرالي    نسبتبه حفظ اعتماد عمومي  ،پذير سپرده مؤسسا  سپرده

دهنده خدما  مالي اسالمي که دا جستجو   ااايهدا مواد مؤسسا  موضوع اين . کند کمک مي
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باشرند نيرز    مري  شريک دا سودگذاا   ها  سرمايه ها  جاا  و حساب مناب  از طريق حساب

رح بيمره  مقاما  نظااتي بايد با مقاما  بيمه سپرده هماهنگ باشند ترا يرک طر   . استح يصح

دهنده خدما  مالي اسالمي  ااايهشريعت به مؤسسا  احکام  بتواند بر اساس مشتصسپرده 

ها  متتف   توانند به مقاما  مفي بيمه سپرده دا بتش مقاما  نظااتي همچنين مي. گردد ااايه

 :ذيل مساعد  نمايند

هرا و   سرپرده مره  يبگير  دابااه حداکثر ميزان پوشش برر اسراس طررح     تصميم( ال   

 سود؛  شريک داگذاا   ها  سرمايه حساب

هرا    اخالقي و بيمه نمودن وجروه حسراب   کاهش متاطرا هايي برا   يافتن اوش( ب 

 شريعت؛ احکام مسائل مربوط به  هيتسوسود همراه با  شريک داگذاا   سرمايه

مربروط بره مؤسسرا      فرآينرد افر  مشرکال    هايي برا   و اويه ها تدوين سياست( ج 

 دهنده خدما  مالي اسالمي که توان پرداخت ديون خود اا ندااند؛  ااايه

شرده از   ها  دايافت گذاا  جداگانه حق بيمه ها  مناسب برا  سرمايه توصيه اوش( د 

 ؛ و سنتيها   دهنده خدما  مالي اسالمي و بانک ااايهمؤسسا  

احکرام  نظرر   کننردگان متتفر  منراب  از نقطره     توصيه اوشي برا  برخواد با تأمين( هر 

 . دهنده خدما  مالي اسالمي ااايهشريعت و قانون دا صوا  واشکستگي مؤسسا  

يک نقص عمرده دا   ،ابزااها  منطبق با شريعت يا صکوک بازااعدم دسترسي به گردانندگان  .519

. هرا اسرت   دما  مالي اسالمي دا بسرياا  از حروزه  دهنده خ ااايهمديريت نقدينگي مؤسسا  

گرذااان دا صرکوک و هرم بررا       مسير  خروجي اا هم برا  سررمايه  بازااوجود گردانندگان 

به مؤسساتي کره بره انتشراا ايرن ابزااهرا       بازااگردانندگان . کند منتشرکنندگان آن فراهم مي

اتر افتره و بتواننرد نقردينگي اا از    کنند که از نقش خود به عنوان ناشر فر پردازند کمک مي مي

دهنده خردما  مرالي اسرالمي دا     ااايهمؤسسا  . کنند ايجادطريق فروش يا اهن اين ابزااها 

شرريعت  احکام ابزااها  منطبق با  بازاايک حوزه بايد برا  قابل دسترس نمودن گردانندگان 

بره   خصوص توانند دا اين  يمقاما  نظااتي نيز م. داشته باشند عاملدا حوزه خود با يکديگر ت
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قرادا بره    مستقل کره   سازمان، يک مؤسسه يا عنوان يک ااهکاا جايگزينبه . آنان کمک کنند

 . تواند توسط مقاما  نظااتي تشکيل گردد ميباشد، ايفا  چنين نقشي 

 

 تعاريف

شده دا  تعااي  زير به منظوا کمک به خوانندگان محترم برا  آگاهي کفي آنان از عبااا  استفاده

شايان ذکر است که اين تعااي  به هريچ  . شده است ااايهاين مجموعه از اصول ااهنما تنظيم و 

 . عنوان کامل نيستند

 تعريف عبارت

 دهيب -مديريت دارايي
هـابـرايهـاوبـدهيفرآيندمداومتدوين،اجرا،نظارت،وبازبينيراهبردهايمربوطبـهدارايـي

 .هاباتوجهبهميزانتحملريسکمؤسسهوديگرمحدوديتدستيابيبهاهدافمالي،

 مشارکت کاهشي
(Diminishing Musharakah) 

نوعيازمشارکتکهدرآنيکيازشرکامتعهدميگرددسهمشريکديگـرراطـييـکدوره
معاملـهبـايـک.طورکاملبهنامشريکخريدارمنتقلشود،خريدارينمايدکهبهزمانيتاوقتي

شريکديگربهارزشبازارويـابـهقيمـتسهمشود؛پسازآنخريدوفروششراکتآغازمي
مستقلازقراردادمشـارکتبـودهو"خريدوفروش".افتدزمانعقدقرارداداتفاقميتوافقيدر

همچنـينمجـاز.باشـدنبايددرقراردادقيدگرددزيراشريکخريدارتنهامجازبهتعهدخريدمي
 .نيستکهعقديکقراردادبهعنوانشرطعقدقراردادديگرتعيينشود

 (Hibah) هبه
گونـهارزشمتقابـلازطـرفمالکيتامواليامنافعآنبهديگريبـدونهـيچجانبهانتقاليک
.کنندهدريافت

 (Ijarah) اجاره

هيـکدارايـيدهنـدهخـدماتمـالياسـالميبـراياجـارقرارداديکـهتوسـطمؤسسـهارايـه
منعقـد(بهـااجـاره)ايتـوافقيودرازاياقسـاطمعلـوم،برايدورهشدهتوسطمشتريمشخص

.شودقرارداداجارهباتعهداجارهکهپيشازعقداجارهبرعهدهمستأجراستآغازمي.گرددمي

 تمليک اجاره به شرط 

Ijarah Muntahia Bittamlik 

(or Ijarah wa Iqtina) 

دهددرپاياندورهاجاره،ياباخريدداراييازطريـقنوعيقرارداداجارهکهبهمستأجراختيارمي
.به،داراييرامالکشودهياپرداختارزشبازار،يابهوسيلهقراردادانجامشدهتوافقات

 (IRR)گذاري  ذخيره ريسک سرمايه

هـايدهندهخدماتمالياسالميازمحلدرآمددارنـدگانحسـابکهتوسطمؤسسهارايهمبلغي
ـ(IAH)گذاريسرمايه آتـيدرهـاينا،پسازتخصيصسـهممضـارب،بـرايمقابلـهبـازي
.يابدگذاريتخصيصميهايسرمايهگذاريوحفظسرمايهدارندگانحسابسرمايه

گذاري جمعي اسالمي  طرح سرمايه
(ICIS) 

:دهدطوراساسيتماممعيارهايزيرراپوششميهرگونهطرحماليساختارمندکهبه
سـهامبـاارزشبرابـر،درکشدندرواحدهاويايشرهايخودراباگذارانسرمايهسرمايه(الف

چهاينصندوقيکماهيتحقوقيجداگانـهباشـدچـهبـهدنبـالعقـد)انديکصندوقريخته
طـورعملـيمشـتملبـرادعـايمالکيـتاينواحدهايـاسـهامبـه(.باشدقراردادبهوجودآمده

بوده،وحق(اشدهايماليوغيرماليبتواندشاملداراييکهمي)نشدهصندوقهايتقسيمدارايي
دانند؛هاراصحيحميياتعهدنسبتبهسهمدرسودوزيانحاصلازآندارايي

تشکيلومديريتصندوقمطابقباقوانينواصولاحکامشريعتاست؛و(ب
شودکنندهآنمديريتميدهندهوحمايتنظرازآنکهاينطرحتوسطمؤسساتتشکيلصرف(ج

،بهتنهاييوجداازاينمؤسسات،البتهبهاستثنايصکوک،مسـئولشـمردهياخير،ازنظرمالي
(.هايخودراداردهاوبدهييعنيشاخصدارايي)شودمي
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 بخش اسالمي

اياختصاصيافتـهياواحدتواندشعبهکهمي)بخشاسالميبخشيازمؤسسهماليمتعارفاست
وهـمتـأمينمـاليو(گـذاريهـايسـرمايهسـابح)کههممديريتمنـابع(ازآنمؤسسهباشد

.رساندگذاريرامطابقباشريعتبهانجامميسرمايه

 (Istisna)استصناع
 

استصناعقراردادفروشکاالهايخاصاستکهقراراستتوليـديـاسـاختهشـوند؛ايـنقـرارداد
.بهمشتريتحويلدهدکندکهاينکاالهاراپسازتکميلتوليدکنندهياسازندهراملزممي

 (Mubara’at)مبارات
دهندهخدماتمالياسالميومشترياوکهبهموجـبآنمشـتريازقرارداديبينمؤسسهارايه

.پوشيخواهدکردگذاريچشمبخشيازسودخودحاصلازدورهسرمايه

 (Mudarabah)مضاربه

استکـه(مضارب)عاملويک(المالرب)کنندهسرمايهمضاربهيکقراردادمشارکتبينتأمين
کنندهسرمايه،سرمايهخودرادراختياريکشرکتيافعاليتاقتصاديکهقراربهموجبآنتأمين

سودهايحاصلازآنشرکتيـافعاليـتاقتصـادي.دهدمديريتشودقرارميعاملاستتوسط
کنندهحاصلهتنهامتوجهتأمينهايناشدهدرقراردادتقسيمشدهدرحاليکهزيطبقدرصدمشخص

ازمفادقراردادحاصلويوياغفلتوتخلفعاملباشدمگرآنکهزيانبهدليلسوءرفتارسرمايهمي
.شدهباشد

 (Murabahah)مرابحه

دهندهخدماتمـالياسـالمينـوعمرابحهيکقراردادفروشاستکهبهموجبآنمؤسسهارايه
بـه(قيمـتفـروش)تيارداردباحاشيهسودتوافقيبهاضـافههزينـهخاصيازداراييراکهدراخ

.فروشدمشتريمي

دهنده خريد  مرابحه براي سفارش
(MPO) 

دهندهخدماتمالياسالمينوعخاصـيازدارايـيراقراردادفروشکهبهموجبآنمؤسسهارايه
قيمـت)اشيهسودتـوافقيکهتوسطمؤسسهخريداريواکتسابشدهبهقيمتهزينهبهاضافهح

.فروشدآورباشديانباشد،بهمشتريميتواندالزام،براساستعهدخريدازمشتري،کهمي(فروش

 مشارکت

دهندهخدماتمـالياسـالميومشـترياسـتکـهبـهمشارکتنوعيقراردادبينمؤسسهارايه
باشد،ويادرمالکيتامـالکموجبآنهردوطرفدرفعاليتاقتصادي،چهموجودوچهجديد

سـودهاي.کننـدگـذاريمـييابهصورتموقتويادائميسرمايهنقولومستغالتياداراييم
هابهناتقسيمشدهدرحاليکهزيداراييطبقمفادقراردادمشارکت/حاصلازاينفعاليتياملک

.گرددنسبتسهمسرمايههريکازشرکاتقسيممي

 زي سودذخيره برابرسا
(PER) 

دهنـدهخـدماتمـالياسـالميازمحـليافتهتوسطمؤسسهارايهعبارتاستازمقدارتخصيص
درآمدمضاربه،قبلازتخصيصسهممضارب،بهمنظورحفظسطحمعينيازبازدهسرمايهبراي

.گذاريوافزايشسهممالکانسرمايههايدارندگانحساب

 (Qard)قرض
دهدازوجوهبرايمدتياستفادهنمايد،باآگـاهيازگيرندهاجازهميبهواميکوامبدونبهرهکه

.ايننکتهکهبايددرپاياندورهاينوجوهرابازپرداختنمايد

 محدود گذاري  هاي سرمايه حساب

 شده

دهنـدکـهوجـوهدهندهخدماتمالياسالميايناختيـاررامـيدارندگانحساببهمؤسسهارايه
هايخاصدربارهمحل،چگـونگي،رابراساسمضاربهياقراردادهايعامليتبامحدوديتهاآن

.گذارينمايدگذارياينوجوه،سرمايهوهدفسرمايه

 (Salam) يا سلف سلم

قرارداديبرايخريدنوعخاصيازکاالکهدرحالحاضردراختيارفروشندهنيست،بهقيمـتاز
.استدرتاريخمشخصيدرآيندهبامقداروکيفيتمعلومتحويلگـرددشده،کهقرارپيشتعيين

خريـدراپـسدهندهخدماتمالياسالمي،بهعنوانخريدار،پرداختکاملقيمتمؤسساتارايه
ميتوانددربازاربورسويابازارفرابورسموردمعاملـهکاال.دهدانجامميازانعقادقراردادسلف

.قرارگيرد

 (Shari`ah)تشريع
گونهکهدرقرآنوسـنتپيـامبرمـوردوحـيقـرارآن(شرعمقدساسالم)قانوناسالميالهي

.گرفتهاست

 هيأت نظارت بر شريعت

دهندهخدماتمالياسالميبراينظارتبرسيستمحاکميـتويههکهتوسطمؤسسهارايههيأتي
.استهايآنبااحکامشريعتتعيينشدهآنوتطابقفعاليت
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 ((Sakk)(دک: مفرد)دکوک 
،يـاشهودهايمدارايي(مشاع)ينشدهدهندهحقمالکيتمتناسبوتقسيمهاييکهنشانگواهي

.هايمنطبقباشريعتاستايازداراييمجموعه

 (Takaful)تکافل

مشتقشدهاستکهبهموجـبآنگروهـيازاشتراکمنافعتکافلازيککلمهعربيبهمعناي
شـدهحمايـتکنندمتحداًازيکديگردربرابـرزيـانتعريـفکنندگانبينخودتوافقميمشارکت

بهيـک(،اهداييئاًتبر)کنندگانکلوجهپولويابخشيازآنرادرعقدتکافل،مشارکت.کنند
شدهاعضادربرابرزيانياآسيبتعريفکنندکهبرايمساعدتمتقابلصندوقمشترکواريزمي

.شودبکارگرفتهمي

 گذاري محدود هاي سرمايه حساب

 نشده

هـارادهندوجوهآندهندهخدماتمالياسالمياختيارميهابهمؤسسهارايهدارندگاناينحساب
گـذاريسـرمايهگونـهمحـدوديت،،بدونهـيچ(عامليت)براساسقراردادهايمضاربهياوکالت
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ابال  سق  اعتباا دا قالب کاا  اعتباا  مرابحه دا  ;22/79/1999مواخ  162211/99بتشنامه شمااه 

 سه طبقه

 با سالم؛

دسرتواالعمل اجرايري   " ابرال   موضروع  1992/   9/   2مواخ  92/   111962احتراماً، پيرو بتشنامه شمااه 

دستواالعمل ياد شده، بدينوسيفه بره استحضراا   (  11 )و به استناد ماده  "کاا  اعتباا  بر پايه عقد مرابحه

اسرالمي ايرران برا هردف     اساند کميسيون مقراا  و نظاا  مؤسسا  اعتباا  بانک مرکز  جمهوا   مي

ها  اقتصاد  دولرت محتررم دا سرال     ها و سياست ااستا با برنامه تسهيل تأمين مالي خرد خانوااها و هم 

  : جاا  مبني بر ايجاد تحرک دا بتش واقعي اقتصاد، خروج از اکود و افزايش افاه خانوااها، مقرا نمود

بي و اعتبارسنجي مشاتريان خاود، نسابت باه     توانند براساس ارزيا ها و مؤسسات اعتباري مي بانک»

ميليون ريال در قالب کارت اعتباري مرابحه در سه طبقه مشروحه ( 122)تخصيص اعتبار تا سقف پانصد 

 :ذيل اقدام نمايند

 .ميليون ريال( 122)کارت اعتباري طاليي رنگ تا سقف پانصد  -5

 . ميليون ريال( 922)اي رنگ تا سقف سيصد  کارت اعتباري نقره -0

 .ميليون ريال( 522)کارت اعتباري برنزي رنگ تا سقف يکصد  -9

 

توانرد طير     ها  اعتباا  مرابحه، عالوه بر آن که مي استحضاا دااند که گسترش و فراگير شدن کاا 

خدماتي اا پوشش دهد، دا   ها  گوناگون کااليي و ا  از نيازها  مالي اقشاا متتف  جامعه دا زمينه گسترده

انحرراف مصررف   عين حال موجب تسهيل و تسري  دا فرآينرد اعطرا  تسرهيال  برانکي، پيشرگير  از      

و نهايتاً اجرا  صحيح بانکداا  بدون  جفوگير  از معامال  صوا تسهيال  اعطايي دا موضوع قرااداد و 

 .ابا و همچنين ااتقا  اضايتمند  شهروندان از نظام بانکي کشوا خواهد شد

يد و تدبير باشد، اجرا  صحيح اين تمه دا اين ميان آن چه اهميت دااد و مواد تأکيد مؤکد اين بانک مي

از طريق اازيابي و اعتبااسنجي دقيق و صحيح متقاضيان و بالتب ، اعطا  اعتباا برر مبنرا  اتبره اعتبراا      

و  اعتبراا   ظرفيت، دا اين ااستا، ضروا  است دا صواتي که شناخت کافي از پيشينه. باشد اشتاص مي

برر مبنرا    فرآينرد اعطرا  اعتبراا     وجود ندااد،برا  بازپرداخت اعتباا تتصيصي متقاضي  توانمند  مالي
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ها  اعتباا  با مبالغ حرداقفي   با ااايه کاا ها  قابل احراز از جمفه ميزان داآمد ماهيانه متقاضي و  شاخص

با احراز اهفيت، عمفکرد، تعهد و تقيد داانده کاا  به ايفا  تعهدا  خويش، سرق     آغاز شود و به تدايج

 .اعتباا و  افزايش يابد

ها به مروا جرايگزين تسرهيال  خررد     که، مقرا است اين کاا  ن ذکر ديگر دا اين اابطه آننکته شايا

ها و مؤسسا  اعتباا  بايد تمهيدا  و شرايط  ها  متتف  شود؛ لذا بانک فعفي شبکه بانکي کشوا دا زمينه

 .م سازندالزم اا برا  اجرايي شدن اين ااهبرد بانک مرکز  ظرف يک بازه زماني مشتص و محدود فراه

دا برنامه و سازوکاا مواد نظر بانک مرکز  چنين مقرا شده که بيش از يرک کراا  اعتبراا  بره هرر      

ضمن آن که چنانچه اعتباا تتصيصي حداکثر تا پايران دواه ترنفس بره    . متقاضي واجد شرايط اعطا نگردد

ابرط،   صوا  دفعي و يکجا تأديه نشود، بنا به تقاضرا  داانرده کراا  و موافقرت مؤسسره اعتبراا  ذ       

 .  باشد پذير مي ماه انجام 96تا  12بازپرداخت به صوا  اقساطي طي بازه زماني 

موضروع   ً دستواالعمل اجرايي کاا  اعتباا  بر پايه عقد مرابحره "سازد دا حال حاضر،  خاطرنشان مي

از بيني شده، دا حال بازنگر  است و پرس   دا چااچوب سازوکاا و شرايط جديد پيشبتشنامه صداالذکر، 

بديهي است پرس از  . سير تشريفا  قانوني تصويب آن، جهت اجرا به شبکه بانکي کشوا ابال  خواهد شد

لرذا  . ها  اعتباا  بايد صرفاً بر مبنرا  آن صرادا و ااهبرر  گردنرد     تمامي کاا   ابال  دستواالعمل مزبوا،

مراتب بره  ابط،  احدها  ذ دا و الزماتتاذ تدابير و تمهيد مقدما  ضمن فرمايند  دستوا خواهشمند است

نظراا   آن  مؤسسه اعتباا  غيربانکي ابال  و برر حسرن اجررا    /   قيد تسري  به تمامي واحدها  آن بانک

هرا  اعتبراا  مرابحره دا     عرضه کاا ، 5931/  7/  5تا تاريخ حداکثر به نحو  که . و مؤثر به عمل آيد دقيق

. پرذير باشرد   وف که متعاقباً ابال  خواهد شد، امکانسطح شبکه بانکي کشوا دا چااچوب دستواالعمل موص

ابط، بره مرديريت    واحدها  ذ  ا  از بتشنامه ابالغي به ترتيبي اتتاذ شود تا نسته دا خاتمه، الزم است

.ها و مؤسسا  اعتباا  اين بانک ااسال گردد کل نظاا  بر بانک



  

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 آبادي حميدرضا غني نژاد عبدالمهدي ارجمند
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 "دستواالعمل اجرايي کاا  اعتباا "ابال   ;12/76/1999مواخ  192226/99بتشنامه شمااه 

 با سالم؛

 هااي  کارت اعتبار  سقف» ابرال   موضوع 1999/ 9/ 22 مواخ 99/ 162211 احتراماً، پيرو بتشنامه شمااه

اساند کميسيون مقراا  و نظاا  مؤسسا  اعتباا  بانک مرکرز    وسيفه به استحضاا مي بدين، «اعتباري

دستورالعمل »اا که پيش از اين تحت عنوان « دستورالعمل کارت اعتباري ادالحيه»جمهوا  اسالمي ايران 

هرا،   ر اساس بازخوادها  دايرافتي از بانرک  به شبکه بانکي کشوا ابال  شده بود، ب« مرابحه کارت اعتباري

آوا  و اعتباا  بره شررح پيوسرت مرواد      نظران حوزه بانکي، فن مؤسسا  اعتباا ، کااشناسان و صاحب

هرا  اعتبراا  توسرط متقاضريان      استفاده از کاا تسهيل  هدف از اين بازنگر ،. تصويب قراا داده است

ابهاما  و انطباق هرچه بيشتر آن با شررايط و مقتضريا    تسهيال  از شبکه بانکي کشوا و نيز اف  برخي 

ها  دولت محترم دا زمينه تحريک تقاضا و افزايش افاه خانوااهرا بروده    اوز کشوا و البته اهداف و برنامه

 :شده دا دستواالعمل جديد عبااتند از دا همين ااستا اهم تغييرا  اعمال. است

طي برا  ا  اعتباا  مرابحه به صوا  نسريه اقسرا  کا بابازپرداخت تسهيال  دايافتي امکان ايجاد  -1

 نسيه دفعي؛ عالوه بر. ماهه 96تا حداکثر  12اقساط حداقل 

متناسرب برا مرد     ) اقساط زود پرداخرت / داصد سود مستتر دا قسط 97تتفي  حداقل الزام به  -2

ز بازپرداخرت تمرام يرا بتشري ا     دا صروا   ،(شرده  اقساط پرداخت/ مانده تا سراسيد قسط باقي

 ؛پيش از سراسيدمشتر  توسط  کاا  اعتباا  تسهيال 

پرداخت ، مبني بر توافق مؤسسه اعتباا  و پذيرنده کاا دا صوا  سود از مشتر  عدم دايافت  -9

دا پايران  ( ناشي از استفاده مشتر  از کاا  اعتبراا  )از سو  مؤسسه اعتباا  مطالبا  پذيرنده 

 ؛خود اا تا پايان دواه تنفس پرداخت نمايدکه مشتر  بدهي  مشروط به اين ،دواه تنفس

ايجاد امکان واايز وجه به کاا  اعتباا  از سو  مشتر ، به منظوا افزايش مبفغ قابل پرداخت دا  -2

 .شده با استفاده از کاا  اعتباا  ها  تعيين ها  با مبالغ بيش از سق  خريد

ها   الذکر نيز اشااه گرديد، با توجه به ظرفيت باال  عقد مرابحه و کاا  طوا که دا بتشنامه فوق همان

اعتباا  مبتني بر اين عقد که اعطا  تسهيال  برا  تأمين طي  وسيعي از کاالها و خدما  مواد نياز آحاد 

خررد فعفري شربکه    متنروع    جايگزين تسهيال تدايجها به  مقرا است اين کاا شود،  جامعه اا شامل مي
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نيازها  مالي اقشراا متتفر  جامعره دا    ها  متتف  شود تا از اين ااه، ضمن تأمين  ي کشوا دا زمينهبانک

کوتراه و   اعطرا  تسرهيال  برانکي    هزينره  بر و پرر  ها  زمان فرآيندخدماتي،   ها  گوناگون کااليي و نهزمي

همچنرين، بره منظروا    . به حرداقل اسرانده شرود   د موضوع قراادا بامصرف تسهيال   ا  موجود داانحراف

ها  اعتباا  و اجرا  صحيح دستواالعمل ابالغري، چنرين مقررا      برخواداا  طبقا  متتف  جامعه از کاا 

ها و مؤسسا  اعتباا  صرفاً مجاز به اعطا  يک کاا  اعتباا  به متقاضيان بروده،   شده که هريک از بانک

ند بانک يا مؤسسه اعتباا ، منوط به اعايت سق  پانصد ميفيون ايرال  ها  متعدد از چ ليکن دايافت کاا 

 .باشد برا  هر مشتر ، بالمان  مي( دستواالعمل 12موضوع ماده )

، خواهشرمند  کراا  اعتبراا   جديرد  دستواالعمل با عنايت به مراتب فوق، ضمن ااسال يک نسته از 

 مراتب به قيرد تسرري  بره تمرامي واحردها       م،الزمقدما  به منظوا اتتاذ تدابير و فرمايند  دستوا است

و مرؤثر   نظاا  دقيق اين دستواالعمل مؤسسه اعتباا  غيربانکي ابال  و بر حسن اجرا /    آن بانک ابط ذ 

ها  اعتباا  مرابحره دا سرطح شربکه     عرضه کاا ، 5931/   7/   5تا تاريخ حداکثر به نحو  که  ؛به عمل آيد

ترتيبي اتتاذ شود تا  دا خاتمه، الزم است. پذير باشد دستواالعمل موصوف امکانبانکي کشوا دا چااچوب 

ها و مؤسسرا  اعتبراا     ابط، به مديريت کل نظاا  بر بانک واحدها  ذ  ا  از بتشنامه ابالغي به نسته

.اين بانک ااسال گردد





  

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 ت و مقررات بانکياداره مطالعا

 آبادي حميدرضا غني نژاد عبدالمهدي ارجمند
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 «اعتباري  دستورالعمل اجرايي کارت»

 

و اصرالحا  پرس از آن،   ( بهرره )قانون عمفيا  بانکي بدون ابا ( 9)به استناد مفاد تبصره ذيل ماده 

محترم وزيران و مفراد دسرتواالعمل   هيأ   12/9/1997 مواخ ه/ 26692  / 92296 نامه شمااه تصويب

  دستواالعمل اجرايري کراا   »شواا  پول و اعتباا،  29/17/1992اجرايي عقد مرابحه مصوب جفسه مواخ 

 :گردد شود، به شرح زير تصويب مي ناميده مي« دستواالعمل»که از اين پس به اختصاا « اعتباا 



 تعاريف: فصل اول

 :اوند کاا مي جا  عبااا  مربوط بهعناوين زير به  اين دستواالعمل، دا -5 ماده

 بانک مرکز  جمهوا  اسالمي ايران؛ :بانک مرکزي -5-5

يا مؤسسه اعتباا  غيربانکي که به موجب قانون يا با مجوز بانرک    بانک:مؤسسه اعتباري -5-0

مرکز  تأسيس شده و تحت نظاا  آن بانک قراا دااد؛

اموال و خدما  اا به اطالع  کننده؛ بها  تمام شده که به موجب آن عرضهعقد   :مرابحه -5-9

 به عنروان سرود، آن اا بره    يداصد  اضاف ايبا افزودن مبفغ  سپس اساند و يمشتر  م

دا  رمسراو  يغ اير بره اقسراط مسراو  و     ،ياقسراط  اير  يدفعر  هينقرد ، نسر   صوا 

 ؛کند يم به مشتر  واگذاا نيمع ها سراسيد/ديسراس

تواند به وسريفه آن و دا چرااچوب    مي اعتباا  مؤسسه کاا  اعتباا  که:کارت اعتباري -5-4

و ( بهرره )نامه فصل سوم قانون عمفيا  برانکي بردون ابرا     ضوابط مربوط از جمفه آيين

مشتر  تا سق  معينري،   و مفاد اين دستواالعمل، به« دستواالعمل اجرايي عقد مرابحه»

 اعتباا اعطاء نمايد؛

دهرد ترا دا    مشتر  تتصريص مري  اعتباا  به  مؤسسه که اعتباا  حداکثر:اعتبار سقف -5-1

چااچوب قرااداد کاا  اعتباا ، برا  پرداخت وجه خريد اموال و دايافرت خردما  دا   

 خصوص کاا  اعتباا ، مواد استفاده قراا گيرد؛

التفاو  مبفغ سق  اعتبراا و اصرل تسرهيال  تسرويه نشرده توسرط        مابه: مانده کارت -5-1

؛مشتر 
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که توسط مؤسسه اعتباا  تعيرين و   اا  اعتباا تاايخ قيد شده بر او  ک :تاريخ انقضاء -5-7

 تواند حداکثر تا آن تاايخ، از کاا  مذکوا استفاده نمايد؛ مي مشتر 

مرابين مؤسسره    قرااداد  که دا زمان صدوا کاا  اعتبراا  فري  : قرارداد کارت اعتباري -5-1

اعتباا  و مشتر  بر اساس مرابحه منعقد گرديده و مبين توافقرا ، تعهردا  و سراير    

 باشد؛ لزاما  طرفين دا خصوص کاا  اعتباا  ميا

شتص حقيقي که داخواست و  مبني بر اخذ کاا  اعتباا  به مؤسسه اعتباا  : مشتري -5-3

ااايه گرديده، کاا  اعتباا  به نام و  صادا شده و دا قالب مرابحه از مؤسسه اعتباا  

 نمايد؛ تسهيال  اخذ مي

 يرا  فيزيکري  جره از طريرق پايانره فرروش    شتصي که دا قبال دايافت و: کارت پذيرندة -5-52

 نمايد؛ مجاز ، مبادا  به واگذاا  اموال يا ااائه خدما  به مشتر  مي

 ايرن دسرتواالعمل، بررا     مفراد اعتباا  مطابق برا   مؤسسه که ا  اعالميه:حساب دورت -5-55

کراا  اعتبراا  دا دواه زمراني يرک      ها  مالي تراکنشآن  طي و ااسال نموده مشتر 

 ؛اسد ميو   اطالعماهه، به 

مهفت هفت اوزه تقويمي مؤسسره اعتبراا  بره مشرتر  از تراايخ صردوا        :تنفس دوره -5-50

 .حساب صوا 

 

 قرارداد کارت اعتباريالزامات ناظر بر : فصل دوم

صدوا کاا  اعتباا  صرفاً بر مبنا  قرااداد کاا  اعتباا  برين مؤسسره اعتبراا  و مشرتر       -0 ماده

 . باشد مجاز مي

موظ  است دا چااچوب مفاد اين دسرتواالعمل، امروال و يرا خردما  مرواد      مؤسسه اعتباا   -9 ماده

 .تقاضا  مشتر  اا از پذيرنده کاا  خريداا  و دا قالب مرابحه به مشتر  واگذاا نمايد

 :اعتباا  مکف  است حداقل موااد زير اا دا قرااداد کاا  اعتباا  داج نمايد مؤسسه -4 ماده

 سق  اعتباا؛ -4-5

 سراسيدها  آن؛/و سراسيد( دفعي يا نسيه اقساطينسيه )نوع تسهيال  اعطايي  -4-0

 ؛(21)نحوه تعيين و محاسبه سود تسهيال  مرابحه، موضوع ماده  -4-9
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 مد  اعتباا کاا ؛ -4-4

 دواه و نحوه بازپرداخت تسهيال ؛ -4-1

 دواه تنفس؛ -4-1

 ؛(29)التزام تأخير تأديه دين، موضوع ماده  نرخ و اوش محاسبه وجه -4-7

 نوع و ميزان وثايق؛ -4-1

 حساب؛ ها  ااسال صوا  بند  و اوش زمان -4-3

 اساني مؤسسه اعتباا  به مشتر  دا مواق  لزوم؛ اوش اطالع -4-52

حساب، حداکثر ظرف مرد  سره    الزام دااندة کاا  مبني بر اعالم عدم دايافت صوا  -4-55

 پايان هر دواه زماني يک ماهه؛ از کاا  پس اوز

 حساب؛ نحوه و مهفت اعتراض به صوا  -4-50

 واصفه؛چگونگي و زمان اسيدگي به اعتراض  -4-59

ضوابط مربوط به نگهداا ، استفاده و صدوا کاا  المثني دا صوا  فقدان يرا سررقت    -4-54

 کاا  اعتباا ؛

 .ضوابط مربوط به انسداد و ابطال کاا  اعتباا ، وفق مفاد اين دستواالعمل -4-51

 

 هاي کارت اعتباري و الزامات ناظر بر ددور و تمديد کارت اعتباري ويژگي: فصل سوم

تواند دا چااچوب مفاد اين دستواالعمل نسبت به صردوا کراا  اعتبراا      ميمؤسسه اعتباا   -1 ماده

 .اقدام نمايد

مؤسسه اعتباا  موظ  است پيش از صدوا کاا  اعتباا ، تمهيدا  الزم اا برا  اسرتفاده از   -1 ماده

 .کاا  مزبوا توسط مشتر  فراهم نمايد

  الزم جهت اتصرال  مؤسسه اعتباا  موظ  است قبل از ااائه خدما  کاا  اعتباا ، بسترها -7 ماده

 .اا فراهم نمايد( مکنا سامانه)به مرکز کنترل و نظاا  اعتباا  

مؤسسه اعتباا  مکف  است دا فرايند صردوا، تمديرد و اسرتفاده از کراا  اعتبراا  توسرط        -1 ماده

هرا  مربروط، از جمفره ضروابط مبراازه برا        و دسرتواالعمل   ها نامه مشتر ، تمامي قوانين، آيين

 .يدپولشويي اا اعايت نما
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مؤسسه اعتباا  موظ  است قبل از صدوا کاا  اعتباا ، نسبت به اعتبااسنجي مشتر  اقدام  -3 ماده

. عمل آمده مبين ميزان توان و ظرفيرت اعتبراا  و  باشرد    نمايد؛ به نحو  که اعتبااسنجي به

 .باشد مؤسسه اعتباا  مجاز به اعطا  اعتباا بيش از ظرفيت اعتباا  مشتر  نمي

است؛ قبل از صدوا يا تمديد کاا  اعتباا ، وضعيت بدهي غيرجراا  و   مؤسسه اعتباا  مکف  -52 ماده

چک برگشتي مشتر  اا از بانک مرکز  اسرتعالم و حسرب ضروابط ابالغري از سرو  بانرک       

 . مرکز ، نسبت به صدوا يا تمديد کاا  اعتباا  اقدام نمايد

رکرز کنتررل و   صدوا کاا  اعتباا  توسط مؤسسه اعتباا ، منوط به اخذ شناسره مربروط از م   -55 ماده

هرا  پرداخرت بانرک     ، مطابق با اويه اعالمي از سو  ادااه نظام(مکنا  سامانه)نظاا  اعتباا  

مؤسسه اعتباا  موظ  است پس از صدوا کاا  اعتباا ، با اسرتفاده از کرد   . باشد مرکز  مي

 .نمايد ثبت( مکنا سامانه)مأخوذه موضوع اين ماده، مراتب اا دا مرکز کنترل و نظاا  اعتباا  

( 977،777،777)تواند نسبت به تتصيص اعتباا تا سق  پانصرد ميفيرون    مؤسسه اعتباا  مي -50 ماده

 :ايال دا قالب کاا  اعتباا  دا سه طبقه مشروحه ذيل اقدام نمايد

 ايال؛( 977،777،777)کاا  اعتباا  طاليي انگ تا سق  پانصد ميفيون  -50-5

 ايال؛( 977،777،777)سيصد ميفيون ا  انگ تا سق   کاا  اعتباا  نقره -50-0

 .ايال( 177،777،777)کاا  اعتباا  برنز  انگ تا سق  يکصد ميفيون  -50-9

مجموع اعتباا قابل تتصيص از سو  مؤسسا  اعتباا  به هر مشتر  دا قالب کاا  اعتباا ،  -59 ماده

 . ايال است( 977،777،777)حداکثر پانصد ميفيون 

ها  الزم  يش از صدوا و اعطا  کاا  اعتباا  به مشتر ، کنترلمؤسسه اعتباا  موظ  است پ- تبصره

موضوع ايرن    ، دا خصوص اعايت سق (مکنا سامانه)اا از طريق مرکز کنترل و نظاا  اعتباا  

 .ماده به عمل آواد

چه پس از تاايخ انقضا  کاا  اعتباا ، مشتر  مجدداً داخواست اخرذ کراا  اعتبراا      چنان -54 ماده

اعتباا  جديد بدون دانظر گرفتن بدهي مشتر  بابرت کراا  قبفري و برر     نمايد، اعتباا کاا  

التفاو  مبفغ  شود؛ ليکن، مانده کاا  اعتباا  جديد، معادل مابه اساس ضوابط مربوط تعيين مي

اعتباا کاا  اعتباا  جديد و مانده بدهي مشتر  بابت اصل تسهيال  اعطايي از محرل کراا    

 .باشد قبفي مي
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دااا  ويژگي گردان است؛ بدين نحو که تا تراايخ انقضراء، همروااه بره ميرزان      کاا  اعتباا   -51 ماده

التفاو  مبفغ سق  اعتباا و اصل تسهيال  تسرويه نشرده توسرط مشرتر ، دااا  اعتبراا       مابه

 .باشد مي

مانده اعتباا کاا  اعتباا  صرفاً برا  اعطا  تسهيال  دا قالب مرابحه قابل اسرتفاده بروده و    -51 ماده

ي ديگر نظير؛ برداشت وجه، انتقال وجه و برداشت کاامزد از کاا  مزبوا مجاز ها  مال تراکنش

 .باشد نمي

دا ايرن صروا ، اولويرت    . باشد واايز وجه به کاا  اعتباا  از ممنوعيت اين ماده مستثني مي -1تبصره 

 .مصرف موجود  کاا  اعتباا  جهت خريد اموال و خدما ، با وجوه واايز  است

اتي که مشتر  بابت استفاده از کاا  اعتباا  به مؤسسه اعتباا  دااا  بدهي باشرد،  دا صو - 2تبصره 

 .تواند وجوه واايز  اا جهت تصفيه بدهي و  برداشت نمايد مؤسسه اعتباا  مي

تواند حسب داخواست مشتر ، مد  اعتباا کاا  اعتباا  اا برر اسراس    مؤسسه اعتباا  مي -57 ماده

اين صوا ، مؤسسره اعتبراا  موظر  اسرت پريش از       دا. ضوابط و مقراا  جاا  تمديد کند

اقردام  ... تمديد، نسبت به اعتبااسنجي مشتر ، تمديد مد  قرااداد، اازيابي مجردد وثرايق و   

تمديد مد  اعتباا کاا  اعتباا  صرفاً دا صواتي مجاز است که داخواست تمديد قبرل  . نمايد

 .اعتباا  ااايه شده باشد از تاايخ انقضا  کاا  اعتباا  از سو  مشتر  به مؤسسه

 

 الزامات ناظر بر تسهيالت کارت اعتباري: فصل چهارم

مجموع بدهي مشتر  بابت خريدها  انجام شده طي دواه دا قالب يک فقرره تسرهيال ، بره     -51 ماده

 .گردد صوا  نسيه دفعي يا اقساطي به مشتر  اعطاء مي

وا  زيرر تعيرين   سراسيد تسهيال  نسيه دفعي به تشتيص مؤسسره اعتبراا  و بره دو صر     -53 ماده

 :گردد مي

 حداکثر تا پايان دواه تنفس؛ -53-5

 .ماه پس از پايان دواه تنفس 12حداکثر  -53-0

مراه و   12مهفت بازپرداخت تسهيال  نسيه اقساطي، به تشتيص مؤسسه اعتبراا ، حرداقل    -02 ماده

 .گردد ماه پس از پايان دواه تنفس تعيين مي 96حداکثر 
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سود تسهيال  نسيه دفعي و اقساطي بر اساس نرخ سود عقود غيرمشااکتي مصروب شرواا     -05 ماده

هرا    تراايخ /پول و اعتباا دا زمان استفاده از کاا  اعتباا  و بر مبنرا  دواه زمراني از تراايخ   

دا هرحال نرخ موثر سود . شود اقساط تسهيال  اعطايي محاسبه مي/استفاده تا سراسيد قسط

از نرخ سود مصوب شواا  پول و اعتباا برا  عقرود غيرمشرااکتي بيشرتر     محاسبه شده نبايد

 . گردد

ها  متتف ، دا صوا  عدم  حساب اولويت تسويه تمام يا بتشي از بدهي مشتر  بابت صوا  -00 ماده

 .باشد که زودتر صادا گرديده است هايي مي حساب تعيين توسط و ، با صوا 

از طريق کاا  اعتبراا  فراترر از تراايخ     دا صواتي که سراسيد تسهيال  تسهيال  اعطايي -09 ماده

انقضا  کاا  اعتباا  باشد، مهفت بازپرداخت تسهيال  مزبوا، دا چااچوب ضوابط و مقراا  

 .يابد جاا ، پس از تاايخ انقضا  کاا  اعتباا  ادامه مي

چه مشتر  پس از دواه تنفس و پيش از سراسيد نسبت به بازپرداخت تمام يا بتشي از  چنان -04 ماده

داصرد سرود مسرتتر دا     97تسهيال  اقدام نمايد، مؤسسره اعتبراا  مکفر  اسرت حرداقل      

شده،  اقساط پرداخت/مانده تا سراسيد قسط اقساط زود پرداخت اا متناسب با مد  باقي/قسط

به مشتر  تتفي  دهد و مبفغ وصولي اا بين مانده اصل و سرود تسرهيال  اعطرايي تسرهيم     

 .بالنسبه نمايد

به تعهدا  خويش دا قبال مؤسسه اعتباا  مبنري برر بازپرداخرت تمرام يرا       چه مشتر  چنان -01 ماده

سراسيدها  مقرا عمل ننمايد، مؤسسره اعتبراا  مبفغري اا     /بتشي از تسهيال  دا سراسيد

التزام تأخير تأديه دين، بر اساس ضوابط و مقرراا  ابالغري از سرو  بانرک      تحت عنوان وجه

 .نمايد مستند به قرااداد مطالبه ميمرکز ، متناسب با مبفغ و مد  تأخير، 

 

 الزامات ناظر بر دورتحساب کارت اعتباري: فصل پنجم

 :حساب ااسالي به مشتر  بايد حداقل مشتمل بر موااد ذيل باشد صوا  -01 ماده

 ؛مشتر مشتصا  -01-5

 سق  اعتباا؛ -01-0

 حساب؛ صوا زمانيدواه -01-9
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دواه زمراني يرک   مجموع مبالغ اعتباا استفاده شده و جزئيا  آن به تفکيک تاايخ طري   -01-4

 ماهه؛

 نرخ و ميزان سود تسهيال  اعطايي تا سراسيد؛ -01-1

 مانده کاا  دا ابتدا و انتها  دواه؛ -01-1

 دواه تنفس؛ -01-7

 مهفت اعتراض؛ -01-1

 حساب؛ نحوه بازپرداخت مبفغ صوا  -01-3

 .ها  قبفي حساب مانده بدهي مشتر  بابت صوا  -01-52

 اوش بره  وماهره   يرک   حسراب اا دا پايران هرر دواه    اسرت صروا    موظر   اعتباا  مؤسسه -07 ماده

ماه پس از تاايخ صدوا کراا    حساب يک اولين صوا  .برا  مشتر  ااسال نمايد شده، توافق

 . شود اعتباا  ااسال مي

حساب توسط مؤسسه اعتباا ، مد  ترأخير بره دواه ترنفس     دا صوا  تأخير دا ااسال صوا  -تبصره 

 .شود افزوده مي
 

بايد مطابق برا اويره اعالمري از سرو  ادااه     ها  صادا شده  حساب اطالعا  مربوط به صوا   -01 ماده

 .ها  پرداخت بانک مرکز  به سامانه مکنا ااسال گردد نظام

 

 انسداد و ابطال کارت اعتباري: فصل ششم

 نشود، مؤسسه اعتباا  ظرف مد  دو ماه از سراسيد وصول اعتباا  مؤسسه چه مطالبا  چنان -03 ماده

 تعفيرق  حالرت  به مانده کاا  اا از استفاده امکان مسدود نمايد و موظ  است کاا  اعتباا  اا

 دا .کنرد  به مشتر  اعرالم  شده توافق اوش به مراتب اا است مکف  اعتباا  مؤسسه. داآواد

وصرول   اعتبراا   مؤسسره  مطالبا  سراسيد، از پس ماه که حداکثر ظرف مد  شش صواتي

 .باشد نشود، مؤسسه اعتباا  مفزم به ابطال کاا  اعتباا  مي

 .باشد شود، مؤسسه اعتباا  مفزم به ابطال آن مي مسدود کاا  اعتباا  سه باا چه چنان -92 ماده
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دا صوا  موافقت مؤسسه اعتباا  با داخواست مشتر  مبني بر اف  انسداد يا اعطا  مجردد   -95 ماده

کاا  اعتباا  ابطال شده به دليل عدم ايفا  تعهدا  از جانب مشتر ، اف  انسداد، شرااو يرا   

منروط بره   . ، پس از بازپرداخت کامل ديون سراسيد شده مشتر اعطا  مجدد کاا  اعتباا 

سپر  شدن دو ماه دا مواد کاا  اعتباا  مسدود  و يک سال دا مواد کاا  اعتباا  ابطرال  

 .باشد شده مي

 

 ساير الزامات: فصل هفتم

از سرو    ابالغري مشتصا  فني و امنيتي کاا  اعتباا  مطابق با ضوابط  و حداقل استانداادها -90 ماده

 .باشد ميها  پرداخت بانک مرکز   ادااه نظام

تواند وفق ضوابط ابالغي از سو  بانک مرکرز ، مبرالغي اا تحرت عنروان      مؤسسه اعتباا  مي -99 ماده

از مشرتر  و  « آبونمان ساالنه کارت اعتبااري » و« کارمزد ددور کارت اعتباري و اعتبارسنجي مشتري»

 .از پذيرنده کاا  مطالبه نمايد «کارمزد بهره برداري از کارت اعتباري»

مطالبه هرگونه وجه ديگر  از مشتر  به استثنا  موااد مذکوا دا اين دسرتواالعمل، تحرت هرر     -تبصره

 .عنوان ممنوع است

چه طبق توافق مؤسسه اعتباا  و پذيرنده کاا ، پرداخرت مطالبرا  پذيرنرده ناشري از      چنان -94 ماده

که مشتر   واه تنفس انجام پذيرد، مشروط به ايناستفاده مشتر  از کاا  اعتباا  دا پايان د

بدهي خود اا تا پايان دواه تنفس پرداخت نمايد، مؤسسه اعتباا  بابرت اسرتفاده مشرتر  از    

 .باشد کاا  اعتباا ، مجاز به دايافت سود نمي

االجرا شدن اين دسرتواالعمل صرادا شرده و دا     ها  اعتباا  که قبل از الزم دا خصوص کاا  -91 ماده

هرا    مؤسسه اعتباا  مکف  است تا تاايخ انقضرا  کراا     شتريان قراا گرفته است،اختياا م

 . مابين و ضوابط قبفي اقدام نمايد مزبوا، مطابق با مفاد قرااداد في

به استثنا  موااد  که صريحاً دا اين دستواالعمل ذکر شده است، ساير موااد ناظر برر کراا     -91 ماده

ها و ضوابط و مقراا  ابالغي از سو  بانک مرکرز  از   مهنا اعتباا ، تاب  قوانين موضوعه، آيين

 .باشد مي« دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه»جمفه 
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قرانون  ( 22)ها  مقررا دا مراده     تتطي از مفاد مقرا دا اين دستواالعمل موجب اعمال مجازا  -97 ماده

 .شود ابط مي پولي و بانکي کشوا و ساير قوانين و مقراا  ذ 

 :گردد جايگزين مقراا  ذيل مي ابال ، يختاا دستواالعمل از اين -91 ماده

 ؛معاون اداا  و مالي بانک مرکز  9/9/1922هر مواخ / 1776بتشنامه شمااه  -91-5

 ؛2/9/1926مواخ  1699/م/پ بتشنامه شمااه ن -91-0

، مصوب سري و يکمرين و چهرل و    «دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه» -91-9

کميسريون اعتبراا  بانرک مرکرز ، موضروع       27/6/1997و  9/9/1997يکمين جفسا  مواخ 

 ؛27/6/1997مواخ  121669/97 بتشنامه شمااه

 ؛97/6/1997مواخ  197919/97بتشنامه شمااه  -91-4

 ؛19/2/1997مواخ  192271/97بتشنامه شمااه  -91-1

 ؛22/2/1991مواخ  172912/91بتشنامه شمااه  -91-1

 ؛17/6/1991مواخ  162971/97بتشنامه شمااه  -91-7

از شانزدهمين جفسه ( 1)، موضوع بند 9/2/1991مواخ  212626/91ه بتشنامه شماا -91-1

 کميسيون مقراا  و نظاا  مؤسسا  اعتباا  بانک مرکز ؛ 29/6/1991مواخ 

 ؛2/17/1992مواخ  299922/92بتشنامه شمااه  -91-3

 22/9/1992، مصوب ششمين جفسره مرواخ   «دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري مرابحه» -91-52

نظراا  مؤسسرا  اعتبرراا  بانرک مرکرز ، موضروع بتشرنامه شررمااه       کميسريون مقرراا  و   

 ؛2/9/1992مواخ  111962/92

، موضروع بتشرنامه شرمااه    «(کاام )دستورالعمل ددور و راهبري کارت اعتباري مرابحاه  » -91-55

 ها  نوين بانک مرکز ؛ معاونت فناوا  29/9/1992مواخ  269916/92

وا  اطالعرا    کرل فنرا   يتمردير  19/17/1992مواخ  977929/92بتشنامه شمااه  -91-50

 بانک مرکز ؛

« دستورالعمل اعتباري استفاده از کارت اعتباري خريد کاالي مصرفي باا دوام تولياد  داخال   » -91-59

شرواا  پرول و اعتبراا،     22/6/1992هزاا و دويست و هشتمين صواتجفسه مرواخ   موضوع يک
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اا  بانرک  کرل اعتبرا   مرديريت  22/12/1992مرواخ   929699/92ابالغي طي بتشنامه شمااه 

 .مرکز 

 .کل اعتبااا  بانک مرکز  مديريت 9/2/1999مواخ  29229/99بتشنامه شمااه  -91-54

 

در يازددمين  لسهام را ر      تبصرره ( 9)مراده و  ( 92)دا  «دستورالعمل اجراياي کاارت اعتبااري   »

 از تراايخ و کينهن ن رقررات و نظزرت رؤسهزت اعتبزري بزنک ررکزي بام صوا ير رسان      11/5/1135

 .باشد مي االجرا الزم، ابال 
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دستواالعمل اجرايي ناظر بر "ابال  اصالحيه  ;91/76/1999مواخ  276969/99بتشنامه شمااه 

تأسيس، فعاليت، نظاا  و انحالل واحدها  بانکي برون مرز  دا مناطق آزاد تجاا  صنعتي جمهوا  

نسته )برون مرز  دا مناطق آزاد کاهش حداقل سرمايه موادنياز برا  تاسيس بانک  - "اسالمي ايران

  (اصالح شده

 با سالم؛

فسره مرواخ   جهزاا و دويست و بيسرتمين   يکاساند متعاقب ابال  مصوبه  به استحضاا مياحتراماً، 

موضروع   1999/ 2/ 26مرواخ   99/ 122669شواا  محترم پول و اعتبااطي بتشنامه شرمااه   1999/ 2/ 2

تأسيس بانک برون مرز  دا مناطق آزاد تجاا  صرنعتي جمهروا     افزايش حداقل سرمايه مواد نياز برا 

اسالمي ايران، بازخوادها و مالحظا  متتففي از مراج  و نهادها  متتف  به اين بانک واصل گرديد که بره  

کرل بانرک مرکرز  و اياسرت      احترام مالحظا  و نظرا  مطروحه، مراتب با موافقت مقام محترم اياسرت 

پرول و    شرواا  1999/ 6/ 16جفسه مرواخ   ن يست و سوميست و بيهزاا و دو کدا يشواا  پول و اعتباا، 

از ( 2)به استحضاا اعضا  محترم آن شواا اسيد و نهايتاً منتج به تجديدنظر دا قسرمت الر  بنرد     ، اعتباا

ناک  حداقل سرمايه مورد نياز براي تأسايس با براين اساس مقرا شرد؛  . مصوبه قبفي شواا دا اين اابطه گرديد

  .ميليون يورو کاهش يابد 522ميليون يورو به  512برون مرزي در مناطق آزاد از 

د نخواهشمند است دستوا فرماياز اصالحيه جديد دستواالعمل مربوط،  ا   دا خاتمه، ضمن ايفاد نسته

.مؤسسه اعتباا  ابال  گردد/   ابط آن بانک مراتب به واحدها  ذ 

 

  

 بانکي و مبارزه با پولشوييمديريت کل مقررات، مجوزهاي 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 آبادي حميدرضا غني نژاد عبدالمهدي ارجمند

20-9051 9151 



 5931هايمديريتکلمقررات،مجوزهايبانکيومبارزهباپولشوييسالبخشنامه

 

052 

 فعاليت، نظارت و انحالل واحدهاي بانکي  دستورالعمل اجرايي ناظر بر تأسيس،»

 «مرزي در مناطق آزاد تجاري دنعتي جمهوري اسالمي ايران برون

 

 اسالمي جمهوا  صنعتي تجاا  آزاد مناطق ادااه چگونگيشواا  پول و اعتباا دا چااچوب قانون 

عمفيا  پولي  اجرايينامه  آيين 99ماده  به استنادپس از آن و ها   و اصالحيه 1962ايران مصوب سال 

و  هيرأ  وزيرران   1962مصروب سرال   ايران  اسالمي جمهوا  صنعتي تجاا  آزاد مناطقو بانکي دا 

فعاليت، نظارت و انحاالل واحادهاي     دستورالعمل اجرايي ناظر بر تأسيس، » ،اصالحا  و الحاقا  بعد  آن

کره از ايرن پرس بره اختصراا      اا  « مرزي در مناطق آزاد تجاري دنعتي جمهوري اسالمي ايران بانکي برون

 :ه شرح ذيل تصويب نمودشود، ب العمل ناميده مي دستوا

 

 تعاريف ا اول فصل

 :اوند ها  مربوط بکاا مي دا اين دستواالعمل، عناوين ذيل به جا  عباا  -5 ماده

 ؛ايران اسالمي جمهوا  مرکز  بانک :مرکزي بانک -5-5

 ؛ايران اسالمي جمهوا  صنعتي تجاا  آزاد مناطق از هر يک سازمان :سازمان -5-0

 ؛ايران اسالمي جمهوا  صنعتي تجاا  آزاد مناطق از يک هر :منطقه -5-9

 دبيرخانه شواايعالي مناطق آزاد تجاا ، صنعتي و ويژه اقتصاد ؛ : دبيرخانه -5-4

و دا خااج از ايرران تأسريس شرده    که مؤسسه اعتباا  غيربانکي  بانک يا :مؤسسه اعتباري خارجي -5-1

تحت نظاا  مرج  نظاا  بانکي کشوا متبوع خويش به عمفيا  بانکي اشرتغال دااد و متقاضري ايجراد    

 . باشد مرز  دا منطقه مي واحد بانکي برون

 .باشد مرز  مي مرز  و شعبه برون برون بانکمشتمل بر : مرزي واحد بانکي برون -5-1

دا چااچوب اين و شده  أسيسه تاست که با مجوز بانک مرکز  دا منطق بانکي: مرزي بانک برون  -5-7

 .اشتغال دااد مرز  دستواالعمل به بانکداا  برون

و دا  خااجي است که با مجوز بانرک مرکرز    مؤسسه اعتباا  عمفياتي از واحد :مرزي برون شعبه -5-1

 . دا منطقه اشتغال دااد مرز  بانکداا  برون بهچااچوب اين دستواالعمل 

 پولي غير از ايال ايران؛ با اًمنحصر بانکي عمفيا  انجام :مرزي برون بانکداري  -5-3
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مررز    مقام مديرعامل بانک برون مديرعامل و قائممديره،عضو هيأ  مشتمل بر  :سمت مديريتي -5-52

 .باشد مرز  مي معاون اييس شعبه برون و اييس و 

 ايرران اتباع ايراني که دا قفمرو تحت حاکميت جمهروا  اسرالمي    -ال  :مشتمل بر: اشخاص مقيم -5-55

اشتاص حقوقي که دا  -ج. باشند اتباع غيرايراني که دااا  پروانه اقامت دا ايران مي -ب. سکونت دااند

 .باشد   ايران به ثبت اسيده

 .اند اشتاص حقوقي که دا خااج از ايران به ثبت اسيده :اشخاص حقوقي خارجي -5-50

مررز  دا   وجوهي که مؤسسه اعتباا  خااجي برا  شروع فعاليرت شرعبه بررون   : سرمايه اعطايي -5-59

 .نمايد داده و پرداخت ميبه آن تتصيص به عنوان سرمايه منطقه، 

 مقام مسئول ناظر بر مؤسسا  اعتباا  دا کشوا متبوع مؤسسه اعتباا  خااجي؛ :مرجع نظارتي -5-54

 

 مرزي  شرايط ايجاد واحد بانکي برون ا دوم فصل

منوط به تسفيم تقاضا به دا منطقه مرز   و اشتغال به بانکداا  برون مرز  واحد بانکي برونايجاد  -0 ماده

سازمان توسط متقاضي، موافقت سازمان با آن تقاضا و صدوا مجوز توسط بانک مرکز  و ثبت واحد بانکي 

 .باشد مزبوا دا منطقه مي

مرز  توسط بانک مرکز  قابل اسيدگي خواهد بود که  واحد بانکي برون يي دا خصوصتقاضاها  صرفاً -9 ماده

 .طريق دبيرخانه به بانک مرکز  ااايه شودبه پيشنهاد سازمان و از 

پذير  بانام امکان سهام مرز  دا منطقه دا قالب شرکت سهامي عام يا خاص با تأسيس بانک برون -4 ماده

 .باشد مي

ا  بعد  آن بايد پس از پيشنهاد سازمان به تصويب مرز  و هرگونه تغيير اساسنامه بانک برون -1 ماده

 .شواا  پول و اعتباا برسد

مرز   مرز  که دا منطقه به ثبت برسد و مرکز اصفي آن دا همان منطقه باشد، بانک برون بانک برون -1 ماده

 . شود ايراني محسوب مي

کرول بره   مرز  توسط اشتاص خااجي دا زمان تأسيس و يا فعاليرت آن مو  تمفک سهام بانک برون  -7 ماده

 .موافقت بانک مرکز  خواهد بود

مرز  توسط اشتاص، منوط به موافقت بانک مرکز ،  تمفک بيش از ده داصد سهام بانک برون -1 ماده

 . پذير است امکان
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 .پذير است مرز  دا منطقه، صرفاً توسط مؤسسه اعتباا  خااجي امکان ايجاد شعبه برون -3 ماده

 

 مرزي ت واحد بانکي برونفصل سوم ا سرمايه مورد نياز براي ايجاد و فعالي

 زير شرح به منطقه دا مرز  و سرمايه اعطايي مواد نياز برا  ايجاد واحد بانکي برون سرمايه حداقل  -52 ماده

 :باشد مي

آن به ساير اازها  معتبر  يا معادل ٭يواو( 177.777.777)يکصد ميفيون  حداقل :بانک -52-5

  مواد قبول بانک مرکز ؛

معادل آن به سراير   يواو يا( 9.777.777)ميفيون  9حداقل  :خارجيمؤسسه اعتباري  شعبه -52-0

  اازها  معتبر مواد قبول بانک مرکز ؛

  .توسط بانک مرکز  منوط به تودي  کامل سرمايه به ااز نزد آن بانک خواهد بود صدوا مجوزا  5تبصره 

 پرذير  امکران  شرعبه  تعطيفري  زمران  دا فقرط  اعطايي سرمايه خروجمرز ،  دا مواد شعبه برونا 0  تبصره

 .باشد مي

مرز  بنا به تشتيص بانک مرکز  قابل تجديدنظر  شده واحد بانکي برون حداقل سرمايه تعيينا 9  تبصره

نامه اجرايي  شده دا آيين مرز  نبايد از ااقام تعيين دا هر حال، حداقل سرمايه واحد بانکي برون. خواهد بود

هيرأ    79/79/1962تي جمهوا  اسالمي ايران مصوب عمفيا  پولي و بانکي دا مناطق آزاد تجاا  صنع

 .وزيران، کمتر باشد

 

 مرزي  مقررات ناظر بر فعاليت واحد بانکي برون م اچهارفصل 

 و معرامال   بايرد  و باشد نمي ايران ايال به معامال  و عمفيا  انجام به مجاز مرز  برون بانکي واحد -55 ماده

 .دهد انجام خااجي ها  پول به اًمنحصر اا خود عمفيا 

هرا    مررز  دا چرااچوب اويره    ايجاد تسهيال  و اعتباا توسط واحد بانکي برون /اخذ سپرده و اعطا  -50 ماده

 . شود المففي انجام مي بانکداا  بين

 .باشد مرز  مجاز مي اخذ سپرده از اشتاص اعم از مقيم يا غيرمقيم توسط واحد بانکي برون  -59 ماده

                                                 
٭

شورايپولواعتبار51/1/5931هزارودويستوبيستمينوسومينجلسهمورخمصوبهيک(5)اصالحيبراساسبند
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ا  و از محل ااز متعفق به اشتاص مزبوا،  اخذ سپرده از اشتاص مقيم صرفاً به صوا  حواله ا  تبصره

 .پذير است امکان

 .باشد پذير  از اشتاص، پنجاه هزاا يواو يا معادل آن به ساير اازها  معتبر مي حداقل مبفغ سپرده  -54 ماده

ن از طريق چرک فرراهم   افتتاح حساب سپرده جاا  يا هر گونه حساب مشابه که امکان برداشت از آ -51 ماده

 . مرز  ممنوع است باشد، توسط واحد بانکي برون

مرز  مجاز  ايجاد تسهيال  و اعتباا به اشتاص اعم از مقيم و غيرمقيم توسط واحد بانکي برون/اعطا  -51 ماده

 . است

مرز  موظ  است شرح کامفي از زمينه فعاليت، محصوال  و خدما  برانکي قابرل    واحد بانکي برون  -57 ماده

بررا  عمروم    ها و نظاير آن اا بره طروا شرفاف    ها  سود و کاامزدها، تضمين سپرده ا هدف، نرخااايه، بازا

 .اساني نمايد اطالع

 .بردب کااه ب خود هموااه پس از نام اا "مرز  برون" عباا  است مکف  مرز  برون بانکي واحد  -51 ماده

المففي و دا چرااچوب   ها و استانداادها  بانکي بين تواند دا چااچوب اويه مرز  مي واحد بانکي برون  -53 ماده

 .نامه دايافتي خود به انواع عمفيا  و خدما  بانکي به ااز مبادا  وازد اساسنامه و اجازه

اا به نوع ااز  کره بانرک مرکرز     ها  دايافتي  سپرده پنج داصد مرز  بايد معادل واحد بانکي برون  -02 ماده

  .نمايد  بانک تودي آن  نزد قانوني سپردهکند، به عنوان  تعيين مي

ها  قانوني تودي  شده به ااز،  بانک مرکز  مجاز است به تشتيص خود نسبت به سپرده ا  تبصره

 . مرز  پرداخت نمايد المففي به واحد بانکي برون سود ااز  متناسب با بازااها  بين

مرز  و همچنرين نررخ    ها، تسهيال  و کاامزد انواع خدما  بانکي واحد بانکي برون نرخ سود سپرده  -05 ماده

 .شود خريد و فروش ااز بر اساس شرايط عرضه و تقاضا دا بازاا، تعيين مي

 کشروا  از خرااج  و منراطق  ساير به منطقه هر از و منطقه به کشوا از خااج از اازها کفيه انتقال و نقل -00 ماده

 .است آزاد مرز  توسط واحد بانکي برون

مرز   توسط واحد بانکي برون بالعکس و کشوا نقاط ساير به منطقه از شکفي هر به ااز انتقال و نقل -09 ماده

 .بود خواهد کشوا ااز  و مقراا  ضوابط تاب 

 اسرالمي  جمهوا  مرکز  بانک اسمي مجوز با" عباا  خود تابفو  دا بايدمرز   برون بانکي واحد -04 ماده

 .نمايد داج اا نامه فعاليت خود اجازه تاايخ و شمااه ،خود ها  تمامي سربرگ دا و نموده ذکر اا "ايران

 .گردد مي تعيين سازمان توسطمرز   برون بانکي واحد کاا ساعت -01 ماده
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 مرزي نظارت بر واحد بانکي برون ا پنجمفصل 

و بانکي ناظر بر منراطق آزاد،   مرز  موظ  به اعايت تمامي قوانين و مقراا  پولي واحد بانکي برون -01 ماده

 مقرراا  صرادا   و قروانين  چرااچوب  دا که ها و دستواها  بانک مرکز  مفاد اساسنامه مصوب و بتشنامه

 .باشد مي شود، مي

برا بانرک    دستواالعمل و ساير قوانين و مقراا  پولي و بانکياز مفاد اين  تشتيص موااد تتف  -07 ماده

 .شود افتاا ميازجمفه اعمال موااد ذيل قراا  با متتففين مطابق قوانين و م. مرکز  است

 اخطاا کتبي؛ -07-5

دستوا کتبي برا  توق  و يا اف  موااد تتف  و انجام اقرداما  اصرالحي دا چرااچوب     -07-0

 برنامه زماني مواد تأييد بانک مرکز ؛

  ها  مالي دا مقاط  زماني مواد نظر بانک مرکرز  و تهيره گرزااش    دستوا تهيه صوا  -07-9

 حسابرسي؛

 الزاما  احتياطي؛تشديد  -07-4

 ؛مرز  واحد بانکي برونا  دااندگان سمت مديريتي دا  سفب صالحيت حرفه -07-1

بعضري از   دا انجرام مررز    واحرد برانکي بررون   يا ايجاد محدوديت برا  ممنوع کردن  -07-1

 ها و عمفيا  بانکي؛ فعاليت

ناظر مقيم برا  حصول اطمينان از حسن اجرا  اقداما  اصالحي مدير موقت يا انتصاب  -07-7

 قرا از سو  بانک مرکز ؛م

 نامه تأسيس؛ لغو اجازه -07-1

تواند برحسب ميزان اهميت تتف  و دفعا  تکراا، يک يا چند مواد از  بانک مرکز  ميا 5  تبصره

 .به مواد اجرا گذاادپس از طي مراحل قانوني اا  فوقاقداما  نظااتي 

فرد ، مرز  واحد بانکي بروندااندگان سمت مديريتي دا ا   دا صوا  سفب صالحيت حرفها 0  تبصره

ادامه تصد  اين افراد دا حکم دخل و تصرف غيرقانوني دا وجوه و . گردد تفقي ميعزل شده  ابط ذ 

 .شود اموال عمومي محسوب مي
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واحد بانکي  توسط و تعيين مرکز  بانک نظر با ،مدير موقت يا ناظر مقيم مزايا  و حقوقا 9  تبصره

 .شد خواهد پرداخت مرز  برون

 تعيين مرکز  بانک توسط مقيم، ناظر و موقت مدير اختيااا  و ها مسئوليت و وظاي  حيطها 4  تبصره

 .شد خواهد

شود، از تاايخ الغاء اجازه تأسيس،  غو ميآن لنامه تأسيس  اجازهکه مرز   برونواحد بانکي ا  1  تبصره

 .نمايد عمل ميطبق دستوا بانک مرکز  . منحل شده و تا خاتمه تصفيه و آگهي آن

 

 ساير - ششمفصل 

خصروص  مرز  دا موااد  که دا اين دستواالعمل ذکر نشده است از جمفه دا  واحد بانکي برون -01 ماده

 ادااه چگونگي قانونتاب  قوانين و مقراا  جاا  از جمفه  ،انحالل، واشکستگي و تصفيهمقوالتي چون 

پولي و بانکي کشروا، قرانون تجراا ، قرانون      قانون ايران، اسالمي جمهوا  صنعتي تجاا  آزاد مناطق

اجرايي عمفيا   نامه آيينساله توسعه جمهوا  اسالمي ايران،  پنج ها  مباازه با پولشويي، قانون برنامه

نامره نحروه تأسريس و ادااه     ايرران، آيرين   اسرالمي  جمهوا  صنعتي تجاا  آزاد پولي و بانکي دا مناطق

ها   عمل اجرايي نحوه تأسيس، فعاليت، نظاا  و تعطيفي شعب بانکمؤسسا  اعتباا  غيردولتي، دستواال

کفيره  . باشرد  ساير قوانين و مقراا  مربوط و همچنين اساسنامه مصروب خرود مري   خااجي دا ايران و 

مرز  مغاير با اين دستواالعمل، از  ن ناظر بر بانکداا  بروشواا  پول و اعتباا مقراا  و مصوبا  قبفي 

 .شود األثر مي دستواالعمل مفغيتاايخ اجرا  اين 

 

مرزي  فعاليت، نظارت و انحالل واحدهاي بانکي برون دستورالعمل اجرايي ناظر بر تأسيس، ادالحيه "

هرزاا و   يرک تبصرره دا   17مراده و   22دا  "در مناطق آزاد تجاري دنعتي جمهوري اسالمي ايران

تصرويب شرد و از    و اعتباا شواا  پول 16/6/1999جفسه مواخ و سومين دويست و بيستمين 

  .االجرا است تاايخ ابال ، الزم
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دستواالعمل حسابداا  کاا  اعتباا  مرابحه "ابال   ;91/76/1999مواخ  276796/99بتشنامه شمااه 

 "آبونمان ساالنه کاا  اعتباا "و  "کاامزد صدوا و اعتبااسنجي مشتر "تعيين  - "(کام)

 با سالم؛

طري   «(کام)دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري مرابحه »گونه که استحضاا دااند، اصالحيه  هماناحتراماً، 

 .به شبکه بانکي کشوا ابال  گرديد 1999/    6/    12مواخ  99/    192226بتشنامه شمااه 

 تواند دا تبيين بهتر و اجررا  صرحيح و   ها  متصل به دستواالعمل اجرايي مذکوا که مي يکي از حفقه

تر دستواالعمل يادشده مؤثر باشد، عمفيا  حسابداا  مربوط به نحوه ثبت و ضبط اويدادها  مالي  مطفوب

تواند موجرب ايجراد وحرد  اويره،      بديهي است اين مهم مي. است( کام)مرتبط با کاا  اعتباا  مرابحه 

 .سا  اعتباا  شودها  مالي مؤس شناسايي و ثبت دقيق اويدادها  مالي مربوط و ااتقا  شفافيت صوا 

به شررح پيوسرت   « (کام)دستورالعمل حسابداري کارت اعتباري مرابحه »الذکر،  با عنايت به مراتب فوق

کميسريون مقرراا  و نظراا  مؤسسرا  اعتبراا  بره        1999/    6/    22تدوين و دا پانزدهمين جفسه مواخ 

شرده اسرت، آن صررفاً دا خصروص     گونه که دا متن دستواالعمل مزبوا نيز تصرريح   همان. تصويب اسيد

موضروع بتشرنامه   ( کرام )ها  اعتباا  که دا چااچوب دستواالعمل اجرايي کاا  اعتبراا  مرابحره    کاا 

مؤسسه اعتباا  غيربانکي موظ  است؛ عمفيرا   /    االجرا بوده و لذا آن بانک گردد، الزم صداالذکر صادا مي

 .د اعمال نمايدحسابداا  اا وفق مفاد دستواالعمل، دا دفاتر خو

با کاا  اعتبراا  و تغييررا     مرتبط مالي اويدادها  اهم است، شده يادشده تالش دستواالعمل دا

 :اعمال شده دا دستواالعمل به شرح ذيل تبيين شود

اويدادها  مالي مرتبط با امکان بازپرداخت تسهيال  دايافتي مرابحه با استفاده از کاا  اعتباا   -1

 ؛به صوا  نسيه اقساطي

اقسراط زود پرداخرت   /    داصد سود مستتر دا قسط 97اويدادها  مالي دا ااتباط با تتفي  حداقل  -2

، دا صوا  بازپرداخت تمام يا (شده اقساط پرداخت/    مانده تا سراسيد قسط متناسب با مد  باقي)

 سراسيد؛توسط مشتر  پيش از دايافتي مرابحه با استفاده از کاا  اعتباا  بتشي از تسهيال  

سرود از مشرتر  دا صروا  توافرق مؤسسره اعتبراا  و       اويدادها  مالي مرتبط با عدم دايافت  -9

ناشري از اسرتفاده مشرتر  از کراا      )پذيرنده کاا  اعتباا ، مبني بر پرداخت مطالبا  پذيرنده 
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 که مشتر  بدهي خود اا تا از سو  مؤسسه اعتباا  دا پايان دواه تنفس، مشروط به اين( اعتباا 

 پايان دواه تنفس پرداخت نمايد؛

اويدادها  مالي دا ااتباط با واايز وجه به کاا  اعتباا  از سو  مشتر ، به منظوا افزايش مبفرغ   -2

 .شده با استفاده از کاا  اعتباا  ها  تعيين ها  با مبالغ بيش از سق  قابل پرداخت دا خريد

مؤسسا  اعتباا  بانک مرکز  جمهوا  عالوه بر اين دا جفسه موصوف کميسيون مقراا  و نظاا  

 99موضروع مراده    "آبونمان ساالنه کاارت اعتبااري  "و  "کارمزد ددور و اعتبارسنجي مشتري"اسالمي ايران، 

يک دردد اعتبار تخصيص يافته و  ددهزار ريال يک، به ترتيرب  (کام)دستواالعمل اجرايي کاا  اعتباا  مرابحه 

 .تعيين شد به دارنده کارت

اعتباا    ه ضمن اعالم اين که بانک مرکز  جمهوا  اسالمي ايران برا  فراگير شدن کاا دا خاتم

هرا و مؤسسرا     عزم و اهتمام جد  دااد، بر لزوم تمهيد تمامي مقدما  الزم از سو  بانک( کام)مرابحه 

عمفکررد   سازد که نمايد و خاطرنشان مي اعتباا  برا  صدوا و گسترش آن دا نظام بانکي کشوا تأکيد مي

شود نقد شدن مبفرغ   همچنين متذکر مي. ها دا اين اابطه به دقت تحت اصد بانک مرکز  خواهد بود بانک

ها از آن حي  که موجب انحراف موضوع از کرااکرد اصرفي و اهرداف     ها  اعتباا  نزد پذيرنده اعتباا کاا 

ؤسسا  اعتباا  با اتتراذ تمهيردا  و   ها و م شود، مطفقاً ممنوع بوده و لذا الزم است بانک متصوا بر آن مي

تدابير الزم، امکان عمفي شدن اين متاطره اا به ويژه نزد مؤسسا  پولي و اعتباا  که فرآيند سراماندهي  

ها و مؤسسا  اعتباا  کره   بديهي است، با بانک. کنند، به حداقل ممکن کاهش دهند و اخذ مجوز اا طي مي

 .وا نمايند، برابر مقراا  برخواد خواهد شددا اين اابطه اهتمام جد  نداشته و قص

مراتب به قيد تسري ، به تمامي واحدها  با عنايت به موااد يادشده، خواهشمند است دستوا فرمايند 

همچنين . مؤسسه اعتباا  غيربانکي ابال  و بر حسن اجرا  آن تأکيد و نظاا  دقيق شود/   ابط آن بانک ذ 

کل نظاا   مديريتابط، به  ا  از بتشنامه ابالغي به واحدها  ذ  نسته مقتضي است ترتيبي اتتاذ شود تا

 .اين بانک ااسال گردد ها و مؤسسا  اعتباا  بر بانک

 

  

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 آبادي حميدرضا غني نژاد عبدالمهدي ارجمند

20-9051 9151 
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 «دستورالعمل حسابداري کارت اعتباري مرابحه»

 :مقدمه

کميسيون مقراا  و نظاا  مؤسسا  اعتباا  با هدف ايجاد وحد  اويه، شناسرايي و ثبرت دقيرق    

ها،  ها  مالي آن دا مؤسسا  اعتباا  و نيز ااتقاء شفافيت صوا کاا  اعتباا  اويدادها  مالي مربوط به 

از پانصد و سي و ( 2)ه نحوه تأسيس و ادااه مؤسسا  اعتباا  غيردولتي، بند نام آيين( 26)به استناد ماده 

کارت دستورالعمل اجرايي » با توجه به مفادشواا  محترم پول و اعتباا و نيز  9/2/1969يکمين جفسه مواخ 

کميسيون مقراا  و نظاا  مؤسسا  اعتباا  بانک  91/9/1999جفسه مواخ  يازدهمين، موضوع «اعتباري

که از ايرن پرس بره اختصراا      «مرابحه اعتباريکارت  يدستورالعمل حسابدار»جمهوا  اسالمي ايران،  مرکز 

 :شود اا به شرح زير تصويب نمود ناميده مي« دستورالعمل»

 :هاي حسابداري وثايق و تضمينات مأخوذه ا ثبت5

 ميزانکاا  مرابحه، مؤسسه اعتباا  بايد مشتر  اا اعتبااسنجي و متناسب با قبل از انعقاد قرااداد  ا5ا5

 دا صوا  .، عندالفزوم وثايق و تضمينا  کافي و قابل اطمينان اخذ نمايدو  اعتباا  ظرفيت و توان

باشد، به مبفغ تررهين،  چه وثايق مزبوا از نوع اموال منقول و يا غيرمنقول  ، چنانمشتر اخذ وثايق از 

کره از نروع اوااق بهراداا     اگر از نوع اشياء قيمتي باشد، به اازش کااشناسي اشياء مزبوا، دا صواتي

چه از نوع سهام باشد، به مبفغ قيمت مرواد محاسربه، بره     تضميني باشد، به مبفغ تعهد شده و چنان

 :شود ها ثبت مي شرح ذيل دا حساب

 

ها  اشياء قيمتي به ازا  هر برگ و يا قطعه، يک ايال به شررح   ها  اوااق بهاداا و قطعه تعداد برگ ا0ا5

 :شود ها ثبت مي ذيل دا حساب

 کاا  مرابحهثايق ها  انتظامي ر و حساب: بد 
 (7217/1/9/9: کد حساب)

اازش کااشناسرري اشررياء /ترررهين امرروالبرره مبفررغ  ××××

قيمرت  /مأخوذه مبفغ تعهد شده اوااق بهاداا/قيمتي

 مواد محاسبه سهام و ساير اوااق بهاداا

 ها  انتظامي طرف حساب :بس 

 (7277/2/9/9: کد حساب)

اشررياء اازش کااشناسرري /ترررهين امرروالبرره مبفررغ  ××××

قيمرت  /مأخوذه مبفغ تعهد شده اوااق بهاداا/قيمتي

 مواد محاسبه سهام و ساير اوااق بهاداا
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هرا ثبرت    ضوابط ابالغي، به شرح زيرر دا حسراب  محاسبه و اخذ کاامزد اازيابي وثايق دا چااچوب  ا9ا5

 :گردد مي

 

 :مرابحه به مشتري کارت اعطاي حسابداري زمان انعقاد قرارداد ددور کارت مرابحه وهاي  ا ثبت0

، قرااداد مرذکوا دا حسراب   کاا  مرابحهبه منظوا صدوا  صدوا کاا  مرابحهقرااداد پس از انعقاد  ا5ا0

 :گردد انتظامي قراادادها به مبفغ يک ايال به شرح ذيل ثبت مي

 

 :ها ثبت شود مبفغ دايافتي بابت ابطال تمبر مالياتي بايد به شرح ذيل دا حسابا 0ا0

 

ها  اوااق بهاداا  ها  انتظامي ر برگ حساب :بد 

 و اشياء قيمتي
 (7217/1/9/9: کد حساب)

 به ازا  هر برگ و يا قطعه يک ايال ××××

 ها  انتظامي طرف حساب: بس 

 (7277/2/9/9: کد حساب)

 به ازا  هر برگ و يا قطعه يک ايال ××××

 صندوق يا حساب متقاضي :بد 
 (7717/1/9: کد حساب)

 ضروابط  چرااچوب  دا به مبفغ کاامزد متعفقه ××××

 ابالغي

 حساب کاامزد دايافتي: بس 

 (7277/2/9: کد حساب)

 ضروابط  چرااچوب  دا متعفقره  کاامزد مبفغ به ××××

 ابالغي

 کاا  مرابحهها  انتظامي ر قراادادها   حساب :بد 
 (7217/1/9/9: کد حساب)

 به مبفغ يک ايال ××××

 ها  انتظامي طرف حساب: بس 

 (7277/2/9/9: کد حساب)

 به مبفغ يک ايال ××××

 صندوق يا حساب متقاضي :بد 
 (7717/1/9: کد حساب)

 به مبفغ تمبر ××××

 حساب تمبر مالياتي: بس 

 (7797/1/9:  کد حساب)

 به مبفغ تمبر ××××
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هرا   حسراب  ها  صاداه، به شرح ذيل دا کاا  مرابحه، تعداد کاا و فعال نمودن  زمان با صدوا هما 9ا0

 :شود ثبت مي

 

 .شود ، ثبت انتظامي فوق معکوس ميکاا  مرابحه ابطال و يا پايان اعتباا دا زمان :توضيح

 

بابرت پرداخرت وجره کراال و خردما        تعهردا  بانرک  زمان با اعطا  کاا  مرابحه به مشتر ،  هما 4ا0

 :شود ها ثبت مي کاا ، به شرح ذيل دا حساب  خريداا  شده توسط مشتر  به پذيرنده

 

 .گردد عيناً تکراا مي  دا زمان شااو مجدد کاا  مرابحه ثبت حسابداا  فوق :توضيح

 

 :هاي حسابداري واريز وجه نقد به کارت مرابحه توسط مشتري ا ثبت9

چه مشتر  پس از انعقاد قرااداد و صدوا کاا  مرابحه، اقدام به واايز وجه به کاا  نمايد، به شرح  چنان

 :شود ها ثبت مي ذيل دا حساب

 

  کاا  مرابحهها  انتظامي ر  حساب :بد 

 (7217/1/9/9: کد حساب)

 اليک ايهرکاا    به ازا ××××

  ها  انتظامي طرف حساب : بس 

 (7277/2/9/9: کد حساب)

 اليک ايهرکاا    به ازا ××××

  ها  اعتباا  ر کاا  مرابحه کاا طرف تعهدا  بانک بابت   :بد 

 (7179/1/9/9: کد حساب)

 اعطايي اعتباابه مبفغ  ××××

  ها  اعتباا  ر کاا  مرابحه کاا تعهدا  بانک بابت  : بس 

 (7179/2/9/9:  کد حساب)

 اعتباا اعطاييبه مبفغ  ××××

 مشتر  حسابصندوق يا  :بد 
 (7717/1/9: کدحساب)

 واايز به مبفغ  ××××

ر يسرا /مرابحره کاا  اعتبراا   ر بستانکااان موقت  : بس 

 مربوط  ها حساب
 (7697/2/9:  کد حساب)

 واايز به مبفغ  ××××
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به   ز وجه توسط مشتريفوق با توجه به ضوابط و مقراا  حاکم بر واا  ها ر حسابيسرفصل سا: تبصره

 .شود ين مييمرابحه تع  کاا  اعتباا

 :هاي حسابداري زمان استفاده از مانده اعتبار کارت مرابحه توسط مشتري ا ثبت4

به ميرزان اعتبراا   با توجه به استفاده مشتر  از مانده اعتباا کاا  مرابحه، تعهدا  مؤسسه اعتباا  ا 5ا4

 :شود برگشت داده مي ها از حساب ثبت انتظامي ذيلکاهش و به شرح  شده مصرف

 

ز وجه به حساب کاا  ياز واا يمانده بستانکاا ناش  مرابحه دااا  که کاا  اعتباا يدا صوات: تبصره

زان استفاده شده از مبفغ اعتباا يشده و سپس به م هيتسوباشد، ابتدا مانده بستانکاا کاا    توسط مشتر

 .شود يبرگشت م  کاا ، تعهدا  مؤسسه اعتباا

 .گردد ثبت فوق به مبفغ اعتباا کاهش يافته عيناً اعمال مي مرابحه نيز دا صوا  ابطال کاا  :توضيح

 

که دا زمان استفاده از مانده اعتباا، مشتر  به وکالرت از مؤسسره اعتبراا  کراال يرا       با توجه به اين ا0ا4

توسرط  اموال و يا خدما  مرواد تقاضرا  مشرتر     دااد، لذا  خدمتي اا از پذيرنده کاا  دايافت مي

بره   اقسراطي / نسيه دفعيمرابحه ال  يتسهاز پذيرنده کاا  خريداا  و دا قالب  مؤسسه اعتباا 

بنابراين دا وهفه نتست اموال و خدما  موضوع قررااداد توسرط مؤسسره     .گردد ميمشتر  واگذاا 

 :گردد گردد که به شرح ذيل ثبت مي اعتباا  تحصيل مي

 

  ها  اعتباا  ر کاا  مرابحه کاا تعهدا  بانک بابت  :بد 

 (7179/2/9/9: حساب کد)

مصررف   ااعتبرا به مبفغ  ××××

 شده

  ها  اعتباا  ر کاا  مرابحه کاا تعهدا  بانک بابت طرف : بس 

 (7179/1/9/9: کد حساب)

ا مصررف  اعتبرا به مبفغ  ××××

 شده

ر   غيردولتري /خدما  خريداا  شده بررا  مرابحره  /اموال :بد 

 کاا  مرابحهتسهيال  
 (7229/1/9: کدحساب)

شررده  برره مبفررغ بهررا  تمررام    ××××

 تحصيل شدهخدما  /اموال

 حساب پذيرنده کاا  :بس 

 (ر  :کد حساب)

شررده  برره مبفررغ بهررا  تمررام    ××××

 تحصيل شدهخدما  /اموال
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 دا همان مزبوا خدما /اموال ،خدما  موضوع قرااداد توسط مؤسسه اعتباا /پس از تحصيل اموال ا9ا4

دا قالب تسويه شده و سپس الباقي ( وجوه واايز  توسط مشتر )ابتدا مانده بستانکاا کاا   ،زمان 

ثبت حسابداا  مربوط به شرح لذا  ،گردد مي اعطابه مشتر   اقساطي/ نسيه دفعي مرابحهال  يتسه

 :شود ذيل دا دفاتر اعمال مي

 

چه طبق توافق مؤسسه اعتباا  و پذيرنده کاا ، پرداخت مطالبا  پذيرنده ناشي از اسرتفاده   چنانا 4ا4

مشتر  از کاا  اعتباا  دا پايان دواه تنفس انجام پذيرد، مؤ سسه اعتباا  بابت استفاده مشتر  

از ايرن او دا هنگرام تحصريل امروال و خردما       . باشد مجاز به دايافت سود نمي از کاا  اعتباا ،

ل دا يبه شرح ذ  ، ثبت حسابداا(2-2)  يثبت اد  موضوع قرااداد توسط مؤسسه اعتباا ، به جا

  :گردد دفاتر اعمال مي

ر يسا/ مرابحهکاا  اعتباا  ر بستانکااان موقت   :بد 

 مربوط  ها حساب
 (7697/2/9:  کد حساب)

 به مبفغ مانده بستانکاا کاا  ××××

ر   غيردولترري/ تسررهيال  اعطررايي مرابحرره :بااد 

 تسهيال  کاا  مرابحه
 (7969/1/9:  کد حساب)

ميزان اعتباا ) تسهيال  اعطايياصل به مبفغ  ××××

 (استفاده شده

 سود دايافتني تسهيال  :بد
 (7696/1/9: کد حساب)

ميزان سرود مؤسسره اعتبراا  دا دواان    به  ××××

 بازپرداخت مرابحه نسيه

خرردما  خريررداا  شررده برررا  /امرروال: بااس 

 ر تسهيال  کاا  مرابحه غيردولتي/مرابحه
 (7229/1/9: کدحساب) 

 خدما  /شده اموال به مبفغ بها  تمام ××××

 غيردولتي/ها  آينده تسهيال  سود سال: بس 
 (7997/2/9: کد حساب)

به ميزان سرود مؤسسره اعتبراا  دا دواان     ××××

 بازپرداخت مرابحه نسيه

خررردما  خريرررداا  شرررده بررررا   /امررروال :باااد 

 کاا  مرابحهر تسهيال   غيردولتي/مرابحه
 (7229/1/9 :کدحساب)

خردما   /شده امروال  به مبفغ بها  تمام ××××

 تحصيل شده

بدهي بانک به پذيرندگان  -بستانکااان موقت :بس 

 ها  اعتباا  مرابحه کاا 

 (7697/2/9:  کد حساب)

خردما   /شده امروال  به مبفغ بها  تمام ××××

 تحصيل شده
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دا  مزبوا خدما /اموال ،مؤسسه اعتباا توسط فوق  2-2بند خدما  موضوع /پس از تحصيل اموال ا1ا4

ثبت حسرابداا  بره شررح ذيرل دا      ،(9-2)  يثبت اد  به جا لذا ،گردد به مشتر  ااائه مي ،زمان  همان

 :شود دفاتر اعمال مي

 

کراا    پذيرنرده به خدما  تحصيل شده /مبفغ بها  تمام شده اموال ديبا پايان دواه تنفس،س از پ ا1ا4

  .پرداخت شود

رنده نسبت به بازپرداخت يبه پذ  قبل از پرداخت مؤسسه اعتباا  چه مشتر چنان -4-1-5

 :شود يل دا دفاتر اعمال ميذ  ابتدا ثبت حسابداا ،ديخود اقدام نما يبده

 

 :شود ير دا دفاتر انجام ميز  ز ثبت حسابداايرنده کاا  نيز وجه به حساب پذيواا  برا

 

 ديقابل وصول دا سراس /ها  اعتباا   بدهکااان بابت کاا  :بد 
 (7626/1/9:  کد حساب)

شررده  برره مبفررغ بهررا  تمررام    ××××

 خدما  /اموال

 غيردولتي/خدما  خريداا  شده برا  مرابحه/اموال: بس  

 ر تسهيال  کاا  مرابحه
 (7229/1/9: کدحساب) 

شررده  برره مبفررغ بهررا  تمررام    ××××

 خدما  /اموال

   حساب مشتر/ صندوق :بد 
 (7717/1/9:  کد حساب)

 خدما  /شده اموال به مبفغ بها  تمام ××××

قابرل   /هرا  اعتبراا     بدهکااان بابت کراا   :بس  

 ديوصول دا سراس
 (7626/1/9:  کد حساب)

 خدما  /شده اموال به مبفغ بها  تمام ××××

بدهي بانک به پذيرندگان  -بستانکااان موقت :بد 

 اعتباا  مرابحهها   کاا 

 (7697/2/9:  کد حساب)

 خدما  /شده اموال به مبفغ بها  تمام ××××

 حساب پذيرنده کاا  :بس  

 (ر  :کد حساب)

 خدما  /شده اموال به مبفغ بها  تمام ××××
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خود به مؤسسه  يان دواه تنفس اقدام به بازپرداخت بدهيدا پا  که مشتر يدا صوات -4-1-0

ثبت اول   ز به جايل نيذ  ، ثبت حسابداا1-6-2  يعالوه بر انجام ثبت دوم ادد، يننما  اعتباا

 :شود يادشده دا دفاتر اعمال مي  ياد

 

کاا   ييدستواالعمل اجرا (92)موضوع ماده  يردولتيغ/ مرابحه ييال  اعطايبه مانده حساب تسه:  حيتوض

ن يمراب  يانجام شده فر ، مطابق توافقا  باشد يه ميا ن دواه تنفس مفزم به تسويدا پا  که مشتر  اعتباا

وجره الترزام   رنده کراا ،  يبه پذ  از زمان پرداخت وجه توسط مؤسسه اعتباا ، و مؤسسه اعتباا  مشتر

 .رديگ ين تعفق ميه دير تأديتأخ

 :هاي حسابداري مؤسسه اعتباري در زمان سررسيد تسهيالت اعطايي ا ثبت1

از مطالبا  مؤسسه اعتباا ، دايافت  بتشي/دا سراسيد تسهيال  اعطايي، دا صوا  وصول تمام ا5ا1

 :گردد ها ثبت مي وجه تسهيال  مزبوا و نيز شناسايي داآمد مربوط به آن به شرح ذيل دا حساب

 

 :تسهيالت بخشي از/تمام ا ثبت حسابداري ودول وجه5ا5ا1

 

ر   غيردولترري/ تسررهيال  اعطررايي مرابحرره :بااد 

 تسهيال  کاا  مرابحه

 (7969/1/9:  کد حساب)

  رنده کاا يبه پذ يپرداختبه مبفغ  ××××

قابرل   /اعتبراا   هرا    بدهکااان بابت کاا  :بس  

 ديوصول دا سراس
 (7626/1/9:  کد حساب)

 رنده کاا يبه پذ يپرداختبه مبفغ  ××××

 مشتر  حسابصندوق يا  :بد 
 (7717/1/9: کدحساب)

برره مبفررغ اصررل و سررود تسررهيال       ××××

 وصولي مبفغ/اعطايي

ر   غيردولتري / تسهيال  اعطرايي مرابحره  : بس 

 تسهيال  کاا  مرابحه
 (7969/1/9:  کد حساب)

سرهم  /به مبفغ اصل تسرهيال  اعطرايي   ××××

 مربوط به اصل تسهيال  از مبفغ وصولي

 سود دايافتني تسهيال  :بس 

 (7696/1/9: کد حساب)

سرهم  /تسرهيال  اعطرايي   سود به مبفغ ××××

 تسهيال  از مبفغ وصولي سودمربوط به 
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 :شناسايي درآمدا ثبت حسابداري 0ا5ا1

 

داآمرد  صرفاً دا سراسيد مقرا بازپرداخت نگردد، دا سراسيد تسهيال   چه تسهيال  اعطايي نچنا ا0ا1

 :شود ها ثبت مي مربوط به شرح ذيل شناسايي و دا حساب

 

هاي آينده تسهيالت اعطايي مرابحه نسيه دفعي در مقطع  سود سال  هاي حسابداري تعديل حساب ا ثبت1

 :هاي مالي تهيه دورت

از سود آن مربوط بره يرک    يباشد که بتش   ا قرااداد به گونه( تسويه) سراسيد زمانکه  داصواتي ا5ا1

باشد، دا اين صوا  ثبت زير دا ( «ب» دواه) آيندهديگر مربوط به دواه  يو بتش( «ال » دواه)دواه 

 :پذيرد يموادنظر است، صوا  م يمال  ها که تهيه صوا   ا پايان دواه

 

 

 :باشد بود، دو حالت به شرح ذيل محتمل مي خواهد( «ب» دواه)دا زمان سراسيد که دا دواه آينده  ا0ا1

 غيردولتي/ها  آينده تسهيال  سود سال :بد 
 (7997/2/9: کد حساب)

دواان سررود  کررل برره ميررزان ××××

 مرابحه نسيه

 سود دايافتي تسهيال   :بس 

 (7667/2/9: کد حساب)

دواان سررود  کررل برره ميررزان ××××

 مرابحه نسيه

 غيردولتي/ها  آينده تسهيال  سود سال :بد 
 (7997/2/9: کد حساب)

مرابحره  دواان سود  کل به ميزان ××××

 نسيه

 سود دايافتي تسهيال   :بس 

 (7667/2/9: کد حساب)

دواان مرابحره  سود  کل به ميزان ××××

 نسيه

 غيردولتي/تسهيال ها  آينده  سود سال :بد 
 (7997/2/9: کد حساب)

 «ال » دواهبه ميزان سود مربوط به  ××××

 سود دايافتي تسهيال  :بس 
 (7667/2/9: کد حساب)

 «ال » دواهبه ميزان سود مربوط به  ××××
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هاي  عالوه بر ثبتشود، ( وصول)که تسهيال  دا سراسيد، تسويه  داصواتي: حالت اول ا5ا0ا1

، ثبت حسابداا  زير نيز انجام (5-5-4)هاي رديف  نسيه دفعي به شرح ثبت ودول تسهيالت حسابداري

 :شود مي

 

، صرفاً ثبت نشود( وصول)که تسهيال  دا سراسيد، تسويه  داصواتي: حالت دوم ا0ا0ا1

 :گردد حسابداا  زير دا دفاتر مؤسسه اعتباا  اعمال مي

 

 :هاي حسابداري بازپرداخت مرابحه در قالب نسيه اقساطي ا ثبت7

اعطايي کاا  اعتباا  به صوا  نسيه اقساطي بازپرداخت گرردد، وصرول   دا صواتي که تسهيال   ا5ا7

  :شود ها ثبت مي تسهيال  دا سراسيد هر قسط، به شرح ذيل دا حساب

 

 غيردولتي/ها  آينده تسهيال  سود سال  :بد 
 (7997/2/9: کد حساب)

 «ب» دواهبه ميزان سود مربوط به  ××××

 سود دايافتي تسهيال  :بس 
 (7667/2/9: کد حساب)

 «ب» دواهبه ميزان سود مربوط به  ××××

 غيردولتي/ها  آينده تسهيال  سالسود   :بد 
 (7997/2/9: کد حساب)

 «ب» دواهبه ميزان سود مربوط به  ××××

 سود دايافتي تسهيال : بس 
 (7667/2/9: کد حساب)

 «ب» دواهبه ميزان سود مربوط به  ××××

 مشتر  حسابصندوق يا  :بد 
 (7717/1/9: کدحساب)

 ميزان کل مبفغ هر قسطبه  ××××

ر   غيردولتري / تسهيال  اعطايي مرابحره : بس 

 اعتباا تسهيال  کاا  
 (7969/1/9:  کد حساب)

 قسط به مبفغ اصل ××××

 سود دايافتني تسهيال  :بس 

 (7696/1/9: کد حساب)

  قسط سود به مبفغ ××××
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دا صواتي که تسهيال  اعطايي کاا  اعتباا  به صوا  نسيه اقساطي بازپرداخت گردد، شناسايي  ا0ا7

  :شود ميها ثبت  داآمد دا سراسيد هر قسط، به شرح ذيل دا حساب

 

 

بازپرداخت نگردد، دا دا سراسيد مقرا مرابحه به صوا  نسيه اقساطي  چه تسهيال  اعطايي نچنا ا9ا7

 :شود ها ثبت مي داآمد مربوط به شرح ذيل شناسايي و دا حسابصرفاً  هر قسط سراسيد

 

ها  آينده تسهيال  اعطايي مرابحه نسيه اقساطي دا  ها  حسابداا  تعديل حساب سود سال ثبت ا4ا7

( 6بنرد  )ها  حسرابداا  تسرهيال  اعطرايي مرابحره نسريه دفعري        پايان دواه مالي مشابه با ثبت

 .باشد مي

 

باشد دا صوا  عدم تحقق معيااها  شناسايي داآمد، مطابق با ضروابط   موظ  ميمؤسسه اعتباا   ا1ا7

اا به اوش تعهرد    ييال  اعطايمربوط به سود تسهابالغي از سو  بانک مرکز ، شناسايي داآمد 

 :دا دفاتر خود اعمال نمايد ندهيآ  ها ل سود ساليتعدحسابداا  زير اا برا    ثبتمتوق  نموده و 

 

 غيردولتي/ها  آينده تسهيال  سود سال  :بد 
 (7997/2/9: کد حساب)

 قسطبه ميزان سود مربوط به  ××××

 سود دايافتي تسهيال : بس 
 (7667/2/9: کد حساب)

 قسطبه ميزان سود مربوط به  ××××

 غيردولتي/ها  آينده تسهيال  سود سال :بد 
 (7997/2/9: کد حساب)

 د مربوط به قسطسو به ميزان ××××

 سود دايافتي تسهيال   :بس 

 (7667/2/9: کد حساب)

 مربوط به قسطد سو به ميزان ××××

 غيردولتي/ها  آينده تسهيال  سالسود   :بد 
 (7997/2/9: کد حساب)

 نشده ييد شده شناسايسراس  هابه ميزان سود ××××

  يردولتيغ/تسهيال معوق سود : بس 
 (7997/2/9: کد حساب)

 نشده ييد شده شناسايسراس  هابه ميزان سود ××××
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بديهي است پس از تحقق معيااها  شناسايي داآمد، وفق ضوابط ابالغي از سو  بانک مرکز ، : توضيح

 .داا دا دفاتر خود اعمال نماي، ثبت شناسايي داآمد مؤسسه اعتباا  بايد

 :التزام تأخير تأديه دين هاي حسابداري شناسايي وجه ا ثبت1

ها  مالي مواد نظرر   دا مواد تسهيالتي که دا سراسيد وصول نشده است، دا مقاطعي که تهيه صوا  ا5ا1

هرا    تا مقط  تهيه صوا  دينالتزام تأخير تأديه  است از تاايخ سراسيد يا تاايخ آخرين محاسبه وجه

 :هد شدها ثبت خوا مالي، وجه التزام تأخير تأديه دين متعفقه محاسبه و به شرح زير دا حساب
 

 

باشد دا صوا  عدم تحقق معيااها  شناسايي داآمد، مطابق با ضروابط   موظ  ميمؤسسه اعتباا   ا0ا1

التزام تأخير تأديره ديرن متعفقره اا بره      وجهمربوط به ابالغي از سو  بانک مرکز ، شناسايي داآمد 

التزام ترأخير تأديره ديرن دا     حسابداا  زير اا برا  انعکاس وجه  ثبتاوش تعهد  متوق  نموده و 

 :عمال نمايددفاتر خود ا

 

بديهي است پس از تحقق معيااها  شناسايي داآمد، وفق ضوابط ابالغي از سو  بانک مرکز ، : توضيح

 .داا دا دفاتر خود اعمال نماي، ثبت شناسايي داآمد مؤسسه اعتباا  بايد

هاي حسابداري بازپرداخت مبالغ مصرف شده اعتبار پس از سررسيد مقرر و قبل از انتقال به طبقات  ا ثبت3

 :غيرجاري

 وجه التزام دايافتني :بد 

 (7692/1/9: کد حساب)

 به ميزان وجه التزام تأخير تأديه دين متعفقه ××××

 وجه التزام دايافتي از محل تسهيال  اعطايي :بس 
 (7697/2/9: کد حساب)

 به ميزان وجه التزام تأخير تأديه دين متعفقه  ××××

 وجه التزام دايافتني  :بد 

 (7692/1/9: کد حساب)

شناسرايي   متعفقره الترزام   وجره به ميزان  ××××

 نشده

 غيردولتي/اعطايي تسهيال التزام معوق  وجه :بس 
 (7666/2/9: ها  کد حساب)

شناسرايي  متعفقره  الترزام   وجره به ميزان  ××××

 نشده
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 اقردام دا سراسيد مقررا  وجه صواتحساب تمام يا بتشي از پرداخت بازنسبت به مشتر   چه چنان ا5ا3

ثبرت حسرابداا  زيرر    گردد،  وصولمبفغ مزبوا قبل از انتقال تسهيال  به طبقا  غيرجاا  و  ننمايد

 :شود انجام مي

 

چه طبق توافق مؤسسه اعتباا  و پذيرنده کاا ، پرداخت مطالبا  پذيرنده ناشري از اسرتفاده    چنان ا0ا3

مشتر  از کاا  اعتباا  دا پايان دواه تنفس توسرط مؤسسره اعتبراا  انجرام پذيرفتره باشرد و       

مبفرغ مزبروا   و  ننموده باشد اقدامدا سراسيد مقرا پرداخت وجه صواتحساب بازنسبت به مشتر  

 :شود ثبت حسابداا  زير انجام ميگردد،  وصولقبل از انتقال تسهيال  به طبقا  غيرجاا  

 مشتر  حسابصندوق يا  :بد 

 (7717/1/9: کدحساب)

الترزام ترأخير    وجهبه مبفغ اصل، سود و  ××××

 تأديه دين وصولي

ر   غيردولترري/ تسررهيال  اعطررايي مرابحرره: بااس 

 تسهيال  کاا  مرابحه
 (7969/1/9:  کد حساب)

 وصولي تسهيال  اصلبه مبفغ  ××××

 سود دايافتني تسهيال  :بس 
 (7696/1/9: کد حساب)

 سود تسهيال  وصوليبه مبفغ  ××××

 وجه التزام دايافتني :بس 
 (7692/1/9: حسابکد )

به ميزان وجه التزام تأخير تأديره ديرن    ××××

 شناسايي شده

 وجه التزام دايافتي از محل تسهيال  اعطايي  :بس 
 (7697/2/9: کد حساب)

الترزام   التفراو  کرل وجره    به ميزان مابه ××××

تأخير تأديه دين متعفقه و وجره الترزام   

 تأخير تأديه دين شناسايي شده

 مشتر  حسابصندوق يا  :بد 

 (7717/1/9: کدحساب)

التزام ترأخير تأديره    به مبفغ اصل و وجه ××××

 دين وصولي

ر   غيردولترري/ تسررهيال  اعطررايي مرابحرره :بااس 

 تسهيال  کاا  مرابحه
 (7969/1/9:  حسابکد )

 به مبفغ اصل تسهيال  وصولي ××××

 وجه التزام دايافتني :بس 
 (7692/1/9: کد حساب)

به ميزان وجه التزام تأخير تأديره ديرن    ××××

شناسررايي شررده از ترراايخ پرداخررت   

  مؤسسه اعتباا

 وجه التزام دايافتي از محل تسهيال  اعطايي  :بس 
 (7697/2/9: کد حساب)

الترزام   التفاو  کرل وجره   ميزان مابهبه  ××××

تأخير تأديه دين متعفقه و وجره الترزام   

 تأخير تأديه دين شناسايي شده
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 :سررسيد از قبل اقساطي/ اعطايي مرابحه نسيه دفعي تسهيالت بازپرداخت حسابداري  يها ا ثبت52

تسهيال  قبل از سراسيد، مؤسسه اعتباا  موظر  اسرت، برر اسراس ضروابط       وصول صوا دا  ا5ا52

 :شود ثبت حسابداا  اين اويداد به شرح زير انجام مي. تتفي  الزم اا به مشتر  اعطاء نمايد

 

 

 :قراردادهاي مرابحه و ددور کارت اعتباري مرابحهحسابداري زمان تسويه   يها ا ثبت55

قرااداد صدوا کاا  اعتباا ، قرااداد مزبوا به شرح ذيل از تسهيال  مربوط به س از تسويه کامل پ ا5ا55

 :شود ها  انتظامي برگشت مي حساب

 

 

 

 

 مشتر صندوق يا حساب  :بد 
 (7717/1/9: کد حساب)

از مشرتر  بابرت    به ميزان مبفغ وصرولي  ××××

 اصل تسهيال  و سود تحقق يافته

 غيردولتي/ها  آينده تسهيال  سود سال :بد
 (7997/2/9: کد حساب)

قبل سود تسهيال  وصولي  تمام به ميزان ××××

 از تتفي 

ر    غيردولتي/ تسهيال  اعطايي مرابحه: بس 

 تسهيال  کاا  مرابحه
 (7969/1/9:  کد حساب)

 تسهيال  وصوليبه ميزان اصل  ××××

 سود دايافتني تسهيال : بس 
 (7696/1/9: کد حساب)

قبل سود تسهيال  وصولي  تمام به ميزان ××××

 از تتفي 

 سود دايافتي تسهيال   :بس 
 (7667/2/9: کد حساب)

سود محقق شرده  ) به ميزان سود دايافتي ××××

 (تسهيال  وصولي

 ها  انتظامي طرف حساب :بد 
 (7217/2/9/9: کد حساب)

 به مبفغ يک ايال ××××

 کاا  مرابحهها  انتظامي ر قراادادها   حساب: بس 

 (7277/1/9/9: کد حساب)

 به مبفغ يک ايال ××××
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ها  انتظامي مربروط بره وثرايق مرأخوذه بره شررح ذيرل از         پس از استرداد وثايق مأخوذه، حساب ا0ا55

 :شود ها برگشت مي حساب

 

 

ها  اشياء قيمتي به ازا  هر برگ و يا قطعه، يک ايال به شرح  ها  اوااق بهاداا و قطعه تعداد برگ ا9ا55

 :شود برگشت مي مؤسسه اعتباري عامل هاي حسابذيل از 

 

ميسريون  ک 22/6/1999 جفسره مرواخ  ن يدا پانزدهم «کارت اعتباري مرابحه  يدستورالعمل حسابدار»

مقراا  و نظاا  مؤسسا  اعتباا  بانک مرکز  جمهوا  اسالمي ايران به تصويب اسيد و دا خصروص  

ن جفسره مرواخ   يازدهمير مصروب    کاا  اعتبراا  ييدا چااچوب دستواالعمل اجرا که اعتباا   ها کاا 

صرادا  اا  بانک مرکز  جمهوا  اسالمي ايرران  ميسيون مقراا  و نظاا  مؤسسا  اعتبک 91/9/1999

 .باشد يماالجرا  الزمگردد،  يم

  

 ها  انتظامي طرف حساب :بد 

 (7277/2/9/9: کد حساب)

مبفرغ سرهم مؤسسره اعتبراا  از مبفرغ تررهين       به  ××××

مبفرغ تعهرد   /اازش کااشناسي اشرياء قيمتري  /اموال

قيمرت مرواد محاسربه    /مأخوذه شده اوااق بهاداا

 سهام و ساير اوااق بهاداا

  کاا  مرابحهها  انتظامي ر وثايق  حساب: بس 

 (7217/1/9/9: کد حساب)

 به مبفرغ سرهم مؤسسره اعتبراا  از مبفرغ تررهين       ××××

مبفرغ تعهرد   /اازش کااشناسي اشرياء قيمتري  /اموال

قيمرت مرواد محاسربه    /مأخوذه شده اوااق بهاداا

 سهام و ساير اوااق بهاداا

 ها  انتظامي طرف حساب :بد 

 (7277/2/9/9: کد حساب)

 به ازا  هر برگ و يا قطعه يک ايال ××××

ها  اوااق بهاداا  ها  انتظامي ر برگ حساب : بس 

 قيمتيو اشياء 
 (7217/1/9/9: کد حساب)

 به ازا  هر برگ و يا قطعه يک ايال ××××
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دستواالعمل اعطا  جوايز به "ابال  اصالحيه  ;91/76/1999مواخ  276176/99بتشنامه شمااه 

 921292/99شده طي بتشنامه شمااه  ويرايش) "( ايالي ر ااز )انداز  الحسنه پس ها  قرض سپرده

 (22/17/1999مواخ 

 با سالم؛

دستواالعمل اعطا  جوايز  موضوع ابال  1997/ 9/ 16مواخ  97/ 92221پيرو بتشنامه شمااه احتراماً، 

اسراند شرواا  پرول و     به استحضاا ميوسيفه  بدين، ( ايالي ر ااز  )انداز  الحسنه پس ها  قرض به سپرده

مقرا نمود يک تبصره به شررح    1999/ 6/ 16جفسه مواخ  هزاا و دويست و بيست و سومين  يکاعتباا دا 

  :الحاق گردددستواالعمل (  2 )به ماده  ذيل

ايان مااده   (  پ )تبصره ا در هر حال، ميزان پاداش پرداختي به هر يک از کارکنان موضوع بناد    "

 " .نبايد از متوسط حقوق و مزاياي مستمر ماهيانه دريافتي وي در سال مالي گذشته بيشتر باشد

ا  از اصالحيه دستواالعمل ياد شده، خواهشمند است دسرتوا فرماينرد    ضمن ايفاد نسته دا خاتمه،

. ابط ابال  و بر حسن اجرا  آن نظاا  کرافي بره عمرل آيرد     مراتب به قيد تسري  به تمامي واحدها  ذ 

ه مؤسسره اعتبراا  بر    /  ا  از بتشرنامه ابالغري آن بانرک    ترتيبي اتتاذ شود تا نسرته   ضمناً مقتضي است

 .ااسال گردد بانک مرکزي ها و مؤسسات اعتباري کل نظارت بر بانک مديريت، به مجموعه زيرها   واحد

 

 

 

  

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 آبادي حميدرضا غني نژاد عبدالمهدي ارجمند

20-9051 9151 
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 (ريالي ا ارزي)انداز  الحسنه پس هاي قرض جوايز به سپردهدستورالعمل اعطاي 

 ا تعاريف5ماده 

 .گستره تعااي  ذيل محدود به اين دستواالعمل است

 بانک مرکز  جمهوا  اسالمي ايران :يبانک مرکز. 

 بانک دولتي و غيردولتي و يا مؤسسه اعتباا  غيربانکي که تحت عناوين مذکوا از  :اعتباري مؤسسه

 .مرکز  مجوز فعاليت دايافت داشته و تحت نظاا  آن بانک قراا دااندبانک 

 تاايتي است که توسط مؤسسه اعتباا  بره عنروان آخررين فرصرت افتتراح       :تاريخ آخرين مهلت

 .شود کشي اعالم مي حساب يا تکميل موجود  برا  شرکت دا قرعه

  آخررين مهفرت  "قبرل و  کشري دواه   قرعره  "آخرين مهفرت "فاصفه زماني بين  :کشي قرعهدوره" 

 .کشي دواه جاا  قرعه

 کشي بايد دا حساب سپرده گرذاا وجرود    حداقل مبفغي که برا  شرکت دا قرعه :حداقل موجودي

 .گردد داشته باشد و ميزان آن توسط مؤسسه اعتباا  و عندالفزوم بانک مرکز  تعيين مي

 اين دستواالعمل 12ماده الحسنه موضوع  کشي جوايز قرض هيأ  نظاا  بر قرعه :نظارت هيأت. 

 (.ايالي ر ااز )انداز  الحسنه پس ها  قرض دستواالعمل اعطا  جوايز به سپرده: دستورالعمل 

برر   "انداز، مؤسسرا  اعتبراا  منحصررا    الحسنه پس ها  قرض به منظوا جذب و تجهيز سپرده ا0ماده 

هرا    وايز بره سرپرده  توانند مبادا  به اعطرا  جر   اساس ضوابط مقرا دا اين دستواالعمل، مي

 .انداز نمايند الحسنه پس قرض

کشري   انرداز بره صروا  قرعره     الحسنه پس نحوه اعطا  جوايز به صاحبان حساب قرض ا5تبصره 

 .باشد مي

کشري توسرط هرر مؤسسره اعتبراا ، بايرد دا چرااچوب مفراد ايرن           اوش انجام قرعه ا0تبصره 

 .دستواالعمل تعيين شود
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انداز مؤسسرا  اعتبراا  برا همراهنگي بانرک       الحسنه پس قرض ها  کشي حساب قرعه ا9تبصره 

ها  شهريوا و مهر دا کفيه مؤسسا  اعتباا   مرکز  و به طوا هم زمان و حداکثر مابين ماه

 .شود انجام مي

تواند برا  اعطا  جوايز به صراحبان   حداکثر مبفغي که دا هر دواه توسط هر مؤسسه اعتباا  ميا 9ماده 

هرا  مرذکوا    متوسط حجم سپرده ٪2انداز اختصاص يابد معادل  لحسنه پسا ها  قرض سپرده

 .باشد دا همان دواه مي

 :آيد کشي با استفاده از اابطه ذيل بدست مي جوايز دا هر قرعه( بودجه)مبفغ  ا5تبصره 

1 ٪* 

 ها  دواه تعداد ماه
 جوايز برا  هر دواه( بودجه)مبفغ =  ها  دواه متوسط حجم سپرده ماه* 

12 
 

انداز دا هرر دواه از تقسريم مجمروع مانرده      الحسنه پس ها  قرض متوسط حجم سپرده ا0تبصره 

 .آيد ها  دواه بدست مي ها  مذکوا دا پايان هر ماه دواه به تعداد ماه سپرده

چنانچه تاايخ آخرين مهفت، اوز آخر ماه نباشد، مانرده آن مراه دا محاسربا  دواه بعرد      ا9صره تب

 .دا هر صوا  يک ماه نبايد دا محاسبا  دو دواه متوالي منظوا شود. گردد ميمنظوا 

بودجه جوايز قرعه کشي قرض الحسنه پس انرداز بايرد از محرل داآمردها  مؤسسره        ا   4تبصره

 . تأمين گردد(مناف  سهامدااان)اعتباا 

بودجه جوايز ذکر شده دا ماده داصد از  17تواند حداکثر به ميزان  مؤسسه اعتباا  دا هر سال ميا 4ماده 

الحسنه، اموا فرهنگي، مطالعاتي و تبفيغاتي دا جهرت ااتقراء فرهنرگ     اا برا  تبفيغا  قرض 9

 :المنفعه و پاداش کااکنان به شرح ذيل اختصاص دهد بانکداا  اسالمي، اموا عام

 انداز؛ نه پسالحس ها  قرض داصد برا  هزينه تبفيغا  جهت جذب و تجهيز سپرده 2حداکثر  -ال 

، بهداشتي، ، آموزشيالمنفعه به منظوا مصرف دا اموا فرهنگي داصد جهت اموا عام 9حداکثر  -ب

 وازشي و با اولويت مناطق محروم کشوا؛

 .داصد برا  پاداش کااکنان مؤسسه اعتباا  9حداکثر  -پ
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ايرن مراده   ( پ)دا هر حال، ميزان پاداش پرداختي به هر يک از کااکنان موضوع بند  ا تبصره

نبايد از متوسط حقوق و مزايا  مستمر ماهيانه دايافتي و  دا سرال مرالي گذشرته بيشرتر     

  2 1.باشد

هرا    اين دستواالعمل، به داانردگان حسراب   9و 2جوايز مربوط به هر دواه با توجه به مفاد مواد  ا1ماده 

 .گيرد واجد شرايط همان دواه تعفق مي

 :گردد انداز، به شرح ذيل تعيين مي الحسنه پس ها  قرض اء به سپردهانواع جوايز قابل اعط ا1ماده 

 کمک هزينه خريد واحد مسکوني؛ -ال 

 کمک هزينه سفر عمره، تمت  و عتبا  عاليا ؛ -ب

 کمک هزينه تحصيفي برا  يک مقط ؛ -پ

 صناي  دستي ساخت صنعتگران داخفي و يا کمک هزينه خريد آن؛ - 

 هزينه خريد آن؛ خوداو ساخت داخل ياکمک -ث

 سکه طال و پول نقد؛ -ج

 .لوازم خانگي توليد داخل و يا کمک هزينه خريد آن -چ

حداکثر ميزان هر يک از جوايز اعطائي اعم از نقد  و يا غيرنقد  به يک فرد دا هرر دواه   ا5تبصره 

اين ميزان دا سالها  بعد  توسط بانرک  .شود ميفيون ايال تعيين مي پانصددا سال جاا  

 .گردد مرکز  تعيين مي

انواع جوايز پيش بيني شده دا بندها   ، ث، ج و چ بايد از نظر مبفرغ، معرين و از نظرر     ا0تبصره 

 9نوع، مشتص و عين آن موجود بوده و قبل از اعالم اسمي و انجام تبفيغا  با اعايت ماده 

  .اين دستواالعمل تعيين و به هيأ  نظاا  اعالم گردد

هرا    داصرد از تعرداد صراحبان حسراب     17جوايز بايد به ترتيبي انجام شود که حرداقل  توزي   ا  7ماده 

 .انداز واجد شرايط اا دا بر گيرد الحسنه پس قرض

                                                 
   
 شورايپولواعتبار؛51/1/5931جلسهمورخازيکهزارودويستوبيستوسومينصورت(1)موضوعبند 
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انداز منوط به مفتوح برودن حسراب و    الحسنه پس ها  قرض کشي جوايز حساب شرکت دا قرعه ا1ماده 

نمود که از نظر مبفغ، کافي ولري  چنانچه قرعه به حسابي اصابت . داشتن حداقل موجود  است

کشي به حد تعيين شده نرسيده باشد اعطرا  جرايزه منروط بره      از لحاظ مد  طي دواه قرعه

دا هر صوا  شرط اعطا  جايزه، حفظ حداقل موجود  . حصول شرايط از نظر مد  خواهد بود

يرا تکميرل   اوز متوالي دا طي دواه يا از زمان آخرين مهفرت افتتراح حسراب     97ماه يا  9طي 

 .موجود  خواهد بود

انداز دا يک مؤسسه اعتبراا    الحسنه پس اعطا  بيش از يک جايزه به داانده چند حساب قرض ا3ماده 

گرذاا دا   ها  يک سرپرده  دا صوا  تعفق چند جايزه به حساب. کشي ممنوع است دا هر قرعه

 .ترين جايزه به او تعفق خواهد گرفت يک مؤسسه اعتباا ، فقط اازنده

المکان يا متوفي بوده يا امکان دسترسي  دا مواد آن گروه از برندگان جوايز غير نقد  که مجهول ا52ماده 

ها  الزم وجود نداشته باشد و يا به موقر  بررا  دايافرت     به آنها يا وااث آنها پس از پيگير 

از  جايزه خود مراجعه ننمايند، مؤسسه اعتباا  مجاز است حداکثر ظرف مد  شش مراه پرس  

کشي، نسبت به فروش جوايز غير نقد  اقدام و وجوه مربوطه اا به حسراب   تاايخ انجام قرعه

  .ذينف  واايز نمايد

حسراب هزينره   "هزينه جوايز دا سرفصل جداگانه دا دفاتر کل مؤسسه اعتباا  تحرت عنروان    ا55ماده 

 .گردد ثبت مي "انداز الحسنه پس ها  قرض جوايز سپرده

ها  الزم، يک ماه قبل از زمان برگرزاا    عتباا  موظ  است به منظوا انجام هماهنگيمؤسسه ا ا50ماده

از اعضا  هيأ  نظاا  جهت حضوا دا جفسه مقردماتي دعرو  بره     "کشي، کتبا مراسم قرعه

 . عمل آواند
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کشي و تاييد هيأ  نظاا ، حداکثر ظرف هفت  مؤسسه اعتباا  موظ  است پس از انجام قرعه ا59ماده 

به اطالع هر يک از برنردگان جروايز اازنرده اسرانيده و دا خصروص       "اا  نتايج اا کتبااوز ک

 .اساني نمايد اسامي ساير برندگان، به نحو مناسب اطالع

 :گردد ترکيب اعضا  هيأ  نظاا  به شرح ذيل تعيين مي ا54ماده

 ؛(طالعا يک نفر از حوزه نظاا  و يک نفر از حوزه فناوا  ا)ر نمايندگان بانک مرکز  1

 ر نماينده دادستاني کل کشوا؛2

دا ( هرا  ادااه کل امروا اقتصراد  و دااايري دا اسرتان    )ر نماينده وزاا  اموا اقتصاد  و دااايي 9

 .خصوص مؤسسا  اعتباا  دولتي

حضوا مدير عامل يا يکي از اعضاء هيأ  مديره مؤسسه اعتباا  به عنوان نراظر دا مراسرم    ا تبصره

 .استکشي الزامي  قرعه

مؤسسه اعتباا  موظ  است به منظوا آگاهي و جفب اعتماد عمروم نسربت بره صرحت جريران       ا51ماده

هرا  تبفيغراتي اا    ها  عمومي و يرا سراير اوش   کشي و اعطا  جوايز، تبفيغا  دا اسانه قرعه

 .شفاف و بدون ابهام انجام دهد

وطه اا منتشر و بين کفيره شرعب   ها  اجرايي اموا مرب مؤسسه اعتباا  بايد مقراا  و اوش ا تبصره

ايرن   17و نيرز مفراد مراده     2کشي موضوع مراده   مقراا  و اوش انجام قرعه. توزي  نمايد

 .اندازداج گردد الحسنه پس ها  حساب قرض دستواالعمل بايد دا دفترچه

بانک مرکز  موظ  است موضوع ساماندهي تبفيغا  قرض الحسرنه  دامؤسسرا  اعتبراا  اا      ا51ماده

مد  سه ماه پس از ابال  اين دستواالعمل تهيه و پس از تائيرد ائريس کرل بانرک مرکرز  بره        ظرف

 .مؤسسا  اعتباا  ابال  نمايد

هزاا و يکصرد و بيسرت و سرومين جفسره مرواخ       تبصره دا يک 12ماده و 16اين دستوا العمل دا 

، کفيره مصروبا  قبفري ايرن     از تاايخ ابال  اين مصوبه. به تصويب شواا  پول و اعتباا اسيد 16/6/1999

  .گردد انداز، کان لم يکن تفقي مي الحسنه پس ها  قرض شواا داخصوص اعطا  جوايز به سپرده
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دستواالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و "ابال   ;72/76/1999مواخ  216122/99بتشنامه شمااه 

 "انداز و تسهيال  مسکن نظاا  بر مؤسسا  پس

 با سالم؛

داااي از   گونه که استحضار دارند  نظام تأمين مالي بخش معکن در کشاور باا چاالش    دمانا تراماً  

داي مالي کافي در  جمله کم ود منابع ا،ت اري پاادار  پااين بودن نع ت تعهيالت به قيمت معکن و ن ود ابزار

اثرگذار در تأمين  داي گيري از رواکرد داي نوان و بهره  اتخاذ رو   بر اان اساس . بخش معکن مواجه است

از . رفت از اان شارااط باشاد   تواند رادکار مطلوبي براي برون داي جداد مي مالي معکن به دمراه ااجاد نهاد

تاوان باه    تواند نقش م ثري در توسعه نظام تأمين مالي بخش معکن اافا نماااد  ماي   جمله نهاددااي که مي

از طرااق جاذب    توانناد  ماي   م سعات مذکور .موداي اشاره ن منطقه انداز و تعهيالت معکن  سعات پسم

اندازداي خرد و ا،طاي تعهيالت معکن در مناطق جغرافيااي مشخص به تأمين مالي بخش معاکن در   پس

 .کمک نمااندآن مناطق 

اناداز و وام   پاس  م سعات ،نوانانداز و تعهيالت معکن که در بيشتر کشوردا تحت  پس م سعات

(Savings and Loan Associations ) دااي   نهااد  و اا داگر ،ناوان مشابه وجود دارند  در واقع ناو،ي از

دادا اصالي   . کنناد  داي معاکن ارائاه ماي     را دراافت کرده و وام خرد انداز داي پس  مالي دعتند که سپرده

 در منااطق جغرافياااي مشاخص    داي ردني براي خراد ملک معاکوني     ارائه وامگونه م سعات تأسيس اان

اکاي   توان انتظار داشت که ميانداز و تعهيالت معکن   فرادم نمودن بعتر تأسيس م سعات پسبا . است

تعهيل و دمچنين  گيري پاادار و مداوم منابع مالي مورد نياز براي تأمين مالي بخش معکن شکل داي زمينهاز 

دااي    اگار بخاش  بدون داشتن اثرات تورمي و ازد امي باراي د  و تعراع تأمين معکن اقشار مختلف جامعه

  .گردداقتصادي فرادم 

در آن . گاردد  ال ته سابقه تأسيس اانگونه نهادداي تأمين مالي بخش معکن به ق ل از انقاالب برماي  

اناداز و   شرکت پس ٨1تعداد  ٨٣٣١سال تا   ٨٣01در سال  انداز معکن با تصواب قانون تشواق پسدوره 

با پيروزي انقاالب اساالمي اااران و متعاقاب      .ه بوددسيس گرداأاستان کشور ت ٨0وام معکن در تهران و 

اناداز و وام معاکن دماراه باا باناک       شرکت پاس  ٨1  کليه ٨٣٣١دا در سال  اجراي قانون ملي شدن بانک
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داي ااران در بانک ردني ادغاام شاده و باناک معاکن را      گذاري ساختمان بانک ساختمان و شرکت سرمااه

 .تشکيل دادند

ذکور  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ااران با ددا توسعه و تعميق نظام تاأمين  با ،ناات به مراتب م

( 1)نامه اجرااي ت صره  آاين( 1)مالي بخش معکن در مناطق مختلف کشور و با استناد به تکليف مقرر در ماده 

نامه شاماره   صوابموضوع ت« هاي فرسوده و ناکارآمد شهري قانون حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي بافت»( 1)ماده 

دستورالعمل اجرااي تأسيس  فعاليات و  »ديأت محترم وزاران   ٨٣9٣/    ٨1/    ٨0دا مور  0١٣1١ت/    ٨11111

را تدوان نمود که پاس از طارح و بررساي در اکهازار و     « انداز و تعهيالت معکن نظارت بر م سعات پس

. محترم پول و ا،ت ار مورد تصواب قارار گرفات   شوراي ٨٣9٣/    1/    ٨1دواعت و بيعت و سومين جلعه مور  

در چاارچوب مفااد     مجوز از بانک مرکازي  پس از اخذانداز و تعهيالت معکن  پس  اتم سعبر اان اساس  

. فعاليت نمااندبا جذب سپرده و ا،طاي تعهيالت معکن در اک استان مشخص  توانند مزبور مي دستورالعمل

 داقل سرمااه تزم جهات تأسايس و فعاليات م سعاه     مذکور   اجراايدمچنين بر اساس مفاد دستورالعمل 

داا نياز    شهردا و مراکز اساتان  ميليارد راال و در ساار کالن ٣11انداز و تعهيالت معکن در تهران م لغ  پس

اجرايي تأسيس، فعاليات و نظاارت بار    دستورالعمل »اي از  ضمن اافاد نعخه در پااان. باشد ميليارد راال مي ٣11

گيري اان نهااد جدااد در نظاام تاأمين ماالي بخاش        اميد است با شکل   «انداز و تسهيالت مسکن سسات پسمؤ

 .معکن  شرااط براي تأمين معکن اقشار مختلف جامعه بيش از پيش تعهيل و تعراع گردد

 

  

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 آبادي حميدرضا غني نژاد هدي ارجمندعبدالم

20-9051 9151 
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 انداز و تسهيالت مسکن  دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر مؤسسات پس

 :مقدمه

هااي   قانون حمايت از احياء، بهسازي و نوساازي بافات  ( 6)ماده « 2»اجرايي تبصره  نامه با استناد به آيين

هيرأ    12/17/1999هر مرواخ  22922 /127662نامه شمااه  موضوع تصويب فرسوده و ناکارآمد شهري

نامره شرمااه    موضروع تصرويب  « نحاوه تأسايس و اداره مؤسساات اعتبااري غيردولتاي     ناماه   آيين»وزيران و 

برا هردف کمرک بره     ها  بعد  آن و  هيأ  وزيران و اصالحيه 2/11/1999هر مواخ 22296 /197661

و اعطرا      خررد انردازها  پرس  بذجر  قير از طرق جغرافيايي مشتص تأمين مالي بتش مسکن دا مناط

اناداز و تساهيالت    دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر مؤسسات پس»، تسهيال  مسکن دا آن مناطق

 .گردد مي تدوينشود، به شرح ذيل  ناميده مي «دستورالعمل»به اختصاا  که از اين پس «مسکن
 

 کلياتفصل اول ا تعاريف و 

نحوه تأسيس و اداره مؤسسات اعتبااري  نامه  آيين»( 1)و عناوين بکاا افته دا مراده  تمامي اصطالحا  -5 ماده

دا  دسرتواالعمل  ايرن  و عناوين بکراا افتره دا  عيناً دا همان معاني و ساير اصطالحا « غيردولتي

 :اوند معاني مشروح زير بکاا مي

 ايران؛ اسالمي جمهوا  مرکز  بانک :مرکزي بانک -5-5

 نامره  برا اجرازه   يرا  و قانون موجب به که غيربانکي اعتباا  مؤسسه يا بانک :اعتباري مؤسسه -5-0

 ؛ نمايد فعاليت مي مرکز  بانک نظاا  تحت و شده تأسيس مرکز  بانک

دااا  مجروز از بانرک مرکرز  کره دا     انداز و تسرهيال  مسرکن    پس  مؤسسه :مؤسسه -5-9

چااچوب مفاد اين دستواالعمل با جذب سپرده و اعطا  تسهيال  مسکن دا يرک اسرتان   

 نمايد؛  مشتص اقدام مي

مجمروع خرالص تسرهيال  و    : انداز و تساهيالت مساکن   مؤسسه پس تسهيالت و تعهدات کالن -5-4

 ن حرداقل معرادل  ميرزان آ کره  بررا  هرر ذينفر  واحرد     /ايجاد شده بره /تعهدا  اعطايي

  .باشد  داصد سرمايه پايه مؤسسه 2
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نحوه تأسايس و اداره مؤسساات   نامه  آيين» نظاا  بر مؤسسه وفق ، فعاليت وثبت ،تأسيسفرآيند  -0 ماده

هيأ   2/11/1999هر مواخ 22296 /197661نامه شمااه  موضوع تصويب «اعتباري غيردولتي

 .باشد مي دستواالعمل اينها  بعد  آن و مفاد  وزيران و اصالحيه

و به  به طوا مستقيم ها سهام يا سرمايه دااا  حق اأ  آنمؤسسه اعتباا  و يا اشتاص حقوقي که  -9 ماده

 .باشند ، مجاز به تأسيس و يا تمفک سهام مؤسسه نميمتعفق به مؤسسه اعتباا  است هر ميزان

داصرد   27بره تمفرک    بوده و حداکثر مجاز يبانک مسکن از شمول مفاد اين ماده مستثن -تبصره 

 .باشد مي به صوا  مستقيم و غيرمستقيمسهام مؤسسه 

ايجاد شعبه و يا نمايندگي توسط مؤسسه دا محدوده استان ثبت شده دا اساسنامه، دا چااچوب  -4 ماده

و منروط بره    «داخل کشاور  نامه ايجاد يا تعطيل شعبه يا باجه يا نمايندگي مؤسسات اعتباري در آيين»

داصد حداقل سرمايه الزم جهت تأسيس و فعاليت  27افزايش سرمايه مؤسسه به ميزان حداقل 

 . پذير است مؤسسه امکان

 فصل دوم ا سرمايه 

ميفيااد ايال، دا سراير   977مبفغ دا تهران حداقل سرمايه الزم جهت تأسيس و فعاليت مؤسسه  -1 ماده

 . گردد ، تعيين ميميفيااد ايال 977 شهرها و مراکز استان کالن

پيشرنهاد بانرک مرکرز  و     مرواد برا   تواند دا مقاط  دو ساله و حسب يمبانک مرکز   -5تبصره 

سرمايه موضوع اين ماده  حداقلافزايش نسبت به تغيير و ، تصويب شواا  پول و اعتباا

 .اقدام نمايد

حرداکثر ظررف     موظ  است،مؤسسه دا صوا  تغيير ميزان سرمايه موضوع اين ماده،  -0تبصره 

حرداقل سررمايه مرواد نيراز     خود اا برا  ميزان سرمايه از تاايخ تصويب، يک سال مد  

 .تطبيق دهدمصوب 

 فعاليت سوم افصل 

پرس از اخرذ مجروز از بانرک مرکرز  دا       حسب مواد صرفاً مجاز به انجام عمفيا  ذيلمؤسسه  -1 ماده

 :باشد ميچااچوب قوانين و مقراا  
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 داا؛ گذاا  مد  سرمايهقبول سپرده  -1-5

 خاص؛عام و صدوا گواهي سپرده  -1-0

 دايافت تسهيال  بفندمد  از مؤسسا  اعتباا ؛ -1-9

المففري پرس از    ا  بين ها  خااجي از مؤسسا  مالي و توسعه دايافت کمک و وام -1-4

 ؛ اخذ مجوز از بانک مرکز

ها  دولتي، مؤسسا  عمومي غيردولتي  دايافت کمک و تسهيال  از دولت، شرکت -1-1

 ؛با اعايت قوانين و مقراا  ها شهرداا و 

 دا بتش مسرکن دا  گذااان مؤسسه صرفاً نامه به داخواست سپرده صدوا ضمانت -1-1

 نامه فعاليت؛  مشتص شده دا اجازهاستان 

 صررفاً دا بترش مسرکن دا   اسالمي اعطا  تسهيال  به اشتاص دا قالب عقود  -1-7

 نامه فعاليت؛ مشتص شده دا اجازهاستان 

 ا بانک مسکن؛گذاا  د سپرده -1-1

مسرکن و   يانتشاا و فروش اوااق بهاداا اسالمي نظير اوااق مشااکت، اوااق اهنر  -1-3

 صکوک؛

گرذااان مؤسسره از طريرق بانرک      ااايه خدما  نقل و انتقال وجوه ايالي به سپرده -1-52

 مسکن؛

 گذااان مؤسسه از طريق بانک مسکن؛ صدوا کاا  برداشت برا  سپرده -1-55

 ساخت و توسعه مسکن؛ ا  دا حوزه ااايه خدما  مشاواه -1-50

 دا حوزه مسکن؛ خدما  مربوط به وجوه ادااه شده -1-59

 فروش مسکن؛ افتتاح حساب اماني دا حوزه پيش -1-54

به سرازندگان   وجوه و تضمين آوا  به منظوا جم  و عامفيت نمايندگي ااايه خدما  -1-51

 ؛داصد سرمايه پايه مؤسسه 97حداکثر معادل  و خريدااان مسکن

سسرا   ؤها و م نزد شرکت مؤسسهها   ا  برا  دااايي ايجاد هرگونه پوشش بيمه -1-51

 ؛بيمه

 .به تشتيص بانک مرکز مرتبط ساير عمفيا   -1-57
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نامره   ، حداقل پس از گذشت يک سال از صردوا اجرازه  (6-6)انجام عمفيا  موضوع بند  –تبصره 

 .پذير است فعاليت و منوط به اخذ مجوز قبفي از بانک مرکز  امکان

ابالغي بانرک   تسهيال  و تعهدا  اشتاص مرتبطع ضوابط ناظر بر حد فرد  و حد جمعي موضو -7 ماده

 .باشد ميمؤسسه سرمايه پايه  داصد  9و  1به ترتيب مرکز  

حد فرد  و جمعي تسهيال  و تعهدا  کالن مؤسسه دا چااچوب ضوابط نراظر برر تسرهيال  و     -1 ماده

داصرد و   9حداکثر معادل نف  واحد، به ترتيب  برا  هر ذ /تعهدا  کالن ابالغي بانک مرکز  به

 .باشد داصد سرمايه پايه مؤسسه مي 177

مطابق با ضوابط و مقراا  مصوب شواا  پول و اعتبراا دا  مؤسسه نسبت کفايت سرمايه حداقل  -3 ماده

 .باشد خصوص نسبت کفايت سرمايه مي

اوااق مشااکت بانرک  به استثنا  گذاا  دا سهام و ساير اوااق بهاداا  سرمايهمجاز به مؤسسه  -52 ماده

 .باشد نمي اوااق مشااکت دولت و رکز م

دسرتواالعمل نحروه محاسربه نسربت     موضوع ها  ثابت توسط مؤسسه  حد مجاز تمفک دااايي -55 ماده

 . باشد داصد مي 27حداکثر معادل  ها  ثابت مؤسسا  اعتباا   خالص دااايي

 اا بره ها  خود   داصد مانده سپرده 27داصد و حداکثر  17موظ  است هموااه حداقل مؤسسه  -50 ماده

حداقل هزينه ممکن  به سرعت، سهولت و با نقد که ها  وجه نقد و ساير داااييترکيبي از صوا  

اوااق مشرااکت بانرک    ،بانک مسرکن نزد داا  سپرده مد  نظير)باشند  ميقابل تبديل به وجه نقد 

 .نگهداا  نمايد( اوااق مشااکت دولت و مرکز 

 . شود داصد تعيين مي 2ها  مؤسسه معادل  سپرده قانوني برا  انواع سپرده نسبت -59 ماده

گذااان مؤسسه وفق ضوابط ابالغري   محاسبه و پرداخت سهم سود قطعي متعفق به سپرده نحوه -54 ماده

 .   باشد بانک مرکز  دا خصوص نحوه محاسبه و تقسيم سود مشاع مي

دا قبرال   تسرهيال  بند  برا  اعطا   انهرگونه برنامه زم هيااا خواه، تسهيال پذيرش سپرده  -51 ماده

 موااد مشابه توسطو  اساس نوبت و مبفغ مد  معين دا چااچوب جداولي بر گذاادن سپرده برا 

 .ممنوع استچه بانک مرکز  تعيين خواهد نمود،  فراتر از آنمؤسسه 

ها  بانک مرکز   بنا به سياستمؤسسه ميزان تسهيال  خريد و ساخت مسکن اعطايي توسط  -51 ماده

  .شود تعيين مي
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 ساير مقررات ا چهارمفصل 

موظ  به اعايت تمرامي  احکام خاص که دا اين دستواالعمل تصريح شده است، مؤسسه  جز به -57 ماده

مصوبا  شواا  پول و اعتباا، ، «نحوه تأسيس و اداره مؤسسات اعتباري غيردولتينامه  آيين» ،قوانين

و سراير مقرراا  مربروط     بانرک مرکرز    ها  ها و دستواالعمل مفاد اساسنامه مصوب و بتشنامه

 .باشد مي

، بانک مرکز  مکف  دستواالعملدا صوا  اشتغال به هرگونه عمفيا  بدون اعايت مقراا  اين  -51 ماده

به اعمال اقداما  الزم دا چااچوب قانون پولي و بانکي کشوا، قانون تنظيم بازاا غيرمتشکل پولي 

 .مؤسسا  و افراد متتف  خواهد بودو ساير قوانين و مقراا  مربوط دا مواد 

 

يکهزاا و دويسرت و بيسرت و سرومين جفسره مرواخ       داتبصره  2و  ماده 12اين دستواالعمل مشتمل بر 

 .شواا  پول و اعتباا به تصويب اسيد 16/76/1999
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ابال  ترجمه سند اصول حاکميت شرکتي برا   ;19/72/1999مواخ  262911/99بتشنامه شمااه 

 (2719کميته بال )ها  بانک

 با سالم؛

ا  برر   ها  مالي تأکيد فزاينرده  همانگونه که مستحضرند دا استانداادها و مقراا  ناظر بر نظاماحتراماً؛ 

ها با توجه به اهميت  گران مالي، بانک دا ميان واسطه. شود لزوم حاکميت مطفوب دا نهادها  مالي ديده مي

از ضروا  و الزامي به مراتب وافرتر از حي  برخواداا  از يرک  ها،  ها و متتصا  منحصربفرد آن و ويژگي

ها بره تتصريص کااآمرد منراب  دا      چه آن که، حاکميت خوب دا بانک. نظام حکمراني مطفوب برخوادااند

بر پايره  .  شود ها، مي اشد اقتصاد  کمک نموده و موجب ااتقا  سالمت و ايمني بانک  اقتصاد و به تب  آن

هرا اا امرر  ضرروا  دا عمفکررد      کميته بال نيز حاکميت شرکتي مؤثر و کااا دا بانرک  اين تفکر است که

ها به يکديگر و نهايتراً بره کرل     کند و ضع  آن اا باع  انتقال مشکال  بانک مناسب بتش بانکي تفقي مي

قراا اسرت نيرز برر اسرت     9آن کميته دا يکي از اسناد اخير خود که موسوم به برال  . داند نظام اقتصاد  مي

شرطي برا  مديريت مناسب و مؤثر ايسرک و امکران نظراا      ها به عنوان پيش حاکميت شرکتي دا بانک

ميالد  ويرايش جديد  از سند اصول  2719بنا به همين اهميت، کميته بال دا سال  .تر تأکيد نموده است قو 

هرا    و مسرئوليت  هرا  بانرک عمرومي برر   نظراا    ها اا منتشر نمود که طي آن تقويت حاکميت شرکتي دا بانک

دا مديريت ها  کفيد   مؤلفههمچنين دا آن  .مديريت ايسک مواد تأکيد واق  شده بودمديره دا اابطه با  هيأ 

مواد توجه بيشتر  قرراا  ها با ظرفيت ايسک بانک  پذير  و ااتباط آن از قبيل فرهنگ ايسک و ايسکايسک 

وظراي  و  ايسرک، مرديريت ااشرد و    مسرتقل  ها   ره، کميتهمدي ها  ويژه هيأ  نقشضمن آن که . گرفته بود

  .شده بودااشد ايسک و حسابرسي داخفي تبيين يت مدير ها  مسئوليت

خوشبتتانه، بانک مرکز  با وقوف به اهميت و ضروا  موضوع، از ساليان پيش اسرناد متتففري اا دا ايرن    

ه دا خصوص حاکميت شرکتي منتشر نموده خصوص با هدف توسعه و تعميق مفاهيم نوين نظاا  بانکي به ويژ

کميته ميالد   2717از انتشااا  سال  "گانه برا  بهبود حاکميت شرکتي اصول چهااده"که آخرين آن ترجمه سند 

جديد  يرايشنمود و مواد بازنگر  قراا گرفت، لذا ايجاب مي 2719از آنجايي که سند مذکوا دا سال . بوده استبال 

آن چه به پيوست تقرديم  . گيرد قراا ترجمه مواد نظاا  زمينه دا المففي بين مهم اسناد از يکي عنوان به نيز آن

 . شود برداا  مقتضي ايفاد مي است دا همين اابطه بوده که به قصد استحضاا و صدوا دستوا بهره
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 اا بتش نظر  زير مرکز  بانک اساني اطالع پايگاه دا مزبوا سند ترجمه که اين اعالم ضمن پايان، دا

 و گرفته قراا ذيربط دااختياا واحدها  پيوست سند فرمايند دستوا است خواهشمند است، دسترس بانکي دا

.فرمايند مند بهره نظرا  خود از اا بانک اين تکميفي، و اصالحي پيشنهاد و نظر هرگونه وجود صوا  دا



 

 

  

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 مطالعات و مقررات بانکياداره 

 آبادي حميدرضا غني نژاد عبدالمهدي ارجمند

20-9051 9151 
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 ها رهنمودهاي ادول حاکميت شرکتي براي بانک

 از انتشارات کميته بال 

 0251ژوئيه 

 مقدمه

بره  « نظاا  برانکي »تحقق ثبا  و سالمت بانکي ترجي  بند ادبيا  نظر  و دا واق  هدف غايي مقوله  

ادبيا  اوز بانکداا ، ايجاد ثبا  و سالمت بانکي اا دا گرو استقراا شبکه امن پرولي و مرالي   . شماا ميرود

از سرويي  . ها  فعال دا اين عرصه است ميداند که يکي از الزاما  آن استقراا حاکميت شرکتي دا سازمان

معروف است، سره   9که به بال ديگر کميته بازنگر  نظاا  بانکي موسوم به کميته بال دا آخرين سند خود

کند و يکي از الزاما  اکرن   اکن اا به عنوان عوامل اصفي ايجاد و تقويت سالمت دا نظام بانکي معرفي مي

 .شمااد اا استقراا حاکميت شرکتي مي -   باشد که مديريت ايسک و نظاا  مي-    2

وااه بره موضروع حاکميرت    خوشبتتانه از ابتدا  ايجاد اصالحا  دا بتش نظاا  بانک مرکرز  همر  

ترين مقوال  ادبيا  نظااتي، نگاهي خراص   ترين و دا عين حال پيچيده شرکتي به عنوان يکي از زير بنايي

 .ها  بسياا  اا طي ده سال گذشته به خود اختصاص داده است معطوف گشته و مطالعا  و براسي

مه متوني که به طوا مستقيم با موضوع و ترج  ادااه مطالعا  و مقراا  بانکي بيش از يک دهه به پژوهش

باشند اهتمام وازيده و  به منظوا اشاعه فرهنرگ   ساز استقراا آن مي حاکميت شرکتي دا ااتباط بوده و يا زمينه

 .است  حاکميت شرکتي اين اسناد اا به شرح جدول زير دا سايت اطالع اساني بانک مرکز  قراا داده

 مربوط به موضوع حاکميت شرکتي شده  اسناد ترجمه

 سال ابالغ مترجم ناشر عنوان

 1929 فرهاد خالتي 2779کميته بال  نظاا  بر ساختااها  بانکي با مالکيت مواز 

 1929 ميترا محمد عفيزاده 2779کميته بال ها کااکرد بتش تطبيق دا بانک

 1922 عبدالمهد  ااجمندنژاد 1999کميته بال دا واحدها  بانکي سهاميبهبود حاکميت 

 1922 افسانه معفمي 2772کميته بال ها حسابرسي داخفي دا بانک

 1929 عبدالمهد  ااجمندنژاد 1992کميته بال  ها  کنترل داخفي دا واحدها  بانکي چااچوبي برا  نظام

 1929 عبدالمهد  ااجمندنژاد 1992کميته بال  بهبود شفافيت دا بانک

 مهرناز فريدوني 2779کميته بال  ها آن دا بانکتطبيق و کااکرد 

 کاا صديقه اهبر شمس

1922 

 1926 محمد اوشندل 1992 بانک جهاني تجديد ساختاا شبکه بانکي و ااهبردها  مناسب اجرا  آن 

 1922 عبدالمهد  ااجمندنژاد 2776کميته بال  بهبود حاکميت شرکتي دا واحدها  بانکي

 1991 مهد  کاظميانهيأ  خدما  اصول ااهنما  حاکميت شرکتي برا  موسسا  ااائه دهنرده  
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 سال ابالغ مترجم ناشر عنوان

 عبدالمهد  ااجمندنژاد  2776 اسالمي مالي خدما  مالي اسالمي

 حسين صدقي 2712کميته بال  ها حسابرسي داخفي دا بانک

 محمد خداياا 

 سوده جندقي اميرآباد 

1999 

 1992 نرگس احمد  2717کميته بال  حاکميت شرکتيگانه برا  بهبود  اصول چهااده

 

ايران دا نظر دااد شبکه برانکي کشروا اا مفرزم بره      که بانک مرکز  جمهوا  اسالمي با توجه به اين

االجرا نمايد، ادااه مطالعا  و مقراا  بانکي بر   استقراا مدل حاکميت شرکتي بهينه بر اساس ضوابطي الزم

کميته بال اا به عنوان به اوزترين سرند موجرود دا ايرن     2719شرکتي سال آن شد تا اصل سند حاکميت 

مندان و همکااان شبکه بانکي قراا دهد تا دا صوا  نياز به عنروان الگرو     زمينه ترجمه و دا اختياا عالقه

 .ااهنما دا اجرا  ضوابط بانک مرکز  و استقراا حاکميت شرکتي بهينه اقدام نمايند
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 نامه واژه

 

هايي که از ديد نراظران برانکي    ، يا ساير شرکت292بانک، شرکت مادا يا مؤسسه بانکيبانک 

تحرت قروانين مفري مشرمول     و به عنوان صاحبان اصفي گروه برانکي  

 .شوند نظاا  مراج  نظاا مفي مي

 

کنند؛ ساختاا هيأ  مديره دا کشواها  گروهي از مديران که نظاا  مي مديره هيأت

شرامل انرواع   دا ايرن سرند   « هيرأ  »استفاده از کفمه . متفاو  است

هايي که به  الگوها  گوناگون مفي که دا حال حاضر وجود دااند و يا آن

 . گردد شوند، مي موجب قانون دا هر حوزه قضايي تشکيل مي

 

دااا  مسئوليت مستقفي از مديريت اسرت کره هردف از     واحدهااين  کنترل يواحدها

  واحدها. نمايد بتشي اا تبيين مي اطمينان/  اازيابي، گزااشگر  و يا 

 واحرد مرديريت ايسرک، مرديريت تطبيرق و      واحدمشتمل بر  يکنترل

 .باشد حسابرسي داخفي مي

 شرکت، مديريت بين اوابط از ا  حاکميت شرکتي، ساختاا  مشتمل بر مجموعهحاکميت شرکتي

باشد که دا آن اهداف سازمان تبيين  ذينفعان مي ساير و سهامدااان مديره، هيأ 

ها  عمفکرد واحد بر نظاا  و اهداف و به عنوان ابزاا  الزم برا  تحقق شده است

گيرر  دا   چگونگي تصرميم  و اين ساختاا به نحوه تفويض اختياا. شود تعري  مي

.نمايد ني ميها کمک شايا سازمان

  

محتاطانره   و آگاهانه" اخذ تصميما  و اجرا  مديره هيأ  اعضا  يکي از وظاي   وظيفه مراقبت

 مديره، هيأ  اعضا  با اين تعبير که باشد؛ ها  بانک مي مشي خط به توجه با ها آن
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دهد،  خود اا انجام مي شتصي اموا "محتاط فرد " گونه که همان اا شرکت اموا

 .انجام دهندپيگير  و 

. باشد سازمان مي مناف  وفاداا بودن نسبت به مديره هيأ  اعضا  از جمفه وظاي  وظيفه وفاداري

 ديگر ، گروه يا فرد نف  به يا و خود، نف  به اقدام از مديره موظفند هيأ  اعضا 

 .گردد، اجتناب نمايند سهامدااان و برا  بانک هزينه که منجر به ايجاد

ها  مديريتي همانند مسئوليت مديران دا  توانند مسئوليت مديره مي اعضا  هيأ  مديره موظف هيأت

هرا ايرن امرر مجراز      بانک اختياا نمايند؛ البته دا صواتي که دا حوزه قضرايي آن 

ها   مديره غيرموظ  اعضايي هستند که دااا  مسئوليت هيأ . شمرده شده باشد

  .باشند مديريتي دا بانک نمي

شود که مسئوليت مديريتي  مديره غيرموظ ، به کسي اطالق مي دا اين سند هيأ  مديره مستقل هيأت

گونه نفوذ و دخالتي که دا عرصره تصرميما  داخفري و     دا بانک ندااد و حق هيچ

هرا برر اعضرا      طرافانره آن  و يا مالکيتي که مان  قضراو  بري   مشي خطخااجي، 

 .مديره موظ  شوند اا ندااند هيأ 

ا  از مقرراا  حراکميتي، سراختاا     دا اين سند، نظام کنترل داخفري اا مجموعره   نظام کنترل داخلي

مرديريت   سازماني و يا عمفياتي بانک، مشتمل بر فرآيندها و مراحل گزااشرگر ، 

 .ايسک، تطبيق و حسابرسي داخفي، گويند

نگرر  و   آينرده  ، ها  مؤسسه اعتبراا  کايسع انو ا و حدودبيني  به معنا  پيش  پذيري ريسک

بره اهرداف    دنياسر   ، براها  ايسک اتتاذ تصميم به منظوا استفاده از ظرفيت

به ديگرر سرتن،   . باشد مؤسسه اعتباا ، مي کاا و کسبها   برنامه و کياستراتژ

هايي که هنگام مواجهه برا ايسرک، منجرر بره نهايرت اسرتفاده از        تدوين برنامه

 .پذير  نامند گردد اا ايسکها  آن با کمترين هزينه ممکن  ظرفيت

و  کنتررل  فرآينردها،  هرا،  مشي خط مشتمل بر ا  پذير ، مجموعه چااچوب ايسک پذيري چارچوب ريسک

مجموعره   ايرن  .نمايرد  مري  نظاا  و ابال  ايجاب، پذير  اا ايسک که هايي نظام

 طررح ااايره   و يسرک ا ها  محدوديت پذير ، ايسک تشريح وضعيت مشتمل بر

 (غيرموظف)
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چرااچوب    اجررا  و نظاا ها  مربوط به نحوه  مسئوليت و ها نقشتبيين  از کفي

 بانرک  بهها  مربوط  ايسک ميتما بايدپذير   چااچوب ايسک. باشد يادشده، مي

 گرذااان،  سرپرده  ،گرزااان  مشري  خرط  اا دا اابطره برا   شرهر  از جمفه ايسرک  

ک بانر  ااهبردها  دا ااستا  همچنين و گرفته نظر دا مشتريان و گذااان سرمايه

 .باشد

و نروع   ياز سرطح کفر  پذير ، توضيحا  مکتروب   گزااش تشريحي ايسک  پذيري گزارش تشريحي ريسک

ترا   نمايد از آن اجتناب مي ايو  رد،يپذ يم اا مؤسسه اعتباا  آن است که  ايسکي

دا  مري اقرداما  ک بيان شامل توضيحا   نيا. يابد دستکاا خود  و به اهداف کسب

اقرداما    ريو سرا  ينگي، نقرد سنجش و اازيابي ايسک ه،يداآمد، سرماااتباط با 

ايسکي کره  افتاا  يفيک ااا اظه ديباهمچنين، گزااش يادشده . باشد مقتضي مي

ي اا نيرز  اخالقر  ريغافتااها  و  ييپولشو گردد از قبيل مؤسسه ميشهر  متوجه 

 .دابرگيرد

اعتبراا  برا توجره بره     مؤسسره   کايسکي که ي زانيم حداکثرظرفيت ايسک؛  ظرفيت ريسک

  هرا  تيمحردود  نيخود و همچن يو اقداما  کنترل سکيا تيريمد ،سرمايه پايه

 .باشد پذيرفتن آن ميقادا به  ينظاات

از  يمربروط بره آگراه     هرا و افتااهرا   هنجااها، نگرشفرهنگ ايسک؛ مجموعه  فرهنگ ريسک

دا نحروه   باشرد کره   دا بانک مي سکيا و کنترل تيريمد، پذير  ايسک ،ايسک

 ما يتصرم برر   سرک يفرهنرگ ا  .شرود  پيرامون ايسک متبفوا مري   ريگ ميتصم

هرا   بر نحوه نگرش آن و انه مؤثر بودهاوز  ها تيو کااکنان دا طول فعال تيريمد

 .باشد گذاا ميريثدا خصوص ايسک تأ

مديره  هيأ . باشد به عنوان بتشي از مجموعه کفي چااچوب حاکميت شرکتي مي  چارچوب حاکميتي ريسک

ها و اويکرد اصفي بانک پيرامرون   يا مديران به واسطه چااچوب مذکوا، استراتژ 

نماينرد؛ برر همرين     ايسک اا تبيين نموده و يا دا خصوص آن اخرذ تصرميم مري   

ااسررتا  پررذير  و حرردود ايسررک اا دا  مررديره داجرره ايسررک اسرراس، هيررأ 
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گيرر ، ادااه و   نمايند و چگونگي شناسايي، انردازه  ها  بانک تبيين مي استراتژ 

 .کنند کنترل ايسک اا پايش مي

بيني تتصيص  پيش  حدود ايسک اا، تعيين مقادير ويژه و يا حد و حدود  از قبيل حدود ريسک

ا کاا، اشتاص حقوقي مرتبط، و ير  و مقادير  از ايسک کفي بانک بر خطوط کسب

 .داجه خاصي از ايسک و ساير مقادير بنا بر اقتضاء، گويند

مروااد   ميها  حصول اطمينان از اين که تمرا  مديريت ايسک يعني، ايجاد فرآيند مديريت ريسک

شوند از جمفه  مهم ايسک و همچنين موااد  که بر حول محوا ايسک متمرکز مي

داکثر مجرراز کنترررل ايسررک و همچنررين تعيررين حرر گيررر ،  شناسررايي، انرردازه

 .پذيرد ايسک،کاهش ايسک و گزااشگر  به موق  و جام  انجام مي

برا  مثال، قبرل از  )اازيابي مجموع ايسک ناخالص بانک  افشا  صوا  وضعيت نمايه ريسک

بررا  مثرال بعرد از    )يا، بنا به اقتضاء، ايسک خرالص بانرک   ( اعمال هر کاهشي

يرک از اقرالم ايسرک برر      دا مقط  زماني مشتص برا  هر( ها محاسبه کاهش

 299بيني آن برر مبنرا  مفروضرا  آينرده اا نمايره      مبنا  وضعيت فعفي و يا پيش

 .ايسک گويند
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 :پيشگفتار

حاکميت شرکتي مؤثر و کااا، امر  ضروا  دا عمفکرد مناسب بتش بانکي و به طوا کفي اقتصاد تفقي . 1

 ييها تيفعالو گذااان  سپرده ميان گر وجوه واسطهبه عنوان دا اقتصاد  مينقش مه يبانکعمفيا  . شود مي

ها از  ايمني و سالمت بانک. کند نمايند، ايفا مي کمک مي اشد اقتصاد  کاا حمايت نموده و به و از کسب که

کاا خود اا پيش  و ها کسب مشي که به موجب آن بانک جمفه مسائل کفيد  ثبا  مالي هستند؛ لذا، خط

م نظااا دا   مينقش مه ،ت دا بانکيضع  حاکم. اد  بسياا حائز اهميت استبرند برا  سالمت اقتص مي

 .شود مي  اقتصادکل نظام  دا سراسر بتش بانکي وآن بانک انتقال مشکال   و باع   ايفا نمودهمالي 

مبتني بر  ميهدف اصفي حاکميت شرکتي بايد متمرکز بر حفاظت از مناف  ذينفعان دا ااستا  مناف  عمو. 2

گذااان نسبت به  ها  خرد، مناف  سپرده دا ميان ذينفعان، به ويژه با تأکيد بر بانک. ا  پايداا باشد اويه

 . مناف  سهامدااان دا اولويت قراا خواهد گرفت

که توسط است و اموا بانکي  ها دا فعاليت تيو مسئول اختياا کننده نحوه تفويض نييتع يشرکتحاکميت . 9

 :ها چگونه که آن ني، از جمفه اشوند ادااه ميت ااشد يريمديره و مد هيأ 

  کنند؛ ها  بانک اا تعري  مي اهداف و استراتژ 

 گمااند؛ کااکنان اا انتتاب و به کاا مي 

 دهند؛ امواا  اوزانه بانک اا انجام مي 

 گذااان اا حفاظت کرده، تعهدا  سهامدااان اا ايفا نموده، و به مناف  ساير  مناف  سپرده

 ذينفعان توجه دااند؛

 ا  ايمن و سالمت  هايي که بانک انتظاا دااد به شيوه فرهنگ سازماني اا شامل افتاا و فعاليت

 و  نمايند؛ اجرا شود، با حفظ يکپااچگي و انطباق کامل با قوانين و مقراا ، ترويج مي

 دهند ها  کنترلي اا استقراا مي ها و نظام عمفکرد. 

 292ها  اقتصاد  و توسعه از اصول حاکميت شرکتي که توسط سازمان همکاا  اهنمودها  کميته بال. 2

هدف اصول حاکميت شرکتي سازمان همکاا  اقتصاد  و توسعه، . اند، استنباط شده است منتشر شده

ها  حاکميت شرکتي خود و ااايه اهنمودهايي  ها دا تالش برا  اازيابي و بهبود چااچوب کمک به دولت

 . ان و ناظران بازااها  مالي استکنندگ برا  شرکت
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ک ير آن اا بره عنروان    ي صحيح قايل بوده و ت شرکتميکاح را ب بسياا  اهميت و اعتباا مقام نظااتي،. 9

نمايد، چرا کره دا صروا  اجررا  غيرر مرؤثر آن       قفمداد مينک با ايمن و سالمعمفکرد   براضروا   اکن

ايجاد حاکميرت مطفروب دا بانرک موجرب      .پديد آيدبانک وضعيت ايسک  دا نامطفوبي ا ممکن است اثر

 .دهد شود که نياز به مداخفه ناظرين دا بانک اا کاهش مي برپايي فرآيند نظااتي کااا و مفيد به فايده مي

اعتمراد بيشرتر     بر فرآيندها  داخفي بانرک دهد تا  صحيح به ناظران اين اجازه اا ميت شرکتي يحاکم. 6

، اختيراا از  يسرطح مناسرب  چره   دهرد، چنران   ها  نظااتي نشان مري  يا  بتشربن ااستا، تجيدا ا .نمايند

باشد،  بازاسان اعتماد بيشتر   مؤسسه اعتباا  وجود داشتهي و کنترل و توازن دا هر يت، پاستگويمسئول

با مقراا  موضوعه داشته و اطالعرا  دايرافتي و   مديره  هيأ  به انطباق نحوه عمفکرد مديران ااشد و حتي

 .نمايند بيشتر  براسي مي  آن مؤسسه اعتباا  اا با قابفيت اتکاء داخفيها  حسابرسي  هيافت

منتشر شد مبين پيشرفت محرز دا  2717اصول بهبود حاکميت شرکتي که توسط کميته بال دا اکتبر . 6

. ها  بانکي است ها  حاکميت شرکتي صحيح دا سازمان ها  ديرپا  کميته پيرامون ااتقاء اويه تالش

شد و آغاز  2776، سعي دا بازتاب نکا  کفيد  و مهم بحران مالي جهاني که دا سال 2717اصول 

ها و نحوه نظاا  ناظران بر اين حوزه بسياا مهم اا  آوادن چگونگي خودکنترلي بانک همچنين امکان فراهم

 . دااد

ها  حاکميتي توسط  جانبه فعاليت ، کميته و اعضا  حوزه قضايي آن شاهد تقويت همه2717از سال . 2

 . اند ها و افزايش فرآيندها  نظااتي توسط ناظران بوده بانک

  ها  مهم حاکميت شرکتي از قبيل نظاا   ها شناخت بيشتر  نسبت به مؤلفه طوا کفي، بانکبه

ها   مديره، مديريت ايسک دقيق، کنترل داخفي مؤثر، الزاما  اعايت و ساير زمينه مؤثر هيأ 

ها و  هايي دا اازيابي مهاا  ها پيشرفت به عالوه، بسياا  از بانک. اند مرتبط اا کسب نموده

ها  ايسک، سازماندهي و ااتقاء  مديره، تشکيل شواا  مستقل کميته هيأ  ميا  عموه ويژگي

مديره و  و هماهنگي ميان موضوعا  مطروحه پيرامون هيأ  299ايسک ااشد مديرنقش 

 . اند ها  حسابرسي و ايسک حاصل نموده کميته

                                                 
295 chief risk officer (CRO)  
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 کميت ايسک دا مقاما  مفي به منظوا بهبود نظاا  قانوني و مديريتي از حاکميت شرکتي و حا

توان به تقويت مقراا  و  از جمفه اين اقداما  مي ؛اند ها، اقداماتي اا انجام داده بانک

اهنمودها  موجود، باال بردن انتظااا  نظااتي دا اابطه با عمفکرد مديريت ايسک، ااتباط 

ه به شد مديره و همچنين اازيابي صحت و مفيد به فايده بودن اطالعا  ااايه مستمر با هيأ 

 . مديره اشااه نمود هيأ 

هيأ  ثبا  مالي، به منظوا اازيابي پيشرفت مقاما  مفي و صنعت بانکداا  دا حوزه حاکميت ايسک از . 9

ا  مستقل  با عنوان مقاله "براسي مفهوم حاکميت ايسک"ا  با موضوع  زمان بحران مالي تا به حال، مقاله

داواان . منتشر کردمربوطه، متتصصان و ا تأييد داواان اا ب 2719دا مجموعه مقاال  خود دا فوايه 

که گرچه مؤسسا  و مقاما  مفي به منظوا بهبود حاکميت ايسک  عنوان نمودندپيرامون مقاله ياد شده 

اود به منظوا سازماندهي  ها انتظاا مي اند ليکن با اين حال، از مقاما  مفي و بانک اقداماتي انجام داده

چااچوب حاکميت مؤثر ايسک و همچنين تشتيص انتظااا  از منظر شتص ثال  دا خصوص چااچوب 

اود تا شرايط افزايش اختيااا  و  ها انتظاا مي همچنين از بانک. ته باشندمذکوا، تالش بيشتر  داش

مقاما  مفي نيازمند توانمند ساختن خود دا اازيابي اثربتشي . استقالل مديران ااشد ايسک اا مهيا سازند

مديره و  حاکميت ايسک و فرهنگ ايسک بانک هستند و به اين منظوا الزم است ااتباط مستمر  با هيأ 

 . ها  ايسک و حسابرسي داشته باشند ميتهک

ها  متتصصان و  نظر به توصيه ها  جديد پيرامون حاکميت شرکتي و با امعان دا ااستا  نظريه. 17

کااشناسان هيأ  ثبا  مالي و ساير مقاال  دا حوزه مسائل حاکميت شرکتي، کميته تصميم به بازنگر  

 296. ، نمود2717اهنمود 

ها   جانبه نظاا  جمعي و مسئوليت ، تقويت همه2717في بازنگر  اهنمود سال يکي از اهداف اص. 11

ها  کفيد   از ديگر اهداف اين بازنگر ، تأکيد بر مؤلفه. مديره دا اابطه با حاکميت ايسک است هيأ 

. ها با ظرفيت ايسک بانک است پذير  و ااتباط آن حاکميت ايسک از قبيل فرهنگ ايسک و ايسک

                                                 
برايمؤسساتمالي،بهويههمؤسساتماليهيأتثباتماليتوصيهکردهاستکهاعضايحوزهقضايي،231 رهنمودقانونيومديريتيخودرا

عالوهبراين،اخيراًهيأتثباتماليرهنمودهايبيشتريرادررابطه.هايحاکميتريسکصحيحتقويتکنندسيستماتيکمهمدررابطهبافعاليت
،2151ازسال(Joint Forum)هايانجمنمشترکتالش .سکمنتشرکردهاستهاينظارتيازفرهنگريوارزيابييريپذباچارچوبريسک

اينامربهنوبهخودموجب.شدهاست(تجاري-هايبزرگصنعتيگروه)هايصنعتيمجموعه هاولنظارتبرگروهيمنجربهافزايشتوجهبهمسا
تابعهويهاشرکتيگيرندهمسائليهمچونانتظاراتازشرکتمادروحکمرانشدهاستکهدربريگروهيبروزسؤاالتمهميدررابطهباحکمران

 .حومناسبناظرانبراينمؤسساتاستيهمچنينچگونگينظارتصح
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ها  ايسک، مديريت ااشد و  مديره، شواا  مستقل کميته ها  ويژه هيأ  نظر شده نقشاهنمود تجديد

از جمفه اهداف مهم اين . نمايد ايسک و حسابرسي داخفي اا تبيين مي ااشد مديرکااکردها  مشتمل بر 

 .باشد ها مي جانبه بر بانک بازنگر ، تقويت نظام نظاا  و موازنه همه

ها  ايسک دا تقويت حاکميت  مديره و شواا  مستقل کميته مهم هيأ  هيأ  ثبا  مالي بر نقش. 12

اين مهم، مشتمل بر مشااکت بيشتر دا اازيابي و ااتقا  فرهنگ ايسک و . ايسک يک بانک تأکيد دااد

پذير  و همچنين، نظاا  بر حسن  پذير  سازمان و انتشاا آن از طريق بيانيه ايسک سازماندهي ايسک

 . باشد پذير  و دا کل چااچوب حکمراني مي اجرا  مديريت ايسک

ها  متتف  سازمان  ها  بتش افزايش تمرکز بر ايسک و تقويت چااچوب حکمراني، تبيين مسئوليت. 19

ها نقش  به دفعا ، سه سطح دفاعي که هر يک از آن. گيرد برا  اازيابي ايسک و مديريت آن اا دا بر مي

ايسک است که « متضمن» –اولين سطح دفاعي   –سطح عمفياتي . تکنند، اشااه شده اس اا ايفا مي مي مه

. کند شود شناسايي و مديريت مي ها  خود متحمل مي دا همين ااستا، ايسکي اا که دا اجرا  فعاليت

مديريت ايسک است و مستقل از سطح اول است که مسئوليت شناسايي  واحداولويت دوم دفاعي، 

دا يک )زااشگر  ايسک اا برا  يک بنگاه اقتصاد  بزاگ متاطرا  آتي، اازيابي، پايش و گ

نيز به عنوان بتشي از سطح دوم تفقي ( تطبيق) واحد اعايت الزاما . بر عهده دااد( گذاا  عظيم سرمايه

حسابرسي داخفي دا ااتباط با سطح سوم است که مسئوليت هدايت، بازنگر  و  واحد. شود مي

مديره دا خصوص جايگاه  سک اا به منظوا ااايه تضمين به هيأ و مبتني بر اي مي ها  عمو حسابرسي

ها دا اابطه با کفيا  چااچوب حکمراني که مشتمل بر  ها و فرآيندها و کاابرد مستمر آن مشي مناسب خط

 . چااچوب حاکميت ايسک است، بر عهده دااد

اود اين است که ايسک  مي مديره و مديريت ااشد انتظاا هايي که از اعضا  هيأ  از جمفه مسئوليت. 12

از جمفه موااد تتففا  افتاا  . وکاا بانک، شناسايي و تعيين نمايند افتاا  اا بر اساس شرايط کسب

 :شود از شناسايي شده ناشي مي

 محصوال  مالي با مشتريان خرده فروشي و مشتريان تجاا ؛ 296معامفه ناداست 

  قوانين مالياتي، قوانين مباازه با پولشويي، قوانين مباازه با ) المففي بيننقض قوانين مفي و

 ؛ و (ها  اقتصاد  و غيره تروايسم، تحريم

                                                 
.کنندهمشاورهگمراهمبنايفروختنچيزيبهيکمشتريبر232
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 برا  مثال، دستکاا  نرخ اليبوا و نرخ اازها  خااجي  –  مالي ها جايي ااقام دا بازاا جابه . 

نقش مديريت دا ايجاد و حفظ پيرو  کند و بر « ا  دا اولويت است اخالق حرفه»مديره بايد از اصل  هيأ 

مديريت مفزم به تدوين يک منشوا اخالقي و آيين . اصول حاکميت شرکتي و فرهنگ ايسک تأکيد نمايد

پذير   هدف هر يک از اين دو دستواالعمل، ااتقا  فرهنگ صداقت، مسئوليت. ا  مکتوب است افتاا حرفه

 . اان استو پاستگويي به منظوا حفاظت از مناف  مشتريان و سهامدا

 ي قضاييها تفاوت حوزه

مديره، مديران ااشد، مديران واحد کنترل داخفي و  ها  اعضا  هيأ  هدف اين سند هدايت فعاليت. 19

باشد که  ها  قانوني و نظااتي مي ها دا هر حوزه قضايي با هر مدلي از سيستم ناظران طي  متنوعي از بانک

ها   ها  قابل توجه اا دا چااچوب کميته، تفاو . گيرد حتي کشواها  غيرعضو کميته اا هم دابر مي

ها  قضايي اا که امکان دااد کاابرد برخي از اصول ويژه يا مقراا   گذاا  و نظااتي دا سراسر حوزه قانون

ا  اعمال کند که از نظر  هر حوزه قضايي بايد مقراا  اا به گونه. شناسد اا محدود نمايند، به اسميت مي

دا برخي موااد اين امر ممکن است منجر به تغيير قانون شود به . ناسب و مقتضي تفقي شوندمقاما  مفي م

 . ا  که يک اصل ممکن است به منظوا اجرايي شدن به تغييرا  جزئي نياز داشته باشد گونه

 هاي حکمراني کاربرد، تناسب و تفاوت در شيوه

ساختاا، اازش اقتصاد ، نمايه ايسک و مدل اجرا  اين اصول بايد متناسب با اندازه، پيچيدگي، . 16

به عباا  ديگر، منطق تنظيم اين . که به آن تعفق دااند، باشد( دا صوا  وجود)کاا بانک و گروهي  و کسب

اصول متناسب شرايط بانک بوده و اجرا  آن ايسک کمتر  دا پي دااد دا صواتي که اجرا  آن برا  

ها   از بانک. باشند تر مي اعالم شده توسط دولت پيچيده ميعموها  با ايسک باال و يا نهادها   شرکت

ها  متناسب با نقش خود دا  اود که از ساختاا حاکميت شرکتي و فعاليت جهاني انتظاا مي ميمهم سيست

 . ثبا  مالي مفي و جهاني و تأثير بالقوه بر آن دا جا  مناسب استفاده کنند

از تصميم يک حوزه قضايي مبني بر اتتاذ چااچوب قانوني کميته، اصول منداج دا اين سند، صرف نظر . 16

مديره و مديريت ااشد دا هر بانک موظ  به اجرا  و اتتاذ اصول  هيأ . قابل اجرا و مناسب هستند

 .باشد حکمراني خوب مي

يت مدير. مديره و مديريت ااشد است اشااه دااد سند حاضر، به ساختاا حاکميتي که متشکل از هيأ . 12

برخي از کشواها ساختاا . شود مديريت ناميده مي  ااشد گاهي اوقا  کميته اجرايي، هيأ  اجرايي يا شواا 
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مديره بر عهده يک نهاد مجزا است که با عنوان  ا  دااند که دا آن وظيفه نظااتي هيأ  ااهبر  دو اليه

دا برخي ديگر . ليت اجرايي نداادگونه مسئو شود که هيچ هيأ  نظاا  يا هيا  مميز  و نظاا  شناخته مي

. تر  اا بر عهده دااد مديره نقش گسترده ا  است که دا آن هيأ  از کشواها نيز ساختاا ااهبر  يک اليه

اند يا دا حال حرکت  به عالوه، برخي کشواها هم اويکرد  ادغام شده از دو ساختاا ذکر شده اا اتتاذ کرده

ها اا  کنند يا تعداد آن مديره منصرف يا من   اا از حضوا دا هيأ  به سو  اين هستند که مديران اجرايي

ها و شوااها اا صرفاً بر عهده اعضا  غيراجرايي يا  مديره يا کميته يا اياست بر هيأ / محدود نمايند و

اا از فعاليت دا منصب ( CEO)دا برخي از کشواها نيز مدير اجرايي . مديره بگذااند اعضا  مستقل هيأ 

 . آواند ميمديره ممانعت به عمل  نمايند و يا حتي از حضوا او دا هيأ  مديره من  مي ت هيأ اياس

ها  مطروحه، دا سند حاضر هيچ مدل و يا ساختاا حاکميتي مشتصي مالک عمل  با عنايت به تفاو . 19

ا   ره تک اليهمدي عمدتاً از اويکرد ساختاا هيأ « مديريت ااشد»و « مديره هيأ » اصطالحا  . باشد نمي

اصطالحا  بکااگرفته شده دا تمام سند، بايد مطابق با قوانين و مقراا  جاا  برا  . برگرفته شده است

ها و سايرين  گذااان، ناظران، بانک سند حاضر، قانون. هر حوزه قضايي تفسير و توضيح داده شوند

شااه به تنوع اويکردها  ساختاا  نسبت ها و اقداما  خود، با ا نفعان اا به بازنگر  مستمر دا برنامه ذ 

به حاکميت شرکتي دا همه کشواها و تکامل اين ساختااها دا طول زمان، با هدف تقويت نظام نظاا  و 

موازنه و همچنين حاکميت شرکتي صحيح و سالم که متناسب با انواع ساختااها  متتف  باشد، تشويق 

ستانداادها  حاکميت شرکتي دا هر حوزه قضايي تاب  قوانين اود استفاده از ا معموالً انتظاا مي. کند مي

برا  مثال، توجه به وجود هيأ  نظاا  دا برخي از )ها  جاا  آن حوزه باشد  مفي، مقراا  و دستواالعمل

 (.   قضاييها حوزه

مي يکي از مسائل اصفي دا حاکميت شرکتي دا اابطه با حقوق صاحبان سهامِ نهادها  عمو. 27

باشد چرا که دا  اين موضوع دا کانون توجه اهنمود حاضر نمي؛ که البته ها است ده توسط دولتش معرفي 

با اين . اشااه شده است  ها  اقتصاد  و توسعه اصول حاکميت شرکتي منتشره توسط سازمان همکاا 

پذير   وجود، کميته توجه به حقوق صاحبان سهام و همچنين التزام سهامدااان به پاستگويي و مسئوليت

کميته، همچنين به فرآيند انتتاب نماينده برا  صاحبان سهام توجه دااد به ويژه . شمرد اا حائز اهميت مي

دا چنين موااد  . مديره برخواداا باشند که سهامدااان خاصي از حق داشتن نماينده دا هيأ  ميهنگا
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صيانت از مناف  کفي بانک و نه ها از مسئوليت  مديره به اندازه آگاهي آن شايستگي عضو منصوب هيأ 

 . صرفاً صيانت از مناف  سهامدااان از اهميت بسياا  برخواداا است

ساز  حاکميت شرکتي کااآمد و سالم، مستفزم داشتن زيربنا  قانوني، نظااتي و نهاد  مناسب  پياده. 21

استانداادها  حسابداا ، وکاا، قوانين بازاا سرمايه و  عوامل گوناگوني از جمفه نظام قانوني کسب. است

گرچه، چنين عوامفي اغفب خااج از . يافته اا تحت تأثير قراا دهند توانند يکپااچگي بازاا و ثبا  نظام مي

با اين وجود، ناظران به شناخت موان  قانوني و نهاد  حاکميت شرکتي . محدوده نظاا  بانکي هستند

دااند؛  باني اجرايي برا  حاکميت شرکتي گام برميپردازند و همچنين دا جهت ايجاد م صحيح و سالم مي

اگر چنين نباشد، ناظران ممکن . چرا که آنان  بايد از اختيااا  قانوني برا  انجام اين اموا برخواداا باشند

ها نقش  است خواستاا حمايت قانوني و انجام اصالحاتي دا قوانين و مقراا  مربوطه باشند که برا  آن

ها به اجرا  اصول حاکميت شرکتي  ساز  و التزام بانک ازه مداخفه مستقيم دا پيادهمؤثرتر از جمفه اج

 .صحيح و سالم اا تبيين نمايند

ها  مواد حمايت دولت، حتي  ها  دولتي يا بانک اصول حاکميت شرکتي صحيح و سالم، بايد دا بانک. 22

 . ساز  شود دا مواقعي که چنين حمايتي موقت است اجرا و پياده
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 مديره هاي کلي هيأت مسئوليت: ادل اول

مديره مسئول کفي بانک مبني بر تصويب و نظاا  بر اجرا  اهداف ااهبررد  ، چرااچوب ااهبرر  و     هيأ 

 .فرهنگ سازماني بانک است

 مديره هاي هيأت مسئوليت

کاا و سالمت مالي بانک، تصميما  مهرم منراب  انسراني،     و مسئوليت نهايي دا خصوص ااهبرد کسب. 29

ها  اجرايي داخفي، مديريت ايسک، اعايت اجرا  ضوابط و مقرراا  دا بانرک برر عهرده      ساختاا و اويه

هرا    کميته هايش، اا به مديره ممکن است برخي از وظاي  خودش، و نه مسئوليت هيأ . مديره است هيأ 

 .  مديره تفويض نمايد مرتبط هيأ 

ايرن سراختاا   . مديره بايد ساختاا سازماني بانک اا ايجاد نمروده و از آن اضرايت داشرته باشرد     هيأ . 22

 گيرر   تصميم و قادا ها مسئوليت انجام دا اا ااشد مديريت و مديره ا  باشد که هيأ  سازماني بايد به گونه

اصرفي   اختيرااا   و هرا  مسرئوليت  بايرد  سرازماني  سراختاا  دا. نمايد تسهيل نکبا دا اا مناسب حاکميت و

هرا بررا  مرديريت     ااشد به طوا شفاف مشتص بوده و مسئوليت هرر کردام از آن   مديريت مديره و هيأ 

 .ايسک و کنترل وظاي  تعيين شده باشد

خود اا دا چااچوب قوانين  «وفاداا وظيفه »و « وظيفه مراقبت»مديره بايد دا قبال بانک  اعضا  هيأ . 29

 .مفي مربوط و استانداادها  مقام ناظر انجام دهند

 :مديره بايد بر اين مبنا، هيأ . 26

 کاا و محيط پيراموني  و به طوا فعال به اموا بانک بپردازد و نسبت به تغييرا  اصفي دا کسب

 بفندمد  بانک به موق  انجام دهد؛بانک آگاه بوده و اقداما  الزم اا به منظوا حفظ مناف  

 ا نظاا   کاا بانک اا زير نظر داشته باشد و بر اجرا  آن و گسترش و تأييد اهداف و ااهبرد کسب

 نمايد؛

 ها و فرهنگ سازماني بانک اا ايفا نمايد؛ نقش اهبر  دا ايجاد اازش 

 اسي نمايد که با توجه ا  بر اجرا  چااچوب ااهبر  بانک اا زير نظر داشته باشد و به طوا دواه

کاا و الزاما  بازاا و مقراا ،  و به تغييرا  مهم دا اندازه بانک، پيچيدگي فعاليت، ااهبرد کسب

 چااچوب مزبوا مناسب باقي بماند؛ 
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  انداز  چشم توجه بهپذير  بانک،  ايسک، ظرفيت ايسک ااشد مديربه همراه مديران ااشد و

دمد  بانک، مناب  دا معرض ايسک و توانايي دا مديريت اقابتي و شرايط نظااتي و مناف  بفن

 اثربتش ايسک اا برقراا نمايد؛

 ايسک و حدود تعيين شده ايسک اا زير نظر   مشي خطپذير ،  پيرو  بانک از بيانيه ايسک

 داشته باشد؛

 سرمايه، کفايت اازيابي فرآيند ها  اصفي دا خصوص مشي خطو نظاا  بر اجرا   نيه تدوياو 

بانک  داخفي کنترل نظام و (قيتطب)اعايت  الزاما  و ها مشي خط سرمايه، و نقدينگي ها  برنامه

 اا تصويب نمايند؛

 ها  حسابداا  و مالي  خود اا مفزم به دااا بودن بتش اموا مالي خوب و قو  که مسئول داده

 بانک است، بدانند؛

 ا  از واحدها  بحراني اا  تقل دواهها  مس گزااش مالي ساليانه اا تأييد نمايند و اازيابي

 انگااند؛ ضروا 

 ايسک، اعضا  اصفي مديران ااشد و مدير کنترل داخفي اا منصوب نمايند و بر  ااشد مدير

 ها نظاا  نمايند؛ عمفکرد آن

 با نظام اين که اين از اطمينان و بانک کااکنان خدما  جبران نظام اجرا  و طراحي بر 

 است، نظاا  نمايند؛ ااستا هم بانک و فرهنگ ايسک پذير  ايسک

 ها و همچنين شايعا  پيرامون موااد کااها  غيرقانوني  مشي استقالل، انسجام و اثربتشي خط

 .دا فرآيندها  اداا  بانک اا مواد پايش قراا دهند

( ياز جمفه مبادال  داون گروه)مرتبط  اشتاص با مبادال  مديره بايد اطمينان حاصل نمايد که هيأ . 26

به طوا مثال، الزام چنين مبادالتي به )ها  مناسب هستند  شوند و تاب  محدوديت از نظر ايسک اازيابي مي

 .شود و اين که مناب  بانک ضاي  نشده و يا مواد سوءاستفاده واق  نمي( اعايت حدود نظااتي

سهامدااان و ساير  گذااان، مديره بايد از حقوق قانوني سپرده ها، هيأ  دا اجرا  اين مسئوليت. 22

مديره بايد از برقراا  ااتباط مؤثر بانک با مقام ناظر اطمينان  همچنين هيأ . نفعان بانک صيانت نمايد ذ 

 .حاصل نمايد
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 هاي سازماني فرهنگ و ارزش

کننده ضوابط مناسب برا   ها  بنياد  حکمراني خوب، وجود يک فرهنگ سازماني تقويت يکي از مؤلفه. 29

پرذير  و   اين ضوابط به منظوا آگاهي از ايسک بانک، افتاا ايسک. مدااانه است و افتاا اخالقپاستگويي 

 .باشند بسيااحائز اهميت مي( يعني فرهنگ ايسک بانک)مديريت ايسک 

مديره بانک بايرد از   منظوا ترويج فرهنگ سازماني سالم و فراهم کردن محيط اخالقي مناسب، هيأ  به. 97

 :اا تقويت نمايد« ا  دا اولويت است اخالق حرفه»ا  اا مبني بر اين که  ، اخالق حرفهطريق اقداما  زير

 ها  سازماني و ايجاد اين فرهنگ که همه بايد افتاا قانوني و اخالقي  تدوين و پايبند  به اازش

 هايي مديره بايد بر پايبند  مديران ااشد و ساير کااکنان به چنين اازش هيأ . اا اعايت نمايند

 نظاا  نمايد؛

 پذير  قو ، انتقال انتظااا   ااتقا  سطح آشنايي کااکنان دا چااچوب فرهنگ ايسک

گيرد و همه  پذير  بيش از اندازه، مواد حمايت قراا نمي مديره مبني بر اين که ايسک هيأ 

پذير  و  کااکنان برا  کمک به انجام عمفيا  بانک دا چااچوب تعيين شده برا  ايسک

 ا  ايسک مسئول هستند؛ه محدوديت

 ا  يا  ها  سازماني، استانداادها  حرفه اقداما  مناسب به منظوا گسترش و ايجاد اازش

ها  حمايتي از  مشي ساز  نمايند و خط ا  دا مجموعه بانک اا تدوين و پياده اصول افتاا حرفه

 اقداما  مزبوا اا اتتاذ نمايند؛

  کااکنان از اصول انظباط کاا  و اقداماتي که به عنوان کسب اطمينان از اين که مديران ااشد و

 .باشند گيرد، آگاه مي افتااها  غيرقابل قبول و تتطي مواد پيگير  قراا مي

ها  مشرابه، بايرد افتااهرا  قابرل قبرول و       مشي ا  بانک يا منشوا اخالقي و يا خط اصول افتاا حرفه. 91

 با اين وص ؛ . غيرقابل قبول اا مشتص نمايد

 ها  غيرقانوني و غيرمجاز نظير گزااش  نشوا اخالقي بانک بايد به طوا صريح و اوشن فعاليتم

ها، پولشويي،  ا ، جرايم اقتصاد  شامل کالهبرداا ، تتطي از تحريم مالي ناداست و غيرحرفه

 مشتر  اا تبيين نمايد؛ حقوق نقض و فساد گير ، اقابتي، اشوه ضد فعاليت
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 مشتص کند که از کااکنان اين انتظاا وجود دااد که به طوا اخالقي  منشوا اخالقي بانک بايد

ها   مشي افتاا کرده و وظايفشان اا با مهاا  و دقت مناسب با تبعيت از قانون، مقراا  و خط

 .دهند بانک، انجام 

براال    سرطوح  بره  مشرکال   انتقال و صريح گفتگو  و هنگام به ها  سازماني بانک بايد انتقاد اازش. 92

 دا همين ااستا؛ . بانک اا تأييد و تشويق نمايد

 اخالقي اصول با مغاير غيرقانوني، ها  فعاليت کااکنان بايد تشويق شوند و قادا باشند گزااش 

. جويانه به سطوح باال  بانک انتقال دهند تالفي اقدام خصوص دا نگراني اا بدون مشکوک و

ان، اطالعا ، موضوعا  و مشاهدا  خود از هر گونه دهد کااکن اين نوع اقداما  که اجازه مي

خوب   مشي تواند از طريق يک خط محرمانگي انتقال دهند، اين مهم، مي حفظ تتطي اا با

به طوا مثال )ها  و فرآيندها  مناسب سازگاا با قوانين مفي، تسهيل شود  ااتباطي و اويه

 ؛(اعالم موااد غيرقانوني   مشي خط

  اعالم موااد غيرقانوني نظاا  کند و اطمينان حاصل نمايد   مشي ر سازوکاا خطمديره بايد ب هيأ

همچنين، . شوند، توجه دااند که مديران ااشد به موضوعا  معقول و منطقي که مطرح مي

مديره بايد اطمينان حاصل نمايد که کااکناني که به موااد غيرقانوني و غيراخالقي توجه  هيأ 

 شوند؛ جويانه خاطيان حفاظت مي تاا و اقداما  تالفيکنند نسبت به سوء اف مي

  مشکوک و  و اخالقي اصول با مغاير غيرقانوني، ها  فعاليت مديره بايد مرج  اسيدگي به هيأ

اين مرج  . همچنين فرآيند کاا  مرج  مزبوا اا تعيين نمايد و بر عمفکرد آن نظاا  نمايد

 .باشد مديره هيأ  خود يا و ااشد يرانمد خااجي، يا داخفي مستقل نهاد يک تواند مي

 پذيري، مديريت و کنترل ريسک ريسک

مرديره، مسرئول نظراا  برر چرااچوب       به عنوان بتشي از چااچوب کفري حاکميرت شررکتي، هيرأ     . 99

يک چااچوب حاکميتي مؤثر ايسک مشتمل بر فرهنگ ايسک قو ، . باشد ستتگيرانه حاکميتي ايسک مي

هرا  مرديريت    پرذير  و تبيرين مسرئوليت    ايسک  مدون دا ااستتا  بيانيه پذير  شفاف و گستره ايسک

 .باشد کنترل آن به طوا کفي، مي  ايسک به طوا خاص و واحدها

چرااچوب حراکميتي   . پذير  بانک، عامل اصفي دا تقويت فرهنگ قرو  ايسرک اسرت    گستره ايسک. 92

گيرانره بررا  پرذيرش     ه اقرداما  سرتت  هايي که بايد انجام شود، از جمف ايسک بايد خطوط کفي فعاليت
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شده  ها  ايسک تعيين که محدوديت ايسک فراتر از حدود تعيين شده و فرآيندها  مواجه با آن اا هنگامي

 . شود، ترسيم نمايد توسط هيأ  مديره نقض مي

پذير  داشته باشد و اطمينان حاصرل نمايرد کره ايرن      مديره بايد نقشي فعال دا تعري  ايسک هيأ . 99

. باشرد  ها  جبران خدما  کااکنان بانک، سرازگاا مري   ها  مالي و سرمايه و برنامه تعري  با ااهبرد، برنامه

پذير ، توسط همه اشرتاص مررتبط شرامل     ايسک  پذير  بانک بايد به طوا شفاف از طريق بيانيه ايسک

 .مديره، مديران ااشد، کااکنان بانک و مقام ناظر، گسترش يابد اعضا  هيأ 

 :پذير  بانک بايد ايسک  بيانيه .96

 و کيفي باشد؛ شامل مالحظا  کمي 

  حد فرد  و جمعي و انواع ايسکي که بانک آماده پذيرش آن دا صدا و برا  تحقق اهداف

 .کاا خود دا محدوده ظرفيت ايسکي که پذيرا  آن است، اا تعيين نمايد و کسب

 باشد دا  شود بانک مفزم مي بيني مي يشکاا اا بر حسب اقداماتي که پ و حدود و مالحظا  کسب

 .هايش انجام دهد ااتعيين نمايد ها  ااهبرد  فعاليت ااستا  برنامه

 ها   گير  و تدوين شيوه مديره و ااتباط آن با عمفيا  جاا  تصميم پذير  هيأ  ايسک

ين اساني و تبي افزايش موضوعا  ايسک و ااهبردها  مربوط به تمام بانک به طوا مؤثر اطالع

 .شود

مديره از باال به پايين و مديران مربوطه از پايين  نشر و گسترش کااآ بيانيه ايسک بايد با هدايت هيأ . 96

ايحال، اجرا   عفي. پذير  نمايند اود مديران ااشد، اقدام به تبيين ايسک به باال صوا  پذيرد و انتظاا مي

مرديره، مرديران ااشرد، مرديريت ايسرک و       يأ پذير  بستگي به تعامل مؤثر ميان ه موفق بيانيه ايسک

 .مالي، دااد ااشد مديرجمفه  واحدها  عمفياتي از 

ها  سازماني برا  مديريت ايسک اا به خوبي تعري  نمايرد   چااچوب حاکميتي ايسک بايد مسئوليت. 92

 :و به همچنين سه سطح دفاعي به شرح ذيل برا  آن مواد اشااه است

 سطح عمفياتي؛ 

   که مستقل از سطح اول است؛( تطبيق)مديريت ايسک و وظاي  واحد اعايت الزاما  وظاي 

 وظاي  حسابرس داخفي که مستقل از سطوح اول و دوم است. 
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تواند بره   ها، اين سه سطح دفاعي مي بر حسب ماهيت، اندازه و پيچيدگي بانک و نمايه ايسک فعاليت. 99

ها  هر سطح دفاعي  اود مسئوليت نوع سازماندهي، انتظاا ميفاا  از . ها  متفاوتي سازماندهي شوند شکل

 .به خوبي تعري  و بيان شده باشد

اين واحدها متضمن ايسک بروده و همروااه خرود اا    . واحدها  عمفياتي دا اليه اول دفاعي قراا دااند. 27

اازيرابي و  ايرن امرر شرامل، شناسرايي،     . دانند هايي مي مسئول و پاستگو نسبت به مديريت چنين ايسک

هرا    هرا، فرآينردها و کنتررل     مشي پذير  بانک، خط گزااش مناب  دا معرض خطر، مفروض داشتن ايسک

کننده فرهنرگ جراا  ايسرک     هايش بايد منعکس شيوه و سياق سطح اول دا انجام مسئوليت. بانک است

اب  دا معرض خطرر  مديره بايد فرهنگ وفاداا  به حدود و مديريت ايسک و مديريت من هيأ . بانک باشد

 . اا تقويت کند

واحد مديريت ايسک از طريق پايش و . سطح دوم متضمن واحد مستقفي برا  مديريت ايسک است. 21

گرفتره دا ااسرتا  سرطح اول     ها  سطح عمفياتي، مکمل اقداما  صروا   تهيه گزااش پيرامون مسئوليت

است چرا کره  ( اليه اول)ا  سطح عمفياتي ليکن، اقداما  واحد مديريت ايسک، مستقل از اقدام. باشد مي

ها و گزااش آن مسئول  ها  ايجادکننده ايسک بانک، اازيابي ايسک سطح عمفياتي برا  نظاا  بر فعاليت

شود دا شرايط بحراني، واحد مديريت ايسک، اعتباا و نفوذ مديران ااشد و مديران سطح  توصيه مي. است

ا گسترش دهد که اين مهم نسبت به اتکا  صرف به پايش افتاا عمفياتي دا شناسايي و اازيابي ايسک ا

همچنين، بايد به اين مهم توجه نمود که واحد مالي نقشي حياتي دا کسب اطمينان از . باشد ها مرجح مي آن

کند چرا که  شوند، ايفا مي ها  ناشي از آن به طوا دقيق نظاا  مي کاا و مناف  و زيان و اين که عمفکرد کسب

مديره و سطوح عمفياتي و مرديريتي کره از ايرن اطالعرا  بره       وثر  دا تأمين اطالعا  برا  هيأ نقش م

کاا و همچنين، تهيه  عنوان يک داده مهم و کفيد  دا اتتاذ تصميما  خود پيرامون ايسک و عمفيا  کسب

 .گزااشا  مربوطه، دااد

واحرد  . باشرد  مستقل و مؤثر  نيز مري  (تطبيق)دومين سطح دفاعي، دابرداانده واحد اعايت الزاما  . 22

ا  و منظم وضعيت تطبيق با قوانين، قواعرد حاکميرت شررکتي، مقرراا ،      اعايت الزاما  بايد به طوا دواه

هرا    مشري  مديره بايد خرط  هيأ . ها تبعيت نمايد اا پايش نمايد هايي که بانک بايد از آن مشي اصول و خط

واحد اعايت الزاما  بايد ميرزان اعايرت   . ن است اا تصويب کنندکه مرتبط با همه کااکنا( تطبيق)اعايت 

کند و اين مهرم اا   ها اا اازيابي و براسي نمايد که بانک چگونه ايسک اعايت خود اا مديريت مي مشي خط
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همچنين، واحد اعايت الزاما  بايد اقتداا . مديره گزااش نمايد به مديران ااشد، و دا صوا  لزوم به هيأ 

 .مديره اا داشته باشد يگاه مناسب، استقالل، مناب  کافي و دسترسي مناسب به هيأ کافي، جا

داخفري   حسابرسري  واحد. سومين سطح دفاعي شامل يک واحد حسابرسي داخفي مستقل و کااآ است. 29

طرفي از کااآيي و اثربتشي نظام کنترل داخفي، سطوح اول و دوم دفاعي و چرااچوب حراکميتي    اازيابي بي

گيرر  و نظرام جبرران     کاا، فرآيندها  تصرميم  و مشتمل بر فرهنگ سازماني، ااهبرد و برنامه کسب ايسک

حسابرسان داخفي بايد کااآمد بوده و به ميزان کافي سابقه و مهاا  داشته باشرند و  . کند خدما  فراهم مي

عي داگير نباشرند  دا اموا گسترش، اجرا و عمفيا  واحد مديريت ايسک و واحدها  سطوح اول و دوم دفا

 (.9اجوع کنيد به اصل )

مديره بايد اطمينان حاصل کند که واحدها  مرديريت ايسرک، تطبيرق و حسابرسري داخفري از       هيأ . 22

هايشان اا به طروا   جايگاهمناسب، نيرو  انساني متتصص و الزم و مناب  مکفي برخواداا بوده و مسئوليت

مديره بر چااچوب حاکميتي ايسرک،   دا نظاا  هيأ . دهند ميطرفانه، دقيق و اثربتش انجام  مستقل و بي

ها  اصفي اا بازبيني نموده و با همکاا  مرديران ااشرد و اؤسرا       مشي مديره بايد به طوا منظم خط هيأ 

ها  مهم اا شناسايي و کنترل نموده و همچنرين   واحدها  مديريت ايسک، تطبيق و کنترل داخفي، ايسک

 .   باشند اا تعيين نمايد تغيير و اصالح ميهايي که مستفزم  حوزه

 نظارت بر مديران ارشد

 .مديره بايد مدير عامل و ساير مديران ااشد بانک اا انتتاب نماييد هيأ . 29

اين نظاا  دابرداانده، پاسرتگويي اعضرا  مرديران    . مديره بايد بر مديران ااشد نظاا  نمايد هيأ . 26

هرا برا    کره اقرداما  آن   دا صرواتي ( شرامل برکنراا   )پيامدها  ممکن  شان و احصا  ااشد برا  اقداما 

هرا    اين انتظااا  مشتمل بر وفاداا  بره اازش . باشد ااستا نباشد، مي مديره هم انتظااا  عمفکرد  هيأ 

 : مديره بايد دا اين ااستا، هيأ . شود پذير  تحت هر شرايطي مي پذير  و فرهنگ ايسک بانک، ايسک

 جمفه از مديره هيأ  شده تصويب ها  مشي خط و ااهبرد به توجه با ااشد مديران بر عمفکرد 

 کنند؛ پذير  بانک نظاا  ايسک مشي خط

 ااتباط مستمر و منظم با مديران ااشد داشته باشند؛ 

 ااشد اا به طوا  مديران توسط شده ااايه توضيحا  و اطالعا  سؤال نموده و ااشد مديران از

 دقيق براسي نمايند؛
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  ضوابط مناسب پرداخت پاداش به مديران ااشد اا متناسب با اهداف و ااهبرد بفندمد  سالمت

 مالي بانک ايجاد نمايند؛

 کاا بانک و وضعيت ايسک بانک  و از دانش و کااداني مديران ااشد متناسب با ماهيت کسب

 اطمينان حاصل نمايند؛

 ها  کفيد  اا براسي  ل و ساير پستپروا  برا  مدير عام ها  جانشين به طوا فعال برنامه

ها  مديران ااشد بانک اطمينان  پروا  مناسب برا  پست ها  جانشين نموده و از وجود برنامه

 .حاصل نمايند
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 مديره شرايط احراز و ترکيب هيأت: ادل دوم

ها  مديره بايد دا جايگاه و مقام خود به صوا  فرد  و جمعي واجد شرايط بوده و اين ويژگي اعضا  هيأ 

ها بايد نسبت به نقش نظااتي و حاکميت شرکتي خود آگاهي داشته و قادا به اعمال  آن. اا حفظ نمايند

 . ها  بانک باشند قضاو  صحيح و منصفانه دا اابطه با فعاليت

 يرهمد ترکيب هيأت

  خود اا داشته باشد و ترکيب اعضا  آن ها مديره بايد شايستگي الزم برا  انجام مسئوليت هيأ . 26

مديره بايد از تعداد مناسبي از مديران مستقل  به اين منظوا هيأ . اجرا  نظاا  مؤثر اا تسهيل نمايد

 . تشکيل شده باشد

ا  که توازني از  ها، دانش و تجربه متفاو  باشد به گونه از افراد  با مهاا  يبيترکمديره بايد  هيأ . 22

ها   مديره بايد دااا  صالحيت ها و دانش مواد نياز دا هيأ  برقراا باشد و به طوا کفي هيأ  همه مهاا 

 . الزم متناسب با اندازه، پيچيدگي و نمايه ايسک بانک باشند

 : مديره بايد دا نظر گرفته شوند گي جمعي هيأ موااد زير دا اازيابي شايست. 29

  ها  مرتبط باشند و  مديره بايد دااا  ميزان قابل قبولي از دانش و تجربه دا حوزه اعضا  هيأ

. ها اا فراهم آواد، باشند همچنين بايد دااا  سوابق متنوعي که موجبا  ااتقاء تنوع ديدگاه

واند دابرگيرنده بازااها  سرمايه، تجزيه و تحفيل ت مديره مي ها  مرتبط با صالحيت هيأ  حوزه

ايز  ااهبرد ،  مالي، مسائل مربوط به ثبا  مالي، گزااشگر  مالي، فناوا  اطالعا ، برنامه

ها  مديريتي باشند؛  مديريت ايسک، حقوق و مزايا، تنظيم و تعديل، حاکميت شرکتي و مهاا 

 شوند؛ موااد محدود نميها به اين  ليکن، بايد توجه نمود که اين حوزه

  ا  و دا صوا  نياز جهاني و همچنين  مديره بايد دا مجموع نسبت به اقتصاد محفي، منطقه هيأ

تجربه . نسبت به نيروها  بازاا و محيط قانوني و نظااتي، شناخت مناسبي بدست آواد

 که مرتبط باشد بايد مواد توجه قراا بگيرد؛ و  ميالمففي نيز هنگا بين

  گير   ها  انتقاد  دا فرآيند تصميم مديره بايد، ااتباطا ، همکاا  و بح  نگرش اعضا  هيأ

 . اا تسهيل کند
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 مديره انتخاب و شرايط احراز اعضاي هيأت

مديره  مديره بايد از يک اويه اوشن و دقيق برا  شناسايي، اازيابي و انتتاب نامزدها  هيأ  هيأ . 97

، نامزدها اا (و نه مديريت)مديره  ه قانون اويه ديگر  اا تعيين کرده باشد، هيأ دا صواتي ک. استفاده کند

ايز  مقتضي زمينه اا برا  تبفيغا  نامزدها به منظوا جانشيني  و با برنامه 292نمايد معرفي مي

 . آواد مي مديره فراهم  هيأ  اعضا 

از دانش، مهاا  و تجربه کافي بهره  مديره آيا نامزدها  هيأ ( 1)فرآيند انتتاب مشتمل بر براسي . 91

دهي دا ااستا   برخوادااند؟ و به طوا خاص، آيا مديران غيراجرايي از توانايي استقالل دا اأ 

آيا پيشينه کاا  ( 2)ها و نمايه ايسک بانک برخواداا هستند؟؛  مديره و فعاليت ها  خود دا هيأ  مسئوليت

آيا ( 2)گذااند؟؛ و  ها  خود، زمان کافي مي انجام کامل مسئوليتآيا برا  ( 9)قبولي دااند؟؛  خوب و قابل

 .باشد مديره اا دااد؟، مي توانايي بهبود تعامال  ميان اعضا  هيأ 

مديره نبايد هيچ گونه تعااض منافعي داشته باشند، چراکه ممکن است  نامزدها  عضويت دا هيأ . 92

ها اا دا معرض اعمال نفوذ  و منصفانه وظايفشان باشد و آن طرافانه ها دا انجام بي مانعي برا  توانايي آن

 :نااوا از طرف

  ؛(همچون مديريت يا ساير سهامدااان)ساير افراد 

 ها  کنوني يا پيشين؛ يا و يا موقعيت  پست 

 يا )مديره يا مديريت  ا  يا ساير اوابط اقتصاد  که با ديگر اعضا  هيأ  اوابط شتصي، حرفه

 . دااد( گروهي ونبا نهادها  ديگر دا

مديره صالحيت عضويت خود اا از دست بدهد يا دا انجام کامل  اگر يکي از اعضا  هيأ . 99

مديره بايد اقداما  مناسب مقرا شده دا قانون اا دا اابطه با و   ها  خود ناتوان باشد، هيأ  مسئوليت

 . تواند مشتمل بر اعالم اين موضوع به ناظر بانکي باشد انجام دهد که اين امر مي

                                                 
   
مديرهبايدازحداکثرتواندرچنينموارديهيأت.هاراتصويبکنندتوانندانتخابآنيامي/وبرخوردارندمديرهنفعانازحقمعرفياعضايهيأتسهامدارانياسايرذي،هايقضاييکميتهاذعانداردکهدربرخيازحوزه 

  .دننمايستفادهامديرههيأت(ينامزد)يخودبرايحصولاطمينانازواجدشرايطبودناعضايانتخابشدهبرا

 



 5931هايمديريتکلمقررات،مجوزهايبانکيومبارزهباپولشوييسالبخشنامه

 

022 

بانک بايد دااا  يک کميته تعيين نامزد  يا نهاد مشابهي متشکل از تعداد مناسبي از اعضا  مستقل . 92

اطالعا  بيشتر دا . الذکر شناسايي و معرفي نمايند مديره باشد که نامزدها اا طبق معيااها  فوق هيأ 

 .است  ح  قراا گرفتهمواد ب 66مديره دا بند  ها  هيأ  اابطه با کميته تعيين نامزد  و ساير کميته

مديره، و مهيا نمودن شرايط جهت  دا ااستا  تقويت و اوزآمد نمودن دانش تتصصي اعضا  هيأ . 99

ها  محوله الزم است  مديره دا انجام تکالي  و مسئوليت کسب دانش اوز و ااتقا  مهاا  اعضا  هيأ 

مديره دا نظرگيرد و برا   ضا  هيأ ها  مستمر آموزشي اا جهت مشااکت همه اع که هيأ  مديره، برنامه

دا همين ااستا، . همه اعضا دسترسي به مناب  تتصصي داخفي و خااجي دا حوزه فعاليت خود اا فراهم آواد

الزم است هيأ  مديره زمان، مناب  و بودجه کافي به منظوا نيل به اين هدف اا دا اختياا داشته باشد 

به همين منظوا، اهتمام به تالش . ج از سازمان استفاده نمايدتابتواند دا صوا  لزوم از متتصصان خاا

داشتن دانش اعضا  با تجااب گسترده دا عرصه مالي، نظااتي و مبتني  مضاع  دا امر تعفيم و به اوز نگه

 .نمايد بر ايسک بايسته مي

ره بايد اطمينان مدي مديره اا داشته باشند، هيأ  که سهامداااني اختياا انتصاب اعضا  هيأ  ميهنگا. 96

 - مديره  اعضا  هيأ . مديره دااند ها  خود دا هيأ  يابدکه افراد مزبوا شناخت کامفي نسبت به مسئوليت

مسئوليت صيانت از کفيه مناف  بانک اا بر  - ها اا منصوب نموده است  که چه کسي آن صرف نظر از اين

ان مميز و ناظر سهامدااان انتتاب شده باشند، مديره به عنو دا موااد  که اعضايي از هيأ . عهده دااند

ا  افتاا اعضا به منظوا تسهيل  ها  خاص و يا براسي دواه تواند خواستاا تنظيم اويه مديره مي هيأ 

 . مديره باشد فرآيند انفصال از مسئوليت دا صوا  لزوم برا  هر يک از اعضا  هيأ 
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 مديره هاي هيأت ساختار و رويه: ادل سوم

دا همين . ها  مناسب اا به منظوا ايفا  وظاي  خود تعري  نمايد مديره بايد ساختاا حاکميتي و اويه هيأ 

ها  دا  ها  مزبوا اا تبيين نموده و کااايي و اثربتشي اويه ااستا، الزم است طريقه اجرايي نمودن اويه

 .دست اقدام اا بطوا ادواا  براسي نمايد

 مديره هيأتسازمان و ارزيابي 

ها  مواد نياز  مديره بايد ساختاا خود اا با توجه به نقش ااهبر  خود بر سازمان، اندازه و کميته هيأ . 96

هايش  به طوا  تعري  نمايد که زمينه اا برا  ايفا  مؤثر نقش نظااتي خود و همچنين ديگر مسئوليت

جانبه  يره فرصت کافي برا  براسي همهمد همچنين، بايستي زمينه اا برا  اين که هيأ . فراهم آواد

 . موضوعا  حائز اهميت و تشريح مبسوط مباح  مربوطه اا داشته باشد، مهيا سازد ميتما

ها  اصفي  ها و ديگر مستندا  مشابه سازمان اا برا  انجام فعاليت نامه مديره بايد مقراا ، آيين هيأ . 92

 .اوز اساني نمايد اا نگهداا  و دائماً به ها  خود و ساير موااد مرتبط سازمان و مسئوليت

مديره داتحقق ايفا  چنين نقشي بايد به تنهايي يا با همياا  متتصصان خااج از سازمان،  هيأ . 99

مديره، انجام  هايش و يکايک اعضا  هيأ  مديره، کميته ها  ادواا  دا خصوص عمفکرد کفي هيأ  اازيابي

 :مديره بايد هيأ . دهد

  اا بازنگر  نمايد؛ واا  ساختاا، اندازه و ترکيب اعضا  خود به طوا اد 

    صالحيت هر يک از اعضا اا حداقل يک باا دا سال و همچنين و عمفکرد هر يک اا دا ايفا

 نقششان دا هيأ  مديره بطوا ادواا  اازيابي نمايند؛

  ا دا لزوم، تغييرا  ها  حاکميتي خود اا براسي نموده ت ها و اويه به طوا ويژه، اثربتشي شيوه

 و اصالحا  مقتضي اا اعمال نمايند؛

  ها دا صوا  نياز ناظر با  نتايج حاصل از گزااشا  اازيابي و اصالحا  انجام شده مبتني بر آن

 .ها به اشتراک گذاشته شود آن

ا ، جفس عنوان مثال صوا   به)مديره بايد مستندا  مربوط به تصميما  و تدابير مهم خود اا  هيأ . 67

خواهند  اين موااد بايد دا مواقعي که ناظران مي. نگهداا  کند( خالصه مطالب و پيشنهادا  و تصميما 

 .قابل دسترس باشد
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 مديره  نقش رئيس هيأت

مديره  ائيس هيأ . کند مديره ايفاء مي صحيح هيأ  عمفکرددا   ميمديره نقش حياتي و مه ائيس هيأ . 61

ا  حاکي از اطمينان  مديره بايد اابطه ائيس هيأ . باشد ضمن اياست بر آن مسئول عمفکرد کفي آن نيز مي

ها  شتصي برا  ايفا   ائيس بايد تجربه، شايستگي و توانمند . و اعتماد اا با اعضا  آن حفظ نمايد

مديره مبتني بر اصول داست و بر  ائيس بايد اطمينان يابد که تصميما  هيأ . دوظاي  محوله اا دااا باش

مديره بايد مباحثا  حساس و مهم اا چنان ترغيب کند  ائيس هيأ . گردد اساس اطالعا  صحيح اخذ مي

تواند آزادانه نظرا  متال  خود اا دا فرآيند  و بهبود بتشد که اطمينان حاصل شود که هر عضو  مي

 .مديره بايد زمان کافي برا  ايفا  موثر وظاي  خود تتصيص دهد ائيس هيأ . گير  بيان کند تصميم

مديره بايد از اعضا  مستقل و  مديره، ائيس هيأ  به منظوا تقويت نظام نظاا  و موازنه دا هيأ . 62

بانک بايد اقداما  تواند وظاي  اجرايي اا تقبل کند،  مديره مي ا  که ائيس هيأ  دا زمينه. غيرموظ  باشد

از . مقتضي برا  کاهش آثاا نامطفوب اين وضعيت بر امر کنترل و موازنه اا مفحوظ نظر دقراا داده باشد

مديره به عنوان مثال تعيين اعضا  اصفي،  افراد هيأ   توان به چگونگي تعيين ترکيب جمفه اين اقداما  مي

مديره،  همچنين برخي اعضا  غيرموظ  هيأ  مديره يا مشابه آن و عضو ااشد و اعضا  مستقل هيأ 

 .اشااه نمود

 کميته

ها  تتصصي معيني  ها  خاص، کميته تواند به منظوا افزايش کااايي و تمرکز بر حوزه مديره مي هيأ . 69

ها  فوق نيز نيل به اهداف  که برا  ناظر مربوطه محرز گردد که بدون استقراا کميته اا ايجاد کند مگر اين

. مديره ادااه گردند اعضا  هيأ  ميها  مذکوا بايد ايجاد شده و توسط تما کميته. باشد ر ميسر ميمواد نظ

مديره آن، ماهيت حوزه فعاليت و  ها بستگي به عوامل زياد  از جمفه اندازه بانک و هيأ  نوع و تعداد کميته

 .ايسک آن دااد نمايه

ها  کاا  آن کميته  يانگر اختيااا ، حوزه عمل و اويههر کميته بايد دااا  منشوا  يا مستنداتي که ب. 62

مديره و انتظااا  از اعضا  کميته و  دهي کميته به هيأ  اين منشوا شامل نحوه گزااش. هست، باشد

مديره  مديره بايد تغييرا  دا ترکيب اعضا  هيأ  هيأ . باشد همچنين شامل مد  دواه تصد  اعضاء مي

ازحد اجتناب شود   وسيفه از تمرکز قدا  بيش باا دا نظر گيرد  تا بدين وقت يکها اا هر چند  و ائيس کميته

 .ها  جديد فراهم شود و زمينه برا  بروزنگرش
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ها  خود اا با معرفي ترکيب  مديره بايد کميته ساز  و پاستگويي بهتر، هيأ  دا ااستا  شفاف. 69

 .ها اا به عموم مردم اعالم نمايد آن  ها و احکام و وظاي  و اختيااا  محوله به اعضا  آن

جفسا ، خالصه  عنوان مثال صوا   به)ها بايد مستندا  مربوط به تصميما  و تدابير خود اا  کميته. 66

اين موااد بايد دا مواقعي که ناظران . نگهداا  کند( مطالب و پيشنهادا  و تصميما  اتتاذ شده

 .خواهند قابل دسترس باشد مي

 .مديره باشد ايد مستقل بوده و از اعضا  غيرموظ  هيأ ب  ائيس کميته. 66

 کميته حسابرسي

 :داخصوص کميته حسابرسي موااد زير قابل ذکر است. 62

  هايي که از نظر اندازه  ها  مهم الزم است که اين کميته ايجاد شود و برا  بانک برا  بانک

ا  قوياً  ها  سازماني آن حائز اهميت است چنين کميته ايسک و پيچيدگي نمايهبزاگ بوده و 

 .شود  توصيه مي

  ها مجزا باشد حسابرسي بايد از ديگر کميته کميته. 

  مديره و يا ائيس  تواند همزمان ائيس هيأ  ميحسابرسي بايد مستقل بوده و ن ائيس کميته

 .ها باشد سايرکميته

    مديره تشکيل شود مستقل و غير موظ  هيأ کميته مذکوا بايد از اعضا. 

  کميته يادشده بايد از اعضايي تشکيل شود که تجربه دا اموا حسابرسي و دانش اعتباا  بانک

 .اا دااا باشند

 :کميته حسابرسي به طوا خاص دا موااد زير مسئوليت دااد. 69

   ير موااد؛داخصوص حسابرسي داخفي و گزااشگر  مالي متناسب با سا مشي خطتعيين 

  نظاا  بر فرآيند گزااشگر  مالي؛ 

  نظاا  و تعامل با حسابرسي داخفي و خااجي بانک؛ 

  ها و يا پيشنهاد موااد  انتصاب و تصويب حقوق و مزايا  حسابرسان داخفي و خااجي و عزل آن

 مديره برا  تصويب؛ سهامدااان ياهيأ  ميمجم  عمو  فوق به

  برا  حسابرسي و دفعا  آن؛ بازنگر  و تصويب حيطه مواد نظر 
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  که مديريت ااشد مبادا  به اعمال  ها  مهم حسابرسي و اطمينان از اين دايافت گزااش

ها،  مشي خطافتااها  اصالحي الزم به اوشي مقتضي برا  مقابفه با ضع  کنترل، عدم اعايت 

 قوانين و مقراا  و ديگر مشکال  مشتص شده توسط حسابرسان کرده است؛

    ها  حسابداا  برا  بانک؛ و اويه مشي خطو ايجاد نظاا 

   بازنگر  عقايد شتص ثال  دا مواد طرح چااچوب کفي حاکميتي ايسک و سيستم کنترل

 .ها داخفي و مؤثر بودن آن

ها و دانش  از جمفه حداقل الزاما ِ کميته حسابرسي اين اسن که بايد دا مجموع توازن بين مهاا . 67

و الزم است  –متناسب با پيچيدگي سازمان بانک و وظايفي که به عهده دااد  - تتصصي اعضا  آن باشد

کميته حسابرسي دا . باشد دهي مالي، حسابداا  و حسابرسي  اعضا دااا  تجربيا  مرتبطي دا گزااش

 .تواند به کااشناسان خااج از بانک متوسل گردد موااد  که الزم باشد مي

 کميته ريسک

 : داخصوص کميته ايسک موااد زير قابل ذکر است. 61

  هايي که از نظر اندازه بزاگ بوده و  ا  الزم است و برا  بانک ها  مهم چنين کميته برا  بانک

 گردد؛ ها  سازماني آن حائز اهميت است قوياً توصيه مي ايسک و پيچيدگي نمايه

  شد ليکن ممکن است دا برخي موااد وظاي  ها کامالً مجزا با ايسک بايد از ديگر کميته  کميته

 ها داشته باشد؛ مرتبط به هم مانند تأمين اعتبااا  با ساير کميته

 مديره يا کميته ديگر  اا  ايسک بايد دااا  ائيسي باشد که مستقل بوده و اياست هيأ   کميته

 به عهده نداشته باشند؛

  اکثر اعضا  کميته ايسک بايد مستقل باشند؛ 

   الزم است عضا  کميته مزبوا دااا  تجربه مکفي دا موضوعا  مرتبط با ايسک و مديريت

 ايسک باشند؛

  ها و هم نوع  ااهبردها  ايسک، هم بر مبنا  مجموع ايسک ميکميته ايسک بايد دابااه تما

پذير  به  ايسک بح  و براسي کند و پيشنهاداتي اا داخصوص موااد مزبوا و ايسک

 ايه نمايد مديره اا هيأ 

   ها  بانک اا حداقل سالي يک باا مواد بازنگر  قراا دهد؛ مشي خطکميته ايسک بايد 
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   کميته ايسک بايد بر فرآيندها  مديريتي مقتضي نظاا  کرده تا اطمينان حاصل نمايد که بانک

 .باشد ها  مصوب وفاداا مي مشي خطنسبت به 

پذير  بانک دا شرايط حاضر و يا آينده  ص ايسکباشند دا خصو ميايسک، موظ    اعضا  کميته. 62

مديره ااايه نمايند همچنين، مشاواه به مديريت ااشد اجرايي بيانيه    الزم اا به هيأ ها توصيه

 ااشد مديرپذير  بانک و تعامل با  دهي دا خصوص وضعيت فرهنگ ايسک پذير  بانک، گزااش ايسک

 .باشد ميکميته مزبوا ايسک و نظاا  بر عمفکرد آن از جمفه وظاي  

ها   کميته ايسک موظ  است ااهبردها  مديريت نقدينگي و سرمايه همچنين ااهبردها  ايسک. 69

مرتبط بانک از جمفه ايسک اعتباا ، بازاا، عمفياتي، تطبيق و شهر  اا پايش و براسي نمايد تا اطمينان 

 .باشند ميپذير  اعالم شده بانک سازگاا  ها با ايسک حاصل کند که آن

ايسک دا خصوص  ااشد مدير  مرتبط و پبشنهادا  اا از ها کميته يادشده بايد به طوا منظم گزااش. 62

پذير  بانک و حدود آن و  پذير  بانک، اقداما  پيرامون ايسک ايسک بانک، فرهنگ جاا  ايسک نمايه

 .ها  کاهش ايسک اا دايافت نمايد همچنين نقض حدود و طرح

ااتباط مؤثر و هماهنگي بين کميته حسابرسي و کميته ايسک برا  تسهيل و مبادله الزم است . 69

ها  دا حال  ها از جمفه ايسک ايسک مياطالعا  وجود داشته باشد تا تبادل اطالعا  و پوشش مؤثر تما

 .ظهوا و اقداما  مقتضي دا خصوص تعديل دا چااچوب حاکميتي ايسک بانک حاصل شود

 کميته حقوق و مزايا 

مديره  اين کميته بايد هيأ . مهم بسياا حائز اهميت است ميها  سيست کميته حقوق و مزايا برا  بانک. 66

اا دا امر نظاا  بر طرح نظام جبران خدما  و اجرا  آن حمايت نمايد تا اطمينان حاصل کند که سيستم 

ي بانک و همچنين با الزاما  پذير ، محيط کنترلي و اجراي کاا بفندمد  و ايسک و مذکوا با فرهنگ، کسب

ترکيب کميته حقوق و مزايا  بانک بايد به گونه ا  باشد که . قانوني و نظااتي بانک مناسب و سازگاا است

کميته .   انگيزشي داشته باشدها مشي و اويه قادا باشد قضاوتي داست و بي طرافانه دا خصوص خط

ها  ايجادشده بوسيفه نظام  نظوا اازيابي انگيزانندهمزبوا، همکاا  تنگاتنگي با کميته ايسک بانک به م

کميته ايسک بايد بدون جانبداا  و توجه به وظاي  کميته حقوق و مزايا، اين موضوع . جبران خدما  دااد

  الزم برا  جبران اعايت ايسک، سرمايه، نقدينگي و صرف ها اا مواد تفحص قراا دهد که آيا مشوق

 ، توسط نظام جبران خدما  دا نظر گرفته شده است؟زمان نسبت به حقوق دايافتي
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 ها ساير کميته

 :اند موااد زير قابل ذکر است ا  اايج شده ها  تتصصي که به شکل فزاينده دا ميان ساير کميته. 66

 :کميته نامزدهاي مديريت، کميته منابع انساني و کميته حاکميت - 1

مرديره و   و ترکيب اعضا  هيرأ   ها اج  به ويژگيمديره ا ها  فوق پيشنهاداتي اا به هيأ  کميته

کميتره تعيرين نرامزد  بايرد نقرش و مسرئوليت اعضرا         . کننرد  اعضا  مديران ااشد ااايه مي

دا جرايي کره   . ها  الزم برا  چنين نقشي اا براسي کند مديره، دانش، تجربه و شايستگي هيأ 

دا هسرتند بري طرفري و اسرتقالل،     ج ميمديره يا هيأ  ناظر از هيأ  اجرايي به صوا  اس هيأ 

کميته تعيرين نرامزد    . مديره است نيازمند کسب اطمينان از طريق انتتاب مناسب اعضا  هيأ 

مديره تحت سفطه يک فرد يا گروهي از افراد  که اوش  بايد تالش کند تا مطمئن گردد که هيأ 

اسرت اثربتشري عمفکررد    الزم . انردازد، نيسرت   مري ها دا مجموع مناف  بانک اا به متاطره  ن آ

هرا  نيررو  انسراني و     مشري  مديره مواد اازيابي قراا گيرد همچنين خرط  مديريت ااشد و هيأ 

 .کااکنان بانک نيز الزم است مواد پايش قراا گيرند

 :کميته رعايت و کميته اخالق - 2

تصرميم   ها  مزبوا بايد اطمينان يابند که بانک اقداما  مناسبي بره منظروا اخرذ بهتررين     کميته

کند و منطبق با قروانين و مقرراا  و    هايي که شهر  بانک اا تهديد مي مقتضي با توجه به ايسک

 .نمايد مي  داخفي، اعمال ها دستواالعمل

ها و تجربه،  ها  تتصصي با هدف نيل به ترکيب مطفوب مهاا  مديره بايد اعضايي اا برا  کميته هيأ . 62

يابي عيني و ااايه افکاا جديد  ها دا اسيدن به شناخت کامل، اازش کميتهتعيين کند که اين ترکيب به 

 .داخصوص موضوعا  مرتبط ياا  اساند

مديره الزم است که اطمينان حاصل نمايند که دا هر حوزه تتصصي هر کميته به چه  اعضا  هيأ . 69

با اعضا  غيرموظ  و يا تا حد  ها، تنها که دا يکي از کميته تعداد عضو نيازمند است به عنوان نمونه اين

 .شود ميممکن اکثريتي از اعضا  مستقل نيازها بر طرف 

 تضاد منافع

که بانک وام به يک شرکت  ها  متتف  باشد مانند اين تضاد مناف  ممکن است به عنوان نتيجه فعاليت. 27

که شرکت مزبوا صادا  نمايد ميکند دا حالي که آن بانک اوااقي بهاداا اا خريد و فروش  اا تمديد مي



 5931هايمديريتکلمقررات،مجوزهايبانکيومبارزهباپولشوييسالبخشنامه

 

020 

با مشتريان خود مانند حالتي ( مديره بانک يا مديران ااشد اعضا  هيأ )است يا تعااض مناف  بانک  کرده

مديره بانک مناف  مالي مشترک با آن  شود که اعضا  هيأ  ميکه بانک با اشتاصي وااد کسب و کاا 

 .اشتاص دااند

. باشد گردد که يک بانک، بتشي از يک گروه گسترده تر مي تضاد مناف  همچنين دا حالتي ايجاد مي. 21

به عنوان مثال جايي که بانک عضو گروهي است، خطوط گزااش دهي و جريان اطالعا  بين بانک و 

به عنوان مثال کسب اطالعا  )توانند منجر به ظهوا تضاد مناف  شود  ها  تابعه مي شرکت مادا يا شرکت

اطالعا  محرمانه از واحدها  متتف  يا فشاا برا  اجرا  يک کسب و  حساس دا خصوص مالکيت بالقوه،

 (.کاا  که بر مبنا  شرايط مساو  نباشد

. ها برا  شناسايي تضاد مناف  بالقوه نظاا  نمايد مشي خطمديره بايد بر اجرايي شدن و اعمال  هيأ . 22

بر مبنا  ااتباطا  يا )ها بايد به خوبي مديريت شوند  توان از اين تضادها اجتناب وازيد، آن دا جايي که نمي

 (.ها  حاکميتي صحيح و سازگاا با قوانين مفي و استانداادها  نظاا  مشي خطها  مجاز مبتني بر  تراکنش

مکتوب دا خصوص تضاد مناف  و همچنين فرآيند اعايت الزاما   مياس مشي خطره بايد يک مدي هيأ . 29

 :داشته باشد که موااد ذيل اا دا بر گيرد مشي خطمدوني برا  اجرا  آن 

  تواند ايجاد تضاد مناف   اجتناب از تبيين وظيفه قانوني برا  اعضا دا خصوص فعاليتي که مي

 کند؛

  دهد دا چه حالتي تضاد مناف  دا زمان خدمت به عنوان عضو  هايي که نشان مي مثال

 شود؛ ميمديره ايجاد  هيأ 

   مديره که بايد قبل از داگير  براسي ستتگيرانه و تبيين فرآيند تصويب برا  اعضا  هيأ

بطوا  که اطمينان ( مديره ا  ديگر مانند خدمت دا هيأ )اا اعايت کنند  شدن به فعاليتي آن

 کند؛ حاصل شود که چنين فعاليتي ايجاد تعااض مناف  نمي

   تواند منجر به تعااض  ميشناسايي هر موضوعي که تبيين دقيق وظيفه قانوني اعضا به منظوا

 مناف  شود يا خواهد شد؛

   تواند منجر به  ميتبيين وظيفه اخالقي اعضا به منظوا اسنکاف از اأ  دادن به هر موضوعي که

تعااض مناف  شود يا جايي که بيطرفي اعضا يا توانايي عضو برا  اجرا  صحيح وظاي  خود 

 داا شود؛ اود، خدشه مينسبت به بانک احتمال 
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  ها با شرايط مساو   ها  مناسب برا  معامال  با اشتاص مرتبط بطوا  که با آن تبيين شيوه

 افتاا شود؛ و

   شود ميبانک  مشي خطو اجتناب از هر اوشي که اجرا  آن منجر به تضاد مناف  اعضا با. 

اطالعا  مناسب است و  ميفشا  عموباشد که اطمينان حاصل نمايد که فرآيند ا ميمديره مفزم  هيأ . 22

يي که به طوا بالقوه با مناف  بانک دا تعااض ها مشي خطاطالعا  مواد نياز ناظران اا به منظوا نظاا  بر 

 .آواد مياست، فراهم 

اين موضوع بايد اطالعاتي دا خصوص اويکرد بانک برا  افشا و نگهداا  موااد  از تضاد مناف  که . 29

تواند به سبب وابستگان بانک يا معامال  با ديگر اشتاص    بانک بوده و يا ميها مشي خطدا تعااض با 

 .حقوقي داون گروه ايجاد شود، دابر گيرد

که بانک متعفق به دولت باشد و مشمول نظاا  بانکي دولت نيز شود، تعااض مناف  بالقوه ا   ميهنگا. 26

جود داشته باشد، تفکيک کامل اموا اداا  دا زمينه اگر تعااض مناف  اين چنيني و. پيوندد ميبه وقوع 

ها مواد نياز  مالکيت و وظاي  نظاا  بانکي به منظوا به حداقل اساندن دخالت سياسي دا نظاا  بر بانک

 . است
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 (مديرعامل)مديريت ارشد : ادل چهارم

ا   ها  بانک به شيوه فعاليتمديره، به امر مديريت و انجام  مديرعامل بايد تحت مديريت و نظاا  هيأ 

ها  مصوب  مشي ها  جبران خدما  و ساير خط پذير ، مشوق کاا، ايسک و سازگاا با ااهبرد کسب

 .مديره، بپردازد هيأ 

مديره به  گو به هيأ  مديريت ااشد عباا  است از گروهي از يکايک اشتاصي که مسئول و پاسخ. 26

  .باشند   جاا  بانک ميها منظوا مديريت مناسب و با احتياط فعاليت

گير  مديريت ااشد بايد واضح و شفاف بوده و دا ااستا   ها  انجام کاا و تصميم تشکيال  و اويه. 22

اين موضوع شامل داک اوشني از نقش، اقتداا و . بهبود مديريت مؤثر بانک طراحي شده باشد

 .است( مدير عامل)اجرايي پذير  مناصب متتف  دا مديريت ااشد و از جمفه مديريت مسئوليت

ها و انسجام بايسته به منظوا مديريت افراد و  اعضا  تيم مديريت ااشد بايد از تجربه، شايستگي. 29

ها  منظم برا  حفظ  ها بايد از امکان دسترسي به آموزش آن. کاا تحت نظاا  خود برخواداا باشند و کسب

 .ها  مرتبط با حوزه مسئوليت خود به اوز باشند پيشرفتو ااتقا  شايستگي خود برخواداا بوده و دا زمينه 

ها  مواد نياز  مديريت ااشد بايد از طريق فرآيندها  کاامنديابي و يا حمايت مناسب که صالحيت. 97

ها  مديريتي  به منظوا انتصاب دا پست. برا  پست مديريت ااشد اا مفحوظ نظر دااد، انتتاب شده باشند

باشد، مديريت  مي ها براسي و انتتاب نامزدها از طريق فرآيندها  مصاحبه برا  آن مديره مفزم به که هيأ 

 .مديره ااايه دهد ااشد بايد اطالعا  کافي به هيأ 

اساساً، مديريت ااشد به اجرا  حاکميت شرکتي خوب دا بانک از طريق هدايت کااکنان کمک . 91

اعضا  (. مديره دا اأس سازمان اخالقي از طريق هيأ وسيفه کمک به ترويج اصول  برا  مثال به. )نمايد مي

مديريت ااشد بايد شرايط نظاا  موثر اا برا  موضوعا  تحت مديريت خود فراهم آواند و اطمينان 

ها  تصويب شده  مشي خطپذير  و  کاا، ايسک و ها  بانک سازگاا با ااهبرد کسب حاصل نمايند که فعاليت

 .مديره است بوسيفه هيأ 

ديريت ااشد مسئول تفويض وظاي  به کاامندان بوده و بايد ساختاا مديريتي اا به نحو  ايجاد م. 92

 .نمايد که پاستگويي و شفافيت اا دا تمام بانک بهبود بتشد
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ها  مديريت ايسک،  کاا سيستم و مديره، ااهبردها  کسب مديريت ااشد بايد بر اساس منويا  هيأ . 99

اا که بانک با آن مواجه  - ها  مالي و غير مالي  ايسک - ها  مديريت  فرهنگ ايسک، فرآيندها و کنترل

 . ا  داخفي بانک باشده مشي که همراستا با قوانين و مقراا  و خط طوا  شود، اا اعمال نمايد به مي

  اين موضوع شامل مديريت ايسک مستقل و جام ، وظاي  حسابرسي و اعايت الزاما  به

مديريت ااشد بايد ضمن . باشد ها  داخفي مي عالوه يک نظام کفي اثربتش برا  کنترل

ها اا محترم  شناسايي و تفکيک وظاي  مديريت ايسک، اعايت الزاما  و حسابرسي داخفي، آن

 .ه و دا انجام چنين وظايفي مداخفه ننمايدشمرد

مديره اا به منظوا انجام وظاي  هيأ  مذکوا، نظاا  بر  مديريت ااشد بايد اطالعا  مواد نياز هيأ . 92

دا اين خصوص مديريت ااشد بايد بصوا  منظم و . مديريت ااشد و اازيابي کيفيت عمفکرد آن تهيه نمايد

 :موضوعا  جاا  شامل موااد ذيل آگاه نمايدمديره اا از  بقدا کفايت هيأ 

   پذير ؛ ايسک/  تغييرا  دا ااهبرد کسب و کاا، ايسک 

  عمفکرد و شرايط مالي بانک؛ 

  اعايت الزاما ؛ها نقض حدود ايسک يا دستواالعمل   

  داخفي؛  کنترل نظام  ها يکاست 

  مالحظا  نظااتي و قانوني؛ و 

  دهند ست دا بانک اخ ميها  نادا مسائفي که دا نتيجه اويه. 
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 گروهي ساختارهاي در شرکتي حاکميت: ادل پنجم

کفي از طرف گروه دااد تا بتواند اطمينان يابد که  يمديره شرکت مادا مسئوليت دا يک ساختاا گروهي، هيأ 

ها  گروه و هر يک از واحدها  تابعه  وکاا و ايسک چااچوب حاکميتي مناسب و متناسب با ساختاا، کسب

ها  مرتبط با آن آگاه  مديره و مديران ااشد بايد از ساختاا سازماني گروه بانکي و ايسک هيأ . وجود دااد

 .و مطف  باشند

 مديره شرکت مادر هيأت

ها  مهم و موضوعاتي که ممکن است  مديره شرکت مادا بايد از ايسک دا يک ساختاا گروهي، هيأ . 99

مديره، بايد با  هيأ . هم بانک به عنوان يک کل و هم واحدها  تابعه آن اا تحت تأثير قراا دهد، آگاه باشد

مديره واحدها  تابعه، نظاا  موثر  بر     حقوقي و حاکميتي هيأها امعان نظر به استقالل مسئوليت

 .واحدها  تابعه داشته باشد

 :هايش بايد مسئوليت انجام منظوا به شرکت مادا مديره هيأ . 96

 با حاکميتي چااچوب و( کاا و شامل شتصيت حقوقي و ساختاا کسب)گروهي  ساختاا يک 

تابعه عضو گروه، با  واحدها  و شرکت مادا تفکيک به ها مسئوليت و ها نقش اوشني از تعري 

 توجه به پيچيدگي و اهميت واحد تابعه، ايجاد نمايد؛

 به  توجه با تابعه واحدها  از يک هر برا  ااشد مديران و مديره هيأ  مناسب ساختاا

 ها دا نظر گرفته شود؛ آن متفاو  ها  ايسک و وکاا کسب

 و ها کنترل فرآيندها، ها، مشي خط مناسب بودن منظر اا از گروه شرکتي حاکميت چااچوب 

 باشد، اازيابي نمايد؛ مي  گروه ساختااها  و فعاليت از ناشي که هايي ايسک شناسايي

 و شناسايي جهت مناسب ها  کنترل و فرآيندها وجود دا چااچوب حاکميت شرکتي گروه، از 

گروهي، اطمينان حاصل گروه، مانند افزايش مبادال  داون  داون دا بالقوه مناف  تضاد به توجه

 نمايد؛

   مناب  مکفي به منظوا پايش و نظاا  موثر بر اعايت الزاما  واحدها  تابعه با الزاما

 حاکميتي و قوانين و مقراا  اا داشته ياشد؛

 از يا و مستقيم طوا به تابعه واحدها  ناظر  همچنين مقام و بانک ناظر مقام با مؤثر ااتباط 

 ابعه داشته باشد؛ت واحد مديره هيأ  طريق
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 ها دا همه  يک واحد حسابرسي داخفي مؤثر به منظوا حصول اطمينان از انجام حسابرسي

 واحدها  تابعه به عنوان بتشي از گروه و يا خود گروه به صوا  يک کل، ايجاد نمايد؛ و

  مناسب به ها از اين که چااچوب حاکميت شرکتي داون گروهي مشتمل بر فرآيندها و کنترل  

منظوا شناسايي و توجه به تضاد مناف  بالقوه داون گروهي که بعبااتي از تبادال  بين گروهي 

 .شود، اطمينان يابد ميدا داک داستي از مناف  گروه ناشي 

 مديره واحدهاي تابعه هيأت

مديره و مديران ااشد واحدها  تابعه به منظوا بهبود کااايي فرآيندها  مديريت ايسک دا  هيأ . 96

ها  بکاا گرفته شده دا واحدها  تابعه بايد از اثربتشي  ها و اويه اوش. واحدها  خود مسئول هستند

ايسک   ها  يمش مديره شرکت مادا، خط که هيأ  دا حالي. مديريت ايسک دا سطح گروه حمايت نمايد

مديره و مديران  نمايند، هيأ  شرکت اا تعيين و ااهبردها و مديريت ايسک دا گستره گروه اا ااهبر  مي

. ها اا اازيابي نمايند ها  آن ا  و محفي خود آگاه بوده و ايسک واحدها  تابعه بايد بر عمفيا  شعب منطقه

کافي و مناسب اا جهت پايش واحدها  تابعه  شرکت مادا بايد اطمينان حاصل کند که ابزاا و اختيااا 

مديره  هيأ . دهي تعهدا  خود به شرکت مادا وافق هستند داشته و واحدها  تابعه نيز بر الزام گزااش

 .باشد ها  گروه با قوانين محفي و الزاما  مقرااتي مي مشي خطواحدها  تابعه، مسئول اازيابي سازگاا  

واحدها   شرکتي حاکميت اصول و سازماني ها  اازش ايسک، ريتمدي چااچوب ااهبرد ، اهداف. 92

واحد تابعه الزم است که  مديره هيأ  .ها  شرکت مادا و گروه، تدوين شود مشي خطتابعه بايد دا ااستا  

تضاد باشد و يا متل  مقراا  نظااتي و احتياطي دا و اجرايي قوانين با گروه  مشي خط دا مواقعي که

 .نمايد اعمال اا الزم اصالحا  واحد تابعه شود، آينده نگرمديريت مطفوب و 

ايسک يا اهميت سيستماتيک يا به موجب  نمايهبه سبب )دا واحدها  تابعه بااهميت از نظر نظااتي . 99

باشد عالوه بر اقداماتي که پيشتر بيان شد آنچه اا  ميمديره مفزم  ، هيأ (ميزان وابستگي به شرکت مادا

اش با الزاما   ها  حاکميت شرکتي   الزم ميان مسئوليتها به منظوا ايجاد هماهنگي که بايسته است

 . قانوني و مقرااتي که دا حال اجراست، انجام دهد

 ساختارهاي مبهم يا پيچيده

توانند به صوا   ساختااها مي. کنند ها، ساختااهايي با مقاصد قانوني، نظااتي و مالياتي ايجاد مي بانک. 177

ا   توانند به طوا قابل مالحظه ، شعب، واحدها  تابعه و يا ساير اشکال قانوني ايجاد شوند که ميواحدها
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تعداد واحدها  قانوني، و به طوا مشتص، ااتباطا  داخفي و . ها  سازمان اا افزايش دهند پيچيدگي

ها   يت ايسکهايي جد  دا شناسايي و مدير تواند چالش مبادال  بين گروهي ميان چنين واحدهايي مي

 .سازمان به صوا  يک کل ايجاد نمايد

ها  مالي، قانوني،  انجام عمفيا  از طريق ساختااها  پيچيده و غيرشفاف، ممکن است ايسک. 171

مديره و  تواند مان  از مديريت مطفوب هيأ  مياين امر . ها اا برا  بانک ايجاد نمايد شهر  و ساير ايسک

تواند مان  از تحقق  ميعالوه بر آن، ساختااها  پيچيده . ها  بانک شود هدايت اازيابي مناسب فعاليت

 .نظاا  بانکي مؤثر شود

 کاهش و حذف جهت دا مناسب اقدام انجام و شناخت منظوا به  بانک ااشد مديران و مديره هيأ . 172

 :دهند انجام اا زير اقداما  بايد گروه مبهم و پيچيده ساختااها  از ناشي ها  چالش

  کاا  و که استحکام اقتصاد  و اهداف کسب غيرضروا  پيچيده ساختااها  ايجاد از جفوگير

 کند؛ بانک اا تضعي  مي

 ها   حاکميتي که ساختااها و فعاليت فرآيندها  و ها اويه ها، مشي خط پايش و بازبيني مستمر

 اعضا  بين تعامل از ناشي ها  ايسک اهداف، کامل نمايند؛ شامل، براسي پيچيده اا ابقا مي

 آغاز و جديد ساختااها  ايجاد از قبل ها  مزبوا، ايسک مديريت دا بانک توانايي و گروه

 مشترک؛ ها  فعاليت

 بر تابعه جديد ها  شرکت تأسيس خصوص دا تصميم اتتاذ منظوا به متمرکز فرآيند  ايجاد 

از مقراا  اشتاص نظاا  و پايش اجرا  هر يک  دا توانايي از قبيل تأسيس ضوابط اساس

الزاما  برا  انحالل واحدها  تابعه  ساير و حاکميت مالي، حقوقي، ماليا ، گزااشگر 

 غيرفعال؛

 بااهميت ها  ايسک ميتما مديريت و شناسايي منظوا  به مناسب فرآيندها  و ها اويه ايجاد 

ها   مبهم شامل؛ فقدان شفافيت دا کادا مديريت، ايسک و پيچيده ساختااها  از ناشي

عمفياتي ناشي از ساختااها  به هم پيوسته و پيچيده، مناب  دا معرض ايسک داون گروهي، 

بانک فقط بايد ساختااهايي اا ايجاد کند که دا (. مشتر )وثايق غيرواقعي و ايسک طرف مقابل 

 شوند؛ ها  بااهميت به طوا مناسب شناسايي، اازيابي و مديريت مي آنها ايسک
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 و داخفي حسابرسان توسط منظم طوا به گروه ساختااها  و ها فعاليت ميتما هک اين از اطمينان 

 .گيرند مي قراا حسابرسي مواد مستقل

 جهت الزم الزاما  مذکوا، موااد اثربتشي افزايش منظوا تواند به شرکت مادا مي مديره هيأ . 179

 سازگاا  همچنين و مربوطه ها  کنترل و ها فعاليت ساختاا، بسياا منظم و بي طرفانه ا  از ا  دواه بازبيني

 .نمايند مقرا اا مديره هيأ  مصوب ااهبردها  با ها آن

 خصوص دا متتذه ااهبردها  و ها مشي خط مواد دا اا الزم ها  گزااش موظ  است مديره هيأ . 172

 ناظر دا کشوا ميزبانمقام ناظر بانک و مقام  به اا تابعه واحدها  ها  فعاليت و ساختااها نگهداا  و ايجاد

 .دهد ااايه
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 مديريت ريسک واحد: ادل ششم

ايسک دااا باشند که از  ااشد مديرها بايد واحد مديريت ايسک مستقل و اثربتشي اا تحت هدايت  بانک

 . مديره برخواداا باشد اعتباا، استقالل، مناب  کافي و دسترسي به هيأ 

مسئوليت پايش  واحداين . ا  کفيد  از سطح دوم دفاعي بانک است ، مؤلفهواحد مديريت ايسک. 179

پذير  اا دا سراسر بانک بر عهده دااد و به همين منظوا الزم است از اقتداا کافي دا  ها  ايسک فعاليت

 : مديريت ايسک موااد ذيل اا دابر دااد واحدها  کفيد   فعاليت. داون سازمان برخواداا باشد

 ها  دا حال ظهوا؛ ها  خااجي و ايسک، ايسک نوسانا  اازمهم شناسايي موااد 

 ها؛ ها  مزبوا و سنجش و اندازه گير  اويااويي بانک با آن اازيابي ايسک 

  مديره که  بازنگر  و تصويب، حمايت و اجرا  چااچوب حاکميت ايسک بانک توسط هيأ

 پذير  و حدود ايسک است؛ مشتمل بر فرهنگ ايسک بانک، ايسک

 پذير ،  و مناب  دا معرض ايسک مطابق با ايسک پذير  ايسکها   تمر بر فعاليتنظاا  مس

يعني )يا نقدينگي  ا  سرمايهمديره و اعايت الزاما   حدود ايسک مواد تصويب هيأ 

 ؛(ا  سرمايه ايز  برنامه

 پذير  يا حدود ايسک  سازماندهي يک سامانه هشداا اوليه يا تريگر برا  اعالم نقض ايسک

 بانک؛

 برانگيز که منجر به وقوع ايسک مهم    چالشها دا صوا  لزوم، توانايي اتتاذ تصميم

 شوند؛ و  مي

  اين موااد، که  ميمديره يا کميته ايسک دا اابطه با تما گزااش به مديريت ااشد و هيأ

تواند دا بر گيرنده ااايه اقداما  مناسب به منظوا کاهش اثرا  مترب ايسک باشد ليکن،  مي

 . داشته باشيد که تنها محدود به ذکر اين مواد نيستتوجه 

 واحدکاا برا  مديران ايسک امر  معمول است،  و دا حالي که کاا با هر يک از واحدها  کسب. 176

کاا باشد و نبايد دا ايجاد و کسب  و مديريت ايسک بايد به اندازه کافي مستقل از ساير واحدها  کسب

مديريت ايسک مؤثر است، چراکه به  واحدچنين استقاللي يک مؤلفه اصفي از . داآمد مشااکت داشته باشد

  مهم برا  ها يسک  تابعه مرتبط و وابسته و سطوح دفاعي که پتانسيل ايجاد اها داجه ايسک شرکت

 .  بانک اا دااند، دسترسي دااد
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  ها بايد متشکل از تعداد مناسبي از کاامنداني باشد که از تجربه و ويژگي واحد مديريت ايسک. 176

الزم از جمفه دانش بازاا و محصول بهره مند باشند و همچنين شناخت کامفي از اصول و مفاهيم ايسک 

ز اشتياق و توانايي به چالش کشيدن عمفيا  کسب و کاا  بانک دا اابطه با کاامندان بايد ا. داشته باشند

  ها کاامندان بايد تحت آموزش. خيزد برخواداا باشند مي  بانک بر ها تمام جوانب ايسکي که از فعاليت

 .منظم و مستمر قراا گيرند

 ايسک  ااشد مدير نقش

ها بر اساس نمايه ايسک و مقراا   و ساير بانک ففيالم بينها  بزاگ، پيچيده و فعال دا عرصه  بانک. 172

دااا  اختيااا  و مسئوليت همه ( ايسک يا هم پايه آن ااشد مدير) ااشد مديرحاکميت محفي خود بايد يک 

  بانکي عالوه بر مديران ايسک، دا ها دا گروه. بانک داشته باشند واحد مديريت ايسکجانبه دا خصوص 

 ااشد مديرها، وظاي   از آنجا که دا برخي از بانک.شود ميل ايسک تعري    تابعه مسئوها سطح شرکت

تواند توسط مدير ديگر  با عنوان شغفي متفاو  انجام شود، دا اين سند هدف از اشااه به  ميايسک 

 ها   برابر دا شرايطي است که اين پستها   هم پايه و با موقعيتها ايسک، ادغام پست ااشد مدير

 . گر الزاما  شرح داده شده دا اين سند اا دااا باشنداستقالل و دي

بانک اا بر عهده  واحد مديريت ايسکايسک، مسئوليت اصفي نظاا  بر ايجاد و اجرا   ااشد مدير. 179

  مديريت ايسک، ها   کاامندان و سيستمها اين مسئوليت مشتمل بر بهبود مستمر مهاا . دااد

باشد که هدف آن حصول اطمينان از  مي ها و دا صوا  لزوم گزااش ي م  کها ، مدلها ، فرآيندها مشي خط

  مديريت ايسک برا  حمايت کامل از اهداف ااهبرد  بانک و ها و کااايي قابفيت ها مزيت

مديره دا پايش و  ايسک، مسئوليت مشاواه به هيأ  ااشد مدير. آن است پذير  ايسک  ها فعاليت ميتما

. پذير  و تبيين حدود ايسک اا بر عهده دااد پذير  بانک و بيانيه ايسک نظاا  بر گستره ايسک

و اعايت حدود ايسک  پذير  ايسکايسک، بايد به همراه مديريت بر نظاا  بر عمفکرد  ااشد مدير

ايسک، عبااتند از مديريت و  ااشد مدير  ها مسئوليت. دمداخفه نموده و مشااکت فعاالنه داشته باش

و  ا  سرمايه ايز  برنامهااهبرد ،  ايز  برنامهبرا  مثال، )گير   مشااکت دا فرآيندها  مهم تصميم

 . باشد مينيز ( نقدينگي، معرفي محصوال  و خدما  جديد، طراحي و پياده ساز  نظام جبران خدما 

  مديريت ها   الزم برا  نظاا  بر فعاليتها از ااشديت، اعتباا و مهاا  ايسک، بايد ااشد مدير. 117

ايسک بايد مستقل باشد و وظايفي مجزا از ساير واحدها  اجرايي  ااشد مدير. ايسک بانک برخواداا باشد
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ايسک امکان دسترسي به همه انواع اطالعا  الزم برا  اجرا   ااشد مديربر اين اساس، . داشته باشد

ايسک نبايد مسئوليت مديريتي يا مالي دا سطوح عمفياتي يا  ااشد مديربا اين حال . خود اا دااد وظاي 

به عباا  ). دو پست دا سازمان نيز ممنوع است اقداما  کسب داآمد اا داشته باشد و خدمت همزمان دا

اساس قانون نبايد دا مالي، مدير حسابرسي يا ساير مديران ااشد بر  ااشد مديرعمفيا ،  ااشد مديرديگر، 

ها متفاو  باشند،  دا بانک ميدا صواتي که مراتب گزااش دهي اس .(ايسک فعاليت کنند ااشد مديرپست 

مديره يا کميته ايسک گزااش دهد و بدون هيچ مانعي به  ايسک بايد اين موضوع اا به هيأ  ااشد مدير

توانايي تفسير و تحفيل ايسک به گونه ا   ايسک بايد از ااشد مدير. ها دسترسي مستقيم داشته باشد آن

مديره و مديريت اا دا مباحثه ا  سازنده دا  که مفهوم و قابل داک باشد و موجبا  مشااکت مؤثر هيأ 

يا / مديره و ايسک و هيأ  ااشد مديرتعامل بين . اابطه با مسائل کفيد  ايسک فراهم آواد، برخواداا باشد

مديره يا کميته ايسک  ايسک بايد بتواند با هيأ  ااشد مديرانجام شود و کميته ايسک بايد به طوا منظم 

 .بدون حضوا مديران اجرايي مالقا  نمايد

مديره يا کميته ايسک  ايسک  بايد دا هيأ  ااشد مديرانتصاب، عزل و ساير تغييرا  دا پست . 111

مر بايد به اطالع عموم اسانده ايسک از پست خود عزل شود، اين ا ااشد مديردا صواتي که . تصويب شود

عمفکرد، حقوق و مزايا و حساب داآمد و . باشد داليل عزل اا به ناظران توضيح دهد ميبانک مفزم . شود

مديره مواد براسي و اازيابي قراا بگيرد و به  ايسک بايد توسط کميته ايسک يا هيأ  ااشد مديرخرج 

 . ها برسد تصويب و تأييد آن
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 شناسايي، پايش و کنترل ريسک: ادل هفتم

بوده و دا گستره بانک و بررا  يکايرک     اين امر بايد دائمي. ها بايد شناسايي، پايش و کنترل شوند ايسک

 .واحدها انجام پذيرد

هرا  کنترلري و فرآينردها      ها بوده و با شريوه  مشي خطچااچوب حاکميتي ايسک بانک، بايد شامل . 112

هرا  شناسرايي، تجمير ،     همچنين بايد به طوا  طراحي گردد که قابفيرت . مناسب مواد حمايت قراا گيرد

 .ايسک متناسب باشد نمايهکاهش و پايش بانک با اندازه، پيچيدگي و 

  خرط و زيرر خرط ترازنامره،     ها  بانک اا از جمفره اقرالم براال    ايسک ميشناسايي ايسک بايد تما. 119

بره منظروا انجرام    . پواتفو  و دا سطح عمفياتي بانک، دابرگيرد ميهايي دا گستره گروه بانکي، تما ايسک

مديره و مديريت ااشد از جمفه مدير ااشر ايسک بايد به طوا منظم و اساسري،   اازيابي مؤثر ايسک، هيأ 

فرآينرد  . ايسرک بانرک اا اازيرابي نماينرد     نمايها کفي گردد و به طو هايي که بانک با آن مواجه مي ايسک

ها  جديد و نوظهوا  ها  موجود و همچنين شناسايي ايسک ايسک مياازيابي ايسک بايد شامل تحفيل دائ

هرا  مهرم    همچنين بايد بر مجموعه ايسک. ها بايد دا تمام واحدها  سازمان شناخته شوند ايسک. باشد

 .زيابي ايسک مواد توجه قراا گيرندتمرکز نمود و عامل بايد دا اا

مرديريت ايسرک بايرد    . و کيفري باشرد   مري گير  آن بايد شامل عناصر ک شناسايي ايسک و اندازه. 112

  مرتبط با محيط عمفياتي خااج از بانرک اا  ها همچنين مالحظا  کيفي دا سطح بانک دا خصوص ايسک

هرايي کره بره سرتتي      گيرر  ايسرک   انردازه  ا  مردون بررا  شناسرايي و    ها بايد شيوه بانک. دابر گيرد

 .شوند مانند ايسک شهر  داشته باشند مي ميک

هرا    شوند که اطمينان حاصل شود که هر يرک از ايسرک   ميها  داخفي به اين قصد طراحي  کنترل. 119

ي و مديره بايد اطمينان يابد که کنترل داخفر  هيأ . گير  معيني است ، فرآيند و اندازهمشي خطکفيد  دااا  

مشي، فرآيند و ديگر اقداما  بکاا گرفته شده دا ااستا  آن چه منظوا نظر بوده و مصوب شده اسرت،   خط

بنابراين کنترل داخفي به اطمينان يافتن از تماميت و بردون نقرص برودن فرآينرد اعايرت      . شوند اعمال مي

مواد اتکاء، بهنگام و کرامفي اا   ها  داخفي، اطالعا  مديريتي و مالي کنترل. کند الزاما  و کااايي کمک مي

ها  متتف ، قوانين و مقرراا  حراکم    مشي دهد که عمفکرد بانک با خط آواد و بعالوه اطمينان مي فراهم مي

 .مطابقت داشته است
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به منظوا اجتناب از مبادا  به عمفي خااج از اختيااا  و حتي جعل و کالهبرداا ، کنترل داخفري برر   . 116

ها  کوچک برا  مثال تصميما  کفيد  مديريت  حتي دا بانک. شود ميکاامندان وض   اختيااا  مديران و

و فرآينردها    مشري  خرط ها  داخفي بايد ميزان انطبراق   همچنين براسي. بايد بوسيفه چند نفر اتتاذ شود

گستره اقداما  مقتضي عنصر  کفيرد   . ها  نظااتي و قانوني تعيين نمايد مشي خطحاکميت شرکتي اا با 

 .باشد برا  نظام کنترل داخفي مي

ها خصوصراً زيربنرا  اطالعراتي، داده کراو  و تکنولروو        پيچيدگي زيربنايي مديريت ايسک بانک. 116

تکنولوو  باشد مانند اطالعا  ترازنامه و اشد داآمرد، پيچيردگي او بره      اطالعا ، بايد هماهنگ با توسعه

ها يا واود محصوال  و خطوط  يسک، توسعه جغرافيايي ادغامها، ترکيب يا ساختاا ا کاا بانک و تزايد کسب

 .کاا  جديد

کاا و تعيين کفايت سررمايه و   و ها  خود، اخذ تصميما  ااهبرد  کسب ها برا  اازيابي ايسک بانک. 112

مديره و مديريت ااشرد بايرد توجره     هيأ . الزاما  نقدينگي نيازمند اطالعا  دقيق داخفي و خااجي هستند

برا وجرود   . ها داشته باشند گير  ه کيفيت و کامل بودن و دقت اطالعا  بکاا گرفته شده دا تصميمخاصي ب

ها  ايسک و اطالعا  خريداا  شده  که ابزااهايي همچون اتبه بند  اعتباا  دا خااج از بانک و مدل اين

ايتاً مسئول اازيابي ايسرک  ها نه تواند برا  يک اازيابي جام ، مفيد باشد، با اينحال بانک از خااج بانک مي

 .باشند خود مي

گيرر  ايسرک و اسرتفاده از فرن      هرا الزم اسرت انردازه    ا عالوه بر تحفيل کيفي ايسک و پايش آن. 119

بايرد   واحرد مرديريت ايسرک   . هرا نشروند   مدلساز  مواد استفاده قراا گيرند، ليکن، هرگز جرايگزين آن 

هرا    هرا و مدلسراز    ها  بالقوه تحفيرل  ته شده و کاستيمديره و مديران ااشد اا دا فروض بکااگرف هيأ 

کند که اطمينان حاصل کند مناب  دا معرض  مديره کمک مي اين موضوع به هيأ . ايسک بانکي ياا  اساند

تواند باع  واکنش سرريعتر دا مواجهره برا ايسرک و      گردد و مي منعکس مي  ايسک بطوا جام  و صحيح

 .کاهش آن شود

ها  خود  ايسک ميد آزمون بحران و تحفيل سناايو اا به عنوان بتشي از تحفيل کيفي و کها باي بانک. 127

 .باشد   نامطفوب ميها دا نظر داشته باشند و اين امر به منظوا داک بهتر مناب  دا معرض خطر و موقعيت

  آزمون بحران داخفي، بايد سناايوهايي اا پوشش دهد که مبتني بر فروض منطقي با توجه به

ها  مؤثر بر سناايوها که دا تحفيل  مديريت ااشد بايد چالش. ماهنگي و مرتبط بودن باشده
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گيرند اا تعري  و تصويب نمايد و دا صوا  امکان  ايسک بانک مواد استفاده قراا مي

مديره بايد سناايوهايي که دا تحفيل ايسک بانک مواد استفاده قراا گرفته است اا  هيأ 

 يد؛بازنگر  و تصويب نما

 تواند نگاهي عميقتر اا به موقعيت ايسک بانک داشته و همچنين  آزمون بحران معکوس مي

 اويکردها  مديريتي آينده نگر اا ااايه دهد؛

   مديره يا کميته ايسک بازنگر  شود نتايج برنامه آزمون بحران بايد بطوا ادواا  توسط هيأ .

رآيندها  اازيابي کفايت سرمايه، فرآيند بانک، ف پذير  ايسکنتايج آزمون بايد دا اازيابي 

واحد . ايز  نقدينگي و سرمايه و بودجه برا  شرايط بحراني، استفاده شود طراحي و برنامه

بايد نوع افتاا مناسب با توجه به نتايج حاصفه از آزمون بحران اا پيشنهاد  مديريت ايسک

 نمايد؛ و

  م سطوح عمفياتي بانک و يکايک واحدها  نتايج آزمون بحران و تحفيل سناايو بايد به تما

 .بانک اعالم شود و مواد توجه قراا گيرد

بانک بايد پس از انجام آزمون، بتشي از سناايو پيشنهاد  اا بطوا واقعي شربيه سراز  کنرد و برا     . 121

مقايسه نتايج حاصل از تتمين ايسک دا عمل، به داستي و اثربتشي فرآيند مديريت ايسک کمک کرده و 

 . دا صوا  لزوم تعديال  الزم اا انجام دهد

الزم اسرت،   واحد مديريت ايسکمناب  دا معرض خطر، دا فرآيند  گير  عالوه بر شناسايي و اندازه. 122

توانرد   مي واحد مديريت ايسکدا برخي موااد، . ها  ممکن برا  کاهش اين متاطرا  اا اازيابي نمود ااه

اما، زماني که تصميم بر اين است که ايسکي اا . متاطرا  اا محدود و يا مستقيماً کاهش و يا پوشش دهد

يا ايسکي اا تقبل کنيم کره قابرل پوشرش يرا کراهش      ( بطوا موقت)دود هستند، اا بپذيريم که خااج از ح

برر ايرن   . مديره گزااش نمايرد  مهم اا به هيأ ( استثنائا )ها  بايد معافيت واحد مديريت ايسکنيست، 

اد دهد که بانک دا چااچوب ايسک باقي مانرده و مرو   اساس، الزم است شرايطي اا که اين اطمينان اا مي

که کدام اويکرد مناسب است، بستگي بره   اين. اازيابي است يا تاب  مصوبا  استثنايي بوده اا کنترل نمود

 .مواد خدشه قراا نگيرد واحد مديريت ايسکمسائل جاا  است، مشروط بر آن که استقالل 

معرامال   بايد برا  خطوط کاا  خود، گسترش بازاا محصوال  و خدما  جديد و همچنرين   ها بانک. 129

هرا سرتت    کرردن آن  ميهايي که ک يا ايسک و که مستفزم استفاده از مناب  مهم هستند  ا بزاگ و پيچيده
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مبتني بر فرآيند  مدون و مصوب  ها همچنين بانک. است، فرآيندها  مدون و مديريت ايسک داشته باشند

بايرد   واحد مديريت ايسک. يندنما ن خصوصي  خود دا ايو وظا سپاا  کااکردها توانند اقدام به برون مي

سرپاا    اطالعا  الزم دا خصوص ايسک به عنوان بتشي از فرآيند مديريتي خود و همچنين قابفيت برون

ايرن  . مرديره فرراهم آواد   برا  مديريت ايسک و اعايت الزاما  نظااتي و قانوني اا جهت ااايه به هيرأ  

 :فرآيند بايد شامل موااد زير باشد

  ها  بالقوه  همچنين تعيين کاستي و ها تحت سناايوها  متفاو  صريح ايسکاازيابي کامل و

 ها  موجود؛ دا توانايي مديريت ايسک بانک و کنترل داخفي به منظوا مديريت مؤثر ايسک

 ا  که مديريت ايسک بانک، اعايت الزاما  نظااتي و قانوني، فنآوا   اازيابي محدوده

ابزااها  مناسب و تجربيا  الزم به . ها  کنترل داخفيواحداطالعا ، سطح عمفياتي بانک و 

 .ها  مرتبط با آن محدوده منظوا سنجش و مديريت ايسک

ايجاد محصوال ، خدما  و فعاليت جديد، يرا   دا صواتي که فرآيندها  مديريت ايسک موثر نباشند،

برا  فعاليت و مواجهه مناسب بايد تا احراز توانايي بانک با آن ايجاد ااتباط با شتص ثالثي يا معامفه 

  هرا  بينري  ها بايد فرآيند اازيابي و سنجش بره منظروا پريش    همچنين، بانک. ها به تأخير بيافتد با آن

 .ابتدايي پيرامون ايسک اا با ترتيبا  مديريتي ايسک خود بطوا دقيق انطباق دهند

هرا  بانرک نيرز حرائز      و وابستهگير  مؤثر ايسک برا  واحدها  تابعه  اويکرد شناسايي و اندازه. 122

ها  زياد  هسرتند بايرد بوسريفه     ها  مهم بانک که دااا  ايسک واحدها  تابعه و وابسته. اهميت است

سيستم مديريت ايسک شناخته شوند و به عنوان جزيي از چااچوب حاکميتي کفي بانک دا نظرر گرفتره   

 .شوند

هرا بطروا    و ساير تغييرا  دا ساختااسازماني بانکها، واگذاا  اموال  ادغام و پيامدهايش، تحريم. 129

هرايي کره    التصروص، ايسرک   عفي. هايي اا برا  مديريت ايسک بانک ايجاد نموده است خاص چالش

ايند و  ها بوجود مي هايي که بعد از ادغام و تغييرا  برا  بانک توانند بر اثر قصوا دا شناسايي ايسک مي

واحرد  . شروند  باشرند، ناشري    پذير  بانک مري  داف ااهبرد  و ايسکهايي که دا تعااض با اه يا فعاليت

شرود اا تعيرين نمايرد و     هايي اا که از ادغام و پيامدهايش ناشي مي بايد فعاالنه ايسک مديريت ايسک

مديره و مديريت ااشد بانک  بدست آواده است اا به هيأ  ها و اطالعاتي که پيرامون اين ايسک ها يافته

  .ااايه نمايد
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 ارتباطات ريسک: ادل هشتم

واحدها  بانرک و برا    چااچوب حاکميتي ايسک اثربتش مستفزم ااتباطا  قو  پيرامون ايسک دا تمامي

 .باشد ها، مي دهي به آن مديره و مديريت ااشد از طريق گزااش اعضا  هيأ 

باشرد،   ااتباطا  مستمر دا خصوص مباح  مرتبط با ايسک که مشتمل بر ااهبرد ايسک بانک مري . 126

فرهنرگ قرو    . باشرد  پرذير  دا تمرام بانرک مري     يک اصل کفيد  دا زمينه ايجاد فرهنگ قرو  ايسرک  

جانبره و چرالش دا خصروص     پذير  بايد آگاهي نسبت به ايسک اا بهبود بتشيده و اوابرط همره   ايسک

مديره و مديريت ااشد،  پذير  اا دا سطح افقي سازمان و همچنين به صوا  عمود  دا ميان هيأ  ايسک

هرا    ها و فعاليت کنترلي مرتبط با برنامه  واحدهامديريت ااشد بايد بطوا فعال دا خصوص . تقويت نمايد

صوا  اثرربتش   ند بهبتوا کنترل  واحدهاکه  ها اا کنکاش نمايد بطوا  اصفي مديريت، ااتباط داشته و آن

 .ها  خود برآيد از عهده مسئوليت

ها اا  که آن طوا  مديره و مديريت ااشد به موق ، دقيق و صحيح انتقال يابد به اطالعا  بايد به هيأ . 126

مديره و مديريت ااشد بره   که اطمينان حاصل گردد که هيأ  مادامي. برا  اخذ تصميما  آگاهانه آماده سازد

دسته از کاامنداني که مسئول انجرام وظراي  مرديريت     اند، مديريت و آن طالعا  کسب کردهقدا کفايت ا 

تشتيص مباح  کفيد  اا برا دشرواا  اوبررو     که يباشند بايد از ااايه حجم وسيعي از اطالعات ايسک مي

دايافتي بره  ا  از مرتبط بودن و صحت اطالعا   ها  دواه مديره بايد اازيابي هيأ . سازد، پرهيز نمايند يم

 . نياز دااد  عمل آواده و تعيين نمايد که آيا به اطالعا  بيشتر 

باشند، بايرد سرريعاً    ميگير  فوا     مهم که مستفزم واکنش يا تصميمها اطالعا  مرتبط با ايسک. 122

 لکنترر   واحدهاابط، و دا صوا  مرتبط بودن به مسئول  مديره، کاامندان ذ  به مديريت ااشد و يا هيأ 

 .ها  مقتضي دا همان مراحل اوليه، شروع شود که اقداما  و فعاليت ااايه شود بطوا 

ايز  دقيق به منظوا حصول اطمينران از ايرن موضروع     مديره، مستفزم طرح گزااش ايسک به هيأ . 129

داا دا سرطح بانرک گرزااش     ها به طريقي صحيح و معني و ساير ايسک نمايه  ها است که يکايک ايسک

ها  بحران يرا تجزيره و تحفيرل     گر  بايد به داستي مناب  دا معرض ايسک و نتايج آزمون گزااش. شوند

  فعفري و  هرا  سناايو اا بهم مرتبط نمايد و بايد بح  اساسي اا برا  مثال دا خصوص دا معرض ايسرک 

هرا  آن   پذير  و محردوديت  ، اوابط ايسک و بازده و ايسک(به ويژه تحت سناايوها  بحران)آينده بانک
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دهي بايد شرامل اطالعراتي دا خصروص محريط بيرونري بره منظروا         بعالوه، گزااش. مطمح نظر قراا دهد

 . ايسک فعفي يا آينده بانک گذااند، شود نمايههايي که ممکن است تأثير بر  شناسايي شرايط بازاا و اويه

روضا  بنيادين بنا نهاده شرده  گر  ايسک بايد پويا، جام  و دقيق بوده و بر پايه مف سيستم گزااش. 197

ها  موجود دا  شامل ايسک)گر  آن، نه تنها نبايد دا سطوح مجزا از هم  نظاا  بر ايسک و گزااش. باشد

صوا  يک کل واحد و مجموعه ا  دا نظر  صوا  گيرد بفکه بايد به( تواند مهم باشد واحدها  تابعه که مي

به )انداز مناب  دا معرض خطر ايسک اا  آواد که بتواند چشم گرفته شود تا برا  بانک اين شرايط اا فراهم

گر  ايسک بايد بتواند دا خصروص   ها  گزااش سيستم. تبيين نمايد( ويژه تحت سناايوها  آزمون شده

بررا  مثرال   )ها دا تتمين ايسک و همچنين هر يرک از مفروضرا  زيربنرايي اصرفي      نقصان و محدوديت

 .، تعري  اوشني ااايه دهد(ا ايسکهمبستگي و يا استقالل مرتبط ب

توانرد از   ها بايد از ساختاا سازماني که همانند کندو داهم تنيده اند، اجتناب نمايند چرا کره مري   بانک. 191

اشتراک گذاا  اثربتش اطالعا  دا سرتاسر سازمان ممانعت نموده و منجر به اتتاذ تصميماتي گردد که 

مديره و  ها  اشتراک گذاا  اطالعا ، هيأ  چيرگي بر محدوديت. بصوا  مجزا از کل بانک اخذ شده است

ها  ايجاد شده به منظوا تقويت ااتباطرا    اا مفزم به اازيابي مجدد اويه کنترل  واحدهامديريت ااشد و 

 .بيشتر نمايد
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 (تطبيق)رعايت الزامات : ادل نهم

 ايجراد  بره  نسبت بايد مديره هيأ . است اعايت بانک ايسک مديريت بر نظاا  مسئول بانک، مديره هيأ 

و  دهري  گرزااش  و نظراا   اازيابي، شناسايي، ها و فرآيندها  مشي خط و نموده اقدام واحد اعايت الزاما 

 . نمايد تصويب اا اعايت مشااواه و ااهنمايي دا خصوص ايسک

، مسرئول  اعايت الزاما واحد . از ااکان اصفي دا سطح دوم دفاعي بانک است واحد اعايت الزاما . 192

ها   است که اطمينان حاصل کند که عمفيا  بانک دا انطباق کامل با قوانين و مقراا  مربوط و خط و مشي

 .باشد داخفي بانک مي

 اعايرت  ايسرک  اهنمودهرا   اسراس  برر  اعايت ايسک مشي خط تهيه مسئول بانک ااشد مديران. 199

 سرطوح  همره  دا اعايت  ايسک ها آن طريق از که است فرآيندهايي بر مشتمل که بوده مديره هيأ  مصوب

 .شود مي مديريت و شناسايي بانک

مديره و مديران ااشد بانک برا  ايسک اعايت بانک مسئول و پاستگو هستند، واحد  که هيأ  دا حالي. 192

ها و فرآينردها  سرازماني دااد کره بره      مشي ها  سازماني، خط دا حمايت اازش نقش مهمي اعايت الزاما 

 . کند نمايد، کمک مي طوا مسئوالنه و کامل به تمام الزاما  مربوط عمل مي که بانک به حصول اطمينان از اين

 قروانين،  برا  انرک ب هرا   فعاليرت  انطبراق  از اا ااشد مديران و مديره هيأ  بايد واحد اعايت الزاما . 199

 واحد اعايت الزاما . نمايد مطف  حوزه اين دا تحوال  از اا ها آن و کرده آگاه مقراا  و استانداادها مربوط

بايد دا خصوص آموزش کااکنان به اعايت الزاما ، مساعد  نمايد و دا داخل بانک پاسرتگو    همچنين

ها  الزم اا جهرت   بايد ااهنمايي اعايت الزاما واحد .   کااکنان پيرامون اعايت الزاما  باشدها پرسش

هرا و فرآينردها و    مشري  اجرا  مناسب قوانين، مقراا  و استانداادها مربوطه توسط کااکنان دا قالب خرط 

 .ساير اسناد نظير دستواالعمل اعايت الزاما ، ضوابط تعامال  داخفي و اهنمودها  اجرايي، فراهم نمايد

ه منظوا جفوگير  از اعمال نفوذ نااوا و يا ايجاد مان  دا انجرام وظراي  خرود،    ب واحد اعايت الزاما . 196

 مرتبط ها  فعاليت خصوص دا مستقيم طوا بايد به واحد اعايت الزاما  .مستقل باشد ااشد مديران از بايد

 .دهد گزااش مديره هيأ  و چگونگي مديريت ايسک اعايت دا بانک به اعايت الزاما  با

 و اسرتقالل  مناسرب،  جايگراه  کافي، اختيااا  از بايد بانک واحد اعايت الزاما ا اثربتشي، به منظو. 196

 واحد اعايت الزامرا   استقالل بايد بانک ااشد مديران. باشد برخواداا مديره هيأ  بي واسطه به دسترسي

واحرد  همچنين الزم به تأکيد اسرت کره مردير     .نمايند خودداا  آن وظاي  دا دخالت از و نموده اعايت اا

  .نبايد همزمان دا دو عنوان شغفي فعاليت نمايد اعايت الزاما 
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 حسابرسي داخلي: ادل دهم

مديره و  مديره فراهم آواد و از هيأ  واحد حسابرسي داخفي بايد بتواند شرايط اا برا  استقالل هيأ 

 . مديريت ااشد به منظوا بهبود فرآيندها  حاکميتي مؤثر و اعتباا بانک حمايت نمايد

ماا واحد حسابرسي داخفي مؤثر و کااآمد به منزله سطح سوم دفاعي دا نظام کنترل داخفي به ش. 192

و  ها حسابرسي داخفي، با ايجاد کيفيت و اثربتشي کنترل داخفي، مديريت ايسک و سيستم. آيد مي

مديره و  آواد، از اين او به هيأ  ميمديره فراهم  فرآيندها  حاکميتي بانک شرايط اا برا  استقالل هيأ 

 . اساند ميمديريت ااشد دا حفاظت از سازمان خود و شهر  آن ياا  

مديره  د حسابرسي داخفي بايد دستواالعمل مشتص و مدوني داشته باشد، دا برابر هيأ واح. 199

اين واحد بايد دااا  سابقه، مهاا ، مناب  و اعتباا .   حسابرسي مجزا باشدها پاستگو بوده و از فعاليت

 . کافي دا بانک باشد تا حسابرسان اا دا اجرا  کااآمد و بي طرفانه وظاي  خود توانمند سازد

 . اؤسا  واحد مزبوا نبايد همزمان دا دو پست دا سازمان خدمت نمايند. 127

مديره و مديريت ااشد به واسطه موااد ذيل به اثربتشي عمفکرد حسابرسي داخفي کمک  هيأ . 121

 :کنند مي

 و مايمفک  ها فراهم آوادن دسترسي کامل و بدون قيد و شرط به هر گونه مدااک، مجموعه داده

  اطالعا  مديريت و مدااک و مستندا  و کفيه ها انک از جمفه دسترسي به سيستممنقول ب

   مشواتي و تصميم گير ؛ها   هيأ ها صوا  جفسه

  مفزم کردن واحد به اازيابي اثربتشي و بهره وا  واحدها  کنترل داخفي، مديريت ايسک و

 و فرآيندها  حاکميتي هر يک بطوا جداگانه؛ ها سيسم

  همانند  المففي بينمفزم کردن حسابرسان داخفي به پايبند  به استانداادها  حرفه ا  مفي و

 استانداادهايي که توسط انجمن حسابرسان داخفي سازماندهي شده اند؛

  کاامندان واحد حسابرسي بايد از دانش و مهاا  مکفي و امکان کسب اطالعا  پيرامون

 نک برخواداا باشند؛  باها   کسب و کاا و ايسکها فعاليت

  اصالح اثربتش، بهنگام و مؤثر مسائل حسابرسي دا صوا  لزوم توسط مديريت ااشد؛ و 

  الزام واحد به انجام اازيابي متناوب از چااچوب کفي حاکميت ايسک بانک که مشتمل بر

 :شود مياازيابي موااد ذيل است اما تنها به اين موااد محدود ن
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 ؛حد اعايت الزاما وااثربتشي مديريت ايسک و  -

 مديره و مديريت ااشد؛ و کيفيت گزااش ايسک به هيأ  -

 .اثربتشي نظام کنترل داخفي بانک -

مديره و مديريت ااشد بايد به استقالل واحد حسابرسي داخفي احترام بگذااند و با حصول  هيأ . 122

 : اطمينان از موااد ذيل موجبا  بهبود عمفکرد آن اا فراهم آواند

 مديره يا کميته حسابرسي تدوين شوند و    حسابرسي داخفي بدون دخالت هيأ ها گزااش

 مديره يا کميته حسابرسي دا ااتباط باشند؛  حسابرسان داخفي بي واسطه با هيأ 

  قراا ( يا کميته حسابرسي)مديره  ائيس واحد حسابرسي داخفي دا اليه اول گزاش دهي به هيأ

مديره  ر عمفکرد و دا صوا  لزوم عزل آن بر عهده هيأ دااد که مسئوليت انتصاب و نظاا  ب

 باشد؛ مي

  است که مسئوليت انتتاب، نظاا  بر عمفکرد و دا صوا  ( يا کميته آن)مديره  بر عهده هيأ

 لزوم عزل ائيس اين عمفکرد اا نيز بر عهده دااد؛

 بانک بايد . ددا صواتي که اييس حسابرسي عزل شود اين امر بايد به اطالع عموم اسانده شو

 .داليل اين عزل اا به ناظرلن خود توضيح دهد
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 حقوق و مزايا: ادل يازدهم

ااستا  مديريت صحيح ايسک باشد و سالمت  ساختاا حقوق و مزايا  بانک بايد به نحو مؤثر  هم

 . پذير  مناسب اا ااتقاء دهد بفندمد  سازمان و ايسک

نظام جبران خدما  از اجزا  مهم ساختاا حاکميتي و ساختاا تشويقي بانک هستند که به واسطه . 129

قابل قبول اا مديريت  پذير  ايسکبتشند، افتاا  ميمديره و مديريت ااشد عمفکرد اا بهبود  ها هيأ  آن

ه نمايندگي از آن کميته يا ب)مديره  هيأ . کنند ميبانک اا تقويت  پذير  ايسککرده و فرهنگ عمفياتي و 

مسئوليت نظاا  کفي بر عمفکرد مديريت دا پياده ساز  نظام جبران خدما  برا  کل بانک ( حقوق و مزايا

مديره يا کميته آن بايد به طوا منظم مبادا  به نظاا  و براسي  عالوه بر اين، هيأ . اا بر عهده دااد

  برا  مديريت ايسک، سرمايه و ها تا از ايجاد انگيزه پيامدها  ناشي از اجرا  نظام جبران خدما  نمايد

  فرعي بايد ها مديره يا کميته هيأ . نقدينگي از طريق نظام جبران خدما  دا بانک اطمينان حاصل نمايد

 . اا حداقل سالي يک باا مواد بازنگر  قراا دهند ها   حقوق و مزايا، فرآيندها و خروجيها برنامه

ا  تحت  جهاني به منظوا نظاا  بر طراحي و اجرا  نظام جبران خدما  بايد کميته يستميها  مهم س بانک. 122

 . عنوان کميته حقوق و مزايا اا به عنوان بتشي جدايي ناپذير از ساختاا حاکميتي و سازمان خود تشکيل دهند

مالي است، هرچند هدف اصفي از انتشاا اصول هيأ  ثبا  مالي، اعمال اين اصول دا مؤسسا  بزاگ . 129

  ها دا حوزه.   سيستماتيک مهم از اهميت بسياا  برخواداا استها به کااگير  اين اصول دا شرکت

قضايي مفي نيز ممکن است اين اصول به شيوه ا  متناسب با مؤسسا  کوچک و دااا  پيچيدگي کمتر 

 . شوند ميفي با اين اصول توصيه ها به اجرا  اصول هيأ  ثبا  مالي و مطابقت مقراا  م بانک. اعمال شوند

 ااشد مديرمديره به همراه کميته حقوق و مزايا بايد حقوق و مزايا  مديران ااشد از جمفه  هيأ . 126

، ها مشي خطايسک  و ائيس حسابرسي داخفي اا تصويب کند و بر توسعه و اجرا   ااشد مديراجرايي، 

 . مزايا نظاا  کند   کنترلي مربوط به حقوق وها و فرآيند ها سيستم

برا  مثال، ايسک، اعايت الزاما  و )کنند  برا  کاامنداني که دا واحدها  کنترلي فعاليت مي. 126

حقوق و مزايا بايد به صوا  مستقل از ساير واحدها تعيين شود و برآواد چگونگي اجرا  ( حسابرسي داخفي

 . ها اا به متاطره نياندازد حقق سازد و استقالل آنها اا م کاا بايد مبتني بر اصولي باشد که اهداف شتصي آن

و مناف  بفند  ها   ايسک، اهداف، اازشها ساختاا حقوق و مزايا بايد دا ااستا  کسب و کاا، ااهبرد. 122

  ها برنامه. همچنين بايد مشتمل بر اقداماتي به منظوا جفوگير  از تعااض مناف  باشد. مد  بانک باشد
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، کاامندان اا به پذير  ايسکاا تقويت کند که دا آن افتاا  پذير  ايسکفرهنگ  حقوق و مزايا بايد

و نه دا ااستا  مناف  ( گيرد ميهمچنين مناف  مشتريان اا نيز دا نظر )فعاليت دا ااستا  مناف  سازمان 

دا   انگيزشي ها به ويژه، مشوق. خود يا صرفاً واحدها  عمفياتي که دا آن مشغولند، ترغيب نمايد

 .   عظيم و بزاگ ترغيب کندها ساختااها  حقوق و مزايا نبايد کاامندان اا به سو  پذيرش ايسک

يي که حقوق و ها فعاليت.   ايسک باشدها و خروجي پذير  ايسکحقوق و مزايا بايد منعکس کننده . 129

ها نامشتص است،  وقوع آن  بالقوه آتي که زمان بند  و احتمال ها و به منظوا داآمد ها مزايا مبتني بر آن

چااچوب نظام . و کيفي به دقت مواد اازيابي قراا گيرند مي  کها شوند بايد با استفاده از شاخص ميتعيين 

از جمفه نقض حدود  ها جبران خدما  بايد منعط  طراحي شود به گونه ا  که بتواند طي  وسيعي از ايسک

 . اا دابر گيرد   داخفي يا الزاما  قانونيها پذير ، اويه ايسک

ها بايد مقراا  ويژه ا  اا برا  کاامنداني که که بر نمايه ايسک کفي بانک، تأثير قابل توجهي  بانک. 197

برنامه پرداخت حقوق و مزايا . شود، مقرا نمايند ميها ايسک پذير گفته  گذااند و اصطالحاً به آن ميبر جا  

اين امر بايد برا  کاامندان ايسک . ساله هوشياا باشد  ايسک دا يک افق چند ها بايد نسبت به خروجي

  ايسک به تعويق ها تا زمان شناخته تر شدن خروجي ها پذير، که بتش بزاگي از جبران خدما  آن

بازگشت حقوق و مزايا به سبب کم »فرآيند مزبوز دا برگيرنده مقراا  . افتد، تمهيداتي بيانديشد مي

بازگشت حقوق و مزايا به سبب کم »به موجب مقراا  . است« يابي سودباز»و يا مقراا  « جريمه/ کاا 

  ادااک شده و يا مسائل پيش آمده، قبل از ها توان بر اساس ايسک ميحقوق و مزايا اا « جريمه/ کاا 

نيز اگر به واسطه اطالعا  « بازيابي سود»به موجب مقراا  . پرداخت حقوق و مزايا کاهش داد يا بازگرداند

شان داده شود که پرداخت حقوق و مزايا بر اساس مفروضا  ناداستي همچون گزااش دهي جديد ن

  داخفي يا مقراا  قانوني قصوا داشته ها مشي خطناداست بوده است و يا محرز شود که کاامند دا اجرا  

مناسب اقدام  ها بايد دا زمان دا چنين موااد  بانک. توان کاهش داد يا بازگرداند مياست حقوق و مزايا اا 

از کسي که  - « استقبال طاليي». به بازيابي مقادير جريمه يا جبران نمايند تا احتمال بازيابي موفق باال اود

ها حقوق و  که به موجب آن - بازخريد اجباا  کاامند  - « چتر نجا  طاليي»يا  - شغفي اا پذيرفته است 

شود،  ميکاامندان منصوب و يا عزل شده پرداخت مزايا  قابل توجهي صرف نظر از عمفکرد مديران يا 

 . عموماً با فرآيند حقوق و مزايا  صحيح مغاير است
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 شفافيت و افشاء: ادل دوازدهم

گذااان، ساير ذينفعان و عوامل برازاا بره قردا کفايرت شرفاف       حاکميت بانک بايد برا  سهامدااان، سپرده

 . باشد

گونه که دا اهنمرود فعفري کميتره دا     همان. و صحيح است شفافيت الزمه حاکميت شرکتي اثربتش. 191

کرره شررفافيت برره انرردازه کررافي وجررود نرردااد برررا      ميخصرروص شررفافيت تأکيررد گرديررد، هنگررا  

ابط و عوامل بازاا  مشکل است تا بطوا اثربتش و صرحيح   گذااان و ساير ذينفعان ذ  سهامدااان،سپرده

هردف شرفافيت دا   . وده و آنها اا مسئول اموا بانک بدانندمديره و مديريت ااشد اا پايش نم عمفکرد هيأ 

 هرا  ابط، اطالعرا  ضرروا  اا فرراهم آواد ترا آن     ها  ذ  مقوله حاکميت شرکتي اين است که برا  طرف

 . مديره و مديريت ااشد بر بانک اا اازيابي نمايند بتوانند اثربتشي عمفکرد مديريتي هيأ 

ذکرر نشرده انرد،    ( دولرت ) مري هايي که دا فهرسرت اعال  برا  بانک اگرچه افشاء از جزييا  کمتر . 192

تواننرد   ها مرذکوا مري   ها  که بطوا کامل خصوصي هستند، برخواداا است، با اين حال بانک باالخص بانک

هرا  متتفر     ها  تجراا  از طريرق فعاليرت    هايي اا به سيستم مالي تحميل نمايند که بانک همان ايسک

 .ها  خرد ها  پرداخت و قبول سپرده ها دا سيستم مفه مشااکت آننمايند، از ج ميتحميل 

ذکرر نشرده   ( دولت) ميهايي که دا فهرست اعال و بطوا خاص بانک ها الزاما  افشاء برا  همه بانک. 199

، اطالعا  مرتبط و مفيد  اا افشا نمايند که به شناسرايي  ها بايسته است بانک. تواند متفاو  باشد مياند، 

چنين افشايي بايد متناسرب  . نمايد   اصفي حاکميت شرکتي مشتص شده توسط کميته، کمک ميها حيطه

از جمفه حداقل الزاما  افشا ايرن  . ايسک بانک باشد نمايهبا اندازه، پيچيدگي، ساختاا، اهميت اقتصاد  و 

 :  ها ساالنه اطالعا  زير اا افشاء نمايند است که بانک

 ها،  مديره و حصول اطمينان از تنوع مناسب مهاا  اعضا  هيأ  برا  انتتاب مياويکرد استتدا

 ها؛ ها و نقطه نظرا  آن پيشينه

 ها و جدول  مديره توسط بانک و تعداد جفسا  اين کميته ها  هيأ  چگونگي تعيين کميته

 .ها زمانبند  اصفي تشکيل جفسا  آن

  هرا  سازمان همکراا   افشاء اا که توسطبه طوا کفي ، بانک بايد بتش مربوط به اصول شفافيت و . 192

بنرابراين، افشراء بايرد حرداقل پيرامرون      . اقتصاد  و توسعه تبيين شده است، اا نيز مطمح نظر قراا دهد

به ويژه مشتمل بر مفاد مربروط بره   )ها  مشي مباح  مرتبط با اهداف بانک، ساختاا حاکميتي و سازماني، خط
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و فرآينردهايي کره بوسريفه آنهرا حاکميرت        مشي خطخدما  يا  حاکميت شرکتي وضوابط مربوط به جبران

ابط صوا   ها  ذ  بانک. سهامدااان عمده و حق اأ  و معامال  اشتاص مرتبط( گردد شرکتي اعمال مي

تشويقي و جبران خدما  پرداخته و از اصول هيأ    مشي خطپذيرد و بانک بايد بصوا  مناسبي به افشا  

ا  دا خصوص جبران خردما    به ويژه، گزااش ساالنه. ن خدما  پيرو  نمايدثبا  مالي دا خصوص جبرا

کفري جبرران     مشري  خرط گير  مواد استفاده برا  تعيين  برا  عموم افشا گردد که بايد فرآيندها  تصميم

ها  مهم طراحي شده برا  نظام جبران خدما  از جمفه معيااها  مواد اسرتفاده   خدما  دا بانک، ويژگي

تجمعي مربوط بره جبرران خردما ،     ميش عمفکرد و تعديل ايسک اا شامل شود؛ و اطالعا  کبرا  سنج

 .  کنند، نيز بايد ااايه گردند هايي که عمفکرد بفندمد  بانک اا منعکس مي سنجه

ها  مديريت ايسرک   بانک بايد اقدام به افشا  نکا  اصفي مرتبط با مناب  دا معرض خطر و ااهبرد. 199

هرا  پيچيرده يرا غيرشرفاف داخرل       که بانک دا فعاليت ميهنگا. ا  اطالعا  محرمانه نمايدخود بدون افش

 .ها  مرتبط افشا نمايد شود، بايد اطالعا  کافي دا خصوص هدف، ااهبرد،  ساختاا و کنترل و ايسک مي

ابط و  ن ذ گذااان، ساير ذينفعا ا  ااايه شود که سهامدااان، سپرده افشا بايد صحيح، شفاف و بگونه. 196

بره موقر  دا تاانمرا      ميافشا  عمرو . عوامل بازاا  به ااحتي قادا به اايزني دا خصوص اطالعا  باشند

اعرالم  . نمايرد  مري ا  و ساليانه و يا به هر نوع مقتضي ديگرر  بايسرته    بانک، گزااشا  مالي دواه ميعمو

  سراليانه دا قالرب   دا خصوص حاکميت شررکتي و نظرام جبرران خردما  بره صروا       مي  اسها گزااش

  ساليانه دا ااستا  چااچوب گزااشگر  مالي، اوش خروبي خواهرد   ها ها  کامال واضح از گزااش بتش

مباح  مطروحه بايد دا فواصل زماني معمول گزااشگر  منداج دا قانون برا  مقام ناظر و ساير  ميتما.بود

 .مواد افشاء گردد ذينفعان بدون تأخير بي
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 ناظراننقش : ادل سيزدهم

ااشرد بره    مرديره و مرديريت   جانبه و تعامل منظم با هيأ  همه  ناظران موظفند اهنمود  مشتمل بر اازيابي

منظوا نظاا  بر حاکميت شرکتي دا سطح بانک، مقرا نمايند تا دا صوا  لزوم، اقدام مقتضري مناسرب و   

 .ناظران به اشتراک گذااداصالحي اا اعمال نموده و اطالعا  اا دا خصوص حاکميت شرکتي با ساير 

شروند و   مديره و مديريت ااشد دا زمينه ااهبر  بانرک مسرئول شرناخته مري     دا وهفه نتست هيأ . 196

اين بتش چندين اصل که بره  . دانند ميها اا دا اين خصوص مفزم به پاستگويي  سهامدااان و ناظران، آن

 .شود مينمايد، ااايه  ميها کمک  بانک ناظران دا زمينه اازيابي و گسترش حاکميت شرکتي مناسب دا

 رهنمودي در خصوص انتظارات براي حاکميت شرکتي دحيح

ناظران موظفند اهنمود يا قوانيني اا وض  نمايند که با اصول مطرح شده دا اين سند سازگاا بروده و  . 192

چنين اهنمود  . نمايد ها  حاکميت شرکتي يطوا قاطعانه ها و اوش مشي خطها اا مفزم به استفاده از  بانک

ها يا الزاما  دا خصوص حاکميت شرکتي بطوا کفي اشااه شده است،  دا قوانين مفي، مقراا ، دستواالعمل

ا  برخرواداا   ها از اهميت ويرژه  ليکن کافي نيستند؛ لذا تبيين الزاما  حاکميت شرکتي منحصراً برا  بانک

ها،  ها، توازن و تتصيص مسئوليت تظااا  مربوط به کنترلاهنمود نظااتي بايد دا ميان ساير موااد، ان. است

عرالوه برر   . مديره و مديريت ااشد و دا داخل بانک اا مشتص نمايرد  پاستگويي و شفافيت دا ميان هيأ 

ها  عمل اايج دا صنعت بانکرداا  پيرامرون حاکميرت     وض  اهنمود يا مقراا ، ناظران بايد بهترين شيوه

 .نظاا  اا اطالع اساني نمايند ها  تحت شرکتي برا  بانک

 جامع از حاکميت شرکتي بانک  ارزيابي

چنرين  . ناظران بايد فرآيندهايي اا به منظوا اازيابي کامل حاکميرت شررکتي بانرک بره کراا گيرنرد      .  199

مديره و کااکنان بانک،  تواند از طريق مروا گزااشا  و مستندا ، مصاحبه با اعضا  هيأ  ميهايي  اازيابي

همچنين، . ها  نظاا  حضوا  و غيرحضوا  انجام گيرد ، خوداازيابي به وسيفه بانک و ساير اوش اسيباز

واحرد اعايرت   مديره، مديريت ااشد و کااکنان مررتبط برا ايسرک،     ها بايد ااتباطا  منظم با هيأ  اازيابي

 . و وظاي  مرتبط با کنترل داخفي و حسابرسان مستقل اا نيز شامل شود الزاما 

ها  مؤثر  اا بکاا گرفته است تا از  ناظران بايد به اازيابي اين موضوع بپردازند که آيا بانک مکانيزم. 167

ناظران بايد به . ها  نظااتي مرتبط با خود اا انجام دهند مديره و مديريت ااشد، مسئوليت طريق آن، هيأ 

رآيندهايي اا به منظوا نظاا  برر اهرداف   مديره و مديريت ااشد ف اازيابي اين موضوع بپردازند که آيا هيأ 
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، نقدينگي، ا  سرمايهايز   پذير ، عمفکرد مالي، کفايت سرمايه، برنامه استراتژيک بانک مشتمل بر ايسک

. ها  جبران خدما ، انتتاب و اازيابي مديريت بکراا بسرته اسرت    ها، اوش ايسک، کنترل نمايهفرهنگ و 

وص نظاا  بر مديريت ايسک، اعايت و حسابرسي داخفري، متمرکرز   ا  اا دا خص ه ناظران بايد توجه ويژ

مديره و کااکناني باشد کره نماينرده بانرک     اين موضوع بايد شامل اازيابي ميزان داگير شدن هيأ . نمايند

ها  داخفري بره قردا کفايرت مرواد       ناظران بايد تعيين نمايند که آيا کنترل. برا  انجام اين وظاي  هستند

 .نمايند گرفته و به مديريت مناسب بانک کمک مي اازيابي قراا

مديره و مرديريت   ناظران بايد به اازيابي فرآيندها و معيااها  مواد استفاده دا انتتاب اعضا  هيأ . 161

هرا و   ااشد پرداخته و دا صوا  لزوم اقدام به قضاو ، نسبت به گردآوا  اطالعرا  دا خصروص مهراا    

معياا انتتاب مناسب و داست بايد شامل مروااد   . و مديريت ااشد نمايندمديره  ها  اعضا  هيأ  ويژگي

مرديره و مرديريت    صالحيت تک تک افراد و مجموعه هيرأ  . باشد که دا اصل دوم مواد بح  قراا گرفت

 . ااشد بايد هموااه مواد توجه ناظران قراا گيرد

شرکتي دا بانک، ناظران بايد تالش نماينرد  ها  جام  مربوط به حاکميت   به عنوان بتشي از اازيابي. 162

مديره و مديريت ااشد اا به طوا خاص با توجه به فرهنگ ايسک بانک اازيابي  تا اثربتشي مديريتي هيأ 

مرديره و   شود تا تعيين نمايد هيرأ   اازيابي ميزان اثربتشي مديريتي بانک با اين هدف طراحي مي. نمايند

ايرن  . دهند   مؤثر به منظواکمک به مديريت خوب بانک از خود نشان ميمديريت ااشد، چه مقداا افتااها

مديره و مديريت ااشد، از قبيل اين که چگونه جو اخالقري   ها  افتاا  هيأ  موضوع شامل توجه به پويايي

ها  فرهنگي آن تعيين و به اجرا گذاشته شده و جريان تبادل اطالعرا  بره سرمت     حاکم بر بانک و اازش

ه و مديريت ااشد چگونه بوده و به چه نحو  مشکال  جد  بالقوه تعيرين شرده و دا سرتاسرر    مدير هيأ 

هرا  مررتبط برا     اازيرابي  مياازيابي اثربتشري مرديريت شرامل براسري تمرا     . گردد سازمان مشتص مي

 هرا  ها دا اازيابي فرهنگ داخفري آن  وسيفه بانک مديره و مديريت، و ساير اطالعاتي است که اغفب به هيأ 

بررا  اسريدن بره چنرين     . گيررد  مري ها  کيفي مواد استفاده اقرراا   عالوه بر مالحظا  نظااتي و قضاو 

کااکنران  . ها  تحت نظاا  مطف  شوند هايي، الزم است ناظران از سازگاا  اقداما  دا همه بانک اازيابي

و بره ايرن سرطح از    ها  ضروا  به منظوا اازيابي اين موضروعا  برخرواداا بروده     نظاا  بايد از مهاا 

 . ها  پيچيده دا جريان اازيابي اثربتشي مديريتي برسند قضاو 
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ها  حاکميت شرکتي اا هم دا  دا براسي حاکميت شرکتي ساختااها  گروهي، ناظران بايد مسئوليت. 169

 .ها  تابعه، مطابق با اصل پنجم اين سند مواد توجه قراا دهند خصوص شرکت مادا و هم واحد

 مديره و مديريت ارشد نظم بين هيأتتعامالت م

ها  مديره و  يکايک اعضرا  آن، مرديريت ااشرد و کااکنراني کره       ناظران بايد بطوا منظم با هيأ  - 162

اين موضوع شامل . مسئول مديريت ايسک، اعايت و وظاي  حسابرسي داخفي هستند، تعامل داشته باشند

مشتمل بر طيفي از وسايل ااتباطي متنوع از جمفه پست جفسا  از پيش تعيين شده و تعامال  تک منظواه 

مقصود از اين تعامال ، حمايت به موق  و آشکاا از گفتگرو  . ها  شتصي باشد الکترونيکي، تففن و مالقا 

هرا،   کراا و ايسرک   و هرا  بانرک، مردل کسرب     بين بانک و ناظران دا حصوص مباحثي پيرامون اسرتراتژ  

ايز  جانشيني، نظرام جبرران    ، فرهنگ بانک، مباح  مديريتي و برنامهاثربتشي حاکميت شرکتي دا بانک

ا  بررا    ه ها، و ساير مالحظا  و انتظراااتي اسرت کره نراظران معتقدنرد بره طروا ويرژ         خدما  و مشوق

ناظران ممکن است اين بيشن اا برا  بانک فراهم آواند که عمفياتش دا مقايسه . مديره مهم هستند هيأ 

 .ها  سيستماتيک چگونه است ود، تحوال  بازاا، و ايسکبا هم گروهان خ

تواند منوط به اندازه، پيچيدگي، سراختاا، اهميرت اقتصراد  و     ميتناوب تعامال  با اشتاص مذکوا . 169

بر آن اساس، ناظران ممکن است، برا  مثال، با تمرام اعضرا  هيرأ     . پرفايل ايسک بانک متفاو  باشد

هرا  اصرفي بانرک     مرديره و اؤسرا  کميتره    کنند، اما دا خصوص ائيس هيرأ   عامل بطوا ساالنه مالقا  

ها  که بطوا سيستماتيکي مهم هستند، تعرامال  بايرد برا     برا  بانک. ها  بيشتر  اا ترتيب دهند مالقا 

مديره و مديريت ااشد و کااکناني که مسرئول مرديريت    تناوب بيشتر صوا  گيرد، به ويژه با اعضا  هيأ 

 .يت و حسابرسي داخفي هستندايسک، اعا

 بانک توسطضرورت بهسازي و اقدام ادالحي 

ها   ناظران بايد طيفي از ابزااها اا به منظوا نيازسنجي پيرامون ضروا  بهساز  و نااسايي. 166

ها و اقداما  اصالحي به منظوا بهساز  اا  ها بايد قادا باشند گام آن. مديريتي دا دسترس داشته باشند

اين ابزااها . وده و از پاستگويي بانک دا خصوص چااچوب حاکميت شرکتي، اطمينان حاصل نمايندالزام نم

مديره يا  ها  بانک، ترکيب هيأ  ها  و اويه مشي خطممکن است شامل توانايي اعمال تغييرا  دا 

برا  انجام همچنين، ناظران بايد اختياا و اقتداا الزم . مديريت ااشد و يا ساير اقداما  اصالحي باشد

انتتاب ابزاا و . اقداما  ستتگيرانه يا ساير اقداما  تنبيهي بر عفيه بانک اا دا مواق  لزوم، داشته باشند
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چااچوب زماني برا  هر اقدام اصالحي بايد متناسب با سطوح ايسک ناشي از زيان وااده به ايمني و 

 . ها  مالي مرتبط باشد سالمت بانک يا سيستم

انگااند الزم است که برنامه زماني اجرا  اقداما   ناظران اقداما  اصالحي اا ضروا  مي که ميهنگا. 166

دا صواتي که بانک از مهاا  کافي برا  شناسايي عيوب خود برخواداا نباشد و يا . مزبوا اا تنظيم نمايند

ست ناظران اقداما  ناظران حکم قانوني برا  انجام اقداما  ثانويه اا نداشته باشند دا اين صوا  الزم ا

ها  تعديل اا تبيين  قانوني، که به موجب آن فرآيند  ا مادها  اا مبتني بر  گيرانه اصالحي شديد و ستت

 .نموده اند، تنظيم نمايند

 همکاري و تسهيم اطالعات با ساير ناظران مرتبط در خصوص حاکميت شرکتي

تواند به  مرتبط از جمفه ناظران بانکي، مي همکاا  و تسهيم اطالعا  مناسب دا ميان تمام مراج . 162

تسهيم اطالعا  برا  . ها  محوله اا بهبود بتشد توجهي اثربتشي اين مراج  دا انجام نقش ميزان قابل

. ا  برخواداا است ه از اهميت ويژ ،ها  فرامرز   ناظران کشوا مبدأ و ميزبان دا خصوص بانکهر دو 

ا  دا ميان ناظران که به  تواند دوجانبه، دا قالب يک هيأ  نظااتي يا از طريق جفسا  دواه مي  همکاا 

ها   تواند اازيابي ااتباطا  مي. پردازند، انجام گيرد بح  و براسي دا خصوص مسايل حاکميت شرکتي مي

بر اين اساس، ناظران بايد . او  آن اا بهبود بتشد ها  پيش سکناظران پيرامون مديريت کفي بانک و اي

تسهيم . ها  تحميفي به کل سيستم مالي، اقدام نمايند به همکاا  با ساير مراج  دا امر اازيابي ايسک

اطالعا  بايد دا ااستا  اهداف نظااتي باشد و الزم است الزاما  محرمانگي و ساير قوانين حاکم اعايت 

تواند منجر به تسهيل تسهيم اطالعا  دا  ترتيبا  خاص از قبيل امضا  يادداشت تفاهم، مياتتاذ . شود

.ميان ناظران يا بين ناظران و ساير مراج  گردد
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ها  يکنواخت  تاکيد بر لزوم استفاده از فرم ;79/17/1992مواخ  919292/92بتشنامه شمااه 

گذاا از مفاد قراادادها  منعقده  ضامن و وثيقه چنين آگاهي کامل مشتر ، قراادادها  تسهيال  و هم

 تسهيال 
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ک ضوابط يش سق  مبالغ منداج دا ماده يافزا ;19/17/1999مواخ  929166/99بتشنامه شمااه 

 آن  م و اصالحا  بعديمستق  اتهايقانون مال( 126)ک ماده يتبصره  يياجرا

 با سالم؛

ماده ( 1)موضوع ضوابط اجرايي تبصره  1991/ 9/ 22واخ م 91/ 66969احتراماً، پيرو بتشنامه شمااه 

هرا طري    اساند، با توجه به تغيير دا سطح عمومي قيمت يها  مستقيم، به استحضاا م قانون ماليا ( 126)

بررا  فعراالن اقتصراد  دا    / ساليان اخير و لزوم تسهيل فرآيند اعطا  تسهيال  و يا ايجاد تعهردا  بره  

اهداف اقتصاد مقاومتي، با توافق اياست کل محترم بانک مرکرز  جمهروا  اسرالمي    ااستا  دستيابي به 

قانون ( 126)ماده ( 1)ضوابط اجرايي تبصره ( 1)کل محترم سازمان اموا مالياتي کشوا، ماده  ايران و ائيس

 :ها  مستقيم به شرح زير مواد اصالح قراا گرفت ماليا 

ايجاد تعهدات نظير گشاايش اعتباارات اسانادي ياا دادور      اعطاي هرگونه تسهيالت و يا  - 5ماده »

ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي، که از ايان   هاي بانکي اعم از ارزي يا ريالي، توسط بانک نامه ضمانت

( داحبان مشااغل )شوند، به کليه اشخاص حقوقي و حقيقي  پس به اختصار مؤسسه اعتباري ناميده مي

، براي اشخاص حقوقي از مبلغ سه ميليارد رياال و بااالتر و باراي    هاي مستقيم موضوع قانون ماليات

سال شمسي، مشمول مقررات تبصاره ياک    اشخاص حقيقي از مبلغ يک ميليارد و باالتر ظرف مدت يک

 .باشد قانون مذکور مي( 511)ماده 

ي ا معادل ريالي تسهيالت اعطايي و تعهدات ايجادي ارزي بر اساس نرخ مرجع باناک مرکاز   تبصره

جمهوري اسالمي ايران، مبناي تعيين شمول يا عدم شمول تسهيالت و تعهدات مذکور به حکام تبصاره   

 « .باشد يادشده مي

ا  از  خواهشمند است دستوا فرمايند مراتب دا اسرع وقت به تمامي واحدها  زيرمجموعه ابال  و نسته

 .بانک مرکز  ااسال گردداري ها و مؤسسات اعتب به مديريت کل نظارت بر بانکبتشنامه ابالغي، 

 

  

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 آبادي حميدرضا غني نژاد عبدالمهدي ارجمند

20-9051 9151 
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 يو حقوق يقيه اشتاص حقيبه کف يابال  عموم ;19/17/1999مواخ  922126/99بتشنامه شمااه 

  بانکداا  کاابرد  ها ر دا برنامهييد، توسعه و تغيانداکاا تول دست

 افزارهاي کاربردي بانکداري به کليه اشخاص حقيقي و حقوقي فعال حوزه توليد، توسعه و تغيير در نرم

 

 با سالم؛

احتراماً، همانگونه که استحضاا دااند با گسترش اوزافزون بانکداا  الکترونيکي دا شبکه بانکي 

افزااها  کاابرد  بانکداا  دا تمامي اموا بانکي کشوا از اواج چشمگير  برخواداا  کشوا، بکااگير  نرم

عمفياتي ناشي از اين لذا از حي  حصول اطمينان از کفايت، جامعيت و کااآمد  مديريت ايسک . است شده 

ها  نوين متتذه، نظاا  و  ها و همچنين اعايت قوانين و مقراا  بانکي دا سازوکااها و شيوه مهم دا بانک

پايش مستمر و دقيق بانک مرکز  جمهوا  اسالمي ايران بر اين موضوع از ضروا  و اهميت بسزايي 

ها قبل اين مهم اا دا دستوا کاا  ز  از سالبنا بر همين ضروا ، معاونت نظاا  بانک مرک. برخواداا است

. خود قراا داده و البته دا نظر دااد از اين پس مراتب اا با حساسيت و جديت افزونتر  مواد اصد قراا دهد

ها  جانبي مؤيد آن است که  افزاا ها  کاابرد  بانکداا  و نرم ها دا خصوص برخي برنامه نتايج براسي

هايي با حدود و ثغوا تعيين شده دا  اطالعا  و همچنين انحرافا  و مغاير  مشکالتي دا فرآيند پردازش

با . افزااها  طراحي شده وجود دااد ضوابط و مقراا  ابالغي بانک مرکز  جمهوا  اسالمي ايران دا نرم

که، ايرادا  مزبوا باع  ايجاد مشکل دا اوند نظاا  عالي بانک مرکز  جمهوا  اسالمي  توجه به اين

افزااها  کاابرد   توسعه و تغيير نرم  گردد، لذا الزم است دا توليد، ن بر شبکه بانکي کشوا ميايرا

بديهي . انداکااان امر قراا گيرد اعايت کفيه قوانين و مقراا  ابالغي اين بانک مفحوظ نظر دست  بانکداا ،

کي و يا هر گونه اقدامي که افزااها  بان است دا صوا  مشاهده و کش  هر گونه مغاير  از ضوابط دا نرم

ها   منجر به کتمان و يا غيرواقعي جفوه دادن اويدادها  مالي دا فرآيند پردازش اطالعا  از طريق برنامه

افزااها، دا فهرست  ابط دا طراحي و توليد اين قبيل نرم  کاابرد  و يا جانبي بانکداا  شود، اشتاص ذ 

ها  کاا  با شبکه بانکي کشوا قراا خواهند گرفت و بانکاشتاص فاقد شرايط و صالحيت الزم برا  هم

ضمن آن که، بانک مرکز  جمهوا  اسالمي . ديگر مجاز نتواهند بود با اشتاص مزبوا همکاا  نمايند
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داند که به واسطه وص  مجرمانه چنين اقدامي، مراتب اا دا مراج   ايران اين حق اا برا  خود محفوظ مي

 .دهدقضايي مواد پيگير  قراا 

 

  

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 آبادي حميدرضا غني نژاد عبدالمهدي ارجمند

20-9051 9151 
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 2ابال  بتش سوم ترجمه سند بال ;16/17/1999مواخ  929196/99بتشنامه شمااه 

 با سالم؛

مااور   9٣/ ٨٣٨111و  ٨٣90/ ٨1/ ٨٣مااور   90/ 191٣0١شااماره داااي  ا تراماااً  پياارو بخشاانامه

 .گردد برداري اافاد مي   به پيوست ترجمه بخش سوم سند بال دو جهت استحضار و بهره٨٣9٣/ ٣/ ٨1

 Basel Committee on Banking)گوناه کاه معتحضارند  کميتاه نظاارت باانکي باال         دماان 

Supervision - BCBS)ت اا  اکم بار کفا  يمقررات نظارتزمينه در  يالملل نيب يادمگرا منظور ااجاد   به

داي معتمري را که سرآغاز آن به سال  و داخلي کشوردا  تال  يالملل نير سطح بدفعال  يدا ه بانکاسرما

مقاماات بانکاداري کشاورداي ،ضاو آن        وسيله با دمکاري بدان د  شروع کرد تاگرد ميالدي برمي ٨9١١

دااي فاراروي ،ملياات     گيري سرمااه واجد شرااط براي پوشاش راعاک   اندازه استانداردي را در راستاي

 "توافقنامه باال "اا  "اسناد بال"داي مذکور  انتشار سه سند موسوم به  نتيجه تال . معرفي نمااد دا بانک

  ساعي در فارادم   اي ،لت چنين تال  گعترده. باشد دو ميسند بال   دا تران آنمبوده است که اکي از مه

نظاام   "ث اات و ساالمت  "کشوردا است تا بدان وسيله دماواره    آوردن شرااط ا تياطي براي نظام بانکي

دا از سطح مطلاوب   برخورداري بانک. بانکي و به دن ال آن ساار بازارداي مالي در سطح مطلوبي  فظ گردد

تواند سپر  فاظتي محکماي در   است  ميچه در اسناد مورد اشاره تعيين شده  سرمااه واجد شرااط ط ق آن

 . شود  دا داي ناگهاني در بانک داي ا تمالي بوده و مانع از بروز بحران برابر زاان

دا اعني  داي بانک داي مهم موجود در فعاليت داي مرت ط با راعک تر م لفه سند بال دو با بررسي دقيق

 - ل و اصاالح ساند باال ااک در ااان زميناه      ضمن تکمي - راعک ا،ت اري  راعک ،ملياتي و راعک بازار

در دو بخاش  . دا معرفي نموده است چارچوب منعجم و با استحکام بيشتري را براي ساختار سرمااه بانک

داي صدرالذکر به ش که بانکي کشور ابالغ شد  ،االوه   تر طي بخشنامه ابتدااي ترجمه سند مذکور که پيش

 ه در سارمااه پاااه و کعاورات آن  اصاول نحاوه محاسا ه       بر معرفي اقالم واجد شرااط و قابال محاسا  

دااي ماوزون باه     محاسا ه داراااي  . داي موزون به راعک ا،ت اري و راعک ،ملياتي معرفي گرداد دارااي

اقاالم ترازناماه    يعک بارا اب ران ضراييق معرفي و تعارو  استاندارد  از طر يراعک ا،ت اري بر م نا

در خصوص راعک . شود گردد  انجام مي  دا مي عه اان نوع راعک در بانکدا که منجر به ااجاد و توس بانک
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داي موزون به راعک  ،ملياتي نيز پس از محاس ه سرمااه پوششي مورد نياز براي راعک ،ملياتي  دارااي

 . شود درصد محاس ه مي ١نع ت  يعنات  داقل کفاات سرمااه ا،ملياتي با ر،ا

اي مناسب  ه مقوله بعيار مهم راعک بازار و تعيين الزام سرمااهبخش  اضر از ترجمه سند بال دو  ب

تواند ناشاي از   دا مي بر اان اساس  منشأ راعک بازار براي بانک. پردازد براي پوشش اان نوع راعک مي

دا  نوسانات نر  ارز  نوسانات نر  سود که منجر به تغيير قيمت ابزاردااي   تغييرات قيمت سهام نزد بانک

داي متفاوتي براي محاسا ه سارمااه    رو . باشد شود و نوسانات قيمت کات  به نر  سود مي مالي  عاس

به . باشد دا ارااه شده است که م تني بر مفروضاتي مي پوششي راعک بازار در اک از اان ابزاردا و دارااي

 دو رو  راعاک خااص و ،اام در چاارچوب رواکارد     ( بهاره )،نوان مثال  در خصوص راعک نر  سود 

اي تزم براي نگهداري اوراق باددي   در واقع تعيين پوشش سرمااه. گيري استاندارد ارااه شده است اندازه

بااد در دو قالب محاس ه سرمااه پوششي براي راعک خاص دار ابازار و سارمااه    (  عاس به نر  سود)

خااص بار   بر اان اساس  سرمااه پوششي باراي راعاک   . پوششي راعک ،ام کل پرتفوي انجام پذارد

م ناي جداول مختلف رت ه ا،ت اري ناشران و زمان باقي مانده تا سررسيد ابزاردا کاه باه شاکل اساتاندارد     

کاردااي در ارت اط با اوراقي که بدون رت ه بوده و اا توسط  دمچنين  راه. گردد ارااه شده است  محاس ه مي

 ه سرمااه پوششي راعک ،اام ابزاردااي   براي محاس. اند نيز ارااه شده است اوراق مشتقه  پوشش اافته

در رو  سررسيد  ضارااب راعاک   . معرفي شده است "ديرش"و  "استفاده از سررسيد"مذکور  دو رو  

و ( کمتار ااا بيشاتر   )درصاد   ٣متناسب با نر  کاوپن    دامنه زماني باقي مانده تا سررسيد اوراق متناظر با 

ارااه شده است که ضرااب مذکور جهت محاس ه سرمااه ( بازده تا سررسيد)تغييرات مفروض در نر  سود 

دمچنين  دو ناوع تهااتر در خصاوص    . گيرد پوششي تزم براي در اک از اان اوراق مورد استفاده قرار مي

تهااتر  "و  "تهااتر افقاي  "زاردا در در دامنه زمااني تحات ،ناوان    داي مختلف خراد و فرو  اب وضعيت

در رو  دار   ابتدا  عاسايت  . اي مذکور در نظر گرفته شود نيز بااد در محاس ه الزام سرمااه "،مودي

دااي زمااني معرفاي شاده در جادول       قيمت ابزارداي  عاس به نر  سود محاس ه شده و مطابق با دامنه

 .شود اي محاس ه مي ااهمربوط در متن  پوشش سرم

دمانند اوراق و ابزارداي بددي  براي محاس ه سرمااه پوششي جهات پوشاش راعاک باازار اوراق     

سهام و ساار ابزارداي مالکانه مشابه  دو نوع راعک خاص و ،ام بااد در نظر گرفتاه شاود کاه طاي آن      
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داي خاص و ،ام با ر،اات  درصد براي در کدام از راعک ١ داقل سرمااه پوششي براي اان نوع راعک 

 . باشد شرااط مندرا در اان بخش مي

دااي اراااه شاده     در خصوص راعک نر  ارز  ابتدا منابع در معرض راعک نر  ارز از طرااق رو  

براي در ارز و براي تمامي ارزدا  ( Net Open Position -NOP)جهت محاس ه خالص وضعيت باز ارزي 

شود  زارا دم عتگي نوساانات   در اان فرااند  طال نيز به ،نوان اک ارز در نظر گرفته مي. گردد محاس ه مي

پس از اانکه منابع در معرض راعاک نار  ارز در دار ارز    . باشد داي ارز زااد مي قيمت آن با نوسانات نر 

درصد آن باه   ١محاس ه شده و سپس ( براي تمامي ارزدا و طال)زي محاس ه شد  کل خالص وضعيت باز ار

نگهداري کات از ق يل . شود ،نوان  داقل سرمااه پوششي تزم در مقابل نوسانات نر  ارز در نظر گرفته مي

که در ااک باازار ثانوااه    ( به استثناء طال)و فلزات قيمتي ( از ق يل نفت)معدني  مواد کشاورزي محصوتت 

اي را براي پوشاش راعاک    شود نيز داراي نوسانات قيمت بوده و لذا تزم است  داقل سرمااه مي معامله

 داي مختلفي براي تعيين سرمااه پوششاي تزم  رو . دا در نظر گرفت بانکتحت تملک داي  اان نوع کات

اقل  اد   توان به رو  ساده اشاره نمود که ط اق آن  معرفي شده است که از آن ميان مي در اان خصوص

 .در در کات( خراد اا فرو )درصد خالص وضعيت  ٨٣از  سرمااه پوششي ، ارت است

داي در بانک در  داي فوق با توجه به نوع و  جم فعاليت کارگيري صحيح رو  شااان ذکر است که به

براان روي بانک اراااه دداد و بناا    داي پيش تواند تصوار درستي را از راعک در اک از بازارداي مذکور مي

چه انتظار مقاام   قادر خوادد بود اقدامات ا تياطي تزم را در خصوص کنترل و مدارات راعک بر م ناي آن

سازي چنين استاندارددااي  گامي ما ثر در تط ياق    به ،الوه  پياده. باشد  اتخاذ نمااد ناظر ش که بانکي مي

 . باشد لي ميالمل داي کشور نع ت به مقررات و استانداردداي بين بيشتر بانک

شود انتشار سند بال سه باه معنااي ابطاال و ،ادم ا،ت اار ساند باال دو         در پااان  مجدداً اادآور مي

اي واجاد شارااط    باشد؛ چراکه در سند بال سه  مقوله مدارات راعک نقدانگي و کيفيت اقالم سرمااه نمي

دا مورد نظر است کاه   رمااه بانکبراي محاس ه کفاات سرمااه  به اضافه سپر  فاظتي بيشتر در ساختار س

کننده فرااند مدارات راعک و به ود کفااات سارمااه معرفاي     تواند به ،نوان اک استاندارد تکميل اان مي

 . شده در سند بال دو باشد

 م ثري دا گام بانک با دا آن گذاردن اشتراک به و بانکي نظارت المللي بين اسناد ترجمه با است اميد

 استاندارددااي چنين اجراي مرا ل و برداشته کشور بانکي نظام در مذکور مفاديم سازي ه پياد و تعميق در
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اصال ي و تکميلي در اان خصوص توسط مخاط ان  پيشنهاد از درگونه دمچنين . گردد تعهيل کشور در
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 يالملل نيب ييهمگرا

 ها بانکه يسرما يريگ در زمينه استانداردها و اندازه

 (2توافقنامه بال ) 

 شده ينيبازبچهارچوب 

 (2116ژوئن : نسخه جامع)

 از انتشارات کميته نظارت بانکي بال 

 المللي بانک تسويه بين

 

 

 

 :گروه مترجمين

 يعلي قيصري گودرز فردوس زارع قاجاري 

 مريم کشتکار حسين ددقيدکتر 

 حميدرضا محزونيه 

 

 

.VI سک بازار ير 

 سکير يريگ چهارچوب اندازه( الف

1١٣(i .)رات در ييا باتي خط و زار خط ترازناماه کاه در اثار تغ    يدا عک زاان در وضعيتاعک بازار  رار

 : ن تعراف  ، ارتند ازامشمول ا يدا عکار. است شدهف اآاد تعر بازار بوجود مي يمت دايق

 يمربوط به سهام و ابزارداي مرت ط با نر  بهره در دفتر تجار يدا عکار  

 بانککل عک مربوط به ارز و کات در ار. 

 يا هادامنه و گعتره پوشش سرما. ٨

 جلد سوم
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1١٣) ii .) يداا  نر  بهره به دمراه مفاد بند بر يم تنو ابزارداي  دا يه گذارارماس يبرا يا هاسرماپوشش 

 يگاذار  دا ارز  توسط بانک به صورت محافظه کارانهکه  يدفتر تجار ي  نع ت به اقالم جار11٨تا  191

 .ارائه شده است 1١9(iii)تا  1١٣ ي  در بنددايف دفتر تجاراتعر. گردند يشوند ا،مال م يم

1١٣(iii .)باناک   خراد و فرو  يدا ارز و راعک کات  در مورد کل وضعيتنر  عک ار يا هاسرما پوشش

ارز  ا،مال  يساختار يدا کردن وضعيت ي  با لحاظ کردن برخي مال ظات براي معتثندر ارت اط با ارز و کات

نرو  بر اساس ادا گزار  داده خوادند شد و از ا ن وضعيتااز ا يشود که برخ ين استن اط ميچن. خوادد شد

 يتوان بار اسااس ارز  دفتار    يگر از وضعيت دا را ماد يکن برخيشوند  ل يم يگذار ارز  بازار  ارز 

 . کرد يگزار  و ارز  گذار

1١٣(iv )يه  در نظار گارفتن برخا   اعت که در ا،مال الزاماات سارما  ين باور ناته بر ايدر  ال  اضر  کم 

که در بناد    ايدا تيعک بازار تزم باشد  به جز در مورد آن دسته از معافات در مورد ريکم ادم يدا تيمعاف

(xLii)1فعاال   يداا  در ماورد باناک   صارفاً ن چهارچوب ارا  ااز. د شده استيارز ق نر  عکار يبرا ٨١

در  ين گونه بانک دا تا  دوداا يتماممحتمل است . شود يا،مال م يقيتلف يبر اک م نا اساساًو  يالملل نيب

 .مشارکت داشته باشند يتجار يدا تيفعال

1١٣ (v .)و در ساطح   يقا يتلف يم ناد بر اعک بازار باار يبرا يا ها  الزامات سرمايعک ا،ت ارامانند رد

ک گروه که امتعلق به  يو مال يبانک م سعاتتوانند به   عب ضرورت مي يمراجع مل. ا،مال شوند يجهان

 خراد و فرو  يت دايشود  وضع يم ياباارز يجهان يم نا ه آنها برادارند و سرما يجهان يقيک دفتر تلفا

گازار  ددناد     را به صورت خاالص ( قرضه ا اوراقا دا يه گذاراسرمار ارزدا  کاتدا  ينظ) دمان ابزاردر 

ان شده ين بخش باکه در ا يا افزون بر آن  قوا،د تهاتر به گونه 199.نکه در کجا ث ت شده انداصرفنظر از ا

وجود خوادد داشت کاه مراجاع    يطان  ال  شراابا ا. ا،مال گردند يقيتلف يم نا راست نيز ممکن است ب

در   يا خاالص سااز  اا چ گونه تهااتر  يت دا به صورت جداگانه و بدون ديوضعکنند  يدرخواست م ينظارت

وا اد  ک اا ع ساود  ابازگرداندن سر يکه برا ايمثال  در جا يبرا. در نظر گرفته شوند يريگ عتم اندازهيس

 يبارا  يفات اداراو تشر يکه مشکالت  قوق يا در موارداوجود داشته باشد  يموانع يخارج معتقل تابعه

دا يا ضرورت پ ين امريوجود داشته باشد ممکن است چن يقيتلف يبر م نا دا عکات بموقع راراانجام مد

                                                 
شده حسابداری در کشوری مشمول اصول کلی پذیرفته واحدهای مستقل فرعیهای متضمن مالکیت کمتر از صد در صد وضعیت.    

   .باشندمی که شرکت مادر تحت نظارت آن قرار دارد
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باه صاورت    م سعاات ک از ابازار در  يعک دااش را ق تداوم پا يمراجع مل يافزون بر آن  تمام. کند

نان  اصل کنند موارد مهم ،دم تاوازن در  يخود محفوظ خوادند داشت تا اطم يرا برا يقيرتلفيجداگانه و غ

داا در    ه مراق ت خوادند کارد باناک  ابو يمراجع نظارت. خارا از  يطه نظارت قرار نگيرندک گروه ادرون 

گياري خاارا    که از  يطه معيارداي انادازه  يبه گونه اناداده نگيرند  اي رات دايوضع  يمقاطع گزار  دد

 .نشوند

 . ذا شده است. 1١0

د و اا ا به قصاد خر ااست که   يدر رابطه با ابزاردا و محصوتت مال ايت دايشامل وضع ير تجاردفت. 1١٣

بمنظاور  .  شاوند  يما  ينگهدار ير اقالم دفتر تجاراسا يبرا يات پوششيا به منظور انجام ،ملافرو  و 

قيد محدود کننده واجد شرااط بودن براي ترتي ات سرمااه اي دفاتر تجاري  ابزارداي مالي بااد از در گونه 

،الوه بر اان  وضاعيت داا باااد    .در خصوص قابليت داد و ستد اا قابليت پوشش کامل داشتن  م را باشند

 .بطور متناوب و صحيح ارز  گذاري شوند و پرتفوي بااد به نحو فعاتنه اي مدارات شود

 يبادد و  م سعاه ک ا يمال ايدارا ددنده نشانکه  يدر گونه قرارداد، ارت است از  يک ابزار مالا. 1١1

 يا ابزارداا اا )ه يا اول يماال  يشامل ابزاردا يمال يابزاردا. مي باشدگر اد م سعه يه ااابزار سرما اا يمال

 ااي ا دارااا  يافت نقدا   ق درينقد ايدر گونه دارا يمال ايدارا. باشد يمشتقه م يمال يو ابزاردا( ينقد

 ک ابازار اا اط بالقوه مطلوب ابر اساس شرا يمال يدا ايات ادل دار يبرا يا  ق قرارداداگر است اد يمال

 يا برااگر اد يمال ايا داراانقد  ايل دارااتحو ياست برا يتعهد قرارداد يک تعهد مالا. باشد مالکانه مي

 . که بصورت بالقوه نامطلوب است يطاشرا در يت ادل تعهدات مال

فرو   يبرا ،امدانهدعتند که بصورت  ايدا تيشوند وضعيمث ت  يکه با ددا تجار ايت دايوضع. 1١1

برداري  بهره يا براامت يمورد انتظار قواقعي اا رات کوتاه مدت يياز تغ انتفاعا با قصد امجدد کوتاه مدت و 

از  يناشا  يداا  تيمالکاناه  وضاع   يت دايمثال وضع يتواند برا يشوند و م يمنگهداري   تراژيمنافع آرب از

 . رديرا در بر بگ يو بازار ساز( کارگزاريمثال ) يبه مشتر يخدمت رسان

1١1(i). ن کاه چاه   اا ن اياي تع ين شده باشند براييکه به وضوح ت  اياست دا و روشهايد ازسابانک دا با

برخوردار باشند تا  ث ت شوند يدر دفتر تجار -آنها يه نظارتابا ددا محاس ه سرما -يالت و تعهداتيتعه

 يدا و رو  دا اين تواناو در نظر گرفت يخصوص دفتر جارن قعمت در امقرر در ا يارداياز انط اق با مع
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د بطاور کامال   اا اسات داا و رو  داا با   ين ساا انط ااق باا ا  . نان  اصل کننديعک بانک  اطمات رارامد

 .باشند يدوره ا يداخل يو مشمول  عابرس سازي شدهمعتند

1١1(ii )دادا  . ر را مورد توجه قارار ددناد  از يات ،مومد  داقل مال ظادا و و رو  دا با ين خط مشاا

از محصاوتت   يا گروداک محصول اارائه شود که  ايداآزمون از  يعت که مجمو،ه اين نار اافهرست ز

ن فهرسات در  اا بلکاه  ا .  باشاند  يط درا در دفتار تجاار  اتا واجد شرا دا موفق شوند در آند امرت ط  با

ک دفتار  ا يت کلارامد يدا و رو  دا برا ياست که خط مش يدياز  داقل نکات کل يبردارنده مجمو،ه ا

 :د مد نظر قرار ددندابا يتجار

 مقاصاد   يبارا  يل ددنده دفتار تجاار  يو به ،نوان جز تشک يکه بانک آنها را تجار ايت دايفعال

 د؛انما يم يتلق يه نظارتاسرما

 بصاورت   فعاال  دو جان ه نقدک بازار ارا بتوان با استناد به  منابع در معرض راعک که  يدامنه ا

 .در معرض قيمت گذاري بازار قرار داد روزانه 

 کاه   يشاوند  دامناه ا   يم يارذمت گيق يمال يکه بر اساس مدل دا يالت و تعهداتيتعه يبرا

 : بانک بتواند

(i) کند؛ ايرا شناسا منابع در معرض راعک مهم  يعک داار 

(ii) بگونه اي کاه ابزاردااي   منابع در معرض راعک را پوشش ددد  مهم يعک داار

 ؛برخوردار باشدنقد فعال  جان هک بازار دوااز  پوشش

(iii) مورد استفاده در مادل   يديکل يو پارامتردا مفروضات يبراقابل اتکا  ين دايتخم

 را انجام ددد؛

 بوجود  منابع در معرض راعک  يرا برا ايدا يکه بانک بتواند و ملزم باشد ارز  گذار يدامنه ا

 باشد؛ برخوردارا،ت ار  متعارا و معتقل ازت يوضعک اآورد که در 

 يفور را براي تصفيهبانک  اي  تواناياتير الزامات ،ملاا ساا قانوني يت دااکه محدود يدامنه ا 

 کادش ددد؛منابع در معرض راعک  

 در مناابع در معارض راعاک     تواند بصورت فعال در ماورد   يکه بانک ملزم است و م يدامنه ا

 عک انجام ددد؛ات راراخود مد يات تجاري،مل
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 منتقل  يو تجار ين دفاتر بانکيرا ب منابع در معرض راعکا اعک اتواند ر يکه بانک م يدامنه ا

  .انتقال نيز ت يين شودن نوع اا ياردايو مع کند

ترتي ات سرمااه اي دفاتر تجاري  ط قرار گرفتن درات دا واجد شراينکه وضعاا يبرا يالزامات اساس. 1١١

 :خوادند بودر ابه شرح ز باشند

 شده  ائيدت ارشد تاراا پورتفودا که توسط مداابزار /تيوضع يشفاا و مدون برا يتجار راد رد

 (است تملک چنين وضعيت داايمورد انتظار  چشم انداز که شامل)باشد 

 داي خراد و فرو   تيفعاتنه وضعت ارامد يکه به صورت شفاا برا ايوه دايدا و ش يخط مش

 :ر باشداد شامل موارد زان شده باشند که باييت 

o شوند؛ يت مارامد بصورت متمرکز و اکپارچهت دا يوضع 

o شوند؛  يش مان شده و از نظر تناسب پاييت تعيوضع يت داامحدود 

o راد ردت در  دود مورد توافق و مطابق با يک وضعات اراورود و مد يمعامله گران برا 

 از استقالل برخوردار باشند؛ يتوافق

o و در صورت اساتفاده  در معرض قيمت گذاري روزانه بازار قرار دارند ت دا  داقل يوضع

 رند؛ يقرار گ ياباد بصورت روزانه مورد ارزا  پارامتردا باقيمت گذارياز مدل 

o ت ارات دا باه ماد  يوضع عک م سعه ات راراند مدار فرااک ناپذيکبه ،نوان جزء تف

 شوند؛ و يارشد گزار  م

o ياباا ارز) شاوند  يش ما ابازار بصورت فعال پا يت دا با استناد به منابع اطال،اتيوضع 

 مشخصاات ا اا ت يپوشاش وضاع  باراي   ايا تواناابازار  ينقدشوندگدر بر دارنده د ابا

 باازار در   يداا  يود ورودوجا ت و يا فيک ياباا ن امر شامل ارزاا. (ي باشدعک پرتفوار

باازار   معامله شده در يت دايوضع اندازه بازار  ي  سطح گرد  ماليگذار ارز ند افرا

 . شود يره ميو غ

 باناک از   يتجار راد ردت دا در برابر يف شده اند تا وضعاتعر يکه به خوب ايو روشها يخط مش

 . ش قرار ددندابانک دا را مورد پا يدر دفتر تجار راکد درگرد  و  يت دايجمله وضع

 (شده است ذا .)1١9
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1١9(i .)خود را با استفاده  تجاري مندرا در دفاترراعک ا،ت اري منابع در معرض راعک ک بانک ا يوقت

  (يعاک داخلا  اپوشاش ر اساتفاده از   يعنا ا) خود يث ت شده در دفاتر تجار يک ابزار مشتقه ا،ت ارااز 

  شوند لحاظ نمي يه ااامقاصد سرم يبرا يدر دفاتر بانکمنابع در معرض راعک موجود ددد   يپوشش م

د انما يداراخر يک ابزار مشتقه ا،ت اراط ارائه کننده پوشش  انکه بانک از شخص ثالث واجد شراامگر ا

 يدر ماوارد .  برخوردار باشد يدفاتر بانکمنابع در معرض راعک در برابر  ٨9٨ط مندرا در بند اکه از شرا

منابع در معارض راعاک موجاود    شود و به ،نوان پوشش  يداراشخص ثالث خر از ن گونه پوششاکه ا

ا،ت اري ابزار مشتقه ديچ گونه پوشش  رد ير  قرار گامورد پذ يه نظارتامقاصد سرما يبرا يدفاتر بانکدر

 . شود ينم لحاظ يه نظارتامقاصد سرما يبرا يدر دفتر تجار يخارج  و يداخل

1١9(ii )شوند يم عره کاط بانک از سرمااواجد شرا ينظارت هاسرما يابزاردااتخاذ شده در  يدا تيوضع .

و  يماال  ينهادداط اواجد شرا يه نظارتاسرما يگر ابزاردااو د يکارگزار ير شرکت داات دا در سايوضع

کاه در دفااتر    ايداا  ااي ن دارايچن يبرا يمشابه آن چه توسط ناظر مل ي اتيترت نامشهود  يدا ايز داراين

. رداپاذ  ي؛ در مورد آنها انجام ما شوند يه کعر مااز موارد از سرما ياريشوند و در بع يم ينگهدار يبانک

آن را باه ،ناوان   تواند  يم يک بازار ساز فعال است در آن صورت  ناظر ملاددد  يک بانک نشان ما يوقت

 يکت دار بانک دا  شراسا ينگ داادلد يه ااسرما يابزاردادر ارت اط با { يمعتثن}ک معامله گر خاص ا

ط ااز شارا  يباه منظاور برخاوردار    .در نظر بگيرد يدر دفاتر تجارموجود  يمال ينهادداگر او د يکارگزار

 يد و فرو  ابزارداادر ارت اط با خر ايدا و کنترل دا عتميس  تاد به  د کفاا  بانک باخاص يمعامله گر

 . داشته باشد  يمال ط م سعاتاواجد شرا ينظارت يه ااماسر

1١9(iii  ) يرد ما يا گ يدر نظر م يدر دفاتر بانک دا را آن ک بانکاکه  يتجار يدابازخر مدت دارمعامالت 

نگوناه معااتت   اا يکاه تماام   يدرا شود ماادام  يه نظارتامقاصد سرما يبانک برا يتواند در دفاتر تجار

معاامالت اطاالق   ز باه آن دساته ا   صرفاً يتجار يدان منظور  معامالت بازخرابه ا. لحاظ شوند يدابازخر

ا اوراق اا بوده و در دو آن دا باه شاکل نقاد     1١١و  1١1 يمندرا در بندداشوند که منط ق با الزامات  يم

  مشامول  يداا معامالت بازخر يباشند  صرا نظر از محل ث ت تمام يم يبهادار قابل لحاظ در دفاتر تجار

 . شوند يم يطرا مقابل دفتر بانک يعک ا،ت اراپوشش ر
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   ياطيرهنمود ارزش گذاري احت. 0

دا  موجود در دفتر تجاري براي بانک يوضعيت دا يبرا ياطيا تارز  گذاري  ردنموددر اان بخش . 191

داي  دغدغهکه منجر به  تر بوا ه براي وضعيت دااي با درجه نقد شوندگي پااين وداان ردنم. ارائه مي شود

باه   مزبور صرفاً يت دايوضعگرچه  ت است؛يز ادما ا شوند يم ياطيا تگذاري  ارز  در خصوصنظارتي 

 .شوند دليل درجه نقد شوندگي پااين تر  از دفتر تجاري معتثني نمي

 : باشد داي زار بااد  داقل واجد وا گي ياطيا تارز  گذاري  يوه دايشچهارچوب . 19٨

(i )ها ها و کنترل ستميس 

مادارات باناک و نااظران     يبارا  تاند کنااجاد  يگونه ا را بهداي کافي  و کنترل عتميسدا بااد  بانک. 191

داا   عتميساان . است اتکا  محتاطانه و قابل بانکمين داي ارز  گذاري  اصل شود که تخ يکافاطمينان 

 يدا عتميس. شوند کپارچها( نظير تحليل ا،ت اري)داي مدارات راعک درون سازمان  عتميسبااد با ساار 

 :وارد زار باشندم رندهيدر برگبااد  مزبور

  شاامل   امار ااان  . فرااناد ارز  گاذاري   معتندسازي شاده باراي   يه داارودا و  يخط مش

گاذاري  مناابع    در ارز ر يا درگدر  اوزه دااي مختلاف     ف شده مشخصاتعرمعئوليت داي 

 يزماان  جادول گذاري معاتقل    ارز  ترمناسب بودن آن دا  توازان يم يبررساطال،ات بازار و 

پااان ماه و اا  ايآزما يراستداي ه ا  روگذاري ارز  لاعدتدااي براي ه ا  رويقيمت داي پااان

 موردي؛ و 

  معائول   بخاش باراي  ( صاف  يوا اددا اعني معتقل از ) ددي شفاا و معتقل خطوط گزار

ديأت ماداره   ياز ا،ضا يکار نظر اد زابادر نهاات خطوط گزار  ددي . ارز  گذاريفرااند 

 . موظف باشد
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(ii ) اوش ها  اازش گذاا 

 بازار  بر يم تن يارز  گذار

 ر اسااس  داقل روزانه وضعيت داا با   يارز  گذاربازار ، ارتعت از  بر يم تن يارز  گذاررو  . 19٣

بعاته شاده   نمونه داااي از قيمات دااي    . از مراجع معتقل يافتاموجود در (بعته شده)پاااني  يمت دايق

معت ر سوي چندان کارگزار  از يا،الم يمظنه دااا  { سهام}تابلو يمت دايق شامل نر  داي ارزدا  موجود

 .باشد يم

 ي،رضه و تقاضا يمت دايق. بر بازار استفاده کنند يم تن يد تا  د ممکن از ارز  گذارابانک دا  با. 190

ص  ت خاا يک نوع از وضاع امت در يه ددنده قانکه م سعه اراارد مگر ايد مورد استفاده قرار گامحتاطانه با

 .    باشد{،رضه و تقاضا} يانيمت ميمت  در قيت بوده و قادر به بعتن قيز ادما ا ينقش بازارساز يدارا

 مدلبر  يم تن يارز  گذار 

در صاورت اث اات   بازار امکان پذار نيعت  بانک دا  بر يم تن يارز  گذاردر جااي که ا،مال رو  . 19٣

 يم تن يارز  گذاررو   .کنندمدل استفاده  بر يم تن يگذارارز  از رو   توانند يبودن آن  م ياطيا ت

 يارز  گذاري اطالق مي شود که بااد بر اساس معيار انجام شاوند  بصاورت اساتنتاج   مدل به در نوع  بر

  در ا،ماال ااان رو     .باازار محاسا ه شاوند    ين صورت بر اساس داده داار ايصورت بگيرند و اا در غ

مادل    بر يم تننظارتي بااد در ارزاابي اان که آاا اک ارز  گذاري مقام . ستتزم ا ياداز يمحافظه کار

 : رنديدر نظر بگا تياطي است اا خير  موارد زار را 

  مدل  بر يم تنمدارات ارشد بااد نع ت به ،ناصر دفتر تجاري که موضوع رو  ارز  گذاري

ددااي  در گاازار  را ،اادم اطمينااان ناشااي از اااان ماادل ادميااتدعااتند آگااادي داشااته و 

 .ندادرک نما لکرد کعب و کار،م/راعک

 يدارا( که بات بحث شد به نحوي)داي بازار بااد تا  د ممکن و مطابق با قيمت داي بازار  داده 

دااي باازار باراي ااک وضاعيت خااص ماورد         مناساب باودن داده  . باشاند  يمرجع مشخص

 .بااد به طور منظم ارزاابي شوند  گذاري ارز 

 ارز  گاذاري واجاد مق وليات     يرو  داا   بااد تا  اد ممکان   ر استاامکان پذ که ايدر جا

 .ندبراي محصوتت خاص مورد استفاده قرار گير ي،موم
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 شاود  مادل مزباور باااد بار پاااه        مواردي که اک مدل توسط خود م سعاه طرا اي ماي    در

مورد   داي مناس ي که توسط اشخاص واجد شرااط و معتقل از فرااند طرا ي مدل فرض پيش

مادل ماورد نظار باااد بصاورت      . اند  استوار باشد ارزاابي قرار گرفته و به چالش کشيده شده

آزماون باااد   . طرا ي و تصواب شده باشد و بصورت معتقل آزموده شود وا د صفمعتقل از 

 .    پيش فرض دا و اجراي نرم افزاري باشديمحاس ات يفرمول دا ايآزما يراستشامل 

      از مدل نگهاداري شاده و    منا ان ايپشت نعخهوجود داشته و  يکنترل يرسم ياه داروبااد

 .دا مورد استفاد قرار گيرد يگذار ارز  يبررسبصورت دوره اي براي 

 داي مورد استفاده و اان که چگونه باه بهتاران    مدل  مدارات راعک بااد نع ت به نقاط ضعف

 .  نمود  آگادي داشته باشدج ارز  گذاري منعکس امي توان آن  را در نتاوجه  

 ارزاابي معتمر به ،نوان مثال)اي براي تعيين صحت ،ملکرد آن  مدل بااد مشمول ارزاابي دوره 

 راعاک  مقااعاه ارز    ،وامال در برابر ( P&L)تحليل سود و زاان مناسب بودن مفروضات 

 . باشد( داي پاااني واقعي با خروجي داي مدل

 باااد    مادل  ينان رو  ارز  گاذار يدر پوشش ،دم اطمبه ،نوان نمونه  يگذار ل ارز اتعد

 (.11٨تا  19١در بندداي گذاري مندرا  ل ارز اتعددمچنين رجوع کنيد به )مناسب باشد؛ 

   مت دا يمعتقل ق ايآزما يراست 

. باشاد  يز مامتما بر بازار يروزانه م تن يرو  ارز  گذاراز مت دا  يمعتقل ق ايآزما يراسترو  . 191

مدل به طور منظم ماورد راساتي آزماااي      ورودي يداده داقيمت داي بازار اا  ااندي است کهاان رو  فر

گاران انجاام    تواند توسط معاملاه  مي بر بازار يروزانه م تن يرو  ارز  گذاردر  الي که . قرار مي گيرند

اتااق   از ااک وا اد معاتقل    ورودي مادل باااد توساط    يداده داا داي بازار اا  آزمااي قيمت شود  راستي

صاورت  ( تجارت باه دفعاات بيشاتر   /اا بعته به ماديت فعاليت بازار) گري   داقل به صورت مادانه معامله

شاود     يما انجاام   بر باازار  يروزانه م تن يرو  ارز  گذارتزم نيعت که اان امر به دفعاتي که . پذارد

در قيمت  تور بااد در گونه خطا اا ت داست و يمعتقل وضع يگذار ارز  از آن  زارا ددا. صورت پذارد

 . ح روزانه شوديناصح يمت دايساخته و منتج به  ذا قگذاري را آشکار 

دااي باازار ااا     قيمات  رااا زاست  يباتترصحت  يآزمااي معتقل قيمت معتلزم استاندارددا راستي. 191

اسات کاه    ين در  اال ا؛ اار مي گيردورودي مدل براي تعيين ميزان سود و زاان مورد استفاده قر يدا داده
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گازار  دداي ماورد     يمقااطع زماان  مدارات در بين به  يگزار  ددداي روزانه در ودله اول براي  قيمت

 يمحادود ما   يمات گاذار  يکه مراجع ق يدا زمان زمااي معتقل قيمتآبراي راستي . استفاده قرار مي گيرد

ارز  گاذاري   لاتعاد  ا تياطي نظير يسنجه دا باشد ک کارگزار موجود افقط مظنه  باشد  به ،نوان مثال

 .مي تواند مناسب باشد

 (iii )گذاا    ره اازشيا ذخي  تعديل 

مقام . تدوان و ا،مال نمااندگذاري  ره ارز يا ذخا  تعدالکردن  لحاظرا براي  ه داايارودا بااد  بانک. 19١

اشخاص ثالث  انتظار دارناد کاه    انجام شده توسطي دا گذاري ارز کننده از  استفاده يدا از بانک يارتنظ

بر مادل   يم تن يارز  گذاردمچنين  در . گذاري ضرورت دارد اا خير داي ارز  بررسي کنند ا،مال تعدال

 .   مال ظات تزم مي باشد گونه نيز اان
 

: ا،ماال شاود  ر به صورت رسمي ازگذاري  ره ارز يا ذخا  تعدالانتظار دارد که  داقل  يارتنظمقام . 199

داي ،ملياتي  خاتمه پايش از مو،اد  دزاناه دااي        راعکياناداي پا  اشيه ا،ت اري محقق نشده  دزانه

 .   آتي و  عب مورد  راعک مدل يگذاري و تأمين وجوه  دزانه داي ادار سرمااه
 

ممکان اسات باا     (C)(XXVi)1٨١روزه مندرا در بند  ٨1با در نظر داشتن اان امر که فرض پااه . 111

ا ا  تعدالدا بااد  توانااي بانک براي فرو  اا پوشش وضعيت دا در شرااط ،ادي بازار سازگار ن اشد  بانک

داي واجد نقدشاوندگي پاااين تار انجاام داده و باه       نزولي را براي اان گونه وضعيتگذاري  ره ارز يذخ

ش درجه نقدشوندگي ممکن است ناشي از کاد. صورت معتمر  مناسب بودن آن را مورد ارزاابي قرار ددند

افزون بر آن  قيمت داي پاااني براي وضعيت داي متمرکز و اا راکد باااد در ا،ماال   . روادادداي بازار باشد

ا اا   تعادال بانک دا در دنگام تعيين مناساب باودن   . در نظر گرفته شوندگذاري  ره ارز يا ذخا  تعدالآن 

تر  بااد تمامي ،وامل مربوط را مد نظر قارار   واجد نقدشوندگي پااينداي  براي وضعيت گذاري ره ارز يذخ

تواند شامل مدت زمان مورد نياز براي پوشاش راعاک داا در ااک وضاعيت        اان ،وامل   داقل مي.ددند

تعاداد و دواات   ) داي خراد و فرو   دسترسي به تابلوداي معتقل قيمات باازار   ميانگين نوسانات  اشيه

دا  ميازان   د وضعيتيک سررسيدا   تمرکز بازار  تفک ين و نوسانات  جم خراد و فرو   ميانگ(بازارسازان

 .مدل باشد يگذاري به مدل م تني بر بازار و تاثير ساار راعک دا اتکاي ارز 
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  بااد سرمااه نظارتي تاه ااک را   111ا،مال شده بر اساس مفاد بند گذاري  ره ارز يا ذخا  تعدال. 11٨

فراتار   يم تني بر استانداردداي  عابداري ماال گذاري  ره ارز يا ذخا  تعدال نموده و ممکن است ازمتأثر 

 .  برود

 هاي بازار گيري ريسک هاي اندازه روش. 9

11٨ (i )انتخااب  مجاز باه    مليمقامات  دراافت تأايداهبه شرط   داي بازار گيري راعک در اندازهدا  بانک

 Xcix) 1٨١تا ( Lxx) 1٨١و ( Lxix) 1٨١تا  119بندداي مندرا در  به ترتيب  )  ريفراگاکي از دو رو  

دااي   رو  اساتاندارد باا اساتفاده از چهاارچوب      دا باه  گيري راعک دا  اندازه اکي از گزانه .د بودنخواد( 

باه چهاار   ( Lv) 1٨١تا 119بندداي . زار خوادد بود( Lxix) 1٨١تا  119گيري مشروح در بندداي  اندازه

 .دنا پرداز   نر  ارز و راعک کات مييه ااابزار سرما وضعيتراعک مذکور در اان قعمت اعني نر  بهره  

اناواع  گياري راعاک قيمات     داي ممکن براي اندازه رو  از يبرخ( Lxix) 1٨١تا  Lvi))1٨١در بندداي 

 يسنجه داا   اصل جمع  گيري استاندارد در رو  اندازه اي سرمااه پوشش. بيان شده است ار معاملهياخت

 . خوادد بود 1٨١(Lxix)تا  119راعک بدست آمده ط ق بندداي 

11٨ (ii ) تأاياد  بوده و استفاده از آن  مشاروط باه   معين شرااط برخي رو  جااگزان که منوط به اجراي

دا  اان رو  به بانک. ت يين شده است 1٨١(Xcix)تا ( Lxx (1٨١مي باشد  در بندداي ح مقام ناظر اصر

مناوط باه   داي مدارات راعک داخلي خود استفاده کنند  راعک  اصل از مدل سنجه دايددد از  اجازه مي

 :زار را ر،اات کنند گانهط دفتوآن که شر

  ؛مدارات راعک عتميسکفاات ن نشان ددنده يمعمعيارداي کلي 

  توسط مدارات؛ وا ه دا به استفاده از مدلدر داخلي  نظارتاستانداردداي کيفي 

 دااي   داا و قيمات   اعني نر )راعک بازار  ،واملدااي براي تعيين مجمو،ه متناس ي از  ردنمود

 .(سازند دا را متأثر مي داي بانک بازار که ارز  وضعيت

  باراي  متاداول  استفاده از پارامتردااي آمااري  اداقلي    نحوه  ن کنندهييتعاستانداردداي کمي

 گيري راعک؛ اندازه

  ؛حرانببراي آزمون ردنموددااي 

 دا؛ استفاده از مدلمعتقل در ا،ت ار نظارت تأايد داي  هارو 
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 ترکي يبه شکل استاندارد  کردادا و رو مدلداي استفاده کننده از  قوا،دي براي بانک . 

 

 11٨) iii). ي خاص دا شود که در آن راعک استفاده مي« تناظر جزء به جزء»اکرد در رو  استاندارد از رو

تمرکاز  . دشاون  طور جداگاناه محاسا ه ماي    به يه ااسرماداي بددي و  بازار ناشي از وضعيت ،امو راعک 

 بازار براي اک بانک است که در آن نو،اً راعک خااص بر روي وضعيت راعک ،ام   يکامالً داخل يدا مدل

د تاا  شو کنار گذاشته مي( ٣11 يه ااابزار سرمااوراق بددي اا خاص راعک ناشران منابع در معرض اعني )

داي استفاده کنناده   بانک. ا،ت اري اندازه گيري شوند راعک سنجشداي جداگانه  سيعتم،مدتاً از طراق 

  نمي شاوند  ايشناسابراي راعک خاصي که در اان مدلها  يا سرمااه پوششاز اان مدل دا بااد مشمول 

استفاده کنناده از ااک    سرمااه اي جداگانه براي راعک خاص  نع ت به در بانکپوشش از اانرو  . باشند

 پوشاش . باشاد  ينما راعک مربوط  ايقادر به شناسا  مدل ا،مال خوادد شد به ميزاني که مدل مورد نظر

 1٨١تا   (Lxxxvii ( 1٨١براي بانک دااي که راعک خاص را مدل سازي مي کنند در بندداي  اي سرمااه

(Xcviii ) ٣1٨.بيان شده است سنددمين               

11٨(iv . )گيري راعک قيمت در مورد اوراق اختيار معامله تحت رواکرد استاندارد در مواردي که  در اندازه

 (xix)1٨١تا  (Lvi)1٨١رجوع شود به بندداي )چند گزانه با درجات متفاوت پيچيدگي وجود داشته باشد 

اوراق اختيار معامله فعال  يعاره نوا  مقام نظارتي اان قا،ده را ا،مال خوادد کرد که در چقدر بانک در پذ(

گران مهمي در دااي که معاملهدر بلند مدت  بانک. از داردين يتر تر باشد به رو  داي اندازه گيري پيچيده

دااي  دااي رود به سوي استفاده از مدل روند انتظار ميزمينه خراد و فرو  اوراق اختيار معامله به شمار مي

و کيفاي   يکرده و مشمول طيف کااملي از اساتانداردداي کما    رکت ( VaR)جامع ارز  در معرض خطر 

 .شوندمي XCIX))1٨١تا  (LXX)1٨١مندرا در بندداي 

                                                 
يرات تغي بيشتر يا کمتر از اي در معامالت روزانه،رمايهاوراق بدهي يا سقيمت يک ريسک خاص شامل ريسکي است که تغييرات .  311

اي رمايهدر مواردي که قيمت يک اوراق بدهي يا س)و ريسک رويداد ( ستناپايدار ا ازاربايي که کل ه از جمله در دوره)کلي بازار باشد 

اين . شديد داشته باشد ات، تغييررويدادهاي شوک آور سايريا  پيشنهاد خريد جهت تصاحب و کنترلبازار مثالً در اثر نسبت به کل 

 .(  باشدنيز مي« نکول»شامل ريسک همچنين  رويدادهاگونه 
، تاييديه اثمال ريسک خاص را براي پرتفوهاي معين  يا 0996هايي که تاکنون مطابق با نسخه اصلي اصالحيه ريسک بازار بانک.  310

ق به موقع و ثملياتي مدل خود خطوط  کسب و کار دريافت کرده اند بايد در خصوص جدول زمان بندي با ناظران خود به منظور انطبا

از ايجاد روش قابل قبول ناتوان باشند هايي که متعاقب دوره گذار، بانک. توافق نمايند 2101با استانداردهاي جديد تا ابتداي ژانويه 

 .ملزم خواهند بود از قواثد استاندارد براي ريسک خاص استفاده کنند
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11٨(V) .رود ساطح راعاکي کاه الازام     ياي راعک بازار  انتظار ما  مشمول پوشش سرمااه يدااز بانک

اي کلي ااک باناک   سرمااه داقل الزامات . شود را پااش و گزار  نماانداي در برابر آن ا،مال ميسرمااه

 :به شرح زار خوادد بود

(a )    باه اساتثناي اوراق باددي و      -الزامات براي پوشش راعک ا،ت اري که در ااان ساند مقارر شاده

به انضمام راعک ا،ت اري طارا    -داي مربوط به کاتموجود در دفتر تجاري و تمام وضعيت ياهاسرما

 قه فرابورس موجود در دفاتر تجاري و بانکي؛ به ،الوه معامله در ارت اط با تمام ابزاراداي مشت

b) )سند  اضر؛ به ،الوه  1١٣تا  100اي براي راعک ،ملياتي مشروح در بندداي سرمااه پوشش 

(C )1٨١تا  119اي براي راعک بازار مشروح در بندداي  اصل جمع پوشش سرمااه(Lxix)؛ اا 

d) )1٨١رواکرد مدل دااي منادرا در بنادداي     ميزان راعک بازار محاس ه شده بر اساس(LXX)    تاا

1٨١(XCiX)؛ اا 

(e ) ترکي ي از(c ) و(d.) 

11٨(vi)  .اي از تااراخ  دا از جمله خراد و فرو  قرارداد آتي  در محاس ه الزامات سرمااهتمامي تراکنش

در اکثار  )زمااني  ددي منظم اصاوتً فقاط در فواصال    اگرچه  گزار . تزم اتجرا شدن  لحاظ خوادند شد

شود  ليکن انتظار مي رود بانک دا راعک بازار در دفتر تجاري خود را به  انجام مي( کشوردا بصورت فصلي

. گونه اي مدارات کنند که الزامات سرمااه اي بصورت معتمر اعني در پااان در روز کااري ر،ااات شاود   

ن که اطمينان  اصل کنند بانک دا باا نشاان   داي نظارتي از ابزارداي موثري برخوردار دعتند براي اامقام

باه  }ددي  وضعيت خاود را   دادن وضعيت داي راعک بازار پااين تر از ميزان واقعي در تاراخ داي گزار 

رود که از سيعتم دااي مادارات    ال ته از بانک دا دمچنين انتظار مي. ددند خوب جلوه نمي{ صورت صوري

مطمئن شوند منابع در معرض آنها در طول روز از  د معمول فراتار  تر استفاده کنند تا گيرانهراعک سخت

اي کوتادي نمااد ناظر ملي بااد  صول اطميناان نماااد کاه    چه بانک در ر،اات الزامات سرمااهچنان. نرود

 .کندبانک مورد نظر تدابير فوري براي اصالح وضعيت خود اتخاذ مي

 فتر تجاريترتيبات ريسک اعتباري طرف معامله در د.   4

دا ملزم خوادند بود پوشش راعک ا،ت اري طرا معامله در ارت اط با ابزارداي مشتقه  معامالت بانک. 111

اي باراي  شوند را جدا از پوشش سارمااه بازخرادي و ساار معامالت فرابورس که در دفتر تجاري ث ت مي
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ستفاده در اان محاس ات بااد باا  اوزان راعک مورد ا ٣11.راعک ،ام و راعک خاص بازار  محاس ه نمااند

رو  از ااان . داشته باشاد  يسازگار يدر دفتر بانک ياوزان راعک مورد استفاده براي محاس ه سرمااه الزام

کننده از رواکرد استاندارد در دفتر بانکي  از اوزان راعاک رواکارد اساتاندارد در دفتار     داي استفادهبانک

در دفتر بانکي از  يداخل يبندکننده از رواکرد م تني بر رت هداي استفادهتجاري استفاده خوادند کرد و بانک

شاده در دفتار باانکي    ا،مال IRBاي که با گونهدر دفتر تجاري استفاده خوادند کرد به IRBاوزان راعک 

 داي معامله لحاظ شده در پرتفوداا در در ارت اط با طرا. سازگار باشد 111تا  1٣1وفق مندرجات بندداي 

 .ا،مال خوادد شد IRBشود  اوزان راعک استفاده مي  IRBمواردي که رواکرد 

-شاوند ماي  در دفتر تجاري  براي معامالت بازخرادي  تمامي ابزاردااي که در دفتر تجاري درا ماي . 11٣

ثاااق  آن دسته از ابزاردااي که خارا از تعراف و. ،نوان وثيقه واجد شرااط مورد استفاده قرار گيردتواند به

به ميزان قابال ا،ماال باراي شااخص      ياطيا ت گيرند  مشمول تعدالقرار مي يواجد شرااط در دفتر بانک

ليکن  در مواردي . خوادند بود( ٨٣٨به نحو مندرا در بند ) يداي رسمرفته شده در بورساسهام پذ يفر،

توانناد آن  کنناد دمچناين ماي   استفاده ماي  ياطيخود براي تعدال ا ت ين داخليکرد تخمادا از روکه بانک

در نتيجه  در مورد ابزاردااي کاه وثيقاه   . ا،مال نمااند ٨٣٣و  ٨٣0رواکرد را در دفتر تجاري وفق بندداي 

باااد باراي دار     ياطيا داي ا تشوند  تعدالواجد شرااط در دفتر تجاري و نه در دفتر بانکي  محعوب مي

گياري  باراي انادازه  ( VaR) اکرد ارز  در معرض خطر در مواردي که بانک دا از رو. اوراق محاس ه شود

توانند ااان رواکارد را در دفتار    کنند  دمچنين ميمنابع در معرض راعک معامالت بازخرادي استفاده مي

 .ا،مال نمااند( 0)وست يو پ ٨١٨(i)تا  ٨1١تجاري وفق بندداي 

دمانناد قوا،اد    يقيباورس تاوث  اوراق مشتقه فرا يمحاس ه پوشش راعک ا،ت اري طرا معامله برا. 110

 .باشدشده براي چنين معامالتي در دفتر بانکي ميتعيين

محاس ه پوشش راعک طرا معامله براي معامالت بازخرادي  با استفاده از قوا،د مندرا در بندداي . 11٣

تناسب با تعدال م. ل معامالت دفتر بانکي انجام خوادد شدين ق امربوط به ا( 0)وست يو پ( (i ٨١٨تا  ٨01

 .  در دفتر تجاري نيز قابل ا،مال است11٣م سعات کوچک و متوسط مطروح در بند  ياندازه برا

 

 

                                                 
 . تبيين شده است 88و ارز تسويه نشده، در بند ترتيبات مربوط به معامالت اوراق بهادار   312
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 ابزارهاي مشتقه اعتباري 

 . ذا شد. 111

در  ااي ک دارااا بار   يطرا معامله براي معامالت اوراق مشتقه ا،ت اري متک يپوشش راعک ا،ت ار. 111

 :شده منابع در معرض راعک آتي بالقوه زار محاس ه خوادد شددفتر تجاري  با استفاده از ،وامل اضافه

 

 فروشنده پوشش خرادار پوشش 

 قرارداد معاوضه بازده کل

 "واجد شرااط" هاپاتعهد 

 "فاقد شرااط" هاپاتعهد 

 

٣٪ 

٨1٪ 

 

٣٪ 

٨1٪ 

 قرارداد معاوضه نکول ا،ت اري

 "شرااطواجد " هاپاتعهد 

 "فاقد شرااط" هاپاتعهد 

 

٣٪ 

٨1٪ 

 

٣٪** 

٨1٪** 

 

 .سررسيد وجود نخوادد داشتتا انده ميزمان باقديچ گونه تفاوتي از  يث -

دمانند تعراف آن براي گروه واجد شرااط در ارت اط باا ترتي اات راعاک خااص در رو       "واجد شرااط بودن"تعراف  -

 .باشد مي (ii)711و  (i)711اندازه گيري استاندارد مندرا در بند 

ن اا اباد در ا ادار پوشاش خاتماه   اخر يگامايواسطه به  بهاط تعهد پاارغم معت ر بودن شرايقرارداد ،لدر مواردي که ** 

د ا،امل اضافه با  نابنابرا. خوادد بودشده امل اضافه،مشمول  صرفاًنکول ا،ت اري صورت فروشنده پوشش قرداد معاوضه 

 .  داکثر تا م لغ مازاد پرداخت نشده  لحاظ شود

 

 ين نکول است  ،امل اضافه بر اساس داراايدر مواردي که ابزار مشتقه ا،ت اري در زمره معامالت اول. 11١ 

شود؛ اعني اگر ديچ کدام از اقاالم  دا تعيين ميتران کيفيت ا،ت اري موجود در س د داراايپااه واجد پااين

ه فاقد شرااط بااد مورد استفاده اواجد شرااط ن اشند در آن صورت ،امل اضافه براي تعهد پاس د دارااي  

داي پااه بااد دمچنان مطابق با کيفيت ا،ت اري  ن نکول  داراايين و چندميمعامالت دومدر مورد . قرار گيرد

معامالت دومين نکاول   ياکننده ،امل اضافه برنييماق ل آخر  تع يت ا،ت اريفياعني ک ؛تخصيص داده شوند

 .ر معامالت خوادد بوداسا و
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 ترتيبات دوره گذار.1

11١(i)  .گياري اساتاندارد و    دا در اساتفاده از ترکي اي از رو  انادازه    بر اساس ترتي ات دوره گذار بانک

اک از ،نوان اک قا،ده کلي  در  به. ر خوادند بوديگيري راعک بازار مخداي داخلي براي اندازه رواکرد مدل

( نظير راعک نر  بهاره ااا راعاک نار  ارز    )طورکامل بااد اک نوع راعک را به "بخشي"داي اان مدل

لايکن  باا     6 6.گر  ترکي ي از دو رو  در مورد اک نوع راعک مجاز نخوادد بودا؛ به ، ارت دپوشش ددد

خود استفاده کارده و ااا    داي مدارات راعکدا دمچنان از مدلتوجه به اان که در  ال  اضر اغلب بانک

دااي   تي در ارت اط با اناواع راعاک   -بخشند  کميته بر اان باور است که بااد به بانک داآنها را به ود مي

اندکي آزادي ،مل داده شود؛ اان آزادي ،مال   المللي داي خود در سطح بيناز جمله در مورد فعاليت –خود 

مقاماات  )آانده نيز توسط کميته مورد ارزاابي قرار خوادد گرفت  منوط به تاايد مقامات ملي خوادد بود و در

ک ناوع  ادر ارت اط با  دا مدلاکي از دو رواکرد استاندارد و رواکرد  ينشانظارتي بااد در برابر انتخاب گز

 ين بارا اگزاجا يسازدر مورد بانک دااي که از رو  مدل(. ،امل راعک  اقدامات ا تياطي به ،مل آورند

کنند اان انتظار وجود خوادد داشت که به تدراج تمامي فعاليت داي خاود را باا   در نوع راعک استفاده مي

اعني مدلي که تمام دسته داي راعک بازار را در )ر،اات  استثنائات زار لحاظ نموده و به سوي مدل جامع 

در موارد استثنااي مجاز نخواداد   دااي که از اک مدل استفاده مي کنند به جز بانک.  رکت نمااند( بر گيرد

دااي   کننده از مدلداي استفاده نظر از اان اصول کلي   تي بانکصرا. بود به رو  استاندارد رجوع نمااند

ت راعاک  ارادااي داخلاي ماد   دااي که مدل گيري راعک بازار  ممکن است در وضعيتجامع براي اندازه

رمهم اا يدور  ارزداي غ ايايداي جغرافثال  در مورد مکان،نوان مددد؛ بهخراد و فرو  آن را پوشش نمي

داا کاه در   ل راعاک ياان ق   ٣10. دااي شوندادميت  دمچنان متحمل راعکداي کعب و کارداي کم وزه

تاا   119اک مدل لحاظ نشده باشد بااد به صورت مجازا باا اساتفاده از رو  دااي منادرا در بنادداي       

(xviii)1شود  اندازه گيري و گزار٨١               . 

 

                                                 
اما اين امر در مورد تکنيک هاي پيش فرايندي که براي ساده سازي محاسبه استفاده شده و نتايج آنها مشمول روش استاندارد .  929

 . هستند اعمال نمي شود
 .نتظار نمي رود ريسک کااليي خود را مدل سازي کندعنوان مثال اگر بانک به ندرت در خريد و فروش کاال فعاليت دارد لزوما ابه.  924
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 الزام سرمايه اي( ب

 تعري  سرمايه. 1

11١(ii) . 09بازار در بنددايتعراف سرمااه مورد استفاده براي مقاصد راعک(xiii)  09و(xiv)  اان سند

 . ارااه شده است

11١ (iii)  .   در محاس ه سرمااه واجد شرااط و براي تعيين اانکه چه ميزان از سرمااه تاه ااک و تااه دو

-اي بانک باراي راعاک  براي پوشش راعک بازار وجود دارد  تزم خوادد بود ابتدا  داقل الزامات سرمااه

ه واجاد شارااط    سرماا. براي راعک بازار محاس ه شود يداي ا،ت اري و ،ملياتي و پس آن سرمااه الزام

ااان ساند    iii))09مجموع کل سرمااه تاه اک به ،الوه کل سرمااه تاه دو آن ط ق  دود مقارر در بناد    

دااي  سرمااه تاه سه صرفاً زماني واجد شرااط خوادد بود که بتوان از آن براي پوشش راعک. خوادد بود

لذا نع ت سارمااه  اصاله بياانگر    . ده کرداستفا  (xiv)09و  (xiii)09بازار وفق شرااط مندرا در بندداي 

چاه باناک   چناان . داي ا،ت اري  ،ملياتي و بازار وجاود دارد اي خوادد بود که براي پوشش راعکسرمااه

داي بازار را پوشاش  است که در  ال  اضر راعک (xiii)09داراي سرمااه تاه سه در  دود مقرر در بند 

استفاده نشده دمراه با نع ت  يه سه ولاط تاه واجد شراا،نوان سرماتواند مقدار مازاد را  به  ددد مي نمي

 . استاندارد گزار  کند

 

 روش اندازه گيري استاندارد-ريسک بازار

 

 ريسک نرخ بهره -5

 . ذا شد. 119

709(i) . در  تيااا اتخااذ وضاع    يگيري راعک نگهدار چهارچوب استاندارد براي اندازهدر اان بخش

ابزاردااي مشامول   . شودح مياو ساار ابزارداي مرت ط با نر  بهره در دفتر تجاري  تشر ياوراق بدد

ل ساهام  يچهارچوب مزبور شامل تمامي اوراق بددي با نر  بهره ثابت و شناور و ابزارداي مشابه از ق 
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ا سهام ترتي ات ناظر بر اوراق قرضه قابل ت دال اعني اوراق بددي ا ٣1٣. باشدممتاز غيرقابل ت دال مي

ممتاز که به قيمت معين قابل ت دال به سهام ،ادي دعتند اگر مانند اوراق بددي  خراد و فرو  شوند 

م نااي  . مثل اوراق بددي خوادند بود و اگر مانند سهام خراد و فرو  شوند مثل ساهام خوادناد باود   

 .ان خوادد شديب زار (xviii)1٨١تا  (ix)1٨١تعيين ترتي ات ناظر بر محصوتت مشتقه در بندداي 

119(ii) . شاده جداگاناه  تشاراح     اي محاس ه در قالب دو نوع پوشش سرمااه يالزام  سرمااه داقل

که وضعيت خراد باشد ااا   ا،م از اان -در اوراق « راعک خاص»که اکي از آنها نع ت به  شده است

که در ( «ام بازارراعک ،»موسوم به )و داگري نع ت به راعک نر  بهره در پرتفو  -وضعيت فرو 

توان تهاتر نماود  ا،ماال    آن وضعيت داي خراد و فرو  در ارت اط با اوراق اا ابزارداي مختلف را مي

 . شود مي

 

i) ايسک خاص 

119 (iii) .رات معکوس قيمات  ييمنظور  فاظت در برابر تغ اي براي راعک خاص  به پوشش سرمااه

در انادازه گياري ااان    . اک اوراق خاص متعلق به ،وامل مرت ط با اک ناشر  در نظر گرفته شده است

دااي   از جمله وضاعيت ) ک انتشار خاصاداي منط ق مرت ط با  راعک انجام تهاتر محدود به وضعيت

هااتري باين اوراق    تي اگر ناشر اکعان باشاد دايچ گوناه ت   . خوادد بود( مربوط به ابزارداي مشتقه

فراخاوان و غياره متفااوت     يداا ي گادا  نقدانگي  ومختلف مجاز نخوادد بود  زارا از نظر نر  کوپن

 .دا ممکن است در کوتاه مدت واگرا باشنددعتند؛ به اان معنا که قيمت

 اي راعک خاص براي راعک ناشر    پوشش سرمااه

 

 :به شرح زار خوادد بود« ساار»و « تيدول»اي جداد براي گروه  داي سرمااه پوشش. 1٨1

 

                                                 
. و محصوالت مشتقه رهنی به دلیل ریسک پرداخت قبل از موعد، واجد ویژگی های منحصر بفرد هستندشده  اوراق رهنی معامله.  1 6

ناظران ملی در مورد آنها عمل بنابراین، در حال حاضر هیچ ترتیبات یکسانی در مورد این اوراق اعمال نخواهد شد و بر اساس تشخیص 
ای رفتار می شود که گویی همچنان در تملک وام  در مورد اوراقی که مشمول موافقنامه بازخریدی یا وام دهی است به گونه. خواهد شد

 .       ماند یعنی به مانند سایر وضعیت های اوراق با آنها رفتار خواهد شددهنده اوراق باقی می
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 ها گروه
اعتباري تعيين شده توسط مؤسسات   ارزيابي رتبه

 رتبه بندي مستقل
 اي ريسک خاص پوشش سرمايه

 -AAتا   AAA دولتي

A+  تاBBB- 

 

 

 

 

 
BB+  تاB- 

 -Bپااين تر از 

 فاقد رت ه
 

٪ 1 
مانده يمدت زمان باق) 121٣ ٪

مااه ااا    1 ايتا سررسايد نهاا  

 (کمتر
ماناده تاا   يمدت زمان باق)٨ ٪

ماه و  1سررسيد نهااي بيش از 

 (ماه  10تا 
مانده تا يمدت زمان باق) ٨21٪

 10سررساايد نهااااي باايش از 

 (ماه
٪١ 
٪٨1 
٪١ 

ماناده  يمدت زمان باق) 121٣٪   واجد شرااط

مااه ااا    1 ايتا سررسايد نهاا  

 (کمتر
ماناده تاا   يمدت زمان باق)٨ ٪

ماه و  1نهااي بيش از سررسيد 

 (ماه  10تا 
مانده تاا  يمدت زمان باق)٨21٪

 10سررساايد نهااااي باايش از 

 (ماه
مشابه پوشش راعاک ا،ت ااري تحات     ساار

رواکرد استاندارد مندرا در اان سند  به 

 :،نوان مثال
 BB+    تاBB-  -------  ٪١                    

 ٨1 ٪  ------ -BBپااين تر از 
 ١ ٪  -----------فاقد رت ه 

 

 



 5931هايمديريتکلمقررات،مجوزهايبانکيومبارزهباپولشوييسالبخشنامه

 

193 

1٨1(i) . از جمله اوراق قرضاه  اساناد خزاناه و سااار      ٣11شامل تمامي اشکال اوراق دولتي« دولتي»گروه

ابزارداي کوتاه مدت خوادد بود  ليکن  اان  ق براي مقامات ملي محفوظ است که وزن راعاک خاصاي را   

وا ه اوراق منتشره به ارز غير از پاول ملاي   خارجي  بهداي نع ت به اک اوراق منتشره توسط برخي دولت

 . دولت ناشر  ا،مال نمااد

در مواردي که اوراق دولتي به پول ملي بوده و به دمان ارز نيز تأمين وجه شود بنا به صاال داد ملاي   . 1٨٨

 .امکان ا،مال پوشش راعک خاص کمتر وجود دارد

1٨٨(i) . اي  داي توساعه شامل اوراق منتشره توسط م سعات بخش ،مومي و بانک "واجد شرااط"گروه

 :باشد،الوه اوراق مشروح زار ميچندجان ه به

 بنادي  بندي شده توساط  اداقل دو م سعاه رت اه    رت ه ٣11گذارياوراق داراي رت ه سرمااه

 ا،ت اري تعيين شده از سوي مقامات ملي؛ اا

 باوده و رت اه    يتوسط اک م سعاه رت اه بناد    يمگذاري ا،الکه داراي رت ه سرمااه ياوراق

-تر از رت ه سارمااه د مقامات ملي پااينايگر مورد تاابندي ددر م سعه رت ه ياز سو يا،الم

 ؛ اا(ينظارت يابامنوط به ارز)گذاري ن اشد 

 شود از کيفيتي قابل قياس منوط به تأايد مقام نظارتي  اوراقي که فاقد رت ه بوده اما فرض مي

گذاري بانک گزار  ددنده برخوردار بوده و ناشار آن  داراي اوراق پذارفتاه   وراق سرمااهبا ا

 .باشد يشده در اک بورس رسم

ط به وا ه در ارت اط با آخران معياردا در اواجد شرا ياان معياردا يريدر مقام نظارتي مع ل پااش بکارگ

دمچناين   . ددنده محول شده اسات ماي باشاد   داي گزار  که دسته بندي اوليه ضرورتاً به بانک يموارد

دا در کشوردااي کاه  ت برخوردار خوادند بود که اوراق بددي منتشره توسط بانکين صال امقامات ملي از ا

ح ان درک صار اا قرار ددند  منوط باه اانکاه ا  « واجد شرااط»اان چهارچوب را اجرا مي نمااند را در گروه 

استانداردداي سرمااه مقارر در ااان چهاارچوب توساط باناک       وجود داشته باشد در صورت ،دم ر،اات 

به دمين ترتيب  مقامات ملي . نمااندفوري اتخاذ مي يمقامات نظارتي در چنين کشوردااي اقدامات اصال 

                                                 
 وزن ريسک اثتباري صفر مندرج در اين سندمنوط به برخورداري از اي هاي محلي و منطقهي، شامل دولتحسب صالحديد مل.  316

  .باشدمي

  .توسط استاندارد اند پورز يا باالتر BBBيا باالتر توسط موديز و  Baaهاي به ثنوان مثال، رتبه.  315
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را در  اکعان دعاتند  ي که تابع قوا،دم سعاتت برخوردارند که اوراق بددي منتشره توسط ين صال ااز ا

 . ر ددندقرا "طاواجد شرا"گروه

1٨٨(ii) .معاادل رت اه    يارت اه  يکه دارا ياوراق منتشره توسط م سعات ،"طاواجد شرا"،الوه  گروه به

-ين سند ما اعه با موارد مندرا در ااقابل مقا يو مقررات ي ات نظارتيدعتند و مشمول ترت يگذارهاسرما

 .    رديگيباشند را در بر م

 

 فاقد رتبهقواعد ريسک خاص براي اوراق بدهي 

شود که  در مواردي که  عب تأايد مقام نظارتي  فاقد رت ه باشند اما فرض ميفاقد رت ه  يبدداوراق . 1٨1

گذاري بانک گزار  ددنده بوده و ناشر داراي اوراق پذارفته شده در از کيفيتي قابل قياس با اوراق سرمااه

اساتفاده   يبانک دا ين امر برااا. ر گيردقرا« واجد شرااط»ممکن است در گروه باشد   ياک بورس رسم

پرتفاو   يبارا  IRBکرد اکه از رو ايدر خصوص بانک دا. ر خوادد بودييکرد استاندارد بدون تغاکننده از رو

رند  مشروط به اانکاه ماوارد زاار    يط قرار گاتواند در گروه واجد شرا يکنند اوراق فاقد رت ه مياستفاده م

 :ر،اات شوند

  بنادي داخلاي باناک    گذاري تحت نظام رت اه رت ه سرمااه ٣1١داراي رت ه معادلاوراق مربوط

را مورد تأاياد قارار     IRBگزار  ددنده باشد که مقام نظارتي انط اق آن با الزامات رواکرد 

 داده است؛ و

 باشد يناشر داراي اوراق پذارفته شده در اک بورس رسم. 

 قواعد ريسک خاص براي ناشران فاقد شرايط

1٨1(i) .منتشره توسط اک ناشر فاقد شرااط  پوشش راعک خاص اکعاان باا پوشاش    ابزارداي  يبرا

گذاري تحت رواکرد استاندارد باراي راعاک ا،ت ااري    عک قرض گيرندگان شرکتي فاقد رت ه سرمااهار

  . ط ق اان چهارچوب در نظر گرفته خوادد شد

                                                 
يکسواله حاصوله از    PD از يکسواله برابور بوا يوا کووچکتر     ( PD)نکول منظور از رتبه معادل اين است که اوراق بدهي داراي احتمال .  318

 . باشدميتعيين شده توسط موسسه رتبه بندي واجد شرايط  -يکساله اوراق داراي رتبه سرمايه گذاري يا باالتر PDميانگين بلند مدت 
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1٨1(ii)     ليکن  از آنجا که اان امر ممکن است س ب شود در برخي موارد  راعک خااص باراي ابزاردااي

اي کمتر بر آورد شود   ميزان قابل مال ظه بددي داراي بازددي بات نع ت به اوراق بددي دولتي  به

 :داي زار برخوردار خوادد بوددر ناظر ملي از صال يت

  اا/ر مورد اان گونه ابزاردا؛ وا،مال پوشش باتتر براي راعک خاص د 

 منظور تعيين  دود راعاک  بددي  به ير ابزارداا،دم اجازه تهاتر بين اان گونه ابزاردا و سا

 .،ام بازار

عک ناشي از اوراق بهادارسازي که مشمول ترتي ات کعر از سرمااه ط ق ادر اان رابطه  منابع در معرض ر

داااي از سارمااه کاه اولاين     نظير بخش)سند است چهارچوب اوراق بهادارسازي مندرا در اان 

فاقد  يا،ت ارخطوط که  يمانند منابع در معرض راعک اوراق بهادارسازبه( کنندزاان را جذب مي

منادرا   يه ااد کمتر از پوشش سرماااي آن ن ااا ا،ت ارات اسنادي دعتند  پوشش سرمااه رت ه

 . در چهارچوب اوراق بهادارسازي باشد

 

    هاي پوشش داده شده توسط ابزارهاي مشتقه اعتبارياي ريسک خاص براي وضعيتهاي سرمايه پوشش

دمواره در جهت مخالف و تاا  اد    (نظير وضعيت داي خراد و فرو ) در مواردي که ارز  دو طرا .1٨٣

 :ادق خوادد بوداان امر در موارد زار ص. ر کند  بخشودگي کامل لحاظ خوادد شدييزاادي به دمان ميزان تغ

 کعان باشد؛ اا ادو طرا  در بردارنده ابزارداي کامال ( الف)

پوشاش داده شاود و انط ااق    ( اا بالعکس)توسط قرارداد معاوضه نر  بازده کل  يوضعيت خراد نقد( ب)

 ٣19.وجود داشته باشد( اعني وضعيت نقدي)دقيق بين تعهدات مرجع و منابع در معرض راعک پااه 

-ا فرو  ا،مال نمياد ااي براي راعک خاص در در دو وضعيت خرموارد  ديچ الزام سرمااهدر اان گونه 

 .شود

ر ييتغ -اما نه به اک ميزان -دمواره به جهت مخالف( اعني خراد و فرو )زماني که ارز  دو طرا . 1٨0

وضاعيت خرااد   کناد کاه    اان امر در مواردي مصداق پيدا مي. درصدي مورد تأايد خوادد بود ١1کند تهاتر 

ااا  ) ا،ت ااري  اوراق مشتقه مارت ط باا قرارداددااي   نقدي توسط اک قرارداد معاوضه نکول ا،ت اري اا اک 

                                                 
 .باشدمتفاوت پايه سررسيد منابع در معر  ريسک با تواند  مي معاوضهسررسيد معامله .  319
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شود و از لحاظ تعهد مرجع  سررسيد تعهد مرجع و اوراق مشتقه ا،ت اري و ناوع   پوشش داده مي( بالعکس

داي کليدي قرارداد مشتقه  وه  وا گي،ال به. ارز منابع در معرض راعک پااه  تطابق دقيق وجود داشته باشد

ن ااد س ب تغيير قيمت اوراق مشتقه ( داي تعواهبه ،نوان مثال  تعاراف رخداد ا،ت اري و سازکار)ا،ت اري 

-باه . اي انحراا پيدا کناد  ميزان قابل مال ظهمت وضعيت نقدي بهينحوي که از تغييرات ق ا،ت اري شود به

گار  ذخااار بازپرداخات محادود نظيار      اباه ، اارت د  )کناد   منتقال ماي  ميزاني که اک معامله  راعک را 

درصدي راعک خاص نع ت به طارا   ١1  تهاتر (لحاظ شود داي با ادميت داي ثابت و آستانه بازپرداخت

اي راعاک خااص    که الزاماات سارمااه   ياي باتتر  ا،مال خوادد شد  در  ال معامله واجد پوشش سرمااه

 . براي طرا داگر صفر خوادد بود

معماوتً در  ( خرااد و فارو   )در مواردي مورد تأايد خوادد بود که ارز  دو طرا  ايجز يبخشودگ. 1٨٣

 :کند اان امر در موارد زار مصداق پيدا مي. جهت مخالف  رکت کند

(a ) 1٨٣وضعيتي که مشمول بند (b )تعهد مرجع و منابع در معرض راعاک پاااه  ،ادم     باشد ليکن  بين

 .  باشد( g) ٨9٨ن وجود  وضعيت مورد نظر واجد شرااط مندرا در بند ابا ا. تطابق دارااي وجود داشته باشد

 (b ) 1٨٣وضعيتي که مشمول بند (a ) بين پوشش  ٣٨1ياا سررسيد ياست؛ ليکن  ،دم تطابق ارز 1٨0اا

 . ردا،ت اري و دارااي پااه وجود دا

(c ) است؛ ليکن  بين وضعيت نقدي و اوراق مشاتقه ا،ت ااري  ،ادم تطاابق      1٨0وضعيتي که مشمول بند

در معاتندات اوراق مشاتقه   ( لاا قابال تحو )ن وجود  دارااي پااه در زمره تعهدات ابا ا. دارااي وجود دارد

 .لحاظ شده باشد يا،ت ار

بجااي اضاافه کاردن    .   قوا،د زار ا،مال مي شود1٨٣تا  1٨٣در در اک از موارد مندرا در بندداي . 1٨1

    صارفاً سارمااه  (اعني پوشش ا،ت اري و دارااي پاااه )سرمااه الزامي راعک خاص براي دو طرا معامله 

 .الزامي باتتر  ا،مال خوادد شد

اي راعاک خااص    باشند  پوشش سرمااه نمي 1٨٣تا  1٨٣در ارت اط با مواردي که مشمول بندداي . 1٨1

 .ي در دو طرا وضعيت  ارزاابي خوادد شدبرا

اولين نکول و دومين نکول بانک در دفتر تجاري  مفاديم پااه که  يبرا يپوشش يدر ارت اط با ابزاردا. 1٨١

ن گونه ابزاردا قرار اخراد ا  که در وضعيت يداا بانک. اند نيز ا،مال خوادد شد براي دفتر بانکي تدوان شده

                                                 
 .ارز لحاظ شود نرخدهي معمول ريسک  گزارش در بايد يثدم تطابق ارز.  301
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اي رفتار خوادد شاد کاه گاواي     گونه  به(خراداران س د اوراق مرت ط با قرارداد ا،ت ار،نوان مثال  به)دارند 

بنادي   پوششي راعک خاص اا اساتفاده از رت اه    فروشندگان پوشش بوده و ملزم به اضافه کردن سرمااه

اران شود که گاواي خرااد   اي رفتار مي با ناشران اان گونه اوراق به گونه. دعتند( در صورت وجود)معتقل 

-نايداي پااه اعني دارااي پااه واجد پا پوشش بوده و لذا مجاز به تهاتر راعک خاص بابت اکي از دارااي

 .تران پوشش راعک خاص  دعتند

ii) ايسک عام بازاا 

1٨١(i) .اي بابت راعک ،ام بازار به منظور پوشش راعاک زااان ناشاي از تغييارات در      الزامات سرمااه

گياري راعاک اعناي رو      انتخااب باين دو رو  اصالي انادازه    . شده اسات ن ييداي بهره بازار تع نر 

اي  مجماوع چهاار    دا  پوشش سرمااهن رو ادر در اک از ا. مجاز است« دار »و رو  « سررسيدي»

 :باشد جزء زار مي

 خالص وضعيت خراد اا فرو  در دفتر تجاري؛ 

 ؛(يتهاتر ،مود)داي منط ق در در دامنه زماني  بخش کوچکي از وضعيت 

 ؛(افقي تهاتر)متفاوت زماني  ين دامنه دايداي منط ق در ب بخش بزرگتر وضعيت 

 مارت ط باا اوراق اختياار معاملاه  در ماوارد       يداا  اي براي وضعيت خالص پوشش سرمااه

 (.(Lxix)1٨١تا  (Lxvi)1٨١رجوع شود به بندداي ) مناسب 

1٨١(ii)  .جداگانه بااد براي در ارز استفاده شود و براي در ارز به صورت جداگاناه   يداي سررسيد نردبان

داي مخالف  باااد جماع    اي محاس ه گردد و سپس  مقادار  اصله بدون تهاتر بين وضعيت پوشش سرمااه

داي سررسيدي جداگاناه باراي    باشد نردبان در مورد ارزدااي که کعب و کار مربوط  قابل توجه نمي. شوند

تواند اک نردبان سررسيدي انفرداي ااجااد کارده و در درون دار     آن  بانک مي يجابه. تزم نيعتدر ارز 

لايکن  دار ااک از ااان گوناه      . دامنه زماني مناسب  خالص وضعيت خراد اا فرو  براي در ارز قرار ددد

ع شاوند تاا   دا  در درون در دامنه زماني جم داي خالص بااد صرا نظر از خراد اا فرو  بودن آن وضعيت

 .وضعيت ناخالص مشخص شود

1٨١(iii) .يدر رو  سررسيد ( ٨1١در مورد رو  دار  رجوع کنيد به(vii) ) دااي خرااد ااا     وضاعيت

فرو  در اوراق بددي و ساار منابع در معرض راعک نر  بهره از جمله ابزارداي مشتقه  در ااک نردباان   

قارار  ( داراي کوپن پااينمنه زماني در مورد ابزارداي اا پانزده دا) متشکل از سيزده دامنه زماني يسررسيد
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ابزارداي با نر  بهره ثابت بااد مطابق با مدت زمان باقيمانده تا سررسيد و ابزارداي با نر  . شوند داده مي

. تخصايص داده شاوند   يمات بعاد  يد قاا بهره شناور بااد مطابق با مدت زمان باقيماناده تاا تااراخ تجد   

اما ناه اوراق متفااوت ااک    )کعان ام لغ اکعان در خصوص اوراق منتشره  يدارا که يداي مخالف وضعيت

آتاي   يو قراردادداا  يآت يآتي  قرادادا يمان دايمعاوضه  پ يا،م از واقعي و اسمي و نيز قرارداددا(  ناشر

 زار دعاتند را  (xiv)1٨١و  (xiii)1٨١نر  بهره داراي تطابق سررسيد که واجد شروط مندرا در بندداي 

 .توان از چهارچوب سررسيد نر  بهره  ذا کرد مي

1٨١(iv)  .دا در در دامنه زماني توسط ،امل طرا ي شده براي  اولين گام در محاس ه  تعيين وزن وضعيت

اوزان دار  . دا نع ت به تغييرات مفروض نر  بهره ماي باشاد   مت اان گونه وضعيتيانعکاس  عاسيت ق

که تحت ،ناوان  )اوراق قرضه بدون کوپن و اوراق قرضه تنزالي . استدامنه زماني در جدول زار درا شده 

زماني مندرا در ساتون دوم   يبااد مطابق با دامنه دا( درصد تعراف شده اند ٣اوراق داراي کوپن کمتر از 

 .رنديجدول زار قرار گ

 و اوزان يزمان دامنه: يروش سررسيد

 تغييرات مفروض در بازده وزن ريسک  از دردد 9کوپن کمتر  دردد يا بيشتر 9کوپن 

 5 ٪2022 ماه يا کمتر 5 ماه يا کمتر 5

 5 ٪2002 ماه 9تا  5 ماه 9تا  5

 5 ٪2042 ماه 1تا  9 ماه  1تا  9

 5 ٪2072 ماه  50تا  1 ماه 50تا  1

 ٪2032 ٪5001 سال 503تا  5 سال  0تا  5

 ٪2012 ٪5071 سال 001تا  503 سال  9تا  0

 ٪2071 ٪0001 سال  901تا  001 سال  4تا  9

 ٪2071 ٪0071 سال 409تا  901 سال  1تا  4

 ٪2072 ٪9001 سال 107تا  409 سال  7تا  1

 ٪2011 ٪9071 سال 709تا  107 سال  52تا  7

 ٪2012 ٪4012 سال 309تا  709 سال  51تا  52

 ٪2012 ٪1001 سال 5201تا  309 سال 02تا  51

 ٪2012 ٪1 سال 50تا  5201 سال  02بيش از 

 ٪2012 ٪ 1 سال 02تا  50 

 ٪2012 ٪ 50012 سال  02بيش از  
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1٨١(V) .  گام بعدي در محاس ه  تهاتر وضعيت داي خراد و فرو  موزون در در دامنه زماني و در نتيجاه

دامنه شامل ابزاردااي مختلاف و   اما از آنجا که در . باشد در اک وضعيت خراد اا فرو  براي در دامنه مي

درصدي براي انعکاس راعک م ناا و راعاک شاکاا     ٨1اي  سررسيدداي متفاوت است  پوشش سرمااه

. ا،ماال خواداد شاد    -تر باشددر کدام کوچک-ا فرو  مشمول تهاتر اداي خراد  در وضعيت يديسررس

ميليون دتر باشاد و مجماوع    ٨11داي خراد موزون در اک دامنه زماني  چه مجموع وضعيت بنابراان  چنان

 ٨1ميليون دتر باشد  نتيجه تهاتر ،مودي براي دامنه زمااني ماورد نظار     91وضعيت داي فرو  موزون 

 .خوادد بود( ميليون دتر 9اعني )ميليون دتر  91درصد از 

1٨١(vi) .دااي خاالص خرااد و      داي ماوزون وضاعيت   نتيجه محاس ات فوق  کادش دو مجمو،ه وضعيت

اي  و تهاتر ،مودي مي باشد که ديچ نشانه( ميليون دتر خراد در مثال فوق ٨1)رو  در در دامنه زماني  ف

مر لاه اول تهااتر باين    : دا مجاز خوادند بود دو مر له تهاتر افقي را ا،مال کنناد  ن وجود  بانکابا ا. ندارد

تا چهار ساال و چهاار ساال و    صفر تا اک سال  اک ) يداي خالص در در اک از سه محدوده زمان وضعيت

ن تهاتر  دمان اا. متفاوت اادشده يو متعاق اً تهاتر بين وضعيت داي خالص در سه محدوده زمان ٣٨٨(بيشتر

 يت داا ياز وضاع  ين شده به ،نوان نع تير نشان داده شد  مشمول مقياس تهاتر ت  اگونه که در جدول ز

مي تواند تهاتر شود مناوط   يدر سه محدوده زمان داي موزون خراد و فرو  در وضعيت. منط ق خوادد بود

وضاعيت  . دداد به اانکه بخش منط ق ،امل تهاتر که بخشي از سرمااه پوششي است را به خود اختصاص 

ن مجمو،اه ،وامال تهااتر   باا     يتواناد مناوط باه ا،ماال دوما      ماي  يخالص باقيمانده در در محدوده زمان

 . تهاتر شود ينزما يداي مخالف در ساار محدوده دا وضعيت
 

 افقي تهاتر

 يزمان يها محدوده در زماني دامنه 312يمحدوده زمان
 يزمان هاي محدودهبين 

 مجاور

 يزمان هاي محدوده  بين

 3و  1

 ٨ يمحدوده زمان

 ماه ٨تا  1

 ماه ٣تا  ٨

 ماه  1تا  ٣

 ماه ٨1تا  1

01٪ 
 
 
01٪ 

٨11٪ 

                                                 
 .سال و بيشتر 3.6سال و  3.6تا  0سال،  0صفر تا : درصد ثبارتند از 3ها براي کوپن ها کمتر  محدوده.  300
  .و بيشتر سال 3.6سال و  3.6تا  0سال،  0صفر تا : درصد ثبارتند از 3ها براي کوپن ها کمتر  محدوده.  302
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 1 يمحدوده زمان

 سال  1تا  ٨

 سال  ٣تا  1

 سال 0تا  ٣

 سال ٣تا  0

٣1٪ 

 ٣ يمحدوده زمان

 سال 1تا  ٣

 سال  ٨1تا  1

 سال  ٨٣تا  ٨1

 سال 11تا  ٨٣

 سال 11بيش از 

٣1٪ 

 

 

1٨١(vii) . توانند با تأايد ناظر  داي داراي توانمندي تزم  مي ن  بانکاگزاک جاابه ،نوان  در رو  دار

محاس ه  عاسيت قيمت در وضعيت بصورت جداگانه گيري راعک ،ام بازار با  تر اندازه خود از رو  دقيق

مگر آنکه با )بانک دا بااد رو  مورد نظر را انتخاب و به صورت معتمر از آن استفاده کنند . استفاده نمااند

مورد اساتفاده   يدا و مشمول پااش نظارتي سيعتم( تأايد مقام ملي تغييري در آن رو  ااجاد شده باشد

 :باشد ن رو  به شرح زار ميانحوه ،مل ا. خوادند بود

  درصد با توجه باه سررسايد    ٨و  121ابتدا  عاسيت قيمت در ابزار به تغيير نر  بهره در دامنه

 ؛(رجوع کنيد به جدول زار) ابزار محاس ه مي شود

 ر  محور با پانزده دامنه زماني مندرا در جدول زار امقادار  اصله  عاسيت  در اک نردبان د

 شود؛ مي يگذاريجا

 داي خراد و فارو    م نا  نع ت به وضعيت،مودي طرا ي شده براي پوشش راعک  تهاتر ٪٣

 ؛در در دامنه زماني ا،مال شود

 مطابق با مجمو،ه تهاترداي مندرا  يبه منظور تهاتر افق يخالص در در دامنه زمان يت دايوضع

 . منتقل شود (vi)718ر پاراگراا ادر جدول ز
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 در بازده ضمفرو تغييراتهاي زماني و ه دامن: روش ديرش

 تغيير مفروض در بازده تغيير مفروض در بازده

 3 يمحدوده زمان 1 يمحدوده زمان

 ٪5..1 سال 4.3تا  3.6 1 ماه يا کمتر 1

 ٪1..1 سال ..5تا  4.3 1 ماه 3تا  1

 ٪1.65 سال 3..تا  ..5 1 ماه 6تا  3

 ٪1.61 سال 2.3تا  3.. 1 ماه 12تا  6

 ٪1.61 سال 11.6تا  2.3  

 ٪1.61 سال 12تا  11.6  

 ٪1.61 سال 21تا  12  

 ٪1.61 سال 21بيش از   

   2 يمحدوده زمان

   1.2 سال 1.2تا  1

   1.8 سال  2.8تا  1.2

   5..1 سال 3.6تا  2.8

 

  1٨١ (viii) . ارزداي تهاتر نشده  مورددر( 1٨١رجوع شود به بند(ii)  فوق)در دار  داي ناخاالص     وضعيت

اگر  با استفاده از رو  سررسايدي گازار  شاوند  مشامول اوزان راعاک ماذکور در بناد         يدامنه زمان

1٨١(iv)  خوادند بود و اگر با استفاده از رو  دار  گزار  شوند مشمول تغيير مفروض بازده مندرا در

 .خوادند بود  بدون ديچ گونه تهاتر بيشتر (vii)1٨١بند 

iii)  (iii) ابزااها  مشتقه نرخ بهره 

1٨١(ix) .     نظام اندازه گيري بااد شامل تمامي ابزارداي نر  بهره و ابزارداي زاار خاط ترازناماه در دفتار

 دااي آتاي نار  بهاره    قراردادنظيار  )ددناد   تجاري که نع ت به تغييرات نر  داي بهره واکنش نشان مي

(FRAs) معاوضه اي نار  بهاره و ارز و    يقرارداددااق قرضه  رآتي او داددايارآتي  قر يمان دايپ  ساار



 5931هايمديريتکلمقررات،مجوزهايبانکيومبارزهباپولشوييسالبخشنامه

 

102 

 باه نحاو  و در مورد قراردادداي اختيار معامله مي توان به رو  داي مختلف . باشد( داي آتي ارزي وضعيت

نااظر بار ابزاردااي     خالصاه اي از قوا،اد  . نمود ،مل  زار (LXix)1٨١تا  (LVi)1٨١در بندداي مندرا 

 .  زار بيان شده است (Xvii)1٨١در بند   نرح بهرهمشتقه 

 ها  محاسبه وضعيت

1٨١(x) .ت دال شده و مشامول تغييارات   مرت طداي پااه  دااي در دارااي ابزارداي مشتقه بااد به وضعيت  

س ه فرمول اساتاندارد  به منظور محا. ،ام و خاص راعک بازار به نحوي که در بات توضيح داده شد  باشند

  مقادار گزار  شده بااد م ين ارز  م لغ اصل دارااي پااه ااا ارز  اسامي داراااي    ح شده در باتاتشر

    .فوق باشد 11٨تا  191کارانه مندرا در بندداي  گذاري محافظه رادنماي ارز   اصل ازپااه 
 

 آتي نرخ بهره  قراردادهاي آتي از جمله  قراردادها و پيمان

1٨١(xi) .داي خراد و فرو  اوراق دولتي رفتار ماي شاود   گونه ابزاردا به صورت ترکي ي از وضعيت با اان .

 عاب   -سررسيد اک قرارداد آتي اا اک قرارداد آتي نر  بهره تا زمان تحوال اا اجراي قرارداد به ،الوه 

در  نار  بهاره   آتي سه مادهن مايپبه ،نوان مثال  وضعيت خراد در . طول ،مر ابزار پااه خوادد بود -مورد

 ٣بااد به ،نوان اک وضعيت خراد در اک اوراق دولتاي باا سررسايد    ( ااجاد شده در ماه آورال)ماه ژوئن 

 .د دو ماده گزار  شوديبا سررس يت فرو  در اوراق بهادار دولتيو به ،نوان وضع ماده

اجراي قرارداد تحوال شاود باناک از ااان    در مواردي که ممکن است طيفي از ابزارداي قابل تحوال  براي 

شود را انتخاب نمااد  که اوراق قابل تحوال که وارد نردبان سررسيدي اا دار  مي است انعطاا برخوردار

در رابطه با اک پيماان آتاي بار    . را در نظر بگيردل ار گونه ،امل ت دال تعراف شده در رو  ت داما بااد د

پااه لحااظ   بهادار اوراق ينو،ارز  بازار پرتفوي بر اساس يت دا شرکتي  وضع قرضه روي شاخص اوراق

 . خوادد شد
 

 رادادهاي معاوضهق

1٨١(xii). در اوراق بهادار دولتي باا   يداي خراد و فرو  نو، وضعيتدمانند   در مورد قراردادداي معاوضه

ن بانک آنر  بهره که بموجب   به ،نوان مثال  با اک قرارداد معاوضه. ،مل خوادد شد مربوطسررسيدداي 

 نمااد به مانند اک وضعيت خراد در اک ابازار نار    نر  بهره شناور دراافت و نر  بهره ثابت پرداخت مي

                                                 
 . باید از مقادیر اسمی مؤثر استفاده کنند ها آنها با مقادیر اسمی مؤثرشان متفاوت است، بانک اعالمیدر مورد ابزارهایی که مقادیر اسمی .  6 6
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نار    نر  ثابت و اک وضعيت فرو  در ابازار  پرداخت تا دوره بعدي بهره شناور با سررسيد معادل زمان

در مورد قراردادداي . دل دوره باقيمانده تا پااان قرارداد معاوضه رفتار خوادد شدابا سررسيد مع ثابتبهره 

پرداخت  مرجع نظير شاخص سهام  نر  بهره ثابت اا شناور يمت دايقمعاوضه که در برابر برخي داگر از 

مجدد مناسب منط اق شاود و    يگذار متيق يديک دسته سررساد با ا،امل نر  بهره باکند  اا دراافت مي

 .جزء سهام قرارداد در چهارچوب سازکار سهام لحاظ شود

در نردبان داي سررسيدي مربوط باراي ارزدااي   ک يبه تفکارزي متقابل بااد   دو طرا قراردادداي معاوضه

 .  مورد نظر گزار  شوند

 بزارهاي مشتقه در روش استاندارد ااي براي  محاسبه پوشش سرمايه 

 هاي منطبق  وضعيت تهاتر مجاز

1٨١(xiii) .داي خراد  وضعيت( دم براي راعک خاص بازار و دم براي راعک ،ام بازار) دنتوان دا مي بانک

  کوپن  ارز و سررسيد کامالً اکعان را از  در ابزارداي مشابه داراي ناشر( دم واقعي و دم اسمي)و فرو  

اک وضاعيت منط اق در قارارداد آتاي ااا پيماان آتاي و        . دچهارچوب سررسيدي نر  بهره معتثني نماان

وقتاي  . و لذا از محاس ات معاتثني کارد   ٣٨0توان به طور کامل تهاتر نمود داي پااه مربوط را نيز مي دارااي

قرارداد آتي اا پيمان آتي مشتمل بر طيفي از ابزارداي قابل تحوال باشد  تهاتر وضعيت دا در قرارداد آتاي  

 يدارااي پااه آن صرفاً در مواردي مجاز خوادد بود که به سادگي قابل شناسااي بوده و  بارا اا پيمان آتي و 

گادي اوقات قيمت . را در بر داشته باشد ين سودآوراشتريل  باتحو يت فرو  برايوضع يمعامله گر دارا

پيمان آتي بااد در چنين شود و قيمت قرارداد آتي اا  ناميده مي "ارزان تران براي تحوال"اان اوراق بهادار 

ديچ گونه تهاتر بين دو وضعيت در ارزداي مختلف مجاز نخوادد بود؛ باا دو  . د با آن دمتراز شودامواردي با

داي اسامي در ابزاردااي    اا معامالت آتي ارزي بااد به مانند وضعيت  وضعيت در قراردادداي معاوضه  طرا

داي مخالف    وضعيت ،الوه به. (xiv)1٨١  .  ز لحاظ گرددمرت ط رفتار شده و محاس ات مناسب براي در ار

را مي توان در شرااط معين به ،نوان وضعيت داي منط ق تلقي نمود و اجازه  ٣٨٣از ابزاردا کعانا در گروه

                                                 
 .وضعیتی که مبین زمان تا انقضای پیمان آتی است باید گزارش شود, با این وجود   6
همچنین دلتای معادل وضعیت ها ناشی از ترتیبات سقف و کف . این موضوع در بر گیرنده ارزش معادل دلتای اوراق اختیار معامله می باشد 1 6

 .اف تهاتر شودراراگپمی تواند در مقابل یکدیگر طبق قواعد مذکور در این     (LX)مندرج در پاراگراف 
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دا براي برخورداري از چنين شرااطي بااد به دمان ابزاردااي پاااه مرباوط  داراي     وضعيت .تهاتر کامل داد

 افزون بر آن  . ٣٨1ن بوده و به دمان ارز باشندارز  اسمي اکعا

(i) در ابزارداي اسمي اا پااه که به قراردادداي آتي  تهاتر وضعيت دا :در مورد قراردادهاي آتي

د يگر سررسا اکداشوند بااد براي محصوتت اکعان بوده و با فاصله دفت روز از  مربوط مي

  .     شوند

(ii) دااي نار     باراي وضاعيت  ) نر  مرجع : نرخ بهره و قرادادهاي در مورد قراردادهاي معاوضه

 ٨٣/1اعني در دامنه ) بااد اکعان بوده و کوپن آنها بعيار با دم انط اق داشته باشند( شناور

 (    درصد باشد

(iii) ت يا تااراخ بعادي تث    :هاي آت ي  در مورد قراردادهاي معاوضه، قراردادهاي نرخ بهره و پيمان

کوپن ثابت ااا قرارداددااي آتاي  مادت زماان       يداراکننده نر  بهره اا براي وضعيت داي 

  :  باقيمانده تا سررسيد بااد مطابق با  دود زار باشد

 دمان روز  : کمتر از اک ماه 

 در طول دفت روز: بين اک ماه و اک سال 

 در طول سي روز : بيش از اک سال 

1٨١(xv) .رماول دااي جاااگزان باراي     توانناد از ف  ي دفاتر بزرگ قراردادداي معاوضه ماي اداي دار بانک

دا جهت درا در نردبان سررسيدي اا دار  اساتفاده   گونه قراردادداي معاوضه براي محاس ه وضعيت اان

باه  . روز ت دال شود  داي مرت ط با قراردادداي معاوضه به ارز  اک رو  اان است که ابتدا پرداخت. کنند

 يک ،دد خالص برااتنزال شود و  ق قرضه بدون کوپناورابازده  ت بااد با استفاده ازاان منظور در پرداخ

بکاار  ( ا کوپن کام ا)اوراق قرضه بدون کوپن يکه برا ايه داا  با استفاده از رويانات نقداجر يارز  فعل

باازار   يعاک کلا  اد در چهاارچوب ر اا ن ا،داد باامناسب قرار داده شود؛ ا يشود  در دامنه زمان يگرفته م

رو  جااگزان داگر اان است که  عاسيت ارز  خالص کناوني کاه از    .شود يگذارامطرو ه در بات جا

تغيير در بازده مورد استفاده در رو  سررسيدي اا دار  استن اط مي شود محاس ه گردد و سپس مقادار 

. قارار داده شاود   (vii)1٨١اا بند  (iv)1٨١داي زماني مندرا در بند دامنه داي بدست آمده در   عاسيت

                                                 
 .وت می تواند به عنوانوضعیت منطبق تلقی شود مشروط به همان شرایط یکسانهر یک از وضعیت های قرارداد معاوضه متفا   6
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ليکن  اان گونه ترتي اات  . ددند  استفاده کرد دا که نتااج مشابه بدست مي توان از ساار رو دمچنين مي 

 :در موارد زار مجاز خوادند بود صرفاًجااگزان 

 نان  اصل کند؛يعتم داي مورد استفاده اطميمقام نظارتي کامالً نع ت به صحت س 

 نقادانگي نعا ت باه    شوند به طور کامال  عاسايت جرااان     دااي که محاس ه مي وضعيت

 رات نر  بهره را منعکس کرده و در دامنه داي زماني مناسب قرار داده شوند؛يتغي

 م شده باشندادا به ارز اکعان تقو وضعيت. 

 

 ريسک خاص   

1٨١(xvi) .ارز و  نار   دااي آتاي   قارارداد نر  بهره   يآت قراردادداي معاوضه نر  بهره و ارز  قراردادداي

 يآت يمان دايپاان معافيت نع ت به . مشمول پوشش راعک خاص نخوادند بود  آتي نر  بهره يمانهايپ

اي پااه آن  ليکن  در مورد قراردادداي آتي که دارا. نيز ا،مال مي شود( نظير تا ور)شاخص نر  بهره يرو

 اسااس  برس دي از اوراق بددي مي باشد  پوشش راعک خاص  ددنده اوراق بددي است اا شاخص نشان

 .  فوق ا،مال خوادد شد 1٨١الي  (iii)119در بندداي  مطروح راعک ا،ت اري ناشر

 

 ريسک عام بازار

 

1٨١ (xvii) .داي نقاد ا،ماال    محصوتت مشتقه دمانند وضعيت يدا راعک ،ام بازار در خصوص وضعيت

منط ق در ابزارداي مشابه باه  داي کامالً منط ق و اا تا  دود بعيار زاادي  ن که وضعيتاشود  منوط به امي

مختلف ابزاردا باااد در نردباان    يداگروه. شوند يمعتثن(xiv)1٨١ و  (xiii)1٨١نحو مشروح در بندداي 

 .    دا رفتار شود گفته با آن سررسيدي قرار داده شده و وفق قوا،د پيش

 

.718(xviii)  مشتقه نر  بهره براي مقاصاد  جدول زار بيانگر خالصه اي از ترتي ات نظارتي براي ابزارداي

 . راعک بازار مي باشد
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 خالنه اي از ترتيبات ناظر بر ابزارهاي مشتقه نرخ بهره

317پوشش ريسک خاص ابزار
 پوشش ريسک عام بازار 

 مان آتي قابل معامله در بورسيپ

 اوراق بددي دولتي -
 اوراق بددي شرکتي -

دااي   دااي نار    شاخص -

 (نظير تا ور)بهره 

 
 بلي 
 بلي
 خير

 
 بلي  به ،نوان دو وضعيت
 بلي  به ،نوان دو وضعيت
 بلي  به ،نوان دو وضعيت

 

 قرارداد آتي فرابورس

 اوراق بددي دولتي -
 اوراق بددي شرکتي -

دااي مارت ط باا     شاخص -

 نر  بهره

 
 ٣٨١بلي
 بلي 
 خير

 
 بلي  به ،نوان دو وضعيت
 بلي  به ،نوان دو وضعيت
 بلي  به ،نوان دو وضعيت

 

 بلي  به ،نوان دو وضعيت خير قراردادهاي آتي نرخ بهره 

  قراردادهاي معاوضه

 نرخ ارز يآت يقراردادها

 خير
 ريخ

 تي  به ،نوان دو وضعيبل
ک وضاعيت در دار   ا،نوان  بلي  به

 ارز 
 

 قراردادهاي اختيار معامله
 اوراق بددي دولتي -

 اوراق بددي شرکتي -

دااي مارت ط باا     شاخص -

  بهره  نر 

قراردادداااي آتااي ناار   -

بهااااره  قراردادداااااي 

  معاوضه

 
 بلي
 بلي
 
 خير
 خير
 خير

  
قاارار گاارفتن در زمااره   ( الااف)

 داي پوششي مرت ط وضعيت
 رواکر ساده -
 ل سناراويرواکرد تحل -

بخاش  )داي داخلي  مدل -

B) 

 اي

پوشش راعک ،ام بازار ط ق ( ب

براي گاما و وگاا  )پالس -رو  دلتا

در  اي جداگانه بااد پوشش سرمااه

 (نظر گرفته شود

                                                 
ای جداگانه برای ریسک  به موج  قواعد ریسک اعتباری موجود یک پوشش سرمایه. این پوشش ریسک خاص مربوط به ناشر ابزار است.    6

 .طرف مقابل باقی می ماند
رجوع کنید به . )داشته باشند اعمال  می شود -AAبدهی دولتی که رتبه زیر ای ریسک خاص صرفا  نسبت به اوراق  پوشش سرمایه.    6

 .  ( (i)710و   710بندهای 
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 ريسک سهام -0

1٨١ (xix) .براي پوشش راعک نگهداري وضعيت موجاود و ااا     در اان قعمت استاندارد  داقل سرمااه

داي  اان امر نع ت به وضعيت. شود در دفتر تجاري  تشراح مي( سهام)اخذ وضعيت جداد در ابزار مالکانه 

رقابال  ياما نه مشابه سهام ممتاز غ -بازار مشابه با ابزار مالکانهخراد و فرو  در تمامي ابزاردااي که رفتار 

( شاود يپوشاش داده ما   (xviii)1٨١الي  119که با الزامات راعک نر  بهره مندرا در بندداي ) ت دال 

. تواند بصورت خالص گزار  شودکعان مياداي خراد و فرو  در اوراق  وضعيت. گردد ا،مال مي -دارند

پوشش شامل سهام ،ادي  ا،م از داراي  ق رأي و فاقد  ق رأي  اوراق بهادار قابل ت دال ابزارداي تحت 

ترتي اات  . باشاند  کنند و تعهدات خراد اا فرو  اوراق بهادار مالکانه مي مالکانه ،مل مي يکه مانند ابزاردا

 (xxix)1٨١الاي   (xxii)1٨١سهام و آربيتراژ شاخص در بندداي  يداناظر بر محصوتت مشتقه  شاخص

 .   زار توضيح داده شد

 

i) .) ريسک خاص و عام بازار 

1٨١ (xx) .     به مانند اوراق بددي  استاندارد  داقل سرمااه براي ابزار مالکاناه  تحات دو ،ناوان پوشاش

راعاک  »داي خراد اا فرو  در ابازار مالکاناه و    براي وضعيت« راعک خاص»اي جداگانه اعني؛  سرمااه

،ناوان   راعک خااص باه  . اند طور کلي  ت يين شده داي خراد اا فرو  در بازار به وضعيتبراي « ،ام بازار

( داي خراد و فرو  ابزار مالکانه گر  مجموع تمام وضعيتابه ، ارت د)داي ناخالص ابزار مالکانه وضعيت

 باه ، اارت  )داي فارو   داي خراد و مجموع وضعيت و راعک ،ام به ،نوان تفاوت ميان مجموع وضعيت

وضعيت خرااد ااا فارو  در    . تعراف شده است( مالکانه يگر  وضعيت کلي خالص در اک بازار ابزاردااد

براي در بازار ملي که  يبازار بااد بر اساس در بازار محاس ه شود به ، ارت داگر  بااد محاس ات جداگانه ا

 .ار دارد  انجام شوديمالکانه آن را در اخت يبانک ابزاردا

1٨١ (xxi) .کاه پرتفاوي ماورد نظار      درصد خوادد بود مگر اان ١اي براي راعک خاص   پوشش سرمااه

مقامات ملي . درصدي ا،مال خوادد شد 0متنوع باشد که در اان صورت پوشش  ينقدشونده و به اندازه کاف

ار و درجاه تمرکاز  از ااان اختيا     يراداي متفاوت بازارداي ملي به لحااظ بازارپاذ   با در نظر گرفتن وا گي
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. براي پرتفوداي نقدشاونده و متناوع تعياين نمااناد     ايبرخوردار خوادند بود که به تشخيص خود معياردا

 .درصد خوادد بود ١راعک ،ام بازار 

ii) .)(سهام) مالکانه ياوراق مشتقه مرتبط با ابزارها  

1٨١ (xxii)  . 1٨١به جز قراردادداي اختيار معامله که در بندداي(Lvi)  1٨١تا(LXiX)   به آنها پرداختاه

اقالم زار خط ترازناماه کاه از    يداتيو وضع مالکانه ياوراق مشتقه مرت ط با ابزارداداي  شود  وضعيتيم

-ماان ياان امر پ. لحاظ شود ٣٨9گيري شوند  بااد در سيعتم اندازه متأثر مي مالکانه يابزارداتغييرات قيمت 

.  را در بر مي گيارد  سهام ين شاخص دايمالکانه و دمچنابزار آتي و قرارداداي معاوضه مربوط به در  يدا

اي از ترتي ات ناظر بار اوراق   خالصه. داي پااه مرت ط ت دال شوند داي دارااي اوراق مشتقه بااد به وضعيت

 . زار بيان شده است (XXiX)1٨١مالکانه در بند  يمشتقه مرت ط با ابزاردا

 دا محاس ه وضعيت

1٨١ (xxiii)  .دا در اوراق مشتقه  منظور محاس ه فرمول استاندارد براي راعک خاص و ،ام بازار  وضعيت به

 :داي اسمي ابزار مالکانه ت دال شوند بااد به وضعيت

 داي آتي مربوط به در سهام بااد اصوتً به قيمت جااري باازار گازار      قراردادداي آتي و پيمان

 شوند؛

 بر بازار پرتفوي ساهام   يصورت ارز  م تن سهام بااد به ياقراردادداي آتي مربوط به شاخص د

 گزار  شوند؛ اسميپااه 

 نوان دو وضعيت اسمي در نظر شود؛در مورد قراردادداي معاوضه ابزار مالکانه بااد به،   
 

                                                 
( تعداد ابزارهاي مالکانه دريافتني يوا تحوويلي  )در مواردي که ابزارهاي مالکانه بخشي از يک پيمان آتي، قرارداد آتي يا اختيار معامله .    6

و  (XViii)718 توا   519مي باشند، هر گونه منابع در معر  ريسک نرخ بهره يا ارز از يک طرف قرارداد بايد به ترتيب مندرج در بنود  

718(XXX) 718تا(XLii) گزارش شوند. 
به ثنوان مثال، قرارداد معاوضه ابزار مالکانه که به موجب آن بانک مبلغي را بر اساس تغييرات در ارزش يک ابوزار مالکانوه خواص يوا     .    6

شاخص سهام دريافت مي کند و تفاوت قيمت شاخص را مي پردازد به ثنوان وضعيت خريد در قبلي و وضعيت فوروش در بعودي بوا آن    

در مواردي که يک طرف شامل نرخ بهره ثابت يا شناور دريافتي يا پرداختوي باشود آن منبوع در معور  ريسوک بايود در       .فتار مي شودر

، جايگوذاري  (XViii)718 توا   519دامنه زماني قيمت گذاري مجدد مناسب براي نرخ بهره مرتبط با ابزار به شرح منودرج در بنودهاي   

 . بزار مالکانه پوشش داده شودشاخص سهام طبق ترتيبات ا.شود 
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 دمراه   قراردادداي اختيار معامله ابزار مالکانه و قراردادداي اختيار معامله شاخص سهام بااد اا به

گيري راعک ،ام بازار مشاروح در ااان بخاش وفاق      داي مرت ط لحاظ شوند اا در اندازه دارااي

 .رو  دلتا پالس درا گردند

 هاي سرمايه     محاسبه پوشش

 گيري ريسک خاص و عام بازار  اندازه

1٨١ (xxiv) .تواند به طور  کعان در در بازار مياداي منط ق در در ابزار مالکانه اا شاخص سهام  وضعيت

فرو  خالص مي شود که نع ت به آن پوشش راعاک  کامل تهاتر شود که منجر به اک وضعيت خراد اا 

تواند  به ،نوان مثال  اک قرارداد آتي در اک ابزار مالکانه مفروض مي. خاص اا ،ام بازار ا،مال خوادد شد

 .ر مالکانه تهاتر شوددر برابر اک وضعيت نقدي مخالف در دمان ابزا

 ريسک مرتبط با شاخص 

 1٨١ (xxv) .داي خاالص   درصدي اضافي براي وضعيت 1اي   ،الوه بر راعک ،ام بازار  پوشش سرمااه

ددا اان . مالکانه ا،مال خوادد شد ياز ابزاردا خراد اا فرو  در اک قرارداد متشکل از پرتفوي متنو،ي

مقاماات نظاارتي ملاي مراقاب     . باشدقرارداد مي يعک اجرانظير را ياي پوشش ،وامل پوشش سرمااه

 يباه خاوب   يداا درصد وزن راعک مذکور  صرفاً نع ت به شاخص 1خوادند بود تا اطمينان  اصل شود 

 .داي بخشي  ا،مال گردد شده و نه براي شاخص يمتنوع ساز
 

  آربيتراژ

1٨١ (xxvi) .1آتي که در زاار توضايح داده شاد      يقراردادداداي آربيتراژ مرت ط با  در ارت اط با راد رد 

وضاعيت مخاالف و    يتواند صرفاً نع ت به اک شااخص دارا  اي مذکور مي درصد اضافي پوشش سرمااه

 :دا ، ارتند از اان راد رد. اي  ا،مال شود معاا از پوشش سرمااه

 بازاردااي   وضعيت مخالف دقيقاً در دمان شاخص در تااراخي متفااوت ااا در    يوقتي بانک دارا

 باشد؛ يمتفاوت م

 دااي مختلاف اماا     وضعيت مخالف در قرارداددااي با تاراخ مشابه در شااخص  يوقتي بانک دارا

واجاد   يادشده به  اد کااف  اکه دو شاخص  د مقام ناظر م ني بر اانايگيرد  منوط به تا مشابه مي

 اجزاي مشترک براي توجيه تهاتر دعتند؛
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1٨١ (xxvii)  . کند که در آن   قراردادداي آتاي   يبانک استرات ي آربيتراژ ددفمند اتخاذ مدر مواردي که

از سهام منط ق است  مجاز به لحاظ نمودن در دو وضعيت بار اسااس    يع  با س ديبر روي شاخص وس

 :باشد؛ مشروط بر اان کهرو  استاندارد مي

 ترل شود؛خراد و فرو  مورد نظر  به صورت ددفمند انجام شده و به طور مجزا کن 

  درصاد شااخص   91ترکيب س د سهام وقتي به اجزاي متشکله آن تجزاه شود  نشانگر  داقل 

 .باشد

درصاد   0   اداقل سارمااه الزاماي     ايو اجرا ايواگرا يعک داادر اان گونه موارد به منظور انعکاس ر

رتي کاه تماام   اان الزام  تي در صاو . خوادد بود( درصد ارز  ناخالص وضعيت دا در در طرا 1اعني )

با در گوناه ارز   . کعان نگهداري شوند  ا،مال خوادد شداداي  سهام تشکيل ددنده شاخص با نع ت

مازاد سهام تشکيل ددنده س د نع ت به ارز  قراردادداي آتي اا مازاد ارز  قراردادداي آتي نع ت به 

 . داي باز خراد اا فرو  رفتار خوادد شد ارز  س د به مانند وضعيت

1٨١ (xxviii)  .چه بانک در برابر اک وضعيت متضاد در سهام پااه اا ساهام مشاابه در بازاردااي     چنان

 که در گونه دزانه ت دال  باه  يد  صرفاً به شرطاسهام اتخاذ نما يد سپرده ايرا در رس يتيمتفاوت  وضع

اي در نظار   هبه ، اارتي دايچ پوشاش سارماا    )تواند آن وضعيت را تهاتر کند طور کامل لحاظ شود  مي

 ٣1٨(.نگيرد
 

1٨١ (xxix) .مالکانه باراي مقاصاد    يبر ابزاردا يخالصه اي از ترتي ات نظارتي براي اوراق مشتقه م تن

 .راعک بازار در جدول زار نشان داده شده است

 

 ريسک عام بازار ريسک خاص ابزار

ا ااا يقراردادداااي آتااي بورساا  

 يفرابورس

ابزار مالکانه باه صاورت    -

  يانفراد

 شاخص -

 قراردادداي اختيار معامله

 

 

 بلي

1٪ 

 

 بلي

 

 

 ،نوان دارااي پااه بلي  به

 ،نوان دارااي پااه بلي  به

 

 

                                                 
   
 .گزارش شود (XLVii)508تا  (xxx)508هر گونه ريسک نرخ ارز ناشي از اين گونه وضعيت ها بايد به شرح مندرج در بند  
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ابزار مالکانه باه صاورت    -

  يانفراد
 

 

 

 

 

 شاخص -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1٪ 

لحاااظ کااردن تااوأم بااا   ( الااف)

 داي پوششي مرت ط وضعيت

 رواکرد ساده -

 ل سناراويه و تحلاتجز -

بخاش  )داي داخلي  مدل -

B) 

 اا

پوشش راعک ،ام بازار ط ق ( ب

براي گاما و وگا )پالس -رو  دلتا

اي جداگانه در  بااد پوشش سرمااه

 (نظر گرفته شود

 

 ريسک نرخ ارز -9

1٨١ (xxx) . ا اخذ وضعيت در ارز ادر اان بخش استاندارد  داقل سرمااه براي پوشش راعک نگهداري

 . شود و طال توضيح داده مي

1٨١ (xxxi) .اي براي پوشش راعک نر  ارز مورد نياز است دو فرآاند براي محاس ه الزام سرمااه . 

ک ارز اسات و فرآاناد دوم    اعک در خصوص امنابع در معرض ر يريند نخعت شامل اندازه گافرآ

داي خرااد و فارو  باناک در ارزدااي مختلاف       گيري راعک داي ذاتي در ترکي ي از وضعيت اندازه

 . باشد مي

i).) گير  مناب  دا معرض ايسک دا يک ااز اندازه 

1٨١ (xxxii) .بانک در در ارز بااد  اصل جمع موارد زار باشد يخالص وضعيت باز ارز: 

  گر  تمام اقالم دارااي منهاي تمام اقالم بددي  از جملاه  ابه ، ارت د)خالص وضعيت نقدي

 ؛(م شده به ارز مربوطاو وصول نشده  تقو افتهاتحقق بهره 
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 گر  تمام مقادار دراافتني منهاي تماام مقاادار پرداختناي    اد به ، ارت) يخالص وضعيت آت

  تحت معامالت آتي ارز از جمله قرادادداي آتي ارزي و م لاغ اصال در قرارداددااي معاوضاه    

 اند؛ارزي که در وضعيت نقدي لحاظ نشده

 شت دعتند؛که قطعاً مطال ه شده و غير قابل برگ( و ابزارداي مشابه) نيتضام 

 طور کامل پوشاش داده   آتي که دنوز محقق نشده ولي راعک آن  به يدرآمددا/خالص دزانه

 ؛(گربه تشخيص بانک گزار )شده است 

 خاص  عابداري در کشورداي مختلف در اقالم داگري که بيانگر سود اا  يه داابعته به رو

 زاان در ارز باشد؛

  ٣11.يکل قراردادداي اختيار معامله ارزخالص معادل م تني بر دلتا در ارت اط با 

1٨١ (xxxiii) .گيري  صورت جداگانه گزار  شوند اما براي اندازه داي چند ارزي به  ضرورت دارد وضعيت

ن کاه آن  اا ااک ارز در نظر گرفت امزبور را به ،نوان  يت دايتوان وضع يداي باز ارزي بانک م وضعيت

ق مشاابه مشاروح در بناد    اا وضعيت در طال بااد باه طر . ک کرديمتشکله تفک يدا را به تناسب به ارزدا

َ718(xLix) ٣1٣.اندازه گيري شود         

1٨١ (xxxiv) .داا؛   ر درآماددا و دزاناه  ا اات نار  بهاره  ساا    يترت: سه جن ه از براي اظهار نظر بيشتر

 .«ساختاري»داي   ات وضعيتيداي آتي ارزي و طالي و ترت گيري وضعيت اندازه

  ها ر درآمدها و هزينهينرخ بهره، سابات يترت 

1٨١ (xxxv)  . باااد  ( ليکن دناوز وصاول نشاده اسات      اي که محقق شده اعني بهره) افتهابهره تحقق

 -بهره محقق نشاده . افته نيز بااد لحاظ شوداداي تحقق  دزانه. ،نوان اک وضعيت در نظر گرفته شود به

که م الغ مزبور  قطعي  توان معتثني نمود مگر اان ده را ميش ينيش بيداي پ و دزانه -اما مورد انتظار آتي

دااي آتاي را لحااظ کناد باااد       دزانه/اگر بانک درآمددا. دا را داشته باشد امکان پوشش آن  بوده و بانک

                                                 
انجام شوده   (LXii)508تا  (LiX)508بندهاي  تمنوط به اينکه محاسبات مجزا براي پوشش سرمايه اي گاما و وگا طبق مندرجا.  322

به ثنوان گزينه جايگزين، قراردادهاي اختيار معامله و دارايي هاي پايه مرتبط با آن مشمول يکي از روش هاي منودرج در بنودهاي   . باشد

508(LVi)  508تا(LXiX) مي باشد . 
 

ا منوابع در معور  ريسوک ارزي    هر گونه نرخ بهره يو ( ميزان طالي دريافتي يا تحويلي)هنگامي که طال بخشي از پيمان آتي باشد .  323

 .  فوق گزارش شود (XXXii)508و  (Xviii)508تا  )709طرف ديگر قرارداد بايد به نحو مندرج در بندهاي 
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داي آتي مورد انتظاار کاه    صورت سازگار اان کار را انجام ددد و مجاز نيعتند صرفاً آن دسته از جراان به

 .   ددد را انتخاب نمااند را کادش ميدا  وضعيت آن

 هاي ارزي و طالي آتي  گيري وضعيت اندازه 

1٨١ (xxxvi) .گذاري  طور معمول با نر  داي ت دال بازار نقدي جاري ارز  داي آتي ارز و طال به وضعيت

 يتا  دود يجاد نر  بهره جاراعت؛ زارا منجر به ايداي ت دال آتي مناسب ن استفاده از نر . خوادد شد

دااي که م ناي  عابداري مدارات معمول  ليکن  بانک. گردديگيري شده م داي اندازه متفاوت در وضعيت

گيري وضعيت داي آتي ارز و طال  رود براي اندازه ددند انتظار مي خالص قرار مي يداي فعل خود را بر ارز 

تنزاال و باا نار  دااي نقادي جااري       داي بهره جااري   خالص که با استفاده از نر  يداي فعل از ارز 

 . اند  استفاده کنند گذاري شده ارز 

 «ساختاري»هاي  بات وضعيتيترت       

1٨١(xxxvii) . داي ارز محافظات   اک وضعيت ارزي منط ق  بانک را در برابر زاان ناشي از تغييرات نر

اگر سرمااه بانک باه پاول ملاي    . خوادد کرد  اما لزوماً از نع ت کفاات سرمااه آن محافظت نخوادد کرد

داي ارزي کامالً منط ق داشته باشد  در صورتي که پاول   دا و بددي يم شده باشد و پرتفواي از داراااتقو

باناک باا اتخااذ وضاعيت     . ف شود  نع ت سرمااه به دارااي آن بانک کادش پيدا خوادد کارد يملي تضع

ت اا د محافظت کند در چند کاه در صاورت تقو  فرو  در پول ملي مي تواند از نع ت کفاات سرمااه خو

 .ن وضعيت منجر به زاان خوادد شدااتخاذ ا يپول مل

1٨١(xxxviii)  .خود را مجاز کنند تا با  يمقامات نظارتي از اان آزادي ،مل برخوردار دعتند که بانک دا

منظاور   و باه  لذا  در وضعيتي کاه باناک آگاداناه   . ن رو  از نع ت کفاات سرمااه خود محافظت کننداا

کناد را   رات معکوس نر  ارز بر نع ت کفااات سارمااه  ااجااد ماي    يپوشش بخشي اا کامل در برابر تأث

 :ر معتثني نموداک شرااط زات در اداي خالص باز ارزي منوط به ر،ا توان از محاس ه وضعيت مي

 باشاند    يرمعاملاه ا يگار غ او به ، اارت د « ساختاري»دااي ماديت  تزم است چنين وضعيت

توسط مقامات ملاي اراااه    يدا و استانداردداي  عابداري مل تعراف دقيق آن بااد ط ق رواه)

 ؛(شود

  شاده  اثاري فراتار از     معاتثني « ساختاري»تزم است مقامات ملي متقا،د شوند که وضعيت

  فاظت از نع ت کفاات سرمااه بانک ندارد؛
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 سازگار و باا در نظار گارفتن ترتي ااتي     صورت  کردن وضعيت  به يتزم است در گونه معتثن

 . دا اا ساار اقالم ا،مال شود طول ،مر دارااي ياکعان برا يپوشش

1٨١(xxxix) .داي مرت ط با اقالماي کاه در محاسا ه     اي براي وضعيت تزم نيعت ديچ پوشش سرمااه

غيرتلفيقي در نظر گذاري در وا دداي فر،ي  شوند نظير سرمااه سرمااه پااه بانک از سرمااه آن کعر مي

 يداا  م شده به ارز که در  عااب اداي بلندمدت تقو ر مشارکتادمين ترتيب  در مورد سا به. گرفته شود

تاوان   دمچنين  مي. اي نيازي نيعت شده اند به پوشش سرمااه تاراخي گزار   يمنتشره بر اساس بها

 .ا ا،مال نمودد گونه وضعيت داي ساختاري  در مورد اان ترتي اتي مشابه با وضعيت

ii) .)داي طال و ارز گيري راعک نر  ارز در پرتفوي وضعيت اندازه 

 1٨١(XL) .گيري مخير خوادند  دا در انتخاب اکي از دو گزانه اندازه  عب صال داد مقام نظارتي  بانک

از شاود و رو  دوم؛ اساتفاده    طور اکعان برخورد ماي  که در آن با تمام ارزدا به« ياختصار»بود؛ رو  

. شاود  داي داخلي که در آن درجه واقعي راعک بعته به ترکيب پرتفوي باناک در نظار گرفتاه ماي     مدل

      .زار توضيح داده شده است (Xcix)1٨١تا   (LXX)1٨١داي داخلي در بندداي  شرااط استفاده از مدل

1٨١(XLi) .وضعيت خالص طال و در ارز با نر  ( خالص ياا ارز  فعل)  مقدار اسمي يدر رو  اختصار

ع اقاالم زاار   يا باا تجم  يوضعيت کل خالص باز ارز ٣10.گردد ددي ت دال مي نقدي به ارز موضوع گزار 

 :گيري مي شود اندازه

 داي خراد  در کدام که بزرگتار   داي فرو  اا مجموع خالص وضعيت مجموع خالص وضعيت

 اضافه    به ٣1٣باشد؛

 طال( خراد اا فرو ) قدر مطلق خالص وضعيت. 

رجوع کنيد به مثاال  ) خوادد بود يدرصد خالص وضعيت کل باز ارز ١اي به ميزان  در اانجا پوشش سرمااه

 (.زار

                                                 
، لحيا   ر ارتباط با برخيي عملييات اضيافي   کند، ممکن است د در مواردي که بانک ريسک ارزي خود را بر مبناي تلفيقي ارزيابي مي.    6

در چنين مواردي حد داخليي  . يک شعبه يا واحد مستقل فرعي خارجي يک بانک به لحا  فني غير ممکن باشد هاي ارزي کردن وضعيت

اين حيدود باييد بيدون توجيه بيه عالهيم، بيه وضيعيت         . ها مورد استفاده قرار داد براي وضعيت ن يک شاخصتوان به عنوا در هر ارز را مي

 .    هاي واقعي در برابر اين گونه حدود به حد کافي مورد پايش قرار گيرند وضعيت که خالص باز در هر ارز اضافه شود، مشروط بر اين
   
دهد اين است که ارز موضوع گزارش دهي را به عنوان مانده لحا  کرده و  مشابهي بدست مي هروش ديگر محاسبه که نتيج.  

 .  در نظر گرفته شود( يا خريد)هاي فروش  مجموع تمامي وضعيت
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 ياختصارگيري ريسک ارز با روش  مثالي از اندازه

 طال دالر آمريکا دالر کانادا پوند انگليس يورو ين

٣1+ ٨11+ ٨٣1+ 11- ٨١1- ٣٣- 

 ٣11+  111- ٣٣ 

 

و خاالص  ( ٣11اعناي  )ا فارو  ارز  اداي خراد  درصد مقدار بزرگتر خالص وضعيت ١اي   پوشش سرمااه

 . خوادد بود   ٣٣٣×٪١=112١معادل ( ٣٣)وضعيت طال 

   1٨١(Xlii) .ش اآن قابل اغماض است و وضعيت ارزي در  عاب داا  يزان کعب و کار ارزيبانکي که م

داا   اي در ارت اط با اان گونه وضعيت کند  مي تواند  عب صال داد مقام ملي از الزامات سرمااه ياتخاذ نم

 :معاا شود  مشروط بر اانکه

 داي ناخاالص خرااد و    کعب و کار ارزي آن که بر اساس مقدار بزرگتر مجموع وضعيت

د درصا  ٨11شود  بيش از  داي ناخالص فرو  در تمام ارزدا تعيين مي مجموع وضعيت

   ن اشد؛ و(xxii)09 و  (xxi)09سرمااه واجد شرااط آن وفق تعراف مندرا در بندداي 

  درصد سرمااه واجد شارااط آن   1کل خالص وضعيت باز وفق تعراف بند فوق  بيش از

 .  ن اشد(xxii)09 و  (xxi)09مطابق تعراف مندرا در بندداي 

 ريسک کاال -4

1٨١(XLiii) .ا اخاذ وضاعيت   ا يمااه  داقلي براي پوشش راعک نگهداردر اان بخش  استاندارد سر

  به (xLii)1٨١تا  (xxx)1٨١که ط ق رو  مندرا در بندداي ) کات از جمله فلزات قيمتي به استثناء طال 

نظيار محصاوتت    يمنظور از کاات ااک محصاول فيزاکا    . شود تعيين مي( گردديک ارز لحاظ ما،نوان 

شاود ااا    و فلزات قيمتي  است که در اک بازار ثانوااه معاملاه ماي   ( از جمله نفت)کشاورزي  مواد معدني

 .   تواند معامله شود مي

1٨١(XLiv) .تر از راعک مرت ط با نر  ارزدا  راعک قيمت در مورد کاتدا اغلب پيچيده تر و پر نوسان

تاي ممکن است نعا ت باه بازاردااي نار  بهاره و ارز از نقاد       دمچنين  بازارداي کا. و نر  بهره است

تواند اثار چشامگيري بار     تري برخوردار باشند و در نتيجه تغييرات در ،رضه و تقاضا مي شوندگي پااين
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باازار و پوشاش     تواند شفافيت قيمت داي بازار مي اان گونه وا گي  ٣11.قيمت و تغييرات آن داشته باشد

 .      تر سازدکلموثر راعک کات را مش

1٨١(XLv) .   ناشاي از تغييار در قيمات نقادي      "جهات "در مورد معامالت نقدي اا فيزاکاي  راعاک

داي پرتفوي مشتمل بر قرارداددااي   داي استفاده کننده از استرات ي ليکن  بانک. مهمتران راعک است

  داي اضافي دعتند که ممکن است بزرگتر از راعک تغييار قيمات   آتي و مشتقه  در معرض انواع راعک

 :دا ، ارتند از اان راعک. نقدي باشد

  دااي کاتدااي مشاابه در طاول      مربوط به تغيير رابطه ميان قيمات راعک )راعک م نا

 ؛(زمان

  داي مربوط باه قرارداددااي    راعک ناشي از تغيير در دزانه وضعيت)راعک نر  بهره

 ؛(آتي و اختيار معامله

  راعک تغيير ا تمالي قيمت قرارداد آتي به دتالي غير از تغييار در  )راعک شکاا آتي

 ( نر  بهره

طرا مقابل در ارت اط با ابزارداي مشتقه  يدا با راعک ا،ت ار ن  ممکن است بانکافزون بر آ

اان  0داي مندرا در ضميمه شماره  فرابورس مواجه شوند  اما راعک مزبور با اکي از رو 

داي کات ممکن است باراي باناک  مناابع در     تأمين مالي وضعيت. شود سند پوشش داده مي

دااي   ره اا ارز ااجاد کند و در صورت تحقق اان امر  وضعيتمعرض راعک مرت ط با نر  به

 119داي راعک نر  بهره و ارز  به ترتيب وفق مندرجات بندداي  گيري مرت ط بااد در اندازه

 .        ٣11لحاظ شود (xLii)1٨١الي  (xxx)1٨١و بندداي  (xviii)1٨١الي 

1٨١(XLvi) .1٨١وجود دارد که در بنادداي  گيري راعک وضعيت کات  سه گزانه براي اندازه(XLVii) 

توانناد باا ر،ااات     دا مي داي راعک بازار  بانک مانند ساار گروه به. شوديتوضيح داده م (LV)1٨١الي 

                                                 
، از پوشيش الزم برخيوردار   رسيد شدن وضعيت فروش قبل از وضعيت خريدها در برابر ريسک ناشي از سر انکزم است بهمچنين، ال.    6

 .      و بانک تحت فشار بازار قرار گيرد رها بستن وضعيت فروش دشوار باشدممکن است به دليل کمبود نقدينگي در برخي از بازا. باشند
   
هرگونه منوابع در معور  ريسوک ناشوي از نورخ      ( مقدار کاالي دريافتي يا تحويلي) آتي مي باشد  هنگامي که کاال بخشي از قرارداد 

 508(xlii)توا    508(xxx)و بنودهاي    508(xviii)توا   519بهره يا نرخ ارز از طرف مقابل قرارداد بايد به ترتيب منودرج در بنودهاي   

به ثبارت ديگر سهام فيزيکي به صوورت قورارداد   )مالي سهام مي باشند وضعيت هايي که به طور خالص در خصوص تامين . گزارش شوند

تواند از محاسبات ريسک کاال حذف شوود، اگرچوه   مي( شودآتي فروخته شده و هزينه تامين مالي تا تاريخ فروش قرارداد آتي مسدود مي

 .آن ها همچنان مشمول الزامات ريسک طرف مقابل و نرخ بهره خواهند بود
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راعک کات را دمچناين  . دا استفاده کنند از مدل (xcix)1٨١الي  (LXX)1٨١شرااط مندرا در بندداي 

الاي   (Liv)1٨١موضوع بنادداي  )توان به رو  استاندارد و با استفاده از اک چهارچوب بعيار ساده  مي

1٨١(Lv) )گيري که راعک شکاا قرارداد آتي و نر  بهره را به طاور   اا با استفاده از اک سيعتم اندازه

( (Liii)1٨١الي  (XLiX)1٨١موضوع بندداي )زماني   بر دفت محدودهجداگانه و بر اساس رو  م تني 

داااي   رواکرد ساده و رواکرد نردبان سررسايدي صارفاً باراي باناک    . گيري کرد ددد  اندازه پوشش مي

دااي کاه   رود بانک انتظار مي. محدود است يآنها به طور نع  ايمناسب دعتند که مقدار کعب و کار کات

 يدا و با ر،اات اقادامات مراق تا   گان بزرگ دعتند به تدراج از رواکرد م تني بر مدلخراد و فرو  کنند

 .  استفاده کنند (XCix)1٨١الي  (LXX)1٨١مندرا در بندداي 

1٨١(XLvii) .داي خراد و فرو  در در  در ارت اط با رواکرد نربان سررسيدي و رواکرد ساده  وضعيت

در اان  الت   به  اما. داي باز گزار  شوند نظور محاس ه وضعيتکات مي تواند بر اک م ناي خالص به م

با اان وجود  مقامات ملي از . دا در کاتداي مختلف قابل تهاتر نخوادند بود ،نوان اک قا،ده کلي  وضعيت

مختلف اک کات را  ٣1١داي گروه سازي بين زار اان اختيار برخوردار دعتند که بنا به صال داد خود خالص

 اً ادمچنين  در صورتي که تقر. دا در برابر اکداگر قابل تحوال دعتند مجاز نمااند دي که زارگروهدر موار

 129دا را قابل تهاتر در نظر گرفت و ضراب دم عتگي  داقلي  توان آن جااگزان کامل اکداگر باشند  مي

اال داشته باشد محاس ه اما  اگر بانک تم. ساله تعيين کرد بين تغييرات قيمت در طي اک دوره  داقل اک

اي خود براي معامالت کاتاي را بر اساس دم عتگي انجام ددد  بااد نظر ناظر را نع ت  پوشش سرمااه

دا در مواردي کاه از   بانک. دان نمايبه صحت رو  انتخابي خود که ق ال مجوز آن را نيز دراافت کرده تأم

ي خراد و فرو  کاتداي مختلف خود را باه ميزاناي   دا توانند وضعيت کنند مي دا استفاده مي رواکرد مدل

شود تهاتر نمااند به دمان ترتيب که به ،نوان مثال باين نار     تعيين مي يکه بر اساس دم عتگي تجرب

 .  داي بهره و ارزداي مختلف تهاتر به ميزان محدودي مجاز است

 

 

                                                 
   
انرژي باشد کوه درون   يبه ثنوان مثال، مجموثه مي تواند کاال. ي تواند در مجموثه، گروه، زيرگروه و کاال دسته بندي شوندکاالها م 

آن هيدروکربن ها به منزله گروه و نفت خام زيرگروه و نفت خام برنت، نفت سبک کشورهاي ثربي و وست تگزاس در زمره کاال قرار موي  

 . گيرد
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i) )گير  ايسک کاالها  ها  اندازه مدل 

1٨١(XLViii) .1٨١داا باه شارح منادرا در بنادداي       توانناد رواکارد مادل    ماي دا  بانک(LXX)   تاا

1٨١(XCiX) است که رو  مورد استفاده دربردارنده موارد زار باشد يضرور. را انتخاب کنند: 

  دااي نقادي ناشاي از خاالص      براي پوشش راعک تغييرات در قيمت  "جهت"راعک

 وضعيت باز؛

 يرات در قيمت داي آتي ناشاي از ،ادم   راعک شکاا آتي و نر  بهره براي راعک تغي

  ؛ و تطابق سررسيد

 راعک م نا براي پوشش راعک مرت ط با روابط قيمت ميان دو کات مشابه غير اکعان. 

داي  داي بازاري نظير تاراخ داي مورد استفاده  وا گي دمچنين  اان امر بعيار  ااز ادميت است که در مدل

 .    دا به خوبي لحاظ شوند له گران به منظور بعتن وضعيتمعام يتحوال و مهلت فرادم شده  برا

ii) )رويکرد نردبان سررسيدي 

1٨١(XLiX) .دا نخعت بااد در وضعيت کاتاي  اي تحت اان رواکرد  بانک در محاس ه پوشش سرمااه

ساپس   . بيان کنند( بشکه  کيلو  گرم و غيره)گيري  را بر م ناي وا د استاندارد اندازه( نقد به اضافه آتي)

 . وضعيت خالص در در کات با نر  نقدي جاري به وا د پول ملي ت دال خوادد شد

1٨١(L) .که بعضاً به مجماوع  )عک نر  بهره و شکاا آتي در اک دامنه زماني امنظور پوشش ردوماً؛ به

داي خراد و فرو  داراي تطابق در در دامنه زماني  وضعيت(  اشيه گفته مي شود/اان دو  راعک انحناء

اردااي  اان رو  بيشتر ش يه رو  ماورد اساتفاده باراي ابز   . اي برخوردار خوادد بود از پوشش سرمااه

باه  )دا در کاتداي مجازا   وضعيت. خوادد بود (Xviii)1٨١تا  119مرت ط با نر  بهره مندرا در بندداي 

ابتدا وارد نربان سررسيدي خوادد شاد  ( نحوي که در قالب وا د اندازه گيري استاندارد توضيح داده شد

نردبان سررسيدي مجزا به نحو اک . کات بااد به دامنه زماني اول اختصاص اابد يدر ،ين  ال که موجود

باراي دار دامناه     ٣19. فوق براي در کات مورد استفاده قرار خواداد گرفات   (XLVii)1٨١مندرا در بند 

                                                 
تهاتر با هم می شود می تواند نسبت به یکدیگر سررسید ی ظرف ده روز هایکه تاریخ های تحویل روزانه دارند قرارداد در مورد بازارهایی   6

 .گردند
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زماني  مجموع وضعيت داي خراد و فرو  منط ق  ابتدا در قيمت نقدي کاات و ساپس در نار   اشايه     

 .ضرب خوادد شد  (به نحو مندرا در جدول فوق)مناسب مربوط به آن دامنه زماني 

 

 هاي زماني و نرخ هاي حاشيه دامنه

 نرخ حاشيه زماني دامنه

 ماه ٨ -صفر 

 ماه ٣-٨

 ماه   1 – ٣

 ماه ٨1-1

 سال 1-٨

 سال ٣ -1

 سال ٣بيش از 

٣/٨ ٪ 

٣/٨ ٪ 

٣/٨ ٪ 

٣/٨ ٪ 

٣/٨ ٪ 

٣/٨ ٪ 

٣/٨ ٪ 

    

1٨١(Li) .به منظور تهاتر منابع در معرض تواند تر  مي داي زماني نزداک دا از دامنه مانده خالص وضعيت

ن گونه پوشش براي وضعيت ان که اابه در  ال  با توجه به ا. داي زماني دورتر  منتقل شود راعک دامنه

درصد  1/1عت  پوشش اضافي معادل  يبرخوردار ن يدا در ميان محدوده داي زماني مختلف  از دقت کاف

 يپوشاش سارمااه ا  . ربوط  اضافه خوادد شاد خالص وضعيت منتقل شده در خصوص در دامنه زماني م

فاوق   (L)1٨١براي در م لغ منط ق ااجاد شده بر اساس وضعيت داي خالص منتقال شاده  وفاق بناد     

داي خراد و اا صرفاً وضعيت داي فرو   در پااان اان فرآاند  بانک اا صرفاً وضعيت. محاس ه خوادد شد

 .درصدي ا،مال خوادد کرد ٨٣اي  دا پوشش سرمااه خوادد داشت که نع ت به آن 

1٨١(Lii) .سهولت امر و  يته آگاه است کاتداي مختلف نوسانات قيمتي متفاوتي دارند  اما براياگرچه کم

ااجاد مي کنند  چنين تصاميم گياري    يدا ،مدتاً وضعيت باز کاتاي اندک با توجه به اان واقعيت که بانک

آن دسته از . مامي وضعيت داي باز کاتاي ا،مال شوداي متحدالشکل براي ت کرد که اک پوشش سرمااه

 .بانک دا که تماال دارند در اان زمينه دقيق تر ،مل کنند مي توانند رواکرد مدل دا را انتخاب نمااند
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1٨١(Liii) .ر خاط ترازناماه کاه متاأثر از     اا ز يت داا يداي اوراق مشتقه کاتاي و وضع تمامي وضعيت

ااان امار قرارداددااي آتاي     . گيري لحاظ شاوند  اد در اان چهارچوب اندازهتغييرات قيمت کات دعتند با

« پاالس -دلتاا »داا رو    کاتاي  قراردادداي معاوضه کات و قراردادداي اختيار معاملاه کاه در ماورد آن   

به منظور (. زار (LXii)1٨١تا  (LiX)1٨١رجوع شود به بندداي )استفاده مي شود را نيز در بر مي گيرد 

داي کاتاي اسمي ت دال شده و سررسايدداي باه    اعک  اوراق مشتقه کاتاي بااد به وضعيتمحاس ه ر

 :ص داده شودير به آن تخصاشرح ز

 داي آتي مرت ط با در کات باااد در سيعاتم انادازه گياري باه       قراردادداي آتي و پيمان

باااد ااک   صورت مقادار اسمي بشکه  کيلو و غيره وارد شده و با توجه به تاراخ انقضا  

 .سررسيد براي آن تعيين گردد

  قراردادداي معاوضه که اک طرا آن قيمت ثابت بوده و طرا داگر آن قيمت بازار است

داي برابر با مقادار اسمي قرارداد با ااک وضاعيت    اي از وضعيت صورت مجمو،ه بااد به

ان منط ق با در پرداخت روي قرارداد معاوضه لحاظ شده و بار دماين اسااس در نردبا    

داي مذکور در صورتي که بانک نر  ثابات را پرداخات و    وضعيت. سررسيدي وارد شود

کند  وضعيت خراد خوادند باود و چناان چاه باناک نار  ثابات        نر  شناور دراافت مي

 ٣٣1.نمااد وضعيت فرو  خوادند بود دراافت و نر  شناور پرداخت مي

  مرباوط باه کاتدااي متفااوت     عيت  قراردادداي معاوضه کات که در آن دا دو طرا وضا

 در ااان رابطاه   يديچ گونه تهاتر. باشد بااد در نردبان سررسيدي مرت ط وارد شود مي

مجاز نخوادد بود به جز در مواردي که کاتدا متعلق به زار گروه مشابه به نحوي کاه در  

 .فوق تعراف شده  باشد (XLVii)1٨١بند 

iii) )  رويکرد ساده 

1٨١(Liv) . اي براي راعک جهت  روشاي مشاابه رو  ماورد اساتفاده در      پوشش سرمااهدر محاس ه

و  (XLiX)1٨١رجوع کنيد به بنادداي  )رواکرد نردبان سررسيدي فوق مورد استفاده قرار خوادد گرفت 

1٨١(Liii) .که متاثر از تغييارات   ايداي اقالم زار خط و اوراق مشتقه کات اک بار داگر  تمامي وضعيت

                                                 
اگر يکي از طرفين وضعيت مشمول دريافت يا پرداخت نرخ بهره شناور يا ثابت باشد، آن منبع در معر  ريسک بايد در افق .  331

 .ر نردبان سررسيدي که نرخ بهره را در ارتباط با ابزارها پوشش مي دهد وارد شودسررسيدي قيمت گذاري مجدد مناسب د
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درصد خالص وضعيت ا،ام از   ٨٣اي معادل  پوشش سرمااه. باشند بااد لحاظ شود يات مداي ک در قيمت

 .   خراد اا فرو  در در کات خوادد بود

.1٨١(Lv) . به منظور پوشش بانک در برابر راعک م نا  راعک نر  بهره و راعک شکاا آتي  پوشش

فاوق توضايح داده شاد      (Liii)1٨١و  (XLiX)1٨١براي در کات به نحوي که در بنادداي   يسرمااه ا

دااي   مجماوع وضاعيت  )درصد وضعيت داي ناخالص باناک   ٣اي اضافي معادل  مشمول پوشش سرمااه

داي ناخالص در ابزارداي مشتقه کااتاي   گذاري وضعيت در ارز . در آن کات خوادد بود( خراد و فرو 

  .    به دمين منظور  بانک بااد از قيمت نقدي جاري استفاده کند

 ترتيبات قراردادهاي اختيار معامله.5

1٨١(Lvi) .دااي باناک داا در قرارداددااي اختياار معاملاه و مشاکالت         با ،لم به تنوع گعترده فعاليت

گيري راعک قيمت براي قراردادداي مذکور  چندان رواکرد جااگزان  عب صال داد مقام ملاي   اندازه

 :مجاز خوادد بود

 کنند  استفاده مي ٣٣٨از قرارداد اختيار معامله خراداري شدهدا که صرفاً  آن دسته از بانک

 مخير دعتند؛ (LViii)1٨١در استفاده از رواکرد ساده مندرا در بند 

 دا که فروشنده قرارداد اختيار معامله نيز دعتند انتظار مي رود اکاي   از آن دسته از بانک

اا مادل مادارات    (LXiX)1٨١تا   (LiX)1٨١مندرا در بندداي  يانياز رواکردداي م

ااان   (XCiX)1٨١تاا   (LXX)1٨١راعک جامع ط اق شارااط منادرا در بنادداي     

داي انجاام شاده    در چقدر ميزان خراد و فرو . چهارچوب را مورد استفاده قرار ددند

کرد پيشرفته تري استفاده اتوسط بانک قابل مال ظه تر باشد انتظار مي رود بانک از رو

 .کند

1٨١(Lvii) .داي قراردادداي اختيار معامله و دارااي پااه مرت ط ا،م از نقاد ااا    ساده  وضعيت در رواکرد

شاود کاه    اي ماي  ز شده و مشمول پوشش سارمااه اباشد  اما متما غير نقد  مشمول رو  استاندارد نمي

ج ارو  نتاا  از ااان . صورت جداگانه و با لحاظ کردن در دو راعک ،ام و خاص بازار محاس ه مي گاردد  به

گروه مربوط  اعني ابزارداي مرت ط با نر  بهره   ياي برا راعک محاس ه شده  به پوشش سرمااه يد،د

                                                 
در همان و دقيقا شده بانک توسط وضعيت هاي خريد کامال منطبق فروخته که تمامي وضعيت هاي اختيار معامله  مگر اينکه.  330

 . در اين مورد هيچ نو  پوشش سرمايه اي براي ريسک بازار الزامي نيستکه اختيار معامله داراي پوشش باشند 
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در رو  دلتا پاالس از  . اضافه مي شود (LV)1٨١تا  119ابزار مالکانه  ارز و کاتداي مندرا در بندداي 

گياري راعاک    انادازه مرت ط با قراردادداي اختيار معامله براي «  روا اوناني»پارامترداي  عاسيت اا 

در اان رو   وضعيت معادل دلتاا باراي دار قارارداد اختياار      . مورد نياز استفاده مي شود بازار و سرمااه 

 يزان معاادل دلتاا ما   يدمراه با م (LV)1٨١تا 119معامله  بخشي از رو  استاندارد مندرا در بندداي 

ساپس   . ،ام بازار در نظر گرفته شاود اي قابل ا،مال براي راعک  ن که پوشش سرمااهاباشد منوط به ا

دااي اختياار معاملاه     اي جداگانه در مورد راعک داي گاما و وگا مربوط به  وضاعيت  داي سرمااه پوشش

سازي براي محاسا ه تغييارات در ارز  ااک     داي ش يه در رواکرد سناراو  از تکنيک. ا،مال خوادد شد

در . شاود  داي پااه مرت ط با آن استفاده مي اي ان داراپرتفوي اختيار معامله براي تغييرات در سطح و نوس

اعني ترکيب خاصي از پوشش داي ) "ش که"اان رواکرد  پوشش راعک ،ام بازار بر اساس سناراوي 

در مورد رو  دلتاا پاالس و رواکارد    . شود که بزرگتران زاان را ااجاد مي کند  تعيين مي( پااه و نوسان

اي راعک به صورت جداگانه و با ضرب کردن معادل دلتاي در اختيار معامله  سناراو پوشش داي سرمااه

 .تعيين مي شود (xxix)1٨١تا 119در اوزان راعک خاص مندرا در بندداي 

 رويکرد ساده

1٨١(Lviii) .ت يا دااي که در دامنه محدودي از قرارداددااي اختياار معاملاه خرااداري شاده فعال      بانک

کنند  صرفاً مجاز به استفاده از رواکرد ساده مندرا در جدول زار براي خراد و فارو  دااي خااص     يم

 ٨1محاس ات  اگر دارنده اکصد سهم با ارز  جااري  به ،نوان مثال در رابطه با چگونگي انجام . دعتند

، ارت  يه پوششادتر باشد سرما٨٨ يمت توافقيار معامله فرو  معادل با قيک اختا يک داراادتر  در 

عک ادرصد ر ١عک خاص بازار به  اضافه ادرصد ر ١ يعنا)درصد  ٨1دتر ضربدر  ٨111: خوادد بود از 

باه ، اارت   . ار معامله کعر خواداد شاد  ين مقدار رقم اختادتر که از ا ٨11برابر خوادد بود با ( ،ام بازار

 .دتر خوادد بود 11معادل  يه ااگر پوشش سرمااد

٨111x٨1%=  ٨11دتر 

 211دالر  =211 ×٨1)-( ٨٨ 

  61دالر=211 -261 

در خصوص قراردادداي اختيار معامله که دارااي پااه آنها ارز  ابزار مرت ط با نر  بهره و ااا کاات اسات      

 .رو  مشابه ا،مال مي شود
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 اي هاي سرمايه پوشش: رويکرد ساده

 ترتيبات وضعيت

ار معامله فرو  يه و اختاپا ايد نع ت به داراات خريوضع

 آن

 ا ا

د اار معامله خريه و اختاپا ايت فرو  نع ت به دارايوضع

    آن

برابر است با ارز  باازاري اوراق بهاادار    ياپوشش سرمااه

دااي راعاک خااص و ،اام      ضربدر مجموع پوشش ٣٣1پااه

براي دارااي پااه منهاي مقدار قرارداد اختيار معاملاه   ٣٣٣بازار

 ٣٣0.با ا تمال صفر بودن آن( در صورت وجود)سودآور

 

 داار معامله خريد نع ت به اختات خريوضع

 اا

 ار معامله فرو يد نع ت به  اختات خريوضع

 

ر در کدام که ااز موارد ز يکاپوشش سرمااه برابر است با 

 :  کمتر باشد

(i) داي   ارز  بازاري اوراق پااه ضربدر مجموع پوشش

 راعک ،ام و خاص بازار براي دارااي پااه؛

(ii) 335.ارز  بازاري قرارداد اختيار معامله 

 

 

 

 

                                                 
   
است؛ در صورتي که قورارداد اختيوار   « دارايي پايه»در برخي موارد نظير موارد مرتبط با ارز، ممکن است مشخص نباشد کدام سمت،  

وه، در مواردي که ارزش بازاري ابوزار پايوه موي توانود صوفر      به ثال. معامله انجام شود اين دارايي بايد به ثنوان دارايي دريافتني تلقي شود

 .اختيار و غيره بايد از ارزش اسمي استفاده شود –باشد مثال در مورد سقف و کف، معاوضه 
   
 هيچ ريسوک خاصوي وجوود   ( مثالً در مواردي که دارايي پايه، نرخ بهره، ارز يا يک کاال است) در برخي از قراردادهاي اختيار معامله   

مثالً اختيار معاملوه بور روي اوراق   ) ندارد اما ريسک خاص بايد در رابطه با قراردادهاي اختيار معامله بر روي ابزارهاي مرتبط با نرخ بهره 

و در  (Xviii)508توا   519اي مرتبط رجو  شود به بنودهاي   هاي سرمايه بدهي شرکتي يا شاخص اوراق قرضه شرکتي؛ در مورد پوشش

اي بوراي   در اين حالت پوشش سرمايه(. (XXiX)508تا  XiX 508))اي اختيار معامله روي سهام رجو  شود به بندهايمورد قرارداده

      .درصد خواهد بود 05درصد و براي اختيار معامله روي کاالها،  8قراردادهاي اختيار معامله ارزي، 
   
ماه، قيمت توافقي بايود بوا قيموت آتوي و نوه قيموت جواري         6ش از در خصوص اوراق اختيار معامله با زمان باقيمانده تا سررسيد بي 

 .بانکي که قادر به انجام اين امر نباشد بايد سودآوري را برابر با صفر قرار دهد. مقايسه شود
یا کاالی  معین که به به عبارتی، قراردادهای اختیار معامله روی وضعیت های ارزی )در مواردی که این وضعیت در دفتر تجاری قرار نمی گیرد  .    

 .استفاده از ارزش دفتری به جای آن، می تواند قابل قبول باشد( دفتر تجاری متعلق نیست
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 مياني  رويکردهاي

 پالس دلتاروش 

1٨١(Lix) .دااي اختياار معاملاه     داي فروشنده قراردادداي اختيار معامله مجاز خوادند بود وضعيت بانک

ااان گوناه   . را لحااظ کنناد   (LV)1٨١تاا  119موزون به دلتا را در رو  استاندارد منادرا در بنادداي   

قراردادداي اختيار معامله بااد به صورت اک وضعيت معادل ارز  بازاري دارااي پااه ضربدر دلتا گزار  

اما  از آنجا که دلتا به  د کافي راعک داي مرت ط با وضعيت داي اختيار معاملاه را پوشاش نماي    . شوند

کاه  )سنجه گاما  يت داياي   عاس ل پوشش سرمااهدا ملزم خوادند بود به منظور محاس ه ک ددد  بانک

که  نشان ددنده  عاسيت ارز  اختيار معامله نعا ت باه   )و وگا ( کند نر  تغيير دلتا را اندازه گيري مي

دا مطابق با مادل ت اادل مصاوب ااا مادل       اان  عاسيت. گيري نمااند را اندازه( تغيير در نوسانات است

ت بانک منوط به نظارت ناظر ملي محاسا ه خواداد   يمالک يمعامله بر م ناگذاري قراردادداي اختيار  قيمت

 ٣٣1.شد

1٨١(Lx) .داي موزون به دلتا با اوراق بددي اا نر  داي بهره به ،نوان دارااي پااه  وفق بندداي  وضعيت

رفه بااد رواکرد دو ط. شوند داي زماني نر  بهره قرار داده مي  ه زار در دامنهاو با رو (Xviii)1٨١تا  119

براي ساار قراردادداي مشتقه استفاده شود که معتلزم اک طرا در زمان ماوثر شادن قارارداد پاااه و     

،نوان نمونه  اختيار معاملاه خرااد خرااداري     به. باشد طرا دوم در زمان سررسيد شدن قرارداد پااه مي

آن  در مااه آوراال    يلتاا شده روي قرارداد آتي سه ماده نر  بهره ماه ژوئن  بر اسااس ارز  معاادل د  

 ٣٣1.وضعيت خراد با سررسيد پنج ماده و وضعيت فرو  با سررسيد دو ماده مد نظر قرار خوادد گرفات 

صورت اک وضعيت خرااد باا سررسايد دو ماداه و ااک       اختيار معامله فروخته شده  به دمين ترتيب  به

سقف اا کف  به  ي  شناور داراابزارداي واجد نر. وضعيت فرو  با سررسيد پنج ماده لحاظ خوادند شد

صورت ترکي ي از اوراق با نر  شناور و مجمو،ه اي از قراردادداي اختيار معامله به س ک اروپااي در نظار  

                                                 
نظيور اختيوار   ) ممکن است ناظران ملي تمايل داشته باشند بانک هايي که در طبقات معيني از قراردادهاي اختيار معامله نامتعارف .  336

يا قرارداد اختيار معامله به قيمت که سررسويد آن نزديوک اسوت، فعاليوت موي کننود را ملوزم        ( ه دوگانهمعامله توام با مانع، اختيار معامل

نمايند از رويکرد سناريو و يا از مدل هاي داخلي به صورت جايگزين استفاده کنند کوه در هور دو مودل موذکور موي تووان رويکردهواي        

 .   تجديد ارزش گذاري تفصيلي تر را بکار گرفت

يار معامله خريد دو ماهه روي يک قرارداد آتي اوراق قرضه که در آن تحويل اوراق قرضه در ماه سوپتامبر اتفواق موي افتود در     اخت.  335

 .ماه آوريل به ثنوان وضعيت خريد اوراق قرضه و فروش سپرده پنه ماهه تلقي شده و هر دو وضعيت، موزون به دلتا مي شوند



 5931هايمديريتکلمقررات،مجوزهايبانکيومبارزهباپولشوييسالبخشنامه

 

125 

به ،نوان مثال  دارنده اک اوراق قرضه سه ساله با نر  شناور که نار  تا اور شاش    . گرفته خوادد شد

 :ر رفتار خوادد کردا  با اان اوراق قرضه به صورت زدرصد براي آن در نظر گرفته شد ٨٣ماده و سقف 

 اوراق بددي که در مقاطع شش ماده قيمت گذاري مجدد خوادد شد؛ (٨)

مجمو،ه اي از پنج قرارداد اختيار خراد فروخته شده روي قرارداد آتي نر  بهره باا   (1)

درصد  در کدام با ،المت منفي در زماني که قرارداد آتي نر  بهاره   ٨٣نر  مرجع 

قرارداد آتي نر   شود و اک ،المت مث ت در زمان سررسيد دارااي پااه اجرااي مي

                ٣٣١. بهره

1٨١(Lxi) .نوان دارااي پاااه   براي قراردادداي اختيار معامله با ابزارداي مالکانه به يپوشش سرمااه ا،

 (XiX)1٨١ نيز بر م ناي وضعيت داي موزون به دلتا که در اندازه گيري راعک بازار مندرا در بنادداي  

براي مقاصد اان محاس ه در بازار ملي باااد باه ،ناوان ااک     . شود خوادد بود لحاظ مي (XXiX)1٨١تا 

اي باراي قرارداددااي اختياار معاملاه بار روي       پوشاش سارمااه  . اي پااه مجزا در نظر گرفته شاود دارا

. تعيين خوادد شاد  (Xlii)1٨١تا  (XXX)1٨١داي ارز و طال بر اساس رو  مندرا در بندداي  وضعيت

در معارض  ار معامله ارز و طال در اندازه گيري مناابع  ياخت يبراي راعک دلتا  خالص معادل م تني بر دلتا

اي براي قرارداددااي اختياار    پوشش سرمااه. مربوط  لحاظ خوادد شد( اا طال)راعک براي وضعيت ارز 

تاا   (Xliii)1٨١معامله روي کاتدا بر اساس رواکرد ساده ااا نردباان سررسايدي منادرا در بنادداي      

1٨١(LV) شاده در ااان   دااي تشاراح    وضعيت داي موزون به دلتا در اکي از سنجه. تعيين خوادد شد

 . بخش لحاظ خوادد شد

      

1٨١(Lxii) .داي سرمااه اي بيشاتر   داي سرمااه اي فوق ناشي از راعک دلتا  پوشش ،الوه بر پوشش

داي استفاده کننده از رو  دلتا پالس ملزم به محاس ه  بانک. براي راعک گاما و وگا وجود خوادد داشت

. بصورت جداگانه خوادناد باود  ( داي پوششي از جمله وضعيت) گاما و وگا براي در وضعيت اختيار معامله 

 :پوشش داي سرمااه اي بااد به رو  زار محاس ه شود
 

i) ) تيلور به صورت زار محاس ه شود يبااد مطابق با بعط سر« اثر گاما»براي در اختيار معامله: 

 اثر گاما   

 
گاما       

                                                 
 .نيز در اين مورد اثمال خواهد شد (XiV)508ت هاي بسيار منطبق مندرج در بندمقررات قابل اثمال نسبت به وضعي.  338
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 .انحراا دارااي پااه از اختيار معامله=  VUکه در اان فرمول 

ii) )VU به صورت زار محاس ه خوادد شد: 

   در مورد وضعيت داي اختيار معامله نر  بهره اگر دارااي پااه  اوراق قرضه باشد  ارز

در ماواردي  . ضرب شود (iV)1٨١بازار دارااي پااه بااد در اوزان راعک مندرا در بند 

ره باشد  محاس ات معادل نيز بااد بر اساس تغييرات مفروض در که دارااي پااه  نر  به

 انجام شود؛     (iV)1٨١بازده متناظر مندرا در بند 

 داي ابزاردااي مالکاناه   در مورد وضعيت داي اختيار معامله روي ابزار مالکانه و شاخص :

 ؛٣٣9درصد ضرب شود ١ارز  بازار دارااي پااه بااد در 

 ١داراااي پاااه باااد در     ارز  بازار: ر معامله روي ارز و طالدر مورد وضعيت داي اختيا 

 درصد ضرب شود؛

 ٨٣ارز  باازار داراااي پاااه باااد در     : در مورد وضعيت داي اختيار معامله روي کاتدا 

 درصد ضرب شود؛   

(iii  )براي انجام اان محاس ات  وضعيت داي زار بااد به مانند دارااي پااه در نظر گرفته شوند: 

 ٣0٨1٨١  در دامنه زماني مندرا در بند ٣01در مورد نر  داي بهره(iv)؛ 

  داي سهام در بورس  در بازار ملي؛ در مورد ابزارداي مالکانه و شاخص 

 در مورد ارز و طال  دو ارز موضوع م ادله و طال؛ 

  1٨١در مورد کاتدا  در کات به نحو که در بند(XLVii) توضيح داده شد . 

 

(iv) اک اثر گاما خوادد داشت که اا مث ت  مشابه  معامله روي اک دارااي پااه در وضعيت اختيار

خالص اثر گاما براي در دارااي   اثرات گاما با دم جمع شده و  اصل آن ناا. است و اا منفي

آن دسته از خالص اثرات گاماا کاه منفاي     صرفاً. پااه خوادد بود که اا مث ت است و اا منفي

 . دعتند در محاس ه سرمااه لحاظ خوادد شد

                                                 
در زمان محاسبه پوشوش  در اينجا مطرح شد، در پي آن نيست که و ابزار مالکانه قواثد پايه که در ارتباط با اختيار معامله نرخ بهره .  339

هاي خاصوي را ملوزم بوه انجوام ايون کوار        ات ملي بخواهند بانکاما، ممکن است مقام .هاي سرمايه اي گاما، ريسک خاص را پوشش دهد

 . نمايند

  .وارد شوندجداگانه  ها بايد بر اساس نو  ارز در نردبان سررسيدي وضعيت.  341

 .استفاده نمايند (Vii)508هاي زماني مندرج در بند  کنند بايد از افق هايي که از روش ديرش استفاده مي بانک.  340
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(v)     کل پوشش سرمااه اي گاما  مجموع قدر مطلق خالص اثرات گاماي منفي باه نحاوي کاه در

 .بات محاس ه شد خوادد بود

(vi) اي را از طراق ضرب  داي سرمااه دا ملزم خوادند بود پوشش در مورد راعک نوسانات  بانک

به نحوي کاه در   -داي اختيار معامله روي دارااي پااه اکعان مجموع وگا براي تمام وضعيت

 .درصد محاس ه کنند ±1٣بات توضيح داده شدا در تغيير متناسب در نوسان 

(vii) اي خواداد   داي سارمااه  اي براي راعک وگا  مجموع قدر مطلق پوشش کل پوشش سرمااه

 .   بود که براي راعک وگا محاس ه شده است

 رويکرد سناريو

1٨١(Lxiii) .شتر نيز از اان  ق برخوردار دعاتند کاه پوشاش دااي     يب يدا يپيچيدگ يداي دارا بانک

سرمااه اي براي راعک بازار پرتفوداي اختيار معامله و وضعيت داي پوششي مرت ط را بر م ناي تحليال  

ه ثابت تغييارات در ،وامال راعاک    تواند با مشخص کردن دامن اان امر مي. ماتراس سناراو تعيين کنند

 "شا که "پرتفوي اختيار معامله و محاس ه تغييرات در ارز  پرتفوي اختيار معامله در نقاط مختلف ااان  

اي  باناک پرتفاوي اختياار معاملاه را باا اساتفاده از        به منظور محاسا ه پوشاش سارمااه    .شود   اصل

ااه اختيار معامله و نوسانات آن نار  ااا قيمات     داي تغييرات دمزمان در نر  اا قيمت دارااي پ ماتراس

فاوق توضايح داده    (LXii)1٨١براي در دارااي پااه به نحوي که در بند . گذاري مجدد خوادد کرد ارز 

به ،نوان اک گزانه جااگزان و  عب صال داد نااظر ملاي    . شد اک ماتراس متفاوت ااجاد خوادد شد

شوند در مورد اختيار معامله نر  بهاره مجااز    يمعامله محعوب م دااي که معامله گران ،مده اختيار بانک

در زمان اساتفاده از ااان رو     . خوادند بود م ناي محاس ات خود را  داقل شش دامنه زماني قرار ددند

توضيح داده شد  در اک گروه  (Vii)1٨١و  (iv)1٨١ن ااد بيش از سه افق زماني به نحوي که در بندداي 

 .با دم ترکيب شوند

 1٨١(Lxiv) .داي پوششي مارت ط  در دامناه خااص باات و پاااين       قراردادداي اختيار معامله و وضعيت

داي بهاره باا تغييارات مفاروض در باازده       دامنه نر . گذاري خوادد شد ارز  جاري دارااي پااه ارز 

دااي که  از رو  جاااگزان باراي قرارداددااي     دسته از بانک آن. سازگار است (iV)1٨١مندرا در بند 

کنند بااد براي در دسته دامنه زماني   فوق استفاده مي (LXiii)1٨١اختيار معامله نر  بهره مندرا در بند 

دا  ساار دامنه. رات مفروض در بازده قابل ا،مال نع ت به افق زماني مربوط  استفاده کننديياز باتتران تغ
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در ماورد تماام   . براي کاتدا ±  ٨٣٪براي ارز و طال و ±  ١٪  ٣01براي ابزارداي مالکانه ± ١٪: ند از، ارت

براي تقعيم دامنه به فواصل برابر باااد  ( از جمله مشادده جاري) گروه داي راعک  داقل دفت مشادده 

 .      مورد استفاده قرار گيرد

1٨١(Lxv) .رود  انتظار ماي . وسان نر  اا قيمت دارااي پااه استدومين بعد ماتراس  متضمن تغيير در ن

در اکثار ماوارد    – 1٣٪و +  1٣٪اک تغيير وا د در نوسان نر  اا قيمت پااه برابر باا تغييار در نوساان    

تواند اان الزام را ااجاد کناد کاه ااک     کند مقام نظارتي مي اما در صورتي که شرااط ااجاب  .کفاات کند

 .   اا نقاط مياني روي ش که محاس ه شود/تغيير متفاوت در نوسان استفاده شود و

1٨١(Lxvi) .        پس از محاس ه ماتراس  در سلول شامل خاالص ساود ااا زااان اختياار معاملاه و ابازار

سپس  پوشش سرمااه اي براي در دارااي پااه برابر خوادد بود با بزرگتاران  . مي باشدپوششي پااه آن 

 .    زاان در ماتراس

1٨١(Lxvii) .ن به وا ه با توجاه باه دقات رو  انجاام     ياستفاده از تحليل سناراو توسط اک بانک مع

،ناوان بخشاي از    راو باه دا از تحليل سانا  دمچنين  استفاده بانک. تحليل  منوط به مجوز ناظر خوادد بود

رو  استاندارد  مناوط باه تأاياد مقاام ملاي و آن دساته از اساتانداردداي کيفاي منادرا در بنادداي           

1٨١(LXXiV)  1٨١و(LXXV) با توجه به تناسب آن دا با ماديت کعب و کار  خوادد بود  . 

1٨١(Lxviii) .داي ،مده مرت ط باا   کميته با طرح اان سه رواکرد مياني در پي آن بوده است که راعک

در انجام اان امر  کميته آگاه است تا جااي که راعک خاص مد . قراردادداي اختيار معامله را پوشش ددد

داا  نظاام    نظر قرار دارد صرفاً ،ناصر مرت ط با دلتا  پوشش داده مي شوند؛ براي پوشش سااار راعاک  

سازي مفروضات مورد استفاده  باه   ه دا  سادهاز سوي داگر  در ساار  وز. باشد تري مورد نياز مي پيچيده

به دمين دليل  کميته قصد . داي اختيار معامله منجر خوادد شد تري براي وضعيت ترتي ات نع تاً محتاطانه

 .     دارد اان موضوع را مورد بازنگري دقيق قرار ددد

1٨١(Lxix) .اي مرت ط با قرارداددااي  د ،الوه بر راعک داي ااد شده بات  کميته نع ت به ساار راعک

نر  تغيير ارز  اختياار  )  θو ( نر  تغيير ارز  اختيار معامله با توجه به نر  بهره) ρاختيار معامله نظير 

کميته در ،ين  ال که اک نظام انادازه گياري خااص باراي آن     . نيز آگادي دارد( معامله با توجه به زمان

                                                 
سال ترکيب شوند، باالترين تغيير مفرو  در بازده اين سه افق،  5تا  5سال و  5تا  4سال و  4تا  3هاي زماني  براي مثال، اگر افق.  342

 .مي باشد 55/1
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اي م اادرت باه    دااي که به ميزان قابل مال ظاه  ار دارد بانککند  اما انتظ دسته از راعک دا پيشنهاد نمي

. دا را به دقت مورد پااش قرار ددناد  فرو  قراردادداي اختيار معامله مي نمااند  داقل اان گونه راعک

را در محاس ات سرمااه خود باراي راعاک نار      ρدا مجاز خوادند بود در صورت تماال  به ،الوه  بانک

 .بهره لحاظ کنند
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 يد ناخالص داخفياز تول  ابال  سهم بتش کشاواز ;12/17/1999مواخ  997216/99بتشنامه شمااه 

  پذير و ااتقاء نظام مالي کشوا د اقابتيقانون اف  موان  تول( 26)موضوع ماده 

 با سالم؛

رفاع  قاانون  ( 47)دستورالعمل اجرايي ماده »( 9)احتراماً، دا ااستا  تکفي  مقرا دا تبصره ذيل ماده 

مصروب يکهرزاا و دويسرت و دوازدهمرين جفسره مرواخ        «پذير و ارتقاء نظام مالي کشاور  موانع توليد رقابت

وسيفه به  ، بدين1992/  9/  6مواخ  92/  116962شواا  پول و اعتباا موضوع بتشنامه شمااه  1992/  17/  1

ه، سرهم بترش کشراواز  دا    اساند؛ بر اساس آخرين آماا اسمي توليد ناخالص مفي ساالن استحضاا مي

داند، تا زمان ابال  اقم جديد، سرهم يادشرده    شايان ذکر مي. باشد داصد مي 11/  6اقتصاد کشوا به ميزان 

خواهشمند است دستوا فرمايند با عنايت به اهميرت بترش کشراواز  دا اقتصراد     . مبنا  عمل خواهد بود

ن بانک ابال  و بر حسن اجرا  آن نظاا  الزم به ابط آ کشوا، مراتب به قيد تسري  به تمامي واحدها  ذ 

ابرط،   ا  از بتشنامه ابالغي به واحدها  ذ  همچنين، مقتضي است ترتيبي اتتاذ گردد که نسته. عمل آيد

.اين بانک ااسال شود ها و مؤسسات اعتباري کل نظارت بر بانک مديريتبه حوزه 

 

 

 

  

 پولشوييمديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 آبادي حميدرضا غني نژاد عبدالمهدي ارجمند

20-9051 9151 
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مواخ  92/91612لغو بتشنامه شمااه  ;12/17/1999مواخ  997222/99بتشنامه شمااه 

ها و  منظواه توسط بانک دو  ها داا شامل حساب مد   گذاا هيسرما  ها با موضوع حساب 1992/72/17

  يدولت  ها دانشگاه  برا يربانکيغ  مؤسسا  اعتباا

 با سالم؛

اين بانرک مرواد ايرراد     1992/  2/  17مواخ  92/  91612احتراماً، نظر به اين که مفاد بتشنامه شمااه 

سره مرواخ   مصروبه پانصرد و هفترادمين جف    9ديوان محاسبا  کشوا از حي  مغاير  با مفاد جزء ال  بند 

دااد بتشنامه مذکوا کران لرم    شواا  پول و اعتباا قراا گرفته است، لذا بدينوسيفه اعالم مي 1962/  17/  1

ها   داا از جمفه حساب گذاا  مد  بر اين اساس، افتتاح حساب و نگهداا  سپرده سرمايه. باشد يکن مي

ها  دولتي و به تب  آن اعطا  سرود   گاهها و مؤسسا  اعتباا  غيربانکي برا  دانش دو منظواه توسط بانک

 .ها ممنوع خواهد بود به آن

مؤسسره اعتبراا    /   فرمايند مراتب به قيد تسري  به تمامي واحدها  آن بانک دستوا است خواهشمند

همچنين مقتضي است ترتيبي اتتاذ شود تا . غيربانکي ابال  و بر حسن اجرا  آن نظاا  دقيق به عمل آيد

ها و مؤسسات اعتباري بانک  مديريت کل نظارت بر بانکابط، به  شنامه ابالغي به واحدها  ذ ا  از بت نسته

.ااسال گردد مرکزي

 

 

  

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 آبادي حميدرضا غني نژاد عبدالمهدي ارجمند

20-9051 9151 
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ابال  دستواالعمل اجرايي تأسيس، نحوه فعاليت و  ;22/17/1999 مواخ 921277/99 شمااهبتشنامه 

 (واسپاا )ها  ليزينگ  نظاا  بر شرکت

 با سالم؛

ا  از ترأمين مرالي نظرام اقتصراد       که استحضاا دااند دا حال حاضر بتش عمده گونه هماناحتراماً، 

سراير  اين موضوع به نوبه خود نشان از ناهنجاا  و ضع  دا کااکرد . پذيرد ها انجام مي کشوا توسط بانک

برا اتتراذ    بديهي است دا چنين شرايطي الزم است. ها  پول و سرمايه کشوا دااد ها  فعال دا بازاا نهاد

ها  متتف  اقتصاد   ها  موجود برا  تأمين مالي بهينه بتش تدابير و تمهيدا  مقتضي، از تمامي ظرفيت

برخواداا از خاستگاه قانوني که تاکنون به داليفي همچون   ها  مالي دا اين ميان از جمفه نهاد. استفاده شود

ه آن خاصه دا بتش تأمين مالي خرد به نحرو  ها  بالقو فقدان فضا  کسب و کاا مناسب، از تمامي ظرفيت

قرانون  ( 12)دا همين ااسرتا مراده   . باشند مي( واسپاا )ها  ليزينگ  استفاده نشده است، شرکت  شايسته

هرا  ليزينرگ اا دا    استفاده از شررکت  1926/   2/   29ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن مصوب 

ها  بانکي و اعتباا  از  سياست« ج»بتش « 19»همچنين بند . است تأمين مناب  مالي مسکن الزام داشته

معاون اول  1999/   6/   26ها  اقتصاد  دولت برا  خروج غيرتوامي از اکود، ابالغي مواخ  مجموعه سياست

دا اجرا  تکرالي  مزبروا، تسرهيل دا    . جمهوا، توسعه فعاليت ليزينگ اا تکفي  نموده است محترم ائيس

منرد  از   ها  ليزينگ، از آن حي  کره اقردامي اساسري دا بهرره     بر تأسيس و فعاليت شرکتاحکام ناظر 

ها  تأمين مالي بتش قابل توجهي از اقشاا جامعره   گويي به نياز ها  اين نهاد مالي به منظوا پاسخ ظرفيت

ها و تجربيا   گير  از ديدگاه به همين منظوا، با بهره .شود، دا دستواکاا اين بانک قراا گرفت محسوب مي

دسرتواالعمل اجرايري تأسريس،    »ها  تتصصي و صنفي صنعت ليزينگ دا کشروا،   نظران و تشکل صاحب

شرواا    1926/  2/  16و  1926/  2/  9مصوب جفسا  مرواخ  « ها  ليزينگ نحوه فعاليت و نظاا  بر شرکت

، نگرااش  1926پولي دا سال  متشکل پول و اعتباا که متأثر از شرايط و اقتضائا  خاص حاکم بر بازاا غير

 . يافته بود، مواد ويرايش و بازنگر  قراا گرفت

 :ها  مهم دا اصالح دستواالعمل يادشده به شرح ذيل است اجماالً برخي مؤلفه

 ها دا بتش تجهيز مناب ؛ اصالح دستواالعمل متناسب با ويژگي منحصر به فرد اين شرکت 
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 و کراا    زينگ با اويکرد بهبرود فضرا  کسرب   ها  لي تسهيل شرايط تأسيس و فعاليت شرکت

 ها  مذکوا؛ شرکت

 واحد داصرد   9ها  ليزينگ حداکثر به ميزان  امکان تعيين نرخ سود تسهيال  اعطايي شرکت

هرا و مؤسسرا     بيشتر از نرخ سود تسهيال  اعطايي مصوب شواا  پول و اعتباا برا  بانرک 

 يک؛ اعتباا  دا عقود فروش اقساطي و اجااه به شرط تمف

 شرکت يکها و مؤسسا  اعتباا  برا  تأسيس و يا تمفک سهام صرفاً دا  بانک محدود شدن  

  ليزينگ؛

 ها و مؤسسا  اعتباا  که دا هر  تعيين سق  دايافت تسهيال  توسط شرکت ليزينگ از بانک

هرا  مرالي    زمان نبايد بيش از دو برابر مجموع حقوق صاحبان سهام منداج دا آخرين صوا 

 حسابرسي شده شرکت ليزينگ باشد؛

   داصد مجمروع حقروق صراحبان     9تسهيال  قابل اعطا به هر مشتر  که نبايد از تعيين سق

 شده شرکت ليزينگ تجاوز نمايد؛ ها  مالي حسابرسي سهام منداج دا آخرين صوا 

 ممنوعيت شرکت ليزينگ دا اخذ هر مبفغي خااج از قرااداد از مشتر ؛ 

 ها  ليزينگ غيربانکي از بانکي دا حوزه مسکن؛ بر شرکت تفکيک احکام ناظر 

          ااائه تعري  مفهومي از عمفيا  ليزينرگ بره جرا  تعرير  مصرداقي قبفري حسرب سررمايه

 ها؛ ليزينگ

       ،اصالح تعااي  مربوط به مجوز تأسيس و فعاليت ليزينرگ و ااائره تعرير  موافقرت اصرولي

مراه با سازوکااها  مشتص مربوط بره هريرک از   نامه تغييرا  ثبتي ه نامه اوليه و اجازه اجازه

 تعااي  مزبوا؛

 ها  ليزينگ؛ تصريح شرايط و مشتصا  مؤسسين و اعضا  هيأ  مديره شرکت 

 ها  ليزينگ؛ تصريح شتصيت حقوقي شرکت 

 ها  ليزينگ ها  احتياطي و نظااتي برا  شرکت وض  نسبت. 

« ها  ليزينرگ  نحوه فعاليت و نظاا  بر شرکت دستواالعمل اجرايي تأسيس،»با عنايت به مراتب مذکوا، 

شرواا  محتررم    1999/      17/      12جفسه مرواخ   هفتمينپس از طرح و براسي دا يکهزاا و دويست و بيست و 

 . پول و اعتباا مواد تصويب قراا گرفت
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ها  ليزينگ نبايد از  نرخ سود تسهيال  اعطايي شرکت بر اين که دا حال حاضر، تأکيددا پايان، ضمن 

دا اسرع وقرت  بايد و يا واحد تابعه مشمول، مؤسسه اعتباا  /  همچنين آن بانک داصد تتطي نمايد و  21

دستواالعمل »ا  از  نسته ليزينگ اقدام نمايد، به پيوست  نسبت به انتقال سهام خود دا بيش از يک شرکت

خواهشرمند اسرت   . شود ايفاد مي« (واسپاا )ها  ليزينگ  فعاليت و نظاا  بر شرکتاجرايي تأسيس، نحوه 

هرا  ذيرربط ابرال      ها  ليزينگ تابعه و ديگر واحرد  دستوا فرمايند مراتب به قيد تسري  به تمامي شرکت

.گردد

 

 

  

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 آبادي حميدرضا غني نژاد بدالمهدي ارجمندع
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 (واسپاري)هاي ليزينگ  دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر شرکت

 مقدمه

اجرايري آن،   هرا   نامره  آيرين  و 22/17/1929مصروب   پولي غيرمتشکل بازاا تنظيم قانون براساس

بره اختصراا    کره از ايرن پرس    “(واساپاري )ليزينگ هاي  دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر شرکت”

 .گردد شود، به شرح ذيل تصويب مي ناميده مي “دستورالعمل”

 ها تعاريف و کليدواژه -فصل اول

 :اوند مي به کاا مربوط عبااا  جا  به عناوين ذيل دستواالعمل اين دا -5 ماده

 ايران؛ اسالمي جمهوا  مرکز  بانک :مرکزي بانک -5-1

 نامره  اجازهبا  يا و قانون موجب به که غيربانکي اعتباا  مؤسسه يا بانک :اعتباري مؤسسه -5-1

 قراا دااد؛ مرکز  بانک نظاا  تحت و شده تأسيس مرکز  بانک

داصرد سرهام آن متعفرق بره      97شتص حقوقي که بيش از : مؤسسه اعتباري واحد تابعه -5-7

  ؛استمؤسسه اعتباا  

شرکت دااا  مجوز از بانک مرکرز  کره موضروع فعاليرت آن      (:واسپاري)ليزينگ شرکت  -5-1

 باشد؛ ليزينگ مي انجام عمفيا 

 توسرط  و غيرمنقرول  کاال اعم از منقول تهيه تأمين مالي مشتر  از طريق: ليزينگ عمليات -5-3

شررط  بره   قراادادها  اجرااه يکي از مشتر  دا قالب  به آن واگذاا  و ليزينگشرکت 

 ؛اقساطي فروش و تمفيک

 ؛ليزينگشرکت  تسهيال  از استفاده متقاضي حقوقي و حقيقي اشتاص :مشتري -5-52

 ؛ليزينگشرکت  تأسيس متقاضي شرايط واجد حقيقي و حقوقي اشتاص: مؤسسين -5-55

 شررکت يس تأسر  يانمتقاض هياول  کتبي بانک مرکز  با تقاضا  موافقت :موافقت ادولي -5-50

 ليزينگ؛

موافقت کتبي بانک مرکز  با تشکيل پرونده ثبتي توسرط مؤسسرين دا    :نامه اوليه اجازه -5-59

 ؛ها مرج  ثبت شرکت
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 ثبتي؛ مرج  داليزينگ  شرکت ثبت با مرکز  بانک کتبي موافقت :تأسيس نامه اجازه -5-54

شررکت   فعاليرت  ادامره  يرا  شرروع  بررا   مرکز  بانک کتبي موافقت :فعاليت نامه اجازه -5-51

 ؛ليزينگ

دا  ليزينرگ  شررکت  تغييررا   ثبت با مرکز  بانک کتبي موافقت :ثبتي تغييرات نامه اجازه -5-51

 .ثبتي مرج 

 ضوابط تأسيس -فصل دوم

 اا مقرر  و قروانين ، دسرتواالعمل  ايرن  مفراد دا چااچوب  ليزينگ شرکتفعاليت  و ثبت ،تأسيس -0 ماده

 .باشد مي مرکز  بانک ها  بتشنامه و مصوبا  شواا  پول و اعتباا ابط، ذ 

 .پذير است صرفاً دا قالب شرکت سهامي امکان، ليزينگشرکت تأسيس  -9 ماده

مؤسسه اعتباا  و يا واحد تابعه مؤسسه اعتباا ، صرفاً مجاز به تأسيس و يا تمفک سهام دا يک  -4 ماده

 .باشند ليزينگ مي  شرکت

شررکت ليزينرگ موظر  اسرت     . توسط شرکت ليزينگ بالمان  اسرت  و يا نمايندگي ايجاد شعبه -1 ماده

 .اا به اطالع بانک مرکز  برساند مراتب ايجاد شعبه و يا نمايندگي

 :بايد از شرايط زير برخواداا باشند شرکت ليزينگ مؤسسين -1 ماده

 ؛ابعيت ايرانبودن ت دااا-  6-1

 جمهروا  اسرالمي   ها  ديني مصيرح دا قانون اساسي اقفيتيکي از دين اسالم يا پيرو - 6-2

 ؛*ايران

 ؛ابط بنا بر تشتيص مراج  ذ  داشتن صالحيت فرد - 6-9

 ؛نداشتن سابقه محکوميت کيفر - 6-2

 نداشتن سابقه چک برگشتي اف  سوءاثرنشده دا شبکه بانکي کشوا؛- 6-9

 نداشتن بدهي غيرجاا  به مؤسسا  اعتباا ؛- 6-6

انباشرته بررا      شرده فاقرد زيران    ها  مرالي حسابرسري   حداقل سه دواه صوا  بودندااا - 6-6

 .اشتاص حقوقي

                                                 
*
 شورايپولواعتبار؛95/1/5931وپنجمينجلسهمورخموضوعمصوبهيکهزارودويستوسي 
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 :زير اا به بانک مرکز  ااايه و اعالم نمايند مؤسسين بايد مدااک و اطالعا  -7 ماده

 تقاضا  تأسيس؛- 6-1

 بانک مرکز ؛شده  تکميلپرسشنامه - 6-2

 ها  مالي سه سال گذشته اشتاص حقوقي متقاضي؛ از اساسنامه و صوا  ا  نسته -6-9

 ؛پيشنهاد و برنامه عمفياتي  اساسنامه- 6-2

 جفسه هيأ  مؤسس؛ صوا - 6-9

 ،ليزينرگ دا شرکت  سرمايهميزان ميزان تحصيال  مؤسسين با ذکر  و مشتصا نام و - 6-6

 به ضميمه مدااک مثبته؛

اعضا  هيأ  مديره ها  قبفي  سمت و نام و مشتصا ، ميزان تحصيال ، سابقه فعاليت- 6-6

 به ضميمه مدااک مثبته؛ پيشنهاد 

 گواهي عدم سوءپيشينه کيفر  مؤسسين؛- 6-2

 ؛صحت اظهااا ، مدااک و مستندا  تسفيميمبني بر از مؤسسين تعهدنامه هريک - 6-9

 .ساير مدااک و اطالعا  ضروا  به تشتيص بانک مرکز  -6-17

  مقام مديرعامل عامل و قائممدير ،مديره هيأتشرايط و مدارک مورد نياز براي اعضاي  -فصل سوم

بايد از شرايط ذيل برخواداا  ليزينگشرکت مقام مديرعامل  عامل و قائممدير ،مديره هيأ   اعضا -1 ماده

 :باشند

 ؛مقام مديرعامل عامل و قائممديربرا   بودن تابعيت ايران دااا- 2-1

 ؛ابط بنا بر تشتيص مراج  ذ  داشتن صالحيت فرد - 2-2

 ؛نداشتن سابقه محکوميت کيفر - 2-9

از مؤسسا  اعتباا  ناشري  يا مديرعامفي   مديره أنداشتن من  تصد  عضويت دا هي- 2-2

 ها؛   انتظامي بانکأهي دا محکوميت قطعي

 نداشتن سابقه چک برگشتي اف  سوءاثرنشده دا شبکه بانکي کشوا؛- 2-9

 نداشتن بدهي غيرجاا  به مؤسسا  اعتباا ؛- 2-6
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مرتبط به تشرتيص بانرک مرکرز  بررا       کااشناسيبودن حداقل مداک تحصيفي  دااا- 2-6

 اکثريت اعضا  هيأ  مديره؛مقام مديرعامل و  عامل و قائممدير

 .پيشنهاد  مقام مديرعامل قائمداشتن صالحيت تتصصي مديرعامل و - 2-2

بره بانرک   مقام مرديرعامل   عامل و قائممدير ،مديره هيأ   اعضابه هنگام معرفي  ليزينگشرکت  -3 ماده

 :زير اا ااايه نمايد عا مدااک و اطالبايد  ،مرکز 

 ؛بانک مرکز شده  تکميلپرسشنامه - 9-1

 ؛(دا خصوص معرفي اعضا  هيأ  مديره) جفسه مجم  عمومي صوا - 9-2

 کيفر ؛گواهي عدم سوءپيشينه - 9-9

و عدم شمول قانون  صحت اظهااا ، مدااک و مستندا  تسفيميمبني بر تعهدنامه ااائه - 9-2

 ؛ممنوعيت تصد  بيش از يک شغل

 .مرکز  کساير مدااک و اطالعا  ضروا  به تشتيص بان- 9-9

 سرمايه -مچهارل فص

ميفيرااد ايرال تعيرين     177مبفرغ   ليزينگحداقل سرمايه الزم جهت تأسيس و فعاليت شرکت  -52 ماده

 .گردد مي

تأسيس بايد به صروا  نقرد و پرول    صرفاّ دا مرحفه سرمايه مواد نياز شرکت ليزينگ  -تبصره

 . اايج کشوا پرداخت شود

بروده و از محرل تسرهيال  دايرافتي از     منشأ سرمايه و آواده نقد  مؤسسين بايد قابل احرراز   -55 ماده

 .مؤسسا  اعتباا  نباشد

هيرأ  مرديره   بت شده بيشتر شرود،  داصد سرمايه ث 97ز ا ليزينگ شرکتهرگاه زيان انباشته  -50 ماده

نسبت به يکي از مروااد  تا  دعو  اا سهام صاحبان العاده فوق يعموم مجم  بالفاصفه مکف  است

 :اتتاذ تصميم نمايدذيل 

 ها  وااده؛ سرمايه حداقل به ميزان زيانافزايش ر 1ر12

کره سررمايه فعفري کمترر از      مشروط بر آن ،به ميزان سرمايه موجودثبتي هش سرمايه ر کا2ر12

 ؛نباشد ليزينگشرکت سرمايه مواد نياز برا  تأسيس و فعاليت  حداقل
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 .ليزينگشرکت انحالل ر 9ر12

  ها نامه فرآيند ددور اجازه -فصل پنجم

به بانرک  اين دستواالعمل ( 6)موضوع ماده ه خود اا به همراه مدااک ياول  د تقاضايان بايمتقاض -59 ماده

.ه دهنديااا  مرکز

 يان و براسر يمتقاضر   ت فرديمدااک الزم، احراز صالح يافت تماميپررس از دا  بانک مرکز -54 ماده

اساسرنامه  س ينرو  شيو پر  ياتير د برنامه عمفييو تأ ي  انطباق با الزاما  قانونيها از ح ط آنيشرا

 . دينما ياقدام م ي، نسبت به صدوا موافقت اصول شنهاديپ

باا  اشند، بانک يادشده صرفاً برا  يکچنانچه متقاضيان، حائز شرايط مواد نظر بانک مرکز  نب -51 ماده

کره   دا صرواتي . نمايد طوا مکتوب جهت انجام اصالحا  الزم به متقاضيان اعالم مي  مراتب اا به

از تاايخ اعالم بانک مرکز ، نسبت به اف  کامل ايررادا  و نرواقص    متقاضيان ظرف دو ماه پس

صروا  متالفرت     دا هر حال، دا. يکن تفقي خواهد شد لم اقدام ننمايند، تقاضا  تسفيم شده کان

 .بانک مرکز ، الزم است مراتب با ذکر داليل به متقاضيان اعالم شود

از صدوا موافقت اصرولي، ضرمن    ليزينگ دا قالب سهامي خاص موظفند پس  مؤسسين شرکت -51 ماده

داصد سررمايه مرواد نيراز بررا       ماه، معادل صد يکتسفيم تقاضا  تأسيس خود، حداکثر ظرف 

دا غير اين . نمايندنزد يکي از مؤسسا  اعتبا  تودي  به صوا  نقد  تأسيس شرکت ليزينگ اا 

 .شود صوا ، موافقت اصولي صاداه از داجه اعتباا ساقط مي

 :ليزينگ دا قالب سهامي عام  کتبرا  تأسيس شر -57 ماده

 يک، موظفند ظرف يستأس  م تقاضاين ضمن تسفي، مؤسسيپس از صدوا موافقت اصولر 1ر16

اا نرزد   شرکت ليزينرگ س يتأس  از برايه مواد نيماه، حداقل معادل پنجاه داصد سرما

صراداه از   ين صروا ، موافقرت اصرول   ير ايدا غ.   کننديتود يکي از مؤسسا  اعتباا 

 .شود يجه اعتباا ساقط مدا

ه ين دا سررما يسهم مؤسسر  ياليز معادل ايد مربوط به واايپس از اخذ اس  بانک مرکزر 2ر16

و انجرام   يل پرونرده ثبتر  يه به منظروا تشرک  ينامه اول ، نسبت به صدوا اجازه شنهاديپ

 .دينما ي، اقدام ميعموم يسينو رهيق پذيه از طريسرما ين مابقيمقدما  مربوط به تأم
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نسربت بره   مراه   شرش ظررف  حرداکثر  ه، ينامه اول ن موظفند پس از صدوا اجازهيمؤسسر 9رر16

ه از داجره اعتبراا سراقط    ير نامه اول ن صوا ، اجازهير ايدا غ. اقدام نمايند يسينو رهيپذ

 .شود يم

کره   ي، دا صروات اسرت  ررن شرده ييتع يسينو رهيپذ  که برا يمد  زمان  پس از انقضار 2ر16

 دون موظفند ظررف  ين نشده باشد، مؤسسيتأم يسينو رهيق پذياز طر هياز سرما يبتش

ن صروا ،  ير ر اير دا غ. ندياقدام نما آنن ي، نسبت به تأم ماه پس از اعالم بانک مرکز

 يعيوجروه ترود  بانک مرکرز  اجرازه اسرترداد    و  يه مفغينامه اول و اجازه ياصول  موافقت

 .کند يم صادان اا يمؤسس

 مقام مديرعامل قائمو  مديرعاملتتصصي  حيتاساسنامه، احراز صال تأييدپس از مرکز   بانک -51 ماده

نسبت بره صردوا    ،دستواالعمل اين موضوعکامل سرمايه و احراز ساير شرايط  تودي  ،پيشنهاد 

 .نمايد مي اقدامشرکت ليزينگ تأسيس  نامه اجازه

صراداه از بانرک مرکرز     سيس أت نامه اجازهموکول به ااائه  يثبت مرج  دا ليزينگ ثبت شرکت -53 ماده

 .است

و شرروع بره    شرود  مي داثبتي صا موامنظوا انجام ا به فاًصر ليزينگشرکت تأسيس  نامه اجازه -02 ماده

 .مرکز  است نکفعاليت از با نامه منوط به کسب اجازه ليزينگشرکت  فعاليت

فعاليت، مجاز به استفاده از هر عباا  و عنرواني   نامه اجازهتا قبل از اخذ ليزينگ شرکت  -تبصره

 .باشد که مفهوم تحت نظاا  بودن بانک مرکز  اا تداعي کند، نمي

 .است صدواماه پس از  ششتأسيس، حداکثر  نامه اجازه اعتباا مد  -05 ماده

اند و يا قادا به  دا موااد  که بانک مرکز  تشتيص دهد مؤسسين تعهدا  الزم اا انجام نداده -00 ماده

ه ئر نيستند و يا اطالعرا  نراقص ااا   شرکت ليزينگانداز   عهدا  الزم و يا تأسيس و ااهانجام ت

هرا   اند، بايد ضمن صدوا اخطاايه برا  مؤسسين، مهفتي دو ماهه اا برا  انجام تعهدا  آن نموده

پس از انقضا  مهفت مذکوا و دا صوا  عدم اقدام الزم از سو  مؤسسرين بررا    . تعيين نمايد

هرا  صراداه لغرو     نامره  يکن تفقي و تمامي اجرازه  لم تعهداتشان، تقاضا  تسفيم شده، کأنايفا  

توانرد   بانک مرکز  ميکه شرکت ليزينگ دا مرج  ثبتي به ثبت اسيده باشد،  دا صواتي .شود مي

 .انحالل شرکت اا از دادگاه داخواست نمايد
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 .سيس به غير ممنوع استنامه تأ نامه اوليه و اجازه واگذاا  موافقت اصولي، اجازه -09 ماده

پس از ثبت و تأسيس، حداکثر طي مد  شش ماه از تاايخ ثبرت،   استموظ   ليزينگ شرکت -04 ماده

 .نامه فعاليت از بانک مرکز  اقدام نمايد  نسبت به اخذ اجازه

، نسربت بره اخرذ    مد  مقرا دا اين مادهپس از گذشت  ليزينگشرکت دا صواتي که  -تبصره

نامره فعاليرت از     نامه فعاليت از بانک مرکز  اقدام ننمايد و يا موجبا  اخرذ اجرازه    اجازه

بانرک  تأسريس،  نامره   يکن تفقي شدن اجازه لم بانک مرکز  اا فراهم نسازد؛ ضمن کأن

 .تواند انحالل شرکت اا از دادگاه داخواست نمايد مرکز  مي

از گواهي ثبت مرج  ثبتي و آگهي ثبت دا اوزنامه اسمي  ا  دايافت نسته ازپس  مرکز  بانک -01 ماده

صاحبان امضرا    ياسام واسمي مبني بر دايافت آگهي ثبت و ساير مدااک الزم  اوزنامهاسيد  يا

 .نمايد فعاليت اقدام مي نامه اجازه انسبت به صدو مجاز،

افر  مسردود     بالفاصفه نسبت به صدوا نامره اخذ مدااک فوق،  ازپس  مرکز  بانک -تبصره 

 .نمايد شده شرکت ليزينگ اقدام مي سرمايه تودي 

دا  ،و بررا  دفعرا  بعرد    گرردد  سال صادا مي  دوباا اويل با مد  اعتباا برا  فعاليت  نامه اجازه -01 ماده

گرواهي از ادااه امواماليراتي   و ااائره   تأييد عمفکرد شرکت ليزينگ توسط بانرک مرکرز    صوا 

با مد  اعتباا حرداکثر پرنج    ،شده قطعي پرداخت بدهي مالياتي ابط مبني بر پرداخت يا ترتيب ذ 

 . شدبا ميسال قابل تمديد 

 .شود نامه فعاليت شرکت ليزينگ دا چااچوب مفاد اين دستواالعمل انجام مي تمديد اجازه -07 ماده

 فعاليت -فصل ششم

 شررکت . از بانک مرکرز  اسرت  مجوز موکول به اخذ  ليزينگ، عمفيا هرگونه فعاليت دا زمينه  -01 ماده

مفراد   ،دستواالعمل، قوانين و مقراا  مربروط  نصرفاً مجاز به فعاليت دا چااچوب مفاد اي ليزينگ

 .باشد ها  بانک مرکز  مي و بتشنامهاساسنامه مصوب 

، «نامره فعاليرت   اجرازه »ماه از تاايخ صردوا   موظ  است حداکثر ظرف مد  يک ليزينگشرکت  -03 ماده

 .ا  کتبي به بانک مرکز  اعالم نمايدصو و مراتب اا بهنسبت به شروع فعاليت اقدام 
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و  ليزينرگ ، دا خااج از نشاني منداج دا اساسرنامه ثبرت شرده شررکت     ليزينگانجام عمفيا   -92 ماده

 .باشد ، ممنوع مييا مجوز شعبه ليزينگنامه فعاليت شرکت  اجازه

فرروش اقسراطي دا    و ليزينگ موظ  است صرفاً دا قالب عقود اجااه به شرط تمفيرک  شرکت -95 ماده

هرا  مربروط از جمفره ضروابط      ها و دستواالعمل نامه ابا، آيين چااچوب قانون عمفيا  بانکي بدون

 .ابالغي مربوط به نحوه محاسبه اقساط، نسبت به اعطا  تسهيال  به مشتريان خود اقدام نمايد

بدون شرط انتقال  به مشتر  و غيرمنقول کاال اعم از منقولشرکت ليزينگ مجاز به انجام اجااه  -90 ماده

 .باشد نمي( اجااه عمفياتي)مالکيت به و  

 سراير اشرتاص،  به  ليزينگ عامفيت انعقاد قرااداد و اعطا  تسهيال  از ناحيه شرکت واگذاا  -99 ماده

 .باشد مجاز نمي

داصد بيشتر از نرخ سرود  واحد  9ليزينگ حداکثر به ميزان   نرخ سود تسهيال  اعطايي شرکت -94 ماده

 .شواا  پول و اعتباا برا  مؤسسا  اعتباا  خواهد بودتسهيال  اعطايي مصوب 

اعطا  تسهيال  مسکن توسط شرکت ليزينگ که مؤسسره اعتبراا  و واحرد تابعره مؤسسره       -91 ماده

اعتباا  دا آن سهامداا است، تاب  تصميما  شواا  پرول و اعتبراا بررا  مؤسسرا  اعتبراا       

  هرررا  ليزينرررگ، حرررداکثر بررره ميرررزان   باشرررد و دا خصررروص سررراير شررررکت   مررري

 .پذير است امکانمفک موضوع ليزينگ داصد اازش  67

ذيل اا الزم از جمفه موااد  اطالعا ، تسهيال  موظ  است قبل از انعقاد قرااداد ليزينگ شرکت -91 ماده

طوا مکتوب دا سربرگ شرکت با داج تاايخ و ممهوا به مهر ه صوا  شفاف و بدون ابهام و به ب

 :ه نمايدئااا مشتر شرکت به 

 ؛سهيال تمبفغ - 96-1

 سود تسهيال  اعطايي؛نرخ  -96-2

 قيمت نقد  فروش؛- 96-9

 دايافت؛ ميزان پيش- 96-2

 نحوه تسويه حساب با مشتر  دا صوا  انصراف قبل از تحويل کاال؛- 96-9

 نحوه محاسبه قيمت فروش قسطي اموال دا قراادادها  فروش اقساطي؛- 96-6

 قراادادها  اجااه به شرط تمفيک؛االجااه دا  نحوه محاسبه مال- 96-6
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 تاايخ تحويل اموال به مشتر ؛- 96-2

 زمان و نحوه انتقال مالکيت اموال به مشتر ؛- 96-9

 ؛ليزينگ ق و تضامين مواد مطالبه شرکتانواع وثاي- 96-17

 نحوه محاسبه خساا  ناشي از عدم ايفا  تعهد طرفين؛- 96-11

.ايا  مشتر به اعتراضا  و شک نحوه اسيدگي- 96-12

اقدام به دايافت مبفغي تحرت عنروان    ليزينگبرا  انجام عمفيا   ليزينگکه شرکت  دا صواتي -97 ماده

، عندالمطالبره  ليزينرگ مبفغ تا زمان خريد کاال توسط شررکت  مشتر  نمايد، اين دايافت از  پيش

 .باشد مي

الحساب، سود قطعي، سود دواان مشرااکت   هر مبفغي تحت عناوين سود عفي پرداخت- تبصره

 .دايافت ممنوع است به مانده مبفغ پيش غيرهو 

ممنروع   ،ن وديعه و نظاير آناتحت عنوليزينگ با مشتر  شرکت خااج از قرااداد ي اخذ هر مبفغ -91 ماده

 .است

 به مشتر ، سهيال ت موظ  است دا صوا  عدم تحويل اموال موضوع قرااداد ليزينگشرکت  -93 ماده

بر مبنا  آخرين نرخ تروام   شده نگهداا  دايافت وجوه پيشبه مأخذ نسبت به پرداخت خساا  

خسراا   . ليزينگ اقردام نمايرد  اعالمي بانک مرکز  و تعداد اوزها  ماندگاا  وجه نزد شرکت 

 .موضوع اين ماده بايد دا قرااداد منعقده با مشتر  داج شود

 .باشد نمي اشتاص مشتريان و ساير دايافت و نگهداا  سپرده ازمجاز به  ليزينگ شرکت -42 ماده

 .تواند سهام خود اا برا  تضمين تسهيال  اعطايي به عنوان وثيقه بپذيرد نمي ليزينگ شرکت -45 ماده

عمفيرا   داصد از منراب  دا اختيراا خرود اا بره      29هموااه حداقل  است مکف  ليزينگ شرکت -40 ماده

دا هر حرال، وجروه   . پرداخت تهيه کاالها  موضوع عمفيا  ليزينگ تتصيص دهد و پيش ليزينگ

 مناب  دا اختيراا داصد  27شده بابت تهيه کاالها  موضوع عمفيا  ليزينگ نبايد از  پرداخت  پيش

 .شرکت ليزينگ تجاوز نمايد

ق صراحبان  مجموع حقو داصد 9مانده تسهيال  اعطايي به هر مشتر  نبايد از  مجموع حداکثر -49 ماده

 .تجاوز نمايد ليزينگشرکت  شده ها  مالي حسابرسي سهام منداج دا آخرين صوا 
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دا هر زمان نبايد بيش از دو شرکت ليزينگ مانده تسهيال  دايافتي از مؤسسا  اعتباا  برا   -44 ماده

 .ها  مالي حسابرسي شده باشد برابر مجموع حقوق صاحبان سهام منداج دا آخرين صوا 

مجموع حقروق صراحبان سرهام    داصد  97مانده پيش دايافت از مشتريان دا هر زمان نبايد از  -41 ماده

 .بيشتر شود ليزينگشرکت  شده ها  مالي حسابرسي منداج دا آخرين صوا 

 نظارت –فصل هفتم

ها  الزم اا برا  بازاسران بانرک مرکرز  فرراهم      امکان اسيدگي است موظ شرکت ليزينگ  -41 ماده

 .ها ااايه دهد گونه اسيدگي اسناد، مدااک و دفاتر خود اا جهت اينها،  سامانهنمايد و کفيه 

موظ  است سامانه اطالعاتي جامعي اا ايجاد نمايد که هرگونه اطالعا  و آمراا   ليزينگشرکت  -47 ماده

به صوا  ادواا  يا مواد  و همچنين انفراد  و اا مواد نياز بانک مرکز  اعم از مالي يا غيرمالي 

 .فراهم نمايدتففيقي 

بايد از ميران مؤسسرا  حسابرسري عضرو جامعره       ليزينگبازاس قانوني و حسابرس شرکت  -41 ماده

و ( ها  ليزينگ سرهامي خراص   دامواد شرکت) مواد تأييد بانک مرکز  اسمي ايران حسابدااان

( ها  ليزينگ سهامي عرام  دامواد شرکت)مواد تأييد بانک مرکز  و سازمان بواس اوااق بهاداا 

 .شوندانتتاب 

 و ضروابط  مقرراا   ،موظ  است کفيه اويدادها  مالي خود اا براساس قروانين  ليزينگشرکت  -43 ماده

 .، ثبت و ضبط نمايدو الزاما  بانک مرکز  موجود و دا چااچوب استانداادها  حسابداا 

اا تهيه شده  يحسابرس يمال  ها صوا  ساالنه گزااش و صوا  موظ  است به ليزينگشرکت  -12 ماده

 .ااسال نمايدو به بانک مرکز  

تواند حسب مرواد   ، بانک مرکز  ميليزينگشرکت دا صوا  وقوع هر يک از موااد ذيل توسط  -15 ماده

 ، سرفب صرالحيت  ليزينرگ شررکت  هرا    توق  برخي فعاليتنسبت به تذکر کتبي، اخطاا کتبي، 

نامره   ابطال اجرازه يا عمفيا  ليزينگ ، تعفيق مقام مديرعامل و قائم مديرعامل ،مديره هيأ اعضا  

 :فعاليت و يا ساير اقداما  قانوني اقدام نمايد

 ها  ااايه شده؛ ابط و تعهدنامه تتطي از مفاد اين دستواالعمل، ساير مقراا  ذ  -91-1

 ها و تعهدا  نسبت به مشتريان؛ عدم ايفا  بدهي -91-2
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کننرده   و يا ااايه اطالعا  ناداست يا گمرراه  ليزينگشرکت عدم ااايه اطالعا  از سو   -91-9

 به بانک مرکز ؛ ليزينگشرکت توسط مديران 

.به تشتيص بانک مرکز  ليزينگيا ناتواني دا انجام عمفيا   عدم فعاليت و -91-2

مرديره و يرا مرديرعامل، چنانچره      دا صوا  سفب صالحيت هر يک از اعضا  هيرأ   -5تبصره 

مديره  اوز کاا  نسبت به معرفي اعضا  جديد هيأ  شصتظرف مد   شرکت ليزينگ

دا  .شرود  يمر تعفيق به مد  سه ماه  عمفيا  ليزينگ، ننمايدو يا مديرعامل جديد اقدام 

  بررا  اشتاص مذکوا، عمفيرا  ليزينرگ   يصوا  گذشت بيش از سه ماه و عدم معرف

ابطرال  نامره فعاليرت شررکت ليزينرگ      مد  شش ماه تعفيق و دا صوا  تکراا، اجرازه 

 . شود يم

شررکت  مرديره و يرا مرديرعامل     دا صوا  سفب صالحيت هر يک از اعضا  هيرأ   -0تبصره 

مرديره و يرا    عنروان عضرو هيرأ     توانند تا مد  دو سال به ، اشتاص مزبوا نميليزينگ

.تعيين شوندليزينگ  ها  شرکتمديرعامل هيچ يک از 

تهيره    منداج دا اين ماده توسط بانک مرکزضوابط مربوط به نحوه اعمال اقداما   -9تبصره 

.شود يم

 ساير موارد –فصل هشتم

باشند، الزم  نمايند و فاقد مجوز فعاليت از بانک مرکز  مي فعاليت ميليزينگ که با عنوان اشتاصي  -10 ماده

يک ماه پس از ابال  اين دستواالعمل تقاضا  خود اا برا  اخرذ مجروز بره    ظرف مد  حداکثر است 

، وضعيت خود اا با مفاد دستواالعمل منطبق فيم نمايند و حداکثر ظرف مد  يک سالبانک مرکز  تس

مراترب  بانرک مرکرز     ،دا غير اين صوا . فعاليت از بانک مرکز  دايافت نمايند نامه اجازهکرده و 

به نيررو  انتظرامي جمهروا     حسب مواد توق  فعاليت و يا تعطيفي اين اشتاص اا داخواست 

 .دااد مي اعالم و مراج  قضايي اسالمي ايران 

ف دااا  پروانه کسب از اتحاديه اصناف کشوا که کاال  مرتبط با پروانه کسب خود رَصاحبان حِ -19 ماده

 .باشند مشمول مقراا  اين دستواالعمل نمي ،نمايند واگذاا مي ياا به صوا  اقساط
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موکول به اعالم قبفي و مکتوب به بانک مرکز  و کسب موافقت  ليزينگانحالل اختياا  شرکت  -14 ماده

 .باشد بانک يادشده و طي مراحل قانوني مي

بره  بايرد  ابرط   دا چااچوب قوانين و مقراا  ذ  ليزينگ شرکتو واشکستگي انحالل  ترتيبا  -11 ماده

 .شوددا مقابل مشتريان به طوا کامل انجام  ليزينگ که تعهدا  شرکت پذيردنحو  انجام 

از جمفه تغيير دا مفاد اساسنامه و ميزان سرمايه، منوط به  ليزينگشرکت ثبتي  تغييرا  هرگونه -11 ماده

 .باشد بانک مي آننامه تغييرا  ثبتي از  قبفي بانک مرکز  و اخذ اجازه موافقت

کشروا از  تاب  قوانين و مقرراا  جراا     ،بيني نشده است موااد  که دا اين دستواالعمل پيش -17 ماده

 .باشد بانک مرکز  ميو مقراا  و ضوابط ابالغي   جمفه قانون تجاا

سريس،  أدستواالعمل اجرايري ت »االجرا بوده و جايگزين  الزم تصويباز تاايخ اين دستواالعمل  -11 ماده

 16/2/1926و  9/2/1926جفسا  مرواخ  مصوب « ها  ليزينگ نحوه فعاليت و نظاا  بر شرکت

 .گردد ميشواا  پول و اعتباا 

 

 جفسره  هزاا و دويست و بيست و هفتمين کي. تبصره دا (2)و  ماده( 92)اين دستواالعمل مشتمل بر 

 .شواا  پول و اعتباا به تصويب اسيد. 12/17/1999. مواخ
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  ها حساب يکش ز قرعهيش سق  جوايافزا ;22/17/1999مواخ  921292/99بتشنامه شمااه 

ها   به انضمام يک نسته از آخرين ويرايش دستواالعمل اعطا  جوايز به سپرده)انداز  الحسنه پس قرض

 (ااز  –انداز ايالي  الحسنه پس قرض

 ؛سالم با

الحسنه و تشويق   اساند؛ دا ااستا  ترويج سنت پسنديده قرض مي استحضاا به وسيفه بدين احتراماً،

ها و مؤسسا  اعتباا  غيربانکي و  الحسنه بانک و افزايش مناب  قرض گذااان به مشااکت دا تجهيز سپرده

 الحسانه  قارض  هااي  سپرده به جوايز اعطاي دستورالعمل»( 6)مراده   (1) تبصره پاياني فراز نيز به استناد

 اعتبراا،  و پرول  شرواا   جفسره  پنجمرين  و بيست و صد يک و هزاا يک مصوب«ارزي – ريالي انداز پس

 و مقراا  ها  پس از آن، کميسيون و اصالحيه 1997/  9/  16مواخ  97/  92221 شمااه بتشنامه موضوع

مرواخ   و پنجمرين جفسره   بيسرت   ايرران دا  اسرالمي  جمهروا   مرکز  بانک اعتباا  مؤسسا  نظاا 

 :نمود مقرا 1999/  9/  21

 ياا  و نقدي از اعم انداز پس الحسنه قرض هاي سپرده به اعطايي جوايز از يک هر ميزان حداکثر» 

 «.يابد ميليارد ريال افزايش به يک ريال ميليون پانصد از دوره، هر در فرد يک به غيرنقدي

الذکر، خواهشمند است دستوا  ضمن ايفاد يک نسته از آخرين ويرايش دستواالعمل فوقدا پايان  

همچنين  .نظاا  گردد ابط ابال  و بر حسن اجرا  آنفرمايند، مراتب به قيد تسري  به کفيه واحدها  ذ 

کل نظارت  مديريتابط، به  ا  از بتشنامه ابالغي به واحدها  ذ  نسته مقتضي است ترتيبي اتتاذ شود تا

   ..اين بانک ااسال گردد ها و مؤسسات اعتباري بر بانک

 

  

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 آبادي حميدرضا غني نژاد عبدالمهدي ارجمند

20-9051 9151 
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 (ريالي ا ارزي)انداز  الحسنه پس هاي قرض دستورالعمل اعطاي جوايز به سپرده

 ا تعاريف5ماده 

 .گستره تعااي  ذيل محدود به اين دستواالعمل است

 بانک مرکز  جمهوا  اسالمي ايران :يبانک مرکز. 

 دولتي و غيردولتي و يا مؤسسه اعتباا  غيربانکي که تحت عناوين مذکوا از بانک  :اعتباري مؤسسه

 .بانک مرکز  مجوز فعاليت دايافت داشته و تحت نظاا  آن بانک قراا دااند

 تاايتي است که توسط مؤسسه اعتباا  بره عنروان آخررين فرصرت افتتراح       :تاريخ آخرين مهلت

 .شود اعالم مي کشي حساب يا تکميل موجود  برا  شرکت دا قرعه

  آخررين مهفرت  "کشري دواه قبرل و    قرعره  "آخرين مهفرت "فاصفه زماني بين  :کشي قرعهدوره" 

 .کشي دواه جاا  قرعه

 کشي بايد دا حساب سپرده گرذاا وجرود    حداقل مبفغي که برا  شرکت دا قرعه :حداقل موجودي

 .گردد تعيين ميداشته باشد و ميزان آن توسط مؤسسه اعتباا  و عندالفزوم بانک مرکز  

 اين دستواالعمل 12الحسنه موضوع ماده  کشي جوايز قرض هيأ  نظاا  بر قرعه :نظارت هيأت. 

 (.ايالي ر ااز )انداز  الحسنه پس ها  قرض دستواالعمل اعطا  جوايز به سپرده: دستورالعمل 

برر   "منحصررا انداز، مؤسسرا  اعتبراا     الحسنه پس ها  قرض به منظوا جذب و تجهيز سپرده ا0ماده 

هرا    توانند مبادا  به اعطرا  جروايز بره سرپرده     اساس ضوابط مقرا دا اين دستواالعمل، مي

 .انداز نمايند الحسنه پس قرض

کشري   انرداز بره صروا  قرعره     الحسنه پس نحوه اعطا  جوايز به صاحبان حساب قرض ا5تبصره 

 .باشد مي

بايرد دا چرااچوب مفراد ايرن      کشري توسرط هرر مؤسسره اعتبراا ،      اوش انجام قرعه ا0تبصره 

 .دستواالعمل تعيين شود

انداز مؤسسرا  اعتبراا  برا همراهنگي بانرک       الحسنه پس ها  قرض کشي حساب قرعه ا9تبصره 

ها  شهريوا و مهر دا کفيه مؤسسا  اعتباا   مرکز  و به طوا هم زمان و حداکثر مابين ماه

 .شود انجام مي
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تواند برا  اعطا  جوايز به صراحبان   توسط هر مؤسسه اعتباا  ميحداکثر مبفغي که دا هر دواه  ا9ماده 

هرا  مرذکوا    متوسط حجم سپرده ٪2انداز اختصاص يابد معادل  الحسنه پس ها  قرض سپرده

 .باشد دا همان دواه مي

 :آيد کشي با استفاده از اابطه ذيل بدست مي جوايز دا هر قرعه( بودجه)مبفغ  ا5تبصره 

1 ٪* 

 دواهها   تعداد ماه
 جوايز برا  هر دواه( بودجه)مبفغ =  ها  دواه متوسط حجم سپرده ماه* 

12 
 

انداز دا هرر دواه از تقسريم مجمروع مانرده      الحسنه پس ها  قرض متوسط حجم سپرده ا0تبصره 

 .آيد ها  دواه بدست مي ها  مذکوا دا پايان هر ماه دواه به تعداد ماه سپرده

آخرين مهفت، اوز آخر ماه نباشد، مانرده آن مراه دا محاسربا  دواه بعرد     چنانچه تاايخ  ا9صره تب

 .دا هر صوا  يک ماه نبايد دا محاسبا  دو دواه متوالي منظوا شود. گردد منظوا مي

بودجه جوايز قرعه کشي قرض الحسنه پس انرداز بايرد از محرل داآمردها  مؤسسره        ا   4تبصره

 . تأمين گردد(مناف  سهامدااان)اعتباا 

داصد از بودجه جوايز ذکر شده دا ماده  17تواند حداکثر به ميزان  مؤسسه اعتباا  دا هر سال ميا 4ماده 

الحسنه، اموا فرهنگي، مطالعاتي و تبفيغاتي دا جهرت ااتقراء فرهنرگ     اا برا  تبفيغا  قرض 9

 :المنفعه و پاداش کااکنان به شرح ذيل اختصاص دهد بانکداا  اسالمي، اموا عام

 انداز؛ الحسنه پس ها  قرض داصد برا  هزينه تبفيغا  جهت جذب و تجهيز سپرده 2حداکثر  -ال 

، بهداشتي، ، آموزشيالمنفعه به منظوا مصرف دا اموا فرهنگي داصد جهت اموا عام 9حداکثر  -ب

 وازشي و با اولويت مناطق محروم کشوا؛

 .داصد برا  پاداش کااکنان مؤسسه اعتباا  9حداکثر  -پ

ايرن مراده   ( پ)دا هر حال، ميزان پاداش پرداختي به هر يک از کااکنان موضوع بند  ا تبصره

نبايد از متوسط حقوق و مزايا  مستمر ماهيانه دايافتي و  دا سرال مرالي گذشرته بيشرتر     

  2 2.باشد

                                                 
   
 ؛کميسيونمقرراتونظارتمؤسساتاعتباري25/3/5931جلسهمورخمينصورتبيستوپنج(9)موضوعبند 
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هرا    حسراب اين دستواالعمل، به داانردگان   9و 2جوايز مربوط به هر دواه با توجه به مفاد مواد  ا1ماده 

 .گيرد واجد شرايط همان دواه تعفق مي

 :گردد انداز، به شرح ذيل تعيين مي الحسنه پس ها  قرض انواع جوايز قابل اعطاء به سپرده ا1ماده 

 کمک هزينه خريد واحد مسکوني؛ -ال 

 کمک هزينه سفر عمره، تمت  و عتبا  عاليا ؛ -ب

 کمک هزينه تحصيفي برا  يک مقط ؛ -پ

 ستي ساخت صنعتگران داخفي و يا کمک هزينه خريد آن؛صناي  د - 

 خوداو ساخت داخل ياکمک هزينه خريد آن؛ -ث

 سکه طال و پول نقد؛ -ج

 .لوازم خانگي توليد داخل و يا کمک هزينه خريد آن -چ

حداکثر ميزان هر يک از جوايز اعطائي اعم از نقد  و يا غيرنقد  به يک فرد دا هرر دواه   ا5تبصره 

اين ميزان دا سالها  بعد  توسط بانرک مرکرز  تعيرين    .شود تعيين مي  يااد اياليک ميف

 .گردد مي

انواع جوايز پيش بيني شده دا بندها   ، ث، ج و چ بايد از نظر مبفرغ، معرين و از نظرر     ا0تبصره 

 9نوع، مشتص و عين آن موجود بوده و قبل از اعالم اسمي و انجام تبفيغا  با اعايت ماده 

  .دستواالعمل تعيين و به هيأ  نظاا  اعالم گردداين 

هرا    داصرد از تعرداد صراحبان حسراب     17توزي  جوايز بايد به ترتيبي انجام شود که حرداقل   ا  7ماده 

 .انداز واجد شرايط اا دا بر گيرد الحسنه پس قرض

دن حسراب و  انداز منوط به مفتوح برو  الحسنه پس ها  قرض کشي جوايز حساب شرکت دا قرعه ا1ماده 

چنانچه قرعه به حسابي اصابت نمود که از نظر مبفغ، کافي ولري  . داشتن حداقل موجود  است

کشي به حد تعيين شده نرسيده باشد اعطرا  جرايزه منروط بره      از لحاظ مد  طي دواه قرعه

دا هر صوا  شرط اعطا  جايزه، حفظ حداقل موجود  . حصول شرايط از نظر مد  خواهد بود

اوز متوالي دا طي دواه يا از زمان آخرين مهفرت افتتراح حسراب يرا تکميرل       97ا ماه ي 9طي 

 .موجود  خواهد بود
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انداز دا يک مؤسسه اعتبراا    الحسنه پس اعطا  بيش از يک جايزه به داانده چند حساب قرض ا3ماده 

گرذاا دا   ها  يک سرپرده  دا صوا  تعفق چند جايزه به حساب. کشي ممنوع است دا هر قرعه

 .ترين جايزه به او تعفق خواهد گرفت ک مؤسسه اعتباا ، فقط اازندهي

المکان يا متوفي بوده يا امکان دسترسي  دا مواد آن گروه از برندگان جوايز غير نقد  که مجهول ا52ماده 

ها  الزم وجود نداشته باشد و يا به موقر  بررا  دايافرت     به آنها يا وااث آنها پس از پيگير 

مراجعه ننمايند، مؤسسه اعتباا  مجاز است حداکثر ظرف مد  شش مراه پرس از   جايزه خود 

کشي، نسبت به فروش جوايز غير نقد  اقدام و وجوه مربوطه اا به حسراب   تاايخ انجام قرعه

  .ذينف  واايز نمايد

حسراب هزينره   "هزينه جوايز دا سرفصل جداگانه دا دفاتر کل مؤسسه اعتباا  تحرت عنروان    ا55ماده 

 .گردد ثبت مي "انداز الحسنه پس ها  قرض ايز سپردهجو

ها  الزم، يک ماه قبل از زمان برگرزاا    مؤسسه اعتباا  موظ  است به منظوا انجام هماهنگي ا50ماده

از اعضا  هيأ  نظاا  جهت حضوا دا جفسه مقردماتي دعرو  بره     "کشي، کتبا مراسم قرعه

 . عمل آواند

کشي و تاييد هيأ  نظاا ، حداکثر ظرف هفت  است پس از انجام قرعهمؤسسه اعتباا  موظ   ا59ماده 

به اطالع هر يک از برنردگان جروايز اازنرده اسرانيده و دا خصروص       "اوز کاا  نتايج اا کتبا

 .اساني نمايد اسامي ساير برندگان، به نحو مناسب اطالع

 :گردد ترکيب اعضا  هيأ  نظاا  به شرح ذيل تعيين مي ا54ماده

 ؛(يک نفر از حوزه نظاا  و يک نفر از حوزه فناوا  اطالعا )يندگان بانک مرکز  ر نما1

 ر نماينده دادستاني کل کشوا؛2

دا ( هرا  ادااه کل امروا اقتصراد  و دااايري دا اسرتان    )ر نماينده وزاا  اموا اقتصاد  و دااايي 9

 .خصوص مؤسسا  اعتباا  دولتي

هيأ  مديره مؤسسه اعتباا  به عنوان نراظر دا مراسرم   حضوا مدير عامل يا يکي از اعضاء  ا تبصره

 .کشي الزامي است قرعه
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مؤسسه اعتباا  موظ  است به منظوا آگاهي و جفب اعتماد عمروم نسربت بره صرحت جريران       ا51ماده

هرا  تبفيغراتي اا    ها  عمومي و يرا سراير اوش   کشي و اعطا  جوايز، تبفيغا  دا اسانه قرعه

 .دهدشفاف و بدون ابهام انجام 

ها  اجرايي اموا مربوطه اا منتشر و بين کفيره شرعب    مؤسسه اعتباا  بايد مقراا  و اوش ا تبصره

ايرن   17و نيرز مفراد مراده     2کشي موضوع مراده   مقراا  و اوش انجام قرعه. توزي  نمايد

 .اندازداج گردد الحسنه پس ها  حساب قرض دستواالعمل بايد دا دفترچه

موظ  است موضوع ساماندهي تبفيغا  قرض الحسرنه  دامؤسسرا  اعتبراا  اا    بانک مرکز    ا51ماده

ظرف مد  سه ماه پس از ابال  اين دستواالعمل تهيه و پس از تائيرد ائريس کرل بانرک مرکرز  بره       

 .مؤسسا  اعتباا  ابال  نمايد

 

هرزاا و يکصرد و بيسرت و سرومين جفسره مرواخ        تبصره دا يرک  12ماده و 16اين دستوا العمل دا 

از تاايخ ابال  اين مصوبه، کفيره مصروبا  قبفري ايرن     . به تصويب شواا  پول و اعتباا اسيد 16/6/1999

 .گردد انداز، کان لم يکن تفقي مي الحسنه پس ها  قرض شواا داخصوص اعطا  جوايز به سپرده
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 - يداخف  اعتباا اسناد  ابال  دستواالعمل حسابداا ;22/17/1999مواخ  921697/99بتشنامه شمااه 

  ياليا

 با سالم؛

پرس از   «دستورالعمل اعتبار اسانادي داخلاي ا رياالي    »اصالحيه  گونه که استحضاا دااند، هماناحتراماً، 

شرواا  محتررم پرول و اعتبراا طري       1992/ 9/ 16تصويب دا يکهزاا و دويست و يازدهمين جفسره مرواخ   

متعاقرب تصرويب و   . بانکي کشوا ابال  گرديدبه شبکه  1992/ 17/ 19مواخ  92/ 296269بتشنامه شمااه 

ايالي نيز بازنگر  و پرس    ر ها  بانکي اعتباا اسناد  داخفي  ابال  دستواالعمل يادشده، ضوابط ناظر بر تعرفه

کميسيون مقراا  و نظاا  مؤسسا  اعتباا  بانک  1992/ 12/ 2از تصويب دا بيست و سومين جفسه مواخ 

 .به شبکه بانکي کشوا ابال  شد 1992/ 12/ 12مواخ  92/ 962929مرکز  طي بتشنامه شمااه 

توانرد دا تبيرين بهترر و     که مياعتباا اسناد  داخفي ر ايالي  ها  متصل به دستواالعمل  يکي از حفقه

تر دستواالعمل يادشده مؤثر باشد، عمفيا  حسابداا  مربوط به نحوه ثبت و ضبط  اجرا  صحيح و مطفوب

تواند موجب ايجاد  بديهي است اين مهم مي. است اعتباا اسناد  داخفي ر ايالي بط با اويدادها  مالي مرت

 هرا  مرالي   نهايتاً ااتقراء شرفافيت صروا    وحد  اويه، شناسايي و ثبت دقيق اويدادها  مالي مربوط و 

دا سرال   اعتباا اسناد  داخفي ر ايالي با عنايت به اصالح و بازنگر  دستواالعمل . مؤسسا  اعتباا  شود

نمود که اين مهرم نيرز    نيز ضروا  مي «ريالي -دستورالعمل حسابداري اعتبار اسنادي داخلي»گذشته، اصالح 

کميسيون مقراا  و نظاا   1999/ 9/ 12انجام و پس از طرح و براسي دا بيست و چهاامين جفسه مواخ 

 .مؤسسا  اعتباا  بانک مرکز ، به شرح پيوست به تصويب اسيد

 :باشد مشتمل بر چهاا بتش، به شرح زير ميل ياد شده دستواالعم

 عمفيا  حسابداا  اعتباا اسناد  داخفي ر ايالي دا قالب عقد جعاله؛ :بخش اول 

 عمفيا  حسابداا  اعتباا اسناد  داخفي ر ايالي دا قالب عقد مرابحه؛ :بخش دوم 

 عمفيا  حسابداا  اعتباا اسناد  داخفي ر ايالي دا قالب عقد استصناع؛ :بخش سوم 

 داا دا قالب عقد خريد دين عمفيا  حسابداا  تنزيل اعتباا اسناد  داخفي ر ايالي مد  :بخش چهارم. 

دا دستواالعمل مزبوا تالش شده است، تمامي اويدادها  مالي مرتبط با فرآيند اعتباا اسناد  داخفي 

کننده و بانرک   کننده، بانک تأييد ها و مؤسسا  اعتباا  غير بانکي، باالخص بانک گشايش دا بانکر ايالي 
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مؤسسه اعتباا  غيربرانکي موظر  اسرت؛    /      لذا آن بانکنظر قراا گيرد،  کننده به نحو مطفوبي مفحوظ تنزيل

 .عمفيا  حسابداا  اا وفق مفاد دستواالعمل مذکوا، دا دفاتر خود اعمال نمايد

ها به شرح زيرر   باشد که اهم آن با ضوابط قبفي دااا  نقاط افتراقي مييادشده  همچنين دستواالعمل

 :اسد به استحضاا مي

ها  حسابداا  فرآيند گشايش، ابال ، اصالح و ااائه اسرناد اعتبراا اسرناد      تبيين تفصيفي ثبت .1

 ابط؛  ها  ذ  دا بانک گشايش شده دا قالب عقد جعاله ر ايالي داخفي

گير  و ثبت انرواع اويردادها  مرالي دا     اعمال تغييرا  الزم دا خصوص نحوه شناسايي، اندازه .2

 ها  ناظر بر اعتباا اسناد  داخفي ر ايالي؛ خصوص تعرفه

 اسناد  داخفي ر ايالي؛ گشايش اعتباا  ها  حسابداا  وثايق و تضامين اعمال ثبت .9

  .ايشي و نگااشيا  اصالحا  وير اعمال پااه .2

دا االجراء برودن مفراد آن    بديهي است، با عنايت به فراز پاياني دستواالعمل مواد اشااه مبني بر الزم

انرد، آن   بره بعرد گشرايش شرده     1992/   11/   19خصوص اعتبااا  اسناد  داخفي ر ايالي کره از تراايخ    

استاندااد حسابداا  ( 27)و ( 99)ندها  مؤسسه اعتباا  غيربانکي موظ  است؛ دا چااچوب مفاد ب/   بانک

ها  حسابداا  اصرالحي الزم اا وفرق مفراد دسرتواالعمل      ، ثبت“گزارش عملکرد مالي”با عنوان ( 6)شمااه 

 .ابالغي، دا دفاتر خود اعمال نمايد

-داخلاي دستورالعمل حسابداري اعتباار اسانادي   »با عنايت به موااد فوق، ضمن ااسال يک نسرته از  

خواهشمند است دستوا فرمايند، ضمن تمهيد مقدما  اجررا  مروااد مطروحره، مراترب بره قيرد       ، «ريالي

مؤسسه اعتباا  غيربانکي ابال  و بر حسن اجرا  آن، نظاا  /   ابط آن بانک تسري ، به تمامي واحدها  ذ 

ابط،  ا  ذ ا  از بتشنامه ابالغي به واحده نسته همچنين مقتضي است ترتيبي اتتاذ شود تا .دقيق گردد

 .اين بانک ااسال گردد ها و مؤسسات اعتباري کل نظارت بر بانک مديريتبه 

 

  

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 آبادي حميدرضا غني نژاد عبدالمهدي ارجمند

20-9051 9151 
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 «اعتبار اسنادي داخلي ا ريالي يدستورالعمل حسابدار»

 :مقدمه

کميسيون مقراا  و نظاا  مؤسسا  اعتباا  با هدف ايجاد وحد  اويه، شناسايي و ثبت دقيرق  

ها  مالي  اويدادها  مالي مربوط به اعتباا اسناد  داخفي دا مؤسسا  اعتباا  و نيز ااتقاء شفافيت صوا 

از پانصرد و  ( 2)بند  ،تأسيس و ادااه مؤسسا  اعتباا  غيردولتينامه نحوه  آيين( 26)ماده ها، به استناد  آن

دستورالعمل اعتبار »شواا  محترم پول و اعتباا و نيز با توجه به مفاد  9/2/1969سي و يکمين جفسه مواخ 

شرواا  پرول و    16/9/1992يکهزاا و دويست و يازدهمين جفسه مرواخ  ، مصوب «اسنادي داخلي ا ريالي 

مرواخ  ن جفسه بيست و سومي، مصوب «هاي بانکي اعتبار اسنادي داخلي ا ريالي  ناظر بر تعرفهضوابط »و اعتباا 

اعتبار اسنادي داخلي ا   يدستورالعمل حسابدار»کميسيون مقراا  و نظاا  مؤسسا  اعتباا ،  2/12/1992

 عبااا  تعااي  .شود به شرح زير تصويب نمود ناميده مي« دستورالعمل»که از اين پس به اختصاا اا  «ريالي

 .باشد مي نافذ نيز دستواالعمل اين دا «ايالي ر داخفي اسناد  اعتباا دستواالعمل» دا منداج اصطالحا  و
 

 عمليات حسابداري اعتبار اسنادي داخلي در قالب عقد جعاله: بخش اول

کننرده   گشرايش چه بانک  چنان، «دستواالعمل اعتباا اسناد  داخفي ر ايالي »( 12)طبق مفاد ماده 

نظر  تواند صرف صرفاً قصد ااائه خدمت به متقاضي دا قالب گشايش اعتباا اسناد  داخفي داشته باشد، مي

دا ايرن صروا ،   . از موضوع اعتباا، با متقاضي قرااداد جعاله گشايش اعتباا اسناد  داخفي منعقرد نمايرد  

لذا با عنايرت بره مراترب     .باشد مقدوا نميتأمين مالي متقاضي دا هيچ يک از مراحل اعتباا اسناد  داخفي 

 :باشد به شرح ذيل ميدر قالب عقد جعاله فوق، عمفيا  حسابداا  مربوط به اعتباا اسناد  داخفي 

 :دريافت و وثايق مأخوذه هاي حسابداري پيش ا ثبت5

، بايد «ر اياليدستواالعمل اعتباا اسناد  داخفي  »( 2)دايافت مأخوذه از متقاضي وفق ماده  مبفغ پيش ا5ا5

 :ها ثبت شود به شرح ذيل دا حساب

 صندوق يا حساب متقاضي :بد 
 (7717/1/9: کد حساب)

 دايافت مأخوذه به مبفغ پيش ××××

دايافت از مشتريان بابت اعتبااا  اسناد  داخفي  پيش: بس 

 (غيردولتي/دولتي)
 (7962/2/9و  969: ها  کد حساب)

 مأخوذهدايافت  به مبفغ پيش ××××
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کننده، بايد وثايق و تضامين الزم و کافي وفق  مابين متقاضي و بانک گشايش قبل از انعقاد قرااداد في ا0ا5

پرس از اخرذ   . از متقاضي اخذ شرود « دستواالعمل اعتباا اسناد  داخفي ر ايالي »( 6)و ( 6)مفاد مواد 

اشد، به مبفغ ترهين، اگرر  چه وثايق مزبوا از نوع اموال منقول و يا غيرمنقول ب وثايق از متقاضي، چنان

کره از نروع اوااق بهراداا     از نوع اشياء قيمتي باشد، به اازش کااشناسي اشرياء مزبروا، دا صرواتي   

چه از نوع سهام باشد، به مبفغ قيمت مرواد محاسربه، بره     تضميني باشد، به مبفغ تعهد شده و چنان

 :شود ها ثبت مي شرح ذيل دا حساب

 

ها  اشياء قيمتي به ازا  هر برگ و يا قطعه، يک ايال به شررح   ها  اوااق بهاداا و قطعه تعداد برگ ا9ا5

 :شود ها ثبت مي ذيل دا حساب

 

هرا ثبرت    ضوابط ابالغي، به شرح زيرر دا حسراب  محاسبه و اخذ کاامزد اازيابي وثايق دا چااچوب  ا4ا5

 :گردد مي

ايق اعتباا اسناد  داخفي ر ها  انتظامي ر وث حساب: بد 

 ايالي
 (7217/1/9/9: کد حساب)

اازش کااشناسري  /به مبفغ ترهين امروال  ××××

 مبفغ تعهد شده اوااق بهراداا /اشياء قيمتي

 قيمت مواد محاسبه سهام/مأخوذه

 ها  انتظامي طرف حساب :بس 

 (7277/2/9/9: کد حساب)

اازش کااشناسري  /به مبفغ ترهين امروال  ××××

 شده اوااق بهاداا تعهدمبفغ /اشياء قيمتي

 قيمت مواد محاسبه سهام/مأخوذه

ها  اوااق بهاداا و اشياء  ها  انتظامي ر برگ حساب :بد 

 قيمتي
 (7217/1/9/9: کد حساب)

 به ازا  هر برگ و يا قطعه يک ايال ××××

 ها  انتظامي طرف حساب: بس 

 (7277/2/9/9: کد حساب)

 به ازا  هر برگ و يا قطعه يک ايال ××××

 صندوق يا حساب متقاضي :بد 
 (7717/1/9: کد حساب)

 به مبفغ کاامزد متعفقه ××××

 حساب کاامزد دايافتي: بس 

 (7277/2/9: کد حساب)

 به مبفغ کاامزد متعفقه ××××
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 :عقد جعاله هاي حسابداري زمان انعقاد قرارداد با متقاضي در قالب ا ثبت0

 :گردد حساب انتظامي قراادادها به شرح ذيل ثبت ميجعاله دا  عقد قالب دا متقاضي با قراادادا 5ا0

 

 :ها ثبت شود مبفغ دايافتي بابت ابطال تمبر مالياتي بايد به شرح ذيل دا حسابا 0ا0

 

 :حسابداري گشايش اعتبار اسنادي داخلي و ابالغ آن به ذينفعهاي  ا ثبت9

کننده و متقاضي، بانک مزبوا دا چااچوب ضوابط  مابين بانک گشايش پس از انعقاد قرااداد جعاله في ا5ا9

دا ايرن مرحفره بابرت    . نمايرد  و مقراا ، اقدام به گشايش اعتباا اسناد  داخفي به نف  ذينفر  مري  

 :گردد کننده به ذينف ، سند حسابداا  زير صادا مي تعهدا  بانک گشايش

 

 :ها ثبت شود مبفغ دايافتي بابت ابطال تمبر مالياتي بايد به شرح ذيل دا حسابا 0ا9

 ها  انتظامي ر قراادادها  جعاله اعتباا اسناد  داخفي ر ايالي حساب :بد 
 (7217/1/9/9: کد حساب)

 به مبفغ يک ايال ××××

 ها  انتظامي طرف حساب : بس 

 (7277/2/9/9: کد حساب)

 به مبفغ يک ايال ××××

 صندوق يا حساب متقاضي :بد 
 (7717/1/9: کد حساب)

 به مبفغ تمبر ××××

 حساب تمبر مالياتي: بس 

 (7797/1/9:  کد حساب)

 به مبفغ تمبر ××××

 تعهدا  بانک بابت اعتبااا  اسناد  داخفي باز شده حساب طرف :بد 

 (7119/1/9/9: کد حساب)

به مبفغ اعتبراا اسرناد     ××××

 شده داخفي گشايش

 داا مد /ديداا -حساب تعهدا  بانک بابت اعتبااا  اسناد  داخفي بازشده: بس 
 (7119/2/9/9: کد حساب)

به مبفغ اعتبراا اسرناد     ××××

 شده داخفي گشايش

 صندوق يا حساب متقاضي :بد 
 (7717/1/9: کد حساب)

 به مبفغ تمبر ××××

 حساب تمبر مالياتي: بس 

 (7797/1/9:  کد حساب)

 به مبفغ تمبر ××××
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هااي باانکي    ضوابط ناظر بر تعرفاه »( 9)دا زمان گشايش اعتباا اسناد  داخفي، بر اساس مفاد ماده  ا9ا9

کره دا   محاسبه و با توجه به اين کاامزد گشايش اعتباا اسناد  داخفي ،«اعتبار اسنادي داخلي ا ريالي 

مالي يادشده اين مقط  شرايط تحقق داآمد مزبوا کامل نشده است، دا صوا  دايافت وجه، اويداد 

 :گردد ها ثبت مي به شرح ذيل دا حساب

 

چه تاايخ گشايش اعتباا اسناد  داخفي دا يک دواه مرالي و سراسريد آن دا دواه ديگرر      چنان تبصره ا 

بايد حسرب ضروابط ابالغري از سرو  بانرک مرکرز ، دا مقطر  تهيره          کننده گشايشبانک باشد، 

اعتباا اسناد  داخفي دا  گشايشها  مالي ثبت حسابداا  الزم اا بابت تعديل داآمد کاامزد  صوا 

 .دفاتر خود اعمال نمايد

 

ا جايي که دا زمان گشايش اعتباا اسناد  داخفي، متقاضي نيز دا خصوص تأمين مبفرغ اعتبرا   از آن ا4ا9

گردد لذا تعهدا  و  به شررح   کننده متعهد مي شده، دا قبال بانک گشايش اسناد  داخفي گشايش

 «:شود ذيل دا دفاتر بانک يادشده ثبت مي

 

، داصرواتي  «داخلاي ا رياالي   هاي بانکي اعتبار اسنادي  ضوابط ناظر بر تعرفه»( 9)بر اساس مفاد مراده   ا1ا9

گردد که از طريرق   اصالح اعتباا اسناد  داخفي به ذينف  مشمول اخذ کاامزد مي/ابال  پيام گشايش

کننرده   لذا دا اين مرحفه، بانرک گشرايش  . کننده صوا  پذيرد بانک ديگر  به غير از بانک گشايش

 حساب متقاضي/صندوق :بد 
 (7717/1/9: کد حساب)

به مبفغ کاامزد متعفقه گشرايش   ××××

 اعتباا اسناد  داخفي

ها  آينده ر کاامزد گشايش اعتباا  سود و کاامزد سال :بس 

 اسناد  داخفي

 (7927/2/9: ها  کد حساب)

متعفقه گشرايش   به مبفغ کاامزد ××××

 اعتباا اسناد  داخفي

 تعهدا  مشتريان بابت اعتبااا  اسناد  داخفي ر ايالي :بد 

 (7719/1/9/9: کد حساب)

شرده   به مبفغ اعتباا اسناد  داخفي گشايش ××××

 دايافت از متقاضي پيشپس از کسر 

 طرف تعهدا  مشتريان بابت اعتبااا  اسناد  داخفي ر ايالي: بس 
 (7719/2/9/9: کد حساب)

شرده   به مبفغ اعتباا اسناد  داخفي گشايش ××××

 دايافت از متقاضي پس از کسر پيش
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شعب ديگر همان بانک صوا  پذيرد،  که از طريق بابت ابال  اعتباا اسناد  داخفي به ذينف ، ولو اين

اداالح  /کننده بابت ابالغ پيام گشاايش  بانک ابالغليکن کاامزد . باشد مجاز به دايافت کاامزد ابال  نمي

 :گردد به ذينف ، به شرح ذيل دا دفاتر بانک يادشده ثبت مي اعتبار اسنادي داخلي

 

 :هاي حسابداري تأييد اعتبار اسنادي داخلي ا ثبت4

کننده، بانک ديگر  تأييد خود اا بر اعتباا اسناد   داخواست و يا اجازه بانک گشايش بهچه بنا  چنان ا5ا4

کننده بايد ثبت حسابداا  زير اا بابت تأييديه مذکوا دا دفاتر خود اعمال  داخفي بيافزايد، بانک تأييد

 :نمايد

 

، مبفرغ کراامزد   «هاي بانکي اعتبار اسنادي داخلي ا ريالي  ضوابط ناظر بر تعرفه»( 6)بر اساس مفاد مراده   ا0ا4

 :گردد به شرح زير دا دفاتر و  ثبت مي بابت تأييد اعتباا اسناد  داخفي، کننده تأييدبانک 

 

چه تاايخ گشايش اعتباا اسناد  داخفي دا يک دواه مرالي و سراسريد آن دا دواه ديگرر      چنان تبصره ا 

هرا    کننده بايد حسب ضوابط ابالغي از سو  بانک مرکز ، دا مقط  تهيه صوا  باشد، بانک تأييد

 ايالذينف  يا بدهکااان موقت به /صندوق يا حساب متقاضي :بد 
 (1167/1/9: کد حساب)يا ( 7717/1/9: کد حساب)

حررداکثر )برره مبفررغ کرراامزد متعفقرره   ××××

 (ايال 277.777

 حساب کاامزد دايافتي: بس 

 (7277/2/9: کد حساب)

حررداکثر )برره مبفررغ کرراامزد متعفقرره   ××××

 (ايال 277.777

 ها تعهدا  بانک بابت تأييد اعتبااا  اسناد  داخفي ر ايالي ساير بانک طرف :بد 
 (7112/1/9/9: کد حساب)

به مبفغ کل اعتباا اسناد   ××××

 شده داخفي گشايش

 ها تعهدا  بانک بابت تأييد اعتبااا  اسناد  داخفي ر ايالي ساير بانک: بس 
 (7112/2/9/9: کد حساب)

به مبفغ کل اعتباا اسناد   ××××

 شده داخفي گشايش

 ذينف  يا بدهکااان موقت به ايال/متقاضيصندوق يا حساب  :بد 
 (1167/1/9: کد حساب)يا ( 7717/1/9: کد حساب)

 به مبفغ کاامزد متعفقه ××××

 ها  آينده حساب سود و کاامزد سال: بس 

 (7927/2/9: کد حساب)

 به مبفغ کاامزد متعفقه ××××
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 مالي ثبت حسابداا  الزم اا بابت تعديل داآمد کاامزد تأييد اعتباا اسرناد  داخفري دا دفراتر خرود    

 .اعمال نمايد

 

 :پرداخت به ذينفع ا ثبت حسابداري پيش1

 :پرداخت بانکي از وي نامه پيش پرداخت به ذينفع همراه با اخذ ضمانت ا پيش5ا1

بتشي « دستواالعمل اعتباا اسناد  داخفي ر ايالي »( 12)چه مقرا شده باشد؛ وفق ماده  چنان ا5ا5ا1

رداخت بره ذينفر  پرداخرت گرردد، حسرب مفراد       پ از وجه اعتباا اسناد  داخفي به عنوان پيش

گردد، لذا ثبت حسابداا  زير بابت  ابتدا بايد وجه آن از سو  متقاضي تأمين دستواالعمل مزبوا،

 :گردد کننده اعمال مي دايافت وجه از متقاضي به شرح زير دا دفاتر بانک گشايش

 

نامره   دا مقابرل اخرذ ضرمانت   بايرد  صررفاً  پس از دايافت وجره از متقاضري، مبفرغ مزبروا     ا 0ا5ا1

نامره   هرا  حسرابداا  اخرذ ضرمانت     ثبت. گردد پرداختپرداخت بانکي از ذينف ، به و   پيش

 :گردد به شرح زير دا دفاتر اعمال ميمعادل مبفغ تعهد شده، پرداخت بانکي از ذينف   پيش

 :نامه مأخوذه به عنوان وثيقه مبلغ پرداختي ا ثبت مبلغ ضمانت5ا0ا5ا1

 حساب متقاضي/صندوق :بد 
 (7717/1/9: کد حساب)

دايررافتي از برره مبفررغ  ××××

 متقاضي

 (غيردولتي/دولتي)دايافت از مشتريان بابت اعتبااا  اسناد  داخفي  پيش :بس 
 (7962/2/9و  969: ها  کد حساب)

برره مبفررغ دايررافتي از  ××××

 متقاضي

ها  اوااق بهاداا و اشياء  ها  انتظامي ر برگ حساب :بد 

 قيمتي

 (7217/1/9/9: کد حساب)

 يک ايالبه ازا  هر برگ  ××××

 ها  انتظامي طرف حساب: بس 

 (7277/2/9/9: کد حساب)

 به ازا  هر برگ يک ايال ××××

 ايالياعتباا اسناد  داخفي ر پرداخت  نامه پيش ضمانت ها  انتظامي ر حساب: بد 
 (7217/1/9/9: کد حساب)

مبفرررغ تعهرررد شرررده دا  ××××

 نامه ضمانت

 ها  انتظامي طرف حساب :بس 

 (7277/2/9/9: کد حساب)

مبفرررغ تعهرررد شرررده دا  ××××

 نامه ضمانت



 5931هايمديريتکلمقررات،مجوزهايبانکيومبارزهباپولشوييسالبخشنامه

 

112 

 

 :نامه هاي ضمانت ا ثبت تعداد برگ0ا0ا5ا1

 

 :شود ها ثبت مي پرداخت وجه مقرا شده به ذينف ، به شرح زير دا حساب ا9ا5ا1

 

اسناد  داخفري بره ذينفر ، تعهردا  بانرک      جايي که با پرداخت بتشي از وجه اعتباا  از آنا 4ا5ا1

يابد، لذا دا دفاتر  نسبت به ذينف  کاهش مي( دا صوا  وجود)کننده  کننده و بانک تأييد گشايش

ها  حسابداا  برگشت بتشي از تعهدا  مزبوا به شرح ذيرل اعمرال    ها  يادشده، ثبت بانک

 :گردد مي

 :کننده دفاتر بانک گشايشا ثبت حسابداري برگشت بخشي از تعهدات در 5ا4ا5ا1

 

 :ا ثبت حسابداري برگشت بخشي از تعهدات در دفاتر بانک تأييدکننده0ا4ا5ا1

 

 ايال ر اعتباا اسناد  داخفي ر ايالي/حساب بدهکااان موقت :بد 
 (1167/1/9: کد حساب)

 به مبفغ پرداخت شده ××××

 ها  بانکي فروخته شده حساب انواع چک/حساب ذينف : بس 
 (7917/2/9:  کد حساب)

 به مبفغ پرداخت شده ××××

 داا مد /ديداا حساب تعهدا  بانک بابت اعتبااا  اسناد  داخفي باز شده ر  :بد 
 (7119/2/9/9: کد حساب)

به مبفغ پرداخت  ××××

 شده به ذينف 

 حساب طرف تعهدا  بانک بابت اعتبااا  اسناد  داخفي باز شده: بس 

 (7119/1/9/9: کد حساب)

پرداخت به مبفغ  ××××

 شده به ذينف 

 ها تعهدا  بانک بابت تأييد اعتبااا  اسناد  داخفي ر ايالي ساير بانک :بد 
 (7112/2/9/9: کد حساب)

به مبفرغ پرداخرت    ××××

 شده به ذينف 

 ها تعهدا  بانک بابت تأييد اعتبااا  اسناد  داخفي ر ايالي ساير بانک طرف: بس 
 (7112/1/9/9: کد حساب)

به مبفرغ پرداخرت    ××××

 شده به ذينف 



 5931هايمديريتکلمقررات،مجوزهايبانکيومبارزهباپولشوييسالبخشنامه

 

112 

شده از سو  متقاضري، تعهرد و     تأمين بتشي از مبفغ اعتباا اسناد  داخفي گشايشبا توجه به ا 1ا5ا1

تعهدا  و  به شرح ذيل دا دفاتر بانک مواد اشرااه  يابد لذا  کننده کاهش مي دا قبال بانک گشايش

 :گردد برگشت مي

 

 :پرداخت بانکي از وي نامه پيش پرداخت به ذينفع بدون اخذ ضمانت ا پيش0ا1

، «دستواالعمل اعتباا اسناد  داخفي ر ايرالي  »( 12)ماده ( 2)چه به استناد مفاد تبصره  چنان ا5ا  0ا1

پرداخرت بره ذينفر  بردون اخرذ       مترتبه توسرط متقاضري، پريش    ها  مسئوليتبا قبول تمامي 

کننرده دا اابطره برا وجره      پرداخت بانکي از و  صوا  پذيرد، بانک گشايش نامه پيش ضمانت

، مطالبه و يا بدهي نتواهد داشت و صرفاً به عنوان واسطه، مبفرغ يادشرده اا از متقاضري    مزبوا

حالت تعهد بانرک و مشرتر  بابرت مبفرغ اعتبراا      دا اين . نمايد دايافت و به ذينف  پرداخت مي

ها  اصالحي الزم بابت کاهش مبفغ اعتبراا   يابد و عالوه بر اعمال ثبت اسناد  داخفي کاهش مي

بتش اول اين دستواالعمل، ساير اويدادها به شرح ذيرل دا  ( 2)اسناد  داخفي به شرح ادي  

بت دايافت وجه مزبوا از متقاضي به شرح او ثبت حسابداا  زير با از اين. گردد دفاتر اعمال مي

 :گردد کننده اعمال مي زير دا دفاتر بانک گشايش

 

 :شود ها ثبت مي پرداخت وجه مقرا شده به ذينف ، به شرح زير دا حساب ا0ا 0ا1

 طرف تعهدا  مشتريان بابت اعتبااا  اسناد  داخفي ر ايالي :بد 
 (7719/2/9/9: کد حساب)

برره مبفررغ دايررافتي از    ××××

 متقاضي

 تعهدا  مشتريان بابت اعتبااا  اسناد  داخفي ر ايالي :بس 

 (7719/1/9/9: کد حساب)

برره مبفررغ دايررافتي از    ××××

 متقاضي

 حساب متقاضي/صندوق :بد 
 ( 7717/1/9: کد حساب)

 به مبفغ دايافتي از متقاضي ××××

 ايال/بستانکااان موقت :بس 
 (7697/2/9: ها  کد حساب)

 به مبفغ دايافتي از متقاضي ××××

 ايال/بستانکااان موقت  :بد 
 (7697/2/9: ها  کد حساب)

 به مبفغ پرداخت شده ××××

 ها  بانکي فروخته شده حساب انواع چک/حساب ذينف : بس 
 (7917/2/9:  کد حساب)

 به مبفغ پرداخت شده ××××
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جايي که با پرداخت بتشي از وجه اعتباا اسناد  داخفري بره ذينفر ، تعهردا  بانرک       آناز ا 9ا0ا1

يابد، لذا دا دفاتر  نسبت به ذينف  کاهش مي( دا صوا  وجود)کننده  کننده و بانک تأييد گشايش

ها  حسابداا  برگشت بتشي از تعهدا  مزبوا به شرح ذيرل اعمرال    ها  يادشده، ثبت بانک

 :گردد مي

 

 :کننده ا ثبت حسابداري برگشت بخشي از تعهدات در دفاتر بانک گشايش5ا9ا0ا1

 

 :ا ثبت حسابداري برگشت بخشي از تعهدات در دفاتر بانک تأييدکننده0ا9ا0ا1

 

شده از سو  متقاضي، تعهرد و    تأمين بتشي از مبفغ اعتباا اسناد  داخفي گشايشبا توجه به ا 4ا0ا1

يابد لذا تعهدا  و  به شرح ذيل دا دفاتر بانک مواد اشرااه   ميکننده کاهش  دا قبال بانک گشايش

 :گردد برگشت مي

 

 

 داا مد /ديداا حساب تعهدا  بانک بابت اعتبااا  اسناد  داخفي باز شده ر  :بد 
 (7119/2/9/9: کد حساب)

به مبفغ پرداخت  ××××

 شده به ذينف 

 حساب طرف تعهدا  بانک بابت اعتبااا  اسناد  داخفي باز شده: بس 

 (7119/1/9/9: کد حساب)

به مبفغ پرداخت  ××××

 شده به ذينف 

 ها تعهدا  بانک بابت تأييد اعتبااا  اسناد  داخفي ر ايالي ساير بانک :بد 
 (7112/2/9/9: کد حساب)

برره مبفررغ  پرداخررت   ××××

 شده به ذينف 

 ها تعهدا  بانک بابت تأييد اعتبااا  اسناد  داخفي ر ايالي ساير بانک طرف: بس 
 (7112/1/9/9: کد حساب)

به مبفغ پرداخت شده  ××××

 به ذينف 

 طرف تعهدا  مشتريان بابت اعتبااا  اسناد  داخفي ر ايالي :بد 
 (7719/2/9/9: کد حساب)

 به مبفغ دايافتي از متقاضي ××××

 تعهدا  مشتريان بابت اعتبااا  اسناد  داخفي ر ايالي :بس 

 (7719/1/9/9: کد حساب)

 به مبفغ دايافتي از متقاضي ××××
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 :کننده در زمان ارائه اسناد هاي حسابداري بانک گشايش ا ثبت1

به بانک  شده جهت پرداخت يا بانک تأييدکننده بانک تعييندا صواتي که اسناد مستقيماً يا از طريق  ا5ا1

بايد دا بدو امر و قبل از براسي اسناد، نسبت به اعمال  کننده کننده ااائه شود، بانک گشايش گشايش

 :نمايد ها  حسابداا  ذيل دا دفاتر خود اقدام  ثبت

 :هاي انتظامي ا ثبت مبلغ اسناد وادله در حساب5ا5ا1

 

 :هاي انتظامي هاي اسناد وادله در حساب ا ثبت تعداد برگ0ا5ا1

 

چه پس از براسي اسناد ااائه شده از سو  ذينف ، مشتص گردد اسناد مزبوا مغراير بروده و    چنان تبصره ا 

به ذينف  عود  شود يا اسناد يادشده مواد قبول قراا گيرد و با ذينف  دا خصوص پرداخت وجه به 

و  دا اعتباا اسناد  داخفي ديداا  و يا صدوا سرند تعهرد پرداخرت دا اعتبراا اسرناد  داخفري       

فروق عينراً    (0اا 5اا 1)و  (5اا 5ا1)ها   ها  حسابداا  ادي  داا تعيين تکفي  گردد، ثبت د م

 .شود برگشت مي

 

ضوابط »( 7)ا ثبت حسابداري محاسبه و مطالبه کارمزد بررسي اسناد يا پذيرش پرداخت، بر اساس مفاد ماده 9ا5ا1

 :«هاي بانکي اعتبار اسنادي داخلي ا ريالي ناظر بر تعرفه

 ها  انتظامي ر اسناد واصفه اعتباا اسناد  داخفي ر ايالي حساب :بد 
 (7217/1/9/9: کد حساب)

ااائه به مبفغ اسناد  ××××

 شده

 ها  انتظامي طرف حساب : بس 

 (7277/2/9/9: کد حساب)

به مبفغ اسناد ااائه  ××××

 شده

ها  انتظامي ر اسناد واصفه اعتباا اسناد  داخفي ر  حساب :بد 

 ايالي
 (7217/1/9/9: کد حساب)

 يک ايال به ازا  هر برگ ××××

 ها  انتظامي طرف حساب: بس 

 (7277/2/9/9: کد حساب)

 به ازا  هر برگ يک ايال ××××

 ذينف  يا بدهکااان موقت به ايال/صندوق يا حساب متقاضي :بد 
 (1167/1/9: کد حساب)يا ( 7717/1/9: کد حساب)

 به مبفغ کاامزد متعفقه ××××

 حساب کاامزد دايافتي: بس 

 (7277/2/9: کد حساب)

 به مبفغ کاامزد متعفقه ××××
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و يرا دا   ضوابط بررسي اسناد، مطاابق باشاد  اسناد ارائه شده از سوي ذينفع، پس از بررسي حسب چره   چنان ا0ا1

، بانرک  (UCP)دا چااچوب مفاد مقراا  متحدالشکل اعتبرااا  اسرناد    صوا  مغاير  دا اسناد، 

کننده مغاير  مزبوا اا به متقاضي اعالم و و  نيز موافقت خود اا دا اين اابطه اظهاا داشته  گشايش

 :  زير اا دا دفاتر خود اعمال نمايدها  حسابداا کننده بايد ثبت بانک گشايش باشد، 

 

 :باشد ثبت حسابداا  پرداخت وجه به ذينف  به شرح ذيل مي ،اعتبار اسنادي داخلي ديداريدا  ا5ا0ا1

 

 :باشد به شرح ذيل مي سند تعهد پرداخت، ثبت حسابداا  صدوا دار اعتبار اسنادي داخلي مدتدا  ا0ا0ا1

 

 

 

 بدهکااان بابت اعتبااا  اسناد  داخفي پرداخت شده  :بد 

 (غيردولتي/دولتي)

 (7621/1/9و  691: ها  کدحساب)

پس به مبفغ اسناد ااائه شده  ××××

دايافت مرأخوذه   از کسر پيش

 از متقاضي

 (غيردولتي/دولتي)دايافت از مشتريان بابت اعتبااا  اسناد  داخفي  پيش: بد
 (7962/2/9و  969: ها  کد حساب)

دايافت مرأخوذه   به مبفغ پيش ××××

 از متقاضي

 ها  بانکي فروخته شده حساب انواع چک/حساب ذينف : بس 
 (7917/2/9:  کد حساب)

 شده به مبفغ پرداخت ××××

 ايال ر اعتباا اسناد  داخفي ر ايالي/حساب بدهکااان موقت :بس 
 (1167/1/9: کد حساب)

شده به  پرداخت به مبفغ پيش ××××

 ذينف  بابت اسناد مذکوا

 (غيردولتي/دولتي)داا به ايال  بدهکااان بابت اعتبااا  اسناد  و بروا  مد  :بد 

 (7622/1/9و  692: ها  کدحساب)

به مبفغ اسناد ااائه شده پس  ××××

دايافت و ميران   از کسر پيش

 دايافت مأخوذه از متقاضي

 (غيردولتي/دولتي)دايافت از مشتريان بابت اعتبااا  اسناد  داخفي  پيش: بد
 (7962/2/9و  969: ها  کد حساب)

دايافت و ميان  مبفغ  پيشبه  ××××

 دايافت مأخوذه از متقاضي

 ايال ر اعتباا اسناد  داخفي ر ايالي/حساب بدهکااان موقت :بس 
 (1167/1/9: کد حساب)

شده به  پرداخت به مبفغ پيش ××××

 ذينف  بابت اسناد مذکوا

بانک بابت پذيرش اسناد اعتبااا  اسناد  و بروا  ايرالي  حساب بدهي : بس 

 ر سند تعهد پرداخت اعتباا اسناد  داخفي ر ايالي (غيردولتي/دولتي)داا  مد 
 (7622/2/9و  692: ها  کد حساب)

به مبفغ باقيمانده وجه اسرناد   ××××

که بايد دا سراسيد، پرداخت 

 گردد
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زمان با پرداخت وجه به ذينف  و تسويه  ، همسررسيد پرداختدا  ،دار مدتاعتبار اسنادي داخلي دا  ا5ا0ا0ا1

 :حساب با و ، بايد ثبت حسابداا  زير دا دفاتر اعمال شود

 

برگشت تعهدا  بانک نسبت به ذينف  دا زمان ااائه اسناد مطابق، به شرح زير دا دفراتر ثبرت   ا 9ا0ا1

 :گردد مي

 

ثبات برگشات مبلاغ    نامره اخرذ شرده باشرد،      پرداخت، ضمانت دا صواتي که از ذينف  بابت پيشا 4ا0ا1

 :باشد به عنوان وثيقه مبفغ پرداختي به ذينف ، به شرح زير مي نامه مأخوذه ضمانت

 

هاي  ثبت برگشت تعداد برگنامه اخذ شده باشد،  پرداخت، ضمانت دا صواتي که از ذينف  بابت پيشا 1ا0ا1

 :باشد مأخوذه به شرح زير مينامه  ضمانت

حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبااا  اسناد  و برروا  ايرالي    :بد 

 لير سند تعهد پرداخت اعتباا اسناد  داخفي ر ايا (غيردولتي/دولتي)داا  مد 
 (7622/2/9و  692: ها  کد حساب)

 شده به مبفغ پرداخت ××××

 ها  بانکي فروخته شده حساب انواع چک/حساب ذينف : بس 
 (7917/2/9:  کد حساب)

 شده به مبفغ پرداخت ××××

 داا مد / حساب تعهدا  بانک بابت اعتبااا  اسناد  داخفي باز شده ر ديداا  :بد 
 (7119/2/9/9: کد حساب)

به مبفغ اسناد ااائه شده پس  ××××

 پرداخت مربوط از کسر پيش

 حساب طرف تعهدا  بانک بابت اعتبااا  اسناد  داخفي باز شده :بس 

 (7119/1/9/9: کد حساب)

اسناد ااائه شده پس به مبفغ  ××××

 پرداخت مربوط از کسر پيش

 ها  انتظامي طرف حساب :بد 

 (7277/2/9/9: کد حساب)

 نامه مبفغ تعهد شده دا ضمانت ××××

اعتباا پرداخت  نامه پيش ضمانتها  انتظامي ر  حساب :بس 

 اسناد  داخفي ر ايالي
 (7217/1/9/9: کد حساب)

 نامه مبفغ تعهد شده دا ضمانت ××××

 ها  انتظامي طرف حساب: بد 

 (7277/2/9/9: کد حساب)

 به ازا  هر برگ يک ايال ××××

 ها  اوااق بهاداا و اشياء قيمتي ها  انتظامي ر برگ حساب :بس 
 (7217/1/9/9: کد حساب)

 به ازا  هر برگ يک ايال ××××
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يافته محسوب و بره شررح    تحقق ، کاامزد گشايش اعتباا اسناد  داخفيپس از ااائه اسناد مطابقا 1ا0ا1

 :گردد زير دا دفاتر شناسايي مي

 

چه تاايخ گشايش اعتباا اسناد  داخفي دا يک دواه مرالي و سراسريد آن دا دواه ديگرر      چنان تبصره ا 

کننده بايد حسرب ضروابط ابالغري از سرو  بانرک مرکرز ، دا مقطر  تهيره          باشد، بانک گشايش

ها  مالي ثبت حسابداا  الزم اا بابت تعديل داآمد کاامزد گشايش اعتباا اسناد  داخفي دا  صوا 

دا صوا  اتمام ااائه خدما  بانکي موضوع اين بند قبل از سراسيد اعتبراا  . اعمال نمايد دفاتر خود

جرا دا   اسناد  داخفي از طريق ااائه اسناد مطابق، تمامي مبفغ کاامزد باقيمانده بايد به صروا  يرک  

 .مقط  مزبوا شناسايي شود

 

دايافت از متقاضي به شرح ذيل  داا، ثبت حسابداا  اخذ ميان دا اعتباا اسناد  داخفي مد ا 7ا0ا1

 :باشد مي

 

کننده به هنگام ااائره اسرناد    دايافت به بانک گشايش به منظوا الزام متقاضي به پرداخت ميانا 5ا7ا0ا1

تواند موضوع مزبروا اا بره عنروان     بانک يادشده مي تاايخ پذيرش اسناد از سو  متقاضي، مطابق يا

و ( 221)ه مواد خود و متقاضي داج نمايد و مستند ب مابين فيشرط ضمن عقد الزم خااج، دا قرااداد 

 داخفي اسناد  اعتباا گشايش ر کاامزد ها  آينده سود و کاامزد سال :بد 

 (7927/2/9: ها  کد حساب)

 گشرايش  به مبفغ کراامزد  ××××

داخفي اسناد  اسناد  اعتباا

 ااائه شده

 حساب کاامزد دايافتي :بس 

 (7277/2/9: کد حساب)

 گشرايش  به مبفغ کراامزد  ××××

اسناد  داخفي اسناد  اعتباا

 ااائه شده

 صندوق يا حساب متقاضي :بد 
 (7717/1/9: کد حساب)

 دايافت مأخوذه به مبفغ ميان ××××

دايافت از مشتريان بابت اعتبااا  اسناد  داخفي  پيش: بس 

 (غيردولتي/دولتي)
 (7962/2/9و  969: ها  کد حساب)

 دايافت مأخوذه به مبفغ ميان ××××
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دايافت،  قانون مدني با و  شرط نمايد که دا صوا  عدم ايفا  به موق  تعهد مربوط به ميان( 297)

دا اين حالت و دا صوا  استنکاف متقاضري   .باشد و  مفزم به پرداخت مبفغي به عنوان خساا  مي

 تهيره  مقطر   دا باشرد  مري  ، بانرک مزبروا موظر    کننرده  دايافت به بانک گشايش پرداخت مياناز 

 ثبرت  هرا  حسراب  دا زيرر  شرح به و محاسبه اا متعفقه دين تأديه تأخير التزام وجه مالي ها  صوا 

 :نمايد

 

توسرط بانرک   پرداخرت    پرذيرش زمران برا    باشد، بايد هرم  ديداريچه اعتباا اسناد  داخفي،  چنانا 9ا1

 :ها  حسابداا  زير دا دفاتر و  اعمال شود کننده، ثبت گشايش

 :حسابداري دريافت وجه از متقاضيثبت  ا5ا9ا1

 

بانک استنکاف متقاضي از پرداخت وجه دا اعتباا اسناد  داخفي ديداا  بر پايه جعاله،  صوا دا  ا0ا9ا1

بند  بدهکااان بابت اعتباا اسناد  داخفي پرداخت شده، طبرق   باشد، ضمن طبقه کننده موظ  مي گشايش

الترزام ترأخير    ها  مالي وجه ، دا مقط  تهيه صوا «هاي مؤسسات اعتباري بندي دارايي دستورالعمل طبقه»مفاد 

 :ها ثبت نمايد تأديه دين متعفقه اا به شرح زير دا حساب

 وجه التزام دايافتني ر اعتباا اسناد  داخفي ايالي :بد 
 (7692/1/9: کد حساب)

به ميزان وجه التزام ترأخير تأديره    ××××

 دين متعفقه 

 از محل ساير مطالبا  بانکوجه التزام دايافتي : بس 

 (7667/2/9: کد حساب)

به ميزان وجه التزام ترأخير تأديره    ××××

 دين متعفقه 

 صندوق يا حساب متقاضي :بد 
 (7717/1/9: کد حساب)

به مبفغ اسناد ااائه شده پس از کسر  ××××

 دايافت مأخوذه از متقاضي پيش

 بدهکااان بابت اعتبااا  اسناد  داخفي پرداخت شده : بس 

 (غيردولتي/دولتي) 

 (7621/1/9و  691: ها  کدحساب)

مبفغ اسناد ااائه شده پس از کسر به  ××××

 دايافت مأخوذه از متقاضي پيش

 وجه التزام دايافتني ر اعتباا اسناد  داخفي ايالي :بد 
 (7692/1/9: کد حساب)

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه  ××××

 دين متعفقه 

 اعتباا اسناد  داخفي روجه التزام دايافتي از محل ساير مطالبا  بانک  : بس 
 (7667/2/9: کد حساب)

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه  ××××

 دين متعفقه 
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حسرابداا  زيرر دا دفراتر بانرک     هرا    باشرد، بايرد ثبرت    دار مدتچه اعتباا اسناد  داخفري،   چنانا 4ا1

 :کننده اعمال شود گشايش

 :دار مدت اعتبار اسنادي داخليثبت حسابداري در دورت دريافت وجه از متقاضي در سررسيد پرداخت  ا5ا4ا1

 

دار در سررسيد  ثبت حسابداري در دورت استنکاف متقاضي از پرداخت وجه در اعتبار اسنادي داخلي مدت ا0ا4ا1

داا بر پايه عقد  دا صوا  استنکاف متقاضي از پرداخت وجه دا اعتباا اسناد  داخفي مد : پرداخت

بانرک  داا ثبرت حسرابداا  زيرر دا دفراتر      جعاله دا سراسيد پرداخت اعتباا اسناد  داخفي مد 

 :شود کننده اعمال مي گشايش

 

داا بر پايه عقرد جعالره دا    دا صوا  استنکاف متقاضي از پرداخت وجه دا اعتباا اسناد  داخفي مد  ا9ا4ا1

اسرناد    اعتبااا  بابت که حساب بدهکااان ضمن اينداا  سراسيد پرداخت اعتباا اسناد  داخفي مد 

بنادي   طبقاه دساتورالعمل  »بند  طبق مفاد  مشمول طبقه (غيردولتي/دولتي) ايال به شده پرداخت داخفي

هرا    باشد دا مقط  تهيره صروا    کننده موظ  مي شود، بانک گشايش مي «هاي مؤسسات اعتباري دارايي

 :ها ثبت نمايد التزام تأخير تأديه دين متعفقه اا محاسبه و به شرح زير دا حساب مالي وجه

 

 صندوق يا حساب متقاضي: بد 
 (7717/1/9: کد حساب)

به مبفغ اسناد ااائه شده پس از کسر  ××××

مأخوذه  دايافت و ميان دايافت  پيش

 از متقاضي

داا به ايال  بدهکااان بابت اعتبااا  اسناد  و بروا  مد : بس 

 (غيردولتي/دولتي)

 (7622/1/9و  692: ها  کدحساب)

به مبفغ اسناد ااائه شده پس از کسر  ××××

دايافت و ميان دايافت  مأخوذه  پيش

 از متقاضي

 (غيردولتي/دولتي)بدهکااان بابت اعتبااا  اسناد  داخفي پرداخت شده : بد 

 (7621/1/9و  691: ها  کدحساب)

برره مبفررغ قابررل مطالبرره از  ××××

 متقاضي

 (غيردولتي/دولتي)دايافت از مشتريان بابت اعتبااا  اسناد  داخفي  پيش :بد
 (7962/2/9 و 969: ها  کد حساب)

دايافررت  برره مبفررغ پرريش ××××

 مأخوذه از متقاضي

 (غيردولتي/دولتي)داا به ايال  بدهکااان بابت اعتبااا  اسناد  و بروا  مد : بس 

 (7622/1/9و  692: ها  کدحساب)

 به مبفغ اسناد ااائه شده ××××
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شناسايي داآمد وفرق ضروابط   کننده موظ  است دا صوا  عدم تحقق معيااها   بانک گشايشا 4ا4ا1

هرا    موضوع ثبت)التزام متعفقه به اوش تعهد   ابالغي از سو  بانک مرکز ، شناسايي داآمد وجه

اا متوق  نموده و ثبت حسرابداا  زيرر اا بررا  تعرديل     ( اين بتش 9ر2ر6و ادي   2ر9ر6ادي  

 :نمايد حساب وجه التزام تأخير تأديه دين دا مقاط  مزبوا دا دفاتر خود اعمال

 

کننده دا سراسريد پرداخرت ثبرت     تعيين تکفي  تعهدا  متقاضي دا قبال بانک گشايشبا توجه به ا 1ا1

 :شود کننده اعمال مي حسابداا  زير جهت برگشت تعهدا  مزبوا دا دفاتر بانک گشايش

 

 :شده در زمان ارائه اسناد از سوي ذينفع کننده و تعيين هاي تأييد هاي حسابداري بانک ا ثبت7

بايرد دا بردو   ها  مزبوا  ااائه شود، بانک شده يا بانک تعيين بانک تأييدکننده به اسناددا صواتي که  ا5ا7

 :نمايند ها  حسابداا  ذيل اا دا دفاتر خود اعمال  امر و قبل از هر گونه اقدام، ثبت

 :هاي انتظامي ا ثبت اسناد وادله در حساب5ا5ا7

 وجه التزام دايافتني ر اعتباا اسناد  داخفي ايالي :بد 
 (7692/1/9: کد حساب)

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه ديرن   ××××

 متعفقه 

وجه التزام دايافتي از محل ساير مطالبا  بانک : بس 

 اعتباا اسناد  داخفي ر
 (7667/2/9: کد حساب)

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه ديرن   ××××

 متعفقه 

 وجه التزام دايافتني ر اعتباا اسناد  داخفي ايالي :بد 
 (7692/1/9: کد حساب)

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه دين متعفقره   ××××

 شناسايي نشده

 ساير مطالبا  التزام معوق وجه :بس 
 (7669/2/9: کد حساب)

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه دين متعفقره   ××××

 نشدهشناسايي 

 طرف تعهدا  مشتريان بابت اعتبااا  اسناد  داخفي ر ايالي :بد 
 (7719/2/9/9: کد حساب)

بررره مبفرررغ باقيمانرررده  ××××

 تعهدا  متقاضي 

 تعهدا  مشتريان بابت اعتبااا  اسناد  داخفي ر ايالي :بس 

 (7719/1/9/9: کد حساب)

بررره مبفرررغ باقيمانرررده  ××××

 تعهدا  متقاضي 

 ها  انتظامي ر اسناد واصفه اعتباا اسناد  داخفي ر ايالي حساب :بد 
 (7217/1/9/9: کد حساب)

به مبفغ اسناد ااائه  ××××

 شده

 ها  انتظامي طرف حساب : بس 

 (7277/2/9/9: کد حساب)

به مبفغ اسناد ااائه  ××××

 شده
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 :هاي انتظامي هاي اسناد وادله در حساب ا ثبت تعداد برگ0ا5ا7

 

کننده ااسال شرود يرا    کننده يا بانک تأييد شده به بانک گشايش چه اسناد توسط بانک تعيين چنان تبصره ا 

کننده، مشتص گردد اسناد مزبوا  پس از براسي اسناد ااائه شده از سو  ذينف  توسط بانک تأييد

صروص  مغاير بوده و به ذينف  عود  شود يا اسناد يادشده مواد قبول قراا گيرد و برا ذينفر  دا خ  

پرداخت وجه به و  دا اعتباا اسناد  داخفي ديداا  و يا صردوا سرند تعهرد پرداخرت دا اعتبراا      

کننده جهرت وصرول ااائره شرود،      داا تعيين تکفي  گردد يا توسط بانک تأييد اسناد  داخفي مد 

 .شود ها  حسابداا  فوق عيناً برگشت مي ثبت

 

ررسي اسناد يا پذيرش پرداخت، بر اساس مفاد تبصره ذيل مااده  ا ثبت حسابداري محاسبه و مطالبه کارمزد ب9ا5ا7

 :«هاي بانکي اعتبار اسنادي داخلي ا ريالي ضوابط ناظر بر تعرفه»( 7)

 

زمان با پذيرش پرداخت، تعهد بانرک   باشد، هم مطابقکه اسناد ااائه شده از سو  ذينف   دا صواتي ا0ا7

 :شود کننده انجام شده است، لذا برگشت تعهدا  بانک يادشده به شرح زير دا دفاتر ثبت مي تأييد

 ايالي -اسناد واصفه اعتباا اسناد  داخفي -ها  انتظامي حساب :بد 
 (7217/1/9/9: کد حساب)

 به ازا  هر برگ يک ايال ××××

 ها  انتظامي طرف حساب: بس 

 (7277/2/9/9: کد حساب)

 به ازا  هر برگ يک ايال ××××

 ذينف  يا بدهکااان موقت به ايال/صندوق يا حساب متقاضي :بد 
 (1167/1/9: کد حساب)يا ( 7717/1/9: کد حساب)

 به مبفغ کاامزد متعفقه ××××

 حساب کاامزد دايافتي: بس 

 (7277/2/9: کد حساب)

 به مبفغ کاامزد متعفقه ××××

 ها تعهدا  بانک بابت تأييد اعتبااا  اسناد  داخفي ر ايالي ساير بانک :بد 
 (7112/2/9/9: کد حساب)

به مبفغي که تعهد آن  ××××

 ايفاء گرديده است

 ها تعهدا  بانک بابت تأييد اعتبااا  اسناد  داخفي ر ايالي ساير بانک طرف: بس 
 (7112/1/9/9: کد حساب)

به مبفغي که تعهد آن  ××××

 ايفاء گرديده است
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کننرده   داا باشد و اسناد مطابق از سو  ذينف  به بانک گشايش چه اعتباا اسناد  داخفي مد  چنانا    تبصره

ااائه گردد، سند تعهد پرداخت توسط بانک مزبوا صادا گرديده و لذا تعهردا  بانرک تأييدکننرده    

 .شود ميوفق ثبت فوق دا سراسيد سند تعهد پرداخت برگشت داده 

 

شده  باشد، بانک تعيين ديداريکه اسناد مطابق ااائه شده مربوط به اعتباا اسناد  داخفي  دا صواتيا 9ا7

کننده موظ  به پرذيرش پرداخرت و    و يا بانک تأييد( کننده دا صوا  اخذ مجوز قبفي بانک گشايش)

، دا تراايخ  (2رر 6)و ( 1ر6)ها  حسابداا  ادي   باشد، لذا عالوه بر ثبت پرداخت وجه به ذينف  مي

 :شود ها  مزبوا اعمال مي يادشده ثبت ذيل دا دفاتر بانک

 

پرداخت وجه به ذينف ، اسناد مربوط به آن اا جهت کننده پس از  بانک تأييدو يا  شده بانک تعيينا 5ا9ا7

شرده و يرا بانرک     پس از دايافت وجه مزبروا، بانرک تعيرين   . دااد ميابط ااسال  وصول به بانک ذ 

 :نمايد ها ثبت مي کننده وصول مبفغ مذکوا اا به شرح ذيل دا حساب تأييد

 

باشرد، بانرک    دار مادت که اسناد مطابق ااائه شده مربروط بره اعتبراا اسرناد  داخفري       دا صواتيا 4ا7

کننده موظ  به پرذيرش   و يا بانک تأييد( کننده دا صوا  اخذ مجوز قبفي بانک گشايش)شده  تعيين

 ها  مزبروا بايرد   لذا بانک باشد، تعهد پرداخت وجه آن به ذينف  دا سراسيد پرداخت مي پرداخت و

 ها بانک  حساب بين :بد 
 (7297/1/9: کد حساب)

 شده به ذينف  پرداخت به مبفغ  ××××

 ها  بانکي فروخته شده حساب انواع چک/حساب ذينف : بس 
 (7917/2/9:  کد حساب)

 ذينف شده به  پرداخت به مبفغ  ××××

 کننده بانک تأييد/کننده صندوق يا حساب بانک گشايش :بد 
 (7717/1/9: کد حساب)

 شده به مبفغ دايافت ××××

 ها بانک  حساب بين :بس 
 (7297/1/9: کد حساب)

 شده به مبفغ دايافت ××××
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دوا سرند تعهرد   ص)دا تاايخ پذيرش پرداخت ، (2ر6)و ( 1ر6)ها  حسابداا  ادي   عالوه بر ثبت

 :، اويداد مالي يادشده اا به شرح زير دا دفاتر خود ثبت نمايند(پرداخت

 

زمان با پرداخت وجه به ذينفر  و   هم کننده بانک تأييدو يا  شده بانک تعييندا سراسيد پرداخت، ا 5ا4ا7

 :با و ، بايد ثبت حسابداا  زير دا دفاتر خود صادا نمايندتسويه حساب 

 

شرده و يرا    وصول وجه از بانک ذيربط، به شرح ذيل دا دفاتر بانک تعيرين دا سراسيد پرداخت، ا 0ا4ا7

 :شود کننده اعمال مي بانک تأييد

 

توسرط  کننده و يا بانک تعيين شده و پذيرش پرداخت  دا صوا  ااائه اسناد مطابق به بانک تأييد تبصره ا 

هرا  حسرابداا  الزم از    بايست به محض اطالع، ثبرت  کننده مي ها  يادشده، بانک گشايش بانک

تعيين شده و برگشت تعهدا  دا قبال ذينف  اا دا دفاتر /جمفه شناسايي بدهي به بانک تأييدکننده

 .خود اعمال نمايد

 ها بانک  حساب بين :بد 
 (7297/1/9: کد حساب)

به مبفغ وجه اسناد که بايد دا سراسيد،  ××××

 پرداخت گردد

حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبااا  اسناد  و بروا  : بس 

ر سند تعهرد پرداخرت اعتبراا اسرناد        (غيردولتي/دولتي)داا  ايالي مد 

 داخفي ر ايالي
 (7622/2/9و  692: ها  کد حساب)

به مبفغ وجه اسناد که بايد دا سراسيد،  ××××

 پرداخت گردد

داا  حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبااا  اسناد  و بروا  ايالي مد  :بد 

 ر سند تعهد پرداخت اعتباا اسناد  داخفي ر ايالي (غيردولتي/دولتي)
 (7622/2/9و  692: ها  کد حساب)

 شده به مبفغ پرداخت ××××

 ها  بانکي فروخته شده حساب انواع چک/حساب ذينف : بس 
 (7917/2/9:  کد حساب)

 شده به مبفغ پرداخت ××××

 کننده بانک تأييد/کننده صندوق يا حساب بانک گشايش :بد 
 (7717/1/9: کد حساب)

 شده به مبفغ دايافت ××××

 ها بانک  حساب بين :بس 
 (7297/1/9: کد حساب)

 شده به مبفغ دايافت ××××
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 :هاي حسابداري ادالح اعتبار اسنادي داخلي ا ثبت1

، حسرب داخواسرت متقاضري،    «دستواالعمل اعتباا اسناد  داخفي ر ايالي »چه وفق مفاد فصل پنجم  چنان ا5ا1

به عنوان مثال؛ سراسيد  ذينف ، اعتباا اسناد  داخفي اصالح گردد، موافقتکننده و  پذيرش بانک گشايش

هرا    خرود تمرامي ثبرت   ابرط موظفنرد دا دفراتر     هرا  ذ   بانکتغيير يابد،  يا مبفغ اعتباا اسناد  داخفي

ها  حسابداا  تعديل وثايق، کاامزد و تعهدا  اا به شرح  حسابداا  مرتبط با آن اصالحيه، از جمفه ثبت

دا صوا  موافقت بانک تأييدکننده برا اصرالح اعتبراا اسرناد      . منداج دا اين دستواالعمل اعمال نمايند

 .زم اا دا دفاتر خود اعمال نمايدها  اصالحي ال باشد؛ ثبت داخفي، بانک مزبوا نيز موظ  مي

 

هاي حسابداري درخواست ابطال يا انقضاي مدت اعتبار اسنادي داخلي و عدم ارائه اسناد مطابق از  ا ثبت3

 :سوي ذينفع

که قبل از سراسيد اعتباا اسناد  داخفي، بنا به هر دليفي داخواست ابطال اعتباا اسرناد    دا صواتي ا5ا3

ضوابط و مقراا ، با اين موضوع موافقت و اعتبراا اسرناد  داخفري مزبروا      داخفي مطرح و بر اساس

باشد و دا طي اين مد ، ذينفر  اسرناد     مد  اعتباا اسناد  داخفي به اتمام اسيدهابطال گردد و يا 

متقاضي، و  عردم موافقرت   دا صوا  مغاير  دا اسناد و اعالم به مطابق اا ااائه ننموده باشد و يا 

هرا  حسرابداا     باشرند، ثبرت   ابط موظ  مي ها  ذ  ؛ بانکباشد ن اابطه اظهاا داشته خود اا دا اي

. اا دا دفراتر خرود اعمرال نماينرد    ... دايافت، تعهدا ، وثايق، قراادادهرا و   مربوط به برگشت پيش

هااي باانکي    ضوابط ناظر بر تعرفه»( 2)باشد؛ دا چااچوب ماده  کننده موظ  مي همچنين بانک گشايش

ضروابط  ( 9)مبفغ کاامزد گشايش اعتباا اسناد  داخفي موضروع مراده   « اعتبار اسنادي داخلي ا ريالي 

ها  عمفياتي بانک، به متقاضي عود   داصد به عنوان جبران هزينه 97مذکوا اا پس از کسر حداکثر 

 :شد لذا ثبت حسابداا  زير دا دفاتر و  اعمال خواهد. دهد

 ها  آينده ر کاامزد گشايش اعتباا اسناد  داخفي سود و کاامزد سال :بد 
 (7927/2/9: ها  کد حساب)

 به مبفغ مانده حساب ××××

 حساب متقاضي/صندوق :بس 
 (7717/1/9: کد حساب)

 شده به متقاضي به مبفغ برگشت ××××

 حساب کاامزد دايافتي :بس 

 (7277/2/9: کد حساب)

التفرراو  بابررت جبررران  مبفررغ مابررهبرره  ××××

 کننده ها  عمفياتي بانک گشايش هزينه
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 :کننده در زمان ودول بدهي سررسيدشده پرداخت نشده متقاضي گشايش  هاي حسابداري بانک ا ثبت52

متقاضري، ضرمن    نشرده  پرداخرت  سراسيدشده بدهي وصول زمان دا کننده موظ  است بانک گشايش ا5ا52

از تاايخ آخرين محاسبه تا تراايخ   (7692/1/9کد حسراب  )التزام دايافتني وجه بروزاساني سرفصل حساب 

 :به شرح ذيل اقدام نمايد بدهي ، نسبت به ثبت وصول(2ر2ر6و  9ر2ر6  ها  ادي  وفق ثبت) وصول

 

 :حسابداري زمان تسويه قرارداد جعاله  هاي ا ثبت55

هرا  انتظرامي برگشرت     پس از تسويه کامل قرااداد جعاله، قرااداد مزبوا به شرح ذيرل از حسراب   ا5ا55

 :شود مي

 

ها  انتظامي مربروط بره وثرايق مرأخوذه بره شررح ذيرل از         پس از استرداد وثايق مأخوذه، حساب ا0ا55

 :شود ها برگشت مي حساب

 صندوق يا حساب متقاضي :بد 
 (7717/1/9: کد حساب)

 به مبفغ وصولي ××××

بدهکااان بابت اعتبااا  اسناد  داخفي پرداخت شده  : بس 

 (غيردولتي/دولتي)

 (7621/1/9و  691: ها  کدحساب)

برره مبفررغ وصررولي از برردهي  ××××

 متقاضي بابت اصل

 وجه التزام دايافتني ر اعتباا اسناد  داخفي ايالي :بس 
 (7692/1/9: کد حساب)

برره مبفررغ وصررولي از برردهي  ××××

التررزام  وجرره متقاضرري بابررت

 تأخير تأديه دين

 ها  انتظامي طرف حساب :بد 

 (7277/2/9/9: کد حساب)

به مبفرغ يرک    ××××

 ايال

 ها  انتظامي ر قراادادها  جعاله اعتباا اسناد  داخفي ر ايالي حساب: بس 
 (7217/1/9/9: کد حساب)

به مبفرغ يرک    ××××

 ايال

 ها  انتظامي طرف حساب :بد 

 (7277/2/9/9: کد حساب)

اازش کااشناسري  /به مبفغ ترهين امروال  ××××

مبفغ تعهد شده اوااق بهراداا  /اشياء قيمتي

 قيمت مواد محاسبه سهام/مأخوذه

 ها  انتظامي ر وثايق اعتباا اسناد  داخفي ر ايالي حساب: بس 
 (7217/1/9/9: کد حساب)

اازش کااشناسري  /به مبفغ ترهين امروال  ××××

تعهد شده اوااق بهراداا   مبفغ/اشياء قيمتي

 قيمت مواد محاسبه سهام/مأخوذه
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ها  اشياء قيمتي به ازا  هر برگ و يا قطعه، يک ايال به شرح  ها  اوااق بهاداا و قطعه تعداد برگ ا9ا55

 :شود ها برگشت مي ذيل از حساب

 

 ها  انتظامي طرف حساب :بد 

 (7277/2/9/9: کد حساب)

 قطعه يک ايالبه ازا  هر برگ و يا  ××××

 قيمتيها  اوااق بهاداا و اشياء  ها  انتظامي ر برگ حساب : بس 
 (7217/1/9/9: کد حساب)

 به ازا  هر برگ و يا قطعه يک ايال ××××
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 عمليات حسابداري اعتبار اسنادي داخلي در قالب عقد مرابحه: بخش دوم

 

 :باشد به شرح ذيل ميدر قالب عقد مرابحه عمفيا  حسابداا  مربوط به اعتباا اسناد  داخفي 

 

 :دريافت و وثايق مأخوذه هاي حسابداري پيش ا ثبت5

، بايد «دستواالعمل اعتباا اسناد  داخفي ر ايالي »( 2)دايافت مأخوذه از متقاضي وفق ماده  مبفغ پيش ا5ا5

 :ها ثبت شود به شرح ذيل دا حساب

 

کننده، بايد وثايق و تضامين الزم و کافي وفق  مابين متقاضي و بانک گشايش قبل از انعقاد قرااداد في ا0ا5

پرس از اخرذ   . از متقاضي اخذ شرود «دستواالعمل اعتباا اسناد  داخفي ر ايالي »( 6)و ( 6)مفاد مواد 

شد، به مبفغ ترهين، اگرر  چه وثايق مزبوا از نوع اموال منقول و يا غيرمنقول با وثايق از متقاضي، چنان

کره از نروع اوااق بهراداا     از نوع اشياء قيمتي باشد، به اازش کااشناسي اشرياء مزبروا، دا صرواتي   

چه از نوع سهام باشد، به مبفغ قيمت مرواد محاسربه، بره     تضميني باشد، به مبفغ تعهد شده و چنان

 :شود ها ثبت مي شرح ذيل دا حساب

 

ها  اشياء قيمتي به ازا  هر برگ و يا قطعه، يک ايال به شررح   ها  اوااق بهاداا و قطعه تعداد برگ ا9ا5

 :شود ها ثبت مي ذيل دا حساب

 صندوق يا حساب متقاضي :بد 
 (7717/1/9: کد حساب)

دايافت  به مبفغ پيش ××××

 مأخوذه

 (غيردولتي/دولتي)دايافت از مشتريان بابت اعتبااا  اسناد  داخفي  پيش: بس 
 (7962/2/9و  969: ها  کد حساب)

دايافت  به مبفغ پيش ××××

 مأخوذه

 وثايق اعتباا اسناد  داخفي ر اياليها  انتظامي ر  حساب: بد 
 (7217/1/9/9: کد حساب)

اازش کااشناسري  /به مبفغ ترهين امروال  ××××

 مبفغ تعهد شده اوااق بهراداا /اشياء قيمتي

 قيمت مواد محاسبه سهام/مأخوذه

 ها  انتظامي طرف حساب :بس 

 (7277/2/9/9: کد حساب)

اازش کااشناسري  /به مبفغ ترهين امروال  ××××

 شده اوااق بهاداا تعهدمبفغ /اشياء قيمتي

 قيمت مواد محاسبه سهام/مأخوذه
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هرا ثبرت    ضوابط ابالغي، به شرح زيرر دا حسراب  محاسبه و اخذ کاامزد اازيابي وثايق دا چااچوب  ا4ا5

 :گردد مي

 

 :عقد مرابحه هاي حسابداري زمان انعقاد قرارداد با متقاضي در قالب ا ثبت0

چه موضوع اعتبراا اسرناد  داخفري دا     ، چنان«دستواالعمل اعتباا اسناد  داخفي ر ايالي »طبق مفاد ا 5ا0

يا خدمت باشد، گشايش اعتباا اسناد  داخفي بر پايه عقد مرابحره   موجودزمان گشايش آن، کاال  

کننده و متقاضي، عقد مرابحه منعقد شود کره   صوا  بايد بين بانک گشايش دا اين. پذيرد صوا  مي

 :گردد حساب انتظامي قراادادها به مبفغ يک ايال به شرح ذيل ثبت ميدا 

 

 :ها ثبت شود مبفغ دايافتي بابت ابطال تمبر مالياتي بايد به شرح ذيل دا حسابا 0ا0

 

ها  اوااق بهاداا و  ها  انتظامي ر برگ حساب :بد 

 اشياء قيمتي
 (7217/1/9/9: کد حساب)

 به ازا  هر برگ و يا قطعه يک ايال ××××

 ها  انتظامي طرف حساب: بس 

 (7277/2/9/9: کد حساب)

 به ازا  هر برگ و يا قطعه يک ايال ××××

 صندوق يا حساب متقاضي :بد 
 (7717/1/9: کد حساب)

 به مبفغ کاامزد متعفقه ××××

 حساب کاامزد دايافتي: بس 

 (7277/2/9: کد حساب)

 به مبفغ کاامزد متعفقه ××××

 اعتباا اسناد  داخفي ر اياليها  انتظامي ر قراادادها  مرابحه  حساب :بد 
 (7217/1/9/9: کد حساب)

 به مبفغ يک ايال ××××

 ها  انتظامي طرف حساب : بس 

 (7277/2/9/9: کد حساب)

 به مبفغ يک ايال ××××

 صندوق يا حساب متقاضي :بد 
 (7717/1/9: حسابکد )

 به مبفغ تمبر ××××

 حساب تمبر مالياتي: بس 

 (7797/1/9:  کد حساب)

 به مبفغ تمبر ××××
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 :هاي حسابداري گشايش اعتبار اسنادي داخلي و ابالغ آن به ذينفع ا ثبت9

کننرده و متقاضري، بانرک مزبروا دا چرااچوب       مابين بانک گشايش پس از انعقاد قرااداد مرابحه في ا5ا9

دا اين مرحفه بابت . نمايد ضوابط و مقراا ، اقدام به گشايش اعتباا اسناد  داخفي به نف  ذينف  مي

 :گردد کننده به ذينف ، سند حسابداا  زير صادا مي تعهدا  بانک گشايش

 

 :ها ثبت شود مبفغ دايافتي بابت ابطال تمبر مالياتي بايد به شرح ذيل دا حسابا 0ا9

 

هااي باانکي    ضوابط ناظر بر تعرفاه »( 9)دا زمان گشايش اعتباا اسناد  داخفي، بر اساس مفاد ماده  ا9ا9

که دا اين مقط  شررايط   سود مرابحه نقد  محاسبه و با توجه به اين  ،«اعتبار اسنادي داخلي ا ريالي 

رح ذيرل دا  تحقق داآمد مزبوا کامل نشده است، دا صوا  دايافت وجه، اويداد مالي يادشده به ش

 :گردد ها ثبت مي حساب

 

واه ديگرر   گشايش اعتباا اسناد  داخفي دا يک دواه مرالي و سراسريد آن دا د  چه تاايخ  چنان تبصره ا 

بايد حسرب ضروابط ابالغري از سرو  بانرک مرکرز ، دا مقطر  تهيره          کننده باشد، بانک گشايش

 حساب طرف تعهدا  بانک بابت اعتبااا  اسناد  داخفي باز شده :بد 

 (7119/1/9/9: کد حساب)

به مبفغ اعتبراا اسرناد     ××××

 شده داخفي گشايش

حساب تعهدا  بانک بابت اعتبااا  اسناد  داخفي باز شده ر : بس 

 داا مد /ديداا 
 (7119/2/9/9: کد حساب)

به مبفغ اعتبراا اسرناد     ××××

 شده گشايشداخفي 

 صندوق يا حساب متقاضي :بد 
 (7717/1/9: کد حساب)

 به مبفغ تمبر ××××

 حساب تمبر مالياتي: بس 

 (7797/1/9:  کد حساب)

 به مبفغ تمبر ××××

 حساب متقاضي/صندوق :بد 
 (7717/1/9: کد حساب)

به مبفغ سود محاسبه شرده مرابحره    ××××

 نقد 

 ها  آينده ر سود مرابحه نقد  سود و کاامزد سال :بس 

 (7927/2/9: ها  کد حساب)

به مبفغ سود محاسبه شرده مرابحره    ××××

 نقد 
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اعتباا اسناد  داخفي دا  اا بابت تعديل داآمد کاامزد گشايشها  مالي ثبت حسابداا  الزم  صوا 

 .دفاتر خود اعمال نمايد

 

جايي که دا زمان گشايش اعتباا اسناد  داخفي، متقاضي نيز دا خصوص تأمين مبفرغ اعتبراا    از آن ا4ا9

گردد لذا تعهدا  و  به شررح   کننده متعهد مي شده، دا قبال بانک گشايش اسناد  داخفي گشايش

 :شود ذيل دا دفاتر بانک يادشده ثبت مي

 

، داصرواتي  «هاي بانکي اعتبار اسنادي داخلاي ا رياالي    ضوابط ناظر بر تعرفه»( 9)بر اساس مفاد مراده   ا1ا9

گردد که از طريرق   اصالح اعتباا اسناد  داخفي به ذينف  مشمول اخذ کاامزد مي/ابال  پيام گشايش

کننرده   ن مرحفه، بانرک گشرايش  لذا دا اي. کننده صوا  پذيرد بانک ديگر  به غير از بانک گشايش

که از طريق شعب ديگر همان بانک صوا  پذيرد،  بابت ابال  اعتباا اسناد  داخفي به ذينف ، ولو اين

اداالح  /کننده بابت ابالغ پيام گشاايش  بانک ابالغليکن کاامزد . باشد مجاز به دايافت کاامزد ابال  نمي

 :گردد دفاتر بانک يادشده ثبت ميبه ذينف ، به شرح ذيل دا  اعتبار اسنادي داخلي

 

 :هاي حسابداري تأييد اعتبار اسنادي داخلي ا ثبت4

کننده، بانک ديگر  تأييد خود اا بر اعتباا اسناد   داخواست و يا اجازه بانک گشايش بهچه بنا  چنان ا5ا4

کننده بايد ثبت حسابداا  زير اا بابت تأييديه مذکوا دا دفاتر خود اعمال  داخفي بيافزايد، بانک تأييد

 :نمايد

 داخفي ر اياليتعهدا  مشتريان بابت اعتبااا  اسناد   :بد 

 (7719/1/9/9: کد حساب)

شرده   به مبفغ اعتباا اسناد  داخفي گشايش ××××

 دايافت از متقاضي پس از کسر پيش

 طرف تعهدا  مشتريان بابت اعتبااا  اسناد  داخفي ر ايالي: بس 
 (7719/2/9/9: کد حساب)

شرده   به مبفغ اعتباا اسناد  داخفي گشايش ××××

 از متقاضي دايافت پس از کسر پيش

 ذينف  يا بدهکااان موقت به ايال/صندوق يا حساب متقاضي :بد 
 (1167/1/9: کد حساب)يا ( 7717/1/9: کد حساب)

حرداکثر  )به مبفغ کاامزد متعفقه  ××××

 (ايال 277.777

 حساب کاامزد دايافتي: بس 

 (7277/2/9: کد حساب)

حرداکثر  )به مبفغ کاامزد متعفقه  ××××

 (ايال 277.777
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، مبفرغ کراامزد   «هاي بانکي اعتبار اسنادي داخلي ا ريالي  تعرفهضوابط ناظر بر »( 6)بر اساس مفاد مراده   ا0ا4

 :گردد به شرح زير دا دفاتر و  ثبت مي بابت تأييد اعتباا اسناد  داخفي، کننده تأييدبانک 

 

چه تاايخ گشايش اعتباا اسناد  داخفي دا يک دواه مرالي و سراسريد آن دا دواه ديگرر      چنان تبصره ا 

هرا    دا مقط  تهيه صوا  کننده بايد حسب ضوابط ابالغي از سو  بانک مرکز ، باشد، بانک تأييد

مالي ثبت حسابداا  الزم اا بابت تعديل داآمد کاامزد تأييد اعتباا اسرناد  داخفري دا دفراتر خرود     

 .اعمال نمايد

 

 :پرداخت به ذينفع ا ثبت حسابداري پيش1

 :پرداخت بانکي از وي پيش نامه اخذ ضمانت همراه باپرداخت به ذينفع  ا پيش5ا1

 

بتشي « دستواالعمل اعتباا اسناد  داخفي ر ايالي »( 12)چه مقرا شده باشد؛ وفق ماده  چنان ا5ا5ا1

حسرب مفراد   پرداخت بره ذينفر  پرداخرت گرردد،      از وجه اعتباا اسناد  داخفي به عنوان پيش

گردد، لذا ثبت حسابداا  زير بابت  دستواالعمل مزبوا، ابتدا بايد وجه آن از سو  متقاضي تأمين

 :گردد کننده اعمال مي وجه مزبوا از متقاضي به شرح زير دا دفاتر بانک گشايشدايافت 

 اه طرف تعهدا  بانک بابت تأييد اعتبااا  اسناد  داخفي ر ايالي ساير بانک :بد 
 (7112/1/9/9: کد حساب)

به مبفغ کل اعتباا اسرناد    ××××

 شده داخفي گشايش

 ها تعهدا  بانک بابت تأييد اعتبااا  اسناد  داخفي ر ايالي ساير بانک: بس 
 (7112/2/9/9: کد حساب)

به مبفغ کل اعتباا اسرناد    ××××

 شده داخفي گشايش

 ذينف  يا بدهکااان موقت به ايال/صندوق يا حساب متقاضي :بد 
 (1167/1/9: کد حساب)يا ( 7717/1/9: کد حساب)

 کاامزد متعفقه به مبفغ ××××

 ها  آينده حساب سود و کاامزد سال: بس 

 (7927/2/9: کد حساب)

 به مبفغ کاامزد متعفقه ××××

 حساب متقاضي/صندوق :بد 
 ( 7717/1/9: کد حساب)

برره مبفررغ دايررافتي از  ××××

 متقاضي

 (غيردولتي/دولتي)دايافت از مشتريان بابت اعتبااا  اسناد  داخفي  پيش :بس 
 (7962/2/9و  969: ها  کد حساب)

برره مبفررغ دايررافتي از  ××××

 متقاضي
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نامره   دا مقابرل اخرذ ضرمانت   بايرد  صررفاً  پس از دايافت وجره از متقاضري، مبفرغ مزبروا     ا 0 ا5ا1

نامره   هرا  حسرابداا  اخرذ ضرمانت     ثبت. گردد پرداختپرداخت بانکي از ذينف ، به و   پيش

 :گردد اعمال ميبه شرح زير دا دفاتر معادل مبفغ تعهد شده، پرداخت بانکي از ذينف   پيش
 

 :نامه مأخوذه به عنوان وثيقه مبلغ پرداختي ا ثبت مبلغ ضمانت5ا0ا5ا1

 

 :نامه هاي ضمانت ا ثبت تعداد برگ0ا0ا5ا1

 

 :شود ها ثبت مي پرداخت وجه مقرا شده به ذينف ، به شرح زير دا حساب ا9ا5ا1

 

کننرده   جايي که با پرداخت بتشي از وجه اعتباا اسناد  داخفي به ذينف ، تعهدا  بانک گشايش از آنا 4ا5ا1

هرا  يادشرده،    يابد، لذا دا دفاتر بانرک  نسبت به ذينف  کاهش مي( دا صوا  وجود)کننده  و بانک تأييد

 :گردد بتشي از تعهدا  مزبوا به شرح ذيل اعمال ميها  حسابداا  برگشت  ثبت

 :کننده ا ثبت حسابداري برگشت بخشي از تعهدات در دفاتر بانک گشايش5ا4ا5ا1

 اعتباا اسناد  داخفي ر اياليپرداخت  نامه پيش ضمانت ها  انتظامي ر حساب: بد 
 (7217/1/9/9: کد حساب)

مبفغ تعهرد شرده دا    ××××

 نامه ضمانت

 ها  انتظامي طرف حساب :بس 

 (7277/2/9/9: کد حساب)

مبفغ تعهرد شرده دا    ××××

 نامه ضمانت

 ها  اوااق بهاداا و اشياء قيمتي ها  انتظامي ر برگ حساب :بد 
 (7217/1/9/9: کد حساب)

 به ازا  هر برگ يک ايال ××××

 ها  انتظامي طرف حساب: بس 

 (7277/2/9/9: کد حساب)

 ازا  هر برگ يک ايالبه  ××××

 ايال ر اعتباا اسناد  داخفي ر ايالي/حساب بدهکااان موقت :بد 
 (1167/1/9: کد حساب)

 به مبفغ پرداخت شده ××××

 ها  بانکي فروخته شده حساب انواع چک/حساب ذينف : بس 
 (7917/2/9:  حسابکد )

 به مبفغ پرداخت شده ××××

 داا مد /ديداا حساب تعهدا  بانک بابت اعتبااا  اسناد  داخفي باز شده ر  :بد 
 (7119/2/9/9: کد حساب)

به مبفرغ پرداخرت شرده بره      ××××

 ذينف 

 حساب طرف تعهدا  بانک بابت اعتبااا  اسناد  داخفي باز شده: بس 

 (7119/1/9/9: کد حساب)

به مبفرغ پرداخرت شرده بره      ××××

 ذينف 
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 :ا ثبت حسابداري برگشت بخشي از تعهدات در دفاتر بانک تأييدکننده0ا4ا5ا1

 

سو  متقاضري، تعهرد و    شده از  تأمين بتشي از مبفغ اعتباا اسناد  داخفي گشايشبا توجه به ا 1ا5ا1

يابد لذا تعهدا  و  به شرح ذيل دا دفاتر بانک مواد اشرااه   کننده کاهش مي دا قبال بانک گشايش

 :گردد برگشت مي

 

 :پرداخت بانکي از وي پيش نامه اخذ ضمانت بدونپرداخت به ذينفع  ا پيش0ا1

با قبول ، «دستواالعمل اعتباا اسناد  داخفي ر ايالي »( 12)ماده ( 2)چه به استناد مفاد تبصره  چنان ا5ا  0ا1

نامره   پرداخرت بره ذينفر  بردون اخرذ ضرمانت       مترتبه توسط متقاضي، پريش  ها  مسئوليتتمامي 

يرا  ، مطالبره و  مزبروا کننده دا اابطه با وجره   پرداخت بانکي از و  صوا  پذيرد، بانک گشايش پيش

بدهي نتواهد داشت و صرفاً به عنوان واسطه، مبفغ يادشده اا از متقاضي دايافت و به ذينف  پرداخت 

يابد و عرالوه   دا اين حالت تعهد بانک و مشتر  بابت مبفغ اعتباا اسناد  داخفي کاهش مي. نمايد مي

بترش  ( 2)ادير   ها  اصالحي الزم بابت کاهش مبفغ اعتباا اسناد  داخفي به شرح  بر اعمال ثبت

او ثبت حسابداا   از اين. گردد دوم اين دستواالعمل، ساير اويدادها به شرح ذيل دا دفاتر اعمال مي

 :گردد کننده اعمال مي زير بابت دايافت وجه مزبوا از متقاضي به شرح زير دا دفاتر بانک گشايش

 ها تعهدا  بانک بابت تأييد اعتبااا  اسناد  داخفي ر ايالي ساير بانک :بد 
 (7112/2/9/9: حساب کد)

به مبفغ پرداخت  ××××

 شده به ذينف 

 ها تعهدا  بانک بابت تأييد اعتبااا  اسناد  داخفي ر ايالي ساير بانک طرف: بس 
 (7112/1/9/9: کد حساب)

به مبفغ پرداخت  ××××

 شده به ذينف 

 طرف تعهدا  مشتريان بابت اعتبااا  اسناد  داخفي ر ايالي :بد 
 (7719/2/9/9: کد حساب)

 به مبفغ دايافتي از متقاضي ××××

 تعهدا  مشتريان بابت اعتبااا  اسناد  داخفي ر ايالي :بس 

 (7719/1/9/9: کد حساب)

 به مبفغ دايافتي از متقاضي ××××

 حساب متقاضي/صندوق :بد 
 ( 7717/1/9: کد حساب)

 دايافتي از متقاضيبه مبفغ  ××××

 ايال/بستانکااان موقت :بس 
 (7697/2/9: ها  کد حساب)

 به مبفغ دايافتي از متقاضي ××××
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 :شود ها ثبت مي پرداخت وجه مقرا شده به ذينف ، به شرح زير دا حساب ا0ا 0ا1

 

جايي که با پرداخت بتشي از وجه اعتباا اسناد  داخفري بره ذينفر ، تعهردا  بانرک       از آنا 9ا0ا1

لذا دا دفاتر يابد،  نسبت به ذينف  کاهش مي( دا صوا  وجود)کننده  کننده و بانک تأييد گشايش

ها  حسابداا  برگشت بتشي از تعهدا  مزبوا به شرح ذيرل اعمرال    ها  يادشده، ثبت بانک

 :گردد مي

 :کننده ا ثبت حسابداري برگشت بخشي از تعهدات در دفاتر بانک گشايش5ا9ا0ا1

 

 :ا ثبت حسابداري برگشت بخشي از تعهدات در دفاتر بانک تأييدکننده0ا9ا0ا1

 

شده از سو  متقاضي، تعهرد و    تأمين بتشي از مبفغ اعتباا اسناد  داخفي گشايشبا توجه به ا 4ا0ا1

يابد لذا تعهدا  و  به شرح ذيل دا دفاتر بانک مواد اشرااه   کننده کاهش مي دا قبال بانک گشايش

 :گردد برگشت مي

 ايال/بستانکااان موقت  :بد 
 (7697/2/9: ها  کد حساب)

 به مبفغ پرداخت شده ××××

 ها  بانکي فروخته شده حساب انواع چک/حساب ذينف : بس 
 (7917/2/9:  کد حساب)

 به مبفغ پرداخت شده ××××

 داا مد /ديداا حساب تعهدا  بانک بابت اعتبااا  اسناد  داخفي باز شده ر  :بد 
 (7119/2/9/9: کد حساب)

به مبفغ پرداخت  ××××

 شده به ذينف 

 حساب طرف تعهدا  بانک بابت اعتبااا  اسناد  داخفي باز شده: بس 

 (7119/1/9/9: کد حساب)

به مبفغ پرداخت  ××××

 شده به ذينف 

 ها تعهدا  بانک بابت تأييد اعتبااا  اسناد  داخفي ر ايالي ساير بانک :بد 
 (7112/2/9/9: کد حساب)

به مبفرغ  پرداخرت    ××××

 شده به ذينف 

 ها تعهدا  بانک بابت تأييد اعتبااا  اسناد  داخفي ر ايالي ساير بانک طرف: بس 
 (7112/1/9/9: کد حساب)

به مبفرغ پرداخرت    ××××

 شده به ذينف 
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 :کننده در زمان ارائه اسناد هاي حسابداري بانک گشايش ا ثبت1

به بانک  شده جهت پرداخت يا بانک تأييدکننده بانک تعييندا صواتي که اسناد مستقيماً يا از طريق  ا5ا1

بايد دا بدو امر و قبل از براسي اسناد، نسبت به اعمال  کننده کننده ااائه شود، بانک گشايش گشايش

 :نمايد ها  حسابداا  ذيل دا دفاتر خود اقدام  ثبت

 :هاي انتظامي دله در حسابا ثبت مبلغ اسناد وا5ا5ا1

 

 :هاي انتظامي وادله در حسابهاي اسناد  ا ثبت تعداد برگ0ا5ا1

 

چه پس از براسي اسناد ااائه شده از سو  ذينف ، مشتص گردد اسناد مزبوا مغراير بروده و    چنان تبصره ا 

به ذينف  عود  شود يا اسناد يادشده مواد قبول قراا گيرد و با ذينف  دا خصوص پرداخت وجه به 

و  دا اعتباا اسناد  داخفي ديداا  و يا صدوا سرند تعهرد پرداخرت دا اعتبراا اسرناد  داخفري       

فروق عينراً    (0اا 5اا 1)و  (5اا 5ا1)ها   حسابداا  ادي  ها  داا تعيين تکفي  گردد، ثبت د م

 .شود برگشت مي

 

 طرف تعهدا  مشتريان بابت اعتبااا  اسناد  داخفي ر ايالي :بد 
 (7719/2/9/9: کد حساب)

 به مبفغ دايافتي از متقاضي ××××

 تعهدا  مشتريان بابت اعتبااا  اسناد  داخفي ر ايالي :بس 

 (7719/1/9/9: کد حساب)

 به مبفغ دايافتي از متقاضي ××××

 ها  انتظامي ر اسناد واصفه اعتباا اسناد  داخفي ر ايالي حساب :بد 
 (7217/1/9/9: کد حساب)

به مبفغ اسناد ااائه  ××××

 شده

 ها  انتظامي طرف حساب : بس 

 (7277/2/9/9: کد حساب)

به مبفغ اسناد ااائه  ××××

 شده

 ها  انتظامي ر اسناد واصفه اعتباا اسناد  داخفي ر ايالي حساب :بد 
 (7217/1/9/9: کد حساب)

 به ازا  هر برگ يک ايال ××××

 ها  انتظامي طرف حساب: بس 

 (7277/2/9/9: کد حساب)

 به ازا  هر برگ يک ايال ××××
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ضوابط »( 7)ا ثبت حسابداري محاسبه و مطالبه کارمزد بررسي اسناد يا پذيرش پرداخت، بر اساس مفاد ماده 9ا5ا1

 :«هاي بانکي اعتبار اسنادي داخلي ا ريالي ناظر بر تعرفه

 

و يرا دا   ضوابط بررسي اسناد، مطاابق باشاد   اسناد ارائه شده از سوي ذينفع، پس از بررسي حسبچره   چنان ا0ا1

، بانرک  (UCP)دا چااچوب مفاد مقراا  متحدالشکل اعتبرااا  اسرناد    صوا  مغاير  دا اسناد، 

کننده مغاير  مزبوا اا به متقاضي اعالم و و  نيز موافقت خود اا دا اين اابطه اظهاا داشته  گشايش

 :ا  زير اا دا دفاتر خود اعمال نمايدها  حسابدا کننده بايد ثبت بانک گشايش باشد، 

 

 :باشد ثبت حسابداا  پرداخت وجه به ذينف  به شرح ذيل مي ،اعتبار اسنادي داخلي ديداريدا  ا5ا0ا1

 

 :باشد به شرح ذيل مي سند تعهد پرداخت، ثبت حسابداا  صدوا دار اعتبار اسنادي داخلي مدتدا  ا0ا0ا1

 

 ذينف  يا بدهکااان موقت به ايال/صندوق يا حساب متقاضي :بد 
 (1167/1/9: کد حساب)يا ( 7717/1/9: کد حساب)

 به مبفغ کاامزد متعفقه ××××

 حساب کاامزد دايافتي: بس 

 (7277/2/9: کد حساب)

 به مبفغ کاامزد متعفقه ××××

 (غيردولتي/دولتي)خدما  خريداا  شده برا  مرابحه /اموال :بد 

 (7229/1/9و  269: ها  کدحساب)

شررده  بره مبفرغ بهررا  تمرام    ××××

 اسناد ااائه شدهمبفغ /اموال

 ايال ر اعتباا اسناد  داخفي ر ايالي/حساب بدهکااان موقت :بس 
 (1167/1/9: کد حساب)

شرده   به مبفغ  پيش پرداخت ××××

 به ذينف  بابت اسناد مذکوا

 ها  بانکي فروخته شده حساب انواع چک/حساب ذينف : بس 
 (7917/2/9:  کد حساب)

 شده پرداخت به مبفغ  ××××

 (غيردولتي/دولتي)خدما  خريداا  شده برا  مرابحه /اموال :بد 

 (7229/1/9و  269: ها  کدحساب)

شررده  بره مبفرغ بهررا  تمرام    ××××

 مبفغ اسناد ااائه شده/اموال

 ايال ر اعتباا اسناد  داخفي ر ايالي/موقتحساب بدهکااان  :بس 
 (1167/1/9: کد حساب)

شده به  پرداخت به مبفغ پيش ××××

 ذينف  بابت اسناد مذکوا

حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبااا  اسناد  و بروا  ايرالي  : بس 

 ر سند تعهد پرداخت اعتباا اسناد  داخفي ر ايالي (غيردولتي/دولتي)داا  مد 
 (7622/2/9و  692: ها  کد حساب)

به مبفغ باقيمانده وجه اسرناد   ××××

که بايد دا سراسيد، پرداخت 

 گردد
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زمان با پرداخت وجه بره ذينفر  و    دا سراسيد پرداخت، هم داا، دا اعتباا اسناد  داخفي مد  ا5ا0ا0ا1

 :تسويه حساب با و ، بايد ثبت حسابداا  زير دا دفاتر اعمال شود

 

برگشت تعهدا  بانک نسبت به ذينف  دا زمان ااائه اسناد مطابق، به شرح زير دا دفراتر ثبرت   ا 9ا0ا1

 :گردد مي

 

برگشات مبلاغ   ثبات  نامره اخرذ شرده باشرد،      پرداخت، ضمانت دا صواتي که از ذينف  بابت پيشا 4ا0ا1

 :باشد به عنوان وثيقه مبفغ پرداختي به ذينف ، به شرح زير مي نامه مأخوذه ضمانت

 

هاي  ثبت برگشت تعداد برگنامه اخذ شده باشد،  پرداخت، ضمانت دا صواتي که از ذينف  بابت پيشا 1ا0ا1

 :باشد مأخوذه به شرح زير مينامه  ضمانت

حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبااا  اسناد  و برروا  ايرالي    :بد 

 ر سند تعهد پرداخت اعتباا اسناد  داخفي ر ايالي (غيردولتي/دولتي)داا  مد 
 (7622/2/9و  692: ها  کد حساب)

 شده به مبفغ پرداخت ××××

 ها  بانکي فروخته شده حساب انواع چک/حساب ذينف : بس 
 (7917/2/9:  کد حساب)

 شده به مبفغ پرداخت ××××

 داا مد / حساب تعهدا  بانک بابت اعتبااا  اسناد  داخفي باز شده ر ديداا  :بد 
 (7119/2/9/9: کد حساب)

ااائه شده پرس  به مبفغ اسناد  ××××

 پرداخت مربوط از کسر پيش

 حساب طرف تعهدا  بانک بابت اعتبااا  اسناد  داخفي باز شده :بس 

 (7119/1/9/9: کد حساب)

به مبفغ اسناد ااائه شده پرس   ××××

 پرداخت مربوط از کسر پيش

 ها  انتظامي طرف حساب :بد 

 (7277/2/9/9: کد حساب)

مبفررغ تعهررد شررده دا   ××××

 نامه ضمانت

 اعتباا اسناد  داخفي ر اياليپرداخت  نامه پيش ضمانتها  انتظامي ر  حساب :بس 
 (7217/1/9/9: کد حساب)

مبفررغ تعهررد شررده دا   ××××

 نامه ضمانت

 ها  انتظامي طرف حساب: بد 

 (7277/2/9/9: کد حساب)

 به ازا  هر برگ يک ايال ××××

 ها  اوااق بهاداا و اشياء قيمتي ها  انتظامي ر برگ حساب :بس 
 (7217/1/9/9: کد حساب)

 به ازا  هر برگ يک ايال ××××
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سرود ناشري از   ، اموال يرا خردما  بره متقاضري    پس از ااائه اسناد مطابق و تکميل فرآيند واگذاا  ا 1ا0ا1

 :گردد زير دا دفاتر شناسايي مييافته محسوب و به شرح  واگذاا  اسناد ااائه شده، تحقق
 

 

دايافت از متقاضري بره شررح ذيرل      داا، ثبت حسابداا  اخذ ميان دا اعتباا اسناد  داخفي مد ا 7ا0ا1

 :باشد مي

 

کننده بره هنگرام ااائره اسرناد      دايافت به بانک گشايش به منظوا الزام متقاضي به پرداخت ميانا 5ا7ا0ا1

تواند موضوع مزبوا اا به عنوان شرط  بانک يادشده مي تاايخ پذيرش اسناد از سو  متقاضي، مطابق يا

( 297)و ( 221)خود و متقاضي داج نمايد و مستند به مرواد   مابين فيضمن عقد الزم خااج، دا قرااداد 

دايافت، و  مفزم  قانون مدني با و  شرط نمايد که دا صوا  عدم ايفا  به موق  تعهد مربوط به ميان

پرداخرت  دا اين حالت و دا صوا  استنکاف متقاضري از   .باشد ن خساا  ميبه پرداخت مبفغي به عنوا

 مرالي  هرا   صروا   تهيره  مقطر   دا باشرد  ، بانک مزبوا موظ  ميکننده دايافت به بانک گشايش ميان

 :نمايد ثبت ها حساب دا زير شرح به و محاسبه اا متعفقه دين تأديه تأخير التزام وجه

 

 ر سود مرابحه نقد  ها  آينده سود و کاامزد سال :بد 

 (7927/2/9: ها  کد حساب)

به مبفغ سود محاسبه شده مرابحه نقرد    ××××

 اسناد ااائه شده

 حساب داآمدها  متفرقه :بس 

 (7227/2/9: کد حساب)

به مبفغ سود محاسبه شده مرابحه نقرد    ××××

 ااائه شدهاسناد 

 صندوق يا حساب متقاضي :بد 
 (7717/1/9: کد حساب)

دايافرت   به مبفرغ ميران   ××××

 مأخوذه

 (غيردولتي/دولتي)دايافت از مشتريان بابت اعتبااا  اسناد  داخفي  پيش: بس 
 (7962/2/9و  969: ها  کد حساب)

دايافرت   به مبفرغ ميران   ××××

 مأخوذه

 اعتباا اسناد  داخفي اياليوجه التزام دايافتني ر  :بد 
 (7692/1/9: کد حساب)

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه  ××××

 دين متعفقه

 وجه التزام دايافتي از محل ساير مطالبا  بانک: بس 

 (7667/2/9: کد حساب)

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه  ××××

 دين متعفقه
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پرذيرش  زمران برا    باشد، بايرد هرم   و بر پايه عقد مرابحه نقديديداري چه اعتباا اسناد  داخفي،  چنانا 9ا1

 :ها  حسابداا  زير دا دفاتر و  اعمال شود کننده، ثبت توسط بانک گشايشپرداخت 

 

 :خدمات موضوع اعتبار اسنادي داخلي به متقاضي/ثبت حسابداري تحويل اموال ا5ا9ا1

 

 :ثبت دريافت وجه از متقاضي ا0ا9ا1

 

استنکاف متقاضي از پرداخت وجه دا اعتباا اسناد  داخفي ديداا  بر پايه عقد مرابحه  صوا دا ا 9ا9ا1

طبرق  ( 1رر 9ر6)بند  تسهيال  موضوع بند  باشد، ضمن طبقه کننده موظ  مي بانک گشايشنقد ، 

 الترزام  وجره  مالي ها  صوا  تهيه مقط  ، دا«هاي مؤسسات اعتباري بندي دارايي طبقهدستورالعمل »مفاد 

 :نمايد ثبت ها حساب دا زير شرح به و محاسبه اا متعفقه دين تأديه تأخير

 

 

 غيردولتي/دولتي/ا  مرابحه تسهيال  اعطايي تبصره :بد 
 (7969/1/9و  969، 999، 929:  ها  کد حساب)

 مبفغ تسهيال  اعطايي ××××

 (غيردولتي/دولتي)دايافت از مشتريان بابت اعتبااا  اسناد  داخفي  پيش :بد
 (7962/2/9و  969: ها  کد حساب)

دايافرت   به مبفرغ پريش   ××××

 مأخوذه از متقاضي

 (غيردولتي/دولتي)خدما  خريداا  شده برا  مرابحه /اموال: بس 

 (7229/1/9و  269: ها  کدحساب)

شرده   به مبفغ بها  تمام ××××

 اموال

 صندوق يا حساب متقاضي :بد 
 (7717/1/9: کد حساب)

 به مبفغ تسهيال  اعطايي ××××

ا   تسهيال  اعطايي تبصره: بس 

 غيردولتي/دولتي/مرابحه
 (7969/1/9و  969، 999، 929 : ها  کد حساب)

 به مبفغ تسهيال  اعطايي ××××

 وجه التزام دايافتني ر اعتباا اسناد  داخفي ايالي :بد 
 (7692/1/9: کد حساب)

به ميزان وجه الترزام ترأخير    ××××

 دين متعفقهتأديه 

 وجه التزام دايافتي از محل تسهيال  اعطايي: بس 

 (7697/2/9: کد حساب)

به ميزان وجه الترزام ترأخير    ××××

 تأديه دين متعفقه 
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ها  حسابداا  زيرر   ثبت بايدباشد، دار و بر پايه عقد مرابحه نقدي  مدتچه اعتباا اسناد  داخفي،  چنانا 4ا1

 :کننده اعمال شود دا دفاتر بانک گشايش

 :خدمات موضوع اعتبار اسنادي داخلي به متقاضي در زمان ددور سند پذيرش پرداخت/ثبت تحويل اموال ا5ا4ا1

 

 :اعتبار اسنادي داخليدر سررسيد پرداخت ا ثبت انتقال به سرفصل تسهيالت مرابحه 0ا4ا1

 

 :اسنادي داخلياعتبار ثبت دريافت وجه از متقاضي در سررسيد پرداخت  ا9ا4ا1

 

داا برر پايره عقرد     دا صوا  استنکاف متقاضي از پرداخت وجه دا اعتباا اسرناد  داخفري مرد    ا 4ا4ا1

ثبت دريافات وجاه از   که  ضمن اينداا،  مرابحه نقد  دا سراسيد پرداخت اعتباا اسناد  داخفي مد 

مشرمول  ( 2رر 2رر 6)گردد و تسهيال  موضوع بند  اعمال نمي اعتبار اسنادي داخليمتقاضي در سررسيد 

کننده  شود، بانک گشايش مي «هاي مؤسسات اعتباري بندي دارايي دستورالعمل طبقه»بند  طبق مفاد  طبقه

ر ( غيردولتي/دولتي )داا به ايال  بدهکااان بابت اعتبااا  اسناد  و بروا  مد : بد 

 داا ايالي مد  اعتباا اسناد  داخفي ر
 (7622/1/9و 7692: ها  کد حساب)

 به مبفغ قابل دايافت ××××

 (غيردولتي/دولتي)دايافت از مشتريان بابت اعتبااا  اسناد  داخفي  پيش :بد
 (7962/2/9و  969: ها  کد حساب)

دايافرت   به مبفغ پيش ××××

 مأخوذه از متقاضي

 (غيردولتي/دولتي)خدما  خريداا  شده برا  مرابحه /اموال: بس 

 (7229/1/9و  269: ها  کدحساب)

بررره مبفرررغ بهرررا   ××××

 شده اموال تمام

 غيردولتي/دولتي/ا  مرابحه تسهيال  اعطايي تبصره :بد 
 (7969/1/9و  969، 999، 929:  ها  کد حساب)

 به مبفغ قابل دايافت ××××

( غيردولتي/دولتي)داا به ايال  بدهکااان بابت اعتبااا  اسناد  و بروا  مد  :بس 

 داا ر اعتباا اسناد  داخفي ر ايالي مد 
 (7622/1/9و 7692: ها  کد حساب)

 به مبفغ قابل دايافت ××××

 صندوق يا حساب متقاضي :بد 
 (7717/1/9: کد حساب)

 شده به مبفغ دايافت ××××

 غيردولتي/دولتي/ا  مرابحه تسهيال  اعطايي تبصره: بس 
 (7969/1/9و  969، 999، 929:  ها  کد حساب)

 شده به مبفغ دايافت ××××
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 بره  و محاسربه  اا متعفقه دين تأديه تأخير التزام وجه مالي ها  صوا  تهيه مقط  دا باشد موظ  مي

 :مايدن ثبت ها حساب دا زير شرح

 

پرذيرش  زمران برا    باشرد، بايرد هرم    ديداري و بر پايه عقد مرابحه نسيهچه اعتباا اسناد  داخفي،  چنانا 1ا1

 :حسابداا  زير دا دفاتر و  اعمال شود  کننده، ثبت توسط بانک گشايشپرداخت 

 :ثبت اعطاي تسهيالت به متقاضي ا5ا1ا1

 

ها  حسابداا  زيرر   باشد، بايد ثبت دار و بر پايه عقد مرابحه نسيه مدتچه اعتباا اسناد  داخفي،  چنانا 1ا1

 :کننده اعمال شود دا دفاتر بانک گشايش

 :زمان با ددور سند پذيرش پرداخت خدمات موضوع اعتبار اسنادي داخلي به متقاضي هم/اموالثبت تحويل  ا5ا1ا1

 وجه التزام دايافتني ر اعتباا اسناد  داخفي ايالي :بد 
 (7692/1/9: کد حساب)

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه ديرن   ××××

 متعفقه

 وجه التزام دايافتي از محل تسهيال  اعطايي: بس 

 (7697/2/9: کد حساب)

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه ديرن   ××××

 متعفقه

 غيردولتي/دولتي/ا  مرابحه تسهيال  اعطايي تبصره :بد 
 (7969/1/9و  969، 999، 929:  ها  حسابکد )

بره  )مبفغ تسهيال  اعطرايي   ××××

مبفغ فرروش نقرد  پرس از    

 (دايافت کسر پيش

 (غيردولتي/دولتي)دايافت از مشتريان بابت اعتبااا  اسناد  داخفي  پيش :بد
 (7962/2/9و  969: ها  کد حساب)

دايافت مرأخوذه   به مبفغ پيش ××××

 از متقاضي

 دايافتني تسهيال سود  :بد
 (7696/1/9: کد حساب)

بررره ميرررزان سرررود دواان   ××××

 بازپرداخت دا مرابحه نسيه

 (غيردولتي/دولتي)خدما  خريداا  شده برا  مرابحه /اموال: بس 

 (7229/1/9و  269: ها  کدحساب)

 شده اموال به مبفغ بها  تمام ××××

 (غيردولتي/دولتي)ها  آينده تسهيال   سود سال: بس 
 (7997/2/9و  967: ها  کد حساب)

بررره ميرررزان سرررود دواان   ××××

 بازپرداخت دا مرابحه نسيه

( غيردولتي/دولتي )داا به ايال  بدهکااان بابت اعتبااا  اسناد  و بروا  مد  :بد 

 داا ر اعتباا اسناد  داخفي ر ايالي مد 
 (7622/1/9و 7692: ها  کد حساب)

 به مبفغ قابل دايافت ××××

 (غيردولتي/دولتي)دايافت از مشتريان بابت اعتبااا  اسناد  داخفي  پيش :بد
 (7962/2/9و  969: ها  کد حساب)

دايافت مرأخوذه   به مبفغ پيش ××××

 از متقاضي

 (غيردولتي/دولتي)خدما  خريداا  شده برا  مرابحه /اموال: بس 

 (7229/1/9و  269: ها  کدحساب)

 اموال شده به مبفغ بها  تمام ××××
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 :وجه به ذينفع سررسيد پرداختثبت اعطاي تسهيالت مرابحه به متقاضي در  ا0ا1ا1

 

دستواالعمل اعتباا اسناد  داخفري، دا اعتبراا اسرناد     ( 19)ماده ( 9)چه حسب مفاد تبصره  چنانتبصره ا  

زمان ااائه اسناد مطابق، متقاضي داخواست دايافت تسهيال  ، دا نقد داخفي دا قالب عقد مرابحه 

کننده نيز موافقت خود اا اعالم داشته باشد، بايد ابتدا قرااداد مرابحره نقرد     نمايد و بانک گشايش

لرذا  . گردد ها منعقد  اقاله و سپس قرااداد مرابحه نسيه به ترتيب مقرا دا دستواالعمل مذکوا بين آن

  ها  حسابداا  ادي  جا  ثبت کننده، به موضوعي، بايد دا دفاتر بانک گشايش دا صوا  بروز چنين

، اسرناد حسرابداا    باشاد  دار مي ، ديداري يا مدتکه اعتباا اسناد  داخفي ، حسب اين(2ر6)و ( 9ر6)

صادا و ساير اويدادها  مالي مربوط بره بازپرداخرت تسرهيال ، مطرابق برا      ( 6ر6)و ( 9ر6)  ادي 

دا صروا   . بتش دوم اين دستواالعمل انجام گيررد ( 19)الي ( 17)ها   داا  ادي ها  حساب ثبت

ها  حسابداا  الزم دا خصوص اخذ وثايق و نيز کاامزدها  مترتب بر  لزوم اخذ وثايق اضافي، ثبت

 .بتش دوم اين دستواالعمل اعمال گردد( 1)اازيابي آن، بايد مطابق با مفاد ادي  

 

شده، مانده تعهدا  متقاضري دا قبرال    تکفي  مبفغ اعتباا اسناد  داخفي گشايشتعيين با توجه به ا 7ا1

کننده دا زمان دايافت وجه از متقاضي يا اعطا  تسهيال  به و  بره شررح ذيرل دا     بانک گشايش

 :گردد دفاتر بانک مواد اشااه برگشت مي

 غيردولتي/دولتي/ا  مرابحه تسهيال  اعطايي تبصره :بد 
 (7969/1/9و  969، 999، 929:  ها  کد حساب)

 به مبفغ تسهيال  اعطايي  ××××

 سود دايافتني تسهيال  :بد
 (7696/1/9: کد حساب)

بررره ميرررزان سرررود دواان   ××××

 بازپرداخت دا مرابحه نسيه

دولتي )داا به ايال  بدهکااان بابت اعتبااا  اسناد  و بروا  مد : بس 

 داا ر اعتباا اسناد  داخفي ر ايالي مد ( غيردولتي/
 (7622/1/9و 7692: ها  کد حساب)

 به مبفغ قابل دايافت ××××

 (غيردولتي/دولتي)ها  آينده تسهيال   سود سال :بس 
 (7997/2/9و  967: ها  کد حساب)

بررره ميرررزان سرررود دواان   ××××

 بازپرداخت دا مرابحه نسيه

 طرف تعهدا  مشتريان بابت اعتبااا  اسناد  داخفي ر ايالي :بد 
 (7719/2/9/9: حسابکد )

برره مبفررغ باقيمانررده تعهرردا    ××××

 متقاضي 

 تعهدا  مشتريان بابت اعتبااا  اسناد  داخفي ر ايالي :بس 

 (7719/1/9/9: کد حساب)

برره مبفررغ باقيمانررده تعهرردا    ××××

 متقاضي 
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 :ذينفعشده در زمان ارائه اسناد از سوي  کننده و تعيين هاي تأييد هاي حسابداري بانک ا ثبت7

بايرد دا بردو   ها  مزبوا  ااائه شود، بانک شده يا بانک تعيين بانک تأييدکننده به اسناددا صواتي که  ا5ا7

 :نمايند ها  حسابداا  ذيل اا دا دفاتر خود اعمال  امر و قبل از هر گونه اقدام، ثبت

 :هاي انتظامي ا ثبت اسناد وادله در حساب5ا5ا7

 

 :هاي انتظامي هاي اسناد وادله در حساب ا ثبت تعداد برگ0ا5ا7

 

کننده ااسال شرود يرا    کننده يا بانک تأييد شده به بانک گشايش چه اسناد توسط بانک تعيين چنان تبصره ا 

کننده، مشتص گردد اسناد مزبوا  پس از براسي اسناد ااائه شده از سو  ذينف  توسط بانک تأييد

صروص  مغاير بوده و به ذينف  عود  شود يا اسناد يادشده مواد قبول قراا گيرد و برا ذينفر  دا خ  

پرداخت وجه به و  دا اعتباا اسناد  داخفي ديداا  و يا صردوا سرند تعهرد پرداخرت دا اعتبراا      

کننده جهرت وصرول ااائره شرود،      داا تعيين تکفي  گردد يا توسط بانک تأييد اسناد  داخفي مد 

 .شود ها  حسابداا  فوق عيناً برگشت مي ثبت

 

بررسي اسناد يا پذيرش پرداخت، بر اساس مفاد تبصره ذيل مااده  ا ثبت حسابداري محاسبه و مطالبه کارمزد 9ا5ا7

 :«هاي بانکي اعتبار اسنادي داخلي ا ريالي ضوابط ناظر بر تعرفه»( 7)

 ناد واصفه اعتباا اسناد  داخفي ر اياليها  انتظامي ر اس حساب :بد 
 (7217/1/9/9: کد حساب)

به مبفغ اسرناد ااائره    ××××

 شده

 ها  انتظامي طرف حساب : بس 

 (7277/2/9/9: کد حساب)

به مبفغ اسرناد ااائره    ××××

 شده

 ها  انتظامي ر اسناد واصفه اعتباا اسناد  داخفي ر ايالي حساب :بد 
 (7217/1/9/9: کد حساب)

به ازا  هر برگ يرک   ××××

 ايال

 ها  انتظامي طرف حساب: بس 

 (7277/2/9/9: کد حساب)

به ازا  هر برگ يرک   ××××

 ايال

 ذينف  يا بدهکااان موقت به ايال/صندوق يا حساب متقاضي :بد 
 (1167/1/9: کد حساب)يا ( 7717/1/9: کد حساب)

 به مبفغ کاامزد متعفقه ××××

 حساب کاامزد دايافتي: بس 

 (7277/2/9: کد حساب)

 به مبفغ کاامزد متعفقه ××××
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زمان با پذيرش پرداخت، تعهد بانرک   باشد، هم مطابقکه اسناد ااائه شده از سو  ذينف   دا صواتي ا0ا7

 :شود کننده انجام شده است، لذا برگشت تعهدا  بانک يادشده به شرح زير دا دفاتر ثبت مي تأييد

 

کننرده   داا باشد و اسناد مطابق از سو  ذينف  به بانک گشايش چه اعتباا اسناد  داخفي مد  چنانتبصره ا  

ااائه گردد، سند تعهد پرداخت توسط بانک مزبوا صادا گرديده و لذا تعهردا  بانرک تأييدکننرده    

 .شود پرداخت برگشت داده ميوفق ثبت فوق دا سراسيد سند تعهد 

 

شده  باشد، بانک تعيين ديداريکه اسناد مطابق ااائه شده مربوط به اعتباا اسناد  داخفي  دا صواتيا 9ا7

کننده موظ  به پرذيرش پرداخرت و    و يا بانک تأييد( کننده دا صوا  اخذ مجوز قبفي بانک گشايش)

، دا تراايخ  (2رر 6)و ( 1ر6)ها  حسابداا  ادي   باشد، لذا عالوه بر ثبت پرداخت وجه به ذينف  مي

 :شود ها  مزبوا اعمال مي يادشده ثبت ذيل دا دفاتر بانک

 

پرداخت وجه به ذينف ، اسناد مربوط به آن اا جهت کننده پس از  بانک تأييدشده و يا  بانک تعيينا 5ا9ا7

شده و يرا بانرک    پس از دايافت وجه مزبوا، بانک تعيين. دااد ميابط ااسال  وصول وجه به بانک ذ 

 :نمايد ها ثبت مي کننده وصول مبفغ مذکوا اا به شرح ذيل دا حساب تأييد

 ها تعهدا  بانک بابت تأييد اعتبااا  اسناد  داخفي ر ايالي ساير بانک :بد 
 (7112/2/9/9: کد حساب)

به مبفغي که تعهد آن  ××××

 ايفاء گرديده است

 ها تعهدا  بانک بابت تأييد اعتبااا  اسناد  داخفي ر ايالي ساير بانک طرف: بس 
 (7112/1/9/9: کد حساب)

به مبفغي که تعهد آن  ××××

 ايفاء گرديده است

 ها بانک  ساب بينح :بد 
 (7297/1/9: کد حساب)

شده  پرداخت به مبفغ  ××××

 به ذينف 

 ها  بانکي فروخته شده حساب انواع چک/حساب ذينف : بس 
 (7917/2/9:  کد حساب)

شده  پرداخت به مبفغ  ××××

 به ذينف 

 بانک تأييدکننده/کننده صندوق يا حساب بانک گشايش :بد 
 (7717/1/9: کد حساب)

 شده به مبفغ دايافت ××××

 ها بانک  حساب بين :بس 
 (7297/1/9: کد حساب)

 شده به مبفغ دايافت ××××
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باشرد، بانرک    دار مادت که اسناد مطابق ااائه شده مربروط بره اعتبراا اسرناد  داخفري       دا صواتيا 4ا7

کننده موظ  به پرذيرش   و يا بانک تأييد( کننده دا صوا  اخذ مجوز قبفي بانک گشايش)شده  تعيين

 لذا بانک ها  مزبروا بايرد   باشد، تعهد پرداخت وجه آن به ذينف  دا سراسيد پرداخت مي پرداخت و

دوا سرند تعهرد   ص)دا تاايخ پذيرش پرداخت ، (2ر6)و ( 1ر6)ها  حسابداا  ادي   عالوه بر ثبت

 :، اويداد مالي يادشده اا به شرح زير دا دفاتر خود ثبت نمايند(پرداخت

 

 

زمان با پرداخت وجه به ذينفر  و   هم کننده بانک تأييد شده و يا بانک تعييندا سراسيد پرداخت، ا 5ا4ا7

 :با و ، بايد ثبت حسابداا  زير دا دفاتر خود صادا نمايندتسويه حساب 

 

شرده و يرا    ابط، به شرح ذيل دا دفاتر بانک تعيين وصول وجه از بانک ذ دا سراسيد پرداخت، ا 0ا4ا7

 :شود کننده اعمال مي بانک تأييد

 

 ها بانک  حساب بين :بد 
 (7297/1/9: کد حساب)

به مبفغ وجه اسناد کره بايرد دا    ××××

 سراسيد، پرداخت گردد

حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبااا  اسناد  و بروا  : بس 

ر سند تعهرد پرداخرت اعتبراا اسرناد        (غيردولتي/دولتي)داا  ايالي مد 

 داخفي ر ايالي
 (7622/2/9و  692: ها  کد حساب)

به مبفغ وجه اسناد کره بايرد دا    ××××

 سراسيد، پرداخت گردد

داا  حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبااا  اسناد  و بروا  ايالي مد  :بد 

 ر سند تعهد پرداخت اعتباا اسناد  داخفي ر ايالي (غيردولتي/دولتي)
 (7622/2/9و  692: ها  کد حساب)

 شده به مبفغ پرداخت ××××

 ها  بانکي فروخته شده حساب انواع چک/حساب ذينف : بس 
 (7917/2/9:  کد حساب)

 شده به مبفغ پرداخت ××××

کننده بانک تأييد/کننده صندوق يا حساب بانک گشايش :بد 
 (7717/1/9: کد حساب)

 شده به مبفغ دايافت ××××

 ها بانک  حساب بين :بس 
 (7297/1/9: کد حساب)

 شده به مبفغ دايافت ××××
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توسرط  کننده و يا بانک تعيين شده و پذيرش پرداخت  دا صوا  ااائه اسناد مطابق به بانک تأييد تبصره ا 

هرا  حسرابداا  الزم از    بايست به محض اطالع، ثبرت  کننده مي ها  يادشده، بانک گشايش بانک

تعيين شده و برگشت تعهدا  دا قبال ذينف  اا دا دفاتر /جمفه شناسايي بدهي به بانک تأييدکننده

 .خود اعمال نمايد

 

 :هاي حسابداري ادالح اعتبار اسنادي داخلي ا ثبت1

، حسرب داخواسرت   «دستواالعمل اعتباا اسرناد  داخفري ر ايرالي    »چه وفق مفاد فصل پنجم  چنان ا5ا1

به عنوان  ذينف ، اعتباا اسناد  داخفي اصالح گردد، موافقتکننده و  متقاضي، پذيرش بانک گشايش

خرود  ابرط موظفنرد دا دفراتر     ها  ذ  بانکتغيير يابد،  مثال؛ سراسيد يا مبفغ اعتباا اسناد  داخفي

ها  حسابداا  تعديل وثايق، کاامزد  ها  حسابداا  مرتبط با آن اصالحيه، از جمفه ثبت تمامي ثبت

دا صوا  موافقت بانرک تأييدکننرده   . و تعهدا  اا به شرح منداج دا اين دستواالعمل اعمال نمايند

زم اا دا دفراتر  ها  اصرالحي ال  باشد؛ ثبت با اصالح اعتباا اسناد  داخفي، بانک مزبوا نيز موظ  مي

 .خود اعمال نمايد

 

هاي حسابداري درخواست ابطال يا انقضاي مدت اعتبار اسنادي داخلي و عدم ارائه اسناد مطابق از  ا ثبت3

 :سوي ذينفع

که قبل از سراسيد اعتباا اسناد  داخفي، بنا به هر دليفي داخواست ابطال اعتباا اسرناد    دا صواتي ا5ا3

ضوابط و مقراا ، با اين موضوع موافقت و اعتبراا اسرناد  داخفري مزبروا      داخفي مطرح و بر اساس

باشد و دا طي اين مد ، ذينفر  اسرناد     مد  اعتباا اسناد  داخفي به اتمام اسيدهابطال گردد و يا 

متقاضي، و  عردم موافقرت   دا صوا  مغاير  دا اسناد و اعالم به مطابق اا ااائه ننموده باشد و يا 

هرا  حسرابداا     باشرند، ثبرت   ابط موظ  مي ها  ذ  ؛ بانکباشد ن اابطه اظهاا داشته خود اا دا اي

. اا دا دفراتر خرود اعمرال نماينرد    ... دايافت، تعهدا ، وثايق، قراادادهرا و   مربوط به برگشت پيش

هااي باانکي    ضوابط ناظر بر تعرفه»( 2)باشد؛ دا چااچوب ماده  کننده موظ  مي همچنين بانک گشايش

ضوابط مذکوا اا پس از کسرر  ( 9)مبفغ سود مرابحه نقد  موضوع ماده « ر اسنادي داخلي ا ريالي اعتبا
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لرذا ثبرت   . ها  عمفياتي بانک، بره متقاضري عرود  دهرد     داصد به عنوان جبران هزينه 97حداکثر 

 :حسابداا  زير دا دفاتر و  اعمال خواهد شد

 

کننده در مراحل بازپرداخت تسهيالت اعطايي در قالب عقد مرابحه  گشايش  هاي حسابداري بانک ثبت ا52

 :نسيه

دا  وداول تساهيالت  بازپرداخت گردد،  نسيه دفعيدا صواتي که تسهيال  اعطايي مرابحه به صوا   ا5ا52

 :شود ثبت مي ها حسابسراسيد، به شرح ذيل دا 

 

دا  شناسايي درآماد بازپرداخت گردد،  نسيه دفعيتسهيال  اعطايي مرابحه به صوا   دا صواتي که ا0ا52

 :شود ها ثبت مي ب سراسيد تسهيال  به شرح ذيل دا حسا

 

 نقد ها  آينده ر سود مرابحه  سود و کاامزد سال :بد 
 (7927/2/9: ها  کد حساب)

 به مبفغ مانده حساب ××××

 حساب متقاضي/صندوق :بس 
 (7717/1/9: کد حساب)

 شده به متقاضي به مبفغ برگشت ××××

 حساب داآمدها  متفرقه :بس 

 (7227/2/9: کد حساب)

التفرراو  بابررت جبررران   برره مبفررغ مابرره  ××××

 کننده ها  عمفياتي بانک گشايش هزينه

 صندوق يا حساب متقاضي :بد 
 (7717/1/9: کد حساب)

مبفرغ  /به مبفغ تسهيال  اعطايي و سود مربروط  ××××

 وصولي

ا   تسهيال  اعطايي تبصره: بس 

 غيردولتي/دولتي/مرابحه
 (7969/1/9و  969، 999، 929:  ها  کد حساب)

سهم مربوط به /به مبفغ اصل تسهيال  اعطايي ××××

 اصل تسهيال  از مبفغ وصولي

 تسهيال سود دايافتني  :بس 
 (7696/1/9: کد حساب)

سهم مربوط به /به مبفغ سود تسهيال  اعطايي ××××

 سود تسهيال  از مبفغ وصولي

 ( غيردولتي/دولتي)ها  آينده تسهيال   سود سال :بد 
 (997/2/9و  967: ها  کد حساب)

 به ميزان سود دواان بازپرداخت ××××

 سود دايافتي تسهيال  : بس 
 (7667/2/9: کد حساب)

 به ميزان سود دواان بازپرداخت ××××
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دا  ودول تسهيالتبازپرداخت گردد،  نسيه اقساطيدا صواتي که تسهيال  اعطايي مرابحه به صوا   ا9ا52

 :شود ثبت مي ها حسابسراسيد هر قسط، به شرح ذيل دا 

 

 شناسايي درآماد بازپرداخت گرردد،   نسيه اقساطياعطايي مرابحه به صوا   تسهيال دا صواتي که  ا4ا52

 :شود ها ثبت مي ب دا سراسيد هر قسط به شرح ذيل دا حسا

 

چه تسهيال  اعطايي مرابحه نسيه دفعي و اقساطي دا سراسيد مقرا بازپرداخت نگرردد، دا   چنان ا1ا52

 :شود ها ثبت مي مربوط شناسايي و به شرح ذيل دا حساب داآمدسراسيد تسهيال  يا هر قسط، 

 

 

هاي  هاي آينده تسهيالت مرابحه نسيه در مقطع تهيه دورت سود سال  حسابداري تعديل حسابهاي  ا ثبت55

 :مالي

از سود آن مربوط بره يرک    يباشد که بتش   ا قرااداد به گونه( تسويه) سراسيد زمانکه  داصواتي ا5ا55

کننده بايد حسب ضوابط  ها  مالي آتي باشد، بانک گشايش/ديگر مربوط به دواه يدواه مالي و بتش

 صندوق يا حساب متقاضي :بد 
 (7717/1/9: کد حساب)

 به ميزان مبفغ هر قسط ××××

ا   تسهيال  اعطايي تبصره: بس 

 غيردولتي/دولتي/مرابحه
 (7969/1/9و  969، 999، 929:  ها  کد حساب)

 ميزان اصل قسطبه  ××××

 سود دايافتني تسهيال  :بس 
 (7696/1/9: کد حساب)

 به ميزان سود قسط ××××

 ( غيردولتي/دولتي)ها  آينده تسهيال   سود سال :بد 
 (997/2/9و  967: ها  کد حساب)

 به ميزان سود مربوط به قسط ××××

 سود دايافتي تسهيال : بس 
 (7667/2/9: کد حساب)

 به ميزان سود مربوط به قسط ××××

 ( غيردولتي/دولتي)ها  آينده تسهيال   سود سال :بد 
 (997/2/9و  967: ها  کد حساب)

به ميزان سود دواان بازپرداخت دا مرابحه نسيه دفعي  ××××

 يا سود مربوط به قسط دا مرابحه نسيه اقساطي

 سود دايافتي تسهيال  :بس 
 (7667/2/9: کد حساب)

به ميزان سود دواان بازپرداخت دا مرابحه نسيه دفعي  ××××

 يا سود مربوط به قسط دا مرابحه نسيه اقساطي
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  هرا  ابالغي از سو  بانک مرکز ، بابت تعديل سود، ثبت حسابداا  زير اا دا مقط  تهيه صروا  

 :دا دفاتر خود اعمال نمايد يمال

 

بود، دو حالت بره شررح ذيرل محتمرل      خواهدقسط که دا دواه آينده /دا زمان سراسيد تسهيال  ا0ا55

 :باشد مي

 

 هاي حساابداري  عالوه بر ثبتشود، ( وصول)که تسهيال  دا سراسيد، تسويه  داصواتي: ا حالت اول5ا0ا55

ايرن بترش، ثبرت    ( 9ا52)و ( 5ا52)هاي رديف  نسيه دفعي و اقساطي به ترتيب به شرح ثبت ودول تسهيالت

 :شود حسابداا  زير نيز انجام مي

 

 

 درفاً ثبت حساابداري ذيال  نشود، ( وصول)که تسهيال  دا سراسيد، تسويه  داصواتي: ا حالت دوم0ا0ا55

 :شود اعمال مي

 

 

 ( غيردولتي/دولتي)ها  آينده تسهيال   سود سال :بد 
 (997/2/9و  967: ها  کد حساب)

 به ميزان سود متعفقه ××××

 سود دايافتي تسهيال  :بس 
 (7667/2/9: کد حساب)

 به ميزان سود متعفقه ××××

 ( غيردولتي/دولتي)ها  آينده تسهيال   سود سال :بد 
 (997/2/9و  967: ها  حسابکد )

 به ميزان سود متعفقه دواه مالي ××××

 سود دايافتي تسهيال  :بس 
 (7667/2/9: کد حساب)

 به ميزان سود متعفقه دواه مالي ××××

 ( غيردولتي/دولتي)ها  آينده تسهيال   سود سال :بد 
 (997/2/9و  967: ها  کد حساب)

 به ميزان سود متعفقه دواه مالي ××××

 سود دايافتي تسهيال : بس 
 (7667/2/9: کد حساب)

 به ميزان سود متعفقه دواه مالي ××××
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 :التزام تأخير تأديه دين هاي حسابداري شناسايي وجه ا ثبت50

باشد دا مقط   کننده موظ  مي دا مواد تسهيالتي که دا سراسيد وصول نشده است، بانک گشايش ا5ا50

ها ثبت  التزام تأخير تأديه دين متعفقه اا محاسبه و به شرح زير دا حساب ها  مالي وجه تهيه صوا 

 :نمايد

 

کننده موظ  است دا صوا  عدم تحقق معيااها  شناسايي داآمد وفرق ضروابط    بانک گشايش ا5ا5ا50

التزام متعفقه اا بره اوش   ابالغي از سو  بانک مرکز ، شناسايي داآمد تسهيال  اعم از سود و وجه

هرا  آينرده    ها  حسابداا  زيرر اا بررا  تعرديل حسراب سرود سرال       تعهد  متوق  نموده و ثبت

 :متعفقه شناسايي نشده دا دفاتر خود اعمال نمايد دين التزام تأديه هتسهيال  و وج

 

 :هاي آينده تسهيالت ا ثبت حسابداري تعديل حساب سود سال5ا5ا5ا50

 

 

 :نشده شناسايي متعلقه دين تأديه التزام ا ثبت حسابداري تعديل وجه0ا5ا5ا50

 

 وجه التزام دايافتني ر اعتباا اسناد  داخفي ايالي :بد 

 (7692/1/9: کد حساب)

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه دين  ××××

 متعفقه 

 وجه التزام دايافتي از محل تسهيال  اعطايي :بس 
 (7697/2/9: کد حساب)

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه دين  ××××

 متعفقه 

 ( غيردولتي/دولتي)ها  آينده تسهيال   سود سال :بد 
 (997/2/9و  967: ها  کد حساب)

   به ميزان سودها  سراسيد شرده  ××××

 شناسايي نشده

 (غيردولتي/دولتي)سود معوق تسهيال   : بس 
 (7997/2/9و  677: ها  کد حساب)

   به ميزان سودها  سراسيد شرده  ××××

 شناسايي نشده

 وجه التزام دايافتني ر اعتباا اسناد  داخفي ايالي :بد 
 (7692/1/9: کد حساب)

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه دين  ××××

 متعفقه شناسايي نشده

 (غيردولتي/دولتي)التزام معوق تسهيال    وجه  :بس 
 (7669/2/9، 7666، 7666و  7662: ها  کد حساب)

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه دين  ××××

 متعفقه شناسايي نشده
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 :تسهيالت پس از سررسيد و قبل از انتقال به طبقات غيرجاريهاي حسابداري ودول  ا ثبت59

، پس از سراسيد و قبل از انتقال تسرهيال  مرذکوا   مرابحه نسيه دفعي اعطاييتسهيالت دا صواتي که  ا5ا59

 :شود وصول گردد، ثبت حسابداا  زير انجام ميبه طبقا  غيرجاا  

 

، پرس از سراسريد و قبرل از انتقرال تسرهيال       تسهيالت اعطايي مرابحه نسيه اقساطيدا صواتي که  ا0ا59

 :شود وصول گردد، ثبت حسابداا  زير انجام ميمذکوا به طبقا  غيرجاا  

 

 صندوق يا حساب متقاضي :بد 
 (7717/1/9: کد حساب)

الترزام ترأخير    به مبفغ اصل، سود و وجره  ××××

مبفرغ  /تأديه دين تسرهيال  اعطرايي  

 وصولي

ا   تسهيال  اعطايي تبصره: بس 

 غيردولتي/دولتي/مرابحه
 (7969/1/9و  969، 999، 929:  ها  کد حساب)

سرهم  /به مبفغ اصل تسرهيال  اعطرايي   ××××

 مربوط به اصل تسهيال  از مبفغ وصولي

 دايافتني تسهيال سود  :بس 
 (7696/1/9: کد حساب)

سرهم  /به مبفغ سود تسرهيال  اعطرايي   ××××

 مربوط به سود تسهيال  از مبفغ وصولي

 وجه التزام دايافتني ر اعتباا اسناد  داخفي ايالي :بس 
 (7692/1/9: کد حساب)

به ميزان وجه التزام تأخير تأديره ديرن    ××××

 شناسايي شده

 دايافتي از محل تسهيال  اعطاييوجه التزام  :بس 
 (7697/2/9: کد حساب)

الترزام   التفراو  کرل وجره    به ميزان مابه ××××

تأخير تأديه دين متعفقه و وجره الترزام   

 تأخير تأديه دين شناسايي شده

 صندوق يا حساب متقاضي :بد 
 (7717/1/9: کد حساب)

الترزام ترأخير    به مبفغ اصل، سرود و وجره   ××××

 تأديه دين قسط يا اقساط وصولي

ا   تسهيال  اعطايي تبصره: بس 

 غيردولتي/دولتي/مرابحه
 (7969/1/9و  969، 999، 929:  ها  کد حساب)

 به مبفغ اصل قسط يا اقساط وصولي ××××

 سود دايافتني تسهيال  :بس 
 (7696/1/9: کد حساب)

 به مبفغ سود قسط يا اقساط وصولي ××××

 وجه التزام دايافتني ر اعتباا اسناد  داخفي ايالي :بس 
 (7692/1/9: کد حساب)

به ميزان وجه الترزام ترأخير تأديره ديرن      ××××

 شناسايي شده

 وجه التزام دايافتي از محل تسهيال  اعطايي :بس 
 (7697/2/9: کد حساب)

التزام ترأخير   التفاو  کل وجه به ميزان مابه ××××

تأديه دين متعفقه و وجه التزام تأخير تأديه 

 دين شناسايي شده
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 :ودول تسهيالت قبل از سررسيدحسابداري   ا ثبت54

 :شود دا صوا  بازپرداخت تسهيال  قبل از سراسيد، ثبت حسابداا  زير انجام مي ا5ا54

 

 :حسابداري زمان تسويه قرارداد مرابحه نقدي يا نسيه  هاي ا ثبت51

هرا  انتظرامي برگشرت     پس از تسويه کامل قرااداد مرابحه، قرااداد مزبوا به شرح ذيل از حساب ا5ا51

 :شود مي

 

ها  انتظامي مربوط بره وثرايق مرأخوذه بره شررح ذيرل از        پس از استرداد وثايق مأخوذه، حساب ا0ا51

 :شود برگشت ميها  حساب

 صندوق يا حساب متقاضي :بد 
 (7717/1/9: کد حساب)

 به ميزان مبفغ وصولي ××××

 (غيردولتي/دولتي)ها  آينده تسهيال   سود سال :بد
 (7997/2/9و  967: ها  کد حساب)

 به ميزان سود تسهيال  وصولي  ××××

ا   تسهيال  اعطايي تبصره: بس 

 غيردولتي/دولتي/مرابحه
 (7969/1/9و  969، 999، 929:  ها  کد حساب)

 به ميزان اصل تسهيال  وصولي ××××

 سود دايافتني تسهيال : بس 
 (7696/1/9: کد حساب)

 به ميزان سود تسهيال  وصولي ××××

 سود دايافتي تسهيال   :بس 
 (7667/2/9: کد حساب)

 به ميزان سود دايافتي ××××

 ها  انتظامي طرف حساب :بد 

 (7277/2/9/9: کد حساب)

 به مبفغ يک ايال ××××

 ها  انتظامي ر قراادادها  مرابحه اعتباا اسناد  داخفي ر ايالي حساب: بس 
 (7217/1/9/9: کد حساب)

 به مبفغ يک ايال ××××

 ها  انتظامي طرف حساب :بد 

 (7277/2/9/9: کد حساب)

اازش کااشناسري  /به مبفغ ترهين امروال  ××××

مبفغ تعهد شده اوااق بهراداا  /اشياء قيمتي

 قيمت مواد محاسبه سهام/مأخوذه

 ها  انتظامي ر وثايق اعتباا اسناد  داخفي ر ايالي حساب: بس 
 (7217/1/9/9: کد حساب)

اازش کااشناسري  /به مبفغ ترهين امروال  ××××

مبفغ تعهد شده اوااق بهراداا  /اشياء قيمتي

 قيمت مواد محاسبه سهام/مأخوذه
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ها  اشياء قيمتي به ازا  هر برگ و يا قطعه، يک ايال به شرح  ها  اوااق بهاداا و قطعه تعداد برگ ا9ا51

 :شود ها برگشت مي ذيل از حساب

 

 ها  انتظامي طرف حساب :بد 

 (7277/2/9/9: کد حساب)

 به ازا  هر برگ و يا قطعه يک ايال ××××

ها  اوااق بهاداا و  ها  انتظامي ر برگ حساب : بس 

 (7217/1/9/9: کد حساب) قيمتياشياء 

 به ازا  هر برگ و يا قطعه يک ايال ××××
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 قالب عقد استصناععمليات حسابداري اعتبار اسنادي داخلي در : بخش سوم
 

 :باشد به شرح ذيل مي در قالب عقد استصناععمفيا  حسابداا  مربوط به اعتباا اسناد  داخفي 

 :دريافت و وثايق مأخوذه هاي حسابداري پيش ا ثبت5

، بايد «دستواالعمل اعتباا اسناد  داخفي ر ايالي »( 2)دايافت مأخوذه از متقاضي وفق ماده  مبفغ پيش ا5ا5

 :ها ثبت شود يل دا حساببه شرح ذ

 

کننده، بايد وثايق و تضامين الزم و کافي وفق  مابين متقاضي و بانک گشايش قبل از انعقاد قرااداد في ا0ا5

پرس از اخرذ   . از متقاضي اخذ شرود «دستواالعمل اعتباا اسناد  داخفي ر ايالي »( 6)و ( 6)مفاد مواد 

شد، به مبفغ ترهين، اگرر  چه وثايق مزبوا از نوع اموال منقول و يا غيرمنقول با وثايق از متقاضي، چنان

کره از نروع اوااق بهراداا     از نوع اشياء قيمتي باشد، به اازش کااشناسي اشرياء مزبروا، دا صرواتي   

چه از نوع سهام باشد، به مبفغ قيمت مرواد محاسربه، بره     تضميني باشد، به مبفغ تعهد شده و چنان

 :شود ها ثبت مي شرح ذيل دا حساب

 

ها  اشياء قيمتي به ازا  هر برگ و يا قطعه، يک ايال به شررح   ها  اوااق بهاداا و قطعه تعداد برگ ا9ا5

 :شود ها ثبت مي ذيل دا حساب

 صندوق يا حساب متقاضي :بد 
 (7717/1/9: کد حساب)

دايافرت   به مبفغ پيش ××××

 مأخوذه

 (غيردولتي/دولتي)دايافت از مشتريان بابت اعتبااا  اسناد  داخفي  پيش: بس 
 (7962/2/9و  969: ها  کد حساب)

دايافرت   به مبفغ پيش ××××

 مأخوذه

 ايالي -وثايق اعتباا اسناد  داخفي -ها  انتظامي حساب: بد 
 (7217/1/9/9: کد حساب)

اازش کااشناسري  /به مبفغ ترهين امروال  ××××

مبفغ تعهد شده اوااق بهاداا /اشياء قيمتي

 قيمت مواد محاسبه سهام/مأخوذه

 ها  انتظامي طرف حساب :بس 

 (7277/2/9/9: کد حساب)

اازش کااشناسري  /به مبفغ ترهين امروال  ××××

مبفغ تعهد شده اوااق بهاداا /اشياء قيمتي

 قيمت مواد محاسبه سهام/مأخوذه

 قيمتي ها  اوااق بهاداا و اشياء  ها  انتظامي ر برگ حساب :بد 
 (7217/1/9/9: کد حساب)

 به ازا  هر برگ و يا قطعه يک ايال ××××

 ها  انتظامي طرف حساب: بس 

 (7277/2/9/9: کد حساب)

 به ازا  هر برگ و يا قطعه يک ايال ××××



 5931هايمديريتکلمقررات،مجوزهايبانکيومبارزهباپولشوييسالبخشنامه

 

115 

 

هرا ثبرت    محاسبه و اخذ کاامزد اازيابي وثايق دا چااچوب ضوابط ابالغي، به شرح زيرر دا حسراب   ا4ا5

 :گردد مي

 

 :هاي حسابداري زمان انعقاد قرارداد با متقاضي در قالب عقد استصناع ا ثبت0

، اعتبراا اسرناد  داخفري   چره موضروع    ، چنان«دستواالعمل اعتباا اسناد  داخفي ر ايالي »طبق مفاد  ا5ا0

نزد ذينف  موجود نبوده و مستفزم ساخت آن  اعتباا اسناد  داخفيکااليي باشد که دا زمان گشايش 

صروا    ندا اي. پذيرد دا آينده باشد، گشايش اعتباا اسناد  داخفي بر پايه عقد استصناع صوا  مي

پس از انعقاد قرااداد استصناع عقد استصناع منعقد شود که  متقاضيکننده و  بايد بين بانک گشايش

کننده، قرااداد مذکوا دا حساب انتظامي قراادادها به مبفغ يک ايال  اول بين متقاضي و بانک گشايش

 :گردد به شرح ذيل ثبت مي

 

 :ها ثبت شود مبفغ دايافتي بابت ابطال تمبر مالياتي بايد به شرح ذيل دا حسابا 0ا0

 

 

 صندوق يا حساب متقاضي :بد 
 (7717/1/9: کد حساب)

 به مبفغ کاامزد متعفقه ××××

 حساب کاامزد دايافتي: بس 

 (7277/2/9: کد حساب)

 به مبفغ کاامزد متعفقه ××××

 اول اعتباا اسناد  داخفي ر ايالياستصناع  ها  انتظامي ر قراادادها  حساب :بد 
 (7217/1/9/9: کد حساب)

به مبفرغ يرک    ××××

 ايال

 ها  انتظامي طرف حساب : بس 

 (7277/2/9/9: کد حساب)

به مبفرغ يرک    ××××

 ايال

 صندوق يا حساب متقاضي :بد 
 (7717/1/9: کد حساب)

 به مبفغ تمبر ××××

 حساب تمبر مالياتي: بس 

 (7797/1/9:  کد حساب)

 به مبفغ تمبر ××××
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 :هاي حسابداري گشايش اعتبار اسنادي داخلي و ابالغ آن به ذينفع ا ثبت9

کننده و متقاضي، بانرک مزبروا دا چرااچوب     مابين بانک گشايش پس از انعقاد قرااداد استصناع في ا5ا9

دا اين مرحفه بابت . نمايد ضوابط و مقراا ، اقدام به گشايش اعتباا اسناد  داخفي به نف  ذينف  مي

 :گردد کننده به ذينف ، سند حسابداا  زير صادا مي تعهدا  بانک گشايش

 

 

کننده و متقاضي بر پايه عقرد   مابين بانک گشايش که قرااداد في شايان ذکر است؛ با عنايت به اينتبصره ا  

باشد و نيز لحاظ اين مهم که قرااداد استصناع دوم دا قالب گشرايش اعتبراا اسرناد      استصناع ميِ

 هرا  حسرابداا  استصرناع دوم مرذکوا دا     شود، لرذا اعمرال ثبرت    داخفي به نف  ذينف  متجفي مي

، دا خصوص اعتباا اسناد  داخفي موضوعيت نداشرته و صررفاً   «دستورالعمل حسابداري عقد استصناع»

 .هايي داج گردد که دا اين دستواالعمل ذکر گرديده است بايد ثبت

 :ها ثبت شود مبفغ دايافتي بابت ابطال تمبر مالياتي بايد به شرح ذيل دا حسابا 0ا9

 

هااي باانکي    ضوابط ناظر بر تعرفاه »( 9)دا زمان گشايش اعتباا اسناد  داخفي، بر اساس مفاد ماده  ا9ا9

که دا اين مقط  شرايط  نقد  محاسبه و با توجه به اين استصناعسود  ،«اعتبار اسنادي داخلي ا ريالي 

تحقق داآمد مزبوا کامل نشده است، دا صوا  دايافت وجه، اويداد مالي يادشده به شرح ذيرل دا  

 :گردد ها ثبت مي حساب

 

 طرف تعهدا  بانک بابت اعتبااا  اسناد  داخفي باز شدهحساب : بد 

  (7119/1/9/9: کد حساب)
برره مبفررغ اعتبرراا اسررناد    ××××

 شده داخفي گشايش

 داا مد /ديداا  -حساب تعهدا  بانک بابت اعتبااا  اسناد  داخفي باز شده :بس 
 (7119/2/9/9: کد حساب)

برره مبفررغ اعتبرراا اسررناد    ××××

 شده داخفي گشايش

 صندوق يا حساب متقاضي :بد 
 (7717/1/9: حسابکد )

 به مبفغ تمبر ××××

 حساب تمبر مالياتي: بس 

 (7797/1/9:  کد حساب)

 به مبفغ تمبر ××××
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واه ديگرر   چه تاايخ گشايش اعتباا اسناد  داخفي دا يک دواه مرالي و سراسريد آن دا د   چنان تبصره ا 

بايد حسرب ضروابط ابالغري از سرو  بانرک مرکرز ، دا مقطر  تهيره          کننده باشد، بانک گشايش

اعتباا اسناد  داخفي دا  اا بابت تعديل داآمد کاامزد گشايشها  مالي ثبت حسابداا  الزم  صوا 

 .دفاتر خود اعمال نمايد

 

ا جايي که دا زمان گشايش اعتباا اسناد  داخفي، متقاضي نيز دا خصوص تأمين مبفرغ اعتبرا   از آن ا4ا9

گردد لذا تعهدا  و  بره شررح    کننده متعهد مي شده دا قبال بانک گشايش اسناد  داخفي گشايش

 :گردد ذيل دا دفاتر بانک يادشده ثبت مي

 

، دا صرواتي  «داخلاي ا رياالي   هاي بانکي اعتبار اسنادي  ضوابط ناظر بر تعرفه»( 9)بر اساس مفاد ماده  ا1ا9

گردد که از طريرق   اصالح اعتباا اسناد  داخفي به ذينف  مشمول اخذ کاامزد مي/ابال  پيام گشايش

کننرده   لذا دا اين مرحفه، بانرک گشرايش  . کننده صوا  پذيرد بانک ديگر  به غير از بانک گشايش

ق شعب ديگر همان بانک صوا  پذيرد، که از طري بابت ابال  اعتباا اسناد  داخفي به ذينف ، ولو اين

اداالح  /کننده بابت ابالغ پيام گشاايش  بانک ابالغليکن کاامزد . باشد مجاز به دايافت کاامزد ابال  نمي

 :گردد به ذينف ، به شرح ذيل دا دفاتر بانک يادشده ثبت مي اعتبار اسنادي داخلي

 

 حساب متقاضي/صندوق :بد 
 (7717/1/9: کد حساب)

 به مبفغ سود محاسبه شده استصناع نقد   ××××

 ر سود استصناع نقد  ها  آينده کاامزد سال سود و :بس 

 (7927/2/9: ها  کد حساب)

 به مبفغ سود محاسبه شده استصناع نقد  ××××

 تعهدا  مشتريان بابت اعتبااا  اسناد  داخفي ر ايالي :بد 

 (7719/1/9/9: کد حساب)

شرده   به مبفغ اعتباا اسناد  داخفي گشايش ××××

 دايافت از متقاضي پيشپس از کسر 

 طرف تعهدا  مشتريان بابت اعتبااا  اسناد  داخفي ر ايالي: بس 
 (7719/2/9/9: کد حساب)

شرده   به مبفغ اعتباا اسناد  داخفي گشايش ××××

 دايافت از متقاضي پس از کسر پيش
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 :هاي حسابداري تأييد اعتبار اسنادي داخلي ا ثبت4

کننده، بانک ديگر  تأييد خود اا بر اعتباا اسناد   داخواست و يا اجازه بانک گشايش بهچه بنا  چنان ا5ا4

کننده بايد ثبت حسابداا  زير اا بابت تأييديه مذکوا دا دفاتر خود اعمال  داخفي بيافزايد، بانک تأييد

 :نمايد

 

مبفرغ کراامزد    ،«هاي بانکي اعتبار اسنادي داخلي ا ريالي  ضوابط ناظر بر تعرفه»( 6)بر اساس مفاد مراده   ا0ا4

 :گردد به شرح زير دا دفاتر و  ثبت مي بابت تأييد اعتباا اسناد  داخفي، کننده تأييدبانک 

 

چه تاايخ گشايش اعتباا اسناد  داخفي دا يک دواه مرالي و سراسريد آن دا دواه ديگرر      چنان تبصره ا 

هرا    ابالغي از سو  بانک مرکز ، دا مقط  تهيه صوا کننده بايد حسب ضوابط  باشد، بانک تأييد

مالي ثبت حسابداا  الزم اا بابت تعديل داآمد کاامزد تأييد اعتباا اسرناد  داخفري دا دفراتر خرود     

 .اعمال نمايد

 

 ايال ذينف  يا بدهکااان موقت به/صندوق يا حساب متقاضي :بد 
 (1167/1/9: کد حساب)يا ( 7717/1/9: کد حساب)

حرداکثر  )به مبفغ کراامزد متعفقره    ××××

 (ايال 277.777

 حساب کاامزد دايافتي: بس 

 (7277/2/9: کد حساب)

حرداکثر  )به مبفغ کراامزد متعفقره    ××××

 (ايال 277.777

 ها لي ساير بانکطرف تعهدا  بانک بابت تأييد اعتبااا  اسناد  داخفي ر ايا :بد 
 (7112/1/9/9: کد حساب)

به مبفغ کل اعتباا اسرناد    ××××

 شده داخفي گشايش

 ها تعهدا  بانک بابت تأييد اعتبااا  اسناد  داخفي ر ايالي ساير بانک: بس 
 (7112/2/9/9: کد حساب)

به مبفغ کل اعتباا اسرناد    ××××

 شده داخفي گشايش

 ذينف  يا بدهکااان موقت به ايال/صندوق يا حساب متقاضي :بد 
 (1167/1/9: کد حساب)يا ( 7717/1/9: کد حساب)

 به مبفغ کاامزد متعفقه ××××

 ها  آينده حساب سود و کاامزد سال: بس 

 (7927/2/9: کد حساب)

 به مبفغ کاامزد متعفقه ××××
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 :پرداخت به ذينفع ا ثبت حسابداري پيش1

 :وي پرداخت بانکي از پيش نامه اخذ ضمانت همراه باپرداخت به ذينفع  ا پيش5ا1

 

بتشي « دستواالعمل اعتباا اسناد  داخفي ر ايالي »( 12)چه مقرا شده باشد؛ وفق ماده  چنان ا5ا5ا1

حسرب مفراد   پرداخت بره ذينفر  پرداخرت گرردد،      از وجه اعتباا اسناد  داخفي به عنوان پيش

گردد، لذا ثبت حسابداا  زير بابت  دستواالعمل مزبوا، ابتدا بايد وجه آن از سو  متقاضي تأمين

 :گردد کننده اعمال مي دايافت وجه مزبوا از متقاضي به شرح زير دا دفاتر بانک گشايش

 

نامره   دا مقابرل اخرذ ضرمانت   بايرد  صررفاً  پس از دايافت وجره از متقاضري، مبفرغ مزبروا     ا 0 ا5ا1

نامره   هرا  حسرابداا  اخرذ ضرمانت     ثبت. گردد پرداختپرداخت بانکي از ذينف ، به و   پيش

 :گردد به شرح زير دا دفاتر اعمال ميمعادل مبفغ تعهد شده، پرداخت بانکي از ذينف   پيش

 :نامه مأخوذه به عنوان وثيقه مبلغ پرداختي ا ثبت مبلغ ضمانت5ا0ا5ا1

 

 :نامه هاي ضمانت ا ثبت تعداد برگ0ا0ا5ا1

 

 حساب متقاضي/صندوق :بد 
 ( 7717/1/9: کد حساب)

 به مبفغ دايافتي از متقاضي ××××

 (غيردولتي/دولتي)دايافت از مشتريان بابت اعتبااا  اسناد  داخفي  پيش :بس 
 (7962/2/9و  969: ها  کد حساب)

 به مبفغ دايافتي از متقاضي ××××

 يالياعتباا اسناد  داخفي ر اپرداخت  نامه پيش ضمانتها  انتظامي ر  حساب: بد 
 (7217/1/9/9: کد حساب)

 نامه مبفغ تعهد شده دا ضمانت ××××

 ها  انتظامي طرف حساب :بس 

 (7277/2/9/9: کد حساب)

 نامه مبفغ تعهد شده دا ضمانت ××××

 ها  اوااق بهاداا و اشياء قيمتي ها  انتظامي ر برگ حساب :بد 
 (7217/1/9/9: کد حساب)

 به ازا  هر برگ يک ايال ××××

 ها  انتظامي طرف حساب: بس 

 (7277/2/9/9: کد حساب)

 به ازا  هر برگ يک ايال ××××
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 :شود ها ثبت مي پرداخت وجه مقرا شده به ذينف ، به شرح زير دا حساب ا9ا5ا1

 

جايي که با پرداخت بتشي از وجه اعتباا اسناد  داخفري بره ذينفر ، تعهردا  بانرک       از آنا 4ا5ا1

يابد، لذا دا دفاتر  نسبت به ذينف  کاهش مي( دا صوا  وجود)کننده  کننده و بانک تأييد گشايش

ها  حسابداا  برگشت بتشي از تعهدا  مزبوا به شرح ذيرل اعمرال    ها  يادشده، ثبت بانک

 :گردد مي

 

 :کننده ا ثبت حسابداري برگشت بخشي از تعهدات در دفاتر بانک گشايش5ا4ا5ا1

 

 :حسابداري برگشت بخشي از تعهدات در دفاتر بانک تأييدکننده ا ثبت0ا4ا5ا1

 

شده از سو  متقاضي، تعهد و   تأمين بتشي از مبفغ اعتباا اسناد  داخفي گشايشبا توجه به ا 1ا5ا1

تعهدا  و  به شرح ذيل دا دفاتر بانک مواد اشرااه  يابد لذا  کننده کاهش مي دا قبال بانک گشايش

 :گردد برگشت مي

 ايال ر اعتباا اسناد  داخفي ر ايالي/حساب بدهکااان موقت :بد 
 (1167/1/9: حسابکد )

 به مبفغ پرداخت شده ××××

 ها  بانکي فروخته شده حساب انواع چک/حساب ذينف : بس 
 (7917/2/9:  کد حساب)

 به مبفغ پرداخت شده ××××

 داا مد /ديداا حساب تعهدا  بانک بابت اعتبااا  اسناد  داخفي باز شده ر  :بد 
 (7119/2/9/9: کد حساب)

به مبفرغ پرداخرت    ××××

 شده به ذينف 

 حساب طرف تعهدا  بانک بابت اعتبااا  اسناد  داخفي باز شده: بس 

 (7119/1/9/9: کد حساب)

به مبفرغ پرداخرت    ××××

 شده به ذينف 

 ها تعهدا  بانک بابت تأييد اعتبااا  اسناد  داخفي ر ايالي ساير بانک :بد 
 (7112/2/9/9: کد حساب)

به مبفغ پرداخت  ××××

 شده به ذينف 

 ها تعهدا  بانک بابت تأييد اعتبااا  اسناد  داخفي ر ايالي ساير بانک طرف: بس 
 (7112/1/9/9: کد حساب)

به مبفغ پرداخت  ××××

 شده به ذينف 
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 :پرداخت بانکي از وي پيش نامه اخذ ضمانت بدونپرداخت به ذينفع  ا پيش0ا1

 

، «دستواالعمل اعتباا اسناد  داخفي ر ايرالي  »( 12)ماده ( 2)چه به استناد مفاد تبصره  چنان ا5ا  0ا1

پرداخرت بره ذينفر  بردون اخرذ       مترتبه توسرط متقاضري، پريش    ها  مسئوليتبا قبول تمامي 

کننرده دا اابطره برا وجره      پرداخت بانکي از و  صوا  پذيرد، بانک گشايش نامه پيش ضمانت

، مطالبه و يا بدهي نتواهد داشت و صرفاً به عنوان واسطه، مبفرغ يادشرده اا از متقاضري    مزبوا

حالت تعهد بانرک و مشرتر  بابرت مبفرغ اعتبراا      دا اين . نمايد دايافت و به ذينف  پرداخت مي

ها  اصالحي الزم بابت کاهش مبفغ اعتبراا   يابد و عالوه بر اعمال ثبت اسناد  داخفي کاهش مي

بتش سوم اين دستواالعمل، ساير اويدادها به شرح ذيل دا ( 2)اسناد  داخفي به شرح ادي  

بت دايافت وجه مزبوا از متقاضي به شرح او ثبت حسابداا  زير با از اين. گردد دفاتر اعمال مي

 :گردد کننده اعمال مي زير دا دفاتر بانک گشايش

 

 :شود ها ثبت مي پرداخت وجه مقرا شده به ذينف ، به شرح زير دا حساب ا0ا 0ا1

 

 طرف تعهدا  مشتريان بابت اعتبااا  اسناد  داخفي ر ايالي :بد 
 (7719/2/9/9: کد حساب)

برره مبفررغ دايررافتي از    ××××

 متقاضي

 تعهدا  مشتريان بابت اعتبااا  اسناد  داخفي ر ايالي :بس 

 (7719/1/9/9: کد حساب)

برره مبفررغ دايررافتي از    ××××

 متقاضي

 حساب متقاضي/صندوق :بد 
 ( 7717/1/9: کد حساب)

 به مبفغ دايافتي از متقاضي ××××

 ايال/بستانکااان موقت :بس 
 (7697/2/9: ها  کد حساب)

 به مبفغ دايافتي از متقاضي ××××

 ايال/بستانکااان موقت  :بد 
 (7697/2/9: ها  کد حساب)

 به مبفغ پرداخت شده ××××

 ها  بانکي فروخته شده حساب انواع چک/حساب ذينف : بس 
 (7917/2/9:  کد حساب)

 به مبفغ پرداخت شده ××××
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جايي که با پرداخت بتشي از وجه اعتباا اسناد  داخفري بره ذينفر ، تعهردا  بانرک       آناز ا 9ا0ا1

يابد، لذا دا دفاتر  نسبت به ذينف  کاهش مي( دا صوا  وجود)کننده  کننده و بانک تأييد گشايش

ها  حسابداا  برگشت بتشي از تعهدا  مزبوا به شرح ذيرل اعمرال    ها  يادشده، ثبت بانک

 :گردد مي

 

 :کننده ا ثبت حسابداري برگشت بخشي از تعهدات در دفاتر بانک گشايش5ا9ا0ا1

 

 :ا ثبت حسابداري برگشت بخشي از تعهدات در دفاتر بانک تأييدکننده0ا9ا0ا1

 

شده از سو  متقاضري، تعهرد    تأمين بتشي از مبفغ اعتباا اسناد  داخفي گشايشبا توجه به ا 4ا0ا1

يابد لذا تعهدا  و  به شرح ذيل دا دفراتر بانرک مرواد     ميکننده کاهش  و  دا قبال بانک گشايش

 :گردد اشااه برگشت مي

 

 

 

 داا مد /ديداا حساب تعهدا  بانک بابت اعتبااا  اسناد  داخفي باز شده ر  :بد 
 (7119/2/9/9: کد حساب)

به مبفرغ پرداخرت    ××××

 شده به ذينف 

 حساب طرف تعهدا  بانک بابت اعتبااا  اسناد  داخفي باز شده: بس 

 (7119/1/9/9: کد حساب)

به مبفرغ پرداخرت    ××××

 شده به ذينف 

 ها تعهدا  بانک بابت تأييد اعتبااا  اسناد  داخفي ر ايالي ساير بانک :بد 
 (7112/2/9/9: کد حساب)

به مبفغ پرداخت  ××××

 شده به ذينف 

 ها تعهدا  بانک بابت تأييد اعتبااا  اسناد  داخفي ر ايالي ساير بانک طرف: بس 
 (7112/1/9/9: کد حساب)

به مبفغ پرداخت  ××××

 شده به ذينف 

 طرف تعهدا  مشتريان بابت اعتبااا  اسناد  داخفي ر ايالي :بد 
 (7719/2/9/9: کد حساب)

برره مبفررغ دايررافتي از  ××××

 متقاضي

 تعهدا  مشتريان بابت اعتبااا  اسناد  داخفي ر ايالي :بس 

 (7719/1/9/9: کد حساب)

برره مبفررغ دايررافتي از  ××××

 متقاضي
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 :کننده در زمان ارائه اسناد هاي حسابداري بانک گشايش ا ثبت1

بره   شده جهت پرداخت يا بانک تأييدکننرده  بانک تعييندا صواتي که اسناد مستقيماً يا از طريق  ا5ا1

بايد دا بدو امر و قبل از براسي اسناد، نسبت به  کننده کننده ااائه شود، بانک گشايش گشايشبانک 

 :نمايد ها  حسابداا  ذيل دا دفاتر خود اقدام  اعمال ثبت

 

 :هاي انتظامي ا ثبت اسناد وادله در حساب5ا5ا1

 

 :هاي انتظامي هاي اسناد وادله در حساب ا ثبت تعداد برگ0ا5ا1

 

چه پس از براسي اسناد ااائه شده از سو  ذينف ، مشتص گردد اسناد مزبوا مغاير بروده و بره    چنان تبصره ا 

ذينف  عود  شود يا اسناد يادشده مواد قبول قراا گيرد و با ذينف  دا خصوص پرداخت وجره بره و    

داا  د دا اعتباا اسناد  داخفي ديداا  و يا صدوا سند تعهد پرداخت دا اعتبراا اسرناد  داخفري مر    

 .شود فوق عيناً برگشت مي (0ا5ا1)و  (5ا5ا1)ها   تعيين تکفي  گردد، ثبت حسابداا  ادي 

 

ضوابط »( 7)ا ثبت حسابداري محاسبه و مطالبه کارمزد بررسي اسناد يا پذيرش پرداخت، بر اساس مفاد ماده 9ا5ا1

 :«هاي بانکي اعتبار اسنادي داخلي ا ريالي ناظر بر تعرفه

 ها  انتظامي ر اسناد واصفه اعتباا اسناد  داخفي ر ايالي حساب :بد 
 (7217/1/9/9: کد حساب)

ااائره  به مبفغ اسرناد   ××××

 شده

 ها  انتظامي طرف حساب : بس 

 (7277/2/9/9: کد حساب)

به مبفغ اسرناد ااائره    ××××

 شده

 ها  انتظامي ر اسناد واصفه اعتباا اسناد  داخفي ر ايالي حساب :بد 
 (7217/1/9/9: کد حساب)

 يک ايال به ازا  هر برگ ××××

 ها  انتظامي طرف حساب: بس 

 (7277/2/9/9: کد حساب)

 به ازا  هر برگ يک ايال ××××

 ذينف  يا بدهکااان موقت به ايال/يا حساب متقاضي صندوق :بد 
 (1167/1/9: کد حساب)يا ( 7717/1/9: کد حساب)

 به مبفغ کاامزد متعفقه ××××

 حساب کاامزد دايافتي: بس 

 (7277/2/9: کد حساب)

 به مبفغ کاامزد متعفقه ××××
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و يرا دا   بررسي اساناد، مطاابق باشاد   اسناد ارائه شده از سوي ذينفع پس از بررسي حسب ضوابط  چه چنان ا0ا1

، بانرک  (UCP)دا چااچوب مفاد مقراا  متحدالشکل اعتبرااا  اسرناد    صوا  مغاير  دا اسناد، 

  کننده مغاير  مزبوا اا به متقاضي اعالم و و  نيز موافقت خود اا دا اين اابطه اظهاا داشته گشايش

 :اا دا دفاتر خود اعمال نمايدها  حسابداا  زير  کننده بايد ثبت بانک گشايش باشد،

 

 :باشد ثبت حسابداا  پرداخت وجه به ذينف  به شرح ذيل مي ،اعتبار اسنادي داخلي ديداريدا  ا5ا0ا1

 

 :باشد به شرح ذيل مي سند تعهد پرداخت، ثبت حسابداا  صدوا دار اعتبار اسنادي داخلي مدتدا  ا0ا0ا1

 

زمان با پرداخت وجه بره ذينفر  و    دا سراسيد پرداخت، هم داا، دا اعتباا اسناد  داخفي مد  ا5ا0ا0ا1

 :تسويه حساب با و ، بايد ثبت حسابداا  زير دا دفاتر اعمال شود

 

 ( غيردولتي/دولتي)اموال دا جريان ساخت استصناع  :بد 

 (7226/1/9و  266: ها  کد حساب)

به مبفرغ بهرا  تمرام شرده      ××××

 مبفغ اسناد ااائه شده/اموال

 ايال ر اعتباا اسناد  داخفي ر ايالي/حساب بدهکااان موقت: بس 
 (1167/1/9: کد حساب)

پرداخت شرده   پيش  به مبفغ  ××××

 به ذينف  بابت اسناد مذکوا

 ها  بانکي فروخته شده حساب انواع چک/حساب ذينف : بس 
 (7917/2/9:  کد حساب)

 

 پرداخت شده  به مبفغ   ××××

 ( غيردولتي/دولتي)اموال دا جريان ساخت استصناع  :بد 

 (7226/1/9و  266: ها  کد حساب)

به مبفرغ بهرا  تمرام شرده      ××××

 مبفغ اسناد ااائه شده/اموال

 اعتباا اسناد  داخفي ر اياليايال ر /حساب بدهکااان موقت: بس 
 (1167/1/9: کد حساب)

شده به  پرداخت به مبفغ پيش ××××

 ذينف  بابت اسناد مذکوا

حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبااا  اسرناد  و برروا  ايرالي    : بس 

 ر سند تعهد پرداخت اعتباا اسناد  داخفي ر ايالي (غيردولتي/دولتي)داا  مد 
 (7622/2/9و  692: ها  کد حساب)

به مبفغ باقيمانده وجه اسرناد   ××××

که بايد دا سراسيد، پرداخت 

 گردد

بابت پذيرش اسناد اعتبرااا  اسرناد  و برروا  ايرالي     حساب بدهي بانک  :بد 

 ر سند تعهد پرداخت اعتباا اسناد  داخفي ر ايالي (غيردولتي/دولتي)داا  مد 
 (7622/2/9و  692: ها  کد حساب)

 شده به مبفغ پرداخت ××××

 ها  بانکي فروخته شده حساب انواع چک/حساب ذينف : بس 
 (7917/2/9:  کد حساب)

 شده مبفغ پرداختبه  ××××
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برگشت تعهدا  بانک نسبت به ذينف  دا زمان ااائه اسناد مطابق، به شرح زير دا دفراتر ثبرت   ا 9ا0ا1

 :گردد مي

 

ثبات برگشات مبلاغ    نامره اخرذ شرده باشرد،      پرداخت، ضمانت دا صواتي که از ذينف  بابت پيشا 4ا0ا1

 :باشد به عنوان وثيقه مبفغ پرداختي به شرح زير مي مأخوذهنامه  ضمانت

 

هاي  ثبت برگشت تعداد برگنامه اخذ شده باشد،  پرداخت، ضمانت دا صواتي که از ذينف  بابت پيشا 1ا0ا1

 :باشد مأخوذه به شرح زير مينامه  ضمانت

 

سرود ناشري از   ، اموال يرا خردما  بره متقاضري    پس از ااائه اسناد مطابق و تکميل فرآيند واگذاا  ا 1ا0ا1

 :گردد دا دفاتر شناسايي مييافته محسوب و به شرح زير  واگذاا  اسناد ااائه شده، تحقق

 داا حساب تعهدا  بانک بابت اعتبااا  اسناد  داخفي باز شده ر ديداا  يا مد  :بد 
 (7119/2/9/9: کد حساب)

به مبفغ اسرناد ااائره    ××××

شررده پررس از کسررر 

 پرداخت مربوط پيش

 حساب طرف تعهدا  بانک بابت اعتبااا  اسناد  داخفي باز شده :بس 

 (7119/1/9/9: کد حساب)

به مبفغ اسرناد ااائره    ××××

شررده پررس از کسررر 

 پرداخت مربوط پيش

 ها  انتظامي طرف حساب :بد 

 (7277/2/9/9: کد حساب)

مبفغ تعهد شده  ××××

 نامه دا ضمانت

 اعتباا اسناد  داخفي ر اياليپرداخت  نامه پيش ضمانتها  انتظامي ر  حساب :بس 
 (7217/1/9/9: کد حساب)

مبفغ تعهد شده  ××××

 نامه ضمانت دا

 ها  انتظامي طرف حساب: بد 

 (7277/2/9/9: کد حساب)

به ازا  هر برگ يرک   ××××

 ايال

 ها  اوااق بهاداا و اشياء قيمتي ها  انتظامي ر برگ حساب :بس 
 (7217/1/9/9: کد حساب)

به ازا  هر برگ يرک   ××××

 ايال

 ر سود استصناع نقد  ها  آينده سود و کاامزد سال :بد 

 (7927/2/9: ها  کد حساب)

به مبفغ سود محاسربه شرده استصرناع     ××××

 نقد  اسناد ااائه شده 

 حساب داآمدها  متفرقه :بس 

 (7227/2/9: کد حساب)

به مبفغ سود محاسربه شرده استصرناع     ××××

 ااائه شدهنقد  اسناد 
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دايافت از متقاضري بره شررح ذيرل      داا، ثبت حسابداا  اخذ ميان دا اعتباا اسناد  داخفي مد ا 7ا0ا1

 :باشد مي

 

کننده به هنگام ااائره اسرناد    دايافت به بانک گشايش ميان پرداختبه منظوا الزام متقاضي به ا 5ا7ا0ا1

تواند موضوع مزبروا اا بره عنروان     بانک يادشده مي تاايخ پذيرش اسناد از سو  متقاضي، مطابق يا

و ( 221)مابين خود و متقاضي داج نمايد و مستند به مواد  شرط ضمن عقد الزم خااج، دا قرااداد في

دايافت،  قانون مدني با و  شرط نمايد که دا صوا  عدم ايفا  به موق  تعهد مربوط به ميان( 297)

دا اين حالت و دا صوا  استنکاف متقاضري   .باشد ن خساا  ميو  مفزم به پرداخت مبفغي به عنوا

 تهيره  مقطر   باشرد دا  ، بانرک مزبروا موظر  مري    کننرده  دايافت به بانک گشايش پرداخت مياناز 

 ثبرت  هرا  حسراب  دا زيرر  شرح به و محاسبه اا متعفقه دين تأديه تأخير التزام وجه مالي ها  صوا 

 :نمايد

 

 

پرذيرش  زمران برا    باشد، بايد هرم  ديداري و بر پايه عقد استصناع نقديچه اعتباا اسناد  داخفي،  چنانا 9ا1

 :ها  حسابداا  زير دا دفاتر و  اعمال شود کننده، ثبت توسط بانک گشايشپرداخت 

 

 :تحويل اموال موضوع اعتبار اسنادي داخلي به متقاضي حسابداريثبت  ا5ا9ا1

 صندوق يا حساب متقاضي :بد 
 (7717/1/9: کد حساب)

دايافرت   به مبفغ ميان ××××

 مأخوذه

 (غيردولتي/دولتي)دايافت از مشتريان بابت اعتبااا  اسناد  داخفي  پيش: بس 
 (7962/2/9و  969: ها  کد حساب)

دايافرت   به مبفغ ميان ××××

 مأخوذه

 اعتباا اسناد  داخفي اياليوجه التزام دايافتني ر  :بد 
 (7692/1/9: کد حساب)

به ميزان وجه التزام تأخير  ××××

 تأديه دين متعفقه 

 وجه التزام دايافتي از محل ساير مطالبا  بانک: بس 

 (7667/2/9: کد حساب)

به ميزان وجه التزام تأخير  ××××

 تأديه دين متعفقه 



 5931هايمديريتکلمقررات،مجوزهايبانکيومبارزهباپولشوييسالبخشنامه

 

119 

 

 :ثبت دريافت وجه از متقاضي ا0ا9ا1

 

وجه دا اعتباا اسرناد  داخفري ديرداا  برر پايره عقرد        پرداختدا صوا  استنکاف متقاضي از ا 9ا9ا1

بنرد  تسرهيال  موضروع بنرد      باشرد، ضرمن طبقره    کننده موظ  مي بانک گشايشاستصناع نقد ، 

 هرا   صروا   تهيه مقط  ، دا«هاي مؤسسات اعتباري بندي دارايي دستورالعمل طبقه»طبق مفاد ( 1ر9ر6)

 :نمايد ثبت ها حساب دا زير شرح به و محاسبه اا متعفقه دين تأديه تأخير التزام وجه مالي

 

ها  حسابداا  زير  باشد، بايد ثبتدار و بر پايه عقد استصناع نقدي  مدتچه اعتباا اسناد  داخفي،  چنانا 4ا1

 :کننده اعمال شود دا دفاتر بانک گشايش

 

 :ثبت تحويل اموال موضوع اعتبار اسنادي داخلي به متقاضي در زمان ددور سند پذيرش پرداخت ا5ا4ا1

 

 غيردولتي ر اول/دولتي/ا  استصناع تسهيال  اعطايي تبصره :بد 
 (7966/1/9و  996، 966، 926:  ها  کد حساب)

 مبفغ تسهيال  اعطايي ××××

 (غيردولتي/دولتي)دايافت از مشتريان بابت اعتبااا  اسناد  داخفي  پيش :بد
 (7962/2/9و  969: ها  کد حساب)

دايافررت  برره مبفررغ پرريش ××××

 متقاضيمأخوذه از 

 ( غيردولتي/دولتي)اموال دا جريان ساخت استصناع : بس 

 (7226/1/9و  266: ها  کد حساب)

شرده   به مبفغ بهرا  تمرام   ××××

 اموال

 صندوق يا حساب متقاضي :بد 
 (7717/1/9: کد حساب)

برره مبفررغ تسررهيال   ××××

 اعطايي

 غيردولتي ر اول/دولتي/ا  استصناع تسهيال  اعطايي تبصره : بس 
 (7966/1/9و  996، 966، 926:  ها  کد حساب)

برره مبفررغ تسررهيال   ××××

 اعطايي

 دايافتني ر اعتباا اسناد  داخفي اياليوجه التزام  :بد 
 (7692/1/9: کد حساب)

به ميزان وجه التزام تأخير  ××××

 تأديه دين متعفقه 

 وجه التزام دايافتي از محل تسهيال  اعطايي: بس 

 (7697/2/9: کد حساب)

به ميزان وجه التزام تأخير  ××××

 تأديه دين متعفقه 
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 :ا ثبت انتقال به سرفصل تسهيالت استصناع در سررسيد پرداخت اعتبار اسنادي داخلي0ا4ا1

 

 :اعتبار اسنادي داخليثبت دريافت وجه از متقاضي در سررسيد پرداخت  ا9ا4ا1

 

داا برر پايره عقرد     دا صوا  استنکاف متقاضي از پرداخت وجه دا اعتباا اسرناد  داخفري مرد    ا 4ا4ا1

ثبت دريافت وجاه از  که  ضمن اينداا،  استصناع نقد  دا سراسيد پرداخت اعتباا اسناد  داخفي مد 

مشرمول  ( 2رر 2رر 6)گردد و تسهيال  موضوع بند  اعمال نمي اسنادي داخلياعتبار متقاضي در سررسيد 

کننده  شود، بانک گشايش مي «هاي مؤسسات اعتباري بندي دارايي دستورالعمل طبقه»بند  طبق مفاد  طبقه

 بره  و محاسربه  اا متعفقه دين تأديه تأخير التزام وجه مالي ها  صوا  تهيه مقط  باشد دا موظ  مي

 :نمايد ثبت ها سابح دا زير شرح

 

دولتري  )داا به ايال  بدهکااان بابت اعتبااا  اسناد  و بروا  مد  :بد 

 داا ر اعتباا اسناد  داخفي ر ايالي مد ( غيردولتي/
 (7622/1/9و 7692: ها  کد حساب)

 به مبفغ قابل دايافت ××××

 (غيردولتي/دولتي)دايافت از مشتريان بابت اعتبااا  اسناد  داخفي  پيش :بد
 (7962/2/9و  969: ها  کد حساب)

دايافرت   به مبفغ پيش ××××

 مأخوذه از متقاضي

 (غيردولتي/دولتي)اموال دا جريان ساخت استصناع : بس 
 (7226/1/9و  266: ها  کد حساب)

بررره مبفرررغ بهرررا   ××××

 شده اموال تمام

 غيردولتي ر اول/دولتي/ا  استصناع تسهيال  اعطايي تبصره :بد 
 (7966/1/9و  996، 966، 926:  ها  کد حساب)

 به مبفغ قابل دايافت ××××

( غيردولتي/دولتي )داا به ايال  بدهکااان بابت اعتبااا  اسناد  و بروا  مد : بس 

 داا ر اعتباا اسناد  داخفي ر ايالي مد 
 (7622/1/9 و7692: ها  کد حساب)

 به مبفغ قابل دايافت ××××

 صندوق يا حساب متقاضي :بد 
 (7717/1/9: کد حساب)

 شده به مبفغ دايافت ××××

 غيردولتي ر اول/دولتي/ا  استصناع تسهيال  اعطايي تبصره: بس 
 (7966/1/9و  996، 966، 926:  ها  کد حساب)

 شده به مبفغ دايافت ××××
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پرذيرش  زمران برا    باشد، بايرد هرم   ديداري و بر پايه عقد استصناع نسيهچه اعتباا اسناد  داخفي،  چنانا 1ا1

 :کننده، ثبت حسابداا  زير دا دفاتر و  اعمال شود توسط بانک گشايشپرداخت 

 

 :ثبت اعطاي تسهيالت به متقاضي ا5ا1ا1

 

ها  حسابداا  زير  باشد، بايد ثبت دار و بر پايه عقد استصناع نسيه مدتچه اعتباا اسناد  داخفي،  چنانا 1ا1

 :کننده اعمال شود دا دفاتر بانک گشايش

زماان باا دادور ساند پاذيرش       خدمات موضوع اعتبار اسنادي داخلي به متقاضي هم/ثبت تحويل اموال ا5ا1ا1

 :پرداخت

 وجه التزام دايافتني ر اعتباا اسناد  داخفي ايالي :بد 
 (7692/1/9: کد حساب)

به ميرزان وجره الترزام     ××××

 تأخير تأديه دين متعفقه 

 وجه التزام دايافتي از محل تسهيال  اعطايي: بس 

 (7697/2/9: کد حساب)

به ميرزان وجره الترزام     ××××

 تأخير تأديه دين متعفقه 

 غيردولتي ر اول/دولتي/ا  استصناع تسهيال  اعطايي تبصره :بد 
 (7966/1/9و  996، 966، 926:  ها  کد حساب)

به مبفغ فروش )مبفغ تسهيال  اعطايي  ××××

 (دايافت نقد  پس از کسر پيش

 (غيردولتي/دولتي)دايافت از مشتريان بابت اعتبااا  اسناد  داخفي  پيش :بد
 (7962/2/9و  969: ها  کد حساب)

دايافرت مرأخوذه از    به مبفرغ پريش   ××××

 متقاضي

 سود دايافتني تسهيال  :بد
 (7696/1/9: کد حساب)

به ميزان سود دواان بازپرداخرت دا   ××××

 استصناع نسيه

 ( غيردولتي/دولتي)اموال دا جريان ساخت استصناع : بس 

 (7226/1/9و  266: ها  کد حساب)

 شده اموال تمامبه مبفغ بها   ××××

 (غيردولتي/دولتي)ها  آينده تسهيال   سود سال : بس 
 (7997/2/9و  967: ها  کد حساب)

به ميزان سود دواان بازپرداخرت دا   ××××

 استصناع نسيه

دولتي )داا به ايال  بدهکااان بابت اعتبااا  اسناد  و بروا  مد  :بد 

 داا ر اعتباا اسناد  داخفي ر ايالي مد ( غيردولتي/
 (7622/1/9و 7692: ها  کد حساب)

 به مبفغ قابل دايافت ××××

 (غيردولتي/دولتي)دايافت از مشتريان بابت اعتبااا  اسناد  داخفي  پيش :بد
 (7962/2/9و  969: ها  کد حساب)

دايافررت  برره مبفررغ پرريش ××××

 مأخوذه از متقاضي

 ( غيردولتي/دولتي)اموال دا جريان ساخت استصناع : بس 

 (7226/1/9و  266: ها  کد حساب)

شرده   به مبفغ بهرا  تمرام   ××××

 اموال
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 :ثبت اعطاي تسهيالت استصناع به متقاضي در سررسيد پرداخت وجه به ذينفع ا0ا1ا1

 

دستواالعمل اعتباا اسناد  داخفري، دا اعتبراا اسرناد     ( 19)ماده ( 9)تبصره چه حسب مفاد  چنانتبصره ا  

داخفي دا قالب عقد استصناع نقد ، دا زمران ااائره اسرناد مطرابق، متقاضري داخواسرت دايافرت        

باشرد، بايرد ابتردا قررااداد      کننده نيز موافقت خود اا اعالم داشرته  تسهيال  نمايد و بانک گشايش

هرا   استصناع نقد  اقاله و سپس قرااداد مرابحه نسيه به ترتيب مقرا دا دستواالعمل مذکوا برين آن 

 :کننده موظ  است لذا دا صوا  بروز چنين موضوعي، بانک گشايش. گردد منعقد 

جرا  آن   شرت و بره  دستواالعمل اا دا خصوص قرااداد استصناع برگ اينبتش سوم ( 1ر2)ثبت ادي   (5

 بتش دوم اين دستواالعمل اا اعمال نمايد؛( 1ر2)ثبت ادي  

تساهيالت  »، سرفصل حسراب  (1ر9ر6)باشد، دا ثبت ادي   ديداري دا صواتي که اعتباا اسناد  داخفي( 0

اا  «2171/5/9و  111، 111، 141:  هااي  غيردولتاي باا کاد حسااب    /دولتاي /اي مرابحه اعطايي تبصره

:  هاي غيردولتي ا اول با کد حساب /دولتي/اي استصناع تسهيالت اعطايي تبصره»جايگزين سرفصل حساب 

ها  حسابداا  مربوط به بازپرداخت تسهيال  اا  نمايد و ساير ثبت «2171/5/9و  111، 111، 141

 بتش دوم اين دستواالعمل انجام دهد؛( 19)الي ( 17)ها   مطابق با ادي 

تساهيالت   »، سرفصل حساب (2ر2ر6)باشد، دا ثبت ادي   دار مدت اعتباا اسناد  داخفي دا صواتي که (9

اا  «2171/5/9و  111، 111، 141:  هااي  غيردولتاي باا کاد حسااب    /دولتاي /اي مرابحه اعطايي تبصره

:  هاي غيردولتي ا اول با کد حساب /دولتي/اي استصناع تسهيالت اعطايي تبصره»جايگزين سرفصل حساب 

 غيردولتي ر اول/دولتي/ا  استصناع تسهيال  اعطايي تبصره :بد 
 (7966/1/9و  996، 966، 926:  ها  کد حساب)

 به مبفغ تسهيال  اعطايي  ××××

 سود دايافتني تسهيال  :بد
 (7696/1/9: کد حساب)

به ميزان سود دواان بازپرداخت  ××××

 دا استصناع نسيه

داا به ايرال   اسناد  و بروا  مد بدهکااان بابت اعتبااا  : بس 

 داا ر اعتباا اسناد  داخفي ر ايالي مد ( غيردولتي/دولتي )
 (7622/1/9و 7692: ها  کد حساب)

 به مبفغ قابل دايافت ××××

 (غيردولتي/دولتي)ها  آينده تسهيال   سود سال  :بس 
 (7997/2/9و  967: ها  کد حساب)

ميرررزان سرررود دواان  بررره  ××××

 دا استصناع نسيه بازپرداخت
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ها  حسابداا  مربوط به بازپرداخت تسهيال  اا  نمايد و ساير ثبت «2171/5/9و  111، 111، 141

 بتش دوم اين دستواالعمل انجام دهد؛( 19)الي ( 17)ها   مطابق با ادي 

ها  حسرابداا  الزم دا خصروص اخرذ وثرايق و کاامزدهرا        وثايق اضافي، ثبت اخذدا صوا  لزوم  (4

 .بتش سوم اين دستواالعمل اعمال نمايد( 1)طابق با مفاد ادي  مترتب بر اازيابي آن اا م

 

شده، مانده تعهدا  متقاضري دا قبرال    تعيين تکفي  مبفغ اعتباا اسناد  داخفي گشايشبا توجه به ا 7ا1

کننده دا زمان دايافت وجه از متقاضي يا اعطا  تسهيال  به و  بره شررح ذيرل دا     بانک گشايش

 :گردد برگشت مي دفاتر بانک مواد اشااه

 

 :شده در زمان ارائه اسناد از سوي ذينفع کننده و تعيين هاي تأييد هاي حسابداري بانک ثبتا 7

بايرد دا بردو   ها  مزبوا  ااائه شود، بانک شده يا بانک تعيين بانک تأييدکننده به اسناددا صواتي که  ا5ا7

 :ايندنم ها  حسابداا  ذيل اا دا دفاتر خود اعمال  امر و قبل از هر گونه اقدام، ثبت

 :هاي انتظامي ا ثبت اسناد وادله در حساب5ا5ا7

 

 :هاي انتظامي هاي اسناد وادله در حساب ثبت تعداد برگا 0ا5ا7

 طرف تعهدا  مشتريان بابت اعتبااا  اسناد  داخفي ر ايالي :بد 
 (7719/2/9/9: کد حساب)

بررره مبفرررغ باقيمانرررده  ××××

 تعهدا  متقاضي

 تعهدا  مشتريان بابت اعتبااا  اسناد  داخفي ر ايالي :بس 

 (7719/1/9/9: کد حساب)

بررره مبفرررغ باقيمانرررده  ××××

 تعهدا  متقاضي

 ها  انتظامي ر اسناد واصفه اعتباا اسناد  داخفي ر ايالي حساب :بد 
 (7217/1/9/9: کد حساب)

به مبفغ اسرناد ااائره    ××××

 شده

 ها  انتظامي طرف حساب : بس 

 (7277/2/9/9: کد حساب)

به مبفغ اسرناد ااائره    ××××

 شده

 ها  انتظامي ر اسناد واصفه اعتباا اسناد  داخفي ر ايالي حساب :بد 
 (7217/1/9/9: کد حساب)

به ازا  هر برگ  ××××

 يک ايال

 ها  انتظامي طرف حساب: بس 

 (7277/2/9/9: کد حساب)

به ازا  هر برگ  ××××

 يک ايال
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کننده ااسال شرود يرا    کننده يا بانک تأييد شده به بانک گشايش چه اسناد توسط بانک تعيين چنان تبصره ا 

کننده، مشتص گردد اسناد مزبوا  پس از براسي اسناد ااائه شده از سو  ذينف  توسط بانک تأييد

صروص  مغاير بوده و به ذينف  عود  شود يا اسناد يادشده مواد قبول قراا گيرد و برا ذينفر  دا خ  

پرداخت وجه به و  دا اعتباا اسناد  داخفي ديداا  و يا صردوا سرند تعهرد پرداخرت دا اعتبراا      

کننده جهرت وصرول ااائره شرود،      داا تعيين تکفي  گردد يا توسط بانک تأييد اسناد  داخفي مد 

 .شود ها  حسابداا  فوق عيناً برگشت مي ثبت

 

ررسي اسناد يا پذيرش پرداخت، بر اساس مفاد تبصره ذيل مااده  ا ثبت حسابداري محاسبه و مطالبه کارمزد ب9ا5ا7

 :«هاي بانکي اعتبار اسنادي داخلي ا ريالي ضوابط ناظر بر تعرفه»( 7)

 

زمان با پذيرش پرداخت، تعهد بانرک   باشد، هم مطابقکه اسناد ااائه شده از سو  ذينف   دا صواتي ا0ا7

 :شود کننده انجام شده است، لذا برگشت تعهدا  بانک يادشده به شرح زير دا دفاتر ثبت مي تأييد

 

کننرده   داا باشد و اسناد مطابق از سو  ذينف  به بانک گشايش چه اعتباا اسناد  داخفي مد  چنانتبصره ا  

ااائه گردد، سند تعهد پرداخت توسط بانک مزبوا صادا گرديده و لذا تعهردا  بانرک تأييدکننرده    

 .شود وفق ثبت فوق دا سراسيد سند تعهد پرداخت برگشت داده مي

 ذينف  يا بدهکااان موقت به ايال/صندوق يا حساب متقاضي :بد 
 (1167/1/9: کد حساب)يا ( 7717/1/9: کد حساب)

 به مبفغ کاامزد متعفقه ××××

 حساب کاامزد دايافتي: بس 

 (7277/2/9: کد حساب)

 به مبفغ کاامزد متعفقه ××××

 ها تعهدا  بانک بابت تأييد اعتبااا  اسناد  داخفي ر ايالي ساير بانک :بد 
 (7112/2/9/9: کد حساب)

به مبفغي که تعهد آن  ××××

 ايفاء گرديده است

 ها تعهدا  بانک بابت تأييد اعتبااا  اسناد  داخفي ر ايالي ساير بانک طرف: بس 
 (7112/1/9/9: کد حساب)

به مبفغي که تعهد آن  ××××

 ايفاء گرديده است
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شده  باشد، بانک تعيين ديداريکه اسناد مطابق ااائه شده مربوط به اعتباا اسناد  داخفي  دا صواتيا 9ا7

کننده موظ  به پرذيرش پرداخرت و    و يا بانک تأييد( کننده دا صوا  اخذ مجوز قبفي بانک گشايش)

، دا تراايخ  (2رر 6)و ( 1ر6)ها  حسابداا  ادي   باشد، لذا عالوه بر ثبت پرداخت وجه به ذينف  مي

 :شود ها  مزبوا اعمال مي يادشده ثبت ذيل دا دفاتر بانک

 

پرداخت وجه به ذينف ، اسناد مربوط به آن اا جهت کننده پس از  بانک تأييدشده و يا  بانک تعيينا 5ا9ا7

شده و يرا بانرک    پس از دايافت وجه مزبوا، بانک تعيين. دااد ميابط ااسال  وصول وجه به بانک ذ 

 :نمايد ها ثبت مي کننده وصول مبفغ مذکوا اا به شرح ذيل دا حساب تأييد

 

باشرد، بانرک    دار مادت که اسناد مطابق ااائه شده مربروط بره اعتبراا اسرناد  داخفري       دا صواتيا 4ا7

کننده موظ  به پرذيرش   و يا بانک تأييد( کننده دا صوا  اخذ مجوز قبفي بانک گشايش)شده  تعيين

 لذا بانک ها  مزبروا بايرد   باشد، تعهد پرداخت وجه آن به ذينف  دا سراسيد پرداخت مي پرداخت و

دوا سرند تعهرد   ص)دا تاايخ پذيرش پرداخت ، (2ر6)و ( 1ر6)ها  حسابداا  ادي   عالوه بر ثبت

 :، اويداد مالي يادشده اا به شرح زير دا دفاتر خود ثبت نمايند(پرداخت

 ها بانک  حساب بين :بد 
 (7297/1/9: کد حساب)

شرده بره    پرداخرت  به مبفرغ   ××××

 ذينف 

 ها  بانکي فروخته شده حساب انواع چک/حساب ذينف : بس 
 (7917/2/9:  کد حساب)

شرده بره    پرداخرت  به مبفرغ   ××××

 ذينف 

 بانک تأييدکننده/کننده صندوق يا حساب بانک گشايش :بد 
 (7717/1/9: کد حساب)

 شده به مبفغ دايافت ××××

 ها بانک  حساب بين :بس 
 (7297/1/9: کد حساب)

 شده به مبفغ دايافت ××××

 ها بانک  حساب بين :بد 
 (7297/1/9: کد حساب)

به مبفغ وجره اسرناد کره بايرد دا      ××××

 سراسيد، پرداخت گردد

حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسرناد اعتبرااا  اسرناد  و برروا      : بس 

ر سند تعهد پرداخت اعتباا اسناد  داخفري ر     (غيردولتي/دولتي)داا  ايالي مد 

 ايالي
 (7622/2/9و  692: ها  کد حساب)

به مبفغ وجره اسرناد کره بايرد دا      ××××

 سراسيد، پرداخت گردد
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زمان با پرداخت وجه به ذينفر  و   هم کننده بانک تأييد شده و يا بانک تعييندا سراسيد پرداخت، ا 5ا4ا7

 :با و ، بايد ثبت حسابداا  زير دا دفاتر خود صادا نمايندتسويه حساب 

 

شرده و يرا    ابط، به شرح ذيل دا دفاتر بانک تعيين وصول وجه از بانک ذ دا سراسيد پرداخت، ا 0ا4ا7

 :شود کننده اعمال مي بانک تأييد

 

توسرط  کننده و يا بانک تعيين شده و پذيرش پرداخت  دا صوا  ااائه اسناد مطابق به بانک تأييد ا  تبصره

هرا  حسرابداا  الزم از    بايست به محض اطالع، ثبرت  کننده مي ها  يادشده، بانک گشايش بانک

تعيين شده و برگشت تعهدا  دا قبال ذينف  اا دا دفاتر /جمفه شناسايي بدهي به بانک تأييدکننده

 .خود اعمال نمايد

 

 :هاي حسابداري ادالح اعتبار اسنادي داخلي ا ثبت1

، حسرب داخواسرت   «دستواالعمل اعتباا اسرناد  داخفري ر ايرالي    »چه وفق مفاد فصل پنجم  چنان ا5ا1

به عنوان  ذينف ، اعتباا اسناد  داخفي اصالح گردد، موافقتکننده و  متقاضي، پذيرش بانک گشايش

ابرط موظفنرد دا دفراتر خرود      ها  ذ  بانکتغيير يابد،  مثال؛ سراسيد يا مبفغ اعتباا اسناد  داخفي

ها  حسابداا  تعديل وثايق، کاامزد  ها  حسابداا  مرتبط با آن اصالحيه، از جمفه ثبت تمامي ثبت

دا صوا  موافقت بانرک تأييدکننرده   . و تعهدا  اا به شرح منداج دا اين دستواالعمل اعمال نمايند

حساب بدهي بانک بابت پرذيرش اسرناد اعتبرااا  اسرناد  و برروا  ايرالي        :بد 

 ر سند تعهد پرداخت اعتباا اسناد  داخفي ر ايالي (غيردولتي/دولتي)داا  مد 
 (7622/2/9و  692: ها  کد حساب)

 شده به مبفغ پرداخت ××××

 ها  بانکي فروخته شده حساب انواع چک/حساب ذينف : بس 
 (7917/2/9:  کد حساب)

 شده به مبفغ پرداخت ××××

کننده بانک تأييد/کننده صندوق يا حساب بانک گشايش :بد 
 (7717/1/9: کد حساب)

 شده به مبفغ دايافت ××××

 ها بانک  حساب بين :بس 
 (7297/1/9: کد حساب)

 شده به مبفغ دايافت ××××
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ها  اصرالحي الزم اا دا دفراتر    باشد؛ ثبت ز موظ  ميبا اصالح اعتباا اسناد  داخفي، بانک مزبوا ني

 .خود اعمال نمايد

 

هاي حسابداري درخواست ابطال يا انقضاي مدت اعتبار اسنادي داخلي و عدم ارائه اسناد مطابق از  ا ثبت3

 :سوي ذينفع

عتباا اسرناد   که قبل از سراسيد اعتباا اسناد  داخفي، بنا به هر دليفي داخواست ابطال ا دا صواتي ا5ا3

داخفي مطرح و بر اساس ضوابط و مقراا ، با اين موضوع موافقت و اعتبراا اسرناد  داخفري مزبروا     

باشد و دا طي اين مد ، ذينف  اسناد مطابق اا   اعتباا اسناد  داخفي به اتمام اسيدهابطال گردد و يا 

ي، و  عدم موافقرت خرود اا دا   متقاضدا صوا  مغاير  دا اسناد و اعالم به ااائه ننموده باشد و يا 

هرا  حسرابداا  مربروط بره      باشند، ثبت ابط موظ  مي ها  ذ  ؛ بانکباشد اين اابطه اظهاا داشته 

همچنين بانرک  . اا دا دفاتر خود اعمال نمايند... دايافت، تعهدا ، وثايق، قراادادها و  برگشت پيش

هاي بانکي اعتبار اسنادي داخلي  ظر بر تعرفهضوابط نا»( 2)باشد؛ بر اساس ماده  کننده موظ  مي گشايش

داصد  97ضوابط مذکوا اا پس از کسر حداکثر ( 9)مبفغ سود استصناع نقد  موضوع ماده « ا ريالي

لذا ثبت حسابداا  زير دا دفراتر  . ها  عمفياتي بانک، به متقاضي عود  دهد به عنوان جبران هزينه

 :و  اعمال خواهد شد

 

کننده در مراحل بازپرداخت تسهيالت اعطايي در قالب عقد استصناع  گشايش  هاي حسابداري بانک ا ثبت52

 :نسيه

دا ودول تساهيالت  بازپرداخت گردد، نسيه دفعي اعطايي استصناع به صوا   تسهيال دا صواتي که  ا5ا52

 :شود ميها ثبت  سراسيد، به شرح ذيل دا حساب

 ها  آينده ر سود استصناع نقد  سالسود و کاامزد  :بد 
 (7927/2/9: ها  کد حساب)

 به مبفغ مانده حساب ××××

 حساب متقاضي/صندوق :بس 
 (7717/1/9: کد حساب)

 شده به متقاضي به مبفغ برگشت ××××

 حساب داآمدها  متفرقه :بس 

 (7227/2/9: کد حساب)

هرا    التفراو  بابرت جبرران هزينره     به مبفغ مابره  ××××

 کننده عمفياتي بانک گشايش
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دا شناسايي درآمد بازپرداخت گردد،  نسيه دفعياعطايي استصناع به صوا   تسهيال  دا صواتي که ا0ا52

 :شود ها ثبت مي ب ذيل دا حسا سراسيد تسهيال  به شرح

 

 ودول تساهيالت بازپرداخت گردد،  نسيه اقساطياعطايي استصناع به صوا   تسهيال دا صواتي که  ا9ا52

 :شود ها ثبت مي دا سراسيد هر قسط، به شرح ذيل دا حساب
 

 

 شناسايي درآمدبازپرداخت گردد،  نسيه اقساطياعطايي استصناع به صوا   تسهيال دا صواتي که  ا4ا52

 :شود ها ثبت مي ب دا سراسيد هر قسط به شرح ذيل دا حسا

 صندوق يا حساب متقاضي :بد 
 (7717/1/9: کد حساب)

برره مبفررغ تسررهيال  اعطررايي و سررود      ××××

 مبفغ وصولي/مربوط

 اول -غيردولتي/دولتي/ا  استصناع تبصرهتسهيال  اعطايي : بس 
 (7966/1/9و  996، 966، 926:  ها  کد حساب)

سرهم  /به مبفرغ اصرل تسرهيال  اعطرايي     ××××

 تسهيال  از مبفغ وصوليمربوط به اصل 

 سود دايافتني تسهيال  :بس 
 (7696/1/9: کد حساب)

سرهم  /به مبفرغ سرود تسرهيال  اعطرايي     ××××

 مربوط به سود تسهيال  از مبفغ وصولي

 ( غيردولتي/دولتي)ها  آينده تسهيال   سود سال :بد 
 (997/2/9و  967: ها  کد حساب)

 به ميزان سود دواان بازپرداخت ××××

 سود دايافتي تسهيال  : بس 
 (7667/2/9: کد حساب)

 به ميزان سود دواان بازپرداخت ××××

 صندوق يا حساب متقاضي :بد 
 (7717/1/9: کد حساب)

 به ميزان مبفغ هر قسط ××××

 غيردولتي ر اول/دولتي/ا  استصناع تسهيال  اعطايي تبصره: بس 
 (7966/1/9و  996، 966، 926:  ها  حسابکد )

 به ميزان اصل هر قسط ××××

 سود دايافتني تسهيال  :بس 
 (7696/1/9: کد حساب)

 به ميزان سود هر قسط ××××

 ( غيردولتي/دولتي)ها  آينده تسهيال   سود سال  :بد 
 (997/2/9و  967: ها  کد حساب)

 سود مربوط به قسطبه ميزان  ××××

 سود دايافتي تسهيال : بس 
 (7667/2/9: کد حساب)

 به ميزان سود مربوط به قسط ××××
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چه تسهيال  اعطايي استصناع نسيه دفعي و اقساطي دا سراسيد مقرا بازپرداخت نگردد، دا  چنان ا1ا52

 :شود ها ثبت مي سراسيد تسهيال  يا هر قسط، داآمد مربوط شناسايي و به شرح ذيل دا حساب

هاي آينده تسهيالت استصناع نسيه در مقطع تهيه  سود سال  تعديل حساب هاي حسابداري ا ثبت55

 :هاي مالي دورت

از سرود آن   يباشد که بتشر    ا قرااداد استصناع اول به گونه( تسويه) سراسيد زمانکه  داصواتي ا5ا55

بايد کننده  ها  مالي آتي باشد، بانک گشايش/ديگر مربوط به دواه يمربوط به يک دواه مالي و بتش

حسب ضوابط ابالغي از سو  بانک مرکز ، بابت تعديل سود، ثبت حسابداا  زير اا دا مقط  تهيه 

 :دا دفاتر خود اعمال نمايد يمال  ها صوا 

 

بود، دو حالت بره شررح ذيرل محتمرل      خواهدقسط که دا دواه آينده /دا زمان سراسيد تسهيال  ا0ا55

 :باشد مي

 هاي حساابداري  عالوه بر ثبتشود، ( وصول)که تسهيال  دا سراسيد تسويه  داصواتي: ا حالت اول5ا0ا55

اين بترش، ثبرت    (9ا52)و ( 5ا52)هاي رديف  نسيه دفعي و اقساطي به ترتيب به شرح ثبت ودول تسهيالت

 :شود حسابداا  زير نيز انجام مي

ها  آينده تسهيال   سود سال  :بد 

 ( غيردولتي/دولتي)
 (997/2/9و  967: ها  کد حساب)

ميزان سود دواان بازپرداخت دا استصناع نسريه دفعري يرا    به  ××××

 سود مربوط به قسط دا استصناع نسيه اقساطي

 سود دايافتي تسهيال  :بس 
 (7667/2/9: کد حساب)

به ميزان سود دواان بازپرداخت دا استصناع نسريه دفعري يرا     ××××

 سود مربوط به قسط دا استصناع نسيه اقساطي

ها  آينده تسهيال   سود سال  :بد 

 ( غيردولتي/دولتي)
 (997/2/9و  967: ها  کد حساب)

 به ميزان سود متعفقه ××××

 سود دايافتي تسهيال  :بس 
 (7667/2/9: کد حساب)

 به ميزان سود متعفقه ××××
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درفاً ثبت حسابداري ذيل  نشود،( وصول)که تسهيال  دا سراسيد تسويه  داصواتي: ا حالت دوم0ا0ا55

 :شود اعمال مي

 

 :التزام تأخير تأديه دين هاي حسابداري شناسايي وجه ا ثبت50

 

باشد دا مقط   کننده موظ  مي دا مواد تسهيالتي که دا سراسيد وصول نشده است، بانک گشايش ا5ا50

ها ثبت  التزام تأخير تأديه دين متعفقه اا محاسبه و به شرح زير دا حساب ها  مالي وجه تهيه صوا 

 :نمايد

 

کننده موظ  است دا صوا  عدم تحقق معيااها  شناسايي داآمد وفرق ضروابط    بانک گشايش ا5ا5ا50

التزام متعفقه اا بره اوش   ابالغي از سو  بانک مرکز ، شناسايي داآمد تسهيال  اعم از سود و وجه

ها  آينده تسهيال   سود سال  :بد 

 ( غيردولتي/دولتي)
 (997/2/9و  967: ها  کد حساب)

 به ميزان سود متعفقه دواه مالي ××××

 سود دايافتي تسهيال  :بس 
 (7667/2/9: کد حساب)

 به ميزان سود متعفقه دواه مالي ××××

ها  آينده تسهيال   سود سال :بد 

 ( غيردولتي/دولتي)
 (997/2/9و  967: ها  کد حساب)

 به ميزان سود متعفقه دواه مالي ××××

 سود دايافتي تسهيال : بس 
 (7667/2/9: کد حساب)

 به ميزان سود متعفقه دواه مالي ××××

 وجه التزام دايافتني ر اعتباا اسناد  داخفي ايالي :بد 

 (7692/1/9: کد حساب)

 به ميزان وجه التزام تأخير تأديه دين متعفقه  ××××

 وجه التزام دايافتي از محل تسهيال  اعطايي :بس 
 (7697/2/9: کد حساب)

 به ميزان وجه التزام تأخير تأديه دين متعفقه  ××××
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هرا  آينرده    ها  حسابداا  زيرر اا بررا  تعرديل حسراب سرود سرال       تعهد  متوق  نموده و ثبت

 :متعفقه شناسايي نشده دا دفاتر خود اعمال نمايد دين التزام تأديه هتسهيال  و وج

 

 :هاي آينده تسهيالت ا ثبت حسابداري تعديل حساب سود سال5ا5ا5ا50

 

 :نشده شناسايي متعلقه دين تأديه التزام ا ثبت حسابداري تعديل وجه0ا5ا5ا50

 

 :تسهيالت پس از سررسيد و قبل از انتقال به طبقات غيرجاريهاي حسابداري ودول  ا ثبت59

استصناع نسيه دفعي، پس از سراسيد و قبل از انتقال تسرهيال    اعطايي تسهيال دا صواتي که  ا5ا59

 :شود وصول گردد، ثبت حسابداا  زير انجام ميمذکوا به طبقا  غيرجاا  

 ( غيردولتي/دولتي)ها  آينده تسهيال   سود سال :بد 
 (997/2/9و  967: ها  کد حساب)

  شناسرايي   به ميزان سودها  سراسيد شده ××××

 نشده

 (غيردولتي/دولتي)سود معوق تسهيال   : بس 
 (7997/2/9و  677: ها  کد حساب)

  شناسرايي   به ميزان سودها  سراسيد شده ××××

 نشده

 وجه التزام دايافتني ر اعتباا اسناد  داخفي ايالي :بد 
 (7692/1/9: کد حساب)

به ميزان وجه التزام تأخير تأديره ديرن متعفقره     ××××

 شناسايي نشده

 (غيردولتي/دولتي)التزام معوق تسهيال    وجه  :بس 
 (7669/2/9، 7666، 7666و  7662: ها  کد حساب)

به ميزان وجه التزام تأخير تأديره ديرن متعفقره     ××××

 شناسايي نشده

 صندوق يا حساب متقاضي :بد 
 (7717/1/9: کد حساب)

الترزام ترأخير    به مبفغ اصل، سرود و وجره   ××××

 مبفغ وصولي/تأديه دين تسهيال  اعطايي

 اول-غيردولتي/دولتي/ا  استصناع تسهيال  اعطايي تبصره: بس 
 (7966/1/9و  996، 966، 926:  ها  کد حساب)

سرهم  /به مبفغ اصرل تسرهيال  اعطرايي    ××××

 مربوط به اصل تسهيال  از مبفغ وصولي

 سود دايافتني تسهيال  :بس 
 (7696/1/9: کد حساب)

سرهم  /به مبفغ سرود تسرهيال  اعطرايي    ××××

 مربوط به سود تسهيال  از مبفغ وصولي

 وجه التزام دايافتني ر اعتباا اسناد  داخفي ايالي :بس 
 (7692/1/9: کد حساب)

به ميزان وجه الترزام ترأخير تأديره ديرن      ××××

 شناسايي شده

 التزام دايافتي از محل تسهيال  اعطاييوجه  :بس 
 (7697/2/9: کد حساب)

التزام ترأخير   التفاو  کل وجه به ميزان مابه ××××

تأديه دين متعفقه و وجه التزام تأخير تأديه 

 دين شناسايي شده
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دا صواتي که تسهيال  اعطايي استصرناع نسريه اقسراطي، پرس از سراسريد و قبرل از انتقرال         ا0ا59

 :شود وصول گردد، ثبت حسابداا  زير انجام ميتسهيال  مذکوا به طبقا  غيرجاا  

 

 :حسابداري ودول تسهيالت قبل از سررسيد  ا ثبت54

 :شود دا صوا  بازپرداخت تسهيال  قبل از سراسيد، ثبت حسابداا  زير انجام مي ا5ا54

 

 

 صندوق يا حساب متقاضي :بد 
 (7717/1/9: کد حساب)

الترزام   به مبفغ اصل، سود و وجه ××××

تررأخير تأديرره ديررن قسررط يررا 

 اقساط وصولي

 اول-غيردولتي/دولتي/ا  استصناع تسهيال  اعطايي تبصره: بس 
 (7966/1/9و  996، 966، 926:  ها  کد حساب)

به مبفغ اصل قسرط يرا اقسراط     ××××

 وصولي

 سود دايافتني تسهيال  :بس 
 (7696/1/9: کد حساب)

به مبفغ سود قسرط يرا اقسراط     ××××

 وصولي

 دايافتني ر اعتباا اسناد  داخفي اياليوجه التزام  :بس 
 (7692/1/9: کد حساب)

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه  ××××

 دين شناسايي شده

 وجه التزام دايافتي از محل تسهيال  اعطايي :بس 
 (7697/2/9: کد حساب)

التفرراو  کررل  برره ميررزان مابرره ××××

الترزام ترأخير تأديره ديرن      وجه

تأخير تأديه متعفقه و وجه التزام 

 دين شناسايي شده

 صندوق يا حساب متقاضي :بد 
 (7717/1/9: کد حساب)

 به ميزان مبفغ وصولي ××××

 (غيردولتي/دولتي)تسهيال  ها  آينده  سود سال :بد
 (7997/2/9و  967: ها  کد حساب)

برره ميررزان سررود تسررهيال     ××××

 وصولي

غيردولتي /دولتي/ا  استصناع تسهيال  اعطايي تبصره: بس 

 ر اول
 (7966/1/9و  996، 966، 926:  ها  کد حساب)

برره ميررزان اصررل تسررهيال     ××××

 وصولي

 سود دايافتني تسهيال : بس 
 (7696/1/9: حسابکد )

برره ميررزان سررود تسررهيال     ××××

 وصولي

 سود دايافتي تسهيال   :بس 
 (7667/2/9: کد حساب)

 به ميزان سود دايافتي ××××
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 :حسابداري زمان تسويه قرارداد استصناع نقدي يا نسيه  هاي ا ثبت51

ها  انتظرامي برگشرت    حساب پس از تسويه کامل قرااداد استصناع، قرااداد مزبوا به شرح ذيل از ا5ا51

 :شود مي

 

ها  انتظامي مربوط بره وثرايق مرأخوذه بره شررح ذيرل از        مأخوذه، حسابپس از استرداد وثايق  ا0ا51

 :شود ها برگشت مي حساب

 

ها  اشياء قيمتي به ازا  هر برگ و يا قطعه، يک ايال به شرح  ها  اوااق بهاداا و قطعه تعداد برگ ا9ا51

 :شود ها برگشت مي ذيل از حساب

 

 

 

 

 ها  انتظامي طرف حساب :بد 

 (7277/2/9/9: کد حساب)

به مبفرغ يرک    ××××

 ايال

 ها  انتظامي ر قراادادها  استصناع اول اعتباا اسناد  داخفي ر ايالي حساب: بس 
 (7217/1/9/9: کد حساب)

به مبفرغ يرک    ××××

 ايال

 ها  انتظامي طرف حساب :بس 

 (7277/2/9/9: کد حساب)

اازش کااشناسري  /به مبفغ ترهين امروال  ××××

مبفغ تعهد شده اوااق بهراداا  /اشياء قيمتي

 قيمت مواد محاسبه سهام/مأخوذه 

 انتظامي ر وثايق اعتباا اسناد  داخفي ر اياليها   حساب: بد 
 (7217/1/9/9: کد حساب)

اازش کااشناسري  /به مبفغ ترهين امروال  ××××

مبفغ تعهد شده اوااق بهراداا  /اشياء قيمتي

 قيمت مواد محاسبه سهام/مأخوذه

 ها  انتظامي طرف حساب :بد 

 (7277/2/9/9: کد حساب)

به ازا  هر برگ و يا قطعه يرک   ××××

 ايال

 ها  اوااق بهاداا و اشياء قيمتي ها  انتظامي ر برگ حساب : بس 
 (7217/1/9/9: کد حساب)

به ازا  هر برگ و يا قطعه يرک   ××××

 ايال
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دار در قالب عقد خريد  عمليات حسابداري تنزيل سند تعهد پرداخت اعتبار اسنادي داخلي مدت: بخش چهام

 دين

 

داا بر اساس مفراد فصرل هفرتم     عمفيا  حسابداا  تنزيل سند تعهد پرداخت اعتباا اسناد  داخفي مد 

مصروب شرواا  پرول و    )و نيز دا چااچوب مقراا  خريد دين « ا رياليدستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي  »

 :باشد ، به شرح ذيل مي(اعتباا

 

 :هاي حسابداري وثايق مأخوذه ا ثبت5

چه وثايق مزبوا از نوع امروال   قبل از تنزيل اعتباا اسناد  داخفي، دا صوا  اخذ وثيقه از ذينف ، چنان ا5ا5

منقول و يا غيرمنقول باشد، به مبفغ ترهين، اگر از نوع اشياء قيمتي باشد، به اازش کااشناسي اشياء 

چه از نوع سرهام   ده و چنانکه از نوع اوااق بهاداا تضميني باشد، به مبفغ تعهد ش مزبوا و دا صواتي

 :شود ها ثبت مي باشد، به مبفغ قيمت مواد محاسبه، به شرح ذيل دا حساب

 

ها  اشياء قيمتي به ازا  هر برگ و يا قطعه، يک ايال به شررح   ها  اوااق بهاداا و قطعه تعداد برگ ا0ا5

 :شود ها ثبت مي ذيل دا حساب

 

 

 ها  انتظامي ر وثايق تنزيل اعتباا اسناد  داخفي ر ايالي حساب: بد 
 (7217/1/9/9: کد حساب)

اازش کااشناسي اشرياء  /به مبفغ ترهين اموال ××××

مبفررغ تعهررد شررده اوااق بهرراداا    /قيمترري

 قيمت مواد محاسبه سهام/مأخوذه

 ها  انتظامي طرف حساب :بس 

 (7277/2/9/9: کد حساب)

اازش کااشناسي اشرياء  /به مبفغ ترهين اموال ××××

مبفررغ تعهررد شررده اوااق بهرراداا    /قيمترري

 قيمت مواد محاسبه سهام/مأخوذه

 قيمتي ها  اوااق بهاداا و اشياء ها  انتظامي ر برگ حساب :بد 
 (7217/1/9/9: کد حساب)

 به ازا  هر برگ و يا قطعه يک ايال ××××

 ها  انتظامي حسابطرف : بس 

 (7277/2/9/9: کد حساب)

 به ازا  هر برگ و يا قطعه يک ايال ××××
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 :هاي حسابداري زمان انعقاد قرارداد خريد دين ا ثبت0

پس از انعقاد قرااداد خريد دين، قرااداد مذکوا دا حساب انتظامي قراادادها به مبفغ يرک ايرال بره     ا5ا0

 :گردد شرح ذيل ثبت مي

 

 :شودها ثبت  مبفغ دايافتي بابت ابطال تمبر مالياتي بايد به شرح ذيل دا حسابا 0ا0

 

 :هاي حسابداري خريد سند تعهد پرداخت ا ثبت9

کننده به داين بابت خريد سند تعهد پرداخت اعتباا اسناد  داخفي،  مبفغ پرداختي توسط بانک تنزيل ا5ا9

 :شود ها ثبت مي به شرح ذيل دا حساب

 

 

 ايالي-اعتباا اسناد  داخفي قراادادها  خريد دين ها  انتظامي ر حساب :بد 
 (7217/1/9/9: کد حساب)

به مبفرغ يرک    ××××

 ايال

 ها  انتظامي طرف حساب : بس 

 (7277/2/9/9: کد حساب)

به مبفرغ يرک    ××××

 ايال

 صندوق يا حساب متقاضي :بد 
 (7717/1/9: کد حساب)

 به مبفغ تمبر ××××

 حساب تمبر مالياتي: بس 

 (7797/1/9:  کد حساب)

 به مبفغ تمبر ××××

 غيردولتي/ دولتي/ خريد دين/تسهيال  اعطايي :بد 
 (7966/1/9و  966: کد حساب)

به مبفغ پرداختي بابت خريد سند تعهرد   ××××

 پرداخت

 سود دايافتني تسهيال  :بد

 (7696/1/9: کد حساب)

التفاو  مبفغ اسرمي سرند    به ميزان مابه ××××

 تعهد پرداخت و مبفغ پرداختي به داين

 صندوق يا حساب داين: بس 
 (7717/1/9: کد حساب)

 به مبفغ پرداختي به داين ××××

 (غيردولتي/دولتي)ها  آينده تسهيال   سود سال: بس 
 (7997/2/9و  967 :ها  کد حساب)

التفاو  مبفغ اسرمي سرند    به ميزان مابه ××××

 تعهد پرداخت و مبفغ پرداختي به داين
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ها  سند تعهد پرداخت اعتباا اسناد  داخفي خريداا  شده، به ازا  هر برگ، يک ايال  تعداد برگ ا0ا9

 :شود ها ثبت مي به شرح ذيل دا حساب

 

 

 :هاي حسابداري در سررسيد سند تعهد پرداخت ا ثبت 4

داخفي، دا سراسيد بره شررح زيرر دا    وجه سند تعهد پرداخت خريداا  شده اعتباا اسناد  وصول  ا5ا4

 :گردد ها ثبت مي حساب

 

هرا ثبرت    وجه اسناد، شناسايي داآمد تسهيال  نيز به شرح ذيل دا حسراب  وصولزمان با ثبت  هم ا0ا4

 :گردد مي

 

 

 

 پرداخت خريداا  شده سند تعهدها  انتظامي ر  حساب :بد 
 (7217/1/9/9: کد حساب)

 به ازا  هر برگ يک ايال ××××

 ها  انتظامي طرف حساب : بس 

 (7277/2/9/9: کد حساب)

 به ازا  هر برگ يک ايال ××××

 صندوق يا حساب مديون :بد 
 (7717/1/9: کد حساب)

 به مبفغ اسمي سند تعهد پرداخت ××××

 غيردولتي/ دولتي/ خريد دين/تسهيال  اعطايي: بس 
 (7966/1/9و  966: کد حساب)

به مبفغ پرداختي بابت خريرد سرند تعهرد     ××××

 پرداخت

 سود دايافتني تسهيال : بس 
 (7696/1/9: کد حساب)

التفراو  مبفرغ اسرمي سرند      به ميزان مابه ××××

 تعهد پرداخت و مبفغ پرداختي به داين

 (غيردولتي/دولتي)ها  آينده تسهيال   سود سال  :بد 
 (7997/2/9و  967: ها  کد حساب)

 به ميزان سود دواه مربوطه ××××

  سود دايافتي تسهيال  :بس 

 (7667/2/9: کد حساب))

 به ميزان سود دواه مربوطه ××××
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ها  انتظامي مربوط به سند تعهد پرداخت خريداا  شده  زمان با ثبت وصول وجه اسناد، حساب هم ا9ا4

 : شود ها برگشت مي به شرح ذيل از حساب

 

گردد، ثبت موضوع اين بند صررفاً دا صروا  وصرول وجره اسرناد برگشرت داده        مؤکداً يادآوا ميتبصره ا  

 .ماند صوا  دا دفاتر باقي مي شود، دا غير اين مي

 

 :التزام تأخير تأديه دين هاي حسابداري شناسايي وجه ا ثبت1

کره حسراب    عالوه بر اين، که وجه سند تعهد پرداخت دا سراسيد از مديون وصول نگردد صواتيدا  ا5ا1

بنادي   دساتورالعمل طبقاه  » مشرمول تسهيال  اعطايي خريد دين همانند ساير تسرهيال  اعطرايي   

هرا    باشد دا مقط  تهيه صروا   بانک تنزيل کننده موظ  مي گردد، مي «هاي مؤسسات اعتباري دارايي

 :ها ثبت نمايد التزام تأخير تأديه دين متعفقه اا محاسبه و به شرح زير دا حساب مالي وجه

 

کننده موظ  است دا صوا  عدم تحقق معيااهرا  شناسرايي داآمرد وفرق ضروابط       بانک تنزيل ا5ا5ا1

التزام تأخير تأديه دين متعفقه اا به اوش تعهد  متوق   ابالغي از سو  بانک مرکز ، شناسايي وجه

 التزام تأديره  ها  آينده تسهيال  و وجه حسابداا  زير اا برا  تعديل حساب سود سال نموده و ثبت

 :متعفقه شناسايي نشده دا دفاتر خود اعمال نمايد دين

 

 

 ها  انتظامي طرف حساب :بد 

 (7277/2/9/9: کد حساب)

 به ازا  هر برگ يک ايال ××××

 سند تعهد پرداخت خريداا  شدهها  انتظامي ر  حساب :بس 
 (7217/1/9/9: کد حساب)

 به ازا  هر برگ يک ايال ××××

 وجه التزام دايافتني ر اعتباا اسناد  داخفي ايالي :بد 

 (7692/1/9: کد حساب)

به ميزان وجه الترزام ترأخير تأديره ديرن      ××××

 متعفقه 

 وجه التزام دايافتي از محل تسهيال  اعطايي :بس 
 (7697/2/9 :کد حساب)

به ميزان وجه الترزام ترأخير تأديره ديرن      ××××

 متعفقه 
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 :هاي آينده تسهيالت ا ثبت حسابداري تعديل حساب سود سال5ا5ا5ا1

 

 

 :نشده شناسايي متعلقه دين تأديه التزام ا ثبت حسابداري تعديل وجه0ا5ا5ا1

 

 

 :تسهيالت خريد دين پس از سررسيد و قبل از انتقال به طبقات غيرجاريهاي حسابداري ودول  ا ثبت1

خريد دين، پس از سراسيد و قبل از انتقال تسرهيال  مرذکوا بره     اعطايي تسهيال دا صواتي که  ا5ا1

 :شود وصول گردد، ثبت حسابداا  زير انجام ميطبقا  غيرجاا  

 

 

 ( غيردولتي/دولتي)ها  آينده تسهيال   سود سال :بد 
 (997/2/9و  967: ها  کد حساب)

  شناسرايي   به ميزان سودها  سراسيد شده ××××

 نشده

 (غيردولتي/دولتي)سود معوق تسهيال   : بس 
 (7997/2/9و  677: ها  کد حساب)

  شناسرايي   به ميزان سودها  سراسيد شده ××××

 نشده

 وجه التزام دايافتني ر اعتباا اسناد  داخفي ايالي :بد 
 (7692/1/9: کد حساب)

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه دين متعفقره   ××××

 شناسايي نشده

 (غيردولتي/دولتي)التزام معوق تسهيال    وجه  :بس 
 (7669/2/9، 7666، 7666و  7662: ها  کد حساب)

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه دين متعفقره   ××××

 شناسايي نشده

 صندوق يا حساب متقاضي :بد 
 (7717/1/9: کد حساب)

التزام تأخير تأديره ديرن    به مبفغ اصل، سود و وجه ××××

 مبفغ وصولي/تسهيال  اعطايي

 غيردولتي/ دولتي/ خريد دين/تسهيال  اعطايي: بس 
 (7966/1/9و  966: کد حساب)

سهم مربروط بره   /به مبفغ اصل تسهيال  اعطايي ××××

 اصل تسهيال  از مبفغ وصولي

 سود دايافتني تسهيال  :بس 
 (7696/1/9: حسابکد )

سهم مربروط بره   /به مبفغ سود تسهيال  اعطايي ××××

 سود تسهيال  از مبفغ وصولي

 وجه التزام دايافتني ر اعتباا اسناد  داخفي ايالي :بس 

 (7692/1/9: کد حساب)

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه ديرن شناسرايي    ××××

 شده

 اعطاييوجه التزام دايافتي از محل تسهيال   :بس 
 (7697/2/9: کد حساب)

التزام ترأخير تأديره    التفاو  کل وجه به ميزان مابه ××××

دين متعفقره و وجره الترزام ترأخير تأديره ديرن       

 شناسايي شده
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 :هاي مالي هاي آينده تسهيالت در مقطع تهيه دورت سود سال  هاي حسابداري تعديل حساب ا ثبت 7

از سود آن مربوط به يک  يباشد که بتش   ا قرااداد به گونه( تسويه) سراسيد زمانکه  داصواتي  اا5ا7

کننده بايد حسب ضوابط  ها  مالي آتي باشد، بانک گشايش/ديگر مربوط به دواه يدواه مالي و بتش

  هرا  ابالغي از سو  بانک مرکز ، بابت تعديل سود، ثبت حسابداا  زير اا دا مقط  تهيه صروا  

 :ال نمايددا دفاتر خود اعم يمال

 

 :دا زمان سراسيد تسهيال  که دا دواه آينده خواهد بود، دو حالت محتمل است ا0ا7

 حسرابداا    شود، عالوه برر ثبرت  ( وصول)که تسهيال  دا سراسيد تسويه  داصواتي: ا حالت اول5ا0ا7

اين بتش، ثبت حسابداا  زيرر نيرز انجرام    ( 1ر2)ادي    خريد دين به شرح ثبت وصول تسهيال 

 :شود مي

 درفاً ثبت حساابداري ذيال  نشود، ( وصول)که تسهيال  دا سراسيد تسويه  دا صواتي :ا حالت دوم5ا0ا7

 :شود اعمال مي

 

 

 

 (غيردولتي/دولتي)ها  آينده تسهيال   سود سال  :بد 
 (7997/2/9و  967: ها  کد حساب)

 به ميزان سود متعفقه ××××

  سود دايافتي تسهيال  :بس 

 (7667/2/9: کد حساب))

 به ميزان سود متعفقه ××××

 (غيردولتي/دولتي)ها  آينده تسهيال   سال سود :بد 
 (7997/2/9و  967: ها  کد حساب)

 به ميزان سود متعفقه دواه مالي ××××

  سود دايافتي تسهيال  :بس 

 (7667/2/9: کد حساب))

 به ميزان سود متعفقه دواه مالي ××××

 (غيردولتي/دولتي)ها  آينده تسهيال   سود سال  :بد 
 (7997/2/9و  967: ها  کد حساب)

 به ميزان سود متعفقه دواه مالي ××××

  سود دايافتي تسهيال  :بس 

 (7667/2/9: کد حساب))

 به ميزان سود متعفقه دواه مالي ××××
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 :حسابداري بازخريد سند تعهد پرداختهاي  ا ثبت 1

و ( 2)تعهد پرداخت توسط داين يا تنزيل آن نزد بانک مرکز ، موضوع مواد  سنددا صوا  بازخريد  ا5ا1

سود حاصل از نگهداا  سرند تعهرد پرداخرت و همچنرين      دستواالعمل اجرايي عقد خريد دين،( 9)

 :شود ها ثبت مي بازخريد اسناد مزبوا به شرح زير دا حساب

 

 ا ثبت حسابداري سود حادل از نگهداري سند تعهد پرداخت5ا5ا1

 

 ا ثبت حسابداري بازخريد سند تعهد پرداخت0ا5ا1

 

 

 هاي انتظامي ا ثبت حسابداري برگشت حساب9ا5ا1

 (غيردولتي/دولتي)ها  آينده تسهيال   سود سال  :بد 
 (7997/2/9و  967: ها  کد حساب)

به ميزان سود مکتسبه از زمران خريرد    ××××

سند تعهد پرداخت يرا آخررين مقطر     

 شناسايي سود 

  سود دايافتي تسهيال  :بس 

 (7667/2/9: حسابکد )

به ميزان سود مکتسبه از زمران خريرد    ××××

سند تعهد پرداخت يرا آخررين مقطر     

 شناسايي سود 

 جاا  نزد بانک مرکز /صندوق يا حساب ذينف  :بد 
 (7727/1/9يا  7717/1/9: ها  کدحساب)

به مبفغ فرروش نقرد  سرند تعهرد      ××××

 پرداخت

 (غيردولتي/دولتي)ها  آينده تسهيال   سود سال  :بد
 (7997/2/9و  967: ها  کد حساب)

به ميزان مانده حساب پس از اعمال  ××××

 ثبت ادي  قبل

 غيردولتي/ دولتي/ خريد دين/تسهيال  اعطايي: بس 
 (7966/1/9و  966: کد حساب)

به مبفغ پرداختي بابرت خريرد  سرند     ××××

 پرداختتعهد 

 سود دايافتني تسهيال : بس 
 (7696/1/9: کد حساب)

 به ميزان مانده حساب ××××

 ها  انتظامي طرف حساب :بد 

 (7277/2/9/9: کد حساب)

به ازا  هرر بررگ يرک     ××××

 ايال

 سند تعهد پرداخت خريداا  شدهها  انتظامي ر  حساب :بس 
 (7217/1/9/9: کد حساب)

به اپزا  هر بررگ يرک    ××××

 ايال
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 .نيز بايد اعمال گردد( 17)ها  حسابداا  موضوع ادي   ها  حسابداا  فوق، ثبت عالوه بر ثبتتبصره ا 

 

 :کننده کننده يا بانک تأييد هاي حسابداري تنزيل اعتبار اسنادي داخلي توسط بانک گشايش ا ثبت3

کننده، نزد همران بانرک    کننده يا بانک تأييد چه سند تعهد پرداخت صاداه توسط بانک گشايش چنان ا5ا3

باشد، تمامي اويدادها  مالي مرتبط برا فرآينرد تنزيرل اعتبراا      تنزيل گردد، بانک يادشده موظ  مي

دا خصروص سرند تعهرد    ( 2)و ( 1رر 2)، (9)، (2)هرا  ادير     اسناد  داخفي مربوط مشمل بر ثبت

اا دا ااتباط برا شناسرايي داآمرد وفرق مفراد ايرن       ( 6)و ( 9ر2)، (2ر2)ها   ادي   رداخت و ثبتپ

تسرهيال   جرايي کره بتشري از     دا پايران دواه مرالي، از آن  . دستواالعمل دا دفاتر خود ثبت نمايد

باشد که سند تعهد پرداخت آن توسط  داا  مي بابت اعتباا اسناد  داخفي مد  اعطايي خريد دين،

هرا  مرالي دا    هرا  همرراه صروا     مان بانک صادا شده است، لذا بايد مبفغ مزبوا دا يادداشرت ه

دار  حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسانادي و باروات رياالي مادت    ” ها  خصوص حساب

و  734: هااي  کاد حسااب  )ا سند تعهد پرداخات اعتباار اسانادي داخلاي ا رياالي       ( غيردولتي/دولتي)

 “(2177/5/9و  117: کاد حسااب  )“غيردولتاي / دولتي/ خريد دين/تسهيالت اعطايي”و  “(2714/0/9

 .شود  افشاء

 

 :هاي حسابداري زمان تسويه قرارداد خريد دين ا ثبت52

ها  انتظامي برگشرت   پس از تسويه کامل قرااداد خريد دين، قرااداد مزبوا به شرح ذيل از حساب ا5ا52

 :شود مي

 

ها  انتظامي مربوط بره وثرايق مرأخوذه بره شررح ذيرل از        پس از استرداد وثايق مأخوذه، حساب ا0ا52

 :شود ها برگشت مي حساب

 ها  انتظامي طرف حساب :بد 

 (7277/2/9/9: کد حساب)

 به مبفغ يک ايال ××××

 اعتباا اسناد  داخفي ر ايالي قراادادها  خريد دين ها  انتظامي ر حساب: بس 
 (7217/1/9/9: کد حساب)

 به مبفغ يک ايال ××××
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ها  اشياء قيمتي به ازا  هر برگ و يا قطعه، يک ايال به شرح  ها  اوااق بهاداا و قطعه تعداد برگ ا9ا52

 :شود ها برگشت مي ذيل از حساب

 

 12/9/1999جفسه مواخ  نيچهاام و ستيبدا  «اعتبار اسنادي داخلي ا ريالي يدستورالعمل حسابدار»

کميسيون مقراا  و نظاا  مؤسسا  اعتباا  بانک مرکز  جمهوا  اسالمي ايران به تصويب اسيد و دا 

االجرا  اند، الزم به بعد گشايش شده 19/11/1992خصوص اعتبااا  اسناد  داخفي ر ايالي که از تاايخ 

 29/9/1992بوده و از تاايخ مزبوا جايگزين دستواالعمل قبفي، موضوع مصوبه نهمين جفسه مواخ 

 .گردد کميسيون مقراا  و نظاا  مؤسسا  اعتباا  بانک مرکز  جمهوا  اسالمي ايران مي

  

 ها  انتظامي طرف حساب: بد 

 (7277/2/9/9: کد حساب)

اازش کااشناسري  /به مبفغ تررهين امروال   ××××

مبفغ تعهد شده اوااق بهراداا  /اشياء قيمتي

 سهامقيمت مواد محاسبه /مأخوذه

 ايالي-ها  انتظامي ر وثايق تنزيل اعتباا اسناد  داخفي حساب :بس 
 (7217/1/9/9: کد حساب)

اازش کااشناسري  /به مبفغ تررهين امروال   ××××

مبفغ تعهد شده اوااق بهراداا  /اشياء قيمتي

 قيمت مواد محاسبه سهام/مأخوذه

 ها  انتظامي طرف حساب :بد 

 (7277/2/9/9: کد حساب)

 به ازا  هر برگ و يا قطعه يک ايال ××××

 اشياء قيمتي ها  اوااق بهاداا و ها  انتظامي ر برگ حساب: بس 
 (7217/1/9/9: کد حساب)

 به ازا  هر برگ و يا قطعه يک ايال ××××
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با مشااکت   ها دا خصوص لحاظ نمودن شرکت ;22/17/1999مواخ  929196/99بتشنامه شمااه 

 نف  واحد  ک ذيبه عنوان  يخااج -يرانيا

 با سالم؛

هزاا و دويست و بيست و هفتمرين   اساند شواا  محترم پول و اعتباا دا يک احتراماً، به استحضاا مي

گرذاا    ها  کفي اقتصاد مقاومتي مبني بر تشويق سررمايه  دا ااستا  سياست 1999/  17/  12جفسه مواخ 

گذااان خرااجي   ايهها  مشترک با سرم گذاا  محوا و با هدف حمايت از سرمايه خااجي با اويکرد صاداا 

يکي از مؤثرترين ااهکااها  خروج از تنگنا  اعتباا  و اکود دا شررايط کنروني   دا داخل کشوا به عنوان 

 : مقرا نمود کشوا،

گذاري طرف خارجي  دردد سرمايه 12خارجي و با حداقل  -  هايي که با مشارکت ايراني کليه شرکت»

نفع واحد مستقل قلمداد شوند، مشروط  به عنوان يک ذي سال گردد، براي حداکثر سه در کشور ايجاد مي

 .دردد کمتر نگردد 12گذاري طرف خارجي ظرف مدت مذکور از  که نسبت سرمايه بر اين

نفع واحد مساتقل، مشامول مفااد     خارجي به عنوان يک ذي -  بديهي است شرکت تأسيس شده ايراني

 «.گردد نامه تسهيالت و تعهدات کالن مي مقررات و آيين

 

با عنايت به مراتب فوق، خواهشمند است دستوا فرمايند مراتب به قيد تسري  به تمامي واحدها  آن 

همچنرين مقتضري   . غيربانکي ابال  و بر حسن اجرا  آن نظاا  دقيق به عمل آيرد  اعتباا مؤسسه /   بانک

مديريت کال نظاارت بار    به ابط،  ا  از بتشنامه ابالغي به واحدها  ذ  است ترتيبي اتتاذ شود تا نسته

 .بانک مرکز  ااسال گرددها و مؤسسات اعتباري  بانک

 

  
 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 آبادي حميدرضا غني نژاد عبدالمهدي ارجمند

20-9051 9151 
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نامه عمفيا   دستواالعمل نحوه صدوا اجازه ابال  ;97/17/1999مواخ  922996/99بتشنامه شمااه 

  ااز  مؤسسا  اعتباا 

 باسالم؛

نامه نحوه تأسيس و  آيين»( 66)تبصره ذيل ماده  به استناد اساند به استحضاا مياحتراماً، بدين وسيفه 

هيأ  محتررم وزيرران و برا هردف      1999/ 17/ 22مصوب جفسه مواخ  «ادااه مؤسسا  اعتباا  غيردولتي

نمودن و متناسب و هماهنگ ساختن ضوابط و مقراا  ناظر بر نحوه و شرايط صردوا مجروز انجرام     اوزآمد

ها اعم از دولتي و غيردولتي و مؤسسا  اعتباا  غيربانکي با اقتضرائا  و شررايط    عمفيا  ااز  برا  بانک

ومين جفسه مرواخ  بيست و ددا  «نامه عمليات ارزي مؤسسات اعتباري دستورالعمل نحوه ددور اجازه»جديد، 

مطرح کميسيون مقراا  و نظاا  مؤسسا  اعتباا  بانک مرکز  جمهوا  اسالمي ايران  1999/        72/        29

  .گردد ا  از آن به پيوست ايفاد مي و مواد تصويب قراا گرفت که مزيد استحضاا نسته

ظر بر نحوه اخذ مجوزها  عمفيرا   ضوابط نادا پايان ضمن اعالم اين که از تاايخ ابال  اين بتشنامه، 

( تصروير پيوسرت  ) 1927/   17/   12مرواخ   1796/   ها  غيردولتي موضوع بتشنامه شرمااه مرب   ااز  بانک

و برر  ابرط ابرال     خواهشمند است دستوا فرمايند، مراتب به قيد تسري  به واحردها  ذ  شود،  منسوخ مي

   .گرددحسن اجرا  آن نظاا  

 

 

 

 

  

 مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشوييمديريت کل مقررات، 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 آبادي حميدرضا غني نژاد عبدالمهدي ارجمند

20-9051 9151 
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 «نامه عمليات ارزي مؤسسات اعتباري دستورالعمل نحوه ددور اجازه»

 :مقدمه

نامه نحوه  آيين» (66)ذيل ماده و تبصره « نکي کشواقانون پولي و با»( 11)ماده ( ب)بند به استناد 

نامه عمفيا  ااز  مؤسسرا    ، دستواالعمل نحوه صدوا اجازه«تأسيس و ادااه مؤسسا  اعتباا  غيردولتي

 :شود شود، به شرح زير تدوين مي ناميده مي« دستورالعمل»اعتباا  که از اين پس به اختصاا 

 :مل استگستره شمول تعااي  ذيل منحصراً محدود به اين دستواالع -5 ماده

 .ايران بانک مرکز  جمهوا  اسالمي :مرکزي بانک -5-5

بانک يا مؤسسه اعتباا  غيربانکي که به موجب قانون يا با مجوز بانک مرکز  : مؤسسه اعتباري -5-0

 .باشد تأسيس شده و تحت نظاا  بانک مرکز  مي

ابالغي توسرط    ها  ااز ها و بتشنامه ها، دستواالعمل نامه مجموعه مقراا ، آيين: ضوابط ارزي -5-9

 .حوزه ااز  بانک مرکز 

موافقت کتبي بانک مرکز  برا انجرام عمفيرا  ااز  توسرط مؤسسره      : نامه عمليات ارزي اجازه -5-4

 .اعتباا  مطابق با مفاد اين دستوالعمل

بانک يا مؤسسه اعتباا  غيربانکي که دا خااج از ايران تأسيس شرده   :مؤسسه اعتباري خارجي -5-1

 .انکي کشوا متبوع خويش به عمفيا  بانکي اشتغال داادوتحت نظاا  مرج  نظاا  ب

 .مقام مسئول ناظر بر مؤسسا  اعتباا  دا کشوا متبوع مؤسسه اعتباا  خااجي :مرجع نظارتي -5-1

 ادااه مجوزها  بانکي بانک مرکز ؛ :اداره مجوزهاي بانکي -5-7

 ؛مرکز بانک   کميسيون مقراا  و نظاا  مؤسسا  اعتباا :کميسيون مقررات و نظارت -5-1

ها  اطالعاتي معرفي شده توسط بانک مرکرز  نظيرر    ها و پايگاه مجموعه سامانه :سامانه ارزي -5-3

 .و سنا( ITRS)پواتال ااز ، سيستم ثبت معامال  ااز 

نامره   اجازهاخذ صرفاً پس از توسط مؤسسه اعتباا  انجام عمفيا  ااز  موضوع اين دستواالعمل  -0 ماده

و همچنرين مصروبا    از جمفره ضروابط ااز    ابرط   مقراا  ذ قوانين و اعايت با عمفيا  ااز  و 

 .باشد پذير مي امکان بتشنامه ها  بانک مرکز  شواا  پول و اعتباا و دستواا  و
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مرحفه و طبرق مفراد ايرن دسرتواالعمل صرادا       سهنامه عمفيا  ااز  مؤسسه اعتباا  طي  اجازه -9 ماده

 . شود مي

به شررح ذيرل   و سوم دوم ، ريک از مراحل اولمؤسسه اعتباا  مجاز به انجام عمفيا  ااز  دا ه -4 ماده

 : باشد مي

 : مرحفه اول -4-5

 خريد، فروش، نقل و انتقال ااز؛ -4-5-5

 ؛ها  وااده و صاداه ااز  داخل کشوا عمفيا  مربوط به حواله -4-5-0

 : دوم مرحفه -4-0

گرذاا    انرداز، سررمايه   الحسنه جراا  و پرس   ها  قرض افتتاح حساب -4-0-5

 داا؛ مد 

 اعطا  انواع تسهيال ؛ -4-0-0

 صدوا گواهي سپرده عام و خاص؛  -4-0-9

 ؛يو صاداات يعمفيا  مربوط به اعتباا اسناد  واادات  -4-0-4

 ؛وااداتي و صادااتي عمفيا  مربوط به بروا  اسناد  -4-0-1

 ها؛ نامه صدوا انواع ضمانت -4-0-1

 گذاا  دا انواع اوااق بهاداا؛ سرمايه -4-0-7

ايجاد و برقراا  اوابط کااگزاا  با مؤسسا  اعتباا  خااجي پرس   -4-0-1

 ها  الزم دا خصوص وضعيت اعتباا  مؤسسا  مذکوا؛ براسياز انجام 

 ؛ها  وااده و صاداه ااز  خااج کشوا عمفيا  مربوط به حواله -4-0-3

 مربوط به وجوه ادااه شده؛خدما   -4-0-52

 (. دستواپرداخت مستمر)انجام سفااشا  مستمر مشتريان  -4-0-55

 :ومسمرحفه  -4-9

 انعقاد قراادادها  ايفاينانس و فاينانس؛ -4-9-5

 بانکي ااز ؛ بينعضويت دا بازااها   -4-9-0

 انتشاا و فروش اوااق بهاداا نظير اوااق مشااکت و صکوک؛ -4-9-9
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 .بيني نشده است ساير عمفيا  ااز  که دا مراحل اول و دوم پيش -4-9-4

تاايخ اسمي شروع به فعاليت اعالمي به بانرک  تواند حداقل شش ماه پس از  ميمؤسسه اعتباا   -1 ماده

امضرا  مرديرعامل   نامه عمفيا  ااز  مرحفه اول که به  ، داخواست خود مبني بر اخذ اجازهمرکز 

ادااه  کره فهرسرت آن توسرط   اسيده اا به همراه برنامه عمفياتي و ساير مدااک و مستندا  الزم 

بره ادااه   ،باشرد  مري  ممهوا به مهر مؤسسه اعتباا   ها تمامي آن شود و اعالم ميمجوزها  بانکي 

 . ااايه نمايد مذکوا

 : مؤسسه اعتباا  موظ  است، حداقل موااد زير اا دا برنامه عمفياتي خود داج نمايد -1 ماده

 ااهبردها و اهداف انجام عمفيا  ااز ؛ -1-5

طري سره سرال     مناب  ااز  تجهيز و تتصيص ها دا خصوص نحوه ها و برنامه سياست -1-0

 ؛ آتي

 مرتبط با عمفيا  ااز ؛ بازاايابي ها  سياست -1-9

 داآمد، هزينه و سودآوا  عمفيا  ااز  طي سه سال آتي؛برآواد  -1-4

 ها  مديريت ايسک ااز ؛ سياست -1-1

 سازوکااها  الزم و ضروا  برا  انجام عمفيا  ااز  نظير اتصال به سيستم سوييفت؛ -1-1

 ها و ااهبردها  بانکداا  الکترونيک دا زمينه عمفيا  ااز ؛ سياست -1-7

ني مسئول انجرام عمفيرا  ااز ، شررح    ساختاا سازماني باذکر عناوين واحدها  سازما -1-1

هرا،   ها  انجام کاا، نحوه ااتباط، تبادل و گردش اطالعا  مرابين آن  ها، اوش وظاي  آن

 کيفيرت  مرديريتي و همچنرين تعرداد و    متتف  ها  اده ها  مسئوليت و اختيااا  حدود

 کااکنان واحدها  مزبوا؛

 ابط؛ ذ  داخفي نظام کنترل ها و اقداما  دا خصوص ايجاد سياست -1-3

 .افزاا افزاا و نرم ا  اعم از ستت تجهيزا  اايانه -1-52

نسبت به استعالم؛ از ادااه مبراازه برا   ادااه مجوزها  بانکي پررس از دايافت تمامي مدااک الزم  -7 ماده

 ،پولشرويي  بره  مربوط موااددا مؤسسه اعتباا  و اعايت  تطبيق دا خصوص وجود واحدپولشويي 

انطباق عمفکررد   ااتباط بادا ابط  و از ادااا  نظااتي ذ  موااد مرتبطساير و  تروايسم مالي تأمين
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، اقدام تأييد برنامه عمفياتيو نيز  مؤسسه اعتباا  با الزاما  قانوني و ضوابط ابالغي بانک مرکز 

 .کند مي

ابرط، مراترب اا    ادااه مجوزها  بانکي پس از اخذ نظرا  ادااا  مباازه با پولشويي و نظااتي ذ  -1 ماده

 .دااد اتتاذ تصميم به کميسيون مقراا  و نظاا  ااسال ميجهت 

نامره   تأييديه معاون نظاا  بانک مرکز  مبني بر صردوا اجرازه  پس از اخذ  ادااه مجوزها  بانکي -3 ماده

نامره مرذکوا کره بره امضرا  مرديرکل مقرراا ،         اجازهعمفيا  ااز  مرحفه اول، نسبت به صدوا 

ير ادااه مجوزها  بانکي اسيده است، اقدام و اونوشتي مجوزها  بانکي و مباازه با پولشويي و مد

 .کند از آن اا برا  اعضا  هيأ  عامل بانک مرکز  ااسال مي

نامره عمفيرا  ااز  مرحفره اول،     تواند حداقل يک سال پس از صردوا اجرازه   ميمؤسسه اعتباا   -52 ماده

اسيده اا امضا  مدير عامل نامه عمفيا  ااز  مرحفه دوم که به  داخواست خود مبني بر اخذ اجازه

 مواد نياز که فهرسرت آن توسرط  به همراه برنامه عمفياتي به اوز شده و ساير مدااک و مستندا  

بره   ،باشرد   مري ممهوا به مهر مؤسسه اعتباا   ها تمامي آن شود و اعالم ميادااه مجوزها  بانکي 

 . ادااه مذکوا ااايه نمايد

اه مبراازه برا   ادا؛ از استعالمنسبت به ت تمامي مدااک الزم ادااه مجوزها  بانکي پررس از داياف -55 ماده

نظرااتي  اعايت موااد مرتبط با پولشويي و تأمين مالي تروايسم و از ادااا  دا خصوص پولشويي 

 ابط به جهت انطباق عمفکرد مؤسسه اعتباا  با الزاما  قانوني و ضوابط ابالغي بانک مرکرز   ذ 

تأييد برنامه عمفيراتي  و اعتباا  دا زمينه انجام عمفيا  ااز  مناسب بودن عمفکرد مؤسسه و نيز 

 .کند اقدام مياوز شده   به

ابرط، مراترب اا    نظااتي ذ و  ادااه مجوزها  بانکي پس از اخذ نظرا  ادااا  مباازه با پولشويي -50 ماده

 .دااد جهت اتتاذ تصميم به معاون نظاا  بانک مرکز  ااسال مي

نامره   تأييديه معاون نظاا  بانک مرکز  مبني بر صدوا اجرازه پس از اخذ  ادااه مجوزها  بانکي -59 ماده

مرذکوا کره بره امضرا  مرديرکل مقرراا ،       نامره   ، نسبت به صدوا اجازهدوم عمفيا  ااز  مرحفه

اقدام و اونوشتي  مجوزها  بانکي و مباازه با پولشويي و مدير ادااه مجوزها  بانکي اسيده است،

 .کند   عامل بانک مرکز  ااسال مياز آن اا برا  اعضا  هيأ
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، دومنامره عمفيرا  ااز  مرحفره     پس از صدوا اجرازه  شش ماهتواند حداقل  ميمؤسسه اعتباا   -54 ماده

اسيده اا امضا  مديرعامل وم که به سنامه عمفيا  ااز  مرحفه  داخواست خود مبني بر اخذ اجازه

 مواد نياز که فهرسرت آن توسرط    اوز شده و ساير مدااک و مستندا به همراه برنامه عمفياتي به

بره   ،باشرد   مري ممهوا به مهر مؤسسه اعتباا   ها تمامي آن شود و اعالم ميادااه مجوزها  بانکي 

 . ادااه مذکوا ااايه نمايد

اه مبراازه برا   ادا؛ از استعالمنسبت به ادااه مجوزها  بانکي پررس از دايافت تمامي مدااک الزم  -51 ماده

نظرااتي  اعايت موااد مرتبط با پولشويي و تأمين مالي تروايسم و از ادااا  دا خصوص پولشويي 

 ابط به جهت انطباق عمفکرد مؤسسه اعتباا  با الزاما  قانوني و ضوابط ابالغي بانک مرکرز   ذ 

تأييد برنامه عمفيراتي  و مناسب بودن عمفکرد مؤسسه اعتباا  دا زمينه انجام عمفيا  ااز  و نيز 

 .کند دام مياقاوز شده  به

ابرط، مراترب اا    نظااتي ذ و  ادااه مجوزها  بانکي پس از اخذ نظرا  ادااا  مباازه با پولشويي -51 ماده

 .دااد جهت اتتاذ تصميم به معاون نظاا  بانک مرکز  ااسال مي

نامره   تأييديه معاون نظاا  بانک مرکز  مبني بر صدوا اجرازه پس از اخذ  ادااه مجوزها  بانکي -57 ماده

مرذکوا کره بره امضرا  مرديرکل مقرراا ،       نامه  ، نسبت به صدوا اجازهسوم فهعمفيا  ااز  مرح

اقدام و اونوشتي  مجوزها  بانکي و مباازه با پولشويي و مدير ادااه مجوزها  بانکي اسيده است،

 .کند از آن اا برا  اعضا  هيأ  عامل بانک مرکز  ااسال مي

مربروط   يمنوط به تأييد ادااا  نظاات 12و  17، 9مقرا دا مواد   ها ط خاص، حداقل زمانيدا شرا -51 ماده

، قابرل   ط الزم و موافقت معاون نظاا  بانک مرکرز يمؤسسه اعتباا  از شرا  بر برخواداا يمبن

 .کاهش است

مؤسسه اعتباا  موظ  است، اطالعا  مربوط به عمفيا  ااز  خرود اا حسرب مرواد دا سرامانه      -53 ماده

 .ااز  داج نمايد

تباا  که قبل از تاايخ ابال  اين دستواالعمل، مجوز عمفيا  ااز  مرحفه سوم اا مطابق مؤسسه اع -02 ماده

مجراز بره     اسرت،   بانک مرکز  اخذ نموده 12/17/1927مواخ  1796/مفاد بتشنامه شمااه مب

ايرن دسرتواالعمل   ( 2)ماده و سوم منداج دا دوم  ،انجام تمامي عمفيا  ااز  موضوع مراحل اول

 .باشد نامه عمفيا  ااز  مجدد مواد نياز نمي ازهبوده و اخذ اج
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مؤسسه اعتباا  که قبل از تاايخ ابال  اين دستواالعمل، مجوز عمفيا  ااز  مرحفه اول و يا دوم اا  -05 ماده

دا  -حسرب مرواد  -دايافت نموده، صرفاً مجاز به انجام عمفيا  ااز  مرحفه اول و يا مرحفره دوم  

 . باشد بانک مرکز  مي 12/17/1927مواخ  1796/چااچوب مفاد بتشنامه شمااه مب

قرانون  ( 22)ها  انتظامي موضروع مراده    تتف  از مفاد اين دستواالعمل، منجر به اعمال مجازا  -00 ماده

 .شود مي 1991پولي و بانکي کشوا مصوب تيرماه 

مرواخ  1796/مرب شرمااه  بتشرنامه   ازجمفه آن با مغاير مقراا  دستواالعمل، اين ابال  ازتاايخ -09 ماده

 .شود بانک مرکز  منسوخ اعالم مي 12/17/1927

 

کميسريون مقرراا  و نظراا      29/2/1999جفسه مرواخ   بيست و دومينماده دا 29اين دستواالعمل دا 

 .باشد االجراء مي از تاايخ ابال  الزم ومؤسسا  اعتباا  به تصويب اسيد 
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ابال  دستواالعمل اجرايي افتتاح حساب  ;1999 22/11/1999 مواخ 966296/99بتشنامه شمااه 

 (11/6/1996 مواخ 127999/96شده طي بتشنامه شمااه  اصالح)سپرده ايالي برا  اشتاص خااجي 

 با سالم؛

اساند بانک مرکز  جمهوا  اسالمي ايران طي ساليان اخير و به ويژه پس از  احتراماً، به استحضاا مي

وم به برجام هموااه بر آن بوده تا تمامي تمهيدا  و شرايط مقتضي المففي موس نامه بين نهايي شدن موافقت

ها  بالقوه دا دواه پسابرجام دا چااچوب مناف  مفي و حصول اهداف  برداا  حداکثر  از فرصت برا  بهره

گرذااان و گردشرگران    از جمفه، تالش نموده بررا  تسرهيل حضروا سررمايه    . اقتصاد  کشوا فراهم شود

بر همين اساس، تدوين ضوابطي با اويکررد  . از حي  خدما  پولي و بانکي ايجاد گرددخااجي، تسهيالتي 

تسهيل شرايط و اف  برخي موان  افتتاح حساب سپرده ايالي برا  اشتاص خااجي دا دسرتوا کراا قرراا    

گرفت که پس از اخذ و تأمين نظرا  و مالحظا  مراج  متتف  دا اين خصروص، بررا  سرير تشرريفا      

هرزاا و دويسرت و بيسرت و     نهايتاً مراترب دا يرک  . ويب آن به شواا  پول و اعتباا تقديم شدقانوني تص

 .      آن شواا مطرح و به شرح پيوست مواد تصويب قراا گرفت 1999/  17/  12هفتمين جفسه مواخ 

دسرتواالعمل پيوسرت، شررايط بررا       آميز موفقيتدا خاتمه ضمن اميدواا  به اين که پس از اجرا  

ا  نزديرک فرراهم شرود،     گرذااان خرااجي دا آينرده    هيل بيشتر ااايه خدما  پولي و بانکي به سرمايهتس

مؤسسره اعتبراا    /   فرمايند مراتب به قيد تسري  به تمرامي واحردها  آن بانرک    دستوا است خواهشمند

تتاذ شود تا همچنين مقتضي است ترتيبي ا. غيربانکي ابال  و بر حسن اجرا  آن نظاا  دقيق به عمل آيد

ها و مؤسسات اعتباري بانک  مديريت کل نظارت بر بانکابط، بره   ا  از بتشنامه ابالغي به واحدها  ذ  نسته

.ااسال گردد مرکزي

 

  

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 آبادي حميدرضا غني نژاد عبدالمهدي ارجمند

20-9051 9151 
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 «دستورالعمل اجرايي افتتاح حساب سپرده ريالي براي اشخاص خارجي» 

 

از ماده ( 2)شواا  پول و اعتباا بنا بر پيشنهاد بانک مرکز  جمهوا  اسالمي ايران و به استناد بند 

ساپرده رياالي باراي    دستورالعمل اجرايي افتتاح حساب »، 1991قانون پولي و بانکي کشوا مصوب تير ماه ( 12)

 :شود اا به شرح زير تصويب نمود ناميده مي« دستواالعمل»که از اين پس به اختصاا  «اشخاص خارجي

 

 :اوند دا اين دستواالعمل عبااا  ذيل دا معاني مشروح بکاا مي -5ماده 

 بانک مرکز  جمهوا  اسالمي ايران؛ :بانک مرکزي -5-5

بانک يا مؤسسه اعتباا  غيربانکي که به موجب قانون و يا با مجروز بانرک مرکرز      :مؤسسه اعتباري -5-0

 تأسيس شده و تحت نظاا  آن بانک قراا دااد؛

انداز ايالي  پس الحسنه حساب سپرده قرض جاا  ايالي، الحسنه قرض حساب سپرده :حساب سپرده -5-9

 داا ايالي؛ گذاا  مد  و حساب سپرده سرمايه

اجرازه اقامرت دائرم    اشتاص حقيقي خااجي کره دااا    -مشتمل بر ال  :مقيم خارجييقي حقاشخاص  -5-4

دفترچره پناهنردگي صراداه    اشتاص حقيقي خااجي که دااا  يکي از مدااک؛  -ب. هستند( پروانه اقامت)

صاداه ( آمايش)داا  کاا  خروجي مد يا  کاا  هويت صاداه توسط وزاا  کشوايا  توسط نيرو  انتظامي

 .باشند مي وزاا  کشوا توسط

اشتاص حقوقي خااجي هستند که شعبه يا نمايندگي يا نظير آن، ثبرت   :اشخاص حقوقي خارجي مقيم -5-1

 .شده دا ايران دااند

 اعتباا تاايخ با اواديداشتاص حقيقي خااجي دااا   -ال  مشتمل بر: خارجي غيرمقيمحقيقي اشخاص  -5-1

معتبر  گذانامه اشتاص حقيقي خااجي دااا  -؛ بدا گذانامه شده جدا و خااجه اموا وزاا  توسط صاداه

مهر واود به کشوا که مرد  اعتبراا آن از زمران واود بره      دااا  و ايران با اواديد لغو کشواها با تابعيت 

نيررو    توسرط شرده   تمديد اواديد دااا اشتاص حقيقي خااجي  -پ. کشوا تا کنون منقضي نشده باشد

 .دا گذانامه شده داج و انتظامي

اشتاص حقوقي خااجي هستند که دا ايران شعبه يا نمايندگي ثبرت   :اشخاص حقوقي خارجي غيرمقيم -5-7

 .شده ندااند
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صاداه توسرط پفريس مهراجر  و    ( پروانه اقامت)اجازه اقامت دائم  (:پروانه اقامت)اجازه اقامت دائم  -5-1

هرايي کره توسرط نيررو       ، با مشتصرا  و ويژگري  (اجان)گذانامه نيرو  انتظامي جمهوا  اسالمي ايران 

 .گردد انتظامي جمهوا  اسالمي ايران اعالم و توسط بانک مرکز  ابال  مي

اجازه اقامرت دائرم   که دااا  اشتاص حقيقي خااجي مقيم افتتاح حساب سپرده برا  آن دسته از  -0ماده 

 .باشد هستند، مجاز مي (پروانه اقامت)

که دااا  اجازه اشتغال صاداه توسرط وزاا   خااجي حقيقي برا  اشتاص سپرده افتتاح حساب  -9ماده 

 .تعاون، کاا و افاه اجتماعي هستند، مجاز است

 .باشد مجاز مي ،اشتاص حقوقي خااجي مقيم برا حساب سپرده افتتاح  -4ماده 

که دااا  يکي از مدااک؛  مقيم اشتاص حقيقي خااجيرا  آن دسته از بتواند  مؤسسه اعتباا  مي -1ماده 

کاا  خروجي يا  کاا  هويت صاداه توسط وزاا  کشوايا  دفترچه پناهندگي صاداه توسط نيرو  انتظامي

جراا  بردون    الحسرنه  قررض حسراب سرپرده   باشرند،   مري  صاداه توسط وزاا  کشوا( آمايش)داا  مد 

 .داا افتتاح نمايد گذاا  مد  يهده سرماانداز و حساب سپر الحسنه پس قرض چک، حساب سپرده دسته

، منروط بره حضروا متقاضري دا     اشتاص حقيقي خااجي غيرمقيمرا  بتواند  مؤسسه اعتباا  مي -1ماده 

ده انرداز و حسراب سرپر    الحسرنه پرس   قررض حسراب سرپرده    ،گذانامره معتبرر  مؤسسه اعتباا  و ااائه 

 .داا افتتاح نمايد گذاا  مد  سرمايه

سال تمام شمسري ممنروع    12افتتاح حساب سپرده برا  اشتاص حقيقي خااجي غيرمقيم کمتر از  -7ماده 

سرال تمرام شمسري، افتتراح حسراب سرپرده        12دامواد اشتاص حقيقري خرااجي مقريم کمترر از     . است

 . باشد ها مجاز مي داا توسط پدا و يا جد پدا  آن گذاا  مد  انداز و حساب سپرده سرمايه الحسنه پس قرض

را  بر داا  گرذاا  مرد    ده سررمايه انداز و حسراب سرپر   الحسنه پس قرضحساب سپرده افتتاح  -1ماده 

 . مجاز است اشتاص حقوقي خااجي غيرمقيم

، ااايه مدااکي مشعر برر تشرکيل، ثبرت و اساسرنامه     اشتاص حقوقي خااجي غيرمقيمداخصوص  -تبصره

متبوع شتص حقوقي يا نزديکترين نمايندگي ايران به نمايندگي ايران دا کشوا  شتص مذکوا که به تأييد

مستفزم حضوا مديران صاحب  ها  مذکوا حسابافتتاح  .کشوا متبوع آن شتص اسيده باشد، الزامي است

  .باشد ها دا مؤسسه اعتباا  مي امضا  مجاز آن
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 النه دامواد اشتاص حقيقي و حقوقي خرااجي غيررمقيم افتتراح حسراب، ترا مبفرغ گرردش سرا         -3ماده 

 .هزاا ميفيون ايال با دايافت اطالعا  هويتي و اعايت قوانين و مقراا  با پولشويي بالمان  است يک

متناسباً توسط بانک  يفروشخرده  هامتير شاخص قييک باا براساس تغيسال  9مبفغ مزبوا هر  -تبصره

 .ابدي ير مييتغ  مرکز

همسر و فرزندان شتص حقيقي خااجي   صرفاً به پدا، مادا،گذاا  بفندمد   سرمايه انتقال سپرده -52ماده 

 .باشد پذير مي امکان

مؤسسه اعتباا  مکف  است دا زمان انتقال سپرده، الزاما  منداج دا اين دستواالعمل اا نسبت به  -تبصره

 .گيرنده نيز اعمال و اعايت نمايد انتقال

 .باشد به تأييد وزاا  اموا خااجه مي ها منوط خانه افتتاح حساب سپرده برا  سفاا  -55ماده 

هرا   مؤسسه اعتباا  مکف  است دا خصوص آن دسته از اشتاص حقيقي خااجي کره اقامرت آن   -50 ماده

حسراب  باشد، صرفاً دا همان حوزه، نسربت بره افتتراح     محدود به حوزه جغرافيايي خاصي مانند استان مي

 .اقدام نمايدسپرده 

داا اشتاص خااجي دا سراسيد مربوطه تمديد خواهد شد مگرر   گذاا  مد  سرمايهها   سپرده -59ماده 

  .کننده داخواست ديگر  داشته باشد افتتاح که آن

اخذ گواهي معتبر خريد ااز صاداه توسط دا افتتاح حساب سپرده برا  اشتاص خااجي غيرمقيم،  -54ماده 

ها  مجاز قابرل    صرافييا سند صاداه مشابه توسط  پواتال ااز  و سامانهقابل اديابي دا مؤسسه اعتباا  

 .اديابي دا سامانه سنا از متقاضي الزامي است

 .شويي الزامي است سپرده برا  اشتاص خااجي، اعايت قوانين و مقراا  مباازه با پول  دا افتتاح حساب -51ماده 

حاکم بر افتتاح حساب سپرده بررا   موااد  که دا اين دستواالعمل ذکر نشده است تاب  مقراا   -51ماده 

 .اشتاص ايراني است

 .گردد االجرا شدن اين دستواالعمل، تمامي ضوابط مغاير با آن، منسوخ اعالم مي از زمان الزم -57ماده 

 

تبصررره دا يکهررزاا و دويسررت و بيسررت و هفتمررين جفسرره مررواخ   9مرراده و  16دا  ايررن دسررتواالعمل

.ه تصويب اسيدشواا  پول و اعتباا ب 12/17/1999

 



 5931هايمديريتکلمقررات،مجوزهايبانکيومبارزهباپولشوييسالبخشنامه

 

133 

ابال  اصالحيه دستواالعمل نحوه احراز و سفب  ;12/12/1999مواخ  272999/99بتشنامه شمااه 

  ران مؤسسا  اعتباايمد  ا ت حرفهيصالح

 با سالم؛

گونه که مستحضرند؛ عمفکرد صرحيح و قانونمنرد مؤسسرا  اعتبراا  دا گررو وجرود        احتراماً، همان

ها  عمومي از قبيل حُسرن شرهر  و امانترداا ،     ها و صالحيت مديراني است که ضمن داشتن شايستگي

ا همين ب. دااا  صالحيت تتصصي از جمفه دانش و تجربه کافي برا  ادااه اموا مؤسسه اعتباا  نيز باشند

مصروب  ساله پنجم توسعه جمهوا  اسالمي ايرران   قانون برنامه پنج 96ماده  2نگاه، قانونگذاا دا تبصره 

ها  دولتي اا  انتتاب مديرعامل و هيأ  مديره بانکمجفس شواا  اسالمي،  1929/  17/  19جفسه مواخ 

کره سرابقاً بره     نمايد؛ همچنان ا  آنان از سو  بانک مرکز  عنوان مي منوط به صدوا مجوز صالحيت حرفه

، 1969هرا  غيردولتري مصروب سرال      موجب قوانين و مقراا  مربوط از جمفه قانون اجازه تأسيس بانک

ها  ياد شده اا به تأييرد صرالحيت داوطفبران توسرط بانرک مرکرز         ها  مديريتي دا بانک سمت  تصد 

 . مشروط دانسته بود

ساله پنجم توسعه جمهوا  اسالمي ايرران،   ن برنامه پنجقانو 96ماده  9بر همين اساس، وفق تبصره 

بانک مرکز  جمهوا  اسالمي ايران اين حق و تکفي  اا يافت تا بر اساس مقراا  قانوني، نسبت به سفب 

  ا  و لغو مجوز و محکوميت متتففين فعال دا حوزه پولي به پرداخت جريمره اقردام نمايرد؛    صالحيت حرفه

ا  اعضا  هيرأ  مرديره و    تصريح شده بود که دا صوا  سفب صالحيت حرفه همچنين دا قانون يادشده

الرذکر از مسرئوليت مربوطره     ها و مؤسسا  اعتباا  توسط بانک مرکز ، اشتاص فوق مديران عامل بانک

در حکم دخل و تصرف غيرقانوني در »ا  تحت عنوان  منفصل شده و ادامه تصد  آنان، مصداق عنوان مجرمانه

 .است« ال عموميوجوه و امو

گفتره،   هرا  پريش   عنايت دااند؛ با توجه به مراتب فوق و دا ااستا  اجرا  تکرالي  مقررا دا مقرراه   

، 1997دا سرال  « اي مديرعامل و اعضاي هيأت مديره مؤسسات اعتبااري  دستورالعمل احراز و سلب دالحيت حرفه»

انکي کشوا ابال  شد و البته پس از آن ب  ، به شبکه1997/ 6/ 19مواخ  97/ 196999  شمااه  طي بتشنامه

نامه نحوه تأسيس و اداره مؤسساات اعتبااري    آيين»متعاقبراً دا  . مشمول اصالحا  و الحاقا  مواد  نيز گرديد

قرانون اساسري،    22هرا  کفري اصرل     قانون اجرا  سياست 9ذيل ماده  2که به استناد تبصره « غيردولتي
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و  67و  99، 99، 92، 91مرواد   به تصويب اسيد، داوزيران   هيأ  1999/ 17/ 22تدوين و دا جفسه مواخ 

بر لزوم تأييد صالحيت مديران مؤسسا  اعتباا  غيردولتي و اعمال ضرمانت اجراهرا     99همچنين ماده 

  .شد  کنندگان از قوانين و مقراا  مُهر تأکيد زده تتف   انتظامي و کيفر ِ

دساتورالعمل احاراز و سالب داالحيت     »با توجه به تجربيا  حاصل از اجرا  چندين سراله   ايحال عفي

و اخذ مالحظا  و نظرا  اصالحي و تکميفي دا اين « اي مديرعامل و اعضاي هيأت مديره مؤسسات اعتباري حرفه

االعمل دسرتو بازنگر  کفي دا دستواالعمل يادشده دا دستوا کاا قراا گرفت و نهايتراً اصرالحيه   خصوص، 

کميسيون مقرراا  و نظراا  مؤسسرا  اعتبراا       1999/ 17/ 26موصوف دا بيست و نهمين جفسه مواخ 

ها  اصرالحيه   اهم نکا  و ويژگي. بانک مرکز  جمهوا  اسالمي ايران مطرح و مواد تصويب قراا گرفت

 : ا  از آن به پيوست ايفاد است، عبااتند از دستواالعمل مزبوا که نسته

 ها  مديريتي دا مؤسسه  و کامل شرايط عمومي، فرد  و تتصصي الزم برا  تصد  سمت تبيين دقيق

 االجرا؛   قوانين و مقراا  الزم اعتباا  با لحاظ کفيه

 ها  مرديريتي و   تبيين کامل ترتيبا  اسيدگي از مرحفه ابتدايي دايافت مدااک داوطفبان تصد  سمت

 يزان امتيازا ؛ ها تا نحوه امتيازدهي و م نحوه اسيدگي به آن

   ا  مرديران مؤسسرا     کميسيون احراز و سفب صالحيت حرفه»تشريح ترتيبا  اداا  مشتمل بر اعضا

   داوطفب؛ ، کيفيت مصاحبه و مفاد آن و ترتيبا  پس از مصاحبه به منظوا تعيين امتياز مکتسبه«اعتباا 

 ا  مديران مؤسسه اعتباا ؛ بيان ترتيبا  سفب صالحيت حرفه 

 انت اجراها  دقيق و مناسب انتظامي برا  متتففين و ساير مواادوض  ضم. 

ها  مديريتي منداج  دستوا فرمايند، انتتاب اشتاص برا  تصد  سمت، خواهشمند است خاتمهدا 

مؤسسره  /   االجررا توسرط آن بانرک    دا دستواالعمل يا تمديد دواه تصد  ايشان و همچنين اقرداما  الزم 

ا  اشتاص مزبوا، مطرابق برا مفراد ايرن دسرتواالعمل       صوا  سفب صالحيت حرفهاعتباا  غيربانکي دا 

  .صوا  پذيرد

 

  

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 آبادي حميدرضا غني نژاد عبدالمهدي ارجمند

20-9051 9151 



 5931هايمديريتکلمقررات،مجوزهايبانکيومبارزهباپولشوييسالبخشنامه

 

215 

 مؤسسات اعتباريمديران اي  حرفه احراز و سلب دالحيت ي دستورالعمل نحوه

 :مقدمه

ايران  اسالمي جمهوا  توسعه پنجم سالهپنج برنامه قانون 96 ماده 2 و 9 ،1ها   تبصره اجرا  دا

نامره نحروه تأسريس و     آيين 67و  99، 99، 92، 91مجفس شواا  اسالمي و مواد  19/17/1929مصوب 

 سالب  و احراز ي دستورالعمل نحوه" وزيران، هيأ  22/17/1999ادااه مؤسسا  اعتباا  غيردولتي مصوب 

 بره  شرود،  مري  ناميده« دستورالعمل» اختصاا به پس اين از که "اعتباري مؤسسات مديران ايحرفه دالحيت

 :گرددمي تدوين ذيل شرح

 

 تعاريف: اول فصل

 :اوندمي بکاا مربوط ها عباا  جا  به ذيل عناوين مقراا  اين دا ا 5 ماده

 ايران؛ اسالمي جمهوا  مرکز  بانک :مرکزي بانک -5-5

 بانرک  مجوز با يا و قانون موجب به که غيربانکي اعتباا  مؤسسه يا بانک :اعتباري سهمؤس -5-0

 دااد؛ قراا مرکز  بانک نظاا  تحت دا شرف تأسيس بوده و/ شده تأسيس مرکز 

 و الحسرنه قررض  هرا  صرندوق  اعتبراا ،  مؤسسرا   مرکرز ،  بانرک  شرامل  :بانکي نظام -5-9

 دااا  مجوز از بانک مرکز ؛ اعتباا ها  تعاوني شرکت

 آن؛ اجرايي نامهآيين و بهاداا اوااق بازاا قانون موضوع مالي نهادها  مجموعه: سرمايه بازار -5-4

 اعتباا ؛ مؤسسا  مديران ا حرفه صالحيت سفب و احراز کميسيون: کميسيون -5-1

 مديره؛ عضو هيأ  مقام مديرعامل، عامل، قائم  ها  مدير سمت شامل: سمت مديريتي -5-1

 دا مؤسسه اعتباا ؛ 6-1مديريتي موضوع بند  سمت دااندگان: مديران -5-7

 ايرن  دا و فررد  بره شررح منرداج     تتصصي عمومي، شرايط بودن دااا :ايحرفه دالحيت -5-1

 اعتباا ؛ مؤسسه دا مديريتي ها سمت تصد  برا  مقراا 

 صرالح آن، تقاضرا    شتصي که به نمايندگي از طرف مؤسسه اعتباا  يا اکن ذ  :متقاضي -5-3

 از يکري  مرواد  حسب و دهدمي ااايه مرکز  بانک به اا داوطفب ا حرفه صالحيت تأييد

 :ذيل است اشتاص
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 تأسيس؛ شرف دا اعتباا ِ مؤسسه مجم  عمومي مؤسسِ نماينده -5-3-5

و دا نبرود مرديرعامل، بره ترتيرب     )غيردولتري   اعتبراا   مديرعامل مؤسسره  -5-3-0

مقام مديرعامل، ائيس يا نماينده هيأ  مديره، سرپرست منصوب توسط بانرک   قائم

 ؛(مرکز 

 يا معاون و ؛ يدولت  اعتباا مؤسسهعمومي  مجم  ائيس -5-3-9

 بره   اعتبراا  مؤسسره  دا مديريتي سمت تصد  جهت که است حقيقي شتصي: داوطلب -5-52

 .شودمي معرفي  مرکز بانک

برا تصرد  سرمت مرديريتي توسرط       موافقت کتبي بانک مرکز : ايحرفه دالحيت تأييديه -5-55

ا  و  که به متقاضري اعرالم    داوطفب دا مؤسسه اعتباا  پس از احراز صالحيت حرفه

 .شود مي

 

 کليات: دوم فصل

 منروط  و  مسئوليت دواه تمديد و اعتباا  مؤسسه هر دا داوطفب توسط مديريتي سمت تصد  ا 0 ماده

 . باشدمي ا حرفه صالحيت تأييديه اخذ به

 از يرک  هرر  يرا  کميسريون  دبير کميسيون، اعضا  اختياا دا مقراا ، اين موجب به که اطالعاتي ا 9 ماده

 چرااچوب  دا يرا  قانوني موااد دا جز به و شده تفقي محرمانه گيرد،مي قراا مرکز  بانک کااکنان

 .گيرد قراا سايرين اختياا دا نبايد مقراا ، اين

 

 اعتباري مؤسسه در مديريتي هايسمت تصدي براي الزم شرايط: سوم فصل

 عمومي شرايط -الف

 ذيرل  شررح  به داوطفب توسط اعتباا  مؤسسه مديريتي سمت تصد  برا  الزم عمومي شرايط ا 4 ماده

  :است

مرديره و   هيأ  اعضا  اکثريت و مديره هيأ  اييس مديرعامل، برا ) داشتن تابعيت ايران -4-5

 ؛(عامل هيأ  اعضا  اکثريت

 دوگانه؛  تابعيت نداشتن -4-0
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 اساسي؛ قانون دا شده شناخته اديان از يکي يا اسالم دين پيرو -4-9

   امانتداا ؛  و شهر  حُسن بودن دااا -4-4

 خيانت اختالس، ااتشاء، از جرايم سرقت، هيچ يک مؤثر به محکوميت قطعي سابقه نداشتن -4-1

 تقصير به واشکستگي و محلبي چک صدوا تزوير، و جعل پولشويي، کالهبرداا ، امانت، دا

 عفيره،  محکوم يا شده صادا کشوا خااج يا داخفي ها دادگاه از حکم کهاين از اعم) تقفب يا

 ؛(باشد بوده جرم معاون يا شريک يا اصفي مجرم

مرديره   مقرام مرديرعامل و عضرويت دا هيرأ      نداشتن من  تصد  سمت مديرعامل، قرائم  -4-1

 ها؛  مؤسسا  اعتباا  ناشي از محکوميت قطعي دا هيأ  انتظامي بانک

هرا    ها، مؤسسا  اعتباا  غيربانکي و ساير بنگاه بانک به غيرجاا ِ شتصي بدهي نداشتن -4-6

 غيردولتي تحت نظاا  بانک مرکز ؛  يا دولتي از واسطه پولي اعم

 مرکز ؛  بانک اجازه با مگر اعتباا  مؤسسا  ساير سمت دا سهم يا نداشتن -4-1

ها  محروميت ناشي از عدم کسب حد نصاب مصاحبه تتصصي يا عدم تأييد  انقضا  مد  -4-3

دا ا   و يا سفب صرالحيت حرفره  (  97موضوع تبصره ماده )ا  دا کميسيون  صالحيت حرفه

 ؛(99موضوع تبصره يک ماده )کميسيون 

 به تشتيص بانک مرکز ؛  6برخواداا  از شرايط تتصصي به شرح منداج دا ماده  -4-52

 و  تصرد   زمان دا که ديگر  اعتباا  مؤسسه مديريتي دا سمت تصد  نداشتن سابقه -4-55

 ؛است گرفته قراا مرکز  بانک عهده بر آن ادااه يا گرديده لغو آن فعاليت يا تأسيس نامهاجازه

 اليحه اصالح قسمتي از قانون تجاا ؛  111قراا نگرفتن دا شمول مصاديق ماده  -4-50

 و مؤسسرا   و دولتري  هرا  شررکت  و مؤسسرا   هرا، وزااتتانه دا زمان هم اشتغال عدم -4-59

مديره مؤسسه  مگر دا خصوص عضويت کاامندان دولت دا هيأ  يغيردولت عمومي  نهادها

 اعتباا  به عنوان نماينده سهام دولت و با اعايت قوانين و مقراا  مربوط؛

هرايي کره تمرام يرا        ساير شرکت مديره نداشتن سمت مديرعامفي يا عضويت دا هيأ   -4-54

عمومي غيردولتي باشد اعرم   متعفق به دولت يا نهادها و مؤسسا ها    آن بتشي از سرمايه

 ها  مزبوا، اصالتاً يا به نمايندگي از شتص حقوقيِ سهامداا شرکت باشد؛ که سمت از آن
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 اعضا و  مقام مديرعامل مديرعامل، قائم برا  سال 67 حداکثر و 99 سن حداقل بودن دااا -4-51

 مديره؛  هيأ 

هرا  برگشرتي افر      شتصي و نيز چک    اثرنشده سوء نداشتن سابقه چک برگشتي اف   -4-51

    صاداه از سو  مديران و صاحبان امضا  مجاز اشتاص حقوقي؛ اثرنشده سوء 

 .  حراست بانک مرکز  تأييديه صالحيت فرد  داوطفب توسط حوزه  -4-57

دهم داصد سهام ساير مؤسسا  اعتباا  مان  از تصد   ، داشتن کمتر از يک2-2دا بند  ا5  تبصره

 .يتي دا مؤسسه اعتباا  نيستسمت مدير

، هرگاه فرد  که به نمايندگي از شتص حقوقي اقدام به صدوا چک نموده، 16-2دا بند  ا0  تبصره

دا مرج  قضايي ثابت نمايد عدم پرداخت چک، مستند به عمل صاحب حساب و يا وکيل 

يا نماينده بعد از و  بوده است، تصد  سمت مرديريتي توسرط و  برا اعايرت سراير      

 .شرايط، بالمان  است

 .مديره مؤسسه اعتباا  باشد ب اييس هيأ يتواند همزمان اييس يا نا مديرعامل نمي -3تبصره 

 تخصصي شرايط -ب

 ذيل شرح به داوطفب توسط اعتباا  مؤسسه مديريتي سمت تصد  برا  الزم تتصصي شرايط ا 1 ماده

  :است

 ؛2شمااه  جدول شرح به مرتبط ها اشته دا باالتر يا کااشناسي دانشنامه بودن دااا -1-5

 دو ايريس و حرداقل   ايريس و نايرب   برا  بانکي نظام دا کاا سابقه سال 17 حداقل داشتن -1-0

 مديره؛ هيأ  اعضا  سوم

 مقام مديرعامل کره  و قائم مديرعامل برا  بانکي نظام دا کاا سابقه سال 17 حداقل داشتن -1-9

 باشد؛ 9 شمااه جدول شرح به مديريتي ها سمت دا آن از سال پنج حداقل

 .کميسيون تتصصي مصاحبه دا الزم حدنصاب کسب -1-4

 

 رسيدگي ترتيبات: چهارم فصل

 هاآن به رسيدگي نحوه و مدارک دريافت -الف
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اعتباا ،  مؤسسه مديره هيأ  بالتصد  ها برابر سمت دو ميزان به حداکثر است موظ  متقاضي ا 1 ماده

 مؤسسه   اساسنامه دا مقرا اأ  حداقل دااا  که داوطفباني ا حرفه صالحيت تقاضا  براسي

 مراه سره  ها، حداقل آن مستندا  و مدااک مشتصا ، باشند اا به همراه فرممي ابطذ  اعتباا 

 اخذ جهت است، مديره اعضا  هيأ  انتتاب آن موضوع که عمومي مجم  تشکيل تاايخ از پيش

 به« ها و مؤسسات اعتباري مديره بانک سامانه سوابق اعضاي هيأت»از طريق ا ، حرفه صالحيت تأييديه

 .نمايد ااايه کميسيون دبيرخانه

چه متقاضي به هر دليفي، تقاضا  داوطفب واجرد شررايط اا ظررف مهفرت مقررا بره        چنان –تبصره 

توانرد اأسراً تقاضرا  خرود اا همرراه برا        دبيرخانه کميسيون ااايه ننمايد، داوطفب مري 

 .ستندا  مربوط به دبيرخانه کميسيون ااسال داادم

 توسرط دبيرخانره کميسريون تعيرين     مربروط  هرا  فررم  و نياز مواد مستندا  و مدااک فهرست. ا 7 ماده

 . گردد  مي

 مرد   ظرف وصول، از پس اا ااسالي مستندا  و مدااک مشتصا ، فرم بايد کميسيون دبيرخانه ا 1 ماده

 ده مرد   ظررف  اا موضوع مستندا ، و مدااک بودن ناقص صوا  دا نموده، اوز براسي پانزده

 مردااک  تکميل به نسبت سي اوز مد  ظرف متقاضي که صواتي دا. دهد اطالع متقاضي به اوز

 همران  مجردد  معرفي به نسبت تا مد  شش ماه تواندنمي و گرددمي تفقي منصرف نکند، اقدام

 جهرت  متقاضي به ا نامه طي اا مراتب کميسيون دبيرخانه صوا ، اين دا. نمايد اقدام داوطفب

 .کندمي اعالم جديد فرد معرفي

 انجرام  اا ذيرل  اقرداما   نيراز،  مرواد  مستندا  و مدااک کفيه دايافت از پس کميسيون دبيرخانه ا 3 ماده

 :دهد مي

 9موضروع مرراده  )داوطفررب  عمرومي  شرررايط احرراز  جهررت صرالح ذ  مراجرر  از اسرتعالم  -3-5

 ؛(دستواالعمل

 صالح؛ذ  مراج  از تحصيفي مداک استعالم -3-0

 داوطفب؛ کاا  و تحصيفي سوابق به مربوط امتيازا  محاسبه -3-9

 .مصاحبه برگزاا  مقدما  تمهيد -3-4



 5931هايمديريتکلمقررات،مجوزهايبانکيومبارزهباپولشوييسالبخشنامه

 

211 

هرا  حکرومتيِ    گانه و نهادهرا و سرازمان     قوا  سه چه داوطفب، شاغل يا بازنشسته چنان ا تبصره

ها و مؤسسا  دولتي و همچنين نهادها  عمومي  نيروها  مسفح، شرکتها،  وابسته به آن

 2-9به استعالم موضوع بنرد   شده توسط و  نياز  غيردولتي باشد، مداک تحصيفي ااايه

 .ندااد

طريق ااسال  از دستواالعمل، 2 ماده موضوع اقداما  از انجام يا پس زمان هم کميسيون دبيرخانه ا 52 ماده

 .نمايرد  مري  دعرو   آزمون يا مصاحبه جفسه دا حضوا برا  متقاضي، از داوطفبنامه برا   دعو 

  .نامه قيد شده باشد بايد دا دعو  آزمون يا مصاحبه انجام محل و ساعت تاايخ،

 مشتصا  و سوابق مصاحبه، جفسه برگزاا  از کاا  قبل اوز دو بايد حداقل کميسيون دبيرخانه - 55 ماده

 .دااد ااسال کميسيون اعضا  برا  اا داوطفب

مصراحبه   جفسه دا حضوا برا  مطف  اشتاص کميسيون، از اييس موافقت با کميسيون دبيرخانه ا 50 ماده

 .آواد خواهد  عمل به دعو 

مصراحبه   جفسرة  دا( حسب تشتيص کميسريون )موجه بدون عذا  باا دو داوطفب، که صواتي دا ا59 ماده

هريچ   دا مرديريتي  سرمت  تصرد   برا  تا شش ماه نبايد و گردد مي تفقي منصرف حاضر نشود،

 بانرک  کرل  ايريس  موافقرت  با خاص، شرايط دا. گردد متقاضي معرفي توسط اعتباا  مؤسسه

 .خواهد نمود دعو  مصاحبه برا  و  از ديگر باا يک برا  کميسيون دبيرخانه مرکز ،

 

  امتيازدهي نحوه -ب

 67 مرديره،  مقام مرديرعامل و ايريس هيرأ     مديرعامل، قائم سمت تصد  برا  الزم حدنصاب ا 54 ماده

امتياز  97باشد، مشروط بر اين که داوطفب حداقل  مي امتياز 67 مديره ساير اعضا  هيأ  و امتياز

 . از مصاحبه تتصصي کميسيون کسب نموده باشد

 مصراحبه  و کراا   سروابق  تحصريفي،  سروابق  بابرت  داوطفب توسط اکتساب قابل امتياز حداکثر ا 51 ماده

 .باشدمي امتياز 97 و 97 ،27 ترتيب به تتصصي

 :شودمي محاسبه ذيل شرح به داوطفب تحصيفي سوابق امتياز ا 51 ماده

02 x(522/داوطلب تحصيلي سوابق امتياز*) 
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 .گرددمي تعيين 2 شمااه جدول مطابق داوطفب تحصيفي سوابق امتياز*

 :شودمي محاسبه ذيل صوا  به داوطفب کاا  سوابق امتياز ا 57 ماده

92x (02/داوطلب کاري سوابق امتياز*) 

 .گرددمي تعيين 1 شمااه جدول مطابق داوطفب کاا  سوابق امتياز*

 طبرق  امتياز 27 حداقل که است داوطفبي به متعفق( امتياز 97) کاا  سابقه امتياز بيشترين ا تبصره

 .کسب نمايد 1 شمااه جدول

نمي بانکي نظام دا کاا سابقه سال 17 حداقل شرط مشمول که مديره هيأ  اعضا  از دستهآن ا 51 ماده

 به مذکوا داوطفبان کاا  سوابق امتياز محاسبه. باشند سابقه کاا سال 9 حداقل دااا  بايد باشند،

 :است ذيل شرح

92x (1/ داوطلب کاري سوابق امتياز*) 

 .گرددمي تعيين 1شمااه  جدول مطابق داوطفب کاا  سوابق امتياز*

 تعفرق  داوطفبري  به داوطفبان، از دسته اين مواد دا( امتياز 97) کاا  سابقه امتياز بيشترين ا تبصره

 .امتياز مطابق جدول شمااه يک کسب نمايد 17 حداقل که گيردمي

 :شودمي محاسبه ذيل صوا  و به 9 شمااه جدول مطابق داوطفب مديريتي سوابق امتياز ا 53 ماده

 (مدت زمان تصدي سمت مديريتي توسط داوطلب به سال xضريب سمت )

 

  اداري ترتيبات: پنجم فصل

 کميسيون ترکيب – الف

 دالحيت سلب و احراز کميسيون» عنوان با کميسيوني داوطفب، تتصصي صالحيت احراز منظوا به ا 02 ماده

 .شودمي تشکيل مرکز  بانک دا «اعتباري مؤسسات مديران ايحرفه

کرل بانرک    ها توسرط ايريس   احکام مربوط به انتصاب هر يک از آن کميسيون که اعضا  ترکيب ا 05 ماده

 :باشدمي زير شرح به گردد مرکز  صادا مي

 مرکز  به عنوان اييس کميسيون؛ بانک نظااتي معاون -05-5

 اول کميسيون؛اييس  پولشويي به عنوان نايب با مباازه و بانکي مجوزها  مقراا ، مديرکل -05-0
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 اييس دوم کميسيون؛ اعتباا  به عنوان نايب مؤسسا  و هابانک بر نظاا  مديرکل -05-9

 مديرکل عمفيا  و تعهدا  ااز  و دا غياب و ، مدير ادااه عمفيا  ااز ؛ -05-4

 مديرکل اعتبااا  و دا غياب و ، مدير ادااه اعتبااا ؛ -05-1

 مديرکل حقوقي؛ -05-6

 .اقتصاد مديرکل  -05-6

مدير ادااه اطالعا  بانکي به عنوان شتص مطف  و بدون حق اأ  دا جفسرا  کميسريون    ا تبصره

 .نمايد شرکت مي

بانکي  مجوزها  ادااه مدير. گرددمي تعيين کميسيون دبيرخانه عنوان به بانکي، مجوزها  ادااه ا 00 ماده

 دا اأ  حرق  بردون  جفسره کميسريون،  و دا غياب و ، يکي از معاونين آن ادااه، به عنوان دبيرر  

 .کندمي شرکت کميسيون جفسا 

 .يابدمي اسميت کميسيون حداقل پنج عضو حضوا با کميسيون جفسا  ا 09 ماده

 .باشد مي قطعي مرکز ، بانک کلتأييد اييس از پس کميسيون تصميما  ا 04 ماده

 

 مصاحبه -ب

 : شودمي محاسبه ذيل جدول اساس بر داوطفب تتصصي مصاحبه امتياز ا 01 ماده

 

 امتياز حداکثر کنندهمصاحبه سمت

 2 نظااتي معاون

 6 پولشويي  با مباازه و مجوزها مقراا ، مديرکل

 6 اعتباا   مؤسسا  و هابانک بر نظاا  مديرکل

 6 مديرکل عمفيا  و تعهدا  ااز 

 6 اعتبااا  مديرکل

 6 مديرکل حقوقي

 6 مديرکل اقتصاد 

 12  امتيازات جمع
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دا صوا  عدم حضوا برخي از اعضا  کميسيون، امتياز داوطفب به شرح ذيرل محاسربه    ا5 تبصره

 :شود مي

 ( امتياز مکتسبه/ مجموع امتيازات قابل اکتساب ممکن از اعضاي حاضر* ) 12

 صرالحيت  براسري  منظروا  بره  بايرد  (به استثنا  اييس کميسيون)کميسيون  اعضا  از هريک ا 01 ماده

 بانکي نظام دا و  پيشين عمفکرد از گزااشي دسترس، دا اطالعا  حسب بر داوطفب، تتصصي

از حي   ابط ذ  اعتباا  مؤسسه فعفي وضعيت انضمام به( سابقه عمفکرد  داشته باشد چه چنان)

 تحرت  اطالعرا  مربوطره دا حروزه    چره چنران ) اا خود مسئوليت تحت وظاي  و اختيااا  حوزه

 دبيرخانره  بره  آن از ا نسرته  ااسرال  ضرمن  و تهيره ( اعضا  کميسيون موجود باشدمسئوليت 

 .نمايند ااايه کميسيون جفسه دا کميسيون،

 ذيرل  مروااد  حير   از اا و  بايد مواد حسب داوطفب، تتصصي صالحيت احراز برا  کميسيون ا 07 ماده

 :نمايد اازيابي

 يا مديره هيأ  عضو مقام مديرعامل يا مديرعامل، قائم سمت دا داوطفب گذشته اوند عمفکرد -07-5

اطالعا  و  ااايه دا مرکز  بانک با همکاا  قبيل از موااد  حي  از بانکي نظام دا عامل هيأ 

 ، نسبت(x/22 ها فرم)اطالعا  تسهيال  و تعهدا   ااايه ها و انجام تکالي ، اجرا  سياست

 و حدود مقرا دا تسرهيال   ها،گذاا سرمايه حدود ،غيرجاا  مطالبا  نسبت سرمايه، کفايت

حدود مذکوا دا تسهيال  و تعهردا    مرتبط، اشتاص به مربوط شده ايجاد /اعطايي تعهدا 

 بانک مناب  از هابرداشت اضافه ميزان ها  ثابت، ااز ، نسبت خالص دااايي باز کالن، وضعيت

 داخفي؛ کنترل سازوکااها  ايسک، مديريت مرکز ،

 از دااد آن دا اا مرديريتي  سمت تصد  قصد که اعتباا  مؤسسه از داوطفب شناخت ميزان -07-0

 هرا، سپرده ها، ميزان ها  مالي و توانايي تجزيه و تحفيل آن شناخت صوا  چون موااد  حي 

 سررمايه، نسربت   کيفيت غيرجاا ، مطالبا  نسبت سرمايه، ها،دااايي کيفيت ها،دااايي ميزان

 اعتبراا ،  مؤسسه خاص ها  ويژگي و متتصا  بازاا، سهم مالي، ها نسبت سرمايه، کفايت

 سهامدااان؛ ترکيب

 دا مرذکوا  ها شاخص ااتقا  لحاظ به متبوع اعتباا  مؤسسه دا داوطفب آتي کاا  برنامه -07-9

 .فوق ها ادي 
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 مصاحبه از پس ترتيبات -ج

حاضرين دا جفسره شرامل اعضرا  کميسريون،     تشکيل، نام  تاايخ شامل مصاحبه صواتجفسه ا 01 ماده

 هرا،    هرر يرک از مصراحبه    و نتيجه موضوعا  شونده، شده، دبير جفسه و مصاحبه مطفعين دعو 

 از نسته يک و اسدو دبيرجفسه مي کميسيون اعضا  امضا  به و شده تنظيم جفسه دبير توسط

  .شود مي بايگاني کميسيون دبيرخانه توسط مدااک، ساير همراه به آن

 کراا ،  سروابق  حير   از فرد امتيازا  مجموع اا متضمن نهايي صواتجفسه ،کميسيون دبيرخانه ا 03 ماده

تأييرد   برا  کميسيون، اعضا  توسط تأييد از پس و نموده تنظيم تتصصي مصاحبه و تحصيفي

 . نمايد مي ااايه مرکز  بانک کلاييس به نهايي

 دبيرخانره  نگيررد،  قرراا  تأييرد  مرواد  داوطفرب  تتصصي يا عمومي ها صالحيت که صواتي دا ا 92 ماده

 . نمايدمي متقاضي اعالم به ا نامه طياا  مراتب کميسيون

نگردد يرا بره هرر     کميسيون تتصصي مصاحبه دا الزم نصاب حد داوطفب، حائز چه چنان ا تبصره

 تا سه ماه، اول باا برا  و  مجدد معرفي ،نشودا  و  تأييد  دليل ديگر ، صالحيت حرفه

يرا   قبفي   مصاحبه تاايخ از پس يک سال تا بعد برا  دفعا  و ماه شش تا دوم باا برا 

 .بود ا  و  ميسر نتواهد عدم تأييد صالحيت حرفه

 و  بررا   کميسريون  باشد، دبيرخانره  گرفته قراا تأييد مواد داوطفب ا حرفه صالحيت چهچنان ا 95 ماده

 .نمود خواهد صادا ا حرفه صالحيت تأييديه

 ا حرفره  صرالحيت  تأييديه صدوا از شش ماه پس ظرف حداکثر است موظ  اعتباا  مؤسسه ا 90 ماده

 مرديره  هيأ  عضو يا مقام مديرعامل مديرعامل، قائم ابقا  يا انتصاب احکام مرکز ، بانک توسط

مراترب مجردداً جهرت     دا غيرر ايرن صروا    . نمايرد  ااسال مرکز  بانک به اا اعتباا  مؤسسه

 .شود گير  به کميسيون ااجاع مي تصميم

 

 ايحرفه دالحيت سلب ترتيبات: ششم فصل

 مرديران  ا حرفره  صرالحيت  سرفب  بره  اقدام زير، موااد از يک هر حصول صوا  دا کميسيون ا 99 ماده

 :نمايدمي اعتباا  مؤسسه
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 اطالعا  برخي يا و نموده ااائه کذب اطالعا  ا ،حرفه صالحيت تأييديه اخذ فرد برا  -99-5

 باشد؛ کرده کتمان اا

 مقررا  عموميِ شرايط از يک هر فاقد فرد ابط،ذ  مراج  از دايافتي ها گزااش بر بنا -99-0

 گردد و يا صالحيت فرد  و  از سو  مراج  مسئول، مردود اعالم شود؛ مقراا  اين دا

 معراون  تأييرد  به که مرکز  بانک متتف  ها  حوزه/ نظااتي گزااش ادااا  اساس بر -99-9

 بره  يرا  و نمروده  نقض اا بانکي ضوابط و مقراا  فرد است، اسيده مرکز  بانک نظااتي

 .باشد ننموده توجه مرکز  بانک اخطاا

ا  و  سفب شده از تصد  مجردد سرمت    صالحيت حرفهمد  محروميت مدير  که ا 5تبصره 

 .گردد باشد که توسط کميسيون تعيين مي مي مديريتي، حداقل شش ماه و حداکثر دو سال

هرا بره    ا  مديران متتف ، منافاتي با امکان معرفري آن  صالحيت حرفهاقدام به سفب  ا0تبصره 

 .ها  انتظامي ندااد ها جهت اعمال مجازا  هيأ  انتظامي بانک

 بانرک  نظرااتي  معراون  اعرالم  با دستواالعمل، 99 ماده موضوع هر يک از موااد وقوع صوا  دا ا 94 ماده

 از پرس  هفتره  يرک  حداکثر ترا  که اا اسيدگي جفسه تشکيل تاايخ کميسيون، دبيرخانه مرکز ،

 .نمايدمي دعو  جفسه دا حضوا فرد برا  عندالفزوم از و کرده تعيين بود، خواهد مذکوا اعالم

مؤسسره اعتبراا    ، مراترب اا بره   ا  فرد، دبيرخانره کميسريون   ت حرفهدا صوا  سفب صالحي ا 91 ماده

 .نمايدمي ابط اعالم ذ 

 

 ساير: هفتم فصل

تصد  سمت مديريتي دا  مرکز ، بانک توسط داوطفب ا  صالحيت حرفه تأييد عدم صوا  دا ا 91 ماده

 ا حرفره  صرالحيت  ا  سفبهمچنين دا صو. باشد پذير نمي مؤسسه اعتباا  توسط و  امکان

مؤسسه اعتباا  بايد پرس  . گرددمي منفصل مربوطه سمت به و ، مدير از اعالم تاايخ از مدير،

مدير، نسبت به تمهيد مقدما  الزم جهرت انتتراب و    ا  از وصول مراتبِ سفب صالحيت حرفه

دا مؤسسرا  اعتبراا     تصد  سمت مديريتي. ا  مدير جديد اقدام نمايد تأييد صالحيت حرفه

 امروال  و وجروه  دا غيرقرانوني  تصررف  و دخل حکم ا ، دا بدون داشتن تأييديه صالحيت حرفه

 .شود مي محسوب عمومي
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 بانرک  توسرط  مرديره  هيرأ   اعضرا   ا حرفه صالحيت سفب جمفه از دليل هر به بنا چهچنان ا 97 ماده

 متصرد   البردل عفري  اعضرا   شود، مقرا نصاب حد از کمتر مديره هيأ  اعضا  تعداد مرکز ،

 الزم باشد، نداشته وجود کافي تعداد به البدلعفي عضو که صواتي دا. گردندمي خالي ها سمت

 تکميرل  جهرت  مقررا  تشرريفا   انجام به نسبت مقراا  اين و اساسنامه مفاد اعايت با است

  .گردد اقدام مديره هيأ  اعضا 

 

بيسات و   در تبصره 50 و ماده 97 در "اعتباري مؤسسات مديران ايحرفه دالحيت سلب و احراز ي دستورالعمل نحوه"

 از و رسايد  تصاويب  باه  مرکزي بانک اعتباري مؤسسات نظارت و مقررات کميسيون 01/52/5931 مورخ جلسه ميننه

 اعضااي  و ماديرعامل  ايحرفاه  دالحيت سلب و احراز دستورالعمل»االجرا بوده و از آن تاريخ،  آن الزم ابالغ تاريخ

 اداالحات  و مرکزي بانک اعتباري کميسيون 59/1/5932 مورخ جلسه مينچهل مصوب «اعتباري مؤسسات مديره هيأت

 .گرددمي ملغي آن از پس
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مودير  : جملوه   هاي اصلي و کنترلي بانوک اشوتغال دارنود از    نمايند و به فعاليت ت ثامل فعاليت ميأنظر اثضاي هي کليه مديراني که مستقيماً زير-900

 .الملل سابرسي و بينمدير واحد ح، گذاري مدير سرمايه ،امور مالي اثتبارات، مدير
 .ساي سرپرستي مناطق و مديران اداراتؤاز جمله ر-901

 داوطلب کاري سوابق امتياز محاسبه نحوه-5 شماره جدول

 سمت ضريب داوطلب سمت فعاليت موضوع يا محل رديف

 بانکي نظام 1

 جمهوري مرکزي بانک

 ايران اسالمي

 5/1 عامل و معاونين هيأت عضو

    1  مديرکل

 /.9 ادارات مديران

 7/0 گروه رييس و معاون

 5/0 مشاغل ساير

  اعتباري مؤسسه

 1 مديره هيأت عضو مديرعامل و

 9/0 عامل مقام و ساير اعضاي هيأت قائم

 8/0    مديران سايرو     ارشد مدير

 6/0 بازرسان/ کارشناسان/شعب روساي

 4/0 ساير مشاغل

 الحسنهقرض هايصندوق

 مجاز اعتبار هاي تعاوني و

 7/0 امنا/ مديره هيأت عضو و مديرعامل

 3/0 مشاغل ساير

 نگيزيل يها شرکت 2

 6/0 مديره هيأت عضو و مديرعامل

 3/0 مشاغل ساير

3 

هاي حکومتيِ  گانه و نهادها و سازمان قواي سه

ها و  ها، نيروهاي مسلح، شرکت وابسته به آن

همچنين نهادهاي عمومي  مؤسسات دولتي و

 غيردولتي

 

 مقام مجلس شوراي اسالمي، باالترين ينمايندگ

 عامل مديره و هيأت و اعضاي هيأت اجرايي

6/0 

 ذيدل  دو سدحح  تدا  حدداکرر  که ارشد مديريت

 نمايدمي فعاليت اجرايي مقام باالترين

5/0 

 3/0 کارشناس

 2/0 مشاغل ساير

 حسابرسي مؤسسات 4

 6/0 حسابرسي مدير

 5/0 حسابرسي سرپرست

 4/0 ارشد حسابرس

 3/0 حسابرس

5 

سرمايه بازار در فعال مؤسسات  
 عام سهامي گذاري سرمايه کارگزاري، سرمايه، تامين هاي شرکت جمله از)

 ....( و خاص و عام سهامي هلدينگ خاص، و

 4/0 و عضو هيأت مديره مديرعامل

 3/0 هاي مديريتي رده ساير

6 
 

 هاصرافي

 3/0  مديرعامل

 1/0 مشاغل ساير

 سايدددر 7

 3/0 مديره هيأت عضو و مديرعامل

 2/0 مديريتي هايرده ساير

 1/0 کارشناس
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 داوطلب تحصيلي سوابق محاسبه نحوه -0 شماره جدول

 رديف
 مدرک آخرين

 تحصيلي
 امتياز تحصيلي رشته

 دکتري 1

 ،(هاي مرتبط به تشخيص بانک مرکزي گرايش) مديريت

 حقوق اقتصاد، حسابداري،

100 

 70 صنايع مهندسي کامپيوتر، مهندسي آمار، رياضي،

 30 ها رشته ساير

 ارشد کارشناسي 2

 ،(هاي مرتبط به تشخيص بانک مرکزي گرايش) مديريت

 حقوق اقتصاد، حسابداري،

80 

 60 صنايع مهندسي کامپيوتر، مهندسي آمار، رياضي،

 25 ها رشته ساير

 کارشناسي 3

 ،(هاي مرتبط به تشخيص بانک مرکزي گرايش) مديريت

 حقوق اقتصاد، ،حسابداري

70 

 50 صنايع مهندسي کامپيوتر، مهندسي آمار، رياضي،

 20 ها رشته ساير
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 مديرعامل نحوه محاسبه سوابق مديريتي داوطلب براي احراز سمت -9جدول شماره 

 داوطلب سمت فعاليت موضوع يا محل رديف
 ضريب

 سمت

 بانکي نظام 1

 اسالمي جمهوري مرکزي بانک

 ايران

 5/1 عامل و معاونين هيأت عضو

 1 کل مديران

 8/0 مديران

 6/0 گروه معاون و رييس

  اعتباري مؤسسه

 1  مديرعامل

 هيأت عامل، عضو هيأت اعضاي مقام و ساير قائم

 موظف و غيرموظف مديره

9/0 

 8/0  ارشد مدير

 7/0 2 درجه از باالتر شعب ساير مديران رؤساي

 الحسنهقرض هايصندوق

 مجاز اعتبار هاي تعاوني و

 5/0 امنا/ مديره هيأت عضو و مديرعامل

 ليزينگ هاي شرکت 2
 5/0 مديرعامل و عضو هيأت مديره

3 

 

هاي حکومتيِ  و سازمان گانه و نهادها قواي سه

ها و  ها، نيروهاي مسلح، شرکت وابسته به آن

مؤسسات دولتي و همچنين نهادهاي عمومي 

 غيردولتي

 

 مقام مجلس شوراي اسالمي، باالترين ينمايندگ

 عامل مديره و هيأت اجرايي و اعضاي هيأت

8/0 

 

 ذيدل  دو سدحح  تدا  حدداکرر  که ارشد مديريت

 نمايدمي فعاليت اجرايي مقام باالترين
 

6/0 

 مؤسسات حسابرسي 4
 5/0 حسابرسي مدير

 3/0 حسابرسي سرپرست

5 

سرمايه بازار در فعال مؤسسات  
 سهامي گذاري سرمايه کارگزاري، سرمايه، تأمين هاي شرکت جمله از)

....( و خاص و عام سهامي هلدينگ خاص، و عام  

 

 مديره هيأت عضو و مديرعامل

4/0 

 ساير 6
 4/0 مديرعامل و عضو هيأت مديره
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 :دومبخش 

 هاي مجوزهاي بانکي بخشنامه
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 ديتمد  ها برا بانک رهيمد  أيه  اعضا يلزوم معرف؛ 19/79/1999مواخ  192126/99بتشنامه شمااه 

 رهيمد  أيدواه ه

 با سالم؛

قانون برنامه پنجعاله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ( 91)در اجراي تکاليف مندرا در ماده  ا تراماً 

نامه نحوه تاسيس و اداره موسعات ا،ت ااري غيردولتاي  دساتورالعمل ا اراز و      ااران  قانون تجارت  آاين

موسعه /  اي مدار،امل و ا،ضاي ديأت مداره موسعات ا،ت اري و اساسنامه آن بانک  سلب صال يت  رفه

( ٨19)و ضمن اادآوري مفااد مااده    ٨٣9٨/ 11/ 11مور   9٨/ ٨١99٣1ي شماره  ا،ت اري و پيرو بخشنامه

داا و   نمااد؛  داکثر مدت زمان قانوني جهت تصدي سمت در دياأت ماداره باناک    قانون تجارت تأکيد مي

است تصدي سمت ااد شده  بداهي. باشد موسعات ا،ت اري در در دوره به ميزان دو سال و قابل تمداد مي

اي از  در در دوره و اا تمداد دوره ،ضوات در ديأت مداره قطعاً معتلزم اخذ تأايداه مکتوب صال يت  رفه

رو  اداماه تصادي    از ااان . باشد جانب بانک مرکزي جمهوري اسالمي ااران پيش از ق ول تصدي سمت مي

گاذرد و دمچناان    اي آناان ماي   صال يت  رفه سمت از سوي مداراني که بيش از دو سال از آخران ا راز

باشند  وفق قوانين مربوط  باه منزلاه    بدون اخذ تأايداه مجدد از جانب بانک مرکزي مشغول به فعاليت مي

لاذا مقتضاي اسات    . دخل و تصرا در اموال ،مومي بوده و موج ات پيگرد قانوني را به دن ال خوادد داشت

اشاره  در صورت اتمام دوره معئوليت خود در اسرع وقت اقدامات  معئولين امر ضمن ر،اات مقررات مورد

 .داي آتي ديأت مداره را م ذول فرمااند تزم جهت معرفي اشخاص پيشنهادي براي تصدي سمت در دوره

اي مجادد   سازد ،دم ر،اات مقررات مورد اشاره  در بررسي صال يت  رفاه  در انتها خاطرنشان مي

 .خوادد بود مدخل تأثيرگذار مداران ذي

 

  

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 مجوزهاي بانکياداره 

 حميدرضا آذرگون نژاد عبدالمهدي ارجمند

20-9051 0451 
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  ها يندگياخذ اطالعا  شعب و فهرست نما؛ 11/17/1999 مواخ 921299/99بتشنامه شمااه 

 (نگيزيل)  واسپاا  ها شرکت

 باسالم؛

دااي   تاسيس  نحوه فعاليت و نظارت بر شرکت»دستورالعمل اجرااي ( ٨٣)ا تراماً  با اشاره به ماده 

ااجاد و گعتر  شعب و اا  – ٨٣ماده "شوراي پول و ا،ت ار م ني بر؛  ٨٣١1/ 0/ ٨1مصوب مور  « ليزانگ

است آن شارکت   ضروري "پذار است با اطالع ق لي بانک مرکزي امکان( ليزانگ)نمااندگي توسط شرکت 

داي  ضمن ر،اات مفاد ماده مذکور  نع ت به تهيه و تنظيم آخران فهرست و مشخصات شعب و نمااندگي

و اطال،ات مزباور را طاي لاوح فشارده در      اقدام( excel) خود  مطابق جدول پيوست در قالب فاال اکعل

 .اسرع وقت به اان اداره ارسال نمااد

 

  

 و مبارزه با پولشويي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي

 مجوزهاي بانکياداره 

 حميدرضا آذرگون نژاد عبدالمهدي ارجمند

20-9051 0451 
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نسته اصل از صواتجفسه مجام   لزوم ااسال دو؛ 21/12/1999 مواخ 212226/99بتشنامه شمااه 

 يجهت ااسال به مرج  ثبت  ها و موسسا  اعتباا بانک هيکف

 با سالم؛

داااي کاه    که مرجع ث تي از ث ت صورتجلعات و اساسنامه رساند از آنجااي استحضار ميا تراماً  به 

کاري و اطاله  نمااد و انجام اان موضوع  موجب دوباره صورت کپي تهيه و ممهور شده است  خودداري مي به

تا از ااان  منظاور دمادنگي با مرجع ث تي  ترتي ي اتخاذ شود  شود  خوادشمند است به دا مي روند رسيدگي

  صورتجلعاات  (العااده  ا،م از ،اادي و فاوق  )داي اصلي کليه صورتجلعات مجامع  پس  دو فقره از نعخه

 .مصوب به اداره مجوزداي بانکي ارسال شود  ديأت مداره و اساسنامه

 

 

 

  

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 مجوزهاي بانکياداره 

 حميدرضا آذرگون نژاد عبدالمهدي ارجمند

20-9051 0451 
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 :بخش سوم

 هاي مبارزه با پولشويي بخشنامه

  



 5931هايمديريتکلمقررات،مجوزهايبانکيومبارزهباپولشوييسالبخشنامه

 

225 

 "قانون مباازه با تامين مالي تروايسم"؛ ابال  19/72/1999مواخ  22997/99بتشنامه شمااه 

 با سالم؛

المللاي   داي تروراعتي که امروزه به چالشي بين ا تراماً  دمان گونه که معتحضراد؛ موتور محرک فعاليت

داست که ال ته خود به ،ناوان شارط بقااء ساازمان و ااا گاروه        شته است  تامين مالي اان ق يل فعاليتگت دال 

توان به ،نوان قطع رگ  ياات   وراعم را ميبه دمين دليل  م ارزه با تامين مالي تر. آاد تروراعتي نيز به شمار مي

کشاور ماا از   . باشاد  مالي تروراعم قلمداد نمود و از دمين روست که ادميت آن کمتر از م ارزه با تروراعم نماي 

جمله کشوردااي است که ،زم جدي در ،رصه م ارزه با تروراعم داشاته و در ااان راه اقادامات ،ملاي مهماي      

نيز تقدام نموده است ليکن به منظور تقوات مواضاع منطقاي جمهاوري     را انقدريانجام داده و ال ته شهداي گر

 .تزم بود تا در ،رصه سياسي و  قوقي نيز گام اساسي و مهمي برداشته شود  اسالمي ااران

ربط در تهيه و  اانک پس از گذشت چندان سال از تال  معتمر اان بانک و دمکاري با مراجع ذي

گيري مجدانه در تصواب آن؛ اان تاحاه در   و دمچنين پي "ا تامين مالي تروراعمتاحه م ارزه ب"تدوان 

نياز   ٨٣90/ ٨1/ ٨٣در مجلس شوراي اسالمي به تصواب رسيد و نهااتااً در تااراخ    ٨٣90/ ٨٨/ ٨٣تاراخ 

قانون م ارزه با تاامين ماالي   »به دمين مناس ت  به پيوست . مورد تاايد شوراي محترم نگه ان قرار گرفت

بداهي است؛ پس از تصواب آاين نامه اجرائي مربوط به اان قانون . گردد جهت اجرا ارسال مي« تروراعم

 .در ديأت محترم وزاران  مراتب به نحو مقتضي ابالغ خوادد شد

اميد است  دمان طور که نظام بانکي در م ارزه با پداده شوم پولشاواي پيشاگام باوده اسات؛ در     

پيشارو باوده و     شاود   وراعم که خود در زمره جراام منشاء پولشواي نيز قلمداد ميم ارزه با تامين مالي تر

 .المللي به انجام رساند اقدامات موثري را در  وزه داخلي و بين

رباط   از اان رو  خوادشمند است دستور فرمااند؛ مراتب به نحو شااعته باه اطاالع وا ادداي ذي   

 .دقيق م ذول گرددرسانده شود و بر  عن اجراي آن نيز نظارت 

 

  

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 بارزه با پولشويياداره م

 فريد کيان نژاد عبدالمهدي ارجمند

20-9051 0951 
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97661/19: شمااه  

22/12/1992  

 يدکتر حسن اوحان  ن جناب آقايحجت االسالم والمسفم

 رانيا ياسالم  است محترم جمهوايا

 

سرت و سروم   يکصد و بياصل   دا اجرا 26/2/1929مواخ  29921/22922 شمارهعط  به نامه 

حه  بره  يسم که با عنوان اليتروا ين ماليران قانون مباازه با تأميا ياسالم  جمهوا يقانون اساس( 129)

و  19/11/1992اوز سه شنبه مواخ  يب دا جفسه عفنيده بود، با تصويم گرديتقد ياسالم  مجفس شواا

 .گردد يوست ابال  ميمحترم نگهبان، به پ  د شوااييتأ

 

يجانيالا ير عف ياسالم  س مجفس شواايائ  

 

 

161916: شمااه  

26/12/1992  

 

 ييو دااا  ر وزاا  اموا اقتصاد  وزاا  دادگستر

 

قرانون  »وسرت  يران، بره پ يا ياسالم  جمهوا يست و سوم قانون اساسيکصد و بياصل   دا اجرا

صرد  يکهزاا و سيزدهم بهمن ماه ياوز سه شنبه مواخ س يکه دا جفسه عفن« سميتروا ين ماليتأممباازه با 

ده و ينگهبان اسر   د شوااييبه تأ 19/12/1992خ يب و دا تاايتصو ياسالم  و نود و چهاا مجفس شواا

 ده، جهت اجرا ابرال  يواصل گرد ياسالم  مجفس شواا 22/12/1992مواخ  97661/19نامه شمااه  يط

 .گردد يم

 

يس جمهوا ر حسن اوحانيائ  
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 سميترور ين ماليقانون مبارزه با تأم

 

ا نباشرد و  يباشد  يمنشأ قانون  ق چه دااايعامداً و عالماً وجوه و اموال به هر طر  ه و جم  آواير ته1ماده

اعانه، انتقرال  ، يو پول يمال  ل قاچاق ااز، جفب کمکهايحاصفه از قب ياز مناب  مال يا بتشيا مصرف تمام ي

ا انجرام  ير ن اعتباا يا تأميم حساب يرمستقيا غيم ي، افتتاح مستق و اعتباا يد و فروش اوااق ماليپول، خر

  ا سرازمان هرا  ير ست يجهت ااائه به افراد تروا  گريا دياشتاص توسط خود   ت اقتصاديهرگونه فعال

 :شود يسم بوده و جرم محسوب ميتروا ين ماليشوند، تأم ير مياز اعمال ز يکيکه مرتکب  يستيتروا

 

ز ير ل قتل، سوءقصد، اقدام خشرونت آم يز از قبيد به ااتکاب هرگونه اقدام خشونت آميا تهديال  ر ااتکاب  

ز ير ا اقدام خشونت آمياشتاص و   ريو گروگانگ يرقانوني  غيد، ابودن، توقيشد يب جسمانيمنجر به آس

برر    رگرذاا يآنها به قصد تأث  ا آزاديا به متاطره انداختن جان ي يت قانونيمصون  ه افراد دااايآگاهانه عف

 ين المففر يب  ا سازمان هاير کشواها و يران، سايا ياسالم  ما  و اقداما  دولت جمهواي، تصميخط مش

 رانيا ياسالم  دا قفمرو جمهوا يندگينما  دااا

 

 :(ال )ر با مقاصد مذکوا دا بند يب ر ااتکاب اعمال ز

 

 يردولتيو غ يدولت يسا  عموميدا اموال و تأس  ر خرابکاا1

 

 ل مسموم کردن آبها و آتش زدن جنگفهايست از قبيط زيد به محيراد خساا  شدير ا2

 

ل متقفبانه و ي، سرقت، تحصيرقانونيا انباشت غي، توسعه  د، تمفک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهدااير تول9

 (کيولوويب) يست شناسيو ز يکروبي، مييايمي، ش قاچاق سموم، عناصر و مواد هسته ا

 

 و قاچاق مواد منفجره، اسفحه و مهما  يرقانونيد و فروش و استفاده غيه، خريد، تهير تول2

 

 :جه حاصفهيزه مرتکب و نتير صرف نظر از انگيپ ر ااتکاب اعمال ز
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  ا هوانواديما يهواپ يمنيه اير اعمال خطرناک عف1

 

 بر آن يرقانونيدا حال پرواز و اعمال کنترل غ  ماير تصرف هواپ2

 

ه امروال موجرود دا   ير ا اعمرال خطرنراک عف  ير ما يا مسافران و خدمه هواپيه مسافر ير ااتکاب خشونت عف9

 دا حال پرواز  مايهواپ

 

، يرقرانون يو انفجراا غ   سراز  يا انباشرت، غنر  ي، توسعه  د، تمفک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهدااير تول2

، ياهرداف دامران    ه برايرقابل توجيزان غيبه م  ا مواد هسته ايل متقفبانه و قاچاق عناصر و يتحصسرقت، 

 زيو صفح آم يعفم

 

ا انباشرت و  ير ، توسعه  ل متقفبانه، قاچاق، حمل، نگهداايد، تمفک، اکتساب، انتقال، سرقت، تحصير تول 9

 (کيولوويب) يست شناسيو ز يکروبيم ،ييايمي، ش هسته ا  د به استفاده از سالحهايا تهدياستفاده 

 

 يمنر يا به خطر انداختن ايبر آن و  يرقانونيا اعمال کنترل غيو  يکشت يرقانوني، تصرف غييايدا  ر دزد 6

، محمولره  يد به کشتيب شديب و وااد کردن آسيا تتريق ااائه آگاهانه اطالعا  ناداست ياز طر يرانيکشت

 ا مسافران آنيو خدمه 

 

، ااتکاب اعمال خشرونت براا   ييايسا  مستقر دا مناطق دايا تأسيسکوها  يرقانونيکنترل غا ير تصرف 6

جراد  يسا  به قصد ايا تأسين سکوها يا صدمه به ايب يتتر  ه افراد حاضر دا آنها و هرگونه اقدام برايعف

 ن مناطقيا يمنيا  خطر برا

 

 يرساختيسا  زيا تأسي ينقل عموم، شبکه حمل و يسا  دولتي، تأسيدا اماکن عموم  ر بمب گذاا 2

 

شرناخته   يسرت يجررم تروا  ين المففيب  ون هايا کنوانسي ين داخفيکه به موجب قوان ي  ر ااتکاب جرائم 

 ران به آنهايا ياسالم  شده؛ دا صوا  الحاق دولت جمهوا

 



 5931هايمديريتکلمقررات،مجوزهايبانکيومبارزهباپولشوييسالبخشنامه

 

221 

محل ااتکاب ر کشواها صرف نظر از يه سايعف يستياقداما  تروا ين کننده ماليب تأميتعق  ر برا1تبصره

 .شود ين قانون به شرط اقدام متقابل اعمال ميت و محل اقامت مجرم مفاد ايجرم، تابع

 

ل ير از قب  مقابفره برا امروا     بتش بررا   آزاد  ا سازمان هايا گروهها يکه افراد، مفتها  ير اعمال2تبصره

ن ير موضروع ا  يستيترواق اقداما  يدهند، از مصاد يانجام م ي، استعماا و نژادپرستيسفطه، اشغال خااج

ت ير امن يعرال   ن تبصره برعهده شواايمشمول ا  ق گروهها و سازمان هاين مصادييتع. باشد يقانون نم

 .است يمف

 

شرود، مرتکرب بره     ياالاض تفقر  يا افساد فيکه دا حکم محاابه  يسم دا صواتيتروا ين مالير تأم2ماده

ن ير ا( 1)مصاداه وجوه و امروال موضروع مراده     ن صوا  عالوه برير ايشود و دا غ يمجازا  آن محکوم م

ن يتأم يمعادل دو تا پنج برابر مناب  مال  نقد  قانون به نف  دولت، به مجازا  دو تا پنج سال حبس و جزا

 .شود يشده محکوم م

 

،  ن قانون موظفند مراتب اا دا اسرع وقت به مقامرا  اداا يه اشتاص مطف  از جرائم موضوع اير کف9ماده

داجه هفت محکوم   رين صوا  به مجازا  تعزير ايصالح اعالم کنند، دا غ  ذ يا قضائي يتي، امنيانتظام

 .شوند يم

 

، طبق مقراا  قرانون مجرازا    ين قانون توسط شتص حقوقير دا صوا  ااتکاب جرائم موضوع ا2ماده

 .شود ياقدام م 1/2/1992مصوب  ياسالم

 

حسب مواد  يا دستوا مقام قضائيما  و يتحت نظاا  و تعف  و ضابطان دادگستر ير مراج  قضائ  9ماده 

 :ر اا انجام دهنديمکففند اقداما  ز

 

 ين مرال يجرائم ترأم   ص داده شده برايا تتصي، کش  و مسدودکردن وجوه استفاده شده ييال  ر شناسا 

 د به دست آمده از آنهايسم و عوايتروا
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 يا جزئر ير د آنها که به طوا کامرل  ين قانون و عوايدا ا  اموال موضوع جرائم مذکوا يو توق ييب ر شناسا 

 .افته استيت ير وضعييشده و تغ  گريل به اموال ديتبد

 

که اموال مزبوا بره انردازه     افته به نحويامتزاج  يد موضوع جرم که با اموال قانوني  اموال و عوايپ ر توق 

 .  باشدين زده شده قابل توقيتتم

 

ن قانون، مرتکب اا متناسب با جررم  يا( 2)مقرا دا ماده   عالوه بر مجازا  هار دادگاه مکف  است   6ماده

 يمطابق قانون مجازا  اسرالم  يت از حقوق اجتماعيمحروم يفيحداکثر به دو مواد از مجازا  تکم يااتکاب

 .ديمحکوم نما

 

قرانون اعرم از   ن ير ا چند شتص دا ااتکاب جرائم موضوع ايت دو يا هداي ي، سازماندهير سردستگ6ماده

افته، ين ااتکاب جرائم مذکوا به صوا  سازمان يا معاونت دا جرم باشد و همچنينکه عمل آنان مباشر  يا

 .باشد يم يقانون مجازا  اسالم( 197)شود و مرتکب مشمول ماده  ياز عفل مشدده مجازا  محسوب م

 

مرؤثر دا    ب، همکراا ير از تعق سم باشد و قبرل يتروا يمال يحام  که داخل گروهها ير هر شتص  2ماده 

ااتکاب   ا به کاا افته برايحاصفه از جرم   ايا کش  اموال و اشيل ادله يا معاونان، تحصيشرکا  ييشناسا

  مرؤثر   همکراا  يب با مأمواان دولتر يشود و چنانچه پس از شروع به تعق يد، از مجازا  معاف ميآن نما

 .ابدي ي  ميتتف  مربوط، مجازا  ود، از جها  متففه محسوب و مطابق مقراا  ينما

 

ن ماده مان  از ي  موضوع ايا تتفيت يشده باشد معاف  گريکه شتص، مرتکب جرم د يتبصره ر دا صوات

 .ستياعمال مجازا  نسبت به آن جرم ن

 

 .ک مرکز استان استي  فريک  ت دادگاههاين قانون دا صالحيبه جرائم موضوع ا يدگير اس9ماده

 

  جمهروا  يقانون اساسر ( 162)کصد و شصت و هشتم ين قانون مشمول اصل يموضوع ار جرائم 17ماده

 .شود يران نميا ياسالم
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 يدگيران، اسيا ياسالم  جمهوا  الزم االجراء برا ين المففيکه به موجب معاهدا  ب  ر دا موااد11ماده

افرت  يران ير عضو معاهده باشد و مرتهم دا ا   ک از کشواهايت هر ين قانون دا صالحيبه جرائم موضوع ا

 .دااند يدگيت اسين قانون صالحيران طبق ايشود، محاکم ا

 

  ا سازمان هرا يران يا ياسالم  ه جمهواين قانون دا خااج از کشوا و عفير هرگاه جرائم موضوع ا12ماده

ت يبه آن حسب مواد دا صرالح  يدگيابد، اسيران ااتکاب يا ياسالم  مستقر دا قفمرو جمهوا ين المففيب

 .ک تهران استي  فريک  دادگاهها

 

 2/11/1926مصروب   ييمشمول قانون مباازه با پولشرو   اشتاص و نهادها و دستگاهها ير تمام19ماده

 :ر اا انجام دهنديسم اقداما  زيتروا ين مالياز تأم  ريشگيموظفند به منظوا پ

 

ل انجرام هرگونره   ير از قب يو مرال  يا  پوليخدما  و انجام عمفمراجعان هنگام ااائه تمام  ييال  ر شناسا 

افرت و  يال ، صردوا انرواع کراا  دا   يافت و پرداخت، حواله وجه، صدوا و پرداخت چک، ااائره تسره  يدا

سپرده، اوااق مشااکت، قبول ضمانت و تعهد  يد و فروش ااز و اوااق گواهيپرداخت، صدوا ضمانتنامه، خر

 د و فروش سهاميو خر  سفته، برا  و اعتبااا  اسناد  ل امضايضامنان به هر شکل از قب

 

ز مدااک مربوط يرفعال و نياعم از فعال و غ يا  ماليمدااک مربوط به سوابق معامال  و عمف  ب ر نگهداا 

 ا يان عمفيمراجعان، حداقل به مد  پنج سال بعد از پا ييبه سوابق شناسا

 

 ين مرال يا  مشکوک به تأميموظفند گزااش عمف ييه با پولشوه اشتاص مشمول قانون مباازير کف12ماده

 .قانون مذکوا ااسال کنند( 2)موضوع ماده  ييمباازه با پولشو يعال  سم اا به شواايتروا

 

 ير مراحل قرانون ين قانون اا جهت سيا  مشکوک موضوع ايعمف  ادشده موظ  است گزااش هاي  شواا

 .ابط ااسال کند  به مراج  ذ
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ل ااتکراب جررم،   يکمک و تسره   ا برايو عمد  يآگاه  ک از اشتاص مذکوا از اوير چنانچه هر 1تبصره

ل ير ن اعمرال بره دل  ير که انجام ا يشود و دا صوات ي  مذکوا اا انجام ندهد، معاون جرم محسوب ميوظا

 .شود يممحکوم  يو انضباط  مقرا اداا  باشد، مرتکب حسب مواد به مجازا  ها  اهمال و سهل انگاا

 

کننرد،   يابط مر   ن ماده مبادا  به ااسال گزااش به مراج  ذيا  اجرا  که دا ااستا ير اشتاص2تبصره

 .باشند ياسراا اشتاص نم  مربوط به افشا  مشمول مجازا  ها

 

منجر شود، مرتکب حسب مرواد بره مجرازا      ييا  پولشويسم به عمفيتروا ين مالير چنانچه تأم19ماده

 .شود يدتر محکوم ميشد

 

ن ين قانون مطرابق تعهردا  بر   يا  شود دا اجرا يران اجازه داده ميا ياسالم  ر به دولت جمهوا16ماده

قانون ( 66)ت اصل هفتاد و هفتم ير کشواها، با اعايبا سا يا معاضد  قضائيخود دا مبادله اطالعا   يالمفف

 .دينما  ران همکاايا ياسالم  جمهوا ياساس

 

امروا    ن قرانون توسرط وزاا  ير ن قانون ظرف مد  شش ماه پس از ابرال  ا يا ياجرائن نامه يير آ16ماده

ران ير أ  وزيب هيه به تصويس قوه قضائيد ائييه و پس از تأيو اطالعا  ته  ، دادگسترييو دااا  اقتصاد

 .اسد يم

 

زدهم بهمرن مراه   ياوز سه شرنبه مرواخ سر    يقانون فوق مشتمل بر هفده ماده و پنج تبصره دا جفسه عفن

د يير بره تأ  19/12/1992خ يب شرد و دا تراا  يتصو ياسالم  صد و نود و چهاا مجفس شواايکهزاا و سي

 .دينگهبان اس  شواا

 

 يجانيالا ير عف ياسالم  س مجفس شواايائ


