
 

هاي کتاب الکترونيک مجموعه بخشنامه 

مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و 

 مبارزه با پولشويي
 1390الي  1379سال 

 

توسط مديريت کل  1390الي  1379هاي هايي است که در طي سالاين مجموعه شامل کليه بخشنامه

 ب قابليتين کتامقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي به شبکه بانکي کشور ابالغ گرديده است. ا

 ارد.دکليدي را جستجوي بخشنامه بر اساس سال صدور ، شماره بخشنامه، موضوع بخشنامه، و کلمات 

 

 

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
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 گفتارپيش

بخشي در هر زمينه و موضوعي بدون وجود يک سامان نمودن و انتظاماصوالً امکان به

گيري و مسير حرکت هر نظام و سيستمي، باشد. در واقع، جهتچارچوب مقرراتي نامحتمل مي

يابد. بديهي است فعاليت بانکداري نيز از اين  در ضوابط و مقررات است که فرصت تجلي مي

، ه مستثني نبوده و به همي  دليل هم يکي از ارکان و اجزاي اصلي نظامات نظنارت بنانکيقاعد

شود. اما تدوي  مقررات بانکي با وجود همه اهميتي که براي چارچوب مقرراتي آن محسوب مي

رساني صنحي  شود که اطالعگاه فرآيند کامل ميآن متصور است، به تنهايي کفايت ندارد و آن

چارچوبي منسجم و شفاف در خصوص آن انجام شود. بر همي  اساس نيز، طي دو  و روزآمد در

کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي با همکاري پژوهشکده سال گذشته، مديريت

هاي ابالغي به شبکه رساني بخشنامهپولي و بانکي، تالش نموده اقداماتي را در خصوص اطالع

هاي صادره توسط اند که از جمله آن، انتشار کتاب مجموعه بخشنامهبانکي کشور به انجام رس

 بوده است.  1390و  1389هاي کل طي سالادارات زيرمجموعه اي  مديريت

در همي  راستا و نظر به اهميت امر و نيناز مبنرم فعناالن حنوزه پنولي و بنانکي بنه 

ال حاضنر حنلي و بنانکي، در از مقررات ناظر بر حوزه پو اي يکپارچه، مدون و منظوممجموعه

کل مقنررات، مجوزهناي بنانکي و مبنارزه بنا هاي منديريتکتاب مجموعه ضوابط و بخشنامه

شنامل  ، تهينه شنده اسنت کنه بخن  اول آن،1390لغايت سنال  1379پولشويي از سال 

ها، بخشننامهالعات و مقررات بانکي به تفکيک سال و بخ  دوم شامل هاي اداره مطبخشنامه

توان به قابليت جسنتجو باشد. از مزاياي اي  کتاب ميو مقررات مبارزه با پولشويي مي قواني 

براساس سال صدور، شماره بخشنامه، موضوع بخشننامه و کلمنات کليندي آن اشناره کنرد. 

ها و مقنررات بنانکي تندوي  چني  جامعيت اي  کتاب امکان دسترسي به تمامي بخشنامههم

الوصنول نمنوده ه صورت يکجا و در يک فايل الکترونيکي، سهلسال گذشته را ب 11شده طي 

 است.
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اندرکاران، پژوهشگران و اميد است انتشار اي  مجموعه موجبات رضايت خاطر دست

 کارشناسان شبکه بانکي کشور را فراهم سازد.

اي  حوزه که وظيفنه تندوي  در خاتمه شايسته است از زحمات ارزنده کليه همکاران 

 سرکار خانم مهسا فتحني کنه مسنيوليت گنردآوري به ويژه ند وارا بر عهده داشتهاي  مقررات 

 اند، سپاسگزاري نمايم.دار بودهکتاب حاضر را عهده

 

 آزاداميرحسين امين

 مديرکل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران
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 هافهرست موضوعي بخشنامه

 26 .............................................................بانکي مقررات و مطالعات اداره هايبخشنامه: اول بخش

 27 ........................................................................................................................ 1379 سال

 ويژه دارمدت سپرده گواهي و( عام) گذاريسرمايه ويژه دارمدت سپرده گواهي اجرائي ستورالعملد 82 /مب: شماره

 28 ............................................................................................................. (خاص) گذاريسرمايه

 30 ............................... (عام) گذاريسرمايه ويژه دارمدت سپرده گواهي اجرائي دستورالعمل

 31 ............................ (خاص) گذاريسرمايه ويژه دارمدت سپرده گواهي اجرايي دستورالعمل

 35 ......................................................................................................................... 1380 سال

 36 ............................. صنعتـي – تجاري آزاد مناطق در بانكي سيستم اعتباري سياستهاي تعيين موضوع 9/مب: هشمار

 و تسهيالت بانك كارت دارندگان از تعدادي براي خود تشخيص به توانند مي مجاز اعتباري موسسات و بانكها 55 /مب: شماره

 37 ............................................................................................................... .نمايند ارائه دماتخ

 40 ............... 6/2/79 مورخ هـ 22238 ت/63604 شماره مصوبه مفاد لغو بر مبني  ًصنعت پادين  ًشركت 113 /مب: شماره

 41 ........................................................................... پــرداخـت كـارت صـدور ضـوابط 126 /مب: شماره

 مختلف بخشهاي در بانكها تسهيالت سود نرخ و گذاري سرمايه هاي سپرده الحساب علي سود نرخ 127  /مب: شماره

 44 ........................................................................................................................... اقتصادي

 46 ................. شده انجام اصالحات آخرين با بانكها، طرف از ظهرنويسي و نامه ضمانت صدور نامه آئين 162 /مب: شماره

 50 .............................................................................. ها سپرده الحساب علي سود نرخ 163 /مب: شماره

 درخصوص تهران بهادار اوراق بورس سازمان 12/10/1379 مورخ 22289/330 شماره نــامه تصــويـر 203 /مب: شماره

 51 ....................................................................................................................... سهام توثيق

 52 ........................................................ ساختمان بخش در ابانكه اعطائي تسهيالت سود نرخ 243 /مب: شماره

 53 .......................... حقوقي و حقيقي اشخاص به بانكها اعطايي تسهيالت فردي سقف تعيين  ًضوابط 256 /مب: شماره

 مانده در افزايش از نسبي سهم كشور كل 1380 سال بودجه قانون 3 تبصره اجرايي نامه ئينآ موضوع 267 /مب: شماره

 57 .................................................................................. غيردولتي بخش به بانك آن اعطايي تسهيالت
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 در كشور غيربانكـي اعتباري موسسـات/  هابانك شعب مالي صورتهاي و حسابها تفكيك اجرايي دستورالعمل 297 /مب: شماره

 59 .........................................................................................................................آزاد مناطق

 62 ...................... ارزي ذخيره حساب محل از ارزي تسهيالت اعطاي به مربوط حسابداري دستورالعمل 373 /مب: شماره

 75 ........ بانكها قانوني سپرده توديع در تاخير جريمه نرخ نيز و مركزي بانك نزد بانكها قانوني سپرده نسبت 384 /مب: شماره

 77 ....................................................... ويژه بانك كارت و پرداخت كارت صدور ضوابط اصالح385 /مب: شماره

 78 ....................................................................... مسكن تعمير جعاله تسهيالت سود نرخ 435 /مب: شماره

 مصرف و دولت درآمدهاي از يبرخ وصول قانون( 1) ماده( الف) بند اصالحي( 1) تبصره اصالح قانون ابالغ 500 /مب: شماره

 79 ................................................................................................................. معين موارد در آن

 80 ......... "بدهي مانده آصل" خصوص در نگهبان شوراي فقهاي محترم عضو رضواني الهآيت حضرت نظر 512 /مب: شماره

 82 ......................... جهانگردي و ايرانگردي صنعت توسعه منظور به بانكها اعطايي تسهيالت سود نرخ 640 /مب: شماره

 پايان شناوردر نرخ از رباالت نرخهاي با ارز فروش و خريد عمليات واسطه حسابهاي تسويه نحوه دستورالعمل 644 /مب: شماره

 83 ........................................................................................................................ 1380 سال

 87 ......................... جهانگردي و ايرانگردي صنعت توسعه منظور به بانكها اعطايي تسهيالت سود نرخ 681 /مب: شماره

 ويژه دارمدت سپرده گواهي و( عام) گذاريسرمايه ويژه دارمدت سپرده گواهي اجرايي هايدستورالعمل 702 /مب: هشمار

 88 ............................................................................................................ )خاص) گذاريسرمايه

صنعتي – تجاري آزاد مناطق در بانكي واحدهاي ليريا و ارزي هايسپرده كليه قبال در قانوني سپرده نسبت 720 /مب: شماره

 .................................................................................................................................... 89 

 91 ..................................... ارزي عمليات با مرتبط حسابداري اسناد ثبت و صدور نحوه دستورالعمل 921 /مب: شماره

 101 ............................................... دارمدت اسنادي اعتبارات حسابداري دستورالعمل نويسپيش 961 /مب: شماره

 – تجاري آزاد مناطق در موجود شعب جهت ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك تائيديه اعطاي ضوابط 986 /مب: شماره

 111 ........................................................................................................................... صنعتي

 114 ............... آبي كارت و سبز كارت پناهندگي، دفترچه دارنده مقيم خارجي اتباع پرداختهاي در تسهيل 994 /مب: شماره

 117 ........................................................ ارزي عمليات انجام مجوز دريافت ويژه پرسشنامه 1013 /مب: شماره

 123 .......................................................................................................................... تاريخ تا

1* ............................................................................................................................... 123 

 125 ............................................................ غيردولتي بانكهاي توسط ارزي عمليات شروع 1096 /مب: شماره

 133 ....................................................... 1381 سال ابتداي از ارز نرخ سازييكسان سيستم 1130 /مب: شماره

file:///F:/Work-F-new/مجموعه%20بخشنامه%20هاي%20مديريت%20کل/کتاب%20الکترونيک%20مجموعه%20بخشنامه%20هاي%20مديريت%20کل.doc%23_Toc357503301
file:///F:/Work-F-new/مجموعه%20بخشنامه%20هاي%20مديريت%20کل/کتاب%20الکترونيک%20مجموعه%20بخشنامه%20هاي%20مديريت%20کل.doc%23_Toc357503302
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 136 ............................ دار مدت ارزي بروات و اسنادي اعتبارات حسابداري دستورالعمل نويس پيش 1211 /مب: شماره

 145 ...................... ارزي عمليات با مرتبط حسابداري اسناد ثبت و صدور نحوه دستورالعمل نويسپيش1225 /مب: شماره

 156 .................. ارزي ذخيره حساب محل از ارزي تسهيالت اعطاي به مربوط حسابداري دستورالعمل 1230 /مب: شماره

 167 ................. يابدمي افزايش ريال ميليون چهل به مشتريان به بانكها اعطائي تسهيالت فردي سقف 1258 /مب: شماره

 ارز نرخ سازييكسان طرح اجراي در بانكها ارزي بدهيهاي و دارائيها حساب مانده تسعير نحوه دستورالعمل 1309/مب: شماره

 168 ........................................................................................................... 1381 سال ابتداي در

 172 .................................. بهادار اوراق خريد و شركتها سرمايه در گذارييهسرما به مربوط ضوابط 1342 /مب: شماره

 انتظار مورد سود نرخ و هاسپرده الحسابعلي سود نرخ مختلف، هايسپرده براي قانوني سپرده نرخ 1343 /مب: شماره

 174 ............................................................................................................... اعطايي تسهيالت

 177 ............................................................................. غيردولتي بانك تاسيس ضوابط 1344/مب: شماره

 180 ............................................ ارزي باز وضعيت كنترلي و نظارتي ضوابط به مربوط دستورالعمل134/مب: شماره

 192 ...............................................................................1230/مب بخشنامه اصالح  1351 /مب: شماره

 193 ............................................................... 1309/مب و1211/مب هايبخشنامه اصالح1362/مب: شماره

ره نتظامي رخ8/مب: شما رزهاي ا د صدور جهت عمده ا سنا بهاي به مربوط ا رزي حسا مي ا نتظا يرخط ا  ز

مه ا ن ز را  194 ........................................................................................................................ ت

ره ئين 163/مب: شما مهآ ا اري تسهيالت اعطاي ن عتب درات بخش به ا  195 ...................................... صا

ره تقال امكان 192/مب: شما ن يه هايسپرده ا لندمدت گذاريسرما ر به ب  199 .................................. غي

ره وراق خريد 254/مب: شما اري موسسات توسط مشاركت ا عتب نكي ا ا  200 .................................. غيرب

ره اري تسهيالت اعطاي 391/مب: شما عتب ع به ا با ت ن مقيم خارجي ا را ي  201 ..................................... ا

ره يجاد طرح اجراي 413/مب: شما ر ا زا ا نكيبين ارزي معامالت ب ا رخ سازييكسان و ب ز ن ر  202 ............ ا

ره لهحق نرخ سقف 472/مب: شما وكا ل رگيري ا كا راي هاسپرده ب نكهاي ب ا تي ب  203 ...... 1381 سال در دول

ره لعمل 481/مب: شما ا ور يي دست ه سهيالتت اعطاي اجرا ركان ب نكهاي ا ا تي ب  204 ..................... غيردول

ره رايش 558/مب: شما اده جديدي وي ئين 2 م مهآ ا نت صدور ن امهضما ز ظهرنويسي و ن نكها سوي ا ا  206 . ب

رهشم م مجوز اعطاي 569/مب: ا نجا ات ا نكي عملي ا نكها توسط ب ا ا ب لتي موسسات و هاشركت ب  208 .... دو

ره بهاي نگهداري نحوه 578/مب: شما لحسنهقرض حسا دازپس ا ن يه سپرده و ا اه گذاريسرما  مدت كوت

 209 ....................................................................................................................... غيرفعال
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ره ز نسبي سهم 627/مب: شما يش ا فزا ده در ا ن يي تسهيالت ما لتي بخش به اعطا  210 ................. غيردو

ره سبه نحوه 674/مب: شما يه هايسپرده سود محا ا گـذاريسـرمـا  212 .......................... مـدت هكـوت

ره يي تسهيالت سود نرخ درصد يك متوسط كاهش 678/مب: شما نكها اعطا ا  مختلف بخشهاي در ب

قتصادي  213 ....................................................................................................................... ا

ره رخ اعمال 837/مب: شما عطايي تسهيالت به صنعت بخش تسهيالت دسو ن د جهت ا يجا  توسعه و ا

نگردي تاسيسات يرا نگردي و ا  215 ...................................................................................... جها

ره اده مجدد 886/مب: شما ئين 7م امهآ نزيل موقت ن د ت ا سن وراق و ا  و( دين خريد) تجاري ا

ييمقررات جرا ا آن ا عطايي تسهيالت فردي سقف در نظرتجديد ب  216 ............................................. ا

ره رخ 999 /مب: شما يي تسهيالت سود ن نكها اعطا ا رخ معادل ساختمان بخش در ب  تسهيالت سود ن

يي ز خارج مسكن" بخش در اعطا لگوي ا  218 ................................................................ "مسكن ا

ره ييرات 1040 /مب: شما ين هشتم قسمت تغ ئ مهآ ا نون سوم فصل ن يات قا نكي عمل ا ابدون ب ب  درخصوص ر

قساطي فروش ئين دهم قسمت و ا امهآ ذكرفوق ن ل ره ا ا ب جاره در  219 ........................... تمليك شرط به ا

ره يه هايسپرده سود محاسبه 1065 /مب: شما ر صورت به دارمدت گذاريسرما  222 ................ روزشما

ره رز نرخ سازييكسان اجراي نحوه درخصوص 1130 /مب: شما  223 ..............................................ا

ره اكيدبر 1167 /مب: شما مار ارسال ت اطق در شده آوريجمع هايسپرده آ د من ا ز ه آ فكيك ب  سررسيد ت

رخ و هاسپرده رداخت سود ن ر و شده پ ما راساس مصارف آ رخ و عقود نوع ب فتي سود ن ا ي  224 ............... در

ره رخ 1211/مب: شما له تسهيالت سود ن  225 ............................................................... مسكن جعا

ره ين در نظر تجديد 1221/مب: شما ئ مهآ ا اري تسهيالت اعطاي ن ه اعتب درات بخش ب  226 ................ صا

ره جرا 1251/مب :شما ند يا مه 1 ب  227 ............................................................... 569 /مب بخشنا

ره جراي 1313/مب: شما رخ سازييكسان طرح ا ز ن ر  228 .............................................................. ا

ره رات محاسبه 1314/مب: شما ا عتب ينانس اسنادي ا ا عطايي تسهيالت فردي سقف در دارمدت و ف  229 .. ا

ره رخ 1377/مب: شما دث ديدگانآسيب و مسكن بخش تسهيالت سود هاين  مدارس و غيرمترقبه حوا

فاعي ت ن را  230 .................................................................................................................... غي

ره عطايي تسهيالت فردي سقف 1467/مب: شما  اشخاص توسط شده احداث مسكوني هايمجتمع به ا

 231 .......................................................................................................................... حقيقي

ره م مصرفي كاالهاي مصاديق 1544/مب: شما ادوا  232 ...................................................... ساخت ب

ره به شركت تاسيس 1647/مب: شما ت ا بندير نك مشاركت ب ا نكي سيستم و مركزي ب ا  234 ................. ب

 237 .................................................................................................................... 1382 سال
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ره ت نرخ 362 /مب: شما ن رزهاي ظاميا اد صدور جهت عمده ا سن ه مربوط ا بهاي ب رزي حسا يرخط ا  ز

يها ئ را ا دهيها و د  238 ............................................................................................................ ب

ره فزايش 380 /مب: شما ه تسهيالت سقف ا ل ا را مسكن تعمير جعا رده ت ليون چها  239 ............... ريال مي

ره يرات 403 /مب: شما غي لعمل در ت ا ور داري دست ب قساطي فروش عقود حسا ره و ا جا  تمليك، بشرط ا

لحسنهقرض اشي دين، وخريد ا ز ن ير ا غي  240 ................................................تعهدي به نقدي روش ت

ره مه رصدو 450/مب: شما تنا ن ز ضما رزي ذخيره حساب محل ا  244 ................................................. ا

ره رخ 533/مب: شما يي تسهيالت سود ن كها اعطا ن ا تي و توليدي بخشهاي به ب ا  245 ...................... خدم

ره عيين 643 /مب: شما قل ت غ حدا دازپس حساب مبل ن لحسنهقرض ا يه سپرده حساب و ا  گذاريسرما

اه ير (مدت كوت غي ده در ت لعمل 9 ما ا ور ئي دست جرا  247 ................................................ (سپرده قبول ا

ره قتصادي مختلف هايبخش نسبي سهم 660/مب: شما ز ا فزايش ا د در ا ن ا يي تسهيالت هم  آن اعطا

انك لتي بخش به ب  248 .............................................................................. 1382 سال در غيردو

ره ثني 694/مب: شما ز مواردي شدن مست امه شده اعالم دين خريد فردي سقفهاي ا  شماره دربخشن

 250 ....................................................................................................................... 886/مب

ره ده اصالح 790/مب: شما ئين 6 ما امهآ د تنزيل ن ا سن وراق و ا يي مقررات و( دين خريد) تجاري ا جرا  آن ا

 251 ................................................................................ دين خريد تسهيالت سود نرخ مورد در

ره ييا تسهيالت فردي سقف محاسبه 830 /مب: شما ز قبل مشتري عطا ار گشايش ا عتب ادي ا  اسن

رمدت  252 ........................................................................................................................ دا

ره فه  1148/مب: شما از وضعيت صورت تهيه منظور به جديد هايسرفصل كردن اضا رزي ب  253 .......... ا

ره مكان 1155/مب: شما لحسنهقرض هايسپرده قبول ا دازپس ا ن بين دارمدت و ا نكها شعب ما ا  در ب

اطق د من ا ز  255 ............................................................................................ صنعتي – تجاري آ

ره فه 1172/مب: شما از وضعيت صورت تهيه منظور به جديد هايسرفصل كردن اضا رزي ب  256 ........... ا

ره ز مورد سرفصلهاي تعيين 1224/مب: شما ا ي راي ن جراي ب لعمل” ا ورا فكيك دست ها ت ب  صورتهاي و حسا

نكها شعب مالي ا اري موسسات / ب نكي اعتب ا د مناطق در كشور غيرب زا  258 ....................................... آ

ره اشي ريسك 1241/مب: شما ز ن عطاي ا رزي تسهيالت ا ز ا رزي ذخيره حساب محل ا  259 .................. ا

ره وراق چاپ نحوه 1331 /مب: شما يتي ا من ر و ا ا د ها نكهاي ب ا تي ب ل  260 .................................... غيردو

ره كثر 1383/مب: شما زان حدا لهحق مي وكا ل نكها ا ا رگيري در ب يه هايسپرده بكا  در دارمدت گذاريسرما

 261 .................................................................................................................... 1380 سال

ره م 1398/مب: شما زا ل كها ا ن ا جر نحوه گزارش به ب مه 2 و 1 بندهاي ايا ره بخشنا  مورخ 643/مب شما

10/4/1382 .................................................................................................................. 262 
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ره لعمل 1430 /مب: شما اري تسهيالت اعطاي دستورا عتب ي ا ل ا ي  263 ...................... صادرات بخش به ر

ره بالغ –1494 /مب: شما م ا زا ل نك ا ا جراي به هاب لعمل" كامل ا يي دستورا فكيك اجرا ها ت ب  و حسا

لي صورتهاي كها شعب ما ن ا اري موسسات /ب عتب بط اعمال و ا امه طي شده اعالم ضوا ره بخشن  /مب شما

راي 14/9/1380 مورخ 986 فت ب يديه دريا ئ ا  268 .............................................................. تطبيق ت

ره رخ كاهش 1496 /مب: شما يي تسهيالت سود ن نكها اعطا ا  269 ........................... صادرات بخش به ب

ره يي طرحهاي به تسهيالت اعطاي ممنوعيت 1568/مب: شما يمه پوشش بدون اجرا بل در ايب زله مقا  زل

ا در و ل در سيلخيز طقمن ب  270 .................................................................................... سيل مقا

ره بطه در عملكرد نحوه 1774 /مب: شما ا را رزي راكد وجوه ب  271 ................................................. ا

ره ستعالم 1776/مب: شما ز ا نك ا ا ني نحوه و امحاء مانز درخصوص هاب يگا ا د ب ا سن لي ا ا ي رزي و ر  272 ...ا

ره  حق احتساب با دار مدت گذاري سرمايه هاي سپرده قطعي سود محاسبه چگونگي اجرايي دستورالعمل ؛1799/مب:شما

 273 ..................................................................................................... ها سپرده بكارگيري الوكاله

ره لعمل 1844 /مب: شما بهاي تسعير دستورا  292 ........................................................... ارزي حسا

ره يين 1911/مب: شما امهآ يه به مربوط ن يه سرما ا نكها پ ا عتباري موسسات و ب  296 ............................ ا

ره اري تسهيالت اعطاي نحوه 1927 /مب: شما عتب انك توسط ا ه عامل ب تي هايشركت ب  300 .......... دول

ره ئين 1964 /مب: شما مهآ ا عهدات و تسهيالت ن  301 ............................................. مرتبط اشخاص ت

ره ئين 1965 /مب: شما مهآ ا عهدات و تسهيالت ن  306 .................................................................. ت

ره ئين 1966/مب: شما امهآ يه كفايت ن  312 .......................................................................... سرما

ره ئين 1967/مب: شما امهآ يه كفايت ن  320 .......................................................................... سرما

ره ئين 1968/مب: شما امهآ عهدات و تسهيالت ن  321 ........................................................... كالن ت

ره ئ 2002/مب: شما امهينآ عهدات و تسهيالت ن  327 ........................................................... كالن ت

ره رخ 2033 /مب: شما عطايي تسهيالت سود ن نكها ا ا ه ب وه ب ب ن نا زا  328 ............................... مسكن سا

ره  تغيير از ناشي دين، خريد و الحسنهقرض تمليك، بشرط اجاره اقساطي، فروش: عقود حسابداري لدستورالعم 2040/مب: شما

 329 ........................................................................................................... تعهدي به نقدي روش

ره ئين 2098/مب: شما امهآ ئي ن ارات گشايش اجرا عتب يي اسنادي ا تكا  تنزيل و (BACK TO BACK) ا

دا ا رات سن ا عتب ادي ا تي اسن درا  335 ........................................................................................ صا

 339 ...................................................................................................................... 1383 سال
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 اعتبار و پول محترم يشورا 16/12/1382 مورخ جلسه هفدهمين و هزار يك در متخذه تصميمات از قسمتي 29/مب: شماره

 340 ....................................................................... "كالن تعهدات و تسهيالت نامهآئين" ابالغ درخصوص

 341 ............................................................................. نيكوكاري و احسان حساب افتتاح 48 /مب: شماره

 342 .................... ارز نوع به توجه با لندن سپه بانك ديداري -ارزي سپرده به مربوط هايحساب شماره 171 /مب: شماره

 از يسيظهرنو و هانامهضمانت صدور نامهآئين" از 1 ماده طبق  عنه مضمون از دريافتي وثائق استرداد نحوه 182/مب: شماره

 343 .................................................................................................................... "بانكها طرف

 344 ........................................ كالن تعهدات و تسهيالت نامهآيين در شده اشاره ضوابط استثنائات 219/مب: شماره

 هيات در سرمايه كفايت كميته پروژه مدير ينامه به الحاقي هايپرسشنامه ارسال و يلتكم درخواست  224/مب: شماره

 345 ........................................................................................ دبيرخانه آن براي اسالمي مالي خدمات

 تسعير و ثبت نرخهاي با مشابه ترازنامه زيرخط اقالم تسعير و ثبت با ارتباط در كارشناسي نظرات درخواست 294/مب: شماره

 346 ........................................................................................................ ترازنامه خط باالي اقالم

 تسهيالت سود تعيين درخصوص اعتبار و پول شوراي 19/2/1383 مورخ جلسه بيستمين و يكهزار ابالغ 320 /مب: شماره

 347 .......................................................1383 سال در دولتي بانكهاي گذاريمايهسر هايسپرده سود و اعطايي

 بخش به بانك آن اعطايي تسهيالت مانده در افزايش از اقتصادي مختلف بخشهاي نسبي سهم ابالغ 387 /مب: شماره

 348 ........................... 1383 سال در اشتغال و ضروري جاتاحتيا رفع براي الحسنهقرض هايسپرده محل از غيردولتي

 اجتماعي اقتصادي، توسعه سوم برنامه قانون و 60 ماده اصالح قانون يك ماده به تبصره 5 الحاق قانون ابالغ 404/مب: شماره

 350 ............... نظام مصلحت تشخيص مجمع 26/12/1382 مصوب وركش كل 1382 سال بودجه قانون و. ا.ا.ج فرهنگي و

 351 .... بانكي شبكه سوي از الوصولمشكوک مطالبات اختصاصي ذخيره محاسبه فعلي روش اعالم درخواست 507/مب:شماره

 352 ............................... اختالسها كاهش زمينه در موثر گامهاي برداشتن جهت مركزي بانك اعالم 547/مب: شماره

 در پارچگييك حفظ و واقعيت با منطبق مالي صورتهاي ارائه و سازيشفاف منظور به اقدام درخواست  549/مب: شماره

 353 ............................................................................................ كشور بانكي شبكه ارزي حسابداري

 354 ........................................................ 23/3/1383 مورخ 387/مب شماره بخشنامه اصالح 555/مب: شماره

 واحدهاي سوي از شده ارائه هايطرح ارائه هنگام ارشد مسئوالن موافق نظر اخذ و اهنگيهم درخواست 556/مب: شماره

 355 .............................................................................................................. بانكي نظام مختلف

 356 .................................................... بانكها اعطايي الحسنهقرض كارمزد دريافت نحوه ابالغ 593 /مب: شماره

 357 ............. صنعتي – تجاري آزاد مناطق در بانكي و پولي عمليات اجرايي دستورالعمل از 52 ماده ابالغ 653 /مب: شماره

 و پولي عمليات اجرائي دستورالعمل 40 ماده موضوع ارزي، عمليات وزمج اعطاء جهت نياز مورد ضوابط ابالغ 654/مب: شماره

 358 ................................................................................... .ا.ا.ج صنعتي – تجاري آزاد مناطق در بانكي
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 اسالمي جمهوري صنعتي – تجاري آزاد مناطق در بانكي و پـولي عمليات اجرايي دستورالعمل از 65 ماده 692 /مب: شماره

 361 .............................................. آزاد مناطق در بانكي واحدهاي ارزي هايبدهي و هادارائي تسعير موضوع ايران

 سود مشمول ح،افتتا براي نظر مورد مبلغ حداقل مورد در سياستشان درخصوص هابانك رسانياطالع لزوم  765/مب: شماره

 362 ................................................................................................ ... و كشيقرعه در شركت بودن،

 363 ............................................................. هاسپرده انواع براي قانوني سپرده نسبت اعالم 827 /مب: شماره

 364 ........................................... دارمدت گذاريسرمايه هايسپرده قطعي سود محاسبه گيچگون 847 /مب: شماره

 عمليات اجرايي دستورالعمل 79 ماده از 4-4 بند و 94 ماده تبصره ،23 ماده از 2 تبصره مفاد كردن اجرايي 871 /مب: شماره

 365 ................................................................................. صنعتي – تجاري آزاد مناطق در بانكي و پولي

 369 ... اعطائي الحسنهقرض كارمزد محاسبه چگونگي درخصوص 27/4/1383 مورخ 593/مب بخشنامه پيرو 914/مب: شماره

 370 ................................................ خودرو ايران صنعتي گروه به پرداختي تسهيالت درخصوص 926/مب: شماره

 371 ............ بال بانكي نظارت كميتة از «عملياتي ريسك بر نظارت و مديريت براي موثر اقدامات» ترجمة 968/مب: شماره

 372 ................................................ «عملياتي ريسک بر نظارت و مديريت براي موثر اقدامات»

 394 ............ (مساوي ماهيانه اقساط حالت در) اقساطي فروش دوران سود محاسبه جهت پيشنهادي روش 969 /مب: شماره

 397 ........... آزاد مناطق در بانكها شعب توسط ايتبصره -تكليفي تسهيالت پرداخت چگونگي درخصوص 1003/مب: شماره

 398 ......................................... مشتريان به سهام خريد بتبا تسهيالت اعطاي ممنوعيت اعالم 1101 /مب: شماره

 سهم درخصوص 18/4/1383 مورخ 555/مب و 23/3/1383 مورخ 387/مب شمارة هايبخشنامه اصالح 1146/مب: شماره

 399 ...................................................................................................... اقتصادي مختلف بخشهاي

 ربا بدون بانكي عمليات قانون سوم فصل نامهآئين 58 و 51 مواد ذيل تبصره اجرايي دستورالعمل ابالغ 1238 /مب: شماره

 استفاده تسهيالت مانده انتقال محل از كشور داخل ساخت بادوام مصرفي كاالهاي خريداران به تسهيالت اعطاي درخصوص

 400 ............................................................................................................... توليدكنندگان شده

 ملـي، ارزش داراي واحدهاي بازسازي و مرمت منظور به جعاله تسهيالت اعطايي مبلغ افزايش درخصوص 1240 /مب: شماره

 403 .............................................................................................................. معماري و فرهنگي

 404 ................................. مدني مشاركت اجرايي دستورالعمل 1 تبصره و 10 ماده تغيير درخصوص 1249/مب: رهشما

 405 .................... تمليك شرط به اجاره و مسكن اقساطي فروش اجرايي دستورالعملهاي در اصالحاتي 1450/مب: شماره

 بازسازي و مرمت منظور به جعاله تسهيالت اعطايي مبلغ افزايش درخصوص تكميلي توضيحات ارائه 1469/مب: شماره

 406 ................................ 16/8/1383 مورخ 1240/مب بخشنامه پيرو معماري و فرهنگي ملي، ارزش داراي واحدهاي

 407 ................................................................... بانكها توسط مشخصا تكميل درخواست 1733 /مب: شماره
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 مشمول واحدهاي و تاسيسات مصاديق ابالغ درخصوص 1/10/1375 مورخ 7485 /نب بخشنامه اصالح 1757 /مب: شماره

 408 .......................................................................................... جهانگردي و انگردياير قانون تعريف

 409 ..................................................................................... تطبيق ريسك مديريت: 1792/مب: شماره

 423 ............................................................................................................... 1970/مب: شماره

 اعتبارات اسناد تنزيل و (Back to Back) اتكايي اسنادي اعتبارات گشايش اجرايي نامهآئين اصالح 2154 /مب: شماره

 424 ................................................................................................................ صادراتي اسنادي

 425 ...................................................................................................................... 1384 سال

 IFSB ...................................................... 426 از احتياطي مقررات از مجموعه دو نويسپيش: 142 /مب: شماره

 427 .......................... بانكي سيستم در چك ايران ابزار از استفاده و صدور نحوه مجدد ارزيابي و بررسي 335/مب:شماره

 432 ................................................. بانكي بين بازار احتياطي الزامات و نظارتي هايشيوه بررسي 356/مب:شماره

 433 ................................................................... هاسپرده و تسهيالت سودهاي نرخ اعالم 395 /مب: شماره

 434 .................................................................. مشتري شناسايي ريسك يكپارچه مديريت 403 /مب :شماره

 446 ........... جهانگردي و ايرانگردي مقررات و قانون تعريف مشمول واحدهاي و تاسيسات مصاديق اعالم 433 /مب: شماره

 448 ...........................................آزاد مناطق در بانكي واحدهاي ارزي بدهيهاي و هادارايي تسعير 453 /مب: شماره

 449 ........................................................ 3/3/1384 مورخ 433 /مب شماره بخشنامه اصالح 472 /مب: شماره

 450 ........................................... (IBAN)الملليبين بانكي حسابهاي شماره بازبيني درخصوص 500 /مب: شماره

 مشتريان هويت احراز براي فرد به منحصر و استاندارد شاخص يك عنوان به“ملي دك” شاخص كردن اضافه 520 /مب: شماره

 456 ...................................................................................................................... بانكي نظام

 457 ............................ جهانگردي و ايرانگردي صنعت توسعه قانون اجرايي نامهآئين 12 ماده اصالح 616 /مب: شماره

 تسويه بانك بانكداري بر نظارت كميته مجموعه از "اعتباري ريسك مديريت اصول" مقاله ترجمه ابالغ 669 /مب: شماره

 458 ........................................................................................................................ الملليبين

 492 ............................................... 1384 سال در بانكي هايسپرده و تسهيالت ودس نرخ اعالم 694/مب: شماره

 494 ...................................................... 13/4/1384 مورخ 694 /مب شماره بخشنامه اصالح 709 /مب: شماره

 الزامات كسر از پس غيردولتي بخش به بانكها اعطايي تسهيالت مانده در افزايش از كشاورزي شبخ سهم 745 /مب: شماره

 495 ................. 1384 سال در اشتغال و ضروري احتياجات رفع براي الحسنهقرض هايسپرده محل از تسهيالت و قانوني

 496 ................................ كشور بانكي نظام در تعهدي روش مبناي بر اسالمي عقود درآمد شناسايي 772 /مب: شماره
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 497 ......................... بانكها سوي از مسكن خريد دهيتسهيالت فرآيند بهبود بمنظور پيشنهاداتي ارائه 787 /مب: شماره

 499 .................................. انزلي و( جلفا) ارسباران صنعتي ـ تجاري آزاد مناطق جغرافيايي محدوده 829 /مب: شماره

 500 27/4/1384 مورخ 772 /مب ارهشم بخشنامه ب و الف بندهاي در آن درج علت و جعاله عقد درخصوص 860 /مب: شماره

 و هابانك برخي سوي از منتشره پولهايچك ديگر و چكايران انواع انتشار براي مجوز صدور امكان عدم 1094 /مب: شماره

 501 ................................... پرداخت سيستمهاي در الكترونيك پول و پرداخت كارتهاي از كاراتر استفاده لزوم بر تأكيد

 502 ............................ نظرسنجي جهت دولتي هايحساب دارينگاه دستورالعمل نويسپيش ارسال 1305 /مب: شماره

 506 ..................................................... عراقي اتباع ويژه هويت هايكارت اعتبار تاريخ تغيير 1428 /مب: شماره

 508 ................................ (خرمشهر ـ آبادان) اروند صنعتي ـ تجاري آزاد منطقه جغرافيايي محدوده 1482 /مب: شماره

 509 ................................................. هابانك اعطائي تسهيالت نوع صريح اعالم لزوم بر تأكيد 1555/مب: شماره

 510 .................................................................. هابانك نقدينگي مديريت موثر هايرويه 1663 /مب: شماره

 550 ....... سهامي هايشركت سرمايه تامين در هاآن مشاركت ميزان و خدمات بخش در هابانك مشاركت 1685 /مب: شماره

 551 ....................................... مشتريان شناسنامه سريال شماره و كدپستي كدملي، دريافت لزوم 1753 /مب: شماره

 بانكها سوي از گذارانسپرده و بانك منابع بين تسهيم نحوه و مشاع سود محاسبه چگونگي اعالم درخواست 1803 /مب: شماره

 552 ................................................................................................................. مركزي بانك به

 553 . هابانك توسط مسكن بخش در بانكي تسهيالت اقساط بازپرداخت براي پلكاني روش اجراي بر تأكيد 1834 /مب: شماره

 554 ........... تمليك شرط به اجاره و مسكن اقساطي فروش اجرايي هايدستورالعمل در اصالحاتي انجام 1944 /مب: شماره

 بر مالي سال هر آغاز در آن توزيع هايشيوه اعالم تاثير و قطعي سود مازاد تسهيم الگوي ترينبهينه انتخاب 1960 /مب: شماره

 555 .................................................................................. گذارانسپرده منافع و بانك مالي هايسياست

 563 ...................... پول چك انواع چاپ براي ارسالي تقاضاهاي در موردنظر چاپخانه نام صريح اعالم 1974 /مب: شماره

 564 ......................................... اقساطي فروش همرحل در اعطايي تسهيالت فردي سقف افزايش 2072/مب: شماره

 565 ................................................................. بانكي واحدهاي در سهامي حاكميت بهبود 2132/مب: شماره

 قابل غيرمنقول و منقول هايدارايي استهالک ميزان رساني روز به درخصوص نظرات نقطه آوري جمع 2133/مب: شماره

 586 ............................................................................................................... هابانك استهالک

 588 .................................... بلوچستان و سيستان استان در خصوصي بخش گذاريسرمايه تشويق 2249/مب: شماره

 589 ............ مسكن خريد براي تسهيالت اعطاي اجرايي مكانيزم و شرايط درخصوص تكميلي توضيحات 2251/مب: شماره

 590 ......................................... مالي بزرگ شركت مالي عمليات بر نظارت شيوه به مربوط اصول 2253/مب: شماره
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 608 ................................................................... هابانك سوي از مشتري كافي شناسايي 2288 /مب: شماره

 626 ................................. مداوم صورت به و مختلف طرق از اسالمي بانكداري تبليغ و ترويج لزوم 2341/مب: شماره

 627 .......................................... حسابرسان و ناظرين بين ارتباط و هابانك در داخلي حسابرسي 2400 /مب: شماره

 645 ...................................................................................................................... 1385 سال

 646 ................................................... (بانكي سود هاينرخ تعديل) 1385 سال پولي هايسياست 10/مب: شماره

 در صادياقت هايبخش كليه براي غيردولتي اعتباري موسسات و هابانك تسهيالت انتظار مورد سود نرخ حداقل 18/مب: شماره

 647 ...................................................................................................................... 1385 سال

 648 ......سال و ماه پارامتر مورد در ديركرد جريمه و خدمات كارمزد تسهيالت، ها،سپرده سود محاسبه مأخذ 111 /مب: شماره

 649 ........................ 1385 سال در بانكي تسهيالت و هاسپرده سود نرخ درخصوص تكميلي توضيحات 148/مب: شماره

 650 .......................................................................................الثبتحق تعرفه اصالح 332 /مب: شماره

 651 ................................................... اجرا جهت دولتي هايحساب نگهداري دستورالعمل ابالغ 370/مب: ارهشم

 655 بهادار اوراق و بورس سازمان موافقت به هاشركت نويسيپذيره اعالميه انتشار مجوز گشتن موكول اعالم 490 /مب: شماره

 656 .......... 1385 سال در غيردولتي و دولتي هايبانك اعطايي تسهيالت سود نرخ درخصوص توضيحاتي 570 /مب: شماره

 با نيافته توسعه نقاط در كشاورزي و توليدي هايطرح براي ريالي و ارزي تسهيالت پرداخت به هابانك الزام 596 /مب: شماره

 657 ........................................................................................................ اشخاص آورده درصد 10

 اماتالز كسر از پس غيردولتي بخش به بانكها اعطايي تسهيالت مانده در افزايش از كشاورزي بخش سهم 730/مب: شماره

 658 ................. 1385 سال در اشتغال و ضروري احتياجات رفع براي الحسنهقرض هايسپرده محل از تسهيالت و قانوني

 659 ........................................................... گذارانسپرده به متعلق قطعي سود محاسبه نحوه 747 /مب: شماره

 ـ تجاري آزاد مناطق شعب در “مركزي اداره نزد منابع مازاد حساب” محاسبه نحوه درخصوص تكميلي موارد 808 /مب: شماره

 660 ........................................................................................................................... صنعتي

 چك انواع چاپ در مركزي بانك از ديگري نشان هرگونه يا آرم به منقوش يكاغذها از استفاده ممنوعيت 982 /مب: شماره

 661 .............................................................................................................................. پول

 662 .. شده تعيين دامنه در ويژه مدت كوتاه گذاريسرمايه هايسپرده الحسابعلي سود نرخ تعيين آزادسازي 983 /مب: شماره

 663 ......................................................... هابانك مشتريان شناسايي و هويت احراز بر تأكيد 1025/مب: شماره

 664 ............ (آني تسويه سيستم) RTGS سيستم اندازيراه جهت الزم امكانات آوردن فراهم ضرورت 1250/مب: شماره

 665 .................................................... پولچك انواع فروش و خريد انتشار، نحوه دستورالعمل 1382/مب: شماره
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 672 ............................................. دين خريد قالب در جاريحساب در اراعتب اجرايي دستورالعمل 1448/مب: شماره

 674 ........... “كشور از خارج بانكي واحدهاي در سمت تصدي صالحيت و كفايت تشخيص” دستورالعمل ،1554 /مب: شماره

هاشهرداري هايحساب دارينگه و افتتاح براي دولتي هايشركت و هاخانهوزارت مشابه رويه اعالم ضرورت 1565/مب: شماره

 .................................................................................................................................. 684 

 685 ................................................. پولچك انواع فروش و خريد انتشار، نحوه دستورالعمل ، 1588 /مب: شماره

 686 ........................................... صادرات بخش به ريالي اعتباري تسهيالت اعطاي نامهآئين لغو 1760/مب: شماره

 687 ........................................................ رسا صنعتي -تجاري آزاد منطقه در شعبه تأسيس ،1780/مب: شماره

 مورخ 162/مب شماره بخشنامه) هابانك طرف از ظهرنويسي و نامهضمانت صدور نامهآئين 9 ماده لغو ،1825 /مب: شماره

29/2/1390) .................................................................................................................... 688 

 689 ................................................ دولتي هايحساب نگهداري العملدستور اصالحيه ابالغ ، 2017 /مب: شماره

 693 ....................................... نامهضمانت جعل از جلوگيري منظور به داخلي هايكنترل اعمال ، 2050 /مب: شماره

 695 .......... 27/11/1380 مصوب اصالحي مستقيم هايماليات قانون 186 ماده 1 تبصره اجرايي ضوابط ، 2539/مب: شماره

 698 .............................. سپرده برگه ائهار با ويژه مدتكوتاه گذاريسرمايه سپرده افتتاح مجوز صدور 2588/مب: شماره

 699 ................ بهادار اوراق بازار قانون در اعتباري مؤسسات و هابانك تكاليف رعايت ضرورت بر تأكيد 2786 /مب: شماره

 موسسات مطالبات ذخيره محاسبه نحوه” و “اعتباري موسسات هايدارايي بنديطبقه” هايدستورالعمل ، 2823/بم: شماره

 700 ......................................................................................................................... “اعتباري

 701 .................................................. بانكي نظام هايدارايي استهالک نرخ و محاسبه نحوه ، 2946 /مب: شماره

 702 .................................................. اعتباري مؤسسات و هابانك ارزي باز وضعيت مجاز حد ، 2979/مب: شماره

 703 ...................................................................................................................... 1386 سال

 704 ......................................................... اعطايي تسهيالت قراردادهاي در التزام وجه محاسبه 86/مب: شماره

 705 ......................................... (دولتي هايبانك)“ اعتباري موسسات گذاريسرمايه دستورالعمل” 182/مب: شماره

 766 ........... (توسعه اعتباري مؤسسه و غيردولتي هايبانك)“ اعتباري موسسات گذاريسرمايه دستورالعمل”183/مب: شماره

 827 ....................................................... بهادار اوراق بورس در مختلف تابلوهاي اعتبار ميزان ؛557/مب: شماره

 828 ...................................... هابانك توسط...  و بازارسازي بازارگرداني، عمليات هرگونه ممنوعيت ؛564/مب: شماره

 هايدارايي بنديطبقه هايدستورالعمل) 5/12/1385 مورخ 2823/مب شماره بخشنامه مفاد اجراي نحوه ؛777/مب: شماره

 829 ........................................................ (اعتباري مؤسسات مطالبات ذخيره محاسبه نحوه و اعتباري مؤسسات
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 ناهماهنگ موردي اجراي از اجتناب و مركزي بانك سوي از ابالغي هايبخشنامه و مقررات اجراي ضرورت ؛846/مب: شماره

 831 ........................................ كشور اعتباري مؤسسات و هابانك توسط ديگر اجرايي هايدستگاه و مراجع مصوبات

 832 ....................... 2781385 مورخ 2017/مب شماره بخشنامه در «هاشهرداري» واژه شمول تبيين ؛1081/مب: شماره

 833 ........ «اعتباري مؤسسات در داخلي كنترل مؤثر نظام براي رهنمودهايي» عنوان تحت الزامات حداقل ؛1172/مب: شماره

 893 .................................................................. 1386 سال در بانكي تسهيالت دسو نرخ ؛1189/مب: شماره

 و آب بخش به كشور هايبانك كليه اعطايي تسهيالت از( ٪25) درصد پنج و بيست حداقل اختصاص ؛1289/مب: شماره

 894 ..................................................................... (توسعه چهارم برنامه قانون از 10 ماده موضوع) كشاورزي

 و آب بخش به كشور بانكهاي كليه اعطايي تسهيالت از(  ٪25) درصد پنج و بيست حداقل اختصاص ؛1290/مب: شماره

 895 ........................................ (تجاري هايبانك كليه) -(توسعه چهارم برنامه قانون از 10 ماده موضوع) كشاورزي

 نرخ) 1386 سال پولي هايسياست اعالم مورد در 2/4/1386 مورخ 1189/مب شماره بخشنامه اجراي زمان ؛1339/مب: شماره

 896 ........................................................................................... (1386 سال در بانكي تسهيالت سود

 درخصوص آزاد مناطق هايبانك بر نظارت و گذاريسياست كميته 24/2/1386 مورخ جلسه مصوبات ؛1347/مب: هشمار

 897 ................................................... صنعتي -تجاري آزاد مناطق در( ارزي و ريالي از اعم) اعتباري هايفعاليت

 و هابانك ارزي و جاري حساب شرايط و مقررات درخصوص كشور كل بازرسي سازمان نهاديپيش موارد ؛1369/مب: شماره

 899 ................................................................................... تسهيالت اعطاي به مربوط عقد ضمن شرط

 هر تسهيم نحوه به مربوط جدول همراه به معين بازدهي با عقود در واقساط سود محاسبه جديد فرمول ؛1521/مب: شماره

 901 ............................................................................................................ سود و اصل به قسط

 906 ............... «اعتباري ريسك مؤثر مديريت براي رهنمودهايي مجموعه» عنوان تحت الزامات حداقل ؛1548/مب: شماره

 خسارت) التزام وجه دريافت و محاسبه مورد در 5/3/1386 مورخ 777/مب شماره بخشنامه 2 بند مفاد تبيين ؛1656/مب: شماره

 938 ................................................................................................................ (دين تأديه تأخير

 939 ......................... الحسنهقرض هايبانك سرمايه در دولتي ايهبانك مشاركت امكان عدم اعالم ؛2263/مب: شماره

 940 ................................... الحسنهقرض هايبانك سرمايه در هابانك مشاركت امكان عدم اعالم ؛2264/مب: شماره

 941 ......................................... «نقدينگي ريسك مديريت رهنمود» عنوان تحت الزامات حداقل ؛2403/مب: هشمار

 957 ........................................................... بانكي نامهضمانت ابطال يا و خاتمه نحوه تبيين ؛2588/مب: شماره

 از قبل كشور، اعتباري مؤسسات و هابانك توسط ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك از مجوز اخذ لزوم ؛2666/مب: شماره

 959 ............................................................. «معوق مطالبات ساماندهي» شركت در حقوقي مشاركت به اقدام

 داخل در بانكي واحدهاي تعطيل يا ايجاد مورد در 14/10/1380 مورخ 4437/نت شماره بخشنامه ابطال ؛2697/مب: شماره

 960 ............................................................................................................................ كشور

 961 ........چك قاورا تمبر حق ماليات مورد در تهران استان مالياتي امور كل اداره تاكيد مورد نكات ابالغ ؛2921/مب: شماره
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 962 ................ "عملياتي ريسك موثر مديريت براي رهنمودها مجموعه" عنوان تحت الزامات حداقل ؛3244 /مب: شماره

 سرمايه دليل به آن سرمايه كفايت نسبت كه اعتباري،درصورتي موسسه پايه سرمايه يشافزا ضرورت ؛3602/مب: شماره

 1031 ................................................. يابد كاهش(درصد 8) حدمقرر از كمتر به ديگر اعتباري موسسات در گذاري

 بدهي داراي اقتصادي واحدهاي به تسهيالت اعطاي در ها بانك ديرهم هيات مستقيم مسئوليت بر تاكيد ؛3876/مب: شماره

 شماره نامه تصويب يك تبصره موضوع واحدهاي تشخيص مالي و فني ضوابط دستورالعمل از 1بند موضوع) معوق

 1032 ............................................................... (وزيران محترم هيات 30/02/1386 مورخ ه34925ت/30330

 شماره بخشنامه در مندرج ضوابط رعايت ضرورت بر ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك تاكيد ;4276/مب: شماره

 1034 ............................................ ها بانك به منتشره هايپول چك تحويل جهت 08/06/1385 مورخ 1382/مب

 1035 ارزي/ريالي جاريحساب عمومي شرايط مورد در كشور كل بازرسي سازمان پيشنهادي نظر نقطه ابالغ؛4413/مب: شماره

 عقد بقال در بهادار اوراق بورس كارگزاران به سهام فروش و خريد جهت تسهيالت اعطاي ممنوعيت ؛4980/مب: شماره

 1036 .................................................................................................................. مطلق مضاربه

اعتباريموسسات و هابانك الحسنه قرض هاي حساب كشيقرعه برندگان جوايز از نگهداري زمان مدت ؛5001/مب: شماره

 ................................................................................................................................. 1037 

 1038 ........................................ ومعوق گذشته سررسيد تسهيالت از تاديه تاخير جرايم اخذ نحوه ؛5056/مب: شماره

 مطالبات وصول نامه آئين و هابانك رفاهي اماكن و غيرضرور هايدارائي واگذاري نحوه نامه آئين ؛5072/مب: شماره

 1039 ................................................... )ارزي/ريالي) اعتباري موسسات الوصولمشكوک و معوق دگذشته،سررسي

 1040 حقوقي و حقيقي اشخاص دريافتي ديركردتسهيالت جرايم شدن بخشوده مورد در رساني اطالع نحوه ؛5115/مب: شماره

 1041 .......................................................... هابانك نزد دولتي هاي حساب نگهداري نحوه ؛5317/مب: شماره

 1043 .................................................................................................................... 1387 سال

 موضوع) مردم بين در الحسنهقرض فرهنگ ترويج و اعتباري موسسات الحسنهقرض منابع ساماندهي نحوه ؛257/مب: شماره

 1044 ....................................... (وزيران محترم هيات 26/12/1386 مورخ هـ39394ت/211422 شماره نامهتصويب

 محترم هيات 26/12/86 مورخ ه/ 39396 ت/211829 شماره مصوبه موضوع) اعتبار سنجش نظام نامهآيين ؛348/مب: شماره

 1045 ........................................................................................................................ )وزيران

 مورخ ه/39395 ت/211815 شماره مصوبه موضوع) كشور در وجوه جريان مستندسازي نامه آيين ؛349/مب: شماره

 1046 ............................................................................................ )وزيران محترم هيات 26/2/1386

 1047 ......................... تجاري هاي بانك و الحسنهقرض هايبانك براي الحسنهقرض وام سقف تعيين هـ؛/506: شماره

 1048 ......... ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك چك ايران آوريجمع و توزيع سفارش، نحوه ستورالعملد هـ؛/868: شماره

 حقوقي و حقيقي اشخاص به گردش در سرمايه تسهيالت اعطاي در مالي هاي شاخص رعايت نامه آيين ؛350/مب:شماره

 1062 .......... (وزيران محترم هيات 26/12/1386 مورخ 39399 ت/211849 شماره مصوبه موضوع) دولتي هاي بانك توسط
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 به آن اختصاص و كالن تسهيالت از بانكي منابع آزادسازي بزرگ، هايشركت نقدينگي تامين نامه آيين ؛351/مب: شماره

 مورخ هـ39397ت/211436 شماره نامهتصويب موضوع) عادالنه توزيع و اقتصادي هايبخش در توليد تقويت ها،بخش ايرس

 1066 ........................................................................................... (وزيران محترم هيات 26/12/1386

 1067 .... 1387 سال پايان تا هابانك پايه سرمايه به نسبت يورو و دالر ارزهاي باز وضعيت مجاز حد اعالم ؛1121/مب: شماره

 1068 ............................. مطلق مضاربه عقد از استفاده با جاريحساب در اعتبار از استفاده ممنوعيت ؛1284/مب: شماره

 1070 ......... ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك چك ايران خصوص در مطروحه سواالت برخي به پاسخ هـ؛/2625: شماره

 1071 ... ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك چك ايران خصوص در هابانك شعب و مشتريان ابهامات رفع هـ؛/2876: شماره

 موضوع) غيربانكي اعتباري موسسات و ها بانك گذاري سرمايه هايسپرده الحسابعلي سود نرخ ابالغ ؛2351/مب: شماره

 1073 ........................................................ (1387 سال در كشور بانكي سيستم نظارتي-سياستي بسته 17 ماده

 كالن تعهداتوتسهيالت سقف افزايش جهت غيربانكي اعتباريموسسات و هابانك براي الزم شرايط ابالغ ؛2378/مب: شماره

 1076 .............................................................................................. پايه سرمايه ٪20 به ٪5 از هاآن

 ايراناسالميجمهوريمركزيبانك نزد غيربانكي اعتباريموسسات و هابانك قانوني سپرده توديع نرخ ابالغ ؛2398/مب: شماره

 1077 ................................... )1387 سال در كشوربانكيسيستم نظارتي-سياستي بسته 20 ماده مفاد تبيين و تشريح)

 1078 ................................................ ايسپرده منابع درصد 2 ميزان به قانونيسپرده آزادسازي ؛2412/مب: شماره

 1079 ........................................ اعتباري موسسات مشتريان شناسايي چگونگي دستورالعمل ابالغ هـ؛/3118: شماره

 مركزي بانك نظارتي -سياستي بسته جايگزيني و هابانك مشترک عمومي مجمع 591 مصوبه لغو ؛2435/مب: شماره

 1092 ........................................................................................................ ايران اسالمي جمهوري

 1093 ................................. ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك چك ايران كار گردش در تسهيل ؛3180/هـ: شماره

 1094 .............................. تسهيالت اعطاي براي حقوقي اشخاص اقتصادي شماره دريافت ضرورت ؛2453/مب: شماره

 1095 ....................... كشور بانكي سيستم نظارتي -سياستي بسته 26 و 24 مواد اجراي دستورالعمل ؛15484/مب: شماره

 1097 .............................. بهادار اوراق به اعتباري موسسات رهني مطالبات تبديل احتياطي مقررات ؛87/19280: شماره

 1099 ...... گذاريسرمايه هاي سپرده سود نرخ اعالم براي ها بانك توجيهي گزارش ارائه ضرورت بر تاكيد 87/24117 :شماره

 1100 .................... "كشوري ريسك موثر مديريت براي رهنمودها مجموعه" وانعن تحت الزامات حداقل ؛36932: شماره

 1130 ..... اندازپس الحسنهقرض حساب افتتاح جهت خارجي اتباع براي قبول قابل شناسايي مدارک اعالم ؛55556/87: شماره

 1131 ...... اعتباري موسسات و بانكها به وابسته ليزينگ شركتهاي به تسهيالت اعطاي مجاز سقف تعيين ؛67345/87: شماره

 1132 ........................................................ ازدواج الحسنه قرض تسهيالت اعطاي شرايط ؛101835/87: شماره
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 احتساب با دارمدت گذاريسرمايه هايسپرده قطعي سود محاسبه چگونگي اجرايي دستورالعمل ؛126331/87: شماره

 1133 ................................................................................................. هاسپرده بكارگيري الوكالهحق

 1134 .................................................................................................................... 1388 سال

 اصل كلي هاي سياست اجراي قانون 5 ماده الزامات اجراي در هابانك توسط شده انجام اقدامات اعالم لزوم ؛7038/88: شماره

 1135 ............................................................................................................... اساسي قانون 44

 1137 .................................... 1388 سال در كشور بانكي شبكه نظارتي-سياستي ضوابط ابالغ ؛10870/88: شماره

 1138 ....................... 1388 سال در كشور بانكي شبكه نظارتي -سياستي ضوابط اجراي تاريخ اعالم ؛16832/88: شماره

 1382/مب شماره بخشنامه موضوع ، پول چك انواع فروش و خريد انتشار، نحوه دستورالعمل اصالحيه ؛19546/88: شماره

 1139 ............................................................................................................ 1385/06/08 مورخ

 گذاريسرمايه هايسپرده قطعي سود محاسبه چگونگي اجرايي دستورالعمل( 1) شماره پيوست اصالحيه ؛22243/88: ارهشم

 1140 ............................................................................. هاسپرده بكارگيري الوكالهحق احتساب با دارمدت

 توضيحاتي ارائه و غيربانكي اعتباري موسسات و هابانك در ارزيابي و تطبيق واحد ايجاد مورد در پيگيري ؛23765/88: شماره

 1141 ................................................................................................................ خصوص اين در

 يرانا اسالمي جمهوري مركزي بانك نظارتي -سياستي بسته 26 ماده درخصوص تكميلي توضيحات ارائه ؛24027/88: شماره

 1143 ..................................................................... " كالن تعهدات و تسهيالت " موضوع -1388 سال در

 1145 ..................................................... سنديكايي تعهدات و تسهيالت بر ناظر دستورالعمل ؛57370/88: شماره

 نظارتي -سياستي بسته و ها بانك عمومي مجمع 591 شماره مصوبه درخصوص تكميلي توضيحات ارائه ؛77444/88 :شماره

 1157 ..................................................................................................................... 1387 سال

 مورخ 1968/مب شماره به ، كالن تعهدات و تسهيالت بخشنامه از( واحد ذينفع تعريف) 1-3 بند اصالح ؛78400/88: شماره

1382/11/29 .................................................................................................................. 1158 

 بازپرداخت ناشر سوي از سررسيد در آن مبالغ كه ايشده سررسيد مشاركت اوراق بنديطبقه نحوه؛85257/88: شماره

 1164 .................................................................................................................... استنگرديده

.اندنشده خارج جريان از هنوز كه هاييپولچك مورد در ها بانك سواالت درخصوص توضيحاتي ارائه ؛87741/88: شماره

 ................................................................................................................................. 1165 

 مورخ 2823/مب شماره بخشنامه)  هادارايي بندي طبقه ورالعملدست با ارتباط در تكميلي توضيحات ؛93243/88: شماره

 1166 ............................... "دريافتني التزام وجه" و "دريافتني سود" براي ذخيره احتساب لزوم بر مبني( 05/12/1385

 1167 .......................................... مطالبات شدن معوق زا پس مشتري از اقساط دريافت روش ؛105972/88: شماره

 موضوع) اعتباري مؤسسات الوصولمشكوک و معوق گذشته، سررسيد مطالبات وصول نامهآيين ابالغ ؛175208/88: شماره

 1168 .......................................... )وزيران محترم هيأت 3/8/1388 مورخ هـ41498ت/153965 شماره نامهتصويب
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 مطالبات وصول نامه آيين " عنوان تحت وزيران محترمهيات بخشنامه در مقرر تكاليف از ايپاره ؛199730/88: شماره

 1179 ........................................... " ) ارزي و ريالي)  اعتباري موسسات الوصولمشكوک و معوق ، گذشتهسررسيد

 به آنها تشويق منظور به ، معوق مطالبات داراي مشتريان با مكاتبه به اعتباري موسسات و ها بانك الزام ؛203459/88: شماره

 1180 .............................................. آن گرفتن ناديده پيامد به توجه و نامه آيين در مقرر دوماهه فرصت از استفاده

 هاي سياست اجراي قانون 5 ماده الزامات اجراي در هابانك توسط شده انجام اقدامات اعالم درخواست ؛208036/88: شماره

 1181 .................................................................................................... اساسي قانون 44 اصل كلي

 1182 ........................................................ پولشويي با مبارزه قانون اجرايي نامهآيين ابالغ ؛210068/88: شماره

 1185 ............... "تطبيق ريسك موثر مديريت براي رهنمودها مجموعه" عنوان تحت الزامات حداقل ؛211072/88: شماره

 1201 ....................................... آن به متعلقه كارمزد و اعطايي الحسنهقرض مبلغ وصول نحوه ؛233294/88: شماره

پولشويي با مبارزه قانون اجرايي نامه آيين( 44) ماده اجراي در امور تسهيل جهت الزم كار و ساز و تدابير ؛236113/88: شماره

 ................................................................................................................................. 1202 

 1203 .................................................................................................................... 1389 سال

 1204 ........................................ 1389 سال در كشور بانكي شبكه نظارتي-سياستي ضوابط ابالغ ؛7120/89: شماره

 الحسنهقرض هايسپرده به اعطايي جوايز زمره در ايراني دستباف هايفرش نمودن منظور بر تاكيد ؛11849/89: شماره

 1205 .........................................................................................................................اندازپس

 15 ماده اجراي براي آنها بنديزمان برنامه خصوص در شده خصوصي تازه و دولتي بانكهاي از استعالم ؛16719/89: ارهشم

 1207 ..................................................................... 1389 سال در كشور بانكي شبكه نظارتي-سياستي بسته

 1208 ....... ملي شناسايي كارت روي در كنترلي هايويژگي مشخصات حاوي بروشور و فشرده لوح ارسال ؛32532/89: شماره

)مازاد) ضرور غير هاي دارايي واگذاري براي بندي زمان برنامه اعالم خصوص در ها بانك از پيگيري ؛38995/89: شماره

 ................................................................................................................................. 1209 

 موديان از ماليات دريافت به كمك خصوص در ها بانك به ودارايي اقتصادي امور وزيرمحترم نامه ابالغ ؛55459/89: شماره

 1210 ................................................................ مستقيم هاي ماليات قانون 218 ماده صحيح دراجراي مالياتي

 1211 ........................... بانكها دفاتر و اسناد ، بازرگاني اوراق نگاهداري طرز و مدت نامه آيين ابالغ ؛80223/89: شماره

 1212 ....................................... قدين يارانه حساب افتتاح براي گذاري سپرده مبلغ حداقل اعالم ؛90019/89: شماره

 1214 ................................ هاچك روي بر انتقال غيرقابل عبارت درج قانوني وجاهت عدم اعالم ؛116247/89: شماره

 1215 ........ اعتباري موسسات و بانكها تسهيالت از استفاده امتياز انتقال و نقل ونههرگ ممنوعيت اعالم ؛134137/89: شماره

 مصوب اصالحي مستقيم مالياتهاي قانون( 186) ماده( 1) تبصره اجرايي ضوابط اجراي لزوم بر تاكيد ؛159643/89: شماره

27/11/1380 .................................................................................................................. 1216 
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 و معوق ، گذشته سررسيد مطالبات وصول نامه آيين( 11) ماده( الف) بند پاياني فراز نمودن االثر ملغي ؛163570/89: شماره

 1218 .......................................................................... (ارزي و ريالي)  اعتباري موسسات الوصولمشكوک

 و پول شوراي 27/7/1389 مورخ جلسه مصوب - مرتبط اشخاص تعهدات و تسهيالت نامه آيين ابالغ ؛173772/89: شماره

 1219 ........................................................................................................................... اعتبار

 مورخ جلسه مصوب - اعتباري موسسات از اطالعات اخذ و عملياتي و مالي بازرسي دستورالعمل ابالغ ؛173768/89: شماره

 1227 .............................................................................................. اعتبار و پول شوراي 27/7/1389

 دفاتر و اسناد بازرگاني، اوراق نگاهداري طرز و مدت نامه آيين" مفاد صحيح اجراي بر مجدد تاكيد ؛181927/89: شماره

 1230 .............................................................. 15/4/1389 مورخ 80223/89 شماره بخشنامه موضوع "بانكها

 "الف" بند پاياني فراز نمودن اثر ملغي درخصوص اسالمي شوراي مجلس توسط مطروحه ايراد تبيين ؛182943/89: شماره

 شماره بخشنامه موضوع) اعتباري موسسات الوصولمشكوک و معوق سررسيدگذشته، مطالبات وصول نامه آيين 11 ماده

 1231 .............................................................................................. (27/7/1389 مورخ 163570/89

 كشاورزي طرحهاي به بانكي يالتتسه اعطاي در زارعين زراعي هاينسق و مالكين مشاعي اسناد توثيق ؛210577/89: شماره

 1232 .................................................................................................................. طبيعي منابع و

 مركزي بانك از اعتباري موسسات و بانكها گذاري سرمايه و حقوقي مشاركت مجوز اخذ جديد رويه ؛227295/89: شماره

 1243 ........................................................................................................ ايران اسالمي جمهوري

 اسالمي عقود از برخي در تخفيف اعمال نحوه افشاء و سازي شفاف به اعتباري موسسات و بانكها الزام ؛229935/89: شماره

 1244 ................................................................................................... حساب خوش مشتريان براي

ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك چك ايران ابطال و آوري جمع توزيع، توليد، نحوه دستورالعمل ؛229951/89: شماره

 ................................................................................................................................. 1245 

 نشده مستهلك ندهما نسبت جاي به سهام صاحبان حقوق به ثابت هايدارايي خالص مانده نسبت معرفي ؛257248/89: شماره

 1251 ................................................................ هااندوخته و شده پرداخت سرمايه مجموع به غيرمنقول اموال

اعتباري موسسات و بانكها توسط شناور سود از برخوردار گذاريسرمايه سپرده هرگونه افتتاح ممنوعيت ؛281433/89: شماره

 ................................................................................................................................. 1254 

 1255 ............................ غيربانكي اعتباري موسسات و بانكها ارزي باز وضعيت مجاز حدود اعالم ؛274736/89: شماره

 1256 ..... بانكها دفاتر و اسناد ، بازرگاني اوراق نگاهداري طرز و مدت نامه ينآي شده اصالح نسخه ابالغ ؛284876/89: شماره

 1257 ..................................................................................................................... 1390 سال

 بدون و الكترونيكي هايكارت طريق از برداشت قابليت با جاري حسنهالقرض سپرده حساب افتتاح امكان ؛9601: شماره

 1258 .............................................................................................................. چك دسته اعطاي

 عقد قالب در تسهيالت اعطاي به مربوط نواقص و ايرادات درخصوص كشور كل بازرسي سازمان نامه ابالغ ؛9703: شماره

 1259 ......................................................... كشور بانكهاي توسط مضاربه عقد صحيح اجراي بر تاكيد و مضاربه
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 1262 ............................................................. گذاري سپرده اول روز براي سود احتساب لزوم ؛10456:  شماره

 تسهيالت نامه آيين در مقرر حدود اجراي در متخلف بانك حساب از جريمه مبلغ برداشت به مربوط كار و ساز ؛12002: شماره

 1263 ...................................................................................................... مرتبط اشخاص تعهدات و

 1265 .. كشور از خارج در ايراني بانكهاي شعب طيليتع و نظارت فعاليت، تاسيس، نحوه اجرايي نامه آيين ابالغ ؛13853: شماره

 از خارج در ايراني هايبانک شعب تعطيلي و نظارت فعاليت، تأسيس، نحوه اجرايي نامه آيين

 1266 ................................................................................................................... کشور

 اساسي قانون 138 اصل موضوع كميسيون 14/1/1390 مورخ ک46115ت/3874 شماره نامهتصويب ابالغ ؛19773: شماره

 1272 .......... (ارزي و ريالي) اعتباري مؤسسات الوصولشكوکم و معوق سررسيدگذشته، مطالبات وصول نامهآيين درخصوص

 1273 .......................................................... هاسپرده بيمه نظام اثربخشي براي گانه 18 اصول ؛22736: شماره

 اخذ از ناشي آنان بدهي با ارتباط در سررسيد از بعد مشتريان توسط پرداختي مبالغ كليه نمودن تسهيم هنحو ؛56920: شماره

 1300 ............. نامه ضمانت صدور و اسنادي اعتبار گشايش نظير شده دريافت بانكي خدمات و الحسنهقرض وام ، تسهيالت

 1302 ....................... )ارزي-ريالي) اندازپس الحسنهقرض هايسپرده به جوايز اعطاي دستورالعمل ابالغ ؛58881: شماره

 وسساتم الوصولمشكوک و معوق گذشته، سررسيد مطالبات وصول نامه آيين( 1) ماده "چ" بند اصالحيه ؛61674: شماره

 1307 .............................. 3/8/1388 مورخ هـ41498ت/153965 شماره نامه تصويب موضوع( ارزي و ريالي)  اعتباري

 موسسات الحسنهقرض هايصندوق بر نظارت و فعاليت تاسيس، اجرايي دستورالعمل ابالغ ؛62690:  شماره

 1308 اعتباري

 مؤسسات الحسنهقرض هايصندوق بر نظارت و فعاليت تأسيس، اجرايي دستورالعمل»

 1309 ............................................................................................................ « اعتباري

 1315 .... ايران در خارجي هايبانك شعب تعطيلي و نظارت فعاليت، تأسيس، وهنح اجرائي دستورالعمل اصالح ؛84279: شماره

ايران در خارجي ي هابانک شعب تعطيلي و ،نظارت فعاليت، تاسيس نحوه اجرايي دستورالعمل

 ........................................................................................................................... 1316 

( 8) تبصره با رابطه در وزيران محترم هيأت 5/2/1390 مورخ ه/40658ت/23675 شماره نامهتصويب ابالغ ؛114860: شماره

 منابع افزايش و توليدي هايطرح اجرا در تسريع و طرح هايهزينه كاهش و بانكي سهيالتت اعطاي تسهيل قانون( 1) ماده

 1330 .......................................................................................................... هابانك كارايي و مالي

 الحاق با رابطه در وزيران محترم هيأت 12/05/1390 مورخ ه46738ت/98297 شماره نامهتصويب ابالغ ؛116832: شماره

(بهره) ربا بدون بانكي عمليات قانون سوم فصل نامهآئين به( دين خريد و مرابحه استصناع، عقود) 16 و 15 ، 14 هايبخش

 ................................................................................................................................. 1333 

 1336 . اعتباري مؤسسات مديره هيأت اعضاي و مديرعامل ياحرفه صالحيت سلب و احراز دستورالعمل ابالغ ؛137593: شماره

file:///F:/Work-F-new/مجموعه%20بخشنامه%20هاي%20مديريت%20کل/کتاب%20الکترونيک%20مجموعه%20بخشنامه%20هاي%20مديريت%20کل.doc%23_Toc357503620
file:///F:/Work-F-new/مجموعه%20بخشنامه%20هاي%20مديريت%20کل/کتاب%20الکترونيک%20مجموعه%20بخشنامه%20هاي%20مديريت%20کل.doc%23_Toc357503620
file:///F:/Work-F-new/مجموعه%20بخشنامه%20هاي%20مديريت%20کل/کتاب%20الکترونيک%20مجموعه%20بخشنامه%20هاي%20مديريت%20کل.doc%23_Toc357503629
file:///F:/Work-F-new/مجموعه%20بخشنامه%20هاي%20مديريت%20کل/کتاب%20الکترونيک%20مجموعه%20بخشنامه%20هاي%20مديريت%20کل.doc%23_Toc357503629


22 

 بيست و يكصد و يكهزار مصوب دين، خريد و مرابحه استصناع، گانهسه عقود اجرايي هايدستورالعمل ابالغ ؛141696: شماره

 1348 ........................................................... اعتبار و پول محترم رايشو 25/05/1390 مورخ جلسه هشتمين و

 جلسات يكمين و چهل و يكمين و سي مصوب مرابحه، عقد پايه بر اعتباري كارت اجرايي دستورالعمل ابالغ ؛141763: شماره

 1360 ............................... ايران اسالمي هوريجم مركزي بانك اعتباري كميسيون16/06/1390 و09/05/1390 مورخ

 بر نظارت و فعاليت تاسيس، اجرايي دستورالعمل درچارچوب الحسنهقرض عمليات كردن مجزا به بانكها الزام ؛143561: شماره

 1367 .................................................................................. اعتباري موسسات الحسنهقرض هايصندوق

 مصوب -كشور از خارج در فرعي هايبانك انحالل و نظارت فعاليت، تاسيس، نحوه اجرايي نامهآيين ابالغ ؛146405: شماره

 1368 .......................................... اعتبار و پول شوراي 25/5/1390 مورخ جلسه هشتمين و بيست و يكصد و يكهزار

 و بيست و يكصد و يكهزار مصوب -هابانك سرمايه در خارجي اشخاص مشاركت بر ناظر مقررات ابالغ ؛146410: شماره

 1374 ....................................................................... اعتبار و پول شوراي 25/5/1390 مورخ جلسه هشتمين

 يكمين و چهل مصوب ، كارگران و دولت كاركنان براي ميزان اعتباري كارت اجرايي دستورالعمل ابالغ ؛150919: مارهش

 1379 ........................................ ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك اعتباري كميسيون 16/06/1390 مورخ جلسه
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 1402 ............. اعتباري موسسات و ها بانك مشتريان از تسهيالت از ماليات و بيمه حق دريافت ممنوعيت ؛206687: شماره

 تبصره در مقرر هايگواهي اخذ عدم درخصوص 11/12/1381 مورخ 5696/نب شماره بخشنامه شدن ملغي ؛221158: شماره
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هاي بخشنامه بخش اول:

اداره مطالعات و مقررات 

 بانکي
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عم 82 /مب: شماره ل ئي گواهي سپرده مدتدستورا ر ويژه سرمايهل اجرا و گواهي ( عام)گذاري دا

ر ويژه سرمايهسپرده مدت ري دا  (خاص)گذا

 27/10/1379: تاريخ 

 بسمه تعالي

 

هاي تخصصي، تجاري و مؤسسات اعتباري غيربانکي ارسال جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 .گرديد

 

ي و گواه( عام)گذاري ايهدار ويژه سرمي سپرده مدتبه پيوست دستورالعمل اجرائي گواه

سي و دومي  جلسه مورخ  و، مصوب نهصد (خاص)گذاري دار ويژه سرمايهسپرده مدت

 .داردشوراي محترم پول و اعتبار را ارسال مي 3/11/1378

 هوجه بخواهشمند است مقرر فرمايند در اجراي مفاد دستورالعمل مذکور اقدامات الزم را با ت

 :شرايط زير معمول دارند

هاي تجاري و مؤسسات اعتباري غيربانکي تا اطالع ثانوي تنها مجاز به انتشار گواهي بانک

 .باشندمي( عام)گذاري به صورت دار ويژه سرمايهسپرده مدت

دار ويژه هاي مدتهاي سپردههاي تخصصي تا اطالع ثانوي مجاز به انتشار گواهيبانک

 .باشندمي( خاص)و ( عام)هاي صورتگذاري به سرمايه

گذاري به صورت دار ويژه سرمايهالحساب گواهي سپرده مدتتعيي  مدت و نرخ سود علي

ها و مؤسسات اعتباري منتشر کننده دستوالعمل مربوطه در اختيار بانک 5موضوع ماده ( عام)

چه نرخ سود ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مکلفند چنانباشد ولي بانکگواهي مي

با ( عام)گذاري دار ويژه سرمايهالحساب پيشنهادي آنان براي گواهي سپرده مدتعلي

ساله نزد سيستم  5هاي الحساب سپردهسررسيد بي  از پنج سال، بي  از نرخ سود علي

در هر صورت سود . مراتب را جهت اخذ تأييديه به بانک مرکزي اعالم دارند بانکي باشد،

گذاري فعلي هاي سرمايههاي مذکور مانند روش جاري در مورد سپردهواهيالحساب گعلي

 .شودتعيي  و اعالم مي
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، چنانچه (خاص)گذاري دار ويژه سرمايهدستورالعمل گواهي سپرده مدت 7و  5در اجراي مواد 

الحساب هاي تخصصي بايد نرخ سود عليالحساب مورد نظر باشد، بانکپرداخت سود علي

 .رندرا مورد به مورد و براي هر طرح جهت اخذ تأييديه به بانک مرکزي اعالم داپيشنهادي 

همانند نسبت ( عام)گذاري دار ويژه سرمايههاي مدتهاي قانوني سپردهنسبت سپرده

چني  نسبت سپرده هم. گرددانکي اعالم ميبهاي متناظر در سيستم ههاي قانوني سپردسپرده

ال نيز همانند نسبت س 5با سررسيد بي  از ( عام)گذاري ه سرمايهدار ويژقانوني سپرده مدت

 .کي استهاي پنج ساله نزد سيستم بانسپرده قانوني سپرده

مؤسسه /ررسيد توسط بانکسگذاري قبل از دار ويژه سرمايهبازخريد گواهي سپرده مدت

 صورت( ايجاددر صورت )اعتباري صادر کننده مشروط بر آنکه بازخريد در بازار دست دوم 

 .پذيرد بالمانع است

هاي مذکوردر سازمان بورس اوراق بهادار با دارد موضوع قابليت معامله گواهيضمناً اعالم مي

ان مورد فرهنگي جمهوري اسالمي اير -اجتماعي -توجه به قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي

 .بررسي است که نتايج آن متعاقباً اعالم خواهد شد
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 (عام)گذاري دار ويژه سرمايهل اجرائي گواهي سپرده مدتدستورالعم

 :در اي  دستورالعمل اصطالحات زير در معاني مشروح به کار رفته است -1ماده 

 مؤسسه اعتباري غيربانکي: مؤسسه اعتباري

ها و مؤسسات ت که نزد بانکسپرده اي اس(: عام)گذاري دار ويژه سرمايهسپرده مدت

 .شودمشخص افتتاح مياعتباري با سررسيد 

ها و مؤسسات اعتباري در ازاي افتتاح بانک(: عام)گذاري دار ويژه سرمايهگواهي سپرده مدت

( عام)گذاري دار ويژه سرمايهدتمگواهي سپرده ( عام)گذاري دار ويژه سرمايهسپرده مدت

 .نمايندصادر مي

نام بوده و شرايط عمده ا نام يا بيب( عام)گذاري دار ويژه سرمايهگواهي سپرده مدت -2ماده 

 .گرددگذاري در آن قيد ميقرارداد سپرده

قابل انتقال به غير بوده و ( عام)گذاري دار ويژه سرمايهگواهي سپرده مدت -3ماده 

توانند اي  گواهي را بدون فسخ عقد وکالت و تحمل جريمه در سازمان گذاران ميسپرده

 در اي . نديا مؤسسات اعتباري معامله و حقوق خود را صل  نمايها بورس اوراق بهادار، بانک

د چنان باقي خواهحالت رابطه وکالت بي  بانک يا مؤسسه اعتباري و خريداران بعدي اوراق هم

 .ماند

ها و له، بانکتا پذيرش قانوني اي  اوراق در سازمان بورس اوراق بهادار براي معام -4ماده 

قبول سفارش از طرف متقاضيان حقيقي يا حقوقي براي خريد مؤسسات اعتباري مجاز به 

( ز آنکه خود ناشر آن باشد يا نباشداعم ا( )عام)گذاري دار ويژه سرمايهگواهي سپرده مدت

 .باشندمي

ها توسط ها متناسب با ساير سپردهالحساب اينگونه سپردهمدت و سود علي -5ماده 

 .اهد شدکميسيون اعتباري بانک مرکزي تعيي  خو

توسط بانک يا ( گذاربه درخواست سپرده)امکان استرداد وجه موضوع گواهي سپرده  -6ماده 

در . ذکر شود( عام)گذاري دار ويژه سرمايهمؤسسه اعتباري بايد در آگهي افتتاح سپرده مدت

صورتي که بانک يا مؤسسه اعتباري وجه موضوع گواهي را قبل از سررسيد مسترد نمايد، 
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سود و پرداخت اصل سپرده به موجب دستورالعملي خواهد بود که به تصويب کميسيون تعيي  

 .اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران خواهد رسيد

هاي موضوع اي  دستورالعمل را کميسيون اعتباري نسبت سپرده قانوني سپرده -7ماده 

 .متناسب با مدت آن معني خواهد کرد

به تصويب شوراي پول و اعتبار  3/11/1378ه در جلسه مورخ ماد 7اي  دستورالعمل در 

 .رسيد

 

 

 

 (خاص)گذاري دار ويژه سرمايهدستورالعمل اجرايي گواهي سپرده مدت

 :در اي  دستورالعمل اصطالحات زير در معاني مشروح به کار رفته است -1ماده 

 مؤسسه اعتباري غيربانکي: موسسه اعتباري

ها و مؤسسات اعتباري اي است که بانکسپرده(: خاص)گذاري يهدار ويژه سرماسپرده مدت

هاي مشخص جديد سودآور توليدي و ساختماني به منظور تجهيز منابع براي تأمي  مالي طرح

هاي سودآور موجود با سررسيد مشخص افتتاح و خدماتي و نيز توسعه و تکميل طرح

 .نمايندمي

ها و مؤسسات اعتباري در ازاي بانک(: خاص)ي گذاردار ويژه سرمايهگواهي سپرده مدت

گذاري دار ويژه سرمايهسپرده مدت گواهي( خاص)گذاري دار ويژه سرمايهافتتاح سپرده مدت

 .نمايندصادر مي( خاص)

متقاضي ايجاد سپرده شخص حقوقي است که جهت تأمي  منابع مالي : متقاضي ايجاد سپرده

گذاري دار ويژه سرمايهد تقاضاي ايجاد سپرده مدتهاي مشخص خومورد نياز طرح يا طرح

 .ها يا مؤسسات اعتباري کشور را در چارچوب اي  دستورالعمل داردنزد يکي از بانک( خاص)

نام بوده و شرايط با نام يا بي( خاص)گذاري دار ويژه سرمايهگواهي سپرده مدت -2ماده 

 .گرددگذاري در آن قيد ميعمده قرارداد سپرده



32 

قابل انتقال به غير بوده و ( خاص)گذاري دار ويژه سرمايهگواهي سپرده مدت -3اده م

توانند اي  گواهي را بدون فسخ عقد وکالت و تحمل جريمه در سازمان گذاران ميسپرده

  در اي. ها يا مؤسسات اعتباري معامله و حقوق خود را صل  نمايندبورس اوراق بهادار، بانک

د چنان باقي خواهبي  بانک يا مؤسسه اعتباري و خريداران بعدي اوراق هم حالت رابطه وکالت

 .ماند

ها و له، بانکتا پذيرش قانوني اي  اوراق در سازمان بورس اوراق بهادار براي معام -4ماده 

مؤسسات اعتباري مجاز به قبول سفارش از طرف متقاضيان حقيقي يا حقوقي براي خريد 

آن باشند يا  اعم از آن که خود ناشر( خاص)گذاري ژه سرمايهدار ويگواهي سپرده مدت

 .باشندمي( نباشند

ها تابع مقررات مربوط به توزيع بخشي اعطاي تسهيالت از محل اينگونه سپرده -5ماده 

. ها و نيز سقف انفرادي تسهيالت اشخاص حقوقي خواهد بودافزاي  مانده تسهيالت بانک

 توانند سود دوران مشارکت را به طور يکجا در مقطع پايانا ميهمتقاضيان ايجاد اي  سپرده

الحساب طي دوران مشارکت بيني شده را به صورت عليمشارکت و يا قسمتي از سود پي 

 .پرداخت کنند

الحساب حداکثر آن بايد به تصويب بانک مرکزي جمهوري در صورت پرداخت سود علي

 .اسالمي ايران برسد

دار ويژه اقتصادي و مالي طرح موضوع سپرده مدت -ه فنيگزارش توجي -6ماده 

باشد به تأييد بانک يا مؤسسه به همراه ميزان و شرايط پيشنهادي مي( خاص)گذاري سرمايه

 .اعتباري افتتاح کننده حساب سپرده مذکور برسد

رح توسط بيني سودآوري طها براساس پي الحساب اينگونه سپردهسود علي -7ماده 

 .ه تأييد بانک عامل برسدبشود که بايد ايجاد سپرده پيشنهاد مي متقاضي

ها نسبت به کل منابع طرح گذاران با توجه به مبلغ و مدت وجوه آنسهم سود سپرده -8ماده 

تعيي  و  پس از تعيي  سود يا زيان قطعي که توسط بانک يا مؤسسه اعتباري. گرددتعيي  مي

الحساب پرداختي، پرداخت خواهد د قطعي با سودهاي عليالتفاوت سوتأييد خواهد شد مابه

 الحساب پرداختي باشد،شد و در صورتي که سود قطعي طرح کمتر از سودهاي علي

گذاران در سررسيد اصل سپرده خود را دريافت خواهند نمود و متقاضيان استفاده از سپرده

 .  امرا را تقبل خواهند نمودز ايا، زيان ناشي (خاص)گذاري دار ويژه سرمايهسپرده مدت
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ها را در مقاطع تعيي  الحساب اينگونه سپردهبانک يا مؤسسه اعتباري سودهاي علي -9ماده 

ها را در سررسيد چني  اصل سپردهالحساب و همالتفاوت سود قطعي و عليشده و نيز مابه

 .نمايدپرداخت مي 8و  7براساس شرايط ايجاد سپرده مذکور در مواد 

را در  متقاضي ايجاد سپرده موظف است بازپرداخت اصل و پرداخت سود متعلق -10ده ما

هاي فوق در اختيار بانک يا مقاطع مقرر تعهد کند و وثايق الزم را براي تضمي  پرداخت

 .مؤسسه اعتباري قرار دهد

الحساب پرداخت شده التفاوت سود قطعي و سودهاي عليمهلت پرداخت مابه -11ماده 

 .ها خواهد بودماه پس از سررسيد سپرده 6ثر حداک

جوه الزم را ومتقاضي ايجاد سپرده موظف است طبق اعالم بانک يا مؤسسه اعتباري  -12ماده 

ار جهت پرداخت سود و اصل سپرده، در مقاطع مربوط در اختيار بانک يا مؤسسه اعتباري قر

بع به جه التزام تأخير تأمي  مناهرگونه تأخير در تأمي  منابع فوق، مشمول پرداخت و. دهد

 .ميزان مقرر در قرارداد افتتاح حساب سپرده ويژه خواهد بود

هاي را به طور جداگانه بانک يا مؤسسه اعتباري موظف است عمليات اينگونه حساب -13ماده 

سود قطعي را در انتهاي دوره  الحساب،نگهداري نمايد و عالوه بر پرداخت سودهاي علي

الحساب التفاوت سود قطعي و سودهاي عليگيري مابهايد و براساس شرايط سپردهتعيي  نم

 .به عمل آورد گذاران تسويه نهائيپرداختي را پرداخت و با سپرده

گذاران در طرح، موظف است بر بانک يا مؤسسه اعتباري به عنوان وکيل سپرده -14ماده 

 .راً نظارت نمايدمستم هاي مالي و عملکرد اجرائي طرحمصرف وجوه و صورت

تواند در چارچوب ضوابط و مقررات جاري شرايطي را بانک يا مؤسسه اعتباري مي -15ماده 

جمله حداقل آورده نقدي و من( خاص)گذاري دار ويژه سرمايهجهت ايجاد سپرده مدت

 .غيرنقدي متقاضي تعيي  نمايد

گذاران و عدم تأمي  کسري ردهدر صورت عدم تأمي  منابع مالي الزم از سوي سپ -16ماده 

ز رو 15مذکور توسط متقاضي ايجاد سپرده، بانک يا مؤسسه اعتباري مراتب را حداکثر ظرف 

هاي خود مراجعه گذاران براي دريافت سپردهگذاران اعالم خواهد داشت تا سپردهبه سپرده

بوط به ررات مرها مشمول مقگذاران، اينگونه سپردهدر صورت عدم مراجعه سپرده. نمايند

 .ا سررسيد طرح و حداکثر پنجساله خواهد بودگذار متناظر بهاي سرمايهسپرده

هاي بانک يا مؤسسه مکلف است وجوه موضوع اي  دستورالعمل را در اجراي طرح -17ماده 

 .مربوطه صرف نمايد
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ربوطه را هاي ممابي ، کليه هزينهمتقاضي ايجاد سپرده موظف است وفق قرارداد في -18ماده 

 .تأمي  نمايد

ماده  3نامه، حداقل مذکور در بند هاي موضوع اي  آئي نسبت سپرده قانوني سپرده -19ماده 

 .خواهد بود 1351قانون پولي و بانکي کشور مصوب تير ماه سال  14

ک يا زماني در بان( خاص)گذاري دار ويژه سرمايهنقل و انتقال گواهي سپرده مدت -20ماده 

 .له احراز هويت گردندگيرد که طرفي  معامعتباري صورت ميمؤسسه ا

توسط بانک يا ( گذاربه درخواست سپرده)امکان استرداد وجه موضوع گواهي سپرده  -21ماده 

ذکر ( خاص)گذاري دار ويژه سرمايهمؤسسه اعتباري بايد در آگهي افتتاح حساب سپرده مدت

 وجه موضوع گواهي را قبل از سررسيد مسترددر صورتي که بانک يا مؤسسه اعتباري . شود

 نمايد، تعيي  سود و پرداخت اصل سپرده به موجب دستورالعملي خواهد بود که به تصويب

 .کميسيون اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران خواهد رسيد

با تشخيص بانک مرکزي ( خاص)گذاري دار ويژه سرمايهصدور گواهي سپرده مدت -22ماده 

 .هوري اسالمي ايران منوط به اخذ مجوز از اي  بانک خواهد بودجم

 

به تصويب شوراي پول و اعتبار  3/11/1378ماده در جلسه مورخ  22اي  دستورالعمل در 

 .رسيد
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 1380سال 
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د تجاري  9/مب: شماره زا آ مناطق  انكي در  عتباري سيستم ب ا عيين سياستهاي   صنعتـي –موضوع ت

 6/1/1380: تاريخ 

 بسمه تعالي

 

 "جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي تجاري و تخصصي"

 ".ارسال گرديد

 

موضوع تعيي  سياستهاي اعتباري  24/3/1379مورخ  1602پيرو بخشنامه شماره نت/ 

 980صنعتني، بندينوسيلنه مفناد بخشننامه هاي، نب/ –سيستم بانکي در مناطق آزاد تجاري 

و  3694، ننت/27/5/1378منورخ  10374و نص/ 3365ت/، ن18/2/1378مورخ 

کان لم يک  اعالم ميگردد. خواهشمند است دستور فرمائيد  10/6/1378مورخ  10459ننص/

 مراتب را به کليه واحدهاي ذيربط آنبانک اعالم نمايند./ص

 

 مدير کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري

 بهرام فيض زري  قلم

16-1615 
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ز  55 /بم: شماره ا نند به تشخيص خود براي تعدادي  عتباري مجاز مي توا ا انكها و موسسات  ب

ئه نمايند را ا انك تسهيالت و خدمات  رندگان كارت ب  .دا

 26/1/1380: تاريخ 

 بسمه تعالي

 

 .جهت اطالع کليه مديران عامل بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي ارسال گرديد

 

و به موجب مصوبه نهصد و  5/3/1378رخ مو 1556/پيرو بخشنامه شماره نب 

ز شنوراي پول و اعتبار، بانکها و موسسات اعتباري مجا 2/3/1378شانزدهمين  جلسنه منورخ 

مي توانند به تشخيص خود براي تعدادي از دارندگان کارت بانک تسهيالت و خدمات مصوب 

 .شوراي پول و اعتبار را با ضوابط ذيل ارائه نمايند

 ني کهسات اعتباري غيربانکي مي توانند در چارچوب قراردادهاي تنظيمي با مشتريابانکها و موس

و  اههنابراي آنها ً کارت بانک ً صادر کرده اند، پرداخت وجه صورت حسابهاي آنها را بنه فروشگ

ده نامي موسسنات طرف قنرارداد خود تعهند و تضمين  نمنايند. اي  نوع کارت، ً کارت بانک ويژه ً 

 د.مي شو

درصورتيکه در اثر پرداخت صورتحسابهاي خريد، حساب دارنده کارت نزد صادرکننده کارت 

 بدهکار گردد، دارنده کارت مکلف است نسبت به تسويه مبلغ بدهکار حساب خود ظرف مدتي که

شود، اقدام نمايد. درغيراينصورت مشمول پرداخت وجه التزام توسط صادرکننده کارت تعيي  مي

 ت و مبلغ به نحوي که در قرارداد پي  بيني شده است خواهدشد.نسبت به مد

 : حداکثر مدت پرداخت بدهي سه ماه از تاريخ ايجاد بدهي مي باشد.1تبصره 

 خير در: تعيي  ميزان وجه التزام با توافق طرفي  بوده و مي تواند متناسب با مدت تا2ُتبصره 

 بايد به طور شفاف در قرارداد في مابي پرداخت بدهي متغير باشد. درهر صورت اي  شرايط 

 صادرکننده و دارنده کارت ذکر شود.

ل در : چنانچه پس از اتمام مدت سه ماهه فوق مطالبات بانک از اي  بابت به حيطه وصو3تبصره 

 نيايد، بانک موظف است مطالبات مذکور را به سرفصل مطالبات معوق انتقال دهد.

ايان اکثر ... درصد سپرده هاي قرض الحسنه جاري نزدخود در پبانک ها مي توانند تا معادل حد

سال قبل را از طريق خدمات کارت بانک ويژه به اشخاص حقيقي و حقوقي اختصناص دهنند. 

 ست.اين  سقف درمورد موسسات اعتباري غيربانکي معادل ... درصد کل منابع متعلق به موسسه ا
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ليون مي 3درصد از کارت هاي صادره  80نده در مورد سقف بدهکار حساب دارنده کارت نزد صادرکن

 ميليون ريال است. 10درصد بقيه  5ميليون ريال است و براي  5درصد  15ريال و براي 

ي يي  ممتقاضيان کارت بانک ويژه به هنگام دريافت کارت بايد حداقل مبلغي را که صادرکننده تع

 .کند در حساب مرتبط با کارت، موجودي داشته باشند

ه مجموع مانده تعهدات و تضمي  هاي ناشي از کارت بانک ويژه مشمول سقف کلي مندرج در ماد

 ( آئي  نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنويسي از سوي بانکها ميباشد.5پنج )

ده پرداخت وجه صورت حسابهاي موضوع اي  نوع کارتها صرفاً از محل منابع متعلق به صادرکنن

 باشد.التزام جزو درآمدهاي صادرکننده کارت مي باشد. وجهامکان پذير مي

کار  سب باانواع هزينه ها و کارمزدهاي مرتبط که از دارنده و پذيرنده کارت دريافت مي گردد متنا

 انجام شده توسط صادرکننده تعيي  و اعالم مي شود.

 گر کارتصادرکنندگاني مجاز به صدور کارت بانک ويژه هستند که حداقل با سه صادرکننده دي

ت الزم را منعقد نموده و ترتيبا (POS)بانک قرارداد استفاده از دستکاههاي مشترك پايانه فروش

 جهت تبادل اطالعات و تسويه هاي بي  بانکي از طريق مرکز سوئيچينگ را بي  خود و مراکز

 مشابه ديگر فراهم آورند.

ي منطبق مراکز مشابه داخلي و خارج براي اتصال به ISO8583تبصره: مراکز فوق بايد با استاندارد 

 باشند.

يک صادرکننده نميتواند بي  از يک کارت بانک ويژه براي هر شخص حقيقي يا حقوقي صادر 

 نمايد.

 نقضايمدت اعتبار هر کارت بانک ويژه از تاريخ صدور يکسال مي باشد و تمديد قرارداد پس از ا

 مدت مذکور در اختيار صادرکننده است.

 براي ري کارت بانک ويژه فقط براي خريد کاالها و خدمات قابل استفاده است و نبايدسقف بدهکا

ر طه ذکدريافت وجه نقد مورد استفاده قرار بگيرد. اي  موضوع بايد صريحاً در قراردادهاي مربو

 شود.

بار صادرکنندگان کارت بانک ويژه موظفند ماهانه آمار دارندگان کارت بانک ويژه، ميزان اعت

 في، جرايم، تعداد کارتهاي تعويضي، مسروقه و کارتهاي اعضاء جديد، تعداد موارد فسخمصر

 قرارداد و ساير اطالعات مورد نياز را نگهداري نمايند.

له جزوه هاي تبليغاتي صادرکنندگان کارت بانک ويژه بايد حاوي حداقل اطالعات ضروري از جم

 موارد ذيل باشد:

 نرخ وجه التزام -1

 اسبه وجه التزامروش مح -2

 مهلت بازپرداخت -3

 اي صدور، تمديد، تعويض و ...ههزينه  -4
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 تحسابروش و تاريخ ارسال صور -5

 ساير موارد ضروري -6

 تعيين  سقنف ريالني معامنالت براي کارت بانک ويژه در اختيار صادرکنندگان ميباشد.

نمي که حداکثر از يکماه تجاوزصادرکنندگان کارت بانک ويژه موظفند ظرف فواصل زماني معي ، 

 نمايد، صورت حساب دارنده کارت رابه آدرس مندرج درقرارداد ارسال نمايند.

ز صادرکنندگان کارت بانک ويژه موظفند نظام مشخصي را براي اندازه گيري ريسک هاي ناشي ا

رد ا مورها  ارايه اي  نوع خدمات پي  بيني نمايند. بازرسان بانک مرکزي کارآمدي اي  گونه نظام

 ارزيابي قرار خواهندداد.

 کافي صادرکنندگان کارت مي توانند به منظور کاه  ريسک ناشي از صدور اي  نوع کارتها تاُمي 

 ند.هم کناخذ نمايند و يا با استفاده از روشهاي ديگر از جمله نظام بيمه اي، پوش  الزم را فرا

نشده است تابع ضوابط موضوع بخشنامه کارت بانک ويژه در مواردي که در اي  ضوابط ذکر 

 مي باشد. 5/3/1378مورخ  1556شماره نب/

 متعاقباً به اطالع آن بانک / موسسه اعتباري خواهد رسيد. 3درصدهاي مذکور در بند 

خواهشمنداست دستور فرمائيد مفاد اي  بخشنامه در اسرع وقت جهت اجرا به واحدهاي  

 م./غ گرددموسسه اعتباري ابال /ذيربط آنبانک 

 

 مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري        

 اداره مطالعات و مقررات بانكي         

 محمود مرتضوي                      بهرام فيض زرين قلم        

         16-1615    3816 
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غو مفاد مصوبه شماره  113 /مب: شماره ً مبني بر ل ً پادين صنعت  هـ  22238ت /63604شركت 

 6/2/79مورخ 

 15/2/1380: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

 .جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي تجاري ارسال گرديد

 

به پيوست تصوير تصويبنامه شماره  9/3/79مورخ  1333/پينرو بخشنامه شماره نت 

ادي  صنعت ً هييت محترم وزيران در مورد شرکت ً پ 10/12/79هن مورخ  23682ت /56891

جهت استحضار و اقدام  6/2/79هن مورخ  22238ت /63604مبني بر لغو مفاد مصوبه شماره 

 م./مقتضي ارسال مي گردد

 .يک برگ: پيوست

 مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري        

 اداره مطالعات و مقررات بانكي         

 محمود مرتضوي      بهرام فيض زرين قلم   

         16-1615    3816 
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 ضـوابط صـدور كـارت پــرداخـت 126 /مب: شماره

 17/2/1380: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

 جهت اطالع مديران عامل کليه بانکهاي تجاري و تخصصي

 .و موسسات اعتباري غير بانکي ارسال گرديد

 

سومي   که در نهصدو پنجاه و "ضنوابط صندور کنارت پننرداخنت"بنه پينوست  

شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده است جهت استحضار و صدور  2/2/1380جلسه مورخ 

 ص./دستور الزم جهت اجرا، ابالغ ميگردد

 

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري        

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 محمود مرتضوي      بهرام فيض زري  قلم   

         16-1615    3816 
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 بسمه تعالي

 

 ضوابط صدور کارت پرداخت

ال وجه هرنوع کارت الکترونيکي است که استفاده از آن منجر به نقل و انتق( کارت)کارت پرداخت 

 يا برداشت از يک حساب سپرده اي و يا بدهکار شدن دارنده آن شده و يا به هر شکل ديگري

رهاي شناسه هاي الکترونيکي و ابزا. دارنده آن قرار مي دهدقدرت خريد يا پرداخت در اختيار 

 .نيز مشمول اي  تعريف است( بعنوان جايگزي  کارت)مشابه 

 صدور کارت فقط بوسيله بانکها و موسسات اعتباري داراي مجوز قانوني پس از کسب مجوز از

 .بانک مرکزي امکان پذير است

 .ضوابط مستثني استموارد ذيل پس از تائيد بانک مرکزي از اي  

ننات کارتهاي تک منظوره مانند کارت تلف  و کارتهاي مشابهي که عرضه کنندگان کاالها و خدمن

 .مصرفي صرفاً براي پي  فروش کاال و خدمات خود جهت مشتريان صادر مي کنند

گر کارت هايي که عرضه کنندگان کاالها و خدمات مصرفي براي اعطاي تخفيف و يا امتيازات دي

 .هت مشتريان خود صادر مي کنندج

 ي بي صادرکنندگننان کارت باينند از طريق عضويت در يکي از مراکز تبادل اطالعات و تسويه ها

ترتيبات الزم را جهت تسهيل و تسريع مبادالت و پرداختهاي ( سوئيچينگ)بانکي داخلي 

 .الکترونيکي فراهم آورند

شابه راکز ماي مورد تائيد بانک مرکزي براي اتصال به ممرکز يا مراکز فوق بايد استاندارده: تبصره

 .داخلي و خارجي را رعايت کنند

ارائه هرگونه خدمات مربوط به کارتهاي صادره از سوي صادرکنندگان خارجي صرفاً توسط 

 .و پس از اخذ مجوز از بانک مرکزي امکان پذير است 2اشخاص مذکور در بند 

ري مهيدات و مراقبتهاي الزم و متعارف را درخصوص نگهننداصادرکننده کارت موظف است کليه ت

سخنت افنزار و سيستنم پنردازش داده ها و خطنوط ارتباطني خود بنحوي انجام دهد که 

د رارداقاستفاده از خدمات کارت براي دارنده آن همواره مطابق با شرايط صدور کارت که بايد در 

 .درج گردد، امکان پذير باشد
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فاده از روشهاي مطمي  براي توزيع کارت و اختصاص شماره رمز با صادرکننده مسيوليت است

 .کارت مي باشد

ن و صادرکننده موظف است با ايجاد تمهيدات الزم امکان گزارش گيري بالدرنگ موارد مفقود شد

اً سريع يا به سرقت رفت  کارت از جانب دارنده کارت يا قائم مقام قانوني وي را فراهم نموده و

 .سبت به غيرفعال نمودن حساب و ابطال کارت اقدام نمايدن

تا  خسارتها و زيانهاي وارده در خالل فاصله زماني بي  مفقود شدن و يا به سرقت رفت  کارت

 .شداعالم مراتب به صادرکننده متوجه دارنده کارت و پس از آن بعهده صادرکننده کارت مي با

نده کارت و د بطور روش  در مت  قرارداد منعقده بي  صادرکنباي 9و  8، 7موارد اشاره شده در مواد 

 .دارنده کارت قيد گردد

يق ماه نسبت به اخذ مجوز از بانک مرکزي و تطب 6صادر کنندگان کارتهاي فعلي موظفند ظرف  

 .شرايط خود با ضوابط اي  مصوبه اقدام نمايند

 

شوراي  2/2/1380  جلسه مورخبند و يک تبصره در نهصدو پنجاه و سومي 11ضوابط فوق در 

 ص./پول و اعتبار به تصويب رسيد
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انكها  127  /مب: شماره ري و نرخ سود تسهيالت ب الحساب سپرده هاي سرمايه گذا نرخ سود علي 

قتصادي ا  در بخشهاي مختلف 

 18/2/1380: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

 .ل گرديدجهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي تجاري و تخصصي ارسا

 

 

 16/2/1380بدينوسيله تصميمات اتخاذ شده در نهصد و پنجاه و چهارمي  جلسه مورخ  

شوراي پول و اعتبار درخصوص نرخ سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري و نرخ سود 

 :تسهيالت بانکها در بخشهاي مختلف اقتصادي را به استحضار مي رساند

 

 :اي سرمايه گذارينرخ سود علي الحساب سپرده ه-1

 درصد درسال سپرده سرمايه گذاري

 7          کوتاه مدت      

 13        يکساله       

 17        پنج ساله     

به منظور ايجاد انگيزه رقابت بي  بانکها، به آن بانک آزادي عمل داده مي شود که  

 17تا  13له را در محدوده سا 4و  3، 2هاي سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري نرخ

د ي نمايدر اي  مورد الزم است آن بانک نرخهايي را که راساً تعيي  م. درصد راساً تعيي  نمايد

طلع منيز  همراه با تاريخ دقيق اجرا به نحو مقتضي به آگاهي سپرده گذاران برساند و اي  بانک را

 .نمايد
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 :نرخ سود تسهيالت اعطايي-2

 درصد در سال      بخ  اقتصادي

 15تا  14          کشاورزي

 18تا  16          صنعت و معدن

 17             مسک  در قالب الگوي مسک 

 19             مسک  خارج از الگوي مسک 

 15         در قالب الگوي مسک : صندوق پس انداز مسک  بانک مسک 

 16         خارج از الگوي مسک     

 18               صادرات

 23حداقل      بازرگاني ، خدمات و متفرقه

الزم االجرا بوده و نرخ سود علي الحساب سپرده ها و  22/2/80نرخ هاي فوق از تاريخ  

 زمان سود تسهيالتي که قرارداد آن قبل از تاريخ فوق منعقد شده است تا سررسيد، تابع نرخهاي

 .انعقاد قرارداد است

ائيد مراتب فوق در اسرع وقت جهت اجراء به کليه واحدهاي خواهشمنداست دستنور فرم 

 م./ذي ربط و شعبه هاي آن بانک ابالغ شود

 مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري         

 اداره مطالعات و مقررات بانكي          

 محمود مرتضوي      بهرام فيض زرين قلم    

          16-1615    3816 
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ا آخرين اصالحات  162 /مب: هشمار ، ب انكها ز طرف ب ا امه و ظهرنويسي  امه صدور ضمانت ن آئين ن

 انجام شده

 29/2/1380: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

 جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکها ارسال گرديد

 

مورخ  673و نب/ 3/10/1373مورخ  1192/35پينرو بنخشنامه هاي شماره  

مصنوبه نهصندو چهننل و  4و عنطف به بننند  24/8/1377منورخ  5784و نب/ 2/2/1375

مه شوراي محترم پول و اعتبار، به پيوست يک نسخه از آئي  نا 2/11/1379نهمين  جلسه مورخ 

و  صدور ضمانت نامه و ظهرنويسي از طرف بانکها، با آخري  اصالحات انجام شده جهت استحضار

 اقدام الزم ارسال ميگردد./ص

 پنج برگ. پيوست:

 مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري         

 اداره مطالعات و مقررات بانكي          

 محمود مرتضوي     بهرام فيض زرين قلم    

          16-1615   3816 

 

 



47 

 ص.ذاكري 29/2/1380

 

 آئين نامه صدور ضمانت نامه و ظهر نويسي از طرف بانکها

 

ر ديط مندرج نه طبق شراعانت نامه و ظهر نويسي از طرف بانكها موكول به اخذ وثيقه از مضمون صدور ضم -1ماده 

 .اين آئين نامه ميباشد

 :انواع وثايق قابل قبول براي صدورضمانت نامه و ظهرنويسي بشرح ذيل ميباشد -2ماده 

منتشره براساس مجوز بانك مركزي يا  وجه نقد يا طال يا اسناد خزانه يا اوراق قرضه دولتي يا اوراق مشاركت -الف

سپرده سرمايه گذاري مدت دار، يا اوراق قرض الحسنه يا حسابهاي ارزي شامل حسابهاي سپرده سرمايه گذاري مدت 

 .نزد بانك صادر كننده ضمانت نامه 1دار ارزي و قرضه الحسنه جاري و پس انداز ارزي

 .عتبر خارجيتضمين بانكها يا موسسات اعتباري غير بانكي م -ب

هام س –كاال  ي مربوط بهبرگ وثيقه انبارهاي عموم –اموال غير منقول  –سفته با دو امضاء قابل قبول بانك  -پ

 .كشتي و هواپيما -شركتهايي كه در بورس پذيرفته شده باشد 

آنها، بانك مي در مورد شركتهاي تحت مديريت دولتي و نهادهاي انقالب اسالمي و شركتهاي وابسته به  -(1)تبصره 

 .2تواند سفته شركت يا نهاد در وجه بانك را قبول نمايد

غير از وثايق پيش بيني شده در اين آئين نامه، بانك مركزي ميتواند حسب مقتضيات روز وثايق ديگري را  -(2)تبصره 

 2.پيش بيني و در صورت لزوم به بانكها اعالم نمايد

و بابت  2 ماده -فايق بند الت نامه يا ظهر نويسي از يك يا تركيبي از وثحداقل معادل ده درصد مبلغ ضمان -3ماده 

 :بقيه آن از يك يا تركيبي از انواع وثايق مشروح ذيل خواهد بود

 .2معادل بقيه مبلغ ضمانت نامه و يا ظهر نويسي از يك و يا تركيبي از انواع وثايق مذكور در بندهاي الف و ب ماده 

                                                                 

 

 24/8/1377رخ وم 5784بخشنامه شماره نب/  -1

 شوراي پول واعتبار 2/11/79مصوبه نهصدو چهل و نهمين جلسه مورخ  4بند  -2
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 .درصد بقيه مبلغ ضمانتنامه و يا ظهرنويسي 120ذيل آن حداقل معادل ( 1)و تبصره  2سفته طبق بند پ ماده 

شتي يا كا شد يا بشده  اموال غير منقول يا برگ وثيقه انبارهاي عمومي يا سهام شركتهايي كه در بورس پذيرفته 

 .درصد بقيه مبلغ ضمانتنامه يا ظهرنويسي 150هواپيما حداقل معادل 

اف مي مع 3اده مذكور در م نامه هاي مربوط به شركت در مناقصه و مزايده از پرداخت وثيقه نقديضمانت -(1)تبصره 

 .د شدنسبت به كل مبلغ ضمانتنامه محاسبه خواه( 3)و ( 2)باشند و درصدهاي مذكور در رديفهاي 

ره منحصرا براي امور ي صادبابت ضمانتنامه ها 3بانكها مي توانند از اخذ وثيقه نقدي مذكور در ماده -(2)تبصره 

نقول بوده مصرا غير ه منحكشاورزي، احداث، تكميل و يا تعمير واحدهاي مسكوني خودداري كنند مشروط بر اينكه وثيق

 .درصد مبلغ ضمانتنامه ارزش داشته باشد 160و حداقل 

ارزي اجراي  زينه هايج يا هيه از خارضمانتنامه هاي مربـوط به كـارخانـه هاي توليدي بابت خريد مواد اول -(3)تبصره 

رجي براي امهاي خاوشد و طرحهاي تاسيس يا توسعه كارخانه هايي كه مورد تائيد و توصيه وزارت خانه هاي مربوط با

 .اين ماده مي باشد( 1)منظورهاي فوق در صورت موافقت بانك مركزي مشمول تبصره 

د مجموع سرمايه درص 25از  مانتنامه هاي صادره نبايدتعهدات هر يك از مشتريان بانك بابت ظهرنويسي و ض -4ماده 

وام و  وهرنويسي ظمه و و اندوخته هاي بانك تجاوز نمايد مشروط بر اينكه جمع تعهدات هر مشتري اعم از ضمانتنا

صاب ستثنايي ند در موارد ابانك مركزي مي توان. درصد مجموع سرمايه و اندوخته هاي بانك تجاوز نكند 30اعتبار از 

 .درصد افزايش دهد 40درصد اخيرالذكر را به  30

ق مشاركت يا اورا ضه دولتيضمانتنامه و ظهرنويسي هائيكه د رمقابل وجه نقد يا اسناد خزانه يا اوراق قر -تبصره

بهاي ارزي ه يا حساحســنمنتشره بر اساس مجوزبانك مركزي يا سپرده سرمايه گذاري مــدت دار، يا اوراق قــرض ال

كها يا ضمين بانيا ت سابهاي سپرده سرمايه گذاري مدت دار ارزي و قرض الحسنه جاري و پس انداز ارزي وشامل ح

هاي  مانتنامها و ضهموسسات اعتباري غير بانكي معتبر خارجي صادر ميشود و همچنين آن قسمــت از ظهر نويسي 

 .ه نخواهد بودصادره در مقابل وثائق مذكوردر فوق مشمول محدوديت مذكور در اين ماد

ه ها و و اندوخت موع سرمايهمجموع تعهدات ناشي از ظهرنويسي و صدور ضمانتنامه هاي هر بانك نبايد از مج -5ماده 

ولي و بانكي كشور نزد پقانون  14ماده  3سي درصد كل سپرده هاي پايان ماه پيش بانك كه قسمتي از آنها طبق بند 

 .يدبانك مركزي نگاهداري ميشود تجاوز نما

جه نقد يا مقابل و ائيكه درهضمانتنامه هاي مربوط به شركت در مناقصه و مزايده و ظهرنويسي و ضمانتنـامه  -تبصره

گذاري مدت  ه سرمايهسپرد اسناد خزانه يا اوراق قرضه دولتي يا اوراق مشاركت منتشره براساس مجوز بانك مركزي يا

لحسنه اي و قرض ار ارزشامل حسابهاي سپرده سرمايه گذاري مدت ددار، يا اوراق قرض الحسنه و يا حسابهاي ارزي 

چنين آن يشودو همادر مجاري و پس انداز ارزي و يا تضمين بانكها يا موسسات اعتباري غير بانكي معتبر خارجي ص

ماده ين اذكور در ديت مقسمت از ظهرنويسي ها و ضمانتنامه هاي صادره در مقابل وثائق مذكور در فوق مشمول محدو

 .نخواهد بود

صدور ضمانتنامه ريالي در برابر تضمين بانكها يا موسسات اعتباري غير بانكي معتبر خارجي و همچنين صدور  -6ماده 

 .ضمانتنامه ارزي منوط به موافقت قبلي بانك مركزي ميباشد
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لغ آن تنامه ومببار ضماننام مضمون له و مضمون عنه و مدت اعت –در ضمانتنامه ها بايد موضوع ضمانتنامه -7ماده 

 .بطور صريح قيدشود

امه ها و ي ضمانت نق غير نقـدبانكها بايد براي حساب ضمانت نامه ها و ظهر نويسي ها و وثائق نقدي و وثائ -8ماده 

سابـهاي ار، يا حدمـدت  بغير از وجه نقد و سپـرده سـرمايه گذاري. ظهر نويسي ها حساب جداگانه نگهداري نمايند

انك، بقيه زد خود برزي نامل حسابهاي سپرده سرمايه گذاري مدت دار ارزي و قرض الحسنه جاري و پس انداز اارزي ش

 .وثائق بايد در حساب انتظامي نگهداري شود

ههاي پايان ما ا را دربانكها بايد صورت ريز كليه ضمانتنامه هاي صادره و تعهدات ناشي از ظهرنويسي ه-9ماده 

ست ها فرستاده شده اروز مطابق نمونه ايكه از طرف بانك مركزي براي آن 25ال منتهي ظرف شهريور و اسفند هرس

 .تهيه و به بانك مركزي اداره نظارت بر امور بانكها ارسال نمايند

از اين تاريخ هر گونه ظهرنويسي و يا صدور ضمانتنامه توسط بانكها منوط به رعايت كامل مقررات اين آئين -10ماده 

ضمانتنامه ها و ظهرنويسي هاي موجود كه براساس مقررات قبل صادر شده اند، در صورت ضرورت تمديد، . نامه است

.به تشخيص بانك ميتوانند كماكان با شرايط قبلي تمديد شوند



50 

 

لحساب سپرده ها 163 /مب: شماره ا  نرخ سود علي 

 30/2/1380: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

 .اي تجاري و تخصصي ارسال گرديدجهت اطالع کليه مديران عامل بانکه

 

در مننورد نرخ سود علي الحساب سپرده ها  18/2/1380مورخ  127مب/ پيرو بخشنامه شماره 

 به استحضار ميرساند:

يخ مذکور افتتاح شده اند و بعد از تار 22/2/1380ايه گذاري کوتاه مدتي که قبل از تاريخ سپرده هاي سرم

مدت  شرط توقف سپرده براي آنکه مشمول دريافت سود شوند را احراز مينمايند، فقط براي 21/5/1380تا 

 درصد ميباشند. در هر صورت نرخ سود علي الحساب براي ماه 8توقف، مشمول نرخ علي الحساب 

 درصد ميباشد. 8ارديبهشت سال جاري 

پرده درصد باالتر از نرخ سود س 2ماهه همچنان  6نرخ سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري ويژه 

 هاي کوتاه مدت ميباشد./ص

 

 مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري     

 اداره مطالعات و مقررات بانكي        

 محمود مرتضوي             لم بهرام فيض زرين ق    

             16-1615         3816  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/M.fathi/Application%20Data/Microsoft/Word/2-127.doc
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ـر نــامه شماره  203 /مب: شماره اوراق  12/10/1379مورخ  22289/330تصــوي سازمان بورس 

ر تهران درخصوص توثيق سهام  بهادا

 12/3/1380: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

 .باري غير بانکي ارسال گرديدجهت اطالع کليه مديران عامل بانکها و موسسات اعت

 

سازمان بورس اوراق بهادار  12/10/1379مورخ  22289/330احتراماً؛ بـه پيــوست تصــويـر نــامه شماره  

 ص./تهران درخصوص توثيق سهام، جهت مالحظه و هرگونه اقدام مقتضي ارسال ميگردد

 

 مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري  

 مطالعات و مقررات بانكي  اداره       

 محمود مرتضوي             بهرام فيض زرين قلم  

          16-1615         3816  

 

 پيوست: يک برگ.
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انكها در بخش ساختمان 243 /مب: شماره  نرخ سود تسهيالت اعطائي ب

 27/3/1380: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

 .تخصصي ارسال گرديدجهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي تجاري و 

 

 به استحضار مي رساند: 18/2/1380مورخ  127/مب پيرو بخشنامه شماره 

سهيالت نرخ سود تسهيالت اعطائي بانکها در بخ  ساختمان معادل نرخ سود ت 

 درصد در سال مي باشد. 19اعطائي در بخ  ً مسک  خارج از الگوي مسک  ً يعني 

خواهشمنداست مقرر فرمايند مراتب در اسرع وقت جهت اجراء به کليه واحدهاي ذيربط  

 و شعبه هاي آن بانک ابالغ شود./م

 مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري        

 عات و مقررات بانكياداره مطال         

 محمود مرتضوي      بهرام فيض زرين قلم   

         16-1615    3816 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/M.fathi/Application%20Data/Microsoft/Word/2-127.doc
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نكها به اشخاص حقيقي و  256 /مب: شماره ا ً تعيين سقف فردي تسهيالت اعطايي ب بط  ضوا

 حقوقي

 28/3/1380: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 .ارسال گرديد( انک صنعت و معدنبه استثناي ب)جهت اطالع مديران عامل بانکهاي تجاري و تخصصي

 

بدينوسيله ضوابط ً تعيي  سقف فردي تسهيالت اعطايي بانکها به اشخاص حقيقي و  

شنوراي پول و اعتبار و هشتمي   8/8/79حقوقي ً مصوب نهصد و چهل و ششمي  جلسه مورخ 

 حضار ميرا به شرح زير به است. ا. ا. کميسيون اعتباري بانک مرکزي ج 30/2/80جلسه مورخ 

 :رساند

 

 سقف فردي تسهيالت اعطايي به اشخاص حقيقي  -الف

سقف فردي تسهيالت اعطايي آن بانک به يک شخص حقيقي بدون الزام به استعالم از اداره 

ه ب 25/6/74مورخ  3697/موضننوع بخشنامه شمنناره نب. )ا. ا. اطالعات بانکي بانک مرکزي ج

 .يابدميليون ريال افزاي  مي ( 900)نهصد 

ول ميليون ريال ، موک 900اعطاي تسهيالت توسط آن بانک به اشخاص حقيقي به ميزاني بي  از 

خص و کسب اطالع از ميزان بدهي ش. ا. ا. به مکاتبه با اداره اطالعات بانکي بانک مرکزي ج

ت به هر حال ، جمع کل تسهيال. حقيقي به ساير بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي مي باشد

در  با رعايت ضوابط اشاره شده)به هر شخص حقيقي ( شامل آن بانک)عطايي توسط کليه بانکها ا

 .ميليارد ريال تجاوز نمايد( 9)، نمي تواند از نه ( اي  بند

تسهيالت اعطايي به همسر و فرزندان تحت تکفل شخص حقيقي نيز جزء تسهيالت : تبصره

 .اعطايي به آن شخص منظور مي گردد

يم در مواردي که جمع تسهيالت اعطايي و درخواستي هريک از اشخاص حقيقي از اتخاذ تصم

ب مجوز از ميليارد ريال تجاوز نمايد ، موکول به کس( 9)از رقم نه ( شامل آن بانک)مجموع بانکها 

 .بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مي باشد
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 سقف فردي تسهيالت اعطائي به اشخاص حقوقي -ب

ت اعطايي آن بانک به يک شخص حقوقي بدون الزام به استعالم از اداره سقف فردي تسهيال

 ( 25/6/74مورخ  3697/موضوع بخشنامننه شماره نب. )ا. ا. اطالعننات بانکي بانک مرکزي ج

ل افزاي  ميليارد ريا 5/13ميليارد ريال و درمورد شرکتهاي پذيرفته شده در بورس ، به ( 9)به نه 

المي ست، با وجود نکات اشاره شده در اي  بند ، بانک مرکزي جمهوري اسشايان ذکر ا. مي يابد

ي صيه متو. ايران آماده ارائه اطالعات مربوط به تسهيالت دريافتي مشتريان به آن بانک مي باشد

کمتر  حتي براي موارد)گردد، در مواردي که به تشخيص آن بانک، اخذ اطالعات اعتباري مشتريان 

کاتبه م. ا. ا. ضروري باشد ، با اداره اطالعات بانکي بانک مرکزي ج( ه در اي  بنداز مبالغ تعيي  شد

 .نمايند

اعطاي تسهيالت توسط آن بانک به اشخاص حقوقي به ميزاني بي  از سقفهاي اشاره شده در 

ن طالع از ميزااو کسب . ا. ا. ، موکول به مکاتبه با اداره اطالعات بانکي بانک مرکزي ج( 1-ب)بند 

 .بدهي متقاضي به ساير بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي مي باشد

توسط آن بانک به هر شخص ( حداکثر تسهيالت قابل پرداخت)سقف فردي تسهيالت اعطايي 

 1/5و در مورد شرکتهاي پذيرفته شده در بورس معادل 3]*[، معادل ( 4-ب)حقوقي با رعايت بند 

 .برابر اي  مبلغ تعيي  مي شود

ز نود به هر شخص حقوقي نيز نمي تواند ا( شامل آن بانک)کل تسهيالت اعطائي کليه بانکها جمع 

 شده در اي  رقم در مورد تسهيالت اعطائي به شرکتهاي پذيرفته. ميليارد ريال تجاوز نمايد( 90)

 .ميليارد ريال تعيي  مي شود( 135)بورس، حداکثر معادل مبلغ يکصد و سي و پنج 

                                                                 

 

 :سقف مذکور براي هر يک از بانکها به شرح زير مي باشد - ]*[ -(1)

 (ارقام به ميليارد ريال)

 25  بانک مسک     50 بانک ملت      90 بانک ملي ايران

 20  بانک کشاورزي    45 بانک سپه      70 بانک صادرات ايران

 30 بانک توسعه صادرات ايران    25 بانک رفاه      55 بانک تجارت

فهاي برابر سق 5/1اضافننه مي نماينند، سقف ياد شده در مورد شرکتهاي پذيرفته شده در بورس، معادل 

 فوق مي باشد.
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در مواردي که جمع کل تسهيالت اعطائي و درخواستي هريک از اشخاص  اعطاي تسهيالت

اي  ( 4-ب)و ( 3-ب)حقوقي از آن بانک و يا از مجموع بانکها، از ارقام مندرج در بندهاي 

 .مي باشد. ا.ا.بخشنامه تجاوز نمايد، موکول به اخذ مجوز از بانک مرکزي ج

 ضيانساير شرايط و ضوابط اعطاي تسهيالت به متقا –ج 

در عي  . اعطاي هر نوع تسهيالت به شرکتهاي سرمايه گذاري متعلق به آن بانک، ممنوع است

در مورد شرکتهاي سرمايه گذاري،  24/5/1378مورخ  3264/حال، رعايت بخشنامه شماره نت

 .همچنان الزامي است

 و 25/6/1374مورخ  3697/موضوع بخشنامه هاي شماره نب)سقف فردي تسهيالت اعطائي 

شرکتهايي که )در خصوص شرکتهاي وابسته به آن بانک ( بر حسب مورد 6/2/1377مورخ  658

و نيز در مورد شرکتهاي تحت پوش  ( درصد سهام آنها متعلق به آن بانک است 10حداقل 

اي درصد سهام آنها متعلق به شرکته 10شرکتهائي که حداقل )شرکتهاي سرمايه گذاري آن بانک 

  از ميليارد ريال تعيين  مي گردد و اعطاي تسهيالت بي 9، ( انک مي باشدسرمايه گذاري آن ب

 .است. ا.ا.مبلغ مذکور توسط آن بانک موکول به کسب مجوز از بانک مرکزي ج

ردي فميليارد ريال، تسهيالت ( 5)تسهيالت فردي اعطائي توسط آن بانک با مبالغي بي  از پنج 

درصد افزاي  مانده کل  33سهيالت نمي تواند از کالن ناميده مي شود که جمع اينگونه ت

تاکيد مي گردد که . تسهيالت اعطائي آن بانک به بخ  غيردولتي در هر سال تجاوز نمايد

درصد اشاره شده در اي  بند  33تسهيالت تکليفي آن بانک، مشمول اي  ضابطه نبوده و از 

 .مستثني مي باشد

. ا.ا.هيالت منوط به کسب مجوز از بانک مرکزي جهمچني  درصورتي که در هر مورد اعطاي تس

باشد، آن بانک موظف است، اطالعات کافي راجع به مجموع تسهيالت کالن خود و رعايت سقف 

 به بانک را به همراه ساير مدارك الزم( با احتساب مبلغ مورد تقاضا)درصد مندرج در اي  بند  33

ده درصد اشاره ش 33ئي که موجب تجاوز از حد بديهي است تقاضاها. ارسال نمايد. ا.ا.مرکزي ج

 .اهدبوديا شوراي پول و اعتبار نخو. ا.ا.مي گردد، قابل طرح در کميسيون اعتباري بانک مرکزي ج

 برابر سقفهاي 2، حداکثر معادل (سقف گروهي)اعطاي تسهيالت به مجموعه شرکتهاي عضو گروه 

 ه منظور از گروه، مجموعه اشخاص حقوقيالزم به ذکر است ک. تعيي  شده حسب مورد مي باشد

به استثناي )درصد سهامشان متعلق به يک شخص حقيقي يا حقوقي  20است که بي  از 

 .باشد( شرکتهاي سرمايه گذاري

صل مبناي محاسبه ميزان تسهيالت قابل پرداخت براي تطبيق با سقفهاي اعتباري تعيي  شده، ا

 .را شامل نمي شود( و موارد مشابه)مبلغ تسهيالت بوده و سود سالهاي آتي 
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 .مصوبات و بخشنامه هاي فعلي در مورد تسهيالت صادراتي کماکان نافذ مي باشد

شنده و ازتاريخ  21/8/79منورخ  4525/اي  بخشنامننه جايگزي  بخشنننامه شماره نت

 .الزم االجراست 2/4/1380

 

ک به کليه واحدها و شعب آن بانخواهشمنداست مقرر فرمايند، مراتب در اسرع وقت جهت اجرا 

 م./ابالغ گردد

 مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري        

 اداره مطالعات و مقررات بانكي         

 محمود مرتضوي      بهرام فيض زرين قلم   

         16-1615    3816 
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بصره  267 /مب: شماره ت يي  ا جر ا مه  ا ن ين  ئ آ بودجه 3موضوع  ون  ن ا يش  1380سال  ق زا ف ا ز  ا سبي  كل كشور سهم ن

تي ل ردو غي ه بخش  ب نك  ا ب ن  يي آ عطا ا ده تسهيالت  ن ما  در 

 30/3/1380: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

 .جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي تجاري ارسال گرديد

 

 

شوراي پول و  26/1/1380بموجب مصوبه نهصد و پنجاه و دومي  صورتجلسه مورخ  

هيات محترم  11/2/1380هن مورخ 24475ت/4992ه ذيل ماده يک مصوبه اعتبار و تبصر

کل کشور سهم نسبي از  1380قانون بودجه سال  3وزيران، موضوع آئي  نامه اجرايي تبصره 

به شرح ذيل  1380افزاي  در مانده تسهيالت اعطايي آن بانک به بخ  غيردولتي در سال 

 تعيي  مي شود:

در ماننده تسهيالت آن باننک به بخ  غيردولتي خارج از سهم  درصد از افزاي  25معنادل 

اي هاي تعيي  شده براي بخشهاي اقتصادي و در اختيار آن بانک خواهدبود که با اولويت بخشه

 توليدي و صادراتي تخصيص خواهندداد.

 يلذدرصد باقيمانده افزاي  در مانده تسهيالت آن بانک به بخ  غيردولتي بايد به ترتيب  75

 ميان بخشهاي مختلف اقتصادي توزيع شود:

 سهم )درصد(  بخ  اقتصادي

 15    کشاورزي

 44   صنعت و معدن

 15    مسک 

 5/12    ساختمان 

 7    صادرات

 5/6 بازرگاني داخلي، خدمات و متفرقه

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 100    جمننننع

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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خواهشمنداست مقرر فرمايند مراتب جهت اجرا به کليه واحدهاي ذيربط آن بانک ابالغ  

 گردد.

ضمناً موکداً يادآوري مي گردد در جهت اجراي دقيق سياستهاي مورد نظر هيات وزيران  

 و شوراي پول و اعتبار، آن بانک موظف است جدول مشروح تسهيالت اعطايي به بخ  غيردولتي

خه يک نس وفوق الذکر را در پايان هر ماه حداکثر تا پايان روز پانزدهم ماه بعد تهيه در بخشهاي 

 از آنرا به اداره اطالعات بانکي و يک نسخه جهت اي  مديريت ارسال نمايند./م

 

 مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري      

 اداره مطالعات و مقررات بانكي         

 محمود مرتضوي      ن قلمبهرام فيض زري   

         16-1615    3816 
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انكها / موسسـات  297 /مب: شماره مالي شعب ب عمل اجرايي تفكيك حسابها و صورتهاي  ل دستورا

آزاد انكـي كشور در مناطق  عتباري غيرب  ا

 1380//4/4: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

 .بانکي ارسال گرديدجهت اطالع کليه مديران عامل بانکها و موسسات اعتباري غير

 

ا ً در راستناي تطبينق فعالينت شعنب مناطنق آزاد آن بانک / موسسنه اعتبناري غيربانکني ب

يران ً اصنعتي جمهوري اسالمي  –دستورالعمل اجرايي عمليات پولي و بانکي در مناطق آزاد تجاري 

مل اجرايي تفکيک شوراي پول و اعتبار، به پيوست ً دستورالع 13/6/1379مصوب جلسه مورخ 

 حسابها و صورتهاي مالي شعب بانکها / موسسنات اعتباري غيربانکني کشور در مناطق آزاد ً

 الزم االجراء است. 1/6/1380ارسال مي گردد. اي  دستورالعمل از تاريخ 

غ خواهشمنداست دستور فرمايند دستورالعمل مذکور در اسرع وقت به کليه واحدهاي ذيربط ابال

 گردد./م

 مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري        

 اداره مطالعات و مقررات بانكي         

 محمود مرتضوي      بهرام فيض زرين قلم   

         16-1615    3816 
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 بسمه تعالي

 

موسسات اعتباري  /دستورالعمل اجرايي تفکيک حسابها و صورتهاي مالي شعب بانکها 

 در مناطق آزادغيربانکي کشور 

 

براي هر يک از شعب موجود بانکها / موسسات اعتباري غيربانکي در مناطق  -1ماده  

ر هر دفات آزاد با توجه به ميزان مستهلک نشده دارائيهاي ثابت هر شعبه، سرمايه الزم ايجاد و در

بط ذير بانکيشعبه منعکس گردد و بهمان ميزان نيز از دارائيهاي ثابت بانک / موسسه اعتباري غير

 کاسته شود.

 

پي  بيني افزاي  سرمايه هريک از شعب موجود بانکها / موسسات اعتباري  -2ماده  

و  مقرر غيربانکي براي سال مالي آينده، بمنظور تامي  دارائيهاي ثابت، بايستي در زمان و موعد

 همزمان با تهيه و ارائه بودجه سال آينده و در قالب آن صورت پذيرد.

 

هر شعبه مکلف است کليه هزينه ها و درآمدهاي مربوط به شعبه خود را طي  -3 ماده 

 دوره مالي شناسايي و در دفاتر خود بصورت شفاف ثبت و منعکس نمايد.

 

بانک / موسسه اعتباري غيربانکي مکلف است حداکثر ظرف مدت يک ماه پس  -4ماده  

 مي  و پرداخت زيان دوره مالي قبلاز تصويب صورتهاي مالي توسط مجمع عمومي، نسبت به تا

 هر شعبه در مناطق آزاد، اقدام نمايد.

 

سرفصل حسابها، فرم خالصه دفتر کل، ترازنامه و صورت سود و زيان جهت  -5ماده  

هريک از شعب موجود بانکها / موسسات اعتباري غيربانکي د رمناطق آزاد، همان سرفصل حسابها 

ارات ذيربط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ابالغ گرديده و فرمهايي است که قبالً توسط اد

است. کليه سرفصل هاي جديد مورد نياز نيز توسط اداره اطالعات بانکي بانک مرکزي جمهوري 

 اسالمي ايران تعيي  و ابالغ خواهدشد.
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منابع مازادي که از شعب موجود هر بانک / موسسه اعتباري غيربانکي در هر  -6ماده  

يستي آزاد به ادارات مرکزي بانک / موسسه اعتباري غيربانکي مربوطه منتقل مي گردد با منطقه

ا تتابع قرار و توافق مشخص فيمابي  شعبه مربوطه و بانک / موسسه اعتباري غيربانکي باشد 

ل شناسايي هزينه و درآمدهاي مربوطه بصورت شفاف امکان پذير گردد. برگشت اي  منابع مشمو

مديريت کل نظارت بر  24/3/1379مورخ  1602اره نت/بخشنامه شم 1-الف محدوديت بند

 بانکها و موسسات اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران نميباشد.

 

سود متعلق به منابع مازاد هر شعبه در منطقه آزاد، که توسط بانک / موسسه  -7ماده  

بوطه به مرفاده قرار مي گيرد بايستي به شعاعتباري غيربانکي و يا ساير شعب مناطق آزاد مورد است

 پرداخت گردد. نرخ سود منابع مازاد با توافق طرفي  تعيي  خواهدشد.

 

دستورالعمل اجرايي عمليات پولي و بانکي در مناطق آزاد  4باتوجه به ماده  -8ماده  

ه ثبت صنعتي جمهوري اسالمي ايران، بانکها / موسسات اعتباري غيربانکي نسبت ب –تجاري 

ام شعب موجود خود در واحد ثبتي همان منطقه آزاد، طبق مقررات و دستورالعملهاي موجود اقد

 خواهند نمود.

ه ثبت باجراي مفاد اي  دستورالعمل توسط بانکها / موسسات اعتباري غيربانکي نبايستي  –تبصره 

 شعب موجود آنها موکول شود.

 

شعبي که در آينده در هر منطقه آزاد تاسيس کليه مطالب ياد شده فوق در مورد  -9ماده  

 شوند نيز الزم الرعايه مي باشد.

 

بانکها / موسسات اعتباري غيربانکي مکلفند کليه تمهيدات الزم در جهت  -10ماده  

طور ب 1380اجراي اي  دستورالعمل را بنحوي پي  بيني نمايند که از ابتداي شهريور ماه سال 

 کامل اجراء گردد.
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ز محل حساب ذخيره  373 /مب :شماره ا عمل حسابداري مربوط به اعطاي تسهيالت ارزي  ل دستورا

 ارزي

 18/4/1380: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

 .ارسال گرديد جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي تجاري و تخصصي

 

اداره سياستها و مقررات ارزي  25/12/1379مورخ  1207/60پيرو بخشنامه شماره  

دستورالعمل حسابداري مربوط به اعطاي تسهيالت ارزي از محل حساب "به پيوست  اي  بانک،

 .ارسال ميگردد "ذخيره ارزي

خواهشمند است دستور فرمايند دستورالعمل مذکور در اسرع وقت جهت اجراء به کليه  

 ص./واحدهاي ذيربط آن بانک ابالغ شود

 مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري     

 اداره مطالعات و مقررات بانكي        

 محمود مرتضوي             بهرام فيض زرين قلم     

             16-1615         3816  
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 بسمه تعالي

 

 دستورالعمل حسابداري مربوط به اعطاي تسهيالت ارزي از محل حساب ذخيره ارزي

 سياستها و مقررات ارزياداره  25/12/1379مورخ  1207/60موضوع بخشنامه شماره 

 

 فهرست

 :رحله انعقاد قرارداد بانک با سازمان مديريت و برنامه ريزي کشورم -الف

 :مرحله دريافت تسهيالت توسط بانک از محل حساب ذخيره ارزي -ب

 :تسهيالت اعطايي به ارز به خريداران کاالها و خدمات ايران در خارج از کشور -ج

 :بانک با خريدار خارجي مرحله انعقاد قرارداد( 1-ج 

 :مرحله اعطاي تسهيالت ارزي به خريدار خارجي( 2-ج 

 (:کمتر از يکسال)مرحله اعطاي تسهيالت ارزي کوتاه مدت ( 1-2-ج  

 (:سال 3حداکثر )مرحله اعطاي تسهيالت ارزي ميان مدت ( 2-2-ج  

 :ارزيمرحله وصول اقساط از خريدار خارجي و انتقال آن به حساب ذخيره ( 3-ج 

آن به حساب ذخيره  %50مرحله دريافت کارمزد ديرکرد اقساط معوق و انتقال ( 4-ج 

 :ارزي

مرحله انتقال بدهي معوق خريدارخارجي به حساب مطالبات معوق تسهيالت به ( 5-ج 

 ...:ارز

 :تسهيالت اعطايي به ارز به واردکنندگان کاال و خدمات -د

 :عمليات حسابداري در شعبه( 1-د 

 :مرحله انعقاد قرارداد( 1-1-د  
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 :مرحله اعطاي تسهيالت ارزي( 2-1-د  

 (:کمتر از يکسال)دت ممرحله اعطاي تسهيالت ارزي کوتاه ( 1-2-1-د

 (:سال 3حداکثر )دت مرحله اعطاي تسهيالت ارزي ميان م( 2-2-1-د

 :(Repayment period)مرحله بازپرداخت تسهيالت ( 3-1-د  

 :کارمزد ديرکرد درصورت تاخير در پرداخت اقساط مرحله دريافت( 4-1-د  

مرحله انتقال بدهي معوق مشتريان به حساب مطالبات معوق ( 5-1-د  

 :تسهيالت به ارز

 :عمليات حسابداري در اداره مرکزي( 2-د 

 :نحوه ثبت اسناد حسابداري رسيده از شعب بابت کارمزد تعهد( 1-2-د  

سهم سود  %5/4رسيده از شعب بابت  نحوه ثبت اسناد حسابداري( 2-2-د  

 :بانک از محل تسهيالت اعطايي به ارز

سهم سود % 3نحوه ثبت اسناد حسابداري رسيده از شعب بابت ( 3-2-د  

 :دولت از محل تسهيالت اعطايي به ارز

کارمزد ديرکرد اقساط  %5/8نحوه ثبت اسناد رسيده از شعب بابت ( 4-2-د  

 :معوق

به حساب ( سهم دولت %3از اصل و )ال اقساط وصولي مرحله انتق( 5-2-د  

 :ذخيره ارزي

به حساب ( سهم دولت)مرحله انتقال کارمزد ديرکرد اقساط معوق ( 6-2-د  

 :ذخيره ارزي

 :تفکيک تسهيالت اعطايي به عقود اسالمي در حسابهاي معي ( 3-د 

 :ثبت وثايق و تضمينات در حسابهاي انتظامي مربوطه -هن 

 :سرفصل هاي جديد توسط اداره اطالعات بانکي ابالغ –و 

 :استفاده از نرخ فروش ارز شناور جهت ثبت ريالي –ز 
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 بسمه تعالي

 

 دستورالعمل حسابداري مربوط به اعطاي تسهيالت ارزي از محل حساب ذخيره ارزي

 اداره سياستها و مقررات ارزي 25/12/1379مورخ  1207/60موضوع بخشنامه شماره 

 

 :ورله انعقاد قرارداد بانک با سازمان مديريت و برنامه ريزي کشمرح -الف

 (ريال 1بمبلغ )حساب انتظامي قراردادها : بد

 (ريال 1بمبلغ )طرف حسابهاي انتظامي : بس

 

درصورت عدم انعقاد قرارداد متقابل با مشتري ظرف مهلت سه ماهه بايستي هر ششماه  

م  ضزينه تعهدي معادل ننن درصد در سال محاسبه و يکبار به نسبت مانده تعهد شده قرارداد ه

 :صدور دستور پرداخت و اسناد حسابداري ذيل به حساب ذخيره ارزي منظور گردد

 حساب كارمزد پرداختي: بد

 (جهت واريز به حساب ذخيره ارزي)حساب سپرده هاي ارزي ديداري نزد شعب خارج : بس

 

 :ل حساب ذخيره ارزيمرحله دريافت تسهيالت توسط بانک از مح –ب 

 :با دريافت اعالميه بستانکار کارگزار سند حسابداري زير صادر خواهدشد 

 (شعب خارج يا بانکهاي خارجي)حساب سپرده هاي ارزي ديداري نزد کارگزاران : بد

 حساب تسهيالت دريافتي بانک از محل حساب ذخيره ارزي: بس

 

 )Buyers Credit(دمات ايران درخارج ازکشورتسهيالت اعطايي به ارزبه خريداران کاالهاوخ–ج

 :مرحله انعقاد قرارداد بانک با خريدار خارجي( 1-ج
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 (ريال 1بمبلغ )حساب انتظامي قراردادها : بد

 (ريال 1بمبلغ )طرف حسابهاي انتظامي : بس

 

ماه از تاريخ انعقاد قرارداد، درصورت عدم استفاده خريدار از  3بعد از انقضاي مدت  

د امضاي قرارداد با مشتري تعه)مورد نظر به نسبت مانده تعهد شده استفاده نشده  تسهيالت

ار هزينه تعهد بميزان ننن درصد در سال و هر ششماه يکبار محاسبه و از خريد( محسوب ميشود

ادر صبا دريافت اعالميننه بستانکار کارگنزار اسناد حسابداري زير . خارجنني وصول خواهد شد

 :مي گردد

 (شعب خارج يا بانکهاي خارجي)حساب سپرده هاي ارزي ديداري نزد کارگزاران : بد

 حساب کارمزد تعهد دريافتي از محل تسهيالت اعطائي به ارز: بس

 

 :مرحله اعطاي تسهيالت ارزي به خريدار خارجي( 2-ج

 (:کمتر از يکسال)مرحله اعطاي تسهيالت ارزي کوتاه مدت ( 1-2-ج

اب سود و تعيي  ميزان اقساط و صدور دستور پرداخت جهت در اي  مرحله ضم  احتس 

 :واريز مبلغ تسهيالت درخواستي به حساب خريدار خارجي اسناد حسابداري زير صادر مي شود

 (سود کل دوره+ بميزان اصل )حساب تسهيالت اعطائي کوتاه مدت به ارز : بد

بميزان ( ا بانکهاي خارجيشعب خارج ي)حساب سپرده هاي ارزي ديداري نزد کارگزاران : بس

 اصل تسهيالت

 (سهم سود بانک %5/4بميزان )حساب سود سالهاي آينده تسهيالت اعطائي به ارز : بس

سهم سود سالهاي آتي  %3بميزان )حساب سود سالهاي آينده تسهيالت اعطائي به ارز : بس

 (دولت

 

 (:سال 3حداکثر )مرحله اعطاي تسهيالت ارزي ميان مدت ( 2-2-ج
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با ( سال 3حداکثر ) "Disbursement"اي  مرحله طي دوره استفاده از تسهيالت  در 

صدور هر دستور پرداخت جهت واريز مبلغ تسهيالت درخواستي به حساب خريدار خارجي اسناد 

 :حسابداري زير صادر خواهدشد

 (بميزان مبلغ دستور پرداخت)حساب تسهيالت اعطائي ميان مدت به ارز : بد

بميزان ( شعب خارج يا بانکهاي خارجي)رده هاي ارزي ديداري نزد کارگزاران حساب سپ: بس

 مبلغ دستور پرداخت

 

 Repayment"بعد از اتمام دوره استفاده از تسهيالت و شروع دوره بازپرداخت  

Period"  ضم  احتساب سود دوره استفاده و دوره بازپرداخت و همچني  تعيي  تعداد، ميزان و

 :ابالغ آن به تسهيالت گيرنده، اسناد حسابداري زير صادر مي شود سررسيد اقساط و

 (بميزان سود دوره استفاده و بازپرداخت)حساب تسهيالت اعطائي ميان مدت به ارز : بد

 (سهم سود بانک %5/4بميزان )حساب سود سالهاي آينده تسهيالت اعطائي به ارز : بس

 (سهم سود دولت %3بميزان )ه ارز حساب سود سالهاي آينده تسهيالت اعطائي ب: بس

 

 :مرحله وصول اقساط از خريدار خارجي و انتقال آن به حساب ذخيره ارزي( 3-ج

با دريافت اعالميه بستانکار کارگزار، مربوط به وصول وجه اقساط، اسناد حسابداري زير  

 .صادر خواهدشد

 (انکهاي خارجيشعب خارج يا ب)حساب سپرده هاي ارزي ديداري نزد کارگزاران : بد

 (حسب مورد)حساب تسهيالت اعطائي کوتاه مدت به ارز يا ميان مدت به ارز : بس

ه بسهم سود بانک مربوط  %5/4بميزان )حساب سود سالهاي آينده تسهيالت اعطائي به ارز : بد

 (قسط دريافتي

 از محل تسهيالت اعطائي به ارز( به ارز)حساب سود دريافتي : بس

ط سهم سود دولت مربوط به قس %3بميزان )تسهيالت اعطائي به ارز  –ينده سود سالهاي آ: بد

 (دريافتي
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سهم سود بانک  %5/7بميزان )حساب تسهيالت دريافتي بانک از محل حساب ذخيره ارزي : بد

 (مبلغ قسط –دولت 

جهت ( شعب خارج يا بانکهاي خارجي)حساب سپرده هاي ارزي ديداري نزد کارگزاران : بس

 حساب ذخيره ارزي واريز به

 

 در اي  مرحله ضم  صدور سند حسابداري مذکور همزمان دستور پرداخت انتقال وجه به :توجه

 .حساب ذخيره ارزي صادر خواهدشد

 

 :يآن به حساب ذخيره ارز %50مرحله دريافت کارمزد ديرکرد اقساط معوق و انتقال ( 4-ج

 :داري زير صادر مي شودبا دريافت اعالميه بستانکار کارگزار، اسناد حساب 

 (شعب خارج يا بانکهاي خارجي)حساب سپرده هاي ارزي ديداري نزد کارگزاران : بد

د کارمز %50بميزان )حساب وجه التزام دريافتي به ارز از محل تسهيالت اعطائي به ارز : بس

 (دريافتي

کارمزد  %50بابت کارمزد ديرکرد سهم دولت بميزان )حساب بستانکاران موقت به ارز : بس

 (دريافتي

 

 :کارمزد ديرکرد سهم دولت ضم  صدور دستور پرداخت %50هنگام انتقال  

 (کارمزد ديرکرد سهم دولت %50)حساب بستانکاران موقت به ارز : بد

جهت واريز به حساب ذخيره ( شعب خارج)حساب سپرده هاي ارزي ديداري نزد کارگزاران : بس

 ارزي

 

 وق خريدار خارجي به حساب مطالبات معوق تسهيالت به ارزمرحله انتقال بدهي مع( 5-ج

 (:درصورت عدم پرداخت بموقع از طرف متقاضي)

درصورت عدم وصول اقساط و عدم حصول نتيجه از پيگيريهاي اوليه جهت وصول طلب،  

 :اسناد حسابداري ذيل صادر و همزمان اقدامات حقوقي معمول خواهدشد
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 .ت اعطائي به ارزحساب مطالبات معوق تسهيال: بد

 .ميان مدت به ارز /حساب تسهيالت اعطائي کوتاه مدت به ارز : بس

سهم سود  %3+ سهم سود بانک  %5/4)حساب سود سالهاي آينده تسهيالت اعطائي به ارز : بد

 .به تفکيک در دفاتر معي ( دولت

( ود دولتسهم س %3+ سهم سود بانک  %5/4)حساب سود معوق تسهيالت اعطائي به ارز : بس

 .به تفکيک در دفاتر معي 

 

اضافه مي نمايد در پايان عمليات وصول و تسويه کامل بدهي، سند انتظامي قرارداد  

 .برگشت خواهدشد( 3موضوع بند )

 

 تسهيالت اعطايي به ارز به واردكنندگان كاال و خدمات -د

 :عمليات حسابداري در شعبه( 1-د

 :مرحله انعقاد قرارداد( 1-1-د

 (ريال 1بمبلغ )حساب انتظامي قراردادها : بد

 (ريال 1بمبلغ )طرف حسابهاي انتظامي : بس

 

ماه از تاريخ انعقاد قرارداد با دريافت اطالعات الزم از شعبه نسبت به  3بعد از گذشت  

تسهيالت ( امضاي قرارداد يا مشتري تعهد محسوب ميشود)مانده تعهد شده استفاده نشده، 

حاسبه و جهت ان ننن درصد در سال هر ششماه يکبار توسط اداره مرکزي مهزينه تعهد به ميز

 .وصول و صدور اسناد حسابداري ذيل به شعبه اعالم خواهد شد

 بد: حساب ارزي مشتري

 اداره مرکزي بابت کامزد تعهد دريافتي به ارز –بس: حساب مرکز 

 

 اي تسهيالت ارزي:( مرحله اعط2-1-د
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 يالت ارزي کوتاه مدت )کمتر از يکسال(:( مرحله اعطاي تسه1-2-1-د

در اي  مرحله با دريافت هر سري اسناد حمل اعتبارات اسنادي گشاي  يافته اسناد  

 حسابداري زير صادر خواهد شد:

 بد: حساب تسهيالت اعطائي کوتاه مدت به ارز )بميزان مبلغ اسناد حمل+ سود کل دوره(

 +سهم سود بانک(%5/4ي به ارز)بميزان بس: حساب سودسالهاي آينده تسهيالت اعطائ

 +سهم سود دولت( %3بس: حساب سود سالهاي آينده تسهيالت اعطائي به ارز )بميزان 

 اداره مرکزي )بميزان مبلغ اسناد حمل به ارز( –بس: حساب مرکز 

 

 سال( 3اي تسهيالت ارزي ميان مدت )حداکثر ( مرحله اعط2-2-1-د

اد حمل که طي دوره استفاده از تسهيالت در اي  مرحله براي هر سري اسن 

(Disbursement Period)  سال( به شعبه واصل ميگردد، اسناد حسابداري زير صادر  3)حداکثر

 خواهد شد:

 بد: حساب تسهيالت اعطائي ميان مدت به ارز )به ميزان مبلغ اسناد حمل(

 اداره مرکزي )به ميزان اسناد حمل به ارز( –بس: حساب مرکز 

 

 (Repayment Period)پايان دوره استفاده از تسهيالت و شروع دوره بازپرداخت در  

ضم  دريافت اطالعات مربوط به ميزان سود دوره استفاده و بازپرداخت تسهيالت و همچني  

 ميزان اقساط دوره بازپرداخت از اداره مرکزي، اسناد حسابداري زير صادر ميگردد:

دت به ارز )به ميزان جمع سود دوره هاي استفاده و بد: حساب تسهيالت اعطائي ميان م

 بازپرداخت تسهيالت(

 سهم سود بانک(%5/4بس: حساب سود سالهاي آينده تسهيالت اعطائي به ارز )بميزان 

 سهم سود دولت( %3بس: حساب سود سالهاي آينده تسهيالت اعطائي به ارز )بميزان 

 

 :(Repayment Period)پرداخت تسهيالت ( مرحله باز3-1-د
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 با وصول هريک از اقساط در اي  مرحله اسناد حسابداري زير صادر ميشود: 

 بد: حساب ارزي مشتري.

 بس: حساب تسهيالت اعطائي کوتاه مدت به ارز / يا ميان مدت به ارز )حسب مورد(

ه بسهم سود بانک مربوط  %5/4بد: حساب سود سالهاي آينده تسهيالت اعطائي به ارز )بميزان 

 دريافتي( قسط

 % سهم سود دولت مربوط به قسط دريافتي(5/4اداره مرکزي )بميزان  –بس: حساب مرکز 

 سهم سود دولت مربوط به %3بميزان )حساب سود سالهاي آينده تسهيالت اعطائي به ارز : بد

 (قسط دريافتي

 (سهم سود دولت مربوط به قسط دريافتي %3بميزان )اداره مرکزي  –حساب مرکز : بس

 ( مرحله دريافت کارمزد ديرکرد در صورت تاخير در پرداخت اقساط:4-1-د

 مبلغ قسط نسبت به مدت تاخير در پرداخت( %5/8بد: حساب ارزي مشتري )به ميزان 

 مبلغ قسط نسبت به مدت تاخير درپرداخت( %5/8اداره مرکزي )بميزان  –بس: حساب مرکز 

 

 ات معوق تسهيالت به ارز:حساب مطالب( مرحله انتقال بدهي معوق مشتريان به 5-1-د

در صورت عدم وصول اقساط و عدم حصول نتيجه از پيگيريهاي اوليه بدهي مشتريان  

وقي بايستي با صدور اسناد حسابداري زير به حساب مطالبات معوق منتقل و همزمان اقدامات حق

 :جهت وصول طلب بعمل آيد

 زبد: حساب مطالبات معوق تسهيالت اعطائي به ار

 بس: حساب تسهيالت اعطائي کوتاه مدت به ارز / ميان مدت به ارز )حسب مورد(

سهم سود  %3سهم سود بانک +  %5/4بد: حساب سود سالهاي آينده تسهيالت اعطائي به ارز )

 دولت ( به تفکيک در دفاتر معي 

لت( سهم سود دو %3سهم سود بانک +  %5/4بس: حساب سود معوق تسهيالت اعطائي به ارز )

 به تفکيک در دفاتر معي 
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ضمناً در پايان مرحله وصول و تسويه مطالبات، سند انتظامي قرارداد )موضوع سند  

 شد. ( برگشت خواهد4-1حسابداري بند 

 

 :سابداري در اداره مرکزي( عمليات ح2-د

 سيده از شعب بابت کارمزد تعهد:ر( نحوه ثبت اسناد حسابداري 1-2-د

 اد واردهاسن –بد: حساب مرکز 

 بس: حساب کارمزد تعهد دريافتي از محل تسهيالت اعطائي به ارز

 

سهم سود بانک از محل  %5/4سناد حسابداري رسيده از شعب بابت ا( نحوه ثبت 2-2-د

 تسهيالت اعطائي به ارز:

 اسناد وارده –بد: حساب مرکز 

 بس: حساب سود دريافتي از محل تسهيالت اعطائي به ارز

 

سهم سود دولت از محل تسهيالت  %3سيده از شعب بابت ثبت اسناد حسابداري ر( نحوه 3-2-د

 اعطائي به ارز:

 اسناد وارده –بد: حساب مرکز 

 تحت معي  جداگانه ثبت گردد. –سهم سود دولت(  %3بس: حساب بستانکاران موقت به ارز )

 

 رد اقساط معوق:کارمزد ديرک %5/8اري رسيده از شعب بابت ( نحوه ثبت اسناد حسابد4-2-د

 اسناد وارده  –بد: حساب مرکز 

 فتي(کارمزد دريا %50بس: حساب وجه التزام دريافتي از محل تسهيالت اعطائي به ارز )بميزان 

 ي(کارمزد دريافت %50بس: حساب بستانکاران موقت به ارز )کارمزد ديرکرد سهم دولت بميزان 

 

 هم سود دولت( به حساب ذخيره ارزي:س %3( مرحله انتقال اقساط وصولي )اصل و 5-2-د
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 :اسناد حسابداري زير همزمان با دستور پرداخت صادر ميشود 

غ مبل –بد: حساب تسهيالت دريافتي از محل حساب ذخيره ارزي )معادل: سهم سود بانک و دولت 

 اقساط وصولي شعب(

 (سهم سود دولت %3بد: حساب بستانکاران موقت به ارز )بابت 

ه هاي ارزي ديداري نزد کارگزاران )شعب خارج( جهت واريز به حساب ذخيره بس: حساب سپرد

 ارزي.

 

ري منابع مصرفي بانک از تاريخ اعطاء تسهيالت به مشت %3در اي  مقطع الزمست معادل  توجه:

محل  تا زمان دريافت تسهيالت از بانک مرکزي محاسبه و قبل از انتقال سهم سود دولت از همي 

 ر اسناد حسابداري زير به حساب سود بانک منظور گردد.تامي  و با صدو

 سهم سود دولت( %3بد: حساب بستانکاران موقت به ارز )

 بس: حساب سود دريافتي از محل تسهيالت اعطائي به ارز.

 

 %3بديهي است در صورت عدم تکافوي وجه الزم در حساب بستانکاران موقت به ارز ) 

 .مراحل بعدي وصول اقساط از حساب مذکور تامي  خواهد شدسهم سود دولت( مابه التفاوت در 

 

 ال کارمزد ديرکرد اقساط معوق )سهم دولت( به حساب ذخيره ارزي:( مرحله انتق6-2-د

 در اي  مرحله نيز همزمان با صدور دستور پرداخت، اسناد حسابداري زير صادر ميگردد: 

 رد سهم دولت(کارمزد ديرک %50بد: حساب بستانکاران موقت به ارز )

بس: حساب سپرده هاي ارزي ديداري نزد کارگزاران )شعب خارج( جهت واريز به حساب ذخيره 

 ارزي

 

( اعطاي تسهيالت به ارز به واردکنندگان کاال و خدمات، حسب مورد در قالب عقود فروش 3-د

عمل اقساطي و جعاله صورت مي پذيرد و اسناد حسابداري حسابهاي مربوطه در اي  دستورال
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بايستي تحت عنوان فروش اقساطي و جعاله از محل حساب ذخيره ارزي در دفاتر معي  ثبت 

 گردد.

 

ها هن( بديهي است در صورت دريافت وثايق و تضمينات عمليات مربوط طبق روشهاي متداول بانک

 در حسابهاي انتظامي مربوطه ثبت و شناسايي گردد.

 

 ه اطالعات بانکي به آن بانک ابالغ خواهد شد.و( سرفصل هاي جديد مورد نياز توسط ادار

 

رخ ز( بديهي است ثبت ريالي حسابداري کليه اقالم ارزي مندرج در اي  دستورالعمل براساس ن

ريال( اعالم شده توسط بانک مرکزي صورت خواهد  1755فروش ارز شناور )درخصوص دالر 

 پذيرفت.
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نزد 384 /مب: شماره انكها  انوني ب توديع  نسبت سپرده ق يز نرخ جريمه تاخير در  انك مركزي و ن ب

انكها نوني ب  سپرده قا

 20/4/1380: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

 .جهت اطالع کليه مديران عامل بانکها ارسال گرديد

 

مصوبه نهصدو پنجاه و پنجمي  جلسه مورخ  6ب و -1بدينوسيله مفاد بندهاي  

ي ت سپرده قانوني بانکها نزد بانک مرکزشوراي محترم پول و اعتبار درخصوص نسب 30/2/1380

 و نيز نرخ جريمه تاخير در توديع سپرده قانوني بانکها را به استحضار ميرساند:

تعيي   نسبت سپرده قانوني بانکها به مانده سپرده ها به تفکيک نوع سپرده بشرح ذيل" -1

 :"ميشود

 

 بانکهاي تخصصي بانکهاي تجاري نوع سپرده

 درصد درصد

 10 20 ه هاي ديداريسپرد

 10 20 سپرده قرض الحسنه پس انداز

 2 - سپرده قرض الحسنه پس انداز مسک  بانک مسک 

 6سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت )شامل سپرده ويژه 

 ماهه(

20 10 

 10 20 سپرده سرمايه گذاري يکساله

 10 10 سپرده سرمايه گذاري دوساله

 10 10 سپرده سرمايه گذاري سه ساله

 10 10 سپرده سرمايه گذاري چهارساله

 10 10 سپرده سرمايه گذاري پنج ساله
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بدهکار در  نرخ جريمه تاخير در توديع سپرده قانوني بانکها برابر با حداکثر نرخ جريمه" -2

 "درصد در سال(، تعيي  ميشود. 30حساب جاري بانکها نزد بانک مرکزي )در حال حاضر 

الجراست لذا خواهشمند است مقرر فرمايند مراتب الزم ا 10/3/1380ريخ اي  بخشنامه از تا -3

 فوق در اسرع وقت جهت اجرا به واحدهاي ذيربط آن بانک ابالغ شود./ص

 مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري     

 اداره مطالعات و مقررات بانكي        

 ضوي محمود مرت            بهرام فيض زرين قلم     

             16-1615         3816  



77 

 

انك ويژه اصالح ضوابط صدور كارت پرداخت385 /مب: شماره  و كارت ب

 20/4/1380: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

و موسسات اعتباري  جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي تجاري و تخصصي

 .بانکي ارسال گرديدغير

 

ضوابط صدور "درخصوص  1380/2/17مورخ  126/مب پيرو بخشنامه هاي شماره 

خواهشمند است  "کارت بانک ويژه"درخصوص  1380/1/26مورخ  55/مب و  "کارت پرداخت

 :دستور فرمايند بخشنامه هاي ياد شده حسب مورد به نحو زير اصالح و يا تکميل شود

 :"ضوابط صدور کارت پرداخت"در بخشنامه مربوط به : الف

 .ر داده شودتغيي "2بند "به  "3بند "، عبارت 5در سطر دوم از بند 

 .يندنما "10و  9، 8مواد "را جايگزي  عبارت  "9و  8، 7بندهاي "، عبارت 10درسطر اول ازبند 

 :به شرح زير تکميل گردد 55/بخشنامه مب 3بند : ب

خود در  درصد سپرده هاي قرض الحسنه جاري نزد 5/3بانکها ميتوانند تا معادل حداکثر  -3"

. کارت بانک ويژه به اشخاص حقيقي و حقوقي اختصاص دهند پايان سال قبل را از طريق خدمات

درصد کل منابع متعلق به موسسه  10اي  سقف در مورد موسسات اعتباري غيربانکي معادل 

 ص./"است

 مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري     

 اداره مطالعات و مقررات بانكي        

 محمود مرتضوي             بهرام فيض زرين قلم     

             16-1615         3816  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/M.fathi/Application%20Data/Microsoft/Word/2-126.doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/M.fathi/Application%20Data/Microsoft/Word/1-55.doc
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ه تعمير مسكن 435 /مب: شماره  نرخ سود تسهيالت جعال

 31/4/1380: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

 .جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي تجاري و تخصصي ارسال گرديد

 

بدينوسيلنه به استحضنار مي  18/2/1380مورخ  127/مب پينرو بخشننامه شمناره 

 رساند:

مورخ  2202نرخ سود تسهيالت جعاله تعمير مسک  موضوع بخشنامه هاي شماره نت/

نرخ سود بخ  خدمات و اي  بانک معادل حداقل  23/3/1375مورخ  2073و نب/ 30/4/1378

 درصد مي باشد. 23بازرگاني و درحال حاضر برابر با 

خواهشمنداست مقرر فرمايند مراتب در اسرع وقت به کليه شعب و واحدهاي ذيربط آن  

 بانک ابالغ گردد./م

 

 مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري        

 اداره مطالعات و مقررات بانكي         

 محمود مرتضوي      هرام فيض زرين قلمب   

         16-1615    3816 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/M.fathi/Application%20Data/Microsoft/Word/2-127.doc
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) 500 /مب: شماره انون اصالح تبصره  الف( ماده )1ابالغ ق ( بند  ( قانون وصول برخي 1( اصالحي 

رد معين آن در موا ز درآمدهاي دولت و مصرف   ا

 15/5/1380: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

 .نکهاي تجاري و تخصصي ارسال گرديدجهت اطالع کليه مديران عامل محترم با

 

به  25/7/1374مورخ 1114/35وشماره15/5/1374مورخ1073/35هاي شمارهپيروبخشنامه

رياست محترم جمهوري مبني بر ابالغ  26/3/1380مورخ  11726پيوست تصوير نامه شماره 

 واي دولت ( قانون وصول برخي از درآمده1( اصالحي بند )الف( ماده )1قانون اصالح تبصره )

به تصويب مجلس  30/2/1380که در تاريخ  – 30/7/1376مصوب  –مصرف آن در موارد معي  

محترم نگهبان رسيده است بشرح ذيل تاييد شورايبه 16/3/1380شننوراي اسالمي ودرتاريخ

 گردد:ارسال مي

کي و تامي  عرفه ثبت اسناد رسمي براي قراردادهاي مربوط به اعطاي تسهيالت بانت -1تبصره  "

بخ   اجتماعي به تعاونيهاي ايثارگران و موارد مربوط به صادرات غيرنفتي سه در هزار و براي

هاي توليدي، تجاري )صنعتي ، کشاورزي، معدني، مسک  و ساختمان( و موسسات آموزشي 

ي  ر تعيغيرانتفاعي و فعاليتهاي فرهنگي )امور فيلم سازي و احداث تاالرهاي نماي ( پنج در هزا

 "مي شود.

راء خواهشمنداست مراتب فوق را به نحو مقتضي به کليه شعب و واحدهاي تابعه آن بانک جهت اج

 ابالغ فرمايند./م

 مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري        

 اداره مطالعات و مقررات بانكي         

 محمود مرتضوي      بهرام فيض زرين قلم   

         16-1615    3816 
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ني عضو محترم فقهاي شوراي نگهبان در خصوص حضرت آيتنظر  512 /مب: شماره له رضوا ا

 "آصل مانده بدهي"

 18/5/1380: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

 .جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي ارسال گرديد

 

اصل مانده "، نظر به اينکه عبارت 26/4/1369مورخ  1400/پيرو بخشنامه شماره نب 

جد وا( مشارکت مدني و مضاربه)در قراردادهاي تسهيالت اعطايي در قالب عقود مشارکتي  "بدهي

اله رضواني عضو محترم فقهاي ابهاماتي بود، لذا در جهت حل مشکل مراتب از حضرت آيت

ان بشرح زير اعالم شوراي نگهبان استفسار گرديد که عي  سواالت مطروحه و پاسخ ايش

 :گرددمي

 

 :سواالت

المثل اقدام به شود و فيدر عقد مشارکت مدني، متقاضي تسهيالت با بانک شريک مي -1"

، بانک در سررسيد، مشارکت تحقق يافته و براساس قرارداد في مابي . نمايندساخت بنا مي

ساب مراجعه بايستي حصه خود را به شريک بفروشد لک  شريک جهت خريد و تسويه ح

 .نمايدنمي

( رزش افزودها+ آورده )به حصه قابل فروش بانک ( جريمه ديرکرد)التزام سيوال اي  است که وجه

 گيرد يا خير؟ به عبارت ديگر پس از تحقق مشارکت، اصل بدهي شريک کدام است؟تعلق مي

ور اقدام نمايد گردد که در سررسيد نسبت به تسويه عقد مذکدر عقد مضاربه عامل متعهد مي-2

ضاربه و درصورت تحقق عقد م. گرددکه دراينصورت عالوه بر سرمايه درآمدي نيز عايد بانک مي

ت يا تاخير عامل در تسويه بدهي، اصل بدهي مشتري سرمايه اوليه مضاربه و سود حاصل از آن اس

 "خير؟
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 :اله رضوانيپاسخ حضرت آيت

رد امل حصه قابل فروش بانک از ساختمان موگرچه عبارت اصل بدهي و مدت ديرکرد ش -1"

شود ليک  شود و فقط مبلغي را که در ذمه شريک قرار دارد شامل ميشرکت و ارزش افزوده نمي

تواند درضم  عقد مشارکت مدني و بهتر آنکه در ضم  عقد خارج و الزم ديگري با بانک مي

 ر اقدام بخريد حصه قابل فروششريک خود شرط کند که مثالً درصورت تاخير از مدت معيني د

بانک و تسويه حساب طبق جدول معيني و خالصه درصورت تخلف از شرط مذکور طبق فرمول 

 .مشخصي مبلغي را ببانک بپردازد

گذار خارج نشده است و هنوز در دهد از ملک سپردهدرمضاربه چون وجهي که بانک به عامل مي-2

گذار و عامل است هريک بمقدار ربه هم در ملک سپردهملکيت او است و درآمد حاصل از عمل بمضا

سهم معيني بر حسب عقد مضاربه بنابراي  عبارت اصل بدهي در مضاربه هم صحي  نيست ولي 

رج تواند با عامل در عقد مضاربه و يا عقد خاباز همانطورکه در جواب سوال يک گفته شد بانک مي

 ".و الزم ديگري شرط کند

 

اله رضواني بشرح فوق ريافت شده از سوي حضرت آيتباتوجه به پاسخ د 

 االشاره ، مراتب را در قراردادهاي تنظيمي باخواهشمنداست مقرر فرمايند درجهت حل مشکل فوق

 م./موسسه اعتباري مورد توجه قراردهند/مشتريان آن بانک

 

 مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري   

 ت بانكياداره مطالعات و مقررا    

 محمود مرتضوي  بهرام فيض زرين قلم   

         16-1615   3816 
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يرانگردي و  640 /مب: شماره ا انكها به منظور توسعه صنعت  نرخ سود تسهيالت اعطايي ب

 جهانگردي

 21/6/1380: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

 .جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي کشور ارسال گرديد

 

 :رساندبه استحضار ميمحترماً 

خود درخصوص نرخ سود  31/4/1380شوراي محترم پول و اعتبار در نهصدو پنجاه و نهمين جلسه مورخ  

 :تسهيالت اعطايي بانكها به منظور توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مقرر داشته است كه

ي ود تسهيالت اعطاين در مورد نرخ سبانك مركزي جمهوري اسالمي ايرا 17/3/1380هـ مورخ /1033گزارش شماره "

و  5راي مواد ار بر اجاعتب شوراي پول و. بانكها براي ايجاد و توسعه تاسيسات جهانگردي مطرح و مورد بحث قرار گرفت

تب به ظار، مرارد انتقانون توسعه ايرانگردي و جهانگردي تاكيد نمود و مقرر داشت براي دريافت كمك سود مو 8

 ".ريزي كشور منعكس شودبرنامهسازمان مديريت و 

كه رونوشت آن به پيوست  30/5/1380هـ مورخ /1923در اجراي اين مصوبه، مراتب طي نامه شماره  

التفاوت حداقل بيني تمهيدات الزم براي تامين منابع مابهريزي كشور جهت پيشباشد به سازمان مديريت و برنامهمي

 .مات اعالم گرديده استنرخ سود تسهيالت در بخشهاي صنعت و خد

لذا خواهشمند است موضوع جهت اجرا و اقدامات مقتضي به كليه واحدهاي ذيربط و شعب آنبانك ابالغ  

 ص./گردد

 .الذكرنامه فوق: پيوست

 مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري     

 اداره مطالعات و مقررات بانكي        

 محمود مرتضوي             بهرام فيض زرين قلم     

             16-1615         3816  
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ا نرخهاي  644 /مب: شماره رز ب ا بهاي واسطه عمليات خريد و فروش  عمل نحوه تسويه حسا ل دستورا

ز نرخ  ا ايان سال باالتر  پ  1380شناوردر 

 22/6/1380: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

 .ي و تخصصي ارسال گرديدجهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي تجار

 

دستورالعمل نحوه تسويه حسابهاي واسطه عمليات خريد و فروش ارز با نرخهاي 

  1380شناوردر پايان سال باالتر از نرخ 

 

طبق رسيدگيهاي بعمل آمده، ثبت عمليات خريد و فروش ارز با نرخهاي باالتر از نرخ  

 گيرد:صورت مي شناور در دفاتر بانکها به دو روش متفاوت بشرح زير

ي التفاوتهاثبت رقم ارز خريداري شده و فروخته شده با نرخ شناور در حسابهاي اصلي و ثبت مابه

ل ه ريابمربوطه در حسابهاي واسطه بدهکاران داخلي / موقت به ريال و بستانکاران داخلي / موقت 

 بشرح زير:

 

 ( خريد ارز:1-1

 رخ شناوربه ن   بد: اسکناس و نقود بيگانه يا ... 

اي، گواهي سپرده نامهبميزان تفاوت نرخ صادراتي، واريز بد: بدهکاران داخلي / موقت به ريال 

 يا

 توافقي )حسب مورد( تا نرخ شناور      

 اي، گواهي سپرده يابس: حساب صندوق / حسابجاري ريالي مشتري    به نرخ صادراتي، واريزنامه

 توافقي

 (حسب مورد)    
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 :ارزفروش ( 2-1

اي، گواهي سپرده يا نامهبد: حساب صندوق / حسابجاري ريالي مشتري  به نرخ صادراتي، واريز

 توافقي

 د()حسب مور 

بميزان تفاوت نرخ صادراتي،                 بس: بدهکاران داخلي/ موقت به ريال 

 اي، گواهي سپردهواريزنامه

 شناور با نرخ( حسب مورد)يا توافقي          )يا بستانکاران داخلي / موقت به ريال(         

 به نرخ شناور              بس: اسکناس و نقود بيگانه / يا ...

ثبت رقم ارز خريداري شده و فروخته شده با نرخ شناور در حسابهاي اصلي و به طرفيت 

ابهاي بت حسيا بدهکاران داخلي / موقت به ارز و ث –حسابهاي بستانکاران داخلي / موقت به ارز 

اي، نامهبدهکاران داخلي / موقت و بستانکاران داخلي / موقت به ريال با نرخهاي صادراتي، واريز

 گواهي سپرده ارزي يا توافقي )حسب مورد( بشرح ذيل:

 

 :خريد ارز( 1-2

 به نرخ شناور     ....يا  /اسکناس و نقود بيگانه : بد

 نرخ شناور به     موقت به ارز /بستانکاران داخلي: بس

اي، گواهي سپرده به نرخ صادراتي، واريزنامه     موقت به ريال /بدهکاران داخلي : بد

 يا توافقي 

 (حسب مورد)        

اي، گواهي سپرده به نرخ صادراتي، واريزنامه    حسابجاري ريالي مشتري  /حساب صندوق : بس

 يا توافقي 

 (حسب مورد)        
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 :فروش ارز( 2-2

اي، گواهي سپرده به نرخ صادراتي، واريزنامه    حسابجاري ريالي مشتري /حساب صندوق  :بد

 يا توافقي

 ()حسب مورد     

اي، گواهي سپرده به نرخ صادراتي، واريزنامه     بستانکاران داخلي / موقت به ريال: بس

 يا توافقي

 ()حسب مورد     

 خ شناوربه نر     بدهکاران داخلي / موقت به ارز: بد

 به نرخ شناور     ...يا  /اسکناس و نقود بيگانه : بس

 

بوده و با اجراي  التفاوتهاي مربوطه يکساننظر باينکه نتيجه هر دو روش جهت شناسائي مابه

ه عمليات مذکور نيز پايان خواهديافت لذا بانکها مجاز ب 1381سازي نرخ ارز در سال طرح يکسان

 پايان سالجاري خواهند بود. ادامه روشهاي فعلي خود تا

رد در پايان سالجاري الزمست طبق روال همه ساله ضم  تلفيق عمليات خريد و فروش ارزهاي مو

يات اشاره و دستيابي به خالص عمليات )مازاد خريد يا مازاد فروش( نسبت به تسعير خالص عمل

ي و توافقي بر مبناي رزاي، گواهي سپرده اخريد و فروش ارز با نرخهاي صادراتي، واريزنامه

 ( اقدام و نتايج حاصله را به28/12/1380نرخهاي اعالم شده در آخري  روزکاري سالجاري )

بانک منظور نمايند همچني   1380حساب نتيجه معامالت ارزي و نهايتاً سود و زيان سال 

ي و ريال بانکهائي که جهت ثبت عملينات منربوطه از روش ثبت اقالم در حسابهاي واسطه ارزي

انده ( الزمست قبل از تهيه و تنظيم و ثبت در تراز اختتاميه، م2نمايند )روش تواماً استفاده مي

اي، امهحسابهاي واسطه ارزي در ارتباط با عمليات خريد و فروش ارز با نرخهاي صادراتي، واريزن

، ايندکور منتقل نمگواهي سپرده ارزي و توافقي را تسويه و به حسابهاي واسطه ريالي عمليات مذ

 التفاوتهاي عمليات مذکوربه نحوي که مانده حسابهاي واسطه ريالي همانند روش اول مبي  مابه

 باشد.

الذکر بايستي بعد از تهيه، التفاوت ريالي ناشي از عمليات فوقتوجه خواهند داشت خالص مابه

سازي نرخ ارز که ت يکسان، همزمان با اجراي عمليا1381تنظيم و ثبت در تراز افتتاحيه سال 

 دستورالعمل آن متعاقباً تهيه و ارسال خواهدشد به حسابهاي معرفي شده منتقل گردد.
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خواهشمند است مقرر فرمايند درصورت وجود هرگونه سيوال و ابهام درخصوص اي   

س به اي  مديريت منعکس نمايند تا پ 29953901دستورالعمل، مراتب را از طريق فاکس شماره 

 بررسيهاي الزم، پاسخ ارائه گردد./ص از

 مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري     

 اداره مطالعات و مقررات بانكي        

 محمود مرتضوي             بهرام فيض زرين قلم     

             16-1615         3816  
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انكها به من 681 /مب: شماره يرانگردي و نرخ سود تسهيالت اعطايي ب ا ظور توسعه صنعت 

 جهانگردي

 31/6/1380: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

 جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي کشور ارسال گرديد

 

درخصوص نرخ سود تسهيالت  21/6/1380مورخ  640/پيرو بخشنامه شماره مب 

 8 و 5د ر لزوم اجراي موااعطايي بانکها به منظور توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي، مجدداً ب

قانون توسعه ايرانگردي و جهانگردي و اعمال نرخ سود تسهيالت بخ  صنعت به تسهيالت 

اعطايي جهت توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي فارغ از اقدامات سازمان مديريت و 

 گردد./صسود، تاکيد مي التفاوتت تامي  مابهريزي کشور در جهبرنامه

 

 نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري  مديريت كل    

 اداره مطالعات و مقررات بانكي        

 محمود مرتضوي             بهرام فيض زرين قلم     

             16-1615         3816  
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عمل 702 /مب: شماره ل ر ويژه سرمايههاي اجرايي گواهي سپرده مدتدستورا گذاري )عام( و دا

ر ويژه سرمايهگواهي سپرده مدت  )خاص)گذاري دا

 3/7/1380:تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

 .جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي ارسال گرديد

 

هاي اجرايي درخصوص دستورالعمل 27/10/1379مورخ  82/پيرو نامه شماره مب 

گذاري دار ويژه سرمايههي سپرده مدتگذاري )عام( و گوادار ويژه سرمايهگواهي سپرده مدت

 گردد:، مراتب زير اعالم مي(خاص)

از بانکهاي تجاري و موسسات اعتباري غيربانکي هم مانند بانکهاي تخصصي تا اطالع ثانوي مج

 باشند.هاي عام و خاص ميگذاري بصورتدار ويژه سرمايههاي سپرده مدتبه انتشار گواهي

گذاري )خاص(، ماده يک دستورالعمل مربوطه، جمله يژه سرمايهدار ودر تعريف سپرده مدت

تامي  مالي طرحهاي مشخص جديد سودآور توليدي و ساختماني و خدماتي و توسعه و تکميل "

 هم تعميم داده شود. "سرمايه در گردش"به  "طرحهاي سودآور موجود

اصله اقدامات حتغييرات  هاي مذکور وخواهشمنداست مقرر فرمايند در اجراي مفاد دستورالعمل

 الزم را معمول دارند./م

 

 مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري        

 اداره مطالعات و مقررات بانكي         

 محمود مرتضوي      بهرام فيض زرين قلم   

         16-1615    3816 
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انوني در قبال كليه سپرده 720 /مب: شماره انكي در هنسبت سپرده ق الي واحدهاي ب ري اي ارزي و 

د تجاري  زا آ  صنعتي –مناطق 

 8/7/1380: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

جهت اطالع مديران عامل بانکهاي تجاري و تخصصي و موسسات اعتباري غيربانکي، اعضاء 

کميته سياستگزاري و نظارت بر بانکهاي مناطق آزاد، مديران ادارات معامالت ريالي و 

 .صنعتي ارسال گرديد –بودجه و دبير شورايعالي مناطق آزاد تجاري  حسابداريکل و

 

بدينوسيله تصميمات متخذه در بيست و ششمي  جلسه کميته سياستگزاري و نظارت بر  

ه برا جهت اطالع و حسب مورد اقدام مقتضي، بشرح ذيل  18/6/1380بانکهاي مناطق آزاد مورخ 

 رساند:استحضار مي

ي هاي ارزي و ريالي واحدهاي بانکي در مناطق آزاد تجاردر قبال کليه سپردهنسبت سپرده قانوني 

 مذکور صنعتي باتوجه به لزوم حفظ موقعيت رقابتي واحدهاي بانکي در اي  مناطق، معادل حداقل –

 درصد تعيي  گرديد. 10در قانون پول و بانکي کشور، 

رالعمل اجرايي عمليات پولي و دستو 57هاي قانوني، موضوع ماده نرخ سود پرداختي به سپرده

هاي قانوني ريالي بر مبناي نرخهاي مصوب صنعتي، براي سپرده –بانکي در مناطق آزاد تجاري 

هاي قانوني ارزي براساس نرخ اليبور شوراي پول و اعتبار در سرزمي  اصلي و براي سپرده

(LIBOR)منهاي نيم درصد تعيي  گرديد. 

 56اده م 3ز قابل قبول جهت توديع سپرده قانوني به ارز، موضوع تبصره در رابطه با تعيي  نوع ار

حدهاي صنعتي، مقرر گرديد وا –دستورالعمل اجرايي عمليات پولي و بانکي در مناطق آزاد تجاري 

ند انگليس و ارز؛ دالر آمريکا، يورو، فرانک سويس، پو 5بانکي در مناطق آزاد مخير شوند که از بي  

 .توديع نمايندمرکزينزدبانک( قبلي بابانک مرکزيباهماهنگي)ازچند ارز را اترکيبييژاپ ، يکي 

مقرر گرديد اداره سياستها و مقررات ارزي بانک مرکزي، فهرست ارزهاي معتبر جهت انجام 

دستورالعمل اجرايي  33معامالت ارزي توسط واحدهاي بانکي در مناطق آزاد، موضوع تبصره ماده 
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صنعتي، را در مقاطع زماني معي  به واحدهاي بانکي  –و بانکي در مناطق آزاد تجاري عمليات پولي 

 .داراي مجوز عمليات ارزي ابالغ نمايد

ق در ارتباط با صدور مجوز عمليات ارزي توسط بانک مرکزي براي شعب بانکهاي کشور در مناط

ز ايات ارزي براي هريک صنعتي، مقرر گرديد که بانک متقاضي دريافت مجوز عمل –آزاد تجاري 

 شعب خود نسبت به ارائه؛

 برنامه عملياتي شعبه: الف

 مشخصات کامل معاون ارزي شعبه: ب

 ...(نظير تلکس، سويفت و )افزاري شعبه مشخصات تجهيزات سخت: ج

رزي صورتجلسه مصوبه هيات مديره بانک مربوطه در رابطه با موافقت با کسب مجوز عمليات ا: د

 د نظرجهت شعبه مور

 د نظراقدام نموده و مديرعامل بانک نيز مراتب صحت اطالعات ارسال شده، توانائيهاي شعبه مور

ا الذکر و همچني  تامي  نيروي انساني حائز شرايط جهت انجام عمليات ارزي راز حيث موارد فوق

سسات و موبر اي  اساس مديريت کل نظارت بر بانکها . در برنامه عملياتي مورد تائيد قرار دهد

اعتباري حسب مورد اقدام به صدور مجوز عمليات ارزي براي شعب بانکها در مناطق آزاد 

د يک نسخه از مجوز صادره به مديريت کل سياستها و مقررات ارزي ارسال خواهدش. خواهدنمود

 م./هاي ارزي به شعب مذکور نيز ارسال شودها و اطالعيهتا بخشنامه

 بر بانكها و موسسات اعتباريمديريت كل نظارت         

 اداره مطالعات و مقررات بانكي         

 محمود مرتضوي     بهرام فيض زرين قلم   

         16-1615           3816 
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ا عمليات ارزي 921 /مب: شماره بداري مرتبط ب عمل نحوه صدور و ثبت اسناد حسا ل  دستورا

 30/8/1380: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

 ع کليه مديران عامل بانکهاي تجاري و تخصصي ارسال گرديدجهت اطال

 

دستورالعمل نحوه صدور و ثبت اسناد حسابداري مرتبط "نويس محترماً به پيوست پي  

 گردد.ارسال مي "با عمليات ارزي

سازي نرخ ارز ازآنجائيکه دستورالعمل مذکور از ابتداي سال آتي درمقطع يکسان 

ضي بالغ خواهدگرديد لذا مقتو قبل از شروع سال آتي جهت اجراء آزمايشي ااالجراء خواهدبود الزم

هايي متشکل از متخصصي  امور اداري، ارزي، حقوقي، است ضم  انجام بررسيهاي الزم در کميته

رات هفته از تاريخ صدور اي  نامه، نظ 3اجرايي، حسابداري و ... آن بانک، حداکثر ظرف مدت 

ز اکي ا  اداره ارسال فرمائيد. بديهي است عدم ارسال نظرات آن بانک، حپيشنهادي خود را به اي

 باشد./متائيد کليه موارد مندرج در دستورالعمل مي

 برگ 9پيوست: 

 مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري        

 اداره مطالعات و مقررات بانكي         

 محمود مرتضوي      بهرام فيض زرين قلم   

         16-1615    3816 
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 احدي.ص 30/8/80

 بسمه تعالي

 

دستورالعمل نحوه صدور و ثبت اسناد حسابداري مرتبط با عمليات "

 اول()روش"رزيا

بمنظور رعايت اصول حسابداري و ايجاد يکنواختي در نحوه صدور و ثبت اسناد  

 امکانات الزم جهت اجرايحسابداري مرتبط با عمليات ارزي و همچني  فراهم سازي شرايط و 

خواهشمند است دستور فرمائيد موارد ذيل را دقيقاً  1381سازي نرخ ارز در سال طرح يکسان

 مطالعه و مورد اجرا قراردهند.

 

 اصول اوليه در امر نظارت و اجراي عمليات حسابداري ارزي:

 

ي ملحوظ نظر اصول اوليه مهمي که در امر نظارت و اجراي عمليات حسابداري ارزي بايست

 باشد:قرارگيرد بشرح زير مي

 ( حسابهاي ارزي تحت هيچ شرايطي نبايد طرف حسابهاي ريالي قرارگيرد.1-1

رزي يک نوع ارز لزوماً بايستي طرف حسابهاي ارزي همان نوع ارز قرارگيرد. ( حسابهاي ا2-1

شود م ميد و فروش انجابدي  ترتيب در مواقعيکه ارز به ريال و ريال به ارز تبديل و عمليات خري

با ماهيت ارزي، طرف حساب ارز موردنظر قرارگرفته  "حساب وضعيت ارزي"حسابي تحت عنوان 

ت حساب ارزش ريالي مبادال"و معادل ريالي آن در حساب ديگري با ماهيت ريالي، تحت عنوان 

 ، طرف حساب ريالي مربوط قرار خواهد گرفت."ارزي

حساب ارزش "باشد و هاي ارزي بانک ميها و بدهيل دارائيتفاض "حساب وضعيت ارزي"( 3-1

نشانگر ارزش ريالي وضعيت ارزي است که هر دو حساب مذکور بايستي به  "ريالي مبادالت ارزي

 تفکيک اسعار مختلف در دفاتر معي  ثبت و نگهداري شوند.
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هر مقطع با مانده عار مختلف بايستي در به تفکيک اس "حساب وضعيت ارزي"( معادل ريالي 4-1

 باشند. "حساب ارزش ريالي مبادالت ارزي برابر"

هاي ارزي به هاي ارزي )به ارز و ريال( بايستي با مجموع مانده بدهيده دارائي( مجموع مان5-1

 دند.تفکيک اسعار مختلف )با احتساب مانده حساب وضعيت ارزي( در هر مقطع برابر و موازنه گر

 فروش ارز و مبادالت ارزي )تبديل يک نوع ارز به نوع وحسابداري خريد ( به استثناء اسناد 6-1

روش ديگر( ساير اسناد حسابداري مربوط به حسابهاي ارزي بايستي در سالجاري با نرخ شناور ف

سازي نرخ ارز با نرخهاي فروش ارز که همه روزه جهت و در سال آتي بعد از اجراي طرح يکسان

 يها ود نمود انجام پذيرد. بديهي است تسعير و ارزيابي مانده دارائمعامالت جزئي اعالم خواه

بدهيهاي ارزي در هر مقطع بر مبناي نرخ فروش ارز خواهد بود. توجه خواهندداشت اسناد 

ر دحسابداري عمليات خريد و فروش ارز و مبادالت ارزي در سالجاري طبق روال معمول بوده و 

ش عمليات جزئي خريد و فروش ارز با نرخهاي خريد و فرو سال آتي اسناد حسابداري مربوط به

ک   بانروزانه و اسناد حسابداري مربوط به عمليات عمده خريد و فروش ارز با نرخهاي توافقي بي

 و مشتري صادر خواهدشد.

 

 :"به ارز –حساب مرکز "و  "ارزش ريالي مبادالت ارزي"، "وضعيت ارزي"هاي ايجادحساب

 

 شاره گرديد، تفاضل دارائيها و بدهيهاي ارزي نشانگر وضعيت ارزي بانکبطوريکه در فوق ا

 باشد که الزمست بمنظور ايجاد موازنه حسابهاي ارزي و دستيابي به ميزان وضعيت ارزي بانکمي

در رديف حسابهاي ارزي بانک  "حساب وضعيت ارزي"به اسعار مختلف حسابي تحت عنوان: 

، "حساب ارزش ريالي مبادالت ارزي"ب ديگري تحت عنوان گشاي  و معادل ريالي آن در حسا

 در رديف حسابهاي ريالي منعکس شود. ضمناً الزمست بمنظور حفظ توازن ارزي و رعايت اصول

االت ارزي بي  شعب و شعب ارزي با اداره مرکزي و بالعکس از نقل و انتق 1-1مندرج در بند 

 حساب"ات تسويه و پاياپاي اسناد حسابداري صورت پذيرد. عملي "به ارز –طريق حساب مرکز "

ا هدبود بخوا "حساب مرکز به ريال"دقيقاً همانند عمليات تسويه و پاياپاي اسناد  "به ارز –مرکز 

 اي به ارز و ريال بايستي تهيه شود.اي  تفاوت که براي هريک از اسعار فهرست جداگانه

ها و بدهيهاي ارزي بانک .. تفاضل دارائيبمنظور تحقق اهداف مذکور الزمست در مقطع زماني .

يهاي براي هريک از اسعار بطور جداگانه شناسائي و در صورتيکه دارائيهاي ارزي بيشتر از بده

ت در ارزي باشد اسناد حسابداري زير صادر و در دفاتر معي  و کل ثبت گردد )توجه خواهند داش

 نع است(.اي  دستورالعمل بالما 1-1اي  مورد مغايرت با بند 
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 124/1/3با استفاده از کد          بدهکار: حساب ارزش ريالي مبادالت ارزي

 670/2/3با استفاده از کد           بستانکار: حساب وضعيت ارزي

 اشد.چنانچه دارائيهاي ارزي مربوط به هريک از اسعار کمتر از بدهيهاي ارزي همان نوع ارز ب

 1230/1/3فاده از کد       با است   بدهکار: حساب وضعيت ارزي

 0680/2/3با استفاده از کد        بستانکار: حساب ارزش ريالي مبادالت ارزي

 

ه توجه: بانکهائي که قبالً از سرفصل حسابهاي معامالت ارزي و ريالي عمليات ارزي استفاد

 ي  حسابها اقدام خواهند نمود.اند صرفاً به تغيير عناونموده

الذکر حسابي تحت عنوان ورالعمل عالوه بر ايجاد حسابهاي فوقدر مقطع اجراي دست 

هاي ارزي و يا کد در رديف دارائي 1220/1/3با استفاده از کد  "به ارز –حساب مرکز "

 در رديف بدهيهاي ارزي )حسب مورد( بمنظور انجام نقل و انتقاالت ارزي افتتاح 0730/2/3

 خواهند نمود.

 

 بداري مرتبط با عمليات ارزي:نحوه صدور و ثبت اسناد حسا

 

 گيرد:گروه زير صورت مي 4عمليات حسابداري ارزي در بانکها در 

 مليات ارز به ارز.ع -1-3

 ز )خريد و فروش ارز(.عمليات ارز به ريال و ريال به ار -2-3

مابي  شعب ارزي با الت ارزي بي  شعب داخل کشور و نقل و انتقاالت ارزي فينقل و انتقا -3-3

 داره مرکزي و بالعکس.ا

 يگر(.دمبادالت ارزي )تبديل يک نوع ارز به نوع  -4-3

 ( عمليات ارز به ارز:1-3

در اي  نوع عمليات يک حساب ارزي بدهکار و حساب ارزي ديگر با همان نوع و در همان واحد 

ا زياد ها و بدهيهاي ارزي به يک ميزان کم و يارزي عمل کننده بستانکار شده و طرفي  دارائي
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خواهدشد. موازنه ارزي حسابها در اينگونه عمليات کماکان برقرار بوده و تغييري در وضعيت ارزي 

 بانک ايجاد نخواهد شد.

مثال: با دريافت اسکناس دالر جهت واريز به حسابجاري ارزي دالري مشتري ثبت  

 حسابداري عبارت خواهدبود از:

 بدهکار: حساب اسکناس و نقود بيگانه. 

 تانکار: حسابجاري ارزي )به دالر(.بس 

 

 ( عمليات ارز به ريال و ريال به ارز )خريد و فروش ارز(.2-3

 گيرد.در عمليات مذکور خريد يا فروش ارز صورت گرفته و وضعيت ارزي بانک تحت تاثير قرار مي

 ( عمليات خريد ارز:1-2-3

 بدهکار: اسکناس و نقود بيگانه/ يا حساب ارزي مشتري. 

 انکار: حساب وضعيت ارزي.بست 

 بدهکار: حساب ارزش ريالي مبادالت ارزي. 

 بستانکار: حساب صندوق / يا حساب ريالي مشتري. 

 ( عمليات فروش ارز:2-2-3

 بدهکار: حساب وضعيت ارزي. 

 بستانکار: اسکناس و نقود بيگانه / يا حساب ارزي مشتري. 

 بدهکار: حساب صندوق / يا حساب ريالي مشتري 

 ستانکار: حساب ارزش ريالي مبادالت ارزي.ب 

 

توجه: عمليات موصوف در سالجاري صرفاً در رابطه با عمليات خريد و فروش ارز با نرخ شناور 

صادراتي، "کاربرد داشته و در ارتباط با عمليات خريد و فروش ارز با نرخهاي باالتر از شناور 

 2-2و  2-1براساس مفاد مندرج در بندهاي گواهي سپرده و توافقي الزمست تا پايان سالجاري 
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مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات  22/6/1380مورخ  644دستورالعمل شماره مب/ 

 اعتباري اقدام فرمايند.

 ( عمليات حسابداري نقل و انتقاالت ارزي بي  شعب و شعب با اداره مرکزي و بالعکس:3-3

 . رزي مشترياننقل و انتقاالت ارزي از محل وجوه ا( 1-3-3

اي  قبيل نقل و انتقاالت ارزي که از محل موجودي حسابهاي ارزي يا وجوه ارزي توديعي  

آورد و با بدهکار شدن يک گيرد تغييري در وضعيت ارزي بانک بوجود نميمشتريان صورت مي

حساب ارزي در يکي از شعب يا واحدهاي ارزي، حساب ارزي ديگري در يکي از شعب يا واحد 

ها و بدهيهاي ارزي بانک به يک نسبت کم و زياد زي ديگر بستانکار شده و نهايتاً دارائيار

 اگانهخواهدشد. ليک  بلحاظ حفظ موازنه ارزي حسابها در شعب صادرکننده و گيرنده سند بطور جد

زي با اي  دستورالعمل الزمست نقل و انتقاالت ار 1و رعايت ضوابط و اصول مورد اشاره در بند 

 به ارز صورت پذيرد: –ور سند حسابداري بشرح ذيل از طريق حساب مرکز صد

 يا حساب ارزي مشتري /اسکناس و نقود بيگانه : بدهکار 

 "حسب مورد" 0730/2/3يا  1220/1/3به ارز با استفاده از کد  –حساب مرکز : بستانکار

ظيم گردد و به ارز بايستي به تفکيک اسعار مختلف تهيه و تن –فهرست حساب مرکز  

 وسويه تنحوه . عالوه بر مبلغ به ارز، هم ارز ريالي اسناد تنظيمي نيز در فهرست مزبور درج شود

سويه روش ت به ارز در اداره مرکزي بانک دقيقاً همانند –پاياپاي اسناد صادره و وارده حساب مرکز 

 .اره گرديديز بدان اشباشد که قبالً نبريال مي –و پاياپاي اسناد در حساب مرکز 

 :هاي ريالي مشتريان به ارزنقل و انتقاالت ارزي از محل مبادله موجودي حساب( 2-3-3

گيرد عمدتاً اينگونه نقل و انتقاالت که همزمان با انجام يک معامله فروش ارز صورت مي 

هاي ارزي عهده شعب خارج از کشور يا بانکهاي خارجي و واريز وجه مرتبط با صدور حواله

ي زير بابت در اي  نوع عمليات اسناد حسابدار. باشدرات اسنادي وارداتي گشاي  يافته مياعتبا

ميه فروش ارز صادر و همزمان ارز فروخته شده بمنظور ثبت در حساب اداره مرکزي و تسويه اعال

 گردد:اداره مرکزي ارسال مي به ارز به –کننده از طريق حساب مرکز بدهکار کارگزار پرداخت

 يا حسابجاري ريالي مشتري /حساب صندوق : کاربده 

 حساب ارزش ريالي مبادالت ارزي: بستانکار 

 حساب وضعيت ارزي: بدهکار 

 به ارز –حساب مرکز : بستانکار 
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نيز اشاره شد عمليات مذکور در سالجاري صرفاً مرتبط  3-2-2همانطوريکه در ذيل بند  

افته با نرخ شناور يريز اعتبارات اسنادي گشاي  هاي ارزي و وابا فروش ارز بابت صدور حواله

دور بديهي است تا پايان سالجاري فروش ارز با نرخهاي باالتر از شناور جهت ص. باشدمي

رالعمل دستو 2-2هاي ارزي و اعتبارات اسنادي گشاي  يافته براساس مفاد مندرج در بند حواله

 .اموربانکها خواهدبودمديريت کل نظارت و  22/6/1380مورخ  644/شماره مب

 

 (:تبديل يک نوع ارز به نوع ديگر)عمليات حسابداري مبادالت ارزي ( 4-3

در مبادالت ارزي بايستي ارز ارائه شده مشتري با نرخ خريد خريداري و ارز درخواستي  

وش بدي  منظور معادل ريالي ارز خريداري شده بايد به نرخ فر. وي به نرخ فروش فروخته شود

اي در اي  نوع عمليات نيز مانده حسابه. خواستي مشتري تقسيم و ميزان آن مشخص گرددارز در

ارزهاي خريداري شده و فروخته شده تحت  "ارزش ريالي مبادالت ارزي"و  "وضعيت ارزي"

 گردد:تاثير قرار گرفته و اسناد حسابداري زير صادر مي

 1053تري با نرخ خريد هر مارك مارك ارز موجود در حسابجاري ارزي مش 5000خريد : مثال

 .ريال 1755ريال جهت تبديل به اسکناس دالر با نرخ فروش هر دالر 

 ريال 5265000=  1053× مارك  5000  حسابجاري ارزي مشتري : بدهکار

 (15000*  1053=  5265000مارك ) 5000  ( مارك)حساب وضعيت ارزي : بستانکار

*  1755=  5265000دالر        ) 3000  ( دالر)حساب وضعيت ارزي : بدهکار

3000) 

 ريال 5265000÷  1755= دالر  3000  اسکناس و نقود بيگانه: بستانکار

 ريال 5265000( مارك)حساب ارزش ريالي مبادالت ارزي : بدهکار

 ريال 5265000( دالر)حساب ارزش ريالي مبادالت ارزي : بستانکار

 

 :وش ارز و تسعير اقالم ارزياحتساب سود و زيان ناشي از خريد و فر

 

هاي ارزي متعلق با ايجاد حسابهاي وضعيت ارزي و ارزش ريالي مبادالت ارزي، موجودي 

 . گرددبه بانک براي هريک از اسعار بهمراه ارزش ريالي آن در مقاطع مختلف مشخص مي
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بدي  ترتيب با سنج  مجدد ارزش ريالي وضعيت ارزي بانک در هر مقطع امکان  

 .داشتسائي سود يا زيان ناشي از عمليات خريد و فروش ارز و تسعير اقالم ارزي وجود خواهدشنا

اي  بانک کليه دارائيها و  8/12/1355نب مورخ /2457طبق مفاد بخشنامه شماره  

ه به بدهيهاي ارزي کوتاه مدت واحدهاي داخل کشور بايستي به نرخ فروش ارز در تاريخ ترازنام

امه در اجراي بخشن. يج حاصل از آن به حساب سود و زيان بانک انتقال يابدريال تسعير و نتا

 الذکر تاکنون عمليات تسعير اقالم ارزي سالي يکبار در پايان اسفندماه صورت گرفته است،فوق

ه از ليک  باتوجه به ايجاد حسابهاي وضعيت ارزي و ارزش ريالي مبادالت ارزي و ضرورت استفاد

در  مانده حسابهاي مذکور هنگام حضور در بازار خريد و فروش ارز، خصوصاًاطالعات مربوط به 

سازي نرخ ارز الزمست تسعير اقالم ارزي در پايان هر روز سال آتي و با اجراي طرح يکسان

فته از آنجائيکه اجراي اي  مهم منوط به تجهيز سيستم بانکي به ابزارهاي پيشر. صورت پذيرد

زم تمام کار اتوماسيون بانکها و فراهم سازي شرايط و تجهيزات الالکترونيکي است لذا تا ا

 ضروري است از سال آتي با اجراي طرح يکسان سازي نرخ ارز، اقالم ارزي حداکثر در پايان

ير اري زهرماه تسعير و سود و زيان حاصل از آن شناسائي و با انجام عمليات و صدور اسناد حسابد

 در حسابها منظور گردد:

 

ش ريالي عمليات تسعير اقالم دارائي به تفکيک اسعار مختلف درصورتيکه افزاي  ارز (1-4

 :داشته باشد

بدي  منظور الزمست جداولي بر حسب نوع ارز بطور جداگانه تنظيم و ضم  درج عناوي   

عد بريالي  مانده حساب به ارز، معادل ريالي قبل از تسعير، معادل( اقالم دارائيهاي ارزي)حسابها 

ي زير در اي  رابطه اسناد حسابدار. از تسعير و نتيجه حاصل از تسعير اقالم در آن منعکس شود

 .صادر خواهدشد

 تنها بريال بميزان تفاوت حاصل از تسعير –( اقالم دارائي)حسابهاي ارزي : بدهکار 

 " " " "  حساب وضعيت ارزي: بستانکار 

 فاوت حاصل از تسعيربميزان ت –حساب ريالي مبادالت ارزي : بدهکار 

 " " " نتيجه معامالت و تعديالت ارزي  :بستانکار 

ش ريالي داشته عمليات تسعير اقالم بدهي به تفکيک اسعار مختلف درصورتيکه افزاي  ارز( 2-4

 :باشد
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اسناد  4-1در اي  خصوص نيز بعد از تهيه و تنظيم جدول مورد نظر بشرح بند  

 شود:حسابداري زير صادر مي

 تنها بريال بميزان تفاوت حاصل از تسعير –حساب وضعيت ارزي : کاربده 

 " " تنها بريال –( اقالم بدهي)حسابهاي ارزي : بستانکار 

 " "  نتيجه معامالت و تعديالت ارزي : بدهکار 

 " "  حساب ارزش ريالي مبادالت ارزي: بستانکار 

ر هاي ارزي به تفکيک اسعار مختلف دهياسناد حسابداري عمليات تسعير اقالم دارائيها و بد( 3-4

. خواهدبود 4-2و  4-1صورتيکه کاه  ارزش ريالي داشته باشد بالعکس موارد مندرج در بندهاي 

قل مانده حساب نتيجه معامالت و تعديالت ارزي در پايان سال مالي به حساب سود و زيان منت

 .گرددمي

 

 :توضيحات

 

 ماکان براساس مفاد مندرجالم دارائي و بدهيهاي بلندمدت کگيري اقعمليات تسعير و ذخيره( 1-5

 .اي  بانک خواهدبود 8/12/1355نب مورخ /2457در بخشنامه شماره 

شته و جنبه اطالعاتي دا "ارزش ريالي مبادالت ارزي"و  "وضعيت ارزي"حسابهاي ( 2-5

کور اي مذن مانده حسابهالزمست قبل از تهيه و تنظيم ترازنامه بانک باتوجه به مراتب فوق و تواز

 .از درج مانده حسابهاي فوق در ترازنامه بانک خودداري شود

ل الزمست موارد ذيل اي  دستورالعم 1باتوجه به الزام بانکها به رعايت اصول مندرج در بند ( 3-5

ات در رابطه با عملي 22/6/1380مورخ  644/در عمليات حسابداري مندرج در بخشنامه شماره مب

 :فروش ارز با نرخهاي باالتر از شناور ملحوظ نظر قرار گيردخريد و 

و فروخته شده بشرح مندرج در بند  بانکهائي که از روش ثبت رقم ارزهاي خريداري شده( 1-3-5

نمايند بايستي حساب ارزي مورد نظر را به االشاره استفاده ميدستورالعمل فوق 1-2و  1-1

 يالي مربوطه را به طرفيت حساب ريالي ارزش مبادالتطرفيت حساب وضعيت ارزي و حسابهاي ر

 .ارزي قرار دهند
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 2-2 و 2-1ده بشرح مندرج در بند در مورد ثبت رقم ارزهاي خريداري شده و فروخته ش( 2-3-5

سناد ادستورالعمل مذکور، باتوجه به استفاده از حسابهاي واسطه ارزي و ريالي نيازي به صدور 

رز با امانده حسابهاي واسطه ارزي و ريالي بابت عمليات خريد و فروش حسابداري اضافي نبوده و 

. دنرخهاي باالتر از شناور بخشي از وضعيت ارزي و ارزش ريالي مبادالت ارزي بانک خواهدبو

 مورخ 644/بندين  تنرتينب بناتنوجنه به مفاد مندرج در بخ  پاياني دستورالعمل شماره مب

اري اي  دستورالعمل الزمست در پايان سالج 1ول مندرج در بند و بمنظور رعايت اص 22/6/1380

 هنگام تسويه و انتقال مانده حسابهاي واسطه ارزي مربوط به عمليات خريد و فروش ارز با

و  "وضعيت ارزي"نرخهاي باالتر از شناور به حسابهاي واسطه ريالي عمليات مذکور از حسابهاي 

 .بعمل آيد استفاده "ارزش ريالي مبادالت ارزي"

ه حساب وضعيت ارزي به اسعار مختلف بمنظور استفاده بهينه از اطالعات مربوط به ماند( 3-3-5

 ها باهنگام انجام معامالت ارزي و دستيابي به مانده واقعي وضعيت ارزي بانک، اصل  است بانک

اسناد اتخاذ تدابير الزم نسبت به حذف فاصله زماني تاريخ انجام معامالت و تاريخ ثبت 

اي حسابداري مربوطه در دفاتر قانوني خصوصاً در مورد حسابهاي بانک نزد شعب خارج و بانکه

 .خارجي اقدام نمايند
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عتبارات اسنادي مدتپيش 961 /مب: شماره ا لعمل حسابداري  رنويس دستورا  دا

 11/9/1380: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

 رسال گرديدجهت اطالع مديران عامل بانکهاي تجاري و تخصصي ا

 

دار ارسال نويس دستورالعمل حسابداري اعتبارات اسنادي مدتبا سالم به پيوست پي  

 گردد نظر باينکه دستورالعمل مذکور بمنظور ايجاد يکنواختي در نحوه ثبت عمليات اعتباراتمي

رز در انرخ  دار در بانکها و جلوگيري از بروز هرگونه آثار سوء ناشي از تغييرات قانونياسنادي مدت

تهيه و تدوي  گرديده، لذا مقتضي است مقرر فرمايند ضم  اظهارنظر درخصوص  1381سال 

باشد مراتب را نويس مذکور، چنانچه نظرات پيشنهادي ديگري نيز در اي  رابطه مطرح ميپي 

 حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاريخ صدور اي  نامه به اي  اداره اعالم فرمايند.

عدم دريافت نظرات آن بانک در مدت مقرر حاکي از تائيد مفاد مندرج در  بديهي است 

 اي  دستورالعمل خواهدبود./ص

 مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري     

 اداره مطالعات و مقررات بانكي        

 محمود مرتضوي             بهرام فيض زرين قلم     

             16-1615         3816  
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 بسمه تعالي

 

 دارنويس دستورالعمل حسابداري اعتبارات اسنادي مدتپيش: موضوع

 

دار اعم نظر به اينکه بانکها هنگام صدور اسناد حسابداري و ثبت عمليات اعتبارات اسنادي مدت 

 وشهاير ردر مقاطع معامله اسناد و سررسيد پرداخت ا "ريفاينانس"از فاينانس، يوزانس و يوزانس داخلي 

ت اسنادي نمايند، لذا بمنظور ايجاد يکنواختي در نحوه صدور اسناد و ثبت عمليات اعتبارامتفاوتي استفاده مي

رز در االشاره و همچني  جلوگيري از بروز هرگونه آثار سوء و نامتعارف ناشي از تغييرات قانوني نرخ افوق

 بدقت مطالعه و مورد اجراء قرار دهند.خواهشمنداست دستور فرمائيد مراتب ذيل را  1381سال 

دار )فاينانس، يوزانس و يوزانس داخلي( گشاي  عمليات حسابداري انواع مختلف اعتبارات اسنادي مدت

 يافته با نرخهاي شناور و صادراتي در مقطع معامله اسناد در سالجاري:

 

اي تعهدات بانک و تعهدات هنگام ظهرنويسي و معامله اسناد اعتبارات اسنادي مورد اشاره، حسابه

عادل ممشتريان در رديف اقالم زير خط بميزان مبلغ اسناد رسيده تسويه و همزمان اسناد حسابداري ذيل 

 وجه اسناد به نرخ شناور روز معامله اسناد به ارز صادر شود. 100%

 هت اعتبارات اسنادي فاينانس و يوزانس:( ج1-1

 دار / به ارزو بروات ارزي مدتبد: بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي 

 داربس: بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدت

 :"ريفاينانس"رات اسنادي يوزانس داخلي ( جهت اعتبا2-1

 دار / به ارزبد: بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدت

 هاي داخليي خارجي بابت يوزانسبس: تسهيالت دريافتي از شعب خارج / يا بانکها
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ارز  توجه خواهندداشت وجوه دريافتي از مشتريان به هر مبلغ بعلت مشخص نبودن نرخ و عدم امکان خريد

ب ر حساو نهايتاً عدم امکان تسويه حساب قطعي با مشتريان بايستي تا سررسيد پرداخت به عنوان وثيقه د

 ادي ثبت و نگهداري شود.پي  دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسن

ديل و ام تعضمناً بمنظور جلوگيري از ايجاد تورم در اقالم ترازنامه بانک، الزمست در پايان سال مالي هنگ

االشاره طرف حساب پي  بندي حسابها معادل مانده حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي فوقطبقه

 ر قرار گرفته و حذف شوند.دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي مورد نظ

 

له معام عمليات حسابداري اعتبارات اسنادي فاينانس گشاي  يافته با نرخهاي باالتر از صادراتي در مقطع

 اسناد در سالجاري:

 

قه آالت در وثينظر به اينکه در اعتبارات اسنادي فاينانس معموالً به جاي پي  دريافت محل طرح و ماشي 

رداخت ه بازپپايان دوره استفاده از تسهيالت، بدهي مشتري تقسيط و به همراه بهره دوربانک قرار دارد و در 

گردد پرداخت خواهدشد. لذا قبل که دو روز کاري قبل از شروع دوره پرداخت هر قسط مشخص و قطعي مي

ادي ت اسناز سررسيدهاي پرداخت امکان تهيه و خريد ارز وجود نداشته و نتيجتاً عمليات حسابداري اعتبارا

ابداري ات حسفاينانس گشاي  يافته با نرخهاي باالتر از صادراتي در مقطع معامله اسناد دقيقاً همانند عملي

 االشاره خواهدبود.فوق 1-1مندرج در بند 

 

 عاملهمعمليات حسابداري اعتبارات اسنادي يوزانس گشاي  يافته با نرخهاي باالتر از صادراتي در مقطع 

 ري:اسناد در سالجا

 

 باشد:هم ارز ريالي وجه اسناد در مقطع معامله اسناد دريافت شده %100( چنانچه معادل 1-3

 تبارات اسناديدريافت از مشتريان بابت اعبد: حسابجاري مشتري/ پي 

 ا نرخ اعتبارتالتفاوت نرخ شناور بس: حساب بستانکاران داخلي بريال/ مابه

 دارد اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدتبس: حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسنا

 باشد:( چنانچه بخشي از معادل ريالي وجه اسناد در مقطع معامله اسناد دريافت شده2-3

 تبارات اسناديدريافت از مشتريان بابت اعبد: حسابجاري مشتري/ پي 

 رخ اعتبارنالتفاوت نرخ شناور تا بس: بستانکاران داخلي به ريال/ مابه
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 دار/ به ارز )تتمه بدهي مشتري به ارز(ب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدتبد: حسا

 داربس: حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدت

 

سويه حساب ت( با مشتري 3-1هم ارز ريالي وجه اسناد )بشرح بند  %100توجه خواهند داشت با دريافت 

سبت با ( به همان ن3-2بعمل آورده و در صورت دريافت بخشي از معادل ريالي وجه اسناد )بشرح بند  قطعي

مشتريان تسويه حساب خواهد شود و تتمه بدهي مشتري در حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي و 

 روز در سررسيد پرداخت تسويه حساب گردد. دار بايستي به نرخبروات ارزي مدت

توانند وجوه دريافتي از اي  بابت را بمنظور پوش  ريسک ناشي از تيب بانکها ميبدي  تر 

داري نوسانات نرخ ارز بمصرف خريد ارز رسانده و ارز خريداري شده را تا سررسيد پرداخت نزد خود نگه

 نمايند.

 

تر از گشاي  يافته با نرخهاي باال"ريفاينانس"عمليات حسابداري اعتبارات اسنادي يوزانس داخلي 

 صادراتي در مقطع معامله اسناد در سالجاري:

 

 تر ازگشاي  يافته با نرخهاي باال "ريفاينانس"کليه عمليات حسابداري اعتبارات اسنادي يوزانس داخلي 

 3-1هاي صادراتي در مقطع معامله اسناد همانند عمليات حسابداري اعتبارات اسنادي يوزانس مندرج در بند

 حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و باشد با اي  تفاوت که بجايالذکر ميفوق 3-2و 

دار از سرفصل حساب تسهيالت دريافتي از شعب خارج / يا بانکهاي خارجي بابت بروات ارزي مدت

 هاي داخلي استفاده خواهدشد.يوزانس

ت اسنادي ريفاينانس تا مقطع مازاد دريافتي از مشتريان بابت اعتبارا %10ضمناً الزمست تتمه  

 4604دريافت نگهداري و متعاقباً حسب مفاد بخشنامه شماره تسويه نهايي با مشتريان در حساب پي 

 اداره نظارت ارز نسبت به انتقال آن به حساب اي  بانک اقدام نمايند. 25/5/1376مورخ 

 

 )در سالجاري(: عمليات حسابداري اعتبارات اسنادي فاينانس در سررسيدهاي پرداخت

 

 ( چنانچه اعتبار با نرخ شناور گشاي  شده باشد:1-5

 بد: حسابجاري مشتري/ پي  دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي

 دار/ به ارزبس: حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدت
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 داررزي مدتبد: حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات ا

 ارج/ يا بانکهاي خارجي هاي ارزي ديداري نزد شعب خبس: حساب سپرده

االشاره به ميزان مبلغ اقساط در سررسيدهاي مقرر صادر نظر باينکه اسناد حسابداري فوق 

اي گردد لذا قبل از صدور اسناد موصوف بايستي بهره دوره بازپرداخت مربوط به قسط موردنظر به حسابهمي

 بانک و مشتري منظور شود. بدهي

 ( چنانچه اعتبار با نرخهاي باالتر از شناور گشاي  شده باشد:2-5

 تبارات اسناديدريافت از مشتريان بابت اعبد: حسابجاري مشتري/ پي 

 بميزان تفاوت نرخ شناور تا نرخ اعتبار –بس: حساب بستانکاران داخلي/ به ريال 

 دار / به ارزسنادي و بروات ارزي مدتبس: حساب بدهکاران بابت اعتبارات ا

 داربد: حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدت

 رج/ يا بانکهاي خارجيهاي ارزي ديداري نزد شعب خابس: حساب سپرده

به قسط  الذکر بهره دوره بازپرداخت مربوطدر اي  خصوص نيز الزمست قبل از صدور اسناد حسابداري فوق

 مورد نظر ابتدا به حسابهاي بدهي بانک و مشتري منظور گردد.

 

 عمليات حسابداري اعتبارات اسنادي يوزانس در سررسيد پرداخت )در سالجاري(:

 

ي معادل ريالي وجه اسناد در مقطع معامله و ظهرنويس %100تبار با نرخ شناور گشاي  و ( چنانچه اع1-6

 اسناد دريافت شده باشد:

 ديدريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسناحساب پي بد: 

 بد: 

 بميزان تفاوت نرخ روز معامله و سررسيد پرداخت –حسابجاري مشتري  يا

 بس:

 داربس: حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدت

 داربد: حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدت

 ارج / يا بانکهاي خارجيهاي ارزي ديداري نزد شعب خس: حساب سپردهب
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تبار با نرخ شناور گشاي  و قسمتي از معادل ريالي وجه اسناد در مقطع معامله و ( چنانچه اع2-6

 ظهرنويسي اسناد دريافت شده باشد:

 ديدريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنابد: حساب پي 

 دريافت تا مبلغ اسناد به نرخ روز پرداختميزان تفاوت مبلغ پي ب –بد: حسابجاري مشتري 

 دار / به ارزبس: حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدت

 

 

 داربد: حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدت

 کهاي خارجيانهاي ارزي ديداري نزد شعب خارج / يا ببس: حساب سپرده

معادل ريالي آن در مقطع معامله و ظهرنويسي  %100تبار با نرخ صادراتي گشاي  و ( چنانچه اع3-6

 دريافت شده باشد:

 ديدريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنابد: حساب پي 

 بد: 

 بميزان تفاوت نرخ روز معامله و سررسيد پرداخت –حسابجاري مشتري  يا

 بس:

 

 تفاوت نرخ شناور تا صادراتي –ن داخلي / به ريال بس: بستانکارا

 دار / به ارزبس: حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدت

 

 

 داربد: حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدت

 ارج / يا بانکهاي خارجيهاي ارزي ديداري نزد شعب خبس: حساب سپرده

له و ( چنانچه اعتبار با نرخ صادراتي گشاي  و قسمتي از معادل ريالي وجه اسناد در مقطع معام4-6

 باشد:ظهرنويسي دريافت شده

 ديدريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنابد: حساب پي 
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 وجه اسناد به نرخ سررسيد پرداخت %100دريافت تا بميزان تفاوت مبلغ پي  –بد: حسابجاري مشتري 

 بميزان تفاوت نرخ شناور تا صادراتي –س: حساب بستانکاران داخلي / به ريال ب

 دار / به ارزبس: حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدت

 

 

 داربد: حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدت

 يرج / يا بانکهاي خارجهاي ارزي ديداري نزد شعب خابس: حساب سپرده

عامله معادل ريالي وجه اسناد در مقطع م %100تبار با نرخهاي باالتر از صادراتي گشاي  و ( چنانچه اع5-6

 باشد:و ظهرنويسي اسناد دريافت شده

يا بخشي از  %100اي  دستورالعمل خاطرنشان گرديد بانکها با دريافت  3بطوريکه در ذيل بند  

ا سبت بناد اعتبارات اسنادي گشاي  يافته با نرخهاي باالتر از صادراتي به همان نمعادل ريالي وجه اس

ود ختوانند وجوه دريافتي از اي  بابت را به ارز تبديل و نزد مشتري تسويه حساب قطعي بعمل آورده و مي

ه را بنگهداري نمايند در اينصورت در سررسيد پرداخت، ارز خريداري شده موجود در منابع ارزي خود 

دار را کارگزار پرداخت و بدي  ترتيب حساب بدهي بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدت

بول هم ارز ريالي وجه اسناد نزد خود و ق %100نيز تسويه خواهند نمود در غير اينصورت با نگهداري 

 د:نوسانات نرخ ارز در سررسيد پرداخت اسناد حسابداري زير صادر خواهد ش

 داربد: حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدت

 ارج / يا بانکهاي خارجيهاي ارزي ديداري نزد شعب خبس: حساب سپرده

طع تبار با نرخهاي باالتر از صادراتي گشاي  و قسمتي از معادل ريالي وجه اسناد در مق( چنانچه اع6-6

 دريافت شده باشد: معامله و ظهرنويسي اسناد

در اي  خصوص نيز در صورت عدم تهيه ارز به نسبت وجوه دريافتي از مشتري در مقطع معامله  

 اسناد، نسبت به صدور اسناد حسابداري زير در سررسيد پرداخت اقدام خواهند نمود.

 بميزان هم ارز ريالي بدهي ارزي مشتري در سررسيد پرداخت –بد: حسابجاري مشتري 

 شتريتفاوت نرخ شناور تا نرخ اعتبار به نسبت بدهي ارزي م –اب بستانکاران داخلي / به ريال بس: حس

 دار / به ارزبس: حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدت

 

 داربد: حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدت
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 اري نزد شعب خارج / يا بانکهاي خارجيهاي ارزي ديدبس: حساب سپرده

 

ه در التفاوت نرخ شناور تا نرخ اعتبار کتوجه خواهند داشت حساب بستانکاران داخلي / به ريال بابت مابه

اخت مقاطع معامله اسناد و يا سررسيد پرداخت ايجاد گرديده هنگام تامي  و خريد ارز در سررسيد پرد

 تسويه خواهدشد.

 

در سررسيد  "ريفاينانس"اعتبارات اسنادي يوزانس داخلي  عمليات حسابداري

 پرداخت )در سالجاري(:

 

ور، گشاي  يافته با نرخهاي شنا "ريفاينانس"کليه عمليات حسابداري اعتبارات اسنادي يوزانس داخلي 

ره اد اشصادراتي و باالتر از صادراتي در مقطع سررسيد پرداخت در سالجاري همانند عمليات حسابداري مور

باشد، با اي  تفاوت که بجاي حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبارات مي 6-6الي  6-1در بندهاي 

دار از سرفصل حساب تسهيالت دريافتي از شعب خارج / يا بانکهاي خارجي اسنادي و بروات ارزي مدت

يد ستورالعمل خاطرنشان گرداي  د 4خواهدشد. ضمناً همانطوريکه در بند  هاي داخلي استفادهبابت يوزانس

ساب حمازاد دريافتي از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي ريفاينانس بايستي در اي  مقطع از  %10تتمه 

اداره نظارت ارز به حساب اي   25/5/1376مورخ  4604دريافت خارج و طبق مفاد بخشنامه شماره پي 

 بانک منتقل شود.

 مهم:

دار بانک بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدتبا توجه به تسعير مانده بدهي  

اد ه اسنکمرتبط با اعتبارات اسنادي يوزانس و يوزانس داخلي گشاي  يافته با نرخهاي باالتر از صادراتي 

 باشند الزمستآنها در سالجاري معامله شده يا خواهدشد، ليک  سررسيد پرداخت آنها در سالهاي آتي مي

مانده حساب بستانکاران داخلي / به ريال بايت  81سازي نرخ ارز در ابتداي سال يکساندر مقطع 

ده التفاوت نرخ شناور تا نرخ اعتبارات اسنادي مورد اشاره را بمنظور خنثي سازي نتيجه تسعير مانمابه

 مايند.سازي نرخ ارز منظور فرر حساب نتيجه يکسانالذکر به بستانکاحساب فوق
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دار گشايش يافته با نرخهاي حسابداري انواع مختلف اعتبارات اسنادي مدتعمليات 

 شناور وصادراتي در مقطع سررسيد پرداخت در سال آتي:

 به نرخ شناور يا صادراتي روز –عتبارات اسنادي ادريافت از مشتريان بابت بد: حسابجاري مشتري / پي 

 گشاي  اعتبار

 ت نرخ ارزالتفاوبد: حساب مطالبات بابت مابه

 دار / به ارزبس: حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدت

ي دار / يا تسهيالت دريافتبد: حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدت

 از شعب خارج / يا بانکهاي خارجي )حسب مورد(

 يرج / يا بانکهاي خارجهاي ارزي ديداري نزد شعب خابس: حساب سپرده

 

 توجه:

ابت بدار / به ارز و بدهي بانک مانده ريالي حسابهاي بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدت

دار و تسهيالت دريافتي از شعب خارج / يا بانکهاي پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدت

 سازي نرخ ارز بايستي تسعير شده باشد.ليات يکسانخارجي به همراه ساير حسابهاي ارزي در عم

 درخصوص اعتبارات اسنادي فاينانس الزم است قبل از صدور اسناد حسابداري مورد اشاره بهره دوره

 بازپرداخت مربوط به قسط مورد نظر ابتدا به حسابهاي موصوف منظور شده باشد.

اره ايستي در اي  مقطع حسب مفاد بخشنامه شممازاد دريافتي اعتبارات اسنادي ريفاينانس ب %10تتمه 

 اداره نظارت ارز به حساب اي  بانک منتقل شود. 25/5/1376مورخ  4604

الذکر الزمست ضم  تهيه و ارسال فهرستي حاوي مشخصات کامل متعاقب صدور اسناد حسابداري فوق

 از اي  بانک مطالبه گردد.ادراتي تا نرخ روز پرداخت اعتبار صالتفاوت نرخ شناور يا اعتبار مابه

حل از م در اي  رابطه حساب مخصوصي بنام آن بانک نزد اداره معامالت ريالي افتتاح و وجوه مورد مطالبه

 الباتحساب اخيرالذکر پرداخت خواهدشد. با دريافت سند حسابداري صادره اداره معامالت ريالي حساب مط

 گردد.التفاوت نرخ ارز بشرح زير تسويه ميبابت مابه

 )حساب مخصوص نزد اداره معامالت ريالي( –بد: حساب مرکز 

 التفاوت نرخ ارزبس: حساب مطالبات بابت مابه
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گشايش  "ريفاينانس"عمليات حسابداري اعتبارات اسنادي يوزانس و يوزانس داخلي 

 يافته با نرخهاي باالتر از صادراتي در مقطع سررسيد پرداخت در سال آتي:

 

 عامله اسناد:معادل ريالي وجه اسناد در مقطع ظهرنويسي و م %100رت دريافت ( در صو1-9

ي دار / يا تسهيالت دريافتبد: حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدت

 از شعب خارج يا بانکهاي خارجي )حسب مورد(

 کهاي خارجيانهاي ارزي ديداري نزد شعب خارج / يا ببس: حساب سپرده

 ( در صورت دريافت بخشي از معادل ريالي وجه اسناد در مقطع ظهرنويسي و معامله اسناد:2-9

 دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي )بميزان بدهي ارزي مشتري به نرخبد: حسابجاري مشتري پي 

 روز پرداخت(

 ار / به ارزدبس: حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدت

ي دار / يا تسهيالت دريافتبد: حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدت

 از شعب خارج يا بانکهاي خارجي )حسب مورد(

 ارج / يا بانکهاي خارجيهاي ارزي ديداري نزد شعب خبس: حساب سپرده

 

 ساير موارد:

دار، د، حسابهاي بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدتيز اشاره گردي( بطوريکه قبالً ن1-10

ج دار و تسهيالت دريافتي از شعب خاربدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدت

الذکر هاي داخلي ماهيت ارزي دارند و الزمست مانده ريالي حسابهاي فوقيا بانکهاي خارجي بابت يوزانس /

 ر حسابهاي ارزي تسعير گردند.سازي نرخ ارز همانند سايمقطع يکسان در

سازي و درك مطلب در اکثر اسناد حسابداري مورد اشاره در اي  دستورالعمل حسابهاي ( بمنظور ساده2-10

اي  بانک طرف  30/8/1380مورخ  92نويس بخشنامه شماره مب/ارزي برخالف اصول مندرج در پي 

ار گرفته که الزمست در تهيه و ابالغ دستورالعمل داخلي به اي  مهم توجه داشته و در حسابهاي ريالي قر

گيرد از حساب وضعيت ارزي به طرفيت حسابهاي ارزي مواردي که حساب ارزي طرف حساب ريالي قرار مي

عمل اي  دستورالعمل و حساب ارزش ريالي مبادالت ارزي، به طرفيت حسابهاي ريالي مورد نظر استفاده ب

آيد.
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يران جهت شعب موجود  986 /مب: شماره ا انك مركزي جمهوري اسالمي  ائيديه ب ضوابط اعطاي ت

د تجاري  زا آ  صنعتي –در مناطق 

 14/9/1380: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

 جهت اطالع مديران عامل بانکهاي تجاري و تخصصي

 .ارسال گرديد( بجز بانک صنعت و معدن)

 

، بدينوسيله ضوابط اعطاي 4/4/1380مورخ  297مب/ مارهاحتراماً، پيرو بخشنامه ش 

تائيديه بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران جهت شعب موجود آن بانک در مناطق آزاد 

بشرح  "دستورالعمل اجرايي ... " 37اسالمي ايران موضوع ماده  صنعتي جمهوري –تجاري 

 گردد:ذيل اعالم مي

دستورالعمل اجرايي تفکيک حسابها و صورتهاي مالي شعب بانکها/موسسات "اجراي کامل 

 4/4/1380مورخ  297موضوع بخشنامه شماره مب/ "اعتباري غيربانکي کشور در مناطق آزاد

 نکي بانک مرکزي مشتمل بر:اداره مطالعات و مقررات با

 –ا و صورتهاي مالي هريک از شعب آن بانک در مناطق آزاد تجاري تفکيک حسابه -1-1

 صنعتي.

هاي جديد در دفاتر کل شعب و ادارات مرکزي آن بانک در مناطق آزاد اعمال سرفصل -2-1

بانک  اداره اطالعات بانکي 16/5/1380مورخ  1721صنعتي، موضوع بخشنامه طب/ –تجاري 

 مرکزي.

دفتر کل آن بانک و همچني  شعب مناطق آزاد آن به اداره اطالعات  ارسال خالصه -3-1

 .16/5/1380مورخ  1721بانکي بانک مرکزي مطابق بارويه مقرردربند هن از بخشنامه طب/

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/M.fathi/Application%20Data/Microsoft/Word/2-297.doc
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تي صنع –تائيد صالحيت و توانائيهاي هر يک از روساي شعب آن بانک در مناطق آزاد تجاري 

 –ي دستورالعمل اجرايي عمليات پولي و بانکي در مناطق آزاد تجار" 94تبصره ماده موضوع 

تا اطنالع ثانوي توسط مديرعامل يا باالتري  مقام آن  "صنعتي جمهوري اسالمي ايران

عبه بانک)مطابق با فرم پيوست( صورت خواهدپذيرفت. تائيديه مزبور بايستي در سوابق هر ش

ند، صالحيت روساي شعبي که درخواست انجام عمليات ارزي را دار نگهداري شود. نحوه تائيد

 متعاقباً اعالم خواهدشد.

نمايد، تائيديه بانک مرکزي منحصراً جهت شعب داراي مجوز افتتاح قبلي اضافه مي 

 از مديريت نظارت بر بانکها، صادر خواهدشد./م

 مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري        

 اداره مطالعات و مقررات بانكي         

 محمود مرتضوي     بهرام فيض زرين قلم   

         16-1615    3816 
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 تعاليبسمه 

 اي  فرم توسط مدير عامل يا باالتري  مقام بانک تکميل گردد.

 "تائيديه "

 

سمت رياست شعبه  که تصدي ــــــــــــــــــــــــــــــــخانم /گردد که آقابدينوسيله تائيد مي 

نعتي ص –منطقه آزاد تجاري  ــــــــــــــــــــــــــــــــدر بانکــــــــــــــــــــــــــــ

 ره از حس هموا را برعهده دارد از کارکنان مجرب،متعهد و صديق اي  بانک بوده و ـــــــــــــــــــــــــــ

 شهرت برخوردار بوده است.

 

 

 امضاء:   تاريخ:    خانوادگي:نام و نام
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رنده دفترچه پناهندگي، كارت سبز و  994 /مب: شماره تباع خارجي مقيم دا ا تسهيل در پرداختهاي 

 كارت آبي

 17/9/1380: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

 .جهت اطالع مديران عامل کليه بانکهاي تجاري، تخصصي و خصوصي ارسال گرديد

 

شوراي  8/7/1380ت و يکمي  جلسه مورخ مصوبه نهصد و شص 3باتوجه به مفاد بند  

 :رساندمحترم پول و اعتبار، مراتب زير را به استحضار مي

بمنظور تسهيل در پرداختهاي اتباع خارجي مقيم دارنده دفترچه پناهندگي، کارت سبز و  

گذاري کوتاه مدت نزد انداز و يا سپرده سرمايهالحسنه پسکارت آبي معتبر که داراي حساب قرض

توانند در مورد حسابهاي مذکور از فرم دستور پرداخت با رعايت باشند، اينگونه افراد ميانکها ميب

سط ضوابط استفاده از فرم دستور پرداخت در بانکها تو"شرايط و ضوابط تعيي  شده مندرج در 

 ه، استفاد"(بشرح پيوست)اتباع خارجي مقيم دارنده دفترچه پناهندگي و کارتهاي سبز و آبي 

 .نمايند

خواهشمنداست مقرر فرمايند نسبت به تهيه فرم دستور پرداخت مربوطه براساس  

 م./ضوابط تعيي  شده اقدام و جهت اجرا به کليه شعب و واحدهاي ذيربط ابالغ نمايند

 

 مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري        

 اداره مطالعات و مقررات بانكي         

 محمود مرتضوي      يض زرين قلمبهرام ف   

         16-1615    3816 
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 17/9/1380مورخ  994پيوست بخشنامه شماره مب/ 

ضوابط استفاده از فرم دستور پرداخت در بانکها توسط اتباع خارجي مقيم دارنده "

 "دفترچه پناهندگي و کارتهاي سبز و آبي

 :شرايط چاپ فرم دستور پرداخت -الف

 هري فرمها نبايد مشابه دسته چک بانکي باشد.شکل ظا -1الف 

 درج شود. "دستور پرداخت غير قابل انتقال"يل نام بانک، عبارت ذدر مت  فرم  -2الف 

 "جه حامل قابل صدور و پرداخت نميباشدتوجه: اي  برگه سند بدهي نيست و در و"درج عبارت  -3الف 

 .بصورت خوانا با رنگ قرمز در ذيل فرم دستور پرداخت

اکينند بنننر اينکننه پنننرداخت وجنننه منحصننننراً بننه نمننناينده صنناحب بمنظنننور ت -4الف 

 بمننوجب اينن  دستننور پنننرداخت "حساب صورت ميگيننرد، عبنننارت 

 اينجانب          آقاي                

 نريال به نماينده    نننننننننننن      نننن             مبنننلغ 

 شرکت              خانم                 

 در مت  دستور پرداخت ذکر شود. "بپردازيد

 رج نام صاحب حساب عالوه بر شماره حساب وي در ذيل فرم دستور پرداخت.د -5الف 

 ر ظهر فرم دستور پرداخت اي  عبارت چاپ شود:د -6الف 

و ساير اسناد بدهي نميگردد و وجه آن صرفاً به شخصي  اين دستور پرداخت مشمول قوانين و مقررات مربوط به چك" 

 ."د شدداري خواهل خودكه نامش در متن دستور پرداخت درج شده قابل پرداخت است و از پرداخت وجه به ساير اشخاص و حام

 :نکات ذيل نيز بايستي در فرم درخواست افتتاح حساب که به امضاي مشتري ميرسد قيد گردد -ب

وجه آن به شخصي که نام  در مت   ودستور پرداخت با نام و غير قابل انتقال ميباشد برگه هاي  -1ب 

ي دستور پرداخت درج شود قابل پرداخت خواهد بود و از پرداخت وجه به ساير اشخاص يا حامل خوددار

 خواهد شد.
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 17/9/1380مورخ  994پيوست بخشنامه شماره مب/ 

 واني  و مقررات مربوط به چک و ساير اسناد بدهي نميگردد.اخت مشمول قبرگه هاي دستور پرد -2ب 

م  اقرار و اطالع از عدم شمول قانون چک در مورد برگه هاي دستور پرداخت صاحب حساب ض -3ب 

 مسيوليت اعالم موضوع مذکور را به اشخاصي که دستور پرداخت در وجه آنان صادر ميشود ميپذيرد.

 

 :لعمل اجرائي داخلي بانک مورد تاکيد قرار گيردنکاتيکه الزم است در دستور ا( ج

ا دستور پرداخت بالمحل، ضم  ثبت موضوع در کارت صاحب حساب و يا در حافظه در مواجهه ب -1ج 

جعه با ذکر علت ممهور و به مرا "عدم پرداخت"ماشي ، بنابه درخواست مشتري، دستور پرداخت، به مهر 

بار ه اعتايي قابل اصالح از طرف مشتري يا بانک نميباشد و از درجکننده مسترد شود. چني  دستور پرداخته

 ساقط است.

 رمهاي دستور پرداخت صرفاً به مشتريان معتبر شعبه و به تعداد محدود تحويل گردد.ف -2ج 

ل يري از صدور دستور پرداخت بالمحل، ضروري است اقداماتي از قبيل خودداري از تحويبمنظور جلوگ -3ج 

 ريانيکه مبادرت به صدور دستور پرداخت بالمحل نمايند بعمل آيد.فرم به مشت

ست جهت جلوگيري از سوء استفاده، در چاپ و تحويل فرمهاي دستور پرداخت به بانک مکلف ا -4ج

 مشتريان، تمهيدات ايمني را پي  بيني نمايد.مسيوليت حس  اجراي اي  بند بعهده بانک ميباشد.

 صورت متحدالشکل و يکسان اجرا شود.ل اجرايي بدر کليه شعب دستورالعم -5ج 

 رج ساير نکات مورد نظر بانک در دستورالعمل اجرايي./صد -6ج 
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انجام عمليات ارزي 1013 /مب: شماره  پرسشنامه ويژه دريافت مجوز 

 21/9/1380: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

 جهت اطالع مديران عامل بانکهاي تجاري و تخصصي

 .ارسال گرديد( عدنبجز بانک صنعت و م)

 

 –از دستورالعمل اجرائي عمليات پولي و بانکي در مناطق آزاد تجاري  40در اجراي ماده  

 8/7/1380مورخ  720از بخشنامه شماره  5صنعتي جمهوري اسالمي ايران و با اشاره به بند 

وز افت مجپرسشنامه ويژه دري"مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري، به پيوست فرم 

ر دگردد. خواهشمند است ترتيبي اتخاذ فرمايند که در مناطق آزاد ارسال مي "انجام عمليات ارزي

ور مذک پرسشنامههر مورد جهت تقاضاي انجام عمليات ارزي توسط شعب آن بانک در مناطق آزاد، 

 تکميل و به اي  مديريت کل ارسال گردد./ص

 ات اعتباري مديريت كل نظارت بر بانكها و موسس    

 اداره مطالعات و مقررات بانكي        

 محمود مرتضوي             بهرام فيض زرين قلم     

             16-1615         3816  
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 ص.شجاعيجدول 22/8/80

 بسمه تعالي

 

 "پرسشنامه ويژه دريافت مجوز انجام عمليات ارزي"

 
 .خوردگي تکميل شود اي  پرسشنامه بوسيله ماشي  تحرير و بدون خط

: موسسه اعتباري /نام بانک -2 ـــــــــــــــــــــ: صنعتي –نام منطقه آزاد تجاري  -1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

: نام و کد شعبه مورد نظر جهت دريافت مجوز انجام عمليات ارزي -3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــجه شعبه:در -4

: نشاني کامل محل شعبه -5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــ

وسسه اعتباري که در حال حاضر در منطقه مورد نظر به انجام عمليات ارزي مبادرت شعب بانک/ م -6

 نمايند:مي

: نشاني شعبه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: نام شعبه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: نشاني شعبه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: نام شعبه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :باشندموسسه اعتباري که در منطقه مورد نظر داراي مجوز انجام عمليات ارزي مي /شعب بانک -7

: نشاني شعبه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: نام شعبه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: نشاني شعبه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: نام شعبه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري بانک مرکزي تائيديه صادره توسط مدينريتشمناره و تارينخ  -8

 جمهوري

کل نظارت بربانکها و موسسات مديريت 14/9/1380مورخ 986اسالمي ايران موضوع بخشنامه شماره مب/

 اعتباري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:را ذکر نمائيد
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 :نابع و مصارف شعبه مورد نظر طي سه سال گذشته را ذکر نمائيدم -9

 

 

 

 

 

 :برآورد منابع و مصارف ارزي شعبه مورد نظر طي سه سال آينده را ذکر نمائيد -10

 

 

 

 

 

 :کر نمائيدبرآورد درآمد و هزينه ارزي طي سه سال آينده را، با قيد اقالم مهم، ذ -11

 

 

 

 

 

 :داليل توجيهي درخواست مجوز انجام عمليات ارزي جهت شعبه مورد نظر را ذکر نمائيد -12

 

 

 :عمليات ارزي که شعبه مورد نظر به آنها مبادرت خواهدنمود را مشخص نمائيد -13

 اندازنگهداري حسابهاي پس –□ 

 دارهاي مدتنگهداري انواع سپرده –□ 

 ي جارينگهداري حسابها –□ 

 انجام نقل وانتقاالت پول براي خود يا مشتريان –□ 

 

 انجام معامالت مربوط به خريد و فروش ارز به صورت نقدي به حساب خود يا مشتريان –□ 

 اعطاي انواع وام و اعتبار –□ 

 هانامهها و ضمانتانجام امور مربوط به اعتبارات اسنادي، بروات و سفته –□ 

 ضمي  انواع اوراق تجاريخريد، تنزيل و ت –□ 

 (:ذکر نمائيد)انجام ساير عمليات و خدمات بانکي مجاز به ارز  –□ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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جام سي و نظارت اداره مرکزي بانک/ موسسه اعتباري بر شعبه مورد نظر و تعداد دفعات انبرنامه بازر -14

 بازرسي

 )پس از اخذ مجوز عمليات ارزي( در طي هرسال را ذکر نمائيد: 

 

 

 

 

 مشخصات رئيس شعبه مورد نظر: -15

نام پدر:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــنام خانوادگي:  ـــــــــــــــــــــــــــنام: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شماره شناسنامه و محل صدور:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــتاريخ و محل تولد: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ميزان سابقه کار:  ـــــــــــــــــــــــــــــدر بانک/ موسسه اعتباري:  تاريخ استخدام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :ميزان تحصيالت رئيس شعبه مورد نظر -16 

 تاريخ اخذ مدرك تحصيلي نام موسسه آموزشي رشته تحصيلي مدرك تحصيلي

    

    

    

    

    

 

 

 :هاي آموزشي گذرانيده شده توسط رئيس شعبه مرتبط با کار يا تحصيالتمهمتري  دوره -17 

 مالحظات مدرك اخذشده نام و محل مرکز آموزشي تا تاريخ از تاريخ رديف

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 

 

 :ميزان آشنايي رئيس شعبه با زبانهاي خارجي -18 

 عالي خوب متوسط کم مکخيلي نام زبان خارجي

      انگليسي

      (نام ببريد)ساير 
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 :اي رئيس شعبه طي ده سال گذشتهسوابق فعاليتهاي حرفه -19 

 آدرس محل کار سمت نام واحد مربوطه تا تاريخ از تاريخ رديف

1*      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 وط به شغل فعلي درج شود، اطالعات مرب1در رديف  * 

 

 مشخصات معاون ارزي شعبه مورد نظر: -20 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــنام پدر:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــنام خانوادگي:  ـــــــــــــــــــــــــــنام:  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنامه و محل صدور: شماره شناس ــــــــــــــــــــــــــــــــــتاريخ و محل تولد:  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــميزان سابقه کار:  ــــــــــــــــــــــــــتاريخ استخدام در بانک/ موسسه اعتباري:  

 

 ميزان تحصيالت معاون ارزي شعبه موردنظر: -21 

 تاريخ اخذ مدرك تحصيلي وسسه آموزشينام م رشته تحصيلي مدرك تحصيلي
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 :هاي آموزشي گذرانيده شده توسط معاون ارزي شعبه مرتبط با کار يا تحصيالتمهمتري  دوره -22 

 مالحظات مدرك اخذشده نام و محل مرکز آموزشي تا تاريخ از تاريخ رديف

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 

 :ميزان آشنايي معاون ارزي شعبه با زبانهاي خارجي -23 

 عالي خوب متوسط کم کمخيلي نام زبان خارجي

      انگليسي

 (نام ببريد)ساير 
     

 

 :اي معاون ارزي شعبه طي ده سال گذشتهسوابق فعاليتهاي حرفه -24 

ا تاريخ از تاريخ رديف  درس محل کارآ سمت نام واحد مربوطه ت

1*      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

  اطالعات مربوط به شغل فعلي درج شود1در رديف ، 
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 افزاري شعبه مورد نظر را بطور کامل ذکر نمائيد:افزاري ارتباطي و نرممشخصات تجهيزات سخت -25 

 

 

 

 

 

 موسسه اعتباري درخصوص موافقت با کسب مجوز عمليات ارزي / تصوير صورتجلسه مصوبه هيات مديره بانک -26 

 شعبه مورد نظر به پيوست اي  پرسشنامه ارسال گردد: 

 

 موسسه اعتباري متقاضي مجوز عمليات ارزي جهت شعبه مورد نظر /اي  قسمنت فرم توسط مديرعامل بانک  –27 

 تکميل گردد: 

 صنعتي –نننننننننننننننننننننننننننننننن در منطقه آزاد تجاري عطف به درخواست مجوز عمليات ارزي جهت شعبه  

 نننننننننننننننننننننننننن بدينوسيله مراتب صحت اطالعات ارسال شده، توانائيهاي شعبه مورد نظر از حيث مننوارد  

 دهم:ئيد و تعهد قرار ميالنذکنر و همچنين  تامي  نيروي انساني حائز شرايط جهت انجام عمليات ارزي را مورد تافنوق 

 ـــــــــــــــــــــــامضاء:   ــــــــــــــــــــــــــتاريخ:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــخانوادگي: نام و نام 
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تي 1096 /مب: شماره انكهاي غيردول  شروع عمليات ارزي توسط ب

  12/10/1380: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

 مديران عامل محترم بانکهاي غيردولتي

 

هاي بعمل آمده با بخ  ارزي اي  بانک رساند براساس هماهنگييله به اطالع ميبدينوس 

درخصوص شروع عمليات ارزي توسط بانکهاي غيردولتي، موافقت گرديده است که اي  عمليات 

 :در سه مرحله بشرح ذيل صورت پذيرد

 

 مرحله اول

 عمليات ارزي اي  مرحله عبارتست از:

 از اشخاص حقيقي و حقوقي هاي ارزيدريافت سپرده –الف 

 نقل و انتقاالت ارزي –ب 

 خريد و فروش ارز –ج 

 

 حوه استفاده از منابع حاصلههاي ارزي از اشخاص و ندريافت سپرده –الف 

دار و صدور گواهي سپرده ارزي به گذاري مدتانداز، سرمايهالحسنه جاري و پسهاي قرضافتتاح حساب

 سياستها و مقررات ارزي.اداره هاي بخشنامهطبق  مرکزي ارزهاي مورد قبول بانک

 گذاري و خريد اوراق قرضه نزد کارگزاران و کشورهاي معتبر اعالم شدهموارد مصرف منابع ارزي: سپرده

هاي داخلي، اعطاي تسهيالت ارزي به گذاري نزد بانکالملل اي  بانک، سپردهتوسط اداره امور بي 

 .ان و اعطاي تسهيالت ارزي جهت اجراي طرحها با اولويت طرحهاي صادراتيواردکنندگان و صادرکنندگ

 مديريت پرتفوي ارزي که در مرحله اول نياز به داشت  حساب ارزي نزد کارگزاران دارد.
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 نقل و انتقاالت ارزي –ب 

اي بانک ههاي اشخاص نزد آن بانک با رعايت دستورالعملنقل و انتقال ارز از محل منابع ارزي و سپرده

 مرکزي.

 ره ارزي طبق ضوابط بانک مرکزي.هاي وارده و صادانجام عمليات مربوط به حواله

 ها.دارا بودن روابط کارگزاري با بانکهاي معتبر به منظور انجام نقل و انتقال حواله

 

 خريد و فروش ارز –ج 

رز توسط بانکها با هاي مربوط به خريد و فروش اخريد و فروش ارز تابع ضوابط و دستورالعمل 

 باشد.هاي توافقي و گواهي سپرده ارزي مينرخ

 

 شرايط صدور مجوز عمليات ارزي مرحله اول

 Business)صدور مجوز جهت انجام عمليات ارزي اي  مرحله منوط به ارائه برنامه عملياتي بانک  

Plan)  باشد:بيني موارد زير ميدر زمينه امور ارزي با پي 

 سازمان مناسب.واحد ارزي با 

 دارا بودن پرسنل واجد شرايط از نظر دان  و تجربه کافي با توجه به وسعت فعاليت.

 نحوه بکارگيري منابع ارزي بانک.

 بيني درآمد و هزينه و سودآوري عمليات ارزي.پي 

 افزار مورد نياز.تجهيزات و نرم

 Business)بايست برنامه عملياتي در صورت آمادگي براي انجام عمليات ارزي مرحله اول آن بانک مي

Plan) .خود را جهت بررسي و صدور مجوز به اي  مديريت ارسال نمايد 

 

 مرحله دوم

 باشد:عمليات ارزي اي  مرحله بشرح ذيل مي

انجام عمليات ارزي مربوط به گشاي  اعتبار اسنادي وارداتي و قبول و ابالغ و معامله اسناد اعتبار اسنادي 

 صادراتي.
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 ام عمليات ارزي مربوط به بروات شامل بروات اسنادي وارداتي و صادراتي.انج

 هاي ارزي.نامهصدور انواع ضمانت

 انعقاد قراردادهاي ريفاينانس حداکثر يکساله.

 بيني نشده است.ساير عمليات ارزي که در مراحل اول و سوم پي 

 

 شرائط صدور مجوز عمليات ارزي مرحله دوم

 Business)نوز عمليننات ارزي منرحله دوم ارائه برنامه عملياتي بانک شنراينط صندور مج 

Plan)  باشد:بيني موارد ذيل ميبا پي 

 ايجاد سازمان مناسب.

 بکارگيري پرسنل متخصص و واجد شرايط از حيث دان  و تجربه.

 برقراري ارتباط با ساير بانکها از طريق سوئيفت.

 عتبر در بازارهاي عمده طرفهاي خارجي.ايجاد روابط کارگزاري با بانکهاي م

 

 الذکر و کسب آمنادگي الزم بنرايپس از اخذ مجوز عمليات ارزي مرحله اول، در صورت احراز شرايط فوق

مرحله دوم خود را  (Business Plan)تواند برنامه عملياتي انجنام عملينات ارزي اينن  مرحله آن بانک مي

 ديريت ارسال نمايد.جهت بررسي و کسب مجوز به اي  م

 

 مرحله سوم

 عمليات ارزي مرحله سوم عبارتند از:

 انعقاد قراردادهاي فاينانس.

 .(Inter Bank)ورود به بازارهاي ارزي بي  بانکي 

 

 (Business Plan)شروع عمليات ارزي مرحله سوم منوط به انجام مراحل اول و دوم، ارائه برنامه عملياتي 

 ربوطه توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران خواهد بود.مرحله سوم و صدور مجوز م
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الذکر گانه فوقبديهي است در صورت صدور مجوز عمليات ارزي براي هريک از مراحل سه 

 هاي اجرايي مربوطه توسط بخ  ارزي بانک مرکزي به آن بانک ابالغ خواهدشد./صدستورالعمل

 اري مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتب    

 اداره مطالعات و مقررات بانكي       

 محمود مرتضوي             بهرام فيض زرين قلم     

             16-1615         3816  
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 ص.حکاك 1/10/80

 بسمه تعالي

 صورتجلسـه

 

با توجه به صدور مجوز شروع فعاليت بانکهاي غيردولتي و درخواست بانک پارسيان جهت انجام  

اي درخصوص تعيي  نحوه انجام عمليات ارزي توسط بانکهاي ارزي همزمان با عمليات ريالي، جلسهعمليات 

 قلم مديرکل محترم نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري و با حضورغيردولتي در دفتر جناب آقاي زري 

 جناب آقاي معتمدي مديرکل محترم سياستها و مقررات ارزي؛

 م اداره سياستها و مقررات ارزي؛جناب آقاي رشيدي مدير محتر

 جناب آقاي مرتضوي مدير محترم اداره مطالعات و مقررات بانکي؛

 جناب آقاي طريقي رئيس گروه بازرسي اداره نظارت بر بانکهاي تخصصي و موسسات اعتباري غيربانکي

 سرکار خانم حکاك کارشناس اداره مطالعات و مقررات بانکي 

ي در موافقت گرديد که صدور مجوز انجام عمليات ارزي به بانکهاي غيردولتتشکيل و  26/9/80در تاريخ 

 سه مرحله و بشرح ذيل انجام پذيرد:

 

 مرحله اول

 عمليات ارزي اي  مرحله عبارتست از:

 هاي ارزي از اشخاص حقيقي و حقوقيدريافت سپرده –الف 

 نقل و انتقاالت ارزي –ب 

 خريد و فروش ارز –ج 

 حوه استفاده از منابع حاصلههاي ارزي از اشخاص و ندهدريافت سپر –الف 

دار و صدور گواهي سپرده ارزي به گذاري مدتانداز، سرمايهالحسنه جاري و پسهاي قرضافتتاح حساب

 هاي اداره سياستها و مقررات ارزي.ارزهاي مورد قبول بانک مرکزي طبق بخشنامه
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عتبر اعالم شده ميد اوراق قرضه نزد کارگزاران و کشورهاي گذاري و خرموارد مصرف منابع ارزي: سپرده

هاي داخلي، اعطاي تسهيالت ارزي به گذاري نزد بانکالملل اي  بانک، سپردهتوسط اداره امور بي 

 .واردکنندگان و صادرکنندگان و اعطاي تسهيالت ارزي جهت اجراي طرحها با اولويت طرحهاي صادراتي

 ر مرحله اول نياز به داشت  حساب ارزي نزد کارگزاران دارد.مديريت پرتفوي ارزي که د

 

 نقل و انتقاالت ارزي –ب 

 هاي بانک مرکزي.هاي اشخاص نزد بانک با رعايت دستورالعملنقل و انتقال ارز از محل منابع ارزي و سپرده

 ره ارزي طبق ضوابط بانک مرکزي.هاي وارده و صادانجام عمليات مربوط به حواله

 ها.بودن روابط کارگزاري با بانکهاي معتبر به منظور انجام نقل و انتقال حواله دارا

 

 خريد و فروش ارز –ج 

خريد و فروش ارز تابع ضوابط و دستورالعمل مربوط به خريد و فروش ارز توسط بانکها با  

 باشد.هاي توافقي و گواهي سپرده ارزي مينرخ

 

 اولشرايط صدور مجوز عمليات ارزي مرحله 

صدور مجوز جهت انجام عمليات ارزي اي  مرحله منوط به ارائه برنامه عملياتي بانک غيردولتي  

(Business Plan)  باشد:بيني موارد زير ميدر زمينه امور ارزي با پي 

 واحد ارزي با سازمان مناسب

 .دارا بودن پرسنل واجد شرايط از نظر دان  و تجربه کافي با توجه به وسعت فعاليت

 نحوه بکارگيري منابع ارزي بانک.

 بيني درآمد و هزينه و سودآوري عمليات ارزي.پي 

 افزار مورد نياز.تجهيزات و سخت

 

براي صدور مجوز عمليات ارزي مرحله اول مقررگرديد ابتدا برنامه عملياتي بانک در زمينه امور ارزي 

(Business Plan)  و موسسات اعتباري )ادارات نظارتي ذيربط( دريافت و توسط مديريت نظارت بر بانکها
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کاري کادر مديريت و کليدي توسط مورد بررسي و تائيد قرار گيرد. همچني  صالحيت تخصصي و دان 

اي که به همي  منظور تشکيل خواهدشد مورد رسيدگي و تائيد قرارگيرد. پس از طي مراحل فوق مجوز کميته

هاي بانکها صادر و به بانک متقاضي اعالم گردد. دستورالعملعمليات ارزي از طريق مديريت نظارت بر 

ذيربط نيز پس از صدور مجوز، توسط مديريت سياستها و مقررات ارزي جهت اجرا به بانکهاي غيردولتي 

 ابالغ خواهد گرديد.

 

 مرحله دوم

 باشد:عمليات ارزي اي  مرحله بشرح ذيل مي

عتبار اامالت اسنادي وارداتي و قبول و ابالغ و معامله اسناد معانجام عمليات ارزي مربوط به گشاي  اعتبار 

 اسنادي صادراتي.

 انجام عمليات ارزي مربوط به بروات شامل بروات اسنادي وارداتي و صادراتي.

 هاي ارزي.نامهصدور انواع ضمانت

 انعقاد قراردادهاي ريفاينانس حداکثر يکساله.

 بيني نشده است.سوم پي ساير عمليات ارزي که در مراحل اول و 

 

 شرائط صدور مجوز عمليات ارزي مرحله دوم

 (Business Plan)شنراينط صندور مجنوز عمليات ارزي مرحله دوم ارائه برنامه عملياتي بانک  

 باشد:بيني موارد ذيل ميبا پي 

 ايجاد سازمان مناسب.

 بکارگيري پرسنل متخصص و واجد شرايط از حيث دان  و تجربه.

 راري ارتباط با ساير بانکها از طريق سوئيفت.برق

 ايجاد روابط کارگزاري با بانکهاي معتبر در بازارهاي عمده طرفهاي خارجي.

 

توانند پس از اخذ مجوز عمليات ارزي مرحله اول، در صورت احراز شرايط مرحله دوم و آمادگي بانکها مي

رحله دوم را به بانک مرکزي ارسال تا پس از بررسي و براي انجام عمليات ارزي اي  مرحله برنامه عملياتي م

 تائيد همانند مرحله اول مجوز مربوطه صادر گردد.
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 مرحله سوم

 عمليات ارزي مرحله سوم عبارتند از:

 انعقاد قراردادهاي فاينانس.

 .(Inter Bank)ورود به بازارهاي ارزي بي  بانکي 

 

 (Business Plan)راحل اول و دوم، ارائه برنامه عملياتي شروع عمليات ارزي مرحله سوم منوط به انجام م

 مرحله سوم و صدور مجوز مربوطه توسط بانک مرکزي خواهد بود.

الزم به توضي  است، صدور مجوز در مراحل دوم و سوم موکول به حصول اطمينان از توفيق بانک  

رد تجاري و يا تخصصي، حسب مو در به اجرا درآوردن مرحله قبلي به تائيد ادارات نظارت بر بانکهاي

 باشد.مي

کاري کادر مديريتي و کليدي واحد ارزي در خاتمه اعضاي کميته تائيد صالحيت تخصصي و دان  

 بانک متقاضي بشرح ذيل مورد تائيد قرار گرفت:

 مديرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي.

 ان مدير اداره سياستها و مقررات ارزي.مديرکل سياستها و مقررات ارزي و در غياب ايش

 مديرکل عمليات ارزي و در غياب ايشان مدير اداره عمليات ارزي.

 مدير ادارات نظارت بر بانکهاي تجاري و يا تخصصي حسب مورد.

 

 مهدي رشيدي       حس  معتمدي  بهرام فيض زري  قلم

 سيميندخت حکاك    فرهاد طريقي   محمود مرتضوي
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بتداي سال سيستم يكسان 1130 /مب: شماره ا ز  ا رز  ا نرخ   1381سازي 

 24/10/1380: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

 هاي دولتي ارسال گرديدجهت مديران عامل محترم بانک

 

 با سالم؛

و قبل از اجراي سيستم  1380بدينوسيله فهرست اهم اقداماتي که تا پايان سال  

بايست توسط آن بانک به مرحله اجراء گذاشته مي 1381سازي نرخ ارز از ابتداي سال يکسان

گردد. با توجه به محدود بودن مدت زمان باقيمانده تا مقطع اجراي طرح شود، تقديم مي

خواهشمند است دستور فرمائيد اقدامات الزم جهت انجام موارد ذکر شده در فهرست سريعاً 

 انجام پذيرد./ص

 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي        

 راداهلل بهادرينصرت      محمود مرتضوي         

     3816              2-3817 
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 بسمه تعالي

 

بايد توسط بانکها فهرست اهم اقداماتي که قبل از اجراي سيستم نرخ ارز يکسان مي

 :به مرحله اجرا گذاشته شود

 

 احتراماً 

 ان در اولي  روز کاري سال آتي،بمنظور تسهيل در عمليات مربوط به اجراي سيستم نرخ ارز يکس 

 رآيد:دالزم است طي مدت کوتاه باقيمانده به پايان سال مالي جاري، موارد مشروحه ذيل به مرحله اجرا 

سويه شفاف نمودن اقالم تشکيل دهنده مانده حسابهاي ارزي و ايجاد وحدت رويه در ثبت و نحوه ت –الف 

 ملياتوش ارز با نرخهاي باالتر از نرخ شناور و همچني  عحسابهاي واسطه مربوط به معامالت خريد و فر

 دار.حسابداري مربوط به اعتبارات اسنادي مدت

 تعيي  وضعيت دقيق کليه ارزهاي خريداري شده با نرخهاي شناور و صادراتي از اشخاص حقيقي و –ب 

وسط تي استفاده نشده حقوقي در ارتباط با رفع تعهدات ارزي آنان نظير: برگشت مانده ارزهاي ماموريت

رز اهاي ارزي ضبط شده، خريد ماموري  مربوطه، کسر تخليه کاالي اعتبارات اسنادي، مبلغ ارزي ضمانتنامه

 صادرکنندگان کاال و ............. و برگشت مانده ارزهاي مذکور به اي  بانک.

ز بانک مرکزي جمهوري تعيي  وضعيت دقيق ارزهاي خريداري شده با نرخهاي شناور و صادراتي ا –ج 

و  ارزهاي ماموريتي، خريد کتب و نشريات و ساير موارد مشابه :اسالمي ايران جهت مصارف خاص مانند

 برگشت مانده استفاده نشده آنها به اي  بانک.

ز تعيي  وضعيت دقيق ارزهاي خريداري شده از بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران با نرخ کمتر ا –د 

 زي جهت پرداخت وجه ارزي اعتبارات و بروات اسنادي، تحت عناوي  تنخواه شناور وگواهي سپرده ار

ت ارزي الملل و عملياتنخواه صادراتي و برگشت مانده استفاده نشده آنها مطابق با نظر مديريت کل امور بي 

 اي  بانک.

زي بانک مرکزي اداره سياستها و مقررات ار 1/10/1380مورخ  1135/60اجراي بخشنامه شماره  -هن 

و  11/3/1378مورخ  1026/60هاي شماره جمهوري اسالمي ايران با عنايت به مفاد مندرج در بخشنامه

 .اداره مذکور 26/4/1380مورخ  1061/60

فع الي و رمبه روز رسانيدن مانده حسابهاي ارزي از طريق ثبت کليه معامالت ارزي انجام شده در دفاتر  –و 

 مغايرت مربوطه.
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مه بر مبناي فهرست حسابهاي ارزي و نرخنا 1380تسعير مانده حسابهاي ارزي در پايان سال مالي  –ز 

 صادره بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران به تفکيک هر ارز به نرخ فروش رسمي )شناور(.

بررسي وضعيت حساب سرمايه شعب خارج از کشور براساس نرخ برابري اقالم ارزي تشکيل دهنده  –ح 

 .1379همانند سال  1380ريال در پايان سال مالي  آن به

و  از طريق اداره آمار 1373پيگيري و تعيي  تکليف اعتبارات اسنادي گشاي  يافته قبل از سال  –ط 

 تعهدات ارزي اي  بانک.

 ساير مواردي که بنظر آن بانک بايستي اقدام گردد. –ي 



136 

 

لعمل حسابداري  1211 /مب: شماره رپيش نويس دستورا عتبارات اسنادي و بروات ارزي مدت دا  ا

 14/11/1380: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

 .ارسال گرديد( دولتي)جهت اطالع مديران عامل محترم بانکهاي تجاري و تخصصي 

 

پي  نويس دستورالعمل "موضوع  11/9/1380مورخ  961 /مبپيرو نامه شماره  

، به پيوست مت  نهايي شده دستورالعمل "حسابداري اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدت دار

 الذکر، که با توجه به نظرات دريافتي از سوي بانکها تهيه شده است، ارسال ميگردد. فوق

مفاد دستورالعمل پيوست را جهت اجرا به کليه واحدهاي خواهشمند است مقرر فرمايند  

ن گان آذيربط ابالغ نمايند. ضمناً بمنظور رفع سيواالت احتمالي، جلسه توجيهي با حضور نمايند

 بانک در تاريخي که متعاقباً به اطالع خواهد رسيد، برگزار خواهد گرديد./ص

 

 مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري     

 اداره مطالعات و مقررات بانكي        

 محمود مرتضوي             بهرام فيض زرين قلم     

             16-1615         3816 
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 14/11/1380مورخ  1211پيوست بخشنامه شماره 

 

 دار مدتو بروات ارزي دستور العمل حسابداري اعتبارات اسنادي 

************************************* 

 

روات بو نادي ت اسنظر به اينكه بانكها هنگام صدور اسناد حسابداري وثبت عمليات اعتبارا

ناد امله اسقاطع معو يوزانس درم)ريفاينانس( مدتدار اعم از فاينانس، يوزانس داخلي ارزي 

تي درنحوه يكنواخ يجادد ، لذا بمنظور انوسررسيد پرداخت از روشهاي متفاوتي استفاده مي نماي

ز الوگيري چنين جفوق االشاره وهمو بروات ارزي صدوراسنادوثبت عمليات اعتبارات اسنادي 

، خواهشمند 3811ال بروز هرگونه آثار سوء ونامتعارف ناشي ازتغييرات قانوني نرخ ارز در س

 حساب تعهدات تدار،همزمان با معامله اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مداست دستورفرمائيد 

ر شرح زي ي بهو عمليات حسابدار هدات مشتريان از رديف اقالم زير خط برگشتبانك و تع

 انجام پذيرد:

 

زانس فاينانس و يو)مدتدار و بروات ارزي عمليات حسابداري اعتبارات اسنادي  -1

ر دگشاي  يافته بانرخهاي شناور وصادراتي در مقطع معامله اسناد (ريفاينانس /داخلي

 : سالجاري

معادل  اري ذيلسابدحسي ومعامله اسناد اعتبارات اسنادي مورد اشاره ، اسناد هنگام ظهر نوي

 : وجه اسناد به نرخ شناور روز معامله اسناد صادر شود 

 :جهت اعتبارات اسنادي فاينانس ( 1-1

 (به ارز)بدهكاران بابت اعتبارات اسنادي وبروات ارزي مدتدار : بد 

 ارز( )بهار بارات اسنادي و بروات ارزي مدتدبدهي بانك بابت پذيرش اسناد اعت: بس 

 : )ريفاينانس(جهت اعتبارات اسنادي يوزانس داخلي ( 1-2

 (به ارز)بدهكاران بابت اعتبارات اسنادي وبروات ارزي مدتدار : بد 

 ه ارز()بخلي بابت يوزانسهاي دا شعب خارج /تسهيالت دريافتي از بانكهاي خارجي: بس 
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ال مالي سپايان  ست دراز ايجاد تورم در اقالم تراز نامه بانك ، الزمضمناً بمنظور جلوگيري 

ات و بروي سناداهنگام تعديل وطبقه بندي حسابها، مانده حساب بدهكاران بابت اعتبارات 

يل شوند رات تعدعتباابا وجوه پيش پرداخت اينگونه  ارزي مدتدار )يوزانس داخلي/ ريفاينانس(

. 

 

 ارات اسنادي فاينانس گشاي  يافته با نرخهاي باالتر ازعمليات حسابداري اعتب (2

 :صادراتي در مقطع معامله اسناد در سالجاري 

هي مشتري ت ، بدسهيالتنظر به اينكه در اعتبارات اسنادي فاينانس در پايان دوره استفاده از 

 صسط مشخهر ق كه دوروزكاري قبل از شروع دوره پرداختمتعلقه )تقسيط وبه همراه بهره 

 ريد ارزن تهيه وخ، لذا قبل از سررسيدهاي پرداخت امكاشودميپرداخت  (و قطعي ميگردد

ات ند عمليمانهدقيقاً  اعتبارات اسناديمذكور جود نداشته و نتيجتاً عمليات حسابداريو

 .فوق االشاره خواهد بود 1-1حسابداري مندرج دربند 

گشاي  يافته ( ريفاينانس) عمليات حسابداري اعتبارات اسنادي يوزانس داخلي( 3

 : بانرخهاي باالتر از صادراتي در مقطع معامله اسناد در سالجاري

 و بهعامله اسناد دريافت هم ارز ريالي وجه اسناد در مقطع م %110چنانچه معادل ( 3-1

 :دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي منظور گرديده باشدحساب پيش

 (عتبارامعادل اصل و فرع )ان بابت اعتبارات اسنادي پيش دريافت از مشتري: بد 

 عتبارامابه التفاوت نرخ شناور تانرخ  /حساب بستانكاران داخلي به ريال: بس 

ي داخل هايبابت يوزانس شعب خارج /حساب تسهيالت دريافتي از بانكهاي خارجي: بس 

 (معادل اصل و فرع اعتبار)

د ده  باششه اسناد دريافت اسناد در مقطع معامل چنانچه بخشي از معادل ريالي وجه( 3-2

 :( رزيااداره سياستها و مقررات  20/8/1380مورخ  1118/60موضوعبخشنامهشماره )

 پيش دريافت ازمشتريان بابت اعتبارات اسنادي : بد 

ري بدهي مشت تتمه)به ارز  /دارحساب بدهكاران بابت اعتبارت اسنادي وبروات ارزي مدت: بد 

 (به ارز

 (رمابه التفاوت نرخ شناور تانرخ اعتبا)بستانكاران داخلي به ريال : بس 
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 حساب تسهيالت دريافتي از بانكهاي خارجي بابت يوزانس داخلي : بس 

با مشتري ( 1-3بشرح بند )هم ارز ريالي وجه اسناد  %110توجه خواهند داشت با دريافت 

 بشرح)اد اسن وجهشي از معادل ريالي تسويه حساب قطعي بعمل آورده ودر صورت دريافت بخ

ر وتتمه بدهي مشتري د با مشتريان تسويه حساب خواهد شد به همان نسبت(  2-3بند 

رسيد سرز در خ روحساب بدهكاران بابت اعتبارت اسنادي وبروات ارزي مدتدار بايستي به نر

 .پرداخت تسويه حساب گردد 

ي از يسك ناششش رز اين بابت را بمنظور پوبدين ترتيب بانكها مي توانند وجوه دريافتي ا

زد خود رداخت ند پرا تا سررسي هنوسانات نرخ ارز بمصرف خريد ارز رسانده وارز خريداري شد

 . گهداري نمايند ن

 

ا بعمليات حسابداري اعتبارات اسنادي ديداري با نرخ گواهي سپرده که وجه اسناد ( 4

ه اسناد در تواند پرداخت شود در مقطع معاملمياد ماه بعد از معامله اسن 6توافق طرفي  تا 

 (اداره سياستهاومقررات ارزي  30/7/1380مورخ 1105/60بخشنامه) موضوع : سالجاري

 پيش دريافت ازمشتريان بابت اعتبارات اسنادي :بد 

ري بدهي مشت تتمه)به ارز  /دارحساب بدهكاران بابت اعتبارت اسنادي وبروات ارزي مدت: بد 

 ( رزبه ا

 (رمابه التفاوت نرخ شناور تانرخ اعتبا)بستانكاران داخلي به ريال : بس 

 ارزي مدتدحساب بدهي بانك بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات ار : سب

 

 :عمليات حسابداري اعتبارات اسنادي فاينانس درسررسيدهاي پرداخت در سالجاري ( 5

 : شايش شده باشد چنانچه اعتبار با نرخ شناور گ (5-1

 پيش دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي  :بد 

 رز به ا /حساب بدهكاران بابت اعتبارات اسنادي بروات ارزي مدتدار  :بس 

 دتدارمحساب بدهي بانك بابت پذيرش اسناد اعتباراسنادي و بروات ارزي  :بد 

 نكهاي خارجي با /حساب سپرده هاي ارزي ديداري نزد شعب خارج : بس 
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 : چنانچه اعتبار با نرخ هاي باالترازشناورگشايش شده باشد ( 5-2

 پيش دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي : بد 

 (التفاوت نرخ شناور تا نرخ اعتبارمابه)حساب بستانكاران داخلي به ريال : بس 

 رز به ا /حساب بدهكاران بابت اعتبارات اسنادي بروات ارزي مدتدار  :بس 

 ر زي مدتداحساب بدهي بانك بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات ار :بد 

 بانكهاي خارجي  /حساب سپرده هاي ارزي ديداري نزد شعب خارج : بس 

رداخت ره بازپه دودر اين خصوص نيز الزم است قبل از صدور اسناد حسابداري فوق الذكر بهر

 .د به حسابهاي بدهي بانك ومشتري منظور گرد مربوط به قسط مورد نظر ابتدا

 

( ريفاينانس)عمليات حسابداري اعتبارات اسنادي يوزانس داخلي ( 6

 : درسررسيدپرداختدرسالجاري

جه اسناد در مقطع معامله و معادل ريالي و%  110چنانچه اعتبار با نرخ شناور گشايش و ( 6-1

 :دريافت شده باشدظهرنويسي اسناد 

 يش دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي حساب پ: بد

 رزبه ا /حساب بدهكاران بابت اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدتدار : بس 

 حساب تسهيالت دريافتي از بانكهاي خارجي بابت يوزانسهاي داخلي : بد 

 بانكهاي خارجي /حساب سپرده هاي ارزي ديداري نزد شعب خارج : بس 

جه اسناد در مقطع معامله معادل ريالي و %110و با نرخ صادراتي گشايش چناچه اعتبار ( 6-2

 :و ظهرنويسي اسناد دريافت شده باشد

 حساب پيش دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي : بد 

 بستانكاران داخلي به ريال ـ تفاوت نرخ شناور تا صادراتي: بس 

 (زبه ار)وات ارزي مدتدار حساب بدهكاران بابت اعتبارات اسنادي و بر: بس 

 حساب تسهيالت دريافتي از بانكهاي خارجي بابت يوزانس داخلي: بد 
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 بانكهاي خارجي /حساب سپرده هاي ارزي ديداري نزد شعب خارج : بس 

و  1-6ر بند درداخت پمابه التفاوت نرخ روز معامله تاسررسيد بدين ترتيب توجه خواهند داشت 

سويه سنادي ريفاينانس تاد دريافتي از مشتريان بابت اعتبارات مازا %10از محل تتمه  6-2

اداره نظارت  25/5/1376مورخ  4606طبق مفاد بخشنامهشماره  %10مابقي گرديده و بايستي 

 .ارز به حساب اين بانك منتقل شود 

عادل ريالي وجه اسناد در م %110چنانچه اعتبار با نرخهاي باالتر از صادراتي گشايش و( 6-3

 :قطع معامله وظهرنويسي اسناد دريافت شده باشدم

 يداخل هايبابت يوزانس شعب خارج/حساب تسهيالت دريافتي از بانكهاي خارجي:بد 

 بانكهاي خارجي /حساب سپرده هاي ارزي ديداري نزد شعب خارج : بس 

سناد ال ريالي وجه چنانچه اعتبار با نرخ گواهي سپرده گشايش و قسمتي از معاد( 6-4

 1118/60ماره موضوع بخشنامه ش). درمقطع معامله وظهر نويسي اسناد دريافت شده باشد 

 (اداره سياستها و مقررات ارزي 20/8/1380مورخ 

 ختوز پرداره نرخ بحسابجاري مشتري ـ بميزان تفاوت مبلغ پيش دريافت تا مبلغ اسناد : بد 

 (رزبه ا)ي مدت دار حساب بدهكاران بابت اعتبارات اسنادي و بروات ارز: بس 

 (مابه التفاوت نرخ شناور تا نرخ اعتبار) حساب بستانكاران داخلي : بس 

 ي داخل هايبابت يوزانس شعب خارج /حساب تسهيالت دريافتي از بانكهاي خارجي: بد 

 بانكهاي خارجي /حساب سپرده هاي ارزي ديداري نزد شعب خارج :بس 

نرخ  ناور تاشنرخ  داخلي به ريال بابت ما به التفاوتتوجه خواهند داشت حساب بستانكاران 

ريد امين وخام تاعتبار كه در مقطع معامله اسناد وياسررسيدپرداخت ايجاد گرديده ، هنگ

 .ارزدرسررسيد پرداخت تسويه خواهد شد 

 

 سالجاري معامله شده درمدتدار و بروات ارزي اسنادي  اعتباراتعمليات حسابداري  -7

 :وروصادراتي درمقطع سررسيد پرداخت درسال آتي بانرخهاي شنا
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پيش دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي ـ به نرخ شناور يا  /حسابجاري مشتري : بد 

 معامله اسنادصادراتي روز 

 التفاوت نرخ ارزمابه –بدهكاران موقت به ريال : بد 

 (زبه ار) مدتدارحساب بدهكاران بابت اعتبارات اسنادي و بروات ارزي : بس 

تسهيالت  /دتدار م يحساب بدهي بانك بابت پذيرش اسناد اعتبار اسنادي و بروات ارز :بد 

 هاي داخليشعب خارج بابت يوزانس /دريافتي از بانكهاي خارجي

 بانكهاي خارجي /حساب سپرده هاي ارزي ديداري نزد شعب خارج : بس 

به ارز و  /دتدار ت ارزي مت اعتبارات اسنادي و بروامانده ريالي حسابهاي بدهكاران باب :توجه 

ز اريافتي ت دبدهي بانك بابت پذيرش اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدت دار و تسهيال

زي ير حسابهاي اربه همراه سا هاي داخليشعب خارج بابت يوزانس /بانكهاي خارجي

 .درعمليات يكسان سازي نرخ ارز بايستي تسعير شده باشد 

بهره  د اشارهمور صوص اعتبارات اسنادي فاينانس الزم است قبل از صدوراسناد حسابداريدرخ

 .اشد ده بشدوره بازپرداخت مربوط به قسط مورد نظرابتدا به حسابهاي موصوف منظور 

فاد طع حسب ممازاد دريافتي اعتبارات اسنادي ريفاينانس بايستي در اين مق %10تتمه 

 .نك منتقل شود اداره نظارت ارز به حساب اين  با 25/5/1376مورخ  4606بخشنامه شماره 

اوي تي حمتعاقب صدور اسناد حسابداري فوق الذكر الزمست ضمن تهيه و ارسال فهرس

 اين ر ازت اعتبارداخپمشخصات كامل اعتبار ما به التفاوت نرخ شناور يا صادراتي تا نرخ روز 

 .بانك مطالبه گردد 

ورد وجوه م وتاح بنام آن بانك نزد اداره معامالت ريالي افت يصدر اين رابطه حساب مخصو

رخ ارز به تفاوت نبه البا واريز ما متعاقب. مطالبه از محل حساب اخير الذكر پرداخت خواهد شد 

ا صدور خ ارز بت نرحساب بانك نزد اداره معامالت ريالي ، حساب مطالبات بابت مابه التفاو

 .سند بشرح زير تسويه ميگردد

                                                                 

 

 معامله اسناد 1138در سال  در مورد آن دسته از اعتبارات اسنادي كه در سال جاري گشايش يافته و ،
 .خواهند گرديد، نرخ تسويه حساب با مشتري نرخ روز پايان سال جاري خواهدبود
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 حسابجاري نزد بانك مركزي: بد 

 مابه التفاوت نرخ ارز -بدهكاران موقت به ريال : بس 

 

ته ماه گشاي  ياف6عمليات حسابداري اعتبارات اسنادي ديداري با سررسيدپرداخت تا( 8

 1105/60موضوع بخشنامه )درمقطع سررسيد پرداخت درسال آتي  نرخ گواهي سپردهبا 

 :( ا و مقررات ارزياداره سياسته 30/7/80مورخ 

 حسابجاري مشتري: بد 

 (به ارز)حساب بدهكاران بابت اعتبارات اسنادي وبروات ارزي مدتدار :بس 

 (رزبه ا)ر مدتدا حساب بدهي بانك بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات ارزي: بد 

 بانكهاي خارجي  /حساب سپرده هاي ارزي ديداري نزد شعب خارج : بس 

 

راز مليات حسابداري اعتبارات اسنادي يوزانس داخلي گشاي  يافته بانرخهاي باالتع( 9

 :صادراتي درمقطع سررسيدپرداخت در سال آتي 

 :د يسي و معامله اسنامعادل ريالي وجه اسناد در مقطع ظهرنو %110درصورت دريافت ( 9-1

 يهاي داخلنسشعب خارج بابت يوزا/حساب تسهيالت دريافتي از بانكهاي خارجي: بد 

 بانكهاي خارجي  /حساب سپرده ارزي ديداري نزد شعب خارج : بس 

ادله  هرنويسي و معدر صورت دريافت بخشي از معادل ريالي وجه اسناد در مقطع ظ( 9-2

 (مقررات ارزي اداره سياستها و 20/8/1380مورخ  1118/60بخشنامه شماره )اسناد موضوع 

 حسابجاري مشتري: بد 

مه بدهي تت) رز به ا /بدهكاران بابت اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدتدار  حساب: بس 

 ( مشتري به ارز 

 ي داخل هايبابت يوزانس شعب خارج/حساب تسهيالت دريافتي از بانكهاي خارجي: بد 

 بانكهاي خارجي /حساب سپرده ارزي ديداري شعب خارج : بس 
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مدتدار و  ات ارزيبرو يرش اسناد اعتبار اسنادي وبا توجه به تسعير مانده بدهي بانك بابت پذ

لي انس داخيوز وتسهيالت دريافتي از بانكهاي خارجي مرتبط با اعتبارات اسنادي يوزانس 

يا خواهد  ه شده وعاملمگشايش يافته با نرخهاي باالتر از صادراتي كه اسناد آنها در سالجاري 

بروات  /تبارات ه اعچنانچه ارز اينگون باشندسيد پرداخت آنها در سال آتي ميرشد ، ليكن سر

ات ارزي ت / بروباراارزي در سال جاري خريداري نشده باشند )در صورت خريد ارز اينگونه اعت

عتبار، اتا نرخ  التفاوت نرخ شناوردر سالجاري، حساب بستانكاران داخلي به ريال بابت مابه

 1381ل زي نرخ ارزدرابتداي ساسا الزمست در مقطع يكسان خود تسويه خواهدشد(خودبه

ات اسنادي اعتبار ا نرختحساب بستانكاران داخلي به ريال بابت ما به التفاوت نرخ شناور مانده 

نظور مرخ ارز ني نمورد اشاره را بمنظور خنثي سازي نتيجه تسعير ، به حساب تغييرات قانو

 .فرمايند

 

شده با نرخهاي شناور و اي  داري اعتبارات اسنادي يوزانس گشعمليات حساب( 10

 صادراتي

ز مبلغ ارزي و يا قسمتي ا %100چنانچه مشتري در هنگام ظهرنويسي اسناد معادل ريالي 

سابداري مليات حند عاسناد را به نرخ روز معامله اسناد تامين نمايد عمليات حسابداري همان

بانك  صل بدهيسرف شده دراعتبارات ريفاينانس خواهدبود با اين تفاوت كه بدهي ارزي ايجاد 

 ..بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدتدار ثبت خواهد شد
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ا عمليات پيش1225 /مب: شماره سناد حسابداري مرتبط ب ثبت ا لعمل نحوه صدور و  نويس دستورا

  ارزي

 17/11/1380تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

 .خصصي ارسال گرديدجهت اطالع مديران عامل کليه بانکهاي تجاري و ت

 

نويس دستورالعمل نحوه پي "موضوع:  30/8/1380مورخ  921مب/  پيرو نامه شماره 

بررسي و مطالعه نظرات بانکها، به  ، ضم "صدور و ثبت اسناد حسابداري مرتبط با عمليات ارزي

 1381سال حسابداري عمليات ارزي ازابتداياستفاده جهتپيوست دو روش قابل

 گردد.ارزارسال مينرخسازييکساندرمقطع

در اجراي اي  بخشنامه، بانکها مجاز به استفاده از يکي از دو روش مطابق با  

ظر، است در بکارگيري هريک از روشهاي مورد ن دستورالعمل ارائه شده پيوست خواهندبود. الزم

امکان دسترسي سريع به اطالعات مربوط به وضعيت ارزي در مقاطع زماني مورد نياز جهت 

مل گيري پيرامون مداخله در بازار بي  بانکي و رعايت حد مجاز وضعيت باز ارزي )دستورالعتصميم

رار قحظه ل حداکثر کنترلهاي داخلي، مورد مالمربوطه متعاقباً ابالغ خواهد گرديد( و همچني  اعما

ند. با نماي گيرد. خواهشمند است مقرر فرماييد اجراي اي  بخشنامه را به کليه ادارات مربوطه ابالغ

افزاري خود روش توجه به مسائل فوق، چنانچه بانکي براساس بافت سازماني و مجموعه نرم

 ررسيهايبواند طرح خود را ارائه نمايد تا پس از تديگري را بعنوان روش اجرايي مدنظر دارد مي

 الزم نظر اي  مديريت درخصوص طرح پيشنهادي اعالم گردد.

ضمناً بمنظور پاسخ به سيواالت احتمالي، جلسه توجيهي با حضور نمايندگان آن بانک در  

 تاريخي که متعاقباً باطالع خواهد رسيد برگزار خواهدگرديد./ص

 بر بانكها و موسسات اعتباري مديريت كل نظارت     

 اداره مطالعات و مقررات بانكي        

 محمود مرتضوي             بهرام فيض زرين قلم     

             16-1615         3816 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/M.fathi/Application%20Data/Microsoft/Word/2-921.doc
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 17/11/1380مورخ  1225پيوست بخشنامه شماره مب/

 صفحه( 11)

 ص.احدي  17/11/80

 بسمه تعالي

 "بت اسناد حسابداري مرتبط با عمليات ارزيدستورالعمل نحوه صدور و ث"

بمنظور رعايت اصول حسابداري و ايجاد يکنواختي در نحوه صدور و ثبت اسناد  

 حسابداري مرتبط با عمليات ارزي و همچني  فراهم سازي شرايط و امکانات الزم جهت اجراي

را دقيقاً مطالعه و روش ذيل  2خواهشمند است يکي از  1381سال  سازي نرخ ارز درطرح يکسان

 مورد اجرا قراردهند:

 

 روش اول:

 اصول اوليه در امر نظارت و اجراي عمليات حسابداري ارزي:

 

شرح باصول اوليه مهمي که در امر نظارت و اجراي عمليات حسابداري ارزي بايستي ملحوظ نظر قرارگيرد 

 باشد:زير مي

 هاي ريالي قرارگيرد.( حسابهاي ارزي تحت هيچ شرايطي نبايد طرف حساب1-1

يب رزي يک نوع ارز لزوماً بايستي طرف حسابهاي ارزي همان نوع ارز قرارگيرد. بدي  ترت( حسابهاي ا1-2

 شود حسابي تحت عنواندر مواقعيکه ريال به ارزو ارز به ريال تبديل و عمليات خريد و فروش انجام مي

ب دنظر قرارگرفته و معادل ريالي آن در حسابا ماهيت ارزي، طرف حساب ارز مور "حساب وضعيت ارزي"

ار ، طرف حساب ريالي مربوط قر"حساب ارزش ريالي مبادالت ارزي"ديگري با ماهيت ريالي، تحت عنوان 

 خواهد گرفت.

حساب ارزش ريالي "باشد و هاي ارزي بانک ميها و بدهيتفاضل دارائي "حساب وضعيت ارزي"( 1-3

يالي وضعيت ارزي است که هر دو حساب مذکور بايستي به تفکيک اسعار نشانگر ارزش ر "مبادالت ارزي

 مختلف در دفاتر معي  ثبت و نگهداري شوند.
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حساب ارزش "ايستي در هر مقطع با مانده ببه تفکيک اسعار مختلف  "حساب وضعيت ارزي"( معادل ريالي 1-4

 باشند. "ريالي مبادالت ارزي برابر

هاي ارزي به تفکيک اسعار رز و ريال( بايستي با مجموع مانده بدهياي ارزي )به ها( مجموع مانده دارائي1-5

 مختلف )با احتساب مانده حساب وضعيت ارزي( در هر مقطع برابر و موازنه گردند.

 

 :"به ارز –حساب مرکز "و  "ارزش ريالي مبادالت ارزي"، "وضعيت ارزي"هاي ايجادحساب

ست باشد که الزماضل دارائيها و بدهيهاي ارزي نشانگر وضعيت ارزي بانک ميبطوريکه در فوق اشاره گرديد، تف

حت بمنظور ايجاد موازنه حسابهاي ارزي و دستيابي به ميزان وضعيت ارزي بانک به اسعار مختلف حسابي ت

در رديف حسابهاي ارزي بانک گشاي  و معادل ريالي آن در حساب ديگري  "حساب وضعيت ارزي"عنوان: 

، در رديف حسابهاي ريالي منعکس شود. ضمناً الزمست "حساب ارزش ريالي مبادالت ارزي"وان تحت عن

االت ارزي بي  شعب ارزي و شعب ارزي با نقل و انتق 1-1بمنظور حفظ توازن ارزي و رعايت اصول مندرج در بند 

 و پاياپاي اسنادصورت پذيرد. عمليات تسويه  "حساب مرکز به ارز"اداره مرکزي و )بالعکس( از طريق 

 واهدبودخ "حساب مرکز به ريال"دقيقاً همانند عمليات تسويه و پاياپاي اسناد  "حساب مرکز به ارز"حسابداري 

 اي به ارز و ريال بايستي تهيه شود.با اي  تفاوت که براي هريک از اسعار فهرست جداگانه

ها و بدهيهاي ارزي بانک تفاضل دارائي 1381بمنظور تحقق اهداف مذکور الزمست در مقطع زماني ابتداي سال 

ناد اشد اسببراي هريک از اسعار بطور جداگانه شناسائي و در صورتيکه دارائيهاي ارزي بيشتر از بدهيهاي ارزي 

اي   1-1د حسابداري زير صادر و در دفاتر کل و معي  ثبت گردد )توجه خواهند داشت در اي  مورد مغايرت با بن

 انع است(:دستورالعمل بالم

 124/1/3با استفاده از کد          بدهکار: حساب ارزش ريالي مبادالت ارزي

 670/2/3با استفاده از کد           بستانکار: حساب وضعيت ارزي

 چنانچه دارائيهاي ارزي مربوط به هريک از اسعار کمتر از بدهيهاي ارزي همان نوع ارز باشد:

 1230/1/3تفاده از کد       با اس   بدهکار: حساب وضعيت ارزي

 0680/2/3با استفاده از کد        بستانکار: حساب ارزش ريالي مبادالت ارزي

 

 به تغيير اند صرفاًتوجه: بانکهائي که قبالً از سرفصل حسابهاي معامالت ارزي و ريالي عمليات ارزي استفاده نموده

 عناوي  حسابها اقدام خواهند نمود.

 

حساب مرکز "الذکر حسابي تحت عنوان ستورالعمل عالوه بر ايجاد حسابهاي فوقدر مقطع اجراي د 

در رديف بدهيهاي ارزي  0730/2/3هاي ارزي و يا کد در رديف دارائي 1220/1/3با استفاده از کد  "به ارز

 )حسب مورد( بمنظور انجام نقل و انتقاالت ارزي افتتاح خواهند نمود.
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 بداري مرتبط با عمليات ارزي:نحوه صدور و ثبت اسناد حسا

 

 گيرد:گروه زير صورت مي 4عمليات حسابداري ارزي در بانکها در 

 مليات ارز به ارز.ع -3-1

 وش ارز(.عمليات ريال به ارز و ارز به ريال )خريد و فر -3-2

داره مرکزي و ا مابي  شعب ارزي بات ارزي بي  شعب داخل کشور و نقل و انتقاالت ارزي فينقل و انتقاال -3-3

 بالعکس.

 مبادالت ارزي )تبديل يک نوع ارز به نوع ديگر(. -3-4

 ( عمليات ارز به ارز:3-1

 کننده در اي  نوع عمليات يک حساب ارزي بدهکار و حساب ارزي ديگر با همان نوع و در همان واحد ارزي عمل

ها در ا زياد خواهدشد. موازنه ارزي حسابزان کم و يها و بدهيهاي ارزي به يک ميبستانکار شده و طرفي  دارائي

 اينگونه عمليات کماکان برقرار بوده و تغييري در وضعيت ارزي بانک ايجاد نخواهد شد.

مثال: با دريافت اسکناس دالر جهت واريز به حسابجاري ارزي دالري مشتري ثبت سند حسابداري  

 عبارت خواهدبود از:

 

 .بدهکار: حساب اسکناس و نقود بيگانه 

 بستانکار: حسابجاري ارزي )به دالر(. 

 

 ( عمليات ريال به ارز و ارز به ريال )خريد و فروش ارز(:3-2

 گيرد:در عمليات مذکور خريد يا فروش ارز صورت گرفته و وضعيت ارزي بانک تحت تاثير قرار مي

 ( عمليات خريد ارز:3-2-1

 بدهکار: اسکناس و نقود بيگانه/ يا حساب ارزي مشتري. 

 بستانکار: حساب وضعيت ارزي. 

 بدهکار: حساب ارزش ريالي مبادالت ارزي. 

 بستانکار: حساب صندوق / يا حساب ريالي مشتري. 
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 ( عمليات فروش ارز:3-2-2

 بدهکار: حساب وضعيت ارزي. 

 بستانکار: اسکناس و نقود بيگانه / يا حساب ارزي مشتري. 

 ريبدهکار: حساب صندوق / يا حساب ريالي مشت 

 بستانکار: حساب ارزش ريالي مبادالت ارزي. 

 

 ابداري نقل و انتقاالت ارزي بي  شعب ارزي و شعب ارزي با اداره مرکزي )وبالعکس(:( عمليات حس3-3

 ( نقل و انتقاالت ارزي از محل وجوه ارزي مشتريان:3-3-1

ارزي توديعي مشتريان  اي  قبيل نقل و انتقاالت ارزي که از محل موجودي حسابهاي ارزي يا وجوه 

آورد و با بدهکار شدن يک حساب ارزي در يکي از گيرد تغييري در وضعيت ارزي بانک بوجود نميصورت مي

 شعب يا واحدهاي ارزي، حساب ارزي ديگري در يکي از شعب يا واحد ارزي ديگر بستانکار شده و نهايتاً

 خواهدشد. ليک  بلحاظ حفظ موازنه ارزي حسابها در يادها و بدهيهاي ارزي بانک به يک نسبت کم و زدارائي

لعمل اي  دستورا 1شعب صادرکننده و گيرنده سند بطور جداگانه و رعايت ضوابط و اصول مورد اشاره در بند 

 يرد:صورت پذ "حساب مرکز به ارز"الزمست نقل و انتقاالت ارزي با صدور سند حسابداري بشرح ذيل از طريق 

 يا حساب ارزي مشتري /نقود بيگانه  اسکناس و: بدهکار 

 ")حسب مورد(" 0730/2/3يا  1220/1/3حساب مرکز به ارز با استفاده از کد : بستانکار

فهرست حساب مرکز به ارز بايستي به تفکيک اسعار مختلف تهيه و تنظيم گردد و عالوه بر مبلغ به  

ده ه و وارنحوه تسويه و پاياپاي اسناد صادر. ودارز، هم ارز ريالي اسناد تنظيمي نيز در فهرست مزبور درج ش

ريال بحساب مرکز به ارز در اداره مرکزي بانک دقيقاً همانند روش تسويه و پاياپاي اسناد در حساب مرکز 

 .باشد که قبالً نيز بدان اشاره گرديدمي

 :نقل و انتقاالت ارزي از محل مبادله موجودي حسابهاي ريالي مشتريان به ارز( 3-3-2

گيرد عمدتاً مرتبط با اينگونه نقل و انتقاالت که همزمان با انجام يک معامله فروش ارز صورت مي 

هاي ارزي عهده شعب خارج از کشور يا بانکهاي خارجي و واريز وجه اعتبارات اسنادي وارداتي صدور حواله

ارز فروخته  ارز صادر و همزمان در اي  نوع عمليات، اسناد حسابداري زير بابت فروش. باشدگشاي  يافته مي

 حساب مرکز"کننده از طريق شده بمنظور ثبت در حساب اداره مرکزي و تسويه اعالميه بدهکار کارگزار پرداخت

 گردد:به اداره مرکزي ارسال مي "به ارز

 حسابجاري ريالي مشتري /حساب صندوق : بدهکار 

 حساب ارزش ريالي مبادالت ارزي: بستانکار 

 حساب وضعيت ارزي: بدهکار 
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 حساب مرکز به ارز: بستانکار 

 

 (:تبديل يک نوع ارز به نوع ديگر)عمليات حسابداري مبادالت ارزي ( 3-4

در مبادالت ارزي بايستي ارز ارائه شده مشتري با نرخ خريد خريداري و ارز درخواستي وي به نرخ  

ي ه بايد به نرخ فروش ارز درخواستي مشتربدي  منظور معادل ريالي ارز خريداري شد. فروش فروخته شود

ارزش ريالي "و  "وضعيت ارزي"در اي  نوع عمليات نيز مانده حسابهاي . تقسيم و ميزان آن مشخص گردد

در ارزهاي خريداري شده و فروخته شده تحت تاثير قرار گرفته و اسناد حسابداري زير صا "مبادالت ارزي

 گردد:مي

ديل ريال جهت تب 1053موجود در حسابجاري ارزي مشتري با نرخ خريد هر مارك  مارك ارز 5000خريد : )مثال

 ها فرضي است(.رخن -ريال  1755به اسکناس دالر با نرخ فروش هر دالر 

 

 

 ريال 5265000=  1053× مارك  5000  حسابجاري ارزي مشتري : بدهکار

 (15000*  1053=  5265000مارك ) 5000  ( مارك)حساب وضعيت ارزي : بستانکار

 (3000*  1755=  5265000دالر        ) 3000  ( دالر)حساب وضعيت ارزي : بدهکار

 ريال 5265000÷  1755= دالر  3000  اسکناس و نقود بيگانه: بستانکار

 ريال 5265000( مارك)حساب ارزش ريالي مبادالت ارزي : بدهکار

 ريال 5265000( دالر)حساب ارزش ريالي مبادالت ارزي : بستانکار

 

 :احتساب سود و زيان ناشي از خريد و فروش ارز و تسعير اقالم ارزي

 

هاي ارزي متعلق به بانک براي با ايجاد حسابهاي وضعيت ارزي و ارزش ريالي مبادالت ارزي، موجودي 

 . گرددهريک از اسعار بهمراه ارزش ريالي آن در مقاطع مختلف مشخص مي

ارزش ريالي وضعيت ارزي بانک در هر مقطع امکان شناسائي سود يا  بدي  ترتيب با سنج  مجدد 

 .زيان ناشي از عمليات خريد و فروش ارز و تسعير اقالم ارزي وجود خواهدداشت

 

 :ه باشدعمليات تسعير اقالم دارائي به تفکيک اسعار مختلف درصورتيکه افزاي  ارزش ريالي داشت( 4-1
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نوع ارز بطور جداگانه تنظيم و ضم  درج عناوي  حسابها  بدي  منظور الزمست جداولي بر حسب 

يجه حاصل ير و نتمانده حساب به ارز، معادل ريالي قبل از تسعير، معادل ريالي بعد از تسع( اقالم دارائيهاي ارزي)

 .در اي  رابطه اسناد حسابداري زير صادر خواهدشد. از تسعير اقالم در آن منعکس شود

 تنها بريال بميزان تفاوت حاصل از تسعير –( اقالم دارائي)ي حسابهاي ارز: بدهکار 

 " " " "  حساب وضعيت ارزي: بستانکار 

 بميزان تفاوت حاصل از تسعير –حساب ريالي مبادالت ارزي : بدهکار 

 " " " نتيجه معامالت و تعديالت ارزي : بستانکار 

 

 :اشدبورتيکه افزاي  ارزش ريالي داشته عمليات تسعير اقالم بدهي به تفکيک اسعار مختلف درص( 4-2

اسناد حسابداري زير صادر  4-1در اي  خصوص نيز بعد از تهيه و تنظيم جدول مورد نظر بشرح بند  

 شود:مي

 تنها بريال بميزان تفاوت حاصل از تسعير –حساب وضعيت ارزي : بدهکار 

 " " تنها بريال –( اقالم بدهي)حسابهاي ارزي : بستانکار 

 " "  نتيجه معامالت و تعديالت ارزي : کاربده 

 " "  حساب ارزش ريالي مبادالت ارزي: بستانکار 

هاي ارزي به تفکيک اسعار مختلف در صورتيکه اسناد حسابداري عمليات تسعير اقالم دارائيها و بدهي( 4-3

تيجه مانده حساب ن .خواهدبود 2-4و  1-4کاه  ارزش ريالي داشته باشد بالعکس موارد مندرج در بندهاي 

 .گرددمعامالت و تعديالت ارزي در پايان سال مالي به حساب سود و زيان منتقل مي

 

 :توضيحات

 

بل از تهيه و جنبه اطالعاتي داشته و الزمست ق "ارزش ريالي مبادالت ارزي"و  "وضعيت ارزي"حسابهاي ( 5-1

وق در سابهاي مذکور از درج مانده حسابهاي فتنظيم ترازنامه بانک باتوجه به مراتب فوق و توازن مانده ح

 .ترازنامه بانک خودداري شود

نگام انجام بمنظور استفاده بهينه از اطالعات مربوط به مانده حساب وضعيت ارزي به اسعار مختلف ه( 5-2

به  سبتم نمعامالت ارزي و دستيابي به مانده واقعي وضعيت ارزي بانک، اصل  است بانکها با اتخاذ تدابير الز

ورد ماً در حذف فاصله زماني تاريخ انجام معامالت و تاريخ ثبت اسناد حسابداري مربوطه در دفاتر قانوني خصوص

 .حسابهاي بانک نزد شعب خارج و بانکهاي خارجي اقدام نمايند
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 روش دوم:

 

 صول اوليه در امر نظارت و اجراي عمليات ارزيا -1

يل يک نوع ارز به و تبد... ه به صورت اسکناس و چه به صورت حواله و کليه عمليات خريد و فروش ارز چ( 1-1

 و به نيابت از "مرکز به ريال" و "مرکز به ارز"بايست از طريق حسابهاي ارز ديگر بنابه درخواست مشتري مي

 .اداره مرکزي انجام پذيرد

باشد که بايد به اي ارزي بانک ميهسعار تشکيل دهنده دارائيها و بدهيادهنده تفاوت وضعيت ارزي نشان( 1-2

 .گرددتفکيک اسعار مختلف، فقط در دفاتر اداره مرکزي منعکس 

هاي ارزي در شعبه واحد ارزي و بدهي با اجراي اي  دستورالعمل نتيجه حاصل از تسعير حسابهاي دارائي( 1-3

 .همواره صفر خواهدبود

 و فقط در ادارات پرداختهاي ارزي در شعب ارزي منتفي با اجراي اي  دستورالعمل تهيه آمار دريافت و( 1-4

 .مرکزي تهيه خواهدشد

 

 عمليات حسابداري معامالت ارزي -2

 

 :خريد اسکناس توسط شعبه واحد ارزي( 2-1

 ريال*   *  $  اسکناس و نقود بيگانه –بد 

 ريال×   ×  $   مرکز به ارز –بس 

 ريال×     حساب مرکز به ريال –بد 

 ريال×    جاري مشتري /ق صندو –بس 

 

 :واحد ارزي در اداره مرکز/انعکاس عمليات شعبه

 ريال×   ×  $   مرکز به ارز –بد 

 ريال×      مرکز به ريال –بس 

 × $  وضعيت ارزي –بس 
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 :فروش اسکناس به مشتري( 2-2

 :واحد ارزي/عمليات در شعبه

 ريالي×    جاري ريالي مشتري /صندوق  –بد 

 ريال×       ه ريالمرکز ب –بس 

 ريال×   ×  $   مرکز به ارز –بد 

 ريال×   × $   اسکناس و نقود بيگانه –بس 

 

 :عمليات در اداره مرکزي

 ريال×      مرکز به ريال –بد 

 ريال×   ×  $    مرکز به ارز –بس 

 × $   وضعيت ارزي –بد 

 :پرداخت اسکناس به مشتري از محل حساب ارزي مشتري( 2-3

 ريال×   ×  $  حساب ارزي مشتري –بد 

 ريال×   × $  اسکناس و نقود بيگانه –بس 

 :دريافت اسکناس از مشتري جهت واريز به حساب ارزي مشتري در شعبه ديگر( 2-4

 :واحد ارزي مبداء /عمليات در شعبه

 ريال×   ×  $  اسکناس و نقود بيگانه –بد 

 ريال×   ×  $   مرکز به ارز –بس 

 :واحد ارزي مقصد/عبهعمليات در ش

 ريال×   ×  $  حساب مرکز به ارز –بد 

 ريال×   ×  $  حساب ارزي مشتري –بس 
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 عتبارات اسنادي وصدور حواله ارزي از محل وجه نقد و يا حساب جاري ريالي مشتري شامل پرداخت وجه ا( 2-5

 ...(:دانشجويي و )حوالجات 

 :واحد ارزي /عمليات در شعبه 

 ريال×    حساب جاري مشتري /صندوق  –بد 

 ريال×      حساب مرکز به ريال –بس 

 :عمليات در اداره مرکزي

 ريال×      مرکز به ريال –بد 

 ريال×  ×  $  سپرده ارزي ديداري نزد بانکهاي خارجي  –بس 

 × $   وضعيت ارزي –بد 

 :واحد ارزي/داري به شعبهپرداخت اسکناس از خزانه( 2-6

 :مرکزي عمليات در اداره

 ريال×   × $   مرکز به ارز –بد 

 ريال×   ×  $  اسکناس و نقود بيگانه –بس 

 :واحد ارزي /عمليات در شعبه

 ريال×   × $  اسکناس و نقود بيگانه –بد 

 ريال×   ×  $   مرکز به ارز –بس 

آن به  ا زمان رسيدناز زمان ارسال اسکناس از خزانه ت "وجوه ارزي در راه"استفاده از سرفصل حساب : تبصره

 .شعبه طبق روال معمول انجام خواهد شد

 :پرداخت اسکناس به مشتري به موجب حواله وارده ارزي( 2-7

 ريال×   ×  $  هاي عهده مابه ارزحواله –بد 

 ريال×   ×  $  اسکناس و نقود بيگانه –بس 

 

 

 :ي اجراي طرحب مرکز به ارز در ابتداواحدهاي ارزي به حسا /انتقال مانده حسابهاي ارزي موجود در شعب -3
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 :واحدهاي ارزي /عمليات در شعب( 3-1

و بدهي هر  التفاوت داراييهاي دفتر کل مابهليست مانده حسابهاي ارزي تهيه و بعد از مطابقت با مانده 

ل التفاوت معادمابه)ي حساب مرکز به ارز همان نوع ارز منظور و متقابالً معادل ريال( يا بستانکار)ارز را به بدهکار 

 :از حساب مرکز به ريال تسويه خواهد گرديد( ريالي دارايي و بدهي ارز مربوطه

 ريال×   ×  $  حساب مرکز به ارز: بد

 ريال×     حساب مرکز به ريال: بس

 :عمليات در اداره مرکزي( 3-2

 ريال×   حساب مرکز به ريال: بد

 ريال×   ×  $  حساب مرکز به ارز: بس

 × $   وضعيت ارزي: بد

 

واحدهاي ارزي بانک  /هاي ارزي در مقاطع زماني تعيي  شده در کليه شعبتسعير حسابهاي دارايي و بدهي -4

 .واحدهاي ارزي بجز اداره مرکزي بانک صفر خواهد شد /عبشبايد انجام پذيرد، ليک  حاصل تسعير در کليه مي

 

در  التفاوت معادل ريالي حسابهاي ارزي همان ارزهد بود با مابهارزش ريالي وضعيت ارزي هر ارز برابر خوا -5

 .دفاتر اداره مرکزي بانک

 

حساب وضعيت ارزي به اسعار مختلف هنگام انجام معامالت  اده بهينه از اطالعات مربوط به ماندهبمنظور استف -6

اصله فه حذف اذ تدابير الزم نسبت بارزي و دستيابي به مانده واقعي وضعيت ارزي بانک، اصل  است بانکها با اتخ

بانک خصوصاً درموردحسابهايزماني تاريخ انجام معامالت و تاريخ ثبت اسناد حسابداري مربوطه دردفاترقانوني

 اقدام نمايند.خارجينزدشعب خارج وبانکهاي
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ز محل حساب ذخير 1230 /مب: شماره ا لعمل حسابداري مربوط به اعطاي تسهيالت ارزي  ه دستورا

 ارزي

 20/11/1380: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

 جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي تجاري و تخصصي ارسال گرديد

 

و با توجه به ضرورت کنترل حسابهاي  0138/4/18مورخه  373 /مب پيرو بخشنامه شماره 

مابي  بانک مرکزي و بانکهاي عامل در ارتباط با پرداخت وجه تامي  شده از محل حساب پوششي في

نزد بانک سپه شعبه لندن، بدينوسيله دستورالعمل مربوط به اعطاء تسهيالت از محل حساب ذخيره 

طبق با ضرورت تبيي  شده در فوق، جهت ارزي براساس آخري  تغييرات و اصالحات اعمال شده من

خواهشمند است مقرر فرمايند، ضم  توجه به تغييرات اعمال شده . گردداجراء در آن بانک ارسال مي

 ص. /در دستورالعمل پيوست، مفاد آن را جايگزي  دستورالعمل قبلي نمايند

 

 مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري     

 لعات و مقررات بانكي اداره مطا       

 محمود مرتضوي             بهرام فيض زرين قلم     

             16-1615         3816  

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/M.fathi/Application%20Data/Microsoft/Word/2-373.doc
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 م.رادبهادري.26/10/80   20/11/1380مورخ  1230/پيوست بخشنامه شماره مب

 

 بسمه تعالي

 

 زيدستورالعمل حسابداري مربوط به اعطاي تسهيالت ارزي از محل حساب ذخيره ار

 اداره سياستها و مقررات ارزي 25/12/1379مورخ  1207/60موضوع بخشنامه شماره 

 فهرست

 

 :رحله انعقاد قرارداد بانک با سازمان مديريت و برنامه ريزي کشورم -الف

 :تسهيالت اعطايي به ارز به خريداران کاالها و خدمات ايران در خارج از کشور -ب

 :با خريدار خارجي مرحله انعقاد قرارداد بانک( 1-ب 

 :مرحله اعطاي تسهيالت ارزي به خريدار خارجي( 2-ب 

 (:کمتر از يکسال)مرحله اعطاي تسهيالت ارزي کوتاه مدت ( 1-2-ب  

 (:سال 3حداکثر )مرحله اعطاي تسهيالت ارزي ميان مدت ( 2-2-ب  

 :مرحله وصول اقساط از خريدار خارجي و انتقال آن به حساب ذخيره ارزي( 3-ب 

 :آن به حساب ذخيره ارزي %50مرحله دريافت کارمزد ديرکرد اقساط معوق و انتقال ( 4-ب 

 مرحله انتقال بدهي معوق خريدارخارجي به حساب مطالبات معوق تسهيالت به ارز( 5-ب 

 :تسهيالت اعطايي به ارز به واردکنندگان کاال و خدمات -ج

 :مرحله انعقاد قرارداد( 1-ج 

 :ي تسهيالت ارزيمرحله اعطا( 2-ج 

 (:كمتر از يكسال)مرحله اعطاي تسهيالت ارزي كوتاه مدت ( 1-2-ج

 (:سال 3حداكثر )مرحله اعطاي تسهيالت ارزي ميان مدت ( 2-2-ج

 :(Repayment period)مرحله بازپرداخت تسهيالت ( 3-ج 

 :مرحله دريافت کارمزد ديرکرد درصورت تاخير در پرداخت اقساط( 4-ج 

 :انتقال بدهي معوق مشتريان به حساب مطالبات معوق تسهيالت به ارز مرحله( 5-ج 
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 :تفکيک تسهيالت اعطايي به عقود اسالمي در حسابهاي معي  -د 

 :ثبت وثايق و تضمينات در حسابهاي انتظامي مربوطه -هن 

 :ابالغ سرفصل هاي جديد توسط اداره اطالعات بانکي –و 
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 20/11/1380خ مور 1230/پيوست بخشنامه شماره مب

 

 بسمه تعالي

 

 دستورالعمل حسابداري مربوط به اعطاي تسهيالت ارزي از محل حساب ذخيره ارزي

 اداره سياستها و مقررات ارزي 25/12/1379مورخ  1207/60موضوع بخشنامه شماره 

 

 :رحله انعقاد قرارداد بانک با سازمان مديريت و برنامه ريزي کشورم -الف

 ت از محل حساب ذخيره ارزيريزي بابت تسهيالمديريت و برنامهتعهدات سازمان : بد

 ريزيتعهدات بانک بابت قرارداد منعقده با سازمان مديريت و برنامه: بس

 

درصورت عدم انعقاد قرارداد متقابل با مشتري ظرف مهلت سه ماهه بايستي هر ششماه يکبار به  

ور تعهدي معادل ننن درصد در سال محاسبه و ضم  صد نسبت مانده تعهد شده استفاده نشده قرارداد هزينه

 :دستور پرداخت به حساب ذخيره ارزي سند حسابداري ذيل صادر گردد

 حساب کارمزد پرداختي: بد

 (جهت واريز به حساب ذخيره ارزي)حساب سپرده هاي ارزي ديداري نزد شعب خارج : بس

 

 )Buyers Credit(يران درخارج ازکشورتسهيالت اعطايي به ارزبه خريداران کاالهاوخدمات ا–ب

 :مرحله انعقاد قرارداد بانک با خريدار خارجي( 1-ب

 ريزيتعهدات بانک بابت قرارداد منعقده با سازمان مديريت و برنامه: بد

 ت از محل حساب ذخيره ارزيريزي بابت تسهيالتعهدات سازمان مديريت و برنامه: بس

 منعقده با مشتريانتعهدات بانک بابت قراردادهاي : بد

 تعهدات مشتريان بابت قراردادهاي منعقده: بس

ماه از تاريخ انعقاد قرارداد، درصورت عدم استفاده خريدار از تسهيالت مورد  3بعد از انقضاي مدت  

هزينه تعهد ( امضاي قرارداد توسط مشتري تعهد محسوب ميشود)نظر به نسبت مانده تعهد شده استفاده نشده 



160 

با دريافت اعالميه . ن درصد در سال و هر ششماه يکبار محاسبه و از خريدار خارجي وصول خواهد شدبميزان نن

 :گرددبستانکار کارگزار سند حسابداري زير صادر مي

 

 (شعب خارج يا بانکهاي خارجي)حساب سپرده هاي ارزي ديداري نزد کارگزاران : بد

 عطائي به ارزحساب کارمزد تعهد دريافتي از محل تسهيالت ا: بس

 

 :مرحله اعطاي تسهيالت ارزي به خريدار خارجي( 2-ب

 (:کمتر از يکسال)مرحله اعطاي تسهيالت ارزي کوتاه مدت ( 1-2-ب

در اي  مرحله ضم  احتساب سود و تعيي  ميزان اقساط و صدور دستور پرداخت جهت واريز مبلغ  

 :حسابداري زير صادر مي شودتسهيالت درخواستي به حساب کارگزار خريدار خارجي اسناد 

 (سود کل دوره+ بميزان اصل )حساب تسهيالت اعطائي کوتاه مدت به ارز از محل حساب ذخيره ارزي : بد

 (بميزان اصل مبلغ تسهيالت)حساب تسهيالت دريافتي از محل حساب ذخيره ارزي : بس

 (سود بانکسهم  %5/4بميزان )حساب سود سالهاي آينده تسهيالت اعطائي به ارز : بس

 (سهم سود سالهاي آتي دولت %3بميزان )حساب سود سالهاي آينده تسهيالت اعطائي به ارز : بس

 (بميزان اصل مبلغ تسهيالت)تعهدات مشتريان بابت قراردادهاي منعقده : بد

 (بميزان اصل مبلغ تسهيالت)تعهدات بانک بابت قراردادهاي منعقده با مشتريان : بس

 

 (:سال 3حداکثر )ي تسهيالت ارزي ميان مدت مرحله اعطا( 2-2-ب

با صدور هر دستور ( سال 3حداکثر ) "Disbursement"در اي  مرحله طي دوره استفاده از تسهيالت  

 :دپرداخت جهت واريز مبلغ تسهيالت درخواستي به حساب خريدار خارجي اسناد حسابداري زير صادر خواهدش

 (بميزان مبلغ دستور پرداخت)محل حساب ذخيره ارزي  حساب تسهيالت اعطائي ميان مدت از: بد

 (بميزان مبلغ دستور پرداخت)حساب تسهيالت دريافتي از محل حساب ذخيره ارزي : بس

 (بميزان اصل مبلغ تسهيالت)تعهدات مشتريان بابت قراردادهاي منعقده : بد

 (غ تسهيالتبميزان اصل مبل)تعهدات بانک بابت قراردادهاي منعقده با مشتريان : بس
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ضم   "Repayment Period"بعد از اتمام دوره استفاده از تسهيالت و شروع دوره بازپرداخت  

ه غ آن باحتساب سود دوره استفاده و دوره بازپرداخت و همچني  تعيي  تعداد، ميزان و سررسيد اقساط و ابال

 :تسهيالت گيرنده، سند حسابداري زير صادر مي شود

 (ختبميزان سود دوره استفاده و بازپردا)اعطائي ميان مدت از محل حساب ذخيره ارزي  حساب تسهيالت: بد

سهم  %5/4بميزان )حسناب سننود سالهاي آينده تسهيالت اعطائي به ارز از محل حساب ذخيره ارزي : بس

 (سود بانک

سهم سود  %3ن بميزا)حساب سود سالهاي آينده تسهيالت اعطائي به ارز از محل حساب ذخيره ارزي : بس

 ( دولت

 

 :مرحله وصول اقساط از خريدار خارجي و انتقال آن به حساب ذخيره ارزي( 3-ب

با دريافت اعالميه بستانکار کارگزار، مربوط به وصول وجه اقساط، ضم  صدور دستور پرداخت عهده  

 .بانک مرکزي نزد بانک سپه شعبه لندن اسناد حسابداري زير صادر خواهدشد

 (شعب خارج يا بانکهاي خارجي)سپرده هاي ارزي ديداري نزد کارگزاران حساب : بد

 (حسب مورد)حساب تسهيالت اعطائي کوتاه مدت يا ميان مدت به ارز از محل حساب ذخيره ارزي : بس

 سهم سود %5/4بميزان )حساب سود سالهاي آينده تسهيالت اعطائي به ارز از محل حساب ذخيره ارزي : بد

 (قسط دريافتي بانک مربوط به

 بابت تسهيالت اعطائي به ارز از محل حساب ذخيره ارزي( به ارز)حساب سود دريافتي : بس

ربوط مسهم سود دولت  %3بميزان )سود سالهاي آينده تسهيالت اعطائي به ارز از محل حساب ذخيره ارزي : بد

 (به قسط دريافتي

 (طبميزان اصل قس)زي از محل حساب ذخيره ارزي حساب تسهيالت دريافتي بانک از محل حساب ذخيره ار: بد

 جهت واريز به حساب( شعب خارج يا بانکهاي خارجي)حساب سپرده هاي ارزي ديداري نزد کارگزاران : بس

 (سهم سود دولت %3+ بابت اصل )ذخيره ارزي 
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 :آن به حساب ذخيره ارزي %50مرحله دريافت کارمزد ديرکرد اقساط معوق و انتقال ( 4-ب

با دريافت اعالميه بستانکار کارگزار ضم  صدور دستور پرداخت عهده بانک مرکزي نزد بانک سپه  

 :شعبه لندن، اسناد حسابداري زير صادر مي شود

 (شعب خارج يا بانکهاي خارجي)حساب سپرده هاي ارزي ديداري نزد کارگزاران : بد

ن نک بميزابابت کارمزد ديرکرد سهم با)ئي به ارز حساب وجه التزام دريافتي به ارز از محل تسهيالت اعطا: بس

 (کارمزد دريافتي 50%

 (کارمزد دريافتي %50بابت کارمزد ديرکرد سهم دولت بميزان )حساب بستانکاران موقت به ارز : بس

 

 :کارمزد ديرکرد سهم دولت %50هنگام انتقال  

 (کارمزد ديرکرد سهم دولت %50)حساب بستانکاران موقت به ارز : بد

 جهت واريز به حساب( شعب خارج يا بانکهاي خارجي)حساب سپرده هاي ارزي ديداري نزد کارگزاران : بس

 ذخيره ارزي

 

م درصورت عد)مرحله انتقال بدهي معوق خريدار خارجي به حساب مطالبات معوق تسهيالت به ارز ( 5-ب

 (:پرداخت بموقع از طرف متقاضي

نتيجه از پيگيريهاي اوليه جهت وصول طلب، اسناد  درصورت عدم وصول اقساط و عدم حصول 

 :حسابداري ذيل صادر و همزمان اقدامات حقوقي معمول خواهدشد

 حساب مطالبات معوق تسهيالت اعطائي به ارز از محل حساب ذخيره ارزي: بد

 (حسب مورد)حساب تسهيالت اعطائي کوتاه مدت يا ميان مدت به ارز از محل حساب ذخيره ارزي : بس

 %3 +سهم سود بانک  %5/4)حساب سود سالهاي آينده تسهيالت اعطائي به ارز از محل حساب ذخيره ارزي : بد

 .به تفکيک در دفاتر معي ( سهم سود دولت

سهم  %3+ سهم سود بانک  %5/4)حساب سود معوق تسهيالت اعطائي به ارز از محل حساب ذخيره ارزي : بس

 .به تفکيک در دفاتر معي ( سود دولت



163 

 

 

 تسهيالت اعطايي به ارز به واردکنندگان کاال و خدمات -ج

 :مرحله انعقاد قرارداد( 1-ج

 .ريزيتعهدات بانک بابت قرارداد منعقده با سازمان مديريت و برنامه: بد

 .ت از محل حساب ذخيره ارزيريزي بابت تسهيالتعهدات سازمان مديريت و برنامه: بس

 دهاي منعقده با مشتريانتعهدات بانک بابت قراردا: بد

 تعهدات مشتريان بابت قراردادهاي منعقده: بس

ماه از تاريخ انعقاد قرارداد با دريافت اطالعات الزم از شعبه نسبت به مانده تعهد  3بعد از گذشت  

نن نتسهيالت هزينه تعهد به ميزان ( امضاي قرارداد توسط مشتري تعهد محسوب ميشود)شده استفاده نشده، 

 :حاسبه و سند حسابداري ذيل صادر خواهد شددر سال هر ششماه يکبار م درصد

 بد: حساب ارزي مشتري

 بس:کارمزد تعهد دريافتي بابت تسهيالت اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي

 

 ( مرحله اعطاي تسهيالت ارزي:2-ج

 ر از يکسال(:( مرحله اعطاي تسهيالت ارزي کوتاه مدت )کمت1-2-ج

ا دريافت هر سري اسناد حمل اعتبارات اسنادي گشاي  يافته سند حسابداري زير در اي  مرحله ب 

 صادر خواهد شد:

د کل بد: حساب تسهيالت اعطائي کوتاه مدت به ارز از محل حساب ذخيره ارزي )بميزان مبلغ اسناد حمل+ سو

 دوره(

سهم سود %5/4)بميزان بس: حساب سودسالهاي آينده تسهيالت اعطائي از محل حساب ذخيره ارزي به ارز

 بانک(

سهم سود  %3بس: حساب سود سالهاي آينده تسهيالت اعطائي به ارز از محل حساب ذخيره ارزي )بميزان 

 دولت(

 بس: تسهيالت دريافتي ازمحل حساب ذخيره ارزي

 (بميزان اصل مبلغ تسهيالت)تعهدات مشتريان بابت قراردادهاي منعقده : بد
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 (بميزان اصل مبلغ تسهيالت)راردادهاي منعقده با مشتريان تعهدات بانک بابت ق: بس

 

 سال( 3( مرحله اعطاي تسهيالت ارزي ميان مدت )حداکثر 2-2-ج

 Disbursement)در اي  مرحله براي هر سري اسناد حمل که طي دوره استفاده از تسهيالت  

Period)  خواهد شد: سال( به شعبه واصل ميگردد، سند حسابداري زير صادر 3)حداکثر 

 اسناد حمل(مبلغارزي )به ميزانذخيرهبد: حساب تسهيالت اعطائي ميان مدت به ارز ازمحل حساب

 بس: تسهيالت دريافتي به ارز از محل حساب ذخيره ارزي

 (بميزان اصل مبلغ تسهيالت)تعهدات مشتريان بابت قراردادهاي منعقده : بد

 (بميزان اصل مبلغ تسهيالت)با مشتريان تعهدات بانک بابت قراردادهاي منعقده : بس

 

ضم  دريافت  (Repayment Period)در پايان دوره استفاده از تسهيالت و شروع دوره بازپرداخت  

 رداخت،اطالعات مربوط به ميزان سود دوره استفاده و بازپرداخت تسهيالت و همچني  ميزان اقساط دوره بازپ

 سند حسابداري زير صادر ميگردد:

 وهاي استفاده ساب تسهيالت اعطائي ميان مدت از محل حساب ذخيره ارزي )به ميزان جمع سود دورهبد: ح

 بازپرداخت تسهيالت(

 سهم سود بانک(%5/4بس: حساب سود سالهاي آينده تسهيالت اعطائي از محل حساب ذخيره ارزي )بميزان 

 سهم سود دولت( %3ارزي )بميزان بس: حساب سود سالهاي آينده تسهيالت اعطائي از محل حساب ذخيره 

 

 :(Repayment Period)( مرحله بازپرداخت تسهيالت 3-ج

با وصول هريک از اقساط در اي  مرحله ضم  صدور دستور پرداخت بعهده حساب بانک مرکزي نزد  

 بانک سپه شعبه لندن اسناد حسابداري زير صادر ميشود:

 بد: حساب ارزي مشتري.
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 مدت به ارزازمحل حساب ذخيره ارزي )حسب مورد(مدت يا ميانعطائي کوتاهبس: حساب تسهيالت ا

د سهم سو %5/4بد: حساب سود سالهاي آينده تسهيالت اعطائي به ارز از محل حساب ذخيره ارزي )بميزان 

 بانک مربوط به قسط دريافتي(

 سهم سود بانک( %5/4بس:سود دريافتي به ارز از محل حساب ذخيره ارزي)بميزان 

 (تيسهم سود دولت مربوط به قسط درياف %3بميزان )حساب سود سالهاي آينده تسهيالت اعطائي به ارز : بد

 (بميزان اصل قسط)حساب تسهيالت دريافتي بانک از محل حساب ذخيره ارزي : بد

ي زجهت واريز به حساب ذخيره ار( شعب خارج يا بانکهاي خارجي)سپرده ارزي ديداري نزد کارگزاران : بس

 (سهم سود دولت %3+ بابت اصل )

 

ير افت کارمزد ديرکرد و انتقال آن بحساب بانک مرکزي نزد بانک سپه شعبه لندن در صورت تاخ( مرحله دري4-ج

 در پرداخت اقساط:

در اي  مرحله ضم  صدور دستور پرداخت عهده حساب بانک مرکزي نزد سپه لندن اسناد حسابداري  

 .زير صادر خواهد شد

 مبلغ قسط نسبت به مدت تاخير در پرداخت( %5/8ساب ارزي مشتري)به ميزان بد: ح

 ک(کارمزد ديرکرد سهم بان %50بميزان )بس: حساب وجه التزام دريافتي از محل تسهيالت اعطايي به ارز 

هم درصد کارمزد ديرکرد س %50بس: بستانکاران موقت به ارز بابت محل تسهيالت اعطايي به ارز )بميزان 

 ت(دول

 کارمزد ديرکرد سهم دولت: %50هنگام انتقال 

 درصد کارمزد ديرکرد سهم دولت( 50بد: حساب بستانکاران موقت به ارز )بابت 

 هاي ارزي ديداري نزد کارگزاران )شعب خارج يا بانکهاي خارجي( جهت واريز به حساب ذخيره ارزيبس: سپرده
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 اب مطالبات معوق تسهيالت به ارز:نتقال بدهي معوق مشتريان به حسا( مرحله 5-ج

در صورت عدم وصول اقساط و عدم حصول نتيجه از پيگيريهاي اوليه بدهي مشتريان بايستي با صدور  

 :اسناد حسابداري زير به حساب مطالبات معوق منتقل و همزمان اقدامات حقوقي جهت وصول طلب بعمل آيد

 از محل حساب ذخيره ارزيبد: حساب مطالبات معوق تسهيالت اعطائي به ارز 

 بس: حساب تسهيالت اعطائي کوتاه مدت يا ميان مدت به ارز از محل حساب ذخيره ارزي )حسب مورد(

 %3 +سهم سود بانک  %5/4بد: حساب سود سالهاي آينده تسهيالت اعطائي به ارز از محل حساب ذخيره ارزي )

 سهم سود دولت ( به تفکيک در دفاتر معي 

 سهم %3سهم سود بانک +  %5/4معوق تسهيالت اعطائي به ارز از محل حساب ذخيره ارزي )بس: حساب سود 

 سود دولت( به تفکيک در دفاتر معي 

 عاله وفروش اقساطي، ج :د( اعطاي تسهيالت به ارز به واردکنندگان کاال و خدمات، حسب مورد در قالب عقود

ان اي مربوطه در اي  دستورالعمل بايستي تحت عنومشارکت مدني صورت مي پذيرد و اسناد حسابداري حسابه

 فروش اقساطي، جعاله و مشارکت مدني از محل حساب ذخيره ارزي در دفاتر معي  ثبت گردد.

هاي هن( بديهي است در صورت دريافت وثايق و تضمينات عمليات مربوط طبق روشهاي متداول بانکها در حساب

 انتظامي مربوطه ثبت و شناسايي گردد.

 سرفصل هاي جديد مورد نياز توسط اداره اطالعات بانکي به آن بانک ابالغ خواهد شد. و(
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فزايش  1258 /مب: شماره ا ليون ريال  ان به چهل مي انكها به مشتري سقف فردي تسهيالت اعطائي ب

بدمي ا  ي

 28/11/1380: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

رات به استثناي بانکهاي توسعه صاد)صصي دولتي جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي تجاري و تخ

 .ارسال گرديد( ايران و صنعت و معدن

 

مصوبه نهصد و شصت و يکمي  جلسه شوراي پول و  "ج -1"و  "ب -1"براساس بندهاي  

 رساند:اعتبار در ارتباط با تعيي  سقف فردي تسهيالت اعطائي بانکها براي مسک  به استحضار مي

 يابد.اعطائي بانکها به مشتريان به چهل ميليون ريال افزاي  ميسقف فردي تسهيالت 

توضي  اينکه سقف فردي فوق، سقف مربوط به دوران فروش اقساطي براي هر واحد  

الذکر نيست و بانکها در مورد مبلغ مدني محدودبه سقف فوقمسکوني است وتسهيالت دوران مشارکت

اتخاذ  اختمان( باتوجه به ساير مقررات و ضوابط ابالغي،تسهيالت اعطائي در دوره مشارکت )احداث س

 تصميم خواهندنمود.

 م./خواهشمند است مقرر فرمايند مراتب را جهت اجرا به واحدهاي ذيربط ابالغ نمايند 

 

 مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري        

 اداره مطالعات و مقررات بانكي          

 محمود مرتضوي ن قلمبهرام فيض زري    

          16-1615    3816 



168 

 

نكها در اجراي  1309/مب: شماره ا ئيها و بدهيهاي ارزي ب را عمل نحوه تسعير مانده حساب دا ل دستورا

بتداي سال طرح يكسان ا رز در  ا نرخ   1381سازي 

 18/12/1380: تاريخ

 بسمه تعالي

 

 .تخصصي دولتي ارسال گرديدجهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي تجاري و 

 

سازي نرخ ارز بدينوسيله نحوه تسعير مانده حساب دارائيها و در اجراي طرح يکسان 

ي التفاوت ريالي ناشي از تغيير برابري قانونبدهيهاي ارزي آنبانک و همچني  چگونگي ثبت مابه

 .گرددمي نرخ اسعار به ريال در حسابهاي مربوطه، به شرح دستورالعمل پيوست، ارسال

خواهشمنداست مقرر فرمايند دستورالعمل مذکور را جهت اجرا به واحدهاي ذيربط ابالغ  

 .نمايند

 

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري        

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر      بهرام فيض زرين قلم    

          16-1615          3816 
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 18/12/1380مورخ  1309پيوست بخشنامه شماره 

 صفحه 3 

 

 

 بسمه تعالي

 

دستورالعمل نحوه تسعير مانده حساب دارائيها و بدهيهاي ارزي بانکها در اجراي طرح 

 1381سازي نرخ ارز در ابتداي سال يکسان

 

پيرامون ، 1380نسبت به اجراي مفاد کليه دستورالعملهاي صادره توسط اي  بانک در سال 

سازي حسابهاي ارزي براي تسهيل در انجام عمليات سيستم نرخ ارز يکسان و همچني  آماده

ت تسعير مانده حسابهاي ارزي دفتر کل داخل کشور در پايان سال مالي مذکور براساس مندرجا

 .اداره نظارت بر بانکها اطمينان حاصل شود 8/12/1355مورخ  2457/بخشنامه شماره نب

 هيهاي ارزيمتعاقب تهيه و تنظيم تراز افتتاحيه بالفاصله کليه دارائيها و بد 1381سال  در ابتداي

هاي اداره نظارت بر امور بانکها با نرخ 8/12/1355مورخ  2457/که وفق بخشنامه نب)بلندمدت 

سمي نرخ فروش ر)با نرخهاي فروش شناور آخري  روز کاري ( شوندتاريخي ثبت و نگهداري مي

التفاوت حاصله و مانده ابهتسعير و م 1380سال ( الملل بانک مرکزيس نرخنامه اداره بي ارز براسا

ور حساب ذخيره ناشي از تعديالت و نوسانات نرخ ارز به حساب نتيجه معامالت ارزي بانک منظ

 .شود

اتر در دف پس از ثبت تراز افتتاحيه 1381کليه عمليات اجرايي تسعير بايد در اولي  روز کاري سال 

 .الذکر و قبل از ثبت هرگونه رويداد مالي ديگر انجام شودفوق 2مالي و پس از اجراي بند 

به  (فوق 2عايت مفاد بند با ر)مدت و بلندمدت مانده حساب داراييها و بدهيهاي ارزي اعم از کوتاه

 اقباً ازکه متع) 1381يد به نرخ مرجع اولي  روز کاري سال دهنده آنها، باتفکيک اسعار تشکيل

 .تسعير گردد( گرددطريق اي  بانک اعالم مي

 :الزم به يادآوري است
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ا ريخي و بمانده حساب سهام و مشارکتهاي خارجي نيز بايد به تفکيک هر ارز با رقم ارزي تا -الف

چنانچه براي حساب فوق، حساب ذخيره ارزي بابت . تسعير گردد 1381نرخ مرجع ابتداي سال 

ايد ايجاد گرديده است، مانده اينگونه حسابها نيز ب 1380تا پايان سال  کاه  در ارزش ارزي

 .تسعير شود

با نرخ  مانده حساب سرمايه پرداخت شده به شعب خارج از کشور نيز بايد به تفکيک هر ارز و -ب

از کشور  متعاقباً هنگام تلفيق تراز بانک با تراز شعب خارج. تسعير گردد 1381مرجع ابتداي سال 

( ر ارزهبه تفکيک )م ارزي دارائيها و بدهيهاي ارزي خالصه دفتر کل کليه شعب خارج از کشور اقال

 .شودبا نرخ مرجع مذکور تسعير مي

نتيجه تغييرات "ان سازي در حسابي تحت عواشي از اجراي طرح يکساننالتفاوت ريالي مابه

.( دشديادشده بعداً اعالم خواهنحوه تسويه مانده حساب ) "ناشي از برابريهاي قانوني نرخ ارز

 .منعکس گردد

( يالماننده بدهکاران و بستانکاران داخلي و موقت به ر)مانده حسابهاي واسطه مورد استفاده 

 ، طبق1381التفاوت نرخ ارزهاي باالتر از نرخ شناور، در ابتداي سال جهت ثبت و نگهداري مابه

ل از مح( باتوجه به معادل ارزي آنها)معي  معي  به  22/6/1380مورخ  644بخشنامه شماره مب

 .تسويه گردد "حساب نتيجه تغييرات ناشي از برابريهاي قانوني نرخ ارز"

ط توس 1/1/1381که پس از تاريخ  1380اسناد حسابداري مربوط به عمليات ارزي با والور سال 

 .براساس مراتب يادشده باال تسعير شوند گردد نيز بايدآن بانک دريافت مي

مانده حسابهاي تعهدات بانک و تعهدات مشتريان بابت اعتبارات اسنادي گشاي  شده، 

ي هاي ارزي صادره و ساير حسابهاي تعهدات مربوط به فعاليتهاي ارزي، با نرخ انتظامضمانتنامه

عالم اکه همزمان با اعالم نرخ مرجع، در اولي  روز کار سال آتي از طريق اي  بانک  1381سال 

 .د، به طرفيت يکديگر تسعير گرددخواهدش

 .تسعير گردد 8مانده حسابهاي انتظامي مربوط به فعاليتهاي ارزي نيز بشرح بند 

التفاوت صرفاً مربوط به ثبت مابه "حساب نتيجه تغييرات ناشي از برابريهاي قانوني نرخ ارز"

التفاوت نرخ مابه) 1381ريالي ناشي از اجراي عمليات سيستم نرخ ارز يکسان در ابتداي سال 

 در رابطه با تسعير مانده( 1381و نرخ مرجع اولي  روز کاري سال  1380شناور پايان سال 

ليات وجه نبايد تفاوت نرخ ارز ناشي از عمحساب داراييها و بدهيهاي ارزي آن بانک بوده و به هيچ

 .ارزي بعد از تاريخ مذکور در آن منعکس شود
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و  نرخهاي شناور اي اعتبارات اسنادي و بروات ارزي گشاي  يافته باالتفاوتهترتيب پرداخت مابه

رسال ابه بانکها، طبق فرمهايي که متعاقباً اي  بانک  1381صادراتي تا نرخ مرجع ابتداي سال 

 .خواهدنمود صورت خواهدپذيرفت

حت تشخيص دقيق اقالم ارزي، ص: بديهي است مسيوليت کليه امور مربوط به تسعير فوق از قبيل

بانکها، اجراي صحي  بند  نظارت بر امور 8/12/1355مورخ  2457/ها، رعايت بخشنامه نبمانده

 .بعهده آنبانک است...  اي  دستورالعمل، انتقال صحي  اقالم ارزي و 2
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 گذاري در سرمايه شركتها و خريد اوراق بهادارضوابط مربوط به سرمايه 1342 /مب: شماره

 27/12/1380: تاريخ 

 »سمه تعاليب«

 

 بانک

گذاري در سرمايه شرکتها و خريد اوراق بهادار بدينوسيله ضوابط مربوط به سرمايه 

ناسب مقتضي است دستور فرماييد اقدامات الزم جهت اجراي م. گرددتوسط آن بانک ارسال مي

 :موارد زير در آن بانک انجام شود

مل تابع مقررات مندرج در دستورالع حداکثر ميزان مشارکت در سرمايه يک شرکت توسط آن بانک

 .باشداجرايي مشارکت حقوقي مي

گذاري در سرمايه يک شرکت خارجي ضم  رعايت حداکثر فوق، در خريد سهام و سرمايه -تبصره

 .هر مورد موکول به تاييد قبلي بانک مرکزي است

 

سهام و بابت خريد ( پس از کسر ذخيره کاه  ارزش سهام)مجموع خالص مبالغ پرداختي 

ادره صمشارکت در سرمايه يک شرکت و خريد اوراق مشارکت و يا معادل ريالي اوراق بهادار ارزي 

 .درصد پايه سرمايه آن بانک تجاوز نمايد 10يک شرکت نبايد از 

 .خريد اوراق بهادار خارجي در هر مورد موکول به تاييد قبلي بانک مرکزي است -تبصره

 

بابت مشارکت حقوقي، ( پس از کسر ذخيره کاه  ارزش سهام)مجموع خالص مبالغ پرداختي 

گذاري مستقيم، اوراق مشارکت، معادل ريالي سهام و مشارکتهاي خارجي و اوراق بهادار سرمايه

 .درصد پايه سرمايه آن بانک تجاوز نمايد 30ارزي نبايد از 

ي  شده است خريد اوراق مشارکتي که بازپرداخت آن توسط يک بانک دولتي تضم –تبصره 

 .گرددمشمول ضوابط اي  بند نمي

 



173 

 خريد اوراق مشارکت و يا اوراق بهاداري که بازپرداخت آن از طرف دولت و يا بانک مرکزي

 3و  2جمهوري اسالمي ايران تضمي  شده است، تا اطالع ثانوي مشمول ضوابط بندهاي 

 .ضروري است 2معهذا رعايت تبصره بند . گرددنمي

ده در فوق چنانچه صرفاً به دليل روش حسابداري اتخاذ ش 3و  2مقرر در بندهاي  تجاوز از حدود

اي  بابت  مشروط بر اي  که هيچ مبلغي از. باشدباشد قابل قبول مي( روش ارزش ويژه)آن بانک 

 .رده باشدکگذاري تغيير توسط بانک پرداخت نشده و تنها ارزش دفتري سرمايه

 

گيري رد فوق به واحدهاي ذيربط، دستور فرماييد سياست ذخيرهخواهشمند است ضم  ابالغ موا

ت اعم از حرکت کلي اقتصاد کشور، وضعي)وارد مربوط مگذاريها را، با توجه به کليه براي سرمايه

 ارسال تعيي  نموده و يک نسخه از آن را به اي  اداره( خاص شرکت و تحوالت بورس اوراق بهادار

گذاري قبل از اعالم سياست محاسبه ذخيره، توسط آن گونه سرمايهبديهي است انجام هر. دارند

 .باشدبانک ممنوع مي
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نوني براي سپرده 1343 /مب: شماره ها و الحساب سپردههاي مختلف، نرخ سود علينرخ سپرده قا

تظار تسهيالت اعطايي ن  نرخ سود مورد ا

 27/12/1380: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

 بانک

 

ها و الحساب سپردههاي مختلف، نرخ سود عليپرده قانوني براي سپردهبدينوسيله نرخ س 

 :رساندنرخ سود مورد انتظار تسهيالت اعطايي ان بانک را جهت اجرا به شرح زير به اطالع مي

 هاهاي سپرده قانوني مربوط به انواع سپردهنرخ( الف

 درصد 20     4هاي ديداريسپرده

 درصد 20    ازاندالحسنه پسهاي قرضسپرده

 درصد 15    گذاري کوتاه مدتهاي سرمايهسپرده

 درصد 15  (ماهه 6)گذاري کوتاه مدت ويژه هاي سرمايهسپرده

 درصد 15   ت يکسالهگذاري بلندمدهاي سرمايهسپرده

 درصد 10  گذاري بلندمدت دو ساله و باالترهاي سرمايهسپرده

 درصد 25      5هاساير سپرده

                                                                 

 

هاي مطالبه نشده، جاري، بستانکاران موقت، ماندهالحسنه هاي قرضهاي ديداري شامل سپردهسپرده -1

 .باشدمي.... خته شده ده مصرف نشده، خالص انواع چکهاي فروشهاي عهده ما، وجوه اداره حواليه

دريافت از دريافت بابت معامالت، پي نامه، پي هاي نقدي دريافتي بابت صدور ضمانتشامل سپرده -2

 .باشدمي... مشتريان بابت گشاي  اعتبارات اسنادي 
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 دارگذاري مدتهاي سرمايهالحساب سپردهود علينرخ س( ب

اختيار آن بانک است، ليک  قوياً توصيه ها در الحساب انواع سپردهتعيي  نرخ سود علي 

ز نرخهاي سود ادرصد باالتر  3الي  2ها را حداکثر الحساب سپردهشود آن بانک نرخ سود عليمي

ي انکهاتعيي  نموده و زمينه رقابت سالم بي  ب مصوب شوراي پول و اعتبار براي بانکهاي دولتي،

 .غيردولتي را تقويت نمايد

ضمناً جهت مزيد اطالع تصميمات اتخاذ شده در نهصد و پنجاه و چهارمي  جلسه مورخ  

گذاري در هاي سرمايهالحساب سپردهشوراي پول و اعتبار درخصوص نرخ سود علي 16/2/1380

 .ده استبانکهاي دولتي در ضميمه آورده ش

التفاوت سود همچني  الزم است پس از پايان سال مالي و تعيي  سود نهايي بانک، مابه 

ربا و الحساب پرداختي و سود واقعي به ترتيب تعيي  شده در قانون عمليات بانکي بدونعلي

 .هاي آن با مشتريان تسويه گرددها و دستورالعملنامهآئي 

 

 يالت اعطايينرخهاي سود مورد انتظار تسه( ج

توجه . باشدتعيي  نرخهاي سود مورد انتظار تسهيالت اعطايي به عهده آن بانک مي 

گذاري و همچني  نرخهاي سود مورد هاي سرمايهالحساب سپردهخواهند داشت نرخهاي سود علي

يکه انتظار تسهيالت اعطايي بايد به طور شفاف و روش  به آگاهي مشتريان رسانده شود به طور

 .ري در حي  امضاي قرارداد کامالً متوجه نرخ سود مبناي قرارداد باشدمشت

مقتضي است دستور فرماييد موارد فوق به واحدهاي ذيربط ابالغ شده و برحس  اجراي  

 همچني  مقرر فرماييد يک نسخه از دستورالعمل داخلي آن بانک را که جهت. آن نظارت گردد

 .به اي  اداره ارسال دارندشود، اجراي صحي  موارد فوق تهيه مي
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 :ضميمه

شوراي  16/2/1380تصميمات اتخاذ شده در نهصد و پنجاه و چهارمي  جلسه مورخ  

دار بانکهاي دولتي گذاري مدتهاي سرمايهالحساب سپردهپول و اعتبار درخصوص نرخ سود علي

 :باشدجهت اطالع به شرح زير مي

 ذاريگهاي سرمايهالحساب سپردهنرخ سود علي

 درصد در سال  گذاريسپرده سرمايه

 7  کوتاه مدت

 13  يکساله

 17  پنجساله

 

شود که نرخهاي به منظور ايجاد انگيزه رقابت بي  بانکها، به آن بانک آزادي عمل داده مي 

درصد راساً  17ا ت 13ساله را در محدوده  4و  3، 2گذاري هاي سرمايهالحساب سپردهسود علي

 .يدتعيي  نما

ماهه براي  6گذاري کوتاه مدت ويژه هاي سرمايهالحساب سپردهضمناً نرخ سود علي 

 .باشددرصد مي 9بانکهاي دولتي 



177 

 

تي 1344/مب: شماره انك غيردول  ضوابط تاسيس ب

 27/12/1380: تاريخ

 بسمه تعالي

 

 .جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي غيردولتي ارسال گرديد

 

 

تعيي   مقررات زير به منظور "ضوابط تاسيس بانک غيردولتي" 26ماده  2ه به استناد تبصره بدينوسيل

 گردد:حد مجاز تسهيالت اعطايي به اشخاص حقيقي و حقوقي اعالم مي

درصد پايه سرمايه و به يک  10حداکثر تسهيالت پرداختي توسط آنبانک به يک شخص حقوقي معادل 

 باشد.سرمايه آنبانک ميدرصد پايه  1شخص حقيقي معادل 

 20)برابر حد فوق  2اعطاي تسهيالت به مجموعه شرکتهاي عضو يک گروه شرکتها حداکثر معادل 

 .باشدمي( درصد پايه سرمايه

 درصد 5درصد سهام آنهاست حداکثر تا  10اعطاي تسهيالت به شرکتهايي که آنبانک مالک حداقل 

 پايه سرمايه آن بانک مجاز است.

شود. جمع مانده درصد پايه سرمايه، تسهيالت کالن ناميده مي 5اعطايي با مبالغ بي  از تسهيالت 

 يد.برابر پايه سرمايه بانک تجاوز نما 5پرداخت شده اي  دسته تسهيالت در هيچ زمان نبايد از 

دهد سياست توزيع آن بانک موظف است با مطالعاتي که در بخشهاي مختلف اقتصادي انجام مي

تبارات خود را به نحوي طراحي نمايد که ريسک بخشي اعتبارات به حداقل ممک  کاه  بخشي اع

 داده شود.

الزم است آن بانک سياست اعتباري خود را، براساس محورهاي فوق، در قالب مقررات داخلي جامع و 

داخلي مانع تدوي  نموده و در اختيار واحدهاي اجرايي قرار دهد. همچني  تدوي  و اعمال کنترلهاي 

 کافي جهت اطمينان از کنترل و رعايت حدود مقرر در فوق از وظايف آن مديريت محترم است.

                                                                 

 

 .نحوه محاسبه پايه سرمايه طبق جدول پيوست خواهدبود 
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مقتضي است ضم  معرفي عضو هيات مديره ناظر بر بخ  اعتبارات و تسهيالت اعطايي،  

. گردد دستور فرمائيد موارد فوق به واحدهاي ذيربط ابالغ شده و بر اجراي آنها نظارت کافي معمول

ل يک نسخه مقررات داخلي صدرالذکر )شامل کنترلهاي داخلي( به اي  اداره موجب امتنان ارسا

 است./م

 

 مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري         

 اداره مطالعات و مقررات بانكي          

 محمود مرتضوي      بهرام فيض زرين قلم    

          16-1615    3816 
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 احدي.ص 18/12/80

 27/12/1380مورخ  1344پيوست بخشنامه شماره 

 يك صفحه

 فرم محاسبه پايه سرمايه

 در پايان سه ماهه ........... سال ...........

ارقام بر حسب ميليون         

 ريال

 ماهه قبل 3پايان  ماهه ... 3پايان   :سرمايه درجه يک–الف 

    سرمايه پرداخت شده

    (احتياطي و ... ها )قانوني،اندوخته

    سود )زيان( انباشته

    سود )زيان( سالجاري

    جمع الف:

    :سرمايه درجه دو -ب 

    الوصول عموميذخاير مطالبات مشكوک

    تسهيالت بلندمدت دريافتي از سهامداران

    جمع ب

    (ب( + )الف: )پايه سرمايه

 

 مالحظات:

 يسك قابل قبول است.درصد دارائيهاي موزون شده برحسب ر 25/1عمومي حداكثر تا سقف  الوصولذخيره مطالبات مشكوک

 .سال به سررسيد آنها مانده باشد 5تسهيالت بلندمدت دريافتي از سهامداران تسهيالتي است كه حداقل 

 ت.ل اسمجموع سرمايه درجه دو براي محاسبه پايه سرمايه حداكثر معادل مجموع سرمايه درجه يك قابل قبو
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از ارزي134/بم: شماره عمل مربوط به ضوابط نظارتي و كنترلي وضعيت ب ل  دستورا

 7/12/1380:تاريخ

 بسمه تعالي

 

 جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي تجاري و تخصصي دولتي، غيردولتي و موسسات اعتباري غيربانکي

 ارسال گرديد.

 

ايفاد  "ابط نظارتي و کنترلي وضعيت باز ارزيدستورالعمل مربوط به ضو"احتراماً، به پيوست  

، به کليه 1381خواهشمنداست دستور فرمائيد دستورالعمل يادشده جهت اجرا از ابتداي سال . گرددمي

رات همچني  الزم است مقر. واحدهاي ذيربط ابالغ شده و برحس  اجراي آن نظارت کافي معمول گردد

در ( يموسسه اعتبار)جه به ويژگيها و اولويتهاي آن بانک دستورالعمل باتو 9داخلي مندرج در ماده 

اسرع وقت تدوي  شده و پس از تصويب هيات مديره آنبانک جهت بررسي به اي  مديريت ارسال 

 م./گردد

 

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري        

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر      بهرام فيض زرين قلم    

          16-1615           3816 
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 27/12/1380مورخ  1345بخشنامه شماره 

 صفحه 11

 

 بسمه تعالي

 

 وضعيت باز ارزي دستورالعمل مربوط به ضوابط نظارتي و کنترلي

 

باتوجه به تحوالت بازار ارزي در سال آينده و جايگزيني بازار بي  بانکي بجاي روشهاي جاري  

که  مايندصيص ارز الزم است بانکها دارائيها و بدهيها و همچني  تعهدات ارزي خود را به نحوي کنترل نتخ

ات ريسک حاصل از نوسانات نرخ ارز را در فعاليت خود به حداقل ممک  کاه  دهند و در عي  حال تعهد

 .ددفظ گررداختهاي کشور حارزي کشور را در محدوده مقدورات ارزي کنترل نمايند به نحوي که تعادل تراز پ

بدي  منظور بانکها و موسسات اعتبار مجاز بايد ضوابط ذيل را دقيقاً به مورد اجرا گذارده و بر  

 .نحوه رعايت آن نظارت کافي مبذول دارند

 

 .تعاريف -1ماده 

 :باشدمعاني عبارتهاي مذکور در اي  دستورالعمل به شرح زير مي 

انون قشور و اس اليحه قانوني نحوه اداره امور بانکها، قانون پولي و بانکي ککليه بانکهايي که براس: بانک

 .نمايندو با مجوز رسمي بانک مرکزي تاسيس شده و در ايران فعاليت مي اجازه تاسيس بانکهاي غيردولتي

زي به منظور رعايت اختصار، ازنظر اي  دستورالعمل موسسات اعتباري غيربانکي که با مجوز بانک مرک

 .شوند  تعريف ميباشند نيز شامل ايتاسيس شده و داراي مجوز عمليات ارزي مي

 

 .1هاي ارزي بانکها و بدهيعبارت است از کليه دارائي: هاي ارزيها و بدهيدارائي

 :اقالم ارزي زير خط ترازنامه عبارتند از

يا  وتسهيالت و معامالت  حسابهاي تعهدات ارزي اعم از تعهدات بابت قراردادهاي منعقده براي -الف

هاي ارزي ها که ممک  است مطالبات و يا بدهيتعهدات بابت گشاي  اعتبارات اسنادي و صدور ضمانتنامه

 .را در آينده ايجاد نمايند

                                                                 

 

 .1مطابق پيوست شماره  -1
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هاي بانکي ارزي متقابل، و تضمي  انواع تعهدات ارزي بابت اعتبارات اسنادي تائيد شده ضمانتنامه -ب

 1.دره، معامالت سلف و ساير تعهدات مشابهاوراق مشارکت ارزي صا

 

ها و ذخائر بانک به شرح مندرج در عبارتست از مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوخته: پايه سرمايه

 .3پيوست شماره 

 

 :وضعيت باز ارزي يک ارز عبارتست از ارزش مطلق مجموع اقالم زير

بت هاي ارزي به هر ارز که در باالي خط ترازنامه ثالتفاوت بي  دارائيها و بدهيمعادل ريالي مابه -الف

 .شودمي

التفاوت بي  تعهدات بانک و تعهدات مشتريان به هر ارز که در حسابهاي زير خط معادل ريالي مابه -ب

 2.شودترازنامه ثبت مي

 

 :عبارتست از ارزش مطلق مجموع اقالم زير: وضعيت باز ارزي براي کليه ارزها

 2.شودثبت مي "ترازنامه"الي خط هاي ارزي، که در باالتفاوت بي  دارائيها و بدهيمابه معادل ريالي -الف

تريان براي يک ارز عبارتست از وضعيتي که معادل ريالي مجموع دارائيها و تعهدات مش: وضعيت باز مثبت

مثبت  ت بازوضعي. شدبانک به هر ارز بيشتر از معادل ريالي مجموع بدهيها و تعهدات آن بانک به همان ارز با

رزي براي کليه ارزها عبارتست از وضعيت ارزي بانک چنانچه معادل ريالي مجموع دارائيها و تعهدات ا

 .مشتريان آن بانک بيشتر از معادل ريالي مجموع بدهيها و تعهدات ارزي آن بانک باشد

زي ارائيها و تعهدات اربراي يک ارز عبارتست از وضعيتي که معادل ريالي مجموع د: وضعيت باز منفي

ضعيت و. شدمشتريان بانک به هر ارز کمتر از معادل ريالي مجموع بدهيها و تعهدات آن بانک به همان ارز با

ات تعهد باز منفي براي کليه ارزها عبارتست از وضعيت ارزي بانک چنانچه معادل ريالي مجموع دارائيها و

 .جموع بدهيها و تعهدات ارزي بانک باشدارزي مشتريان آن بانک کمتر از معادل ريالي م

رخ عنوان نبکه روزانه ( بمنظور احتساب وضعيت باز ارزي)عبارتست از نرخ تبديل هر ارز به ريال : نرخ تبديل

 .شودمرجع توسط بانک مرکزي اعالم مي

 

                                                                 

 

 .2ه مطابق پيوست شمار -1

رحنال باتوجه به روش ثبت حسابداري اقالم زيرخط ترازنامه توسط واحدهاي بنانکي در اينران، د -2

حاضر اي  اقالم تاثيري در وضعيت ارزي واحندهاي بنانکي نندارد لنيک  پنس از تغيينر روش ثبنت 

 .حسابداري، اي  اقالم مي بايست درمحاسبه وضعيت ارزي منظور شوند
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 حد مجاز وضعيت باز -2ماده 

 .باشديدرصد پايه سرمايه بانک م 10ان حداکثر به ميز( مثبت يا منفي)حد مجاز وضعيت باز براي هر ارز 

انک درصد پايه سرمايه ب 30حداکثر به ميزان ( مثبت يا منفي)حد مجاز وضعيت باز براي مجموع ارزها 

 .باشدمي

در محاسبه حدهاي مجاز فوق حساب سرمايه پرداختي به شعب خارج و حساب سهام و مشارکتهاي خارجي 

 1.ادشده معادل درصد پايه سرمايه آن بانک خواهدبودحد مجاز حسابهاي ي. شودمنظور نمي

 

 -3ماده 

الذکر بايد براي کليه واحدهاي اجرايي داخل کشور فوق 2-2و  1-2وضعيت باز مذکور در بندهاي  

 .محاسبه گردد( شعب و ادارات مرکزي بانکها)

 

 -4ماده 

نموده و مورد کنترل قرار ارزي خود را در پايان هر روز محاسبه  "وضعيت باز"بانک مکلف است  

 .دهد

 

 -5ماده 

بانک مکلف است گزارش وضعيت باز ارزي خود را در پايان هر ماه همراه با خالصه دفتر کل و  

 .ساير گزارشات مالي حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به بانک مرکزي ارائه نمايد

 

 -6ماده 

و توسط عضو هييت مديره ناظر بر  تهيه 4بايد طبق فرم پيوست شماره  5گزارش مذکور در ماده  

 .بخ  ارزي امضاء شود

 

 -7ماده 

معادل ريالي تعهدات ايجاد شده بانک بابت گشاي  اعتبارات اسنادي، ثبت سفارش بروات  

در هر زمان توسط هر ( تمام موارد)دار اسنادي و بدهي بانک بابت اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدت

 1.برابر پايه سرمايه آن بانک تجاوز نمايد.......... واند از تبانک به کليه ارزها نمي

                                                                 

 

 .هدشدمختلف متفاوت است و حد مجاز هر بانک متعاقباً اعالم خوا اي  رقم براي بانکهاي -1
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 -8ماده 

داراي وضعيت باز ارزي باالتري از حدود مجاز تعيي  شده  81بانکهايي که در شروع سال  

چه هر بانک بنابر داليل قابل چنان. ماه خود را به حدود مورد نظر برسانند 6باشند مکلفند ظرف مدت مي

ه اي  باشد الزم است داليل و توجيهات خود را کتباً باي حدود تعيي  شده با مشکل مواجه ميتوجيه، در اجر

انک بانک منعکس نمايد تا پس از انجام بررسيهاي الزم درصورت لزوم در سقفهاي تعيي  شده براي آن ب

 .تجديد نظر گردد

 

 -9ماده 

ل و هدايت صحي  فعاليتهاي بانک موظف است در چارچوب اي  دستورالعمل و به منظور کنتر 

در اي  . ارزي و به حداقل رساندن ريسک ارزي خود نسبت به تدوي  مقررات داخلي جامع اقدام نمايد

-2مقررات بايد ضم  رعايت دقيق مقررات و ضوابط اجرايي عمليات بي  بانکي بازار تهران به ويژه بندهاي 

مقررات مذکور بايد . رزي نيز مورد توجه قرار گيرداي  مقررات، ضرورت مديريت صحي  نقدينگي ا 4-3و  4

 .پس از تصويب هيات مديره بانک و تائيد اي  بانک به مورد اجراء گذارده شود

 

 -10ماده 

 1381ها و موسسات اعتباري در بازار ارز بي  بانکي پس از پايان شهريور ادامه فعاليت بانک 

هاي ابالغ شده درخصوص انجام مقررات و دستورالعملمنوط به احراز رعايت اي  دستورالعمل و ساير 

 .معامالت در بازار ارزي بي  بانکي از سوي اي  بانک خواهدبود

                                                                                                                                                             

 

 .شودرقم متعاقباً اعالم مي -1
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 1پيوست شماره 

 

 دارائيهاي ارزي

 عنوان حساب كد حساب

 حساب اسکناس و نقود بيگانه 0030/1/3

 حساب وجوه در راه / ارز 0040/1/3

 د بانک مرکزيحساب سپرده ارزي ديداري نز 0145/1/3

 دار نزد بانک مرکزيحساب سپرده ارزي مدت 0185/1/3

 هاي ارزي ديداري نزد بانکهاي داخليحساب سپرده 0150/1/3

 هاي ارزي ديداري نزد بانکهاي خارجيحساب سپرده 0160/1/3

 هاي ارزي پوششي نزد بانکهاي خارجيحساب سپرده 0170/1/3

 ار نزد بانکهاي داخليدهاي ارزي مدتحساب سپرده 0190/1/3

 دار نزد بانکهاي خارجيهاي ارزي مدتحساب سپرده 0200/1/3

 حساب وام و اعتبار ارزي به بانکهاي خارجي 0250/1/3

 حساب وام اعطايي به ارز 0235/1/3

 حساب خريد دي  / اسناد و بروات ارزي 0590/1/3

 دار به ارزحساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي و بروات مدت 0785/1/3

 حساب اسناد و بروات ارزي واخواست شده 0920/1/3

 حساب مطالبات معوق / ارز 1050/1/3

 حساب مطالبات سررسيد گذشته / ارز  1055/1/3

 حساب اوراق بهادار ارزي 0270/1/3

 حساب سهام و مشارکتهاي خارجي 1060/1/3

 حساب بدهکاران موقت / ارز 1180/1/3

 اعطايي کوتاه مدت به ارز / دولتي حساب تسهيالت 0231/1/3

 حساب تسهيالت اعطايي ميان مدت به ارز / دولتي 0232/1/3

 حساب تسهيالت اعطايي کوتاه مدت به ارز / غيردولتي 0233/1/3



186 

 حساب تسهيالت اعطايي ميان مدت به ارز / غيردولتي 0234/1/3

 حساب مطالبات سررسيدگذشته تسهيالت به ارز / دولتي 1041/1/3

 حساب مطالبات سررسيد گذشته تسهيالت به ارز / غيردولتي 1042/1/3

 حساب مطالبات معوق تسهيالت به ارز / دولتي 1043/1/3

 حساب مطالبات معوق تسهيالت به ارز / غيردولتي 1044/1/3

 حساب شعب / ارز 1200/1/3

 حساب مرکز / ارز 1220/1/3

 11حساب وضعيت ارزي 1230/1/3

 کاران داخلي / ارزيحساب بده 1160/1/3

 هاي ارزي ديداري نزد شعب خارج حساب سپرده 0140/1/3

 حساب سرمايه پرداختي به شعب خارج / به ارز 1070/1/3

 دار نزد شعب خارجهاي ارزي مدتحساب سپرده 0180/1/3

 حساب وام و اعتبار ارزي به شعب خارج 0240/1/3

 

 بدهيهاي ارزي

 عنوان حساب كد حساب

 ساب سپرده ارزي ديداري بانک مرکزيح 0175/2/3

 دار بانک مرکزيارزي مدت حساب سپرده 0195/2/3

 حساب سپرده ارزي ديداري بانکهاي ايراني 0180/2/3

 دار بانکهاي ايرانيحساب سپرده ارزي مدت 0200/2/3

 ارزي ديداري بانکهاي خارجي حساب سپرده 0190/2/3

 کهاي خارجيدار بانحساب سپرده ارزي مدت 0210/2/3

 حساب جاري –حساب بدهي به بانکهاي خارجي  0280/2/3

                                                                 

 

 ين حساب جايگزين حساب معامالت ارزي گرديده است.ا -1
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 حساب تسهيالت دريافتي از بانکهاي خارجي بابت يوزانسهاي داخلي به ارز 0285/2/3

 الحسنه جاري / ارزيحساب سپرده قرض 0020/2/3

 هاي عهده ما / ارزحساب حواله 0330/2/3

 زهاي مطالبه نشده به ارحساب مانده 0350/2/3

 حساب بستانکاران موقت / ارز 0660/2/3

 انداز / ارزيالحسنه پسحساب سپرده قرض 0070/2/3

 دار ارزيحساب سپرده مدت 0110/2/3

 ها / به ارزنامهحساب سپرده نقدي ضمانت 0380/2/3

 دار به ارزاسناد اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدتبدهي بانک بابت پذيرشحساب 0540/2/3

 حساب سود سالهاي آينده تسهيالت اعطائي به ارز / غيردولتي 0555/2/3

 حساب سود سالهاي آينده تسهيالت اعطائي به ارز / دولتي 0556/2/3

 حساب سود معوق تسهيالت اعطائي به ارز / غيردولتي 0595/2/3

 حساب سود معوق تسهيالت اعطائي به ارز / دولتي 0596/2/3

 حساب مرکز / ارز 0720/2/3

 حساب شعب / ارز 0710/2/3

 12حساب وضعيت ارزي 0670/2/3

 حساب بستانکاران داخلي / ارز 0640/2/3

 در حسابجاري –حساب بدهي به شعب خارج  0270/2/3

 حساب تسهيالت دريافتي از شعبه خارج بابت يوزانسهاي داخلي 0275/2/3

 دار شعب خارجحساب سپرده ارزي مدت 0215/2/3

 ه بانكهاي خارجي بابت وامهاي ارزيحساب بدهي ب 0276/2/3

 دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي به ارز / دولتيحساب پي  0364/2/3

 دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي به ارزي/ غيردولتيحساب پي  0365/2/3

                                                                 

 

 ين حساب جايگزين حساب معامالت ارزي گرديده است.ا -1
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 حساب وجه التزام دريافتي از محل تسهيالت اعطايي به ارز / غيردولتي 0755/2/3

 حساب وجه التزام دريافتي از محل تسهيالت اعطايي به ارز / دولتي 0756/2/3

 حساب سود دريافتي تسهيالت اعطايي به ارز / غيردولتي 0775/2/3

 حساب سود دريافتي تسهيالت اعطايي به ارز / دولتي 0776/2/3

 حساب کارمزد تعهد دريافتي تسهيالت اعطايي به ارز / غيردولتي 0805/2/3

 حساب کارمزد تعهد دريافتي تسهيالت اعطايي به ارز / دولتي 0806/2/3
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 2پيوست شماره 

 

 

 اقالم زير خط

 عنوان حساب كد حساب

 تعهدات مشتريان بابت اعتبارات اسنادي باز شده 0010/1/3/5

 طرف تعهدات بانک بابت تائيد اعتبارات اسنادي ساير بانکها 0110/1/3/5

 هاي صادره به ارزها و پذيرشنامهابت ضمانتتعهدات مشتريان ب 0040/1/3/5

 هاي صادره متقابل به ارزنامهتعهدات مشتريان بابت ضمانت 0050/1/3/5

 طرف تعهدات بانک بابت قراردادهاي استمهالي 0080/1/3/5

 طرف تعهدات بانک بابت معامالت سلف ارز 0130/1/3/5

 ي بازشدهحساب تعهدات بانک بابت اعتبارات اسناد 0010/2/3/5

 حساب تعهدات بانک بابت تاييد اعتبارات اسنادي ساير بانکها 0110/2/3/5

 هاي صادره به ارزهاي و پذيرشنامهحساب تعهدات بانک بابت ضمانت 0040/2/3/5

 هاي صادره متقابل به ارزنامهحساب تعهدات بانک بابت ضمانت 0050/2/3/5

 دهاي استمهاليحساب تعهدات بانک بابت قراردا 0080/2/3/5

 حساب تعهدات بانك بابت معامالت سلف ارز 0130/2/3/5

 تعهدات مشتريان بابت قراردادهاي منعقده به ارز 0041/1/3/5

 ريزي بابت تسهيالت از محل حساب ذخيره ارزي.تعهدات سازمان مديريت و برنامه 0091/1/3/5
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نام          

 :بانک

 3پيوست شماره 

 ايهفرم محاسبه پايه سرم

 در پايان سه ماهه ........... سال ...........

 ارقام بر حسب ميليون ريال       

 ماهه قبل 3پايان  ماهه ... 3پايان   :سرمايه درجه يک–الف 

    سرمايه پرداخت شده

    ها )قانوني، احتياطي و ...(اندوخته

    سود )زيان( انباشته

    سود )زيان( سالجاري

    جمع الف:

    :سرمايه درجه دو -ب 

    الوصول عموميذخاير مطالبات مشكوک

    اندوخته تجديد ارزيابي دارائيهاي ثابت

    تسهيالت بلندمدت دريافتي از سهامداران

    جمع ب

    (ب( + )الف: )پايه سرمايه

 

 مالحظات:

 قبول است. يهاي موزون شده برحسب ريسك قابلدرصد دارائ 25/1ف الوصول عمومي حداكثر تا سقذخيره مطالبات مشكوک

 اشد.سال به سررسيد آنها مانده ب 5تسهيالت بلندمدت دريافتي از سهامداران تسهيالتي است كه حداقل 

 .ل استمجموع سرمايه درجه دو براي محاسبه پايه سرمايه حداكثر معادل مجموع سرمايه درجه يك قابل قبو
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 4پيوست شماره 

 ز ارزي درخالص وضعيت با

 پايان ماه ........... سال ...........

         نام بانک:

 نوع ارز

 شرح

 مانده پايان ماه

 ي  ژاپ  فرانک سوئيس يورو پوند دالر
ساير 

 اسعار

معادل ) جمع

 (ريالي

 اقالم دارايي و بدهي بانک -الف

به شعب  بدون احتساب سرمايه پرداختي)ليست دارائيهاي ارزي  -1-الف

 (رج کشور و حساب سهام و مشارکتهاي خارجيخا

 :شودکسر مي

 :ليست بدهيهاي ارزي -2-الف

       

رمايه خالص دارائيهاي ارزي، بدهيهاي ارزي بدون احتساب س -3-الف

 (پرداختي به شعب خارج کشور و حساب سهام و مشارکتهاي خارجي

 ("2-لفا"و  "1-الف"التفاوت مابه= خالص اقالم باالي خط ترازنامه )

       

 حسابهاي زيرخط ترازنامه -ب

 تعهد مشتريان -1-ب

 :شودکسر مي

 تعهدات بانک -2-ب

       

 خالص حسابهاي زيرخط ترازنامه -3-ب

 ("2-ب"و  "1-ب"التفاوت مابه)
       

خالص وضعيت باز ارزي بدون احتساب سرمايه پرداختي به شعب خارج  -ج

 ("3-ب"+  "3-الف")اي خارجي کشور و حساب سهام و مشارکته
       

حساب سرمايه پرداختي به شعب خارج کشور و حساب سهام و  -د

 مشارکتهاي خارجي
       

        پايه سرمايه بانک - ه

ج )فوق  "د"خالص وضعيت باز ارزي به پايه سرمايه بدون احتساب بند  -و

 )" ه"تقسيم بر 
       

ه شعب خارج کشور و حساب سهام و حساب سرمايه پرداختي ب -ز

 )" ه"تقسيم بر  "د")مشارکتهاي خارجي به پايه سرمايه 
       

 امضاء        

   :نام      

:سمت 

                                                                 

 

 اقالم مندرج در اين جدول بايد به لاير درج شود. 
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 1230اصالح بخشنامه مب/  1351 /مب: شماره

 28/12/1380:  تاريخ

 »بسمه تعالي«

 

 بانک

 

خواهشمند است مقرر  1380/11/20مورخ  1230 /مب پيرو بخشنامه شماره 

الذکر به عمل آورده، و مراتب جهت اجرا به واحدهاي فرمايند اصالحات زير را در بخشنامه فوق

 :ذيربط ابالغ نمايند

 :(1-و ج( 1-اسناد دوم بندهاي ب

 .تعهدات مشتريان بابت قراردادهاي منعقده: بد

 .تعهدات بانک بابت قراردادهاي منعقده با مشتريان: بس

 

 :وقف 1بابت برگشت اسناد بند ( 2-2-، ج(1-2-، ج(2-2-، ب(1-2-اسناد دوم بندهاي ب

 (.به ميزان اصل مبلغ تسهيالت)تعهدات بانک بابت قراردادهاي منعقده با مشتريان : بد

 (.به ميزان اصل مبلغ تسهيالت)تعهدات مشتريان بابت قراردادهاي منعقده : بس

file:///C:/Documents%20and%20Settings/M.fathi/Application%20Data/Microsoft/Word/3-1230.doc
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 1309و مب/1211هاي مب/اصالح بخشنامه1362/مب: شماره

 28/12/1380: تاريخ

 بسمه تعالي

 

 جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي تجاري و تخصصي دولتي ارسال گرديد

 

مورخ  1309/مب و 1380/11/14مورخ  1211/مب هاي شمارهپيرو بخشنامه 

الذکر بعمل هاي فوقخواهشمنداست مقرر فرمايند اصالحات زير را در بخشنامه 18/12/1380

 :آورده و مراتب جهت اجرا به واحدهاي ذيربط ابالغ گردد

ضمناً در اجراي . حذف گردد 14/11/1380مورخ  1211/بخشنامه شماره مب 7زيرنويس بند 

مورخ  1196/60مه شماره بخشنا 1-بخشنامه مذکور رعايت بند د 10و  7بندهاي 

 .اداره سياستها و مقررات ارزي الزامي است 28/12/1380

 :بشرح زير تغيير يابد 18/12/1380مورخ  1309/بخشنامه شماره مب 11بند 

التفاوتهاي اعتبارات اسنادي و بروات ارزي گشاي  يافته با ترتيب پرداخت مابه -11"

هاي شماره ت، به بانکها، طبق بخشنامهنرخهاي شناور و صادراتي تا نرخ روز پرداخ

اداره سياستها و  28/12/1380مورخ  1196/60و شماره  21/12/1380مورخ  1187/60

 ".مقررات ارزي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران صورت خواهدپذيرفت

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري        

 کياداره مطالعات و مقررات بان         

 حميد تهرانفر      بهرام فيض زرين قلم    

          16-1615           3816 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/M.fathi/Application%20Data/Microsoft/Word/3-1211.doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/M.fathi/Application%20Data/Microsoft/Word/3-1309.doc
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نتظامي 8شماره: مب/ ا رزهاي عمده جهت صدور اسناد مربوط به حسابهاي ارزي  ا نتظامي  ا رخ 

امه زن ترا  زيرخط 

 10/1/1381تاريخ: 

 

 بسمه تعالي

 دولتي ارسال گرديد جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي تجاري و تخصصي

 

، به پيوست تصوير نامه 18/12/1380مورخ  1309 /مب بخشنامه شماره 8در مورد بند  

اداره حسابداريکل و بودجه اي  بانک منضم به تصوير نرخ  8/1/1381مورخ  8/17شماره ح ك/ 

اسناد مربوط به حسابهاي ارزي انتظامي زيرخط ترازنامه، انتظامي ارزهاي عمده جهت صدور 

 گردد. نرخهاي مذکور تا اطالع ثانوي ثابت خواهد بود.ارسال مي

خواهشمند است مقرر فرمايند مراتب سريعاً به واحدهاي ذيربط جهت اجرا ابالغ  

 گردد./ص

 

 مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري     

 لعات و مقررات بانكي اداره مطا       

 محمود مرتضوي             بهرام فيض زرين قلم     

             16-1615         3816 

../بخشنامه%20هاي%20سال%201380/3-1309.doc
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عتباري به بخش صادراتآئين 163شماره: مب/ ا امه اعطاي تسهيالت   ن

 18/2/1381تاريخ: 

 بسمه تعالي

 جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي تجاري و تخصصيارسال گرديد 

 

اي  بانک منضم به مصوبه هشتصد  22/9/1374مورخ  6196پيرو بخشنامه شماره نب/  

در رابطه با تصويب  4/9/1374و پنجاه و ششمي  جلسه شوراي محترم پول و اعتبار مورخ 

، بدينوسيله مصوبات نهصد و هفتاد و "ادراتصنامه اعطاي تسهيالت اعتباري به بخ  آئي "

را بشرح ذيل به استحضار  8/2/1381ول و اعتبار مورخ ششمي  جلسه شوراي محترم پ

 رساند:مي

هاي بعمل آمده از تسهيالت اعطايي به بخ  صادرات، مقرر جهت کاست  از ميزان سوء استفاده

گرديد که بانکها ضوابط مربوط به سقف فردي تسهيالت اعطايي )موضوع بخشنامه شماره مب/ 

ه بيالت اعتباري به بخ  صادرات اعمال نمايند. الزم ( را در مورد تسه28/3/1380مورخ  256

 نامه اعطاي تسهيالت اعتباري بهذکر است که تسهيالت اعتباري که صادرکنندگان مطابق با آئي 

قابل ارائه گشاي  اعتبار اسنادي غير"يا از طريق  "بعد از صدور کاال يا خدمات"بخ  صادرات 

هاي فردي اکان از رعايت ضوابط مرتبط با سقفنمايند کماز بانکها دريافت مي "برگشت

 باشند.تسهيالت اعطايي بانکها به اشخاص حقيقي و حقوقي مستثني مي

نامه اعطاي تسهيالت اعتباري به بخ  صادرات مقرر شد، از آئي  5در رابطه با تبصره ماده 

يالت، مدارك کنندگان از تسهيالت اعتباري در بخ  صادرات در سررسيد تسهچنانچه استفاده

نه د اينگووع تسهيالت را به بانک ارائه ننمايند، نرخ سو  الزم مبني بر صدور کاال يا خدمات موض

اني درصد باالتر از حداقل نرخ سود بخ  خدمات و بازرگ 3تسهيالت را بانکها با نرخي معادل 

 تسويه نمايند.

مطابق با قانون عمليات قراردادهاي تسهيالت اعطايي در بخ  صادرات به تشخيص بانک و 

 عه، قابل تمديد خواهد بود.ربا و ساير مقررات موضوبانکي بدون

 ارزش کاالها و خدمات صادراتي براي تسويه تسهيالت اعتباري به نرخ بخ  صادرات، براساس

ميزان واقعي بازگشت ارز حاصل از صدور کاال يا خدمات موضوع تسهيالت به سيستم بانکي، 

 .تعيي  خواهد شد

ز خواهشمند است مقرر فرمايند ضم  ابالغ اي  بخشنامه به کليه واحدهاي ذيربط، يک نسخه ا

 ابالغيه مذکور را نيز جهت اطالع به اي  مديريت کل ارسال فرمايند./ص

 مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري     

 اداره مطالعات و مقررات بانكي        

 حميد تهرانفر              بهرام فيض زرين قلم    

             16-1615       3816  
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 3پيوست شماره 

 

 بسمه تعالي

 

 (نويسپيش) نامه اعطاي تسهيالت اعتباري به بخش صادراتآئين

 

 1ماده 

هاي اجرائي به شبکه بانکي نامهربا و آئي براساس مفاد فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون 

  شود همه ساله درصد معيني از اعتبارات خود را که توسط شوراي پول و اعتبار تعييميکشور اجازه داده 

 .شود به بخ  صادرات اختصاص دهدمي

 

 2ماده 

هاي موجود و يا توانند در مراحل مختلف و در چارچوب دستورالعملتسهيالتي که بانکها مي 

 :ند به شرح ذيل استات تخصيص دهها و مصوبات بانک مرکزي به بخ  صادربخشنامه

ني و الف: اعطاء تسهيالت قبل از صادرات به منظور تهيه و تدارك يا توليد کاالي صادراتي و خدمات ف

 مهندسي.

 ب: اعطاء تسهيالت بعد از صادرات کاال و خدمات فني و مهندسي.

اي  تسهيالت موضوع بند الف درخصوص آن دسته از صادرکنندگاني که بدون گش حداکثر -1تبصره 

ارزش ريالي کاالي  %60نمايند اعتبار اسنادي مبادرت به صادرات کاال يا خدمات فني و مهندسي مي

بار صادراتي يا خدمات موضوع قرارداد معتبر بوده و در مورد صادرکنندگاني که از طريق گشناين  اعت

 ابد.افزاي  ي %90تواند تا ثر مينمايند اي  حداکاسنادي غيرقابل برگشت مبادرت به صادرات مي

 سهيالت قابل اعطاء به صادرکنندگان موضوع بند ب به شرح زير است:حداکثر ت -2تبصره 

ه رننامچنانچنه صادرات بدون گشاي  اعتبار اسنادي انجام شده باشد، بانک مجاز است با درينافنت اظهنا

ر گردش راي تامين  سرمايه دهم ارز ريالي مبلنغ کاالهاي صادرشده را )بن %60خروج کاال حداکثر معادل 

 خريد ارز حاصل از صادرات به صادرکننده پرداخت نمايد.صادرکنندگان کاال( از طريق پي 

با  چنانچه صادرات از طريق گشاي  اعتبار اسنادي غيرقابل برگشت انجام گرفته باشد، بانک مجاز است

بق ل گواهي پيشرفت يا انجام کار طدريافت اظهارنامه خروجي کاال و در مورد صادرات خدمات در مقاب

خريد ارز حاصل هم ارز ريالي مبلغ اعتبار را از طريق خريد اسناد يا پي  %90شرايط قرارداد حداکثر معادل 

 از صادرات به صادرکننده پرداخت نمايد.
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 3ماده 

 اسناد مورد نياز بانک براي اعطاء تسهيالت صادراتي:

ت در اهي انجام خدمات طبق شرايط قرارداد معتبر براي صادرات خدماالف: اظهارنامه خروجي کاال يا گو

 مورد استفاده از تسهيالت بعد از صادرات.

و  ب: قرارداد فروش کاال و همچني  هر نوع مدرك و سندي که حاکي از فعاليت متقاضي در زمينه تهيه

افت ر تشخيص بانک براي دريتدارك کاال يا انجام خدمات موضوع قرارداد به منظور صادرات باشد، بناب

 تسهيالت قبل از صادرات.

 

 4ماده 

نامه به تشخيص بانک و اي  آئي  2مدت بازپرداخت تسهيالت اعتباري موضوع بند الف و ب ماده  

 گردد:ات موضوعه تعيي  ميربا و ساير مقررمطابق با قانون عمليات بانکي بدون

 

 5ماده 

هاي قانون عمليات بانکي ها و دستورالعملنامهبه آئي  بانک عامل به تشخيص خود و با توجه 

ربا تامي  يا پوششهاي الزم را براي حصول اطمينان از بازپرداخت تسهيالت اعطائي تعيي  و از بدون

 متقاضي اخذ خواهد نمود.

نت نامه صندوق ضمانت صادرات ايران، شرکتهاي بيمه و صندوقهاي ضماتوانند تضمي بانکها مي –تبصره 

 معتبر را بنابر تشخيص خود به عنوان تمام يا بخشي از وثيقه تسهيالت صادراتي قبول نمايند.

 

 6ماده 

نامه نرخ اي  آئي  2سود مورد انتظار براي تسهيالت صادراتي موضوع بندهاي الف و ب ماده  

 شود.ا ابالغ ميتسهيالت اعطايي به بخ  صادرات است که توسط شوراي پول و اعتبار تعيي  و به بانکه

 

 7ماده 

کنندگان از تسهيالت اعتباري در بخ  صادرات در سررسيد تسهيالت، مدارك چنانچه استفاده 

ود سنرخ  الزم مبني بر صادرات کاال يا خدمات موضوع تسهيالت را به بانک ارائه ننمايند، بانکها مکلفند

ه ل نرخ سود بخ  خدمات بازرگاني تسويدرصد باالتر از حداق 3اينگونه تسهيالت را با نرخي معادل 

ي  نمايند. حداقل نرخ سود بخ  خدمات و بازرگاني براساس آخري  نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار تعي

 گردد.مي
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 8ماده 

 مدارك الزم مبني بر صادرات کاال يا صادرات خدمات فني و مهندسي عبارتند از: 

اال يا اي که نمايانگر صادرات کام خدمات به بانک عامل بگونهارائه اظهارنامه خروجي کاال و يا گواهي انج

 انجام خدمات فني و مهندسي موضوع قرارداد دريافت تسهيالت اعتباري صادراتي باشد.

 ارائه ارز حاصل از صادرات به بانک عامل و انجام يکي از روشهاي زير:

 روش آن به بانک عامل به نرخ خريد ارز در روز معامله.ف -الف

 فروش آن به بانک عامل به نرخ خريد ارز در روز معامله و دريافت گواهي سپرده ارزي. –ب 

 ادي براي واردات کاال.پرداخت اعتبار اسناستفاده از آن جهت واريز پي  –ج 

 استفاده از آن جهت واردات کاال از طريق بانک عامل. –د 

 

 9ماده 

 جلسه مورخ  نامه در نه ماده و سه تبصره در اي  آئي  

 شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد.
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تقال سپرده 192/مب: شماره ن ا به غيرهاي سرمايهامكان  لندمدت   گذاري ب

 28/2/1381: تاريخ

 

 بسمه تعالي

 

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي تجاري، تخصصي، غيردولتي و موسسات اعتباري 

 .غيربانکي ارسال گرديد

 

گذاري بلندمدت هاي سرمايهادي از بانکها مبني بر امکان انتقال سپردهپيرو استعالم تعد 

 رساند، شنوراي محتنرم پنول و اعتبنار در نهصد و هفتاد و ششمي  جلسهبه غير به استحضار مي

گذاري بلندمدت به پدر، مادر، همسر و فرزندان هاي سرمايهخود با انتقال سپرده 8/2/1381مورخ 

 عايت ساير مقررات، موافقت نمود.گذار، با رسپرده

 لذا خواهشمنداست مراتب به سرپرستيها و واحدهاي تابعه ابالغ گردد./م 

 

 مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري         

 اداره مطالعات و مقررات بانكي          

 حميد تهرانفر        بهرام فيض زرين قلم    

          16-1615    3816 
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انكي 254/مب: شماره عتباري غيرب ا اوراق مشاركت توسط موسسات   خريد 

 11/3/1381: تاريخ

 

 بسمه تعالي

 

 .جهت اطالع مديران عامل موسسات اعتباري غيربانکي ابالغ گرديد

 

در ارتباط با خريد اوراق مشارکت توسط موسسات اعتباري غيربانکي، کميسيون اعتباري  

خود تصميماتي بشرح زير اتخاذ نموده است که  4/2/1381ه مورخ اي  بانک در پنجمي  جلس

 :گرددجهت اطالع و اقدام مقتضي اعالم مي

 10خريد اوراق مشارکت مربوط به يک شرکت توسط موسسه اعتباري غيربانکي حداکثر معادل 

شره قابل ذکر است خريد اوراق مشارکت منت. باشددرصد پايه سرمايه موسسه مجاز مي( ده)

وسط بانک مرکزي و يا دولت جمهوري اسالمي ايران تا اطالع ثانوي مشمول ضابطه فوق ت

 .گرددنمي

اوراق مشارکت خريداري شده توسط موسسه اعتباري بايد به تشخيص موسسه اعتباري نزد يکي 

 م./از بانکهاي دولتي به صورت اماني نگهداري شود

 

 اداره مطالعات و مقررات بانكي          

 محمود شاه كرمي   حميد تهرانفر    

          3816         1-3817 
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يران 391/مب: شماره ا تباع خارجي مقيم  ا عتباري به  ا  اعطاي تسهيالت 

 10/4/1381: تاريخ

 

 بسمه تعالي

 

 (تجاري و تخصصي)جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي 

 بانکي ارسال گرديدو بانکهاي غيردولتي و موسسات اعتباري غير

 

عطف به برخي سيواالت مطروحه از جانب بانکها و براساس تصميمات متخذه در اي   

رساند يمبانک در مورد اعطاي تسهيالت اعتباري به اتباع خارجي مقيم ايران بدينوسيله به اطالع 

يت رعا تند بااعطاي تسهيالت اعتباري به اتباع خارجي که داراي پروانه اقامت دائم در ايران هس

رزيابي بديهي است ا. باشدربا و رعايت ساير مقررات موجود بالمانع ميقانون عمليات بانکي بدون

 ص./اعتباري مشتريان و شرايط قرارداد در هر مورد به عهده آن بانک است

 

 مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري     

 اداره مطالعات و مقررات بانكي        

 حميد تهرانفر                بهرام فيض زرين قلم     

             16-1615         3816  
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ر معامالت ارزي بين 413شماره: مب/ زا ا ايجاد ب انكي و يكساناجراي طرح  رزب ا نرخ   سازي 

 15/4/1381تاريخ: 

 بسمه تعالي

 جهت اطالع مديران عامل بانکها

سازي نرخ ارز خواهشمند بانکي و يکسانت ارزي بي در اجراي طرح ايجاد بازار معامال 

را براساس  1381است مقرر فرمايند نتيجه تسعير حسابهاي ارزي آن بانک در ابتداي سال 

هاي صادره توسط اي  بانک مطابق ها و بخشنامهسرفصلهاي دفترکل و با رعايت کليه دستورالعمل

 ي  اداره ارسال نمايند:جدول ذيل حداکثر تا پايان تيرماه سالجاري به ا

 

 در تهيه جدول مذکور موارد زير نيز ملحوظ نظر قرار گيرد:

 محاسبات فوق درخصوص اقالم زيرخط نيز بصورت جداگانه انجام گردد.

هاي اي  بانک مندرج در بخشنامه 1380مربوط به اقالم سال  1381تعديالت و اصالحات مربوط به سال 

 تنظيم گردد./صاي تهيه و نيز طي جدول جداگانه

 مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري     

 اداره مطالعات و مقررات بانكي        

 حميد تهرانفر                بهرام فيض زرين قلم     

             16-1615         3816  

1 2 3 4 5 

سرفصل 

 حساب

مانده ارزي در ابتداي 

 1381سال 
بعد  1381مانده ريالي در ابتداي سال 

 1309بخشنامه شماره  2از اجراي بند 

 18/12/1380مورخ 

مانده ريالي پس از تسعير 

 1309مطابق بخشنامه شماره 

 18/12/1380مورخ 

التفاوت ستون مابه

 4و  3

 مبلغ ارزنام 
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ه بكارگيري سپردهسقف نرخ حق 472/مب: شماره وكال ل تا نكهاي دول ا  1381ي در سال ها براي ب

 25/4/1381: تاريخ

 بسمه تعالي

 

 .جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي دولتي ارسال گرديد

 

 8/6/1362مصوب ( بهره)قانون عمليات بانکي بدون ربا  20ماده  4در اجراي بند  

نامه فصل دوم قانون عمليات بانکي بدون ربا آئي  10مجلس شوراي اسالمي و تبصره يک ماده 

پول و اعتبار  هيات وزيران، شوراي 27/9/1362مورخ  81962نامه شماره موضوع تصويب( هرهب)

ها براي الوکاله بکارگيري سپرده، سقف نرخ حق1/4/1381در نهصد و هشتادمي  جلسه مورخ 

 .گذاران تعيي  نمودرا حداکثر معادل سه و نيم درصد منابع سپرده 1381بانکهاي دولتي در سال 

همچني  . است دستورفرمايند مراتب به کليه واحدهاي ذيربط بانک اعالم گرددمقتضي 

 م./ها متعاقباً ارسال خواهدشدالوکاله بکارگيري سپردهدستورالعمل اجرايي چگونگي محاسبه حق

 

 

 مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري         

 اداره مطالعات و مقررات بانكي          

 حميد تهرانفر        ام فيض زرين قلمبهر    

          16-1615    3816 
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نكهاي غيردولتي 481/مب: شماره ا ركان ب ا عمل اجرايي اعطاي تسهيالت به  ل  دستورا

 29/4/1381: تاريخ

 بسمه تعالي

 

 .جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي غيردولتي ارسال گرديد

 

ي تسهيالت به ارکان بانکهاي غيردولتي ارسال به پيوست دستورالعمل اجرايي اعطا 

 .گرددمي

الذکر و نظارت بر حس  اجراي خواهشمنداست ضم  رعايت دقيق مفاد دستورالعمل فوق 

ن با بيق آآن، دستور فرمايند در فاصله زماني مناسب نسبت به تعديل مبالغ اعطاء شده در قبل و تط

 مقررات حاضر اقدام الزم مبذول گردد./م

 

 

 اداره مطالعات و مقررات بانكي     

 فروزنده شجاعي  حميد تهرانفر    

         3816   4-3817 
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 بسمه تعالي

 

 دستورالعمل اجرايي اعطاي تسهيالت به ارکان بانکهاي غيردولتي

 

 :باشديبه شرح زير م حداكثر ميزان تسهيالت اعطايي از طرف بانك به هريك از اعضاي اركان خود -1ماده 

يات جلسات ه نان دربه هريك از اشخاص حقيقي عضو غيرموظف هيات مديره حداكثر تا دو برابر حق حضور آ –الف 

 .مديره و پاداش ساليانه آنان

اي ق و مزايبر حقوبه هريك از اشخاص حقيقي عضو موظف هيات مديره و هيات عامل بانك حداكثر تا دو برا –ب 

 .ساليانه آنان

 .الزحمه ساليانه آنانحداكثر دو برابر حق ران رسمي و بازرس قانونيحسابدادر مورد  –پ 

 

ء هيات الذكر شامل همسر و فرزندان تحت تكفل اعضافوق( پ)و ( ب)، (الف)محدوديت مذكور در بندهاي  -1تبصره 

 .باشدمديره، هيات عامل، حسابداران رسمي و بازرس قانوني هربانك نيز مي

( پ)و  (ب)، (الف)ت براي موارد ت اعطايي و انواع كارمزدها و ساير شرايط اعطاي تسهيالنرخ سود تسهيال -2تبصره 

يالت به عطاء تسهارايط شفوق بايد بر طبق تعرفه عمومي معامالت بانك باشد به نحويكه شرايط تسهيالت اعطايي با 

بانك  كارمندي وامي رات استخدمشتريان يكسان باشد، مگر درباره اشخاص حقيقي عضو اركان بانك كه به لحاظ مقر

 .مشمول شرايط رجحاني باشند

 ج در تبصرهباشند با رعايت ضوابط مندراعطاي تسهيالت به اشخاص حقوقي كه عضو هيات مديره بانك مي -2ماده 

 .باشدفوق دقيقاً مشابه ساير متقاضيان مي 1ماده  2

عمل، مشمول اين دستورال 1ماده  2تبصره  اعطاء تسهيالت به سهامداران بانك مشروط بر رعايت –3ماده 

 .گـرددنمـي 1محـدوديتهـاي مـاده 

 

ديره مشترک در هيات عضويت م)اعطاي تسهيالت به شركتهايي كه از طريق اعضاي هيات مديره بانك  -4ماده 

باشند، مي رتبطانك مبه ب( بانك و شركت، يا در اختيار داشتن قسمتي از سهام شركت توسط عضو هيات مديره بانك

 .م شودهاي معمول انجاهاي اعتباري، نوع وثائق و تعرفهبايد با رعايت شرايط عمومي اعطاي تسهيالت شامل سقف

 3ند بمندرج در  باشد بر مبناي ضوابطاعطاي تسهيالت به شركتهايي كه بانك مالك قسمتي از سهام آنها مي -5ماده 

 .گيردورت ميص 27/12/1380مورخ  1344 /بخشنامه شماره مب

اين اداره درخصوص سقف فردي  27/12/1380مورخ  1344 /بديهي است رعايت بخشنامه شماره مب 

 .االجرا استتسهيالت اعطايي در هر مورد الزم
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امه صدور ضمانتآئين 2ويرايش جديدي ماده  558شماره: مب/ انكهان ز سوي ب ا مه و ظهرنويسي  ا  ن

 13/5/1381تاريخ: 

 بسمه تعالي

 

 ت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکها ارسال گرديدجه

 

به پيوست ويراي  جديدي از ماده  29/2/1380مورخ  162مب/  پيرو بخشنامه شماره 

ده نامه و ظهرنويسي از سوي بانکها، با لحاظ آخري  اصالحات انجام شنامه صدور ضمانتآئي  2

نامه و ظهرنويسي از طرف نامه صدور ضمانتآئي  2ماده  2که به استناد اختيار حاصل از تبصره 

 گردد./صبانکها صورت گرفته جهت استحضار و اقدام الزم ارسال مي

 پيوست: دارد

 

 مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري     

 اداره مطالعات و مقررات بانكي        

 حميد تهرانفر                م فيض زرين قلم بهرا    

             16-1615         3816  

../بخشنامه%20هاي%20سال%201380/2-162.doc
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 13/5/1381مورخ  558 /پيوست بخشنامه مب

 

 نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنويسي از طرف بانکهاآئين 2ويرايش جديد ماده 

 

 :ديل ميباشانواع وثايق قابل قبول براي صدورضمانت نامه و ظهرنويسي بشرح ذ -2ماده 

وجه نقد يا طال يا اسناد خزانه يا اوراق قرضه دولتي يا اوراق مشاركت منتشره براساس مجوز بانك مركزي يا  -الف

دار مدتگذاريسرمايهسپردهيا حساب الحسنه نزد آن بانكانداز قرضسپرده سرمايه گذاري مدت دار، يا حسابهاي پس

الحسنه دارويژه عام وخاص يا اوراق قرضگذاري مدتهاي سرمايهاي سپردههيا گواهي متقاضي نزد ساير بانكها

نزد بانك  13گذاري مدت دار ارزي و قرضه الحسنه جاري و پس انداز ارزيحسابهايْسپرده سرمايهياحسابهاي ارزي شامل

 .صادر كننده ضمانت نامه

 تضمين بانكها يا موسسات اعتباري غير بانكي مجاز داخلي -ب

 .ين بانكها يا موسسات اعتباري غير بانكي معتبر خارجيتضم -پ

هام س –كاال  ي مربوط بهبرگ وثيقه انبارهاي عموم –اموال غير منقول  –سفته با دو امضاء قابل قبول بانك  -ج

 .كشتي و هواپيما -شركتهايي كه در بورس پذيرفته شده باشد 

دهاي انقالب اسالمي و شركتهاي وابسته به آنها، بانك مي در مورد شركتهاي تحت مديريت دولتي و نها -(1)تبصره 

 .14تواند سفته شركت يا نهاد در وجه بانك را قبول نمايد

يگري را ز وثايق داند حسب مقتضيات روغير از وثايق پيش بيني شده در اين آئين نامه، بانك مركزي ميتو -(2)تبصره 

 .2پيش بيني و در صورت لزوم به بانكها اعالم نمايد

 

                                                                 

 

 ود شوديربط مسدهاي ذبلغ موجود در حسابهاي اشاره شده به ميزان وثيقه مورد نظر در حسابضمناً الزم است م. 

 24/8/1377مورخ  5784خشنامه شماره نب/ ب -1

 شوراي پول و اعتبار. 2/11/1379مصوبه نهصد و چهل و نهمين جلسه مورخ  4ند ب -2
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ا شركت 569شماره: مب/ انكها ب انكي توسط ب انجام عمليات ب تياعطاي مجوز   ها و موسسات دول

 15/5/1381تاريخ: 

 بسمه تعالي

 

 جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي تجاري و تخصصي

 ارسال گرديد( به استثناء بانک صنعت و معدن)

 

نوسيله تصميمات متخذه در بدي 28/12/1366مورخ  6250پيرو بخشنامه شماره نب/  

درخصوص اعطاي مجوز انجام عمليات  2/4/1381نوزدهمي  جلسه کميسيون اعتباري مورخ 

ها و موسسات دولتي را جهت اطالع و حسب مورد اقدام مقتضي، به بانکي توسط بانکها با شرکت

 رساند:شرح ذيل به استحضار مي

شود و يا به موجب بودجه سنواتي درج مي بجز شرکتها و موسساتي که نام آنها در قسمت ششم

ليات ام عمقواني  و مقررات ديگر براي دريافت تسهيالت از بانکها نياز به مجوز دارند، اجازه انج

از  مجاز بانکي توسط بانکها با ساير شرکتهاي دولتي داده شود. اعطاي تسهيالت به اي  گروه

 هيالت قرار گيرد.هاي فردي تسشرکتهاي دولتي بايد در چارچوب سقف

ي را بانکها مکلف گردند ارقام مربوط به تسهيالت دريافتي توسط کليه موسسات و شرکتهاي دولت

نمايد هاي مربوط به بخ  دولتي منظور و به ترتيبي که مديريت کل اعتبارات تعيي  ميدر سرفصل

 به اي  بانک ارسال دارند./ص

 

 اعتباري مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات     

 اداره مطالعات و مقررات بانكي        

 حميد تهرانفر                بهرام فيض زرين قلم     

             16-1615         3816 
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ز و سپرده سرمايهالحسنه پسنحوه نگهداري حسابهاي قرض 578/مب: شماره ندا اه ا گذاري كوت

 مدت غيرفعال

 16/5/1381: تاريخ

 بسمه تعالي

 

 جهت اطالع مديران عامل کليه بانکهاي تجاري و تخصصي

 ارسال گرديد

 

احتراماً؛ در پاسخ به سيوال برخي بانکها درخصوص نحوه نگهداري حسابهاي  

ريال  10.000ده کمتر از مان)گذاري کوتاه مدت غيرفعال انداز و سپرده سرمايهالحسنه پسقرض

ها پس از تهيه صورتجلسه و گردد اي  قبيل سپردهيتوصيه م( سال فاقد عمليات بوده باشند 5و 

 ص./آوري شده و در اداره مرکزي گردآوري شودساير امور کنترلي از سط  شعب جمع

 

 مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري     

 اداره مطالعات و مقررات بانكي       

 حميد تهرانفر                بهرام فيض زرين قلم     

             16-1615         3816 
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تي  627/مب: شماره فزايش در مانده تسهيالت اعطايي به بخش غيردول ا ز  ا  سهم نسبي 

 27/5/1381: تاريخ

 بسمه تعالي

 .جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي تجاري دولتي ارسال گرديد

 

شور و بند يک مصوبه نهصد و هفتاد و کل ک 1381قانون بودجه سال  3تبصره ( ب)بموجب بند  

هن مورخ  26456ت /2581شوراي پول و اعتبار و مصوبه شماره  25/1/1381پنجمي  جلسه مورخ 

تي هيات وزيران، سهم نسبي از افزاي  در مانده تسهيالت اعطايي آن بانک به بخ  غيردول 24/2/1381

 :شودبشرح زير تعيي  مي 1381در سال 

ا خارج درصد از افزاي  در مانده تسهيالت اعطايي به بخ  غيردولتي ر 25هدبود معادل آن بانک مجاز خوا

 .ها، اعطا نمايدهاي مربوط به سهم بخ از نسبت

 بند يک)سهم بخشهاي مختلف از کل افزاي  در مانده تسهيالت بخ  غيردولتي پس از کسر منابع آزاد 

ري، بشرح جدول ذيل حسنه براي رفع احتياجات ضروالهاي قرضو تسهيالت از محل سپرده( الذکرفوق

 :خواهد بود

 

 درصد    بخ  اقتصادي

 ننننن    نننننننننننن  

 15     کشاورزي  

 48    صنعت و معدن  

 5     مسک   

 14     ساختمان  

 11     صادرات  

 7  بازرگاني داخلي، خدمات و متفرقه  

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  

 100                جمننننع  

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  
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 .مقتضي است مقرر فرمايند مراتب جهت اجرا به کليه واحدهاي ذيربط آن بانک ابالغ گردد 

در ضم ، بررسي عملکرد بانکها در سالهاي گذشته نشان داده است که در موارد متعدد  

  امر تسهيالت اعطايي بانکها منطبق بر مصوبات مربوط به توزيع سهم نسبي بخشها نبوده و ايعملنکنرد 

شنامه دقيق اي  بخ لذا به منظور اجراي. ها استحاکي از ناکار آمدي نظام کنترلهاي داخلي در برخي از بانک

 :نمايدموکداً نظر مديريت محترم آن بانک را به نکات ذيل جلب مي

 است مديريت محترم آن بانک با تجديد نظر در روشهاي موجود و تنظيم يک دستورالعملضروري  –الف 

ي  ا. بنمايد بيني و ارکان اعتباري را ملزم به رعايت آنجامع، ساز و کار و ابزار اجرائي و کنترلي الزم را پي 

ار شوراي پول و اعتب که ضم  حصول اطمينان از اجراي دقيق مصوبات اي تنظيم شوددستورالعمل بايد بگونه

ک و و هيات وزيران، اطالعات مديريتي دقيق و قابل اتکايي را براي نظارت هيات مديره محترم آن بان

 .ناظري  اي  بانک فراهم آورد

خواهشمند است دستور فرمايند دستورالعمل فوق هرچه سريعتر تنظيم و ضم  ابالغ به مبادي  

 .ت ارسال نمايندذيربط يک نسخه از آن را به اي  مديري

از  ريافتيبخ  نظارت اي  بانک نيز عملکرد بانکها در اي  زمينه را براساس آمار و اطالعات ماهانه د –ب 

راي بانکها تحت نظارت مستمر قرارداده و ضم  اعمال تمهيدات الزم گزارشهاي مربوطه را به اطالع شو

 .پول و اعتبار خواهند رساند

هاي د جدول مشروح و دقيق مانده تسهيالت اعطايي به بخ خواهشمنداست دستور فرماين 

داره اعد، به برا در پايان هر ماه تهيه و حداکثر تا پايان روز پانزدهم ماه ( بخ  غيردولتي)مختلف اقتصادي 

 م./اطالعات بانکي و يک نسخه را جهت اي  مديريت ارسال نمايند

 

 اعتباريمديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات          

 اداره مطالعات و مقررات بانكي          

 حميد تهرانفر        بهرام فيض زرين قلم    

          16-1615    3816 
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اه مـدتهاي سـرمـايهنحوه محاسبه سود سپرده 674شماره: مب/  گـذاري كـوت

 5/6/1381تاريخ: 

 بسمه تعالي

ال تخصصي، غيردولتي و موسسات اعتباري غيربانکي ارسجهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي تجاري، 

 گرديد

 

هاي درخصوص سود سپرده 25/2/1378مورخ  1199 /پيرو بخشنامه شماره نب 

از نهصند و هشتاد و يکمي  صورتجلسه  1وجب بنند مگنذاري کنوتاه مندت، بدينوسيلنه به سنرمنايه

 :رساندير را به استحضار ميشوراي محترم پول و اعتبار موارد ز 15/4/1381مورخ 

گذاري کوتاه مدت برمبناي کمتري  مانده در هر روز )با رعايت شرط حداقل هاي سرمايهسود سپرده –الف "

آن نسدادمانده براي دريافت سود( محاسبه و در پايان ماه پرداخت گردد. چنانچه دارنده حسابي نسبت به ا

 محاسبه و پرداخت خواهد بود.ساب، سودقابلنمايد، دراي  صورت درتاريخ انسدادحاقدام

گذاري بلندمدت، چنانچه دارنده حسابي قبل از انقضاي قرارداد، نسبت به هاي سرمايهدر مورد سپرده –ب 

 گردد.گذاري محاسبه و پرداخت انسداد آن اقدام نمايد، سود متعلقه بر مبناي تعداد کل روزهاي سپرده

قل مدت الزم براي اينکه دستورالعمل اجرايي قبول سپرده در مورد حدا 8تعيي  شده در ماده شرط –ج 

 شود.روز در نظر گرفته  30گذاري کوتاه مدت مشمول دريافت سود گردد براي بار اول سپرده سرمايه

 ."مقررات فوق را به اجرا بگذارند 1381بانکها موظف باشند از ابتداي مهر ماه سال  –د 

است مقرر فرمايند مصوبه فوق به طريق مقتضي به کليه شعب و براي  اساس خواهشمند  

ل کواحدهاي تابعه آن بانک جهت اجرا، ابالغ گردد و يک نسخه از بخشنامه تهيه شده به اي  مديريت 

 ارسال گردد./ص

 مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري     

 اداره مطالعات و مقررات بانكي        

 حميد تهرانفر                ض زرين قلم بهرام في    

             16-1615         3816 
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انكها در بخشهاي مختلف  678/مب: شماره كاهش متوسط يك درصد نرخ سود تسهيالت اعطايي ب

 اقتصادي

 5/6/1381: تاريخ

 بسمه تعالي

 

 .ل گرديدجهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي تجاري و تخصصي دولتي ارسا

 

شوراي پول و  29/2/1381بدينوسيله تصميمات متخذه در نهصد و هفتاد و هفتمي  جلسه مورخ  

اعتبار درخصوص کاه  متوسط يک درصد نرخ سود تسهيالت اعطايي بانکها در بخشهاي مختلف 

ت وري مورد موافقدفتر رياست محترم جمه 28/5/1381م مورخ /81-4312اقتصادي، که طي نامه شماره 

 .گرددرياست محترم جمهوري قرار گرفته است، ابالغ مي

با اعمال کاه  يک درصد مذکور، نرخ سود تسهيالت اعطايي در بخشهاي مختلف اقتصادي،  

 :يابدبشرح زير تغيير مي 18/2/1380مورخ  127/موضوع بخشنامه شماره مب

 

 درصد در سال    بخ  اقتصادي

 ننننننننننن    نننننننننننن  

 14تا  13         کشاورزي  

 17تا  15        صنعت و معدن  

 16           مسک  در قالب الگوي مسک   

 18           مسک  خارج از الگوي مسک   

 :انداز مسک  بانک مسک صندوق پس  

 14          در قالب الگوي مسک  -  

 15          خارج از الگوي مسک  -  

 17            صادرات  

 22حداقل    بازرگاني، خدمات و متفرقه  
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االجرا بوده و نرخ سود تسهيالت اعطايي که قرارداد آن الزم 15/6/1381نرخهاي فوق از تاريخ  

 .قبل از تاريخ فوق منعقد شده است تا سررسيد، تابع نرخهاي زمان قرارداد است

گردند براساس نرخهاي تمديد مي همچني  نرخ سود تسهيالت قراردادهايي که بعد از تاريخ فوق 

دار نزد بانکها هيچگونه تغييري نيافته هاي مدتالحساب سپردهنمايد نرخ سود علييادآوري مي. جديد است

 .باشدو همانند گذشته مي

 م./خواهشمنداست مقرر فرمايند مراتب به کليه واحدهاي مربوطه جهت اجرا ابالغ گردد 

 

 

 بر بانكها و موسسات اعتباريمديريت كل نظارت          

 اداره مطالعات و مقررات بانكي          

 حميد تهرانفر        بهرام فيض زرين قلم    

          16-1615    3816 
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ايجاد و توسعه  837/مب: شماره اعمال نرخ سود تسهيالت بخش صنعت به تسهيالت اعطايي جهت 

يرانگردي و جهانگردي ا  تاسيسات 

 27/6/1381: تاريخ

 بسمه تعالي

 

 .جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي تجاري و تخصصي ارسال گرديد

 

 31/6/1380مورخ  681و مب/ 21/6/1380مورخ  640مب/ هاي شمارهپيرو بخشنامه 

ت اعطايي جهت ايجاد و توسعه اعمال نرخ سود تسهيالت بخ  صنعت به تسهيال”درخصوص 

و در پاسخ به سيواالت مکرر بانکها در مورد تاريخ اجراي “ تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي

قانون توسعه  8و  5رساند مالك اجراي مواد الذکر، بدينوسيله به استحضار ميهاي فوقبخشنامه

نمايد باشد. ضمناً تاکيد مير ميتاريخ مصوبات شوراي پول و اعتبا صنعت ايرانگردي و جهانگردي،

 قراردادهاي منعقده در هر زمان تابع نرخهاي زمان انعقاد قرارداد است.

خواهشمنداست مقرر فرمايند مراتب به طريق مقتضي به کليه شعب و واحدهاي تابعه آن  

 بانک جهت اجرا، ابالغ گردد./م

 

 مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري        

 اداره مطالعات و مقررات بانكي         

 حميد تهرانفر        بهرام فيض زرين قلم   

         16-1615    3816 

../بخشنامه%20هاي%20سال%201380/2-640.doc
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اوراق تجاري )خريد دين( و آئين 7مجدد ماده 886/مب: شماره تنزيل اسناد و  امه موقت  ن

ا تجديدنظر در سقف فردي تسهيالت اعطاييمقررات يي آن ب  اجرا

 9/7/1381: تاريخ

 بسمه تعالي

 

 

ري تخصصي و موسسات اعتبا(, دولتي و غيردولتي)جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي تجاري 

 .غيربانکي ارسال گرديد

 

 26/5/1381شوراي محترم پول و اعتبار در نهصد و هشتاد و چهارمي  جلسه مورخ  

راق تجاري )خريد دي ( و و اونامه موقت تنزيل اسناد آئي  7خنود درجهت اصالح مجدد ماده

اجرايي آن با تجديدنظر در سقف فردي تسهيالت اعطايي بشرح زير موافقت بعمل آورده مقررات

 است.

 

سقف فردي تسهيالت خريد دي  براي اشخاص حقيقي به ميزان يک درصد سقف فردي 

 تسهيالت براي موارد مشابه توسط آن بانک تعيي  گردد.

درصد سقف فردي تسهيالت  20دي  براي اشخاص حقوقي به ميزان  سقف فردي تسهيالت خريد

 براي موارد مشابه توسط آن بانک تعيي  گردد.

 

درخصوص  28/3/1380مورخ  256هاي شماره مب/بر اي  اساس و باتوجه به مفاد بخشنامه

مربوط  27/12/1380مورخ  1344سقف فردي تسهيالت اعطايي مربوط به بانکهاي دولتي و مب/

 مربوط به موسسات اعتباري غيربانکي, در 18/5/1379مورخ  879بانکهاي غيردولتي و نص/ به

 شرايط فعلي حداکثر ميزان تعهدات هر شخص حقيقي يا حقوقي ناشي از تنزيل اسناد و اوارق

 تجاري به تفکيک در هر بانک يا موسسه اعتباري بشرح زير خواهدبود.
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 ارقام به ميليون ريال

 قيقياشخاص ح
اشخاص حقوقي که در سازمان 

 اندبورس پذيرفته شده

اشخاص حقوقي که در سازمان 

 اندبورس پذيرفته نشده
 

 بانک ملي ايران -1 18000 27000 90

 بانک صادرات ايران -2 14000 21000 70

 بانک تجارت -3 11000 16500 55

 بانک ملت -4 10000 15000 50

 بانک سپه -5 9000 13500 45

 کارگرانبانک رفاه -6 5000 7500 25

 بانک مسکن -7 5000 7500 25

 بانک کشاورزي -8 4000 6000 20

 بانک توسعه صادرات ايران -9 6000 9000 30

 بانک صنعت و معدن -10 15400 23100 77

 دو درصد پايه سرمايه  سه درصد پايه سرمايه  هزارم پايه سرمايه دهيک
ي و موسسات کهاي غيردولتبان -11

 اعتباري غيربانکي

 

بقوت  17/10/1364مورخ  4210/48/بديهي است ساير موارد بخشنامه شماره نب 

باشد و مقررات مربوط به سقف فردي تسهيالت اعطايي در هر مورد بايد رعايت خود باقي مي

 گردد. همچني  همانطور که استحضار دارند اي  نوع تسهيالت در بخ  بازرگاني و خدمات

 گردد و مشمول نرخ همي  بخ  خواهدبود.بندي ميطبقه

کليه شعب وواحدهاي تابعه جهت اجراء ابالغ خواهشمنداست مقررفرمايند مراتب به 

 گردد./م

 

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري         

 اداره مطالعات و مقررات بانکي          

 تهرانفرحميد      بهرام فيض زرين قلم    

          16-1615           3816 
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انكها در بخش ساختمان معادل نرخ سود تسهيالت  999شماره: مب/  نرخ سود تسهيالت اعطايي ب

لگوي مسكن"اعطايي در بخش  ا ز  ا  "مسكن خارج 

 28/7/1381تاريخ: 

 بسمه تعالي

 

 جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي تجاري و تخصصي ارسال گرديد

 

 5/6/1381مورخ  678مب/  و 27/3/1380مورخ  243مب/ هاي شماره پيرو بخشنامه 

رساند نرخ سود تسهيالت اعطايي بانکها در بخ  ساختمان معادل نرخ سود تسهيالت باطالع مي

 باشد.درصد در سال( مي 18)در حال حاضر  "الگوي مسک مسک  خارج از "اعطايي در بخ  

خواهشمند است مقرر فرمايند مراتب در اسرع وقت جهت اجراء به کليه واحدهاي ذيربط  

 هاي آن بانک ابالغ شود./صو شعبه

 

 مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري     

 اداره مطالعات و مقررات بانكي        

 حميد تهرانفر                يض زرين قلم بهرام ف    

             16-1615         3816  

../بخشنامه%20هاي%20سال%201380/2-243.doc
2-678.doc
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آئين تغييرات 1040 /مب: شماره انكي بدونقسمت هشتم  انون عمليات ب امه فصل سوم ق ا ن رب

آئين اقساطي و قسمت دهم  امه فوقدرخصوص فروش  اره اجاره به شرط تمليكن لذكر درب  ا

 6/8/1381: تاريخ

 عاليبسمه ت

 

و غيردولتي و موسسات اعتباري  جهت اطالع مديران عامل محترم بانکهاي تجاري و تخصصي دولتي

 غيربانکي ارسال گرديد

ربا نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدونبدينوسيله تغييرات بعمل آمده در قسمت هشتم آئي 

جاره به شرط تمليک، موضوع الذکر درباره انامه فوقدرخصوص فروش اقساطي و قسمت دهم آئي 

هينات محترم وزيران که در جلسه مورخ  28/12/1362منورخ  88620تصنوينب ننامنه شمناره 

به وزارت امور اقتصادي  20/7/1381هن مورخ  27001ت /31787تصويب و طي نامه شماره  30/5/1381

ر ي  تغييرات بعمل آمده دو دارائي و بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ارسال گرديده است و همچن

هاي اجرائي مربوط که به تصويب شوراي محترم پول و اعتبار رسيده است به شرح ذيل ابالغ دستورالعمل

 :گرددمي

فروش اقساطي وسايل "شرح زير اصالح و عنوان بخ  مربوط از  نامه ياد شده بهآئي ( 51)ماده 

آالت، وسايل حمل و نقل، کاالهاي سايل توليد، ماشي فروش اقساطي و"به  "آالت و تاسيساتتوليد، ماشي 

 :يابدتغيير مي "مصرفي بادوام ساخت داخل و تاسيسات

اخل کشور داموال موضوع اي  فصل، وسايل حمل و نقل، کاالهاي مصرفي بادوام ساخت  -51ماده 

اسيساتي است که آالت و تنمايد، ماشي طبق فهرستي که بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران تعيي  مي

 .ک سال استکند، بي  از يطول عمر مفيد آنها طبق جدولي که بانک ياد شده تهيه مي

تواند به صورت تسهيالت اعطايي جهت خريد کاالهاي مصرفي بادوام ساخت داخل مي –تبصره 

ي  اکنندگان کنندگان پرداخت شود و يا از طريق انتقال مانده تسهيالت استفاده شده توليدمستقيم به مصرف

ار دستورالعمل اجرايي اي  تبصره به تصويب شوراي پول و اعتب. نوع کاالها به خريداران صورت گيرد

 .رسدمي

 :شودحاق مينامه ياد شده الآئي ( 54)مت  زير به عنوان تبصره به ماده 

راي مدت وصول اقساط بازپرداخت تسهيالت اعطايي براي خريد تاکسي تا پنج سال و ب –تبصره 

 .تواند افزاي  يابدبوس، کاميون و بارک  تا هفت سال به تشخيص بانک ميخريد اتوبوس، ميني

 :شوديمنامه ياد شده به شرح زير اصالح آئي ( 58)ماده 

توانند به منظور ايجاد تسهيالت الزم براي گسترش امور خدماتي، کشاورزي، بانکها مي -58ماده 

به   ، بازرگاني و کسب و کار و مصرف کاالهاي بادوام ساخت داخل کشورصنعتي و معدن، ساختمان و مسک

 .عنوان موجر مبادرت به معامالت اجاره به شرط تمليک نمايد
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تواند به صورت تسهيالت اعطايي جهت خريد کاالهاي مصرفي بادوام ساخت داخل مي –تبصره 

اي   ده تسهيالت استفاده شده توليدکنندگانق انتقال مانکنندگان پرداخت شود و يا از طريمستقيم به مصرف

ار دستورالعمل اجرايي اي  تبصره به تصويب شوراي پول و اعتب. نوع کاالها به خريداران صورت گيرد

 .رسدمي

شود و عنوان تبصره ماده ياد نامه ياد شده الحاق ميآئي ( 61)به ماده ( 2)مت  زير به عنوان تبصره 

 :گرددياصالح م( 1)شده به تبصره 

سال و براي خريد اتوبوس، مدت اجاره به شرط تمليک براي خريد تاکسي تا پنج -2تبصره 

 .تواند افزاي  يابدک  تا هفت سال به تشخيص بانک ميبوس، کاميون و بارميني

تغييرات و اصالحات انجام شده در دستورالعمل اجرائي فروش اقساطي وسايل توليد،  

آالت و سايل، ماشي و، جدول عمر مفيد (شوراي پول و اعتبار 19/1/1363مصوب )آالت و تاسيسات ماشي 

مصوب مورخ )تاسيسات از دستورالعمل مذکور و همچني  دستورالعمل اجرائي اجاره به شرط تمليک 

به  شوراي محترم پول و اعتبار 29/4/1381که در نهصد و هشتاد و دومي  جلسه مورخ ( شورا 19/1/1363

 :باشده است نيز به شرح ذيل ميتصويب رسيد

 

 رديف موضوع مقررات قبلي مت  مصوب شوراي پول و اعتبار

دستورالعمل اجرائي فروش اقساطي وسايل توليد، :عنوان دستورالعمل

آالت، وسايل حمل و نقل، کاالهاي مصرفي بادوام ساخت داخل ماشي 

 کشور و تاسيسات

مل وسايل توليد، موال موضوع اي  دستورالعمل شاا -2ماده 

آالت وسايل حمل و نقل، کاالهاي مصرفي بادوام ساخت داخل ماشي 

 باشد که عمر مفيد آنها بي  از يکسال باشد.کشور و تاسيساتي مي

آالت، تاسيسات و وسايل حمل و طول عمر مفيد وسايل توليد، ماشي 

نقل طبق جدول پيوست تعيي  گرديده است. زمان بازپرداخت کاالهاي 

صرفي با دوام نيز به تشخيص بانک اعطاءکننده تسهيالت حداکثر تا م

 سه سال و در مورد اتومبيل حداکثر تا پنج سال خواهد بود.

 تبصره: بدون تغيير.

عنوان دستورالعمل: دستورالعمل اجرائي فروش 

 آالت و تاسيساتاقساطي وسايل توليد، ماشي 

موال موضوع اي  دستورالعمل شامل ا -2ماده 

باشد آالت و تاسيساتي ميسايل توليد، ماشي و

که عمر مفيد آنها بي  از يکسال باشد. طول 

عمر مفيد اي  قبيل اموال طبق جدول پيوست 

 تعيي  گرديده است.

 تبصره: مت  قبلي

دستورالعمل اجرائي 

فروش اقساطي وسايل 

آالت و توليد، ماشي 

تاسيسات )مصوب مورخ 

شوراي پول و  19/1/63

 (اعتبار

1 

 بدون تغيير
"      " 
"      " 
في بادوام ساخت داخل کشور به تشخيص بانک کاالهاي مصر -3

 اعطاء کننده تسهيالت حداکثر تا سه سال

 موال و اثاثيه متفرقها -31فصل 

ها و ثيه هتلها، متلها، مسافرخانهاموال و اثا -1

 رستورانها

 موال و اثاثيه موسسات تعليم و تربيتا -2

مر مفيد وسايل، جدول ع

آالت و تاسيسات از ماشي 

 دستورالعمل فوق

2 

توانند بمنظور ايجاد تسيهالت الزم جهت گسترش بانکها مي -2ماده 

امور خدماتي، کشاورزي، صنعتي و معدني، ساختمان و مسک ، 

بازرگاني و کسب و کار و مصرف کاالهاي بادوام ساخت داخل کشور 

 ت اجاره بشرط تمليک بنمايند.بعنوان موجر مبادرت به معامال

توانند بمنظور ايجاد تسهيالت بانکها مي -2ماده 

الزم جهت گسترش امور خدماتي، کشاورزي، 

صنعتي و معدني و مسک  بعنوان موجر مبادرت 

 به معامالت اجاره بشرط تمليک بنمايند.

دستورالعمل اجرائي اجاره 

بشرط تمليک )مصوب 

شوراي  19/1/63مورخ 

 عتبار(پول و ا

3 
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آالت و تاسيسات مندرج در الذکر و جدول عمر مفيد وسايل، ماشي با توجه به تغييرات فوق

 19/1/1363آالت و تاسيسات مصوب مورخ دستننورالعمنل اجرائي فروش اقساطي وسايل توليد، ماشي 

ت داخل، کاالهاي بادوام ساخور ايجاد تقاضاي موثر براي خريد توانند به منظشوراي پول و اعتبار، بانکها مي

ه به کاالهاي مذکور را خريداري و به صورت اقساطي به متقاضي به فروش برسانند و يا به متقاضي اجار

 ص./شرط تمليک نمايند

 مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري     

 اداره مطالعات و مقررات بانكي        

 حميد تهرانفر                بهرام فيض زرين قلم     

             16-1615         3816  
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رگذاري مدتهاي سرمايهمحاسبه سود سپرده 1065 /مب: شماره ر به صورت روزشما  دا

  8/8/1381: تاريخ

 بسمه تعالي

 

 جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي تجاري، تخصصي، دولتي

 گرديد و غيردولتي و موسسات اعتباري غيربانکي ارسال

 

هاي محاسبه سود سپرده"درخصوص  1381/6/5مورخ  674 /مبپيرو بخشنامه شماره  

و در پاسخ به درخواست مکرر بانکها بدينوسيله به استحضار  "دار به صورت روزشمارگذاري مدتسرمايه

شود که حداکثر تا پايان آذرماه سال ميهاي بعمل آمده به بانکها مهلت داده رساند که براساس موافقتمي

 .الذکر را فراهم آورندافزارهاي الزم جهت اجراي بخشنامه فوقمقدمات و نرم 1381

در هر صورت، محاسبه سود به صورت روز شمار براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار از اول  

 ص./م خواهدشدگذاران انجااخت به سپردهباشد که بر همي  اساس پردمي 1381مهرماه 

 

 مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري     

 اداره مطالعات و مقررات بانكي        

 حميد تهرانفر                بهرام فيض زرين قلم     

             16-1615         3816  

2-674.doc
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رزدرخصوص نحوه اجراي يكسان 1130 /مب: شماره ا  سازي نرخ 

 21/8/1381: تاريخ

 بسمه تعالي

 

 جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي دولتي و غيردولتي

 و موسسات اعتباري غيربانکي ارسال گرديد

 

 18/8/1381نهصد و هشتاد و هفتمي  صورتجلسه مورخ  7با احترام؛ بدينوسيله بند  

 گردد:شوراي پول و اعتبار بشرح زير اعالم مي

کل کشور  1380قانون بودجه سال  29ث تبصره  شورا مقرر داشت در اجراي مفاد بند" 

در  1380سازي نرخ ارز، با توجه به اقدامات انجام شده طي سال درخصوص نحوه اجراي يکسان

با  1381بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران، کليه حسابهاي ارزي دفاتر بانکها در ابتداي سال 

مي ايران در اولي  روز کاري سال نرخ مرجع اعالم شده از سوي بانک مرکزي جمهوري اسال

 "بانکها ثبت و منعکس گردد. 1381تسعير و در حسابهاي سال  1381

خواهشمند است دستور فرمايند در اجراي مصوبه مذکور اقدامات الزم را معمول  

 دارند./ص

 

 مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري     

 اداره مطالعات و مقررات بانكي        

 حميد تهرانفر                بهرام فيض زرين قلم     

             16-1615         3816  
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د به تفكيك هاي جمعتاكيدبر ارسال آمار سپرده 1167 /مب: شماره زا آ آوري شده در مناطق 

نوع عقود و نرخ سود دريافتيسررسيد سپرده پرداخت شده و آمار مصارف براساس   ها و نرخ سود 

 25/8/1381: ريختا

 بسمه تعالي

 

 جهت اطالع مديران عامل بانكهاي كشور ارسال گرديد

 

کميته سياستگزاري و نظارت بر بانکهاي "بدينوسيله تصميمات بيست و هشتمي  جلسه  

 رساند:را به شرح زير به استحضار مي 7/5/1381مورخ  "صنعتي –مناطق آزاد تجاري 

و  مورد تاکيد مجدد قرار گرفت 24/3/1379مورخ  1602نت/ لزوم اجراي مفاد بخشنامه شماره "

آوري عهاي جممقرر گرديد که ضم  ابالغ اي  امر به کليه بانکها، به آنها تکليف شود که آمار سپرده

ها و نرخ سود پرداخت شده و همچني  آمار شده در مناطق آزاد را به تفکيک سررسيد سپرده

به  اگانهد دريافتي را در پايان هرماه و براي هر شعبه بطور جدمصارف براساس نوع عقود و نرخ سو

 بانک مرکزي ارسال نمايند.

 (Agent) "نماينده"يا  "کارگزار"بانکهاي مستقر در خارج از مناطق آزاد مجاز نيستند که بعنوان 

يند نماآوري منابع اقدام شعب خود در مناطق آزاد عمل نموده و به نمايندگي از آنان نسبت به جمع

ناطق مآوري شده در مناطق را خارج از و بانکهاي مستقر در مناطق آزاد نيز مجاز نيستند منابع جمع

 ."آزاد )در ساير نقاط کشور( به مصرف رسانند

م خواهشمند است دستور فرمائيد مراتب را جهت اقدامات مقتضي به کليه واحدهاي ذيربط اعال

 نمايند./ص

 انكها و موسسات اعتباري مديريت كل نظارت بر ب    

 اداره مطالعات و مقررات بانكي        

 حميد تهرانفر                بهرام فيض زرين قلم     

             16-1615         3816  
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 نرخ سود تسهيالت جعاله مسكن 1211/مب: شماره

 29/8/1381: تاريخ

 بسمه تعالي

 

 .تجاري و تخصصي ارسال گرديدجهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي 

 

درخصوص نرخ سود تسهيالت جعاله مسک   31/4/1380مورخ  435مب/ پيرو بخشنامه شماره 

يي در مربوط به نرخ سود تسهيالت اعطا 5/6/1381مورخ  678مب/ و با اشاره به بخشنامه شماره

رساند که نرخ سود تسهيالت جعاله تعمير مسک  بخشهاي مختلف اقتصادي، بدينوسيله به استحضار مي

 باشد.درصد( مي 22معادل حداقل نرخ سود بخ  بازرگاني و خدمات )درحال حاضر برابر 

خواهشمنداست مقرر فرمايند مراتب به کليه شعب و واحدهاي تابعه آن بانک جهت اجرا ابالغ  

 دد./مگر

 

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري         

 اداره مطالعات و مقررات بانکي          

 حميد تهرانفر         بهرام فيض زرين قلم    

          16-1615   3816 

../بخشنامه%20هاي%20سال%201380/2-435.doc
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عتباري به بخش صادراتآئينتجديد نظر در  1221/مب: شماره ا امه اعطاي تسهيالت   ن

 3/9/1381: تاريخ

 بسمه تعالي

 

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي تجاري و تخصصي و مديرکل محترم سياستها و مقررات ارزي 

 .ارسال گرديد

 

شوراي محترم پول و اعتبار  8/2/1381رساند، باتوجه به مصوبه مورخ احتراماً، به استحضار مي 

هيات محترم وزيران )پيوست  5/4/1381مورخ  26269ت /9135نامه شماره ( و تصويب1)پيوست شماره 

( درخصوص تسهيالت اعتباري در بخ  صادرات، مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات 2شماره 

 4/9/1374مصوب جلسه مورخ “ نامه اعطاي تسهيالت اعتباري به بخ  صادراتآئي ”اعتباري در نظر دارد 

ايند سي قرار دهد. لذا خواهشمنداست دستور فرمشوراي پول و اعتبار را مورد ارزيابي و تجديدنظر اسا

نامه اعطاي تسهيالت اعتباري به بخ  آئي ”نويس پيشنهادي نسبت به بررسي و اظهارنظر نسبت به پي 

ه را نيز ( که به همي  منظور تدوي  گرديده، اقدام الزم بعمل آيد و نتايج حاصل3)پيوست شماره “ صادرات

 به اداره مطالعات و مقررات بانکي ارسال نمايند./م 20/9/1381حداکثر تا تاريخ 

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري         

 اداره مطالعات و مقررات بانکي          

 حميد تهرانفر         بهرام فيض زرين قلم    

          16-1615               3816 
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بند  1251/مب :شماره  569مب/  بخشنامه 1اجراي 

 5/9/1381: تاريخ

 بسمه تعالي

 

 .جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي تجاري و تخصصي ارسال گرديد

 

ها در زمينه ، باتوجه به سواالت مکرر بانک15/5/1381مورخ  569مب/ پيرو بخشنامه شماره 

 رساند:مي بخشنامه فوق توضيحات زير را به استحضار 1اجراي بند 

قانون بودجه  3نامه اجرايي تبصره منضم به آئي  2ها و موسساتي که نام آنها در جدول شماره شرکت

کننده از تسهيالت بانکي( درج شده است براي دريافت هرگونه هاي دولتي استفاده)فهرست شرکت

ها و دستگاههاي دولتي که شرکت ز از بانک مرکزي دارند. در مورد سايرها نياز به اخذ مجوتسهيالت از بانک

تواند راساً نسبت به اعطاء يا عدم نامه مذکور درج نشده است آن بانک ميآئي  2نام آنها در جدول شماره 

 اعطاي تسهيالت با رعايت سقفهاي فردي تسهيالت اعطايي اقدام نمايد./م

 

 

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري         

 اداره مطالعات و مقررات بانکي          

 حميد تهرانفر         بهرام فيض زرين قلم    

          16-1615               3816 

2-569.doc
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رزاجراي طرح يكسان 1313/مب: شماره ا نرخ   سازي 

 18/9/1381: تاريخ

 بسمه تعالي

 

 .ارسال گرديد( دولتي)جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي تجاري و تخصصي 

 

دبيرخانه شورايعالي بانکها،  10/5/1374مورخ  445/22هاي شماره ش/پيرو بخشنامنه 

، اداره 31/1/1376مورخ  542و نب/ 1/8/1374مورخ  1117/35، نب/21/5/1374مورخ  2779نب/

دريافت از مشتريان بابت درصد مبلغ ريالي پي  60نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري درخصوص توديع 

بدينوسيله موارد زير به استحضار  عتبارات اسنادي به بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران،گشاي  ا

 رسد:مي

درصد ياد شده نزد اي  بانک از ابتداي  60سازي نرخ ارز، توديع باتوجه به اجراي طرح يکسان 

ي  گشا ت اسناديسالجاري ضرورت ندارد و کليه مبالغ ريالي توديع شده از اي  بابت که مربوط به اعتبارا

ي باشد از حساب ذيربط نزد بانک مرکزي قابل برداشت است. لک  مبالغ رياليافته از ابتداي سالجاري مي

اخت که بابت اعتبارات اسنادي گشاي  يافته در سال قبل )سالهاي قبل( توديع شده است تا سررسيد پرد

 اسناد اعتبار نزد بانک مرکزي باقي خواهد ماند.

 ست مقرر فرمايند مراتب جهت اجرا به واحدهاي ذيربط آن بانک ابالغ گردد./مخواهشمند ا 

 

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري         

 اداره مطالعات و مقررات بانکي          

 حميد تهرانفر         بهرام فيض زرين قلم    

          16-1615               3816 
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انس و مدت 1314/مب: شماره عتبارات اسنادي فاين ا  در سقف فردي تسهيالت اعطايي دارمحاسبه 

 18/9/1381: تاريخ

 بسمه تعالي

 

 .و غيردولتي ارسال گرديد( دولتي)جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي تجاري و تخصصي 

 

رساند حسب تصميمات متخذه به اطالع مي 28/3/1380مورخ  625مب/ پيرو بخشنامه شماره 

دار که وجه آن توسط بانک پرداخت و در اي  بانک مقرر شده است اعتبارات اسنادي فاينانس و مدت

شود در سقف فردي تسهيالت اعطايي منظور شود. بدينترتيب، مشتري به همان ميزان به بانک بدهکار مي

سقف فردي تسهيالت اعطايي  موظف است قبل از افتتاح اي  نوع اعتبارات، کننده اعتباربانک گشاي 

 مشتري را مورد توجه قرار داده و درصورت لزوم از بانک مرکزي تقاضاي اخذ مجوز را بنمايد./م

 

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري         

 اداره مطالعات و مقررات بانکي          

 حميد تهرانفر         يض زرين قلمبهرام ف    

          16-1615               3816 

../بخشنامه%20هاي%20سال%201380/2-256.doc
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و  ديدگان حوادث غيرمترقبهآسيب و هاي سود تسهيالت بخش مسكننرخ 1377/مب: شماره

تفاعي ن  مدارس غيرا

 28/9/1381: تاريخ

 بسمه تعالي

 

 .ارسال گرديد( تجاري، تخصصي)جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي 

باتوجه به ابهامات پي  آمده براي تعدادي از  5/6/1381مورخ  678مب/پيرو بخشنامه شماره  

رساند با بانکها درخصوص نرخ سود تسهيالت اعطائي در بخ  مسک  در موارد خاص، به استحضار مي

کها توسط شوراي محترم پول و اعتبار )بخشنامه استناد به کاه  يک درصد نرخ سود تسهيالت اعطائي بان

هاي سود تسهيالت بخ  مسک  در موارد خاص به شرح ذيل مورد تائيد اي  بانک الذکر( اعمال نرخفوق

 باشد:مي

( و با رعايت الگوي 3ديدگان حوادث غيرمترقبه در قالب تبصره )نرخ سود تسهيالت اعطايي به آسيب

درصد آن  4درصد و در روستاها  5باشد که در شهرها مي %18لگوي مذکور و خارج از ا %16مصرف مسک  

 به عهده متقاضيان و مابقي آن برعهده دولت خواهدبود.

 نرخ سود تسهيالت اعطائي به مدارس غيرانتفاعي:

نرخ سود تسهيالت اعطايي بانکها به مدارس غيرانتفاعي )غيردولتي( از محل مصوبات شوراي  –الف 

آن سهم  %8خواهدبود که  %18ار در قالب بخ  مسک  و ساختمان با يک درصد کاه  پول و اعتب

 باشد.جزء تعهدات دولت مي %10متقاضيان و مابقي به ميزان 

قواني  بودجه سننواتي  3نرخ سود تسهيالت اعطايي به مدارس غيرانتفاعي از محل تبصره  –ب 

و  شوراي محترم پول 2/9/1381هشتمي  جلسه مورخ از نهصد و هشتاد و  4کشنور نيز باتوجنه به بنند 

رخ مو 4281اعتبار همانند نرخ بخ  مسک  و ساختمان تعيي  گرديده است. )موضوع بخشنامه شماره الف/

 اداره اعتبارات اي  بانک با عامليت کليه بانکهاي تجاري(. 9/9/1381

ع داخلي بانکها شامل نرخ سود نرخ سود تسهيالت اعطايي به مدارس غيرانتفاعي از محل مناب –ج 

 باشد.بخ  خدمات مي

 %16در دوره مشارکت مدني  1380نرخ سود تسهيالت اعطائي از محل دستورالعمل اجرايي طرح اسکان 

 %16)نرخ الگوي مسک ( و نرخ سود دوره فروش اقساطي براي واحدهاي مسکوني در قالب الگوي مسک  

 خواهدبود./م %18و براي واحدهاي خارج از الگوي مسک  

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري         

 اداره مطالعات و مقررات بانکي          

 حميد تهرانفر         بهرام فيض زرين قلم    

          16-1615               3816

2-678.doc
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توسط  هاي مسكوني احداث شدهسقف فردي تسهيالت اعطايي به مجتمع 1467/مب: شماره

 اشخاص حقيقي

 10/10/1381:تاريخ

 بسمه تعالي

 

 جهت اطالع مديران عامل بانکهاي تجاري و مسکن ارسال گرديد

 

است مجموع تالش شده 28/3/1380مورخ  256؛ نظر به اينکه با صدور بخشنامه مب/"احتراما

 وسيله اعالممقررات ناظر بر تسهيالت کالن به نحوي در مقررات واحدي متمرکز گردد، لذا بدين

درخصوص سقف فردي تسهيالت اعطايي به  6/6/1378مورخ  3614گردد مفاد بخشنامه نت/مي

است و سقف هاي مسکوني احداث شده توسط اشخاص حقيقي مورد تجديد نظر قرار گرفتهمجتمع

 900سازي براي هر يک از شرکاء حداکثر معادل هاي مجتمعفردي تسهيالت اعطايي درخصوص پروژه

گردد. ها اعالم ميميليارد ريال از مجموع بانک 9ليون ريال و سقف کلي آن براي هر مجتمع معادل مي

شود تسهيالت اعطايي به همسر وفرزندان تحت تکفل شخص حقيقي نيز جزء همچني  يادآوري مي

 شود./صتسهيالت اعطايي به آن شخص محسوب مي

 عتباريمديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات ا        

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر      بهرام فيض زرين قلم    

          16-1615           3816 
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دوام ساخت 1544/مب: شماره ا  مصاديق كاالهاي مصرفي ب

 21/10/1381: تاريخ

 بسمه تعالي

 

و موسسات اعتباري  غيردولتيجهت اطالع مديران عامل محترم بانکهاي تجاري و تخصصي دولتي و

 غيربانکي ارسال گرديد

 

اي  بانک و با توجه به سيواالت مطرح شده  6/8/1381مورخ  1040مب/ پيرو بخشنامه شماره  

براي تعدادي از بانکها درخصوص مصاديق کاالهاي مصرفي بادوام ساخت داخل بدينوسيله به اطالع 

اي مصرفي بادوام ساخت داخل کشور کاالهايي هستند که بطور مداوم مورد استفاده قرار رساند کاالهمي

گيرند و طول عمر مفيد مورد انتظار آنها حداقل يک سال است. شرط اعطاي تسهيالت به اي  کاالها مي

 باشند:ساخت داخل و نو و دست اول بودن آنها است. کاالهاي فوق شامل موارد زير مي

 )اعم از ماشيني و دستباف(انواع فرش 

 يخچال

 فريزر

 گازاجاق

 تلويزيون

 ضبط صوت

 ويدئو

 کامپيوتر

 لباسشوئيماشي 

 ماشي  ظرفشوئي

 اتومبيل سواري

 موتورسيکلت

 مبلمان

 چرخ خياطي

 ساير کاالهاي مشابه به تشخيص بانک عامل اعطاي تسهيالت

3-1040.doc
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ي خريد کاالهاي مشمول اي  شايان ذکر است تعيي  حداکثر مبلغ تسهيالت قابل اعطاء برا 

يل باشد در عي  حال سقف فردي بابت خريد اتومببخشنامه با رعايت ساير مقررات از اختيارات آن بانک مي

 باشد./صسواري صرفاً براي بانکهاي دولتي مبلغ حداکثر پنجاه ميليون ريال مي

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري       

 مطالعات و مقررات بانکي اداره         

 حميد تهرانفر                    بهرام فيض زرين قلم     

             16-1615            3816  
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انكيتاسيس شركت رتبه 1647/مب: شماره انك مركزي و سيستم ب ا مشاركت ب  بندي ب

 2/11/1381: تاريخ

 بسمه تعالي

 

و غيردولتي و موسسه اعتباري ( تجاري و تخصصي)ولتي جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي د

 .توسعه ارسال گرديد

 

درخصوص تاسيس  23/10/1381احتراماً به پيوست تصوير صورتجلسه مورخ  

بندي با مشارکت بانک مرکزي و سيستم بانکي جهت استحضار ايفاد يک شرکت رتبه

 .گرددمي

تور فرمائيد نظر آن بانک را خواهشمنداست طبق توافق به عمل آمده در جلسه دس 

بندي، حداکثر تا تاريخ درخصوص تمايل به مشارکت در تاسيس شرکت رتبه

قيق بديهي است ساير موارد از قبيل ميزان د. به اطالع اي  بانک برسانند 15/11/1381

سرمايه شرکت، سهم هريک از شرکاء، اساسنامه، طرح عملياتي و غيره در جلسات 

 م./خواهدشد مشترك آينده بررسي

 پيوست: دارد.

 

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري        

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر      بهرام فيض زرين قلم    

          16-1615           3816 
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 رهبر.ص 28/10/1381

 

 »بسمه تعالي«

 

 »صورتجلسه«

 

 

بندي با مشارکت سيستم بانکي و بانک مرکزي، ي تاسيس يک شرکت رتبهسنجبه منظور امکان 

العات و مقررات بانکي با در محل اداره مط 23/10/1381مورخ  دوشنبهصب  روز  10اي در ساعت جلسه

 حضور نمايندگان سيستم بانکي به شرح جدول پيوست تشکيل گرديد.

اره مطالعات و مقررات بانکي درخصوص در ابتداي جلسه جناب آقاي تهرانفر مدير محترم اد 

 اهداف جلسات توضيحاتي ارائه نمود. 

منظور تعيي  کار، کارشناس اداره, مطالعات انجام شده بهدر ادامه جلسه سرکار خانم رهبرشمس 

سنجي ايجاد يک امکان"اي به عنوان بندي را تحت مجموعهبهتري  گزينه براي ايجاد يک موسسه رتبه

 ارائه نمود. "ندي در کشوربشرکت رتبه

در پايان از نمايندگان حاضر در جلسه درخواست شد که به منظور ادامه اين بحث و تشکيل  

نظر بانکهاي ذيربط را درخصوص تمايل آن بانکها  15/11/1381بندي حداکثر تا تاريخ يک شرکت رتبه

 به مشارکت در تاسيس اين شرکت به اطالع اين بانک برسانند.

اساسنامه و ... جهت ثبت شرکت از اقدامات آينده اي  جلسات خواهد بود که الزمه آن تهيه  

 مشخص شدن بانکهايي است که تمايل به مشارکت در تاسيس اي  شرکت دارند.
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 رهبر.ص 23/10/1381

 

 

 

 اسامي بانکها نام نماينده امضاء  اسامي بانکها/موسسه اعتباري نام نماينده امضاء

 بانک مرکزي ج.ا.ا    د نوي بانک اقتصا  

 بانک مرکزي ج.ا.ا    بانک پارسيان  

 بانک مرکزي ج.ا.ا    بانک ملي ايران  

 بانک مرکزي ج.ا.ا    کارگرانبانک رفاه  

 بانک صادرات ايران    بانک تجارت  

 بانک سپه    بانک کشاورزي  

 بانک ملت    بانک توسعه صادرات ايران  

 بانک مسک     فري بانک کارآ  

 بانک صنعت و معدن    موسسه اعتباري توسعه  

 بانک سامان      
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 1382سال 
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رزهاي عمده جهت صدور اسناد مربوط به حسابهاي ارزي زيرخط  362 /مب: شماره ا تظامي  ن ا نرخ 

ئيها و بدهيها را  دا

 3/3/1382: تاريخ 

 

 «بسمه تعالي»

 

 ترم بانکهاي تجاري و تخصصي دولتي ارسال گرديدجهت اطالع کليه مديران عامل مح

 

درخصوص نرخ انتظامي ارزهاي عمده  10/1/1381مورخ  8مب/  شماره پيرو بخشنامه 

رساند مفاد جهت صدور اسناد مربوط به حسابهاي ارزي زيرخط دارائيها و بدهيها به استحضار مي

 الذکر کماکان تا اطالع ثانوي بقوت خود باقي است.مه فوقبخشنا

خواهشمند است مقرر فرمايند مراتب سريعاً به واحدهاي ذيربط جهت اجرا ابالغ  

 گردد./ص

 

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري     

 اداره مطالعات و مقررات بانکي        

 حميد تهرانفر                بهرام فيض زرين قلم     

             16-1615         3816  

../بخشنامه%20هاي%20سال%201381/0-8.doc
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ا چهارده ميليون ريال 380 /مب: شماره ت را   افزايش سقف تسهيالت جعاله تعمير مسكن 

 6/3/1382: تاريخ 

 

 «بسمه تعالي»

 

 جهت اطالع مديران عامل کليه بانکهاي دولتي ارسال گرديد

 

 با سالم؛

اداره نظارت بر بانکها به  3/4/1378خ مور 2202پيرو بخشنامه شماره نت/  

، 20/2/1382رساند، شوراي پول و اعتبار در نهصد و نود و ششمي  جلسه مورخ استحضار مي

افزاي  سقف تسهيالت جعاله تعمير مسک  را تا چهارده ميليون ريال مورد تصويب قرار 

 داد./ص

 

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري    

 داره مطالعات و مقررات بانکي ا       

 حميد تهرانفر     بهرام فيض زرين قلم    

          16-1615          3816 
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اقساطي و اجاره بشرط تمليك،  403 /مب: شماره لعمل حسابداري عقود فروش  تغييرات در دستورا

ز تغيير روش نقدي به تعهديقرض ا  الحسنه وخريد دين، ناشي 

 10/3/1382: تاريخ 

 

 «بسمه تعالي»

 

 جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي و غيردولتي ارسال گرديد

 

از نهصد و نود و سومي  صورتجلسه  2رساند، براساس بند احتراماً؛ به اطالع مي 

 مورخ 

شوراي محترم پول و اعتبار، مقرر گرديد درآمدهاي ناشي از عقود فروش  3/12/1381

بر مبناي  1382الحسنه از ابتداي سال به شرط تمليک، خريد دي  و قرضاقساطي، اجاره 

عمل روش تعهدي شناسايي و در حسابهاي بانکها منظور گردد. لذا تغييرات الزم در دستورال

 گردد.ا ايفاد ميالذکر به شرح پيوست جهت اجرعقود فوق

 ارائه شده،هاي خواهشمند است دستور فرمائيد ضم  نظارت بر حس  اجراي روش 

 ./صماينددر صورت وجود هرگونه ابهام و پيشنهاد موارد را در اسرع وقت به اي  اداره اعالم ن

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري     

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر     بهرام فيض زرين قلم     

           16-1615          3816 
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 10/3/1382مورخ  403 /پيوست بخشنامه مب

 تعاليبسمه

 

تغييرات در دستورالعمل حسابداري عقود فروش اقساطي و اجاره بشرط : موضوع

 الحسنه وخريد دين، ناشي از تغيير روش نقدي به تعهديتمليک، قرض

 

 :فروش اقساطي 

مدت زمان سپري شده از مدت با توجه به ) درآمدهاي فروش اقساطي مربوط به هر دوره مالي  

هاي آن بايستي درپايان همان دوره  به درآمد( قرارداد و بدون در نظر گرفت  زمان وصول اقساط مربوطه 

 :شودبمنظور تبيي  موضوع حاالت زير در نظر گرفته مي. دوره منظور گردد

ال سگردد، لذا در پايان مي با فرض اينکه اقساط فروش اقساطي دقيقاً در پايان هر ماه سررسيد: حالت اول

م ر قسط انجابه عبارت ديگر ثبتهاي زير در زمان در يافت ه. کندبانک، براي دوازده قسط سود شناسايي مي

 :گرددمي

 (بميزان  مبلغ قسط دريافتي)    صندوق  -بد 

 (بميزان  مبلغ قسط دريافتي)    فروش اقساطي /تسهيالت  اعطايي–بس 

 ( بميزان مبلغ سود هر قسط)  آينده تسهيالت سود سالهاي -بد 

  (بميزان مبلغ سود هر قسط)  سود دريافتي تسهيالت–بس 

ينکه ادر صورتي که زمان سررسيد اقساط در خالل ماه ويا اقساط چند ماه يکبار باشد توضي  : حالت دوم

ر مربوط به سال حالتي پي  بيايد که بخشي از سود يک قسط مربوط به سال جاري باشد و بخ  ديگ

 :پذيرددر اي  صورت ثبتهاي زير در تاريخ پايان سال صورت مي. آينده

 

 ( بميزان  سود مربوط به سال جاري آن قسط) سود سالهاي آينده تسهيالت  -بد 

  ( بميزان  سود مربوط به سال جاري آن قسط) سود دريافتي تسهيالت  -بس 

 

 1 

2 

3 
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 ( د مربوط به سال جاري آن قسطبميزان  سو)  سود دريافتني  -بد 

 ( بميزان  سود مربوط به سال جاري آن قسط) فروش اقساطي/تسهيالت اعطايي  –بس 

 :در زمان سررسيد که در سال آينده خواهد بود ثبتهاي زير انجام خواهد شد 

 ( بميزان مبلغ قسط دريافتي)  صندوق  -بد 

 ( 4درج در شماره بميزان  سود دريافتني من)  سود دريافتني –بس 

التفاوت مبلغ قسط دريافتي و مبلغ   سود بميزان  مابه)  فروش اقساطي /تسهيالت اعطايي –بس 

 ( دريافتني

 ( بميزان  سود مربوط به سال جاري آن قسط) سود سالهاي آينده تسهيالت -بد 

 (بميزان  سود مربوط به سال جاري آن قسط) سود دريافتي تسهيالت –بس 

 . اگر تسهيالت بموقع پرداخت نشود:ومحالت س

 (بميزان  مبالغ اقساط تاخير شده )  معوق تسهيالت  /مطالبات سررسيد گذشته –بد 

 (بميزان  مبالغ اقساط تاخير شده )  فروش اقساطي/تسهيالت اعطايي  –بس 

 :در پايان سال ثبتهاي مربوط به روش تعهدي بشرح ذيل خواهد بود

 ( بميزان  سود مربوط به اقساط تاخيري سال جاري) آيندهسود سالهاي  -بد 

 ( بميزان  سود مربوط به اقساط تاخيري سال جاري) سود معوق تسهيالت–بس 

 (بميزان  سود مربوط به اقساط تاخيري سال جاري)      سود معوق تسهيالت  -بد 

 (ساط تاخيري سال جاريبميزان سود مربوط به اق)معوق تسهيالت /مطالبات سررسيد گذشته -بس 

  :شوددر زمان وصول اقساط ثبت ذيل انجام مي

 ( بميزان مبالغ جمع اقساط تاخير شده دريافتي)  صندوق  -بد 

 (9بميزان  سود دريافتني مندرج در شماره ) سود دريافتني –بس 

فتي و سوددريافتي التفاوت جمع اقساط تاخيرشده دريابميزان مابه)معوق  /تسهيالت سررسيد گذشته –بس 

 (آنها

 

الذکر در عقد فروش ثبتهاي روش تعهدي مربوط به عقد اجاره بشرط تمليک همانند ثبتهاي فوق 

 . اقساطي خواهد بود

 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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 :الحسنه قرض

الحسنه براي يک سال مالي از از آنجايي که در ابتداي هر سال کارمزد مربوط به عقد قرض 

ه از مدت زم است در پايان هرسال با توجه به مدت زمان سپري شدلذا ال. گرددگيرنده تسهيالت اخذ مي

 .قرارداد درآمد مربوطه شناسايي، و بحساب سود و زيان منظور گردد

 

 :  خريد دي 

بايست، متناسب با مدت زمان سپري شده تا زمان سررسيد، در خصوص عقد خريد دي  مي 

 .گردددرآمد حاصله شناسايي و به حساب سود و زيان منظور 

ارداد قاد قرابتدا ثبت زير در زمان انع. با فرض اينکه زمان سررسيد اسناد خريداري شده در سال آينده باشد

 : پذيردصورت مي

 (بميزان  خالص مبلغ معامله)  حساب خريد دين -بد 

  ( بميزان  خالص مبلغ معامله)  صندوق /حسابجاري مشتري–بس 

 :جاري چني  خواهد بود و سپس ثبتهاي زير  در پايان سال

 ( بميزان  سود مربوط به سال جاري)  سوددريافتني  -بد 

  ( بميزان  سود مربوط به سال جاري )  سود دريافتي تسهيالت –بس 

 

 :شودثبتهاي زير انجام مي( که سال آينده است)در زمان سررسيد 

 ( بميزان مبلغ اسمي سند)  صندوق -بد 

 ( ميزان  خالص مبلغ معاملهب) حساب خريد دي  -بس 

 (بميزان  سود سال جاري)  سود دريافتي –بس 

 (فوق 12بميزان مبلغ مندرج در بند )  سود دريافتني –بس 

12 

13 

11 



 

244 

 

ز محل حساب ذخيره ارزي 450شماره: مب/ ا تنامه  ن  صدور ضما

 18/3/1382تاريخ: 

 بسمه تعالي

 

 .ري توسعه ارسال گرديدجهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکها و موسسه اعتبا

 

 10/3/1382شوراي محترم پول و اعتبار در نهصد و ننود و هشتمين  جلسه مورخ  

 :موارد زير را درخصوص صدور ضمانتنامه از محل حساب ذخيره ارزي مورد تصويب قرار داد

نامه صدور ضمانتنامه و اعطاي تسهيالت به بانکها و موسسات اعتباري در اجراي آئي 

  ي ايراني برنده مناقصه مصوب هيات امناء حساب ذخيره ارزي، تا سقف مبلغ تعييشرکتها

ريزي کشور از رعايت شده توسط هيات مذکور و تعهد شده توسط سازمان مديريت و برنامه

ي نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنويسضوابط مربوط به سقف، وثيقه و نرخ کارمزد مندرج در آئي 

نامه مصوب شند و در اينگونه موارد نرخ کارمزد اشاره شده در آئي از طرف بانکها معاف با

را  هيات امناء را مالك عمل قرار دهند، بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ترتيبات الزم

 براي اجراي اي  مصوبه و کنترل سقف مقرر انجام خواهدداد.

ها و مقررات ارزي الذکر متعاقباً توسط اداره سياستدستورالعمل اجراي مصوبه فوق 

 اي  بانک تدوي  و ابالغ خواهدشد./م

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري        

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر      بهرام فيض زرين قلم    

          16-1615           3816 
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ان 533شماره: مب/ وليدي و خدماتينرخ سود تسهيالت اعطايي ب  كها به بخشهاي ت

 29/3/1382تاريخ: 

 بسمه تعالي

 

 .جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي تجاري و تخصصي دولتي ارسال گرديد

شوراي پول و  17/3/1382بدينوسيله تصميمات متخذه در نهصد و نود و نهمي  جلسه مورخ  

 هاي توليدي و خدماتي، که طي نامه شمارهاعتبار درخصوص نرخ سود تسهيالت اعطايي بانکها به بخش

 دفتر رياست محترم جمهوري مورد موافقت ايشان قرار گرفته است، بشرح زير 22/3/1382مورخ  13714

 گردد:ابالغ مي

 درصد در سال  بخش اقتصادي

 5/13  کشاورزي

 16  صنعت و معدن

 18  گذاري(مسک  )بدون سپرده

 15  انداز مسک (مسک  )صندوق پس

 16  صادرات

 21  ساختمان

 21حداقل   بازرگاني داخلي، خدمات و متفرقه

 

نمايد نرخ سود تسهيالت جعاله تعمير مسک  معادل حداقل نرخ سود بخ  ضمناً اضافه مي 

 باشد.درصد( مي 21بازرگاني داخلي، خدمات و متفرقه )درحال حاضر برابر 

االجرا بوده و نرخ سود تسهيالت اعطايي که قرارداد آن نرخهاي فوق از تاريخ اي  بخشنامه الزم 

همچني  نرخ سود . قبل از اي  تاريخ منعقد شده است تا سررسيد، تابع نرخهاي زمان قرارداد است

 .گردند براساس نرخهاي جديد استتسهيالت قراردادهايي که بعد از اي  تاريخ تمديد مي
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دار نزد بانکها هيچگونه تغييري نيافته و هاي مدتردهالحساب سپنمايد نرخ سود علييادآوري مي 

 همانند گذشته است.

خواهشمنداست مقرر فرمايند مراتب را سريعاً به کليه شعب و واحدهاي تابعه آن بانک جهت اجرا  

 ابالغ نمايند./م

 

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري        

 بانکياداره مطالعات و مقررات          

 حميد تهرانفر      بهرام فيض زرين قلم    

          16-1615           3816 
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ز قرضپس تعيين حداقل مبلغ حساب 643 /مب: شماره ندا گذاري الحسنه و حساب سپرده سرمايها

اه مدت ئي قبول سپرده( 9ماده تغيير در  (كوت لعمل اجرا  دستورا

 10/4/1382: تاريخ 

 «بسمه تعالي»

ت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي و غيردولتي و موسسات اعتباري جه

 غيربانکي ارسال گرديد

 

رساند، شوراي محترم پول و اعتبار در يکهزارمي  جلسه احتراماً؛ به استحضار مي 

 مورخ 

الحسنه و حساب سپرده انداز قرضپس مقرر نمود تعيي  حداقل مبلغ حساب 31/3/1382

ر را به گذاري کوتاه مدت در اختيار بانکها قرار گيرد. مشروط بر اينکه قبالً حداقل مذکويهسرما

ظور نحو مقتضي به بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و عموم اعالم نمايند و براي اي  من

 تغييرات ذيل در مقررات موجود به تصويب رسيد:

 دستورالعمل اجرائي قبول سپرده: 9ماده 

گذاري مدت و سپرده سرمايهگذاري کوتاهسرمايهودي براي افتتاح حساب سپردهحداقل موج

 گردد.بلندمدت توسط هر بانک يا موسسه اعتباري تعيي  مي

 انداز:الحسنه پسهاي قرضدستورالعمل اعطاي جوايز به سپرده 5ماده 

کت در مبلغ براي شر الحسنه و حداقلانداز قرضحداقل مبلغ براي افتتاح حساب پس

انداز توسط هر بانک يا موسسه اعتباري تعيي  الحسنه پسکشي جوايز حسابهاي قرضقرعه

 گردد.مي

م خواهشمند است دستور فرمايند اقدامات الزم جهت اطالع به موقع به بانک مرکزي و عمو

 گذاران به نحو مناسب معمول گردد./صسپرده

 اري مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتب    

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر     بهرام فيض زرين قلم     

           16-1615          3816 
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فزايش در مانده تسهيالت اعطايي آن سهم نسبي بخش 660شماره: مب/ ا ز  ا اقتصادي  هاي مختلف 

انك به بخش غيردولتي در سال   1382ب

 12/4/1382تاريخ: 

 تعاليبسمه 

 جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي تجاري ارسال گرديد.

 با احترام،

کل کشور، بند يک مصوبه نهصد و نود و  1382قانون بودجه سال  3به موجب بند )ب( تبصره  

مورخ  ه28807ت/11363شوراي پول و اعتبار، مصوبه شماره  3/3/1382هفتمي  صورتجلسه مورخ 

 قانون برنامه سوم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري 106بند ج ماده  هيات وزيران و 1/4/1382

هاي مختلف اقتصادي از افزاي  در مانده تسهيالت اعطايي آن بانک به اسالمي ايران، سهم نسبي بخ 

 شود:بشرح زير تعيي  مي 1382بخ  غيردولتي در سال 

بخ  افزاي  در مانده تسهيالت اعطايي به ( درصد از35آن بانک مجاز خواهدبود تا معادل سي و پنج )

 اعطاء نمايد.ها، تسهيالتسهم بخ وط بهراخارج ازنسبتهاي مربغيردولتي

س سهم بخشهاي مختلف اقتصادي از کل افزاي  در مانده تسهيالت اعطايي آن بانک به بخ  غيردولتي پ

الحسنه براي هاي قرضاز محل سپرده يالتالزامات قانوني و تسهالذکر( و )بند يک فوق منابع آزاداز کسر: 

 رفع احتياجات ضروري و اشتغال، بشرح جدول ذيل خواهدبود:

 درصد      بخ  اقتصادي

 ننننن   ننننننننننننن   

 25    کشاورزي   

 5/39   صنعت و معدن   

 5/13    مسک    

 5/8    ساختمان   

 5/9    صادرات   

 4 تفرقهبازرگاني داخلي، خدمات و م   

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننن   

 100    جمع:   

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننن   
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 مقتضي است مقرر فرمايند مراتب جهت اجرا به کليه واحدهاي ذيربط آن بانک ابالغ گردد. 

ر مواردي، در ضم ، بررسي عملکرد بانکها در سالهاي گذشته بيانگر اي  موضوع است که د 

ه که تسهيالت اعطايي بانکها منطبق با مصوبات مربوط به توزيع سهم نسبي بخشهاي مختلف اقتصادي نبود

ي  قيق ااي  امر حاکي از ناکارآمدي نظام کنترلهاي داخلي در برخي از بانکها است، لذا بمنظور اجراي د

 نمايد:نظر آن بانک را به نکات زير جلب مي موکداًبخشنامه 

ضروري است مديريت محترم آن بانک موجباتي را فراهم آورد که با تهيه دستورالعمل جامع و  – الف

نمايد آن ب اعمال ساز و کار و ابزار اجرايي و کنترل داخلي مناسب، ارکان اعتباري را ملزم به رعايت دقيق

را  دقيق و قابل اتکايي اطمينان از اجراي دقيق مصوبات مربوطه، اطالعات مديريتي اي که ضم  حصولبگونه

 براي نظارت هيات مديره محترم آن بانک و ناظري  بانک مرکزي فراهم آورد.

ه اي از آنرا بخواهشمنداست دستور فرمايند ضم  ابالغ دستورالعمل فوق به مبادي ذيربط آن بانک، نسخه

 اي  مديريت ارسال نمايند.

ي  زمينه را براساس آمار و اطالعات ماهانه بخ  نظارت اي  بانک نيز عملکرد بانکها در ا  -ب 

 ا همهدريافتي از بانکها، تحت نظارت مستمر قرارداده و ضم  اعمال تمهيدات الزم، گزارشهاي مربوطه ر

 ماهه به اطالع شوراي پول و اعتبار خواهد رساند.

هاي خواهشمنداست مقرر فرمايند جدول مشروح و دقيق مانده تسهيالت اعطايي به بخ  

ه اداره عد، بمختلف اقتصادي )بخ  غيردولتي( را در پايان هرماه تهيه و حداکثر تا پايان روز پانزدهم ماه ب

 اطالعات بانکي و يک نسخه را نيز جهت اي  مديريت ارسال نمايند./م

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري        

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر      هرام فيض زرين قلمب    

          16-1615           3816 
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ز سقفهاي فردي خريد دين اعالم شده دربخشنامه شماره 694شماره: مب/ ا  مستثني شدن مواردي 

  886/مب

 18/4/1382تاريخ: 

 بسمه تعالي

 

 .يران عامل بانکها و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديدجهت اطالع کليه مد

 

موارد زير را درخصوص  31/3/1382شوراي محترم پول و اعتبار در يکهزارمي  جلسه مورخ  

اي   9/7/1381مورخ  886/مب مستثني شدن از سقفهاي فردي خريد دي  اعالم شده دربخشنامه شماره

 بانک مورد تصويب قرار داد:

 المللي به تشخيص بانک عامل.الف( اسناد صادراتي تعهدشده توسط بانکها وموسسات مالي معتبر بي 

 اند./مب( اسناد صادراتي که توسط صندوق ضمانت صادرات ايران تضمي  مالي شده

 

 

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري        

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر      بهرام فيض زرين قلم    

          16-1615           3816 
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اوراق تجاري )خريد دين( و مقررات آئين 6اصالح ماده  790شماره: مب/ نزيل اسناد و  امه ت ن

آن در مورد نرخ سود تسهيالت خريد دين  اجرايي 

 6/5/1382تاريخ: 

 تعاليبسمه 

 

ي جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي تجاري )دولتي و غيردولتي(، تخصصي و موسسه اعتبار

 .توسعه ارسال گرديد

 

نامه موقت آئي  7درخصوص اصالح مجدد ماده  9/7/1381مورخ  886/مب پيرو بخشنامه شماره 

از نهصد و نود و هشتمي   4د و اوراق تجاري )خريد دي ( و مقررات اجرايي آن، بدينوسيله بند تنزيل اسنا

نامه مذکور در مورد آئي  6شوراي محترم پول و اعتبار مبني بر اصالح ماده  10/3/1382صورتجلسه مورخ 

 رساند:نرخ سود تسهيالت خريد دي  را به شرح ذيل به استحضار مي

خش توانند اوراق و اسناد تجاري را به قيمتي کمتر از مبلغ اسمي آنها با رعايت نرخ بميبانکها  -6ماده ”

 “بازرگاني و کسب و کار مصوب شوراي پول و اعتبار تنزيل نمايند.

خواهشمنداست مقرر فرمايند مراتب به طريق مقتضي به کليه شعب و واحدهاي تابعه آن بانک  

 جهت اجراء ابالغ گردد./م

 

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري        

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر      بهرام فيض زرين قلم    

          16-1615           3816 
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عتبار اسنادي  830 /مب: شماره ا ز گشايش  ا محاسبه سقف فردي تسهيالت اعطايي مشتري قبل 

ر مدت  دا

 14/5/1382: تاريخ 

 

 «بسمه تعالي»

 

 جهت اطالع مديران عامل کليه بانکهاي غيردولتي

 و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد

 

رساند بدينوسيله به اطالع مي 18/9/1381مورخ  1314مب/  شماره پيرو بخشنامه 

دار مبلغ اعتبار در سقف فردي تسهيالت نادي مدتالزم است قبل از گشاي  اعتبار اس

اعطايي مشتري منظور گردد. بديهي است تجاوز از سقف فردي مشتريان نزد آن بانک در هيچ 

 کند./صمورد جايز نيست و اي  بانک به تقاضاهاي افزاي  سقف ارسالي رسيدگي نمي

 

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري     

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر     بهرام فيض زرين قلم     

           16-1615          3816 
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از ارزياضافه كردن سرفصل  1148شماره: مب/  هاي جديد به منظور تهيه صورت وضعيت ب

 26/6/1382تاريخ: 

 بسمه تعالي

 

 تيارسال گرديد.جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي دول

 بااحترام،

اي  اداره خواهشمنداست مقرر  1380/12/27مورخ  1345/مب پيرو بخشنامه شماره 

هاي بشرح زير به پيوست شماره يک منضم فرمايند جهت تهيه صورت وضعيت باز ارزي، سرفصل

 :دالذکر اضافه گردبه بخشنامه فوق

 بدهيها

 عنوان حساب )اقالم باالي خط(  کد حساب

 

0215/2/3 

  

 حساب سپرده ارزي مدتدار شعب خارج

 حساب بدهي به بانکهاي خارجي بابت وامهاي ارزي  0276/2/3

 دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي به ارز / دولتيحساب پي   0364/2/3

 / غيردولتي ان بابت اعتبارات اسنادي به ارزدريافت از مشتريحساب پي   0366/2/3

 حساب وجه التزام دريافتي از محل تسهيالت اعطايي به ارز / غيردولتي  0755/2/3

 حساب وجه التزام دريافتي از محل تسهيالت اعطايي به ارز / دولتي  0756/2/3

 حساب سود دريافتي تسهيالت اعطايي به ارز / غيردولتي  0775/2/3

 حساب سود دريافتي تسهيالت اعطايي به ارز / دولتي  0776/2/3

 حساب کارمزد تعهد دريافتي تسهيالت اعطايي به ارز / غيردولتي  0805/2/3

 حساب کارمزد تعهد دريافتي تسهيالت اعطايي به ارز / دولتي  0806/2/3

 حساب تسهيالت دريافتي از محل حساب ذخيره ارزي  0541/2/3

 

 انتعهدات مشتري

 عنوان حساب )اقالم زيرخط(  کد حساب

 

0041/1/3/5 

  

 تعهدات مشتريان بابت قراردادهاي منعقده به ارز

0091/1/3/5 
ريزي بابت تسهيالت از محل حساب ذخيره تعهدات سازمان مديريت و برنامه 

 ارزي

../بخشنامه%20هاي%20سال%201380/3-1345.doc
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 تعهدات بانک

 عنوان حساب )اقالم زيرخط(  کد حساب

 

0051/2/3/5 

  

 ريزيبابت قراردادهاي منعقده با سازمان مديريت و برنامه تعهدات بانک

 تعهدات بانک بابت قراردادهاي منعقده به ارز  0052/2/3/5

 

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري        

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر      بهرام فيض زرين قلم    

          16-1615           3816 
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ز و مدتالحسنه پسهاي قرضامكان قبول سپرده 1155شماره: مب/ ندا نكها در ا ا ر مابين شعب ب دا

د تجاري  زا آ  صنعتي –مناطق 

 27/6/1382تاريخ: 

 بسمه تعالي

 

 .جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي دولتي و غيردولتي ارسال گرديد

 

کميته سياستگزاري و نظارت بر بانکهاي ”و چهارمي  جلسه بدينوسيله بخشي از مصوبات سي  

هاي درخصوص امکان قبول سپرده 3/6/1382بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مورخ “ مناطق آزاد

صنعتي جمهوري اسالمي  –اطق آزاد تجاري دار مابي  شعب بانکها در منانداز و مدتالحسنه پسقرض

 :رسانديايران را بشرح زير به استحضار م

انداز گشاي  الحسنه پستوانند نزد يکديگر حساب سپرده قرضبانکها اعم از دولتي و غيردولتي مي –الف 

 انداز نخواهندبود.الحسنه پسنمايند ليک  اي  حسابها مشمول جوايز حسابهاي قرض

 ون ربا و با رعايتتوانند در چارچوب مقررات عمليات بانکي بدبانکها اعم از دولتي و غيردولتي مي –ب 

 مدت نزد يکديگر اقدام نمايند.گذاري کوتاهمقررات مذکور نسبت به گشاي  حسابهاي سرمايه

تائيديه ”گردد که فقط شعب بانکهاي مستقر در مناطق آزاد که داراي در خاتمه يادآوري مي 

الذکر قاز اختيارات فو از مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري باشند مشمول استفاده“ تطبيق

 خواهندبود./م

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري        

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر      بهرام فيض زرين قلم    

          16-1615           3816 
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از ارزيهاي جديد به منظور تهيه اضافه كردن سرفصل 1172شماره: مب/  صورت وضعيت ب

 30/6/1382تاريخ: 

 بسمه تعالي

 

 جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي غير دولتي و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد.

 بااحترام،

قرر فرمايند اي  اداره خواهشمنداست م 1380/12/27مورخ  1345/ه مبپيرو بخشنامه شمار 

هاي بشرح زير به پيوست شماره يک منضم به بخشنامه جهت تهيه صورت وضعيت باز ارزي، سرفصل

 :الذکر اضافه گرددفوق

 بدهيها

 عنوان حساب )اقالم باالي خط(  کد حساب

 

0215/2/3 

  

 حساب سپرده ارزي مدتدار شعب خارج

 ارزيحساب بدهي به بانکهاي خارجي بابت وامهاي   0276/2/3

 دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي به ارز / دولتيحساب پي   0364/2/3

 دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي به ارز / غيردولتيحساب پي   0366/2/3

 حساب وجه التزام دريافتي از محل تسهيالت اعطايي به ارز / غيردولتي  0755/2/3

 م دريافتي از محل تسهيالت اعطايي به ارز / دولتيحساب وجه التزا  0756/2/3

 حساب سود دريافتي تسهيالت اعطايي به ارز / غيردولتي  0775/2/3

 حساب سود دريافتي تسهيالت اعطايي به ارز / دولتي  0776/2/3

 حساب کارمزد تعهد دريافتي تسهيالت اعطايي به ارز / غيردولتي  0805/2/3

 د تعهد دريافتي تسهيالت اعطايي به ارز / دولتيحساب کارمز  0806/2/3

 حساب تسهيالت دريافتي از محل حساب ذخيره ارزي  0541/2/3

 

../بخشنامه%20هاي%20سال%201380/3-1345.doc


 

257 

 

 تعهدات مشتريان

 عنوان حساب )اقالم زيرخط(  کد حساب

 

0041/1/3/5 

  

 تعهدات مشتريان بابت قراردادهاي منعقده به ارز

0091/1/3/5 
يزي بابت تسهيالت از محل حساب ذخيره رتعهدات سازمان مديريت و برنامه 

 ارزي

 

 

 تعهدات بانک

 عنوان حساب )اقالم زيرخط(  کد حساب

 

0051/2/3/5 

  

 ريزيتعهدات بانک بابت قراردادهاي منعقده با سازمان مديريت و برنامه

 تعهدات بانک بابت قراردادهاي منعقده به ارز  0052/2/3/5

 

 نکها و موسسات اعتباريمديريت کل نظارت بر با        

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر      بهرام فيض زرين قلم    

          16-1615           3816 
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براي اجراي  1224شماره: مب/ ياز  لعمل تفكيك حسابها و ”تعيين سرفصلهاي مورد ن دستورا

انكها  عتباري غ /صورتهاي مالي شعب ب ا آزادموسسات  انكي كشور در مناطق   يرب

 6/7/1382تاريخ: 

 بسمه تعالي

 

 .جهت اطالع مديران عامل بانکهاي دولتي و غيردولتي )بجز بانک صنعت و معدن( ارسال گرديد

 

موضوع تعيي  سرفصلهاي مورد نياز  16/5/1380مورخ  1721/عطف به بخشنامه شماره طب 

 موسسات اعتباري غيربانکي /تهاي مالي شعب بانکها دستورالعمل تفکيک حسابها و صور”براي اجراي 

رساند براساس بررسيهاي انجام گرفته در شعب بانکهاي مستقر در به اطالع مي“ کشور در مناطق آزاد

ابع مازاد من”صنعتي، مشخص گرديده که اغلب بانکها در نحوه محاسبه مانده حساب  –مناطق آزاد تجاري 

 .باشنداي ميت عديدهداراي مشکال“ نزد اداره مرکزي

 االشاره و همچني  ايجاد وحدت رويه در نحوه محاسبه حسابعليهذا جهت رفع معضل فوق 

ي يشنهادمابي  کليه شعب بانکها در تمامي مناطق آزاد، به پيوست فرم پ“ مازاد منابع نزد اداره مرکزي”

مايند فرم مذکور منداست دستور فرگردد. خواهشارسال مي“ صورت وضعيت منابع و مصارف و مازاد منابع”

 ي روزمورد بررسي کارشناسان محترم آن بانک قرار گرفته و نظرات کارشناسي حداکثر تا پايان وقت ادار

 به اي  اداره ارسال گردد./م 21/7/1382دوشنبه مورخ 

 .يک برگ: پيوست

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري        

 العات و مقررات بانکياداره مط         

 حميد تهرانفر      بهرام فيض زرين قلم    

          16-1615           3816 
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ز محل حساب ذخيره ارزي 1241شماره: مب/ ا ز اعطاي تسهيالت ارزي  ا  ريسك ناشي 

 13/7/1382تاريخ: 

 بسمه تعالي

 جناب آقاي عليرضا شيراني

 مديرعامل محترم بانک سپه

بعنوان مقام محترم رياست کل بانک مرکزي  13/6/1382مورخ  11342مه شماره بازگشت به نا 

ه از اعطاي تسهيالت ارزي از محل حساب ذخيره ارزي بدينوسيله مراتب ذيل را ب در مورد ريسک ناشي

 :رسانداستحضار مي

 رزي اي اداره سياستها و مقررات ا 27/12/1381مورخ  1143/60بخشنامه شماره  3همانطورکه در بند 

يي صراحتاً اشاره شده است تسهيالت اعطا( تسهيالت ارزي از محل حساب ذخيره ارزي)بانک تحت عنوان 

ي از اينرو کليه بانکها. ه توسط اي  بانک صورت بگيردهاي فردي اعالم شدبانکها بايستي با رعايت سقف

هاي صادره عايت مفاد بخشنامهعامل موظفند هنگام اعطاي تسهيالت ارزي از محل حساب ذخيره ارزي با ر

 .اي  بانک اقدام نمايند

 1411/الف و 13/3/1380مورخ  1060/هاي شماره الفالزم به يادآوري است به موجب مفاد بخشنامه

رفت  ميليون دالر با در نظر گ 25اي  بانک اعطاي تسهيالت ارزي از اي  محل تا مبلغ  2/4/1380مورخ 

 .انکها استشرايط تعيي  شده در اختيار ب

 6/6/1381مورخ  103464/101ميليون دالر که براساس نامه شماره  25در مورد اعطاي تسهيالت بي  از 

ريزي کشور قرار شده است بدون الزام بانک فر رياست محترم سازمان مديريت و برنامهجناب آقاي ستاري

يت منعقده قرارداد عامل 8را به ماده به قبول ريسک بازپرداخت به بانک عامل معرفي گردند، نظر جنابعالي 

نمايد که براساس آن مسيوليت کامل وصول ريزي کشور جلب ميبي  آن بانک و سازمان مديريت و برنامه

رارداد ق 8لذا مادام که ماده . اقساط از متقاضي و بازپرداخت آن به حساب ذخيره ارزي با بانک عامل است

 .سهيالت اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي با بانک عامل استمذکور تغيير ننموده است ريسک کامل ت

مفاد  ت لذاضمناً باتوجه به اينکه در قرارداد عامليت مذکور ذکري از مبلغ و ميزان تسهيالت ارزي نشده اس

 .گيردرا دربرمي( ميليون دالر 25ميليون دالر و باالي  25کمتر از )قرارداد فوق کليه مبالغ پرداختي 

  خواهشمنداست مقرر فرمايند به منظور کاه  ريسک و کنترل خطر اعتباري در هنگام بنابراي 

 .وداعطاي تسهيالت مذکور به متقاضيان کليه تمهيدات الزم همانند ساير تسهيالت اعطايي انديشيده ش

نمايد اعطاي تسهيالت ارزي از محل حساب ذخيره ارزي ازنظر قبول ريسک يادآوري مي 

 م./ي با اعطاي تسهيالت از محل وجوه اداره شده نداردهيچگونه مشابهت

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري         

 اداره مطالعات و مقررات بانکي          

 حميد تهرانفر            بهرام فيض زرين قلم    

          16-1615    3816 

 

.هت استحضار و انجام اقدامات مقتضيكليه مديران عامل بانكهاي دولتي ج : رونوشت
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تي 1331 /مب: شماره انكهاي غيردول ر ب منيتي و بهادا ا اوراق   نحوه چاپ 

 23/7/1382: تاريخ 

 «بسمه تعالي»

 

 براي اطالع مديران عامل بانکهاي غيردولتي ارسال گرديد

 

هيات عامل  8/6/1382بدينوسيله مصوبه بيست و چهارمي  صورتجلسه مورخ  

انک مرکزي جمهوري اسالمي ايران درخصوص نحوه چاپ اوراق امنيتي و بهادار محترم ب

 رساند:بانکهاي غيردولتي را به استحضار مي

بانکي )چکهاي رمزدار بي  بانکي( الزمست  هاي بي در مورد ايران چک و همچني  حواله

 نمايند. بانکهاي غيردولتي نيز همانند بانکهاي دولتي از اوراق متحدالشکل استفاده

ا ي و تدر مورد چکهاي مسافرتي با توجه به متحدالشکل نبودن اي  چکها در بي  بانکهاي دولت

د استقرار سيستمهاي جديد نظام پرداخت، بانکهاي غيردولتي نيز از طرحهاي مورد نظر خو

 استفاده نمايند.

بت به کسب مجوز نس االشاره بايستينمايد قبل از چاپ اوراق بهادار فوقضمناً يادآوري مي

 الزم از اداره نظارت بر بانکها و ارائه آن به سازمان توليد اسکناس و مسکوك اقدام

 نمايند./ص

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري     

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر     بهرام فيض زرين قلم     

           16-1615          3816 
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كثر ميزان حق 1383شماره: مب/ انكها در بكارگيري سپردهحدا ه ب لوكال گذاري هاي سرمايها

ر در سال مدت  1380دا

 1/8/1382تاريخ: 

 بسمه تعالي

 

 .غير از بانک مسکن( ارسال گرديد)جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي دولتي 

 

 26/7/1382ر و هفتمي  جلسه مورخ رساند شوراي پول و اعتبار در يکهزاباطالع مي 

گذاري هاي سرمايهالوکاله بانکها در بکارگيري سپردهحداکثر ميزان حق( بند يک صورتجلسه)

تعيي  ( ماهه 12ميانگي  ) 1380هاي مذکور در سال درصد سپرده( 5/0)دار را معادل نيم مدت

 .نمود

 م./بط جهت اجرا ابالغ گرددخواهشمنداست دستور فرمايند مراتب به کليه واحدهاي ذير

 

 

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري        

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر      بهرام فيض زرين قلم    

          16-1615           3816 
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انكها به گزارش  1398/مب: شماره لزام ب بندهاي ا  643شنامه شماره مب/بخ 2و  1نحوه اجراي 

 10/4/1382مورخ 

 7/8/1382: تاريخ

 بسمه تعالي

 

 .ارسال گرديد( به استثناي بانک پارسيان)جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي دولتي و خصوصي 

 احتراماً،

 خواهشمنداست اي  بانک را در جريان 10/4/1382مورخ  643مب/ پيرو نامه شماره 

اي  اداره )به استناد  10/4/1382مورخ  643بخشنامه شماره مب/ 2و  1نحوه اجراي بندهاي 

 ( قرار دهند./م31/3/1382يکهزارمي  جلسه شوراي محترم پول و اعتبار مورخ 

 

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري      

 اداره مطالعات و مقررات بانکي       

 حميد تهرانفر      مبهرام فيض زرين قل  

        16-1615           3816 

 

2-643.doc
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الي به بخش صادرات 1430 /مب: شماره عتباري ري ا عمل اعطاي تسهيالت  ل  دستورا

 11/8/1382: تاريخ 

 

 «بسمه تعالي»

 

 گرددجهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي ارسال مي

 

تباري ريالي به بخ  صادرات مشتمل بر بدينوسيله دستورالعمل اعطاي تسهيالت اع 

 وشوراي پول  26/7/1382چهارده ماده و چهار تبصره که در يکهزار و هفتمي  جلسه مورخ 

 گردد.اعتبار به تصويب رسيده است، به شرح پيوست جهت اطالع و اقدام مقتضي ابالغ مي

الت اعتباري االجرا شدن دستورالعمل اعطاي تسهيالزم به ذکر است از تاريخ الزم 

مصوب  "نامه اعطاي تسهيالت اعتباري به بخ  صادراتآئي "ريالي به بخ  صادرات، مفاد 

 از مصوبات جلسه 4و  3، 2شوراي پول و اعتبار و همچني  بندهاي  4/9/1374جلسه مورخ 

( کان 18/2/1381مورخ  163شوراي پول و اعتبار، )موضوع بخشنامه مب/ 8/2/1381مورخ 

 گردد./صقي مييک  تللم 

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري     

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر     بهرام فيض زرين قلم     

           16-1615          3816 
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 11/8/1382مورخ  1430 /بخشنامه شماره مب: پيوست

 بسمه تعالي

 

 ت اعتباري ريالي به بخش صادراتدستورالعمل اعطاي تسهيال

 

اعطاي تسهيالت اعتباري ريالي به بخ  صادرات توسط بانکهاي دولتي با رعايت مفاد فصل  

 .باشدتابع مقررات ذيل مي, هاي اجرايي مربوطهنامهسوم قانون عمليات بانکي بدون ربا و آئي 

 1ماده 

 :يردگاعطاي تسهيالت صادراتي به يکي از طرق زير صورت مي 

 الف: اعطاء تسهيالت قبل از صادرات به منظور تهيه و تدارك يا توليد کاال و خدمات صادراتي.

 ب: اعطاء تسهيالت بعد از صادرات کاال و خدمات.

 2ماده 

درخصوص آن دسته از صادرکنندگاني که بدون گشاي   1حداکثر تسهيالت موضوع بند الف ماده  

ارزش ريالي کاالي صادراتي يا خدمات  %70نمايند کاال يا خدمات مياعتبار اسنادي مبادرت به صادرات 

باشد. اي  ميزان در مورد صادرکنندگاني که از طريق گشناين  موضوع قرارداد فروش کاال يا خدمات مي

 قابل افزاي  است. %90نمايند تا اعتبار اسنادي غيرقابل برگشت مبادرت به صادرات مي

 3ماده 

 به شرح زير است: 1ابل اعطاء به صادرکنندگان موضوع بند ب ماده حداکثر تسهيالت ق

الف: چنانچنه صادرات بدون گشاي  اعتبار اسنادي انجام شده باشد، بانک مجاز است با درينافنت 

هم ارز ريالي مبلنغ کاالهاي صادر شده را )بنراي تامين   %70اظهنارننامه خروجي کاال حداکثر معادل 

 ادرکننده کاال( به صادرکننده پرداخت نمايد.سرمايه در گردش ص
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ست اب: چنانچه صادرات از طريق گشاي  اعتبار اسنادي غيرقابل برگشت انجام گرفته باشد، بانک مجاز 

 ر طبقبا دريافت اظهارنامه خروجي کاال و در مورد صادرات خدمات در مقابل گواهي پيشرفت يا انجام کا

نده پرداخت هم ارز ريالي مبلغ اعتبار را از طريق خريد اسناد به صادرکن %90شرايط قرارداد حداکثر معادل 

 نمايد.

 4ماده 

 اسناد مورد نياز بانک براي اعطاء تسهيالت صادراتي به شرح ذيل است:

 الف( قبل از صادرات:

اعتبار اسنادي غيرقابل برگشت يا قرارداد فروش کاال و همچني  هر نوع مدرك و سندي که بنا به  

د به شخيص بانک حاکي از فعاليت متقاضي در زمينه تهيه و تدارك کاال يا انجام خدمات موضوع قراردات

 منظور صادرات باشد.

 

 ب( بعد از صادرات:

مه خروجي کاال يا گواهي انجام خدمات بهمراه قرارداد فروش کاال يا اصل اظهارنا -3مرتبط با بند الف ماده 

 انجام خدمات.

 مه خروجي کاال يا گواهي پيشرفت يا انجام کار بهمراه مدارکي حاکي ازاصل اظهارنا -3ماده مرتبط با بند ب 

 گشاي  اعتبار اسنادي غيرقابل برگشت.

 5ماده 

 کنندگان از تسهيالت اعتباري صادراتي؛بانکها موظفند اصل اظهارنامه خروجي کاالي استفاده

 ت,را تا هنگام سررسيد تسهيال 1موضوع بند الف ماده 

 را در هنگام اعطاي تسهيالت, 1موضوع بند ب ماده 

 "تاز تسهيالت صادراتي بانک نننننننن شعبه ننننننننن استفاده نموده اس"دريافت و ممهور به مهر 

 نمايند.

 

 6ماده 

اي  دستورالعمل, تابع قرارداد منعقده مابي   1مدت بازپرداخت تسهيالت اعتباري موضوع ماده  

 باشد.بانک و مشتري مي
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 7ماده 

ربا، هاي قانون عمليات بانکي بدونها و دستورالعملنامهبانکها به تشخيص خود و با توجه به آئي  

خذ تامي  يا پوش  الزم را براي حصول اطمينان از بازپرداخت تسهيالت اعطائي تعيي  و از متقاضي ا

 نمايند.مي

هاي نامهنامه صندوق ضمانت صادرات ايران، بيمهمي ازجمله وثايق قابل قبول سيستم بانکي تض –تبصره 

هاي صندوقهاي غيردولتي توسعه صادرات و موسسات مشابه نامهشرکتهاي بيمه معتبر و همچني  تضمي 

 معتبر مي باشد.

 8ماده 

اي  دستورالعمل، نرخ سود تسهيالت  1سود مورد انتظار براي تسهيالت صادراتي موضوع ماده  

 شود.صادرات است که توسط شوراي پول و اعتبار تعيي  و به بانکها ابالغ مي اعطايي به بخ 

رداد چنانچه استفاده کنندگان از تسهيالت اعتباري در بخ  صادرات، قبل از موعد سررسيد قرا –تبصره 

 مندهاي الزم نسبت به مدت استفاده نشده از تسهيالت بهرهنسبت به تسويه آن اقدام نمايند, از تخفيف

 باشد.ها بر عهده بانکها ميسبه اي  تخفيفگردد. ميزان و نحوه محامي

 9ماده 

کنندگان از تسهيالت اعتباري در بخ  صادرات تا سررسيد تسهيالت، مدارك چنانچه استفاده 

ود سنرخ  الزم مبني بر صادرات کاال يا خدمات موضوع تسهيالت را به بانک ارائه ننمايند، بانکها مکلفند

ونه تسهيالت را با نرخي معادل نرخ بخ  صنعت براي واحدهاي توليدي و نرخ بخ  خدمات و اينگ

بازرگاني براي بخ  تجاري صادرات تسويه نمايند. نرخ سود بخ  صنعت و حداقل نرخ سود بخ  

 خدمات و بازرگاني براساس آخري  مصوبه شوراي پول و اعتبار تعيي  مي شود. 

 

کنندگان از تسهيالت اعتباري در بخ  صادرات در موعد مقرر نسبت به فادهدر صورتيکه است –1تبصره 

ه نيز توانند نسبت به اخذ جريمه تاخير تاديتسويه تسهيالت دريافتي اقدام ننمايند، بانکها عنداللزوم مي

 اقدام نمايند.

در موعد مقرر نسبت ت دريافتي در بخ  صادرات نتوانند کنندگان از تسهيالر صورتيکه استفادهد -2تبصره 

عت و به صادرات کاال يا خدمات اقدام نمايند بايستي نسبت به تسويه تسهيالت دريافتي با نرخ بخ  صن

ثر حداک حداقل نرخ سود بخ  خدمات و بازرگاني حسب مورد اقدام نمايند. اينگونه صادرکنندگان چنانچه تا

ه و ال يا خدمات موضوع قرارداد اقدام نمودسه ماه پس از موعد سررسيد تسهيالت، نسبت به صادرات کا

افتي از التفاوت نرخ سود بخ  صادرات با نرخ دريمدارك الزم را به بانک ارائه نمايند، بانکها موظفند مابه

 صادرکننده را به مشتري مسترد نمايند.

 10ماده 

شامل اسناد و مدارك الزم جهت تسويه تسهيالت اعتباري صادراتي به نرخ بخ  صادرات  

باشد، به نحوي که صادرات کاال يا انجام خدمات اظهارنامه خروجي کاال و يا گواهي انجام خدمات مي

 موضوع قرارداد دريافت تسهيالت اعتباري صادراتي براي بانک محرز گردد.
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 11ماده 

هر نوع تغيير در نوع کاال و يا خريدار کاالهاي صادراتي تا قبل از موعد سررسيد تسهيالت  

 دراتي، با درخواست صادرکننده و موافقت بانک، بالمانع است.صا

 

 12ماده 

 بانکها موظفند در مت  قراردادهاي منعقده خود با مشتريان، مفاد اي  دستورالعمل را بگنجانند. 

 13ماده 

 تاريخ اجراي اي  دستورالعمل يک ماه پس از ابالغ آن به بانکها خواهد بود. 

 

 14ماده 

 ل در چهارده ماده و چهار تبصره در يکهزار و هفتمي  جلسه مورخ اي  دستورالعم 

 االجرا شدن، کليه مقررات مغاير با آنشوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد و از تاريخ الزم26/7/1382

 گردد.ملغي مي
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انك –1494 /مب: شماره لزام ب ا لعمل اجرايي تفكيك حسابها و "ها به اجراي كامل ابالغ  دستورا

عتباري و اعمال ضوابط اعالم شده طي بخشنامه شماره ص ا انكها/ موسسات  ورتهاي مالي شعب ب

ائيديه تطبيق 14/9/1380مورخ  986مب/   براي دريافت ت

 20/8/1382: تاريخ 

 «بسمه تعالي»

 ارسال گردد( بجز بانک صنعت و معدن)جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي دولتي 

 هن مورخ 28574ت /18808نامه شماره تصويب 25و  24هاي احتراماً؛ عطف به بند 

 هيات محترم وزيران مبني بر؛ 10/4/1382

سعه يکپارچه جزيره قشم کليه اراضي موجود در منطقه ويژه قشم تبديل به منطقه به منظور تو -24"

 باشد.آزاد گرديده و سازمان منطقه آزاد مسئول اداره کردن کل جزيره مي

ه ندر شهيد کالنتري چابهار به منطقبتوسعه سريع منطقه آزاد چابهار، بندر شهيد بهشتي و به منظور  -25

 ."گرددآزاد ملحق مي

خواهشمند است دستور فرمايند در صورتيکه آن بانک داراي شعبه يا شعبي در  

 باشد نسبت به انجام امور ذکر شده در ذيل اقدام مقتضي صورت پذيرد:الذکر ميمناطق فوق

دستورالعمل اجرايي تفکيک حسابها و صورتهاي مالي شعب بانکها/ "اجراي کامل  – الف

( براي کليه شعب 4/4/1380مورخ  297موسسات اعتباري )پيوست بخشنامه شماره مب/ 

 الذکر.مستقر در مناطق فوق

براي  14/9/1380مورخ  986اعمال ضوابط اعالم شده طي بخشنامه شماره مب/  -ب 

ل دستورالعم 37بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران موضوع ماده  "يه تطبيقتائيد"دريافت 

صنعتي جمهوري اسالمي ايران،  –اجرايي عمليات پولي و بانکي در مناطق آزاد تجاري 

 الذکر.درخصوص کليه شعب مستقر در مناطق فوق

ه ه ادارب 1/9/1382اعالم تعداد و مشخصات شعب آن بانک در مناطق مذکور، تا تاريخ  –ج 

 مطالعات و مقررات بانکي./ص

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري     

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر     بهرام فيض زرين قلم     

           16-1615          3816 
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انكها به بخش صا 1496 /مب: شماره  دراتكاهش نرخ سود تسهيالت اعطايي ب

 20/8/1382: تاريخ 

 «بسمه تعالي»

 

 جهت مديران عامل کليه بانکهاي تجاري و تخصصي ارسال گرديد

 

 با احترام؛

رساند شوراي پول و اعتبار در يکهزار و هفتمي  جلسه بدينوسيله به استحضار مي 

درصد  16، کاه  نرخ سود تسهيالت اعطايي بانکها به بخ  صادرات از 26/7/1382مورخ 

ي  درصد را مورد تصويب قرارداد. تائيد و موافقت مقام محترم رياست جمهوري در ا 15 به

 دفتر ايشان اعالم گرديده است. 14/8/1382مورخ  43105خصوص، طي نامه شماره 

باشد. تسهيالت اعطايي به مي 14/8/1382االشاره از زمان اجراي نرخ سود فوق 

باشد, تا آنها قبل از تاريخ اجراي اي  بخشنامه ميبخ  ياد شده که تاريخ انعقاد قرارداد 

 سررسيد، تابع نرخهاي زمان انعقاد قرارداد است. همچني  نرخ سود تسهيالت اعطايي به

گيرند براساس نرخهاي جديد بخ  صادرات که از تاريخ ياد شده به بعد مورد تمديد قرار مي

 است.

 29/3/1382مورخ  533مب/  رهخواهشمند است مقرر فرمايند پيرو بخشنامه شما 

مراتب را سريعاً به کليه شعب و واحدهاي ذيربط آن بانک )غير از شعب واقع در مناطق آزاد( 

 جهت اجراء ابالغ نموده و بر حس  اجراي آن نظارت شود./ص

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري     

 ت و مقررات بانکي اداره مطالعا        

 حميد تهرانفر     بهرام فيض زرين قلم     

           16-1615          3816 

2-533.doc
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يمه 1568شماره: مب/ يي بدون پوشش ب جرا اي در مقابل ممنوعيت اعطاي تسهيالت به طرحهاي ا

 زلزله و در مناطق سيلخيز در مقابل سيل

 9/9/1382تاريخ: 

 بسمه تعالي

 

 .ديران عامل محترم بانکهاي تجاري و تخصصي ارسال گرديدجهت اطالع کليه م

 

وزير  24/4/1382مورخ  31/3/1/2082احتراماً، بدينوسيله ضم  اشاره به بخشنامه شماره  

 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 181محترم کشور و درجهت اجراي موثر ماده 

از حوادث غيرمترقبه، از پرداخت  ت بيمه در جبران خسارت ناشيگردد بمنظور افزاي  سهم صنعتوصيه مي

بل اي در مقابل زلزله و در مناطق سيلخيز در مقاتسهيالت به آندسته از طرحهاي اجرايي بدون پوش  بيمه

 المقدور جلوگيري شود.سيل حتي

 ر حي الغ گردد و دخواهشمنداست دستور فرمايند مراتب به نحو مقتضي به واحدهاي ذيربط در آن بانک اب

 اعطاي تسهيالت مطم  نظر قرار گيرد./م

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري        

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر      بهرام فيض زرين قلم    

          16-1615           3816 
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ا وجوه راكد ارزينحوه عملكرد در رابطه  1774 /مب: شماره  ب

 15/10/1382: تاريخ 

 

 «بسمه تعالي»

 

 براي اطالع کليه مديران عامل بانکهاي تجاري و تخصصي و غيردولتي ارسال گرديد

 

 احتراماً؛

با توجه به درخواست برخي از بانکها مبني بر تعيي  تکليف و نحوه عملکرد در رابطه  

 يند نحوه عملکرد آن بانک درخصوص وجوهبا وجوه راکد ارزي، خواهشمند است دستور فرما

هاي داخلي مربوطه را جهت بررسي به اي  اداره اي از دستورالعملمذکور به همراه نسخه

 ص./ارسال نمايند

 

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري     

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 نفرحميد تهرا     بهرام فيض زرين قلم     

           16-1615          3816 
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انك 1776شماره: مب/ ز ب ا الي و ارزياستعالم  ري ايگاني اسناد   ها درخصوص زمان امحاء و نحوه ب

 15/10/1382تاريخ: 

 بسمه تعالي

 

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي و غيردولتي و موسسه اعتباري توسعه ارسال 

 .گرديد

 

 19/10/1361باشند براساس چهارصد و هفتاد و هشتمي  جلسه مورخ ر که مستحضر ميهمانطو 

اء اند که اسناد بانکي داخل کشور را پس از ده سال امحشوراي محترم پول و اعتبار بانکها مکلف گرديده

اي  . ددري گرالملل به طور کامل و براي هميشه نگهدانمايند و اسناد حسابداري بانکها در رابطه با امور بي 

سازي بسيار گسترده موضوع درحال حاضر باعنايت به پيشرفت شگرف فناوري اطالعات و امکانات ذخيره

ک پيشنهاد اي  بان. سيستمهاي الکترونيکي و ديجيتالي احتياج به بازنگري و تجديدنظر اساسي دارد

بديهي است . باشدسال مي 8سال و نگهداري اسناد ارزي براي مدت  2نگهداري اسناد ريالي براي مدت 

ها و مدارك شروع مدت زمان يادشده پس از تکميل مراحل اجرايي اسناد ذيربط و تسويه کامل پرونده

 .شودمي

ي تا خواهشمنداست نظرات و پيشنهادات خود را درخصوص زمان امحاء و نحوه بايگاني اسناد ريالي و ارز

ول و تا گزارش الزم براي طرح موضوع در شوراي محترم پبه اي  بانک ارسال نمايند  15/11/1382تاريخ 

 م./اعتبار تهيه گردد

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري        

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر      بهرام فيض زرين قلم    

                                                                            16- 1615                                               3816 
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 دستورالعمل اجرايي چگونگي محاسبه سود قطعي سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار با؛ 1799شماره:مب/

  احتساب حق الوكاله بكارگيري سپرده ها

 18/10/1382تاريخ:

 بسمه تعالي

 

امل بانکهاي دولتي )تجاري و تخصصي( و غيردولتي و موسسه اعتباري توسعه جهت اطالع مديران ع

 .ارسال گرديد

 باسالم،

، به پيوست (پاراگراف پاياني بخشنامه مذکور) 1381/4/25مورخ  472/مبپيرو بخشنامه شماره  

الوکاله دار با احتساب حقگذاري مدتهاي سرمايهد قطعي سپردهدستورالعمل اجرايي چگونگي محاسبه سو”

مجلس شوراي  8/6/1362مصوب ( بهره)که باعنايت به قانون عمليات بانکي بدون ربا “ هابکارگيري سپرده

هاي اجرايي قانون مذکور و همچني  با استفاده از نظرات کارشناسي ها و دستورالعملنامهاسالمي و آئي 

(، 13/11/1381مورخ  1727/موضوع بخشنامه شماره مب)از بانکهاي کشور و ساير مراجع ذيربط دريافتي 

گردد. مقتضي است دستور فرمايند مراتب به کليه واحدهاي ذيربط تهيه گرديده است جهت اجرا ارسال مي

هاي ردهو به بعد تعيي  سود قطعي سپ 1382جهت اجراي دقيق آن، ابالغ گردد، بنحويکه از سال مالي 

 دار براساس دستورالعمل مذکور صورت پذيرد.گذاري مدتسرمايه

 4/10/1380مورخ  512/22با اجراي مفاد دستورالعمل ارسالي، اجراي قسمتي از مفاد بخشنامه شماره ش/

مدارك  بعنوان اطالعات و 4دبيرخانه شورايعالي بانکها دچار تغيير خواهدشد. ضمناً جدول پيوست شماره 

 گردد.ه صورتهاي مالي تلقي ميمنضم ب

ست چنانچه در اجراي دستورالعمل مذکور نياز به ايجاد سرفصل حساب يا حسابهاي جديدي باشد مقتضي ا

 مدستور فرمايند مراتب جهت اطالع و اقدام به اداره نظارت بر موقعيت مالي بانکها منعکس گردد./

 ريمديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتبا        

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر      بهرام فيض زرين قلم    

          16-1615           3816 

 

../بخشنامه%20هاي%20سال%201381/2-472.doc
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 18/10/1382مورخ  1799پيوست بخشنامه شماره مب/

 بسمه تعالي

 دارگذاري مدتهاي سرمايهدستورالعمل اجرايي چگونگي محاسبه سود قطعي سپرده

 هاالوکاله بکارگيري سپردهحقبا احتساب 

 

هاي مذكور در الوكاله بكارگيري سپردهدار با احتساب حقگذاري مدتهاي سرمايهچگونگي محاسبه سود قطعي سپرده 

 گردد:سيستم بانكي )بانكها و موسسات اعتباري غيربانكي( بشرح زير اعالم مي

 

 گذارانک / موسسه و سپردهمحاسبه سود قابل تقسيم )سود مشاع( بين بان –بخش اول 

باتوجه به مستندات قانوني موجود )پيوست شماره يك( موارد زير بعنوان مالكهاي محاسبه سود قابل تقسيم )سود  

 ار گيرد:گذاران بايد ملحوظ نظر قرمشاع( بين بانك / موسسه و سپرده

 

 1گذاران )سپردهمنابعهفته سال انواع      = خالص 52مانده ميانگين (1)     -هفته سال سپرده قانوني مربوط     52ميانگين مانده 

 دارگذاري مدتحسابهاي سپرده سرمايه        دارگذاري مدتبه انواع حسابهاي سپرده سرمايه 

 

 2ع بانك )= مناب   ]هفته سال 52مانده ميانگين(2)مشاركت + سال اوراقهفته 52ميانگين مانده (3)[ -گذاران خالص منابع سپرده 

 خالص تسهيالت اعطايي                   

                                                                 

 

هاي ارزي ي بايد در محاسبات مدنظر قرار گيرد و سپردهدار ريالگذاري مدتسرمايه فقط انواع حسابهاي سپرده  -(1)
 در اين محاسبات نبايد منظور شود.

 .2طبق پيوست شماره   -(2)

قانون عمليات بانكي  3اله رضواني مبالغ اوراق مشاركت در تبصره ذيل ماده طبق نظر دريافتي از حضرت آيت  -(3)
 ردد.گبدون ربا و سود متعلقه جزو سود مشاع منظور مي

درآمد شعب خارج، درآمد تسهيالت ارزي و درآمد تسهيالت اعطايي به بانكها نبايد منظور شود. نحوه شناسايي  -(4)
 هدبود.خوا 3گذاري مستقيم( طبق پيوست شماره گذاري در سهام )مشاركت حقوقي، سرمايهسود ناشي از سرمايه
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 3اعطايي = سود مشاع )درآمد حاصله ازتسهيالت(4)وجه التزام دريافتي بابت تسهيالت اعطايي + سود اوراق مشاركت + 

 

 سود مشاع       جايزه سپرده قانوني   

گذاران گذاران( منافع سپردهرده= )سودمتعلقه به منابع سپــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــ *گذاران سپردهمنابعخالص +    مربوط به انواع حسابهاي 

(4 

 گذارانمنابع سپردهمنابع بانك + خالص    گذاري مدتدارسپرده سرمايه
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 دارگذاري مدتهاي سرمايهدهالوکاله بکارگيري سپراحتساب حق –بخش دوم 

الوكاله بكارگيري انواع گذاران )طبق مطالب مندرج در بخش اول( بايد ميزان حقپس از محاسبه ميزان منافع سپرده 

مدت، هاي: كوتاهگذاران )منافع حاصل از بكارگيري مبالغ كل انواع سپردهدار از منافع سپردهگذاري مدتحسابهاي سپرده سرمايه

دارندگان انواع  ( بين كليهو سپس مبلغ مانده )سود قطعي له، سه ساله، چهارساله و پنج ساله( كسرمدت ويژه، يكساله، دوساكوتاه

 دار باتوجه به مبلغ و مدت بكارگيري آنها تقسيم گردد.گذاري مدتحسابهاي سپرده سرمايه

مورخ  81962نامه فصل دوم قانون عمليات بانكي بدون ربا )بهره( مصوبه شماره آئين 10ماده  1به موجب تبصره  

دار را تعيين خواهدنمود گذاري مدتهاي سرمايهالوكاله بكارگيري سپردهن، شوراي پول و اعتبار ميزان حقهيات وزيرا 27/9/1362

دار گذاري مدترده سرمايهالوكاله بكارگيري انواع حسابهاي سپكه براين اساس بايد توسط بانك/ موسسه اعتباري اعمال گردد. حق

 .تقل گردددد كه بايد به صورت سود و زيان بانك/ موسسه منگرجزو درآمد بانك/ موسسه اعتباري محسوب مي

 

 دارگذاري مدتسرمايهسپردهحسابهايدارندگانبهمتعلقهسودقطعيتقسيمچگونگي –سوم بخش

گذاران طي سال مالي، الحساب پرداختي به سپردهالوكاله( در مقايسه با سودهاي عليسود قطعي )پس از كسر حق 

 ير را خواهدداشت:حالت ز 3يكي از 

 گذاران بيشتر از سود قطعي است.پرداختي به سپردهالحسابسودهاي علي

 گذاران برابر با سود قطعي است.الحساب پرداختي به سپردهسودهاي علي

 گذاران كمتر از سود قطعي است.الحساب پرداختي به سپردهسودهاي علي

 

گردد. درحالت سوم تفاوت، گذاران بعنوان سود قطعي تلقي ميتي به سپردهالحساب پرداخهاي اول و دوم سودهاي عليدرحالت

 گذاران تقسيم گردد:بشرح زير بايد بين سپرده

 

مجلس شوراي اسالمي بانك/ موسسه  8/6/1362قانون عمليات بانكي بدون ربا )بهره( مصوب  6براساس بند ب ماده  

الحساب پرداخت شده به گذاران اقدام نمايد مشروط به اينكه از سود عليدهتواند نسبت به تقسيم بقيه سود متعلقه به سپرمي

الوكاله تعيين شده توسط شوراي پول و الوكاله بانكها از ميزان حقگذاران طي سال مالي كمتر نگردد و همچنين ميزان حقسپرده

 (4اعتبار در كل تجاوز ننمايد. )طبق فرم پيوست شماره 

هاي ريزيهاي آتي هيات مديره بين سپردهشخيص بانك و براساس اولويتها، ترجيحات و برنامهلذا مبلغ مازاد به ت 

گردد بنحويكه ساله، چهارساله و پنج ساله( با رعايت شرط فوق تقسيم ميمدت ويژه، يكساله، دوساله، سهمدت، كوتاهمختلف )كوتاه

 ها، يكسان عمل گردد.در هر گروه سپرده
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 1پيوست شماره 

 

دار با گذاري مدتهاي سرمايهمستندات قانوني و مقرراتي تعيين سود قطعي سپرده

 هاالوکاله بکارگيري سپردهاحتساب حق

 

 اسالميشورايمجلس 1362/6/8مصوب(بهره)ربا بدون بانکي عملياتقانون( الف

 (شوراي نگهبان 1362/6/10مورد تاييد )

 

 تجهيز منابع پولي ـ دوم فصل

 : توانند، تحت هر يک از عناوي  ذيل، به قبول سپرده مبادرت نمايندها مينکباـ 3ماده

  :                                                       سپرده هاي قرض الحسنه  الف ـ

                               .                                                                              ن جاري 1

                                   .                                                                          ن پس انداز 2

                                  .                                                   سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار  ب ـ

، شارکتمباشد، در امور سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار که بانک در بکار گرفت  آنها وکيل مي تبصره ـ

گذاري مستقيم، معامالت سلف و مساقات، سرمايهمزارعه، مضاربه، اجاره بشرط تمليک، معامالت اقساطي، 

 . گيرد جعاله مورد استفاده قرار مي

به   امتيازاتذيلز هاي تشويقي، ابا اتخاذ روش جهيز سپرده ها ،تبه منظور جذب و  ، توانندهاميبانکـ 6 ماده

 :گذاران اعطا نمايند  سپرده

                   .                   الحسنه جوائز غير ثابت نقدي و يا جنسي براي سپرده هاي قرض اعنطايـ الف

 .                     الوکالهاخت کارمزد و يا حقو يا معافيت سپرده گذاران از پرد تخفيفـ ب

گذاران براي استفاده از تسهيالت اعنطائي بانکي، در موارد مذکور  سپردهحق تقدم به  دادنـ پ 

 .در فصل سوم
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 ايران و سياست پولي جمهوري اسالمي بانک مرکزي ـ فصل چهارم

 باتواند راي نظام پولي و اعتباري کشور ميمرکزي جمهوري اسالمي ايران در حس  اج بانکـ 20 ماده

در امور  ،19ماده  اساسرسد و بر استفاده از ابزار ذيل ، طبق آئي  نامه اي که به تصويب هييت وزيران مي

 :پولي و بانکي دخالت و نظارت کند

 .... ن1

 ....ن  2 

 ....ن  3 

 کارينه مشروط بر ايننکه بي  از هز) نکي و ميزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمنات با انواعن تعيي   4 

 .ودشدريافت مي  هابانکبکارگيري سپرده هاي سرمايه گذاري که توسط  حق الوكالهو ( انجام شده، نباشد

 ....ن  5 

 ....ن  6

 

 متفرقه ـ فصل پنجم

ه بي  سپرد سيمتقا بوده و قابل هدر آمدهاي بانک وجز حق الوكالهتحت عنوان کارمزد و وجوهدريافتيـ 23 ماده

 .گذاران نمي باشد

 

 ( بهره)با هاي قانون عمليات بانکي بدون رآيين نامه( ب

 81962نامه شماره تصويب()بهره)بانکي بدون ربا  دوم قانون عمليات نامه فصلآئين

 (هيئت وزيران 27/9/1362مورخ 

 .ينديمه مينماعهد و يا به هزينه خود بها استرداد اصل سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار را تبانک ـ 8اده ـم

به عنوان  ،باشندمي وكيلها سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار را که در به کار گرفت  آنها بانک ـ 9ماده 

اقات ، ، مضاربه، اجاره به شرط تمليک ، معامالت اقساطي، مزارعه ، مسمنابع سپرده گذار ، در امور مشارکت

                        .                   معامالت، سلف و جعاله مورد استفاده قرار ميدهند سرمايه گذاري مستقيم ،

 ،قبول سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار براي مصرف در يک طرح خاص ، طبق مقررات مربوط  تبصره ـ

 .    دمربوطه ميباشها منوط به درج آن در قرارداد در مورد اي  قبيل سپرده 8شمول حکم ماده. مجاز است

دار رقم تعيي  شدة بهيچ يک از سپرده هاي دريافتي تحت عنوان سپرده هاي سرمايه گذاري مدت ـ 10ماده 

بر اساس قرار داد  9منافع حاصله از عمليات موضوع ماده . از قبل به عنوان سود پرداخت نخواهد شد 

با مدت و مبالغ سپرده هاي سرمايه گذاري، پس از  گذار متناسببي  بانک و سپرده متضم  وکالت ،منعقده، 
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وضع سپرده هاي قانوني مربوط و رعايت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته 

 . شده در اي  عمليات تقسيم خواهد شد

. داهد شگذاران کسر خوبکارگيري سپرده هاي سرمايه گذاري از سهم منافع سپرده ـحق الوكاله 1تبصره 

                    .                 به تصويب شوراي پول  اعتبار خواهد رسيد حق الوكالهميزان حداقل و حداکثر 

نحوة  در قراردادهاي منعقده بي  بانک و سپرده گذار قيد مصالحه منافع مصرف مشاع سپرده و ـ2تبصره 

 .محاسبه و پرداخت منافع الزامي است

نابع سپرده اولويت به م 9ها در تأمي  منابع الزم جهت تسهيالت اعنطائي عمليات موضوع ماده بانک ـ 11ماده 

وع کمتر و يا مساوي مجم 9در صورتيکه مجموع تسهيالت اعنطائي موضوع امور ماده . گذار خواهند داد

  وضوع ايسپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار پس از وضع سپرده هاي قانوني مربوط باشد تمام منافع م

مور ادر صورتيکه مجموع تسهيالت اعنطائي بانکها براي اي  . ماده بي  سپرده گذاران تقسيم خواهد شد

 .     التفاوت سهم منابع بانک محسوب خواهد شدما به ،بيشتر از مجموع اي  قبيل سپرده ها باشد

 

 88526امه شمارهنتصويب()بهره)ربابدون بانکي عمليات چهارم قانون صلف نامهآئين

 (هيئت وزيران  17/12/1362مورخ

 

بکار  تواند عالوه بردر حس  اجراي سياست پولي و اعتباري و حفظ ارزش پول ، بانک مرکزي مي ـ 3ماده 

ن ربا ي بدوگرفت  ابزار سياست پولي موضوع قانون پولي و بانکي، در حدي که مغاير مفاد قانون عمليات بانک

 . نظارت کند با استفاده از ابزار ذيل، در امور پولي و بانکي دخالت و وراي پول و اعتبار ،نباشد ، با تصويب ش

 ....ن  1

 ....ن  2

 ....ن  3

 ....ن  4

 ....ن  5

 ....ن  6 

مذکور  هحق الوكال. گذاريبکارگيري سپرده هاي سرمايه حق الوكالهن تعيي  حنداقل و يا حنداکثر ميزان انواع 7

ورت صدر هر . ها براي تجهيز و اداره سپرده هاي موصوف نيز بشودهزينه هاي اداري بانک: لتواند شاممي

 .هاي سرمايه گذاري اخذ نخواهد شدا از صاحبان سپردههمبلغ ديگري تحت هيچ عنوان توسط بانک

 ....ن  8

 ....ن  9
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مورخ  88528ماره نامه شتصويب()بهره)ربابدون بانکي عمليات قانون پنجم نامه فصلآئين

 (هيئت وزيران 17/12/1362

 

ار صورت در مواردي که تأمي  منابع، توسط يک بانک براي بانکهاي ديگر از محل منابع سپرده گذ ـ 3ماده 

مربوط  ضوابط کننده منابع، وجوه حاصله را طبقاز طرف بانک تأمي  وكالت توكيليگيرد، بانک گيرندة منابع به 

 81962نامه شماره موضوع تصويب) ه گذاري بشرح آئي  نامه تجهيز منابع پولي به سپرده هاي سرماي

     .                       خواهد رساند 9منحصراً به مصارف امور موضوع ماده ( 12/10/1362مورخ 

 

ر ه در. ها بر اساس توافق بي  بانکهاي طرف معامله تعيي  خواهد شدبکار گيري سپرده تبصره ـحق الوكاله

، به ، مجموعاً از حد تعيي  شدهاي که از صاحبان سپرده هاي سرمايه گذاري اخذ خواهد شد حق الوكالهحال، 

 .قانون تجاوز نخواهد کرد 20ماده  4موجب بند 

 

 (بهره)دستورالعملهاي اجرايي قانون عميات بانکي بدون ربا (ج

جلسه شوراي پول و اعتبارمورخ دستورالعمل اجرايي قبول سپرده مصوبه پانصد و چهاردهمين 

18/10/1362 

 داربخش دوم ـ سپرده هاي سرمايه گذاري مدت 

 سپرده گذار ميباشند  وكيلدار ها در بکار گرفت  سپرده هاي سرمايه گذاري مدتبانک ـ 11ماده 

س از پبر اساس مدت و مبلغ سپرده هريک بي  آنان تقسيم و  ،سپرده گذاران( سود)سهم منافع  ـ 15ماده 

 .بانک پرداخت خواهد شد حق الوكالهکسر 

ل و گذاري توسط شوراي پوهاي سرمايهبانک بابت بکارگيري سپرده الوكالهحقحداقل و حداکثر  ـ16ماده 

 در. شدهاي موصوف باهاي بکارگيري سپردهالوکاله مزبور ميتواند شامل هزينهحق. اعتبار تعيي  خواهد شد

 .گذار اخذ نخواهد شدهيچ عنوان از سپرده هر صورت مبلغ ديگري تحت

ه هاي سرمايه گذاري بلندمدت براي سپردبکار گيري سپرده حق الوكالهبانکها ميتوانند در ميزان  ـتبصره 

 .ها خواهد بود ميزان تخفيف متناسب با مدت و مبلغ سپرده. گذاران تخفيف قائل شوند

 : الزامي است  18ارداد موضوع ماده ها در قرذکر موارد ذيل توسط بانک ـ 19ماده 

 .12براي بکارگيري سپرده ها در امور موضوع ماده  وكالتموضوع  ن1

 به غير  حق توكيلن 2

 مصرف مشاع سپرده ها  ن 3

 ن حداقل مبلغ سپرده  4
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 تعهد استرداد سپرده  ن 5

 حداقل مدت  ن 6

 ن نحوه تمديد  7

 د تقسيم و پرداخت سونحوه محاسبه، ن 8

 حق الوكالهن موضوع اخذ  9

 بي  بانک و سپرده گذار و بي  سپرده گذاران منافع ن مصالحه  10

 بر حسب مورد  17و 16ذکر امتيازات موضوع مواد  ن11

 ن هر مورد الزم ديگر  12
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 18/10/1382مورخ  1799پيوست بخشنامه شماره مب/

 گذاري و مشارکتصورت ريز تسهيالت اعطايي، سرمايه  2پيوست شماره 

              غيردولتي       

 دولتي

 اي دولتيتسهيالت اعطايي تبصره  اي غيردولتيتسهيالت اعطايي تبصره

 اي / مضاربه / دولتيحساب تسهيالت اعطايي تبصره 3.  1.  0340  اي / مضاربه / غيردولتيحساب تسهيالت اعطايي تبصره 3.  1.  0350

 اي / سلف / دولتيحساب تسهيالت اعطايي تبصره 3.  1.  0380  اي / سلف / غيردولتيتسهيالت اعطايي تبصرهحساب  3.  1.  0390

 اي / مشاركت مدني / دولتيحساب تسهيالت اعطايي تبصره 3.  1.  0420  اي / مشاركت مدني / غيردولتيحساب تسهيالت اعطايي تبصره 3.  1.  0430

 اي / جعاله / دولتيحساب تسهيالت اعطايي تبصره 3.  1.  0460  اي / جعاله / غيردولتيت اعطايي تبصرهحساب تسهيال 3.  1.  0470

 اي / فروش اقساطي /دولتيحساب تسهيالت اعطايي تبصره 3.  1.  0500  اي / فروش اقساطي / غيردولتيحساب تسهيالت اعطايي تبصره 3.  1.  0510

 اي/ اجاره بشرط تمليك / دولتيحساب تسهيالت اعطايي تبصره 3.  1.  0540  اي/ اجاره بشرط تمليك / غيردولتيعطايي تبصرهحساب تسهيالت ا 3.  1.  0550

 اي مسكن / دولتيحساب تسهيالت اعطايي تبصره 3.  1.  0630  اي مسكن / غيردولتيحساب تسهيالت اعطايي تبصره 3.  1.  0640

 اي دولتيتسهيالت اعطايي غيرتبصره  غيردولتياي تسهيالت اعطايي غيرتبصره

 حساب تسهيالت اعطايي / مضاربه / دولتي 3.  1.  0360  حساب تسهيالت اعطايي / مضاربه / غيردولتي 3.  1.  0370

 حساب تسهيالت اعطايي / سلف / دولتي 3.  1.  0400  حساب تسهيالت اعطايي / سلف / غيردولتي 3.  1.  0410

0450  .1  .3 
حساب تسهيالت اعطايي / مشاركت مدني / 

 غيردولتي
 0440  .1  .3 

حساب تسهيالت اعطايي / مشاركت مدني / 

 دولتي

 حساب تسهيالت اعطايي / جعاله / دولتي 3.  1.  0480  حساب تسهيالت اعطايي / جعاله / غيردولتي 3.  1.  0490

0530  .1  .3 
/  حساب تسهيالت اعطايي / فروش اقساطي

 غيردولتي
 0520  .1  .3 

حساب تسهيالت اعطايي / فروش اقساطي / 

 دولتي

0570  .1  .3 
حساب تسهيالت اعطايي / اجاره بشرط تمليك / 

 غيردولتي
 0560  .1  .3 

 حساب تسهيالت اعطايي / اجاره بشرط تمليك /

 دولتي
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 حساب تسهيالت اعطايي مسكن / دولتي 3.  1.  0650  حساب تسهيالت اعطايي مسكن / غيردولتي 3.  1.  0660

0830  .1  .3 
پرداخت بابت خريد اموال معامالت / حساب پيش

 غيردولتي
 0820  .1  .3 

پرداخت بابت خريد اموال معامالت / حساب پيش

 دولتي

 حساب كاالي معامالت سلف )دولتي( 3.  1.  0840  حساب كاالي معامالت سلف )غيردولتي( 3.  1.  0840

 حساب كار در جريان جعاله / دولتي 3.  1.  0850  حساب كار در جريان جعاله / غيردولتي 3.  1.  0860

0880  .1  .3 
حساب اموال خريداري براي فروش اقساطي / 

 غيردولتي
 0870  .1  .3 

حساب اموال خريداري براي فروش اقساطي / 

 دولتي

0900  .1  .3 
 بشرط تمليك /حساب اموال خريداري براي اجاره 

 غيردولتي
 0890  .1  .3 

/  حساب اموال خريداري براي اجاره بشرط تمليك

 دولتي

 مطالبات سررسيد گذشته و معوق دولتي  هاي مجتمع مسكوني بانك مسكنحساب طرح 3.  1.  1115

 3.  1.  0930  مطالبات سررسيد گذشته و معوق غيردولتي
حساب مطالبات سررسيد گذشته تسهيالت 

 اي / دولتيتبصره

0940  .1  .3 
اي / حساب مطالبات سررسيد گذشته تسهيالت تبصره

 غيردولتي
 0950  .1  .3 

حساب مطالبات سررسيد گذشته تسهيالت / 

 دولتي

0960  .1  .3 
حساب مطالبات سررسيد گذشته تسهيالت / 

 غيردولتي
 0980  .1  .3 

اي / حساب مطالبات معوق تسهيالت تبصره

 دولتي

0990  .1  .3 
اي / حساب مطالبات معوق تسهيالت تبصره

 غيردولتي
 حساب مطالبات معوق تسهيالت / دولتي 3.  1.  1000 

 شودکسر مي  حساب مطالبات معوق تسهيالت / غيردولتي 3.  1.  1010

 وجوه دريافتي / دولتي –حساب مضاربه  3.  2.  0460   

 3.  2.  0470  شودکسر مي
شترک مشاركت مدني / دولتي )سهم حساب م

 بانك(
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 حساب سود سالهاي آينده تسهيالت / دولتي 3.  2.  0560  وجوه دريافتي / غيردولتي –حساب مضاربه  3.  2.  0450

0470  .2  .3 
حساب مشترک مشاركت مدني / غيردولتي )سهم 

 بانك(
 0570  .2  .3 

اي به حساب سودسالهاي آينده تسهيالت تبصره

 هد دولتتع

 حساب سود و كارمزد سالهاي آينده )دولتي( 3.  2.  0580  حساب سود سالهاي آينده تسهيالت / غيردولتي 3.  2.  0550

 حساب سود معوق تسهيالت / دولتي 3.  2.  0600  حساب سود و كارمزد سالهاي آينده )غيردولتي( 3.  2.  0580

 3.  2.  0610  ردولتيحساب سود معوق تسهيالت / غي 3.  2.  0590
اي به تعهد حساب سود معوق تسهيالت تبصره

 دولت

 حساب سود و كارمزد معوق )دولتي( 3.  2.  0620  حساب سود و كارمزد معوق )غيردولتي( 3.  2.  0620

  تسهيالت:خالصجمع   تسهيالت:خالصجمع

 گذاري در بخش دولتيسرمايه   

 حساب مشاركت حقوقي / دولتي 3.  1.  0600  يگذاري در بخش غيردولتسرمايه

    حساب مشاركت حقوقي / غيردولتي 3.  1.  0610

   گذاري مستقيمحساب سرمايه 3.  1.  0620

     جمع:

 تسهيالت اعطايي به بانكها نبايد جزو تسهيالت اعطايي محسوب گردد. *

 رد شود.بات واقرار گيرد و تسهيالت ارزي نبايد در اين محاس فقط تسهيالت اعطايي به ريال بايستي در محاسبات مدنظر *

كل به: دولتي و  ابهاي دفترفصل حسبرخي حسابها نظير: كاالي معامالت سلف، سود و كارمزد سالهاي آينده، سود و كارمزد معوق و ... در سر *

 غيردولتي تفكيك

 بايد اين عمل انجام شود. "صورت ريز ..."نگرديده است كه در 
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 18/10/1382مورخ  1799پيوست بخشنامه شماره مب/

 

 3پيوست شماره 

 گذاري در سهامنحوه شناسايي سود ناشي از سرمايه

 توسط بانکها( گذاري مستقيممشارکت حقوقي، سرمايه)

 

 گذاري در سهام ساير شرکتها توسط بانکهابندي سرمايهطبقه -الف

نکها، برحسب ميزان نفوذ و کنترل به سه گروه زير گذاري در سهام ساير شرکتها توسط باسرمايه 

 شود، که نحوه گزارشگري و حسابداري هر يک متفاوت خواهدبود:بندي ميطبقه

در اي  حالت فرض بر اي  است که شرکت درصد در سهام با حق راي: 20گذاري کمتر از سرمايه -1-الف

گردد، ندارد. اي  گروه خود به دو دسته تقسيم مي پذيربر شرکت سرمايه 1ايگذار نفوذ قابل مالحظهسرمايه

آن مشخص و معلوم است، اي  دسته از سهام طبق استاندارد  2دسته اول: آن دسته از سهام که ارزش متعارف

بايد به ارزش متعارف در تاريخ ترازنامه  (SFASB-115)گذاري در اوراق قرضه و سهام حسابداري سرمايه

توان ارزش متعارف آنها را تعيي  الي ثبت گردد. دسته دوم: آن دسته از سهام که نميشناسايي و در صورتهاي م

 نمود که روش بهاي تمام شده مالك عمل ارزيابي اي  دسته از سهام خواهدبود.

است که شرکت براي فرضدر اي  حالت درصد در سهام با حق راي: 50تا  20گذاري بين سرمايه -2-الف

ا پذير است و بنابراي  روش حسابداري آن بايد متفاوت بنفوذ قابل مالحظه بر شرکت سرمايهگذار داراي سرمايه

الذکر فرض بر اي  است که دو شرکت االشاره باشد، زيرا در حالت فوقروش حسابداري مندرج بند يک فوق

ه زماني که شرکت صيت حسابداري جداگانه هستند، درحالي کپذير( داراي دو شخگذار و سرمايه)شرکت سرمايه

داري که اي  دو شرکت از بعد حسابدارد فرض اي  استمالحظه  پذير نفوذ قابلسرمايهگذار در شرکت سرمايه

گذاري گذار به نحوي عمل نمايد که حساب سرمايهاي هستند لذا بايد شرکت سرمايهداراي شخصيت يگانه

پذير و درآمد مايهري خالص دارائيهاي واحد سرگذار از ارزش دفتهمواره معرف سهم نسبي واحد سرمايه

پذير باشد. )اي  نحوه حسابداري گذار از درآمد واحد سرمايهگذاري معرف سهم نسبي واحد سرمايهسرمايه

 همان روش ارزش ويژه است(

                                                                 

 

رهنمودهاي  –و ضوابط حسابداري و حسابرسي  اصول 20صطالح نفوذ قابل مالحظه طبق بيانيه شماره ا -1

به اي  شرح تعريف شده است: “ گذاري در واحدهاي تجاري وابستهحسابرسي سرمايه”حسابداري، تحت عنوان 

ي، گيريهاي مربوط به سياستهاي مالي و عملياتي واحد تجارنفوذ قابل مالحظه عبارتست از مشارکت در تصميم"

 "اي مزبور.ولي نه در حد کنترل سياسته

شبهه بي  اي حقيقي و بيتواند براساس آن اوراق بهادار در معامله، معرف مبلغي است که ميارزش متعارف -2

 خريدار و فروشنده مايل و آگاه مبادله شود.
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در اي  حالت فرض بر اي  است که شرکت درصد در سهام با حق راي: 50گذاري بيشتر از سرمايه -3-الف

پذير شرکت فرعي و شرکت پذير دارد. در اي  صورت شرکت سرمايهبر شرکت سرمايه 1گذار کنترليهسرما

مالي تلفيقي براي گذار، شرکت اصلي خواهدبود و به لحاظ مقاصد گزارشگري مالي تهيه صورتهايسرمايه

 اصلي الزامي خواهدبود.شرکت

 (گذاري مستقيمقوقي، سرمايهحمشارکت)گذاري درسهام شناسايي درآمدسرمايهنحوه -ب

گذاري در سهام، درآمد ناشي از توزيع سود به اشکال مختلف پس از پيشنهاد منظور از درآمد سرمايه 

تواند به صورت نقدي، سهمي و يا پذير است که ميهييت مديره و تصويب مجمع عمومي شرکت سرمايه

 باشد:بشرح زير مي غيرنقدي بوده و همچني  درآمد ناشي از واگذاري سهام که

 درصد در سهام با حق راي: 20گذاري کمتر از سرمايه -1-ب

 ام:سود نقدي سه -1-ب-1

ماه بايستي پرداخت  8سود نقدي سهام پس از اعالم تصويب مجمع عمومي حداکثر ظرف مدت  

مام شده گذاري در سهام که حسابداري آن طبق روش ارزش متعارف يا روش بهاي تشود. سود نقدي سرمايه

 شود.م سود نقدي سهام، به عنوان درآمد شناسايي ميشود در تاريخ اعالانجام مي

 هام جايزه(:سود سهمي )س -1-ب-2

توزيع سود به شکل سهم )سود سهمي( که راه ديگر توزيع سود بي  صاحبان سهام است توسط  

سود به شکل سهم موجب تغيير در شود. توزيع گذاري شناسايي نميهکننده به عنوان درآمد سرمايدريافت

گردد بلکه موجب تغيير در اجزاي متشکله پذير نميدارائيها و بدهيها يا حقوق صاحبان سهام شرکت سرمايه

 گردد.حقوق صاحبان سهام مي

کننده سود سهمي تعيي  گذار باتوجه به اثر آن بر شرکت توزيعماهيت سود سهمي از ديدگاه سرمايه 

کند )و ثبتي هم از اي  بابت گونه دارايي دريافت نميگذار هنگام دريافت سود سهمي هيچگردد. سرمايهمي

کند بلکه تنها تعداد سهام پذير نيز تغيير نميگذاري آن در شرکت سرمايهنخواهدداشت( و ميزان نسبي سرمايه

ت شده سود سهمي ارزش ثببيشتري را با همان نسبت مالکيت قبلي در اختيار خواهد داشت. بنابراي ، دريافت 

 دهد.دهد اما بهاي تمام شده هر سهم را کاه  ميگذاري را افزاي  نميسرمايه

 سود غيرنقدي سهام: -1-ب-3

هاي غير از وجه نقد )مانند: يک واحد تجاري ممک  است سود سهام اعالم شده را به شکل دارايي 

گونه سود غيرنقدي در تاريخ اعالم سود سهام و قبل از آالت و ...( پرداخت نمايد. اينزمي ، محصوالت، ماشي 

پذير همانند پرداخت سود ثبت سود سهام بايد به ارزش متعارف بازار ارزشيابي شوند. چون شرکت سرمايه

                                                                 

 

 است:نمودهراچني  تعريف)مذکور درصفحه قبل( کنترل 20در استاندارد شماره -1

ستهاي مالي و عملياتي يک واحد تجاري به منظور کسب کنترل عبارتست از توانايي هدايت سيا"

 "منافع اقتصادي از فعاليتهاي آن

 



 

287 

دهد، نقدي تمامي امکان استفاده از دارائيهايي را که بايد توزيع شود در تاريخ تصويب و اعالم سود از دست مي

پذير بايد سود يا زيان زش متعارف بازار دارايي در تاريخ مزبور بايد مبنا قرار گيرد و شرکت سرمايهبنابراي  ار

حاصل از واگذاري دارايي را در تاريخ اعالم سود غيرنقدي سهام شناسايي نمايد و همچني  شرکت 

د غيرنقدي سهام را به پذير را داراست بايستي سوسهام با حق راي شرکت سرمايه %20گذاريي که زير سرمايه

 گذاري شناسايي نمايد.ارزش متعارف در حساب درآمد سرمايه

 رصد در سهام با حق راي:د 50و بيشتر از  50تا  20گذاري بين رمايهس -3و  2-ب

گذار تعداد کافي همانگونه که اشاره شد روش ارزش ويژه بر اي  فرض مبتني است که واحد سرمايه 

هاي مالي و عملياتي واحد تواند بر خط مشياي که ميگونهپذير را در مالکيت دارد بهاز سهام واحد سرمايه

پذير نفوذ موثر اعمال کند. يکي از آثار نفوذ موثر، تاثير بر سياستهاي توزيع سود سهام واحد سرمايه

معيار مناسبي در  تواندپذير ديگر نميپذير است. بنابراي  سود سهام قابل توزيع توسط واحد سرمايهسرمايه

گذار گذار محسوب شود. زيرا فرض بر اي  است که واحد سرمايهگذاري واحد سرمايهمورد بازده سرمايه

پذير اثر بگذارد. در چني  حالتي، سياست تواند بر سياستهاي اعالم و توزيع سود سهام توسط واحد سرمايهمي

گيري سودآوري زهاي اي  که معياري براي انداپذير ممک  است بجتوزيع سود سهام توسط واحد سرمايه

پذير يا تامي  نيازمنديهاي نقدي گذاري تلقي شود، بيانگر مالحظاتي نظير حفظ نقدينگي واحد سرمايهسرمايه

 گذار باشد.واحد سرمايه

گذاري بدهکار گذاري در تاريخ خريد به بهاي تمام شده سرمايهدر روش ارزش ويژه، حساب سرمايه 

 گردد:ود و سپس براساس ثبتهاي زير در زمانهاي مناسب اي  حساب تعديل ميشمي

 پذير.ثبت سهم مناسبي از سود خالص گزارش شده شرکت سرمايه

 پذير.ثبت پرداخت هرگونه سود نقدي سهام توسط شرکت سرمايه

خالص  ارزش دفتريگذار از واحد سرمايه گذاري بر سهمثبت سهم مناسبي از مازاد بهاي تمام شده سرمايه

 پذير.دارائيهاي واحد سرمايه

 ثبت استهالك هرگونه سرقفلي خريداري شده.

 گذاري.ثبت هرگونه سود يا زيان حاصل از فروش بخشي از سرمايه

 پذير است.گذار و سرمايهحذف هرگونه سود يا زيان بي  شرکتها که ناشي از مبادالت بي  شرکتهاي سرمايه

 

گذار، ارزش ويژه است، سود سهام دريافتي گذاري شرکت سرمايهروش حسابداري سرمايهبنابراي  زماني که 

ما گذاري را بستانکار نمايد. انقدي و غيرنقدي را بايد به مثابه برگشت سرمايه خود بداند و حساب سرمايه

م جايزه( پذير اقدام به توزيع سود سهمي )سهاهمانطورکه در بخ  قبل ذکر شد زماني که شرکت سرمايه

نمايد و فقط بهاي تمام شده هر واحد سهم کاه  گذار ثبتي در حسابها درج نمينمايد، شرکت سرمايهمي

گردد تا بهاي يابد يعني ارزش ثبت شده سهام به تعداد جديد سهام )پس از صدور سهام جايزه( تقسيم ميمي

 ور سهام جايزه کاه  خواهديافت.تمام شده هر واحد بدست بيايد که بالطبع در قياس با قبل از صد

 گذاري )سهام(ايهواگذاري سرم -4-ب

گذاري واگذار شود، تفاوت عوايد حاصل از واگذاري و مبلغ دفتري بايد به عنوان هرگاه يک سرمايه 

مربوطه بايد  "ذخيره کاه  ارزش سهام"درآمد يا هزينه شناسايي شود. بديهي است در اي  حالت حساب 

گذاريهاي جاري که به خالص ارزش فروش يا ارزش بازار ثبت شده و ود. در مورد سرمايهتسويه و صفر ش
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گذاريهاي بلندمدتي که به مبلغ تجديد ارزيابي انعکاس يافته است، سود يا زيان واگذاري بايد نسبت به سرمايه

گذاري به اقل ي سرمايهالمعامله که براساس پرتفوگذاريهاي جاري سريعآخري  مبلغ دفتري و در مورد سرمايه

شود، سود يا زيان واگذاري بايد نسبت به بهاي تمام شده بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش نشان داده مي

گذاريهايي که به عنوان دارايي جاري نگهداري شده است، تفاوت ناشي از واگذاري تعيي  شود. در مورد سرمايه

گذاريهاي بلندمدت، تفاوت مذکور بايد به عنوان ري و در مورد سرمايهگذابايد به عنوان درآمد يا هزينه سرمايه

گذاري که قبالً در سود يا زيان واگذاري شناسايي شود. هرگونه خالص مازاد ناشي از تجديد ارزيابي يک سرمايه

احبان حساب مازاد تجديد ارزيابي منظور و در آن نگهداري شده است، بايد به عنوان تغيير در اجزاي حقوق ص

 سرمايه، به بستانکار حساب سود و زيان انباشته منظور شود.

تحت عنوان درآمد عملياتي به  3استاندارد حسابداري شماره  33الي  29الزم بذکر است که بندهاي  

پرداخته است. همچني  نحوه “ سود تضمي  شده، درآمد حق امتياز و سود سهام”مقوله نحوه شناسايي 

حسابرسي به تشري  کميته فني سازمان 15اريها در استاندارد حسابداري شماره گذحسابداري سرمايه

 شده است.اختصار توضيحاتي دادهاست که درسطور قبل بهآمده
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 18/10/1382مورخ  1799پيوست بخشنامه شماره مب/

 4پيوست شماره 

 هاسپرده كاله بكارگيريالوحقبا احتساب  دارمدت گذاريسرمايهسپرده هاي سود قطعي محاسبه  صورت

 مــبـلــغ بــه ريــــال شـــــــــــــــــــرح

اعطايي به بخش دولتي  تسهيالت:      

اعطايي به بخش غيردولتي  تسهيالت:      

(دولتي)گذاري و مشارکتها  سرمايه:      

(غيردولتي)گذاري و مشارکتها  سرمايه:      

      :مشارکت اوراق

      :(1) = واوراق مشاركتگذاري، مشاركت سرمايهاعطاييتسهيالتجمع

      :مدت کوتاهگذاري سرمايه سپرده

      :مدت ويژه کوتاه گذاريسپردهسرمايه

      :يکساله گذاريسپردهسرمايه

      :دو ساله گذاريسپردهسرمايه

      :سه ساله گذاريسپردهسرمايه

      :چهار ساله گذاريسپردهسرمايه
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      :پنچ ساله گذاريسپردهسرمايه

      :مدتداري رگذاسپرده سرمايهانواع حسابهاي جمع

      دار:گذاري مدتسرمايه مربوط به انواع حسابهاي سپرده شود سپرده قانونيمي کسر

      :(2) = منابع سپرده گذاران خالص

      :(1-2) =بانك  منابع

      گذاري و مشارکتها و اوراق مشارکت:اعطايي، سرمايه از تسهيالت يسوددريافت

      :التزام دريافتي از محل تسهيالت اعطايي وجه

      :(3) = سود مشاع جمع

      :{(2(÷)1(×})3) ( =4)از سود مشاع گذارانسهمسپرده

      (:5= )ر داگذاري مدتمربوط به انواع حسابهاي سپرده قانوني جايزهسپرده

      (:4+5= ) گذارانمنافعسپرده

      :شود حق الوکالهمي کسر

      :دارگذاري مدتهاي سرمايهقابل تقسيم بين انواع سپرده سودقطعي

      :گذاران طي سال ماليپرداختي به سپرده سودعليالحساب

      گذاران:به سپرده پرداختيکسري )مازاد(  

 2شماره طبق پيوست 

 مربوطه و سپرده قانوني دارگذاري مدتي سرمايههاسپردهگذاري و مشارکتها، اوراق مشارکت، انواعسرمايه ،اعطايي تسهيالت مبالغ

 .گردد محاسبههفته سال  52براساس ميانگي   دباي

 

 دارگذاري مدتهاي سرمايهالوکاله بکارگيري سپردهفرم محاسبه حق
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 ** هفته سال خالص تسهيالت اعطايي 52( ميانگين مانده 1

 ** هفته سال اوراق مشاركت 52( ميانگين مانده 2

 ** 2و  1هاي ( جمع رديف3

 ** دارگذاري مدتهفته سال انواع حسابهاي سپرده سرمايه 52( ميانگين مانده 4

 )**( دارگذاري مدتيههفته سال سپرده قانوني مربوط به انواع حسابهاي سپرده سرما 52( ميانگين مانده 5

 ** گذاران( خالص منابع سپرده6

 ** (6-3( منابع بانك )7

 ** ( سود مشاع )سود دريافتي تسهيالت اعطايي، سود اوراق مشاركت و وجه التزام دريافتي(8

 ** (6÷3)*  8دار از سود مشاع گذاري مدتهاي سرمايه( سهم سود متعلق به منابع سپرده9

 ** دارگذاري مدتپرده قانوني مربوط به حسابهاي سپرده سرمايه( جايزه س10

 ** (10و  9هاي گذاران )جمع رديف( منافع كل سپرده11

 )**( دارگذاري مدتهاي سرمايهالوكاله بكارگيري سپرده( حق12

 ** دارگذاري مدت( سود قطعي قابل تقسيم بين انواع حسابهاي سپرده سرمايه13

 )**( گذاران طي سال ماليالحساب پرداختي به سپرده( سودعلي14

 ** الحساب پرداختيگذاران و سود عليطعي قابل تقسيم بين سپردهالتفاوت سود ق( مابه15
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لعمل تسعير حسابهاي ارزي 1844 /مب: شماره  دستورا

 29/10/1382: تاريخ 

 «بسمه تعالي»

و غيردولتي و موسسه  (تجاري و تخصصي) دولتي: جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي

 اعتباري توسعه ارسال گرديد

 با احترام؛

دستورالعمل تسعير "به پيوست  19/8/1381مورخ  1120مب/ پيرو بخشنامه شماره  

مورخ  2457نب/ که جايگزي  بند ب دستورالعمل موضوع بخشنامه شماره  "حسابهاي ارزي

رساند دستورالعمل مذکور براساس نظرات گردد. به اطالع ميشود ارسال ميمي 8/12/1355

ارائه شده توسط کارشناسان محترم سيستم بانکي و ساير مراجع صاحبنظر درخصوص 

مورخ  1120نويس دستورالعمل تسعير حسابهاي ارزي )موضوع بخشنامه شماره مب/ پي 

گرديده است. مقتضي است دستور فرمايند مراتب را به کليه واحدهاي ( نهايي 19/8/1381

 ذيربط جهت اجراي دقيق بخشنامه مذکور ابالغ نمايند.

باشد. مي 1382الزم به يادآوري است زمان اجراي بخشنامه مذکور از پايان بهم  ماه  

ه ري با توجه بضروري است تا اطالع ثانوي همه ماهه حسابهاي ارزي آن بانک / موسسه اعتبا

بخشنامه مذکور تسعير گرديده و در حسابهاي مربوطه منعکس و ثبت گردد، بطوريکه تراز 

ل با رعايت و اعمال دستورالعم 1382آزمايشي آن بانک/ موسسه اعتباري در پايان بهم  ماه 

 موضوع اي  بخشنامه تهيه و جهت اداره اطالعات بانکي و اي  مديريت ارسال شود.

االشاره به سرفصل حساب جديدي گردد چنانچه در اجراي دستورالعمل فوقمييادآوري  

 .نياز باشد مراتب را در اسرع وقت به اداره نظارت بر موقعيت مالي بانکها منعکس نمايند

ضمناً چنانچه در اجراي دستورالعمل مذکور ابهام، ايراد و سوال و ... وجود دارد مقتضي  

تماس حاصل نموده و يا به طور کتبي  آقاي اردوان نوروزي 29953909هاي است با شماره تلف 

 هاي الزم اقدام مقتضي بعمل آيد. /صمراتب را به اي  اداره منعکس نمايند تا پس از بررسي

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري     

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر     بهرام فيض زرين قلم     

           16-1615          3816 
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 29/10/82مورخ  1844پيوست بخشنامه شماره مب/

 

 بسمه تعالي

 

 دستورالعمل تسعير حسابهاي ارزي

 

ارج موسسه اعتباري در داخل کشور و صورتهاي مالي شعب و واحدهاي فرعي خ /کليه حسابهاي ارزي بانک 

 :شودريال تسعير مياز کشور با رعايت موارد ذيل به 

به  2با نرخ بازار 1ها، در پايان هر ماهها و بدهيکليه اقالم پولي ارزي حسابهاي داخل کشور، اعم از دارايي

منظور و مانده “ نتيجه معامالت ارزي”تفاوتهاي ناشي از تسعير اي  اقالم به حساب . شودريال تسعير مي

 .گرددو زيان بانک منتقل مي حساب مذکور در پايان سال مالي به حساب سود

اند به نرخ تاريخ کليه اقالم غيرپولي ارزي حسابهاي داخل کشور که به بهاي تمام شده تاريخي ثبت شده

درصورتيکه بهردليل اي  اقالم تجديد ارزيابي گردند با نرخ تاريخ . 3مانندايجاد در دفاتر بانک برقرار مي

 .شودارزيابي مجدد، تسعير مي

 .اندولي و غيرپولي در پيوست اي  دستورالعمل تعريف شدهاقالم پ

 تيب ذيلدر پايان دوره مالي به تر( شعب و واحدهاي فرعي)ترازنامه معادل ريالي واحدهاي خارج از کشور 

 :شودتهيه مي

در تاريخ  2با نرخ بازار( به استثناء حساب حقوق صاحبان سهام)کليه اقالم پولي و غيرپولي  –الف  -4

 .گرددعير به ريال تسعير ميتس

                                                                 

 

 تواند در فواصل کوتاهتري نيز انجام گردد )مثالً روزانه(.سعير اقالم پولي ارزي ميت -1

نرخ مرجع بازار بي  بانکي تهران که همه روزه توسط باننک مرکنزي جمهنوري اسنالمي  در حال حاضر -2

باشد. در تهيه صورتهاي مالي شنعب منناطق آزاد ننرخ اعنالم شنده گردد مبناي تسعير ميان اعالم مياير

ينات دستورالعمل اجرايي عمل 65فروش نقدي ارز در شعبه مرکزي بانک ملي ايران در منطقه آزاد )طبق ماده 

 13/6/1379رخ صنعتي جمهوري اسالمي اينران مصنوب جلسنه منو –پولي و بانکي در مناطق آزاد تجاري 

باشد، ليک  در تهيه صورتهاي مالي توسنط باننک منادر شوراي پول و اعتبار( درحال حاضر مالك تسعير مي

منل براي تسعير اقالم ارزي شعب مناطق آزاد نيز نرخ بازار بي  بانکي تهران مشابه ساير واحندها منالك ع

 گيرد.قرار مي

درحال حاضر نرخ ثبت اقالم در دفناتر باننک پنس از لحناظ اريخ ايجاد مورد نظر در دفاتر بانک، نرخ ت -3

 باشد.مي 1381تغييرات ناشي از تغيير برابري قانوني نرخ ارز در ابتداي سال 
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ماند، ليک  تغييرات در حقوق بدون تغيير باقي مي هاي تاريخي،حساب حقوق صاحبان سهام با نرخ –ب -4

با نرخ ( هاشامل افزاي  يا کاه  سود و زيان انباشته و اندوخته)صاحبان سهام ناشي از سود و زيان دوره 

 .شودطي دوره مالي تسعير مي 1ميانگي  بازار

 .گرددحساب سود و زيان با نرخ ميانگي  بازار طي سال تسعير مي –ج  -4

سود يا زيان حاصل از تسعير دارائيها ”ب فوق بعنوان -4الف و -4التفاوت حاصل از اجراي بندهاي مابه –د  -4

مبلغ . رددگتحت سرفصل حقوق صاحبان سهام در ترازنامه معادل ريالي شعب خارج کشور منظور مي“ و بدهيها

ي سود يا زيان ناشي از تسعير دارائيها و بدهيهاي شعب و واحدهاي فرع”تفاوت موصوف تحت عنوان حساب 

 .شودبندي ميو تحت سرفصل حقوق صاحبان سهام بانک طبقه“خارج از کشور

فرعي  الذکر کليه حسابهاي واسطه بي  بانک و شعب خارج و واحدهايبديهي است با اجراي دقيق بندهاي فوق

ن سال مالي بايد فاقد مانده در پايا( حذف حسابهاي رابط)بندي و ادغام حسابها آن در هنگام تعديل و طبقه

ي  بند فوق مشمول ضوابط ا( د-4)مانده حسابهاي سود و يا زيان مندرج در بند . اضافي و حذف نشده باشد

 .گرددنمي

شود و به حساب سود و زيان برگشت مي( 1381سال )ل مانده حساب ذخيره نوسانات نرخ ارز مربوط به سال قب

 2.محاسبه ذخيره بابت نوسانات نرخ ارز ضرورت ندارد

اد کند و مفدر حال حاضر با روش ثبت فعلي، تسعير اقالم ارزي زيرخط هيچ سود يا زياني براي بانک ايجاد نمي

يرخط در زچنانچه روش ثبت اقالم ليک  . االجراستکماکان الزم 10/1/1381مورخ  8/بخشنامه شماره مب

 .هدشدآينده تغيير داده شود نحوه تسعير اي  اقالم و اثرات آن در صورتهاي مالي در زمان خود اعالم خوا

 :الزم است در يادداشتهاي پيوست صورتهاي مالي موارد زير افشاء شود

 روش تسعير نرخ ارز در صورتهاي مالي( الف

 دستورالعمل 1ه به حساب سود و زيان وفق بند مبلغ تفاوت تسعير منظور شد( ب

 سهام بندي شده تحت سرفصل حقوق صاحبانمبلغ تفاوت تسعير طبقه( ج

 ساير موارد، طبق استانداردهاي حسابداري( د

 «پيوسـت»

 اقالم پولي و اقالم غيرپولي

                                                                 

 

 گردد.يانگي  نرخ مرجع بازار بي  بانکي طي سال بعنوان نرخ ميانگي  طي سال قلمداد ميدرحال حاضر م-1

 شد.گرديد ذخيره محاسبه ميقالم بلندمدت منجر به زيان ميمل قبلي هنگامي که تسعير ادر دستورالع -2
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ت ملي يا به ارز درياف طالبه مبلغ ثابت و مشخصي است که در آينده به پولدهنده هر نوع ماقالم پولي نشان

داد با شوند که مبالغ آنها به موجب قراربعبارت ديگر دارائيها و بدهيها در صورتي اقالم پولي تلقي مي. گرددمي

بعنوان مثال اسناد و . بالغ ثابت و مشخصي باشندمدهنده ادعا براي مقادير پولي تثبيت شده باشد و نشان

رنده مثالً دا. شوندق قرضه و اقالم با ماهيت مشابه اقالم پولي محسوب ميحسابهاي دريافتني و پرداختني، اورا

ريال که در ده سال قبل صادر شده است، در تاريخ سررسيد، مبلغ  100.000يک سند دريافتي به مبلغ 

الجاري به مراتب کمتر از قدرت ريال در س 100.000کند در حاليکه قدرت خريد ريال را دريافت مي 100.000

  عمومي در سط يد آن در ده سال قبل است و نحوه تغيير قيمتها بر مبلغ ريالي آن اثر ندارد که در نتيجه تغييرخر

 .شودقدرت خريد اقالم پولي مي( زيان)قيمتها منجر به سود 

گردد که ارزش آنها برخي از مبادالت تجاري با معاوضه يا انتقال دارائيها و بدهيهاي غيرپولي انجام مي 

ه ي است کبه عبارت ديگر دارائيها و بدهيها غيرپولي کليه دارائيها يا بدهيهاي. حسب پول تثبيت نشده استبر

موجودي مواد و کاال، : ها و بدهيهاي غيرپولي عبارتند ازهاي بارز دارائينمونه. شودپولي محسوب نمي

آالت و تجهيزات، بدهي مربوط به شي رکتها، اموال منقول و غيرمنقول، ماگذاري در سهام عادي ساير شسرمايه

 .دريافت اجارهپي 

مثل . تحت شرايط معي  يک دارايي يا بدهي پولي ممک  است به دارايي يا بدهي غيرپولي تبديل گردد 

زيرا مبلغ . شوداي که تا تاريخ سررسيد نگهداري گردد يک دارايي پولي محسوب مياوراق قرضه قابل مبادله

ها و به قصد اما اگر همان اوراق قرضه براي انتفاع از نوسان قيمت. تثبيت شده است اسمي آن برحسب پول

وش زيرا مبلغي که در نتيجه فر. فروش قبل از سررسيد نگهداري شود، يک دارايي غيرپولي محسوب خواهدشد

وارد ماي  گونه در . باشدآيد، قابل تعيي  نيست و بنابراي  ارزش آن برحسب پول تثبيت شده نميآن بدست مي

 .بايد قصد و نيت خريدار از خريد اوراق را مد نظر قرارداد

الزم به ذکر است کليه اقالم ارزي واحدهاي داخل کشور به استثناء سهام و مشارکتهاي خارجي و  

خاطرنشان . شوندهمچني  سرمايه پرداختي به شعب و واحدهاي فرعي خارج از کشور اقالم پولي محسوب مي

ولي درنظر پعقود مشارکت مدني، مضاربه و سلف، صرفاً در اجراي دستورالعمل تهيه شده، نيز اقالم  سازدمي

 .شوندگرفته مي
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عتباريآيين 1911/مب: شماره ا انكها و موسسات  ايه ب پ امه مربوط به سرمايه   ن

:16/11/1382 

 بسمه تعالي

 .دي و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديجهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي و غيردولت

 با احترام،

 4بند ) 27/10/1382رساند شوراي پول و اعتبار در يکهزار و سيزدهمي  جلسه مورخ به اطالع مي 

ساس ابر اي  . نامه مربوط به سرمايه پايه بانکها و موسسات اعتباري را مورد تصويب قرار داد، آيي (صورتجلسه

دستور فرمايند  مقتضي است. گرددمذکور جهت استحضار و انجام اقدامات الزم ارسال مينامه به پيوست آيي 

 .مراتب جهت اجرا به واحدهاي ذيربط ابالغ گردد

هاي نامه يادشده مبنا و پاية کليه نسبتنمايد سرمايه پايه مندرج در آيي ضمناً موکداً يادآوري مي 

طايي و تعهدات مشتريان آنبانک، وضعيت باز ارزي، سقف فردي و جمعي تسهيالت اع: نظارتي نظير

يله پيوست ضمناً بدينوس. گيرد که قبالً اعالم شده يا در آينده بتدريج ابالغ خواهدشدقرار مي... گذاريها و سرمايه

شود که فرم جايگزي  آن اي  اداره منسوخ اعالم مي 27/12/1380مورخ  1345/بخشنامه شماره مب 3شماره 

 3ماده  3-1ند همچني  ب. توسط اداره نظارت بر موقعيت مالي بانکها تهيه و جهت اجرا ابالغ خواهد گرديد متعاقباً

الوصول عمومي است در آينده نزديک و پس نامه که در مورد حداکثر مبلغ قابل قبول ذخيره مطالبات مشکوكآئي 

 م./دباشمحاسبه مي نامه مربوط به کفايت سرمايه قابلاز ابالغ آئي 

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري        

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر      بهرام فيض زرين قلم    

          16-1615           3816 
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 16/11/1382مورخ  1911/پيوست بخشنامه شماره مب

 

 

 بسمه تعالي

 

 پايه بانکها و موسسات اعتبارينامه مربوط به سرمايه آئين

 

 

به منظور نيل به اهداف نظارتي در کليه مواردي که براي آنها مقررات احتياطي تدوي  شده است  

 :شوداز مفهوم سرمايه به ترتيب زير استفاده مي

 

 : تعريف سرمايه پايه - 1ماده 

ق تعريف ارائه شده در طب)ها و موسسات اعتباري، حاصل جمع سرمايه اصلي سرمايه پايه بانک 

ات ارائه طبق توضيح)پس از انجام کسور الزم ( 3طبق تعريف ارائه شده در ماده )و سرمايه تکميلي ( 2ماده 

 .است( 4شده در ماده 

 

 :سرمايه اصلي - 2ماده 

 :اقالم تشکيل دهنده سرمايه اصلي عبارتند از -1-2

 سرمايه پرداخت شده؛

 قانوني؛ اندوخته

 و موسسه ذخيره تجديد ارزيابي دارائيهاي ثابت و سهام متعلق به بانک /به جز اندوخته )ها ساير اندوخته

 ؛(اعتباري

 صرف سهام؛

 ؛(گردددر صورت وجود زيان انباشته، اي  مبلغ از جمع سرمايه اصليکسر مي)سود انباشته 
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 :سرمايه تکميلي - 3ماده 

 :شوداقالم زير بعنوان سرمايه تکميلي منظور مي 

 :الوصول عموميذخاير مطالبات مشکوك -1-3

 نامه، الوصول براي اهداف اي  آئي حداکثر ميزان قابل قبول ذخيره مطالبات مشکوك 

( نامه مربوط به کفايت سرمايهطبق ضوابط مندرج در آئي )درصد دارائيهاي موزون شده برحسب ريسک  25/1

 .باشدمي

 :داراييهاي ثابت ذخيره تجديد ارزيابي /اندوخته  -2-3

از ذخاير، حاصل تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت بانک و موسسه اعتباري است که پس /هااي  اندوخته 

ه يا ذخيره تجديد ارزيابي در دفاتر بانک و موسسه اعتباري منعکس شد /طي مراحل قانوني بعنوان اندوخته

 .مستقيماً به حساب سرمايه پرداخت شده اضافه شده است

 اندوخته ناشي از تجديد ارزيابي سهام -3-3

التفاوت بي  قيمت تمام شده و قيمت تجديد ارزيابي سهام متعلق به اي  اندوخته که از محل مابه 

باشد که پس از طي شود در صورتي قابل استفاده در سرمايه تکميلي ميبانکها و موسسات اعتباري حاصل مي

درصد کاه   55. التفاوت مزبور کاه  داده شوددرصد از مابه 55داقل مراحل قانوني و اخذ مجوزهاي الزم، ح

 .باشدالتفاوت مزبور به دليل نوسان قيمت سهام و احتمال کاه  در قيمت تجديد ارزيابي ميدر مابه

 

 :کسور از مجموع سرمايه اصلي و تکميلي -4ماده 

باشند، الزم سسات اعتباري ديگر ميدر مواردي که بانکها و موسسات اعتباري سهامدار بانکها و مو 

 .است موارد ذيل از مجموع سرمايه اصلي و سرمايه تکميلي کسر شود

گذاري در بانکها و موسسات اعتباري ديگر که حسابهاي آنها با حسابهاي بانک يا موسسه سرمايه-1-4

 ارائه نداردهاي حسابدارياي  بند در مواردي کاربرد دارد که براساس استا. اعتباري مادر تلفيق نشده است

 .صورتهاي مالي تلفيقي الزامي است

 

 (.با صالحديد بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران)اعتباري  گذاري در ساير بانکها و موسساتسرمايه-2-4
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 سقف سرمايه تکميلي -5ماده 

سرمايه پايه تواند معادل سرمايه اصلي باشد و مبلغ مازاد در مجموع سرمايه تکميلي، حداکثر مي 

 .شودمنظور نمي

 

 

 بند فرعي 6ماده و  5نامه مربوط به سرمايه پايه بانکها و موسسات اعتباري در آئين 

 .شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد 27/10/1382در يکهزار و سيزدهمين جلسه مورخ 
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انك عامل به شركتنحوه  1927 /مب: شماره اعتباري توسط ب  ولتيهاي داعطاي تسهيالت 

 20/11/1382: تاريخ 

 «بسمه تعالي»

 

 گرددهاي تجاري و تخصصي ارسال ميجهت اطالع کليه مديران عامل بانک

 

مورخ  1251 /مب و 15/5/1381مورخ  569 /مبهاي شماره پيرو بخشنامه 

 قانون بودجه سال 3نامه اجرايي تبصره آئي  7رساند با توجه به ماده به اطالع مي 5/9/1381

در  "هاي دولتي صرفاکل کشور، اعطاي تسهيالت اعتباري توسط بانک عامل به شرکت 1382

هن 29888ت / 52995نامه مذکور که طي مصوبه شماره منضم به آئي  2قالب جدول شماره 

و براساس مبالغ مندرج در ( ضميمه پيوست)مورد اصالح قرار گرفته است  1/11/1382مورخ 

 .کل کشور مجاز است 1382قانون بودجه سال  3پيوست شماره 

نامه مصوب هيات هاي دولتي تا زماني که آئي بنابراي  اعطاي تسهيالت به شرکت 

 569 /هاي شماره مبنامهگيرد و بخشآن صورت مي 7وزيران جاري است براساس مفاد ماده 

 ص./گرددتا اطالع ثانوي ملغي مي 5/9/1381مورخ  1251 /و مب 15/5/1381مورخ 

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري     

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر     بهرام فيض زرين قلم     

           16-1615          3816 

../بخشنامه%20هاي%20سال%201381/2-569.doc
../بخشنامه%20هاي%20سال%201381/3-1251.doc
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ئين 1964 /مب: شماره تعهدات اشخاص مرتبطآ امه تسهيالت و   ن

 29/11/1382: تاريخ 

 «بسمه تعالي»

 

 .جهت اطالع مديران عامل بانکهاي تجاري، تخصصي دولتي ارسال گرديد

 

ماده  4نامه تسهيالت و تعهدات اشخاص مرتبط موضوع بند با سالم؛ به پيوست آئي  

ست دستور خواهشمند ا. گرددو رعايت دقيق مفاد آن ايفاد مي قانون پولي و بانکي جهت اجرا 34

بذول مفرمائيد واحدهاي ذيربط در آن بانک به نحو مقتضي مطلع شده و در اجراي آن نظارت کافي 

 ص./دارند

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري     

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر     قلم بهرام فيض زرين     

           16-1615          3816 
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 29/11/1382مورخ  1964پيوست بخشنامه شماره 

 »بسمه تعالي«

 

 »آئين نامه تسهيالت و تعهدات اشخاص مرتبط«

 

 تعاريف - 1ماده 

 يالت و تعهداتتسه -1-1

 :شامل اقالم ذيل است "تسهيالت و تعهدات"نامه عبارت ازنظر اي  آئي  

يل را هاي بانک يا موسسه اعتباري در باالي خط ترازنامه بوده و موارد ذتسهيالت: شامل اقالم دارايي –الف 

 گيرد:دربرمي

 تسهيالت اعطائي اعم از جاري و غيرجاري و ريالي و ارزي به اشخاص )به استثناي مشارکت حقوقي و

 گذاري مستقيم(سرمايه

 تسهيالت اعطائي بي  بانکي

 تريان در حساب بدهکاران موقتبدهي مش

 بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده

 هاي پرداخت شدهبدهکاران بابت ضمانتنامه

 تسهيالت از محل حساب ذخيره ارزي

 (…,Usance, Refinance, Finance)تامي  مالي بلندمدت با استفاده از منابع خارجي

 پرداخت بابت اموال خريداري شده عقودپي 

 ال خريداري شده بابت عقودامو

 کار در جريان جعاله

 خريد دي 
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 :يل استشامل اقالم زير خط ترازنامه در مورد تعهدات ريالي و ارزي مشتريان بابت موارد ذ: تعهدات –ب 

 دارهاي ديداري و مدتاعتبارات اسنادي و انواع ضمانتنامه

 ظهرنويسي اسناد تعهدآور

 نويسي شدهتعهدات بابت مانده سهام پذيرهتضمي  اوراق مشارکت صادره و 

 تعهدات مشتريان بابت قراردادهاي منعقده معامالت

 نويسي شده.دار پذيرهبروات اسنادي ارزي مدت

تسهيالت و تعهدات شامل تسهيالت اعطائي و تعهدات ايجاد شده از طريق شعب خارجي بانکها  :1تبصره 

 گيرد.ميتسهيالت از محل وجوه اداره شده را در بر نگردد ولي و موسسات اعتباري کشور نيز مي

در محاسبه مبلغ تسهيالت سود سالهاي آينده، وجوه دريافتي مضاربه و حساب مشترك مشارکت  :2تبصره 

نامه صدور آئي  2شود. براي محاسبه تعهدات نيز الزم است وثائق مذکور در بند الف ماده مدني منظور نمي

دريافت نقدي اخذ شده بابت اعتبارات اسنادي، از ازطرف بانکها و همچني  پي  ضمانتنامه و ظهرنويسي

 ميزان تعهدات کسر گردد.

 اشخاص مرتبط -2-1

باشند که در نامه اشخاص حقيقي يا حقوقي مياشخاص مرتبط از نظر اي  آئي  

 ل قادر بهگيري بانک يا موسسه اعتباري موثر هستند و به طور بالقوه يا بالفعجريان تصميم

نامه اشخاص مرتبط اعم در اي  آئي . باشندتامي  منافع خود در بانک يا موسسه اعتباري مي

 :از حقيقي و حقوقي عبارتند از

اعضاي هيات مديره، مديرعامل، قائم مقام، حسابرس مستقل، بازرس قانوني و  -1-2-1

 .الذکرهمچني  همسر و افراد تحت تکفل هريک از اشخاص حقيقي فوق

شرکتهائي که تمام يا بخشي از سرمايه آنها متعلق به اشخاص فوق است، به نحوي که 

 .اشخاص فوق بتوانند حداقل يک عضو هيات مديره تعيي  نمايند

شرکتهائي که تمام يا بخشي از سهام آنها متعلق به بانک يا موسسه   -3-2-1

نها آداقل يک عضو هيات مديره اعتباري است، به نحوي که بانک يا موسسه اعتباري بتواند ح

 .را تعيي  نمايد

 .درصد سهام بانک يا موسسه اعتباري 1صاحبان بي  از 

 

 تعيين حدود -2ماده 

 :باشندهاي ذيل ميبانکها و موسسات اعتباري ملزم به رعايت سقف
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 1-2حداکثر ميزان تسهيالت و تعهدات مربوط به هريک از اشخاص مذکور در بند  -1-2

 :باشدير ميبه شرح ز

به هريک از اعضاي حقيقي هيات مديره غيرموظف حداکثر تا دو برابر   -1-1-2

 .مجموع حق حضور آنان در جلسات هيات مديره و پاداش ساالنه آنان

 زايايبه مديرعامل و قائم مقام وي، اعضاي موظف هيات مديره حداکثر تا دو برابر حقوق و م

 .ساليانه آنان

 .الزحمه ساليانه آنانستقل و بازرسان قانوني حداکثر دو برابر حقدر مورد حسابرسان م

ها، ضوابط و قفس، مشمول 1-2-2تسهيالت و تعهدات مربوط به اشخاص مندرج در بند 

باشد و هيچگونه امتياز يا ترجيحي براي هاي عمومي مربوط به مشتريان عادي بانک ميتعرفه

 .اي  اشخاص نبايد در نظر گرفته شود

درصد سرمايه  20عادل م 1-2-3کثر تسهيالت و تعهدات مربوط به اشخاص موضوع بند حدا

ام در در محاسبه اي  نسبت قيمت تمام شده سه. باشدپايه بانک و يا موسسه اعتباري مي

 .جمع تسهيالت منظور گردد

 باشند، حداکثر معادلسهام بانک و يا موسسه اعتباري مي %1سهامداراني که مالک بي  از 

توانند از تسهيالت و تعهدات بانک يا موسسه اعتباري درصد مبلغ اسمي سهام خود مي 10

 .استفاده نمايند

-2-3حداکثر مجموع تسهيالت و تعهدات مربوط به اشخاص مرتبط به استثناي بند   -2-2

 .درصد سرمايه پايه بانک يا موسسه اعتباري تجاوز نمايد 20نبايد از  1

 بانک يا موسسه اعتباري در قالب تسهيالت مسک ، ضروري، اضطراري تسهيالتي که -تبصره

 .شودهاي فوق منظور نمينمايد، در سقفو موارد مشابه به کليه کارکنان خود اعطاء مي

 رويه يکسان -3ماده 

نرخ سود و انواع کارمزد و ساير شرايط تسهيالت و تعهدات مربوط به اشخاص  

اير سي بانک و يا موسسه اعتباري بوده و کامالً يکسان با مرتبط بايد بر طبق تعرفه عموم

يا  ومشتريان باشد، مگر در مورد کارکناني که به لحاظ مقررات استخدامي و کارمندي بانک 

 .موسسه اعتباري مشمول امتياز خاص باشند

 ضرايب تبديل -4ماده 

نامه ئي سقف فردي تسهيالت و تعهدات به هر يک از اشخاص مرتبط موضوع اي  آ 

از جمع خالص تسهيالت اعطايي به وي و تعهدات او به بانک يا موسسه اعتباري حاصل 

ت ليک  تعهدات هر شخص پس از اعمال ضرايب تبديل مندرج در آئي  نامه کفاي. شودمي

 .در جمع مذکور ملحوظ مي شود( 5-2بند )سرمايه 
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 نحوه نظارت داخلي -5ماده 

است با تهيه دستورالعمل داخلي که به تائيد بانک  بانک يا موسسه اعتباري موظف 

رسد، ضوابط و حدود تعيي  شده در اي  مقررات را تحت نظارت مستمر قرار دهد مرکزي مي

 .رعايت گردد 2بطوريکه همواره حدود مذکور در ماده 

 ثبت و نگهداري اطالعات -6ماده 

 ، اطالعات مربوط به کليهبانک يا موسسه اعتباري موظف است با اتخاذ تدابير الزم 

تسهيالت و تعهدات مربوط به اشخاص مرتبط را به صورت به هنگام و به نحوي نگهداري 

 .نمايد که امکان دسترسي بالدرنگ به اي  اطالعات همواره فراهم باشد

 دهينحوه گزارش -7ماده 

الت بانک يا موسسه اعتباري موظف است هر سه ماه يکبار اطالعات مربوط به تسهي 

 و به و تعهدات موضوع اي  مقررات را براساس فرمي که بانک مرکزي ارائه خواهد داد، تکميل

 .بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ارسال نمايد

تر از سه ماه را نيز براي تواند در صورت لزوم مقاطع کوتاهبانک مرکزي مي -تبصره

 .دهي تعيي  نمايدگزارش

 مقررات منسوخ شده -8ماده 

نامه اعطاي اعتبار از طرف بانکها به اعضاي ارکان خود و موسساتي که اعضاي آئي  

قانون پولي و  34ماده  4قيقي و حقوقي موضوع بند اند و ساير اشخاص حمزبور در آن ذينفع

 .شوداز تاريخ ابالغ اي  آئي  نامه منسوخ مي 1351بانکي کشور مصوب تيرماه 

به تصويب شوراي پول و اعتبار  25/11/1382تبصره در تاريخ  4ماده و  8اين آئين نامه در  

 .االجرا استرسيد و از تاريخ ابالغ آن توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران، الزم
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ئين 1965 /مب: شماره تعهداتآ امه تسهيالت و   ن

 29/11/1382: تاريخ 

 «بسمه تعالي»

 

 .ال گرديدجهت اطالع مديران عامل بانکهاي غير دولتي ارس

 

 4نامه تسهيالت و تعهدات اشخاص مرتبط موضوع بند با سالم؛ به پيوست آئي  

خواهشمند . گرددقانون پولي و بانکي جهت اجرا و رعايت دقيق مفاد آن ايفاد مي 34ماده 

ن است دستور فرمائيد واحدهاي ذيربط در آن بانک به نحو مقتضي مطلع شده و در اجراي آ

نامه موصوف جايگزي  بخشنامه شماره سازد آئي خاطرنشان مي. ل دارندنظارت کافي مبذو

شود و از اي  تاريخ بخشنامه اخيرالذکر ملغي اي  مديريت مي 29/4/1381مورخ  481 /مب

 ص./گردداعالم مي

 

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري     

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر     فيض زرين قلم  بهرام    

           16-1615          3816 
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 29/11/1382مورخ  1965پيوست بخشنامه شماره 

 

 »بسمه تعالي«

 

 »آئين نامه تسهيالت و تعهدات اشخاص مرتبط«

 

 تعاريف - 1ماده 

 يالت و تعهداتتسه -1-1

 الم ذيل است:شامل اق "تسهيالت و تعهدات"نامه عبارت ازنظر اي  آئي  

يل را هاي بانک يا موسسه اعتباري در باالي خط ترازنامه بوده و موارد ذتسهيالت: شامل اقالم دارايي –الف 

 گيرد:دربرمي

 تسهيالت اعطائي اعم از جاري و غيرجاري و ريالي و ارزي به اشخاص )به استثناي مشارکت حقوقي و

 گذاري مستقيم(سرمايه

 نکيتسهيالت اعطائي بي  با

 بدهي مشتريان در حساب بدهکاران موقت

 بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده

 هاي پرداخت شدهبدهکاران بابت ضمانتنامه

 تسهيالت از محل حساب ذخيره ارزي

 (…,Usance, Refinance, Finance)تامي  مالي بلندمدت با استفاده از منابع خارجي

 ده عقودپرداخت بابت اموال خريداري شپي 

 اموال خريداري شده بابت عقود

 کار در جريان جعاله

 خريد دي 
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 :يل استشامل اقالم زير خط ترازنامه در مورد تعهدات ريالي و ارزي مشتريان بابت موارد ذ: تعهدات –ب 

 دارهاي ديداري و مدتاعتبارات اسنادي و انواع ضمانتنامه

 ظهرنويسي اسناد تعهدآور

 نويسي شدهکت صادره و تعهدات بابت مانده سهام پذيرهتضمي  اوراق مشار

 تعهدات مشتريان بابت قراردادهاي منعقده معامالت

 نويسي شده.دار پذيرهبروات اسنادي ارزي مدت

 

تسهيالت و تعهدات شامل تسهيالت اعطائي و تعهدات ايجاد شده از طريق شعب خارجي بانکها  :1تبصره 

 گيرد.گردد ولي تسهيالت از محل وجوه اداره شده را در بر نميميو موسسات اعتباري کشور نيز 

در محاسبه مبلغ تسهيالت سود سالهاي آينده، وجوه دريافتي مضاربه و حساب مشترك مشارکت  :2تبصره 

نامه صدور آئي  2شود. براي محاسبه تعهدات نيز الزم است وثائق مذکور در بند الف ماده مدني منظور نمي

دريافت نقدي اخذ شده بابت اعتبارات اسنادي، از ه و ظهرنويسي ازطرف بانکها و همچني  پي ضمانتنام

 ميزان تعهدات کسر گردد.

 

 اشخاص مرتبط -2-1

باشند که در نامه اشخاص حقيقي يا حقوقي مياشخاص مرتبط از نظر اي  آئي  

ه لقوه يا بالفعل قادر بسه اعتباري موثر هستند و به طور باگيري بانک يا موسجريان تصميم

نامه اشخاص مرتبط اعم در اي  آئي . باشندتامي  منافع خود در بانک يا موسسه اعتباري مي

 :از حقيقي و حقوقي عبارتند از

اعضاي هيات مديره، مديرعامل، قائم مقام، حسابرس مستقل، بازرس قانوني و  -1-2-1

 .الذکريقي فوقهمچني  همسر و افراد تحت تکفل هريک از اشخاص حق

شرکتهائي که تمام يا بخشي از سرمايه آنها متعلق به اشخاص فوق است، به نحوي که 

 .اشخاص فوق بتوانند حداقل يک عضو هيات مديره تعيي  نمايند

شرکتهائي که تمام يا بخشي از سهام آنها متعلق به بانک يا موسسه   -3-2-1

نها آباري بتواند حداقل يک عضو هيات مديره اعتباري است، به نحوي که بانک يا موسسه اعت

 .را تعيي  نمايد

 .درصد سهام بانک يا موسسه اعتباري 1صاحبان بي  از 
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 تعيين حدود -2ماده 

 :باشندهاي ذيل ميبانکها و موسسات اعتباري ملزم به رعايت سقف

 1-2ند حداکثر ميزان تسهيالت و تعهدات مربوط به هريک از اشخاص مذکور در ب -1-2

 :باشدبه شرح زير مي

به هريک از اعضاي حقيقي هيات مديره غيرموظف حداکثر تا دو برابر   -1-1-2

 .مجموع حق حضور آنان در جلسات هيات مديره و پاداش ساالنه آنان

 زايايبه مديرعامل و قائم مقام وي، اعضاي موظف هيات مديره حداکثر تا دو برابر حقوق و م

 .ساليانه آنان

 .الزحمه ساليانه آنانمورد حسابرسان مستقل و بازرسان قانوني حداکثر دو برابر حقدر 

ها، ضوابط و قفس، مشمول 1-2-2تسهيالت و تعهدات مربوط به اشخاص مندرج در بند 

باشد و هيچگونه امتياز يا ترجيحي براي هاي عمومي مربوط به مشتريان عادي بانک ميتعرفه

 .گرفته شود اي  اشخاص نبايد در نظر

درصد سرمايه  20عادل م 1-2-3حداکثر تسهيالت و تعهدات مربوط به اشخاص موضوع بند 

ام در در محاسبه اي  نسبت قيمت تمام شده سه. باشدپايه بانک و يا موسسه اعتباري مي

 .جمع تسهيالت منظور گردد

معادل  د، حداکثرباشنسهام بانک و يا موسسه اعتباري مي %1سهامداراني که مالک بي  از 

توانند از تسهيالت و تعهدات بانک يا موسسه اعتباري درصد مبلغ اسمي سهام خود مي 10

 .استفاده نمايند

 

-2-3حداکثر مجموع تسهيالت و تعهدات مربوط به اشخاص مرتبط به استثناي بند   -2-2

 .درصد سرمايه پايه بانک يا موسسه اعتباري تجاوز نمايد 20نبايد از  1

 

 تسهيالتي که بانک يا موسسه اعتباري در قالب تسهيالت مسک ، ضروري، اضطراري -بصرهت

 .شودهاي فوق منظور نمينمايد، در سقفو موارد مشابه به کليه کارکنان خود اعطاء مي

 

 رويه يکسان -3ماده 

نرخ سود و انواع کارمزد و ساير شرايط تسهيالت و تعهدات مربوط به اشخاص  

بر طبق تعرفه عمومي بانک و يا موسسه اعتباري بوده و کامالً يکسان با ساير  مرتبط بايد
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مشتريان باشد، مگر در مورد کارکناني که به لحاظ مقررات استخدامي و کارمندي بانک و يا 

 .موسسه اعتباري مشمول امتياز خاص باشند

 

 ضرايب تبديل -4ماده 

نامه ص مرتبط موضوع اي  آئي سقف فردي تسهيالت و تعهدات به هر يک از اشخا 

از جمع خالص تسهيالت اعطايي به وي و تعهدات او به بانک يا موسسه اعتباري حاصل 

ت ليک  تعهدات هر شخص پس از اعمال ضرايب تبديل مندرج در آئي  نامه کفاي. شودمي

 .در جمع مذکور ملحوظ مي شود( 5-2بند )سرمايه 

 

 نحوه نظارت داخلي -5ماده 

ا موسسه اعتباري موظف است با تهيه دستورالعمل داخلي که به تائيد بانک بانک ي 

رسد، ضوابط و حدود تعيي  شده در اي  مقررات را تحت نظارت مستمر قرار دهد مرکزي مي

 .رعايت گردد 2بطوريکه همواره حدود مذکور در ماده 

 

 ثبت و نگهداري اطالعات -6ماده 

با اتخاذ تدابير الزم، اطالعات مربوط به کليه  بانک يا موسسه اعتباري موظف است 

تسهيالت و تعهدات مربوط به اشخاص مرتبط را به صورت به هنگام و به نحوي نگهداري 

 .نمايد که امکان دسترسي بالدرنگ به اي  اطالعات همواره فراهم باشد

 

 دهينحوه گزارش -7ماده 

اطالعات مربوط به تسهيالت  بانک يا موسسه اعتباري موظف است هر سه ماه يکبار 

 و به و تعهدات موضوع اي  مقررات را براساس فرمي که بانک مرکزي ارائه خواهد داد، تکميل

 .بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ارسال نمايد

تر از سه ماه را نيز براي تواند در صورت لزوم مقاطع کوتاهبانک مرکزي مي -تبصره

 .دهي تعيي  نمايدگزارش
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 مقررات منسوخ شده -8ماده 

نامه اعطاي اعتبار از طرف بانکها به اعضاي ارکان خود و موسساتي که اعضاي آئي  

قانون پولي و  34ماده  4قيقي و حقوقي موضوع بند اند و ساير اشخاص حمزبور در آن ذينفع

 .شوداز تاريخ ابالغ اي  آئي  نامه منسوخ مي 1351بانکي کشور مصوب تيرماه 

 

به تصويب شوراي پول و اعتبار  25/11/1382تبصره در تاريخ  4ماده و  8اين آئين نامه در  

 .االجرا استرسيد و از تاريخ ابالغ آن توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران، الزم
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هآئين 1966/مب: شماره امه كفايت سرماي  ن

  29/11/1382:تاريخ

 

 بسمه تعالي

 

 .مل محترم بانکهاي دولتي ارسال گرديدجهت اطالع کليه مديران عا

 

مصوب يکهزار و چهاردهمي  جلسه شوراي محترم پول "نامه کفايت سرمايهآئين"احتراماً، به پيوست  

 .گردد، جهت اجرا ابالغ مي25/11/1382و اعتبار مورخ 

ن و برحس  اجراي آ نامه مذکور به کليه واحدهاي ذيربط در آن بانک ارجاعخواهشمنداست دستور فرمايند آئي 

 .نظارت گردد

نامه بندي شده آن بانک براي تطبيق با آئي نامه برنامه جامع زماناي  آئي  7ضمناً ضروري است در اجراي ماده 

 م./براي تائيد به اي  بانک فرستاده شود 1383مذکور هرچه سريعتر تنظيم و تا قبل از خرداد ماه سال 

 

 انکها و موسسات اعتباريمديريت کل نظارت بر ب        

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر      بهرام فيض زرين قلم    

          16-1615           3816 
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 29/11/1382مورخ  1967/و مب 1966/ضميمه بخشنامه مب

 

 بسمه تعالي

 

 «مقدمه توجيهي»

 

ي حفظ سالمت نظام بانکي است و هريک از سرمايه مناسب و کافي يکي از شرايط الزم برا 

هاي خود بايد همواره نسبت مناسبي را ها و موسسات اعتباري براي تضمي  ثبات و پايداري فعاليتبانک

اي  نسبت حمايت بانک در  کارکرد اصلي. هاي خود برقرار نمايدميان سرمايه و ريسک موجود در دارايي

سبت نبدليل حفاظي که اي  . هندگان استگذاران و اعتباردت از سپردهبرابر زيانهاي غيرمنتظره و نيز حماي

ع کند، حفظ و نگهداري سرمايه کافي و متناسب با مخاطرات موجود منبدر برابر زيانهاي وارده ايجاد مي

لي و بدي  لحاظ در قانون پو. اصلي اعتماد عمومي به هر بانک بطور اخص و سيستم بانکي بطور اعم است

نواع ااي  قانون به همي  نسبت سرمايه به  14شور نيز بر اي  ضرورت تاکيد گرديده و در ماده بانکي ک

نامه کفايت سرمايه به شرح ذيل جهت تصويب در اي  رابطه آئي . ها صريحاً اشاره شده استدارايي

 :شوداعضاي محترم شوراي پول و اعتبار تقديم مي

 

 «نامه کفايت سرمايهآئين»

 

 تعريف نسبت کفايت سرمايه - 1ماده 

نامه مربوط به طبق تعريف ارائه شده در آئي )نسبت کفايت سرمايه حاصل تقسيم سرمايه پايه  

ه طبق تعريف ارائه شد)به مجموع داراييهاي موزون شده به ضرايب ريسک برحسب درصد ( سرمايه پايه 

 .باشدمي( نامهاي  آئي  5در ماده 
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 ک برحسب کشورهاي مختلفبندي ريسطبقه - 2ماده 

 :شوندبندي مينامه کشورهاي مختلف جهان از منظر ريسک کشوري به دو گروه ذيل طبقهاز نظر اي  آئي 

 گروه الف

 گروه ب

، کشورهايي که تحت (OECD)شامل کشورهاي عضنو سازمان همکاريهاي اقتصادي و توسعه ،“گروه الف”

 اند،عمومي استقراض نموده وسسه ياد شده اقدام به عقد قراردادالمللي پول با مترتيبات عمومي صندوق بي 

 .باشدو کشورهايي که از پنج سال گذشته بدهيهاي ارزي دولتي خود را استمهال نکرده باشند، مي

 .گرددشامل ساير کشورها مي ،“گروه ب”

ي شورهاکي هستند که در بانکها و موسسات اعتباري مستقر در گروه الف عبارت از بانکها و موسسات اعتبار

 .شوداند و شامل شعب اي  بانکها و موسسات اعتباري در ساير کشورها نيز ميگروه الف به ثبت رسيده

 ورهايبانکها و موسسات اعتباري مستقر در گروه ب عبارت از بانکها و موسسات اعتباري هستند که در کش

 .شوداري در ساير کشورها نيز ميوسسات اعتباند و شامل شعب اي  بانکها و مگروه ب به ثبت رسيده

 

 حداقل نسبت کفايت سرمايه - 3ماده 

 8( اعم از دولتي و غيردولتي)حداقل نسبت کفايت سرمايه براي کليه بانکها و موسسات اعتباري  

ي المللتواند در مواردي که استانداردهاي بي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مي. شوددرصد تعيي  مي

ز اها و موسسات اعتباري اقتضا نمايد حدود باالتري را براي تمام يا برخي و يا ضرورت حفظ سالمت بانک

 .بانکها و موسسات اعتباري تعيي  نمايد

 

 مطالبات - 4ماده 

پس از کسر سود سالهاي آينده، )نامه خالص تسهيالت اعطايي در اي  آئي “ مطالبات”منظور از  

ها و موسسات اعتباري، گذاري در ساير بانک، سپرده(ه، حساب مشترك مشارکت مدنيوجوه دريافتي مضارب

 ندمدتتسهيالت بي  بانکي، تسهيالت اعطايي به ارز، تسهيالت از محل حساب ذخيره ارزي، تامي  مالي بل

 و کوتاه مدت با استفاده از منابع خارجي 

(Usance, Refinance, Finance , …) باشدو موارد مشابه مي. 

 صفحه سه /شماره چهار

 ضرايب ريسک - 5ماده 

کليه اقالم دارائيهاي بانکها و موسسات اعتباري اعم از اقالم باالي خط و اقالم زيرخط ترازنامه  

 .ست، موزون شوندنامه تعريف شده امربوط به ترتيبي که در اي  آئي بايدبرحسب ريسک 

 100و  50، 20ها به ترتيب صفر، اطرات احتمالي آنها متناسب با مخضرايب ريسک انواع دارايي 

 :شوديها به شرح ذيل موزون مهاي مختلف بانکبراي  اساس دارايي. باشددرصد مي
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 اقالم باالي خط -1-5

 دارائيهاي مشمول ضريب ريسک صفر درصد -1-1-5

 (.حساب صندوق، اسکناس و نقود بيگانه، طال و نقره)وجوه نقد 

 وشامل سپرده قانوني، حساب جاري نزد بانک مرکزي )ک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مطالبات از بان

 (.ساير موارد مشابه است

تسهيالت اعطايي به دولت جمهوري اسالمي ايران و تسهيالتي که توسط دولت جمهوري اسالمي ايران 

 .تضمي  شده باشد

رکزي و مکهاي رار دارند و مطالباتي که توسط بانمطالبات از بانکهاي مرکزي و يا دولتهايي که در گروه الف ق

 .يا دولتهاي اي  گروه از کشورها صريحاً تضمي  شده باشد

 .گيرندهمطالبات از دولتهاي مرکزي و بانکهاي مرکزي کشورهاي واقع در گروه ب برحسب پول ملي وام

رکزي يا بانک مرکزي همان قع در گروه ب که صريحاً توسط دولت مگيرندگان کشورهاي وامطالبات از وام

 .کشور تضمي  شده باشد و به پول ملي همان کشور پرداخت شده باشد

 سالميامطالباتي که وثيقه آنها بطور کامل اوراق بهاداري است که توسط دولت و يا بانک مرکزي جمهوري 

حه صف /ه چهارشمار.ايران و يا دولتهاي مرکزي و بانکهاي مرکزي کشورهاي گروه الف صادر گرديده است

 چهار

 .اوراق بهاداري که توسط دولت و يا بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران منتشر گرديده است

 .اوراق بهاداري که توسط دولتهاي مرکزي يا بانکهاي مرکزي ساير کشورها منتشر شده است

 

 :درصد 20دارائيهاي مشمول ضريب ريسک  -2-1-5

 .وجوه در راه

ا و ط بانکهو يا مطالباتي که توس( اعم از دولتي و غيردولتي)وسسات اعتباري داخلي مطالبات از بانکها و م

 .تضمي  شده است( اعم از دولتي و غيردولتي)موسسات اعتباري داخلي 

ده مي  شمطالبات از بانکها و موسسات اعتباري مستقر در کشورهاي گروه الف و مطالباتي که توسط آنها تض

 .باشد

   شدها و موسسات اعتباري مستقر در کشورهاي گروه ب و مطالباتي که توسط آنها تضميمطالبات از بانکه

 .و حداکثر يکسال به سررسيد آنها باقي مانده باشد

مطابق . )اي چند جانبه و مطالباتي که توسط اي  بانکها تضمي  شده استمطالبات از بانکهاي توسعه

 (.فهرست پيوست

در  که عناوي  آنها)اي چندجانبه اق بهاداري است که توسط بانکهاي توسعهداراييهايي که وثيقه آنها اور

 .صادر شده است( ضميمه آمده است

 .حساب بي  بانکها
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 خالص حسابهاي داخلي 

 

 درصد 50دارائيهاي مشمول ضريب ريسک  -3-1-5

 تسهيالت اعطايي در مقابل ره  کامل واحد مسکوني

 

 :درصد 100دارائيهاي مشمول ضريب ريسک  -4-1-5

 ...(.شهرداريها، سازمان تامي  اجتماعي و )مطالبات از نهادهاي عمومي غيردولتي 

 (.به غير از مطالباتي که صراحتاً توسط دولت تضمي  شده است)مطالبات از بخ  غيردولتي 

 .مطالبات از شرکتها و موسسات دولتي

 .مهاي قديممطالبات سررسيد گذشته و معوق اعم از دولتي و غيردولتي و وا

م گذاري مستقيم، مشارکت حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي، سهاشامل سرمايه)گذاريها و مشارکتها سرمايه

کها و پس از کسر سهام بانکها و موسسات اعتباري تابعه و يا عنداللزوم سهام بان( و مشارکتهاي خارجي

 .موسسات اعتباري ديگر

شرط مليکي، اموال خريداري شده براي فروش اقساطي يا اجاره بکاالي معامالت سلف، انبارکل، وثايق ت

 .تمليک و موارد مشابه

 .هاي پرداخت شدهنامهضمانت/بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده

ا ه آنهمطالبات از دولتهاي مرکزي يا بانکهاي مرکزي کشورهاي گروه ب در مواقعي که مبلغ پرداخت شده ب

 .ول ملي آن کشور انجام شده استبه ارزي غير از پ

نها مطالبات از بانکها و موسسات اعتباري کشورهاي گروه ب در صورتيکه يکسال يا بيشتر به سررسيد آ

 .مانده باشد

 .دارائيهاي ثابت

 .بدهکاران موقت

 .جاي داد 5-1-3الي  5-1-1توان در طبقات ساير دارائيهايي را که نمي

 

 :اقالم زير خط ترازنامه -2-5

بندهاي )اقالم زيرخط ترازنامه عالوه بر اينکه مشمول ضرايب ريسک طبقات مختلف دارايي  

. ل شوددر مورد آنها اعما( تعريف شده 5-2رعي فکه در بند )گردند، بايد ضريب تبديل نيز مي( 5-1فرعي 

رديف ماي محاسباتي، هتوان اقالم زير خط ترازنامه را، براي منظورهبا استفاده از ضريب تبديل يادشده، مي

 .اقالم باالي خط تلقي نمود

 .ضريب تبديل بايد براي هر يک از اقالم زير خط به شرح ذيل اعمال شود 
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 :تعهدات مشمول ضريب تبديل صفر درصد -1-2-5

 .تعهداتي که بدون قيد و شرط از طرف بانک قابل فسخ بوده و سررسيد آنها کمتر از يکسال است

 .شودو اقالمي که زيرخط ترازنامه فقط به منظور نگهداري آمار درج ميحسابهاي انتظامي 

 

 :درصد 20ضريب تبديل  -2-2-5

اي که کاالي موضوع آن وثيقه اعتبار است پس از کسر مبلغ اعتبارات اسنادي صادر يا تاييد شده

 .دريافت از مشتريانپي 

دي د آن باقي مانده باشد پس از کسر سپرده نقبه سررسي هاي ريالي يا ارزي که کمتر از يکسالضمانتنامه

 .دريافتي از مشتريان

 

 :درصد 50ضريب تبديل  -3-2-5

ت اي که کاالي موضوع آن وثيقه نيست پس از کسر مبلغ پي  دريافاعتبارات اسنادي صادر و يا تاييد شده

 .از مشتريان

مانده باشد پس از کسر سپرده نقدي هاي ريالي يا ارزي که يکسال يا بيشتر به سررسيد آن نامهضمانت

 .دريافتي از مشتريان

 .تعهدات بابت قراردادهاي منعقده معامالت

 .ط شرکتها و ساير اشخاص حقوقياوراق مشارکت منتشر شده توس تضمي 

 

 :درصد 100ضريب تبديل  -4-2-5

 .ظهرنويسي اسناد و بروات

 .ساير تعهدات

 

 

 محاسبه نسبت کفايت سرمايه – 6ماده 

در مخرج کسر  جمع اقالم باالي خط و زير خط که براساس ضرايب ريسک موزون شده است، 

نامه مربوط به سرمايه آئي ”راساس ضوابط مندرج در گيرد، صورت کسر نيز بنسبت کفايت سرمايه قرار مي

 بدي  ترتيب. شودمحاسبه مي“ پايه
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 سرمايه پايه      
 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننسرمايه : = ننسبت کفايت          

 اقالم باالي خط )ضريب ريسک( + اقالم زير خط )ضريب تبديل( )ضريب ريسک(     

 

 هاي دولتينحوه تطبيق بانک – 7ماده 

ا کمتر هنامه نسبت کفايت سرمايه آنهاي دولتي که در تاريخ تصويب اي  آئي آن دسته از بانک 

بندي شده که به تائيد بانک مرکزي جمهوري باشد مکلفند با تدوي  يک برنامه جامع و زماندرصد مي 8از 

 1384نامه حداکثر تا پايان سال اي  آئي  3مفاد ماده  رسد نسبت به تطبيق وضعيت خود بااسالمي ايران مي

 .اقدام نمايند

 

 تغييرات آتي – 8ماده 

سالمي ايران مجاز است درصورت لزوم، اقالمي را که در بندهاي مختلف بانک مرکزي جمهوري ا 

 .بيني نشده است به بندهاي فوق اضافه نمايدنامه پي اي  آئي  5ماده 

 

 ارسال اطالعات – 9ماده 

ماه يکبار  نسبت کفايت سرمايه را به ترتيبي که  6بانکها و موسسات اعتباري موظفند حداقل هر  

 .نمايند کند محاسبه و به اي  بانک گزارش  ميبانک مرکزي تعيي

 

بند فرعي در يکهزار و چهاردهمين جلسه مورخ  8ماده و  9نامه کفايت سرمايه در آئين 

 .شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد 25/11/1382
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 29/11/1382مورخ  1967/و مب 1966/ضميمه بخشنامه مب

 صفحه هشت /پيوست شماره چهار

 

 

 :ضميمه

نامه کفايت سرمايه به آئين 5ماده  5-1-2اي چند جانبه که در بند فهرست بانکهاي توسعه 

 :آن اشاره شده است

 .هاي آنو وابسته IBRDبانک جهاني 

 .بانک توسعه آسيايي

 .بانک توسعه آفريقايي

 .گذاري اروپاييبانک سرمايه

 .بانک اروپايي ترميم و توسعه

 .بانک توسعه اسالمي

 .الملليک براي توسعه بينصندوق اوپ

 .صندوق عرب براي توسعه اجتماعي و اقتصادي

 .صندوق پولي عرب

 .بانک عرب براي توسعه اقتصادي در آفريقا

 (.کارائيب)بانک توسعه نيمکره غربي 

 1.گذاري نورديکبانک سرمايه

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 (1 Nordic Investment Bank 
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هآئين 1967/مب: شماره امه كفايت سرماي  ن

 29/11/1382: تاريخ

 بسمه تعالي

 

 .هت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي غيردولتي و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديدج

 

مصوب يکهزار و چهاردهمي  جلسه شوراي محترم پول "نامه کفايت سرمايهآئين"احتراماً، به پيوست  

 .گردد، جهت اجرا ابالغ مي25/11/1382و اعتبار مورخ 

جراي آن اامه مذکور به کليه واحدهاي ذيربط در آن بانک ارجاع و برحس  نخواهشمنداست دستور فرمايند آئي 

 م./نظارت گردد

 

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري        

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر      بهرام فيض زرين قلم    

          16-1615           3816 
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امه تسهيالت و تعهدات كالنآئين 1968/مب: شماره  ن

 29/11/1382:تاريخ

 بسمه تعالي

 

 .دجهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي و غيردولتي و موسسه اعتباري توسعه ارسال گردي

 با احترام،

که در يکهزار و چهاردهمي  جلسه مورخ  "نامه تسهيالت و تعهدات کالنآئي "به پيوست  

 .گرددشوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده است عيناً جهت اجرا ارسال مي( بند دو صورتجلسه) 25/11/1382

نامه مذکور به کليه واحدهاي ذيربط جهت اجراي دقيق مفاد آن ابالغ مقتضي است دستور فرمايند آئي  

 .گردد

 :باشدنامه مذکور رعايت موارد زير ضروري ميضمناً در اجراي آئي  

 .باشداالجراء مينامه مذکور از تاريخ اي  بخشنامه الزمآئي 

باشد در اي  بانک قابل بررسي نخواهدبود لذا نامه ميآئي  2هيچيک از تقاضاهايي که بي  از حدود مقرر در ماده 

 .خواهشمنداست از ارسال اينگونه تقاضاها به اي  بانک جداً خودداري فرمائيد

ون ربا قانون عمليات بانکي بد 22ده از تسهيالت که نياز به اخذ مجوز ماده تقاضاي مشتريان درخصوص استفا

 .شود و دريافت اي  مجوز کماکان الزامي استدارد همچنان توسط اداره اعتبارات اي  بانک بررسي مي

 :گرددهاي ذيربط صادره از سوي اي  مديريت بشرح زير منسوخ اعالم مياز اي  تاريخ بخشنامه

 9/7/1381مورخ  886/ف تسهيالت خريد دي  موضوع بخشنامه شماره مبسق  -4-الف

هاي مسکوني توسط اشخاص حقيقي موضوع بخشنامه شماره سقف تسهيالت اعطايي به مجتمع  -4-ب

 10/10/1381مورخ  1467/مب

دار در سقف فردي تسهيالت اعطايي موضوع بخشنامه ملحوظ کردن مبلغ اعتبارات اسنادي مدت  -4-ج

 18/9/1381مورخ  1314/ره مبشما

 فوق 4-با موضوع مندرج در بند ج 14/5/1382مورخ  830/بخشنامه شماره مب  -4-د

هاي فردي و گروهي تسهيالت اعطايي و در مورد سقف 28/3/1380مورخ  256/بخشنامه شماره مب  -4-هن 

 تسهيالت کالن 
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ي ازطرف بانکها موضوع بخشنامه شماره نامه و ظهرنويسنامه صدور ضمانتآئي  5و  4بندهاي   -4-و

 3/10/1382مورخ  1192/35

 (فقط درخصوص بانک کشاورزي) 14/11/1381مورخ  1744/بخشنامه شماره مب  -4-ز

 (فقط در مورد بانکهاي غيردولتي) 27/12/1380مورخ  1344/بخشنامه شماره مب  -4-ح

 .وع استگذاري آن بانک همچنان ممناعطاي تسهيالت به شرکت سرمايه

 .الحسنه تابع ضوابط و شرايط قبلي استاعطاي تسهيالت قرض

 .وابط و شرايط قبلي استضهاي فردي براي خريد مسک  تابع انواع سقف

 

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري        

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر      بهرام فيض زرين قلم    

          16-1615           3816 
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 29/11/1382مورخ  1968/ضميمه بخشنامه مب

 

 بسمه تعالي

 

 «نامه تسهيالت و تعهدات کالنآئين»

 

 تعاريف - 1ماده 

 يالت و تعهداتتسه -1-1

 شامل اقالم ذيل است: "تسهيالت و تعهدات"نامه عبارت ازنظر اي  آئي  

يل را هاي بانک يا موسسه اعتباري در باالي خط ترازنامه بوده و موارد ذييتسهيالت: شامل اقالم دارا –الف 

 گيرد:دربرمي

 تسهيالت اعطائي اعم از جاري و غيرجاري و ريالي و ارزي به اشخاص )به استثناي مشارکت حقوقي و

 گذاري مستقيم(سرمايه

 تسهيالت اعطائي بي  بانکي

 بدهي مشتريان در حساب بدهکاران موقت

 اران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شدهبدهک

 هاي پرداخت شدهبدهکاران بابت ضمانتنامه

 تسهيالت از محل حساب ذخيره ارزي

 (…,Usance, Refinance, Finance)ازمنابع خارجيبااستفادهتامي  مالي بلندمدت

 پرداخت بابت اموال خريداري شده عقودپي 

 اموال خريداري شده بابت عقود

 يان جعالهکار در جر

 خريد دي 

 

 



 

324 

 تعهدات: شامل اقالم زير خط ترازنامه در مورد تعهدات ريالي و ارزي مشتريان بابت موارد ذيل است: –ب 

 دارها و انواع اعتبارات اسنادي ديداري و مدتضمانتنامه

 ظهرنويسي اسناد تعهدآور

 شدهنويسي تضمي  اوراق مشارکت صادره و تعهدات بابت مانده سهام پذيره

 تعهدات مشتريان بابت قراردادهاي منعقده معامالت

 نويسي شده.دار پذيرهبروات اسنادي ارزي مدت

تسهيالت و تعهدات شامل تسهيالت اعطائي و تعهدات ايجاد شده از طريق شعب خارجي بانکها و موسسات اعتباري کشور نيز  :1تبصره 

 گيرد.بر نمي گردد ولي تسهيالت از محل وجوه اداره شده را درمي

شود. براي در محاسبه مبلغ تسهيالت سود سالهاي آينده، وجوه دريافتي مضاربه و حساب مشترك مشارکت مدني منظور نمي :2تبصره 

دريافت نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنويسي ازطرف بانکها و همچني  پي آئي  2محاسبه تعهدات نيز الزم است وثائق مذکور در بند الف ماده 

 قدي اخذ شده بابت اعتبارات اسنادي، از ميزان تعهدات کسر گردد.ن

و مبلغ تعهدات با اعمال ضرايب  1براي تعيي  مجموع تسهيالت و تعهدات مربوط به هر ذينفع واحد مبلغ تسهيالت با ضريب  :3تبصره 

 شود.نامه کفايت سرمايه در جمع ملحوظ ميآئي  5-2مندرج در بند 

 

 عهدات کالنتسهيالت و ت -2-1

درصد سرمايه  10باشد که از منظور از تسهيالت و تعهدات کالن، مجموع مانده تسهيالت و تعهدات مربوط به هر ذينفع واحد مي 

 کند.درصد سرمايه پايه در بانکهاي دولتي تجاوز مي 5پايه در بانکهاي غيردولتي و موسسات اعتباري و 

 

 ذينفع واحد -3-1

باشند، بطوريکه ، اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند که از نظر مالي و مديريتي به نحوي با هم در ارتباط ميمنظور از ذينفع واحد 

 الت احتمالي در بازپرداخت ساير اعضا را فراهم آورد.تواند موجبات بروز مشکمشکالت مالي هريک مي

 د شخص حقيقي و حقوقي است:موارد ذيل از جمله مصاديقي است که نشان دهنده وجود ارتباط بي  دو يا چن 

 اشخاص حقيقي و همسر و افراد تحت تکفل آنها. –الف 

خص حقوقي درصد سهام آنان متعلق به يک شخص حقيقي )شامل همسر و افراد تحت تکفل وي( يا ش 50هايي که حداقل شرکت –ب 

 شوند.مشمول ضوابط اي  بند نميگذاري است. شرکتهاي متعلق به شرکتهاي سرمايه

درصد به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در يکديگر سهام دارند و يا اکثر اعضاي هيات مديره آنها  50هايي که بي  از گروه شرکت – ج

 مشترك باشد.

 الذکر، مصاديق ديگري را جهت شناسائي ذينفع واحد درنظر بگيرد.تواند عالوه بر موارد فوقبانک يا موسسه اعتباري مي تبصره:
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 عيين حدودت – 2ماده 

 دهيمبناي گزارش  -1-2

درصد سرمايه پايه  10را که مبلغ آن از بانکها و موسسات اعتباري غيردولتي موظفند تسهيالت و تعهدات مربوط به هر ذينفع واحد  1-1-2

 تسهيالت کالن تلقي نموده و به بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران گزارش نمايند. باشد، به عنوانفراتر مي

باشد، به درصد سرمايه پايه فراتر مي 5بانکهاي دولتي موظفند تسهيالت و تعهدات مربوط به هر ذينفع واحد را که مبلغ آن از  2-1-2

 عنوان تسهيالت کالن تلقي نموده و به بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران گزارش نمايند.

 سقف فردي تسهيالت و تعهدات  -2-2

درصد سرمايه پايه هر بانک يا موسسه اعتباري )دولتي يا  20عهدات به هر ذينفع واحد نبايد از حداکثر مجموع تسهيالت و ت 

 غيردولتي( تجاوز نمايد.

بانکها و موسسات اعتباري نبايد به آن دسته از اشخاص حقيقي يا حقوقي که قبل از اجراي اي  مقررات بي  از حدود مقرر در اي   :1تبصره

 اند، مادامي که سقفهاي مذکور رعايت نگرديده است، تسهيالت و تعهدات جديد اعطاء نمايند.ريافت نمودهبند تسهيالت و تعهدات د

توانند جهت باشد، بانکها و موسسات اعتباري ميدر مواردي که تقاضاي يک ذينفع واحد بي  از سقف تعيي  شده در اي  ماده مي :2تبصره

ده ش اعطاي تسهيالت به صورت مشترك )سنديکايي، کنسرسيومي و روشهاي مشابه( استفاتامي  نياز مشتري با رعايت سقف فوق از رو

 کنند.

 سقف کلي تسهيالت و تعهدات کالن هر بانک يا موسسه اعتباري  -3-2

کل  درصد 50باشد، مشروط بر اينکه از برابر سرمايه پايه مي 8حداکثر مجموع تسهيالت و تعهدات کالن هر بانک يا موسسه اعتباري 

 .تسهيالت و تعهدات دولتي و غيردولتي تجاوز ننمايد

 

 گذاري مستقيممشارکت حقوقي و سرمايه – 3ماده 

باشد قيمت تمام شده سهام نيز در سقف فردي در مورد شرکتهايي که بانک يا موسسه اعتباري مالک بخشي از سهام آنها مي 

 .شودفوق منظور مي 2-2تسهيالت و تعهدات موضوع بند 

 

 نظارت داخلي– 4ماده 

را تحت نظارت مستمر قرار دهند. الزم  2بانکها و موسسات اعتباري بايد با تهيه يک دستورالعمل جامع داخلي، حدود مقرر در ماده  

ه گيري براي تصويب تسهيالت و تعهدات بوده و به نحوي عمل شود کاست دستورالعمل مذکور حاوي حدود اختيارات در سطوح مختلف تصميم

 براي مجموع تسهيالت و تعهدات کالن همواره رعايت گردد. 2حدود مقرر در ماده 

 

 ثبت و نگهداري اطالعات – 5ماده 

 صورت متمرکز و روزآمد ثبت و نگهداري نمايند.بانکها و موسسات اعتباري، بايد اطالعات مربوط به تسهيالت و تعهدات کالن را به 
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 دهينحوه گزارش – 6ماده 

نمايد تا بر آن رکزي ج.ا.ا براي دريافت اطالعات مربوط به تسهيالت و تعهدات کالن فرمهايي را تنظيم و به بانکها ابالغ ميبانک م 

 اساس اطالعات الزم از بانکها و موسسات اعتباري اخذ گردد.

 مقررات منسوخ شده – 7ماده 

شوراي پول و اعتبار در مورد سقف فردي  8/8/1379سه مورخ صورتجلسه نهصد و ششمي  جل 1نامه بند از تاريخ اجراي اي  آئي  

نامه و ظهرنويسي ازطرف بانکها موضوع بند يک صورتجلسه هشتصد و بيست و نامه صدور ضمانتآئي  5و  4تسهيالت اعطايي، بندهاي 

اد و چهارمي  جلسه شوراي شوراي پول و اعتبار، سقف فردي تسهيالت خريد دي  مصوب نهصد و هشت 18/4/1373ششمي  جلسه مورخ 

 شوند.پول و اعتبار منسوخ مي

به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد و از تاريخي که توسط بانک مرکزي  25/11/1382تبصره در تاريخ  6ماده و  7نامه در اين آئين

 االجراء است.شود الزمجمهوري اسالمي ايران ابالغ مي
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امه تسهيالت آئين 2002/مب: شماره  و تعهدات كالنن

 5/12/1382: تاريخ

 بسمه تعالي

 

 .جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي دولتي و غيردولتي و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد

 باسالم،

نامه آئي "اي  مديريت درخصوص ابالغ  1382/11/29مورخ  1968/مب پيرو بخشنامه شماره 

نامه انجام خواهشمنداست دستور فرمائيد اصالحات زير در بخشنامه و مت  آئي  "دات کالنتسهيالت و تعه

 :گردد

 10/3/1382باشد که اشتباهاً مي 3/10/1373، 1192/35بخشنامه تاريخ صحي  نامه شماره  4-در بند و

 .تايپ گرديده است

ها و انواع اعتبارات اسنادي امهضمانتن – "نامه عبارت ماده يک مت  آئي  1-1رديف اول قسمت ب بند 

هاي ديداري و واع ضمانتنامهاعتبارات اسنادي و ان – "باشد که اشتباهاً صحي  مي "دارديداري و مدت

 .تايپ شده است "دارمدت

 "باشد بنابراي  عبارت اصالح شده به شرح صحي  مي "دولتي"نامه واژه آئي  1-2در قسمت انتهايي بند 

 م./باشدمي "کندرمايه پايه در بانکهاي دولتي تجاوز ميدرصد س 5و ... 

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري        

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر      بهرام فيض زرين قلم    

          16-1615           3816 

3-1968.doc
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نبوه نرخ سود تسهيالت اعطايي 2033 /مب: شماره انكها به ا  سازان مسكنب

 10/12/1382: تاريخ 

 «بسمه تعالي»

 جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي تجاري و تخصصي دولتي

 ارسال گرديد

 ؛"احتراما

شوراي محترم پول و اعتبار  25/11/1382از صورتجلسه مورخ  1بند  بدينوسيله، 

سازان مسک  را به شرح ذيل به نبوهدرخصوص نرخ سود تسهيالت اعطايي بانکها به ا

 :رسانداستحضار مي

 نرخ سود تسهيالت اعطايي بانکها در بخ  مسک  براي بي  از يک واحد براي هر مالک،”

هر مالک و شرکتهاي تعاوني مسک ،  –نرخ سود بخ  خدمات و بازرگاني و براي يک واحد 

 .“گرددنرخ سود بخ  مسک  تعيي  مي

مراتب به طريق مقتضي به کليه شعب و واحدهاي  ر فرمايند،خواهشمند است مقر 

 ص./تابعه آن بانک جهت اجراء ابالغ گردد

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري     

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر     بهرام فيض زرين قلم     

           16-1615          3816 
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الحسنه و خريد دين، ناشي فروش اقساطي، اجاره بشرط تمليك، قرض: دستورالعمل حسابداري عقود 2040/مب: ارهشم

 از تغيير روش نقدي به تعهدي

 13/12/1382: تاريخ

 بسمه تعالي

 .جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي دولتي و غيردولتي و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد

 با احترام،

فروش اقساطي، اجاره بشرط تمليک، : دستورالعمل حسابداري عقود”نوسيله به پيوست بدي 

ايند مقتضي است دستور فرم. گرددارسال مي “وش نقدي به تعهديالحسنه و خريد دي ، ناشي از تغيير رقرض

ود گردد، بطوريکه شناسايي سود عقبه کليه شعب و واحدهاي ذيربط ارسال  "دستورالعمل مذکور سريعا

 .ورت پذيردبراساس اي  دستورالعمل ص 1382االشاره در صورتهاي مالي سال فوق

الذکر پس از دريافت نظرات کارشناسي کميسيون هماهنگي شايان ذکر است دستورالعمل فوق 

در پاسخ  21/10/1382مورخ  3970/920000/20موضوع رونوشت نامه شماره )مديران امور مالي بانکها 

، 24/4/1382هاي به تاريخ 1724 /و مب 1118/، مب902/، مب723/اره مبهاي شمبه نامه

و همچني  دريافت نظرات کارشناسي اداره دبيرخانه ( 7/10/1382و  22/6/1382، 25/5/1382

ه جايگزي  کتهيه گرديده است ( 28/11/1382مورخ  508/موضوع نامه شماره ش)عالي بانکها شوراي

 .گرددمي 10/3/1382مورخ  403/دستورالعمل پيوست بخشنامه مب

غير از سود ) "حساب سود دريافتني تسهيالت"االشاره، سرفصل با اعمال مفاد دستورالعمل فوق 

، پيوست "گذاري و مشارکتصورت ريز تسهيالت اعطايي، سرمايه"به ( دريافتني تسهيالت خريد دي 

گذاري مدتدار با احتساب هاي سرمايهدستورالعمل اجرايي چگونگي محاسبه سود قطعي سپرده" 2شماره 

. گردداضافه مي ،1382/10/18مورخ  1799/مب، موضوع بخشنامه شماره "هاالوکاله بکارگيري سپردهحق

 م./دراي  خصوص، خواهشمنداست موضوع را موکداً به واحد يا واحدهاي ذيربط جهت اعمال، ابالغ فرمايند

 ريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباريمدي        

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر      بهرام فيض زرين قلم    

          16-1615           3816 

3-1799.doc
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 13/12/1382مورخ  2040/پيوست بخشنامه شماره مب

 ص. ستاك  10/12/1382

 »بسمه تعالي«

 

 

 

الحسنه فروش اقساطي و اجاره بشرط تمليک، قرض: قوددستورالعمل حسابداري ع”

 “وخريد دين، ناشي از تغيير روش نقدي به تعهدي

 

 :فروش اقساطي  -الف 

با توجه به مدت زمان سپري شده از مدت ) درآمدهاي فروش اقساطي مربوط به هر دوره مالي  

ره ي آن دوايان همان دوره  به درآمدهابايد درپ( قرارداد و بدون در نظر گرفت  زمان وصول اقساط مربوطه 

 :شودبمنظور تبيي  موضوع حاالت زير در نظر گرفته مي. منظور گردد

گردد، لذا در بر اي  اساس چنانچه فرض شود فروش اقساطي دقيقاً در پايان هر ماه سررسيد  

لذا در زمان (. ماهه ...و  4، 3، 2هاي يا سود قسط)گردد پايان هر سال، سود دوازده قسط شناسايي مي

 :شودهاي زير انجام ميدريافت هر قسط ثبت

 (بميزان  مبلغ قسط دريافتي)     حساب صندوق  -بد 

 (بميزان  مبلغ قسط دريافتي)   فروش اقساطي /حساب تسهيالت  اعطايي –بس 

 

 ( بميزان مبلغ سود هر قسط)  حساب سود سالهاي آينده تسهيالت -بد 

  (بميزان مبلغ سود هر قسط)   دريافتي تسهيالت حساب سود –بس 

 

اي که در صورتي که زمان سررسيد اقساط در خالل ماه ويا اقساط چند ماه يکبار باشد بگونه 

( "ب"سال )و بخشي ديگر مربوط به دوره آينده ( سال الف)بخشي از سود يک قسط مربوط به يک دوره 

 :پذيردصورت مي "الف"پايان سال در اي  صورت ثبتهاي زير در تاريخ . باشد

 

 

 

 

 
1 

2 



 

331 

 

 13/12/1382مورخ  2040/پيوست بخشنامه شماره مب

 

 ( آن قسط "الف"بميزان  سود مربوط به سال ) حساب سود سالهاي آينده تسهيالت  –بد 

 ( آن قسط "الف"بميزان  سود مربوط به سال )  حساب سود دريافتي تسهيالت  –بس 

 

 

 ( قسط "الف"بميزان  سود مربوط به سال )فروش اقساطي    /تني تسهيالت حساب سود درياف –بد 

 (آن قسط "الف"بميزان  سود مربوط به سال )فروش اقساطي  /حساب تسهيالت اعطايي  –بس 

 

 :خواهد بود دو حالت محتمل است( سال ب)در زمان سررسيد که در سال آينده 

 :گيرداي زير صورت ميهدر صورتي که قسط وصول شود، ثبت :حالت اول

 ( بميزان مبلغ قسط دريافتي)             حساب صندوق -بد 

 (فوق4بميزان  سود دريافتني مندرج در بند)فروش اقساطي  /حساب سود دريافتني تسهيالت –بس 

التفاوت مبلغ قسط دريافتي و مبلغ   بميزان  مابه)فروش اقساطي         /حساب تسهيالت اعطايي  –بس 

 ( ود دريافتني فوقس

 

 ( آن قسط "ب"بميزان  سود مربوط به سال ) حساب سود سالهاي آينده تسهيالت -بد 

 (آن قسط "ب"بميزان  سود مربوط به سال )  حساب سود دريافتي تسهيالت –بس 

 

 2/12/1380مورخ  5174 /هاي شماره نتدر صورت عدم وصول قسط با توجه به بخشنامه :حالت دوم

انکهاي اداره نظارت بر امور ب 2/12/1380مورخ  1600 /ظارت بر امور بانکهاي تجاري و شماره نصاداره ن

 :ها به شرح زير خواهد بودتخصصي، در سررسيد، ثبت

 (بميزان  مبالغ اقساط تاخير شده )            حساب مطالبات سررسيد گذشته تسهيالت  –بد 

ود سبميزان مبالغ اقساط تاخير شده و بدون مبلغ ) ي       فروش اقساط/حساب تسهيالت اعطايي  –بس 

 (فوق 4دريافتني در بند 

 (4بميزان سود دريافتني مندرج در شماره )فروش اقساطي  /حساب سود دريافتني تسهيالت –بس 
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 13/12/1382مورخ  2040/پيوست بخشنامه شماره مب

 

 ( "ب"مربوط به اقساط تاخيري سال  بميزان  سود)حساب سود سالهاي آينده تسهيالت–بد 

 ( "ب"بميزان  سود مربوط به اقساط تاخيري سال )          حساب سود معوق تسهيالت –بس 

 

چنانچه پس از انتقال به مطالبات سررسيد گذشته و قبل از موعد انتقال به مطالبات معوق قسط  

 :پذيردهاي زير صورت ميوصول گردد ثبت

 (بميزان مبالغ جمع اقساط تاخير شده دريافتي)                  حساب صندوق -بد 

 (بميزان مبالغ جمع اقساط تاخير شده دريافتي)حساب مطالبات سررسيد گذشتهتسهيالت –بس 

 

 ( "ب" بميزان  سود مربوط به اقساط تاخيري سال)        تسهيالت حساب سود معوق -بد 

 ("ب" بميزان  سود مربوط به اقساط تاخيري سال)        حساب سود دريافتي تسهيالت –بس 

 

 

 :اجاره به شرط تمليک  –ب 

الذکر در عقد فروش ثبتهاي روش تعهدي مربوط به عقد اجاره بشرط تمليک همانند ثبتهاي فوق 

 . اقساطي خواهد بود

 

 

 :الحسنه قرض -ج 

 رمزد از مشتري دريافت و در درآمدهايانده سال کاالحسنه بميزان مدت زمان باقي مدر زمان اعطاي قرض

 .گرددهمان سال شناسايي و ثبت مي

ز الحسنه، کارمزد محاسبه و بهمراه اولي  قسط ادر سالهاي بعد، در ابتداي هر سال نسبت به مانده قرض

 .گرددمشتري دريافت و در حسابهاي مربوطه ثبت و منعکس مي

 الحسنه، کارمزد محاسبه و بهمراه اولي  قسطمانده قرض در آخري  سال نسبت به مدت باقي مانده سال و

 .گرددآن سال از مشتري دريافت و در حسابهاي مربوطه شناسايي و ثبت مي
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 13/12/1382مورخ  2040/پيوست بخشنامه شماره مب

 

 

 : خريد دين  -د 

تا زمان در خصوص اعطاي تسهيالت در قالب خريد دي  بايد متناسب با مدت زمان سپري شده  

 .سررسيد، درآمد حاصله شناسايي و به حساب سود و زيان منظور گردد

ابتدا ثبت زير در زمان . باشد "ب"با فرض اينکه زمان سررسيد اسناد خريداري شده در سال  

 : پذيردصورت مي( سال الف)انعقاد قرارداد 

 (بميزان  مبلغ اسمي سند)            حساب خريد دي  -بد 

 (بميزان  خالص مبلغ معامله)            اب صندوقحس –بس 

 (التفاوتبه ميزان مابه)حساب سود سالهاي آينده تسهيالت –بس 

 

 :هاي زير انجام خواهد شدثبت "الف"در پايان سال  

 ("الف"بميزان سود مربوط به سال ) حساب سود سالهاي آينده تسهيالت  –بد 

 ("الف"بميزان سود مربوط به سال )  حساب سود دريافتي تسهيالت  –بس 

 

 ( "الف"بميزان  سود مربوط به سال ) خريد دي /حساب سوددريافتني تسهيالت –بد 

 (  "الف"بميزان  سود مربوط به سال )   حساب خريد دي  –بس 

 

 :است دو حالت محتمل است ("ب"سال )در زمان سررسيد که در سال آينده 

 :گيردهاي زير صورت ميثبت دي  وصول شود، در صورتي که خريد : حالت اول

 ( بميزان مبلغ اسمي سند)        حساب صندوق -بد 

 ( بميزان کل مانده)        حساب خريد دي  -بس 

 (13بميزان سود دريافتني مندرج در شماره )       خريد دي /سود دريافتني تسهيالت حساب–بس 

 

 ("ب"بميزان سود مربوط به سال ) ت حساب سود سالهاي آينده تسهيال –بد 

 ("ب"بميزان سود مربوط به سال )  حساب سود دريافتي تسهيالت  –بس 

12 
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 13/12/1382مورخ  2040/پيوست بخشنامه شماره مب

 

، (6ذيل بند ) 2فحه صهاي مندرج در در صورت عدم وصول خريد دي  با توجه به بخشنامه :حالت دوم 

 :بود هاي به شرح زير خواهدثبت

 (بمبلغ اسمي سند)  حساب اسناد و بروات ريالي واخواست شده  –بد 

 (بميزان كل مانده)    حساب خريد دين  –بس 

 (13بمبلغ مندرج در ثبت )  خريد دين/حساب سود دريافتني تسهيالت –بس 

 

 (15بمبلغ مندرج در ثبت )   سود سالهاي آينده تسهيالت  –بد 

 (15بمبلغ مندرج در ثبت )    سود معوق تسهيالت –بس 

 

لبات چنانچه پس از انتقال به حساب اسناد و بروات ريالي واخواست شده و قبل از انتقال به حساب مطا

 :پذيردهاي زير صورت ميمعوق، مبلغ اسناد خريد دي  وصول گردد ثبت

 (بميزان مبلغ اسمي و مبلغ جريمه تاخير)              حساب صندوق  –بد 

 (بميزان مبلغ اسمي)حساب اسناد و بروات ريالي واخواست شده           – بس

 (بميزان مبلغ جريمه تاخير)وجه التزام دريافتي بابت تسهيالت اعطايي           –بس 

 

 ("ب"بميزان سود مربوط به سال )   حساب سود معوق تسهيالت –بد 

 ("ب"وط به سال بميزان سود مرب)   حساب سود دريافتي تسهيالت –بس 
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تكايي آئين 2098/مب: شماره اعتبارات اسنادي ا ئي گشايش  امه اجرا و  (BACK TO BACK)ن

سنادي صادراتي عتبارات ا سناد ا  تنزيل ا

 25/12/1382: تاريخ 

 «بسمه تعالي»

 

 ارسال گرديد (دولتي و خصوصي)جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي 

 با سالم؛

نون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي و صنايع کشور و قا 19به موجب ماده  

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسالمي  112اصالح ماده 

نامه اجرائي مجلس شوراي اسالمي، بدينوسيله يک نسخه از آئي  10/6/1382ايران مصوب 

ي يل اسناد اعتبارات اسنادي صادراتو تنز (Back to Back)گشاي  اعتبارات اسنادي اتکايي 

ارائي به تصويب وزارت امور اقتصادي و د 23/9/1382که در تاريخ ( موضوع ماده قانوني فوق)

و بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران رسيده است جهت اطالع و ابالغ به کليه واحدهاي 

 ص./گرددذيربط ارسال مي

 .دارد: پيوست

 ها و موسسات اعتباري مديريت کل نظارت بر بانک    

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر     بهرام فيض زرين قلم     

           16-1615          3816 
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 بسمه تعالي

 

و تنزيل اسناد  (BACK TO BACK)نامه اجرائي گشايش اعتبارات اسنادي اتکايي آيين

 اعتبارات اسنادي صادراتي

 :مقدمه

براساس مقررات جاري اعتباري و ارزي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران  

شوراي پول و  20/9/1379مصوب ( کاال و خدمات)نامه تامي  مالي صادرات منجمله آيي 

مورخ  1120/60هاي منتهي به بخشنامه شماره اعتبار و اصالحات بعدي آن که طي بخشنامه

زي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ابالغ اداره سياستها و مقررات ار 11/8/1382

 18/4/1382مورخ  694/گرديده و نيز بخشنامه مربوط به تنزيل اسناد صادراتي به شماره مب

قانون تنظيم بخشي از " 19نامه به موجب ماده اداره مطالعات و مقررات بانکي اي  آيي 

راي اسالمي جهت مجلس شو 10/6/1382، مصوب "مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور

ي تعيي  و تبيي  ضوابط و شرايط گشاي  اعتبار اسنادي اتکايي و تنزيل اعتبارات اسناد

 .صادراتي تهيه شده است

 

 گشايش اعتبارات اسنادي اتکايي –الف 

از يکهزار و نهمي  صورتجلسه شوراي پول و اعتبار  1بانکها مجازند براساس بند  

في عتبار مشتري، اعتبار اسنادي اوليه و اخذ وثايق کابا درنظر گرفت  ا 1/9/1382مورخ 

وجود نسبت به گشاي  اعتبار اسنادي اتکايي در سقف اعتبار اسنادي اوليه براساس مقررات م

 :و مالحظات ذيل اقدام نمايند

موسسه خارجي به نفع  /بانک عامل اعتبار اسنادي اوليه غيرقابل برگشت از سوي بانک 

 .دريافت و ابالغ نموده باشد صادرکننده ايراني را

 .شرايط اعتبار اسنادي اوليه و اعتبار اتکايي مرتبط باشد

المقدور يکي باشد، در غيراينصورت ريسک ناشي از نوسانات نرخ ارز به ارز دو اعتبار حتي

 .عهده متقاضي خواهدبود

 .شودمي توسط بانک عامل تعيي  المللي راساًهاي متعارف بي نرخ سود باتوجه به نرخ

سال  درصد در 6معادل ( 4بند )وجه التزام عدم ايفاي تعهدات صادرکننده عالوه بر نرخ فوق 

 .گرددبيني و وصول مينسبت به مطالبات بانک خواهدبود که در قرارداد پي 
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رايط در اعمال هرگونه اصالحيه در مفاد و شرايط هر دو اعتبار اسنادي بايستي ارتباط و ش

 .دنظر قرار گيرداجرايي آنها م

 .مبلغ اعتبار اتکايي نبايد بيشتر از مبلغ اعتبار اسنادي اوليه باشد

ني ه زمافاصل. تاريخ انقضاي اعتبار اتکايي بايستي مقدم بر تاريخ انقضاي اعتبار اوليه باشد

عتبار اتحت  مناسب از آخري  زمان امکان ارائه اسناد تحت اعتبار اتکايي تا تهيه و ارائه اسناد

 .شکلي بايستي مدنظر قرار گيردمگيري از هرگونه اوليه به منظور پي 

خدمات موضوع اعتبار اسنادي اتکايي، با تشخيص بانک عامل و براساس اسناد و  /کاال 

 .خدمات اعتبار اسنادي اوليه مرتبط باشد /مدارك ارائه شده بايستي با کاال 

و  ه کشور قطعي باشد، انجام ثبت سفارشدرصورتيکه ورود کاالي اعتبار اسنادي  اتکايي ب

چنانچه ورود کاال به شکل ورود موقت . رعايت ساير مقررات ورود به کشور الزامي است

 باشد صورت پذيرد بايد براساس مقررات مربوطه اقدام و اگر مبداء و مقصد آن خارج از کشور

 .باشدنيازي به انجام ثبت سفارش نمي

 .ودواهدبخنادي اتکايي به تاديه عي  ارز به بانک گشاينده اعتبار تعهد متقاضي تحت اعتبار اس

اري بانکها به تشخيص خود در قبال گشاي  اعتبار اسنادي اتکايي و باتوجه به وضعيت اعتب

 .نمايندمشتري وثايق کافي از صادرکننده اخذ مي

 

 :تنزيل اسناد صادراتي –ب 

دار تعهد شده نادي صادراتي و بروات ارزي مدتدار اعتبارات استوانند اسناد مدتبانکها مي

اوراق تجاري  تنزيل اسناد و"نامه موقت توسط خريدار و بانک خارجي را در چارچوب آيي 

 .مايندنبه همان ارز تنزيل نموده و به صادرکننده پرداخت  "و مقررات اجرايي آن( خريد دي )

تواند با حق رجوع يا بدون حق ده مينامه يادشآيي  4تنزيل اسناد صادراتي براساس ماده 

نجام اکننده يا تائيدکننده نزد بانک، رجوع باتوجه به اعتبار صادرکننده و اعتبار بانک گشاي 

 .شود

نامه ذيربط در مورد اسناد صادراتي بر مبناي نرخهاي متعارف آيي  6تفاوت قيمت، وفق ماده 

 .گيردالمللي صورت ميبي 

هاي فردي تسهيالت اعطايي مصوب شوراي پول و اعتبار در مورد قفموارد زير از رعايت س

اداره مطالعات و مقررات  9/7/1381مورخ  886/موضوع بخشنامه شماره مب)خريد دي  

 :باشندمستثني مي( بانکي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران
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دهي قطعي خريدار دار صادراتي که اسناد آن معامله شده و باعتبارات اسنادي مدت(      1-4

گردد مشروط بر اينکه توسط يک بانک يا موسسه اعتباري خارجي به فروشنده ايراني تلقي مي

 .معتبر، به تشخيص بانک، گشاي  و يا تائيد شده باشد

شود با قبولي   پرداخت ميکه مبلغ آن در سررسيد معي( وصوليها)بروات اسنادي (      2-4

 .توسط يکي از بانکهاي معتبر خارجي به تشخيص بانکخريدار و تائيد و تعهد برات 

 .اناسناد صادراتي تضمي  شده توسط صندوق ضمانت اير(       3-4

ها و دستورالعملهاي اجرايي نامهنامه با رعايت آيي اعطاي تسهيالت موضوع اي  آيي  -ج

ي  مقررات قانون عمليات بانکي بدون ربا شامل اخذ تامي  کافي به تشخيص بانک و همچن

 .باشدريالي و ارزي ابالغي از سوي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مي

 

مورد موافقت وزارت امور اقتصادي و  23/9/1382نامه در جلسه مورخ اي  آيي  

رکزي مدارايي و بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران قرار گرفت و از تاريخ ابالغ توسط بانک 

 .باشدور قابل اجرا ميا در کليه بانکهاي کش.ا.ج

 

 

 ابراهيم شيباني                         طهماسب مظاهري

 ايراناسالميمرکزي جمهوريبانککلرئيس  وزير امور اقتصادي و دارايي
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ز  29/مب: شماره ا ر و هفدهمين جلسه مورخ قسمتي   16/12/1382تصميمات متخذه در يك هزا

امه تسهيالت و تعهدات كالنآئين"تبار درخصوص ابالغ شوراي محترم پول و اع  "ن

 18/1/1383: تاريخ

 

 بسمه تعالي

 .جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي ارسال گرديد

 

نامه تسهيالت و آئي "درخصوص ابالغ  1382/11/29مورخ  1968/مبپيرو بخشنامه شماره  

 16/12/1382بدينوسيله قسمتي از تصميمات متخذه در يک هزار و هفدهمي  جلسه مورخ  "تعهدات کالن

 :رساندشوراي محترم پول و اعتبار را بشرح ذيل به استحضار مي

جلسه يکهزار و چهاردهمي  صورت 2که درخواست آنها قبل از ابالغ بند  اعطاي تسهيالت به متقاضياني "

شورا به بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران رسيده است همچنان در کميسيون  25/11/1382مورخ 

 ".گيري خواهدشداعتباري بانک مرکزي و عنداللزوم در شوراي پول و اعتبار تصميم

سوي آن بانک براي کسب مجوز سقف فردي تسهيالت به باتوجه به مصوبه فوق، مواردي که از  

 بانک مرکزي ارجاع گرديده و هنوز پاسخي به آنها داده نشده است مستلزم کسب مجوز از مديريت کل

 م./باشداعتبارات اي  بانک مي

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري        

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر      بهرام فيض زرين قلم    

          16-1615           3816 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/M.fathi/Application%20Data/livre%20de%20copy-1382/1968.doc
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فتتاح حساب احسان و نيكوكاري 48 /مب: شماره  ا

 19/1/1383: تاريخ 

 «بسمه تعالي»

 سپه، مسکن، کشاورزي، ملت، تجارت، صادرات ايران، جهت اطالع بانکهاي ملي ايران،

 يران ارسال گرددکارگران و توسعه صادرات ارفاه

 ؛"احتراما

درخصوص درخواست سازمان  12/9/1382مورخ  1595 /پيرو نامه شماره مب 

 بهزيستي کشور مبني بر افتتاح حساب احسان و نيکوکاري و با توجه به نظرات کارشناسي

رساند که گشاي  حساب در قالب سپرده به شکلي که ارائه شده توسط بانکها به اطالع مي

ه ه مزبور بافتتاح گردد و در پايان هر ماه سود سپرد (فرد نيکوکار)ام صاحب حساب سپرده به ن

 .باشدگردد واريز گردد، بالمانع ميهايي که توسط سازمان بهزيستي کشور معرفي ميحساب

 :باشدبديهي است که رعايت نکات ذيل در اي  خصوص ضروري مي

درخواست از واريز سود حاصل از  الزم است هنگام گشاي  حساب، صاحب حساب در مت 

کند اعالم آگاهي نموده و آن را سپرده وي به سپرده خاصي که سازمان بهزيستي مشخص مي

 .تائيد نمايد

بايستي توسط هزينه تبليغات جهت جذب کمکهاي نيکوکاران و آشنايي افراد با اي  حساب مي

 .سازمان بهزيستي کشور انجام پذيرد

( سالهساله الي پنجيک)گذاري بلندمدت هاي سرمايهسپردهمشمول  "اي  طرح صرفا

 .گرددمي

ها تفاوتي وجود ها و ساير سپردهشايان ذکر است از لحاظ نرخ سود مابي  اي  نوع سپرده

 .ندارد

ن نامه بي  سازمان بهزيستي کشور و آدر خاتمه الزم به ذکر است که نيازي به انعقاد تفاهم

 ص./باشدبانک نمي

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري     

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر     بهرام فيض زرين قلم     

           16-1615          3816 
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ا توجه به  -هاي مربوط به سپرده ارزيشماره حساب 171 /مب: شماره لندن ب انك سپه  ري ب ديدا

رز ا  نوع 

 9/2/1383 :تاريخ 

 «بسمه تعالي»

 جهت اطالع

 سرپرستي شعب مستقل مناطق آزاد بانک ملي ايران

 سرپرستي شعب مناطق آزاد بانک صادرات ايران

 مديريت امور مناطق آزاد بانک تجارت

 صنعتي بانک ملت –سرپرستي مناطق آزاد تجاري 

 اداره امور سرپرستيها و شعب بانک سپه

 صنعتي بانک رفاه کارگران –سرپرستي مناطق آزاد تجاري 

 مديريت شعب مناطق آزاد بانک کشاورزي

 اداره امور شعب بانک توسعه صادرات ايران

 مديريت امور شعب بانک مسکن

 بانک پارسيان

 بانک سامان

 11/10/1382مورخ  1754 /و نامه شماره مب 8/7/1380مورخ  720پيرو بخشنامه شماره 

 –وسط شعب بانکهاي مستقر در مناطق آزاد تجاري درخصوص توديع سپرده قانوني ارزي ت

اداره حسابداريکل و  30/1/1383 مورخ 482 /8 /كوسيله تصوير نامه شماره حصنعتي، بدي 

هاي مربوط به سپرده بودجه بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران درخصوص شماره حساب

 ص./رددگديداري بانک سپه لندن با توجه به نوع ارز ارسال مي –ارزي 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                 

 فروزنده شجاعي                 حميد تهرانفر     

         3816        4-3831 
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ز مضمون عنه 182/مب: شماره ا ائق دريافتي  د وث ز  1طبق ماده   نحوه استردا امه صدور آئين"ا ن

امهضمانت انكهان ز طرف ب ا  "ها و ظهرنويسي 

 13/2/1383: تاريخ

 بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي و غيردولتي و موسسه اعتباري توسعه ارسال 

 .گرديد

 باسالم،

ها و ظهرنويسي نامهنامه صدور ضمانتآئي "از  1باشند براساس ماده همانگونه که مستحضر مي 

الذکر براي نامه فوقاز مضمون عنه طبق شرايط مندرج در آئي بانکها مکلف به اخذ وثائق  "از طرف بانکها

نه عاد وثائق دريافتي از مضمون به اطالع واصله برخي از بانکها جهت استرد بنا. باشندنامه ميصدور ضمانت

 عالوه بر تحقق شرايط ذکر شده در ذيل مشتمل بر؛

 رداخت،پنامه پي حصول شرايط خاص مقرر در مت  ضمانت

 نامه،م کتبي ذينفع مبني بر ابطال ضمانتاعال

 ،(درصورتيکه درخواست تمديد آن نشده باشد)نامه انقضاء سررسيد ضمانت

نامه از ذينفع تعيي  تکليف نهايي درخصوص استرداد وثائق را موکول به دريافت نسخه اصل ضمانت

 .واهان شده استخر منجر به بروز مشکالت متعدد براي ضمانتنمايند که انجام اي  اممي

نسبت به ارسال  31/2/1383باعنايت به مراتب فوق خواهشمنداست دستور فرمايند تا تاريخ  

. اقدام الزم معمول گردد هاي معمول آن بانک درخصوص نحوه استرداد وثائق دريافتي از مضمون عنه،رويه

را تهيه و به تصويب مراجع معبندي نظرات دريافتي، پيشنهادي سازد اي  اداره پس از جخاطرنشان مي

 م./ذيصالح خواهد رساند

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري        

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر      بهرام فيض زرين قلم    

          16-1615           3816 
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بط اشاره شده در آ 219/مب: شماره ثنائات ضوا امهييناست  تسهيالت و تعهدات كالن ن

 19/2/1383: تاريخ

 بسمه تعالي

 

 .جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي دولتي و غيردولتي و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد

 

 با سالم،

نامه آيي "اي  مديريت، درخصوص ابالغ  1382/11/2مورخ  1968/مبپيرو بخشنامه شماره  

هاي نمايد، تسهيالت اعطايي و تعهدات ايجادشده که براساس تبصرهتاکيد مي "تسهيالت و تعهدات کالن

جتماعي و فرهنگي جمهوري ا –هاي توسعه اقتصادي هاي سنواتي، قواني  برنامهمختلف قواني  بودجه

اسالمي ايران و ساير قواني  و مقررات، مورد تضمي  صري  دولت قرار گرفته است، مشمول ضوابط اشاره 

 م./شودباشد و با ضريب ريسک صفر درصد در محاسبات منظور مينامه مذکور نميشده در آيي 

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري        

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر      بهرام فيض زرين قلم    

          16-1615           3816 
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امهدرخواست تكميل و ارسال پرسشنامه  224/مب: شماره لحاقي به ن ا ي مدير پروژه كميته هاي 

دبيرخان براي آن  مالي اسالمي   هكفايت سرمايه در هيات خدمات 

 19/2/1383: تاريخ

 

 بسمه تعالي

 

 .جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي دولتي، غيردولتي و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد

 

مدير پروژه کميته کفايت سرمايه در  2004آوريل  29احتراماً، ضم  ارسال تصوير نامه مورخ  

ال فرمائيد در تکميل و ارس بهمراه ضمائم آن، خواهشمنداست دستور (IFSB)هيات خدمات مالي اسالمي 

هاي الحاقي، به دبيرخانه هيات خدمات مالي اسالمي واقع در کشور مالزي تسريع الزم معمول پرسشنامه

 .گردد

الذکر پس از شايان ذکر است که براساس توافقات بعمل آمده، مقررات نظارتي تهيه شده توسط هيات فوق

ري با هيات خواهدبود لذا همکاري آن بانک/ موسسه اعتبا االجراتکميل، براي سيستم بانکي کشور الزم

خدمات مالي اسالمي، منجر به ارتقاي کيفيت مقررات تهيه شده و تسهيل اجراي آن در آينده 

 خواهدگرديد./م

 برگ 41پيوست: 

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري        

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر      هرام فيض زرين قلمب    

          16-1615           3816 
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امه درخواست  294/مب: شماره زن زيرخط ترا ا ثبت و تسعير اقالم  رتباط ب ا نظرات كارشناسي در 

امه زن ترا قالم باالي خط  ا نرخهاي ثبت و تسعير ا  مشابه ب

 2/3/1383: تاريخ

 بسمه تعالي

 

عامل محترم بانکهاي دولتي و غيردولتي و موسسه اعتباري توسعه ارسال جهت اطالع کليه مديران 

 گرديد

 باسالم،

درخصوص نرخ انتظامي ارزهاي عمده جهت ثبت  10/1/1381مورخ  8/پيرو بخشنامه شماره مب 

وسسه م /اقالم ارزي زيرخط دارائيها و بدهيها، خواهشمنداست دستور فرمايند، نظرات کارشناسي آن بانک

االي خط الم بي را در ارتباط با ثبت و تسعير اقالم زيرخط ترازنامه مشابه با نرخهاي ثبت و تسعير اقاعتبار

نمايد روش ثبت و تسعير اقالم يادآوري مي. به اي  اداره اعالم نمايند 31/3/1383ترازنامه حداکثر تا تاريخ 

موسسه اعالم  /به آن بانک 29/10/1382مورخ  1844/ارزي باالي خط قبالً طي بخشنامه شماره مب

 .گرديده است

اره شايان ذکر است تعهدات زيرخط ترازنامه از مصاديق اقالم پولي است و درصورت تائيد به ترتيب اش

موسسه  /ظرات کارشناسي آن بانکبديهي است عدم ارسال ن. گردندالذکر تسعير ميشده در بخشنامه فوق

 م./روش پيشنهادي است اعتباري تا تاريخ مقرر بمنزله موافقت با

 

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري        

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر      بهرام فيض زرين قلم    

          16-1615           3816 



 

347 

 

ر و بيستمين جلسه مورخ  320 /مب: شماره عتبار  شوراي پول و 19/2/1383ابالغ يكهزا ا

اعطايي و سود سپرده درخصوص عيين سود تسهيالت  انكهاي دولتي در سال هاي سرمايهت گذاري ب

1383 

 9/3/1383: تاريخ 

 «بسمه تعالي»

 ارسال گرديد( اعم از تجاري و تخصصي)جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي دولتي 

 با سالم؛

يستمي  جلسه مورخ بدينوسيله بخشي از تصميمات متخذه در يکهزار و ب 

شوراي محترم پول و اعتبار درخصوص تعيي  سود تسهيالت اعطايي و سود  19/2/1383

 :شودگذاري بانکهاي دولتي در سال جاري ابالغ ميهاي سرمايهسپرده

و  جز در مورد حداقل نرخ سود مورد انتظار بخشهاي صنعت و معدن: نرخ سود تسهيالت (الف

يابد، حداقل نرخ ي مصوب سال قبل يک واحد درصد کاه  ميصادرات که نسبت به نرخها

انند سود مورد انتظار در عقود مشارکتي و نرخ سود عقود غيرمشارکتي در بانکهاي دولتي هم

 .سال قبل خواهد بود

هاي بانکي نزد الحساب سپردهنرخ سود علي: هاي بانکيالحساب سپردههاي سود علينرخ (ب

هاي درصد و براي سپرده 7گذاري کوتاه مدت هاي سرمايهبراي سپردهبانکهاي دولتي کماکان 

بانکها در دامنه مزبور . گردددر سال تعيي  مي درصد 13 – 17دار در دامنه گذاري مدتسرمايه

 .هاي دوساله، سه ساله و چهار ساله آزادي عمل و انگيزه رقابت خواهند داشتبراي سپرده

ربط ابالغ د مراتب در اسرع وقت به کليه واحدهاي ذيخواهشمند است دستور فرمائي 

 ص./شده و بر حس  اجراي آن نظارت گردد

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري     

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر     بهرام فيض زرين قلم     

           16-1615          3816 
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فزايش در مانده تسهيالت ابالغ  387 /مب: شماره ا ز  ا اقتصادي  سهم نسبي بخشهاي مختلف 

ز محل سپرده ا انك به بخش غيردولتي  رفع احتياجات ضروري هاي قرضاعطايي آن ب الحسنه براي 

 1383و اشتغال در سال 

 23/3/1383: تاريخ 

 «بسمه تعالي»

 

 دجهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي تجاري ارسال گردي

 

کل کشور و به موجب مصوبه  1383قانون بودجه سال  3تبصره  “ب”در اجراي بند  

نامه شماره شوراي پول و اعتبار و تصويب 19/2/1383يکهزار و بيستمي  جلسه مورخ 

وسيله سهم نسبي هيات محترم دولت بدي  12/3/1383هن مورخ  30717ت /8814

ي تسهيالت اعطايي آن بانک به بخ  غيردولتبخشهاي مختلف اقتصادي از افزاي  در مانده 

الحسنه براي رفع احتياجات هاي قرضپس از کسر الزامات قانوني و تسهيالت از محل سپرده

 :شودبه شرح ذيل جهت اجراء ابالغ مي 1383ضروري و اشتغال در سال 

 درصد بخش اقتصادي

 4/17 کشاورزي

 9/13 صنعت و معدن

 * 3/8 مسک  و ساختمان

 8/1 دراتصا

 2 بازرگاني داخلي، خدمات و متفرقه

 5/56 (خارج از نسبتهاي مربوط به بخشها)مصارف آزاد 

 100 جمع

 

درصد از مبلغ تخصيص يافته به اي  قسمت به اعطاي تسهيالت در  72الزم است حداقل  *

 .بخ  مسک  اختصاص يابد

ربط در به مراجع ذيخواهشمند است دستور فرمايند ضم  ابالغ دستورالعمل فوق  

همچني  الزم است جدول مشروح . آن بانک، بر حس  اجراي آن نظارت کافي معمول گردد



 

349 

مانده تسهيالت اعطايي به بخشهاي مختلف اقتصادي طبق روال معمول در پايان هر ماه تهيه 

 ص./و حداکثر تا پايان روز پانزدهم ماه بعد، به اداره اطالعات بانکي اي  بانک ارسال گردد

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري     

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر     بهرام فيض زرين قلم     

           16-1615          3816 
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لحاق  ابالغ 404/مب: شماره ا نون  امه  60تبصره به ماده يك قانون اصالح ماده  5قا رن و قانون ب

نون بودجه سال سوم  . و قا ا . ا قتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج. ا كل كشور مصوب  1382توسعه 

 مجمع تشخيص مصلحت نظام 26/12/1382

 26/3/1383: تاريخ

 بسمه تعالي

 

 .جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي ارسال گرديد

 

و جدول شماره دو  60ماده  تبصره به ماده يک قانون اصالح 5به پيوست تصوير قانون الحاق  

 1382قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و قانون بودجه سال 

به منظور کمک . شودمجمع تشخيص مصلحت نظام، جهت اجراء ارسال مي 26/12/1382کل کشور مصوب 

ريزي مهکهاي عامل و سازمان مديريت و برنابه اجراي اي  قانون الزم است مواد قرارداد عامليت بي  بان

و  کشور به نحوي تنظيم گردد که ريسک عدم بازپرداخت تسهيالت اعطاء شده از محل حساب ذخيره ارزي،

 م./گذاران نشوده منابع بانکها و منابع سپردهبه هيچ وجه متوج مخاطرات مشابه،

 .دارد: پيوست

 سسات اعتباريمديريت کل نظارت بر بانکها و مو        

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر      بهرام فيض زرين قلم    

          16-1615           3816 
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لبات مشكوک 507/مب:شماره ز درخواست اعالم روش فعلي محاسبه ذخيره اختصاصي مطا ا لوصول  ا

انكي  سوي شبكه ب

 13/4/1383:تاريخ

 

 بسمه تعالي

 

سعه اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي و غيردولتي و پست بانک و موسسه اعتباري توجهت 

 .ارسال گرديد

 باسالم،

نظر به اينکه مقرر گرديده است، اي  بانک با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان  

الوصول البات مشکوكحسابرسي پيشنهادهاي الزم درخصوص چگونگي محاسبه ذخيره اختصاصي مط

ستور بانکها را براي طرح و اتخاذ تصميم به شوراي محترم پول و اعتبار ارائه نمايد، خواهشمنداست د

الوصول در آن بانک بهمراه پيشنهادات و فرمائيد روش فعلي محاسبه ذخيره اختصاصي مطالبات مشکوك

نظرات  بديهي است. ي  اداره اعالم نمايندبه ا 30/4/1383نظرات کارشناسي آن بانک را حداکثر تا تاريخ 

اخذ شده تا آن تاريخ جمعبندي شده و در کميته مذکور در فوق مورد بررسي و اتخاذ تصميم واقع 

 م./گرددمي

 

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري        

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 يد تهرانفرحم      بهرام فيض زرين قلم    

          16-1615           3816 
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برداشتن گامهاي موثر در زمينه كاهش اختالسها 547/مب: شماره انك مركزي جهت   اعالم ب

 17/4/1383: شماره

 

 بسمه تعالي

 

 .ارسال گرديددولتي جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي 

 

 ،باسالم

مده براساس اطالعات دريافتي از بانکها، حجم اختالسها و احتراماً به موجب بررسيهاي بعمل آ 

ارقام قابل توجهي را به خود اختصاص داده  1382هاي صورت گرفته در سه ماهه چهارم سال سوء استفاده

هاي کنترل داخلي و بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران اميدوار است با گسترش و ارتقاء سيستم. است

مت نک گامهاي موثري در زمينه کاه  اختالسها برداشته و از اي  طريق به سالبهسازي کارکنان، آن با

سازد بانک مرکزي آماده دريافت هرگونه پيشنهاد از خاطرنشان مي. هرچه بيشتر سيستم بانکي کمک نمايد

 م./باشدطرف آن بانک در اي  زمينه مي

 

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري        

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر      بهرام فيض زرين قلم    

          16-1615           3816 
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م   549/مب: شماره قدا ا قعيت به منظور شفافدرخواست  ا وا ئه صورتهاي مالي منطبق ب را ا سازي و 

انكي كشور ارزي شبكه ب  و حفظ يكپارچگي در حسابداري 

 17/4/1383: شماره

 

 بسمه تعالي

 

ه دولتي و غيردولتي، موسسه اعتباري توسعجهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي 

 .ارسال گرديدو شرکت پست بانک 

 ،باسالم

درخصوص نرخ انتظامي ارزهاي عمده جهت ثبت  10/1/1381مورخ  8/پيرو بخشنامه شماره مب 

تهاي سازي و ارائه صورست دستور فرمائيد به منظور شفافاقالم ارزي زيرخط دارائيها و بدهيها، خواهشمندا

قاطع مموسسه اعتباري، نرخ ثبت و  /مالي منطبق با واقعيت و حفظ يکپارچگي در حسابداري ارزي آن بانک

سعير تموسسه اعتباري مشابه با نرخهاي ثبت و  /تسعير اقالم زيرخط در دفاتر و صورتهاي مالي آن بانک

مورخ  1844/پيوست بخشنامه شماره مب)زنامه براساس دستورالعمل تسعير ارز اقالم باالي خط ترا

 .صورت پذيرد( 29/10/1382

با  مناًض. توجه خواهندداشت تسعير اقالم زيرخط ترازنامه درحال حاضر تاثيري بر سود يا زيان بانک ندارد

 .رددگمنسوخ مي 10/1/1381مورخ  8/ابالغ اي  بخشنامه مفاد بخشنامه شماره مب

 خواهشمنداست مقرر فرمايند مراتب جهت اجرا به واحدهاي ذيربط ابالغ گرديده و بر حس  اجراي آن

 م./نظارت گردد

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري        

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر      بهرام فيض زرين قلم    

          16-1615           3816 
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 23/3/1383مورخ  387مب/ شمارهاصالح بخشنامه  555/مب: شماره

 18/4/1383: شماره

 

 بسمه تعالي

 

 .ارسال گرديدتجاري جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي 

 

 ،احتراماً

درخصوص اعالم سهم نسبي بخشهاي  1383/3/23مورخ  387/مب پيرو بخشنامه شماره 

، 1383مختلف اقتصادي از افزاي  در مانده تسهيالت اعطايي آن بانک به بخ  غيردولتي در سال 

درصد به  4/17فرمايند رقم مربوط به سهم بخ  کشاورزي در بانکهاي تجاري از  خواهشمنداست دستور

 م./ربط در آن بانک ابالغ شوددرصد اصالح و مراتب به کليه مبادي ذي 5/17

 

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري        

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر      بهرام فيض زرين قلم    

          16-1615           3816 

../livre%20de%20copy-1383/2-387.doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/M.fathi/Application%20Data/livre%20de%20copy-1383/2-387.doc


 

355 

 

ئه طرحدرخواست هماهنگي و  556/مب: شماره را ا ئه اخذ نظر موافق مسئوالن ارشد هنگام  را ا هاي 

انكي ز سوي واحدهاي مختلف نظام ب ا  شده 

 18/4/1383: تاريخ

 بسمه تعالي

 

ي و موسسه اعتباري جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي و غيردولت

 .ارسال گرديدو پست بانک توسعه 

 باسالم،

همانطورکه استحضار دارند بررسي طرحهاي ارائه شده از سوي واحدهاي مختلف  

بعاد انظام بانکي و انجام کار کارشناسي بر روي هريک مستلزم صرف وقت بسيار و آشنايي با 

ان مشاهده شده است که کارشناسبعضاً . باشدمختلف طرح و اثرات پس از اجراي آن مي

اي را شروع کرده و ماحصل تالش و زحمات خود را، بدون محترم نظام بانکي کشور مطالعه

نداست به خواهشم. دارنداخذ نظر موافق مسيوالن ارشد خود، براي اي  مديريت کل ارسال مي

 ئيد،دستور فرما منظور جلوگيري از اي  نوع ناهماهنگيها و افزاي  کيفي طرحهاي ارائه شده

کليه طرحها و پيشنهادات مورد نظر پس از اخذ نظرات متخصصان و کارشناسان مختلف 

ه هيات در آن بانک به هيات مديره گزارش شود و در نهايت چنانچ...( حقوقي، مالي، اجرايي )

اي به امضاي مديره تشخيص دهد که الزم است نظر اي  بانک نيز اخذ گردد مراتب طي نامه

 م./يرعامل به اي  مديريت کل اعالم گرددمد

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري        

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر      بهرام فيض زرين قلم    

          16-1615           3816 
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افت كارمزد قرض 593 /مب: شماره عابالغ نحوه دري ا انكهاالحسنه   طايي ب

 27/4/1383: تاريخ 

 «بسمه تعالي»

غيردولتي، پست بانک و موسسه  جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي،

 اعتباري توسعه ارسال گرديد

 با سالم؛

نحوه دريافت ”درخصوص  8/7/1363مورخ  2990/21 /پيرو بخشنامه شماره نب 

الحسنه از محل وجوه اداره ونگي اعطاي قرضالحسنه اعطايي بانکها و چگکارمزد قرض

 13/4/1383از يکهزار و بيست و چهارمي  صورتجلسه مورخ  3وسيله بند ، بدي “شده

 :رساندبه شرح ذيل به استحضار مي "شوراي محترم پول و اعتبار را عينا

ه الحسنه و نيز در سالروزهاي بعدي نسبت بالحسنه در ابتداي اعطاي قرضکارمزد قرض”

 .“مانده و مدت از گيرنده دريافت گردد

االشاره منسوخ الف از بخشنامه فوق – 1بديهي است با اجراي مصوبه فوق مفاد بند  

 .شودمي

خواهشمند است ترتيبي اتخاذ فرمايند که مراتب به نحو مقتضي به کليه شعب و  

 ص./واحدهاي تابعه آن بانک جهت اجرا ابالغ گردد

 ت بر بانکها و موسسات اعتباري مديريت کل نظار    

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر     بهرام فيض زرين قلم     

           16-1615          3816 
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د  52ماده ابالغ  653 /مب: شماره زا آ مناطق  انكي در  لعمل اجرايي عمليات پولي و ب ز دستورا ا

 صنعتي –تجاري 

 6/5/1383: تاريخ 

 «بسمه تعالي»

 

غيردولتي و  ،(به استنثاي بانک صنعت و معدن)جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي 

 موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد

 

وسيله بخشي از مصوبه سي و ششمي  جلسه کميته سياستگزاري نظارت بر بدي  

درخصوص ماده  5/3/1383ايران مورخ صنعتي جمهوري اسالمي  –آزاد تجاري  بانکهاي مناطق

تحضار از دستورالعمل اجرايي عمليات پولي و بانکي در مناطق مذکور را به شرح زير به اس 52

 :رساندمي

گردند و اگرچه شعب بانکهاي مستقر در مناطق آزاد به عنوان يک واحد مالي مستقل قلمداد مي

قبل شده توسط شعب موصوف قابل باشند، ريسک مالي تداراي صورتهاي مالي مستقل مي

توانند باشد، لذا با توجه به اي  امر شعب بانکها در مناطق آزاد ميتسري به بانک مادر مي

بر مبناي بخشنامه  –سرمايه پايه بانک مادر  ٪20مشابه شعب ساير نقاط کشور و حداکثر تا 

. مبادرت به اعطاء تسهيالت به مشتريان خود نمايند – 1382/11/29مورخ  1968 /مب

عليهذا، نظر به اي  که مبلغ تسهيالت اعطايي شعب براساس ماخذ فوق در مقايسه با منابع 

باشد، بنابراي  بانکها موظفند براي شعب مبلغ قابل توجهي مي آوري شده توسط شعبه،گرد

سقفهاي الزم جهت اعطاء  خود در مناطق آزاد و در چارچوب بخشنامه اشاره شده در باال،

تسهيالت به مشتريان را تعيي  نموده و حدود سقفهاي اعتباري تعيي  شده براي هر شعبه را 

 ص./به اي  بانک اعالم نمايند

 ا و موسسات اعتباري مديريت کل نظارت بر بانکه    

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر     بهرام فيض زرين قلم     

           16-1615          3816 
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ارزي، موضوع ماده ابالغ  654/مب: شماره ياز جهت اعطاء مجوز عمليات   40ضوابط مورد ن

انكي در منا ئي عمليات پولي و ب لعمل اجرا د تجاري دستورا زا آ . –طق  ا . ا  صنعتي ج.

 6/5/1383: تاريخ

 بسمه تعالي

 

 و( به استثناي بانک صنعت و معدن)دولتي جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي 

 .ارسال گرديدغيردولتي و موسسه اعتباري توسعه 

 ،باسالم

سي و و به موجب بخشي از مصوبات  21/9/1380مورخ  1013/پيرو بخشنامه شماره مب 

يران بانک مرکزي جمهوري اسالمي ا "کميته سياستگزاري و نظارت بر بانکهاي مناطق آزاد"هفتمي  جلسه 

 40ضوابط مورد نياز جهت اعطاء مجوز عمليات ارزي، موضوع ماده "وسيله بدي  7/4/1383مورخ 

 .گرددل ميه پيوست ارساب ".ا.ا.صنعتي ج –دستورالعمل اجرائي عمليات پولي و بانکي در مناطق آزاد تجاري 

 شنامهتوجه خواهند داشت که دريافت مجوز انجام عمليات ارزي در هر مورد موکول به تکميل و ارسال پرس

کننده باشد و الزم است مقام تکميل، به اي  اداره مي21/9/1380مورخ  1013/ضميمه بخشنامه شماره مب

 از جهتضوابط مورد ني"يه شرايط و ضوابط مندرج در پرسشنامه در روي آن بطور مکتوب تائيد نمايد که کل

 م./رعايت گرديده است( پيوست) "اعطاء مجوز عمليات ارزي

 

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري        

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر      بهرام فيض زرين قلم    

          16-1615           3816 
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 بسمه تعالي

دستورالعمل  40ضوابط مورد نياز جهت اعطاء مجوز عمليات ارزي موضوع ماده »

 .«ا.ا.صنعتي ج –اجرائي عمليات پولي و بانکي در مناطق آزاد تجاري 

 

 :سازمان -1

در ساختار سازماني شعب متقاضي دريافت مجوز عمليات ارزي بايستي حداقل دو  

الذکر يکي از پستهاي سازماني فوق. عمليات ارزي ايجاد گرددپست سازماني جهت انجام 

 .بايستي در سط  معاون شعبه ارزيابي شده باشد

 

 :نيروي انساني -2

 :رئيس و معاون ارزي شعبه مذکور بايستي حداقل داراي شرايط زير باشند 

 :رئيس شعبه

سال آن در  2قل سال تجربه کار اجرائي در عمليات بانکي که حدا 10دارا بودن حداقل 

 .اشدهاي معاون شعبه يا باالتر سپري شده بسمت

 ا.ا.صنعتي ج –آشنايي کافي با قانون و مقررات بانکي ناظر بر مناطق آزاد تجاري 

 

 :معاون ارزي

  سال آن در بخ 2سال تجربه کار اجرائي در عمليات بانکي کشور که  5دارا بودن حداقل 

 .ارزي سپري شده باشد

 ا.ا.صنعتي ج –ي با قانون و مقررات بانکي ناظر بر مناطق آزاد تجاري آشنايي کاف

 .آشنايي کافي با عمليات و معامالت ارزي متناسب با سط  فعاليت شعبه

 

 :تجهيزات -3

شعبه بايستي عالوه بر مکان مناسب، از تجهيزات و امکانات تلف ، فاکس، کامپيوتر  

 .و سوئيفت آماده به کار برخوردار باشد
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اند مکلفند، الزم به ذکر است، بانکهايي که مجوز عمليات ارزي را دريافت کرده 

، طي تغييرات مربوط به رئيس و معاون ارزي شعبه را با لحاظ نمودن ضوابط ذکر شده در فوق

 .به اي  بانک منعکس نمايند 1013فرم 
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انكي 65ماده  692 /مب: شماره يي عمليات پـولي و ب لعمل اجرا ز دستورا د تجاري  ا زا آ  –در مناطق 

رائي يران موضوع تسعير دا ا انكي در ها و بدهيصنعتي جمهوري اسالمي  هاي ارزي واحدهاي ب

آزاد  مناطق 

 17/5/1383: تاريخ 

 «بسمه تعالي»

غيردولتي و  ،(به استنثاي بانک صنعت و معدن)جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي 

 ارسال گرديدموسسه اعتباري توسعه 

وسيله بخشي از مصوبه سي و ششمي  جلسه کميته سياستگزاري و نظارت بر بدي  

از دستورالعمل اجرايي عمليات  65درخصوص ماده  5/3/1383بانکهاي مناطق آزاد مورخ 

صنعتي جمهوري اسالمي ايران موضوع تسعير  –پنولي و بانکي در مناطق آزاد تجاري 

را به شرح زير به استحضار  ي واحدهاي بانکي در مناطق آزادهاي ارزها و بدهيدارائي

 :رساندمي

هاي نظارتي و تعيي  وضعيت باز ارزي در شعب بانکها در مناطق آزاد مکلفند بر حسب ضرورت

نمايد، اقالم ارزي خود را مقاطع زماني که بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران تعيي  مي

 .تسعير نمايند

اي براي هر واحد بانکي مستقر در مناطق آزاد طراحي يستمهاي مکانيزهبانکها مکلفند س

 .پذير گرددنمايند، تا فرآيند تسعير اقالم ارزي به صورت روزانه امکان

عير با توجه به تشکيل بازار بي  بانکي ارزي فرعي در مناطق آزاد، نرخ مورد عمل جهت تس

الملل اي  ازار مذکور که توسط اداره بي حسابهاي ارزي عبارت است از نرخ مرجع معامالت ب

 نرخ فروش نقدي ارز توسط”  و تا اطالع ثانوي جايگزي "گردد و اي  نرخ فعالبانک اعالم مي

ولي پدستورالعمل اجرايي عمليات ” 65، موضوع ماده “شعبه مرکزي بانک ملي ايران در منطقه

 .گرددمي “و بانکي در مناطق آزاد

فرمائيد ضم  ابالغ موارد فوق به واحدهاي ذيربط، مقطع  خواهشمند است دستور 

د ده شوتسعير حسابهاي ارزي شعب مستقر در مناطق آزاد تا اطالع ثانوي پايان هر ماه قراردا

 ص./تا با واحدهاي مستقر در سرزمي  اصلي هماهنگ باشند

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري     

 و مقررات بانکي  اداره مطالعات        

 حميد تهرانفر     بهرام فيض زرين قلم     

           16-1615          3816
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زوم اطالع  765/مب: شماره انكل ني ب سياستشان در مورد حداقل مبلغ مورد نظر ها درخصوص رسا

فتتاح، مشمول سود بودن، شركت در قرعه ا .براي  . .  كشي و 

 25/5/1383: تاريخ

 بسمه تعالي

 

تجاري، تخصصي، غيردولتي، موسسه جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي 

 .اعتباري توسعه و پست بانک ارسال گرديد

 ،احتراماً

درخصوص ابالغ مصوبه شوراي پول و اعتبار  10/4/1382مورخ  643/مب پيرو بخشنامه شماره 

به  27/9/1382مورخ  1665/بشماره م هاي بانکي و پيرو بخشنامهدر مورد حداقل مانده انواع سپرده

رساند براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار الزم است حداقل مبلغ مورد نظر آن بانک براي استحضار مي

. نفعان رسانده شودبه نحو مقتضي به اطالع ذي... کشي و افتتاح، مشمول سود بودن، شرکت در قرعه

  ول و اعتبار در اي  موارد از طريق ايپات شوراي محترم سازد قبل از مصوبه يادشده دستورخاطرنشان مي

ستور دخواهشمند است . کردندنکها نيز به روشي يکسان عمل ميگرديد و کليه بابانک به عموم اعالم مي

ه شايان ذکر است ب. فرمايند سياست آن بانک در مورد حداقلهاي يادشده به اطالع عموم رسانده شود

ه ارد کاي  بانک تفاوتهاي قابل توجهي در اي  مورد بي  بانکهاي مختلف وجود د موجب اطالعات موجود در

 م./سازدضرورت توجه به اي  مهم را بي  از پي  پديدار مي

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري        

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر      بهرام فيض زرين قلم    

          16-1615           3816 
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نواع سپردهاعالم  827 /مب: شماره ا براي  وني   هانسبت سپرده قان

 4/6/1383: تاريخ 

 «بسمه تعالي»

 

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي تجاري، خصوصي، شرکت دولتي پست بانک و موسسه 

 .رديدارسال گ( به غير از بانکهاي تخصصي)اعتباري توسعه 

 با سالم؛

براساس تصميمات متخذه در شوراي محترم پول و اعتبار نسبت سپرده قانوني براي  

به طور ( دريافتها و غيرهدار، پي اعم از ديداري، مدت)هاي موجود نزد آن بانک انواع سپرده

بتداي ابا توجه به اي  که زمان اجراي مصوبه از . گردددرصد تعيي  مي 17يکسان معادل 

ربط در آن خواهشمند است دستور فرماييد ادارات و واحدهاي ذي. باشدذرماه سال جاري ميآ

 ص./بانک اقدامات الزم را براي انطباق با مقررات حاضر به انجام رسانند

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري     

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر      بهرام فيض زرين قلم    

           16-1615          3816 
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رگذاري مدتهاي سرمايهچگونگي محاسبه سود قطعي سپرده 847 /مب: شماره  دا

 7/6/1383: تاريخ 

 «بسمه تعالي»

 

 جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي غيردولتي ارسال گرديد

 

 با سالم؛

اي  بانک درخصوص  18/10/1382مورخ  1799/پيرو بخشنامه شماره مب 

رساند شوراي دار به اطالع ميگذاري مدتهاي سرمايهچگونگي محاسبه سود قطعي سپرده

خود، حداکثر  24/5/1383محترم پول و اعتبار در يکهزار و بيست و هفتمين  جلسه مورخ 

 ٪5/3ادل دار نزد آن بانک را معگذاري مدتهناي سرمايهالوکاله به کارگيري سپنردهنرخ حق

 . گذاران تعيي  نمودمنابع سپرده

ربط ابالغ و بر حس  خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به کليه واحدهاي ذي 

 ص./اجراي آن نظارت گردد

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري     

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 هرانفرحميد ت     بهرام فيض زرين قلم     

           16-1615          3816 
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يي كردن  871 /مب: شماره ز ماده  2مفاد تبصره اجرا ماده 23ا ز ماده  4-4و بند  94، تبصره   79ا

د تجاري  زا آ انكي در مناطق  لعمل اجرايي عمليات پولي و ب  صنعتي –دستورا

 14/6/1383: تاريخ 

 «بسمه تعالي»

 

غيردولتي و  ،(به استنثاي بانک صنعت و معدن)ترم بانکهاي دولتي جهت اطالع کليه مديران عامل مح

 موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد

 

 79از ماده  4-4و بند  94، تبصره ماده 23از ماده  2در راستاي اجراي مفاد تبصره  

مي صنعتي جمهوري اسال –دستورالعمل اجرايي عمليات پولي و بانکي در مناطق آزاد تجاري 

موضوع تائيد صالحيت روساي شعب بانکها و موسسات اعتباري و روساي دفاتر  ايران

ه نمايندگي بانکها در مناطق آزاد، توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران، لزوم ارائ

ر گران ارزي واحدهاي بانکي در مناطق مذکواطالعات مربوط به روسا و مديران ارشد و معامله

وسيله چگونگي ارائه جاد شده در هر مورد به اي  بانک، بدي و همچني  اعالم تغييرات اي

 :گردداطالعات مورد نظر بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران به شرح زير اعالم مي

 :دستورالعمل 94تائيد صالحيت روساي شعب بانکها و موسسات اعتباري موضوع تبصره ماده 

اي  بانک  14/9/1380مورخ  986 /از بخشنامه شماره مب 2در اي  خصوص مفاد رديف 

 .باشداالجرا ميکماکان به قوت خود باقي و الزم

 :جايي روسا و معاونين شعبتغيير و جابه

 شعب ريالي

ک در مورد روساي شعب ريالي الزم است تائيديه صالحيت فرد جديد که توسط مديرعامل بان

جداول پيوست اي   موسسه اعتباري امضاء گرديده است به همراهاطالعات مندرج در /

ت اداره مطالعات و مقررا –بخشنامه به مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري 

 .بانکي ارسال گردد

 باشد ليک  الزم استدر مورد معاوني  شعب ريالي، اعالم تغييرات به اي  بانک الزامي نمي

 .افراد مناسب با حجم فعاليت شعبه انتخاب گردند

 شعب ارزي

ص روسا و معاوني  ارزي شعب، واحدهاي بانکي مکلفند در هر مورد عالوه بر رعايت درخصو

در انتخاب و انتصاب  6/5/1383مورخ  654 /شرايط مندرج در پيوست بخشنامه شماره مب
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 1013 /ضميمه بخشنامه شماره مب 24الي  16هاي افراد، اطالعات مندرج در جداول رديف

تکميل و به مديريت کل نظارت بر بانکها و  حسب مورد،اي  بانک را،  21/9/1380مورخ 

بديهي است ارسال تائيديه . اداره مطالعات و مقررات بانکي ارسال نمايند –موسسات اعتباري 

موسسه اعتباري امضاء گرديده است نيز در  /صالحيت رييس شعبه که توسط مديرعامل بانک 

 .هر مورد ضروري است

گران ارزي نيز موسسه اعتباري، عالوه بر معاون ارزي، معامله /چنانچه در شعب ارزي بانک 

نک ي  بااحضور داشته و فعاليت نمايند، الزم است اطالعات مربوط به آنان نيز در هر مورد به 

 .ارسال گردد

ربط ابالغ خواهشمند است مراتب فوق را جهت اجرا به کليه واحدهاي ذي 

 ص./فرمايند

 بانکها و موسسات اعتباري مديريت کل نظارت بر     

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر     بهرام فيض زرين قلم     

           16-1615          3816 
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 14/6/1383مورخ  871/پيوست بخشنامه شماره مب

 :مشخصات رئيس شعبه

 نننننننننننننننننننن: نام پدرنننننننننننننننننن    : خانوادگينامننننننن نننننننن: نام

 ننننننننن: نننننننن  تاريخ و محل صدور شناسنامه: ننننننننن  شماره شناسنامه: تاريخ تولد

 :ميزان تحصيالت رئيس شعبه

 تاريخ اخذ مدرک تحصيلي نام موسسه آموزشي رشته تحصيلي مدرك تحصيلي

    

    

    

    

    

 :تذرانيده شده توسط رئيس شعبه مرتبط با کار يا تحصيالهاي آموزشي گ.مهمتري  دوره

از تاريخ  رديف

......... 

تا تاريخ 

........ 

نام و محل مرکز 

 آموزشي

مدرك اخذ 

 شده

 مالحظات

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      
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 14/6/1383مورخ  871/پيوست بخشنامه شماره مب

 عبه با زبانهاي خارجيميزان آشنايي رئيس ش

 عالي خوب متوسط کم خيلي کم نام زبان خارجي

      انگليسي

      آلماني

      فرانسه

نام )ساير 

 (ببريد

     

 

 :اي رئيس شعبه طي ده سال گذشتهسوابق فعاليت حرفه

 آدرس محل كار سمت نام واحد مربوطه ...........تا تاريخ  .........از تايخ  رديف

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7*      

 ، اطالعات مربوط به شغل فعلي درج شود.7در رديف  *
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درخصوص چگونگي محاسبه كارمزد  27/4/1383مورخ  593مب/پيرو بخشنامه  914/مب: شماره

 الحسنه اعطائيقرض

 19/6/1383:تاريخ

 

 بسمه تعالي

 

 اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي، غيردولتي، موسسه اعتباري توسعه و شرکت دولتي جهت

 .پست بانک ارسال گرديد

 احتراماً،

درخصوص چگونگي محاسبه کارمزد  1383/4/27مورخ  359/مبپيرو بخشنامه شماره  

الحسنه اعطائي، و باتوجه به ابهام برخي از بانکها در مورد تعهدي عمل کردن کارمزد قرض

مورخ  2040/مب رساند براساس بخشنامهالحسنه اعطايي بدينوسيله به اطالع ميقرض

لذا . پذيردالحسنه اعطائي به روش تعهدي صورت ميروش شناسايي کارمزد قرض 13/12/1382

مالك شناسايي درآمد، زمان دريافت کارمزد نبوده و صرفاً کارمزد هر سال به ميزان مدت مربوط به 

شود و کارمزد مربوط به سال آينده در حسابي واسطه نگهداري منظور ميهمان سال به حساب درآمد 

حساب مورد . شود تا در سال آتي از حساب فوق خارج و به حساب درآمد قطعي بانک منظور گرددمي

 م/نظر در دفترکل آنبانک پس از هماهنگي با مراجع ذيربط متعاقباً به اطالع خواهدرسيد

 

 ر بانکها و موسسات اعتباريمديريت کل نظارت ب        

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر      بهرام فيض زرين قلم    

          16-1615           3816 
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يران خودرودرخصوص  926/مب: شماره ا  تسهيالت پرداختي به گروه صنعتي 

 22/6/1383:تاريخ

 

 بسمه تعالي

 

 .نکهاي ملي، صادرات، ملت، سپه و صنعت و معدن ارسال گرديدجهت اطالع مديران عامل با

 

 باسالم،

ة و به موجب تصميمات متخذه در جلس 1382/11/29مورخ  1968/مبپيرو بخشنامة شمارة  

رساند آن بانک مجاز است شوراي محترم پول و اعتبار بدينوسيله به اطالع مي 2/3/1383مورخ 

تسهيالت پرداختي به گروه صنعتي ايران خودرو را فقط تا پايان سال جاري خارج از ضوابط سقف 

دل در اي  راستا سقف فردي گروه يادشده حداکثر معا. عمل نمايد 1968/فردي مندرج در بخشنامة مب

توجه خواهندداشت مجوز فوق نافي . باشدمي 29/12/1382مبلغ مانده بدهي و تعهدات شرکت در 

 م./باشدهاي آن بانک در ارزيابي اعتباري مشتريان نميوظايف و مسيوليت

 

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري        

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر      زرين قلم بهرام فيض    

          16-1615           3816 
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اتي»ترجمة  968/مب: شماره بر ريسك عملي مات موثر براي مديريت و نظارت  قدا ز كميتة نظارت « ا ا

ال انكي ب  ب

 30/6/1383:تاريخ

 بسمه تعالي

 

عه ک و موسسه اعتباري توسجهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي غيردولتي، شرکت دولتي پست بان

 .ارسال گرديد

 احتراماً،

ريسک عملياتي و »همانگونه که استحضار دارند يکي از مباحث بسيار مهم در عرصة بانکداري، مقولة  

، ها و ابزارهاي مختلف، روشهاي انجام کار و فناوريهاي نوي  بانکيتوسعة سيستم. باشدمي «شيوة مديريت آن

هاي زيادي را براي نفوذ ريسک جديد بانکي را در پي دارد ليک  از سوي ديگر، زمينهاز يکسو گسترش خدمات 

ست يار گسترده ابنابراي ، حوزة عملکرد ريسک عملياتي بس. آوردعملياتي در فعاليتهاي مختلف بانکي، فراهم مي

نترل کويت نظامهاي تق ه ويژهب –و ضرورت دارد مديريت بانکها و موسسات اعتباري، با تمهيد تدابير الزم 

 .به ادارة موثر اي  حوزه از ريسک بپردازند –داخلي 

باعنايت به مراتب فوق، مقالة پيوست که ترجمة اثري از کميتة نظارت بانکي بال تحت عنوان  

وي سميالدي از  2003مي باشد و در فورية سال  «اقدامات موثر براي مديريت و نظارت بر ريسک عملياتي»

 .گرددشار يافته است، ارسال مياي  نهاد انت

پردازد که به اعتقاد اي ميگانهاي  نوشتار، پس از ارائه تعريفي از ريسک عملياتي، به طرح اصول ده 

 .آينداي  کميته، اقداماتي موثر در مديريت ريسک مزبور به حساب مي

انکداري در نظام بانکي کشور رود انتشار و توزيع آثاري از اي  قبيل، به بسط و تعميق دان  باميد مي 

 .اندرکاران امر در مديريت موثر ريسک عملياتي را در پي داشته باشدانجاميده؛ توفيق روزافزون دست

هاي الزم براي واحدهاي ذيربط ارسال برداريخواهشمند است دستور فرمايند اي  نوشتار جهت مطالعه و بهره

 م./گردد

 ا و موسسات اعتباريمديريت کل نظارت بر بانکه        

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر      بهرام فيض زرين قلم    

          16-1615     3816 
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براي مديريت و نظارت بر ريسك عملياتي» مات موثر  قدا  «ا

 

 

 فهرست مطالب

 

  پيشگفتار مترجم

 مقدمه

  پيشينة موضوع 

 نعت بانكداري عملكرد و گرايشات موجود در ص

 اقدامات موثر

 توسعة محيط مناسبي براي مديريت ريسك 

 كنترل –شناسائي، ارزيابي، نظارت، و كاهش : مديريت ريسك

 نقش ناظرين

 نقش افشاء 
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 م.ارجمندنژاد.17/5/83      

 

 

 

 پيشگفتار مترجم

د در به يكي از مهمترين مباحث موجو« ريسك عملياتي و شيوه مديريت آن»امروزه  

كرد تواند بر عملاي كه اين شاخه از ريسك ميتاثيرات بالقوه. صنعت بانكداري تبديل شده است

ر اي مزبواحدهوبانكها و موسسات مالي داشته باشد گاه به حدي گسترده است كه به ورشكستگي 

شهاي ربط، تالن و مراجع ذيبرخورداري از اين توان بالقوه سبب شده است تا صاحبنظرا. انجامدمي

يف ر صدد تعرمساعي يادشده د. اخت و مديريت موثر اين ريسك آغاز نماينداي را جهت شنگسترده

 .ستندهبيني رفتار و در نهايت كاهش آن و تبيين ريسك عملياتي، تشخيص نقاط حساس، پيش

« ريسك بازار محصول»تر وسعت عملكرد اين شاخه از ريسك ـ كه ذيل طبقه وسيع 

 آن ـ كه عريفي ايجابي ازود ـ موجب شده است برخي صاحبنظران بجاي ارائه تشبندي ميطبقه

احصاء  كنندة مصاديق آن باشد ـ به ارائه تعاريفي سلبي مبني برگر حوزه عملكرد و تعيينترسيم

هر نوع »عنوان  رخي بانكها از آن تحتباز اين رو . گنجند، روي آورنداقالمي كه در اين طبقه نمي

 .اندياد كرده« ريسك اعتباري و بازار ريسكي بجز

باوجود اين، فعالين اين عرصه به تعاريفي از اين دست اكتفا نكرده، تعاريفي همچون  

 ر فعاليتدهاي داخلي، خطاي انساني و حوادث غيرمترقبه كه ريسك ناشي از اشكال در كنترل»

يجة تمها در نتطي آن سيسبيانگر خطري كه »يا « كندعادي موسسات بانكي اختالل ايجاد مي

ه؛ ائه نمودرا ار« اي يا كاهش ارزش، قادر به انجام صحيح وظايف نخواهندبودزيانهاي سرمايه

در )ت ارشد اي را جهت تعيين حوزه وظايف و مسئوليتهاي هيات مديره و مديريتالشهاي گسترده

 .اندمصروف داشته( قبال اين مجموعه از ريسك

ريسك زيان ناشي از فرآيندها، افراد و »ي را به عنوان كميته بال ريسك عمليات 

 .تعريف كرده است« سيستمهاي نامناسب و ناتوان يا ناشي از رويدادهاي خارجي

شايان ذكر است ريسك عملياتي با ساير ريسكهاي بانكي تفاوت دارد بدين معنا كه  

 كه ريسكگيرد بلم نميپذيرش اين ريسك، بطور مشخص در قبال كسب بازده مورد انتظاري انجا

ه تسريسكي ناخوا از اين رو ريسك عملياتي،. عملياتي در مسير طبيعي فعاليت موسسه قرار دارد

 .آيدبحساب مي

اند از سوي ديگر، مجموعه اقداماتي كه در صدد تعميق شناخت ماهيت اين ريسك برآمده 

يان مرا در  اصيوند يا نظم خو تالش دارند تا به كمك علوم و فنون كمي و آزمونهاي برازش، ر

ت خود را بيني كنند، هنوز مراحل اوليه حياها بيابند و بر آن اساس رفتار اين ريسك را پيشداده

 .تجربه نموده، بعضاً محل بحث و اختالف نظر هستند
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سازي آن ـ گسترة وسيع حوزة كاركردي اين ريسك ـ  عالوه بر ايجاد مشكل در كمي 

ادبياتي . باشد و آن تاثير ژرفي است كه بر ادبيات اين موضوع داشته استيز ميداراي اثر مهمتري ن

كه به دليل طرح پيشنهادات فراوان جهت پيشگيري از وقوع هرگونه اختالل، خطا و ايجاد وقفه در 

فرآيند عملياتي، به تدريج ماهيتي تجويزي يافته است و امروزه، بسياري از متون موجود در اين 

كنترلهائي كه قبل از شروع عمليات . اندرا مدنظر قرار داده 1نگرتفاده از كنترلهاي پيشزمينه، اس

 .گونه حوادث و رخدادها دارندجريان يافته، سعي در پيشگيري از بروز اين

اقدامات موثر براي مديريت و »مقالة پيوست، ترجمة اثري از كميتة نظارت بانكي بال تحت عنوان

ميالدي از سوي اين نهاد انتشار يافته  2003است كه در فورية سال  2«تينظارت بر ريسک عمليا

 .است

پردازد اي ميگانهنوشتار حاضر، پس از ارائه تعريفي از ريسك عملياتي، به طرح اصول ده 

ريسك  ـ كاهش نترلكه به اعتقاد اين كميته، اقدامات موثري جهت شناسائي، ارزيابي، نظارت و ك

 .نمايندآيند و نقش ناظران و افشاء را در اين ميان مشخص ميميعملياتي به حساب 

، اين مقاله نيز (در زمينه ريسكهاي بانكي)همانند ساير آثار منتشره از سوي اين كميته  

 .ه استن پرداختآگانة مزبور، به شرح و تبيين آنها طي بندهاي تكميلي پس از پس از طرح اصول ده

 :ها عبارتند ازاين سرفصل. اندسرفصل كلي تدوين شده 4گانه در قالب  10اين اصول 

 (:3تا  1شامل اصول )توسعه محيط مناسبي براي مديريت ريسك  -الف

اين سرفصل به تعريف و شناسائي ماهيت ريسك عملياتي، وضع اصولي درخصوص  

...  ونان ارككهاي مديريت آن، استقرار نظام جامعي از حسابرسي داخلي، تفكيك وظايف و مسئوليت

 .اختصاص دارد

 

 (:7تا  4اصول شامل)شناسائي، ارزيابي، نظارت وكاهش ـ كنترل : مديريت ريسك -ب

اين بخش عالوه بر اينكه در صدد شناسائي فعاليتها و فرآيندهائي است كه امكان  

دهي شزارگي منظم تمهاتاثيرپذيري از اين ريسك را دارا هستند، بر لزوم برخورداري بانكها از سيس

هائي جهت كنترل و ها، استقرار فرآيندها و رويهمشي، تبيين خط(بخصوص براي مديريت ارشد)

 .نمايدكاهش ريسكهاي عملياتي مهم و نظارت ادواري بر آنها تاكيد مي

 

                                                                 

 

1- Feedforward Controls 

2- Sound Practices for the Management and Supervision of operational 

Risk, Basel Committee on Banking Supervision, February 2003. 
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 (:9و  8اصول )نقش ناظرين  -ج

ارآمدي در اين قسمت از ناظران خواسته شده است كه بانكها را ملزم به استقرار نظام ك 

 .جهت مديريت ريسكهاي مهم عملياتي بنمايند

 

 (:10اصل )نقش افشاء  -د

الزمست بانكها با افشاء كافي و عام، اين امكان »دارد اصل آخر از اين مجموعه مقرر مي 

اتي، يسك عمليركنندگان در بازار فراهم آورند كه روش خود را در مورد مديريت را براي مشاركت

 «.ر دهندمورد ارزيابي قرا

رود ترجمه اين اثر، نقشي هرچند اندک در بسط و توسعة ادبيات موجود در زمينة اميد مي 

 .ريسك عملياتي داشته باشد

 

 .تا چه در قبول افتد و چه درنظر آيد...          
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 «اقدامات موثر براي مديريت و نظارت بر ريسک عملياتي»

 

 مقدمه

موثر و  پردازد كه چارچوبي را براي مديريتوعه اصولي ميريح مجمآيد به تشاي كه در پي ميمقاله

عملكرد  ياستها وتواند به هنگام ارزيابي ساين مجموعه مي. آوردنظارت بر ريسك عملياتي فراهم مي

 .مديريت ريسك عملياتي، مورد استفادة بانكها و مراجع نظارتي قرار گيرد

مناسبي كه هر بانك جهت مديريت بر ريسك عملياتي اذعان دارد روش  1كميته نظارت بانكي بال

نمايد به طيفي از عوامل شامل اندازه و درجه پيشرفت آن و ماهيت و پيچيدگي خود انتخاب مي

گرچه عليرغم وجود اين قبيل تفاوتها، تدوين استراتژيهاي روشن و نظارت . فعاليتهايش بستگي دارد

ازجمله )و كنترل داخلي  2قوي در زمينة ريسك عملياتيهيات مديره و مديريت ارشد، وجود فرهنگي 

ريزي دهي كارآمد داخلي، و برنامه، گزارش(هاي مشخص مسئوليت و تفكيك وظائفوجود حوزه

دهند اقتضائي، همگي عواملي حياتي براي يك نظام كارآمد مديريت ريسك عملياتي را تشكيل مي

بنابراين . مند شوندتوانند از آنها بهرهعملكردشان ـ ميبطوري كه بانكها ـ صرفنظر از اندازه و حيطة 

توانند به ايجاد اقدامات موثر براي كليه بانكها به اعتقاد كميته، اصول مطروحه در اين مقاله مي

چهارچوبي براي نظامهاي کنترل داخلي در »مقالة پيشين اين كميته باعنوان . بيانجامند

 .بناي كار فعلي در زمينة ريسك عملياتي استم 3(«1998سپتامبر )واحدهاي بانکي 

 

 پيشينه موضوع

آزادسازي و جهاني شدن خدمات مالي از يكسو و پيشرفت فزايندة فناوري مالي از سوي ديگر، 

 /يعني سطح ريسك در ميان فعاليتهاي يك شركت و )فعاليت بانكها و بنابراين وضعيت ريسك آنها 

گسترش عمليات بانكي حاكي از آن است كه ريسكهاي . است تر نمودهرا پيچيده( يا طبقات ريسك

هائي از در ذيل، نمونه. توانند داراي اهميت باشندديگري غير از ريسك اعتباري، نرخ بهره و بازار مي

 :اين قبيل ريسكهاي جديد و رو به رشدي كه بانكها با آن مواجهند، ارائه شده است

                                                                 

 

1- The Basel Committee on Banking Supervision (the Committee) 

هـا و رفتـار اي از ارزشـها، نگرشـها، قابليتمنظور از فرهنگ داخلي ريسك عملياتي، مجموعـه يكپارچـه -2

 .كندن ميكاركنان و موسسه است كه پايبندي يك شركت را به مديريت ريسك عملياتي و سبك آن تعيي

3- A Framework for Internal Control Systems in Banking Organizations 

(September 1998) 
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اي تواند ريسكهـ اگر به شكل مناسبي كنترل نشود ـ مي راستفادة بيشتر از فناوري بسيار خودکا

ر دو اين  مايدمربوط به اشتباهات پردازش دستي را به ريسكهاي ناشي از نقص سيستم تبديل ن

 .شودحاليست كه امروزه تاكيد بيشتري بر روي سيستمهاي يكپارچة جهاني مي

بوط به ث مربه عنوان مثال مباح) درشد تجارت الکترونيک، ريسکهاي بالقوة خود را بهمراه دار

 .اندكه هنوز هم بطور كامل شناخته نشده( اختالس و كالهبرداري و امنيت سيستم

ن را مورد ها، كارآئي سيستمهاي منسجم جديد و نويها و يكپارچگياكتسابات وسيع، ادغامها، انفكاک

 .دهندآزمون قرار مي

اي داخلي و كنترله مستمر نياز به حفظ در مقياسي وسيع، كنندگان خدماتظهور بانكها به عنوان ارائه

 .كندسيستمهاي پشتيباني قوي را ايجاد مي

تهاتر  عتباري،اشتقه مبه عنوان مثال وثيقه، ابزارهاي )ممكن است بانكها درگير فنون تعديل ريسك 

ان را كه در منابعش زطريق وضعيت آن دسته اشوند تا بدين( حسابها و تبديل دارائيها به اوراق بهادار

ة خود به مر بنوبين امعرض ريسكهاي بازار و اعتباري قرار دارند، بهينه نمايند ليكن ممكن است ا

 .بيانجامد( از قبيل ريسك قانوني)ايجاد انواع ديگر ريسك 

و مشارکت در  1اقبال فزاينده نسبت به واگذاري امور به واحدهاي خارج از سازمان

ليكن ممكن است  تواند برخي از ريسکها را کاهش دهدسويه ميسيستمهاي پاياپاي و ت

 .ريسكهاي مهم ديگري را براي بانكها در پي داشته باشد

 «ريسک عملياتي»توان مجموعة متنوع ريسكهائي را كه در باال ارائه شد تحت عنوان مي

عنوان ريسکي که اين کميته آن را به. بندي نمودتقسيم

« داخليياناشي از رويدادهاي خارجين ها،افرادوسيستمهاينامناسبوناتواريسکزيانناشيازفرآيند»

اين تعريف شامل ريسك قانوني بوده، ليكن ريسكهاي شهرت و راهبردي را  2.تعريف کرده است

 .گيرددربرنمي

اي است كه داراي معاني گوناگوني در كميته بال بر اين موضوع واقف است كه ريسك عملياتي واژه

ازجمله استفاده از اين )اري است و بنابراين ممكن است بانكها براي مقاصد داخلي خود صنعت بانكد

تعريف دقيق هرچه كه باشد، برخورداري . ، تعاريف مربوط به خود را مبناي عمل قرار دهند(مقاله

بانكها از دركي روشن در مورد معناي ريسك عملياتي، عاملي حياتي در كنترل و مديريت موثر اين 

                                                                 

 

1- Outsourcing arrangements 

لي از اي  تعريف از صنعت بانکداري و به عنوان بخشي از کار کميتنه در تعيني  حنداق -2
جهت پوش  ريسک عملياتي، اقتباس شده  (Capital Charge)مقدار سرمايه مورد نياز 

آيد با اي رسمي درخصوص چارچوب سرمايه بحساب نميوشتههرچند مقاله حاضر، ن. است
ل اي  وجود توقع کميته آن است که به هنگام بررسي کفايت سرمايه يک بانک مثالً در خال

فرآيند بررسي نظارتي، عناصر اصلي مطروحه در اي  مقاله درخصوص چنارچوب مناسنب 
 .مديريت ريسک عملياتي، انتظارات نظارتي را شکل دهد
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نيز توجه به اين نكته مهم است كه اين تعريف گسترة كاملي از . آيده از ريسك به حساب ميطبق

موضوعات ريسك عملياتي را كه بانكها با آن مواجه هستند، درنظر داشته و مهمترين موارد زيانهاي 

ي انواع پيشامدهاي ريسك عملياتي كه از سوي كميته و با همكار. گيردعمدة عملياتي را دربرمي

اي را در پي داشته توانند زيانهاي عمدهاند كه ميعنوان عواملي شناسائي شدهصنعت بانكداري به

 :باشند، عبارتند از

، سرقت كاركنان، 2هاي غلط راجع به ماندة حسابهابه عنوان مثال، ارائه عمدي گزارش .1اختالس

 .مبادالت غيرقانوني كاركنان به حساب شخصي خود

 .اي مثال، دزدي، جعل، سوء استفاده از چك و زيان ناشي از هك رايانهبر .3کالهبرداري

 ان، نقضاركنبراي مثال دعاوي مربوط به جبران خدمات ك .عملکرد استخدامي و ايمني محيط کار

عيضاتي و عاوي تبر، دقوانين مربوط به سالمت و ايمني كارمند، فعاليتهاي سازمان يافتة نيروي كا

 .مسئوليت عمومي

نه حرماخيانت در امانت، سوء استفاده از اطالعات م .يان، محصوالت و عملکرد کاريمشتر

 .ازيرمجمشتري، فعاليتهاي تجاري نامناسب به حساب بانك، پولشوئي و فروش محصوالت غ

 .يلسوزي و سبه عنوان مثال، تروريسم، تخريب، زلزله، آتش .خسارت به دارائيهاي فيزيکي

افزاري، مشكالت مربوط افزاري و نرمبراي مثال نواقص سخت .يستماختالالت کاري و نواقص س

 .به ارتباطات از راه دور و قطع برق

ود ، وجبه عنوان مثال خطاهاي مربوط به ورود اطالعات .مديريت اجرائي، عرضه و فرآيند

ان، شترينواقص در مديريت وثائق، مستندسازي ناقص حقوقي، دسترسي غيرمجاز به حساب م

 .شندهو اختالفات با فرو( به غير از مشتريان)نامناسب ساير افراد ذيربط  عملكرد

 

 

 عملکرد و گرايشات موجود در صنعت بانکداري

هدف كميته در ارائه كار خود راجع به نظارت بر ريسكهاي عملياتي، توسعة درک بيشتري از عملكرد 

اين . وط به ريسك عملياتي استمنظور ادارة امور مربو گرايشات موجود در صنعت بانكداري، به

تالشها حاصل برگزاري جلسات بيشماري با واحدهاي بانكي، بررسي عملكرد صنعت و تجزيه و 

                                                                 

 

1- Internal Fraud =جرايم مربوط به عوامل داخل سازمان   

2- Positions 

3- External Fraud = جرايم مربوط به عوامل خارج از سازمان 
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اعتقاد كميته بر آن است كه از درک مناسبي نسبت  براساس همين تالشها،. تحليل نتايج آنها است

ت جهت توسعة روشهائي به گسترة فعاليتهاي جاري صنعت بانكداري و همچنين مساعي اين صنع

 .براي مديريت ريسكهاي عملياتي، برخوردار است

ش در باشد و تاليكميته بر اين نكته واقف است كه مديريت ريسكهاي عملياتي، فعاليت جديدي نم

دازش ر پرجهت جلوگيري از كالهبرداري، حفظ انسجام كنترلهاي داخلي، كاهش اشتباهات د

باشد ديد ميتاً جگرچه، آنچه كه نسب. انكها اهميت داشته استمبادالت و غيره، همواره براي ب

ريت با مدي ايسهديدگاهي است كه مديريت ريسك عملياتي را به عنوان فعاليتي جامع و قابل مق

قدمة ي مورد اشاره در مروندها. گونه نيستميشه هم اينداند هرچند هريسك بازار و عملياتي مي

اين  ناظران را به انكها وا، بايندة زيانهاي عملياتي مشهور در سرتاسر دنياين مقاله، همراه با تعداد فز

رند اي فراگير بنگاي به مديريت ريسك عملياتي به عنوان رشتهسمت سوق داد كه بطور فزاينده

 .همانگونه كه پيش از آن، اين امر در بسياري از صنايع ديگر رخ داده بود

. ي خود، فقط به مكانيزمهاي كنترل داخلي متكي بودندهاي كاردر گذشته، بانكها در زمينه

درحالي كه . شدمكانيزمهائي كه توسط حوزة حسابرسي و به منظور مديريت ريسك عملياتي ارائه مي

اهميت اين موضوع همچنان به قوت خود باقي است، اخيراً شاهد ظهور ساختارها وفرآيندهاي 

در اين رابطه، تعداد زيادي از سازمانها . ملياتي استاي هستيم كه هدف آنها مديريت ريسك عويژه

اند كه يك برنامة مديريت ريسك عملياتي، ايمني و سالمتي را براي بانكها به به اين نتيجه رسيده

آورد و بنابراين در بررسي ريسك عملياتي ـ به عنوان طبقه مجزائي از ريسك ـ  به ارمغان مي

به . ه عملكردي كه درخصوص ريسك اعتباري و بازار داشتندپيشرفتهائي نائل شدند؛ درست مشاب

اعتقاد اين كميته، تبادل فعاالنة نقطه نظرات بين ناظرين و دست اندركاران صنعت بانكداري، براي 

توسعة مستمر رهنمودهاي مناسب جهت مديريت مقدار منابعي كه در معرض ريسك عملياتي قرار 

 .آيد، عاملي مهم به حساب مي1دارند

ت مديري توسعة محيطي مناسب براي: اين مقاله در قالب موضوعات زير سازمان يافته است

ريسک؛ مديريت ريسک شامل تشخيص، ارزيابي، نظارت و کنترل ـ کاهش ريسک؛ نقش 

 .بازرسين؛ و نقش افشاء

 

 

 اقدامات موثر

كميته نظارت بانكي بال  در راستاي تبيين مجموعه اقداماتي كه در اين مقاله به آنها اشاره شده است،

از تجربة كنوني خود در مورد مديريت ديگر ريسكهاي مهم بانكي از قبيل ريسك اعتباري، ريسك 

بايست نرخ بهره و ريسك نقدينگي استفاده كرده و معتقد است كه براي مديريت ريسك عملياتي مي

با ساير ريسکهاي  واضح است که ريسک عملياتيبا وجود اين، . جديت مشابهي را بكار گرفت

بانکي تفاوت دارد بدين معنا که پذيرش اين ريسک، مشخصاً براي کسب بازده مورد انتظاري 

                                                                 

 

1- Exposures 
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پذيرد بلکه ريسک عملياتي در مسير طبيعي فعاليت شرکت قرار دارد در قبال آن صورت نمي

 1.گذاردو اين امر بر فرآيند مديريت ريسک اثر مي

ز اامناسبي ني ممكن است به ارائه تصوير مناسب ريسك عملياتزمان، قصور در مديريت به طور هم

ي به دستياب نظورمبه . وضعيت ريسك يك موسسه بيانجامد و آنرا در معرض زيانهاي عمده قرار دهد

نترل ـ كرت و شناسائي، ارزيابي، نظا»اهداف اين نوشتار، مديريت ريسك عملياتي به معناي 

. دخص گردتا بدين طريق ماهيت متفاوت اين ريسك مشريسك در نظر گرفته شده است « كاهش

شناسائي، » ت عنوانن تحاين تعريف، با تعاريف مورد استفادة كميته در مقاالت پيشين خود ـ كه از آ

ه در كنند كاري اين كميته، هما. يرت داردريسك يادكرده بود ـ مغا« گيري، نظارت و كنترلاندازه

ازمان داده سي اصول عدادجام داده است مقالة حاضر را در پيرامون ترابطه با ساير ريسكهاي بانكي ان

 :اين اصول عبارتند از. است

 

 توسعة محيط مناسبي براي مديريت ريسک

از ابعاد اصلي ريسکهاي عملياتي بانک به عنوان شاخة  2الزم است هيات مديره :1اصل 

ام مديريت ريسک عملياتي مجزائي از ريسک که نياز به مديريت دارد، آگاهي داشته و نظ

بايست تعريفي قطعي اين نظام مي .بانک را تصويب و بطور ادواري مورد بازنگري قرار دهد

و جامع از ريسك عملياتي فراهم آورد و راجع به نحوة شناسائي، ارزيابي، نظارت، و كنترل ـ كاهش 

 .اين ريسك، اصولي را وضع نمايد

ن حاصل نمايد که نظام مديريت ريسک عملياتي بايست اطميناهيات مديره مي :2اصل 

كه به وسيلة كاركناني شايسته،  بانک، در معرض حسابرسي داخلي جامع و کارآمدي قرار دارد

حوزة حسابرسي . پذيرداند، انجام ميكه از نظر عملياتي مستقلند و به شيوة مناسبي آموزش ديده

 .ي را بر عهده داشته باشدداخلي نبايد مسئوليت مستقيم مديريت ريسك عمليات

                                                                 

 

هاي کاري کنه از حنداقل ريسنک بنازار ينا گرچه کميته اذعان دارد در برخي از حوزه -1
، تصنميم بنه (پرداخنت و تسنويه به عنوان مثال مديريت دارائيهنا،)اعتباري برخوردارند 

گذاري منوثر پذيرش ريسک عملياتي، يا رقابتي که مبتني بر توانائي بانک در اداره و قيمت
ناپذيري از محاسبات مربوط به ريسک ن بازده را براي باشد، بخ  تفکيکاي  ريسک مي

 .دهدآن بانک تشکيل مي

. اردره و منديريت ارشند اشناره داي  نوشتار به ساختار مديريت متشکل از هيات مدي -1
 کميته از اي  امر آگاهي دارد که تفاوتهاي مهمي بي  چارچوب تقنيني و نظنارتي کشنورها

در برخني کشنورها، وظيفنة . درخصوص وظايف هيات مديره و مديريت ارشد وجنود دارد
ه يلنظارت بر مجموعة اجرائي ن اگرچه نه بطور کامل ن برعهدة هيات مديره است تا بدينوس

 به همني  دلينل در برخني. دهدمطمي  شوند که مجموعة مزبور، وظايف خود را انجام مي
ت منذکور، اي  امر بدي  معنا است که هيا. کنندموارد، از آن به عنوان هيات نظارت ياد مي

در کشنورهاي ديگنر، اين  هينات از صنالحيت بيشنتري . باشدداراي وظايف اجرائي نمي
جود وبدليل . نمايدت که چارچوب کلي مديريت بانک را تعيي  ميبرخوردار است بدي  صور

ناخت شنه براي « مديريت ارشد»و « ت مديرهٔ  هيا»هاي اي  تفاوتها، در اي  نوشتار، واژه
 .رودگيري در درون بانک، بکار ميواحدهاي قانوني بلکه براي نامگذاري دو حوزة تصميم
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مسئوليت اجراي نظام مديريت ريسك عملياتي كه به وسيله هيات مديره به تصويب  :3اصل 

د بانكي كان واحر تمامي اردبايد اين نظام بطور پيوسته . باشدرسيده است، برعهدة مديريت ارشد مي

شته گاهي داي آك عملياتاجرا شود و كليه سطوح كاركنان از مسئوليت خود در قبال مديريت ريس

هاي مديريت ريسك عملياتي در ها، فرآيندها و رويههمچنين مسئوليت تعيين خط مشي. باشند

 .ستت ارشد اها، فعاليتها، فرآيندها و سيستمهاي مهم بانك برعهدة مديريخصوص كلية فرآورده

 

 شناسائي، ارزيابي، نظارت و کاهش ـ کنترل: مديريت ريسک

بايد نسبت به شناسائي و ارزيابي آن دسته از ريسكهاي عملياتي كه جزء بانكها  :4اصل 

نيز . آيند، اقدام كنندهاي مهم به حساب ميها، فعاليتها، فرآيندها و سيستمناپذير كليه فرآوردهتفكيك

هاي يستمسيندها و ها، فعاليتها، فرآالزم است قبل از معرفي و سپردن تعهد درخصوص ارائه فرآورده

ان م، اطمينهاي ارزيابي مكفي درخصوص ريسك عملياتي نهفته در اين اقاليد، از وجود رويهجد

 .حاصل نمايند

بايست فرآيندي را پياده نمايند تا بوسيلة آن بر وضعيت ريسك عملياتي و وجوه بانكها مي :5اصل 

منظمي از  دهيبايد گزارش. زيان قرار دارند، بطور منظم نظارت كنند اي كه در معرضعمده

يسك فعال ر يريتاطالعات مرتبط، براي مديريت ارشد و هيات مديره وجود داشته باشد تا از مد

 .عملياتي حمايت كند

هائي جهت کنترل و يا کاهش ها، فرآيندها و رويهبانکها بايد داراي خط مشي :6اصل 

ريسک خود را ريسکهاي عمدة عملياتي بوده و بطور ادواري استراتژيهاي تحديد و کنترل 

بايست موقعيت ريسك عملياتي خود را با استفاده از آنها مي .مورد بازنگري قرار دهند

 .تنظيم نمايند 1استراتژيهاي مناسب و در پرتو وضع و ميزان تمايل كلي خود نسبت به ريسك

ز تا درصورت برو مناسبي باشند هاي پيوستة کاري واقتضائيداراي برنامه بانکها بايد :7اصل 

 .ندمئن باشت مطاختاللي جدي در كار، از توانائي خود نسبت به عملكرد مستمر و تحديد خسارا

 

 نقش ناظرين

شان ـ بخواهند که جهت شناسائي، ناظرين بايد از کليه بانکها ـ صرفنظر از اندازه :8اصل 

کرد ارزيابي، نظارت و کنترل ـ کاهش ريسکهاي مهم عملياتي و به عنوان بخشي از يک روي

 .کلي مربوط به مديريت ريسک، داراي نظام کارآمد مناسبي باشند

الزم است ناظرين ـ بطور مستقيم يا غيرمستقيم ـ به ارزيابي مستقل و منظم سياستها،  :9اصل 

بايست مطمئن شوند كه بازرسين مي. ها و فعاليتهاي مرتبط با ريسكهاي عملياتي بپردازندرويه
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مندي وجود دارند كه امكان وقوف آنها از تحوالت بانكها را فراهم مكانيزمهاي مناسب و توان

 .آورندمي

 

 نقش افشاء

کنندگان در الزم است بانکها با افشاء کافي و عام، اين امکان را براي مشارکت :10اصل 

رار بازار فراهم آورند که روش خود را در مورد مديريت ريسک عملياتي، مورد ارزيابي ق

 .دهند

 

 حيطي مناسب براي مديريت ريسکتوسعة م

جود وانک بکوتاهي در درک و ادارة ريسک عملياتي ـ که تقريباً در کلية فعاليتها و مبادالت 

يش دارد ـ ممکن است احتمال عدم تشخيص و کنترل برخي ريسکها را به ميزان زيادي افزا

آن به  ه درتند كهيات مديره و مديريت ارشد هر دو مسئول ايجاد فرهنگي سازماني هس .دهد

. شوديداده م ياديمديريت كارآمد ريسك عملياتي و تاكيد بر كنترلهاي مناسب عملياتي اولويت ز

ديريت دازد، مبپر هنگاميكه فرهنگ بانك، به تاكيد بر ارزشهاي عالي اخالق كار در تمامي سطوح

بايست يمرشد ت اهيات مديره و مديري. ريسك عملياتي به موثرترين شكل خود عمل خواهد نمود

ا امانتداري برابطه  ك درنوعي از فرهنگ سازماني را ترويج نمايند كه در گفتار و عمل، انتظارات بان

 .كاركنان در انجام امور محوله را برآورده نمايد

الزم است هيات مديره از ابعاد اصلي ريسکهاي عملياتي بانک به عنوان شاخة  :1اصل 

تي مديريت دارد، آگاهي داشته و نظام مديريت ريسک عمليا مجزائي از ريسک که نياز به

عي بايست تعريفي قطاين نظام مي .بانک را تصويب و بطور ادواري مورد بازنگري قرار دهد

هش او كنترل ـ ك ارت،و جامع از ريسك عملياتي فراهم آورد و راجع به نحوة شناسائي، ارزيابي، نظ

 .اين ريسك، اصولي را وضع نمايد

ديريت ماي واضح به ت مديره بايد اجراي نظامي قطعي و جامع را به تصويب برساند تا به شيوههيا

د ـ رار دارقانك ريسك عملياتي ـ به عنوان شاخة مجزائي از ريسك كه فراروي ايمني و سالمت ب

ارشد  ديريتبراي م ام راهيات مديره بايد رهنمودها و افق روشني از اصول زيربنائي اين نظ. بپردازد

 .هاي ذيربط را تائيد نمايدتبيين و سياستهاي متخذة آنها در زمينه

 به طوريكه يک چارچوب ريسک عملياتي بايد مبتني بر تعريف مناسبي از اين ريسک باشد

ب بايد اين چارچو. اي واضح بيان نمايددهندة ريسك عملياتي در آن بانك را به شيوهعوامل تشكيل

دارة ااستهاي ه سينك در زمينة ريسك عملياتي را ـ به نحوي كه به وسيلميزان تمايل و تحمل با

امين است ـ ت بندي بانك راجع به فعاليتهاي مرتبط با مديريت آن مشخص شدهاين ريسك و اولويت

ج از ن به خاراي است كه ريسك عملياتي به وسيلة آاين سياستها مشتمل بر مقدار و شيوه. نمايد

ر دوش بانك بايد دربردارندة سياستهائي باشد كه رهمچنين اين چارچوب مي .شودبانك منتقل مي

يت و يزان رسممبايد . نمايندشناسائي، ارزيابي، نظارت و كنترل ـ تخفيف اين ريسك را احصاء مي

 .پيچيدگي نظام مديريت ريسك عملياتي بانك، متناسب با وضعيت ريسك آن باشد
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ك ريس كه از توان اجراي نظام مديريت ي مديريتي استهيات مديره مسئول استقرار ساختار

استقرار  ياتي بهك عملازآنجاكه جنبة مهمي از مديريت ريس. عملياتي براي آن بنگاه برخوردار باشد

ات، افق ه اين هيكگردد اين نكته از اهميت بسياري برخوردار است كنترلهاي داخلي قدرتمند باز مي

يتها و ين مسئولنيز بايد ب. دهي ترسيم نمايد، پاسخگوئي و گزارشروشني از حوزة مسئوليت مديريت

ا هاي كاري، پشتيباني و كنترل ريسك عملياتي تفكيك قائل شد تهاي حوزهمسير ارائه گزارش

مهمي  رآيندهايبايست به تشريح فچارچوب مي مچنين اينه. بدينوسيله از تضاد منافع اجتناب نمود

 .ريت ريسك عملياتي خود، بدان نيازمند استبپردازد كه بنگاه جهت مدي

ريق ين طبايسته است که هيات مديره، اين نظام را بطور منظم مورد بازنگري قرار دهد تا بد

ارجي و خكند كه محصول تحوالت بازار را مديريت مي( عملياتي)كه بانك ريسكهائي  مطمئن شود

ايد هدف ب. ستندهاي جديد هعاليتها و سيستمها، فديگر عوامل محيطي بوده و يا مرتبط با فرآورده

ت ريسك ديريديگر اين فرآيند بازنگري، ارزيابي بهترين عملكرد صنعت بانكداري درخصوص م

نك اين با ندهايعملكردي كه از مناسبت الزم براي فعاليتها، سيستمها و فرآي. عملياتي باشد

ديريت نمايد كه نظام م ن حاصلبايست اطمينادرصورت ضرورت، اين هيات مي. برخوردار است

ه در عمد ريسك عملياتي در پرتو اين تحليل، اصالح شده است بطوريكه ريسكهاي عملياتي

 .گيرندچارچوب آن قرار مي

بايست اطمينان حاصل نمايد که نظام مديريت ريسک عملياتي هيات مديره مي :2اصل 

د که به وسيلة کارکنان بانک، در معرض حسابرسي داخلي جامع و کارآمدي قرار دار

حوزة  .دپذيراند، انجام ميشايسته، که از نظر عملياتي مستقلند و به شيوة مناسبي آموزش ديده

 .اشدته بحسابرسي داخلي نبايد مسئوليت مستقيم مديريت ريسك عملياتي را بر عهده داش

نمايند که سياستها  مناسب و مکفي از حسابرسي داخلي باشند تا تائيد يبانکها بايد داراي پوشش

بايد اين هيات ـ مستقيماً يا بطور  1.اندسازي شدههاي عملياتي به شکل موثري پيادهو رويه

اش ـ مطمئن شود كه حيطه و توالي برنامة حسابرسي متناسب با غيرمستقيم توسط كميتة حسابرسي

ي تائيد نمايد كه نظام بايست بطور ادوارحسابرسي مي. منابعي است كه در معرض ريسك قرار دارند

 .شوداي موثر و در سرتاسر آن اجرا ميمديريت ريسك عملياتي بنگاه، به شيوه

هيات مديره وظيفه دارد تا آنجاکه حوزة حسابرسي درگير نظارت بر چارچوب مديريت 

 ابرسياگر حوزة حس .ريسک عملياتي است، از حفظ استقالل اين حوزه، اطمينان حاصل نمايد

 .دره بيفتمخاط درگير فرآيند مديريت ريسك عملياتي شود ممكن است اين استقالل بهمستقيماً 

هاي ارزشمندي را براي مسئولين مديريت ريسك عملياتي ممكن است عملكرد حسابرسي، داده

فراهم آورد ليكن خود آن نبايد بطور مستقيم داراي مسئوليتي درخصوص مديريت ريسك عملياتي 

بخصوص بانكهاي )كميته بر اين موضوع واقف است كه در برخي بانكها در عرصة عمل، . باشد

مسئوليت مقدماتي تدوين يك برنامة مديريت ريسك عملياتي، برعهدة حوزة حسابرسي ( كوچكتر
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در اين صورت، الزم است بانكها يقين حاصل كنند كه اين مسئوليت روزمرة مديريت ريسك . است

 .شودشده ـ به جاي ديگري منتقل مياي زمان بندي عملياتي ـ به شيوه

مسئوليت اجراي نظام مديريت ريسک عملياتي که به وسيلة هيات مديره به  :3اصل 

 ي اركانه در تمامبايد اين نظام بطور پيوست .باشدتصويب رسيده است، برعهدة مديريت ارشد مي

ي عمليات يسكريريت واحد بانكي اجرا شود و كليه سطوح كاركنان از مسئوليت خود در قبال مد

 هاي مديريت ريسكها، فرآيندها و رويههمچنين مسئوليت تعيين خط مشي. آگاهي داشته باشند

ريت عهدة مديها، فعاليتها، فرآيندها و سيستمهاي مهم بانك برعملياتي درخصوص كلية فرآورده

 .ارشد است

 سيدهديره به تصويب رمديريت بايد چارچوب مديريت ريسک عملياتي را که به وسيلة هيات م

هاي خاصي که قابليت اجرا و تائيد از سوي است، در قالب سياستها، فرآيندها و رويه

 ربخشي ول اثدر حاليكه هر سطح از مديريت، مسئو .واحدهاي کاري مختلف را دارند، بيان نمايد

ارشد بايد  ، مديريتباشدها و كنترلها در درون حوزة عملكرد خود ميروايي سياستها، فرآيندها، رويه

ويق و الذكر را تشدهي را بطور واضح تعيين كند تا مسئوليت فوقاختيار، مسئوليت و شيوة گزارش

. هستند ر دسترسي، دحفظ نموده، يقين نمايد كه منابع مورد نياز براي مديريت موثر ريسك عمليات

ي ذاتي ريسكها به با عنايت افزون بر اين، مديريت ارشد بايد روايي فرآيند نظارت مديريت را ـ

 .موجود در سياست يك واحد كاري ـ مورد ارزيابي قرار دهد

شود اي انجام ميحاصل کند که فعاليتهاي بانک توسط پرسنل شايستهيقين مديريت عالي بايد 

که  رسنلکه از تجربة الزم، قابليتهاي فني و دسترسي به منابع برخوردارند و آن دسته از پ

قل مشي ريسک موسسه هستند داراي اختياراتي، مستق واحدها با خطو انطبا مسئول نظارت

 .باشنداز واحدهاي تحت نظارت خود مي

ح به طور واضبتي، الزم است مديريت اطمينان يابد كه سياست بانك در زمينة مديريت ريسك عمليا

الغ شده رند، ابدا اركليه كاركنان در تمامي سطوح واحدهائي كه با ريسكهاي مهم عملياتي سر و ك

 .است

مديريت ارشد بايد مطمئن شود پرسنلي که مسئوليت ادارة ريسک عملياتي را بر عهده دارند، 

به شيوة موثري با کارکناني که مسئول مديريت ريسکهاي اعتباري، بازار و ساير ريسکها 

ات از بيرون گونه که با کارکناني که مسئول تامين خدمباشند درست همانهستند، مرتبط مي

دهندگان خارج از نظير قراردادهاي خريد بيمه و واگذاري خدمات به ارائه)بانک هستند 

هاي كاريتواند به ايجاد وقفه يا دوبارهقصور در انجام چنين امري مي .، ارتباط دارند(1سازمان

 .مهم در برنامة كالن مديريت ريسك يك بانك بيانجامد

ن، با رکناين نمايد که سياستهاي بانک در زمينة جبران خدمات کاهمچنين مديريت عالي بايد يق

ن سياستهاي جبران خدماتي که مشوق کارکنا. ميزان تمايل بانک به ريسک همخواني دارد

انک ب، فرآيندهاي مديريت ريسک (به عنوان مثال با زير پا گذاشتن محدوديتها)خاطي است 

 .نمايندرا تضعيف مي
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اصي خوجه تازي اقدامات کنترلي و فعاليتهاي مربوط به ادارة تراکنشها بايد به کيفيت مستندس

ريهاي هاي مرتبط با فناوبخصوص ضرورت دارد كه سياستها، فرآيندها و رويه .مبذول داشت

ميان  سازند، بخوبي مستند شده و دراي كه مبادلة حجم زيادي از تراكنشها را ممكن ميپيشرفته

 .وندكلية پرسنل ذيربط توزيع ش

 

 (ريسک)شناسائي، ارزيابي، نظارت و کاهش ـ کنترل : مديريت ريسک

بانکها بايد نسبت به شناسائي و ارزيابي آن دسته از ريسکهاي عملياتي که جزء  :4اصل 

 .آيند، اقدام کنندها، فعاليتها، فرآيندها و سيستمهاي مهم به حساب ميناپذير کليه فرآوردهتفکيک
فرآيندها و  ها، فعاليتها،معرفي و سپردن تعهد درخصوص ارائه فرآورده نيز الزم است قبل از

م، اين اقال هاي ارزيابي مكفي درخصوص ريسك عملياتي نهفته درسيستمهاي جديد، از وجود رويه

 .اطمينان حاصل نمايند

براي توسعة آتي سيستم کارآمدي از کنترل و نظارت بر ريسک عملياتي، تعيين ماهيت 

ر ل ساختاز قبيا)شناخت موثر اين مقوله، هر دو دسته عوامل دروني  .العاده مهم استريسک فوق

و عوامل ( كنانقال كارانت بانك، ماهيت فعاليتها و كيفيت منابع انساني آن، تغييرات سازماني و نقل و

. گيردر ميرا درب (اورياز قبيل تحوالت در صنعت بانكداري و پيشرفتهاي حاصله در زمينة فن)بيروني 

 .توانند دستيابي به اهداف بانك را با مشكل مواجه سازندعواملي كه مي

بي رزياابانکها عالوه بر شناسائي ريسکهائي که از توان منفي زيادي برخوردارند، نيازمند 

ي ن را براارزيابي موثر ريسك اين امكا .ل ريسکها هستندپذيري خود در قبال اين قبيميزان آسيب

، منابع آورد كه درک بهتري از وضعيت ريسك خود داشته و به موثرترين وجهيبانك فراهم م

 .مديريت ريسك را مورد توجه قرار دهد

اده قرار رد استفاتي موكه بانكها به منظور شناسائي و ارزيابي ريسك عملي ابزارهاي مناسبياز ميان 

 :توان به موارد ذيل اشاره داشتدهند ميمي

يك بانك عمليات و فعاليتهاي خود را در مقابل فهرستي از  :سک بانکارزيابي وضعيت يا ري

اين فرآيند ذاتاً بر . دهدپذير ناشي از ريسك عملياتي، مورد ارزيابي قرار مينقاط بالقوه آسيب

انگيزاننده است و اغلب شامل تهيه فهرست و يا برگزاري كارگاههائي جهت شناسائي نقاط قوت و 

، ابزاري را براي تبديل 1به عنوان مثال، اوراق ثبت امتياز. باشدتي ميضعف محيط ريسك عمليا

آورند كه جايگاهي نسبي از انواع مختلف وجوهي كه هاي كمي فراهم ميهاي كيفي به اندازهارزيابي

ممكن است برخي امتيازات به ريسكهائي مربوط . دهددر معرض ريسك عملياتي قرار دارند، ارائه مي

بندي ريسكهائي يك حرفة خاص اختصاص دارند درحالي كه امتيازات ديگر به ردهباشد كه به 

ممكن است امتيازات در پي تعيين ماهيت . هاي كاري گوناگون متداول هستندبپردازند كه در زمينه

عالوه بر اين، ممكن است بانكها از اوراق ثبت . ريسكها و يا اقدامات كنترلي براي كاهش آنها باشند
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هاي كاري مختلف در استفاده كنند تا بدين وسيله سرمايه اقتصادي را ـ برحسب عملكرد حوزه امتياز

 .آنها اختصاص دهندهاي گوناگون ريسك عملياتي ـ بهاداره وكنترل جنبه

رحسب امور، ب هاي سازماني يا جرياندر اين فرآيند، واحدهاي كاري گوناگون، حوزه :ترسيم ريسک

ت آتي بندي اقداماتواند نقاط ضعف را آشكار و به اولويتاين اقدام مي. وندشنوع ريسك تعيين مي

 .مديريت كمك نمايد

توانند هائي هستند كه اغلب مالي بوده و ميشاخصهاي ريسك ارقام و يا اندازه :شاخصهاي ريسک

اهيانه از قبيل م)امكان بازنگري ادواري . راجع به وضعيت ريسك يك بانك شناختي را فراهم آورند

در اين شاخصها وجود دارد تا بدين طريق بانكها را نسبت به تغييراتي كه ممكن است ( يا ساليانه

ممکن است چنين شاخصهائي شامل تعداد . حاكي از مباحث مربوط به ريسك باشد، آگاه نمود

اشتباهات يا  2و يا ميزان اهميت 1معامالت ناموفق، نرخ نقل و انتقال کارکنان و فراواني

 .قصورات باشد

اند كه ههي نمودوجو برخي بنگاهها با استفاده از روشهائي متنوع، شروع به كمي كردن مقدار :سنجش

انك بريخي يك هاي مربوط به تجربة تابه عنوان مثال، داده. در معرض ريسك عملياتي قرار دارند

ك كه از بان ار وجوهيتواند اطالعات ارزشمندي را جهت ارزيابي مقددرخصوص زيانهاي وارده، مي

ين اكنترل  وديل در معرض ريسك عملياتي قرار دارند، فراهم آورده و به توسعة سياستي جهت تع

رچوبي يک روش کارآمد جهت استفادة مناسب از اين اطالعات، استقرار چا. ريسك بيانجامد

 .استبراي تعقيب و ثبت منظم فراواني، شدت و ساير اطالعات مربوط به تک تک زيانها 
اشي از يانهاي نزهاي مربوط به زيانهاي حاصله از عوامل داخلي را با همچنين برخي بنگاهها داده

 .اندعوامل خارجي، تجزيه و تحليل سناريو و ارزيابي ريسك تركيب نموده

بايست فرآيندي را اجرا نمايند تا به وسيلة آن بر وضعيت ريسك عملياتي و ميبانكها  :5اصل 

از  دهي منظميزارشبايد گ. ي كه در معرض زيان قرار دارند، بطور منظم نظارت كننداوجوه عمده

يسك فعال ر يريتاطالعات مرتبط، براي مديريت ارشد و هيات مديره وجود داشته باشد تا از مد

 .عملياتي حمايت كند

. براي ادارة مناسب ريسک عملياتي، وجود يک فرآيند کارآمد نظارتي ضرورت دارد

تها، تواند از اين مزيت برخوردار باشد که نواقص موجود در سياستهاي نظارتي منظم ميفعالي

 .هاي مربوط به ادارة ريسک عملياتي را بسرعت کشف و اصالح نمايدفرآيندها و رويه
ت و يا شد تواند به كاهش قابل مالحظة فراوانيپيگيري و شناسائي سريع اين قبيل نواقص مي

 .نجامدبالقوة يك زيان بيا

بايست به شناسائي بانکها، عالوه بر زيرنظر داشتن پيشامدهاي مربوط به زيان عملياتي، مي

شاخصهاي مناسبي مبادرت ورزند که از قبل، نسبت به افزايش ريسک زيانهاي آتي هشدار 

كه اغلب از آنها تحت عنوان شاخصهاي كليدي ريسك يا )الزم است چنين شاخصهائي  .دهند
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نگر بوده و بتوانند منابع بالقوة ريسك عملياتي از آينده( شوداردهندة قبلي ياد ميشاخصهاي هشد

قبيل رشد سريع، معرفي محصوالت جديد، نقل و انتقال كاركنان، فسخ معامالت، از كار افتادن 

ها مرتبط شدند هنگاميکه نقاط حساس مستقيماً به اين شاخص. سيستم و غيره را منعكس نمايند

تواند به شکلي شفاف، به شناسائي ريسکهاي کليدي مهم ياري نظارتي کارآمد مي يک فرآيند

رسانده و بانک را قادر سازد تا درخصوص اين قبيل ريسکها، عملکرد مناسبي از خود نشان 

 .دهد

در  يراتتعداد دفعات نظارت بايد مبتني بر نوع ريسکهاي موجود، فراواني آنها و ماهيت تغي

. يل دهدناپذيري از فعاليتهاي يك بانك را تشكنظارت بايد بخش تفكيك .دمحيط عملياتي باش

نكه آضمن . دش شونتايج اين فعاليتهاي نظارتي بايد بطور منظم به مديريت و هيات مديره گزار

ديريت هاي حسابرسي داخلي و يا مها، با بررسيهاي انجام شده توسط حوزهضرورت دارد اين گزارش

 ع نظارتي،مراج( يا براي)هاي تهيه شده توسط همچنين ممكن است در گزارش .ريسك تطبيق نمايد

ه زماني بن سااين نظارت اعالم شده و درصورت مناسبت، به همين شيوه و در قالب گزارش درو

 .مديريت ارشد و هيات مديره ارائه شود

ي، هاي ذيربط از قبيل واحدهاي کارهاي منظمي از حوزهمديريت ارشد بايد گزارش

الزم  .عملکردهاي گروهي، واحد مديريت ريسک عملياتي و حسابرسي داخلي دريافت نمايد

هاي مالي، عملياتي و اطالعات مربوط به رعايت ضوابط و هاي ريسك عملياتي، دادهاست گزارش

گيري را مقررات داخلي و نيز اطالعات بازار خارجي دربارة رويدادها و شرايط مرتبط با تصميم

ها در سطوح ذيربط مديريت و بخشهائي از بانك كه ممكن است بر روي بايد گزارش. رددربرگي

هاي داراي مشكل بايد گزارشات به انعكاس كامل حوزه. هاي مورد نظر اثر بگذارند، توزيع شودزمينه

به منظور . پرداخته و انجام اقدامات اصالحي بموقع درخصوص مباحث حل نشده را ترغيب نمايند

عموماً الزم است مديريت اطمينان از سودمندي و اعتبار گزارشات حسابرسي و ريسك، حصول 

دهي و کنترلهاي داخلي نظامهاي گزارش 3«مرتبط بودن»و  2«صحت»، 1«به هنگام بودن»

همچنين اين امكان وجود دارد كه مديريت جهت ارزيابي  .را بطور منظم مورد بررسي قرار دهد

حسابرسان، )هاي تهيه شده توسط منابع خارجي هاي داخلي، از گزارشسودمندي و اعتبار گزارش

ها را از ديد بهبود عملكرد فعلي مديريت ريسك و همچنين بايد گزارش. استفاده نمايد( بازرسين

 .ها و فعاليتهاي جديد اين مديريت، مورد تجزيه و تحليل قرار دادتوسعة سياستها، رويه

 باال مديره اطالعاتي را دريافت کند که سطح آن بقدر کفايتبطور کلي الزم است که هيات 

 اجاتبوده و آنها را قادر به درک وضعيت کلي ريسک عملياتي بانک و تمرکز بر روي استنت

 .مهم و استراتژيک کاري بنمايد

هائي جهت کنترل و يا کاهش ها، فرآيندها و رويهبانکها بايد داراي خط مشي :6اصل 

لياتي بوده و بطور ادواري استراتژيهاي تحديد و کنترل ريسک خود را ريسکهاي عمدة عم
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بايست موقعيت ريسك عملياتي خود را با استفاده از آنها مي .مورد بازنگري قرار دهند

 .استراتژيهاي مناسب و در پرتو وضع و ميزان تمايل كلي خود نسبت به ريسك تنظيم نمايند

د که ريسکهاي عملياتي شناخته شده از سوي ناحي شدهفعاليتهاي کنترلي به اين منظور طرا

اي كه الزم است بانكها درخصوص كليه ريسكهاي عملياتي عمده 1.بانکها را رهگيري نمايند

هاي مناسب براي كنترل و يا تعديل اند تصميم بگيرند كه آيا خواهان استفاده از رويهشناسائي شده

توان در مورد آن دسته از ريسكهائي كه نمي. را دارند ريسكها هستند و يااينكه قصد تحمل آنها

كنترل نمود بانكها بايد تصميم بگيرند كه آيا قصد پذيرش، كاهش سطح فعاليت كاري مربوط و يا 

ها و فرآيندهاي كنترلي استقرار يابند و بانكها بايد رويه. نشيني كامل از اين فعاليت را دارندعقب

تا بدين وسيله از تطابق عملكردشان با مجموعة مستندي از سياستهاي داراي سيستم مناسبي باشند 

مقدمات اوليه اين به عنوان مثال، . داخلي مربوط به نظام مديريت ريسك، اطمينان حاصل نمايند

 :تواند مشتمل بر موارد ذيل باشدسيستم مي

 شده انجام بازنگري در سطوح عالي در رابطه با پيشرفت بانک به سمت اهداف بيان

 بازبيني عملکرد در انطباق با کنترلهاي مديريت

ي هائي در رابطه با شيوة بازنگري و حل و فصل موضوعاتتدوين سياستها، فرآيندها و رويه

 .که همخواني ندارند

منظور حصول اطمينان از پاسخگوئي به سطح ه نظامي از توافقات و اختيارات مستند ب

 .ذيصالحي از مديريت

هاي رسمي و مکتوب داراي اهميت است ليکن چوبي از سياستها و رويهگرچه وجود چار

قاء تقويت آن توسط يک فرهنگ قدرتمند کنترلي که فعاليتهاي مناسب مديريت ريسک را ارت

فرهنگي قدرتمند  هيات مديره و مديريت ارشد هر دو مسئول استقرار. بخشد، ضروريستمي

ناپذيري از در آن فعاليتهاي کنترلي بخش جدائيفرهنگي که . در زمينة کنترل داخلي هستند

ريع به اكنشهاي سچنين فعاليتهائي توان ارائه و .دهندفعاليتهاي عادي هر بانک را تشکيل مي

 .آورندهاي غيرضروري را فراهم ميشرايط درحال تغيير و اجتناب از هزينه

ري ده و اينکه واگذايک سيستم کارآمد کنترل داخلي مستلزم تفکيک مناسبي از وظايف بو

ا به راد يواگذاري چنين وظايف متضادي به اف. نجامديامسئوليتها به پرسنل، به تضاد منافع ن

نجر يک تيم، ممکن است به کتمان خسارات، اشتباهات يا اقدامات نامناسب از سوي آنان م

 ا مورد بررسيآنها ر د وهاي بالقوة تضاد منافع را شناسائي و به حداقل رسانبنابراين بايد زمينه. شود

 .و نظارت مستقل و دقيق قرار داد

رل ريسك با كنت اخليبانكها عالوه بر تفكيك وظايف بايد يقين پيدا نمايند كه ساير فعاليتهاي د

 :باشندموارد ذيل مثالهائي از اين دست مي. عملياتي تناسب دارند

 .شده ريسک نظارت شديد بر پايبندي به محدوديتها يا چارچوبهاي تعيين
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 .حفظ موارد ايمني در دسترسي و استفاده از اسناد و دارائيهاي بانک

 .حصول اطمينان از اينکه کارکنان از تخصص و آموزش کافي برخوردارند

رسد بازده آنها با انتظارات هاي کاري که بنظر ميها يا زمينهتعيين آن دسته از فرآورده

و  شود ريسكزمانيكه يك فعاليت تجاري كه فرض ميبه عنوان مثال ) معقول همخواني ندارد

ين بازدهي، شود كه آيا چنآورد اين سوال مطرح ميبازده اندكي داشته باشد، بازده زيادي بدنبال مي

 (.نتيجة تخطي از نظام كنترل داخلي است يا خير

 .رسيدگي منظم به حسابها و معامالت و مطابقت آنها با يکديگر

راي تاهي در اجراي چنين اقداماتي منجر به خسارات عملياتي مهمي بدر سالهاي اخير، کو

 .برخي بانکها شده است

نمايند اي را توليد ميشوند يا محصوالت تازهدر مواقعي که بانکها درگير فعاليتهاي جديدي مي

بخصوص زماني که اين قبيل فعاليتها يا محصوالت با راهبردهاي فعاليت اصلي بانک )

اليت در شوند که از آنها شناخت ندارند و يا به فع، يا به بازارهائي وارد مي(ردسازگاري ندا

ن پردازند که از نظر جغرافيائي، فاصلة زيادي با دفتر مرکزي آنها دارد، ممکمناطقي مي

 نموسسات مطمئ از اين گذشته، در اغلب اين موارد، .تر شوداست نقش ريسک عملياتي پررنگ

ليتهاي بيل فعاقاين  مديريت كنترل ريسك آنها بتواند همگام با رشد حاصله درنيستند كه زيربناي 

ي اتفاق ر مواقعدترين زيانها در سالهاي اخير، تعدادي از مهمترين و برجسته. كاري، پيشرفت نمايد

رايطي، ود چنين شبنابراين هنگام وج. دادي از اين شرايط وجود داشته استاند كه يك يا تعافتاده

 .اي به اقدامات كنترل داخلي بنماينداست بانكها توجه ويژهالزم 

احتمال وقوع برخي از ريسکهاي عملياتي مهم کم است ليکن آنها از تاثيرات مالي بالقوه 

به عنوان مثال بالياي )توان كنترل نمود از اين گذشته، تمام ريسكها را نمي .زيادي برخوردارند

بعي كه در معرض وقوع چنين رخدادهائي قرار دارند يا كاستن از به منظور كاهش مقدار منا(. طبيعي

ها يا ابزارهاي كاهش ريسك استفاده توان از برنامهآنها، مي 2(شدت)و ميزان اثر  1(فراواني)تعداد 

به عنوان مثال، سياستهاي بيمه، بخصوص آنهائي كه از ويژگي پرداخت سريع برخوردار بوده و . نمود

را به  «تعداد کم و اثر زياد»توانند ريسك خساراتي با اند، ميرنظر گرفته شدهبراي موارد خاص د

. تواند نتيجة رخدادهائي از قبيل دعاوي شخص ثالث باشدطرف مقابل منتقل كنند و اين امر مي

دعاوئي كه ناشي از اشتباهات و قصورات، خسارات مادي اوراق بهادار، اختالس كاركنان و يا 

 .ثالث، و بالياي طبيعي است كالهبرداري شخص

با وجود اين، بانکها بايد به ابزارهاي کاهش ريسک به عنوان ابزارهائي مکمل ـ و نه 

هاي مناسب برخورداري از مكانيسم .جايگزين ـ براي کنترل دقيق ريسک عملياتي داخلي بنگرند

عرض ريسك را به تواند منابع درمجهت تشخيص و اصالح سريع خطاهاي موجه ريسك عملياتي مي

همچنين به اعمال يك بررسي دقيق نياز هست تا جائيكه ابزارهاي كاهش . شدت كاهش دهد
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ريسك از قبيل بيمه، حقيقتاً به كاهش ريسك انجاميده، يا آنرا به بخش يا حوزة كاري ديگري 

 (.لبه عنوان مثال ريسك قانوني يا طرف مقاب)منتقل نموده و يا حتي ريسك جديدي ايجاد كند 

گذاري در فناوري مناسب پردازش اطالعات و ايمني آن داراي براي کاهش ريسک، سرمايه

تواند اد مين زيگرچه ضرورت دارد كه بانكها از اين امر مطلع باشند كه اتوماسيو .اهميت است

ربوط مكن است مخساراتي كه م. اثر را به خسارات كم تعداد و موثر تبديل كندخسارات مكرر و كم

ي كه خارج سط عواملدهي يا اختالالت گسترده در خدماتي باشد كه در اثر عوامل داخلي يا توزيان به

نين چ. باشد د آمدهقرار دارند، بوجو( به عنوان مثال رويدادهاي خارجي)از كنترل مستقيم بانك 

انجام  ه درمسائلي ممكن است مشكالتي جدي براي بانكها ايجاد نموده و توانائي يك موسس

واهيم نمود، الزم است بحث خ 7همانطوريكه ذيالً در اصل . فعاليتهاي اصلي خود را به خطر بياندازد

بدينوسيله  خيز و تداوم فعاليت تجاري ايجاد نمايند تاهائي را جهت كشف نقاط حادثهبانكها برنامه

 .اين قبيل ريسكها را رديابي كنند

ارشده ليتهاي واگذراي ادارة ريسکهائي که با فعاهائي ببانکها بايد نسبت به برقراري خط مشي

تواند از مي زمانواگذاري كارها به خارج از سا .به منابع خارجي در ارتباط هستند، اقدام نمايند

به  ي مربوطسكهاطريق انتقال فعاليتها به ديگراني كه از تخصص و توان بيشتري جهت ادارة ري

استفاده  گرچه،. كاهش وضعيت ريسك موسسه شود فعاليتهاي كاري تخصصي برخوردارند، موجب

اينكه  ينان ازاطم يك بانك از اشخاص ثالث، رافع مسئوليت هيات مديره و مديريت در زمينة حصول

ست، ااي مناسب و درست انجام شده و منطبق با قوانين حاكم فعاليت شخص ثالث به شيوه

ريح و صردادهاي بايست مبتني بر قراخارجي ميترتيبات مربوط به واگذاري امور به منابع . باشدنمي

كنندگان خارجي دهد مسئوليتها بين ارائههاي سطح خدمتي باشد كه اطمينان مينامهيا موافقت

اير سانكها، بورت دارد افزون بر اين، ضر. اندخدمات و بانك كارفرما به صورتي واضح تقسيم شده

رائة خدمات ـ فه در اه وقبه منابع خارجي هستند ـ ازجمل ريسكهائي را كه مرتبط با واگذاري فعاليتها

 .مديريت نمايند

ه را القوبالزم است بانکها ـ برحسب مقياس و ماهيت فعاليتشان ـ تاثير احتمالي هرگونه نقص 

کنندگان خدمات در خدمات ارائه شده از سوي فروشندگان و اشخاص ثالث ديگر يا تامين

ص اين نواقص هم شامل نواق .مشتريان خود درک نمايند درون گروهي بر روي عمليات و

ت است هيا ضروري. هاي كاري استعملياتي و هم كاستي يا ضعف بالقوة طرفهاي خارجي در زمينه

قابل  رک شده،و د مديره و مديريت يقين نمايند كه انتظارات و تعهدات هرطرف بطور واضح تعريف

ك در به بان وارده توانائي مالي وي جهت جبران خساراتميزان تعهدات طرف خارجي و . اجرا هستند

بايست به عنوان بخشي از ارزيابي ريسك ها و ساير نواقص عملياتي را ميانگارياثر خطاها، سهل

اي بعدي فعاليته كنندگان خدمات و نظارت بربانكها بايد نسبت به شناخت اوليه تامين. درنظر گرفت

دام ستند، اقنعت بانكداري هصه فاقد تجربة كار در محيط منضبط كنندگاني كآنها، بخصوص تامين

. ر دهندگري قراد بازنبطور منظم مور( شامل ارزيابيهاي مجدد شناخت آنها)نموده و اين فرآيند را 

هائي كه هبرنام. دهاي اقتضائي نياز داشته باشنممكن است بانكها براي فعاليتهاي مهم، به برنامه

ر يك دير آنها ها و منابع مورد نياز براي تغيفهاي جايگزين خارجي و هزينهشامل دسترسي به طر

 .باشندزمان بسيار اندک مي

در برخي موارد، امکان دارد که بانکها تصميم به حفظ سطح خاصي از ريسک عملياتي 

در چنين مواردي و زماني كه ريسك داراي  .نموده يا خود را در برابر آن ريسک بيمه نمايند
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يت است تصميم به حفظ يا محافظت از خود در برابر آن، بايد از شفافيت الزم در سازمان اهم

 .اي بانك و ميزان تمايلش به ريسك همخواني داشته باشدبرخوردار بوده و با استراتژي عام حرفه

هاي پيوسته کاري و اقتضائي مناسبي باشند تا درصورت برنامهبانکها بايد داراي  :7اصل 

 تاللي جدي در کار، از توانائي خود نسبت به عملکرد مستمر و تحديد خساراتبروز اخ

 .مطمئن باشند

وع بنابه دالئلي که ممکن است خارج از کنترل بانک باشد، اين امکان وجود دارد که وق

جامد اش بيانپيشامدي جدي، به عدم توانائي يک بانک در ايفاي تمام يا بخشي از تعهدات کاري

تي اقعي که زيرساختهاي فيزيکي، ارتباطات از راه دور، يا فناوري اطالعابخصوص در مو

تواند به بروز اين امر به نوبة خود مي. رقابل دسترسي باشندغيبانک خسارت ديده يا 

تر در نظام مالي از طريق خسارات مالي قابل توجه براي بانک و نيز اختالالت گسترده

هائي رنامهباين امکان مستلزم اين است که بانکها . ر شودکانالهائي همچون نظام پرداختها منج

هائي كه با توجه برنامه .ريزي نمايندعاليت کاري طرحفپذير و تداوم را براي کشف نقاط آسيب

پذير اط آسيبا نقببه اندازه و پيچيدگي عمليات بانك، سناريوهاي موجه و مختلفي را در رابطه 

 .نمايندبانكها، تدوين مي

ازجمله، فرآيندهائي که وابسته به .م است بانکها به شناسائي فرآيندهاي کاري مهم بپردازندالز

فروشندگان خارجي يا ساير اشخاص ثالثي هستند که از سرگيري فوري خدمات براي آنها، از 

درخصوص اين قبيل فرآيندها، ضروري است كه بانكها به تعيين  .اهميت زيادي برخوردار است

جايگزيني بپردازند كه درصورت قطع اينگونه خدمات، نسبت به از سرگيري مجدد آن  هايمكانيسم

اي به قابليت بازيابي اسناد فيزيكي و الكترونيكي كه براي ادامة فعاليت بايد توجه ويژه. اقدام كنند

، فايل 1گيري از تسهيالت غيرحضوريدر جائيكه با بهره. كاري ضروري است، مبذول داشت

شود يا در مواقعي كه ضرورت دارد عمليات يك بانك به محل از اين قبيل اسناد تهيه ميپشتيباني 

جديدي منتقل شود بايد دقت نمود كه اين مناطق داراي فاصلة مناسبي از عمليات متاثر از آن باشند 

زمان به هيچكدام از اسناد اوليه يا فايلهاي پشتيبان و وسيله ريسك عدم دسترسي همتا بدين

 .هيالت را به حداقل رسانيدتس

پذير و هائي بپردازند که براي شناسائي نقاط آسيببانکها بايد بطور ادواري به مرور برنامه

 واند تا بدين طريق از انطباق آنها با راهبردهاي کاري تداوم فعاليت خويش طراحي کرده

ورد دواري مها را بطور امهافزون بر اين، الزم است كه اين برنا. عمليات جاري بانک مطمئن شوند

لي وز اختالر برآزمون قرار داد تا يقين حاصل شود كه درصورت وقوع يك پيشامد غيرمحتمل نظي

 .هاي خود برخوردار استجدي در كار، بانك از توان اجراي برنامه

 

 نقش ناظرين

شناسائي، شان ـ بخواهند که جهت ناظرين بايد از کليه بانکها ـ صرفنظر از اندازه :8اصل 

کرد ارزيابي، نظارت و کنترل ـ کاهش ريسکهاي مهم عملياتي و به عنوان بخشي از يک روي

 .کلي مربوط به مديريت ريسک، داراي نظام کارآمد مناسبي باشند

                                                                 

 

1- Off-site Facility 
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 ياتيناظرين بايد بانکها را ملزم نمايند که به توسعة نظامهائي براي مديريت ريسک عمل

عيت گي و وضيچيدپدهاي اين نوشتار منطبق بوده و با اندازه، نظامهائي كه با رهنمو .بپردازند

ك يسالمت  ويمني تا آنجاكه ريسكهاي عملياتي، تهديدي براي ا. ريسك آنها تناسب داشته باشند

تر در اداره فنون به آيند، ناظرين وظيفه دارند كه بانكها را به توسعه و استفاده ازبانك بحساب مي

 .آنها ترغيب نمايند

الزم است ناظرين ـ بطور مستقيم يا غيرمستقيم ـ به ارزيابي مستقل و منظم  :9 اصل

بايست بازرسين مي. ي مرتبط با ريسکهاي عملياتي بپردازندها و فعاليتهاسياستها، رويه

ت حوالتمطمئن شوند که مکانيزمهاي مناسب و توانمندي وجود دارند که امکان وقوف آنها از 

 .ورندآبانکها را فراهم مي

ررسي بايست مورد بهائي از آنچه كه ناظرين به وسيلة يك ارزيابي مستقل ريسك عملياتي ميمثال

 :قرار دهند مشتمل بر موارد زير است

 اثربخشي فرآيند مديريت ريسک بانک و محيط عام کنترلي نسبت به ريسک عملياتي

شامل اطالعات لياتي خود دهي وضعيت ريسک عمنظارت و گزارشروشهاي بانک براي 

 .مربوط به خسارات عملياتي و ساير شاخصهاي ريسک عملياتي بالقوه

پذير مربوط به ريسک هاي بانک براي حل بموقع و موثر پيشامدها و نقاط آسيبرويه

 .عملياتي

د رآينففرآيند کنترلهاي داخلي، حسابرسي و بررسيهاي بانک براي حصول اطمينان از انسجام 

 .ملياتيکلي مديريت ريسک ع

 .اثربخشي تالشهاي بانک همچون استفاده از بيمه جهت کاهش ريسک عملياتي

 .خيزهاي بانک در زمينة تداوم امور و کشف نقاط حادثهکيفيت و جامعيت برنامه

با  فرآيند بانک براي ارزيابي کلي کفايت سرمايه جهت پوشش ريسک عملياتي و در ارتباط

 .اشاهداف سرماية داخليوضعيت ريسک آن و برحسب مورد با 

ي بخش همچنين الزم است ناظرين در پي اطمينان از اين موضوع باشند که در جائيکه بانکها

 يحصول اطمينان از اينکه ريسکبراهاي مناسبي دهند، رويهاز يک گروه مالي را تشکيل مي

در اجراي اين  .شود، وجود دارداي مناسب و منسجم مديريت ميعملياتي در آن گروه، به شيوه

هاي ايجاد شده، يها روبارزيابي، ممكن است همكاري و مبادلة اطالعات با ناظرين ديگر و در انطباق 

ز حسابرسان استفاده بي، ااحتمال دارد برخي از ناظران، براي اين قبيل فرآيندهاي ارزيا. ضروري باشد

 .خارجي را مدنظر قرار دهند

اي از اند، به وسيلة مجموعهي نظارتي شناسائي شدهممکن است نواقصي را که در طي بررس

اش، از يمحيط عمليات ناظرين بايد باتوجه به شرايط خاص يك بانك و .گيري نموداقدامات پي

يسك يرامون ررين جهت دريافت اطالعات جاري پممكن است ناظ. ترين ابزار استفاده نمايندمناسب

نكها و م با باستقياشند كه ممكن است آنها را بطور معملياتي، مايل به استقرار مكانيزمهائي ب

ريسك  هاي مديريت داخلي بانك راجع بهبراي مثال، گزارش)حسابرسان خارجي مرتبط نمايد 

 (.در اختيار بازرسان قرار گيرد تواند بطور عاديعملياتي مي

سياري از باعنايت به اين نکته که فرآيندهاي مديريت جامع ريسک عملياتي هنوز هم در ب

پيمايد، بازرسين بايد با نظارت و ارزيابي پيشرفتهاي اخير و بانکها مراحل رشد خود را مي

هاي آتي يک بانک، در ترغيب تالشهاي جاري که به منظور هاي مربوط به توسعهبرنامه
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تواند اين پس از آن بانك مي .پذيرد، نقشي فعال بر عهده گيرندتوسعة داخلي صورت مي

وسيله بازخوري سودمند راجع به را با فعاليتهاي مشابه ساير بانكها مقايسه كند تا بدين اقدامات

دهند كه علت به عالوه، تا آنجا كه دالئل معين اين امكان را مي. عملكرد خود به دست آورد

توان از اين اطالعات در قالب ناكارآمدي تالشهاي انجام شده در زمينة توسعه بررسي شوند مي

همچنين، بازرسين بايد تمركز خود . ريزي، استفاده نمودهاي عام و براي كمك به فرآيند برنامهواژه

را بر روي ميزان ادغام فرآيند مديريت ريسك عملياتي يك بانك در درون سازمان آن متمركز كنند 

ي وسيله از مديريت موثر ريسك عملياتي در زمينة كاري آن بانك مطمئن شده، مسيرهاتا بدين

ها را فراهم آورده و ارزيابي فعال اقدامات فعلي خود و توجه به روشني از ارتباطات و مسئوليت

 .پيشرفتهاي احتمالي در زمينةكاهش ريسك را تشويق نمايند

 

 نقش افشاء

کنندگان در الزم است بانکها با افشاء کافي و عام، اين امکان را براي مشارکت :10اصل 

رار روش خود را در مورد مديريت ريسک عملياتي، مورد ارزيابي قبازار فراهم آورند که 

 .دهند

 تواند بهبه اعتقاد کميته، افشاء بموقع، مکرر و عام اطالعات ذيربط از سوي بانکها مي

تناسب بايست ممقدار افشاء مي .پيشرفت نظم بازار و در نتيجه مديريت موثرتر ريسک بيانجامد

 .دگي عمليات يك بانك باشدبا اندازه، وضع ريسك و پيچي

 ست کهادليل اوليه اين امر اين . زمينة افشاء ريسک عملياتي هنوز بخوبي ايجاد نشده است

عتقد ه مهرچند، كميت .بانکها هنوز در مرحلة توسعه فنون ارزيابي ريسک عملياتي قرار دارند

ان كه امك ايدار نماست كه يك بانك بايد چارچوب مديريت ريسك عملياتي خود را به نحوي آشك

رت و اارزيابي، نظ اي موثر مورد شناسائي،آيا يك بانك ريسك عملياتي خود را به شيوه»تعيين اينكه 

 .ودشگذاران و طرفهاي ذينفع فراهم ، براي سرمايه«دهد يا خيركنترل ـ كاهش قرار مي

 

 :مأخذ
Sound Practices for the Management and Supervision of 

operational Risk, Basel Committee on Banking Supervision, 
February 2003. 

 «اعتباري و  بانکي مطالعاتي گروه»
 :موضوع

 اقدامات موثر براي مديريت »    
 «و نظارت بر ريسک عملياتي

 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي     
 عبدالمهدي ارجمندنژاد             
 1383 –مرداد                         

 
 .استفاده از مطالب اين مجموعه با ذكر ماخذ بالمانع است
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پيشنهادي جهت محاسبه سود دوران فروش اقساطي  969 /مب: شماره ه )روش  ان در حالت اقساط ماهي

 (مساوي

 30/6/1383: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

، موسسه (بانک اقتصاد نوين به جز)جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي و غيردولتي 

 اعتباري توسعه و شرکت دولتي پست بانک ارسال گرديد

 با سالم؛

گونه که مستحضرند روش فعلي بانکها جهت محاسبه سود تسهيالت در عقود همان 

 :باشدفروش اقساطي و اجاره به شرط تمليک و نيز نحوه تقسيط، براساس فرمول ذيل مي

 اصل تسهيالت*  سود   نرخ(  *  تعداد اقساط+  1) 
 سود دوران فروش اقساطي =

 100*   2* تعداد اقساط در سال   

   

 اصل تسهيالت+  سود دوران فروش اقساطي  
 مبلغ هر قسط =

 تعداد اقساط

تي نتايج حاصل از بررسي به عمل آمده حاکي از آن است که مکانيزم روش فوق به لحاظ محاسبا

نمايند ينبوده و در عمل بانکها سود واقعي و مورد نظر خود را دريافت نم از منطق قوي برخوردار

يت که در اي  رابطه پيشنهاداتي نيز از سوي برخي بانکها جهت اصالح روش فعلي به اي  مدير

 .منعکس گرديده است

ضم  ارسال روش پيشنهادي که شامل نحوه محاسبه سود کل، تسهيم هر قسط به  

باشد، خواهشمند است مقرر فرمايند موضوع توسط لغ هر قسط مياصل و سود و نيز مب

تا  ربط آن بانک مورد بررسي قرار گرفته و اظهارنظر آن بانک در اي  زمينه حداکثرکارشناسان ذي

 ص./پايان آبان ماه سالجاري به اي  مديريت اعالم گردد

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري     

 ه مطالعات و مقررات بانکي ادار        

 حميد تهرانفر     بهرام فيض زرين قلم     

           16-1615          3816 
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 محاسبه ،(در حالت اقساط ماهيانه مساوي)روش پيشنهادي جهت محاسبه سود دوران فروش اقساطي 

 مبلغ هر قسط و نيز تسهيم هر قسط به اصل و سود

 :مفروضات

P   :اصل تسهيالت؛ 

r  :نرخ سود ساليانه؛ 

N   : ؛(به ماه)تعداد اقساط 

 ماه مانده تسهيالت قسط بابت سود قسط بابت اصل قسطکل
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A   :مبلغ هر قسط؛ 

( شامل اصل و سود)ريال بابت هر قسط  Aبا فرض اي  که مشتري در پايان هر ماه مبلغ  

 نمايد و سود مشتري در هر قسط نيز برابر مانده بابت اصل در ابتداي هر ماه ضربدرپرداخت مي

 :مدهيا تشکيل ميباشد، جدول ذيل رنرخ سود ساالنه تقسيم بر دوازده مي

 

 گردد، Pمجموع ارقام مندرج در ستون قسط بابت اصل تسهيالت بايستي مساوي با از آنجا که 

 :خواهيم داشت
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 :گردديا مبلغ هر قسط به صورت ذيل محاسبه مي Aکه با معلوم و مجهول کردن، 
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 .باشدبديهي است که نحوه تسهيم هر قسط به اصل و سود نيز مطابق با جدول صفحه قبل مي
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ره تكليفي 1003/مب: شما پرداخت تسهيالت  دتبصره -درخصوص چگونگي  زا آ نكها در مناطق  ا ب توسط شعب   اي 

 4/7/1383: تاريخ

 

 بسمه تعالي

 

نک و شرکت دولتي پست با( تثناي بانک صنعت و معدنبه اس)جهت اطالع مديران عامل کليه بانکهاي دولتي 

 .ارسال گرديد

 

اي توسط تبصره -باتوجه به سوال برخي از بانکها درخصوص چگونگي پرداخت تسهيالت تکليفي 

بر  شعب بانکها در مناطق آزاد بدينوسيله بخشي از مصوبه سي و هشتمي  جلسه کميته سياستگزاري و نظارت

 :گرددبه شرح زير اعالم مي 1/6/1383ورخ بانکهاي مناطق آزاد م

در مادر بانک عامل توانند به عنوان مي. ا.ا.صنعتي ج -شعب بانکهاي دولتي مستقر در مناطق آزاد تجاري"

 ".سرزمي  اصلي و با استفاده از منابع متعلق به بانک مادر خدمات الزم را ارائه نمايند

سهيالت و ساير شرايط آن بايد همانند موارد مشابه در توجه خواهند داشت که نرخ سود اي  قبيل ت 

 م./سرزمي  اصلي باشد

 

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري        

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر      بهرام فيض زرين قلم    

          16-1615           3816 
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ابت خريد سهام به مشترياناعال 1101 /مب: شماره  م ممنوعيت اعطاي تسهيالت ب

 25/7/1383: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

وسعه و و موسسه اعتباري ت( به استثناء بانک اقتصادنوين)جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي غيردولتي 

 شرکت دولتي پست بانک ارسال گرديد

 با سالم؛

از بانکها و موسسات اعتباري اقدام به اعطاي  براساس اطالعات دريافتي، اخيراً برخي 

رساند پرداخت از اي  رو به اطالع مي. اندتسهيالت بابت خريد سهام به مشتريان متقاضي نموده

انکي بتسهيالت براي اي  موضوع به علل مختلف از جمله مغايرت با اصول حاکم بر قانون عمليات 

 افزاي  کاذب قيمت سهام و ريسک بااليي که ز طريقربا، ايجاد اختالل در بازار سرمايه ابدون

 .باشدسازد، مجاز نميمتوجه بانک يا موسسه اعتباري مي

لذا خواهشمند است دستور فرمايند ضم  توقف فعاليت در اي  زمينه، موضوع در اسرع  

ن نظارت آموسسه ابالغ شود و بر حس  اجراي  /ربط آن بانک وقت به کليه واحدهاي ذي

 ص/.گردد

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري     

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر     بهرام فيض زرين قلم     

           16-1615          3816 
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مورخ  555/مب و 1383/3/23مورخ  387/مب هاي شمارةبخشنامهاصالح  1146/مب: شماره

اقتصاديدرخصوص  18/4/1383  سهم بخشهاي مختلف 

 30/7/1383:تاريخ

 بسمه تعالي

 .جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي تجاري ارسال گرديد

 باسالم،

بدينوسيله به استحضار  1383/4/18مورخ  555/مب و 1383/3/23مورخ  387/مب هاي شمارةپيرو بخشنامه 

كميسيون اعتباري اين بانك، سهم بخشهاي مختلف اقتصادي از افزايش در  15/7/1383رساند براساس مصوبه مورخ مي

هاي اعطايي آن بانك به بخش غيردولتي پس از كسر الزامات قانوني و تسهيالت از محل سپرده ماندة تسهيالت

 :بشرح ذيل اصالح گرديده است 1383الحسنه براي رفع احتياجات ضروري و اشتغال در سال قرض

 درصد بخش اقتصادي

 5/17 كشاورزي

 20 صنعت و معدن

 6/13 مسكن و ساختمان

 4 صادرات

 9/1 اخلي، خدمات و متفرقهبازرگاني د

 43 (خارج از نسبتهاي مربوط به بخشها)مصارف آزاد 

 100 جمع

 

خواهشمنداست دستور فرمايند مراتب فوق به كليه مبادي ذيربط در آن بانك ابالغ و برحسن اجراي آن نظارت كافي  

 م./معمول گردد

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري        

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر      بهرام فيض زرين قلم    

          16-1615          3816 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/M.fathi/Application%20Data/Microsoft/Word/2-387.doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/M.fathi/Application%20Data/Microsoft/Word/2-555.doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/M.fathi/Application%20Data/Microsoft/Word/2-387.doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/M.fathi/Application%20Data/Microsoft/Word/2-555.doc
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د  1238 /مب: شماره عمل اجرايي تبصره ذيل موا ل نون آئين 58و  51ابالغ دستورا امه فصل سوم قا ن

ران كاالها ا درخصوص اعطاي تسهيالت به خريدا رب انكي بدون  ادوام ساخت داخل عمليات ب ي مصرفي ب

وليدكنندگان نتقال مانده تسهيالت استفاده شده ت ا ز محل  ا  كشور 

 16/8/1383: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي، خصوصي و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد

 

شوراي پول و اعتبار  2/8/1383به موجب مصوبه يکهزار و سي و دومي  جلسه مورخ  

نامه فصل سوم قانون عمليات آئي  58و  51دستورالعمل اجرايي تبصره ذيل مواد "بدينوسيله 

درخصوص اعطاي تسهيالت به خريداران کاالهاي مصرفي بادوام ساخت داخل  "بانکي بدون ربا

 .گرددسال ميکشور از محل انتقال مانده تسهيالت استفاده شده توليدکنندگان، جهت استحضار ار

الذکر جهت اجرا به کليه واحدهاي خواهشمند است مقرر فرمايند مفاد دستورالعمل فوق 

 ص./ذيربط ابالغ گردد

 .دارد: پيوست

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري     

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر     بهرام فيض زرين قلم     

           16-1615          3816 
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 م.ذاكري.11/6/83

 بسمه تعالي

 

 نامه فصل سومآئين 58و  51دستورالعمل اجرائي تبصره ذيل مواد 

 قانون عمليات بانکي بدون ربا

 

اعطاي تسهيالت به خريداران کاالهاي مصرفي با دوام ساخت داخل کشور از محل انتقال  : موضوع

بخشنامه شماره ( 3)و( 1)توليدکنندگان موضوع تبصره ذيل بندهاي  مانده تسهيالت استفاده شده

 6/8/1381مورخ  1040/مب

 

از ( بويژه صنعت)به منظور تامين نيازهاي مالي توليدكنندگان و ايجاد رونق در بخشهاي اقتصادي  

عطاي تسهيالت توانند عالوه بر اطريق تامين مالي خريداران كاالهاي مصرفي بادوام ساخت داخل، بانكها مي

، در چارچوب دستورالعمل زير نسبت به اعطاي تسهيالت از كنندگان اين قبيل كاالهابصورت مستقيم به مصرف

 .طريق انتقال مانده استفاده شده توليدكنندگان نيز اقدام نمايند

شور است كه نامه در مورد كاالهاي مصرفي با دوام ساخت داخل ككاربرد تسهيالت موضوع اين آئين (1ماده )

 باشند.براساس قوانين و مقررات موجود بانكها قادر به اعطاي تسهيالت به منظور تامين مالي خريد آنها مي

 

نامه از محل انتقال تمام يا قسمتي از مانده تسهيالت توليدكنندگان به خريداران تسهيالت اين آئين (2ماده )

مدني و  الشركه بانك در مشاركتباشند سهماس بانكها مجاز ميباشد. بر اين اساينگونه كاالها قابل اجرا مي

 وام ساختدي با تسهيالت پرداخت شده در قالب عقد سلف را درصورت تقاضاي توليدكنندگان كاالهاي مصرف

 داخل كشور به خريداران كاالهاي يادشده منتقل نمايند.

ن اصل تسهيالت جديد از مانده بدهي توليد پس از انتقال تسهيالت به متقاضيان الزم است به ميزا تبصره:

 كننده كسر گردد.

 

                                                                 

 

 ور براساس اعطاي تسهيالت به صورت مستقيم جهت خريد کاالهاي مصرفي بادوام ساخت داخل کش

 .شودروشهاي معمول در بانکها و در چارچوب مقررات موجود انجام مي

 اي  بانک 1381/10/21مورخ  1544/موضوع بخشنامه شماره مب. 
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( به خريداران، براساس قرارداد جديد و بر مبناي عقد فروش اقساطي و يا اجاره 2انتقال مذكور در ماده ) (3ماده )

عادل نرخ مگيرد. نرخ تسهيالت اعطايي به خريداران به شرط تمليك و در چارچوب مقررات جاري صورت مي

 باشد.بازرگاني و خدمات )براي بانكهاي دولتي( مي بخش

 

شوند و توليدكنندگان موظف متقاضيان خريد از طريق توليدكنندگان ذيربط به بانك مربوط معرفي مي (4ماده )

يان قرارداد حداكثر پا)باشند به نحوي اين معرفي را انجام دهند كه در زمان آماده شدن كاالي مصرفي با دوام مي

 .شته باشدود دات مدني و زمان تحويل كاال در عقد سلف(، امكان انتقال تسهيالت بدون تاخير وجمشارك

 

مدت بازپرداخت تسهيالت اعطايي براساس تشخيص بانك در مورد خودرو سواري حداكثر پنج سال و  (5ماده )

 در ساير موارد حداكثر سه سال خواهدبود.

 

قبيل وضعيت اعتباري خريدار، نوع وثيقه، نحوه بازپرداخت اقساط و  ساير شرايط اعطاي تسهيالت از (6ماده )

 غيره ... بعهده بانك عامل خواهدبود.

 

 باشد.تسهيالت ارزي بانكها مشمول اين دستورالعمل نمي (7ماده )

 7نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا در آئين 58و  51دستورالعمل اجرايي تبصره ذيل مواد  

 ه تصويب رسيد.بشوراي پول و اعتبار  2/8/1383و يك تبصره در يكهزار و سي و دومين جلسه مورخ ماده 
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ازسازي  1240 /مب: شماره ه به منظور مرمت و ب فزايش مبلغ اعطايي تسهيالت جعال ا درخصوص 

راي ارزش ملـي، فرهنگي و معماري  واحدهاي دا

 16/8/1383: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 مديران عامل بانکهاي تجاري دولتي و بانک مسکن ارسال گرديدجهت اطالع کليه 

 

 احتراماً؛

شوراي  2/8/1383بدينوسيله بند سوم از مصوبات يکهزار و سي و دومي  جلسه مورخ  

زي محترم پول و اعتبار درخصوص افزاي  مبلغ اعطايي تسهيالت جعاله به منظور مرمت و بازسا

 : رسدو معماري، به شرح ذيل به استحضار ميواحدهاي داراي ارزش ملني، فرهنگي 

 شوراي پول و اعتبار با تقاضاي وزارت مسکن و شهرسازي مبني بر افزايش سقف فردي تسهيالت به ميزان

يست بسال  هفتاد ميليون ريال و افزايش سقف پنج ساله کلي تسهيالت تا ميزان يکصد ميليارد ريال، از قرار هر

 د و مقرر داشت اعطاي تسهيالت به روش قبلي و با نرخ حداقل بخش خدمات وميليارد ريال، موافقت نمو

 .بازرگاني در قالب عقد جعاله و با معرفي وزارت مسکن و شهرسازي توسط بانکهاي عامل پرداخت شود

 ص.دخواهشمند است مقرر فرمايند مراتب جهت اجرا به کليه واحدهاي ذيربط آن بانک ابالغ گرد

 ارت بر بانکها و موسسات اعتباري مديريت کل نظ    

  اداره مطالعات و مقررات بانکي        

 حميد تهرانفر     بهرام فيض زرين قلم     

           16-1615          3816 
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غيير ماده  1249/مب: شماره لعمل اجرايي مشاركت مدني 1و تبصره  10درخصوص ت  دستورا

 17/8/1383:تاريخ

 بسمه تعالي

 

ت شرکت دولتي پسو ( اعم ازدولتي و غيردولتي)الع کليه مديران عامل محترم بانکها جهت اط

 .موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديدبانک و 

 باسالم،

شوراي پول و اعتبار درخصوص  2/8/1383بدينوسيله بند يكم مصوبه يكهزار و سي و دومين جلسه مورخ  

 :رسانديمشاركت مدني را به شرح ذيل به استحضار مدستورالعمل اجرايي  1و تبصره  10تغيير ماده 

شخيص بانکها مدت قرارداد مشارکت مدني باتوجه به اقتضاي فعاليت و موضوع قرارداد به ت -10ماده "

 .گرددو موافقت شريک، در ابتداي قرارداد تعيين مي

تمام ارارداد به درصورت لزوم و وجود توجيهات کافي و درصورتيکه طرح در پايان مدت ق -1تبصره 

 ".نرسيده باشد، قرارداد مشارکت مدني، مشروط به تصويب هيات مديره بانک ذيربط قابل تمديد است

 م./ربط ابالغ گرددالذكر جهت اجراء به كليه واحدهاي ذيخواهشمنداست مقرر فرماييد مفاد مصوبه فوق 

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري        

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر      بهرام فيض زرين قلم    

          16-1615           3816 
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اجاره به شرط  1450/مب: شماره قساطي مسكن و  لعملهاي اجرايي فروش ا اصالحاتي در دستورا

 تمليك

 14/9/1383:تاريخ

 

 بسمه تعالي

دولتي و غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و بانکهاي جهت اطالع کليه مديران عامل 

 .موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد

 

 باسالم،

شوراي محترم پول و اعتبار را  30/8/1383از مصوبه يكهزار و سي و چهارمين جلسه مورخ  2بدينوسيله بند  

ح ذيل باشد، به شريك مكه متضمن اصالحاتي در دستورالعملهاي اجرايي فروش اقساطي مسكن و اجاره به شرط تملي

 :رساندبه استحضار مي

 دستورالعمل 4د ب ماده دستورالعمل اجرايي فروش اقساطي مسكن و بن 2از تبصره ذيل ماده « نوساز دست اول»قيد "

 ".اجرايي اجاره به شرط تمليك حذف گردد

آن بانك جهت اجراء خواهشمنداست مقرر فرمايند مراتب به طريق مقتضي به كليه شعب و واحدهاي تابعه  

 م./ابالغ گردد

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري        

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر      بهرام فيض زرين قلم    

          16-1615           3816 
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ئه توضيحات تكميلي  1469/مب: شماره را له به درخصوص افزايش مبلغ اعطاا يي تسهيالت جعا

ازسازي واحدهاي داراي ارزش ملي، فرهنگي و معماري پيرو بخشنامه   1240/مبمنظور مرمت و ب

 16/8/1383مورخ 

 15/9/1383:تاريخ

 

 يبسمه تعال

 .بانکهاي تجاري دولتي ارسال گرديدجهت اطالع کليه مديران عامل 

 

 احتراماً،

ومين جلسه مورخ موضوع ابالغ مصوبه يكهزار و سي و د 1383/8/16مورخ  1240/مبپيرو بخشنامه  

شوراي محترم پول و اعتبار درخصوص افزايش مبلغ اعطايي تسهيالت جعاله به منظور مرمت و بازسازي  2/8/1383

در  "اعطاي تسهيالت به روش قبلي"رساند عبارت واحدهاي داراي ارزش ملي، فرهنگي و معماري به استحضار مي

باشد كه براساس مصوبات شوراي محترم پول و اعتبار اعطايي ميالذكر ناظر بر مدت بازپرداخت تسهيالت مصوبه فوق

 م./سال تعيين شده است 8

 

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري        

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر      بهرام فيض زرين قلم    

          16-1615           3816 
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انكها 1733 /مب: شماره  درخواست تكميل مشخصا توسط ب

 26/10/1383: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

 دجهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي و غير دولتي، شرکت دولتي پست بانک ارسال گردي

نظر به اهميت بحث پولشويي در جهان امروز و ضرورت شناسايي دقيق کارگزاران احتراماً؛  

 المللي نام و مشخصات بانکها و موسسات اعتباري مجاز ايرانيست مراجع بانکي بي بانکي مدتي ا

نمايد، از اينرو خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به تکميل را از اي  مديريت استعالم مي

 .داطالعات ذيل به صورت فارسي و انگليسي و ارسال آن به اي  اداره اقدام مقتضي معمول گرد

 /اييد که مشخصات درخواستي در واقع مشخصاتي است که آن بانک فرمتوجه مي 

 ص./موسسه اعتباري خود را در جهان معرفي کرده است و يا تصميم به معرفي دارد

 اسم دقيق بانک يا موسسه؛

 اسامي اعضاء هيات مديره؛

 نام مديرعامل؛

 نام رئيس هيات مديره؛

 آدرس دقيق اداره مرکزي؛

 ؛تلف  تماس اداره مرکزي

 فاکس اداره مرکزي؛

 تلف  گويا در صورت موجود بودن؛

 آدرس الکترونيکي بانک؛

Web Site اختصاصي در صورت وجود 

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري     

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر     بهرام فيض زرين قلم     
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درخصوص ابالغ مصاديق تاسيسات  1/10/1375مورخ  7485 /اصالح بخشنامه نب 1757 /مب: شماره

يرانگردي و جهانگردي ا انون  عريف ق  و واحدهاي مشمول ت

 28/10/1383: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

پست  بانک کشاورزي، و شرکت دولتي  جهت استحضار کليه مديران عامل محترم بانکهاي تجاري دولتي ،

 بانک ارسال گرديد

 با سالم؛

ابالغ مصاديق ”درخصوص  1/10/1375مورخ  7485 /پيرو بخشنامه شماره نب 

رساند نظر ، به استحضار مي“تاسيسات و واحدهاي مشمول تعريف قانون ايرانگردي و جهانگردي

 شگريقانون تشکيل سازمان ميراث فرهنگي و گرد( 1)از ماده ( 1)به اي  که به موجب تبصره 

 ، کليه وظايف و اختيارات وزير و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در امور23/10/1382مصوب 

ميراث فرهنگي و ايرانگردي و جهانگردي به رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري منتقل 

 گرديده است، لذا فراز پاياني بخشنامه مذکور در رابطه با مرجع صدور مجوزهاي مربوط به

 :گردديرانگردي و جهانگردي به شرح ذيل اصالح ميتاسيسات ا

 شوند که مجوز الزم قانوني رابديهي است هريک از موارد ياد شده زماني به رسميت شناخته مي”

 .“از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اخذ کرده باشند

 خواهشمند است مقرر فرمايند مراتب به طريق مقتضي به کليه شعب و واحدهاي تابعه 

 ص./آن بانک جهت اجراء ابالغ گردد

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري     

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر     بهرام فيض زرين قلم     

           16-1615          3816 
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 : مديريت ريسك تطبيق1792/مب: شماره

 3/11/1383:تاريخ

 بسمه تعالي

محترم بانکهاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک، جهت اطالع کليه مديران عامل 

 .موسسه اعتباري توسعه و سازمان حسابرسي ارسال گرديد

 با احترام،

هاي همانطور كه مستحضريد تاكنون تالشهاي گوناگوني جهت بررسي موضوعات نظارت بانكي و تقويت رويه 

ال در برت بانكي ين تالشها از سوي كميته نظابخشي از ا. المللي صورت گرفته استبين مطمئن از سوي مراجع ذيربط

سك تطبيق ري. مند نمودن مديريت ريسك تطبيق توسط بانكها انجام شده استالمللي و به منظور ضابطهبانك تسويه بين

ر اعتبار يك بي وارده يبهالي و يا آسكه به مفهوم ريسك ناشي از اعمال تحريمهاي قانوني يا نظارتي است، زيانهاي ما

ستانداردهاي اظارتي و نوابط بانك را در پي دارد كه به دليل عدم رعايت يا ناتواني در مطابقت با قوانين، مقررات، ض

وف جزء ز اين رو ريسك موصا. نيز خواند "ريسك درستي عمليات"توان اين ريسك را مي. باشدمناسب اجرايي مي

 .يردگ رارقمديريت ريسك است كه بايد مورد نظر مسئوالن بانكها و موسسات اعتباري  محورهاي اصلي در

در گزارشي كه پيش رو داريد، مديريت ريسك تطبيق به منزله فعاليت اصلي مديريت ريسك در بانك تلقي  

ين منظور در بد. است رديدهشده و ايجاد واحدي مستقل از فعاليتهاي بانكي در بانك، تحت عنوان واحد تطبيق، توصيه گ

هاي آنان و مسئوليت شها وگزارش حاضر پس از تعريف واحد تطبيق طي اصولي مسئوليتهاي هيات مديره، مديران ارشد، نق

 .نيز كاركنان واحد تطبيق توضيح داده شده است

ي نظارتي هابرداري الزم از اين گزارش، از طريق اجراي موثر سياستها و شيوهاميد است با مطالعه و بهره 

ستانداردها اقررات و تي، متطبيق و انجام اقدامات اصالحي مناسب به هنگام شناسايي موارد نقض قوانين، ضوابط نظار

 م./وده كمك نمجامع بتوان به حفظ اعتبار آن بانك و در نتيجه برآورده ساختن انتظارات مشتريان، بازارها و

 اعتباريمديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات         

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر      بهرام فيض زرين قلم    

          16-1615           3816 
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 اصـول نظارت تطبيقــي

 «فهـــرسـت عناوين»

 پيشگفتار

    مقدمه

  تعريف بخش تطبيق

 مسئوليتهاي هيات مديرهتطبيق

    1اصل شماره 

  ارشد تطبيق مسئوليتهاي مديريت

    2اصل شماره 

    3اصل شماره 

  اصول حاکم بر کار بخش تطبيق

     وضعيت

    4اصل شماره 

     استقالل

    5اصل شماره 

   ها و مسئوليتهانقش

    6اصل شماره 

   کارکنان بخش تطبيق

    7اصل شماره 

    8اصل شماره 

   مسائل برون مرزي

    9اصل شماره 

   س داخليرابطه با حسابر

    10اصل شماره 

   تامين منابع از خارج

    11اصل شماره 

     ماخذ
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 ص.عليزاده  3/10/1383

 »بسمه تعالي«

 اصـول نظارت تطبيقــي

 پيشگفتار:

المللي گزارش حاضر ترجمة تالشي است که کميته نظارت بر بانکداري بانک تسويه بي  

ست. هرچند در اانجام داده  تطبيق، توسط بانکها،مند نمودن مديريت ريسک )بال( براي ضابطه

نويس اصول مورد توافق تلقي نمود، ولي از زمان انتشار اي  بايست آن را پي حال حاضر مي

نظرات( )تاريخ نهايي اعالم شده براي دريافت نقطه 2004( تا ژانويه 2003گزارش )اکتبر سال 

نظرات و انجام بندي نقطه)پس از جمع تاکنون مت  جديدتري که داللت بر نهايي شدن آن

به  المللي قرار نگرفته است. بنابراي ، باتوجهتغييرات احتمالي( باشد در سايت بانک تسوية بي 

  ها دارد گزيناهميتي که عملکرد بانک از ديدگاه مطابقت آن با قواني ، مقررات و دستورالعمل

 اي  مت  براي ترجمه انجام شد.

ريسک تواند شهرت بانک را به مخاطره بياندازد. از اي  رو، مديريت ريسک تطبيق مي 

هاي از فعاليت بخشي مستقلتلقي شده، و ايجاد  تطبيق به منزلة فعاليت اصلي مديريت ريسک در بانک

توصيه گرديده است. اي  نکته موضوعي است که  ،تحت عنوان بخش تطبيقبانکي در بانک، 

 کامالً مورد توجه بانکها قرار گيرد. ياز جنبة حاکميت سهامبايست مي

مسيوليتهاي هيات مديره،  در گزارش حاضر پس از تعريف بخ  تطبيق، طي اصولي، 

 ها و نيز کارکنان بخ  تطبيق توضي  داده شده است.ها و مسيوليتهاي آنمديران ارشد، نق 
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 مقدمه:

شود( به عنوان قسمتي از تالشهاي جاري کميته نظارت بانکي بال )که اختصاراً کميته خوانده مي

هاي مطمي ، گزارش حاضر را در مورد خود براي بررسي موضوعات نظارت بانکي و تقويت رويه

 در موسسات بانکي منتشر کرده است. بخ  تطبيق

ريسکي که باشد، مي در زمينه مديريت ريسک تطبيق، ياري رساندن به بانک، هدف بخش تطبيق

هوم ريسک تحريمهاي قانوني يا نظارتي، زيانهاي مالي و يا آسيبهاي وارده بر اعتبار يک تواند به مفمي

بانک در نتيجه ناتواني آن در مطابقت با قوانين، مقررات، ضوابط و استانداردهاي مناسب اجرايي 

 توانريسک تطبيق را ريسکگاهي اوقات نيز مي .باشد«( قوانين، مقررات و استانداردها»)مجموعاً 

بندي آن به صحت عمليات خواند، زيرا اعتبار بانک ارتباط نزديکي با پاي درستي عمليات بانکي

هاي ناظرين بانکي بايد از اجراي موثر سياستها و شيوهبانکي و نيز انجام معامالت منصفانه دارد. 

مقررات و  نظارتي تطبيق و انجام اقدامات اصالحي مناسب به هنگام شناسايي موارد نقض قوانين،

 استانداردها رضايت خاطر حاصل نمايند.

ه آورد مطابقت با قواني ، مقررات و استانداردها، در مجموع، به حفظ شهرت بانک و در نتيجه بر

و  کند. اگرچه مطابقت با قواني ، مقرراتساخت  انتظارات از مشتريان، بازارها و جامعه کمک مي

مندتر طي چند سال اخير مديريت ريسک تطبيق ضابطه، اما شدهاستانداردها همواره مهم تلقي مي

 شده و به صورت يک روش متمايز براي مديريت ريسک درآمده است.

شود و نقطه نظرات ناظري  بانکي در زمينه کار سند حاضر به عنوان راهنماي اصلي بانکها تلقي مي

  سند، هرچند که بايد در يک نمايد. اصول مطروحه در ايتطبيق در موسسات بانکي را منعکس مي

باشند، از چارچوب قانوني و نظارتي خاص مورد استفاده قرار گيرند، از کاربردي کلي برخوردار مي

نقطه نظر نحوه سازماندهي و مسيوليتهاي بخ  تطبيق تفاوتهاي چشمگيري ميان بانکها وجود 

ي تمام کارکنان تطبيق در يک بخش باشند )يعنبرخي از بانکها داراي يک بخش تطبيق متمرکز ميدارد.

اند )يعني کارکنان اند( در حالي که ساير بانکها يک بخش تطبيق غير متمرکز را برگزيدهمستقر شده

. بسياري از بانکها گروهي کارشناس تطبيق را در اختيار هاي متفاوتي دارند(بخش تطبيق زمينه

                                                                 

 

-  بخ »در اي  سند، اصطالح »(Function)  اشاره به کارکنان مسيول انجام اقندامات و مسنيوليتهاي

 .گونه ساختار سازماني خاصي داللت کنداي  اصطالح قرار نيست بر هيچ . خاص دارد

 Integrity risk. 
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اي براي بخ  حقوقي در نظر اگانهدارند و در برخي از بانکها ممک  است نق  مشورتي جد

ها، بخ  وجود دارد. مثالً در بعضي از حوزه هاي قضاييباشد. تفاوتهايي هم در حوزهگرفته شده

 تطبيق مسيوليتهاي قانوني خاصي را بر عهده دارد در حالي که سايري  چني  مسيوليتهايي ندارند.

ابي از سوي بانکهاي هريک از کشورها به کميته نظارت بانکي بال اذعان دارد که روش خاص انتخ

، آنان عوامل متعددي بستگي دارد، از جمله اندازه، پيچيدگي، ماهيت و دامنهجغرافيايي فعاليتهاي

صرفنظر از چگونگي سازماندهي بخش تطبيق در يک بانک، دو اصل کليدي را بايد در نظر معذالک، 

ايد به روشني توضيح داده شوند و دوم آن که داشت: نخست آن که نقش و مسئوليتهاي بخش تطبيق ب

 اي بانک باشد.بخش تطبيق بايد مستقل از فعاليتهاي حرفه

کيد قي تازماني که فرهنگ حاکم بر بانک، در تمامي سطوح آن، بر حد بااليي از استانداردهاي اخال

ران ارشد ديهيات مديره و مگردد. دارد مديريت ريسک تطبيق از اثربخشي بيشتري برخوردار مي

نگام هبه  ،نظر تطبيق با قوانين، مقررات و استانداردهابايد فرهنگ سازماني را ترويج نمايند که از نقطه

 مديران ارشد( را از جملههم در عمل و هم گفتار انتظارات تمامي کارکنان ) ،انجام امور بانکي

ر اين سند سازماندهي شده برآورده سازند. بخش تطبيقي که در يک بانک براساس اصول مطروحه د

ک فرهنگ اصيل براي ايجاد يبايست ،مينمايدباشد از اين رو که به حاکميت سهامي اثر بخش کمک مي

 .تطبيق مبتني بر استانداردهاي اخالقي مورد حمايت قرار گيرد

 رد:ر گيبايست همراه با چند مقاله مربوطه ديگر کميته، با عناوي  زير، مورد مطالعه قراسند حاضر مي

 (؛1998چارچوب سيستمهاي کنترل داخلي در موسسات بانکي )سپتامبر 

 (؛1999تقويت حاکميت سهامي در موسسات بانکي )سپتامبر 

 (؛2001حسابرسي داخلي در بانکها و رابطه بازرسان و حسابرسان )اوت 

 ؛(2001اکتبر ) سنجي بانکها براي انتخاب مشترياندقت نظر و نکته

 (؛2003ر براي نظارت بر ريسک عملياتي )فوريه هاي موثرويه

دارد که از يک هيات مديره و اصول مطرح شده در اي  سند ساختار مديريتي را مفروض مي

مديريت ارشد تشکيل شده است. چارچوب قانوني و مقرراتي در ميان کشورها و موسسات، به 

بنابراين، اصول تالفاتي است. دليل کارکردهاي متفاوت هيات مديره و مديران ارشد داراي اخ

                                                                 

 

 - Jurisdiction. 
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بايد به طور جداگانه و مطابق با ساختار حاکميت سهامي هر کشور و هر موسسه مطروحه در اين سند مي

 .به کار گرفته شود

کند، سپس مسيوليتهاي هيات مديره و ارائه مي« بخ  تطبيق»سند حاضر، در ابتدا، تعريفي از 

اصول حاکم بر »دهد و در ادامه بخ  بررسي قرار مي مديران ارشد را براي کار تطبيق مورد

شود که به بحث پيرامون سازمان و ساختار بخ  تطبيق در يک بانک، آورده مي« بخ  تطبيق

 پردازد.نق  و مسيوليتهاي آن و ساير موارد مربوطه مي

ي کتهااصول مطروحه در اي  سند در مورد بانکها، گروههاي بانکي و شرکتهاي هولدينگي که شر

 تابعة آنها عمدتاً بانکها هستند، کاربرد دارد.

 

 :تعريف بخش تطبيق

 توان به شرح زير تعريف کرد:بخ  تطبيق يک بانک را مي

رائه ابخش مستقلي است که ريسک تطبيق بانک را شناسايي، ارزيابي و کنترل کرده و در مورد آنها به »

ارتي، زيانهاي مالي و از دست مهاي قانوني و نظپردازد. اين ريسک، خطر تحريمشاوره و گزارش مي

جه ناموفق بودن آن در مطابقت با قوانين، مقررات، ضوابط و يدر نت ،دادن شهرت يک بانک

 )در مجموع قوانين، مقررات و استانداردها( است. يياستانداردهاي اجرا

  گروه اي بانک هستند. ايهقواني ، مقررات و استانداردهاي اجرايي، اساساً مربوط به فعاليتهاي حرف

دايت شامل قوانيني است که در رابطه با جلوگيري از جرائم پولشويي و تامي  مالي تروريستي، ه

امور تجاري )شامل مواردي مانند پيشگيري يا کاه  تضاد منافع(، حفاظت اطالعات و مسائل 

ننده باشد( مطرح درگير کار اعتبار مصرف ک کننده )چنانچه بانکخصوصي و اعتباري مصرف

ک  باشند. اي  قواني  و مقررات بسته به شيوه اتخاذ شده از سوي مقام نظارتي يا خود بانک مممي

ليات هايي نظير قانون اشتغال و مااست از اقدامات معمول تجاري بانک تا حدي فراتر رفته، به حوزه

 هم تسري يابند.

                                                                 

 

-  ،ري انحصـا -گـوييم ناگـر  وظيفه اصـليدر برخي از كشورها، به منظور كسب اطمينان از انجام بهينه وظايف نظارتي، هيات مـديره- 
هـم  تهيات نظـارنـوانبدين منظور، در بعضي از موارد اين هيات به ع. را بر عهده دارد( رشد، مديركلمديريت ا)نظارت بر بخش اجرايي 

هـاي بيشـتري در سـاير كشـورها، بـر عكـس، هيـات مـديره، از قابليت. گونه وظيفه اجرايي نداردشود كه به معناي آن است كه هيچخوانده مي

و  ناوين هيات مـديرهسند قيد ع به دليل همين تفاوتها، در اين. كنـديران بانك وضـع ميچارچوبي كلي براي مدبرخوردار است و براساس آن 
گيرنده در يک بانک مورد استفاده قـرار مديران ارشد نه براي شناسايي ساختارهاي قانوني بلکه براي تشخيص دو بخش تصميم

 .گيردمي
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مقررات و  الً از منابع متعددي از جمله قواني ،قواني ، مقررات و استانداردهاي قابل اجرا احتما

هاي صنعت هاي اتحاديهاستانداردهاي اوليه صادره از سوي ناظران، عرف بازار، دستورالعمل

شوند. اي  قواني  هاي داخلي قابل استفاده براي کارکنان بانک اخذ مينامه)بانکداري( و آئي 

تري از هنجارهاي درستي سط  گسترده ناً الزامي است واي فراتر از آنچه که قانواحتماالً محدوده

 گيرند.و امانت و انجام معامالت عادالنه را در بر مي

 :مسئوليتهاي هيات مديره تطبيق

مديران بانک را بر عهده دارد.  هيات مديره بانک مسئوليت نظارت بر ريسک تطبيق-1اصل شماره 

امل يک مجوز يا سند رسمي ديگري دال بر ايجاد يک بايد سياست تطبيق بانک را که ش ههيات مدير

اي از سوي مورد تاييد قرار دهد. حداقل سالي يکبار، هيات مديره يا کميته ،بخش تطبيق دائمي است

هيات مديره بايد سياست تطبيق و نحوه اجراي مستمر آن را مورد بررسي قرار دهد تا ميزان موثر بودن 

 زيابي کند.مديريت ريسک تطبيق بانک را ار

ي نسبت به ترويج ارزشها به طور کامل سياست تطبيق بانک موثر نخواهد بود مگر آن که هيات مديره

ي . تطبيق با قواني ، مقررات و استانداردهاي اجرايصداقت و درستي در کل سازمان متعهد باشد

 د. هيات مديرهبايد به صورت ابزارهايي ضروري براي رسيدن به اي  هدف مورد توجه قرار گيرمي

باشد موظف به کسب اطمينان از وجود يک سياست مناسب جهت مديريت ريسک تطبيق بانک مي

 و بايد بر اجراي صحي  سياست نظارت داشته باشد که اي  امر شامل حصول اطمينان نسبت به

 اجراي موثر و سريع موضوعات تطبيق است.

 

 تطبيق: ارشد مسئوليتهاي مديريت

ران ارشد بانک مسئول تدوين سياست تطبيق، اطمينان از اجراي آن و گزارش نحوه مدي-2اصل شماره 

چنين مسئول ارزيابي مستمر مناسب بودن سياست تطبيق هم ،باشند، آناناجراي آن به هيات مديره مي

 هستند.

و موارد اصلي ريسک تطبيق را که بانک با آن  بايست مکتوبباشدسياست بانک در زمينه تطبيق مي

سياست مذکور واجه است شناسايي کرده و نحوه برخورد بانک براي کنترل آنها را توضي  دهد. م

باشد و  جمله مديران ارشد(يه از سوي تمامي کارکنان عضو )و از الرعابايد مشتمل بر اصول اوليه الزم

در رکنان حاوي راهنماي تفصيلي و مشروح براي کا ،براي اجرا را چارچوبي منسجم به اقتضاي شرايط

توان از طريق تمايز قايل شدن بي  استانداردهاي کلي که وضوح و شفافيت کار را مي .برگيرد
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االجراست و قوانيني که صرفاً براي گروه خاصي از کارکنان قابل اجرا براي تمامي کارکنان الزم 

 است، افزاي  داد.

اطمينان کسب کنند و به هنگام وظيفه مديران ارشد اين است که از اجرا و رعايت سياست تطبيق 

 شناسايي موارد نقض سياست تطبيق، اقدامات اصالحي و انضباطي مناسب انجام دهند.

 مديران ارشد بايد:

ور حداقل سالي يکبار، به منظور کسب اطمينان از مناسب بودن سياست فعلي تطبيق، سياست مذک

 و نحوه اجراي مستمر آن را مورد بازنگري قرار دهند.

 ل سالي يکبار، گزارشي در مورد موضوعات مربوط به سياست تطبيق و نحوه اجراي آن کهحداق

اي از باشد به هيات مديره يا کميتههاي آنها در مورد تغييرات الزم در سياست ميشامل توصيه

ر بايد به اعضاي هيات مديره، براي انجام قضاوتي آگاهانه دهيات ارائه دهند، اي  گزارشها مي

 موثر بودن مديريت ريسک تطبيق بانک کمک کند، و زمينه

يات در اسرع وقت گزارشي درباره هرگونه موارد مهم نقض قواني ، مقررات و استانداردها به ه

 اي از هيات ارائه نمايد.مديره يا کميته

مديران ارشد بانک، به عنوان بخشي از سياست تطبيق، مسئوليت ايجاد يک بخش تطبيق -3اصل شماره 

 وثر و دايم در بانک را بر عهده دارند.م

تواند به بخ  تطبيق موثر و مديران ارشد بانک بايد براي کسب اطمينان از اي  که بانک مي

 دايمي که از منابع کافي نيز برخوردار است، اتکا کنند، اقدامات الزم را انجام دهند.

 

 اصول حاکم بر بخش تطبيق:

 وضعيت:

بايد داراي يک وضعيت حقوقي رسمي باشد. اين امر از طريق بانک مي بخش تطبيق در-4اصل شماره 

و استقالل بخش را  و جايگاه، اقتدار بودهيک مجوز يا سند رسمي ديگري که مورد تاييد هيات مديره 

 است.انجام کند، به نحو احسن قابل تعيين مي

 

 :در اي  مجوز يا هرگونه سند رسمي ديگر بايد موارد زير لحاظ گردد

                                                                 

 

 - authority. 



 

417 

 اي بانک؛معيارهايي براي کسب اطمينان از استقالل بخ  تطبيق از ساير فعاليتهاي حرفه

 نق  و مسيوليتهاي آن؛

 رابطه آن با ساير بخشها يا واحدهاي درون بانک؛

 حق دسترسي به اطالعات الزم جهت اجراي مسيوليتها؛

ورت لزوم، انتصاب حق انجام تحقيقات در خصوص موارد احتمالي نقض سياست تطبيق و در ص

 وکيل يا مشاور حقوقي خارج از بانک براي انجام اي  کار؛

 ديره؛مدهي رسمي به مديران ارشد و هيات ضرورت گزارش

 اي از اي  هيات؛حق دسترسي و تماس مستقيم با هيات مديره يا کميته

 

 مجوز تطبيق يا هر سند رسمي ديگر بايد به تمامي کارکنان بانک ابالغ شود.

 

 تقاللاس

 .اي بانک مستقل باشدبخش تطبيق بانک بايد از فعاليتهاي حرفه-5اصل شماره 

 

نجام ابخش تطبيق بايد به طور مستقل در کل ادارات بانک که در آنها ريسک تطبيق وجود دارد قادر به 

 که بانظمي يا تخطيهاي احتمالي از قوانين، مسئوليتهاي خود باشد، اين بخش بايد در مورد هرگونه بي

ترس از کيفر و انتقام يا مغضوب شدن از سوي مديران يا ديگر  شود، بدونانجام تحقيقات مشخص مي

 .اي از هيات مديره آزاد باشدکارکنان، در ارائه گزارش به مديران ارشد و هيات مديره يا کميته

 وز کارکنان عضو بخش تطبيق بايد براي انجام وظايف خود، مستقالً حق برقراري ارتباط با هريک ا

 .دسترسي به سوابق يا فايلهاي الزم را داشته باشد

 استقالل بخش تطبيق، مستلزم آن است که اين بخش براي اجراي موثر وظايف خود منابع کافي را در

ها براي کارکنان بخ  تطبيق، بايد با اهداف بخ  . بودجه و جدول پاداشاختيار داشته باشد

 اي مختلف بانک وابستگيتيجه نبايد به عملکرد مالي فعاليتهاي حرفهتطبيق هماهنگ بوده، در ن

 داشته باشد.
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بايد يک سرپرست بخش تطبيق در هر بانک ممکن است متمرکز يا غير متمرکز باشد. در هر دو حالت، مي

تطبيق وجود داشته باشد که مسئوليت اداره فعاليتهاي روزانه بخش تطبيق را بر عهده داشته و تمامي 

در يک بخ  تطبيق غير متمرکز  .کارکنان بخش تطبيق گزارش کار خود را به وي ارائه دهند

استقالل کارکنان بخ  تطبيق در صورتي که گزارش خود را به جاي ارائه به سرپرست بخ  

 دار خواهد شد.تطبيق، به مديريت حوزه کاري خود ارائه دهند، تضعيف و خدشه

چنانچه اين کي از مديران ارشد و يا فردي غير از او باشد. ممک  است ي سرپرست بخش تطبيق

 بانکاي اصلي شخص از مديران ارشد باشد، ديگر نبايد مسئوليت مستقيمي در راستاي وظايف حرفه

دهي ارتباط مستقيمي با از مديران ارشد نباشد بايد براي گزارشو در صورتي که داشته باشد

بايد حق  اي را در بانک بر عهده ندارند. ضمناًاصلي حرفه مديران ارشدي داشته باشد که وظايف

 اي از هيات را داشته باشد.ارائه مستقيم گزارشها به هيات مديره يا کميته

هايي غير از تطبيق در بانکهاي کوچکتر، ممک  است کارکنان بخ  تطبيق، فعاليتهايي در زمينه

بيق تعارضي با مسيوليتهاي آنها در بخ  تطهم انجام دهند، مشروط بر اي  که اي  وظايف هيچ 

گونه مسيوليت درآمدزايي نظير تجارت، کارکنان بخ  تطبيق نبايد هيچ نداشته باشد. براي مثال،

 بازاريابي يا ارائه مشاوره به مشتريان داشته باشند.

 نقش و مسئوليتها:

فرا روي بانک را مورد نقش بخش تطبيق بانک بايد اين باشد که ريسکهاي تطبيق -6 شماره اصل

ارزيابي و بررسي دقيق قرار داده و در مورد اين ريسکها به مديران ارشد و هيات مديره  شناسايي،

 توصيه و گزارش نمايد.

تي سيوليمسيوليتهاي بخ  تطبيق، اگر نگوييم همه، عمدتاً بايد شامل موارد زير باشد و هرگونه م

 آيد.از سوي بخ  مستقل ديگري به اجرا در گردد بايدکه توسط بخ  تطبيق اجرا نمي

اي بانک، ، شناسايي و ارزيابي ريسکهاي تطبيق مربوط به فعاليتهاي حرفهبر اساس اقدامات پيشگيرانه

انجام فعاليت يا برقراري ،پيشنهادهاي کارياز جمله فعاليتهايي مربوط به گسترش محصوالت و رويه

 .ات اساسي در ماهيت چنين روابطيروابط با مشتري جديد يا ايجاد تغيير

                                                                 

 

- صطالح شود، در حالي كه در برخي ديگر اخوانده مي« كارشناس تطبيق»پرست بخش تطبيق به عنوان در برخي از بانكها، سر

يري از بروز اشتباه به منظور پيشگ. گردددهند، اطالق ميبه هريك از كاركناني كه وظايف تطبيق را انجام مي« كارشناس تطبيق»

 .استفاده شده است« بخش تطبيقسرپرست »به دليل اين وجه تمايز ، در سند حاضر از اصطالح 

 Proactive 
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داشت  مقررات و استانداردهاي اجرايي از جمله به روز نگه در مورد قواني ، ارائه مشاوره به مديران

 هاي مربوطه بهآنها در مورد تحوالت قواني ، مقررات و استانداردهاي اجرايي و ارائه مشاوره

 مديريت.

 ها بارد نحوه اجراي صحي  قواني ، مقرارت و استاندارددر مو ارائه رهنمودهاي کتبي به کارکنان

ها و ساير اسناد نظير دستورالعمل تطبيق، ضوابط داخلي و استفاده از سياستها و رويه

 ها.دستورالعمل

ها، بالفاصله پس از شناسايي نواقص در هاي اجرايي داخلي و دستورالعملارزيابي مناسب بودن شيوه

 .رايي، و در صورت نياز، ارائه راهکار براي انجام اصالحاتهاي اجسياستها و شيوه

بررسي و کنترل دقيق روند تطبيق با سياست مربوطه آن از طريق ارزيابي و آزمون منظم و جامع 

ريسک تطبيق، و ارائه منظم گزارش درباره موضوعات تطبيق به مديران ارشد، و در صورت لزوم به 

يسک تطبيق در ر. گزارشها بايد درباره ارزيابي و آزمون مديره اي از هياتهيات مديره يا کميته

دهي، و هرگونه نقض قواني  و يا نقايص شناخته شده و اقدامات اصالحي خالل دوران گزارش

نان انجام شده، و نيز مشتمل بر اطالعاتي در مورد کالسهاي آموزش تطبيق ارائه شده به کارک

 د.بخ  تطبيق و ساير کارکنان بانک باش

 رشناس پولشويي(.ايفاي نق  کا انجام هرگونه مسيوليت قانوني خاص )مثالً 

ه بنق   آموزش کارکنان در رابطه با تطبيق با قواني ، مقررات و استانداردهاي اجرايي، و ايفاي

 عنوان مرجعي در بانک براي پاسخگويي به سيواالت کارکنان در مورد تطبيق.

کنندگان استانداردها و ارجي ذيربط، از جمله ناظري ، تدوي برقراري ارتباط با سازمانهاي خ

 مشاوري  قانوني خارجي.

شود.  مينهمانطور که در باال ذکر شد، تمامي مسيوليتهاي فوق لزوماً به وسيله بخ  تطبيق انجام 

بخشهاي حقوقي و تطبيق از هم مجزا هستند، بخ  حقوقي، به طول مثال، در برخي از بانکها، 

ما راهن ارائه مشاوره به مديريت در مورد قواني ، مقررات و استانداردهاي اجرايي و تهيه مسيول

در حالي که بخ  تطبيق مسيول کنترل و بررسي تطبيق با سياستها و  باشد،براي کارکنان مي

در صورت تداخل وظايف، نحوه اختصاص ست. اهاي قانوني و ارائه گزارش به مديريت رويه

اي ارهايي رسمي برو به هنگام ضرورت ، بايد ساز و ک روشن باشد هر بخش بايد کامالً  مسئوليتها به

خش بنتايج آزمونهايي که به وسيله همکاري ميان هر بخ  و تبادل اطالعات مربوطه بوجود آيد. 

حسابرسي داخلي و يا خود ارزيابي کنترل مديريت( اما نقض تطبيق  شوند، )مثلتطبيق انجام نمي

 بايد سريعاً به سرپرست بخش تطبيق گزارش داده شود.مي کند،را شناسايي ميخاصي 

هاي خاص، آزمون تطبيق و مسيوليتهاي بخ  تطبيق نظير اجرا و بازنگري سياستها و شيوه

بايد ريزي شده است ، ميآموزش کارکنان در مورد موضوعات تطبيق که حاصل فعاليتهاي برنامه

 جرا درآيد.تحت يک برنامه خاص به ا
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 کارکنان بخش تطبيق:

سرپرست بخش تطبيق مسئوليت اداره فعاليتهاي روزانه بخش تطبيق، مطابق با اصول -7اصل شماره 

 مقرر شده در اين سند را بر عهده دارد.

اجراي اي  اصل مستلزم اعمال نظارت مناسب از سوي سرپرست بخ  تطبيق بر فعاليتهاي 

 باشد.کارکنان بخ  تطبيق مي

 تطبيق از سمت خود، مطلع گردد. گيري سرپرست بخشبايد به هنگام کنارهناظربانک مي

 

تهاي کارکناني که مسئوليت تطبيق را بر عهده دارند بايد داراي صالحيت، تجربه و قابلي-8اصل شماره 

 فشان باشند.اي و شخصي الزم براي اجراي موثر وظايحرفه

 

ير انداردهاي اجرايي و تاثرك صحي  از قواني ، مقررات و استاي مناسب مستلزم دقابليتهاي حرفه

اي کارکنان بخ  تطبيق، خصوصاً با در نظر باشد. مهارتهاي حرفهعملي آنها بر عمليات بانکي مي

د ، بايگرفت  اصل به هنگام ماندن و همگامي با تحوالت قواني ، مقررات و استانداردهاي اجرايي

 مند حفظ شود.منظم و نظامبه کمک آموزشها و تعليمات 

  قابليتهاي شخصي مناسب )همانند اکثريت ديگر کارکنان بانک( شامل درستي و صداقت، يک ذه

طرفي و استقالل راي هنگام قضاوت، مهارت در برقراري خوب ارتباط، کنجکاو و پرسشگر، بي

اره مباحث مورد مناظره مستدل با ساير همکاران، درب چني  تواناييبصيرت و حضور ذه  و هم

 مناقشه در موضوعات تطبيق.

 

 مرزي:برونمسائل 

دهند بايد به هاي قضايي انجام ميتطبيق بانکها در ساير حوزه بخشفعاليتهايي که  -9اصل شماره 

و موضوعات تطبيق داخلي، درمجموع به نح با نحوي سازماندهي شوند که بتوان اطمينان حاصل کرد که

 گيرند.قرار ميسياست تطبيق بانک بخشي در چارچوب رضايت

المللي و از طريق شعب يا شرکتهاي اي خود را به صورت بي بانکها ممک  است فعاليتهاي حرفه

هاي قضايي که در آنها حضور فيزيکي ندارند، انجام دهند. از آنجا که تابعه محلي يا در ساير حوزه

ي به حوزه ديگر تفاوتهايي داشته باشند، الزامات قانوني و نظارتي ممک  است از يک حوزه قضاي
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بايد در داخل ساختار سياست تطبيق، در هاي قضايي ميمسائل تطبيق خاص هريک از حوزه

 گستره گروه بانکي هماهنگ شود.

ي ي محلنحوه سازماندهي و ساختار بخ  تطبيق و مسيوليتهاي آن بايد با الزامات قانوني و نظارت

 هماهنگ باشد.

 

 سابرس داخلي:رابطه با ح

 

بايد از سوي بخش حسابرسي داخلي مورد دامنه و گستره فعاليتهاي بخش تطبيق مي-10اصل شماره 

 اي قرار گيرد.بازنگري دوره

 

 ريسک تطبيق بايد در متدولوژي ارزيابي ريسک بخ  حسابرسي داخلي گنجانده شود و بايد يک

حسابرسي داخلي در بازنگري  برنامه حسابرسي متناسب با سط  ريسک ايجاد شود. بخ 

طبيق تا از تفعاليتهاي تطبيق بايد به موقع ابزارهاي کنترلي را در داخل بانک تحت آزمون قرار دهد 

 با قواني ، مقررات و استانداردهاي اجرايي اطمينان حاصل کند.

نان تا اطمياين اصل مبين آن است که بخش تطبيق و بخش حسابرسي بايد از يکديگر منفک باشند 

 گيرند.که فعاليتهاي بخ  تطبيق مورد بازنگري مستقل قرار مي حاصل گردد

 

 تامين منابع از خارج:

 

چنان بايد هم وظايف خاصي از بخش تطبيق که ممکن است از خارج تامين منابع شوند،-11اصل شماره 

 تحت نظارت سرپرست بخش تطبيق که بايد در استخدام بانک باشد، قرار گيرد.

ايف وظت ريسک تطبيق را بايد به منزلة فعاليت اصلي مديريت ريسک در بانک تلقي نمود. مديري

خاص بخش تطبيق )مثل آزمون و کنترل تطبيق( ممکن است از خارج تامين شود، مشروط بر اين که 

 شود.ترتيبات تامين منابع از خارج به وسيله سرپرست بخش تطبيق نظارت 

بع مسئوليتهاي بخش تطبيق از خارج، هيات مديره و مديران ارشد بدون توجه به حدود تامين منا

 کماکان مسئول تطبيق بانک با تمامي قوانين، مقررات و استانداردهاي اجرايي تلقي خواهند شد.

 :ماخذ
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BIS. Basel Committee on Banking Supervision, Consultative Document: The 

compliance function in banks, issued for comment by 31 January 2004,   

October 2003. 

 .استفاده از مطالب اي  مجموعه با ذکر ماخذ بالمانع است
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 1970/مب: شماره        

 26/11/1383 تاريخ

 بسمه تعالي

محترم بانکهاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و جهت اطالع کليه مديران عامل 

 .ه ارسال گرديدموسسه اعتباري توسع

 با سالم،

آْستفسار به عمل "و ضمائم مربوط به آن درخصوص  4/11/1382مورخ  1866/پيرو بخشنامة شمارة مب 

ره صالح تبصانون اقمندرج در ( صنعتي، كشاورزي، معدني، مسكن و ساختمان)آمده جهت رفع ابهام از بخش تجاري 

امة موضوع بخشن)د معين از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارقانون وصول برخي ( 1)ماده ( الف)اصالحي بند ( 1)

حترم رساند كه موضوع در كميسيون لوايح هيات م، بدينوسيله به استحضار مي"(15/5/1380مورخ  500/شمارة مب

 :دولت مطرح گرديد و كميسيون مذكور به شرح ذيل اعالم نظر نموده است

 

يين صيف و تعرانتز توپدر داخل  "تجاري"موضوع اين قانون بعد از كلمه باتوجه به اينكه مصاديق اعمال تجاري  "

نوع  5كر تنها ذصورت دليل و توجيهي براي درغيراين. شودشده، لذا شامل كليه امور بارزگاني و كسب و كار نمي

 ".فعاليت وجود نداشت

 

كميسيون لوايح و اصوالً ساير  قانون اساسي، نظر 138باعنايت به مراتب فوق نظر به اينكه مطابق با اصل  

گردد، لذا بانكها الواقع نظر هيات وزيران محسوب ميها متخذ از اختيارات تفويضي هيات وزيران بوده و فيكميسيون

 .ا نمايندون، اكتفارت قاندر تبصره مذكور به مصاديق مندرج در پرانتز موجود در عب "تجاري"بايستي با تاويل لفظ 

هشمنداست ترتيباتي اتخاذ فرمايند كه مراتب به طريق مقتضي به كلية شعب و واحدهاي بر اين اساس خوا 

 م./تابعه آن بانك جهت اجراء ابالغ گردد

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري        

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر      بهرام فيض زرين قلم    

          16-1615           3816 
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آئين 2154 /مب: شماره تكايي اصالح  ا عتبارات اسنادي  ا مه اجرايي گشايش  ا و  (BACK TO BACK)ن

عتبارات اسنادي صادراتي ا  تنزيل اسناد 

 26/12/1383: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

 ارسال گرديد( بانکهاي دولتي و خصوصي)جهت اطالع کليه مديران عامل 

 

نامه موضوع ابالغ آئي  1382/12/25مورخ  2098 /مببخشنامه شماره  با سالم، پيرو 

اعتبارات اسنادي و تنزيل اسناد  (Back to Back)اجرايي گشاي  اعتبارات اسنادي اتکايي 

قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي و صنايع کشور و  19موضوع ماده )صادراتي 

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي  112اصالح ماده 

. گرددنامه مذکور جهت استحضار ايفاد ميآئي  “ب”بدينوسيله مت  اصالح شده قسمت ( ايران

سازد اصالحات انجام شده براساس پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و تاييد وزير اطرنشان ميخ

محترم امور اقتصادي و دارايي و رياست کل محترم بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران صورت 

خواهشمند است مقرر فرماييد ضم  ابالغ آن به کليه واحدهاي ذيربط تاکيد گردد . پذيرفته است

 ص./الذکر نمايندنامه فوقآئي  “ب”يوست را جايگزي  قسمت که مت  پ

 .دارد: پيوست

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري     

  اداره مطالعات و مقررات بانکي        

 حميد تهرانفر   بهرام فيض زرين قلم     

           16-1615          3816 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/M.fathi/Application%20Data/Microsoft/livre%20de%20copy-1382/2098.doc
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 1384سال 
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پ142 /مب: شماره ز يش:  ا ز مقررات احتياطي  ا  IFSBنويس دو مجموعه 

 23/1/1384: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

 بانک و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديدجهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي دولتي، غيردولتي، پست

 احتراماً؛

 15) 1383اسفند  25در  (IFSB)رساند هيات خدمات مالي اسالمي به استحضار مي 

 رات احتياطي تحت عناوي ؛نويس دو مجموعه از مقرپي ( 2005س مار

 اصول راهنما براي مديريت ريسک در بانکها و موسسات اعتباري اسالمي؛

 استاندارد نسبت کفايت سرمايه در بانکها و موسسات اعتباري اسالمي؛

 

ت هيات خدما با عنايت به عضويت بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران در. را منتشر نموده است

االجرا براي الوقوع مقررات تهيه شده به عنوان ضوابط الزممالي اسالمي و احتمال پذيرش قريب

رار بانکها و موسسات اعتباري کشور، خواهشمند است دستور فرمايند مقررات فوق مورد بررسي ق

 .ت کل ارسال گرددبه اي  مديري 31/4/1384نظرات آن بانک تا تاريخ گرفته و نقطه

هيات خدمات مالي  سايتالذکر از طريق وبشايان ذکر است که مت  مقررات فوق 

 ص./باشدقابل دسترسي مي www.ifsb.orgاسالمي به آدرس 

 

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري     

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر   م فيض زرين قلم بهرا    

           16-1615          3816 

http://www.ifsb.org/
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انكي  335/مب:شماره ايران چك در سيستم ب ر  زا ب ا ز  ا رزيابي مجدد نحوه صدور و استفاده  ا  بررسي و 

 20/2/1384:تاريخ

 بسمه تعالي

 

 .جهت اطالع مديران عامل کليه بانکهاي دولتي و غيردولتي ارسال گرديد

 

 باسالم؛

قانون پولي و بانکي، انتشار اوراق  34ماده  6همانطور که استحضار دارند براساس بند  

زم از اي  رو، به منظور رعايت دقيق قانون ال. ديداري در وجه حامل توسط بانکها ممنوع است

رار است نحوه صدور و استفاده از ابزار ايران چک در آن بانک مورد بررسي و ارزيابي مجدد ق

اهشمنداست دستور فرمائيد نسبت به تکميل جداول پيوست و نيز پاسخ به سواالت خو. گيرد

فرمايند دريافت اطالعات عنايت مي. در اسرع وقت اقدام شود 4مطروحه در پيوست شماره 

کند که بررسي درخواست آن بانک موردنظر اي  بانک، در زمان مناسب، اي  امکان را فراهم مي

 م./اري با سرعت بيشتري انجام شودبراي ش  ماهه دوم سال ج

 .برگ 4: پيوست

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري        

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر      بهرام فيض زرين قلم    

          16-1615           3816 
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 هنوات گذشتشده در سچك درخواستتعداد ايران: 1پيوست شماره

 سال             

 نوع

 13...............سال 
 (قطعه)جمع 

 نام محل چاپ

 (کنندهچاپخانه چاپ)
 سه ماهه چهارم سه ماهه سوم سه ماهه دوم سه ماهه اول

 1.000.000.000چک ايران

 (بر حسب قطعه)ريالي 

      

ريالي  500.000چک ايران

 (بر حسب قطعه)

      

       (قطعه)جمع 

 

 سال             

 نوع

 13...............سال 
 (قطعه)جمع 

 نام محل چاپ

 (کنندهچاپخانه چاپ)
 سه ماهه چهارم سه ماهه سوم سه ماهه دوم سه ماهه اول

 1.000.000.000چک ايران

 (بر حسب قطعه)ريالي 

      

ريالي  500.000چک ايران

 (بر حسب قطعه)

      

       (قطعه)جمع 

 

 سال             

 نوع

 13...............سال 
 (قطعه)جمع 

 نام محل چاپ

 (کنندهچاپخانه چاپ)
 سه ماهه چهارم سه ماهه سوم سه ماهه دوم سه ماهه اول

 1.000.000.000چک ايران

 (بر حسب قطعه)ريالي 
      

ريالي  500.000چک ايران

 (بر حسب قطعه)
      

       (قطعه)جمع 

 .است، تكميل گرددچك را به چاپخانه دادههايي كه آن بانك سفارش چاپ ايرانجدول فوق، براي كليه سال: توجه
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 (رائه شودادر صورت وجود آمار، به طور فصلي )ت گذشته چك مورد استفاده در سنواتعداد ايران: 2پيوست شماره

 سال                      

 نوع

 13...............سال 
 (قطعه)جمع 

 سه ماهه چهارم سه ماهه سوم سه ماهه دوم سه ماهه اول

 1.000.000.000چک ايران

 (بر حسب قطعه)ريالي 
     

ريالي  500.000چک ايران

 (بر حسب قطعه)
     

      (قطعه)جمع 

 

 سال             

 نوع

 13...............سال 
 (قطعه)جمع 

 سه ماهه چهارم سه ماهه سوم دوم سه ماهه سه ماهه اول

 1.000.000.000چک ايران

 (بر حسب قطعه)ريالي 
     

ريالي  500.000چک ايران

 (بر حسب قطعه)
     

      (قطعه)جمع 

 

 سال             

 نوع

 13...............سال 
 (قطعه)جمع 

 سه ماهه چهارم سه ماهه سوم سه ماهه دوم سه ماهه اول

 1.000.000.000چک ايران

 (بر حسب قطعه)ريالي 
     

ريالي  500.000چک ايران

 (بر حسب قطعه)
     

      (قطعه)جمع 

 .است، تكميل گرددچك استفاده نمودههايي كه آن بانك از ايرانجدول فوق، براي كليه سال: توجه
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 : 3پيوست شماره

 

 گذشته شده در سنواتهاي سفارش دادهچكتعداد ايران

شده از چک سفارش دادهنوع ايران

 سوي آن بانک

 سفارش داده شده از طريق

ها و مديريت کل نظارت بر بانک

 موسسات اعتباري
 سازمان توليد اسکناس و مسکوك

   ريالي 1.000.000

   ريالي 500.000

 .ميل گرددت، تكچك داده اسهايي كه آن بانك سفارش چاپ ايرانجدول فوق، براي كليه سال: توجه

 

 

 

 

بهشت ايان ارديپدر مقطع ( ن توليد اسكناس و مسكوکدر سازما)و آماده تحويل ( در بانك)هاي موجود چكتعداد ايران

 جاريماه سال

 

 هاي موجود تعداد ايران چک

 (در بانک)

در سازمان )هاي آماده تحويل چکتعداد ايران

 (توليد اسکناس و مسکوك

  

 .تكميل شود( 1384)براي سال جاري  اين جدول: توجه
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 .به سواالت ذيل پاسخ داده شود "لطفا: 4پيوست شماره 

 

 (هاي گذشته و سال جاريدر سال)سوي آن بانك  هاي مورد تقاضا ازچكنحوه محاسبه تعداد و مبلغ ايران -1-4

 (عالمت بزنيد "لطفا)نحوه فروش اوراق  -2-4

اريهاي جگذاران حساببه سپرده 

مدتهاي كوتاهگذاران سپردهبه سپرده 

هاي بلندمدتگذاران سپردهبه سپرده 

به فروشندگان كاالهاي موردنياز بانك 

 (ذكر بفرمائيد "لطفا)ساير 

 

 .نيز انتخاب نمود توان چند گزينه رادر پاسخ به سوال فوق، مي: توجه
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زامات احتبررسي شيوه 356/مب:شماره ل انكيهاي نظارتي و ا ر بين ب ازا ب  ياطي 

 25/2/1384:تاريخ

 بسمه تعالي

 

بانکهاي دولتي و غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک، موسسه جهت اطالع کليه مديران عامل 

 ستهاياعتباري توسعه، کتابخانه، پژوهشکده پولي و بانکي، ادارات نظارت، اداره بررسيها وسيا

 .اقتصادي و اداره اعتبارات ارسال گرديد

 راماً،احت

گذراند چنانكه استحضار دارند مقررات و ضوابط بازار بين بانكي ريالي مراحل نهايي خود را در اين بانك مي 

ترين خصيصه فرمايند كه مهمتائيد مي. زديك جهت اجرا به نظام بانكي كشور اعالم گرددنرود در آينده و اميد مي

داشت اين  ايد درنظربولي . ه استانكها و موسسات اعتباري تعريف شدمدت ب، تامين نيازهاي كوتاهبازارهاي بين بانكي

شكالت تواند منشاء اصلي انتقال مكند، ميبازار، در عين حال كه به سيال شدن جريان وجوه بين بانكي كمك مي

يري تدابير كارگبه يازمنداين مساله به ويژه از جهت درهم تنيدگي فعاليت بانكها ن. بانكها به يكديگر محسوب شود

 .باشدگيري از مخاطرات بازار مياحتياطي براي پيش

ويژه قبل از آغاز به آنچه مسلم است آشنايي هرچه بيشتر سيستم بانكي با كاركرد و نيازهاي اين بازار، به 

ي رسبر"نوان عاي را تحت از اين رو، حوزة نظارت اين بانك درصدد برآمد كه مجموعه. كار آن، بسيار مفيد است

نظر تدوين  مندي از تجربيات كشورهايي كه ازبه منظور بهره "زار بين بانكيهاي نظارتي و الزامات احتياطي باشيوه

 .ترين كشورها قرار دارند، گردآوري و تهيه نمايدضوابط احتياطي و مقرراتي در زمرة پيشرفته

باري و احتياطي كافي و الزم باشد و وجود سيستم كارآمد كنترلهاي داخلي بانكها كه مبتني بر ضوابط اعت 

محسوب  ين بانكيبازار نيز مقررات احتياطي و نظارت دقيق و مستمر بانك مركزي از ضروريات حفظ سالمت و ثبات ب

 .گرددمي

اميد است مطالعه اين مجموعه كه حاوي نكات ارزشمندي است هرچه بيشتر به آن بانك براي ايجاد  

 .در اين بازار كمك كندبسترهاي الزم براي فعاليت 

برداري در اختيار كليه واحدهاي ذيربط قرار خواهشمنداست دستور فرماييد اين مجموعه به منظور بهره 

 م./گيرد

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري        

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر      بهرام فيض زرين قلم    

          16-1615           3816 
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 هاسودهاي تسهيالت و سپرده اعالم نرخ 395 /مب: شماره

 28/2/1384: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

 انک ارسال گرديدبشرکت دولتي پست  جهت اطالع مديران عامل کليه بانکهاي دولتي،

 

 احتراماً؛

جلسه شوراي پول و اعتبار بدينوسيله مفاد تصميمات متخذه در يکهزار و چهل و يکمي   

 :رساندرا به شرح ذيل به استحضار مي 17/2/1384مورخ 

قانون  20قانون برنامه چهارم و به موجب ماده  10ماده  «ب»و  «الف»براساس بندهاي  –الف "

ربا، حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهيالت بانکهاي دولتي براي کليه عمليات بانکي بدون

 .ر سط  شانزده درصد يکسان خواهد بودهاي اقتصادي دبخ 

نرخهاي سود مورد انتظار تسهيالت، ناظر بر تسهيالت جديد بانکها بوده و تسهيالت  - ب

 .قبلي بانکها تا سررسيد و تسويه با نرخهاي قبلي به قوت خود باقيست

هاي بانکي نزد بانکهاي دولتي در سط  مصوب سال الحساب سپردهنرخهاي سود علي - ج

 ".بدون تغيير خواهد بود 1383

 ص./خواهشمند است دستور فرمايند موارد فوق به اطالع کليه واحدهاي ذيربط رسانيده شود

 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                       

 آزادحميد تهرانفر                          اميرحسين امين     

           3816                                            5-3831 
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 مديريت يكپارچه ريسك شناسايي مشتري 403 /مب :شماره

 29/2/1384: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

موسسه اعتباري توسعه جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک،

 و مديرعامل سازمان حسابرسي ارسال گرديد

 ؛احتراماً

موسسات مالي و  گونه که استحضار دارند يکي از مباحث مهمي که امروزه در ميان بانکها،همان 

المللي ن مطرح است گذاري ن چه در عرصه ملي و چه در پهنه بي اي و محافل قانوناعتباري، مجامع حرفه

 .شويي و مبارزه با تامي  مالي تروريسم استموضوع پول

عالوه بر اي  که اثرات مخربي  رقانوني و هدايت اي  منابع به سوي بانکها،هاي غيکسب درآمد از راه 

از اي  . افکندگذارد شهرت بانک را نيز به مخاطره ميبر حيات اقتصادي يک کشور و کشورهاي ديگر به جاي مي

ت و پيروي از دانند با حماياي ميرو بانکهايي که خود را ملزم به رعايت استانداردهاي عالي اخالقي و حرفه

 اند، سعيشويي به تصويب رساندهالمللي در زمينه مبارزه با پولقواني  و مقرراتي که مراجع مختلف ملي و بي 

 .دارند تا حس  شهرت خود را محفوظ بدارند

اي را نسبت به تدوي  و بسط هرچه بيشتر اصول و سپتامبر زنگ خطري بود تا مجامع حرفه 11وقوع حوادث 

به  کي بالاز جمله اسنادي که در اي  زمينه از سوي کميته نظارت بان. ر اي  زمينه، به تالش واداردضوابطي د

ميالدي  2004در اکتبر سال “ مديريت يکپارچه ريسک شناسايي مشتري”رشته تحرير درآمده است بيانيه 

 .واهد داشتخر پي مديريت موثر ريسک مزبور را د ا،هايي است که رعايت آنهيهباشد که حاوي توصمي

خواهشمند است  .گردداي از اي  نوشتار ايفاد ميبا عنايت به مراتب فوق، به پيوست نسخه 

 ص./شودقرارداده يار کليه واحدهاي ذيربطبرداري در اختاي  نوشتار جهت مطالعه و بهرهفرماييددستور

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري     

 مطالعات و مقررات بانکي  اداره        

 حميد تهرانفر   بهرام فيض زرين قلم     

           16-1615          3816 
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 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

 

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري

 «اداره مطالعات و مقررات بانکي»

 

 

 پارچه ريسک شناسايي مشتريمديريت يک

 نظارت بر بانکدارينظرات پيشنهادي کميته 

 الملليبانک تسويه بين

 (2004اکتبر )

 

 عبدالمهدي ارجمندنژاد: ترجمه       

 بانکي و اعتباري: گروه مطالعاتي      

 1383اسفند 

 

http://www.cbi.ir/e/
http://www.cbi.ir/e/
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 فهرست مطالب

 

         عنوان

          پيشگفتار

          مقدمه

     شناسايي مشتريبراي مديريت ريسکهاي  فرآيند جامع

         مديريت ريسک

      سياست پذيرش و تعيين هويت مشتريان

        نظارت بر حسابها و مبادالت

      تبادل اطالعات در تمامي گروه بانکي

         نقش ناظر

         موانع قانوني

        گروههاي مالي مختلط

          ماخذ
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 »تعالي بسمه«

 پيشگفتار

 كه رحمتگر و مهربان خلق راست      سرآغاز گفتار نام خداست

اند گاه به حدي زياد است كه ارتباط بين علوم مختلفي كه از ديرباز در ميان جوامع مختلف بشري رشد نموده و باليده 

ماعي، سياست، علوم اجت وزي از جملهوم امروجود همگرايي در ميان بسياري از عل. افكندالزامات يكي بر گستره ديگري سايه مي

ه و برعكس، تصادي بودامات اقاز همين مقوله است به طوري كه بسياري از تصميمات سياسي دولتها، ناشي از الز... اقتصاد و 

 .بسياري از الزامات سياسي، پيامدهايي اقتصادي را در پي دارند

نظر از منشاء تامين آن بودند امروزه سپرده بانكهاي خود، صرف اگر زماني دولتها فقط در انديشه افزايش منابع و 

ولتها به دهان امروز جدر . ستمسئوليتهاي جديدي را فرا روي دولتها قرار داده ا... ضرورتهاي سياسي، اجتماعي و امنيتي و 

. نها برخوردار استني براي آت فراوانگرند بلكه منشاء تامين اين منابع نيز از اهميمنابع بانكي فقط از زاويه تنگ اقتصاد نمي

قتصادي يك اي بر حيات هاي غيرقانوني و هدايت اين منابع به سوي بانكها، عالوه بر اين كه اثرات مخربكسب درآمد از راه

ملزم به  نكهايي كه خود رااز اين رو با. افكندك را نيز به مخاطره ميگذارد شهرت بانكشور و كشورهاي ديگر به جاي مي

ف ملي و دانند با حمايت و پيروي از قوانين و مقرراتي كه مراجع مختلاي ميعايت استانداردهاي عالي اخالقي و حرفهر

 .اند، سعي دارند تا حسن شهرت خود را محفوظ بدارندالمللي در زمينه مبارزه با پولشويي به تصويب رساندهبين

ي تروريسم، شتاب بيشتري بخشيد به طوري كه بسياري از سپتامبر به مبارزه عليه تامين مال 11وقوع حوادث  

يشتري نشان ه، اقبال بالمللي ـ به اتخاذ تدابير پيشگيراننهادهاي سياسي و اقتصادي ـ چه در عرصه ملي و چه در سطح بين

 .دادند

انتشار مقاالت و در اين زمينه كميته نظارت بانكي بال نيز همگام با ساير مراجع فعال در تالش بوده است تا با  

مديريت يکپارچه ريسک شناسايي ” انتشار بيانيه. اسنادي چند، راهنماي مناسبي را براي فعاالن عرصه بانكداري فراهم آورد

اين . ميالدي، از جمله تالشهايي است كه در اين زمينه، از سوي كميته مزبور انجام شده است 2004در اكتبر سال  “1مشتري

مديريت موثر ريسك شناسايي مشتري را به صورت يكپارچه و در تمامي  پردازد كه رعايت آنها،هايي ميهنوشتار به بيان توصي

 .گروه بانكي در پي خواهد داشت

 ...انشاءا. اميد است مطالعه اين سند ـ كه اكنون ترجمه آن را پيش رو داريد ـ به اين مهم ياري رساند 

 عبدالمهدي ارجمندنژاد      

1383اسفند                 

                                                                 

 

1- Consolidated KYC Risk Management, Basel Committee on Banking Supervision, October 

2004. 



 

438 

 

 شناسايي مشتريمديريت يکپارچه ريسک 

 

 مقدمه

، بخش مهمي از عملکرد مديريت ريسک بانکها را تشکيل 1پذيرش استانداردهاي کارآمد شناسايي مشتري

هاي ضعيفي در زمينه مديريت ريسک شناسايي مشتري هستند ممکن است در بانکهايي که داراي برنامه. دهدمي

هاي موثر شناسايي سياستها و رويه. و شهرت قرار گيرند 2مهمي، به خصوص ريسک حقوقي معرض ريسکهاي

کند بلکه از طريق کاهش احتمال تبديل بانکها به مشتري، نه تنها به سالمت و ايمني کلي يک بانک کمک مي

اد به نظام بانکي نيز ابزاري جهت پولشويي، تامين مالي تروريسم و ساير فعاليتهاي غير قانوني؛ از قابليت اعتم

ست اهميت اي که اخيراً براي تشديد اقدامات عليه تروريسم برداشته شده اقدمهاي اوليه .نمايدحفاظت مي

توان بانکها را جهت نظارت بر مشتريان خود ـ در هر کجا که به فعاليت اشتغال دارند ـ به طور خاصي 

 .مورد تاکيد قرار داده است

شناسايي کافي ”اي تحت عنوان اقدام به انتشار مجموعه 3يته نظارت بانکي بال، کم2001در اکتبر سال 

 “ 5راهنماي کلي افتتاح حساب و تعيين هويت مشتري”نمود که بعدها انتشار مجموعه  “ 4مشتري از سوي بانکها

، به مقاله شناسايي کافي مشتري از سوي بانکها. ميالدي، موجب استحکام آن گرديد 2003در فوريه سال 

پردازد که براي يک برنامه موثر شناسايي مشتري، عواملي ضروري تعيين سرفصلهاي چهارگانه مهمي مي

 :اين عوامل عبارتند از. آيندبه حساب مي

 پذيرش مشتري؛خط مشي    -(1)

 تعيين هويت مشتري؛    -(2)

 نظارت مستمر بر حسابهاي پر ريسک؛    -(3)

 .مديريت ريسک    -(4)

                                                                 

 

1- Know-Your-Customer (KYC). 

2- Legal Risk. 

3- The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). 

4-Customer Due Diligence for Banks (CDD). 

5- General Guide to Account Opening and Customer Identification. 
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ل مصوب، به عنوان مبنايي جهت عملکرد بانکهاي تجاري و دستورالعمل مناسبي براي ساير اين اصو

مختلف در سرتاسر جهان قرار گرفته  1هاي قضاييموسسات مالي، مورد پذيرش و استفاده گسترده حوزه

 .است

که چگونه  هاي موثر شناسايي مشتري قرار دارد اين استچالش مهمي که فرار روي اجراي سياستها و رويه

به آنها  1ريسکهاي حقوقي و شهرت که در بند . توان روش کارآمدي را در تمامي گروه به اجرا درآوردمي

بنابراين ضروري است که هر گروه بانکي به تدوين برنامه جامعي . اشاره شد از ماهيتي فراگير برخوردارند

ي خواهد بود که در برگيرنده استانداردهاي اين برنامه مورد حمايت سياستهاي. براي مديريت ريسک بپردازد

هاي مورد استفاده در سطح شعب يا موسسات سياستها و رويه. تمامي گروه، در زمينه شناسايي مشتري هستند

بايست با استانداردهاي شناسايي مشتري در سطح گروه مزبور همخواني داشته و از آنها پشتيباني وابسته مي

هاي مذکور با آنچه که متعلق به اي، سياستها و رويهبنا به داليل تجاري يا منطقهحتي در مواقعي که  نمايند

 .2مشابهتي نداشته باشند گروه است،

 مديريت يکپارچه ريسک شناسايي مشتري به معناي فرآيند متمرکزي است که براي هماهنگي و اشاعه

. ه استادل اطالعات در درون آن ايجاد شديدات مناسب براي تبها در تمامي گروه و نيز تمهسياستها و رويه

اي تدوين شوند که نه تنها در انطباق کامل با تمامي قوانين و مقررات ذيربط ها به گونهالزم است سياستها و رويه

و تمرکز  حقوقيتر، به شناسايي، نظارت و کاهش ريسکهاي شهرت، عملياتي، گسترده باشند بلکه در سطحي

کنترل موثر  وش مورد استفاده درخصوص ريسکهاي يکپارچه اعتباري، بازار و عملياتي؛همانند ر. بيانجامند

ه و ريسک يکپارچه شناسايي مشتري مستلزم آن است که بانکها فعاليتهاي مديريت ريسک خود را در تمامي گرو

 .بين دفتر مرکزي و تمامي شعب و موسسات وابسته هماهنگ نمايند

هاي مربوط به شناسايي مشتري به اين امر آگاه است که اجراي موثر رويهکميته نظارت بانکي بال بر 

زيادي نسبت به بسياري از ديگر فرآيندهاي مديريت ريسک برخوردار است  صورت گروهي، از چالش

هاي ترازنامه است زيرا شناسايي مشتري در اکثر موارد به جاي بخش داراييها، درگير در سمت بدهي

هاي قضايي براي برخي حوزه. امر درخصوص اقالم زيرخط ترازنامه نيز صادق استهمانگونه که اين 

کنند ود ميحفظ اسرار شخصي مشتريان، همچنان بانکها را از نظر انتقال اسامي و مانده بدهي مشتريان محد

در حالي که اکنون کشورهاي بسيار اندکي وجود دارند که درخصوص سمت داراييهاي ترازنامه، 

روري است ضدر اجراي نظارت کارآمد گروهي، رعايت اين امر . نمايندهاي مشابهي را حفظ ميمحدوديت

في نيز هاي زير نظر خود ـ که از حفاظت قانوني مککه بانکها در ارسال اطالعات راجع به داراييها و بدهي

 وشعب  ر در مورداين ام. برخوردارند ـ به دفاتر مرکزي يا بانک مادر، از آزادي عمل برخوردار باشند

ندهاي شرايطي که ممکن است براي دستيابي به اين امر الزم باشد در ب. موسسات وابسته نيز صادق است

 .بيان شده است 23تا  20

                                                                 

 

1-Jurisdictions. 

ت براي بانک يا بانکهايي که به يک سازمان تعلنق دارنند و نينز شنعب و موسسنا “گروه”واژه  ،در اي  نوشتار-2

شود که در يبه بانک مادر يا واحدي اطالق م “زيمرک اداره”همچني  واژه . رودبه کار مي ،وابسته به بانکهاي مزبور

 .آيداي به اجرا در ميآن، مديريت ريسک شناسايي مشتري به صورت حرفه
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مرزي اطالعات را بايست با فراهم ساختن چارچوب قانوني مناسبي که امکان تبادل برونهاي قضايي ميحوزه

ت نسبت به رفع آن دسته از الزم اس. اسايي مشتري را تسهيل نماينددهد، مديريت يکپارچه ريسک شنمي

د محدوديتهاي قانوني که مانع از اجراي فرآيندهاي مديريت يکپارچه ريسک شناسايي مشتري به صورت کارآم

 .شوند، اقدام نمودمي

 

 شناسايي مشتريفرآيند جامع براي مديريت ريسکهاي 

 هاي ريسک شناسايي مشتري، مورد توجه قرارامر که تمامي جنبه به منظور حصول اطمينان نسبت به اين

امه توان آنها را به شکل مناسبي کاهش داد الزم است چهار عامل اساسي از يک برنگرفته به طوري که مي

ف هداز اين رو،  .هاي کنترلي يک بانک گنجانيدموثر شناسايي مشتري را در درون مديريت ريسک و رويه

پذيرش مشتري، روشهاي شناسايي مشتري و فرآيند ايست اين باشد که مديريت ريسک، خط مشيبهر بانک مي

 .نددنظارت بر حسابها را به شکل مشابهي، در تمامي شعب و موسسات وابسته به خود در سراسر جهان به کار ب

ا و استهت در سيبايد هر کوششي را که الزم است به انجام رساند تا اطمينان حاصل شود که ايجاد تغييرا

تواني که . رساندآور محلي، به توان گروه بانکي براي کسب و بررسي اطالعات آسيب نميهاي الزامرويه

ز يک ات که بانکها در اين رابطه الزم اس. باشددر انطباق با استانداردهاي جامع شناسايي مشتري آن گروه مي

در  .دکليه شعب و موسسات وابسته به خود برخوردار باشننظام تبادل اطالعات قدرتمند در بين دفتر مرکزي و 

ي احدهامواقعي که حداقل الزامات شناسايي مشتري در کشورهاي مبدا و مقصد با يکديگر تفاوت دارند، و

 بايست استاندارد باالتر را ـ نسبت به آنچه در هريک از آن دومستقر در حوزه قضايي کشور مقصد مي

شناسايي کافي  از مقاله 66همانگونه که در رهنمود ارائه شده در بند . را درآورندبه اج -کشور وجود دارد 

 .نيز به آن اشاره شده است مشتري از سوي بانکها

 

 مديريت ريسک

بايست نظارت مناسب مديريت، نظامها و هاي سراسري مديريت ريسک شناسايي مشتري در گروه ميبرنامه

الزم است برنامه مديريت ريسک به . 1ير سياستهاي ذيربط را در برگيردکنترلها، تفکيک وظايف، آموزش و سا

بايد مسئوليتها را در بانک به صورت شفاف تعيين نمود تا بدينوسيله اطمينان  .اي فراگير، اجرا شودشيوه

هاي بانک در زمينه مديريت ريسک، به شيوه موثري مديريت شده و در حاصل شود که سياستها و رويه

با استانداردهاي جامع بانک براي شناسايي هويت مشتريان، نظارت مستمر بر حسابها، نقل و انطباق 

 .انتقاالت آنها و نيز تبادل اطالعات ذيربط هستند

                                                                 

 

 .رجوع شود “شناسايي کافي مشتري از سوي بانکها”از مقاله  55به بند -1
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بايست ميزان پايبندي به تمامي کارکنان بخش تطبيق، حسابرسي داخلي و يا حسابرسان خارجي بانکها مي

ابي اين امر شامل ارزي .زمينه شناسايي مشتري ـ ارزيابي نمايند جوانب استانداردهاي گروه خود را ـ در

ضاي ميزان اثر بخشي وظايف متمرکز شناسايي مشتري و الزامات مربوط به تبادل اطالعات با ديگر اع

ر دکي که الزم است آن تعداد از گروههاي بان. گروه و ارائه پاسخ به سواالت واصله از دفتر مرکزي است

ق ي تطبيفعاليت اشتغال دارند هم داراي يک حوزه حسابرسي داخلي بوده و هم بخشي را براسطح جهاني به 

ي و مشتر عملکرد جهاني داشته باشند زيرا براي نظارت بر شيوه به کارگيري استانداردهاي جامع شناسايي

عات در درون هاي تبادل اطالثربخشي رويهااز جمله )هاي حمايتي ذيربط از سوي بانکها سياستها و رويه

ود ار موجدر نظر گرفتن اين موارد بسيار مهم بوده و در برخي شرايط، تنها ساز و ک( گروه بانکي مزبور

 .باشددر اين زمينه مي

 

 سياست پذيرش و تعيين هويت مشتريان

اين امر شامل ارائه  .هاي شفافي را براي پذيرش مشتري تدوين نمايدبايست سياستها و رويهيک بانک مي

رود ريسکي بيش از حد معمول را براي بانک ايجاد رهنمود راجع به انواع مشترياني است که احتمال مي

 .گيرداي را به هنگام ضرورت در بر مياين موضوع بررسي مديريتي چنين مشتريان بالقوه. 1نمايند

ندي که مبتني بر منظام يههمچنين براي تاييد هويت مشتريان جديد، الزم است که هر بانک نسبت به استقرار رو

نمايند براي تعيين بانک بايد به تدوين استانداردهايي بپردازد که مشخص مي .2ريسک باشد، اقدام نمايد

اين امر شامل الزامات . ، به دريافت و نگهداري چه گزارشهايي نياز استهويت مشتري به شکلي جامع

 .شودان پر ريسک مياي است که مربوط به شناسايي دقيق مشتريپيشرفته

يک بانک بايد اطالعات مناسبي را راجع به تعيين هويت مشتريان بدست آورده و آنها را به شکلي که براحتي 

و نيز نيازهاي  3قابل دسترسي باشند، نگهداري نمايد تا مشتريان خود را به اندازه کافي شناسايي نموده

داف مربوط به تبادل اطالعات بين دفتر مرکزي، شعب و براي نيل به اه.دهي محلي را تامين نمايندگزارش

هر واحد از گروه بانکي . موسسات وابسته به گروه بانکي مزبور، اطالعات ذيربط بايد قابل دسترسي باشند

بايد در وضعيتي باشد که بتواند حداقل استانداردهاي مربوط به تعيين هويت مشتريان و شيوه دسترسي به آنها 

 .شود ـ رعايت نمايدي دفتر مرکزي به اجرا گذاشته ميرا ـ که از سو

الزم است که استانداردهاي مربوط به پذيرش مشتري، تعيين هويت و نگهداري سوابق مشتري در انطباق با 

استانداردهايي که در آنها تعديالت الزم جهت ملحوظ  .ها و در تمامي سازمان به اجرا در آيندسياستها و رويه

                                                                 

 

 .رجوع شود“ شناسايي کافي مشتري از سوي بانکها”از مقاله  20به بند -1

 .رجوع شود“ شناسايي کافي مشتري از سوي بانکها”مقاله  از 22به بند -2

ن منتشنره از  “شناسايي کافي مشتري از سوي بانکهـا”الزامات مربوط به تعيي  هويت مشتري را در پيوست مقاله -3

مالحظه  “راهنماي کلي افتتاح حساب و تعيين هويت مشتري”ن تحت عنوان ( ميالدي 2001اکتبر سال )سوي کميته بال 

 .ماييدن
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هاي جغرافيايي عمليات ـ در نظر اي مربوط به ريسک ـ برحسب زمينه کاري خاص يا حوزهداشتن تفاوته

هاي قضايي عالوه بر اين، مشخص است که براي گردآوري و نگهداري اطالعات در حوزه. گرفته شده باشد

ي يا روشهايي که در انطباق با الزامات نظارتي محل. متفاوت، ممکن است به روشهاي مختلفي نياز باشد

 .عوامل نسبي ريسک باشند

 

 نظارت بر حسابها و مبادالت

براي بررسي ريسکهاي باالتر، اتخاذ رويکردي سازمان يافته براي نظارت بر گردش حساب مشتريان در 

آيد؛ قطع نظر از اين که حسابهاي مزبور به اقالم باال يا زيرخط تمامي گروه، عاملي ضروري به حساب مي

براي نظارت بر . 1آيندند، مربوط به داراييها بوده و يا يک قلم اعتباري به حساب ميترازنامه تعلق دار

گردش حساب مشتريان الزم است که بانکها داراي استانداردهايي باشند تا به وسيله آنها مبادالت بالقوه 

ر تمامي شعب هاي حمايتي داستانداردهايي که از طريق سياستها و رويه. مشکوک را زير نظر داشته باشند

بايست مبتني بر ريسک اين استانداردها مي. شوندو موسسات وابسته و در سراسر دنيا به اجرا گذاشته مي

بوده و نياز به نظارت بر فعاليتهاي عمده حساب مشتريان را در داخل و خارج از کشور مورد تاکيد قرار 

 .دهند

حلي ماين نظارت  .ت آنها را نگهداري و نظارت نمايدهر واحد بايد اطالعات مربوط به حسابهاي خود و مبادال

ل تکمي بايد توسط يک فرآيند قدرتمند تبادل اطالعات، بين دفتر مرکزي و شعب و موسسات وابسته به آن

 .دفرآيندي که درمورد حسابها و گردش اقالم آن بوده و ممکن است بيانگر افزايش ريسک باش. گردد

دام به ي، اقانکها براي تامين اهداف مربوط به مديريت ريسک داخلي يا کارآيدر سالهاي اخير، بسياري از ب

نظارت محلي  در اين شرايط، بانکها بايد. اندنموده ها و نظامهاي پردازشي ويژهتمرکز بر روي پايگاه داده

ي رويکرد مزبور اين فرصت را برا. را از طريق نظارت بر مبادالت در سايت مرکزي، تکميل نمايند

د آورد که بر روي فعاليتهاي مشکوکي که امکان مشاهده آنها از طريق سايت محلي وجوبانکها فراهم مي

 .ندارد، نظارت نمايند

 

 تبادل اطالعات در تمامي گروه بانکي

ه اجرا بايست مسئوليت ايجاد هماهنگي براي تبادل اطالعات در تمامي گروه را به شکلي متمرکز ببانکها مي

 ويد از شعب و موسسات وابسته خواسته شود که به طور فعاالنه، اطالعات مشتريان پر ريسک با. درآورند

ده و فعاليتهاي مربوط به مديريت جامع ريسکهاي شهرت و حقوقي را براي دفتر مرکزي و بانک مادر فراهم آور

 .به موقع به درخواست آنها براي کسب اطالعات مربوط به حساب مشتريان پاسخ دهند

 وهاي بانک بايد شامل تشريح فرآيندي باشد که براي تحقيق پيرامون فعاليتهاي بالقوه مشکوك ستها و رويهسيا

 .بايست دنبال شودگزارش آنها، مي

                                                                 

 

 .رجوع شود“ شناسايي کافي مشتري از سوي بانکها”از مقاله  16به بند -1
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 اي بپردازد که به وسيله فعاليتواحد مرکزي شناسايي مشتري در بانک بايد به ارزيابي ريسک بالقوه

بايست در مواقع مناسب، آن ميزان نيز مي. مطرح شده است گزارش شده از سوي شعب و موسسات وابسته

 از منابع عمده خود را که در سطح جهاني و به واسطه يک مشتري خاص در معرض ريسک قرار دارند،

 .مورد ارزيابي قرار دهد

براي پي بردن به اين موضوع که آيا يک شخص خاص، در ساير شعب و موسسات وابسته نيز داراي حساب است 

بايست داراي ، تمرکز و عملياتي در کل گروه؛ بانک مزبور ميحقوقينيز به منظور ارزيابي ريسکهاي شهرت، و 

 ش حساب و نيز تحديدهمچنين براي ارائه شرحي تفصيلي از ميزان افزاي .هاي مشخصي باشدسياستها و رويه

سابي را حهايي باشد که ارتباطات يهبايست داراي روفعاليتها از جمله بستن حسابها به هنگام لزوم، بانک مي

 .ي تحت نظر داشته باشدرسد، در سطح جهانکه به طور بالقوه مشکوک به نظر مي

هاي واصله از مراجع قضايي خود، بايست پاسخگوي درخواستعالوه بر اين، بانکها و واحدهاي محلي آنها مي

ولشويي پاجع مزبور در تالش براي مبارزه با اطالعاتي که مر. در رابطه با اطالعات دارندگان حساب باشند

ابق ر ميان سود تا ددفتر مرکزي بايد بتواند کليه واحدها را ملزم نماي. و تامين مالي تروريسم به آن نيازمندند

امين خود، به جستجو و گزارش فهرست اشخاص و سازمانهايي بپردازند که مظنون به کمک و معاونت در ت

 .يي هستندمالي تروريسم يا پولشو

 

 نقش ناظر

بايست صحت اين موضوع را مورد بررسي قرار دهند که آيا براي شناسايي مشتري، کنترلهاي بازرسان مي

داخلي مناسبي ايجاد شده است و آيا بانکها در انطباق با مجموعه رهنمودهاي بازرسي و نظارتي قرار دارند يا 

گيري ها بلکه بررسي پرونده مشتريان و نمونهستها و رويهبايست نه تنها بررسي سيافرآيند نظارتي مي .خير

 .1از حسابها را نيز بايد در بر گيرد

هاي حضوري خود، با به هنگام انجام بازرسي 2مرزي، الزم است که بازرسان کشور مبداءدر بانکداري برون

ق عملکرد يک شعبه يا موسسه هايي که به منظور تحقيق پيرامون ميزان انطبابازرسي. هيچ مانعي روبرو نشوند

چه بسا اين امر مستلزم بررسي  .پذيردهاي گروه در زمينه شناسايي مشتري انجام ميوابسته با سياستها و رويه

بايست تا آنجا که الزم است از بازرسان کشور مبداء مي. گيري از حسابها باشدپرونده مشتريان و نمونه

گيري شده، برخوردار باشند تا شترياني که از حساب آنها نمونهدسترسي به اطالعات مربوط به يکايک م

وسيله امکان انجام ارزيابي مناسب از ميزان به کارگيري استانداردهاي شناسايي مشتري و سنجش بدين

در . قوانين محلي حفظ اسرار، نبايد در اين زمينه مانع تراشي نمايند. عملکرد مديريت ريسک فراهم شود

مسئوليت نظارت بر ميزان انطباق با مقررات محلي  المللي،وسسات وابسته به گروههاي بانکي بينمورد شعب يا م
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تواند شامل ارزيابي ميزان مناسب بودن اين امر مي) شناسايي مشتري، بر عهده بازرس کشور ميزبان است

 (.روشهاي مزبور باشد

پايبندي به آن، نقش حسابرسي از درجهبه منظور ارزيابي يکپارچگي استانداردهاي شناسايي مشتري و 

هاي بايست اطمينان يابند که تعداد، منابع و رويهبازرسان کشور مبداء مي. اهميت خاصي برخوردار است

اي که توسط فرآيند مناسبي در اين خصوص ايجاد شده است و آنها به مکاتبات اداري و گزارشهاي مربوطه

 .دارنداند، دسترسي کامل دهحسابرسي تهيه ش

ير ري سابراي حصول اطمينان نسبت به اين امر که اطالعات مربوط به حساب افراد از همان آستانه رازدا

بادل تبراي تسهيل . اي نياز استاطالعات حاصله از فرآيند نظارتي برخوردار است، به تدابير حفاظتي ويژه

واقع  کشورهاي مبداء و مقصد، مفيداطالعات، ممکن است امضاي يک سند همکاري دو جانبه بين بازرسان 

 .شود

 

 موانع قانوني

سازند براي تامين هاي قضايي اکثر کشورها، منافذ مناسبي وجود دارند که بانکها را قادر مياگرچه در حوزه

ها کشور اهداف مربوط به مديريت ريسک، به تبادل اطالعات با دفاتر مرکزي خود بپردازند ليکن برخي از

نين اي در زمينه حفاظت از اطالعات يا حفظ اسرار بانکي هستند که از انتقال چسختگيرانهداراي قوانين 

 ي،ممکندر چنين شرايط. اطالعاتي جلوگيري نموده يا ممکن است همچون مانعي در اين زمينه تعبير شوند

ي فاتر مرکزمرزي بانکها مايل باشند که در رابطه با انتقال اطالعات مشتريان به داست واحدهاي برون

ضاد اي را اتخاذ نمايند و اين امر ممکن است با هدف شناسايي يکپارچه مشتري در تخود، موضع محتاطانه

 .باشد

هاي قضايي که پذيراي براي تامين اهداف مديريت ريسک شناسايي مشتري، ضروري است کليه حوزه

ازه تبادل اطالعات را با دفتر بانکهاي خارجي هستند چارچوب قانوني مناسبي را فراهم آورند که اج

هاي همچنين الزم است که براي انجام بازرسي. دهدمي مرکزي، بانک مادر و بازرسان کشور مبداء

حضوري توسط حسابرسان، مديران ريسک، کارکنان بخش تطبيق دفتر مرکزي يا بازرسان کشور مبداء، 

آنها را در دسترسي به کليه گزارشهاي واحد هيچ مانعي وجود نداشته و نيز هيچگونه محدوديتي که توان 

الزم است اين دسترسي . سازد، در ميان نباشدمحلي ـ از جمله اسامي و مانده حساب مشتريان ـ محدود مي

چنانچه ثابت شود موانع تبادل اطالعات . براي شعب و موسسات وابسته، به طور يکساني وجود داشته باشد

بازرس کشور مبداء بخش جايگزيني نيز وجود ندارد، ونه ترتيبات رضايتتوان مرتفع نمود و هيچگرا نمي

بايست اين موضوع را براي مراجع نظارتي کشور مقصد مشخص سازد که ممکن است بانک مزبور خودسرانه مي

نيز ممکن است بازرس کشور مبداء از آنها بخواهد که نسبت به توقف عمليات مورد بحث اقدام . عمل نمايد

 .1نمايند

                                                                 

 

 .رجوع شود“ شناسايي کافي مشتري از سوي بانکها”از مقاله  69به بند -1
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اي يابند، نبايد بردر مواقعي که کارکنان دفتر مرکزي بانکها، امکان دسترسي به اطالعات مشتريان محلي را مي

بايست تابع قوانين چنين اطالعاتي مي. هيچ محدوديتي روبرو شوندل اين اطالعات به دفتر مرکزي، با ارسا

 .اص باشدحاکم کشور مبداء در زمينه حفظ اطالعات محرمانه و خصوصي اشخ

ن، آنچه گذشت، کميته نظارت بانکي بال معتقد است که هيچ دليل موجهي وجود ندارد که براساس آ بنابر

کزي يا تر مرقوانين محلي بتوانند مانع از ارسال اطالعات مشتري از يک موسسه وابسته يا شعبه بانک به دف

. باشدد مربوط به مديريت ريسک مياطالعاتي که هدف از ارسال آنها، تامين مقاص. بانک مادر شوند

نمايد ضروري است که دفتر را محدود مي “اشخاص ثالث”چنانچه قانون مزبور، افشاء اطالعات براي 

در قلمرو آن گروه از . مرکزي يا بانک مادر، به صراحت از شمول تعريف شخص ثالث مستثني شوند

 شود، تاکيد برند يا چنين برداشتي از قوانين آنها مياي برخوردارهاي قضايي که از قوانين محدود کنندهحوزه

هاي نهآن است که سيستم تبادل اطالعات، به حذف هرگونه محدوديت موجود در اين زمينه پرداخته و روز

 .خاصي را براي ارسال اطالعات فراهم آورد

 

 گروههاي مالي مختلط

يي شناسا. بهادار و صنعت بيمه هستند در حال حاضر، بسياري از گروههاي بانکي درگير تجارت اوراق

نمايد که امکان طرح آنها براي يک دقيق مشتري از سوي گروههاي مالي مختلط، مباحثي را مطرح مي

 ر تماميبراي نظارت و تبادل اطالعات در مورد مشتريان و گردش حساب آنها د. گروه بانکي واحد وجود ندارد

به  مها و فرآيندهاي مناسبي برخوردار بوده، هشياري خود را نسبتگروه، الزم است گروههاي مختلط از سيست

ري بروز يک مورد مربوط به روابط مشت. مشترياني که دريافت کننده خدمات مختلف آنها هستند، حفظ نمايند

 .در بخشي از گروه، ريسک شهرت تمامي گروه را تحت تاثير قرار خواهد داد

د ايجا و الگوي روابط بين موسسات و مشتريان در هر بخش، لزوم از آنجا که تغيير در ماهيت فعاليتها

ور به نمايد الزم است گروه بانکي مزبتغييرات در زمينه الزامات شناسايي مشتري در آن بخش را توجيه مي

از الزامات شناسايي مشتري  هنگام داد و ستد محصوالت و خدمات با مشتريان بخشهاي مختلف تجاري،

 .بخش استفاده نمايد مربوط به همان

 

 

 :ماخذ

Consolidated KYC Risk Management, Basel Committee on Banking Supervision, 

October 2004. 

 

 

 .استفاده از مطالب اين مجموعه با ذکر ماخذ بالمانع است
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يرانگردي  433 /مب: شماره ا تاسيسات و واحدهاي مشمول تعريف قانون و مقررات  و اعالم مصاديق 

 جهانگردي

 3/3/1384: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

 جهت اطالع مديران عامل کليه بانکهاي دولتي و شرکت دولتي پست بانک ارسال گرديد

 

 احتراماً؛

نامه ايجاد، اصالح، آئي  1اي  بانک و با استناد به ماده  1/10/1375مورخ  7485پيرو بخشنامه شماره  

با  13/2/1368بر فعاليت آنها، مصوب  سات ايرانگردي و جهانگردي و نظارتگذاري تاسيبندي و نرختکميل، درجه

ون قان 138کميسيون موضوع اصل  14/1/1384ك مورخ  32044ت /969نامه شماره اصالحات بعدي و تصويب

 اساسي، مصاديق تاسيسات و واحدهاي مشمول تعريف قانون و مقررات ايرانگردي و جهانگردي به شرح زير اعالم

 :گرددمي

 (هتل)مهمانخانه 

 مهمانسرا

 زائرسرا

 متل

 پانسيون

 اقامتگاه جوانان

 اردوگاه ايرانگردي و جهانگردي

 تاسيسات ساحلي

 هاي آب معدنيتاسيسات حمام

 الذکررستوران درون واحدهاي اقامتي فوق

 هاي مسافربري کشورواحدهاي پذيرايي داخل فرودگاهها و ترمينال

 پذيرهاواحدهاي پذيرايي و اقامتي و مهمان (17/2/1374مصوب )اصالحي 
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دهاييکه به قصد ارائه خدمات و و ساير واح( هابه استثناي موارد مربوط به شهرداري)هاي سياحتي و تفريحي مجتمع

مي انتفاع، براي پذيرايي و اقامت مسافران و جهانگردان طبق مقررات و ضوابط مصوب وزارت فرهنگ و ارشاد اسال

 .د شدتاسيس خواهن

 هتل آپارتمان

 مناطق نمونه گردشگري

 اقامتگاههاي با مالکيت زماني

شوند که مجوز الزم قانوني را از وزارت فرهنگ و بديهي است هريک از موارد ياد شده زماني به رسميت شناخته مي

 ص./ارشاد اسالمي اخذ کرده باشند

 اداره مطالعات و مقررات بانکي     

 کارشمسرهبر صديقه  حميد تهرانفر          

              3816            3-3831 
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يي 453 /مب: شماره را زادتسعير دا آ انكي در مناطق   ها و بدهيهاي ارزي واحدهاي ب

 5/3/1384: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

ي ارسال و موسسات اعتباري غيربانک( شامل پست بانک)جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي خصوصي و دولتي 

 گرديد

 

 

 65و در راستاي اجراي مفاد ماده  1383/5/17مورخ  692 /مبپيرو بخشنامه شماره  

، “کي در مناطق آزاد تجاري ن صنعتي جمهوري اسالمي ايراندستورالعمل اجرايي عمليات پولي و بان”
ها و بدهيهاي ارزي واحدهاي بانکي در مناطق آزاد، نظر به اي  که در حال حاضر موضوع تسعير دارايي

شود، لذا تا اطالع ثانوي کليه واحدهاي بانکي مستقر نرخي به عنوان نرخ مرجع در بازار فرعي اعالم نمي

ها و بدهيهاي ارزي خود را براساس نرخ مرجع در بازار اصلي ارز، که روزانه تسعير داراييدر مناطق آزاد، 

نرخ فروش نقدي ”دهند و اي  نرخ جايگزي  گردد، انجام ميالملل اي  بانک اعالم ميتوسط اداره بي 

 ص./گرددالذکر ميموضوع ماده فوق “ارز توسط شعبه مرکزي بانک ملي ايران در منطقه

 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                

 فروزنده شجاعي      حميد تهرانفر    

        3816       4-3831 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/M.fathi/Application%20Data/Microsoft/livre%20de%20copy-1383/2-692.doc
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 3/3/1384مورخ  433 /مب اصالح بخشنامه شماره 472 /مب: شماره

 8/3/1384: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

 جهت اطالع مديران عامل کليه بانکهاي دولتي و شرکت دولتي پست بانک ارسال گرديد

 

 

 احتراماً؛

وسيله بند پاياني بخشنامه به شرح ذيل اصالح ،بدي 1384/3/3مورخ  433 /مب پيرو بخشنامه شماره 

 :گرددمي

شود که مجوز الزم قانوني را از سازمان ميراث بديهي است هريک از موارد ياد شده زماني به رسميت شناخته مي”

 .“فرهنگي و گردشگري اخذ کرده باشند

آن بانک جهت اجرا ابالغ  اتب به طريق مقتضي به کليه شعب و تابعهخواهشمند است دستور فرمايند مر 

 ص./گردد

 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي     

 کارشمسرهبر صديقه  حميد تهرانفر          

              3816            3-3831 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/M.fathi/Application%20Data/Microsoft/Word/2-433.doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/M.fathi/Application%20Data/Microsoft/Word/2-433.doc
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انكي بين 500 /مب: شماره يني شماره حسابهاي ب ازب ملليدرخصوص ب ل  (IBAN)ا

 11/1384: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

شرکت دولتي پست بانک، موسسه اعتباري توسعه و  جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي دولتي، غيردولتي،

 مديرعامل سازمان حسابرسي ارسال گرديد

 احتراماً؛

در  ISO 13616در نظر دارد استاندارد  (ISO)المللي رساند سازمان استاندارد بي به استحضار مي 

کر است که اي  شايان ذ. را مورد بازبيني قرار دهد (IBAN)“الملليشماره حسابهاي بانکي بي ”رابطه با 

روش حاوي يک مجموعه از استانداردها براي تعيي  شماره حساب بانکي اشخاص در يک کشور و 

 . باشدپذير ميدرخصوص کليه بانکها و نهادهاي سپرده

نظرات آن بانک به واهشمند است دستور فرمايند اطالعات و نقطهبا عنايت به مراتب فوق خ 

 :جهت اي  مديريت کل ارسال گردد 1/5/1384شرح ذيل تا تاريخ 

 .ريالي و ارزيبانکي  سپرده انواع حسابهاي فعلي آن بانک درخصوص گذاريسيستم شماره -الف

بانکي در ايران و همچني   حسابهاي شماره درخصوص استاندارد نمودن بانک نظرات آننقطه -ب 

 .سنجي اجراي اي  روشامکان

اي از آخري  نسخه مربوط به شيوه استاندارد شماره حساب بانکي ضمناً به پيوست خالصه 

 ص./شودارسال مي استحضار آن مقامجهت (IBAN)الملليبي 

 .برگ 5: پيوست

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                 

 آزاداميرحسين امين           انفرحميد تهر     

         3816       5-3831 
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 »بسمه تعالي«

 

 )IBAN(1الملليشيوه جديد تعيين شماره حساب بانکي بين

 

 :تعريف 

شماره حساب استانداردي است که براي پرداختهاي فرامرزي (IBAN2(المللي شماره حساب بانکي بي 

المللي عملي و قابل استفاده است که با ايجاد يک مشخصه کي بي اي  يک شاخص بان.شوداستفاده مي

واحد براي حساب مشتري در يک موسسه مالي موجبات کمک به پرداختهاي بي  کشوري را بدون 

 آوردهيچگونه اشتباه فراهم مي

ه به بسط و توسع (ISO)المللي و سازمان استاندارد بي  (ECBS)کميته استانداردهاي بانکي اروپا  

IBAN  به عنوان يک استاندارد مورد قبول جهاني تحت  2003پرداختند و از سالISO 13616 پذيرفته 

 .شد

اي  ايده بمنظور بهبود کارايي پرداختهاي بي  کشوري از نظر هزينه، سرعت و کيفيت کار مطرح  

و  4بررسي اعتبار. .کندو تاييد حسابهاي موردنظر را فراهم مي 3اي   استاندارد، امکان شناسايي.  شد

 .گيرد صورت مي 5صحت حسابها با استفاده از شناسه کنترلي

 :IBANداليل استراتژيک نياز به 

                                                                 

 

 www.ecbs.org/iban.htm:  اقتباس شده از سايت -1

2- International Banking Account Number. 

3- Recognition 

4- Validation 

5- Check digits 
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با دريافت فاکتورهايي ( SMEs1(مشتريان به ويژه افراد خصوصي و بنگاههاي کوچک و متوسط 

هاي ديگر و د بانکگذاري حساب نزمختلف شمارهچراکه آنها با ساختارهاي. شونداز خارج سردرگم مي

ها از دقت کافي در نوشت  شماره شود که برخي حوالهاي  مساله موجب مي. کشورهاي ديگر آشنا نيستند

 .برخوردار نباشد... حساب و 

 IBAN يابي دستور پرداخت از هر سيستم تسويه در بردارنده کليه اطالعات مورد نياز براي ريشه

هم  3بنديو يا شناسه اولويت 2که البته شناسه تسويه)مرکزي  باشد و شامل شناسنامه بانکملي مي

 .باشدمي BBAN(4(و شماره حساب پايه ( شودناميده مي

 (BBAN)پايهبانکي شماره حساب 

اي است که توسط موسسات مالي در هر کشوري به عنوان قسمتي از طرح مشخصه 

د، حساب يک مشتري را در يک موسسه رود و بطور منحصر بفربکار مي 5گذاري حسابهاي مليشماره

 .کندمالي مشخص مي

 IBAN  شکل توسعه يافته شماره حساب بانکي پايه(BBAN)  المللي است براي در سط  بي

 .آنکه حساب يک مشتري در يک موسسه مالي از ديگر حسابها تميز داده شود

 :IBANشکل 

 :شود که به شرح زير استاستفاده مي IBANحرف و عدد براي  34کالً تا : شکل الکترونيکي -(الف

مشخص شده است و منظور  ISO 3166شناسه کشوري شامل دو حرف است که در : شناسه کشوري

 6.وجود دارد IBANدهنده شعبه خدمت /کشوري است که در آن بانک

 .شودميدو رقمي است که به روشي که بعداً توضي  خواهيم داد محاسبه : 7(ارقام کنترلي)شناسه کنترلي 

                                                                 

 

1-Small & Medium Entities  

2-Clearing 

3-Sorting 

4BBAN: Basic Bank Account Number 

5- National Account Numbering Scheme(s) 

6- The Bank Servicing the Iban Resides. 

7- Check digits 
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BBANمشخصه عددي و حرفي  30، داراي حداکثر( و  0-9ازA-Z )مت است که بدون هيچ عال

 .شوداي درج ميجداکننده

BBAN 1.براي هر کشور بايد از نظر تعداد کل حروف و اعداد ثابت باشد 

BBAN  خود شامل شناسه مشخص و معلومي است که بانک نگهدارنده حساب و شعبه آن را در محل

ها توسط هر کشوري تعيي  اي  شناسه. کندو ثابتي در هر شماره حساب بانکي پايه تعيي  مي خاص

 2.گرددمي

را ميتوان  به  IBANمشابه شکل الکترونيک است با اي  تفاوت که در اي  حالت : شکل کاغذي (ب

 .متغير باشد 4واند تا تتايي مي 4تعداد آخري  گروه . بي  آنها تقسيم نمود 3رقمي با يک فاصله 4گروههاي 

 :به عنوان مثال

 BE62 5100 0754 7061                 IBANشکل الکترونيکي 

 BE62 5100 0754 7061                 : IBANشکل کاغذي 

 BE:                                                      شناسه کشور              

 61-0075470-510                         :     شماره حساب            

 

 ارقام کنترلي( شناسه)محاسبه و اعتبار 

 :شيوه محاسبه شناسه کنترلي

 :فرض کنيد شماره حساب مشخصي در بلژيک به قرار زير است 

     61-0075470-510 

                                                                 

 

1- The BBAN has a Fixed Lenght Per Country. 

2- The BBAN includes an explicit identification code of the bank/branch servicing the 

account at fixed positions within the BBAN, Specified Per Country. 

3- Space 
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اي  شماره  IBANدر نتيجه . نمائيمرا جايگزي  آن مي "00"تا قبل از محاسبه شناسه کنترلي، ارقام 

 :حساب به قرار زير است

BE00 510007547061 

 .کنيمرا به سمت راست منتقل مي IBANمشخصه اول  4ابتدا 

510007547061BE00 

 :کنيم، حروف را به اعداد تبديل مي(الف)براساس جدول تبديل 

B=11 

  510007547061111400   

E=14 

 

 :کسر نمائيد 98ز را محاسبه و نتيجه را ا Mudulo 97آمده است،  ISO 7064که در  MOD 97-10از 

BE62510007547061 

 

 :کنترلي شناسهشيوة چک کردن صحت 

 :کنيمها را حذف مينوشته شده است تمامي فاصله( تايي 4بصورت گروههاي )اگر در فرمت کاغذي 

BE62 5100 0754 7061   BE62510007547061 

 :کنيمرا به راست منتقل مي مشخصه اول 4سپس 

510007547061 BE 62 

 «جدول الف»

A=10 G=16 M=22 S=28 Y=34 

B=11 H=17 N=23 T=29 Z=35 

C=12 I=18 O=24 U=30  

D=13 J=19 P=25 V=31  

E=14 K=20 Q=26 W=32  

F=15 L=21 R=27 X=33  
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 :کنيمحروف را براساس جدول الف به عدد تبديل مي

510007547061111462 

 

دهنده باشد نشان 197Modulus  ،1، چنانچه باقيمانده(704ISOبراساس )  97MOD-10با استفاده 

 .درستي شناسه کنترلي است

                                                                 

 

1- Remainder 
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ز “كد ملي”اضافه كردن شاخص  520 /مب: شماره رد و منحصر به فرد براي احرا اندا به عنوان يك شاخص است

انكي ان نظام ب  هويت مشتري

 17/3/1384: تاريخ 

 »مه تعاليبس«

 

 و موسسات اعتباري غيربانکي ارسال( شامل پست بانک)جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي خصوصي و دولتي 

 گرديد

 

 احتراماً؛

 /موضوع بخشنامه شماره نت عنايت به اهميت رعايت دقيق مقررات پيشگيري از پولشويي ن با 

کزي اضيان استفاده از خدمات بانکي، بانک مرن و لزوم احراز هويت کامل متق 22/8/1381مورخ  3513

ه را به عنوان يک شاخص استاندارد و منحصر ب “کد ملي”جمهوري اسالمي ايران در نظر دارد شاخص 

 .هاي الزم براي احراز هويت مشتريان نظام بانکي اضافه نمايدفرد به مجموع شناسه

انک درخصوص قابليت اجرايي طرح و از اينرو خواهشمند است دستور فرماييد نقطه نظرات آن ب 

 ص./مايندبه اي  اداره ارسال ن 20/4/1384زمان الزم براي اجراي کامل آن را در تمام موارد تا تاريخ 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                

 آزاداميرحسين امين               حميد تهرانفر    

        3816          5-3831 
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نگرديآئين 12اصالح ماده  616 /مب: شماره يرانگردي و جها ا نون توسعه صنعت  يي قا امه اجرا  ن

 31/3/1384: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي و شرکت دولتي پست بانک ارسال گرديد

 1384/3/8مورخ  472 /مب و 1384/3/3مورخ  433 /مب هاي شمارهپيرو بخشنامه 

 12درخصوص اصالح ماده  24/1/1384ك مورخ 32044ت/3017نامه شماره بدينوسيله تصويب

نامه شماره نامه اجرايي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي موضوع تصويبآئي 

 :رساندرا به شرح ذيل به استحضار مي 21/4/1373هن مورخ 145ت/4221

( 1)اده منگردي، تاسيسات گردشگري موضوع قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جها( 8)و ( 5)به استناد مواد : 12ماده ”

گذاري تاسيسات گردشگري و نظارت بر فعاليت آنها و اصالحات بعدي بندي و نرخنامه ايجاد، اصالح، تکميل، درجهآئين

هاي آموزشي، آن، دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي و تورگرداني و موسسات آموزش خدمات گردشگري، هتل

ز از ره جا، توليد و عرضه اطالعات گردشگري و موسسات حمل و نقل گردشگري ترجيحًا داراي مجوراهنمايان تور، ذخي

سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري متعلق به بخشهاي خصوصي، دولتي، عمومي و تعاوني از نظر پرداخت عوارض 

ض مقرر را فارغ از نوع رها موظفند عواو شهرداري باشندصدور پروانه ساختماني مشمول تعرفه بخش صنايع مي

ازي پروانه و کاربري زمي  براساس تعرفه بخ  صنايع و با معافيت از عوارض عرصه غير از عوارض نوس

ت ها موظفند براي افزاي  زيربناي کليه تاسيساشهرداري. فقط در مورد ساختمان محاسبه و دريافت نمايند

. عت و با حداکثر تخفيف محاسبه و دريافت کنندنصالذکر عوارض مقرر را براساس تعرفه بخ  موضوع فوق

 هاي سوخت، برق، آب، تلفن و فاضالب اعم از انشعابکليه تاسيسات و موسسات گردشگري موضوع اين ماده از نظر هزينه

التحرير، پذيره، ساير عوارض، تقسيط حق اشتراك و هر الثبت، حقاي، تسهيالت بانکي، حقو مصرف، انواع خدمات بيمه

شود با تشخيص و تاييد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مشمول ع تسهيالت ديگر که بخش صنايع از آن منتفع مينو

هاي مربوط را فارغ از ميزان هاي ذيربط موظفند هزينهدستگاه .باشندهاي بخش صنايع ميها و دستورالعملتعرفه

 “.يافت نمايندي بخ  صنعت محاسبه و درمصرف و نوع کاربري براساس تعرفه

 ص./خواهشمند است دستور فرمايند مراتب فوق جهت اجرا به کليه واحدهاي ذيربط ابالغ گردد 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي     

 کارشمسرهبر صديقه  حميد تهرانفر          

              3816            3-3831 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/M.fathi/Application%20Data/Microsoft/Word/2-433.doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/M.fathi/Application%20Data/Microsoft/Word/2-472.doc
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اله  669 /مب: شماره عتبارياصول مدي"ابالغ ترجمه مق ا انكداري  "ريت ريسك  ب بر  ز مجموعه كميته نظارت  ا

بين انك تسويه  ليب لمل  ا

 7/4/1384 :تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي و غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و موسسه اعتباري 

 توسعه، ارسال گرديد

رات و يکي از چالشهاي فراروي موسسات مالي، شناسايي انواع مخاطهمان گونه که استحضار دارند  احتراماً؛

دش کنترل بهينه آنهاست به نحويکه اطمينان حاصل شود موسسات مالي با کارآمدي هرچه بيشتر به جريان سيال گر

 .نمايندجايگاه خود در اقتصاد ايفا ميوجوه در بخشهاي مختلف اقتصادي کمک نموده، و نقشي متناسب با

ا طيف بمالي و اعتباري مشابه به عنوان شريانهاي حياتي اقتصاد هرکشور،  موسساتجود اينکه بانکها و با و

کارشناسان امور بانکداري هنوز بر اين باورند که ريسک  باشند، وليوسيعي از انواع ريسک و مخاطره مواجه مي

ترين ريسک ام تعهداتش،همچنان به عنوان مهمنسبت به انج( يا طرف مقابل )گيرنده اعتباري، يا احتمال نکول وام

توجهي و عدم کنترل اي  خطر، به عنوان تهديدي جدي براي سالمت بانکها از اي  رو بي است،فعاليت بانک مطرح

 .شودمحسوب مي

 گزارشهاي منتشره از سوي کميته بال مويد آن است که علت اصلي بروز مشکالت بانکها از عواملي نظير

عتباري نشات و مديريت ضعيف ريسک ا(  هاي مقابليا طرف)اي ضعيف اعطاي اعتبار به وام گيرندگان استاندارده

راي کنترل باي  موضوع ضرورت شناخت بيشترمفاهيم مطرح در مقوله ريسک اعتباري و نيز روشهاي پيشنهادي . گيردمي

 .نمايدآن را اجتناب ناپذير مي

 المللي در سپتامبره توسط کميته نظارت بر بانکداري بانک تسويه بي ک "اصول مديريت ريسک اعتباري" مقاله

 منتشر گرديده با هدف ارتقاي دان  بانکداري سيستم بانکي توسط همکاران اي  اداره ترجمه شده است و 2000

 .گرددتر ريسک اعتباري در آن بانک و موسسه اعتباري توصيه مياستفاده از آن به منظور کنترل هرچه دقيق

قرار  ي ذيربطدر اختيار کليه واحدها برداريخواهشمند است دستور فرمايند اي  نوشتار جهت مطالعه و بهره

 ص./گيرد

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                       

 صديقه رهبر شمس کار                          حميد تهرانفر     

         3816       3-3831  



 

459 

 

 مديريت ريسک اعتباري اصول

 مطالبفهرست 

 

 شماره صفحه        

 

        مقدمه

   هابانکاصولي براي ارزيابي مديريت ريسک اعتباري 

    ريسک اعتباري کنترل مناسب براي يايجاد محيط

    اعتباردهيتحت يک فرآيند مناسب  اقدام

  اعتبارات از وش مناسب مديريت، ارزيابي و مراقبتحفظ يک ر

   کافي بر ريسک اعتباري هايکنترلصول اطمينان از وجود ح

        بازرساننقش 

      علل رايج مشکالت عمده اعتباري: ضميمه
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 »بسمه تعالي«

 

 

 مديريت ريسک اعتبارياصول 

 

I- مقدمه 

 تاند، اما علت اصلي مشکالهرچند موسسات مالي به داليل متعددي در طول سالها با مشکالت مواجه شده

 جدي و مهم بانکي کماکان به طور مستقيم به عواملي نظير استانداردهاي ضعيف اعطاي اعتبار به

هاي مقابل، مديريت ضعيف ريسک پرتفوي، يا کم توجهي به تغييرات اقتصادي يا ساير گيرندگان و طرفوام

اين . يابدارتباط ميجر گردد، هاي مقابل بانک منمت موقعيت اعتباري طرفتواند به وخاشرايطي که مي

 .باشديکسان مي 10تجربه در هر دو گروه کشورهاي عضو و غير عضو گروه 

شرايط  طبقگيرنده يا طرف مقابل بانک نسبت به انجام تعهداتش، احتمال قصور وام ،به زبان ساده، ريسک اعتباري

ظ اکسپوژرهاي ريسک که با حف هدف از مديريت ريسک اعتباري آن است. قابل تعريف استتوافق شده، 

. هاي قابل قبول، نسبت بازگشت اعتبارات بانکي موزون شده به ريسک حداکثر شوداعتباري در محدوده

يت همانند ريسک اعتباري فردي يا ريسک معامالت، ريسک اعتباري کل پرتفوي خود را مدير هابانکضروري است 

 کارآيمديريت . را نيز در نظر بگيرند هاسکريي با ساير چنين بايد رابطه ميان ريسک اعتبارهم هابانک. نمايند

بلندمدت هر بانک محسوب  مهم از يک روش جامع مديريت ريسک و شرط اساسي موفقيت ئيريسک اعتباري جز

 .گرددمي

يک بانک وجود دارد که در دفتر بانک و دفتر تجاري و  هايهاي ديگرريسک اعتباري در سراسرفعاليتمنشاء اگرچه

ترين منشاء ايجاد بزرگترين و بديهي هاهاوامبانکگردد، ولي براي اکثر اقالم باال و پايين خط ترازنامه منظور مي در

: اي در زمينه ابزارهاي مختلف مالي مانندها به طور فزايندهها، بانکعالوه بر وام. باشندميريسک اعتباري 

ي آتي، سوآپ، اوراق ري، معامالت ارز، قراردادهاي مالتامين مالي تجا معامالت بين بانکي، ها،قبولي

نامه و تسويه معامالت، با ريسک قرضه، سهام عادي، معامالت اختيار، قبول تعهدات و صدور ضمانت

 .مواجه هستند( يا ريسک طرف مقابل)اعتباري 

هاي معتبر کچنان به عنوان منشاء اصلي مشکالت باننظر به اين که اکسپوژرهاي ريسک اعتباري، هم

. ها بايد بتوانند درسهاي مفيدي از تجارت گذشته فراگيرندها و بازرسان آنجهان باقي مانده است، لذا بانک

گردند، در نظر بگيرند ي که با آن مواجه ميهايريسکسرمايه کافي را براي جبران  هابانککه الزم است  گونههمان

کميته  .گيري، مراقبت و کنترل ريسک اعتباري داشته باشندص، اندازههايالزم را در مورد ضرورتتشخيبايد آگاهي

بال به منظور تشويق بازرسان سراسر جهان به ارتقاي سطح مديريت ريسک اعتباري اين مقاله را منتشر 

دهي از قابليت کاربردي برخوردار است، اگرچه اصول ارائه شده در اين گزارش براي فعاليت وام. کندمي
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گردند، مورد استفاده قرار هايي که با ريسک اعتباري مواجه مياصول بايد در مورد تمام فعاليتاما اين 

 .گيرند

 

 :هاي ذيل اشاره داردگردد، به ويژه، به حوزههاي مناسبي که در اين گزارش ارائه ميرويه

 .ايجاد محيطي مناسب براي کنترل ريسک اعتباري

 .هياقدام تحت يک فرآيند مناسب اعتبارد

 .حفظ يک روش مناسب مديريت، ارزيابي و مراقبت از اعتبارات

 .هاي کافي بر ريسک اعتباريحصول اطمينان از وجود کنترل

هاي اعتباري، ممکن است هاي ويژه مديريت ريسک اعتباري با توجه به نوع و پيچيدگي فعاليتاگرچه رويه

ديريت ريسک اعتباري هرچهار حوزه فوق را در بر ها متفاوت باشند، ولي يک برنامه جامع مدر ميان بانک

ها و ذخاير و ها، کفايت اندوختهچنين بايستي در رابطه با ارزيابي کيفيت داراييها هماين رويه. گيردمي

سازي ريسک اعتباري نيز اعمال شود، که تمامي اين موارد در گزارشهاي اخير منتشره توسط کميته شفاف

 .1اندرفتهبال مورد توجه قرار گ

 

و  هاي نظارت حضوريدر حالي که رويکرد انتخابي توسط هر بازرس به عوامل متعددي از جمله روش

بانک  ها در انجام وظايف نظارتي توسط حسابرسان مستقلو درجه به کارگيري آن غيرحضوري

ش بايستي براي ارزيابي بستگي دارد، تمامي اعضاي کميته بال توافق دارند که اصول مطروحه در اين گزار

انتظارات نظارتي از رويکرد مديريت ريسک . مديريت ريسک اعتباري يک بانک مورد استفاده قرار گيرد

براي . هاي فعاليت بانک متناسب باشدگيرد بايد با حوزه و پيچيدگياعتباري که توسط هر بانک مورد استفاده قرار مي

مشخص نمايند که روش اعمال شده براي مديريت ريسک  است بازرسان الزمکوچکتر يا کمتر پيشرفته،  هايبانک

، نظم کافي براي هاآنکند و در فرآيندهاي مديريت ريسک اعتباري ، براي فعاليهايشان کفايت ميهابانکاعتباري 

که  اين گزارش، کميته اصولي را مقرر نموده VIتا IIهاي در بخش.نشان دادن ريسک نسبت به بازده وجود دارد

مديريت ريسک اعتباري يک بانک را مورد ارزيابي  توانند نظامها ميها مسئولين بازرسيبانکبه کمک آن

به عالوه ضميمه اين گزارش شامل توضيحات مختصري در مورد برخي مشکالت اعتباري . قرار دهند

 .باشد که عموماً توسط بازرسان مشاهده شده استمي

                                                                 

 

 :هاي زير رجوع شودمقاله به به ويژه -1

 Sound Practices for Loan Accounting and Disclosure (July 1999) 

Best Practices for Credit Risk Disclosure (September2000) 

- On-Site Supervision. 

- Off-Site Supervision 

- External Auditor. 
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اگر يک طرف يک . باشدتباري، مربوط به فرآيند تسويه معامالت مالي ميتر از ريسک اعيک نمونه خاص

. ودارد شمعامله تسويه شود، اما طرف ديگر تسويه نشود، ممکن است به اندازه اصل مبلغ معامله خسارت و

هاي از دست اگر حتي يک طرف فقط در تسويه تاخير نموده باشد، طرف ديگر ممکن است به دليل فرصت

ل به معني ريسکي است که به دليل تکمي) هريسک تسوي ،ترتيببدين. گذاري با زيان مواجه گردديهرفته سرما

ي از شامل اجزاي( شودرفت، ايجاد مينشدن يا عدم تسويه يک معامله مالي به ترتيبي که انتظار آن مي

ويه توجه به ترتيبات تسسطح ريسک با . شهرت و نيز ريسک اعتباري است ،نقدينگي، بازار، عملياتي هايريسک

 :عناصر چنين ترتيباتي که در ايجاد ريسک اعتباري اثرگذارند عبارتند از. شودمشخص مي

 .1هاي پاياپايها و اتاقتسويه و نقش واسطه /زمان تسعير ارزي، خاتمه پرداخت 

 کميته از. براي ارائه نظرات مشورتي منتشر گرديد 1999براي اولين بار اين گزارش در ژوئيه سال 

با . نمايدهاي مرکزي، مسئولين بازرسي، مجمع بانکي و ساير موسسات سپاسگزاري مينظرات ارسالي بانکنقطه

 .تقادات، امکان انتشار ويرايش نهايي از گزارش فراهم گرديدگيري از اين انبهره

 

 هابانک ريسک اعتباري ارزيابي مديريتاصولي براي 

 ريسک اعتباري کنترل ايمناسب بر يايجاد محيط -الف 

هاي مهم ريسک راهکارها و خط مشي( حداقل ساالنه)اي هيات مديره مسئول تصويب و بازنگري دوره-1اصل 

و سطح ها را تحملکند ريسکتواند اين راهکارها بايد اين مساله را که بانک تا چه حد مي. باشداعتباري بانک مي

 .باشد، نشان دهدمختلف اعتباري چه اندازه مي هايريسکيي با سودآوري مورد انتظار آن در زمان رويارو

مديريت ارشد بانک مسئوليت اجراي راهکارهاي ريسک اعتباري را که توسط هيات مديره به تصويب -2اصل 

ها براي تعيين، ارزيابي، مراقبت و کنترل ريسک ها و رويهعالوه بر اين، گسترش خط مشي. برعهده دارد رسيده،

هايي بايد ريسک اعتباري بانک را در تمامي ها و رويهچنين خط مشي. باشدري به عهده مديريت ارشد مياعتبا

 .ش، در هر دو سطح اعتبارات فردي و پرتفوي، مشخص کندهايفعاليت

. شان را شناسايي و مديريت نمايندهايفعاليتبايد ريسک اعتباري موجود در تمامي محصوالت و  هابانک-3اصل 

ي هاروشجديد، قبل از ارائه يا تعهد انجام، به کمک  هايفعاليتبايد مطمئن شوند که ريسک محصوالت و  هاکبان

                                                                 

 

 :به ويژه به مقاله زير رجوع شود-1

Supervisory Guidance for Managing Settlement Risk in Exchange Transaction (September 

2000) 

هاي مختلنف تسنويه يسنکز انتشنارات مربنوط بنه رشامل ليسنتي ا( 3ضميمه )نويسي موجود در فهرست کتاب حاشيه

 .باشدمي
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تر توسط هيات مديره يا کميته مناسب کافي تحت بررسي قرار گرفته و پيش هايکنترلمناسب مديريت ريسک و 

 .ديگري به تصويب رسيده است

 

 دهيريک فرآيند مناسب اعتبا اقدام تحت -ب

ايد اطالع باين معيارها . بايستي تحت معيارهاي مناسب و تعريف شده، انجام پذيرد هابانکاعطاي اعتبار -4اصل 

داخت گيرنده يا طرف مقابل، هدف از اعتبار و ساختار آن، و منبع بازپردقيق از بازار هدف بانک، شناخت کامل از وام

 .اعتبار را در برگيرد

ا طرف مقابل مرتبط ر هايگروهو نيز  گيرنده و طرف مقابلود اعتباري کلي براي هر وامبايد حد هابانک-5اصل 

دار مجموع انواع مختلف اکسپوژر هم در دفتر بانک پذير و معنيتعيين نمايند، به نحوي که به کمک يک روش مقايسه

 .شدو هم دفتر تجاري و در کليه اقالم باال و پايين خط ترازنامه، قابل محاسبه با

افي براي ي مشخص و شفهاروشهمانند اصالح، تجديد و تامين مالي مجدد اعتبارات موجود، بايد  هابانک-6اصل 

 .تصويب اعتبارات جديد داشته باشند

به شرکتها و  به ويژه اعتبارات اعطايي. اعطاي کليه اعتبارات بايد به طور يکسان و متعارف انجام شود -7اصل 

سب امات مناه برمبناي استثنائات مورد تصويب قرار گرفته، بايد با دقت خاصي مراقبت شده و اقدکافراد مرتبط، چنان

 .تخاذ گردنداهاي غيرمتعارف دهيديگر براي کاهش ريسک وام

 

 ارزيابي و مراقبت از اعتبارات مديريت، حفظ يک روش مناسب -ج

 ست،امختلف اعتباري  هايريسکه در معرض بايد سيستمي براي کنترل مستمر پرتفوي خود ک هابانک-8اصل 

 .ايجاد کنند

ن بتوانند آبايد براي مراقبت از وضعيت اعتبارات فردي سيستمي ايجاد کنند، به نحوي که به کمک  هابانک-9اصل 

 .ها را نيز تعيين نمايندکفايت ذخاير و اندوخته

بندي داخلي ريسک را گسترش و ک سيستم رتبهشوند که يتشويق مي هابانکدر مديريت ريسک اعتباري، -10اصل 

 .باشد بانک متناسب هاي فعاليتبندي بايد با نوع، اندازه و پيچيدگياين سيستم رتبه. مورد استفاده قرار دهند

باشند به نحوي که مديريت به  يي براي تجزيه و تحليل داشتههاروشهاي اطالعات و بايد سيستم هابانک-11اصل 

 سيستم. گيري نمايدباال و پايين خط ترازنامه را اندازه هايفعاليتتواند ريسک اعتباري موجود در کليه ب هاآنکمک 

را  اطالعات مديريت بايد اطالعات کافي را در مورد ترکيب پرتفوي اعتباري ارائه نموده و هرگونه ريسک تمرکز

 .شناسايي نمايد
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 .نندترکيب کلي و کيفيت پرتفوي اعتباري خود ايجاد ک بايد سيستمي را براي مراقبت از هابانک-12اصل 

ا ايط اقتصادي ربايد احتمال تغيير در شر هابانکدر زمان ارزيابي اعتبارات فردي و کل پرتفوي اعتباري، -13اصل 

 .نيز مدنظر قرار داده و اکسپوژرهاي ريسک اعتباري خود را در شرايط بحراني ارزيابي نمايند

 

 کافي بر ريسک اعتباري هايکنترلاز وجود حصول اطمينان  -د

شته باشند، سيستم مستقل و مستمري براي ارزيابي فرآيند مديريت ريسک اعتباري دا هابانکالزم است  -14اصل 

 .ات مديره و مديران ارشد گزارش گرددها مستقيماً به هيبه نحوي که نتايج اين بازنگري

عتبارات اند که اعطاي اعتبار به درستي مديريت شده و اکسپوژرهاي بايستي اطمينان حاصل کن هابانک-15اصل 

 هايکنترلبايد سيستم  هابانک. خواني دارددر سطحي است که با استانداردهاي احتياطي و حدود مجاز داخلي هم

 ،و حدود هاروشها، ريزي و تقويت نمايند به نحوي که مطمئن شوند هرگونه استثناء نسبت به خط مشيداخلي را پايه

 .شودبه موقع به رده مناسب مديريتي جهت اقدام گزارش مي

در حال  هاآنبايد سيستمي براي انجام اقدامات اصالحي به موقع در مورد اعتباراتي که وضعيت  هابانک-16اصل 

 .بحراني مشابه داشته باشند هايموقعيتدار و ساير بدتر شدن است، مديريت اعتبارات مساله

 

 نقش بازرسان -هـ 

ک، نظام را ملزم کنند که به عنوان بخشي از رويکرد کلي به سوي مديريت ريس هابانکبازرسان بايد -17اصل 

ز ابازرسان بايد ارزيابي مستقلي . ي براي تشخيص، ارزيابي، مراقبت و کنترل ريسک اعتباري ايجاد کنندکارآي

بر اين به منظور عالوه. تباط با فرآيند اعطاي اعتبار داشته باشندر اردها و عملکرد بانک ها، رويهراهکارها، خط مشي

ي مقابل مرتبط، بايد تعيين حدود احتياطي هاطرفگيرندگان فردي يا گروهي از محدود نمودن اکسپوژر بانک به وام

 .را مد نظر قرار دهند

 

II- مناسب براي ريسک اعتباري يايجاد محيط 

ک هاي مهم ريسراهکارها و خط مشي (حداقل ساالنه) ايو بازنگري دوره مسئول تصويب ههيات مدير-1اصل 

و سطح  ها را تحمل کندريسکتواند تا چه حد مي بانککه  اين مساله را کارها بايداين راه. باشداعتباري بانک مي

 .نشان دهدشد، بامختلف اعتباري چه اندازه مي هايريسکدر زمان مواجه شدن با آن سودآوري مورد انتظار 
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نقش به سزايي در زمينه نظارت بر اعطاي اعتبارات و  1هاي فعاليت بانک، هيات مديرههمانند ساير حوزه

هر بانک بايد راهکاري براي ريسک اعتباري تدوين . کارکردهاي مديريت ريسک اعتباري به عهده دارد

ها باشد، تحقق بخشيده و خط مشيبانک ميهاي اعتباري کند به نحوي که بتواند اهدافي را که هدايتگر فعاليت

راهکار هاي مهم ريسک اعتباري، همانند خط مشي. ها اتخاذ نمايدهايي براي انجام اين گونه فعاليتو رويه

مورد بازنگري قرار ( حداقل ساالنه)اي ريسک اعتباري بايستي توسط هيات مديره تصويب گرديده و به صورت دوره

هاي بانک را که در ها، اکثر فعاليتمديره مشخص نمايد که اين راهکار و خط مشيالزم است هيات  .گيرد

 .دهدها اکسپوژر اعتباري، در برگيرنده ريسک حائز اهميتي است، پوشش ميآن

 مثالً تجاري،)اين خط مشي بايد شامل شرح کاملي از مواضع بانک در خصوص چگونگي اعطاي اعتبار براساس نوع 

اين خط  .بخش اقتصادي، منطقه جغرافيايي، نوع پول، سررسيد و سود مورد انتظار باشد ،(مصرفي، مستغالت

خواهد در پرتفوي هاي کلي باشد که بانک ميتواند شامل بازارهاي هدف و آن ويژگيچنين ميها هممشي

 (.شامل سطوح تنوع، درجه خطاي قابل اغماض نسبت به تمرکز)اعتباري خود بدان نائل گردد 

 شد آناهکار ريسک اعتباري بايد براي بانک نسبت به اهداف مربوط به کيفيت اعتبارات، درآمدها و رر

نمايد و در نتيجه بايد اش، در جهت سودآوري فعاليت ميهر بانک صرف نظر از اندازه. شناخت ايجاد کند

يات ه. لي را در نظر بگيردپاداش قابل قبو/هاي خود ريسکگذاريهايش، براي فعاليتدر برابر هزينه سرمايه

ت هيا .و حداکثر نمودن سودآوري تصويب نمايد هاريسکمديره يک بانک بايد خط مشي بانک را در مورد انتخاب 

 مديره بايد به صورت ادواري وضعيت مالي بانک را بازنگري نموده و ضرورت تغيير در راهکار را

ا براي پوشش مخاطراتي که رطح سرمايه بانک چنين بايد ميزان کفايت سهيات مديره هم. مشخص کند

 .شود، مشخص نمايدمتحمل مي

هاي ادواري بنابراين در اين راهکار ضروري است که جنبه. راهکار ريسک اعتباري هر بانک بايد تدوام داشته باشد

به  کار بايداگرچه اين راه. اقتصاد و هرگونه تغييرات ناشي از آن در ترکيب و کيفيت کل پرتفوي منظور گردد

هاي مختلف اي مورد ارزيابي و اصالح قرار گيرد، اما بايد بتواند در بلندمدت و در چرخهصورت دوره

 .اقتصاد پايدار بماند

کليه کارکنان . هاي ريسک اعتباري بايستي به صورت موثري به تمام سازمان بانکي ابالغ گرددراهکار و خط مشي

بت و نس املي از رويکرد بانک در مورد اعطا و مديريت اعتبار داشتهمربوطه بايد به طور شفاف شناخت ک

 .هاي تدوين شده، پاسخگو باشندها و روشبه چگونگي رعايت خط مشي

د که مديريت ارشد توانايي کامل اداره فعاليت اعتباري بانک را داشته و اين حاصل کنهيات مديره بايستي اطمينان 

ها و درجه خطاي قابل اغماض ريسکي قرار دارند، که توسط هيات ار، خط مشيدر چارچوب راهک هافعاليتگونه 

                                                                 

 

هـاي كميته آگـاه اسـت كـه از نظـر چارچوب. اين مقاله اشاره به يك ساختار مديريتي دارد كه از هيات مديره و مديريت ارشد تشكيل شده است -1
در برخي كشورها، هيات مـديره . مختلف دنيا وجود داردهاي مهمي در وظايف هيات مديره و مديريت ارشد بين كشورهاي قانوني و مقرراتي، تفاوت

شـان را بـه هـا وظيفهرا به عهده دارد تا مطمئن گردد آن( مديريت ارشد، مديريت عامل)نظارت بر بدنه اجرايي ( اگرچه غير انحصاري)وظيفه عمده 
بدين مفهوم كه هيـات مـديره . شودن هيات نظارتي شناخته ميبه همين دليل، در بعضي موارد، هيات مديره به عنوا. رسانندنحو احسن به انجام مي

در مقايسه، در بعضي كشورها، هيات مديره وظايف بيشتري را به عهده داشته به نحوي كه تنظيم چـارچوب . هيچگونه وظيفه اجرايي به عهده ندارد
و مديريت ارشد فرضي كه در اين مقاله مورد استفاده قـرار گرفتـه،  ها، هيات مديرهبا اذعان به اين تفاوت. گرددكلي مديريت بانك را نيز متقبل مي

 .نمايد و هيچگونه ارتباطي با ساختار قانوني آن نداردبندي ميگيري در داخل بانك را طبقهصرفاً دو نوع وظيفه تصميم
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يا در چارچوب ( مثالً حداقل ساالنه)چنين هيات مديره بايد به طور منظم هم .مديره به تصويب رسيده است

هاي اعتباري، معيارهاي کلي اعطاي مشيراهکار ريسک اعتباري و يا در محدوده مصوبات مربوط به خط

به عالوه هيات مديره بايد روشي را تصويب نمايد که . را تصويب کند( شامل مدت زمان و شرايط)تبار اع

شامل بررسي مستقل نسبت به کارکرد اعطا و )بانک به کمک آن بتواند وظايف مربوط به اعطاي اعتبار 

 .را سازماندهي نمايد( مديريت اعتبار و کل پرتفوي

هاي جديد در توانند نقش مهمي در ايجاد فعاليتيژه مديران خارجي، ميهرچند اعضاي هيات مديره، به و

فرآيندهاي موجود بايد تعيين بانک داشته باشند، اما زماني که ظرفيتي براي اعطاي اعتبار وجود داشته باشد 

م است که مه، به منظور اجتناب از برخورد منافع .شود اعطانمايند که چه مقدار اعتبار و با چه شرايطي بايد 

 .هيات مديره در فرآيند اعطاي اعتبار و نظارت بر آن مالحظاتي خارج از رويه نداشته باشند

 هاي جبراني بانک در تضاد با راهکار ريسک اعتباريهيات مديره بايد اطمينان حاصل کند که خطي مشي

ر دسب سود در کوتاه مدت هاي جبراني، که نتيجه يک رفتار غيرقابل قبول است، مانند کخط مشي. باشدنمي

سازد، هاي اعتباري يا تجاوز از حدود مقرر شده را فراهم ميشرايطي که موجبات انحراف از خط مشي

 .گرددنهايتاً موجب تضعيف فرآيندهاي اعتباري بانک مي

 

مديريت ارشد بانک مسئوليت اجراي راهکارهاي ريسک اعتباري را که توسط هيات مديره به تصويب -2اصل 

ها براي تعيين، ارزيابي، مراقبت و کنترل ريسک ها ورويهعالوه بر اين، گسترش خط مشي. برعهده دارد رسيده،

هايي بايد ريسک اعتباري بانک را در تمامي ها و رويهچنين خط مشي. باشداعتباري به عهده مديريت ارشد مي

 .ندش، در هر دو سطح اعتبارات فردي و پرتفوي، مشخص کهايفعاليت

 

. مديريت ارشد يک بانک مسئول اجراي راهکار ريسک اعتباري است که توسط هيات مديره به تصويب رسيده است

اعتباردهي بانک با راهکار تعيين شده، اطمينان از گسترش و اجراي  هايفعاليتچنين اطمينان از انطباق هم

ام و بازنگري مسئوليتها به عهده مديريت ارشد ي مکتوب و اطمينان از شفاف و مناسب بودن مراحل تصويب وهاروش

مديريت ارشد، عالوه بر اين بايد مطمئن گردد که ارزيابي داخلي مستقلي از عملکرد اعتباردهي و  .باشدمي

 .1پذيرداي انجام ميمديريت بانک به صورت دوره

در رابطه با  هاي مکتوبها و روشرکن اصلي بانکداري با کارکرد صحيح، طرح و اجراي خط مشي

هاي اعتباري چارچوبي را براي خط مشي. شناسايي، ارزيابي، مراقبت و کنترل ريسک اعتباري است

هاي اعتباري بايستي موضوعاتي خط مشي. نمايدهاي اعتباردهي بانک را هدايت ميدهي تعيين و فعاليتوام

گذاري، ساختار حدود، مقام مسئول گذاري و عدم قيمتهمچون بازارهاي هدف، ترکيب پرتفوي، شرايط قيمت

بايستي  هافعاليتاين گونه . را در برگيرد... فرآيند مربوط به موارد استثناء و  /دهي کننده وام، نحوه گزارشتصويب

                                                                 

 

- Conflict of interests. 

هاي کافي بنراي ارتقناي چند الزم است کنترلهر. هاي خيلي کوچک مشکل باشداي  موضوع ممک  است براي بانک -1

 .هاي اعتباري به عمل آيدگيريتصميم
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هاي فعاليت بانک متناسب هاي احتياطي بانکي بوده و با اندازه و پيچيدگيبه روشني تعريف شده، همسو با رويه

هاي ها بايد با توجه به عوامل داخلي و خارجي مانند موقعيت بازار بانک، منطقه تجاري، تواناييمشياين خط . باشد

 .ريزي و اجرا گرددآوري طرحکارکنان و فن

 :سازند تاهايي که به طور مناسب گسترش داده شده و اجرا گردند بانک را قادر ميها و رويهسياست

 .مايدمعيارهاي صحيح اعتباردهي را حفظ ن

 .ريسک اعتباري را مراقبت و کنترل کند

 .هاي جديد کاري را به درستي ارزيابي نمايدفرصت

 .دار را شناسايي و اداره نمايداعتبارات مساله

 

هاي خود را توسعه دهند ها بايد سياستها و رويهآيد، بانکذيل مي 43تا  37و  30گونه که در بندهاي همان

ر کلي ها با توجه به بازارهاي هدف و راهکاا مطمئن شوند که پرتفوي اعتباري آنهارا اجرا نمايند تو آن

 .اعتباري از تنوع کافي برخوردار است

 رف مقابل ياسياستها به ويژه بايد اهداف بانک را در زمينه ترکيب پرتفوي، حدود اکسپوژر نسبت به هر ط گونهاين

يين اقتصادي خاص، مناطق جغرافيايي و محصوالت ويژه، تع هايبخشي مقابل مرتبط، صنايع يا هاطرفگروهي از 

هاي ديتدر تطابق با هرگونه حدود يا محدو هاآنبايد مطمئن شوند که حدود اکسپوژرهاي داخلي  هابانک. کنند

 .احتياطي است که توسط بازرسان بانکي تعيين شده است

هاي هاي سازمان ابالغ گرديده، به کمک روشبخشبه منظور کارآمد بودن، سياستهاي اعتباري بايد به کليه 

اي مورد هرگونه تغيير در وضعيت داخلي و خارجي بانک به صورت دورهجهت منظور نمودن مناسب اجرا شده و 

ابسته هرجا که مناسب باشد اين سياست بايد بر مبناي تلفيقي و در سطح هر شرکت و. مراقبت و بازنگري قرار گيرد

نوع تز وجود اعالوه، اين سياستها بايستي دو وظيفه مهم بازنگري اعتبارات فردي و اطمينان به  .اعمال گردد

 .مناسب در سطح پرتفوي اعتباري را به صورت يکسان مورد توجه قرار دهد

ک المللي اعطاي اعتبار نمايند، عالوه بر ريسک استاندارد اعتباري بايد ريسبخواهند در سطح بين هابانکزماني که 

مل ريسک کشوري يا حاکميتي شا. گيرندرا نيز به عهده  گيرنده يا طرف مقابل خارجيربوط به شرايط کشور وامم

و  باشدي است که ناشي از وضعيت اقتصادي، سياسي و اجتماعي کشور خارجي ميهايريسکطيف وسيعي از 

ريسک انتقال . اشدآن کشور داشته ب گذاري شده خارجيانهاي بر بدهي و سهام سرمايقوهتواند پيامدهاي بالمي

مرزي خواهد براي پرداخت بدهي يا ساير الزامات قرار داد بروناي است که ميگيرندهباالخص متوجه وام

ها به جهاني بودن بازارهاي المللي ضروري است که بانکدر تمامي معامالت بين. خود، ارز تهيه نمايد

 گير شدن اثرات در کل يک منطقه توجهر به کشور ديگر يا همهمالي، امکان سرريز تاثيرات از يک کشو

 .داشته باشند

دهي و هاي وامالمللي اعطاي اعتبار نمايند، براي فعاليتخواهند در سطح بينهايي که ميبنابراين، بانک

راقبت و ، مهايي کافي براي تشخيص، ارزيابيگذاريها و روشالمللي خود، بايد سياستگذاريهاي بينسرمايه

 واردمبه هنگام نظارت بر عوامل ريسک کشوري، بايد اين . کنترل ريسک کشوري و ريسک انتقال داشته باشند

 :در نظر گرفته شود
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ي مقابل بخش خصوصي خارجي به واسطه مشکالت ايجاد شده در وضعيت هاطرفاحتمال قصور در انجام تعهد 

 .اقتصادي آن کشور

 .ليمبه رسميت شناختن وثايق تحت چارچوب قانوني  امکانبندي و م و زمانقابليت اجرايي قراردادهاي وا

 .اين مسئوليت، اغلب کار يک گروه تخصصي است که با اين موضوعات خاص آشنايي دارد

. يت نمايندشان را شناسايي و مديرهايفعاليتبايد ريسک اعتباري موجود در تمامي محصوالت و  هابانک-3اصل 

ي هاروشمک جديد، قبل از ارائه يا تعهد انجام، به ک هايفعاليتمئن شوند که ريسک محصوالت و بايد مط هابانک

ناسب توسط هيات مديره يا کميته م ترپيشکافي تحت بررسي قرار گرفته و  هايکنترلمناسب مديريت ريسک و 

 .ديگري به تصويب رسيده است

موجود و  هايريسکي، مشخص نمودن و تجزيه و تحليل مديريت ريسک اعتبار کارآييک اصل اساسي در فرآيند 

باشد که يجه، اين موضوع از اهميت برخوردار ميدر نت .اي است که در هر محصول يا فعاليتي نهفته استبالقوه

ورزند، ريسک اعتباري هايي که بدان مبادرت مييا فعاليت ها بتوانند در مورد محصوالت پيشنهاديبانک

هاي توان به کمک يک بازنگري دقيق نسبت به مشخصهچنين شناختي را مي. يي نمايندموجود را شناسا

 .موجود و بالقوه ريسک اعتباري آن محصول يا فعاليت حاصل نمود

به ) اعتباري موجود در فعاليت پيچيده اعتبار دهي خود داشته باشند هايريسکبايد شناخت کاملي از  هابانک

، معامالت ها به اوراق بهادارهاي خاصي از صنعت، تبديل داراييبخش عنوان مثال، اعطاي وام به

اين موضوع به ويژه از آن نظر (. ، ابزارهاي مشتقه، اسناد بدهي مرتبطشده مشترياناختياري ظهرنويسي

ردار اعتباري مربوطه، اگرچه براي بانک جديد نيست اما ممکن است از وضوح کمتري برخو هايريسکمهم است که 

 .باشنداعتباردهي به صورت سنتي نيازمند تجزيه و تحليل بيشتري  هايفعاليتبوده و در مقايسه با ريسک 

هايي متناسب با پيچيدگي ها و کنترلهاي پيچيده اعتباردهي نيز اگرچه الزم است که رويهدرخصوص فعاليت

 .باشدها قابل اجرا ميي در مورد آنها طراحي گردد، اما هنوز هم اصول اساسي مديريت ريسک اعتبارآن

به طور مناسب  هاريسکدد که اين باشند تا بانک مطمئن گردقيق مي ريزي و نظارتجديد مستلزم برنامه هايريسک

هاي ها اطمينان حاصل کنند که ريسک محصوالت و فعاليتضروري است بانک .شوندشناسايي و مديريت مي

هر فعاليت جديد و . شوداسايي ميهاي مناسب شنها و کنترلجام به کمک روشجديد پيش از ارائه يا تعهد ان

 .ردمهم قبل از اجرا، بايد توسط هيات مديره يا کميته مسئول و مناسب ديگري مورد تصويب قرار گي

ب شده گردد، چه جديد باشد و چه از قبل تصويگيرنده يا طرف مقابل ميدر هر فعاليتي که درگير ريسک اعتباري وام

ها بگمارد که ضمن برخورداري از باشد، ساده باشد يا پيچيده، مهم است که هيات مديره افرادي را به اين سمت

                                                                 

 

- Securitization. 

 - Customer written options 

 - Credit - linked notes. 



 

469 

هاي بانک داشته ها و رويهرا با باالترين استاندارد و همسو با خط مشي هافعاليتکفايت الزم، توانايي هدايت اين 

 .باشند

 

III- اردهياقدام تحت يک فرآيند مناسب اعتب 

ايد اطالع باين معيارها . بايستي تحت معيارهاي مناسب و تعريف شده، انجام پذيرد هابانکاعطاي اعتبار -4اصل 

اخت منبع بازپرد گيرنده يا طرف مقابل، هدف از اعتبار و ساختار آن، ودقيق از بازار هدف بانک، شناخت کامل از وام

 .گيرداعتبار را در بر

 

ا بکه به خوبي تعريف شده باشد، يک شرط اساسي براي تصويب اعتبارات  هي مناسبتعيين معيار اعتبارد

 :اين معيار بايستي موارد ذيل را در برگيرد. روشي درست و سالم است

 باشند؟چه کساني واجد شرايط دريافت اعتبار و تا چه مبلغ مي

 چه نوع اعتباراتي موجود است؟

 د؟گرد اعطااعتبارات تحت چه شرايطي بايد 

 

سک ها بايد اطالعات کافي دريافت کنند تا براساس آن بتوانند ارزيابي جامعي از وضعيت واقعي ريبانک

املي پوژر اعتباري و ماهيت رابطه اعتباري، عوبسته به نوع اکس. گيرنده يا طرف مقابل به عمل آورندوام

تند ، عبارها مستندسازي انجام شودکه در زمان تصويب اعتبارات بايستي در نظر گرفته شده و نسبت به آن

 :از

 بازپرداخت؛ و منبعهدف از دريافت اعتبار 

ها در گيرنده يا طرف مقابل و وثايق و حساسيت آنوام( هاشامل ماهيت و ميزان کل ريسک)وضعيت فعلي ريسک 

 برابر تحوالت اقتصادي يا بازار؛

هاي گردش وجوه بينيراساس روند وضعيت مالي و پيشبم، گيرنده و توانايي فعلي او براي بازپرداخت واسابقه وام

 نقد، تحت سناريوهاي مختلف؛

گيرنده، وضعيت بخش اقتصادي و موقعيت او در اين کاري وامدر مورد تخصيص اعتبار به بخش بازرگاني، تخصص

 بخش؛

 گيرنده؛غييرات آتي ريسک واماي جهت محدود نمودن تنامهمدت و شرايط پيشنهادي اعتبار، به انضمام تنظيم موافقت

 ها، براساس سناريوهاي مختلف؛نامهاجرايي وثايق و ضمانت در صورت امکان، بررسي کفايت و ضمانت

کاري و شهرت هاي مقابل براي اولين بار، درستگيرندگان يا طرفبه عالوه در زمان موافقت با وام

 .ها، بايد در نظر گرفته شودها براي تعهد بدهيآنچنين صالحيت قانوني گيرنده يا طرف مقابل و هموام
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راي بت کافي بايد اطمينان داشته باشد که اطالعا ،بخواهد ضوابطي براي اعتباردهي تعيين کند بانکهنگامي که 

بندي تواند به عنوان مبنايي براي رتبهچنين اين اطالعات ميهم .گيري صحيح اعتباري در اختيار داردتصميم

 .بندي داخلي بانک محسوب شودر سيستم رتبهاعتبار د

 

ساس پيش از ورود به هرگونه رابطه اعتباري ابر اين . دهندچه کساني اعتبار مي به هاآنبايد بدانند که  هابانک

رند سازماني سر و کار دا ي مقابل داشته و مطمئن باشند با افراد ياهاطرفگيرنده يا جديد بايد شناخت کاملي از وام

رد ها بايد سياستهاي خاصي اتخاذ نمايند تا وابه ويژه بانک .باشنده از شهرت و اعتبار خوبي برخوردار ميک

از . باشند، نگردندهاي جنايي ميهاي کالهبرداري و يا ساير فعاليتمشارکت با افرادي که درگير فعاليت

هاي شناخته نامه از طرف گروهئه معرفيد، مثالً درخواست اراتوان به اين منظور نائل شراههاي متعددي مي

. آشنايي با مديران شرکت و کنترل وضعيت مالي معرفهاي آنان شده، دسترسي به موسسات ثبت اعتبار،

ي گيرنده يا طرف مقابل يا اشتهار خوب وي اقدام به اعطاهرچند يک بانک نبايد به صرف شناخت از وام

 .اعتبار نمايد

هايي داشته باشند که در آنجا مناسب هايي براي شناسايي موقعيتها بايد روشدر بررسي اعتبارات، بانک

هاي مقابل مرتبط و درنتيجه به عنوان يک بدهکار فردي است گروهي از بدهکاران را به عنوان طرف

اين موارد شامل محاسبه کل اکسپوژرهاي گروهي از حسابها، اعم از شرکتي و غيرشرکتي . منظور نمايند

ها مالکيت مشترک يا کنترل و يا هاي مالي دارند، مثالً در جايي که آنکه به يکديگر وابستگياست، 

ها عالوه بر اين، بانک(. 1هاي خانوادگيوابستگي براي مثال مديريت مشترک،. )هاي قوي دارندوابستگي

هايش ود را در کليه فعاليتهايي اتخاذ نمايند تا بتوانند مجموع اکسپوژرهاي هر يک از مشتريان خبايد رويه

 .محاسبه نمايند

برخي موسسات اعتماد . نمايندي ميمي سنديکايي يا کنسرسيوهاواماقدام به مشارکت در اعطاي  هابانکبسياري از 

ارج از خ)وام بازرگاني  اعتباريبندي ي دارند که توسط مسئول بيمه يا مسئول رتبههايتحليلموردي به تجزيه و بي

هر  خواهند در اعطاي وام سنديکايي مشارکت نمايند الزم است کهي که ميهايبانککليه . انجام شده است (بانک

هاي الزم را انجام دهد، اين کار شامل تجزيه و تحليل ريسک اعتباري به بانک،به سهم خود در اين مورد بررسي

هايي که منابع وام همانند .باشدآن مي صورت مستقل و بررسي شرايط وام سنديکايي پيش از ورود به مشارکت در

ي را مورد تجزيه و تحليل ي سنديکايهاوامبازده شود، هر بانک بايد ريسک و آن مستقيماً توسط يک بانک تامين مي

 .دقرار ده

ها اي از ريسکتواند سودآور باشد ممکن است بانک را درگير مجموعهها به همان اندازه که مياعطاي وام

دهند بايد در مورد هر اعتبار، ها موضوع سودآوري کلي را مورد توجه قرار ميگونه که بانکنهما. کند

 . رابطه ميان ريسک و بازده را نيز ارزيابي نمايند

                                                                 

 

و مديريت، امور تحقينق  رك،هايي باشد که از طريق مالکيت مشتتواند يک گروه از شرکتهاي مقابل مرتبط ميطرف -1

هناي مقابنل منرتبط شناسنايي گروه. توسعه، بازاريابي و يا هر نوع ترکيبي از اي  موارد با يکديگر وابستگي مالي دارنند

 .باشدهاي ديگر ميمالي گروه نيازمند تجزيه و تحليل دقيقي از تاثير اي  عوامل بر وابستگي
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مند نمودن ها با ضابطههنگام بررسي نسبت به امکان اعطاي وام و شرايط مربوطه، الزم است که بانک

د حبه باالترين  (راردادهاي مشروط، غيرهق وثايق،: به عنوان مثال)ري گذاگذاري و عدم قيمتشرايط قيمت

 .ممکن ريسک را در برابر بازده مورد انتظار ارزيابي نمايند

ر وضعيت مالي بايد کليه سناريوهاي منفي محتمل و تاثيرات بالقوه آن را ب هابانک،هاريسکزني هنگام گمانه

ندارند تا  ها آن است که تمايلييک مشکل رايج ميان بانک .ظر قرار دهندي مقابل مدنهاطرفگيرندگان يا وام

راي گذاري نمايند و لذا اقدامات جبراني کافي بيک اعتبار يا مجموع اعتبارات را به صورت مناسب قيمت

 .گيرندشوند در نظر نميهايي که با آن مواجه ميمقابله با ريسک

 

بيني ي که از قبل مشخص يا پيشهايزيانگيري براي بايستي به ضرورت ذخيره اهقبل از اعطاي هرگونه اعتباربانک

ها در فرآيند گونه که بانکهمان .غير منتظره توجه نمايند هايزيانشده و نگهداري سرمايه کافي براي جبران 

گيري درخصوص مديريت ريسک کل پرتفوي خود اين عوامل را در نظر دارند، بايد در زمان تصميم

 .1هرگونه اعطاي اعتبار نيز اين موارد را رعايت نمايند

ها اي براي کاهش ريسکها به عنوان وسيلهتوانند از ترکيب معامله، وثايق و تضمينها ميهرچند بانک

قدرت  بايد براساس هابانکله اول اما در وهدر هر اعتبار فردي استفاده نمايند، ( هاي آشکار و پنهانريسک)

گيرنده گردند توانند جايگزين ارزيابي کامل و جامع واموثايق نه مي. گيرنده با او وارد معامله شوندوامبازپرداخت 

ور عمال فشار در امبايد اذعان نمود که هرگونه ا .ي مربوط به اطالعات را جبران کنندهاکاستيتوانند و نه مي

به . امالت گرددر به حذف حاشيه سود معتواند منجمي( به عنوان مثال ضبط يا دعواي حقوقي)اعتباري 

توانند باعث بايد توجه نمايند همان عواملي که ممکن است باعث عدم تحقق بازيافت وام گردند، مي هابانکعالوه 

 ها بايد سياستهايي اتخاذ کنند که شرايط پذيرش انواع مختلف وثايق رابانک. افت ارزش وثايق نيز شوند

ن که به موجب آ هايي براي ارزيابي مستمر اين گونه وثايق داشته و فرآيندي ايجاد کنندرويهچنين دربرگيرد، هم

ها ها، بانکفتن تضمينبا در نظر گر .اجرايي برخوردارند مطمئن گردند وثايق قابل تحصيل بوده يا از ضمانت

. يندبي نماضامن ارزيا مورد نياز را با توجه به کيفيت اعتبارات و صالحيت قانوني( بيمه)بايد سطح پوشش 

اط ها بايد در مورد حمايت ضمني از طرف اشخاص ثالث مانند دولت جانب احتيدر زمان ايجاد تعهد، بانک

 .را رعايت نمايند

 (تعهدات)، قراردادهاي خالص کردن هابانکيک روش مهم براي کاهش ريسک اعتباري به ويژه در معامالت بين 

ي ريسک، اين گونه قراردادها بايد بدون نقص و کامل بوده و قابليت اجرايي به منظور کاهش واقع .باشدمي

 .2قانوني داشته باشد

                                                                 

 

 :ده استزير ارائه ش لهگيري در مقاو ذخيره هاوام بندييک راهنمايي در مورد طبقه -1

Sound Practices for Loan Accounting and Disclosure (July 1999) 

 :است ارائه شده زير در مقاله قرار دادهاي خالص کردنما در مورد نيک راه-2

Consultative Paperonon-balance sheet netting (April 1998) 
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بايستي قراردادهاي داخلي  زماني که برخورد منافع يا احتمال آن در يک بانک وجود داشته باشد،

گيرنده ز واماوط تنظيم شود تا بانک مطمئن شود که براي تهيه اطالعات مرب “(ديوارچين”مثل)هاي محرمآن

 .باشدبا هيچ گونه ممانعتي مواجه نمي

ا طرف مقابل مرتبط ر هايگروهو نيز  گيرنده و طرف مقابلبايد حدود اعتباري کلي براي هر وام هابانک-5اصل 

ک دار مجموع انواع مختلف اکسپوژر هم در دفتر بانپذير و معنيتعيين نمايند، به نحوي که به کمک يک روش مقايسه

 .و هم دفتر تجاري و در کليه اقالم باال و پايين خط ترازنامه، قابل محاسبه باشد

 

ي هاطرفي مقابل فردي يا گروهي از هاطرفيک جزء مهم از مديريت ريسک اعتباري، تعيين حدود اکسپوژر براي 

که ( بندي داخلي ريسکبهمطابق با رت)اي اي براساس رتبهغالباً چنين حدودي تا اندازه .باشدمقابل مرتبط مي

باالتري  ي مقابلي که از رتبههاطرفبدين ترتيب که  گردد،فته تعيين ميگيرنده يا طرف مقابل اختصاص يابه وام

تواند براساس صنعت يا بخش اقتصادي چنين مياين حدود هم. برخوردارند امکان دريافت حدود باالتري را دارند

 .ت خاص تعيين گرددخاص، مناطق جغرافيايي و محصوال

گردد، ضرورت هاي فعاليت بانک که درگير ريسک اعتباري ميدر مورد کليه حوزه تعيين حدود اکسپوژر

. اش از تنوع کافي برخوردار استهاي اعتباريگردد که فعاليتبه کمک اين حدود بانک مطمئن مي. دارد

ها با آن مواجه هستند از ه برخي از بانکتر ذکر شد، بيشتر اکسپوژرهاي اعتباري کگونه که پيشهمان

تعيين حدود چنين . گرددها و ابزارهاي موجود در دفتر تجاري و اقالم پايين خط ترازنامه ناشي ميفعاليت

ذا ل. معامالتي نقش اثربخشي در مديريت ريسک کلي اعتباري يا ريسک طرف مقابل يک بانک خواهد داشت

 .براساس تقاضاي مشتري تعيين گرددنه ن حدود بايد به صورت کلي و ايبه منظور کارآيي هرچه بيشتر، 

ر کثر اکسپوژبه صورت يکپارچه و يا تعيين حدا هافعاليتپيش از تعيين هرگونه حدود معنادار، تعيين حد باالي کليه 

کسپوژر پذير، احتمال وجود اکه به کمک يک معيار مقايسه ي مقابل، ضروري استهاطرفنسبت به يک گروه از 

 .بررسي نمود( نامهاعم از باال و پايين خط تراز)هاي مختلف بانک آتي را در مورد کليه فعاليت

ر ا مدنظر قرار“ آزمون بحران”ضروري است که نتايج پيش از تعيين هرگونه حدود کلي و فرآيند مراقبت،  هابانک

سانات بازار و دي، نرخ بهره و ساير نوهاي اقتصاههاي بحران الزم است که چرخدر اين گونه آزمون .دهند

 .چنين وضعيت نقدينگي مدنظر قرار گيردهم

حدود اعتباري تعيين شده توسط بانک بايد معرف و منعکس کننده ريسک وضعيت نقدينگي کوتاه مدت طرف مقابل 

مقابل  زماني که يک بانک چندين معامله با يک طرف. 1چنانچه وي نتواند به تعهداتش عمل نمايد باشد،

داشته باشد، با توجه به تاريخ سررسيد محاسبه شده، احتمال تغيير اکسپوژر بالقوه بانک به اين طرف مقابل 

                                                                 

 

 :وع شودهاي زير رجبه مقاله راهنمايييک  به عنوان -1

 Bank's Interactions with Highly Leveraged Institutions, Sound Practices for Bank's 

Interactions with Highly Leveraged Institutions (January 1999) 
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در هر اکسپوژر . هاي زماني متعدد محاسبه شودلذا احتمال وجود اکسپوژر در آينده بايد با توجه به افق. وجود دارد

 .ي، حدود بايستي اعمال گرددغير مطمئن در يک سناريوي مربوط به وضعيت نقدينگ

افي براي ي مشخص و شفهاروشهمانند اصالح، تجديد و تامين مالي مجدد اعتبارات موجود، بايد  هابانک-6اصل 

 .تصويب اعتبارات جديد داشته باشند

 

 توانند مسئولين تشکيلاين افراد مي. اردهي شوندتوانند درگير فرآيند اعتببسياري از افراد يک بانک مي

رف ، يک طعالوه بر اين. پرونده، مسئولين تجزيه و تحليل اعتباري و يا مسئولين تصويب اعتبارات باشند

ي هاروشتوانند به مي هابانک. هاي مختلف يک بانک مراجعه کندتواند به بخشمقابل براي دريافت اعتبار مي

ند ر فرآيدختلف، بايد اين اطمينان حاصل شود که متفاوتي تفويض اختيار نمايند، اما با هماهنگ نمودن تالش افراد م

 .گردداي اتخاذ مياعطاي اعتبار تصميمات اعتباري به نحو شايسته

 به منظور حفظ پرتفوي اعتباري مناسب و بدون نقص، يک بانک بايد چارچوبي براي ارزيابي و تصويب اعتبارات

ده هاي مکتوب بانک بوده و اعطاي اعتبارات توسط رتصويب اعتبارات بايد هماهنگ با دستورالعمل. داشته باشد

رآيند فدر بانک بايد مستندات حسابرسي وجود داشته باشد که نشان دهد آيا  .مناسب مديريتي انجام پذيرد

مسئوليت تهيه ( هايييا کميته)اي يا چه کميته /و ( يا افرادي)تصويب اعتبار رعايت شده است و چه فرد 

نند ري که بتوامعموالً تشکيل يک گروه از متخصصين اعتبا. انديم را به عهده داشتهاطالعات و اتخاذ تصم

هاي صنعتي و جغرافيايي اقدام به در رابطه با محصوالت مهم، انواع مختلف تسهيالت اعتباري و بخش

که  اديها بايد روي افربانک. تجزيه و تحليل و تصويب اعتبار نمايند، براي بانک مفيد فايده خواهد بود

هاي گيريگذاري نمايند تا تصميمگيري اعتباري را به عهده دارند به قدر کافي سرمايهمسئوليت تصميم

تاري اعتباري مناسب، بدون نقص و همسو با راهکار اعتباري بوده و به زمان اقتصادي و فشارهاي ساخ

 .نايل گردد

تباري پيچيدگي آن معامله، بايد توسط يک کارشناس اعهر طرح اعتباري پيشنهادي براي دريافت به تناسب اندازه و 

اقل يک فرآيند کارآي ارزيابي، مستلزم برخورداري از حد .مورد تجزيه و تحليل قرار گيردمتخصص قابل و 

ذ هايي اتخابايد خط مشي. اطالعات مورد نيازي است که براساس آن امکان تجزيه و تحليل طرح ميسر باشد

و  هايي براي تصويب اعتبارات جديد، تجديد اعتبارات موجوداطالعات و مستندسازيگردد که نشان دهد چه 

تي مبنايي اطالعات درياف. باشديا تغيير در شرايط اعتباراتي که قبالً به تصويب رسيده است، مورد نياز مي/

دارد  نظر اهميتبندي داخلي اعتبار بوده و دقت و کفايت آن براي مديريت از آن براي هر ارزيابي يا رتبه

 .ها تصميمات مناسبي را در مورد تصويب اعتبارات اتخاذ نمايدکه بتواند براساس آن

ر حتاطانه دبايد گروهي از کارشناسان را استخدام نمايند که از تجربه، شناخت و پيشينه انجام قضاوتهاي م هابانک

بانک بايد  فرآيند اعطاي اعتبار در يک .اشندباعتباري برخوردار مي هايريسکمورد ارزيابي، تصويب و مديريت 

ر تغيي براي تصميمات اتخاذ شده پاسخگو بوده و مشخص نمايد که چه کسي از اختيار تصويب اعتبارات يا

هاي ها با توجه به اندازه و نوع فعاليتبه عنوان مثال، بانک. باشدها برخوردار ميدر شرايط آن

مسئول  فره، دو نفره، يا مشترک و يا يک گروه يا کميتهني از امضاهاي يک توانند از ترکيبشان، مياعتباري

فراد تفويض اختيارات تصويب وام به هر فرد بايد متناسب با تخصص ا. تصويب اعتبار استفاده نمايند

 .مربوطه باشد
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ه شرکتها و بايي به ويژه اعتبارات اعط. اعطاي کليه اعتبارات بايد به طور يکسان و متعارف انجام شود -7اصل 

اسب که برمبناي استثنائات مورد تصويب قرار گرفته، بايد با دقت خاصي مراقبت شده و اقدامات منافراد مرتبط، چنان

 .تخاذ گرددهاي غيرمتعارف ادهيديگري براي کاهش ريسک وام

ي مي را براسيست معيارهااعطاي اعتبارات بايد تابع معيارها و فرآيندهايي باشد که در باال تشريح گرديد، اين 

بنابراين مديران، . گرددهاي مناسب اعتباري ميگيريکند که موجب ارتقاي تصميمکنترل و تعادل ايجاد مي

بانک  فرآيندهاي اعتباردهي و مراقبت برآيندنبايد درصدد ( مانند سهامداران)مديريت ارشد و ساير اشخاص متنفذ 

 .را ناديده گيرند

تواند سبب سوء استفاده گردد، اعطاي اعتبار به صورت غير متعارف و به ي که ميهاييکي از موقعيت

لذا مهم است که اعطاي اعتبار به اين گروهها به طور . 1هاي مرتبط اعم از شرکتها و اشخاص استگروه

يط چنانچه شرا. متعارف انجام شده و بر مبلغ اعتبار اعطايي نيز به صورت مناسب تحت مراقبت قرار گيرد

 هايموقعيتدر )شرايط اعتبارات اعطايي به افراد غيرمرتبط نسبت به گيرندگان مرتبط اعتبارات اعطايي به وام

توان چنين برخوردار نباشد با اعمال حدود روي اين گونه اعتبارات، به سادگي مي تريبيش طلوبيتم ، از(يکسان

معيارهاي . مرتبط است هايگروهدهي به ي شرايط وامروش ديگر کنترل، افشاي عموم. ي را اعمال نمودهايکنترل

 .اعتباردهي در يک بانک نبايد به خاطر گروه يا افراد مرتبط دستخوش تغيير گردد

يره که به جز اعضايي از هيات مد)صويب هيات مديره انجام شود هاي مرتبط بايد با تمعامالت مادي با گروه

هامدار سبه عنوان مثال يک وام کالن به يک )و در شرايط خاص ( با اين گروه داراي منافع مشترک هستند

 .به مسئولين نظارت بانکي گزارش گردد( عمده

 

IV- اعتباراتمديريت، ارزيابي و مراقبت از  حفظ يک روش مناسب 

 ست،امختلف اعتباري  هايريسکبايد سيستمي براي کنترل مستمر پرتفوي خود که در معرض  هابانک-8اصل 

 .کنندايجاد 

 

زماني که . گردداداره امور اعتباري، يک جزء اساسي براي حفظ ايمني و سالمت يک بانک محسوب مي 

هاي بخش بازرگاني است که اغلب به همراهي يک گروه پشتيباني اداره شود، جزو مسئوليتوامي داده مي

امل شاين مسئوليت . شودم ميامور اعتباري، اطمينان حاصل نمايد که فرآيند وامدهي به نحو مناسبي انجا

 :گرددموارد ذيل مي

 هاي اعتباريبه روز نگهداري پرونده

 کسب اطالعات جاري در مورد مسائل مالي

                                                                 

 

 ان و مديريت ارشد، منافع، سهامداران عمده، مديروابستهي تابعه يا هاشرکتتواند شامل مرتبط مي هايگروه -1

 .نمايدرل ميبر بانک اعمال کنت هاآنيا  هاآني باشد که يا بانک بر هايگروهو يا  هاآنو مرتبط  مستقيم
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 بازبيني اعتبارات و تهيه مدارک مختلف مانند قراردادهاي وام

هاي يدگيهاي بخش اعطاي اعتبار، ساختار سازماني آن با اندازه و پيچبا توجه به طيف وسيع مسئوليت

ور اعتبارات معموالً به گوناگون اداره ام هايقسمتبزرگتر مسئوليت  هايبانکدر . نمايدفعاليت بانک تغيير مي

هاي کوچکتر تعداد محدودي از افراد ممکن است به صورت در بانک .گرددمختلف واگذار مي هايبخشعهده 

ات که افراد وظايف حساسي مانند نگهداري اطالعماني ز. زمان چندين نوع وظيفه مختلف را انجام دهندهم

خود  ديرانممهم، حواله نمودن وجوه و يا وارد کردن اطالعات به کامپيوتر را به عهده دارند، بايستي به 

دار مسئوليتي در مورد مراحل تشکيل پرونده و تصويب اعتبارات گزارش دهند که چه کساني عهده

 .باشندنمي

 :دها بايستي نسبت به موارد ذيل اطمينان حاصل نمايناداره امور اعتباري، بانکهاي هنگام گسترش حوزه

 ي و اثربخشي عمليات اجرايي اعطاي اعتبار، شامل مراقبت از مدارك و مستندات، الزامات قرارداد،کارآي

 .هاي قانوني، وثايق و غيرهنامهموافقت

 .شودالعات مديريت تهيه ميهاي اطدقيق و به موقع بودن اطالعاتي که براي سيستم

 .تفکيک مناسب وظايف

 .(Back Office)کافي بودن ميزان کنترل بر نحوه عملکرد اداره پشتيباني 

چنين با مقررات و هاي تدوين شده توسط مديريت و همها و رويهاعتباري با خط مشي هايفعاليتمطابقت داشتن 

 .االجراقوانين الزم

 

مديريت ارشد بايد  اي انجام وظيفه نمايند،اداره امور اعتباري به نحو شايسته براي اين که اجزاء مختلف

 .باشدنشان دهد که متوجه اهميت موضوع مراقبت و کنترل بر ريسک اعتباري مي

مالي  بتوان از وضعيت جاري هاآنکليه اطالعات مورد نياز باشد به نحوي که براساس  هاي اعتباري بايد شاملپرونده

هاي مذکور بايد حاوي داليل اتخاذ تصميمات و چنين پروندههم .يرنده يا طرف مقابل اطالع حاصل نمودگوام

حليل تهاي اعتباري بايد شامل حسابهاي مالي جاري، تجزيه و به عنوان مثال، پرونده. پيشينه اعتبار باشد

بخش . ها باشدها و ارزيابينامههاي داخلي، معرفينامهبندي داخلي، توافقمالي و مدارک مربوط به رتبه

يا  وهاي اعتباري کامل بوده و مدارک الزم مربوط به تصويب وام بازنگري وام بايد مشخص کند که پرونده

 .اندساير اسناد مورد نياز دريافت گرديده

 

ن بتوانند مک آبايد براي مراقبت از وضعيت اعتبارات فردي سيستمي ايجاد کنند، به نحوي که به ک هابانک-9اصل 

 .ها را نيز تعيين نمايندکفايت ذخاير و اندوخته

 

هاي هاي اعطايي به اشخاص و متعهدين انفرادي موجود در پرتفويبه منظور مراقبت از وضعيت وام

ها بايد اين رويه. هاي اطالعاتي خود را گسترش دهندهاي جامع و سيستمها رويهمختلف، الزم است بانک
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دار را شناسايي و گزارش بتوان اعتبارات و يا ساير عمليات بالقوه مساله هاآنتعريف نمايند که به کمک معيارهايي را 

نمود تا اطمينان حاصل شود که اين گونه اعتبارات به طور متناوب تحت مراقبت، کنترل و اقدامات اصالحي ممکن، 

 .1گيري قرار دارنديا ذخيره /بندي و طبقه

 :ي است تاهاي اعطايي شامل معيارهاياقبت از واميک سيستم کارآي مر

 .گاه استآگيرنده يا طرف مقابل اطمينان حاصل کند که بانک به وضعيت جاري مالي وام

 .بر رعايت مفاد قراردادهاي موجود مراقبت نمايد

 .نمايددر صورت قابل اجرا بودن، ميزان پوشش وثايق را با توجه به وضعيت فعلي متعهد، ارزيابي 

 .بندي نمايددار را طبقهبه موقع، هرگونه قصور در پرداخت قراردادي را شناسايي نموده و اعتبارات بالقوه مساله

 .مسائل براي مديريت اصالحي ارسال گردد ،در اسرع وقت

 

ات طالعا افراد مشخصي بايد مسئوليت نظارت بر کيفيت اعتبارات را به عهده داشته باشند و اطمينان حاصل نمايند که

ه به به عالوه، اين افراد موظفند ک .شودبندي داخلي ريسک اعتباري گذارده ميرتبهمربوطه در اختيار مسئولين

ها به بانک کمک اين مراقبت. هاي بانک مراقبت نمايندنامهصورت مستمر از وضعيت وثايق و ضمانت

هاي اعتباري ذخاير کافي وده و براي زيانا در شرايط قرارداد منظور نمرکند تا بتواند تغييرات الزم مي

نافع را مها، مديريت بانک بايد احتمال وجود برخورد هنگام گماردن افراد به اين گونه سمت. نگهداري نمايند

 هايي چون حجم وام، کيفيت پرتفوي و يا سودآوري کوتاه مدتبه ويژه براي کارکناني که براساس شاخص

 .گيرند، شناسايي کندمورد قضاوت و تشويق قرار مي

بندي داخلي ريسک را گسترش و شوند که يک سيستم رتبهتشويق مي هابانکدر مديريت ريسک اعتباري، -10اصل 

 .باشد بانک متناسب هاي فعاليتبندي بايد با نوع، اندازه و پيچيدگياين سيستم رتبه. مورد استفاده قرار دهند

 

بندي چنين کيفيت کل پرتفوي استفاده از يک سيستم رتبهاعتبارات فردي و هم يک ابزار مهم براي مراقبت از کيفيت

بندي با ساختار مناسب، ابزار خوبي براي تفاوت قايل شدن ميان يک سيستم رتبه .باشدداخلي ريسک مي

تواند يبه کمک اين ابزار، بانک م. درجه ريسک اعتباري اکسپوژرهاي گوناگون اعتباري بانک خواهد بود

دار و کفايت هاي کلي پرتفوي اعتباري، از جمله تمرکزها، اعتبارات مسالهتري ويژگيبه صورت دقيق

بندي داخلي با ساختار گسترده و پيچيده که اغلب هاي رتبهاز سيستم. ها را تعيين کندذخاير براي پوشش زيان

ن نحوه تخصيص سرمايه داخلي، توان براي تعييگيرد ميده قرار ميهاي بزرگتر مورد استفاتوسط بانک

 .ري معامالت و روابط تجاري استفاده کردگذاري اعتبارات و سودآوقيمت
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بندي اعتبارات به انواع بندي داخلي ريسک آن است که با طبقهبه عنوان نمونه، هدف از طرح يک سيستم رتبه

بنديها که دامنه طبقه شوندطبقه طراحي ميتر بر مبناي چند هاي سادهسيستم. بندي نمايدرا درجه هاريسکمختلف، 

تر، به منظور مشخص کردن هاي پيچيدهبخش تا نامطلوب قرار دارد، اما در سيستمدر حد فاصل بين رضايت

ر طبقه بنديهاي متعددي براي اعتباراتي که مثالً دهرچه بيشتر وجه تمايز بين درجات ريسک اعتباري، درجه

شان بايد تصميم بنديهنگام گسترش سيستم رتبه هابانک. بيني شده استد پيشبندي گرديدنبخش ردهرضايت

بندي ، يا ريسک يک معامله خاص يا هر دو را رتبه(طرف مقابل)گيرنده وام خواهند ميزان ريسکبگيرند که آيا مي

 .کنند

ر به منظور سهولت هرچه بيشت .باشدهمي براي مراقبت و کنترل ريسک اعتباري ميمبندي داخلي ريسک، ابزار رتبه

در تشخيص به موقع تغييرات ايجاد شده در وضعيت ريسک، بانک بايد نسبت به کاهش واقعي ريسک اعتباري يا 

ه ند، باعتبارات با رتبه پايين بايد تحت مراقبت و کنترل بيشتري قرار گير .احتمال وجود آن حساس باشد

 تحت”ن اعتباري بازبيني شوند و در فهرست اعتبارات عنوان مثال بيش از حد متعارف توسط مسئولي

تواند بندي داخلي ريسک ميرتبه. گردد، ثبت شوندکه به طور منظم توسط مديران ارشد مالحظه مي “مراقبت

د از نمايد تا بتواننتوسط مديريت اصلي ادارات مختلف بانک مورد استفاده قرار گيرد و به آنان کمک مي

مل عک به اعتباري آگاهي يافته و بتوانند اصالحات الزم را در خط مشي اعتباري بان وضعيت فعلي پرتفوي

بنديهايي، گزارشهايي در مورد وضعيت پرتفوي اعتباري به بنابراين ضروري است که براساس چنين رتبه. آورند

 .رشد ارسال گردداي تهيه و براي هيات مديره و مديران اصورت دوره

 ص يافته بايد به طور منظم مورد بازنگريي مقابل تخصيهاطرفگيرندگان يا اعطاي اعتبار به واماي که در زمان رتبه

جا از آن .قرار گيرد و در صورت هرگونه بهبود يا وخامت وضعيت اعتباري فردي، رتبه جديدي براي وي منظور گردد

راي تعيين کيفيت ن از دقت آن بچنين اطمينامهبندي داخلي ريسک و که اطمينان از وجود سازگاري در رتبه

 عهده بخش ها بايد بهاعتبارات فردي، از اهميت بااليي برخوردار است، لذا مسئوليت تعيين يا تاييد اين رتبه

چنين هم. عهده دارد اي مستقل از مسئوليت فرآيند تصويب را بهبازنگري اعتبارات محول گردد که وظيفه

اي توسط گروهي مانند گروه مستقل اين رتبه به صورت دوره الزم است که ميزان سازگاري و دقت

 .بازنگري اعتباري مورد بررسي قرار گيرد

باشند به نحوي که مديريت به  يي براي تجزيه و تحليل داشتههاروشهاي اطالعات و بايد سيستم هابانک-11اصل 

 سيستم. گيري نمايدايين خط ترازنامه را اندازهباال و پ هايفعاليتبتواند ريسک اعتباري موجود در کليه  هاآنکمک 

را  اطالعات مديريت بايد اطالعات کافي را در مورد ترکيب پرتفوي اعتباري ارائه نموده و هرگونه ريسک تمرکز

 .شناسايي نمايد

 

ها بتوانند ريسک موجود در اکسپوژرهاي خود به هايي داشته باشند تا به کمک آنها بايد روشبانک 

ها بايد بتوانند ريسک اعتباري را در چنين بانکهم. هاي مقابل فردي را کمي نمايندگيرندگان يا طرفوام

نگام ه. سطح پرتفوي و محصول تجزيه و تحليل نموده و هرگونه حساسيت يا تمرکز را شناسايي نمايند

 :ارزيابي ريسک اعتباري موارد ذيل بايد مدنظر قرار گيرد

سررسيد، نرخ مرجع، )شرايط مالي  و شرايط قرارداد و( ابزار مشتقه، تسهيالت، غيره م،وا)ماهيت خاص اعتبار 

 (.غيره
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 .وضعيت اکسپوژر تا سررسيد با توجه به نوسانات بالقوه بازار

 .هاوجود وثايق يا تضمين

 .بندي داخلي ريسکامکان نکول با توجه به رتبه

ه حدود بجزيه و تحليل قرار گرفته و نتايج آن با توجه د تهاي ريسک اعتباري بايد به طور متناوب مورداده

اي ها بايد براساس اطالعات دقيقي که صحت و سقم آن به صورت دورهبانک. مربوطه نقد و بررسي شود

ها ها و سطح ريسک آنشود، از آن دسته فنون ارزيابي استفاده نمايند که متناسب با پيچيدگيکنترل مي

 .باشدمي

 

اي به کيفيت سيستم اطالعات فرآيند ارزيابي ريسک اعتباري يک بانک بستگي قابل مالحظهاثربخشي 

ين اشود براي هيات مديره و کليه سطوح مديريتي اطالعاتي که براساس اين سيستم توليد مي. مديريت دارد

ي را به خوب( کعيين کفايت سطح سرمايه بانتشامل )کند تا نقش نظارتي مربوط به خود امکان را فراهم مي

به ويژه،  .باشدبودن اطالعات از اهميت بااليي برخوردار مي به هنگامبنابراين کيفيت، جزييات و . ايفا نمايند

بتواند  دهد تااطالعات مربوط به ترکيب و کيفيت پرتفوي بانک بر پايه تلفيقي، به مديريت اين امکان را مي

هاي متنوعش با آن مواجه که در انجام فعاليت بانک راهاي ريسک اعتباري سطح به سرعت و با دقت،

 .گردد، ارزيابي و ميزان تحقق بخشيدن عملکرد بانک به راهکار ريسک اعتباري را مشخص نمايدمي

ه م است کاين نکته مه .بايد اکسپوژرهاي واقعي خود را در برابر حدود تعيين شده، تحت مراقبت قرار دهند هابانک

د مقرر کسپوژرها به حدوطالعات مديريت داشته باشند تا اطمينان حاصل کنند زماني که آن اها سيستم ابانک

مامي تدر يک سيستم ارزيابي حد ريسک، . گيردرشد قرار ميشوند مراتب، مورد توجه مديريت انزديک مي

ه ري بسيستم اطالعات بانک بايد بتواند مجموع اکسپوژرهاي اعتبا. اکسپوژرها بايد گنجانده شوند

هاي مقابل فردي را محاسبه نموده و هرگونه استثناء نسبت به حدود ريسک گيرندگان منفرد يا طرفوام

 .اعتباري را به صورت مناسب و به موقع گزارش نمايد

ر بتواند هرگونه ريسک تمرکز را د هاآند تا مديريت به کمک هاي اطالعات مديريت ايجاد کننبايد سيستم هابانک

 ات بابه منظور حصول اطمينان از متناسب بودن کفايت، ميزان و وسعت اطالع .تفوي شناسايي کنندداخل پر

مديران اصلي بخش تجاري و مديريت ارشد بايد در فواصل زماني منظم کفايت  هاي فعاليت بانک،پيچيدگي

د تا به العات دارنهاي اطها به طور روز افزون نياز به طراحي سيستمبانک. اطالعات را بررسي نمايند

انجام  در مورد پرتفوي اعتباري( مانند انجام آزمون بحران)هاي بيشتري ها بتوانند تجزيه و تحليلکمک آن

 .دهند

 .نندبايد سيستمي را براي مراقبت از ترکيب کلي و کيفيت پرتفوي اعتباري خود ايجاد ک هابانک-12اصل 

 

به  يريت ريسک اعتباري، نظارت بر نحوه اجراي قراردادهاي مربوطدر مد هابانکاز ديدگاه سنتي، توجه اصلي 

ها بايد اگرچه نظارت بر اعتبارات فردي حائز اهميت است، اما در عين حال بانک .اعتبارات فردي است

ا ايد باين سيستم ب. سيستمي براي نظارت بر ترکيب و کيفيت پرتفوي اعتباري گوناگون خود داشته باشند

 .هاي پرتفوي بانک سازگار باشده و پيچيدگيماهيت، انداز

تمرکز ريسک به اشکال . ، وجود تمرکز در پرتفوي اعتباري استهابانکيکي از علل متداول مشکالت اعتباري در 

تواند زماني بروز نمايد که تعداد زيادي از اعتبارات داراي مشخصات ريسک مشابه شود و ميمختلفي ظاهر مي
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به صورت مستقيم يا )افتند که پرتفوي اعتباري بانک شامل سطح بااليي از اعتبارات ي اتفاق ميتمرکزها وقت. باشند

 :به( غيرمستقيم

 صرفاً يک طرف مقابل؛

 ؛1ي مقابل مرتبطهاطرفيک گروه از 

 يک صنعت يا بخش اقتصادي خاص؛

 يک منطقه جغرافيايي؛

 يداً به يکديگر وابسته است؛شد هاآنيک کشور خارجي يا گروهي از کشورهايي که اقتصاد 

 يک نوع خاص از تسهيالت اعتباري؛

 يک نوع خاص وثيقه؛

تواند از تمرکزها مي .داراي سررسيدهاي يکسان باشند ،راتآيند که اعتباچنين زماني بوجود ميتمرکزها هم

ه ريسک منحصر بتمرکزها در  .ارتباطات بسيار پيچيده تا ظريف بين اعتبارات موجود در پرتفوي نشات گيرند

ار کهاي بانک را که به لحاظ ماهيتي با ريسک طرف مقابل سر و فعاليت وامدهي نيست، بلکه کليه فعاليت

اند هايي که اعتبارات در آنجا متمرکز گرديدهباال بودن سطح تمرکز در حوزه. گيرددارد، نيز در بر مي

 .دهدبانک را در معرض تغييرات نامطلوبي قرار مي

 

گيرندگان يا ياري از موارد به دليل حوزه فعاليت تجاري بانک، منطقه جغرافيايي يا عدم دسترسي به وامدر بس

به عالوه  .نهايت دشوار باشدتواند بيي مقابل با حرفه اقتصادي متنوع، اجتناب از تمرکز يا کاهش آن ميهاطرف

گذاري قتصادي خاص سرمايهتخصصي در يک صنعت يا بخش ا ها ممکن است بخواهند از لحاظبانک

تواند مشکالت ناشي از تمرکز ريسک به ضمن آن که ممکن است بانک به اين نتيجه برسد که مي. نمايند

کز ها لزوماً نبايد از وامدهي مناسب صرفاً به دليل وجود تمربنابراين، بانک. خصوصي را جبران نمايد

گونه اين. نداهش يا تخفيف تمرکزها راههاي مختلفي را بکار برممکن است الزم باشد براي ک هابانک. خودداري کنند

اضافي و به  هايريسکيشتر براي جبران اضافي، نگهداري سرمايه ب هايريسکگذاري تواند شامل ارزشابزارها مي

 .گيرندگان مرتبط باشدمشارکتي براي کاهش وابستگي به يک بخش خاص اقتصادي يا گروهي از وامکارگيري وام

گيرندگان يا هايشان وارد معامله با وامبخشي به فعاليتها بايد مراقب باشند که صرفاً به خاطر تنوعبانک

 .شان شناخت کاملي ندارندفعاليت ها و يا از حوزههاي مقابلي نشوند که از آنطرف

اين . در اختيار دارند امکانات جديدي براي مديريت تمرکز اعتبارات و ساير موضوعات مربوط به پرتفوي هابانک

هاي تبديل دارائيها به اوراق بهادار و ساير امکانات شامل ساز و کارهايي چون فروش وام، ابزارهاي مشتقه، برنامه
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هرچند اين گونه ساز و کارها که با امور مربوط به تمرکز در پرتفوي سر و  .باشدبازارهاي ثانويه وام مي

شود و الزم است ريسک مربوطه شناسايي شده و مديريت ه ريسک ميکار دارد خودش مجدداً درگير مسال

ها و ها و رويهها مصمم هستند از اين ساز و کارها استفاده کنند، الزم است خط مشيزماني که بانک. گردد

 .هاي کافي را در اين زمينه اعمال نمايندچنين کنترلهم

ا ايط اقتصادي ربايد احتمال تغيير در شر هابانکي اعتباري، در زمان ارزيابي اعتبارات فردي و کل پرتفو-13اصل 

 .نيز مدنظر قرار داده و اکسپوژرهاي ريسک اعتباري خود را در شرايط بحراني ارزيابي نمايند

 

هايي امکان بخش مهمي از مديريت مناسب ريسک اعتباري با اين مباحث سر و کار دارد که به چه صورت

مند توان با ضابطههاي مختلف اعتباري با مشکل مواجه گردد و چگونه ميرتفويدارد اعتبارات فردي در پ

گيري از تمرين با بهره. نمودن اين اطالعات، در مورد کفايت سرمايه و ذخاير تجزيه و تحليل انجام داد

تباري براي بانک امکان وجود اکسپوژر ريسک اع هاآنهايي را که در کليه حوزهتوانند ها مي، بانک“چنانچه اگر”

هاي مختلف ريسک که ممکن است در زمان چنين ارتباط ميان گروههم. وجود دارد، از قبل شناسايي نمايند

هنگام بروز شرايط نامساعد ممکن است يک وابستگي . ايجاد بحران ظاهر شود، به طور کامل تشخيص دهند

سناريوهاي تجزيه و . جود داشته باشدهاي مختلف، باالخص ريسک اعتباري و بازار وذاتي ميان ريسک

 .باشددار ميهايي مسالههاي مفيدي براي شناسايي حوزهتحليل و انجام آزمون بحران، روش

ت تواند اثرادر آزمون بحران بايد احتمال وجود حادثه يا هرگونه تغيير آتي در شرايط اقتصادي که مي

با  ياروييمدنظر قرار گرفته و توانايي بانک براي رونامطلوبي بر اکسپوژر اعتباري بانک برجاي گذارد، 

 :تواند مفيد واقع شود، عبارتند ازمي هاآناي که بررسي سه حوزه. اين گونه تغييرات بررسي شود

 پس رفت شرايط اقتصادي يا صنعتي؛

 پيشامدهاي ريسک بازار؛

 وضعيت نقدينگي؛

 

 برخي از متغيرهاي مالي، ساختاري يا رد يک ياتوان از فروض نسبتاً ساده در مودر آزمون بحران مي

هاي فعال و تر توسط بانکبه عنوان نمونه مدلهاي پيچيده. اقتصادي تا مدلهاي مالي بسيار پيچيده استفاده کرد

 .باشدالمللي قابل استفاده ميبين

 

ديريت به صورت منظم توسط مهرنوع روشي که براي انجام آزمون بحران مورد استفاده قرار گيرد، نتايج آن بايستي 

ي ارشد مورد بررسي واقع شده و در مواردي که نتايج از حدود مقرر شده تجاوز نمايد، اقدامات اصالحي مناسب

 .ها و حدود، مدنظر قرار گيردنتايج مذکور بايد در فرآيند تعيين و به روز آوري خط مشي .اتخاذ گردد
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 رکود اقتصادي، هم در کل اقتصاد و هم در مثالً  مختلف موقعيتهاي ها بايد تالش نمايند تا موقعيتبانک

هاي وام در سطحي باالتر از حد مورد انتظار، يا ترکيبي از هاي خاص، نکولها و عدم بازپرداختبخش

يا مشکالت نقدينگي ايجاد کنند، شناسايي  توانند ضررهاي قابل مالحظهحوادث بازار و اعتباري را که مي

هاي اقتضايي را درباره اقداماتي که مديريت با توجه به هاي بحران بايد برنامهيه و تحليل آزمونتجز. نمايند

 تواند شامل فنوني از جمله پوشش دادنها مياين برنامه. تواند انجام دهد، در برگيردسناريوهاي اصلي مي

 .براي رويارويي با پيامد يا کاهش اندازه اکسپوژر باشد

 

V-  کافي بر ريسک اعتباري هايکنترلان از وجود اطمينحصول 

شند، به بايد سيستم مستقل و مستمري براي ارزيابي فرآيند مديريت ريسک اعتباري داشته با هابانک-14اصل 

 .ديره و مديران ارشد گزارش گرددمها مستقيماً به هيات نحوي که نتايج اين بازنگري

 

ثر ز اختيار اعطاي اعتبار برخوردارند، براي اداره مواز آنجا که در يک بانک متصديان مختلفي ا

اين سيستم . دهي داشته باشدهاي مختلف، بانک بايد سيستم داخلي کارآيي براي بازنگري و گزارشپرتفوي

ت توانند نسببه کمک اين اطالعات ب هاآنبايد اطالعات کافي را در اختيار هيات مديره و مديريت ارشد قرار دهد تا 

 .کرد مسئولين حسابداري و وضعيت پرتفوي اعتباري ارزيابي به عمل آورندبه عمل

تواند ارزيابي هاي داخلي اعتبارات توسط افرادي که درگير کار اعطاي اعتبارات نباشند، ميانجام بررسي

مک کهاي اعتباري اين چنين بررسي. مهمي در مورد اعتبارات فردي و کيفيت کلي پرتفوي اعتباري ارائه نمايد

بندي داخلي ريسک مشخص کند تا فرآيند اجرايي اعطاي اعتبار مورد ارزيابي قرار گرفته، صحت و دقت رتبهمي

 ضاوت بهآيا کارمند حسابداري توانسته به درستي اعتبارات فردي را تحت مراقبت قرار دهد، قاين کهشده و در مورد 

ي يا سابرسحبه هيات مديره، يک کميته با مسئوليت  نتيجه بازنگري اعتبارات بايد به طور مستقيم .عمل آيد

، (ل ريسکمثالً مديريت ارشد مسئول کنتر)مديريت ارشدي که فاقد اختيارات الزم در زمينه وامدهي باشد 

 .گزارش شود

عتبارات ابايستي اطمينان حاصل کنند که اعطاي اعتبار به درستي مديريت شده و اکسپوژرهاي  هابانک-15اصل 

 هايکنترلبايد سيستم  هابانک. خواني داردي است که با استانداردهاي احتياطي و حدود مجاز داخلي همدر سطح

 ،و حدود هاروشها، ريزي و تقويت نمايند به نحوي که مطمئن شوند هرگونه استثناء نسبت به خط مشيداخلي را پايه

 .شودبه موقع به رده مناسب مديريتي جهت اقدام گزارش مي

ف از مديريت ريسک اعتباري آن است که اکسپوژر ريسک اعتباري بانک را در محدوده متغيرهايي که توسط هيات هد

ها اين داخلي، اجراي حدود و ساير رويه هايکنترلايجاد و تقويت . داردمديره و مديريت ارشد تعيين شده است، نگه

اين  .رودسطح قابل قبول آن براي هر بانک، فراتر نمي کند که اکسپوژرهاي ريسک اعتباري ازاطمينان را ايجاد مي
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بندي به اهداف تعيين شده در مورد ريسک اعتباري را سازد تا پايچنين سيستمي مديريت بانک را قادر مي

 .تحت مراقبت قرار دهد

يين شده، عيش تسيستم تعيين حدود بايد براي بانک اين اطمينان را ايجاد کند که هرگونه تجاوز از سطوح از پ

 مديريت کمک يک سيستم مناسب براي تعيين حدود بايد به. گيرددر اسرع وقت مورد توجه مديريت قرار مي

ها و کند تا بتواند اکسپوژرهاي ريسک اعتباري را کنترل نموده و باب مباحثي را در مورد فرصت

تعيين شده ريسک اعتباري د مجاز از پيشهاي واقعي بانک در مقابل حو مراقبت از ريسک ها،ريسک

 .گشايدمي

 :اي مشخص نمايد کهتباري بايد به صورت دورههاي داخلي فرآيند ريسک اعحسابرسي

 باشد؛هاي اعتباري بانک ميها و رويهاعتباري مطابق با خط مشي هايفعاليت

 رسند؛اعتبارات در محدوده دستورالعمل تدوين شده توسط هيات مديره، به تصويب مي

 .شودد، کيفيت و مبلغ اعتبارات فردي به طور دقيق به مديريت ارشد گزارش ميوجو

ها و مديريت ريسک اعتباري ها بايد براي تعيين نقاط ضعف فرآيند اجرايي، خط مشيچنين اين حسابرسيهم

 .ها و حدود مورد استفاده قرار گيردها، رويهو نيز تعيين هرگونه استثناء نسبت به خط مشي

در حال  هاآنبايد سيستمي براي انجام اقدامات اصالحي به موقع در مورد اعتباراتي که وضعيت  هابانک-16اصل 

 .بحراني مشابه داشته باشند هايموقعيتدار و ساير بدتر شدن است، مديريت اعتبارات مساله

هرگونه . 1باشددار مييا مساله يکي از داليل ايجاد فرآيند نظام يافته بازنگري اعتبارات، شناسايي اعتبارات ضعيف

هاي بيشتري براي بهبود وضعيت اعتبار کاهش در کيفيت اعتبارات بايد در همان مراحل اوليه شناسايي شود تا گزينه

ها بايد فرآيند مديريت اصالحي قوي و منظمي گيري از رخدادهاي خاص، بانکبا بهره .در دسترس باشد

هاي اداره امور اعتباري و شناسايي مشکل، بوط به آن از طريق سيستمداشته باشند، که امور اجرايي مر

 .شودانجام مي

دار خود را هاي ريسک اعتباري يک بانک بايد به روشني مشخص نمايد که بانک چگونه بايد اعتبارات مسالهخط مشي

با . نمايندر خود استفاده ميداتلفي براي اداره اعتبارات مسالهها و ترتيبات مخها از روشبانک .مديريت نمايد

گيري درخصوص اين گونه اعتبارات توجه به اندازه و نوع اعتبار و علت بروز مشکل، مسئوليت تصميم

ا يتواند به عهده بخشي که از ابتدا انجام آن را به عهده داشت، يا يک بخش تخصصي حل و فصل مشکل مي

 .ترکيبي از اين دو محول گردد

زماني که يک . شوندفع مشکل، بخشي اساسي از مديريت ريسک پرتفوي محسوب ميهاي کارآي ربرنامه

شود، اين نکته مهم است که وظيفه رسيدگي به بانک با مشکالت حائز اهميتي در زمينه اعتبارات اعطايي مواجه مي

ز هرچه به طور طبيعي منابع اضافي، تخصص و تمرک .مشکالت اعتباري از حوزه اعطاي اعتبار تفکيک گردد

چنين يک بخش هم. گرددبيشتر بخش متخصص در امور حل و فصل مشکالت، باعث بهبود نتايج حاصل مي
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دار يا افزايش مبلغي تواند راهکار موثري براي احياي اعتبار مسالهتخصصي در حل و فصل مشکالت، مي

 .گردد، باشدآوري ميکه نهايتاً بازپرداخت و توسط بانک جمع

 

VI– ساننقش بازر 

ک، نظام را ملزم کنند که به عنوان بخشي از رويکرد کلي به سوي مديريت ريس هابانکبازرسان بايد -17اصل 

ز ابازرسان بايد ارزيابي مستقلي . ي براي تشخيص، ارزيابي، مراقبت و کنترل ريسک اعتباري ايجاد کنندکارآي

بر اين به منظور عالوه. فرآيند اعطاي اعتبار داشته باشندها و عملکرد بانک در ارتباط با ها، رويهراهکارها، خط مشي

ي مقابل مرتبط، بايد تعيين حدود احتياطي هاطرفگيرندگان فردي يا گروهي از محدود نمودن اکسپوژر بانک به وام

 .را مد نظر قرار دهند

 

 ي بهيسک اعتبارهرچند هيات مديره و مديرعامل مسئوليت نهايي را در مورد يک سيستم کارآي مديريت ر

را براي  بازرسي مستمرشان در هر بانک، بايد سيستمي هايفعاليتاما بازرسان به عنوان جزئي از عهده دارند، 

ي اين سيستم، شامل ارزيابي کليه ابزارها. شناسايي، ارزيابي، مراقبت و کنترل ريسک اعتباري ايجاد نمايند

ط بانک مورد استفاده قرار است که توس( دلهاي ريسک اعتباريبندي داخلي ريسک و ممانند رتبه)گيري اندازه

يريت ريسک به عالوه بازرسان بايد مشخص نمايند که هيات مديره، نظارت موثري بر فرآيند مد .گيردمي

ها ها و مناسب بودن آنهاي ريسک و تطابق آن با خط مشياعتباري بانک دارد و مديريت بانک وضعيت

 .دهداقبت قرار ميها را تحت مرخط مشي

توانند رويکردهاي مختلفي داشته هاي مديريت ريسک اعتباري، بازرسين ميبه منظور ارزيابي کيفيت سيستم

هاي صحيحي را ها رويهبازرسان مشخص نمايند بانکها آن است که يک بخش مهم در اين گونه ارزيابي. باشند

تر، بازرسان يا حسابرساني که کارشان به به صورت خاص .گيرندهايشان به کار ميدر مورد ارزيابي دارائي

در . باشد، کيفيت چند نمونه از اعتبارات فردي را بررسي نمايندطور نسبي مورد اعتماد بازرسان مي

هاي داخلي خود بانک باشد، در آن چنانچه تجزيه و تحليل بازرسان همسو و موافق با تجزيه و تحليلاينگونه موارد 

هاي داخلي براي ارزيابي، کيفيت کل پرتفوي اعتباري و ان در مورد استفاده از چنين بررسيها و بازنگريتوصورت مي

به عالوه بازرسان يا حسابرسان مستقل جايي که  .1ها اطمينان بيشتري حاصل نمودکفايت ذخاير و اندوخته

يرند کيفيت فرآيند منطقي بودن گبندي داخلي ريسک يا مدلهاي ريسک اعتباري مورد استفاده قرار ميرتبه

چنين بايد نتايج هرگونه بررسي مستقل داخلي در بازرسان، هم. بندي داخلي بانک را ارزيابي نمايندرتبه

به عالوه در صورت در . دهي و عملکرد اجرايي آن را مورد توجه و بررسي قرار دهندمورد امور وام

 .ها را مورد استفاده قرار دهندن مستقل، بازرسان بايد آندسترس بودن بررسيهاي انجام شده توسط حسابرسا
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دار را در همان وهله نخست بازرسان بايد به اين موضوع توجه خاص نمايند که مديريت بانک اعتبارات مساله

بازرسان بايد روندها را در داخل پرتفوي کلي . نمايد 1تدابير مناسب اتخاذ هاآنشناسايي و نسبت به رفع 

ي تحت مراقبت قرار داده و هرگونه تنزل کيفي قابل توجه اعتبارات را با مديريت ارشد بانک مطرح اعتبار

هاي بانک، نسبت به سطح چنين بايد مساله کافي بودن مجموع سرمايه و ذخاير و اندوختهبازرسان هم. کنند

ازنامه را، مورد ارزيابي هاي گوناگون باال و پايين خط ترريسک اعتباري شناسايي شده موجود در فعاليت

 .قرار دهند

 

آورند، هايي که بازرسان کشورها براي تعيين کفايت فرآيند مديريت ريسک اعتباري به عمل ميدر بررسي

ين نکته ا. يدبايد کارآيي اين فرآيندها را در سراسر خطوط تجاري، شرکتهاي تابعه و مرزهاي ملي تعيين نما

هاي انفرادي يا شخصيت حقوقي بلکه با ريت ريسک اعتباري را نه در سطح فعاليتمهم است که بازرسان، سيستم مدي

 .ها و شرکتهاي تابعه موجود در مجموعه سازمان بانکي، مورد ارزيابي قرار دهندتوجه به طيف وسيع فعاليت

ده ضعف کشف ش بعد از اين که فرآيند مديريت ريسک اعتباري مورد ارزيابي قرار گرفت، بازرسان بايد کليه نقاط

و تاثير هرگونه  هاآنخيره اضافي براي دار و برآورد ذبندي اعتبارات مسالهمانند تمرکزهاي مازاد بر حد مجاز، طبقه

 در مواردي که بازرسان .سودآوري بانک را به اطالع مديريت بانک برسانند بر تاخير دريافت بهره متعلقه

ي بانک براي وضعيت ريسک اعتباري خاص بانک کافي تشخيص دهند سيستم کلي مديريت ريسک اعتبار

ديريت مآيند يا کارا نيست، بايد مطمئن شوند که بانک اقدامات مناسبي را براي بهبود و اصالح به موقع فر

 .نمايدريسک اعتباري خود اتخاذ مي

مانند حدود تسهيالت ) آيند مديريت ريسک اعتباري بانک، بازرسان بايد تعيين حدود احتياطينظر از کيفيت فرصرف

گيرنده امتعيين اين حدود باعث محدود شدن اکسپوژر بانک به يک و. مدنظر قرار دهند هابانکرا براي کليه ( کالن

 به عالوه بازرسان ممکن است شرايط خاصي را براي .گرددي مقابل مرتبط ميهاطرفيا گروهي از 

ه در به ويژ. ا تجاوز از حدود تعيين شده، اعمال نمايندها در مورد يک نوع خاص اعتبار يدهي بانکگزارش

 .اصي مبذول گرددبا بانک يا با يکديگر بايد توجه خ “مرتبط”هاي مقابل مورد اعطاي اعتبار به طرف

 

 علل رايج مشکالت عمده اعتباري: ضميمه

. باشدت ريسک اعتباري ميي موجود در مديريهاکاستيعلت اکثر مشکالت عمده اعتباري تلويحًا يا غير مستقيم، 

 هاي اعتباري شديد در يک سيستم بانکي،زيان. براساس تجربه بازرسان، برخي مشکالت مهم تکرارپذيرند

توجهي و نظارت ناکافي زمان مشکالت در چندين عرصه، ازجمله تمرکزها، بيمعموالً نشانگر وجود هم

هاي گسترده انکي در ارتباط با حوزهين مشکالت بتراي از برخي از متداولاست، اين ضميمه، شامل خالصه

 .ستاتمرکزها، فرآيند اعتباردهي و اکسپوژرهاي اعتباري حساس در برابر نوسانات بازار و نقدينگي 
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له هر تمرکزهاي اعتباري به منز. باشندهم اعتباري ميمترين علت ايجاد مشکالت احتمااًل به تنهايي مهم تمرکزها،

 يش وجود داشته باشد،هاداراييبزرگ نسبت به سرمايه بانک يا کل  هايزيانه در آن امکان وجود اکسپوژري است ک

. شوددر صورت وجود معيارهاي کافي، اين اکسپوژرها به عنوان سطح کلي ريسک بانک منظور مي

و غيرعادي درصد باال  کند، بلکه امکاننه تنها اکسپوژرهاي کالن را منعکس مي هاي نسبتاً بزرگ،زيان

 .دهدهاي تحقق نيافته را نيز نشان ميزيان

 

 :بندي نمودباري را به دو گروه زير طبقهتوان تمرکزهاي اعتبه دشواري، مي

هاي مقابل منفرد، به گروهي از گيرندگان يا طرفکه تمرکز اعتبارات به وام تمرکزهاي رايج اعتباري

 .شودنفت و گاز را شامل ميمانند مستغالت تجاري،  ها يا صنايعيهاي مقابل مرتبط، و به بخشطرف

هاي ويژه تر يا موقعيت، که داللت بر وجود عوامل ظريفتمرکزهاي مبتني بر عوامل مشترك يا مرتبط ريسک

 سيه در اواخراختالالت اقتصادي آسيا و رو. گردنددارد، و اغلب تنها از طريق تجزيه و تحليل کشف مي

بستگي مهد که چگونه ارتباطات نزديک بين بازارهاي نوظهور در شرايط بحراني و دهنشان مي 1998سال 

تواند ها و ريسک نقدينگي ميچنين بين اين ريسکهاي بازار و اعتباري و همشناسايي نشده بين ريسک

 .هاي گسترده را فراهم آوردموجبات زيان

 

ميزان اتکاي به وام،  د و غيرعادي است، عواملي مانندبالقوه شدي هايزياني تمرکزهايي که مبنايي براي نمونه

هاي مالي سازماندهي شده که بستگي ميان عوامل ريسک و تامين، هم(خريد و فروش)برخورداري از حق اختيار 

هاي قيمتي يا به عنوان مثال به هنگام تکانه .گيردکند، دربرميسرمايه متمرکز مي ريسک را در حصه اصلي

اي که گيرندهتري را در مقايسه با وامهاي بزرگگيرنده با نسبت بدهي باال احتماالً زيانک واماقتصادي، ي

. اي از زيان را دارد، تجربه خواهد نموداش توان جذب بخش عمدهنسبت بدهي پاييني را داراست و سرمايه

يف نرخ ارز با افت در آسيا، نشان داد که همبستگي ميان تضع 1997تضعيف شديد نرخ ارز در اواخر 

هاي مقابل ساکن در کشوري که پول آن تضعيف شده، در معامالت ابزار مشتقه ارزي، شرايط مالي طرف

 .هاي قابل توجهي را نسبت به مبالغ اسمي آن ابزارها ايجاد کردزيان

تواند مي اندهتشکيل شد Securitizationي همگن که به منظور عمليات هادارايياي از ريسک موجود در مجموعه

 هايزيانکه در شرايط نامطلوب اقتصادي از  هاوامو مطالبات شرکتهاي خريدار  فرعي سرمايه هايبخشدر 

 .برند، متمرکز گرددقابل توجهي رنج مي

را کند که چپذير و مسائل مربوط به تمرکز اعتباري به ويژه تمرکزهاي معمول اين مساله را مطرح ميطبيعت برگشت

ناچارند بين دو  هابانکاوالً براي گسترش راهکار تجاري، بيشتر . دهند تمرکزها گسترش يابنداجازه مي هابانک
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ي هاآنها، با هدف پيشرو شدن در بازار و متنوع نمودن جريگزينه تخصص يافتن در تعداد محدودي از حوزه

رقابت شديد ميان  .کنند تعادل بر قرار کنندعاليت ميناپايدار بازار ف هايبخشدرآمديشان، به ويژه زماني که در 

دهند، مانند تامين منابع مورد هاي سنتي بانکي انجام ميها فعاليتها و ساير موسساتي که همانند بانکبانک

گيرند، اين انتخابها قرار مي گذارينياز شرکتهايي که از نظر رتبه اعتباري در محدوده مناسب براي سرمايه

شوند که بانک، صنايع رو به رشد و پر رونق را تمرکزها با بيشترين تکرار، زماني ظاهر مي. وارتر ساخته استرا دش

ي نسبت به دورنماي آينده آن صنعت، به ويژه در مورد افزايش هاآنشناسايي کرده و فرضيات بيش از حد خوش بين

زماني که توجه اصلي . آوردمتوسط به عمل مي و امکان کسب کارمزدها و سود خالص بيش از حد هاداراييارزش 

اند مخاطرات را ناديده آماده هابانکرسد که اکثر يا سهم بازار باشد، به نظر مي هاداراييبه رشد  هابانک

 .بگيرند

 

اي از گيرنده يا مجموعهها بايد مقررات خاصي را براي محدود کردن تمرکزها به يک وامبازرسان بانک

تري ها حدود بسيار پايينان مرتبط داشته باشند، در واقع بازرسان بايد انتظار داشته باشند که بانکگيرندگوام

د در ها تمرکزهاي موجواکثر مديران ريسک اعتباري بانک. را براي اکسپوژر يک متعهد منفرد تعيين نمايند

هستند تا بتوانند تمرکزهايي را که هايي ها در جستجوي روشبسياري از بانک. صنعت را نيز تحت نظارت دارند

اگرچه ممکن است براي  .شخص نمايندهاي بين آن عوامل هستند، مبر پايه عوامل مشترك ريسک يا همبستگي

هاي اناما سازمهاي کوچک دشوار باشد که بتوانند حدود تعيين شده مربوط به تمرکز را رعايت نمايند، بانک

گيرنده در عين قرار ها به يک وامها، اکسپوژر آنه دليل سرمايه پايه باالي آنبانکي بزرگ بايد متوجه باشند که ب

 .تواند از سطح احتياطي فراتر رودداشتن در چارچوبهاي مقرراتي مي

ور در حالي که قص .ي موجود در فرآيند اعتباردهي و نظارت استهاکاستيبسياري از مشکالت اعتباري نشانگر 

هاي بانکي باشد، تواند منبع مهم زيانريت اکسپوژرهاي اعتباري مربوط به بازار ميدر بيمه اعتبارات و مدي

توان از بروز بسياري از مشکالت اعتباري پيشگيري نمود به کمک يک فرآيند قوي اعتباردهي در داخل بانک مياما 

 .را کاهش داد هاآنيا 

يک چالش ( مدبرانه براي پيشگيري از مخاطراتاقدامات )ها، انجام ارزيابي کامل اعتباري براي اکثر بانک

تجاري  هايبانکدهي سنتي ي سنديکايي، براي وامهاوامهاي آوريفشارهاي رقابتي و گسترش فن. اساسي است

. گرددآورد که موجب تداخل با اقدامات احتياطي براي پيشگيري از مخاطرات ميمحدوديت زماني را به وجود مي

اعتباري ضرورت در اختيار داشتن اطالعات مالي متکي بر استانداردهاي صحيح جهاني شدن بازارهاي 

زماني که اين . دهدحسابداري و اطالعات به روز در مورد اقتصاد کالن و جريان وجوه نقد را افزايش مي

نظر نموده و ي مالي و اقتصادي صرفهاتحليلممکن است از تجزيه و  هابانکاطالعات در دسترس يا قابل اتکاء نباشد 

 .ها احساس کنندبه ويژه اگر آن ي بررسي کيفيت اعتبار اتخاذ نمايند،هاي سادهتصميمات خود را براساس شاخص

الزم است در يک بازار خارجي برخوردار از رشد فزاينده، براي خود موقعيتي کسب نمايند و سرانجام آن 

گذاري و هاي سرمايهبتاً جديد خود مانند بنگاههاي مقابل نسها ممکن است براي ارزيابي طرفکه، بانک
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هاي ريسک و همچنين ارسال اطالعات موسسات با اهرم مالي باال به انواع جديد اطالعات مانند ارزيابي

 .مالي با تواتر بيشتر نياز داشته باشند

ش پذير .جديد است هايدهيهاي مربوط به وامآوريمساله مهم ديگر نبود آزمون و روشي براي معتبرسازي فن

هايي که اصول صحيح هاي جديد يا بديع بازار به ويژه روشدهي در حوزههاي آزمون نشده وامروش

گيرند، مي اقدامات احتياطي براي پيشگيري از مخاطرات يا معيارهاي سنتي ميزان اتکاء به وام را ناديده

يک رويه صحيح، مستلزم به . گردندها منجر به بروز مشکالت جدي توانند در بسياري از بانکمي

هر روش جديد با عدم اطمينان  کارآيي. هاي فعاليت اعتباري استکارگيري اصول اساسي در مورد نمونه

يفيت اعتباري خود را تر و تاييد کننده ککارانههاي محافظهاي در شاخصاين عدم اطمينان بايد تا اندازه. مواجه است

هاي مصرفي هاي امتيازدهي اعتباري براي واممشکالت گسترش استفاده از مدل يک نمونه از اين. نشان دهد

ها دهياي ناشي از بعضي از وامهاي سرمايهزيان. در اياالت متحده آمريکا و برخي ديگر از کشورها است

 ها تجربه گرديد نقاط ضعف اينکه در زمينه محصوالت بازاري با توليد انبوه که توسط بعضي از بانک

 .دهدامتيازدهي را نشان مي

ارد، اعطاي از جمله اين مو. ي شخصي مديريت ارشد بانک استهاگيريتصميمبرخي از مشکالت اعتباري ناشي از 

اند، اعطاي اعتبار به ها وابستهرا به عهده داشته يا به آن شرکت هاآناعتبار به شرکتهايي است که مديران، مالکيت 

ه دستور کار خاص، مثل بدر امور مالي از فراست برخوردارند، اعطاي اعتبار به منظور نيل به افرادي که  دوستان،

 .باشدنام ميجويي ارتباطات ويژه با افراد صاحبپي

التي را در مشک 1990ها در سالهاي کبسياري از بان ،بازنگري اعتبارات کارآيبه واسطه نبود يک فرآيند 

گري ها چنين فرآيندي در مورد بازنو عمالً بسياري از بانک)تجربه کردند هايشان رابطه با کيفيت دارايي

هاي بزرگتر، معموالً وظيفه تجديد نظر اعتباري در بخشي متشکل از در بانک(. اعتبارات نداشتند

ها ارزيابي مستقلي در مورد کيفيت يک آن. شودعتبار انجام مياگراني، مستقل از مسئوالن اعطاي تحليل

هاي هاي مالي، تجزيه و تحليلر يا يک رابطه اعتباري براساس مستنداتي همچون صورت وضعيتاعتبا

هاي کوچکتر، در بانک. آورنداعتباري تهيه شده توسط مسئول حسابداري و تعيين قيمت وثايق، به عمل مي

ري ز بازنگهدف ا. اين وظيفه ممکن است محدودتر بوده و توسط حسابرسان داخلي يا مستقل انجام شود

با خط  و برقراري توازن است، تا اطمينان حاصل شود که فرآيند اعتباردهي در تطابق هاکنترلاعتبارات، انجام 

گيرندگان به عمل ، بدون تاثيرپذيري از رابطه با وامهااييدارهاي بانک بوده و ارزيابي مستقلي نسبت به کيفيت مشي

ً . آيدمي ي تر از آن پيشگيري از اعطابه شناسايي اعتبارات ضعيف و مهم بازنگري کارآي اعتباري نهايتا

ها مورد تجديد نظر قرار کند، زيرا زماني که مسئولين اعتباري بدانند کار آناعتبارات ضعيف کمک مي

 .نمايندنظر بيشتري انجام وظيفه ميگيرد، با دقتمي

ند، ناشي از کوتاهي دچار مشکل شد 1990ايل سالهاي هايي که در اويک نارسايي مشترك و بسيار مهم در ميان بانک

ها، براي ارزيابي کيفيت بسياري از بانک .گيرندگان يا ارزش وثايق بودها در مراقبت و کنترل وضعيت وامآن

اي از چنين تعيين کفايت وثايق، در مورد دريافت اطالعات مالي دورههاي موجود در دفاتر خود و هموام

هاي اوليه تنزل در انگاري شدند، در نتيجه، نتوانستند نشانها ارزشيابي مستغالت مرتکب سهلگيرندگان يوام

ها گيرندگان از تضعيف مالي آنها را دريابند و لذا اين فرصت را که بتوانند به کمک وامکيفيت دارايي

رديد که نظارت موجب گاين فقدان . جلوگيري به عمل آورده و موقعيت بانک را حفظ نمايند، از دست دادند

هاي بزرگي دار طي نموده و زيانهاي مسالهاي را براي تعيين ابعاد و شدت واممديريت ارشد بانک فرآيند پر هزينه

 .را متوجه بانک کند
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ارت بر برخي موارد، عدم انجام اقدامات احتياطي الزم براي پيشگيري از مخاطرات و تجزيه و تحليل مالي و نظدر 

. گردداعتباري منجر مي هايتقلبها يا الزم براي شناسايي سوء استفاده هايکنترلدر وقفه ه، به ايجاد گيرندوام

انگاري ها را تجربه کردند در مورد بازرسي وثيقه مرتکب سهلهاي ناشي از سوءاستفادههايي که زيانبانک

 ده و يا بهي را طي نکرمراحل قانون يقه ارائه گرديدند،که به عنوان وث مثالً کاالهاي موجود در انبار يا نمايشگاه. شدند

گيرندگان ملزم به ارائه صورت وضعيت مالي حسابرسي گذاري نشدند و يا اين که وامي مالي، قيمتهاداراييعنوان 

گري يک بخش کارآي بازن .دنشانجام  هاآني مالي هاصورتشده، نگرديده و تجزيه و تحليل دقيقي نسبت به 

 که اطمينانگذاري مستقل وثايق، معيارهاي حمايتي مهمي هستند، به ويژه از آن جهت ات و قيمتاعتبار

 .کننديگيرندگان تباني نمحاصل شود که مسئولين اعتباري و ساير کارکنان داخلي با وام

ليل تحها در رابطه با اقدامات احتياطي الزم براي پيشگيري از مخاطرات، تجزيه و عالوه بر وجود کاستي

برخي از . دهي استهاي مربوط به وامگيرياعتباري، مبين وجود مشکالت تکرار پذير در زمينه تصميم

هاي اعتباري را براساس شرايط اعتباري مناسب گيريکنند و تصميمها اعتبارات را تجزيه و تحليل ميبانک

. کنندبه ريسک استفاده نمي گذاري حساس نسبتاما از روش قيمت. دهندگذاري انجام ميبدون قيمت

گذاري و نظم ترتيبي براي پيگيري مداوم آن روش نداشته باشند، به هايي که روش صحيحي براي قيمتبانک

اند، هايي را که کمتر از مقدار واقعي خود ارزيابي شدهکنند که بخش نامتناسبي از ريسکاين گرايش پيدا مي

هاي گذاري برخوردارند، با زيانهاي عالي قيمتهايي که از مهارتانکها در مقايسه با باين بانک. بپذيرند

 .گردندباالتري مواجه مي

گيرندگان با ها به دليل عدم توجه به رعايت احتياط در رابطه با ترتيبات اعتباري به وامبسياري از بانک

گيرندگان با اهرم عطايي به وامگونه که پيشتر اشاره شد، اعتبارات اهمان. اهرم مالي باال متضرر گرديدند

به طور . اي را فراهم آوردهاي قابل مالحظهگيرنده موجبات زيانمالي باال احتمال دارد به دليل نکول وام

يا راهکارهاي مربوط به تجديد ساختار بدهي، يا  مانند خريد سهم برخي مشابه، ساختارهاي متکي به وام

ها را در پرتفوي اعتباري بانک عامله مشتري باشد، معموالً ريسکساختارهايي که شامل تعهد اختيار م

کند، بنابراين، اين ساختارها فقط بايد در مورد مشترياني که توان مالي باال دارند، به کار گرفته متمرکز مي

 .شوند

عطا هاي غيرمالي ار برابر داراييدهايي است که ها، شامل وامهاي اعتباري بانکبسياري از فعاليت

ها، در انجام ارزيابي کافي در مورد وجود همبستگي بين هايي، بسياري از بانکدهيدر چنين وام. شودمي

رسد به نظر مي. اندهاي رهني ناموفق بودهگيرنده با تغييرات قيمت و نقدينگي بازار داراييوضعيت مالي وام

شرط تمليک و  مانند تامين مالي تجاري، اجاره به)ها ها که مبتني بر داراييهاي تجاري بانکدر اکثر فعاليت

 شود، همبستگي بااليي بين وضعيت اعتباري مشتري با ارزشو وامدهي مستغالت تجاري انجام مي( عامليت

هاي مورد گيرنده که منبع اصلي بازپرداخت است معموالً با داراييهايش وجود دارد، چون درآمد وامدارايي

گيرنده به دليل مشکالت اقتصادي صنعتي يا نابراين وخامت جريان درآمدي وامباشد، ببحث مرتبط مي

ها بعضي از دارايي. ه به عنوان وثيقه همراه گرددهاي ارائه شداي، ممکن است با کاهش ارزش داراييمنطقه

گر يک ها اعطا گرديده نشانهاي کاالهاي مصرفي به اتکاي آنکه وام( هاي خانه، وام خودرومانند وام)

 .باشدهاي او ميارتباط، هرچند ضعيف ميان سالمت مالي مشتري با بازار مربوط به دارايي

دهي، در حد ضرورت، اثرات ها در زمان واميک مشکل ديگر در رابطه با اعتباردهي اين است که بانک

، دورنماي (پر رونقشرايط )از آنجا که در بخش صعودي چرخه تجاري . گيرندهاي تجاري را در نظر نميچرخه
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ي اعتباري فرضيات بيش از حد هاتحليليابند ممکن است تجزيه و افزايش مي هاداراييدرآمدي و ارزش 

فروشي، مستغالت تجاري و شرکتهاي اماني صنايعي مانند خرده. بينانه را مالك قرار دهدخوش

گاهي اوقات . کنندري را تجربه ميگذاري، مستغالت، کاالهاي مصرفي، اغلب اثرات شديد چرخه تجاسرمايه

يک محصول در يک بخش نسبتاً جديد و روبه رشد مانند مراقبتهاي  اين چرخه تجاري در مقايسه با چرخه

انجام کارآي آزمون بحران که تاثيرات . يابدپزشکي و ارتباطات، کمتر با شرايط کلي تجاري ارتباط مي

هاي اعتباري گيريردد، رويکردي است که به موجب آن تصميمگاي فعاليت يا محصول در آن لحاظ ميدوره

 .شودگيرنده انجام ميتر از وامبا شناخت کامل

ي تر، بسياري از مسائل مربوط به تعهدات نشان دهنده عدم توجه بانک به سناريوهاي منفبه صورت کلي 

ي کاالي هاقيمتچون عوامل ريسک، هممکن است در برابر تغييرات مگيرندگان عالوه بر چرخه تجاري، وام. است

گيري مديريتي، خاص، تغييرات دورنماي شرايط رقابتي و نبود اطمينان نسبت به موفقيت راهکار تجاري يا جهت

 ل اعتباري را با به کارگيرييا تجزيه و تحلي“آزمون بحران”دهندگان، بسياري از وام .پذير باشندآسيب

 . توانند نقاط ضعف را شناسايي نمايندد و در نتيجه نميدهنفرضيات نامطلوب انجام نمي

 اکسپوژرهاي اعتباري حساس به تغييرات بازار نقدينگي

هايي را فرا روي اکسپوژرهايي که در برابر تغييرات بازار يا نقدينگي حساسند، در فرآيند اعتباردهي چالش

نرخ ارز و قراردادهاي ابزارهاي مشتقه را ، ازارتغييرات باکسپوژرهاي حساس در برابر . دهندها قرار ميبانک

هاي مربوط به پوشش زيان ، قراردادهاي وثايقتغييرات نقدينگياکسپوژرهاي حساس در برابر . شوندشامل مي

با پشتوانه نقدينگي، تعهدات و برخي از اعتبارات ( اعتباري)اي وثيقه، خطوط بالقوه نامحدود، مطالبات دوره

. گيردها به اوراق بهادار را در بر ميگيريهاي انجام نشده در عمليات تبديل دارايياز ذخيرهاسنادي و بعضي 

گيري توزيع احتمال کند که بانک توانايي اندازهطبيعت غير حتمي اکسپوژرها در اين گونه ابزارها ايجاب مي

گيرنده و نگي هر دو طرف، واماندازه واقعي اکسپوژر در آينده و تاثير آن بر ميزان اتکاي به وام و نقدي

 .بانک را داشته باشد

دار براي هاي معنيضرورت گسترش مقياس موضوع ديگري که تمامي موسسات مالي اساساً با آن مواجهند،

در . ها و ساير اکسپوژرهاي اعتباري مقايسه شونداکسپوژر است به نحوي که بتوانند به سادگي با وام

ميته بال در خصوص اکسپوژرها به موسسات با اهرم مالي باال، اين مساله از مطالعات انجام شده توسط ک

 .1برخي زوايا توضيح داده شده است

در مورد ابزارهايي که مستعد تغيير در برابر نوسانات بازار باشند، الزم است که تمايل مشتري و توانايي او 

بزارهاي حساس به تغييرات بازار مانند ابزارهاي اکثر ا. براي پرداخت با دقت مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد

شوند الزم است هم از طرف بانک و هم از طرف مشتري جديت پيچيده تلقي مي ً به عنوان بازارهاي نسبتامشتقه، 

 .را متوجه شده است( ابزار مشتقه)بيشتري به کار رود تا اين اطمينان حاصل شود که مشتري کامالً مفاد قرارداد 

به احتمال کم  ها در بازارهاي مالي بدين معني است که معموالً دن اين ابزارها با تغيير قيمت داراييمرتبط بو

                                                                 

 

 - Margin or Collateral Contract. 

 .رجوع شود هاي زيرمقالهبه  -1

Bank's Interactions with Highly Leveraged Institutions and Sound Practices for Bank's 

Interactions with Highly Leveraged Institutions (January 1999). 
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انجام . تواند به سرعت و در خالف جهت منافع مشتري تغيير نمايداما غير صفر ارزش اين گونه ابزارها مي

رويه صحيح آن است که اين  هاي بزرگ را نشان دهد،تواند احتمال بروز زيانکارآي آزمون بحران مي

ها به اين مساله که اطمينان حاصل کنند مشتري از ابتدا به توجهي بانکبه دليل بي. موارد براي مشتري افشا شود

ها مبالغ قابل توجهي به مشتريان بدهکار طور کامل اين معامالت را متوجه شده و نيز نوسانات نامطلوب قيمت، بانک

 .گرديدند

هاي نقدينگي در ترتيبات اعتباري يا ابزارهايي که پذيري مشتري نسبت به بحرآنورد آسيبالزم است در م

تري انجام پذيرد، زيرا زماني که مشتريان هاي دقيقنسبت به تغييرات نقدينگي حساس هستند تجزيه و تحليل

فزايش ابه سرعت  تواندهايي قرار گيرند، اکسپوژرهاي اعتبارات بلندمدت بانک ميدر معرض چنين بحرآن

راي هاي وثيقه، باين گونه فشارهاي فزاينده براي نگهداري وجوه نقد کافي، به منظور اجراي مفاد توافق نامه .يابد

 .منعکس کند تجاري بين بانکي و ترتيبات تسويه ممکن است مستقيماً ناپايداري قيمت بازار را هايفعاليتحمايت از 

هاي اعتباري باشد و هرگونه تواند نشانگر نگرانيي در يک سيستم مالي ميدر ساير موارد، فشارهاي نقدينگ

گيرندگان را به سوي استفاده از پشتوانه نقد خطوط تجاري اعتباري، وام اعمال محدوديت براي انجام فعاليت

سک نقدينگي تواند نتيجه کافي نبودن مديريت ريچنين ميفشارهاي نقدينگي هم. دهداعتباري يا تعهدات سوق مي

گيرنده يا طرف مقابل، بخش مهم ارزيابي وضعيت ريسک نقدينگي وام. توسط مشتري يا تنزل رتبه اعتباري وي باشد

 .ديگري از اين تجزيه و تحليل اعتباري است

و  پذيري، ابزارهاي حساس به تغييرات بازار و نقدينگي هماهنگ با توزيع تغييرات قيمتاز نظر مخاطره

ي قيمت ش ناپايداربراي مثال در مورد ابزارهاي حساس به تغييرات بازار، افزاي. کند، تغيير ميشرايط بازار

 ها بايد آزمون بحران فرضياتدر نتيجه بانک. گرددبه طور موثري موجب افزايش اکسپوژرهاي بالقوه مي

 .ناپايدار را انجام دهند

توانند ذا ميا نقدينگي، متکي بر احتماالت است، لاز آنجا که اکسپوژرهاي حساس در برابر تغييرات بازار ي

روسيه  وهاي بازار در آسيا با وضعيت اعتباري مشتري همبستگي داشته باشند اين ديدگاه دستآورد نابساماني

بزاري که اهمان عواملي که در  تغيير  ارزش به اين مفهوم که، . است 1998و  1997و ساير نقاط طي سالهاي 

يز رنماي آتي او نوگيرنده و دتواند بر سالمت مالي واممي باشدار يا نقدينگي حساس است، موثر ميبه نوسانات باز

قدينگي ها رابطه ميان اکسپوژرهاي حساس به تغييرات بازار يا ناز اين رو، الزم است بانک .تاثيرگذار باشد

هاي عوامل بازار يا زمون بحران تکانهانجام آ. دهند گيرنده مورد تجزيه و تحليل قراررا با ريسک نکول وام

 .نقدينگي يک جزء مهم از اين تجزيه و تحليل است
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BIS. Basel Committee on Banking Supervision, Basel September 2000, Principles 

for the Management of Credit Risk. 
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انكي در سال اعالم نرخ سود تسهيالت و سپرده 694/مب: شماره  1384هاي ب

 13/4/1384: تاريخ

 بسمه تعالي

 

 جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي و شرکت دولتي پست بانک ارسال گرديد

 

 باسالم؛

اي  بانک، در رابطه با مصوبه يکهزارو چهل و  1384/2/28مورخ  395/مبپيرو بخشنامه شماره  

هاي بانکي در سال نرخ سود تسهيالت و سپرده "يکمي  جلسه شوراي محترم پول و اعتبار در خصوص 

، مصوبه مورخ 1384قانون بودجه سال  2تبصره  “ذ”ه اجرايي بند نام، به پيوست تصوير آئي "1384

 .گرددهيات محترم وزيران جهت اجرا در سال جاري ايفاد مي 8/4/1384

در ضم ، به منظور رفع ابهامات مطروحه از سوي بانکها و اقشار مختلف جامعه در رابطه با چگونگي  

کي بخشهاي اقتصادي، با توجه به قانون عمليات باندرصد در کليه  16اعمال نرخ سود تسهيالت در سط  

 : رساندهاي اجرايي مربوطه مراتب ذيل را به استحضار ميها و دستورالعملبدون ربا، آئي  نامه

درصد از سود متعلقه از دريافت  5/13در مورد بخ  کشاورزي نحوه عمل بدي  ترتيب است که  -الف

يه از طريق يک حساب واسطه به بدهکارحسابي در اداره درصد بق 5/2کننده تسهيالت اخذ شده و 

 .شودحسابداريکل و بودجه آن بانک بابت تامي  مابه التفاوت نرخ سود بخ  کشاورزي از دولت منظور مي

درمورد بخ  صنعت و معدن نيز يک درصد به شرح مندرج در بند الف فوق از طريق حساب واسطه  -ب

 .گردداز مشتري اخذ مي( درصد 15)به بدهکار دولت منظور و مابقي 

 .گردددرصد در سال اعالم مي 16هاي ساختمان و مسک  نيز نرخ سود تسهيالت در بخ  -ج

باشد و دو درصد مابه التفاوت نرخ سود از دولت اخذ درصد مي 14نرخ سود در بخ  صادرات  -د

 . شودمي

درصد در  16به  1383درصد سال  21ني از نرخ سود مورد انتظار در بخ  خدمات و بازرگا حداقل -هن

 . يابدسال جاري کاه  مي

باشد و الزم است کليه از زمان ابالغ مي 16/3/1384مورخ  395 /تاريخ اجراي بخشنامه شماره مب "ضمنا

 .قراردادها، از تاريخ يادشده، با نرخهاي فوق االشاره منعقد گردند
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 گونه تغييري در ضوابط اعطاي تسهيالت صورت نگرفتهسود، هيچ سازد به غير از نرخدر خاتمه خاطرنشان مي

د، در براي تعيي  قيمت نسيه کاالهاي موضوع قراردا "است و آن بانک همچنان نرخهاي اعالم شده را عينا

 در مورد عقود. دهدمورد استفاده قرارمي( نظير فروش اقساطي و اجاره به شرط تمليک )عقود با بازدهي ثابت 

گيري  نرخ مورد نظر همچنان مبنايي براي تصميم( نظير مشارکت مدني، مشارکت حقوقي و مضاربه )ي مشارکت

 .باشدآن بانک براي ورود به طرح مي

ر ته و بخواهشمند است دستور فرمايند به قيد تسريع، موارد فوق در اختيار کليه واحدهاي ذيربط قرار گرف

 ع./حس  اجراي آن نظارت گردد

 .رگدو ب: پيوست

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر                   صديقه رهبر شمس کار             

                  3816                                  3-3831 
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 13/4/1384مورخ  694 /مب اصالح بخشنامه شماره 709 /مب: شماره

 14/4/1384: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

 جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي و شرکت دولتي پست بانک ارسال گرديد

 

 ؛با سالم

وسيله بند دوم از صفحه دوم بخشنامه بدي  1384/4/13مورخ  694 /مب پيرو بخشنامه شماره 

 :گرددمذکور در فوق به شرح ذيل اصالح مي

باشد و االجرا ميالزم 1384/3/16از تاريخ  1384/2/28مورخ  395 /مبضمناً بخشنامه شماره ” 

 .“االشاره منعقد گردندهاي فوقاست کليه قراردادها از تاريخ ياد شده با نرخ ضروري

اجرا به کليه واحدهاي ذيربط ابالغ خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع جهت  

 ص./گردد

 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                       

 صديقه رهبر شمس کار                          حميد تهرانفر     

         3816       3-3831  
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انكه 745 /مب: شماره فزايش در مانده تسهيالت اعطايي ب ا ز  ا ا به بخش غيردولتي پس سهم بخش كشاورزي 

ز محل سپرده ا وني و تسهيالت  مات قان لزا ا ز كسر  رفع احتياجات ضروري و اشتغال در هاي قرضا الحسنه براي 

 1384سال 

 21/4/1384: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

 جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي تجاري و پست بانک ارسال گرديد

 

 با سالم؛

از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري  10اده در راستاي اجراي م 

از ( ٪25)اختصاص حداقل بيست و پنج درصد ”از بند ج آن مبني بر  2اسالمي ايران، باالخص قسمت 

رساند که سهم وسيله به استحضار مي، بدي “تسهيالت اعطايي کليه بانکهاي کشور به بخ  آب و کشاورزي

رزي از افزاي  در مانده تسهيالت اعطايي آن بانک به بخ  غيردولتي پس از کسر الزامات بخ  کشاو

، 1384الحسنه براي رفع احتياجات ضروري و اشتغال در سال هاي قرضقانوني و تسهيالت از محل سپرده

 .باشددرصد مي 17

بانک، برحس  اجراي خواهشمند است مقرر فرمايند ضم  ابالغ مراتب فوق به مراجع ذيربط در آن  

چني  الزم است جدول مشروح مانده تسهيالت اعطايي به بخشهاي هم. آن نيز نظارت کافي معمول گردد

به اداره  مختلف اقتصادي طبق روال معمول در پايان هر ماه تهيه و حداکثر تا پايان روز پانزدهم ماه بعد،

 ص./اطالعات بانکي اي  بانک ارسال گردد

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                      

 کاررهبرشمس صديقه   حميد تهرانفر             

                3816            3-3831 
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انكي كشور 772 /مب: شماره بر مبناي روش تعهدي در نظام ب  شناسايي درآمد عقود اسالمي 

 27/4/1384: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

 و موسسات اعتباري غيربانکي ارسال( شامل پست بانک)ن عامل بانکهاي خصوصي و دولتي جهت اطالع کليه مديرا

 گرديد

 ؛احتراماً

شوراي محترم پول و اعتبار در يکهزار و چهل و چهارمي  جلسه مورخ رساند، به استحضار مي 

نکي نظام بامراتب زير را در مورد شناسايي درآمد عقود اسالمي بر مبناي روش تعهدي در  25/4/1384

 :کشور به تصويب رساند

الحسنه در درآمد عقود فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليک، جعاله، خريد دي  و قرض -الف”

هرکدام که زودتر باشد و همچني  درآمد حاصل از وجه التزام اقساط سررسيد  سررسيد يا پايان سال،

 .“س قرارداد قابل شناسايي استگذشته و معوق عقود مذکور در پايان هر دوره مالي بر اسا

درآمد عقود مشارکت مدني، مضاربه، سلف و جعاله و وجه التزام مربوط به تسهيالت سررسيد  -ب”

بل لي قاگذشته و معوق فوق براساس قرارداد و برآورد متکي به ضوابط داخلي بانک در پايان هر دوره ما

 .“شناسايي براي انعکاس در حسابهاي بانک خواهد بود

 :طبق استانداردهاي حسابداري در روش تعهدي الزم است به موارد زير توجه شود -ج”

 .جريان منافع اقتصادي مرتبط با قرارداد، به درون بانک محتمل باشد

 .“گيري کرددازهاي اتکا پذير انمبلغ درآمد موضوع قرارداد را بتوان به گونه

ه واحدهاي ذيربط جهت اجرا ابالغ گردد و خواهشمند است دستور فرمايند مراتب در اسرع وقت ب

 مصوبه ضمناً در صورت وجود هرگونه ابهام يا سيوال در مورد نحوه اجراي. برحس  اجراي آن نظارت شود

 ص./فوق مقتضي است با سازمان محترم حسابرسي هماهنگي الزم به عمل آيد

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                       

 آزادتهرانفر                          اميرحسين امين حميد     

           3816                                            5-3831 
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فرآيند تسهيالت 787 /مب: شماره تي بمنظور بهبود  ئه پيشنهادا را انكهاا ز سوي ب ا  دهي خريد مسكن 

 28/4/1384: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

 مديران عامل محترم بانکهاي تجاري، مسکن و پست بانک ارسال گرديدجهت اطالع کليه 

 

 ؛با سالم

مورخ  1968 /مب گونه که استحضار دارند اي  اداره به پيوست بخشنامه شمارههمان 

، مصوب يکهزار و چهاردهمي  جلسه مورخ “نامه تسهيالت و تعهدات کالنآئي ”، 29/11/1382

 .شوراي محترم پول و اعتبار را به آن بانک ابالغ نمود 25/11/1382

نامه مذکور، سقف فردي تسهيالت اعطايي بانکها افزاي  يافته، عليرغم آن که به موجب آئي  

 .به عمل نيامده است( از جمله سقف آن)يري در شرايط اعطاي تسهيالت خريد مسک  تاکنون تغي

در حال حاضر، حداکثر تسهيالت اعطايي بانکها بابت خريد مسک ، صرفاً از طريق حساب  

نظر از حساب صرف)باشد ميليون ريال مي 120انداز مسک  بانک مسک  و به مبلغ اي صندوق پسبرنامه

فرمايند که در بهتري  حالت اي  مبلغ تصديق مي(. جوانان که شرايط خود را داردانداز مسک  پس

وجه در تناسب با قيمت واقعي نمايد که به هيچاز قيمت يک واحد مسکوني را تامي  مي ٪20حداکثر 

رايط اعطاي بدي  لحاظ از نظر اي  بانک در اي  برهه از زمان، لزوم تجديد نظر در ش. باشدمسک  نمي

 .رسدسهيالت خريد مسک  غيرقابل اجتناب به نظر ميت

در مورد تسهيالت خريد مسک  که تاکنون به تصويب مراجع ذيربط رسيده و به سيستم بانکي  

ي به ابالغ شده، همواره مبلغي به عنوان سقف تسهيالت پيشنهاد شده، که اي  سقف نيز هر از چندگاه

فته ار گروجه به اقشار خاص جامعه مورد تعديل و تجديدنظر قرداليل مختلف از جمله نرخ تورم يا لزوم ت

هاي مقطعي در رسد که بهتر است اي  گونه افزاي به منظور اجتناب از اي  موضوع به نظر مي. است

 .مبلغ تسهيالت خريد مسک  با ضوابط مناسب ديگري جايگزي  گردد

جامعه به دليل عدم توانايي در البته کماکان اي  نگراني وجود دارد که اقشار کم درآمد  

خ  بازپرداخت اقساط قادر به اخذ تسهيالت با مبالغ باال نگردند و تقاضاي تجاري مسک  در اي  ب

به همي  دليل در اجراي سياست موصوف الزم است حداکثر تالش به کار گرفته شود تا  فزوني يابد،

 .ار مشابه جامعه تامي  مالي گردندنيازمندان واقعي مسک ، جوانان فاقد منزل مسکوني و اقش
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دهي خريد با ملحوظ نظر قراردادن جميع موارد فوق، اي  اداره براي بهبود فرآيند تسهيالت 

 :نمايدمسک  از سوي بانکها، پيشنهادات ذيل را مطرح مي

 مقيمت واحد مسکوني اعال ٪80سقف فردي تسهيالت اعطايي بانکها براساس مقررات موجود حداکثر تا 

ف ي و سقالبته ضرورت دارد بانک در ابتدا مشتري خود را از لحاظ توان بازپرداخت اقساط ارزياب. گردد

 .تسهيالت را با توجه به توان متقاضي تعيي  نمايد

 .متر مشمول دريافت اي  تسهيالت گردند 100تنها واحدهاي مسکوني زير  

ار ببه اشخاصي تعلق گيرد که براي اولي   تسهيالت اعطايي به بخ  مسک  ن با نرخ سود اي  بخ  ن

 در مورد ساير متقاضيان خريد. به نام خود باشند کنند و فاقد منزل مسکونياقدام به خريد مسک  مي

مات يا نرخ سود بخ  خد...(  متر، عالقمندان به خريد چند واحد، 100واحدهاي مسکوني باالي )مسک  

 .نرخ ديگري اعمال گردد

 .بانک مسک  و پست بانک در اي  مجموعه مشارکت نمايند بانک تجاري، 6

 

ده و رسان اي  اداره در نظر دارد موارد فوق را پس از ملحوظ نمودن نظر بانکها به تصويب مراجع ذيصالح

د ز ابعاااز اي  رو خواهشمند است دستور فرمايند مراتب فوق . براي اجرا به سيستم بانکي ابالغ نمايد

ربط آن بانک مورد بررسي قرار گرفته و اظهارنظر آن بانک در اي  خصوص ناسان ذيمختلف توسظ کارش

 ص./دجاري به اي  اداره اعالم گردحداکثر تا پايان مرداد ماه سال

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                       

 صديقه رهبر شمس کار                          حميد تهرانفر     

         3816       3-3831  
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ارسباران  829 /مب: شماره د تجاري ـ صنعتي  زا آ ايي مناطق  في نزلي( جلفا)محدوده جغرا ا  و 

 1/5/1384: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

 ديدو موسسه اعتباري توسعه ارسال گر( شامل پست بانک)جهت  اطالع کليه مديران عامل بانکهاي خصوصي و دولتي 

هن مورخ 30820ت/20708هن و 30820ت/20701هاي شماره امهبا اشاره به تصويب ن 

هيات محترم وزيران، نظر به اي  که محدوده جغرافيايي مناطق آزاد تجاري ن صنعتي  7/4/1384

لذا  ست،او انزلي به تاييد آن هيات محترم رسيده و حدود مناطق مذکور تعيي  گرديده ( جلفا)ارسباران 

باشد الذکر ميچنانچه آن بانک داراي شعبه يا شعبي در مناطق فوق خواهشمند است دستور فرماييد

 :نسبت به انجام امور زير اقدام الزم به عمل آورند

به اي   30/5/1384اعالم تعداد و مشخصات شعب آن بانک در هريک از آن مناطق حداکثر تا تاريخ 

 .اداره

موسسات اعتباري /مالي شعب بانکهاهاي اجراي کامل دستورالعمل اجرايي تفکيک حسابها و صورت

براي کليه شعب مستقر در مناطق ( اي  بانک 1380/4/4مورخ  297 /مب پيوست بخشنامه شماره)

 .30/6/1384و ارسال مدارك مربوط به اي  اداره حداکثر تا تاريخ  الذکرفوق

اي  اداره  1380/9/14مورخ  698 /مب انجام اقدام الزم جهت اعمال ضوابط مذکور در بخشنامه شماره

از  37بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران موضوع مفاد ماده  “تاييديه تطبيق ”براي دريافت 

دستورالعمل اجرايي عمليات پولي و بانکي در مناطق آزاد تجاري ن صنعتي جمهوري اسالمي ايران براي 

 .کليه شعب مستقر در مناطق مذکور

 طالعات و مقررات بانکياداره م                 

 فروزنده شجاعي                 حميد تهرانفر     

         3816        4-3831 
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الف و ب بخشنامه شماره  860 /مب: شماره بندهاي  مورخ  772 /مبدرخصوص عقد جعاله و علت درج آن در 

27/4/1384 

 6/5/1384: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

و موسسات اعتباري توسعه ارسال ( شامل پست بانک)جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي خصوصي و دولتي 

 گرديد

 ؛احتراماً

اي  اداره موارد ذيل درخصوص عقد جعاله  1384/4/27مورخ  772 /مبپيرو بخشنامه شماره  

 :رسدو علت درج آن در بندهاي الف و ب بخشنامه صدرالذکر به استحضار مي

ي را در هر مورد به کار بانکها براساس ماهيت قرارداد جعاله روشهاي حسابداري متفاوت 

توان در مهمتري  تفاوت را مي. رد روش يکسان و متحدالشکلي نيستگيرند که لزوماً در همه موامي

انچه به همي  دليل چن. قراردادهاي جعاله اوليه و جعاله ثانويه بي  بانک و مشتريان مشاهده نمود

جام شود الزم است روش شناسايي حسابداري جعاله در آن بانک شبيه حسابداري فروش اقساطي ان

چنانچه روش  در مقابل. االشاره صورت گيردسود آن براساس رهنمود قسمت الف بخشنامه فوق

درآمد  عقد موصوف نزديک به عقود مشارکت مدني باشد روش شناسايي (عمدتاً جعاله ثانويه)حسابداري 

 . گيردور صورت ميبخشنامه مذک “ب”آن بر مبناي روش تعهدي اشاره شده در قسمت 

مورخ  2040/مبرساند مفاد دستورالعمل موضوع بخشنامه شماره ضمناً بدينوسيله به اطالع مي 

 .شودابالغ بخشنامه صدرالذکر منسوخ مي از تاريخ 13/12/1382

 ص./خواهشمند است دستور فرماييد مراتب جهت اجرا به واحدهاي ذيربط ابالغ گردد 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                       

 آزادحميد تهرانفر                          اميرحسين امين     

           3816                                            5-3831 
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يران 1094 /مب: شماره ا نواع  ا ر  تشا ن ا براي  ز سوي چك و ديگر چكعدم امكان صدور مجوز  ا پولهاي منتشره 

انك پرداختبرخي ب لكترونيك در سيستمهاي  ا پرداخت و پول  ز كارتهاي  ا تر  را ستفاده كا زوم ا ل  ها و تأكيد بر 

 5/6/1384: تاريخ 

 »ليبسمه تعا«

 

 هاي غيردولتي ارسال گرديدجهت اطالع کليه مديران عامل بانک

 

 ؛با احترام

قانون پولي و بانکي کشور که انتشار اوراق  34از ماده  6رساند به استناد بند به استحضار مي 

اطي حتياها را ممنوع دانسته است و نيز با عنايت به آثار و تبعات منفي ديداري در وجه حامل از سوي بانک

پولهاي منتشره از سوي برخي چک و ديگر چککارگيري نادرست انواع ايرانو نظارتي مترتب بر به

 .باشدميسر نمي ها، در حال حاضر امکان صدور مجوز براي انتشار اوراق مزبور براي آن بانکبانک

جد بر  شود آن بانک ضم  استفاده از ساير ابزارهاي پرداخت، به طوراز اي  رو توصيه مي 

اي کارآ به مديريت آنها در کليه شعب خود نظارت نموده و به شيوه... رساني و داري، پولعمليات خزانه

هيات محترم وزيران  1384/5/10هن مورخ 33359ت/26019مصوبه شماره  ضمناً براساس. بپردازد

، آن بانک موظف است تمهيدات الزم را براي استفاده کاراتر از کارتهاي پرداخت و پول (تصوير پيوست)

 ص./الکترونيک در سيستم پرداخت خود بيانديشد

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري     

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر     نوروزمجيد حاجي    

    3516    3816 
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لعمل نگاهارسال پيش 1305 /مب: شماره  هاي دولتي جهت نظرسنجيداري حسابنويس دستورا

 9/7/1384: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

 يدارسال گردهاي تجاري، تخصصي و پست بانک جهت اطالع کليه مديران عامل بانک

 

 احتراماً؛

قانون برنامه چهارم توسعه،  10ماده  “د”گونه که استحضار دارند براساس بند همان 

ها براي دريافت خدمات بانکي مجاز به هاي دولتي، موسسات و ديگر نهادهاي عمومي و شهرداريسازمان

هاي داري حسابشتت در امر نگاهبدي  منظور و با هدف جلوگيري از ت. اندانتخاب بانک عامل خود گرديده

ها، خواهشمند است به منظور اطالع از داري اي  حسابنويس دستورالعمل نگاهدولتي، ضم  ارسال پي 

اي که با اي جهت شرکت در جلسهنظرات احتمالي آن بانک در اي  خصوص، دستور فرمايند نمايندهنقطه

در دفتر مديريت اداره مطالعات و مقررات  13/7/1384روز چهارشنبه مورخ  11اي  هدف در ساعت 

 ص./گردد، حضور بهم رسانندبانکي، طبقه نهم ساختمان ميرداماد برگزار مي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي     

 کارشمسرهبر صديقه  حميد تهرانفر          

              3816            3-3831 
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 هاي دولتيحسابداري نويس دستورالعمل نگاهپيش

 

 هاي دولتيداري حسابمواد پيشنهادي دستورالعمل نگاه -الف

گردند از بين از ميمج 10ماده  “د”هاي دولتي موضوع بند ها و شرکتهاي دولتي، وزارتخانهسازمان

 خود را هزينه هايحسابجود، راساً يک بانک را به عنوان بانک عامل انتخاب نموده و هاي دولتي موبانک

 :نزد آن بانک متمرکز نمايند

هاي دولتي، موضوع ماده فوق، مايل به ها و شرکتهاي دولتي، وزارتخانهکه سازمانتبصره ـ در صورتي

به منظور  ،ضمن اخذ مجوز از خزانهاست  داري وجوه خود باشند الزمانتخاب بيش از يک بانک براي نگاه

 .نمايندبراي انجام اين امر اعالم دريافت تاييديه از اين بانک، داليل خود را 

کزي بايست با تاييد قبلي بانک مردر صورت اتخاذ هرگونه تصميم مبني بر تغيير بانک عامل، اين امر مي

 .جمهوري اسالمي ايران انجام شود

 هايها و شرکتهاي دولتي، وزارتخانهها و تعهدات سازمانتغيير بانک مستلزم تعيين تکليف بدهي ـ1تبصره 

 .اين دستورالعمل با بانک عامل قبلي است( 1)دولتي، موضوع ماده 

که بانک عامل در توسعه، درصورتيچهارمبرنامهطيدولتيهايبانکسازيخصوصيـ باتوجه به 2تبصره 

ز د نيافرآيند واگذاري به بخش خصوصي قرارگيرد، به منظور ايجاد فرصت کافي براي انجام اقدامات مور

ها و هاي دولتي، وزارتخانهبانک عامل، الزم است بانک مربوط مراتب را به سازمان براي تغيير

 .طالع دهداهاي آنها را بر عهده دارد، سابحهاي دولتي که عامليت شرکت

 .گردديکن تلقي ميلمکان 3/4/1366مورخ  1240 /با اجراي اين دستورالعمل مفاد بخشنامه نب

 هاي دولتيداري حسابل نگاهمستندات قانوني دستورالعم -ب

 قانون برنامه چهارم توسعه 10ماده “ د”بند 

در جهت ايجاد فضاي رقابتي سالم و به دور از انحصار در سيستم بانکي کشور و به منظور  

ها، هاي دولتي و ديگر نهادهاي عمومي و شهرداريها و موسسات و سازماناقتصادي نمودن فعاليت بنگاه

 .هاي مذکور مجازند بانک عامل را راساً انتخاب نمايندمات بانکي، بنگاهبراي دريافت خد

هاي موضوع اين بند در مورد آن بخش از وجوهات آنها که از ـ انتخاب بانک عامل توسط ارگان1تبصره 

 گردد، منوط به کسب موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانکمحل بودجه عمومي دولتي تامين مي

 .جمهوري اسالمي ايران برحسب مورد خواهد بودمرکزي 

پولي و بانکي کشور مصوب  قانون 12هاي دستگاههاي اجرايي موضوع ماده ـ سپرده2تبصره

 شود و بايستي طبق مقررات قانون يادبه عنوان سپرده بانک عامل موضوع اين بند تلقي نمي 18/4/1351

 .رددان منعکس گهاي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايرشده در حساب
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 1/6/1366قانون محاسبات عمومي کشور مصوب  76ماده 

هاي بيمه و ها و شرکتبه استثناي بانک)هاي دولتي ها و موسسات دولتي و شرکتبراي وزارتخانه 

ي مايندگو واحدهاي تابعه آنها در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و يا ن( موسسات اعتباري

هاي دولتي که از طرف بانک ها در بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و يا ساير بانکتانخزانه در اس

هاي بانکي براي مرکزي جمهوري اسالمي ايران نمايندگي داشته باشند، به تعداد مورد نياز حساب

ت دولتي ها و موسساهاي مزبور در مورد وزارتخانهاستفاده از حساب. هاي مربوط افتتاح خواهد شدپرداخت

 ستگاهدبا امضاي مشترک ذيحساب و يا مقام مجاز از طرف او و الاقل يک نفر از مقامات مسئول و مجاز 

هاي هاي دستگاهمربوط به معرفي خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان به عمل خواهد آمد و کليه پرداخت

هاي بانکي استفاده از حساب .بود هاي بانکي مذکور مجاز خواهدنامبرده منحصراً از طريق حساب

هاي دولتي با امضاي مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آنها و ذيحساب شرکت يا مقام مجاز از شرکت

 .طرف او ممکن خواهد بود

عمومي  اين قانون مادامي که از محل درآمد 5تبصره ـ موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده 

ه جوه اعتباراتي کمورد وجوه مذکور مشمول مقررات اين ماده خواهند بود و ودارند در وجهي دريافت مي

رسد، توسط خزانه و يا نمايندگي خزانه در ها به تصويب ميدر قانون بودجه کل کشور براي اين قبيل دستگاه

 .باشدداخت ميهاي بانکي مذکور قابل پراستان منحصراً از طريق حساب

 

 18/4/1351مصوب  کي کشورپولي و بانقانون  12ماده 

بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران، به عنوان بانکدار دولت، موظف به انجام وظايف زير  

 :است

ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و شرکتهاي دولتي و نگاهداري حسابهاي وزارتخانه -الف

ها و موسسات دولتي و زارتخانهشهرداريها و همچنين موسساتي که بيش از نصف سرمايه آنها متعلق به و

باشند، و انجام کليه عمليات بانکي آنها در داخل و وابسته به دولت و شرکتهاي دولتي و يا شهرداريها مي

 .1خارج از کشور

اين ماده، مکلفند  “الف”هاي دولتي و موسسات مذکور در بند ها و شهرداريها و شرکتوزارتخانه -1تبصره

ليه کند و ر دارند، منحصراً نزد بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران نگاهداري نمايوجوهي را که در اختيا

که  عمليات بانکي خود را منحصراً توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران انجام دهند و اطالعاتي

 .دبانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران در انجام وظايف خود از آنها بخواهد، در اختيار آن بگذارن

                                                                 

 

تواننـد بـا اجـازه بانكها مي”: وراي اسالميمجلس ش 8/6/1362مصوب  ،(بهره)ربا قانون عمليات بانكي بدون 22الف ـ به موجب ماده  -1
 .ايندمبانك مركزي ايران، با موسسات دولتي و وابسته به دولت و شركتهاي دولتي، به عمليات مجاز بانكي مبادرت ن

يران، مصوب هيات وز 88528تصويب نامه شماره ( )بهره)ربا ون عمليات بانكي بدوننامه اجرايي فصل پنجم قانآئين 5ب ـ به موجب ماده 
مركـزي  صـراً نـزد بانـكموسسات دولتي و وابسته به دولت و شركتهاي دولتي مكلفند وجوهي را كه در اختيار دارنـد، منح( 17/12/1362
 22ه استناد ماده بانك مذكور ايند و كليه عمليات بانكي خود را منحصراً توسط بانك مركزي انجام دهند، مگر در مواردي كه بنگاهداري نم

ا توانند با رعايت مقررات، با ميدر اين صورت، بانكه. قانون، با اجراي تمام يا قسمتي از عمليات موصوف توسط بانكهاي ديگر موافقت نمايند
 .ات و شركتهاي دولتي مبادرت به عمليات مجاز بانكي نماينداين قبيل موسس
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ها و شرکتها و موسساتي که به موجب قوانين خاص، مجاز به انجام عمليات بانکي وزارتخانه -2هتبصر

 .1و قسمت اول تبصره يک اين ماده نخواهند بود “الف”باشند، مشمول مفاد بند وسيله بانکهاي ديگر مي

                                                                 

 

ماده واحده ـ ”: س شوراي مليمجل 12/12/1354قانون پولي و بانكي كشور، مصوب  12ماده  2به موجب قانون طرز استفاده از تبصره  -2
وري اسالمي ايران و موافقت بانك مركزي جمه موكول به تاييد 1351قانون پولي و بانكي كشور مصوب تيرماه  12ماده  2استفاده از تبصره 

نيز مشمول  كر نام است،ذموسسات و شركتهاي دولتي كه شمول مقررات عمومي نسبت به آنها مستلزم . وزارت امور اقتصادي و دارايي است

 .“حكم اين قانون خواهند بود
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عتبار كارت 1428 /مب: شماره ا ريخ  ا تباع عراقيتغيير ت ا  هاي هويت ويژه 

 21/7/1384: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

 لتي و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديدهاي دولتي، غيردوجهت اطالع مديران عامل بانک

 

 ؛احتراماً

هاي اي  بانک، به پيوست اداره نظارت بر بانک 16/12/1383مورخ  7514/پيرو نامه شماره نب 

احمد حسيني مشاور محترم وزير جناب آقاي  30/6/1384مورخ  9054/14تصوير رونوشت نامه شماره 

ت هاي هويو مديرکل امور اتباع و مهاجري  خارجي وزارت کشور در ارتباط با تغيير تاريخ اعتبار کارت

 ص./گرددويژه اتباع عراقي جهت مالحظه و اقدام مقتضي ارسال مي

 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي     

 ارکشمسرهبر صديقه  حميد تهرانفر          

              3816            3-3831 
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روند  1482 /مب: شماره ا د تجاري ـ صنعتي  زا آ فيايي منطقه  ادان ـ خرمشهر)محدوده جغرا ب  (آ

 30/7/1384: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

 ( شامل پست بانک)هاي خصوصي و دولتي جهت اطالع کليه مديران عامل بانک

 رديدو موسسه اعتباري توسعه ارسال گ

 

 احتراماً؛

، نظر به اي  که محدوده جغرافيايي منطقه آزاد 1384/5/1مورخ  829/مب پيرو نامه شماره 

هن مورخ  30820ت/23252نامه شماره س تصويبنيز براسا( آبادان ن خرمشهر)تجاري ن صنعتي اروند 

به تاييد هيات محترم وزيران رسيده است، لذا خواهشمند است دستور فرماييد چنانچه آن  18/4/1384

باشد نسبت به اجراي مفاد مندرج در بخشنامه الذکر ميبانک داراي شعبه يا شعبي در منطقه آزاد فوق

 .آلذکر اقدام الزم به عمل آورندفوق

تر شدن محدوده جغرافيايي مناطق آزاد تجاري ن صنعتي ارسباران به منظور شفاف "ضمنا 

دود انگر ح، به پيوست تعداد سه برگ نقشه جغرافيايي رنگي نش(آبادان ن خرمشهر)، انزلي و اروند (جلفا)

 ص./گرددارسال مي برداري واحدهاي مربوطمناطق ياد شده جهت اطالع و بهره

 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                

 فروزنده شجاعيحميد تهرانفر                               

           3816                                  4-3831 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/M.fathi/Application%20Data/Microsoft/Word/2-829.doc
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انك 1555/مب: شماره اعالم صريح نوع تسهيالت اعطائي ب زوم  ل  هاتأكيد بر 

 10/8/1384:تاريخ

 بسمه تعالي

 

، شرکت دولتي پست بانک و موسسه اعتباري ه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي و غيردولتيجهت اطالع کلي

 .توسعه ، ارسال گرديد

 

هيات دولت تشخيص  13/12/73مورخ  72661چنانکه استحضار دارند به موجب مصوبه شماره  "احترما

عيي  درصدهاي مذکور در و ت 3ماده واحده قانون الحاق يک تبصره به ماده »هاي توليدي موضوع بخ 

 به ترتيب بر« 20/8/69قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب  12بندهاي )الف( و )ج( ماده 

مورخ  114/35باشد که مراتب طي بخشنامه شماره عهده وزارت تعاون و بانک اعطا کننده تسهيالت مي

 است. به اطالع آن بانک رسيده 25/7/74

اعالم جناب آقاي حسينعلي اميري معاون محترم قوه قضائيه و رئيس سازمان عليرغم موارد فوق، طبق 

ها در مقام اعطاي تسهيالت مذکور از برخي از بانک "، اخيرا)تصوير پيوست(ثبت اسناد و امالك کشور 

اعالم صري  نوع تسهيالت اعطائي امتناع ورزيده که اي  خود براي دفاتر اسناد رسمي و افراد 

است. لذا خواهشمنداست دستور فرمائيد شعب آن کننده از تسهيالت مشکالتي را ايجاد نمودهاستفاده

به اعطاي تسهيالت فوق بخ  اقتصادي تسهيالت اعطائي را  بانک هنگام تنظيم قراردادهاي مربوط

 ذکر کنند./ب "تصريحا

 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 کارصديقه رهبر شمس          يد تهرانفرحم           

      3816  3-3831 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/M.fathi/Application%20Data/Microsoft/doc1/نامه%20هاي%20وارده/سال%201384/3-1172.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/M.fathi/Application%20Data/Microsoft/doc1/نامه%20هاي%20وارده/سال%201384/3-1172.pdf
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انكرويه 1663 /مب: شماره  هاهاي موثر مديريت نقدينگي ب

 25/8/1384: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 دولتي و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديدهاي دولتي و غيرجهت اطالع مديران عامل بانک

 احتراماً؛

ها، نگهداري وجوه نقد يا داراييهاي تري  وظايف بانکچنانکه استحضار دارند يکي از مهم 

براي برداشت از  نزديک به نقد با هدف رفع نيازهاي نقدينگي بانک، پاسخ به درخواست مشتريان

که اختاللي در اي  جريان سيال گردش وجوه بروز کند نن اگر چنان رو،ازاي . است... هاي خود و حساب

يستم ها با يکديگر ن تبعات نامطلوبي براي هر بانک و نيز کل سبه ويژه به دليل ارتباطات سيستمي بانک

 . بانکي در پي خواهد داشت

 همواره بايد اي  اطمينانها و ناظرين بانکي بسيار حياتي است نگي براي بانکگيري و کنترل نقدياندازه 

شود مي حاصل شود که تمامي تعهدات بانک، بدون اي  که خللي در عمليات آن ايجاد گردد، به موقع ايفا

ه براي با رمديريت مناسب نقدينگي، توان بانک . البته اي  مهم، فقط به کمک مديريت موثر نقدينگي ميسر است

دهي توسعه دهد؛ با مديريت موثر ريسک نقدينگي، سيستم گزارشگذر کردن از شرايط نامطلوب افزايش ميسالمت

هاي زير خط ترازنامه آگاهي ها و فعاليتها، بدهيشود و به کمک آن، مديران بانک از وضعيت دارايياي ايجاد مييافته

طور  د توانست بهتم اينکه، با اتکاي به آن، مديران بانک خواهنامتياز عمده وجود اي  سيس .يابندکافي مي

ط و گيري نموده و توان آن را براي غلبه بر مشکالت، به ويژه، در شرايمستمر نقدينگي بانک را اندازه

 .سناريوهاي بحراني ارزيابي نمايند

المللي تحت بي  نوشتار حاضر ترجمه يکي از اسناد مهم کميته نظارت بر بانکداري بانک تسويه 

اهميت مديريت مناسب نقدينگي،  است که ضم  تاکيد بر “هاهاي موثر مديريت نقدينگي بانکرويه”عنوان 

 .کندساز و کارهاي عملي را براي آن ارائه مي

 ها، مديريت نقدينگي صرفاً خواهشمند است با عنايت به اي  واقعيت که در بسياري از بانک 

هاي الزم در برداريري نيست دستور فرمايند اي  نوشتار براي مطالعه و بهرهدامسيوليت بخ  خزانه

 ص./اختيار کليه واحدهاي آن بانک قرار گيرد

 اداره مطالعات و مقررات بانکي    

 کارشمسرهبر صديقه  فروزنده شجاعي         

            4-3831            3-3831 
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 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

 

 

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري

 «اداره مطالعات و مقررات بانکي»

 

 

 هاهاي موثر مديريت نقدينگي بانکرويه

 از انتشارات کميته نظارت بر بانکداري

 الملليبانک تسويه بين

 (2000فوريه )

 

 ر ومهرناز فريدونيکاشمسصديقه رهبر: ينجممتر

 بانکي و اعتباري: گروه مطالعاتي

 1384خردادماه 
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 :فهرست عناوين

 :بخش اول

        مقدمه -1

     هابانکارزيابي مديريت نقدينگي  اصول

     گسترش يک ساختار مديريت نقدينگي
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 بسمه تعالي

 

 هابانکر هاي موثر مديريت نقدينگي درويه

 

 ـمقدمه بخش اول

را نها فمديريت نقدينگي، يا توانايي افزاي  وجوه و انجام به موقع تعهداتي که سررسيد آ

ي قدينگي از اهم اموربنابراي ، مديريت ن. ها استرسد، قطعاً الزمة ادامة حيات بانکمي

تواند از احتمال وقوع يمديريت مناسب نقدينگي م. شودها انجام مياست که توسط بانک

تواند در واقع باتوجه به اينکه کمبود نقدينگي در يک بانک مي. مشکالت جدي بانک بکاهد

ضوع پيامدهاي گسترده سيستمي دربرداشته باشد، اهميت نقدينگي براي هر بانک وراي هر مو

 .ديگري است

کند وضعيت نقدينگي بانک را از اين رو، تجزيه و تحليل نقدينگي نه فقط مديريت بانک را ملزم مي

، تحت ي نقدهاتامين نياز نمايدکند که بررسي را وادار مي ويارزيابي کند بلکه مستمر بطور 

 .پذير استسناريوهاي متفاوت، از جمله در شرايط نامطلوب، چگونه امکان

 

اهي رافت  کميته نظارت بر بانکداري بال، مطالعات خود در زمينه نظارت بر نقدينگي را به ي

اي يکپارچه و کلي نقدينگي خود را ها براساس رويهمعطوف نموده که از طريق آن، بانک

آوريها و نوآوريهاي مالي اخير، راههاي جديدي را براي تامي  مالي و ف . اداره کنند

 .ها قرار داده استروي بانک پي  مديريت نقدينگي

هاي اصلي، افزاي  اتکاي آنها به ها به سپردهعالوه بر اي ، کاه  قدرت اتکاي بانک

گي ها را نسبت به نقدينوجوه عمده و نابسامانيهاي اخير بازارهاي مالي جهان، نگرش بانک

ها بدل گرديده هاي جديدي براي بانکتغيير داده است و تمامي اي  تغييرات به چال 

 .است

 

ها، از زمان هاي استاندارد براي مديريت نقدينگي بانکباتوجه به اي  واقعيت که رويه

در سپتامبر ) "دينگيگيري و مديريت نقچارچوبي براي اندازه"تحت عنوان انتشار گزارشي 

 ، تاکنون تغييراتي نموده است، کميته بال درحال به هنگام نمودن گزارش(1992سال 

اي  گزارش توجه خود را به اصول مهم و عناصر کليدي مديريت موثر . ذکور استم

 .نقدينگي معطوف داشته است
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 رود به اندازه و پيچيدگي بانک و نيزروشها و پيچيدگي فرآيندي که براي مديريت نقدينگي بکار مي

تر متوجه در عي  حال که اي  گزارش، بيش .ي آن بستگي داردهافعاليتماهيت و پيچيدگي 

هاي سيستم. ها کاربرد داردهاي بزرگ است ولي اصول مطروحه در آن، براي کليه بانکبانک

مديريت تجزيه و تحليل خالص نيازهاي مالي تحت سناريوهاي جايگزين، بويژه،  اطالعات مناسب

دازه و هاي اقتضايي، براي مديريت قوي نقدينگي در يک بانک با هر انمنابع تامين مالي و برنامه

هاي کوچکتر نسبت به اگرچه اصوالً بانک. گردندگسترة فعاليت از عناصر ضروري محسوب مي

تر و آنها که در بازارهاي کمتري فعال هستند، منابع کمتري هاي بزرگتر و پيچيدهبانک

هاي اطالعات مديريت و تجزيه و تحليل براي اجراي اي  کنند ولي سيستمجذب مي

 .رويکرد ضروري است

 

چند  همگام با چندي  مقاله که اخيراً توسط کميته بال، منتشر شده است اي  گزارش حول

 :اي  اصول عبارتند از. اصل اساسي مديريت نقدينگي تنظيم شده است

 

 

 هابانکاصول ارزيابي مديريت نقدينگي 

 ساختار مديريت نقدينگي گسترش يک

 :اصل اول

اين . نقدينگي داشته باشد روز به روزراي مديريت اي بهر بانک بايد راهکار تاييد شده 

 .بانک ابالغ شود واحدهايراهکار بايد به کليه 

 :اصل دوم

. هيات مديره بانک بايد راهکار و اصول مربوط به مديريت نقدينگي راتصويب کند 

همچنين بايد اطمينان حاصل کند که مديريت ارشد، اقدامات الزم را در مورد مراقبت و کنترل 

ي هيات مديره بايد بطور مرتب اطالعات مربوط به وضعيت نقدينگ. ريسک نقدينگي انجام داده است

، بانک را دريافت نمايد و درصورت هرگونه تغييري در وضعيت جاري و دورنماي آتي نقدينگي بانک

 .سريعاً در جريان امر قرار گيرد

 :اصل سوم

. هکار نقدينگي خود را بطور موثر اجرا کندهر بانک بايد ساختار مديريتي ايجاد کند تا را 

مديريت . اين ساختار بايد پيگيري مستمر مديريت ارشد از وضعيت نقدينگي بانک را شامل گردد
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هاي و رويه هاسياستشود و ارشد بايد اطمينان حاصل کند که نقدينگي بانک بطور موثري کنترل مي

بايدحدودي را براي نقدينگي خود  هابانک. تمناسبي براي کنترل ريسک نقدينگي ايجاد شده اس

 .هاي زماني خاص تعيين کنند و آنها را بطور مرتب تحت مراقبت قرار دهندطي محدوده

 

 :اصل چهارم

گيري، مراقبت، کنترل و هاي اطالعاتي مناسبي براي اندازهيک بانک بايد سيستم 

ه هيات مديره، مديران ارشد و وقع ببايد به م هاگزارش. دهي ريسک نقدينگي دارا باشدگزارش

 .ساير کارکنان مرتبط ارائه گردد

 

 1منابع نقد مورد نيازگيري و مراقبت خالص اندازه

 :اصل پنجم

گيري و مراقبت از خالص منابع نقد مورد نياز خود هر بانک بايد فرآيندي براي اندازه 

 .ايجاد کند

 

 :اصل ششم

نقدينگي خود را مورد  2(اگر ،چنانچه)وهاي مختلف کارگيري سناريهر بانک بايد با به 

 .تجزيه و تحليل قرار دهد

 :اصل هفتم

هر بانک بايد به منظور اطمينان از اعتبار فرضيات مورد نظر خود در رابطه با مديريت  

 .آنها را هنگام استفاده مورد بازنگري قرار دهد ،نقدينگي

 

                                                                 

 

1- Net Funding Requirements. 

2-"what if" 
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 مديريت دسترسي به بازار

 :اصل هشتم

ک به منظور حفظ تنوع بدهکاران، بايد به طور اداوري امور مربوط به ايجاد و هر بان 

ه کحفظ روابط خود با صاحبان بدهي را مورد بررسي قرار دهد و هدفش اين باشد که اطمينان يابد 

 .کندها را فراهم ميتدابير اتخاذ شده، امکان فروش دارايي

 

 ريزي اقتضاييبرنامه

 :اصل نهم

هاي اقتضايي را تدوين کند که راهکار آن را براي اداره بحران د برنامهيک بانک باي 

هاي ها در موقعيتاين برنامه بايد فرآيندهايي را براي جبران کسري. نقدينگي مشخص کند

 .اضطراري دربرگيرد

 

 مديريت نقدينگي پول خارجي

 :اصل دهم

هاي نقدينگي ل وضعيتگيري، مراقبت و کنترهر بانک بايد داراي يک سيستم اندازه 

يازهاي کلي نعالوه بر ارزيابي . کندباشد، که بر مبناي آنها فعاليت مي ايي عمدههاپولبرحسب 

برحسب پول  ترکيب پول خارجي با تعهدات آندر هاي قابل قبول نقدينگي ارزي و عدم تطابق

 .ته باشدمحلي، يک بانک بايد تجزيه و تحليل مجزايي از راهکارش براي هر پول داش

 

 :اصل يازدهم

، يک بانک بايد، هرجا که مناسب 10باتوجه به تجزيه و تحليل انجام شده براساس اصل  

ي خارجي بطور کلي و براي هر پول که بانک برحسب آن فعاليت هاپولبراي )است، حدودي را 

خاص تعيين ق زماني براي اندازه و عدم تطابق جريانات نقد، طي يک اف( کند، بطور انفراديمي

 .کند و آن حدود را بطور مرتب مورد بازنگري قرار دهد
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 ي داخلي براي مديريت ريسک نقدينگيهاکنترل

 :اصل دوازدهم

ي داخلي ناظر بر فرآيند مديريت ريسک هاکنترلهر بانک بايد يک سيستم مناسب  

 مستقل منظم و هايترکيب اساسي سيستم کنترل داخلي مستلزم بازنگري. نقدينگي داشته باشد

قاي ارزيابي کارآيي سيستم است و هرجا الزم است بايد نسبت به انجام تجديدنظرهاي مناسب يا ارت

ها بايد در اختيار مقامات نظارتي قرار نتيجه اين بازنگري. ي داخلي اطمينان حاصل شودهاکنترل

 .گيرد

 

 

 بهبود نقدينگيبراي نقش افشاي اطالعات 

 :اصل سيزدهم

سطح افشاي اطالعات بايد به منظور کنترل  کفايتبراي حصول اطمينان نسبت به  هر بانک 

 .افکار عمومي نسبت به بانک و اعتبار آن سازوکاري داشته باشد

 

 ناظرين بانکينقش 

 :اصل چهاردهم

ها و عملکردهاي مرتبط ، رويههاسياستها، راهکار مستقلي از بايد ارزيابي ناظرين بانکي 

گيري، زهرا ملزم نمايند که سيستم کارآيي را براي اندا هابانکينگي داشته باشند و بامديريت نقد

 ، همچنين بايد از هر بانک اطالعاتناظرين بانکي. مراقبت و کنترل ريسک نقدينگي ايجاد کنند

د ا بايآنه. کافي و به هنگام را دريافت نمايند تا به کمک آنها سطح ريسک نقدينگي را ارزيابي کنند

 .ردهاي اقتضايي کافي دامتقاعد شوند که بانک براي نقدينگي خود برنامه

 

 مديريت مستمر نقدينگي بخش دوم ـ

 ساختار مديريت ريسک نقدينگي گسترش يک -الف
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مديريت مناسب ريسک نقدينگي، همراه با مديريت انواع ديگر ريسک، براي بانک 

نيز  وثر هيات مديره و مديران ارشد مستلزم تعيي  يک راهکار است تا نسبت به نظارت مو

گيري، مراقبت و کنترل ريسک نقدينگي تحت يک فرآيند صحي  انجام عمليات اندازه

هايي پيچيدگي فرآيند مديريت نقدينگي بايد براي کليه سطوح ريسک. اطمينان حاصل کند

 .گردد، مناسب باشدکه به بانک تحميل مي

 

 :اصل اول

اين راهکار . اي براي مديريت روزانه نقدينگي داشته باشدييد شدههر بانک بايد راهکار تا 

 .بانک ابالغ شود واحدهايبايد به کليه 

 

هاي مستقيم يا غيرمستقيم به بسياري از فعاليت. هاي عمده بانک استايجاد نقدينگي يکي از فعاليت

ها به ويژه از نقطه نظر بانک از اين رو،. بستگي دارد ها در ارائه نقدينگي به مشتريانتوانايي بانک

طور  مشکالت نقدينگي هم از اين نظر که موسساتي با ماهيتي خاص هستند و هم از نظر تاثيري که به

 .پذيرندگذارند، آسيبکل بر بازارها مي

از اي  . ها الزاماتي دربردارداساساً هر مبادله مالي يا تعهدي براي نقدينگي بانک 

ها و رويکرد مديريت ها نسبت به راهکار نقدينگي، سياستنکنظر، الزم است بانقطه

اف راهکار نقدينگي بايد رويکرد کلي بانک؛ شامل اهد. نقدينگي دقت الزم را اعمال نمايند

ويت اين راهکار بايد هدف بانک را براي تق. مختلف کمي و کيفي آن را نسبت به نقدينگي بيان کند

 .هاي پرتنش بازار را داشته باشدتوانايي مقابله با موقعيتبنيه مالي آن مشخص کند، تا بانک 

 

هاي ويژه مديريت نقدينگي مانند ي خاص مربوط به جنبههاسياستراهکار نقدينگي بانک بايد 

ه ب، رويکرد مديريت نقدينگي بر حسب ارزهاي مختلف از يک کشور هابدهيو  هاداراييترکيب 

از ابزارهاي مالي عمده، نقد شوندگي و قابل فروش بودن کشور ديگر، اتکاي نسبي به استفاده 

هاي اي براي مقابله با اختاللعالوه بر اي  بايد راهکار تاييدشده. را مشخص کند هادارايي

 .بالقوه موقت و يا بلندمدت نقدينگي وجود داشته باشد

ژه با عنايت به اي  ويبه .راهکار مديريت ريسک نقدينگي بايد به کليه واحدهاي بانک ابالغ شود

، ديگر صرفاً مسيوليت بخ  ها، مديريت نقدينگيواقعيت که در بسياري از بانک

داري نيست، عالوه بر اي ، محصوالت يا راهکارهاي تجاري جديد مانند گسترش خزانه

تواند تاثير مهم و گاه اعتبارات تجاري که قابليت تبديل به اوراق بهادار را دارند، مي

تواند تاثير اختالل در سيستم عملياتي مي. بر مديريت ريسک نقدينگي داشته باشد ايپيچيده

کليه واحدهاي مرتبطي که فعالتيهايي را انجام . اي بر ريسک نقدينگي برجاي گذاردقابل مالحظه
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دهند و بر نقدينگي بانک تاثيرگذار هستند بايد بطور کامل از راهکار نقدينگي و اجراي آن تحت مي

 .شده آگاهي داشته باشندها و حدود تصويبها، رويهن خط مشيعنوا

 

مديريت ارشد و کارکنان مربوطه بايد شناخت کاملي نسبت به اي  که چگونه ساير 

ها ازجمله ريسک اعتباري، ريسک بازار و ريسک عملياتي بر راهکار کلي نقدينگي ريسک

هاي تجاري ت اعتباري با طرفمثل اينکه، مشکال. بانک اثرگذار هستند، داشته باشند

بيني شده و اقدامات ضروري تواند بر جريانات ورودي نقد پي متقابل بانک چگونه مي

 .جايگزي  بانک اثرگذارد

 

 :اصل دوم

. هيات مديره بانک بايد راهکار و اصول مربوط به مديريت نقدينگي راتصويب کند 

قدامات الزم را در مورد مراقبت و کنترل همچنين بايد اطمينان حاصل کند که مديريت ارشد، ا

ي هيات مديره بايد بطور مرتب اطالعات مربوط به وضعيت نقدينگ. ريسک نقدينگي انجام داده است

، بانک را دريافت نمايد و درصورت هرگونه تغييري در وضعيت جاري و دورنماي آتي نقدينگي بانک

 .سريعاً در جريان امر قرار گيرد

 

هيات مديره بايد حياتي مديريت نقدينگي براي ادامه بقاي هر بانک، به دليل اهميت 

 هيات مديره همچني  بايد. راهکارهايي را براي مديريت ريسک نقدينگي تصويب نمايد

هايي را براي اداره ريسک نقدينگي تدوي  نمايد تا آن را کنترل کند يا بر آن سياست

هايي را تاييد کند که ها و رويهبايد خط مشيهيات مديره عالوه بر اي  . تاثيرگذار باشد

 .کندشخص مبراي مديريت اکسپوژرهاي نقدينگي هارا مسئوليتهاي اختيارات و حوزه

نگي، هيات مديره بايد اطمينان حاصل کند که مديريت ارشد به منظور رعايت راهکار نقدي

 هيات مديره. مايددستورالعمل شفافي در مورد سط  قابل قبول ريسک نقدينگي ارائه ن

هايي براي کنترل و مراقبت و رويه هاسياستهمچنين بايد اطمينان حاصل کند که مديريت ارشد 

 .موثر ريسک نقدينگي اتخاذ نموده است

 

هيات مديره همچني  بايد عملکرد و تصوير کلي ريسک نقدينگي بانک را تحت مراقبت 

 که از جزئيات کافي برخوردار است مورد آمدي رااي اطالعات روزقرار داده و بطور دوره

ا بجموع بررسي قرار دهد تا بتواند ريسک نقدينگي را که پرتفوي بانک و يا خود بانک در م

 .آن مواجه است ارزيابي کند
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به تامين مالي يا تغييرات حائز اهميت در  هادارايي رود تمرکز قابل مالحظهانتظار مي 

 .سط هيات مديره مورد بررسي قرار گيرد، متناوباً توهاداراييترکيب 

 

ا عضي يهيات مديره بايد به منظور کنترل اختالالتي که توان بانک را براي تامي  مالي ب

اي اي مناسب، به موقع و با هزينهدهد به شيوههاي  تحت تاثير قرار ميکليه فعاليت

 . ورد بررسي قرار دهدهاي اقتضايي بانک را ممعقول، برنامه

 

 :ل سوماص

. هر بانک بايد ساختار مديريتي ايجاد کند تا راهکار نقدينگي خود را بطور موثر اجرا کند 

مديريت . اين ساختار بايد پيگيري مستمر مديريت ارشد از وضعيت نقدينگي بانک را شامل گردد

هاي ويهو ر هاسياستشود و ارشد بايد اطمينان حاصل کند که نقدينگي بانک بطور موثري کنترل مي

عيت بايد حدودي را براي اندازة وض هابانک. مناسبي براي کنترل ريسک نقدينگي ايجاد شده است

هاي زماني خاص تعيين کنند و آنها را بطور مرتب تحت مراقبت قرار نقدينگي خود طي محدوده

 .دهند

 

ند د کيک بانک بايد همراه با ديگر عناصر مديريت ريسک، ساختار مديريت نقدينگي ايجا

بايد  هابانک. هاي آن را اجرا کندها و رويهتا به طور موثر راهکار مديريت نقدينگي، سياست

ين مسئوليت نهايي براي تعيين خط مشينقدينگي و بررسي تصميمات مربوط به نقدينگي را به باالتر

مشخص و  مسئوليت اداره نقدينگي کلي بانک بايد برعهده يک گروه. سطح مديريت واگذار نمايند

بدهي متشکل از مديريت  -رائيتواند در قالب کميته داکه مي خاص در بانک گذاشته شود

هاي ر کليه حاالت فوق، ايجاد کنترلد. داري يا اداره مديريت ريسک باشدارشد و خزانه

 .مناسب و تعادل ضروري است

 

و برنامه ديگري با تناوب  نگي بانک بطور متناوببندي براي بررسي نقديالزم است يک برنامه زمان

ه ها، با عنايت به تجربيات بانک در زميناي  بازنگري .تر تهيه شودکمتر ولي با بررسي عميق

ها و مديريت نقدينگي و بهبود کار آن، فرصتي براي بررسي مجدد و اصالح سياست

 .آوردهاي نقدينگي فراهم ميرويه

 

ممکن . ختار مديريت نقدينگي اتخاذ نمايدمديريت بانک بايد تصميماتي در رابطه با سا

البته ممکن است باتوجه به حدود اعمال شده . است مديريت نقدينگي بطور کاماًل متمرکز انجام شود
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توسط مديريت ارشد، مديريت نقدينگي، به طور غيرمتمرکز، از طريق واگذاري اختيارات به واحدها 

در کليه حاالت مذکور،  .ي از هر دو انجام شودبراي اداره نقدينگي خود، و يا به صورت تلفيق

مصوب هيات مديره  راهکار نقدينگيدهد که ساختار مديريت، در عي  حال که اطمينان مي

ساختار مورد بحث  .بايست از انعطاف الزم برخوردار باشدميتواند بطور موثر انجام شود، مي

دهاي مسئول مديريت نقدينگي و بسيار مهم است که بين واحبه هر ترتيبي استفاده شود، 

ها واگذار شده و نيز ساير واحدهايي که به اطالعات يي که مراقبت از شرايط بازار به آنهابخش

اي  موضوع،  .مهمي دسترسي دارند، مانند مديران اعتباري، ارتباط نزديکي وجود داشته باشد

 .ئز اهميت استبويژه براي بهبود و تجزيه و تحليل سناريوهاي آزمون بحران حا

 

يي را هامحدوديتينگي اطمينان نسبت به کافي بودن نقد ها بايد به منظور حصولبانک مديريت

، انکيبناظرين راه ديگر اينکه، . بررسي شود ناظرين بانکيبايد توسط  هامحدوديتاين . تعيين کند

ند شامل موارد ذيل ردگتوانند اعمال يي که ميهامحدوديت. يي را وضع نمايندهامحدوديتخود 

 :باشدمي

يعني خالص منابع مالي مورد نياز ) هاي جريان نقد متراکمايجاد محدوديت براي عدم تطابق

طي يک دوره خاص ـ روز بعد، پنج روز بعد، ماه بعد ـ ( هامتراکم به صورت درصدي از کل بدهي

هاي جاري و طراري داراييبه منظور پوشش دامنه نوسانات و هرگونه افت قيمت در زمان فروش اض

 .کارانه محاسبه شودها بايد با نگرشي محافظهاين عدم تطابق. نيز قابليت فروش آنها در بازار

تواند مدت محدوديت ديگري است که ميي کوتاههابدهيدارائي جاري به صورت درصدي از 

ا تفاده شود تدر مورد  اي  حد هم بايد از قيمت دارايي پس از کاه  آن اس .اعمال شود

گيرند بايد فقط هايي که در اي  گروه قرار ميدارايي. کنددامنه نوسانات قيمت را منعکس 

 آنهايي باشند که از درجه نقد شوندگي بااليي برخوردارند يعني فقط آنهايي که در

 موردشان نظر بر اي  است که حتي در شرايط بحراني نيز فروش آنها با مشکلي مواجه

 .نيست

 

جزيه و تبايد احتمال تاثير سناريوهاي مختلف بحران در مورد وضعيت نقدينگي خود را مورد  هانکبا

زه، اين حدود بايد متناسب با اندا. تحليل قرار دهند و به تناسب، حدودي براي آنها تعيين کنند

ا هاي الزم رهاي خاص و مصوبهالزم است مديريت، رويه .پيچيدگي و شرايط مالي بانک باشد

 .ود دارد تعريف کندها و حدود وجبراي استثنائاتي که نسبت به سياست

                                                                 

 

 Cumulative cash flow 
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 مديريت ارشد بايد به منظور حفظ کليت فرآيند مديريت ريسک نقدينگي اطمينان حاصل

 .شوديهاي داخلي درحد کفايت انجام مکند که کنترل

 

 :اصل چهارم

ري، مراقبت، کنترل و گيهاي اطالعاتي مناسبي براي اندازهيک بانک بايد سيستم 

ه هيات مديره، مديران ارشد و ببايد به موقع  هاگزارش. دهي ريسک نقدينگي دارا باشدگزارش

 .ساير کارکنان مرتبط ارائه گردد

 

ئه يکي از عوامل مهم چارچوب مديريت نقدينگي، وجود سيستم اطالعات مديريت براي ارا

يران به هيات مديره، مديران اجرايي، مداطالعات به موقع درباره وضعيت نقدينگي بانک 

 .ارشد و ساير کارکنان مرتبط است

چنين . ، مکمل تصميمات مناسب در مورد نقدينگي استمديريتاطالعات قوي  يک سيستم 

يک  .پذير باشد تا توان مقابله با وقايع احتمالي را داشته باشدسيستمي بايد به اندازه کافي انعطاف

هايي که بانک هاي نقدينگي کليه پولت بايد توان محاسبه وضعيتسيستم اطالعات مديري

ها بايد توان تمام بانک. ها دارا باشدبا آن سر و کار دارد بر مبناي هر پول و نيز کليه پول

مثالً )تر هاي زماني کوتاهمحاسبه وضعيت نقدينگي خود را به صورت روز به روز براي افق

هاي زماني مشخص، در فواصل زماني بي  از از دورهاي و طي مجموعه( تا پنج روز

مدت داشته باشند تا بتوانند بطور موثري نيازهاي خود را به وجوه نقد اداره هاي کوتاهدوره

 .و مراقبت نمايند

 

 .ها و حدود بکار رود، رويههاسياستسيستم اطالعاتمديريت بايد براي کنترل تطبيق عملکرد بانک با 

ژر جاري زه ريسک بايد بر مبناي زمان مشخص و در مقايسه با اکسپودهي انداگزارش

د سيستم اطالعات مديريت، همچني  باي. نقدينگي با هريک از مجموعه حدود انجام شود

 نک رابراي مديريت اي  توانايي را ايجاد کند که سط  روندهاي اکسپوژر کلي نقدينگي با

گاري که مديريت بتواند اعتبار و ساز طوريه شوند بفرضيات بايد بطور روشن بيان . ارزيابي کند

فرضيات کليدي را ارزيابي نموده و الزامات مربوط به سناريوهاي مختلف آزمون بحران را درك 

 .کند

 

 يازنگيري و مراقبت خالص منابع نقد مورد اندازه -ب
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 :اصل پنجم

بع نقد مورد نياز خود گيري و مراقبت از خالص مناهر بانک بايد فرآيندي براي اندازه 

 .ايجاد کند

 

. گيري و مراقبت، براي مديريت ريسک نقدينگي الزامي استوجود يک فرآيند موثر اندازه

در يک سط  خيلي ابتدايي، براي مشخص کردن توان بالقوه بانک در برابر هر گونه 

مقابل گيري نقدينگي، با ارزيابي کليه جريانات ورودي نقد در رو، اندازهکسري پي 

را نيز  اي  موارد نيازهاي نقد براي تعهدات زير خط. شودجريانات خروجي آن انجام مي

شود که گسترة گيري ريسک نقدينگي استفاده ميتکنيکهايي براي اندازه. شودشامل مي

هاي جاري بانک تا تکنيکهاي سازي ايستا، براساس داراييآن از محاسبات ساده شبيه

ها تحت تاثير فضاي ناشي از تغييرات ازآنجاکه تمام بانک. يده استسازي بسيار پيچمدل

راي بازار اقتصادي و شرايط بازار قرار دارند، مراقبت و کنترل شرايط اقتصادي و روندهاي ب

 .مديريت ريسک نقدينگي بسيار مهم است

 

عي  حال که در .قد آتي استسازي براي نيازهاي ننقدينگي فرضيه هاي مهم مديريتيکي از جنبه

ها بايد در بيني است، بانکجريانات ورودي و خروجي نقد به آساني قابل محاسبه يا پي 

سازي مدت و بلندمدت فرضيههاي بسيار کوتاهمورد نيازهاي آتي نقدينگي خود براي دوره

نقش حياتي شهرت بانک براي دسترسي به وجوه در مدت معقول عامل مهمي است که بايد .نمايند

عهده به اي  دليل،کارکناني که مسيوليت اداره نقدينگي کلي بانک را بر.ظر قرار گيردمدن

بانک  مانند اعالم کاه  درآمدهاي بانک يا تنزل رتبه)دارند بايد از هرگونه اطالعاتي 

تواند از جنبه اعتبار و اي  اطالعات مي. آگاهي داشته باشند( بنديبوسيله موسسه رتبه

 .زار و نيز افکار عمومي تاثيرگذار باشدسالمت بانک، بر با

 

هاي از لحاظ تاريخي براي بخش عمده تامين مالي خود، متکي به سپرده هابانکاگرچه بسياري از 

اي در اختيار دارند که اين منابع متنوع و گسترده هابانکاصلي هستند ولي در محيط تجاري امروز، 

منشاء جريانات ورودي  .مر مورد بررسي قرار گيرندمنابع براي مديريت نقدينگي بايد بطور مست

هاي سررسيد نشده قابل هاي سررسيد شده، داراييتوانند مواردي مانند دارايينقد مي

برداري قرار توانند مورد بهرهفروش، دسترسي به ذخيره تعهدات، خطوط اعتباري که مي

اي  موارد بايد با . هادار باشدها به اوراق بگيرند و تاحد بيشتري از طريق تبديل دارايي

هاي احتمالي بويژه هاي سررسيد شده و بدهيجريانات خروجي نقد مواردي مانند بدهي

جريانات . توان از آنها برداشت نمود منطبق گردداي که ميشدهخطوط اعتباري تعهد

 .توانند ناشي از حوادث غيرمترقبه باشندخروجي نقد مي
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ه و ناسبي براي مقايسه جريانات ورودي و خروجي نقد، هم بر مبناي روزانسررسيد پلکاني، ابزار م

ي، نيازمند ترسيم تجزيه و تحليل خالص نيازهاي نقد .هاي زماني مشخص استهم براي دوره

يک سررسيد پلکاني و محاسبه خالص کسري يا مازاد تراکمي وجوه در سررسيدهاي 

ريانات ک بانک از طريق تجزيه و تحليل جخالص نيازهاي نقدي ي. باشدانتخاب شده، مي

ها و اقالم زير خط ها، بدهيخروجي نقد آن براساس فرضيات مربوط به رفتار آتي دارايي

م گيرد و پس از آن براي ارزيابي نقدينگي خالص مازاد يا کسري متراکترازنامه انجام مي

 .شودطي يک مقطع زماني محاسبه مي

 

لکاني، بانک بايد هر جريان ورودي يا خروجي نقد را به تاريخ به منظور ساخت يک سررسيد پ

نحوه تسويه ).تقويمي مشخصي که نقطه آغازين آن، معموالً روز بعد است، اختصاص دهد

ها، در چارچوب زمان و تقويم زماني خاص مرتبط با هر جريان نقدي بايد براي نامهموافقت

توانند ک سررسيد پلکاني، جريانات ورودي نقد ميدر اولين گام براي ساخت ي.( بانک روش  باشد

کارانه در مورد زماني که زني محافظهشوند يا با گمانهها سررسيد ميبراساس تاريخي که دارايي

ه، مشابه همي  روي .بندي شوندبرداري قرار گيرند ردهتوانند مورد بهرهخطوط اعتباري مي

شوند، زودتري  ها سررسيد ميخي که بدهيتوانند براساس تاريجريانات خروجي نقد مي

تواند از حق اختيار بازپرداخت بدهي برخوردار شود يا تاريخي که صاحب بدهي مي

هاي راييدا. بندي شوندهاي احتمالي قابل مطالبه هستند، ردهزودتري  تاريخي که بدهي

دن شآن قابليت نقد توانند در اولي  نقطه سررسيد پلکاني که در آماده عرضه در بازار، مي

ها يا ناظرين بانکي بايد بررسي کنند که چه تخفيفي بايد براي بانک. دارند، گنجانيده شوند

شوند اعمال گردد تا در عين هايي که به اين ترتيب در سررسيدهاي پلکاني قرار داده ميدارايي

نقدي نيز بايد  ر جرياناتبهره حائز اهميت و ديگ .هاي بازار را منعکس نمايندحال ريسک

. تواند برمبناي تجربيات گذشته ساخته شودعالوه بر اي ، فرضيات اصلي مي. منظور گردند

، کسري يا مازاد وجوه، نقطه تفاوت بي  جريانات نقدي ورودي و خروجي در هر دوره

 .اي از مقاطع زماني استگيري کسري يا مازاد آتي نقدينگي در مجموعهآغازي  اندازه

 

مدت و شامل نقدينگي طي يک روز ماني مربوط براي مديريت نقدينگي فعال، عمومًا کوتاهمقطع ز

. روزهاي اول بويژه هنگام بروز هرگونه مشکل نقدينگي براي حفظ ثبات بسيار مهم است. است

. دارد هابانکتخصيص چارچوب زماني مناسب براي مديريت نقدينگي بستگي به ماهيت فعاليت 

مدت هستند، اساساً براي اداره نقدينگي خود بر هاي مالي کوتاهتکي به تامينيي که مهابانک

 هابانکآل، اين در حالت ايده(. روز 5براي مقاطع زماني تا )زمانهاي بسيار کوتاه متمرکز هستند 

ساير  .براي اين دوره زماني محاسبه کنند روز به روز بايد بتوانند وضعيت نقدينگي خود را بر مبناي

بايد بطور فعال ( مدت متکي هستندهايي که کمتر به بازارهاي کوتاهيعني بانک)ها انکب
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تر، مثالً يک تا سه ماه آينده اداره خالص نيازهاي نقد خود را طي يک دوره زماني طوالني

 .نمايند

 

ر ها بايد اطالعات را گردآوري نموده و وضعيتهاي نقدينگي خود را دعالوه بر اي ، بانک

ها براي ممکن است بانکرود، چنانکه انتظار مي. تر مراقبت نمايندهاي زماني طوالنيهدور

آنها بايد تالش . هاي قابل توجهي مواجه شوندتر با شکافالنيهاي زماني طوتامين مالي در دوره

 عاتگردآوري اطال .ها را با تاثيرگذاري بر تاريخ سررسيد معامالت جبران نمايندکنند تا اين شکاف

ها به محضبروز شکاف، آن را پر کنند به تر، امکان اي  را که بانکهاي زماني طوالنيدوره

مانده نيازهاي ناظرين بانکي به عنوان يک نکته مهم توجه دارند که باقي. رساندحداکثر مي

احتي گيري بايد محدود به مبلغي گردد که از نظر تجربي تامين آن در بازار توسط بانک به روام

هايي هاي بلندمدت نسبت به بانکها و بدهيهاي فعال در بازار داراييمسلماً بانک. پذير استامکان

توانند شکافهاي تامين مدت فعال بوده و در موقعيتي قرار دارند که ميکه در بازارهاي پولي کوتاه

 .تري هستندندمدتهاي زماني بلنيازمند به کارگيري چارچوب مدت خود را پرکنندمالي کوتاه

هاي اخيرالذکر ممک  است صالح بدانند که سررسيد عمليات البته گروه بانک 

ي زمان در يک افق. جديد را به ترتيبي تعيي  کنند که شکافهاي بيشتر آتي را جبران نمايد

شود به نحوي که يک بانک بتواند تا حدي با تر معموالً اطالعات مفيدي توليد ميطوالني

 .ه آنها تصميمات استراتژيک اتخاذ نمايداتکاي ب

 

 :اصل ششم

نقدينگي خود را مورد  1(چنانچه اگر)کارگيري سناريوهاي مختلف هر بانک بايد با به 

 .تجزيه و تحليل قرار دهد

قد در نانات ارزيابي اينکه يک بانک به اندازه کافي نقدينگي دارد تا حد زيادي به رفتار جري

از اي  رو، تجزيه و تحليل نقدينگي مستلزم چيدمان . ردشرايط مختلف بستگي دا

 .است( چنانچه اگر)سناريوهاي متنوع 

تحت هر سناريو، يک بانک بايد تالش کند هرگونه نوسانات قابل مالحظه مثبت و منفي  

و هم عوامل ( شرايط ويژه بانک)اين سناريوها بايد هم عوامل داخلي . درنظر بگيرد را نقدينگي

در عين حال در شرايطي که نقدينگي بطور . دنرا مدنظر قرار ده( سائل مربوط به بازارم)خارجي 

                                                                 

 

1-"what if" 
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معمول تحت کنترل است بانک بايد ترتيبي اتخاذ کند که براي اداره نقدينگي در شرايط غيرعادي 

 .آمادگي داشته باشد

 

يانات نقد براي بندي جرگيرند زمانالزم است يک بانک تحت سناريوهايي که مورد بررسي قرار مي

 اي  .هر نوع از دارايي يا بدهي را از طريق ارزيابي رفتاري که احتماالً خواهدداشت مشخص کند

بندي خاص و اندازه تصميمات بخ  داخلي ساختار سررسيد پلکاني در مورد زمان

ر ديل را ذمثالً يک بانک براي هر تامي  مالي بايد شرايط . جريانات نقد در هر سناريو است

 .مورد بدهي بررسي کند

 پرداخت کامل بدهي در سررسيد

 پرداخت تدريجي بدهي طي چند هفته آينده

شود يا وجود اطمينان نسبي در اي  مورد که درصورت شروع پرداخت، بدهي تمديد مي

 .شودبطور کامل پرداخت مي

تواند عد بازار ميو آگاهي نسبت به قوا( نقد)در مورد الگوهاي جريانات  هابانکتجربيات تاريخي 

، باشد کنددر اين رابطه اتخاذ مي که به ويژه در سناريوهاي مختلف راهنماي بانک براي تصميماتي

ي، بي  زمانهاي انجام کار يک بانک وقت. کنداي را ايفا ميولي داوري، اغلب نق  عمده

کند که مي کند به هيچ وجه اطالعات کاملي در اختيار ندارد اي  مساله ايجابگزين  مي

هاي ديرتر براي جريانات اي پي  گيرد که به سمت تعيي  زمانکارانهرويکرد محافظه

 .ورودي و زمانهاي زودتر براي جريانات خروجي گراي  دارد

 بندي جريانات نقد ورودي و خروجي براساس سررسيد پلکاني در سناريوهااز اي  رو، زمان

ناي تجربيات تاريخي، بانک به اين ممکن است بر مب. دتواند کامالً متفاوت باشو فرضيات مي

بندي جريانات نقد آتي، از منظور کنترل و زماننتيجه برسد که در زمان بحران خاص نقدينگي، به

البته . رودي قابل فروش، توانش کمي نسبت به شرايط معمولي تحليل ميهاداراييموجودي تا 

قدي گر تعداد اندکي از موسسات، مايل يا قادر به خريد ندرصورت بروز بحران فراگير در بازار، ا

اهش کشديداً رو به ( هاداراييفروش )ي با درجه نقدشوندگي کمتر باشند اين ظرفيت هادارايي

ي  فرار از طرف ديگر، بانکي که در بازار از شهرت خوبي برخوردار است از ا. گذاردمي

ها تري  مکانم ذاران بالقوه در جستجوي اگشود چون سپردهمند ميگذاران بهرهسپرده

خي خود نه فقط به تجربيات تاري هابانکبه منظور انجام اين ارزيابي، براي وجوه خود هستند، 

 .در شرايط بحران نقدينگي نيز توجه نمايند هابانکبلکه بايد به تجربيات ديگر 

 

دول يا نموداري از تجميع تواند با جتصوير نقدينگي يک بانک در يک يا چند سناريو مي

مانده جريانات نقد ورودي و خروجي مورد انتظار طي چند مقطع زماني و نيز هر روز طي 
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ترسيم يک نمودار نقدينگي فرضي براي بانک اين امکان را . تر شوديک دوره مشخص کامل

ي که به منظور آورد تا خالص مازاد يا کسري تجمعي وجوه نقد را در مقايسه با سناريوهايفراهم مي

بينانه بودن فرضيات تدوين شده، تر نسبت به وضعيت نقدينگي و کنترل سازگاري و واقعآگاهي عميق

به عنوان مثال، ممک  است يک بانک با کيفيت باال در، شرايط معمولي و . بهبود بخشد

و  طور در شرايط فراگيري بحران در بازار، از نظر نقدينگي بسيار خوب بنظر برسدهمي 

برعکس ممک  . ، وضعيت نقدينگي نامطلوبي پيدا کندويژهفقط در يک شرايط بحراني 

است يک بانک ضعيف از نظر نقدينگي در شرايط بحران فراگير و بحران ويژه بازار کامالً 

 .فاقد نقدينگي باشد

 

 :اصل هفتم

با مديريت هر بانک بايد به منظور اطمينان از اعتبار فرضيات مورد نظر خود در رابطه  

 .نقدينگي آنها را هنگام استفاده مورد بازنگري قرار دهد

 

ها را با توان آنازآنجاکه وضعيت آتي نقدينگي بانک تحت تاثير عوامل مختلفي است که هميشه نمي

ب بيني نمود الزم است فرضيات، به ويژه باتوجه به سرعت تغيير بازارهاي بانکي بطور متناودقت پيش

اخته سالبته تعداد فرضيات اصلي که . قرار گيرند تا درجه اعتبارشان تعيين گردد مورد بازنگري

يات نقدينگي تحت چهار در اي  بخ  تالش بر اي  است تا فرض. شود کامالً محدودندمي

ديگر ( اقالم زيرخط ترازنامه د( ها جبدهي( ها بدارايي( الف:  بندي شوندگروه کلي طبقه

 عوامل

 

 اهدارايي -الف

ها و کاربري آنها به هاي آتي بانک، امکان فروش داراييفرضيات مرتبط با موجودي دارايي

حدي که در . تواند موجبات افزاي  جريان ورودي نقد را فراهم آوردعنوان وثيقه که مي

ر يابند و نيز حدي را که دها ايجاد و قابليت فروش و تبديل به اوراق بهادار را ميآن، دارايي

در بعضي از . شودمديد شوند، شامل ميتتوانند مجدداً هاي سررسيد شده مياراييآن د

ه ککشورها، ناظري  بانکي روندي را تجربه نمودند که به منظور جبران عدم اطميناني 

 هاي نقدنسبت به رفتار صاحبان بدهي وجود داشت بيشتر تمايل به اتکا به موجودي دارايي

 .بود( اسناد نقد)
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 :ي بالقوه بانک مستلزم پاسخ به سه سوال استهاداراييسطوح  تعيين

 تواند يا مايل است تمديد يا تجديد کند؟ي سررسيد شده را بانک ميهاداراييچه نسبت از 

 ي جديد وام که تصويب خواهدشد چه مقدار است؟هادرخواستسطح مورد انتظار 

 رد چه مقدار است؟از به تامين مالي دااي که براي آن نيسطح مورد انتظار تعهدات انجام شده

 :اي  تعهدات ممک  است شامل اشکال ذيل باشند

ها، تا نامهو موافقت MAC(1(بدون قيد شروط ماده تغيير نامطلوب خطوط تجاري تعهد شده 

تر شده باشد نتواند از آن شروط گيرنده وخيمقانوناً يک بانک حتي اگر وضعيت مالي وام

 .تخطي کند

که براساس آن  (MAC)جاري تعهد شده با قيد شروط ماده تغيير نامطلوب خطوط ت

 تباريتعدادي از مشتريان در سناريوهاي بحراني بتوانند بازپرداخت وام و ساير خطوط اع

 .تجاري و مصرفي را کاه  دهند

 ها از الگوهاي تمديدزني در مورد نيازهاي عادي تامي  مالي، بعضي از بانکمنظورگمانهبه 

کنند و بعضي ديگر از هاي جديد وام استفاده ميهاي بازپرداخت و درخواستوام، کاه 

هاي فصلي و ديگر عوامل موثر در تعيي  تقاضاي تجزيه و تحليل آماري برگرفته از حساب

هاي بينيتواند پيش، بانک ميراه ديگر اينکه. کننداستفاده مي( هاي مصرفيمثالً براي وام)وام 

اش را يک به يک مورد ارزيابي قرار داده و بتني بر داوري انجام دهد يا مشتريان عمدهتجاري م

 .براي بقيه مشتريان روابط تاريخي را اعمال کند

 

دهنده تحليل بالقوه وجوه ي جديد وام نشانهادرخواستو نيز  هاي بازپرداخت وامجريان کاهش

ه باتوجه بآزادي عمل دارد تا اي  اقالم را  با اي  وجود، در مواردي يک بانک. نقد بانک است

ي جديد هادرخواست تواند از قبولدر شرايطنامطلوب ميبراي مثال، . شرايط جاري کنترل کند

گرفت خودداري کند يا از انجام آن گروه از يي که در شرايط معمول مورد تصويب قرار ميهاوام

پوشي و از بعضي از مناسبات کاري خود چشم آور نيستند امتناع کنددهي که الزامتعهدات وام

 .نمايد
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هاي بانک را براي فروش يا تبديل حجم ها، فرصترشد بازارهاي ثانويه طبقات مختلف دارايي

  در شرايط عادي، اي .دهدو با سرعت بيشتر افزايش مي ها به اوراق بهادارباالتري از دارايي

ي از بسيار. و با هزينه معقولي تبديل به نقد گردندتوانند سريعاً و به سهولت ها ميدارايي

ها را جزو منابع قابل دسترسشان قلمداد هايشان، اي  داراييها در تجزيه و تحليلبانک

هايي ها به اوراق بهادار و يا فروش داراييها به تبديل داراييالبته اتکاي بيش از حد بانک. کنندمي

ها براي انطباق باره توان واقعي بانکتامين نقدينگي، نگرانيها را در ها، به عنوان ابزاريبرايمثل وام

 .دهدها با نيازهاي مالي آنها افزايش ميجريانات نقد دريافتي از محل فروش دارايي

ي  ها به اوراق بهادار براي تامنابسامانيهاي اخير نشان داده که فروش يا تبديل دارايي

 .شوندنميوجوه، منابع قابل دسترسي محسوب 

 

ها را به توان داراييها و با هدف تعيي  قابليت فروش، ميازنظر درجه نقدشوندگي دارايي

 :چهار طبقه تفکيک نمود

 طبقه با بيشترين درجه نقدشوندگي شامل وجوهي است مانند وجوه نقد و اوراق بهادار دولتي که

ها ممک  است براي اي  دارايي .باشندگيري در عمليات بازار باز ميواجد شرايط براي وثيقه

ه موارد ديگري مثل تامي  نقدينگي از طريق بانک مرکزي بکار روند، ممک  است فروخت

 .شوند يا بازخريد شده يا به عنوان وثيقه در بازار مورد استفاده قرار گيرند

 ن بانکي استي بيهاواموراق بهادار قابل فروش مثل سهام و ابندي، شامل ديگر گروه دوم اين طبقه

جود که ممک  است از قابليت فروش برخوردار باشند ولي در شرايط نامطلوب اي  امکان و

 .دارد که قدرت نقدشوندگي خود را از دست بدهند

اتي در اينجا بايد فرضي .طبقه با درجه نقدشوندگي کمتر، شامل پرتفوي وام قابل فروش بانک است

ها بعضي از دارايي. اخته شودهاي تحت اختيار بانک سبندي معقول داراييدر رابطه با زمان

 در عي  حال که قابل فروش هستند ممک  است در مقطع زماني تجزيه و تحليل نقدينگي

 .به عنوان غيرقابل فروش قلمداد شوند

روش فيي است که اصوالً غيرقابل هاداراييي با کمترين درجه نقدشوندگي شامل هاداراييطبقه 

ها و هايي که به آساني قابل فروش نيستند، ساختمانند واممان باشندمي

هايي که بانک در شرکتهاي تابعه خود انجام داده و همچني  اعتباراتي که به گذاريسرمايه

 .طور جدي با مشکل مواجهند

 .شوندالذکر کسر ميهايي که در ره  اشخاص ثالث است از هريک از طبقات فوقدارايي

 

به دليل تفاوتهاي موجود در بندي وجود دارد اي  است که رآيند طبقهديدگاهي که در ف

توانند هنگام ساختن سررسيد پلکاني و ي مختلف ميهابانکمديريت داخلي دارايي ـ بدهي، 



 

531 

مثالً وامي که در يک بانک  .، يک دارايي را در طبقات مختلف قرار دهندهاداراييبندي طبقه

شود و به عنوان و تحليل نقدينگي، با تاخير انجام مي فروش آن در مقطع زماني تجزيه

گردد، در بانک ديگري به عنوان يک وام بندي ميدارايي با درجه نقدشوندگي متوسط طبقه

بادرجه نقدشوندگي نسبتاً سريع قلمداد شود به اي  دليل که اي  بانک زماني وارد فعاليت 

به طور عادي در تمامي . يابندتناوب انتقال مي ها در آن بازار بهشود که وامدر يک بازار مي

اي متشکل از مشتريان قيد شده، و شبکه "فروش وام"مستندات وام آن بانک، ماده 

 . وجود دارند که بانک با آنها قرارداد بازخريد وام منعقد نموده است

 

چگونه بر ها، يک بانک بايد مشخص کند که نقدشوندگي يک دارايي بندي داراييبراي طبقه

ها در شرايط تجاري عادي، از درجه بعضي از دارايي .سناريوهاي مختلف تاثيرگذار خواهدبود

 نقدشوندگي بسيار بااليي برخوردارند ولي در شرايط نامطلوب، اي  قابليتشان کاه 

احي يات مالي طرازآنجاکه بازار ابزارها که ريسک اعتباري بيشتري دارند و نيز عمل. يابدمي

اند، ناموزون بودن درجه نقدشوندگي، خود، يک معضل رو به گسترش گسترش يافتهشده 

کند بيني مياز اين رو، يک بانک ممکن است يک دارايي را باتوجه به نوع سناريويي که پيش. است

 .در طبقات متفاوت قرار دهد

 

 هابدهي( ب

کند الي، بانک را ملزم ميترازنامه به منظور تامي  منابع م هايتجزيه و تحليل بخ  بدهي

به . کنندگان ابزارها شناخت داشته باشدکنندگان وجوه و تامي تا نسبت به ويژگيهاي تامي 

يش را در هابدهي، بانک بايد در وهله اول رفتار هابدهيمنظور ارزيابي جريانات نقد ناشي از 

 :هدگرفتاين بررسيها موارد ذيل را دربرخوا. شرايط عادي تجاري بررسي کند

 هابدهيها و ساير تعيين سطح عادي براي تغييرات سپرده

هاي هاي داراي سررسيدهاي غيرقراردادي مانند سپردهتعيين سررسيد موثر براي سپرده

 اندازي پسهاحسابعندالمطالبه و انواع 

 ي سپرده جديدهاحسابرشد طبيعي 
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تکنيک تواند از چند ، يک بانک ميهاي جديد وامها و درخواستهمانند ارزيابي تمديد وام

هاي خود استفاده ها، براي تعيين سررسيدهاي موثر بدهيممکن، مثل الگوهاي تاريخي رفتار سپرده

شرکتهاي )حقوقي  وهاي اشخاص حقيقي هاي ديداري اعم از سپردهبراي سپرده. کند

کنند و عوامل ها براساس يک تجزيه و تحليل آماري عمل مي، بسياري از بانک(تجاري

به منظور . گيرندفصلي، حساسيت نرخ بهره و ديگر عوامل اقتصاد کالن را در نظر مي

گذاران عمده، يک بانک ممک  است بررسي احتمال تمديد سپرده بعضي از سپرده

هاي رقابت رو به رشد جايگزي . مورد ارزيابي قرار دهد هاي مشتريان را يک به يکسپرده

هايي در مورد رفتار بدهي زنيها، بر دشواري انجام چني  گمانهپردهگذاري با سسرمايه

 .افزوده است

 

يا  مشکالت خاص بانک)ي بانک در شرايط غيرعادي هابدهيبه منظور بررسي جريانات نقد ناشي از 

 :بايستي چهار پرسش اساسي را مورد بررسي قرار دهد، يک بانک مي(مشکالت کلي بازار

توان اين مانند؟ آيا ميتامين مالي احتماالً در هر شرايطي براي بانک باقي ميکداميک از منابع 

 منابع را افزايش داد؟

ي بانک خارج هاحسابچنانکه مشکالتي پيش بيايد، کداميک از منابع تامين مالي تدريجاً از 

ريان تواند ابزاري براي کنترل نرخ جها ميگذاري سپردهشوند و با چه نرخي؟ آيا ارزشمي

 ها باشد؟خروجي سپرده

يرقراردادي به محض غي با سررسيد هابدهيي سررسيد شده يا هابدهيرود کداميک از انتظار مي

 هنگاماولين نشانه بروز مشکالت فوراً از بانک خارج شوند؟ آيا تعهداتي با حق اختيار برداشت زود

 وجود دارد که احتمال رود برداشت شوند؟

 ؟ه تسهيالتي برخوردار است که بتواند از آن برداشت کند و تحت چه شرايطيآيا بانک از پشتوان

 

دهند که گراي  دارند آن جريانات دو گروه اول، تحوالت جريانات نقدي را نشان مي

بيني خروجي نقدي را کاه  دهند که مستقيماً از سررسيدهاي قراردادي قابل پي 

ي هايبده، سرمايه بانک و هابدهيي، عالوه بر اين در افق زماني تجزيه و تحليل نقدينگ .هستند

ي بلندمدت به ويژه، از هابدهي. شونداي براي نقدينگي محسوب ميسررسيد نشده، پشتوانه

 .حائز اهميت هستند نظر حمايتي در شرايط حاد نقدينگينقطه

 

ي  بدتر"دهند حتي در هايي که اولي  گروه را تشکيل ميممک  است تصور شود بدهي

هاي عمده عموماً بعضي از سپرده. ماننددر اختيار بانک باقي مي "بينيشرايط مورد پي 
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گذاران جزء و واحدهاي تجاري اي  طور هستند به دليل اينکه در بعضي از کشورها سپرده

کوچک، در برابر زيان، متکي به تور حمايتي بخ  دولتي هستند يا به ويژه براي بعضي از 

مدت هاي معامالت، به دليل هزينه تغيير بانک، يا در کوتاهانند حسابخدمات تجاري م

 .ممنوعيت وجود داشته باشد

 

هايي هستند که احتماالً طي دوره مشکالتي که از نظر درجه اهميت گروه دوم، بدهي

مانند و در شرايط نسبتاً دشوار با سرعت کندي از شوند در اختيار بانک ميمتوسط تلقي مي

اند از هاي اصلي که قبالً در طبقه اول منظور شدهتعهداتي مثل سپرده. شوندرج ميبانک خا

هاي عمده، در بعضي از کشورها، سطوحي از انواع خاص وجوه عالوه بر سپرده. آن جمله است

ر تجربيات يک بانک درخصوص تغيي. مانديماي در اختيار بانک باقي نيز طي چنين دوره هابانکبين 

دار بايد به بانک کمک کند تا جدول هداتش و همچنين تجربيات ساير موسسات مسالهوضعيت تع

 .بندي جريانات نقد خود را گسترش دهدزمان

 

ي فاقد سررسيد هابدهيي سررسيد شده، ازجمله بعضي از هابدهيسومين گروه شامل ساير 

، اي  رويکرد مستلزم تحت هر سناريويي که باشد. باشدهاي عمده ميقراردادي مانند سپرده

ها، به ويژه در مانده بدهيکند که باقيکارانه است و فرض مياتخاذ موضعي محافظه

ايط شرچون در . شوندسناريوهاي بحراني، در زودتري  سررسيد ممک ، بازپرداخت مي

. دابيبه سمت خريد اوراق قرضه دولتي يا مکانهاي امن ديگر جريان  هاپولبحراني ممکن است اين 

 به ويژه، به منظور ارزيابي حد خروج سپرده از بانک و توان بانک براي تامين وجوه جايگزين،

جود با اي  حال، در صورت و .شونداهميت تلقي مي سازي و ايجاد رابطه حائزعواملي مانند متنوع

ت مشکالت در بازار، بعضي از موسسات با کيفيت باال ممک  است حتي زماني که جريانا

 کنندگان در بازار نادر است، دريابند که جريانات وروديي نقد براي بعضي از شرکتورود

ع به ها بايد از نظر اتکاي به اي  منابالبته بانک. سپرده عمده آنها بي  از حد معمول است

السويه است که علي( يکسان)عنوان منابع تامي  مالي محتاط باشند چون براي مشتري 

 .هاي  را به خارج از سيستم بانکي منتقل نمايديا دارايي پول نقد نگهداري کند

اي، ممکن است داراي خطوط ي کوچکتر در بازارهاي منطقههابانکبراي مثال  ،هابانکبعضي از 

 زماني که اي . اعتباري باشند که بتوانند از آن براي جبران جريانات خروجي نقد برداشت کنند

اي کمياب است، موارد استفاده از اي  زرگتر تا اندازههاي بنوع تسهيالت در بي  بانک

جايي که اي  نوع . رضيات بدهي بانک مشخص شودتواند با استفاده از فخطوط مي

تسهيالت تابع شرايط ماده تغييرات نامطلوب قرار دارند ممک  است به ويژه در 

 .ودي برخوردار باشندهاي خاص بانکي از ارزش محدبحران

 ي زيرخط ترازنامههافعاليت -ج
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ي زير خط هافعاليتيک بانک بايد توان خود را براي جريانات قابل مالحظه وجوه نقد ناشي از 

ي ماهيت احتمالي بيشتر ابزارها. بررسي کند( بجز تعهدات وامي که قبالً منظور شده)ترازنامه 

ر شرايط دبه ويژه، . ايدافزخارج از ترازنامه به پيچيدگي مديريت جريانات نقد زيرخط ترازنامه مي

 .توانند نقدينگي را با کسري شديد مواجه کنندبحراني، تعهدات زير خط ترازنامه مي

 

هاي مالي، که بيانگر وجود ظرفيتهاي هاي احتمالي مثل اعتبارات اسنادي و تضمي بدهي

يک بانک ممک  . بانک براي مصرف وجوه است، معموالً به شرايط بانک بستگي ندارند

رد ت بتواند در شرايط عادي حد معمولي از جريانات خروجي نقد داشته باشد و در مواس

ک بحران کلي يالبته . زني نمايددرجه افزاي  اي  جريانات طي دوره بحراني نيز گمانه

اي براي افزاي  تواند مقدمهها ميها و ورشکستگيبازار به دليل افزاي  نکول

 .هاي اعتبار اسنادي باشدبرداشت

 

ديگر منابع بالقوه مصارف وجوه شامل معامالت سوآپ، معامالت تضمي  شده اختياري 

و  2ساير قراردادهاي نرخ بهره و قراردادهاي سلف نرخ ارز، مطالبه وثايق 1خارج از بورس

از آنجا که محصوالت ارزي و ابزارهاي مشتقه . قراردادهاي فسخ شده زودتر از موعد است

هاي مقابل نسبت نسبت به رتبه هستند، طرف 3دهاي اصل به اصلخارج از بورس قراردا

شوند و ممک  است در صورت کاه  رتبه اعتباري يا تنزل اعتباري بانک حساس مي

 .اي درخواست کنند که به سهولت قابل تبديل به نقد باشدوضعيت اعتباري بانک، وثيقه

 

 فرضيات ديگر -د

توانند ت باعث ناديده گرفت  عواملي شود که مينگرش انتزاعي صرف به ابزارها ممک  اس

ها عالوه بر نيازهاي نقدينگي بانک. تاثير چشمگيري بر جريان وجوه بانک داشته باشند

هاي تجاري، نيازمند وجوهي براي حمايت از عمليات و براي گسترش فعاليت

خارجي خدمات هاي هاي بزرگ به بانکبراي مثال بسياري از بانک. هايشان هستندفعاليت

هاي داخلي و يا موسسات مالي امکان کنند يا آن که براي بانککارگزاري ارائه مي

ها براي کارگزاران، به آنجا که بانک. سازندهاي پرداخت را ممک  ميدسترسي به سيستم

                                                                 

 

1-Written over the Counter Options. 

2-.Margin Calls. 

3- Principal to Princiapal Contract 
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هايشان به قدر کافي کنند، ارزش پرداختخدمات تسويه ارائه مي هاي تجاري،ويژه براي فعاليت

اگرچه تاثير عامل غير قابل . ن است که بر نقدينگي کلي بانک پرداخت کننده تاثيرگذار باشدکال

هايشان بيني همچنان به قوت خود باقي است، ولي بانک بايد از مشتريان خود بخواهد پرداختپيش

 در مورد وجوه .ريزي کندبيني کنند تا بتواند براي کل نيازهاي نقدينگي خود برنامهرا پيش

کند وابسته بيني ميدريافتني، کارگزار به ارسال مبلغ توسط فرستنده و به ترتيبي که پي 

ها است اگر قبل از اي  که به موقع به بانک پرداخت کننده اطالع داده شود در اي  برنامه

پرداخت )در مورد جريانات خروجي . شوندها با تاخير مواجه ميتغيير صورت گيرد، پرداخت

تواند قبل از سررسيدهاي بي  روز انجام شده هاي اصلي بانک ميرچه پرداختاگ( وجوه

هاي طي روز خود بندي پرداختباشد، ممک  است بانک عواملي نيز براي کنترل زمان

در هر حال، بانک کماکان نسبت به فسخ دستور پرداخت يا تاخير در پرداخت به وسيله . داشته باشد

 .ماندپذير باقي مير منتظره ضروري آسيبمشتري خود يا يک پرداخت غي

 

ممکن است نوسانات غير  (RTGS)هاي تسويه ناخالص پرداخت بر مبناي زمان واقعي در سيستم

و براي تامين  هاپرداخترا ملزم کند به منظور انجام  هابانکمنتظره در الگوهاي پرداخت مشتريان، 

هاي مرکزي عرضه وجوه بسياري از بانک. دوجوه اضافي مورد نياز بين روز وام دريافت کنن

ها را هاي مرکزي بانکبي  روز را براي اي  منظور الزم دارند، هرچند که بعضي از بانک

در نتيجه، در اي  کشورها . کنند که براي دريافت وام وثيقه با کيفيت باال ارائه کنندملزم مي

نگهداري کنند تا بتوانند در مواقع  ها چني  اوراق بهاداراي راممک  است الزم باشد بانک

ضروري آنها را به عنوان وثيقه به بانک مرکزي ارائه کنند يا با بانک مرکزي قراردادهاي 

 .اي  اوراق را منعقد نمايند 1بازخريد

 

ها ممکن است بيني کنند بانکزماني که مشتريان نتوانند به دقت وضعيتهاي پايان روز خود را پيش

اي مواجه شوند که با تاخير شان نزد بانک مرکزي با وضعيتهاي غير مترقبهاب تسويهدر رابطه با حس

هاي پرداخت کننده وام دريافت دارند يا وجوهي ممک  است، الزم باشد بانک. همراه باشد

ي مرکز را در بازار يک شبه بگذارند يا اي  که از تسهيالت يک شبه ارائه شده توسط بانک

ز به يک بانک نيازمند دريافت وام از بانک مرکزي باشد احتمال نيااگر . استفاده کنند

 .گذاري وجود داردوثيقه
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درکل  هاي پرداختني،مانند اجاره، حقوق و ماليات هاي سربار،عالوه بر اي ، خالص هزينه

 ها منظور شوند،اگرچه آن قدر قابل مالحظه نيستند که در تجزيه و تحليل نقدينگي بانک

 .توانند منبعي براي جريانات خروجي نقد محسوب گردندبرخي موارد ميولي در 

 

 مديريت دسترسي به بازار

 :اصل هشتم

هر بانک به منظور حفظ تنوع بدهکاران، بايد به طور اداوري امور مربوط به ايجاد و  

ه بد کحفظ روابط خود با صاحبان بدهي را مورد بررسي قرار دهد و هدفش اين باشد که اطمينان يا

 .کندها را فراهم ميتدابير اتخاذ شده، امکان فروش دارايي

ود يک جزء حياتي مديريت نقدينگي، ارزيابي قابليت دسترسي به بازار، شناخت امکانات مختلف موج

ا يموضوع بسيار ساده است، يک بانک بايد بداند در شرايط عادي و  براي تامين وجوه است

 .تواند از طريق بازار تامي  کندورد انتظار را مينامطلوب، چه مقدار از وجوه م

 

 الزم است مديريت ارشد اطمينان حاصل کند که دسترسي بانک به بازار، به طور فعال

هاي مقابل ممک  است مناسباتي بي  بانک با طرف. شودتوسط کارکنان مجرب اداره مي

شد خت وجود داشته باهاي پردان شرکتي و سيستمهاي کارگزار، مشترياتجاري، بانک

تواند در زمان بروز مشکالت نقدينگي، کنندگان عمده وجوه ميايجاد روابط مستحکم با کليه تامين

. دهدو اي  مهم، بخشي از انسجام مديريت نقدينگي را نشان مي خط دفاعي را ايجاد کند

درجه استحکام  شاخص ممکن براي ارزيابيدو  استفاده از منبع تامين ماليو  بسامد ارتباطات

 .رابطه تامين مالي است

 

رو براي کنترل اين موضوع که از اين دهدتمرکز منابع تامين مالي ريسک نقدينگي را افزايش مي

در  ي بانک در حد کفايت متنوع هستند، الزم است درجه اتکاي به منابع خاص تامين ماليهابدهي

کنندگان وجوه مورد وع ابزار، ماهيت تامينهر دو سطح انفرادي و جغرافيايي بازار و از نظر ن

يک کاييک بانک بايد تالش کند، کاربرد تامي  مالي بي  شرکتي را براي . بررسي قرار گيرد

هاي داري يا ديگر بخ نهبخ  خزا. اش مشخص نموده و ارزيابي کنددفاتر تجاري

ي و روندهاي ي تامي  مالهاي مختلف برامخصوص دربانک بايد مسيول کنترل انتخاب

ئماً بايد به ترکيب، مديريت ارشد داها، درتمام بانک. هايي باشندجاري در چني  گزين 

 .سازي منابع تامين مالي آگاهي داشته باشدها و متنوعويژگي
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مقابل  يا جستجوي ترتيباتي که تحت آنها هر بانک بتواند در هاداراييتوسعه بازارها براي فروش 

ام وريافت کند از ديگر عوامل مديريت دسترسي به بازار است شمول مواد فروش ، وام دهادارايي

ي در مستندات وام و بسامد استفاده از بعضي بازارهاي فروش دارايي دو شاخص ممکن براي ارزياب

 .در سناريوهاي نامطلوب است هاداراييتوان بانک براي عملي کردن فروش 

 

 ريزي اقتضاييبرنامه

 :اصل نهم

هاي اقتضايي را تدوين کند که راهکار آن را براي اداره بحران بانک بايد برنامهيک  

هاي ها در موقعيترآيندهايي را براي جبران کسرياين برنامه بايد ف. نقدينگي مشخص کند

 .اضطراري شامل شود

 

يش و هاتليفعايا کليه  هافعاليتتوانايي يک بانک براي تامين به موقع و با هزينه معقول بخشي از 

هاي اقتضائي رسمي آن بستگي تر به کفايت برنامههاي مقطعي يا بلندمدتمقاومت در برابر آشفتگي

ها کمتر و کمتر به چون به عنوان يک منبع تامي  مالي باثبات،هر قدر بانک .دارد

ضايي هاي اقتهاي اصلي و بيشتر به منابع تامي  مالي متکي باشند نياز آنها به برنامهسپرده

هاي اقتضايي کارآمد بايد براي دو سوال عمده ذيل پاسخ داشته برنامه. گرددتر ميحياتي

 :باشند

 ، راه کاري دارد؟هابحرانآيا مديريت براي اداره و کنترل 

 هايي براي دسترسي به منابع تامين مالي در شرايط اضطراري دارد؟آيا مديريت رويه

قع بينانه با پاسخ به اي  سواالت مشخص کند که الزم است مديريت ارشد به طور وا

عالوه بر اي ، ضروري . ط غيرعادي و نامطلوب برآيدتواند از عهده شرايبانک چطور مي

هاي اقتضايي است، اي براي اجراي برنامهاست مديريت رويدادهايي را که خود مقدمه

 .مشخص کند

 

 راهکارها -الف

ترين ، يک برنامه اقتضايي بايد از چندين جزء تشکيل شود مهمبه منظور مقابله با مشکالت نقدينگي

هايي را تشري  کند الزم است يک برنامه اقتضايي رويه. آنها ايجاد هماهنگي مديريتي است

هاي اطمينان حاصل شود که گردش اطالعات، کماکان به موقع و بدون وقفه انجام گرفته و رويهتا 

گيري سريع به آن نياز دارد به وي ارائه يت ارشد براي تصميمموجود اطالعات دقيقي را که مدير
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ها بايد به روشني تفکيک شود، به طوري که کليه کارکنان بدانند طي مسيوليت .کندمي

 .رودشرايط دشوار از آنها چه انتظاري مي

 

به اصالح ها بايد راهکاري باشد که به کمک آنها اقدامات اصلي مربوط عامل عمده ديگر اين برنامه

تواند وجود داشته در عي  حال که فرضياتي مي. شودرفتارهاي دارايي و بدهي انجام مي

 که در فوق مورد بحث قرار)مثل اي  که يک دارايي يا بدهي تحت شرايط عمده . باشد

ها را تغيير دهد مثالً ممک  کند، ممک  است بانک بتواند اي  ويژگيچگونه رفتار مي( گرفت

به اي  نتيجه برسد که در يک شرايط بحراني براساس فرضيات  در مورد  است بانک

هاي قابل فروش و جريانات خروجي نقد ناشي از جريانات آتي ورودي نقد از محل دارايي

البته در چني  شرايط بحراني ممک  است . گرددبا کمبود نقدينگي مواجه مي فرار سپرده

هايي را بفروشد ها را به بازار عرضه کند يا داراييييک بانک بتواند با شدت بيشتري داراي

شدند و بدي  ترتيب جريانات ورودي نقد خود را بهبود که در شرايط عادي فروخته نمي

 . بخشد

 

گيرندگان، ديگر اجزاي برنامه اقتضايي مستلزم حفظ مناسبات با مشتري با صاحبان بدهي، وام

شود آنها ها تشديد ميالت بانکزماني که مشک .استهاي مقابل تجاري و اقالم زير خط طرف

ها طرف ه طور نمونه بانکب. هاي خود بگذرندبايد تصميم گيري کنند که از کدام يک از دارايي

کنند که در هاي را انتخاب ميکنند و داراييهاي ترازنامه خود را به طور کامل بررسي ميدارايي

 کننده را بر سالمت بانکري و افکار عمومي کمترين اثر تعيينشرايط نامطلوب با توجه به روابط کا

يار در عي  حال اهميت روابط با بدهکاران در شرايط بحراني بس. (مثل سهام دولتي)دارند 

سبات مستمر و اگر راهکار بانک مديران بدهي را ملزم کند طي دوران عادي، منايابد، افزاي  مي

 نابع تامين مالي خود درمان عمده برقرار نمايند بانک براي حفظ هاي مقابل، بدهکارقوي را با طرف

 .شرايط غيرمعمول، وضعيت بهتري خواهد داشت

 

 پشتوانه نقدي -ب

هاي جريان وجوه در هايي براي بهبود کسريهايي اقتضايي همچني  بايد شامل رويهبرنامه

وجوه براي خود هستند، ها داراي چندي  منبع قابل دسترسي بانک. شرايط نامطلوب باشند

بسته به شدت مشکالت نقدينگي، يک . از جمله تسهيالت اعتباري استفاده نشده پيشي 

بانک ممک  است انتخاب کند يا مجبور شود يک يا چند نوع از اي  منابع را مورد استفاده 
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منابع  االمکان به روشني وجوهي را که بانک از بي  اي اقتضايي بايد حتي برنامه. قرار دهد

تواند از آنها در اختيار دارد، مشخص کند و نيز تعيي  نمايد تحت چه سناريوهايي، بانک مي

متکي  1ها بايد دقت کنند که بي  از حد به اي  خطوط پشتوانه نقدينگيبانک. استفاده کند

تواند بر توان راکه مي 2ايهاي دورهآگهينباشند و الزم است شرايط متفاوت، مانند پي 

ها انک براي دستيابي سريع به اي  خطوط تاثيرگذار باشد شناسايي کنند در واقع بانکب

هاي اقتضايي بايد براي زمانهايي که خطوط پشتوانه آنها غيرقابل دسترسي است برنامه

 .داشته باشند

 

ها بايد بررسي کنند تحت چه شرايطي و براي چه اهدافي آنها خطوط تامي  مالي را بانک

ي کنند همچني  مطالعه کنند در شرايط غيرعادوده و بابت آنها کارمزد پرداخت ميتعهد نم

 اگر براي دريافت تسهيالت غير تعهدي با شکست مواجه شوند چه امکاناتي براي آنها

 .فراهم خواهد بود

 

 3به اوراق بهادار هاداراييهاي تبديل برنامه -ج

هاي تبديل ، اعطاي تسهيالت نقد به برنامههاداراييدر قرارداد فروش  4وجود ماده حق رجوع

ي اصلي در عمليات تبديل به اوراق بهادار هاداراييبه اوراق بهادار و استهالك زودهنگام  هادارايي

ي هافعاليتاي را متوجه موسساتي نمايد، که در بازارهاي ثانويه، تواند ريسک قابل مالحظهمي

هاي اقتضايي نقدينگي آنها اطمينان حاصل نمايند که برنامه موسسات بايد. دهنداعتباري انجام مي

با انتشار  .دهدپوشش ميي اعتباري بازارهاي ثانويه را هافعاليتريسک بالقوه ناشي از  کامالً

ها، بانک ناشر بايد اثر بالقوه آن را بر نقدينگي بانک اوراق بهادار جديد با پشتوانه دارايي

در طول اعتبار اوراق بهادار و براي تامي  بهتر نيازهاي آتي به وجوه  در آغاز هر معامله و نيز

 .تعيي  نمايد

 

                                                                 

 

1- Back Up Liquidity. 

2- Periodic Notice. 

3- Securitisation. 

4- Recourse Provision 
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هاي اقتضايي يک موسسه بايد در صورت استهالك زودهنگام اوراق بهاداري که برنامه

، نياز به کسب وجوه جايگزي  را مدنظر قرار داده 1هاي در جريان استپشتوانه آنها دارايي

اي  برنامه بايد در نظر داشته باشد که . تامي  مالي را مشخص کندو شقوق ممک  منابع 

دهندگان لطمه ببيند استهالك گذاران و وامشهرت موسسه ممک  است در برابر سرمايه

اش از طريق زودهنگام اوراق بهادار با پشتوانه دارايي، توان بانک را براي تامي  مالي

 .سازدمواجه ميگيري با مانع انتشار مجدد اوراق يا وام

 

 ي خارجيهاپولبخش سوم ـ مديريت نقدينگي 

ي هابانک، آشکار گرديد که براي 1990در پي بروز مشکالت مالي در تعدادي از بازارها، در سال 

اي از ل، به دو دليل اليهبر مبناي چند پو هابدهيو  هاداراييالمللي، رفتار فعال در صحنه بين

ه بدهکاران ، اغلب، شناخت کمي نسبت بهابانکاول، . افزايددينگي ميپيچيدگي را به مديريت نق

هايي در بازار، به ويژه اگر بنابراين، در صورت وجود نگراني. خود در بازارهاي پول خارجي دارند

با  ونتوانند به خوبي  هابانکاتي در داخل بانک باشد ممکن است ها مربوط به محيط عملياين نگراني

هاي دوم، اين که در آشفتگي. ان پول محلي بين شايعات و واقعيات تفکيک قائل شوندسرعت مشتري

 مالي، براي يک بانک ممکن نيست بتواند همواره نقدينگي داخلي خود را تجهيز نموده و عمليات

 براي اي  مسائل به ويژه ارزي الزم براي تامين نيازهاي خود به ارز را در زمان کافي انجام دهد

هستند که در بازار ارز  (Position) هايي داراي وضعيتايي اهميت دارد که در پولهبانک

 .باشنددر کليه شرايط از قدرت نقدشوندگي بااليي برخوردار نمي

 

 مديريت نقدينگي پول خارجي

 :اصل دهم

هاي نقدينگي گيري، مراقبت و کنترل وضعيتهر بانک بايد داراي يک سيستم اندازه 

يازهاي کلي عالوه بر ارزيابي ن. کندکه بر مبناي آنها فعاليت مي باشد، ايي عمدهاهپولبرحسب 

رحسب پول بترکيب پول خارجي با تعهدات آن  در هاي قابل قبولنقدينگي ارزي و عدم تطابق

 .محلي، يک بانک بايد تجزيه و تحليل مجزايي از راهکارش براي هر پول داشته باشد

 

                                                                 

 

1- Outstanding Asset – Backed Securities. 
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هاي ارز، يک بانک در معرض خطر تغيير ناگهاني نرخ ،ي خارجيهاپولدر زمان معامله برحسب 

قدينگي را تشديد نعدم تطابق  تواند به سرعت، قرارداد که اين موارد مينقدينگي بازار يا هر دو

اير ساي  تغييرات در بازار ممک  است نتيجه عوامل داخلي و يا سرريز اثر تحوالت  .کند

آن  ت، ممک  است بانک دريابد که اندازه شکاف تامي  ماليدر هر دو حال. کشورها باشد

هاي ارزي، خصوصاٌ زماني عالوه بر اي ، دارايي. برحسب پول خارجي افزاي  يافته است

گيرندگان به اندازه کافي خود را در برابر ريسک ارزي پوش  نداده باشند ممک  که وام

هايي که به طور ا، اهميت بانکآسي 1990در بحران اواخر سال . ببينند است، آسيب

 .سيدکردند به اثبات رتنگاتنگ نقدينگي پول ارزي خارجي را بر مبناي روز به روز اداره مي

ها بستگي شود به طبيعت تجاري بانکموضوعات خاصي که براي اداره نقدينگي ارزي مطرح مي

مدت، تباري کوتاههاي ارزي و خطوط اعسپرده ها استفاده ازبراي بعضي از بانک .دارد

در حالي . پذيري استهاي برحسب پول محلي، ناحيه اصلي آسيببراي تامي  مالي دارايي

ها تامي  مالي ارزي از محل منابع برحسب پول محلي ممک  است اي  که براي ساير بانک

 نقدينگي برحسب پول خارجي بايد تحت سناريوهاي مانندمديريت کلي ريسک نقدينگي، .طور باشد

 .مختلف از جمله شرايط بحراني مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد

 

 ي برحسب پول محلي با پول خارجيهاداراييالف ـ تامين مالي 

هاي برحسب پول محلي مورد هاي خارجي براي تامي  مالي بخشي از داراييزماني که پول

وانند از طريق آن به تا که ميرها شرايط بازاري گيرند، الزم است بانکاستفاده قرار مي

اين مساله را در نظر گيرند که پول خارجي دسترسي يابند تجزيه و تحليل کنند و 

ي خارجي ممکن است درصدد باشند وجوهشان را هاپولدهندگان برحسب گذاران و وامسپرده

ن تامين ايگزيجهمچنين بايد منابع  هابانک. ي مقابل داخلي از بانک برداشت کنندهاطرفاز  ترسريع

 .يشان برحسب پول خارجي را مورد ارزيابي قرار دهندهابدهيمالي براي بازپرداخت 

 

تواند هاي آن برحسب پول محلي ميدهد که سپردهاگر يک بانک فرض را بر اي  قرار مي

هاي برحسب پول خارجي به آن پول تبديل شوند در اي  صورت براي بازپرداخت بدهي

ها بايد انکب. تلفي را در رابطه با بازار ارز مورد بررسي قرار دهندالزم است سناريوهاي مخ

به اين موضوع توجه داشته باشند که ممکن است آنها براي دسترسي به بازارهاي اصلي با مشکل 

  در اي مواجه شوند يا ممکن است بازارهاي ارز فاقد نقدينگي باشند و يا نرخ ارز سريعاً کاهش يابد

اي به شکل خطوط اعتباري ارزي براي تامي  مالي در نابع قابل مالحظهها مزمينه بانک

هاي برحسب پول محلي ها از آنها براي تامين داراييهاي عمده و جزء که بانکسپرده. اختيار دارند

توانند عدم تطابق فعلي نقدينگي و ميپذيرند بکنند نسبت به نوسانات نرخ ارز آسياستفاده مي

 .را افزاي  دهند
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هاي کلي بازار، چنانکه اي  واهمه وجود داشته باشد که کاه  ارزش پول، با در بحران

هاي  از جمله به هاي پولي، به توان بانک براي بازپرداخت بدهيتوجه به عدم تطابق

اي براي هجوم تواند مقدمهرساند، هجوم براي برداشت پول ميگذاران آسيب ميسپرده

ايت ر نرخ بهره به منظور حمبا اي  وجود، در اي  شرايط، اگ. ها باشدگذاران به بانکسپرده

از نرخ مبادله افزاي  داده شود، مشتريان بانک مشکالت گردش وجوه نقد را تجربه 

هاي داخلي داشته باشد و در نتيجه به تواند اثر نامطلوبي بر بازيافت وامکنند که ميمي

هاي بهره، هزينه تامي  ي  نرخافزا. شود تر شدن وضعيت نقدينگي بانک منجروخيم

 .ها افزاي  خواهد دادمنابع برحسب پول محلي را براي بانک

 

 هاي برحسب پول خارجيمالي داراييب ـ تامين 

ي مختلف را هاريسکبه دقت  هابانکهنگام اعطاي وام برحسب پولي غير از پول محلي، الزم است 

اي در مورد دسترسي کارانهيد ارزيابي جامع و محافظهمد نظر قرار دهند و مديريت بانک با

کند، يميي که بانک برحسب آنها فعاليت هاپولاحتمالي به بازارهاي ارز و قابليت تسعير احتمالي 

 پول و سناريوهاي مختلفي را که امکان تغيير منابع تامي  مالي از يک پول به انجام دهد

ها طيفي از سناريوهاي ممک  چني  الزم است بانکهم. ديگر را داشته باشد، در نظر گيرد

هاي ارز داشته باشند، حتي اگر در وضعيت فعلي، پول تثبيت شده يا ثابت براي نرخ

 واجهه با اين موضوع ايندر بسياري از موارد هنوز يک راهکار ساده براي م. داشته شده باشدنگه

 .ي ارزي نگهداري نمايدهاراييداي ارزي خود هابدهياست که يک موسسه هميشه معادل 

 

کنند آن طور که بحران هاي ارزي اعطا ميگيرندگان داخلي وامهاي داخلي که به وامبانک

اگهاني ندر صورت کاه  . پذيرندجنوب شرقي آسيا نشان داده است، از چند جنبه آسيب

هاي هره وامگيرندگان داخلي، ممک  است آنها توانايي بازپرداخت اصل و بارزش پول وام

 .دهنده گردندارزي خود را نداشته باشند و باعث ايجاد مشکالتي در گردش وجوه بانک وام

شود، الگوي اين گيرندگان ايجاد ميبايد به دقت حد اکسپوژرهاي ارزي که توسط وام هابانک

بدهي به  گيرندگان براي بازپرداخت اصل و فرعگيرندگان و حدي را که واماکسپوژرها در بين وام

 .درآمدهاي ارزي دسترسي دارند بررسي کنند

 

ي خارج از کشور در يک بازار خاص و برحسب پول داخلي از نظر نحوه هابانکالزم است وامدهي 

ممک  است . تاثيرپذيري احتمالي آن در شرايط نامطلوب خاص مورد بررسي قرار گيرند

در شرايط برداشت منابع  ممک  است بانک. هاي داخلي قابل تجديد نباشندسپرده
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برحسب پول کشور ميزبان راهکار تامي  و تبديل يا تعويض آن با پول محلي را اتخاذ کند 

 . گذاران در بازار را پرداخت نمايدتا در صورت لزوم بدهي سپرده

ند بايد حدي را مشخص کنند که در آن حد، در صورت بروز بحران در بازار محلي، بتوان هابانک

 .به پول محلي تبديل کنند وجوه را

 

بگيرد بخ  اصلي نقدينگي مورد نيازش را با ترکيبي از اسعار ممک  است بانک تصميم

در اي  . اش باشداصلي به نحوي انتخاب کند که تضميني جداگانه براي پشتوانه نقدينگي

کند زي ميرياي، براي هر پول راهکار اقتضايي را طرحدار دفتر مرکزي يا منطقهمورد،خزانه

، خطوط اعتباري حمايتي الزم 1هاي مجدد اعتباري واگذار نمايدها، تامي و برحسب آن پول

هاي نقد در شرايط نامطلوب ارزيابي به است در مورد قابليت دسترسي به اي  نوع تضمي 

 .عمل آيد

 

 :اصل يازدهم

هرجا که مناسب  ، يک بانک بايد،10باتوجه به تجزيه و تحليل انجام شده براساس اصل  

ي خارجي بطور کلي و براي هر پول که بانک برحسب آن فعاليت هاپولبراي )است، حدودي را 

ق زماني خاص تعيين براي اندازه و عدم تطابق جريانات نقد، طي يک اف( کند، بطور انفراديمي

 .کند و آن حدود را بطور مرتب مورد بازنگري قرار دهد

زش پول را بر وضعيت ي سناريوهاي مختلف بحران ناشي از سقوط ارها بايد تاثير احتمالبانک

هايي حائز اي  نکته به ويژه در رابطه با وضعيت پول. نقدينگي مورد تجزيه و تحليل قراردهند

وري اهميت است که از قابليت نقدشوندگي بااليي برخوردار نيستند اگرچه الزم به يادآ

ت ي که به نظر با ثبات و برخوردار از قدرهاياست که در شرايط بحراني حتي پول

هاي ارزي رسند ممک  است به سادگي براي بازپرداخت سپردهنقدشوندگي به نظر مي

ها بايد حدودي را مشخص گيري کنند که براي کدام پولها بايد تصميمبانک. قابل تبديل نباشند

توانند در جريان ري  بانکي ميناظ. کنند و اين رويکرد را به طور مرتب تحت بررسي قرار دهند

 .اي  فرآيند قرار گيرند

 

                                                                 

 

1- Back Stop Facility. 
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ها را براي نقدينگي ارزي نسبت به حدي که تواند حداقل عدم تطابقيک بانک، نوعاً مي

ي خارجي هاپولاندازه عدم تطابق . براي پول داخلي مجاز شمرده شده است، داشته باشد

ي خارجي و حد احتمالي هاپولر بازارهاي براي افزايش وجوه د هابانکبايد متناسب با توان 

 .در بازار داخلي باشد 1ايپشتوانه( خطوط اعتباري)تسهيالت 

 

 ي داخلي براي مديريت ريسک نقدينگيهاکنترل

 :اصل دوازدهم

ي داخلي ناظر بر فرآيند مديريت ريسک هاکنترلهر بانک بايد يک سيستم مناسب  

هاي مستقل منظم و تم کنترل داخلي مستلزم بازنگريترکيب اساسي سيس. نقدينگي داشته باشد

قاي ارزيابي کارآيي سيستم است و هرجا الزم است بايد نسبت به انجام تجديدنظرهاي مناسب يا ارت

ها بايد در اختيار مقامات نظارتي قرار نتيجه اين بازنگري. ي داخلي اطمينان حاصل شودهاکنترل

 .گيرد

ز درستي فرآيند مديريت ل داخلي مناسب براي مراقبت اها بايد داراي يک کنتربانک

هاي داخلي بايد جزء الزم سيستم کلي کنترل داخلي باشد که کنترل. ريسک نقدينگي باشند

دهي قابل اعتماد و منظم و مطابقت با عمليات کارآ و اثربخش را تقويت نموده، امور مالي گزارش

 .دي را تقويت کندهاي بنياقوانين و مقررات مربوطه و سياست

 :براي ريسک نقدينگي شامل يک سيستم کارآي کنترل داخلي

 کنترل شديد محيطي

 فرآيندي کافي براي شناسايي و ارزيابي ريسک نقدينگي

 هاو رويه هاسياستي کنترلي مانند هافعاليتانجام 

 هاي اطالعات مناسب و ،سيستم

 هاها و رويهبازنگري مستمر پايبندي به خط مشي

 

هاي کنترلي، بايد به فرآيند مناسب تصويب، حدود، ها و رويهدر رابطه با خط مشي

ها و ديگر ساز و کارهاي طراحي شده، توجه شود تا يک سيستم مطمي  و منطقي بازنگري
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هاي فرآيند بسياري از نشانه. ايجاد شود که اهداف مديريت ريسک نقدينگي را تحقق بخشد

هاي کليدي گيري، مراقبت و وظايف کنترلي، جنبهسب از جمله اندازهمديريت ريسک نقدينگي منا

هاي کنترل ها بايد اطمينان حاصل کنند همه جنبهبانک. يک سيستم کارآي کنترل داخلي است

هايي که مستقيماً بخشي از فرايند مديريت ريسک محسوب داخلي از جمله بخ 

 .شوند کارآ هستندنمي

 

ها براي فرآيند مديريت تري  عوامل سيستم کنترل داخلي بانکهمعالوه بر اي ، يکي از م

حصول اطمينان نسبت به رعايت . ريسک نقدينگي آنها ارزيابي و بازنگري منظم است

ورد هاي ايجاد شده اهداف مقواني  و مقررات توسط کارکنان و نيز اطمينان از اي  که رويه

ها بايد هرگونه تغيير حائز ها و بازنگريزيابيکند از آن جمله است اي  ارنظر را تامي  مي

مديريت . ها تاثيرگذار باشد مشخص کنداهميتي را که ممک  است بر اثربخشي کنترل

ها به طور مرتب توسط افرادي انجام شود ها و ارزيابيکليه بازنگريبايد اطمينان حاصل کند که 

هاي داخلي در دستور ا ارتقاي کنترلزماني که تجديد نظر ي .که مستقل از بخش بررسي هستند

با اعمال ساز و کاري، اطمينان حاصل گردد که اي  کار به موقع  گيرد بايدکار قرار مي

 .شودانجام مي

 

ها متفاوت ها در محدوده مقرر، در بي  بانکهاي تعيي  حدود و انجام فعاليتاگرچه رويه

ها و ا مشخص گردد که آيا موسسه با خط مشياي بايد انجام شود تهاي دورهولي بازنگرياست 

کرده باشند،  تخطيهايي که از حدود تعيين شده وضعيت. هاي ريسک نقدينگي منطبق استرويه

و مطابق با فرآيندهاي تشريح شده در  مديريت مربوط قرار گيرند بايد مورد توجه فوري

رگونه هديريت نقدينگي بايد اي فرآيند مهاي دورهبازنگري. اصالح شوندهاي مصوب مشيخط

داري را که از زمان آخري  بررسي، در ماهيت ابزارهاي تحت مالکيت، تغيير معني

 .دهد مورد توجه قرار دهدهاي داخلي رخ ميها و کنترلمحدوديت

 

اي فرآيند ها و مشکالت، به طور دورهوظيفه حسابرسي داخلي است که به منظور شناسايي کاستي

به نوبه خود اي  کار بايد توسط مديريت به  .گي را مورد بررسي قرار دهدمديريت نقدين

 .روشي موثر و به موقع انجام گيرد

 

 بهبود نقدينگيبراي نقش افشاي اطالعات 

 :اصل سيزدهم
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سطح افشاي اطالعات بايد به منظور کنترل  کفايتهر بانک براي حصول اطمينان نسبت به  

 .عتبار آن سازوکاري داشته باشدافکار عمومي نسبت به بانک و ا

تجربه . باشدتري  عوامل در مديريت نقدينگي ميافشاي اطالعات براي عموم يکي از مهم 

رل نشان داده است زماني که جريان اطالعات درباره يک بانک به طور مستمر وجود داشته باشد کنت

اصل کنند که حجم اطمينان ح ها بايدبانک. تر استافکار عمومي بازار طي دوران بحراني آسان

هاي مقابل کافي اطالعات به طور مستمر به عموم مردم به ويژه به بستانکاران و طرف

 .شودعرضه مي

 

ها بايد تصميم گيري کنند و زماني که اطالعات منفي ريزي اقتضايي، بانکبه عنوان بخشي از برنامه

بصيرت و تيزبيني . هاي جمعي مواجه شوندرسانهيابد، چگونه با مطبوعات و در مورد بانک انتشار مي

تواند منجر به هجوم کند تا با شايعاتي که ميتواند به بانک کمک ميروابط عمومي مي

. قابله نمايندهايشان گردد، مگذاران نهادي براي خروج سپردهگذاران خرد و نيز سرمايهسپرده

در  ه باشدانتشار يابد، بانک بايد آمادبراي مثال، اگر درباره يک بانک مطالب ناخوشايندي 

اي  کاربه کاه  اضطراب شرکت . اسرع وقت اقدامات اصالحي الزم را انجام دهد

کند و حاکي از اي  است که در باالتري  سطوح مديريت نسبت کنندگان در بازار کمک مي

 .به مشکالت موجود دقت نظر وجود دارد

 

 ناظرين بانکينقش 

 :اصل چهاردهم

ها و عملکردهاي مرتبط ، رويههاسياستها، راهکار ين بانکي بايد ارزيابي مستقلي ازناظر 

گيري، ازهرا ملزم نمايند که سيستم کارآيي را براي اند هابانکبا مديريت نقدينگي داشته باشند و 

 ، همچنين بايد از هر بانک اطالعاتناظرين بانکي. مراقبت و کنترل ريسک نقدينگي ايجاد کنند

د ا بايآنه. کافي و به هنگام را دريافت نمايند تا به کمک آنها سطح ريسک نقدينگي را ارزيابي کنند

 .ردهاي اقتضايي کافي دامتقاعد شوند که بانک براي نقدينگي خود برنامه

 13دهنده اصول ناظري  بانکي بايد تاکيد کنند که فرآيند مديريت ريسک داخلي بازتاب

به منظور . شوندباشد و اينکه اي  فرآيندها در عمل رعايت ميسند ميگانه مطروحه در اي  

ناظرين بانکي بايد  هاي بانک،ها و شيوهها، رويهمشيکارها، خطانجام ارزيابي مستقل از راه

براي . اثربخشي مديريت خالص وجوه بانک را تحت سناريوهاي مختلف مورد بررسي قرار دهند

ارشد مسيوليت نهايي اجراي فرآيند مديريت کارآي ريسک درك اي  مطلب که مديريت 

ها به طور فعال کنند که اي  گروه ناظري  بانکي بايد تعيي . دار استنقدينگي را عهده
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درگير فرآيند مديريت نقدينگي بوده و به موقع و به حد کفايت اطالعات را با جزييات الزم 

 .ناسايي و ارزيابي کنندکنند تا ريسک نقدينگي بانک را شدريافت مي

 

گيري زني خالص نيازهاي نقد آتي، اثربخشي فرآيند اندازهناظرين بانکي همچنين بايد براي گمانه

مورد مطالعه قرار  ها و فرضيات مربوطو مراقبت ريسک نقدينگي بانک را از طريق بررسي تکنيک

را مدنظر “ چنانچه اگر”مختلف  ناظرين بانکي بايد منطقي بودن سناريوهايدر اي  رابطه، . دهند

ناظرين بانکي بايد اطمينان حاصل کنند که مديريت ارشد فرضيات کليدي را بررسي . قرار دهند

. نظر شرايط فعلي و نيز تغييرات بالقوه بازار تعيين کنندکند تا استمرار اعتبار فرضيات را از نقطهمي

را براي مديريت ريسک نقدينگي يا  ممک  است ناظري  بانکي مفيد بدانند که معيارهايي

، 1هاي نقد و طرز عمل تعهدات برداشت نشدهبراي مفهوم دارايي هايي را مثالًدستورالعمل

ها هاي نقدينگي يا نسبتهاي نقد بايد در محاسبه عدم تطابقفقط دارايي. تعيي  کنند

 .منظور شوند

 

ز اي نقدينگي بر مبناي روز به روهرالعملتوانند تاييد کنند که دستوناظري  بانکي مي

تواند مورد استفاده قرارگيرد دهي استاندارد ميبراي اي  منظور گزارش. شوندرعايت مي

ها نه تنها پايبندي بانک را به اي  گزارش. هاي مديريت قابل تکميل استکه با گزارش

بانکي قرار  دهند بلکه اطالعات کافي را در اختيار ناظري حدود کوتاه مدت پوش  مي

 .نک را در بلندمدت تحت مراقبت قرار دهنددهد تا نقدينگي بامي

 

زماني که معامالت ارزي بانک يک معضل است يا وقتي که يک پول با مشکل مواجه است ناظرين 

هاي نقد خود را در هر پول و اکسپوژر کلي آنها نسبت به پول بانکي بايد بانک را ملزم نمايند وضعيت

گزارش ”تحت عنوان  22گروه  1998گزارش اکتبر سال . آنها گزارش کنندخارجي به 

نمايد زماني که ناظري  بانکي توصيه مي “کارگروه در مورد تقويت سيستم مالي

کنند، بايد در نظر دستورالعملي درباره مناسب بودن عدم تطابق هر پول خارجي ارائه مي

عدم تطابق نقدينگي پول خارجي درکل بخش  ها براي شکافکه اين دستورالعملداشته باشند 

ناظرين بانکي بايد به اندازه اين شکاف کلي نسبت به توانايي بانک مرکزي براي . بانکي اعمال شود

کند در اقتصادهايي که به طور بالقوه در معرض اين گزارش توصيه مي. ارائه ارز توجه داشته باشند

که  باشد تواند حصول اطمينان نسبت به اينناظربانکي مي ثباتي قابل توجه قرار دارند، خط مشيبي
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ماهه بيش از  6کل عدم تطابق پول خارجي براي سيستم بانکي يک کشور طي يک دوره زماني مثالً 

 .اي قابل ارائه به مقامات باشدمجموع ذخاير ارزي و تسهيالت ذخيره

 

 بدين. يت سرمايه آن در نظر گيرندناظرين بانکي بايد ريسک نقدينگي بانک را در رابطه با کفا

کنند، منظور الزم است آنها اطالعات کافي و به موقع را که با آن ريسک نقدينگي را ارزيابي مي

هاي مناسب ناظرين بانکي نسبت به ريسک نقدينگي بسته به موقعيت خاص، واکنش. کسب نمايند

 هاي پرتفويايه يا تغيير وضعيت داراييباالتر، ممکن است الزام بانک به نگهداري سطوح باالتر سرم

، به عنوان بخشي از فرآيند بازرسي. يا ترتيبات تامين مالي براي کاهش ريسک نقدينگي باشد

ها در نظر ناظري  بانکي ممک  است الزامات مقرراتي براي حدود اصلي نقدينگي يا نسبت

 .گيرند

 

ي هاکنترلدينگي وجود يک سيستم کاراي قنهاي اساسي فرآيند مديريت مناسب ريسک يکي از جنبه

رار در اي  رابطه ناظري  بانکي بايد فرآيند کنترل داخلي را مورد بررسي ق. داخلي است

شود و دهند تا اطمينان حاصل کنند که بررسيهاي مستقل به طور منظم انجام مي

 .گيردهاي داخلي صورت ميتجديدنظرهاي مناسب و به موقع در مورد کنترل

 

کلي  ظرين بانکي بايد براي رويارويي با مشکالت نقدينگي در سطح يک بانک يا در بازار به صورتنا

هاي اقتضايي الزم است به منظور اجراي کارآمد برنامه. برنامه اقتضايي خاص خود را داشته باشند

ک بايد باندر شرايط بحراني کسب کنند، يک  هابانکناظرين بانکي اطالعات به موقع و دقيقي را از 

 و بانک( کشور اصلي يا کشور ميزبان)به محض آگاهي از بروز مشکالت نقدينگي با ناظرين بانکي 

 .مرکزي تماس حاصل نمايند
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 :ماخذ

Sound Proictices for Managing Liquidity in Banking Organizations,Basel 

Committee on Banking Supervision, BIS, February 2000 

 

 

 

 .استفاده از مطالب اي  مجموعه با ذکر ماخذ بالمانع است
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انك 1685 /مب: شماره ها در تامين ها در بخش خدمات و ميزان مشاركت آنمشاركت ب

 هاي سهاميسرمايه شركت

 30/8/1384: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

 ارسال گرديد و شرکت دولتي پست بانک هاي غيردولتيجهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانک

 ؛احتراماً

ماده  2و همچني  تبصره  2طور که اطالع دارند به استناد تبصره ذيل ماده همان 

ها در بخ  خدمات و دستورالعمل اجرايي مشارکت حقوقي، به ترتيب مشارکت بانک 5

هاي سهامي اعم از جديدالتاسيس و خريد ها در تامي  سرمايه شرکتميزان مشارکت آن

نوط ، م( ذيل آن 1و تبصره  5بي  از ميزان تعيي  شده در ماده )هاي موجود سهام شرکت

ي مقررات لذا خواهشمند است دستور فرمايند اجرا. باشدبه موافقت قبلي بانک مرکزي مي

اد جهت مزيد اطالع مت  مقررات ي. مزبور توسط واحدهاي ذيربط مورد تاکيد قرار گيرد

 :شوديشده براي يادآوري در ذيل آورده م

 2تبصره ماده 

ها در صورتي مجاز است که ضرورت آن در هر مشارکت در بخ  خدمات براي بانک”

 .“مورد توسط بانک مرکزي ايران تاييد شده باشد

  5ماده  2تبصره 

هاي سهامي بي  از ميزان تعيي  شده در اي  ماده ها در سرمايه شرکتبانک مشارکت”

موافقت بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران  موکول به کسب اجازه و( 5ماده )

 ص./“است

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                

 ناهيد ذاکري       حميد تهرانفر          

              3816         6-3831 
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زوم دريافت كدملي، كدپستي و شماره سريال شناسنامه مشتريان 1753 /مب: شماره  ل

 8/9/1384: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

 ، غيردولتي،(پست بانک) هاي دولتيجهت اطالع کليه مديران عامل بانک

 و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد

 احتراماً؛

ها اداره نظارت بر بانک 22/8/1381مورخ  3513/پيرو بخشنامه شماره نت 

که کليه شعب شويي خواهشمند است مقرر فرمايند موضوع ابالغ مقررات پيشگيري از پول

رائه و واحدهاي تابعه آن بانک به منظور احراز هويت و شناسايي مشتريان خود قبل از ا

ن با خدمات بانکي به ويژه افتتاح حساب بانکي عالوه بر رويت اصل شناسنامه و تطبيق آ

دام تصوير اخذ شده نسبت به دريافت سه شناسه زير و درج آن در سوابق مشتريان نيز اق

 :معمول دارندالزم را 

 

 کد ملي مشتري؛

 کد پستي مشتري؛

 شماره سريال شناسنامه مشتري؛

 

به منظور حصول اطمينان از صحت نشاني محل اقامت مشتري، ترتيباتي اتخاذ  "ضمنا

فرمايند تا مدارك آنان از قبيل دسته چک، دفترچه حساب بانکي، صورت گردش وجوه، 

ت براي مشتري ارسال گردد و ي  بار از طريق پسبراي اول... هاي بدهي و پرداخت و کارت

 ص./مختلف تکرار گردد اي  اقدام حداقل سالي يک بار به انحاء

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                

 فروزنده شجاعيحميد تهرانفر                               

           3816                                  4-3831 
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منابع  1803 /مب: شماره درخواست اعالم چگونگي محاسبه سود مشاع و نحوه تسهيم بين 

انك و سپرده نكهاب ا ز سوي ب ا ران  انك مركزي گذا  به ب

 15/9/1384: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

ه اعتباري و غيردولتي و موسس( تجاري و تخصصي)هاي دولتي جهت اطالع کليه مديران عمل بانک

 گرديد توسعه ارسال

 

 با سالم؛

چگونگي ”موضوع  1382/10/18مورخ  1799/مب پيرو بخشنامه شماره 

الوکاله بکارگيري با احتساب حق دارگذاري مدتهاي سرمايهمحاسبه سود قطعي سپرده

ها درخصوص افشاي نحوه محاسبه سود و با عنايت به تجربه دوساله بانک “هاسپرده

هاي مالي، خواهشمند است؛ دستور فرمايند چگونگي محاسبه سود مشاع مشاع در صورت

گذاري هاي سرمايهگذاران سپردهو نحوه تسهيم اي  سود بي  منابع بانک و سپرده

االشاره، به صورت يادداشت توضيحي مستقل در پيوست دار، مطابق با بخشنامه فوقمدت

 ص./هاي مالي به تفصيل درج گرددصورت

 اداره مطالعات و مقررات بانکي     

 فروزنده شجاعي        ميد تهرانفرح          

              3816  4-3831 
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انكي در تأكيد بر اجراي روش پلكا 1834 /مب: شماره اقساط تسهيالت ب ازپرداخت  براي ب ني 

انك  هابخش مسكن توسط ب

 20/9/1384: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

 .رديدهاي تجاري و مسکن ارسال گجهت اطالع کليه مديران عامل بانک

 

 ؛با سالم

وسيله به استحضار ، بدي 1374/4/17مورخ  1911بخشنامه شماره پيرو  

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،  30ماده ( د)بند ( 5)رساند که به موجب جزء مي

قانون بودجه سال  6بند ب تبصره ( 6)اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و جزء 

، بر اجراي روش پلکاني براي بازپرداخت اقساط تسهيالت بانکي در بخ  مسک  1384

لذا خواهشمند است دستور فرمايند انجام اي  امر به . ها تاکيد شده استتوسط بانک

هاي ذيربط در آن بانک مورد تاکيد قرار گيرد و در اجراي قانون اهتمام الزم ورزيده واحد

 ص./شود

 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي     

 کارشمسرهبر صديقه  حميد تهرانفر          

              3816            3-3831 
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عمل 1944 /مب: شماره ل هاي اجرايي فروش اقساطي مسكن و اجاره انجام اصالحاتي در دستورا

 به شرط تمليك

 6/10/1384: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

 دولتي پست بانک ارسال گرديد هاي تجاري و شرکتيه مديران عامل محترم بانکجهت اطالع کل

 با سالم؛

ها اداره نظارت بر بانک 3/5/1374مورخ  2268/شماره نب پيرو بخشنامه 

هاي اجرايي فروش اقساطي مسک  و اجاره به انجام اصالحاتي در دستورالعمل”متضم  

 :رسانديوسيله به استحضار م، بدي “شرط تمليک

 نمايد که اعطاي تسهيالتاضافه مي»مفاد پاراگراف آخر از بخشنامه يادشده به شرح ذيل  

انداز مسک  به عموم متقاضيان خريد مسک  تا اطالع ثانوي فقط از طريق صندوق پس

 .گردديک  تلقي ميلمکان.« پذير استبانک مسک  امکان

ز بخشنامه مورد بحث، آن بانک قادر اکر فرمايند که با حذف پارگراف صدرالذتوجه مي

 است بابت خريد واحدهاي مسکوني ساخته شده به متقاضيان، از طريق فروش اقساطي يا

 . اجاره به شرط تمليک تسهيالت اعطا نمايد

ن آخواهشمند است مقرر فرمايند مراتب به طريق مقتضي به کليه شعب و واحدهاي تابعه 

اجرا  قابل( 1384)اي  مقررات از پانزدهم دي ماه سالجاري . بانک جهت اجراء ابالغ گردد

 ص./باشدمي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي     

 کارشمسرهبر صديقه  حميد تهرانفر          

              3816            3-3831 
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بهينه 1960 /مب: شماره نتخاب  ثير اعالما ا لگوي تسهيم مازاد سود قطعي و ت ا هاي شيوه ترين 

بر سياست انك و منافع سپردهتوزيع آن در آغاز هر سال مالي  لي ب ران هاي ما  گذا

 10/10/1384: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

دولتي ارسال و غير( به استثناء پست بانک)هاي دولتي جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانک

 گرديد

 با سالم؛

التفاوت سود قطعي تا سود ي تسهيم مابهاز آن جا که موضوع طراحي و تبيي  الگوها

مباحث  ها در حوزهدار بانکگذاري مدتهاي سپرده سرمايهالحساب انواع حسابعلي

شود که تاکنون رويه واحد و متحدالشکلي درخصوص پرچال  و بحث برانگيزي گنجانده مي

اي   18/10/1382مورخ  1799/آن اعمال نگرديده و براساس مضمون بخشنامه شماره مب

در اختيار  ،(Earnings Surplus)مديريت کل نيز گزين  الگوي توزيع مازاد سود قطعي 

بايست اي ميها قرار داده شده است؛ بنابراي  بديهي است که انتخاب هر رويهبانک

 .يره بانک صورت پذيردهاي آتي هيات مدريزيها، ترجيحات و برنامهبراساس اولويت

و  “رباقانون عمليات بانکي بدون”تر اجراي هرچه بهتر و کاملاي  بانک به منظور 
هاي اجرايي آن و با هدف اجتناب از توارد ضرر و زيان به منافع خيل عظيم نامهآئي 

هايي را در در سامانه بانکي کشور، پژوه  هاي ناسالمگذاران و جلوگيري از رقابتسپرده

ه گذاران آغاز نمود که ماحصل اي  تحقيقات بدهباب نحوه توزيع مازاد سود قطعي بي  سپر

ها اي  فرض اصلي هريک از مدل پي . گرددطراحي چهار الگو به شرح پيوست منتهي مي

توزيع مازاد سود قطعي را در ابتداي هر سال مالي به مشتريان  ها شيوهمهم است که بانک

 .اعالم نمايند( گذارانسپرده)

ت را ها و نظرات مختلف، نتايج حاصل از اي  گونه مطالعاانديشه عليهذا از آن جا که تالقي

هاي کارشناسي سودمندتر خواهد نمود، خواهشمند است دستور فرماييد پيشنهادها و ايده

شامل الگوهاي )يم مازاد سود قطعي تري  الگوي تسهآن بانک درخصوص انتخاب بهينه

هاي لي بر سياستع آن در آغاز هر سال ماهاي توزيو تاثير اعالم شيوه( ابتکاري آن بانک

يت گذاران را حداکثر تا پايان بهم  ماه سال جاري به اي  مديرمالي بانک و منافع سپرده

 ص./کل منعکس نمايند

 اداره مطالعات و مقررات بانکي     

 فروزنده شجاعي        ميد تهرانفرح          

              3816  4-3831 
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بين ( سود مازاد)الحساب التفاوت سود قطعي تا سود عليطه تسهيم مابهتبيين ضاب”

 “دارگذاري مدتهاي سپرده سرمايهانواع حساب

 

يا درآمد مشاع سهم آورده نقدي  (Surplus Earnings)مقوله توزيعمازاد سود  

 آوري است که تاکنون يک رويه واحد وگذاران، از موضوعات بحث برانگيز و چال سپرده

مازاد سود )متحدالشکلي در آن خصوص تعريف نگرديده و خط مشي نحوه تخصيص آن 

ه ها و ترجيحات آتي، در اختيار هيات مدير، با توجه به اولويت(الحسابسود علي بر قطعي

 .ها قرار داده شده استبانک

بنابراي  اي  مديريت کل درصدد آن است تا با لحاظ نمودن عبارات مفهومي  

ها، ضم  هموارسازي گيري هيات مديره بانکر در مباني و ضوابط تصميمالذکفوق

ها را گذاران نزد بانکهاي تخصيص سود مازاد، ارزش فعلي ثروت آتي سپردهپاراديم

ها عملي اي  مهم تنها در پرتو به کارگيري يک الگوي همسان توسط بانک. بيشينه سازد

 .خواهد شد

 

ک و يز منابع سامانه بانکي و نحوه تقسيم درآمد مشاع بين بانضوابط حاکم بر راهکارهاي تجه

 :گذارانسپرده

توانند منابع ها مياز دستورالعمل اجرايي قبول سپرده، بانک( 7)به استناد ماده  

گذاري هاي سرمايهالزم جهت اعطاي تسهيالت و ساير عمليات بانکي را با جذب سپرده

هاي ماهه و سپرده 6کوتاه مدت عادي، ويژه هاي سرمايهدار در قالب سپردهمدت

ساله، تامي  نمايند و در دوره توقف نجو پ.... گذاري بلندمدت يکساله، دوساله، سرمايه

به آنان “ الحسابسود علي”گذاري مشتريان، سودي تحت عنوان هاي سرمايهسپرده

 (.دستورالعمل 8موضوع ماده )پرداخت نمايند 

گذاري هاي سرمايهانه بانکي با استفاده از وجوه سپردهمنابع تجهيز شده سام 

ها و به شکل وکالتي، در اموري چون مشارکت، مضاربه، دار مشتريان، توسط بانکمدت

گذاري مستقيم، معامالت مساقات، سرمايه اجاره به شرط تمليک، فروش اقساطي، مزارعه،

 (.12موضوع ماده )شود جعاله و سلف به کار گرفته مي

ها عالوه بر مجاري تخصيص منابع ذکر شده در باال، منابع در حال حاضر بانک 

گذاري در سهام هايي همچون خريد اوراق مشارکت و سرمايهگذاران را در طرحسپرده

نيز ( گذاري بلندمدتالمعامله و سرمايههاي کوتاه مدت سريعگذاريسرمايه)ها شرکت
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ها عالوه بر سود حاصل از تسهيالت اعطايي، مشاع بانکبنابراي  عايدي . نماينددرگير مي

. گيردها و اوراق مشارکت را نيز در بر ميگذاري در سهام شرکتدرآمد حاصل از سرمايه

دستورالعمل، خريد اوراق ( 12)چنانچه منابع اختصاص يافته به امور مربوط به ماده 

ع منابع تجهيز شده از محل گذاري در سهام حداکثر يا معادل مجمومشارکت و سرمايه

گذاران سپرده دار باشد تمامي درآمدهاي مشاع تنها بي گذاري مدتهاي سرمايهسپرده

چنانچه مجموع منابع تخصيص يافته بي  از منابع گردآوري شده از محل . گرددتقسيم مي

انک دار باشد، درآمد مشاع تحصيل شده به شرح ذيل بي  بگذاري مدتهاي سرمايهسپرده

 :گرددگذار تسهيم ميو سپرده

 

وجه التزام دريافتي 

 بابت تسهيالت اعطايي
+ 

گذاري سود سرمايه

 در اوراق مشارکت
+ 

گذاري سود سرمايه

 در اوراق سهام
+ 

درآمد حاصل از 

 تسهيالت اعطايي
 درآمد مشاع =

 

خالص منابع 

 گذارانسپرده
- 

اي اوراق هفته 52ميانگين 

 مشارکت
+ 

اي تسهيالت هفته 52ميانگين 

 اعطايي
 منابع بانک =

 

اي سپرده قانوني هفته 52ميانگين 

 گذاريهاي سرمايهسپرده
- 

هاي اي سپردههفته 52ميانگين 

 دارگذاري مدتسرمايه
 گذارانخالص منابع سپرده =

 

هاي جايزه سپرده قانوني سپرده

 + دارگذاري مدتسرمايه

 

 

 گذارانابع سپردهخالص من

* 

 درآمد مشاع

 گذارانسپردهمنافع =
 گذارانخالص منابع سپرده+ بانک منابع

 

 منافع بانک = مجموع درآمد مشاع - گذارانمنافع سپرده

 

 5/3اي معادل با حداکثر الوکالهگذاران، حقبعد از محاسبه ميزان منافع سپرده 

هاي سپرده زبور کسر گرديده و مابقي بي  دارندگان حسابدرصد مبلغ سپرده از منافع م

مازاد الوصف مع.دار براساس مدت به کارگيري و مبلغ آن تقسيم شودگذاري مدتسرمايه

الحساب پرداختي به يابد که سود عليزماني عينيت مي(Earnings Surplus)سود 

 .گذاران کمتر از سود قطعي باشدسپرده

گذاري در نسبت نرخ سود سرمايهسود مازاد برحسب متوسط حجم سپردهتوزيع : سناريوي اول

الحساب سپرده نرخ سود علي)الحساب سپرده مبنا الحساب سپرده مورد نظر به نرخ سود عليعلي
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مدل جبري  (.شودالحساب سپرده مبنا تعريف ميگذاري کوتاه مدت به عنوان نرخ سود عليسرمايه

 :استسناريوي نخست به شرح زير 

 

 

 جدول تعريف پارامترهاي مدلها

هاي حسابهاي سپردهانواع

 دارگذاري مدتسرمايه

 (Aمجموعه )

 سالهپنج چهارساله سالهسه دوساله سالهيک ويژهمدتکوتاه کوتاه مدت

sI ssI 
1I 2I 3I 

4I 5I 

هاي اوزان سپرده

 گذاريسرمايه
s
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sw ssw 
1w 2w 3w 

4w 5w 

 sI ssI هامتوسط مانده سپرده
1I 2I 3I 

4I 5I 

متوسط مانده حساب انواع 

گذاري هاي سرمايهسپرده

 احتساب اوزانبا
ss Iw . ssss Iw . 

11.Iw 22 .Iw 33 .Iw 
44 .Iw 55 .Iw 

 

هاي بندي عبارت جبري فوق، ضابطه مجموع احاد پولي سپردهبا عنايت به فرموله

 :شودگذاري برحسب معادله ذيل تعريف ميسرمايه

 



Aj

SSSSSS IWIWIWIWIWIWIW 5544332211 ....... 





Aj

Sj SIW . 

به  (E)يافته قطعي التفاوت سودهاي تحققمازاد، از مابه سود نظر به اين که 

الحساب پرداختني سودهاي علي Ê شود لذا مازادسود پرداختي به طبقات متفاوت حاصل مي

 :گذاران به شرح زير خواهد بودسپرده

 هاسود پرداختي به هر واحد پولي سپرده مازاد متوسط

S

E

IW

E
EEE

jj






 .

%ˆ  

 :گذاري کوتاه مدتسرمايه هايداختني به متوسط احاد پولي سپردهسود مازاد پر

SSS IWE ..% 



 

559 

 

 :گذاري کوتاه مدت ويژهسرمايه هايسود پرداختني به متوسط احاد پولي سپردهمازاد 

SSSSSS IWE ..% 

 :گذاري يکسالهسرمايه هايسود پرداختي به متوسط احاد پولي سپردهمازاد 

111 ..% IWE  

 :گذاري دوسالهسرمايه هايسود پرداختي به متوسط احاد پولي سپردهمازاد 

222 ..% IWE  

 :سالهگذاري سهسرمايه هايمازاد سود پرداختي به متوسط احاد پولي سپرده

333 ..% IWE  

 :گذاري چهارسالهايهسرم هايسود پرداختي به متوسط احاد پولي سپردهمازاد 

444 ..% IWE  

 :سالهگذاري پنجسرمايه هايمازاد سود پرداختي به متوسط احاد پولي سپرده

555 ..% IWE  

گذاران مضافاً اين که مجموعمازاد سود پرداختي به طبقات مختلف سپرده 

. باشدسود مي مازاد معادل کل( مشتريان)









Aj

j EE  فرض بر اين است اوزان

 .گردددر ابتداي سال مالي به مشريان اعالم مي( در صورت وجود) سود پرداخت مازاد

 

گذاران به بين سپرده( الحسابه سود عليالتفاوت سود قطعي بمابه)توزيع سود مازاد : سناريوي دوم

شود که هيات رفته شده و فرض ميدر اين مدل اوزان کليه طبقات سپرده معادل در نظر گ. صورت يکسان

 : داريم به عبارت ديگر. نمايدمديره بانک در توزيع مازاد سود اولويت يا ترجيح خاصي را لحاظ نمي

54321 WWWWWWW SSS  

 :سود به شرح زير است مازاد به استناد فرض فوق ضوابط جبري الگو و نحوه تسهيم

   
jEA jEA

jSSSSSS SIIWIWIWIWIWIWIW 5544332211 .......

 

S

E

I

E

Aj

j









% 
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 :گذاري کوتاه مدتسرمايه هايسود پرداختي به متوسط احاد پولي سپردهمازاد 

SS IE .% 

 :گذاري کوتاه مدت ويژهسرمايه هايسود پرداختي به متوسط احاد پولي سپردهمازاد 

SSSS IE .% 

 :گذاري يکسالههسرماي هايسود پرداختي به متوسط احاد پولي سپردهمازاد 

11 .% IE  

 :گذاري دوسالهسرمايه هايمازاد سود پرداختي به متوسط احاد پولي سپرده

22 .% IE  

 :گذاري سه سالهسرمايه هايمازاد سود پرداختي به متوسط احاد پولي سپرده

33 .% IE  

 :گذاري چهارسالهسرمايه هايولي سپردهمازاد سود پرداختي به متوسط احاد پ

44 .% IE  

 :گذاري پنجسالهسرمايه هايمازاد سود پرداختي به متوسط احاد پولي سپرده

55 .% IE  

 

مازادسود  با کل( مشتريان)گذاران مجموعمازاد سود پرداختي به گروههاي مختلف سپرده

                                               :               برابر است



Aj

j EE 

رت در صو)در اين سناريو نيز فرض بر اين است که معادل بودن اوزان پرداخت مازادسود 

 .شوددر آغاز سال مالي به مشتريان اعالم مي( وجود

 

شده از طرف هيات مديره بانک  توزيع مازاد سود برحسب ترجيحات و اولويتهاي اعالم:سناريوي سوم

Pاعالم ضريب اهميت در پرداخت مازاد سود يا )

jW  ) با لحاظ نمودن متوسط مانده حساب گروههاي

 ضابطه جبري الگوي سناريوي سوم با عنايت به تعاريف مندرج. متفاوت سپرده در آغاز سال

 :در جدول فوق به شرح زير است

  



Aj jEA

j

P

j

PPPPP

SS

P

SSS

P

S SIWIWIWIWIWIWIWIW 5544332211 .......
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jEA
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 :گذاري کوتاه مدتسرمايه هايسود پرداختي به متوسط احاد پولي سپردهمازاد 

S

P

SS IWE ..% 

 :گذاري کوتاه مدت ويژهسرمايه هايسود پرداختي به متوسط احاد پولي سپردهمازاد 

SS

P

SSSS IWE ..% 

 :گذاري يکسالهسرمايه هاياد پولي سپردهسود پرداختي به متوسط احمازاد 

111 ..% IWE P 

 :گذاري دوسالهسرمايه هايسود پرداختي به متوسط احاد پولي سپردهمازاد 

222 ..% IWE P 

 :گذاري سه سالهسرمايه هايسود پرداختي به متوسط احاد پولي سپردهمازاد 

333 ..% IWE P 

 :گذاري چهارسالهسرمايه هايپرداختي به متوسط احاد پولي سپردهسود مازاد 

444 ..% IWE P 

 :گذاري پنجسالهمازاد سود پرداختي به متوسط احاد پولي سپرده سرمايه

555 ..% IWE P 

 

 

سود  مازاد عبا مجمو( مشتريان)گذاران عايدات پرداختي به گروههاي مختلف سپردهمازاد 

:                                                              بر استبرا 
jEA

j EE 

در ( اولويتها و ترجيحات)در اين سناريو فرض بر اين است که اوزان پرداخت مازاد سود 

 .شودآغاز سال توسط هيات مديره بانک تبيين و به مشتريان اعالم مي

 

 

مازاد  در اين آلترناتيو فرض بر اين است که هيات مديره بانک اوزان تسهيم: (مچهار) سناريوي تکميلي

مدل جبري . نمايدگذاري تبيين ميهاي سرمايهسود را در ابتداي سال بدون توجه به حجم سپرده

 :سناريوي مزبور طبق جدول به شرح زير است
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هاي سپردههايگروه

 گذاريسرمايه
 اهميتضريب

اوزان 

 (درصدببرحس)

 مجموع

 مازاد سود

گذار از سپردهگروههايسهم

 مازادسود

SC SW E SS کوتاه مدت WEE . 

SSC SSW E SSSS مدت ويژهکوتاه WEE . 

1C 1W E 11 يکساله .WEE  

2C 2W E 22 دوساله .WEE  

3C 3W E 33 سالهسه .WEE  

4C 4W E 44 چهارساله .WEE  

5C 5W E 55 سالهپنج .WEE  

 

گذاري، در هاي سرمايهاز ايرادات فاحش وارده بر اين الگو، حذف متغير متوسط مانده سپرده

 .باشدتسهيم مازادسود مي
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نواع  1974 /مب: شماره ا ارسالي براي چاپ  تقاضاهاي  ام چاپخانه موردنظر در  اعالم صريح ن

 چك پول

 12/10/1384: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

 هاي دولتي ارسال شودامل کليه بانکبراي مديران ع

 

 با سالم؛

آن بانک ( چکبه غير از ايران)پول رساند براي چاپ انواع چکبدينوسيله به اطالع مي

تواند عالوه بر سازمان توليد اسکناس و مسکوك از امکانات شرکت چاپ و نشر بانک مي

 الي بهيد در تقاضاهاي ارسلذا خواهشمنداست دستور فرمائ. ملي ايران نيز استفاده نمايد

 وابط وبديهي است مسيوليت کليه ض. اي  اداره به نام چاپخانه مورد نظر نيز اشاره گردد

 ص./باشدمقررات ذيربط در اي  زمينه همچنان به عهده آن بانک مي

 

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري     

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 حميد تهرانفر              حسن معتمدي     

       16-1615      3816 
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اقساطي 2072/مب: شماره فزايش سقف فردي تسهيالت اعطايي در مرحله فروش   ا

 26/10/1384:تاريخ

 بسمه تعالي

 

مسکن و دولتي، بانکتجاري کليه مديران عامل محترم بانکهايجهت اطالع

 .رديدگ بانک، ارسالپستدولتيشرکت

 

 ،"احتراما

 و سومي  جلسه شوراي پول و اعتبار بدينوسيله مفاد تصميمات متخذه در يکهزار و پنجاه

 رساند:را به شرح زير به استحضار مي 10/10/1384مورخ 

ز اشوراي پول و اعتبار با افزاي  سقف فردي تسهيالت اعطايي در مرحله فروش اقساطي 

ي )يکصد( ميليون ريال براي هر واحد مسکون 100کثر )هشتاد( ميليون ريال به حدا 80

موافقت نمود و مقرر داشت سقف فردي فوق، سقف مربوط به دوران فروش اقساطي براي 

الذکر هر واحد مسکوني است و تسهيالت دوران مشارکت مدني محدود به سقف فوق

 هاباشد و بانکنمي

 حداث ساختمان( باتوجه به سايردر مورد مبلغ تسهيالت اعطايي در دوره مشارکت )ا 

 مقررات و ضوابط ابالغي اتخاذ تصميم خواهند نمود.

خواهشمنداست دستور فرمائيد مراتب فوق جهت اجرا به کليه واحدهاي ذيربط ابالغ 

 گردد./ب

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 کارصديقه رهبر شمس          يد تهرانفرحم           

      3816  3-3831 
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انكي 2132/مب: شماره  بهبود حاكميت سهامي در واحدهاي ب

 5/11/1384:تاريخ

 بسمه تعالي

 

 پست دولتيغيردولتي، شرکت  دولتي، کهايکليه مديران عامل محترم بانجهت اطالع

 .ارسال گرديد و موسسه اعتباري توسعه ومديرعامل سازمان حسابرسي بانک

 

 ،"احتراما

 حضار دارند از جمله موضوعاتي که طي ساليان اخير در کانون توجههمانگونه که است

 نظران سازماني، مديران، مالکان، بازرسان و افراد ذينفع در موسسات قرار گرفته؛صاحب

 .باشدمي “Corporate Governance”يا  «حاکميت سهامي»مقوله 

ي و ورشکستگي احبنظران علل ناکاماي نيست ليک  صاگرچه اي  موضوع، پديده تازه

هاي بزرگ را در طي ساليان اخير، ناشي از عدم استقرار نظام ها و شرکتبرخي سازمان

 اند.توانمندي از حاکميت سهامي در موسسات مذکور دانسته

(، حاکميت سهامي را بدي  گونه تعريف OECDسازمان همکاري و توسعه اقتصادي )

 است: نموده

هيات مديره، سهامداران و ديگر اشخاص ذينفع يک مجموعه روابطي که ميان مديريت، 

کننده ساختاري است که توسط آن شرکت وجود دارد. همچني  حاکميت سهامي، تعيي 

شود. اهداف شرکت تدوي  و ابزار دستيابي به اي  اهداف و نظارت بر عملکرد مشخص مي

ا ت در رابطه بساختار و وظيفه يک شرک»در تعريفي ديگر، از حاکميت سهامي به عنوان 

 است.يادشده« ذينفعان، به طور عام و سهامداران آن، به طور خاص

وي نظر به اهميت اي  موضوع، مقاله پيوست که ترجمه يکي ديگر از اسناد منتشره از س

)سپتامبر  «بهبود حاکميت سهامي در واحدهاي بانکي»کميته نظارت بانکي بال تحت عنوان 

تي است که عمل به آنها دد. اي  سند مشتمل بر پيشنهاداگرباشد، ارسال مي( مي1999

تواند کيفيت حاکميت سهامي را در کليه واحدهاي سازماني به خصوص موسسات بانکي مي

 ال دربهبود بخشد. )الزم به ذکر است ترجمه برخي از اسناد کميته نظارت بر بانکداري ب

ها قرار ت بر امور بانکبخ  نظار WWW.CBI.IRسايت بانک مرکزي ج.ا.ا به آدرس 

 است.(.گرفته
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ر نظام اري دبا اميد به آنکه انتشار و توزيع آثاري از اي  قبيل، به بسط وتعميق دان  بانکد

بانکي کشور بيانجامد، خواهشمنداست دستور فرمايند اي  نوشتار جهت مطالعه و 

 هاي الزم در اختيار واحدهاي ذيربط قرار گيرد./ببرداريبهره

 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 کارصديقه رهبر شمس          يد تهرانفرحم           

      3816  3-3831 
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 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

 

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري

 «اداره مطالعات و مقررات بانکي»

 

 

 بود حاکميت سهامي در واحدهاي بانکيبه

 از انتشارات کميته نظارت بر بانکداري

 الملليبانک تسويه بين

 (1999سپتامبر )

 

 

 عبدالمهدي ارجمندنژاد: ترجمه

 گروه مطالعاتي بانکي و اعتباري

 1384مردادماه 

http://www.cbi.ir/e/
http://www.cbi.ir/e/
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 »بسمه تعالي«

 

 پيشگفتار

 ردکزي  برتر انديشه برنگذ    به نام خداوند جان و خرد

 ايننرهنمد روزي دهنداوننخ   جايو خداوند  نامداوند نخ

 

نظران از جمله موضوعاتي که در طي ساليان اخير در کانون توجه صاحب 

حاکميت ”مالکان، بازرسان و افراد ذينفع در موسسات قرار گرفته؛ مقوله  سازماني، مديران،

1“سهامي
 .است 

بلکه حياتي به بلنداي  د سالهاي اخير باشداي نيست که مولواين موضوع، پديده تازه 

 وقدمت زندگي اجتماعي بشر و تشکيل نهادهاي رسمي و غيررسمي، از خانواده و قبيله 

اي و حتي ديوانهاي بزرگ کشوري و لشکري طايفه گرفته تا حکومتهاي محلي و منطقه

 .همچون امپراطوريهاي بزرگ ايران و چي  و روم باستان دارد

“ سازمان و مديريت”يگر در حاکميت سهامي، با نگاهي جديد به مقوله قديمي به عبارت د 

اي که همواره قري  تمدنهاي مختلف بشري و فعاليتهاي متداول و مقوله. شودنگريسته مي

 .متنوع آنها از جمله تجارت و بازرگاني بوده است

توجه همگان  شايد آنچه که موجب شد در دهه اخير، موضوع حاکميت سهامي در کانون 

اي بود که دامن برخي از سازمانها و شرکتهاي بسيار قرار گيرد، ورشکستگي و تجارب تلخ و گزنده

، “worldcom“ ،”Xerox”سازمانهايي همچون . اي جهاني داشتندبزرگي را گرفت که آوازه

                                                                 

 

معادلهاي متعددي در زبنان فارسني  "Corporate Governance"واژه التي  براي   -1

 از جملنه آنهنا “نظـام راهبـري”و “ حاکميت شرکتي”، “حاکميت سهامي”اختيار شده است که 

قاله ماگرچه رسايي هريک از اي  عبارات، محل بحث و تامل است ليک  در اي  . باشندمي

 .براي اي  منظور استفاده شده است “حاکميت سهامي”از واژه 
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”Citibank“ ،”Enron“، 
”Gateway“،”KPMG“ ،”Bristol Myers“ ،”Merck“  و”Tyco“ االت متحده در اي

 SK”و  “Daewoo”در جمهوري خلق چي ؛  “Bank of China”و  “Akai”آمريکا؛ 

Group“  در کره جنوبي و”Swiss air“  در سوئيس و... 

در واقع طرح موضوع حاکميت سهامي در دهه اخير، محصول مطالعاتي است که  

کامي شرکتهاي ي، در بررسي علل نانظران مباحث سازماناحبصاندرکاران و کليه دست

 .اندبزرگ در خالل سالهاي مزبور داشته

)OECD(سازمان همکاري و توسعه اقتصادي  
گونه تعريف حاکميت سهامي را بدين، 1

مجموعه روابطي که ميان مديريت، هيات مديره، سهامداران و ديگر اشخاص ذينفع : ”نموده است

ساختاري است که توسط آن اهداف  همچنين حاکميت سهامي، تعيين کننده. يک شرکت وجود دارد

حاکميت سهامي . شودشرکت تدوين و ابزار دستيابي به اين اهداف و نظارت بر عملکرد مشخص مي

هاي مناسبي را براي هيات مديره و مديريت فراهم آورد تا آنها به پيگيري بايست مشوقخوب مي

. وده؛ نظارت موثري را ممکن سازدکه در راستاي منافع شرکت و سهامداران آن ب بپردازنداهدافي 

ديگر،  يدر تعريف“. اي کاراتر استفاده نمايندشوند از منابع، به شيوهاز اين رهگذر شرکتها تشويق مي

ساختار و وظيفه يک شرکت در رابطه با ذينفعان، به طور عام و ”از حاکميت سهامي به عنوان 

 .(BANKS, 2004, 3)ياد شده است “ سهامداران آن، به طورخاص

اين امر . انددر واحدهاي بانکي، حاکميت سهامي را شيوه اداره امور تجاري آنها دانسته 

بندي فعاليتها و رفتارهاي شرکت به شامل تدوين اهداف و ترسيم وضعيت ريسک يک بانک؛ اولويت

ارچوب اي مطمئن و موثر عمل کند و نيز اداره عمليات روزانه در چکه مديريت به گونه داين امي

به  .گذاران و ساير افراد ذينفع استوضعيت ريسک واحد و به طور همزمان، حفاظت از منافع سپرده

 عبارت ديگر مجموعه روابطي که بين مديريت، هيات مديره، سهامداران و ذينفعان ديگر يک بانک

با  اکميت سهامي توانمند در پي آن است کهح. (Greuning, et al, 2003, 31-32)وجود دارد

ان؛ چيدمان صحيح روابط و مناسبات در ساختار قدرت و تبيين دقيق اختيارات و مسئوليتها در سازم

 ؛تراي اثربخش محقق سازد و از همه مهماي کارا به کار گيرد، اهداف را به شيوهمنابع را به گونه

 .منافع افراد ذينفع را به بهترين شکل ممکن تامين نمايد

از . شوداي از مباحث مديريتي گوناگون به بحث گذاشته ميميزهدر حاکميت سهامي، آ 

 :جمله

                                                                 

 

1- Organization for Economic Cooperation and Development = OECD 
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به مقوله سازمان  1از ديدگاه نظري، حاکميت سهامي با رويکردي عقالني ن اقتضايي

 .نگردمي

ريزي، بهبود حاکميت سهامي مستلزم ايجاد بهبود در کليه وظايف مديريت يعني برنامه

 .است( ص مورد اخيربه خصو)سازماندهي، رهبري و کنترل 

نيل به ”حاکميت سهامي عالوه بر کارآيي، بر اثربخشي هم تاکيد داشته و با رويکردهاي 

66-، 1378رابينز، ) “4رويکرد سيستمي”و تا حدودي  “3عوامل استراتژيک”، “2هدف

 .، درصدد سنج  اثربخشي سازمان است(54

اختار سازماني يعني در طراحي سازمان، حاکميت سهامي بر عوامل اثرگذار بر س

ر استراتژي، اندازه سازمان، فنآوري، روابط قدرت ن کنترل، و محيط بخصوص مورد اخي

 .تاکيد دارد

، بهبود 5حاکميت سهامي از دانشهاي نوي  و اثرگذار بر سازمان همچون مهندسي مجدد

العاتي ، مديريت منابع انساني و فنآوريهاي اط7، مديريت کيفيت جامع يا فراگير6سازماني

 .گيردبهره مي... و ارتباطي 

دهد که حاکميت سهامي، فرآيندي جامع است که ريشه در مجموعه مباحث فوق نشان مي

ه اجع برتمامي ابعاد و جوانب سازمان دارد و بهبود آن مستلزم برخورداري از بينشي عميق 

 .مباحث نظري و عملي سازمان و مديريت است

طرح مباحث نظري در زمينه سازمان، تاکيد فراواني در حاکميت سهامي عالوه بر  

تجويز اي  . شوداي در محيط کار ميبر تدوي  و حفظ ارزشهاي عالي اخالقي و حرفه

گيرد که فرآيند کنترل و صيانت از منافع کليه کارهاي ارزشي با اي  هدف صورت ميراه

يات مديره و مديريت ارشد تا افراد ذينفع، در گفتار و کردار تمامي کارکنان ن از اعضاي ه

بديهي است اتخاذ روشهاي عملي در اي  زمينه، . کارکنان جزء يک سازمان ن نهادينه شود

 .پذيرددر چارچوب نظام ارزشي جوامع صورت مي

                                                                 

 

1-Rational – Contingency Perspective. 

2-Goal – Attainment Approach. 

3- Strategic Constituencies Approach. 

4- System Approach. 

5-Reengineering. 

6-Organizational Development = OD 

7- Total Quality Management = TQM 
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رو داريد ترجمه يکي از اسناد مهم منتشره از سوي کميته اي که در پي مقاله 

در 1“بود حاکميت سهامي در واحدهاي بانکيبه”نظارت بانکي بال است که تحت عنوان 

اي  سند مشورتي مشتمل بر پيشنهاداتي . ميالدي انتشار يافته است 1999پتامبر سال س

تواند کيفيت حاکميت سهامي را در کليه واحدهاي سازماني به است که عمل به آنها مي

 .2خصوص موسسات بانکي بهبود بخشد

نظران و اهل ف  مقبول افتاده، با کليه صاحباميد است مطالعه اي  اثر در خاطر  

 ... .انشاءا. نظر خاص خود، نواقص و نارساييهاي آن را متذکر شوندنکته سنجي و دقت

 

 عبدالمهدي ارجمندنژاد     

 1384تيرماه      

 

 

                                                                 

 

8-Enhancing Corporate Governance for Banking Organizations, Basel 

Committee on Banking Supervision, September 1999. 

راي نظارت گانه ب 25اصول ”اي  اثر، از ترجمه مت  مشابه آن در  5الزم به ذکر است که ترجمه بند  -5

 .تر موضوع ن آورده شده استن به دليل شرح کامل “بانکي موثر
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 بهبود حاکميت سهامي در واحدهاي بانکي

 

 مقدمه -1

توجه زيادي به مبحث حاکميت سهامي  لي،الملاخيراً در کشورهاي مختلف و در عرصه بي 

اقدام به انتشار  (OECD)به طور خاص، سازمان توسعه و همکاري اقتصادي . شده است

اي از استانداردها و رهنمودهاي حاکميت سهامي نموده است تا به دولتهاي مجموعه

مي در مختلف کمک کند چارچوب حقوقي، سازماني و نظارتي خود در رابطه با حاکميت سها

کشورهايشان را ارزيابي و بهبود بخشيده؛ رهنمود و پيشنهاداتي را براي بورس اوراق 

گذاران، شرکتها و ديگر اشخاصي که در فرآيند توسعه حاکميت سهامي بهادار، سرمايه

 .1مناسب اثرگذار هستند، فراهم آورند

ررسي مباحث به عنوان بخشي از تالشهاي مستمري که در ب 2کميته نظارت بانکي بال

آورد، در کسب تجارب جمعي اعضاي خود و ناظران ديگر، فعال بوده و نظارتي به عمل مي

هاي نمايد تا بدينوسيله شيوهاز اي  تجارب در انتشار رهنمودهاي نظارتي استفاده مي

هدف کميتهباالز انتشار اين نوشتار، تاکيد مجدد بر . مطمي  و موثر را در بانکداري ترويج دهد

هميت اصول تدوين شده از سوي سازمان همکاري و توسعه اقتصادي، توجه دادن به مباحث ا

و نيز ارائه برخي از مباحث  (که در مقاالت قبلي کميته به آنها پرداخته شده است)حاکميت سهامي 

 .بايست مورد توجه بانکها و ناظران آنها قرار گيردجديد پيرامون حاکميت سهامي است که مي

تواند به خوبي عمل رت عدم استقرار حاکميت سهامي به شکلي موثر، نظارت بانکي نميدر صو

از اي  رو، ناظران بانکي عالقه وافري به حصول اطمينان از استقرار حاکميت سهامي  .نمايد

تجارب نظارتي بر ضرورت برخورداري هر بانک از سطوح . موثر در هر واحد بانکي دارند

                                                                 

 

 1999ژوئن  سنال  21) “اصول سازمان همکاري و توسعه اقتصادي براي حاکميت سـهامي”مقاله  -1

 .حظه شودمال( ميالدي

، متشنکل از (The Basel Committee on Banking Supervision)کميته نظارت بانکي بنال  -2

توسط روساي کل بانکهاي مرکنزي کشنورهاي  1975کارشناسان ارشد نظارت بانکي است که در سال 

مرکنزي هناي اي  کميته از کارشناسان ارشد مراجع نظارت بنر بانکهنا و بانک. گذاري شد، پايه10گروه 

انگلسنتان و  هلند، سنوئد، سنوئيس، آلمان، ايتاليا، ژاپ ، لوکزامبورگ، کشورهاي بلژيک، کانادا، فرانسه،

به طور معمول، اجالسهاي اين  کميتنه در باننک تسنويه حسنابهاي . اياالت متحده تشکيل شده است

 .شوديوئيس ن مقر دبيرخانه دائمي اي  کميته ن برگزار مالمللي در شهر بال سبي 
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اي ايجاد حاکميت سهامي به شيوه. نمايندبازبيني و تطبيق تاکيد مي پذيري،مناسب مسيوليت

تواند رابطه حاکميت سهامي موثر مي .کندتر مينهايت آسانکار ناظران را بي روشن و موثر،

 .همکاري جمعي بي  مديريت بانک و ناظران را بهبود بخشد

گي بر ه است همي موثر انتشار يافتهامقاالتي که اخيراً از سوي کميته بال در رابطه با شيوه

ي  نياز بانکها به تدوي  استراتژي براي عمليات خود و ايجاد مسيوليت براي اجراي ا

 ويط، تصميمات به عالوه شفافيت اطالعاتي که مربوط به شرا. نماينداستراتژيها تاکيد مي

دهند تا مياقدامات موجود هستند بخشي جدايي ناپذير از مقوله پاسخگويي را تشکيل 

 مورد براساس آن بتوان با ارائه اطالعات کافي به فعاالن بازار، زمينه قضاوت آنان در

 .مديريت يک بانک را فراهم آورد

ميته ک. اي  نوشتار به ساختار مديريت متشکل از هيات مديره و مديريت ارشد اشاره دارد

ي و نظارتي کشورها از اي  امر آگاهي دارد که تفاوتهاي مهمي بي  چارچوب تقنين

در برخي کشورها، وظيفه . درخصوص وظايف هيات مديره و مديريت ارشد وجود دارد

نظارت بر مجموعه اجرايي ن اگرچه نه به طور کامل ن بر عهده هيات مديره است تا 

ل به همي  دلي. دهدوسيله مطمي  شوند که مجموعه مزبور، وظايف خود را انجام ميبدي 

ات ا است که هياي  امر بدي  معن. کننداز آن به عنوان هيات نظارت ياد مي در برخي موارد،

ز برعکس، در کشورهاي ديگر، اي  هيات ا. باشدمذکور، داراي وظايف اجرايي نمي

صالحيت بيشتري برخوردار است بدي  صورت که چارچوب کلي مديريت بانک را تعيي  

 “رشدامديريت ”و  “هيات مديره”هاي نوشتار، واژه به دليل وجود اي  تفاوتها، در اي . نمايدمي

گيري در درون نه براي شناخت واحدهاي قانوني بلکه براي نامگذاري دو حوزه تصميم

يره و در اي  مقاله، وجود چني  رويکردهايي نسبت به هيات مد. رودبانک، به کار مي

 .اده شده استحاکميت سهامي نسبت د “ساختارهاي”مديريت ارشد گاهي اوقات به 

موده نيا ندکميته بال به اي  اميد اقدام به انتشار اي  مقاله براي استفاده مراجع نظارتي 

ي است که اي  نوشتار بتواند مقبوليت روشهاي موثر حاکميت سهامي را در بي  واحدها

. درسان بانکي کشورها افزاي  داده و از اي  رهگذر به ناظران بانکي در اي  کشورها ياري

ان با عنايت به وجود رويکردهاي متفاوت ساختاري نسبت به مقوله حاکميت سهامي در مي

پردازد که توان تقويت حاکميت سهامي در هايي ميکشورها، اي  نوشتار به تشويق شيوه

 .ساختارهاي متفاوت را دارا هستند

 

 حاکميت سهامي در بانک -2

مجموعه روابطي است ”صادي، حاکيمت سهامي شامل بنا به تعريف مقاله سازمان همکاري و توسعه اقت

همچنين  .که ميان مديريت، هيات مديره، سهامداران و ديگر اشخاص ذينفع يک شرکت وجود دارد

حاکميت سهامي، تعيين کننده ساختاري است که توسط آن اهداف شرکت تدوين و ابزار دستيابي به 
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بايست مشوقهاي مناسبي يت سهامي خوب ميحاکم. شوداين اهداف و نظارت بر عملکرد مشخص مي

که در راستاي منافع  بپردازندرا براي هيات مديره و مديريت فراهم آورد تا آنها به پيگيري اهدافي 

شوند از اين رهگذر شرکتها تشويق مي. شرکت و سهامداران آن بوده؛ نظارت موثري را ممکن سازد

 “.داي کاراتر استفاده نمايناز منابع، به شيوه

آنها منابع مالي را براي موسسات . بانکها بخ  مهمي از اقتصاد هر کشوري هستند

ه و ر دادتجاري فراهم آورده، خدمات مالي مورد نياز را در اختيار بخ  وسيعي از مردم قرا

نتظار ابه عالوه، از برخي بانکها . سازنددسترسي به سيستمهاي پرداخت را ممک  مي

ه در اي  واقعيت ک. گي باشنداعد بازار، تامي  کننده اعتبار و نقدينرود در شرايط نامسمي

هاي تمامي دنيا، بانکداري صنعتي است که به شدت تحت نظارت بوده و بانکها به شبکه

  ابرايبن. ام  دولتي دسترسي دارند، بر اهميت نق  بانکها در اقتصاد کشورها تاکيد دارد

 .يابدتوانمند، اهميتي حياتي ميبرخورداري بانکها از حاکميت سهامي 

اي است که در آن اداره امور تجاري ازديدگاه صنعت بانکداري، حاکميت سهامي در برگيرنده شيوه

اين امر از . آيدو کاري يکايک موسسات به وسيله هيات مديره و مديريت ارشد آنها به اجرا در مي

 :دهندذيل را انجام مي طريق تاثيرگذاري بر روشهايي است که بانکها، اقدامات

 .کنندرا تعيين مي( از جمله ايجاد بازده اقتصادي براي مالکان)اهداف شرکت 

 .کنندامور تجاري روزانه را اداره مي

 .1دهندمنافع گروههاي ذينفع شناخته شده را مدنظر قرار مي

مل عاي مطمئن و موثر هبا اين اميد که بانکها ـ در انطباق با قوانين و مقررات قابل اجرا ـ به شيو

 .نمايندخواهند کرد، فعاليتها و رفتارهاي شرکتي را منظم مي

 .کنندگذاران محافظت مياز منافع سپرده

 

اي نموده است که اهميت کميته بال اخيراً اقدام به انتشار چندي  مقاله با موضوعات ويژه

اصولي براي مديريت ”مل اي  مقاالت شا. اندحاکميت سهامي را مورد تاکيد قرار داده

چارچوبي براي سيستمهاي کنترل داخلي در ”، “(1997سپتامبر )ريسک نرخ بهره 

اصولي ”و  “(1998سپتامبر )بهبود شفافيت در بانک ” ،“(1998سپتامبر )واحدهاي بانکي 

                                                                 

 

 به دليل نقن  منحصنر. باشدکنندگان و جامعه ميشامل کارکنان، مشتريان، عرضه “اشخاص ذينفع” -1

هاي مالي، نناظران بنانکي و دولتهنا نينز جنزء به فرد بانکها در اقتصاد ملي، اقتصاد محلي و نيز سيستم

 .شوندذينفعان محسوب مي
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به عنوان يک سند مشورتي  1999که در ماه ژوالي سال )براي مديريت ريسک اعتباري 

شود استراتژيها و فنون ضروري براي ايجاد در اين مقاالت تاکيد مي. شودمي “(انتشار يافت

 :شوندحاکميت سهامي موثر، شامل موارد ذيل مي

 ارزشهاي شرکت، ضوابط اخالقي و ديگر معيارهاي رفتار مناسب و نيز سيستم مورد استفاده براي

 .اطمينان از انطباق با آنها

الش بيان شده باشد و با آن بتوان ميزان موفقيت کلي موسسه و ت يک استراتژي شرکتي که به روشني

 .گيري نمودافراد را اندازه

 گيري که شامل سلسله مراتبي از توافقات مورد نياز، ازتخصيص آشکار مسئوليتها و اختيارات تصميم

 .شودکارکنان تا هيات مديره مي

 .ه، مديريت ارشد و حسابرساناستقرار سازوکاري براي تعامل و همکاري بين هيات مدير

هاي مديريت نظامهاي توانمند کنترل داخلي شامل بخشهاي حسابرسي داخلي و خارجي، حوزه

 .هاي ديگرها و تطبيقريسکي که مستقل از محورهاي کاري است و انجام بازبيني

. د باشدنظارت ويژه بر مقدار منابع در معرض ريسک در مواقعي که احتمال دارد تضاد منافع شدي

گيرندگان آشنا، سهامداران عمده، مديريت ارشد يا اين امر شامل روابط کاري با وام

 .است( 1گرانبه عنوان مثال معامله)گيرندگان اصلي تصميم

در نظر گرفتن مشوقهاي مالي و مديريتي براي عملکرد مناسب مديريت ارشد، مديريت و کارکنان 

 .قها ارائه شودجبران خدمات کارکنان، ترفيع و ساير مشوتواند در قالب واحدهاي کاري که مي

 .وجود جريانهاي مناسبي از اطالعات هم در درون واحد و هم براي عامه مردم

 

ن اين واقعيت که در کشورهاي مختلف، نظامهاي متفاوتي از حاکميت سهامي وجود دارند بيانگر اي

باحث ساختاري در سطح جهاني وجود موضوع است که هيچ راه حل واحدي براي پاسخگويي به م

ع، با پذيرش اين موضو. ندارد و در اين زمينه نيازي به انطباق قوانين کشورها با يکديگر نيست

براي . نظر از شکل مورد استفاده از سوي واحد بانکي، حاکميت موثري را اعمال نمودتوان صرفمي

مهم نظارتي وجود دارد که  هار شيوههاي مناسب، چحصول اطمينان از انجام بازبيني و تطبيق

 :بايست مشتمل بر آنها باشدساختار سازماني هر بانکي مي

 اعمال نظارت به وسيله هيات مديره يا هيات نظارت؛
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 هاي مختلف کاري ندارند؛نظارت به وسيله افرادي که نقشي در اداره روزانه حوزه

 نظارت مستقيم توسط خود واحدهاي کاري؛

 .حسابرسي و مديريت ريسک بخشهاي مستقل

غل به عالوه، اين موضوع اهميت دارد که کارکنان کليدي داراي صالحيت و شايستگي الزم براي مشا

اختار مالکيت دولتي يک بانک، توان ايجاد تغيير در استراتژيها و اهداف بانک و نيز س. خود باشند

اي بانکهاي دولتي نيز موثر براصول کلي حاکميت سهامي  در نتيجه،. دروني مديريت را دارد

 .سودمند است

 

 هاي موثر حاکميت سهاميشيوه -3

ه کارند دهمانگونه که در باال اشاره شد، ناظران بانکي عالقه وافري به تعيي  اي  موضوع 

مبحث بعدي به تجارب نظارتي مربوط به . بانکها داراي حاکميت سهامي موثري باشند

پردازد و براي دوري از اي  مشکالت، اي بانکي ميمشکالت حاکميت سهامي در واحده

ها را بايد اي  شيوه. توانند موثر واقع شوندکند که ميروشهاي مختلفي را پيشنهاد مي

 .عوامل اصلي از هر فرآيند حاکميت سهامي دانست

 

اي از ارزشهاي شرکتي که به سراسر واحد بانکي ايجاد اهداف استراتژيک و مجموعه

 .استابالغ شده 

ک به هنگام نبود اهداف استراتژيک يا ارزشهاي راهنما در شرکت، انجام فعاليتهاي ي

بنابراي  الزم است هيات مديره به تدوي  استراتژيهايي . سازمان امري مشکل است

 .دهدبپردازد که به فعاليتهاي مستمر بانک جهت مي

زمان و تصويب الزم در راس سا بايست در ايجاد فضايهمچني  هيات مديره مي

الزم است . ارزشهاي شرکتي براي خود، مديريت ارشد و ديگر کارکنان پيشقدم شود

 به خصوص اي  موضوع. ارزشها، بر ضرورت طرح به موقع و صري  مشکالت تاکيد نمايند

خلي ت دااهميت دارد که ارزشها، مانع از فساد و ارتشا در فعاليتهاي شرکت ن هم در مبادال

 .ت خارجي ن شودو هم در معامال

 

الزم است هيات مديره اطمينان يابد مديريت ارشد، مجري سياستهايي است که از 

 دهند، جلوگيري يا آنها را بهفعاليتها يا روابطي که کيفيت حاکميت سهامي را کاه  مي

 : مواردي همچون. سازندشدت محدود مي
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 تضاد منافع

به عنوان )ها ساير اشکال داد و ستد با خودياعطاي وام به کارکنان ارشد، کارمندان و نيز 

مثال اعطاي وامهاي داخلي بايد براساس شرايط بازار بوده، به تعداد خاصي از وامها 

، جهت 1سازمانيالزم است گزارشهاي مربوط به اعطاي وامهاي درون. محدود شود

 (.بازرسي در اختيار هيات مديره و حسابرسان داخلي و خارجي قرار گيرد

 به عنوان مثال)آميز در مورد وابستگان و ديگر اشخاص مورد نظر مال رفتارهاي تبعيضاع

 (.اعطاي وام با شرايط بسيار مطلوب، پوش  زيانهاي تجاري، کارمزدهاي استثنايي

اق الزم است فرآيندهايي ايجاد شود تا هيات مديره بتواند به کمک آنها، ميزان انطب

 ات به سط  مناسبيا زيرنظر داشته، اطمينان يابد انحرافهاي مزبور رسازمان با خط مشي

 .شوداز مديريت گزارش مي

 

هايي روشن براي پذيرش مسئوليت و پاسخگويي در سراسر ايجاد و اعمال خط مشي

 .سازمان

هاي کارآمد، اختيارات و مسئوليتهاي کليدي را براي خود و مديريت ارشد به طور هيات مديره

هاي مشخص همچني  باور آنها بر اي  است که عدم وجود حوزه. يندنماواضح تعريف مي

ه هايي مبهم و چندگانه براي مسيوليتها، ممک  است از طريق ارائپاسخگويي يا وجود رويه

دار ايجاد مديريت ارشد عهده. واکنشهاي کند يا ضعيف به تشديد مشکالت بيانجامد

ه  ذليک  آنها بايد اي  واقعيت را به سلسه مراتبي از مسيوليتها براي کارکنان است 

 .بسپارند که نهايتاً آنها مسيول عملکرد بانک در برابر هيات مديره هستند

ت مديره شرايط مورد نياز پست خود را دارا أحصول اطمينان از اين که اعضاي هي

از نقش خود در رابطه با حاکميت سهامي درك روشني دارند و تحت نفوذ  هستند،

 .ا ارتباطات بيروني قرار ندارندمديريت ي

براي قضاوت پيرامون  .مسئوليت نهايي سالمت مالي و عملياتي بانک بر دوش هيات مديره است

. عملکرد مديريت، الزم است اطالعات کافي و به موقعي در اختيار هيات مديره قرار گيرد

هاي مستقل از ديدگاه نظرات خود را،بايد تعداد موثري از اعضاي هيات مديره بتوانند نقطه

اگر هيات مديره بانک شامل مديران . مديريت، سهامداران عمده يا دولتها اعمال نمايند

اي باشد که در اداره امور بانک دخالتي ندارند يا چنانچه بانک داراي هياتهاي شايسته
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را طرفي توان استقالل و بينظارتي يا حسابرسي، مستقل از مجموعه مديريت آن باشد مي

هاي توانند ديدگاههاي جديدي را از زمينهعالوه بر اي ، چني  اعضايي مي. بهبود بخشيد

گيريهاي ديدگاههايي که ممک  است جهت. شغلي ديگر با خود به ارمغان آورند

همچني  به هنگام . استراتژيک مديريت از جمله نگرش به شرايط محلي را بهبود بخشد

اي که از شرکتهاي ديگر ممک  است مديران شايسته وارد آمدن فشار بر بدنه شرکت،

الزم است هيات . اند، منابعي مهم از تجارب مديريتي به حساب آينددعوت به کار شده

مديره به ارزيابي ادواري عملکرد خود پرداخته، نقاط ضعف موجود را تعيي  و در صورت 

 .امکان، نسبت به انجام اقدامات اصالحي مناسب اقدام نمايد

 :تواند بر توان حاکميت سهامي يک بانک بيفزايد در صورتي که آنهاهيات مديره مي

 .خود به بانک و سهامداران آن را درك نمايند“ وظيفه وفاداري”نقش نظارتي و 

 .را در مورد مديريت روزمره بانک به انجام رسانند“ بازبيني و تطبيق”وظيفه 

توانند به راحتي از مديريت بخواهند در مورد ند و مياحساس کنند اختيار استيضاح مديريت را دار

 .موارد مورد نظر، به طور صريح توضيح دهد

 .تجارب مفيد ديگر موسسات را توصيه نمايند

 .طرفي اعالم کنندنظر خود را با بي

 .بيش از حد، تمديد نشده باشند

بال قا ايجاد تعهد براي خود در ا سازمانهاي ديگر يدهند از تضاد منافع بدر فعاليتهايي که انجام مي

 .آنها، دوري گزينند

ها و با مديريت ارشد و واحد حسابرسي داخلي، جلسات منظمي را برگزار نمايند تا خط مشي

 .خطوط ارتباطي را تدوين و تصويب نموده و بر روند پيشرفت به سوي اهداف شرکت نظارت نمايند

 .گيريها پرهيز نماينداز مداخله در تصميمتوانند منصفانه نظر دهند در مواقعي که نمي

 .در مديريت روزمره بانک مشارکت ننمايند

اين . اندبردههاي تخصصي ويژه پيدر تعدادي از کشورها، هيات مديره بانکها به مزاياي ايجاد کميته

 :شوندها موارد ذيل را شامل ميکميته

ريت ارشد در اداره ريسکهاي امکان نظارت بر فعاليتهاي مدي: “کميته مديريت ريسک”

اي  نق  )آورد بانک را فراهم مي... اعتباري، بازار، نقدينگي، عملياتي، حقوقي و 

بايست دريافت اطالعات ادواري از مديريت ارشد راجع به مقدار منابع در معرض مي

 (.ريسک و فعاليتهاي انجام شده درخصوص مديريت ريسک را در برگيرد
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آورد، مکان نظارت حسابرسان داخلي و خارجي بانک را فراهم ميا: “کميته حسابرسي”

 کند، حيطه حسابرسي و فراواني آن را بررسي و تاييدانتصاب و اخراج آنها را تاييد مي

يابد مديريت براي بررسي نقاط نمايد، گزارشهاي حسابرسان را دريافت و اطمينان ميمي

يگر بق با سياستها، قواني  و مقررات و دضعف در ساز و کارهاي کنترلي، وجود عدم تطا

مشکالت شناسايي شده از سوي حسابرسان؛ اقدامات اصالحي مناسب را به موقع انجام 

توان با تشکيل اي  کميته از اعضاي خارجي که از تخصص بانکي يا مالي الزم مي. دهدمي

 .نيز برخوردارند، استقالل اي  کميته را بهبود بخشيد

امکان نظارت بر حقوق و مزاياي مديريت ارشد و ديگر : “1دمات کارکنانکميته جبران خ”

دهد جبران خدمات کارکنان با فرهنگ، کارکنان کليدي را فراهم آورده و اطمينان مي

 .باشداهداف، استراتژي و محيط کنترلي بانک منطبق مي

يند آورده و فرآامکان ارزيابي ميزان اثربخشي هيات مديره را فراهم : “کميته انتصابات”

 .نمايدتعويض و جايگزيني اعضاي آن را هدايت مي

 

 .شودحصول اطمينان از اين که نظارت مناسبي از سوي مديريت ارشد اعمال مي

همانگونه که هيات . دهدمديريت ارشد، بخ  مهمي از حاکميت سهامي را تشکيل مي 

بايست به گذارد، آنها نيز مييرا بر دوش مديران ارشد م “بازبيني و تطبيق”مديره وظيفه 

ايفاي نق  نظارتي در مورد مديران صفي ن که در بخشها و فعاليتهاي کاري خاص 

بايست تصميمات مديريتي حتي در بانکهاي بسيار کوچک نيز مي. اشتغال دارند ن بپردازند

 از شرايط مديريتي ذيل. “( 2اصل نظارت دقيق)”مهم توسط بي  از يک نفر اتخاذ شود 

 :بايست اجتناب نمودمي

 .نمايندمديران ارشدي که بيش از حد در اخذ تصميمات کاري دخالت مي

 اي به آنها واگذار شده است که از مهارتها يا دانش مورد نيازمديران ارشدي که اداره امور حوزه

 .براي آن حوزه، برخوردار نيستند

اعمال کنترل ( گراناز جمله معامله)و موفق مديران ارشدي که مايل نيستند بر روي کارکنان کليدي 

 .ترسند آنها را از دست بدهندنمايند زيرا مي
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ک مديريت عالي متشکل از يک گروه اصلي از ميان کارکنان ارشدي است که مسيوليت بان

بايست افرادي همچون مدير بخ  مالي، روساي بخ  و اي  گروه مي. را بر عهده دارند

داره الزم است اي  افراد از مهارتهاي الزم براي ا. ا در برگيردرئيس واحد حسابرسي ر

ها داشته هاي زيرنظر خود برخوردار بوده، کنترل مناسبي بر افراد کليدي در اي  حوزهحوزه

 .باشند

 

استفاده کارآمد از مجموعه اقدامات انجام شده توسط حسابرسان داخلي و خارجي، 

 .دهندي که آنها انجام ميدر راستاي تاييد وظيفه کنترلي مهم

توان اثربخشي اي  مي. حسابرسان داراي نقشي حياتي در فرآيند حاکميت سهامي هستند

 :هاي ذيل بهبود دادهيات و مديريت ارشد را به شيوه

 تشخيص اهميت فرآيند حسابرسي و ابالغ اي  مهم به تمامي بانک؛

 دهد؛را افزاي  مي انجام اقداماتي که استقالل و شان و منزلت حسابرسان

 هاي حسابرسان؛استفاده به موقع و کارا از يافته

دهي وي به هيات حصول اطمينان از استقالل راي سرگروه حسابرسي از طريق گزارش

 مديره يا کميته حسابرسي اي  هيات؛

 درگير نمودن حسابرسان خارجي در قضاوت پيرامون اثربخشي کنترلهاي داخلي؛

به اصالح به موقع مشکالتي که حسابرسان آنها را شناسايي ملزم ساخت  مديريت 

 .اندکرده

 

، هيات مديره بايد اي  موضوع را تشخيص و تاييد نمايد که حسابرسان داخلي و خارجي

يات مديره به خصوص ه. کنندنمايندگاني هستند که نق  بسيار مهمي را براي آنها ايفا مي

ات و عملکرد بانک به آن هيات ارائه ورد عمليبايست اطالعاتي را که مديريت در ممي

 .کند، به وسيله گزارشهاي دريافتي از حسابرسان، به طور مستقل کنترل کندمي

 

حصول اطمينان از اين که روشهاي جبران خدمات کارکنان با ارزشهاي اخالقي، 

 .اهداف، استراتژي و محيط کنترلي بانک همخواني دارد

ايجاد ارتباط بي  مشوقها و راهبرد کاري موجب شود  ممک  است وجود نارسايي در

مديران سوابق فعاليتها را برحسب مقدار و يا سودآوري کوتاه مدت ن که ارتباط اندکي با 
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پيامدهاي کوتاه يا بلندمدت ريسک دارد ن به بانک گزارش نموده و يا به اي  کار تشويق 

شود ليک  ديان امور وام ديده ميگران و متصاي  امر به خصوص در مورد معامله. شوند

 .ممک  است اي  موضوع اثر معکوسي برعملکرد ديگر کارکنان ستادي نيز داشته باشد

ييد هيات مديره بايد ميزان حقوق و مزاياي مديران ارشد و ديگر کارکنان کليدي را تا

ي رلنموده و اطمينان يابد اي  جبران خدمات با فرهنگ، اهداف، استراتژي و محيط کنت

کند تا اطمينان حاصل شود انگيزه الزم جهت اي  موضوع کمک مي .بانک سازگاري دارد

راهم فحفظ منافع بانک، به بهتري  شيوه ممک  براي مديران ارشد و ديگر کارکنان کليدي 

 .شده است

پذيري افراطي بيانجامند، به منظور اجتناب از ارائه مشوقهايي که ممک  است به ريسک

معمول کاري تنظيم شود به شکلي که  شاخصهاي حقوقي در محدوده خط مشي الزم است

 .مرتبط نباشد “منافع تجاري کوتاه مدت”بي  از حد به عملکردهاي کوتاه مدت همچون 

 

 اي شفافاداره حاکميت سهامي به شيوه

ر اشاره شده است د “بهبود شفافيت در بانک”ان گونه که در مقاله کميته بال با عنوهمان

مواقعي که شفافيت وجود ندارد حفظ هيات مديره و مديريت ارشد در وضعيتي که به 

اي  . اي مناسب پاسخگوي اقدامات و عملکرد خود باشند، امري بس دشوار استشيوه

نفعان، فعاالن بازار و عموم مردم فاقد اطالعات افتد که ذيموضوع در مواقعي اتفاق مي

جع به اطالعاتي که بر مبناي آن بتوانند را. بانک هستند کافي راجع به ساختار و اهداف

 .اثربخشي هيات مديره و مديريت ارشد در اداره امور بانک، داوري نمايند

بنابراي  افشاي عمومي در . هامي موثر بيانجامدتواند به تقويت حاکميت سشفافيت مي

 :هاي ذيل، امري مطلوب استزمينه

 (هاويت، شرايط احراز و کميتهاندازه، عض)ساختار هيات عامل 

 (دهي، شرايط احراز و تجربههاي گزارشمسيوليتها، رويه)ساختار مديريت ارشد 

1مسير کاري)ساختار اصلي سازمان   (، ساختار شخصيت حقوقي

سياستهاي ارائه پاداش، جبران خدمات مديران )اطالعات در مورد ترکيب مشوقهاي بانک 

1سهام هاياجرايي، پاداشها، گزينه ) 

                                                                 

 

1-Line of Business Structure. 
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2ماهيت و ميزان داد و ستد با آشنايان و اشخاص وابسته . 

 رحصول اطمينان از وجود يک محيط حمايتي براي استقرار حاکميت سهامي موث -4

ار دهد که مسيوليت اصلي براي استقرهرچند کميته بال اي  موضوع را مورد تاييد قرار مي 

ت ارشد بانکها است ليک  راههاي حاکميت سهامي مناسب برعهده هيات مديره و مديري

 :از جمله. بسيار زياد ديگري نيز براي بهبود حاکميت سهامي وجود دارد

 

 دولتها ن از طريق قواني 

 ن از طريق افشا و اعالم درخواستها 3ناظران بازار سرمايه و اوراق بهادار

ره، هيات مديحسابرسان ن به وسيله استانداردهاي حسابرسي موجود در مورد ارتباطات با 

 مديريت ارشد و ناظران بانکي

و  1هاي صنعت بانکداري ن از طريق ابتکارات مربوط به اصول اختياري صنعتانجم 

 .توافقات مربوط به روشهاي موثر و انتشار آنها

                                                                                                                                                       

 

2- Stock Options. 

 International Accounting)المللني حسنابداري بنه عننوان مثنال کميتنه اسنتانداردهاي بي  -3

Standards Committee = IASC)  اشخاصي که توان ”کند گونه تعريف مياشخاص وابسته را اي

 :اي  روابط شامل. اي دارندعمال نفوذ قابل مالحظهکنترل يا ا

 روابط بي  واحد مرکزي و موسسه وابسته؛( 1

 واحدهايي که زير نظر يک شخصيت قرار دارند؛( 2

 همکاران؛( 3

 افرادي که از طريق مالکيت داراي نفوذ زيادي بر روي موسسه و خويشاوندان نزديک آنها هستند؛( 4

 “.کارکنان کليدي مديريت( 5

ه کندر منواقعي ( النف: کميته مزبور انتظار دارد در اي  زميننه، فعالينت افشنا منوارد ذينل را در برگينرد

آورند، نوع روابط مشخص شود حتي اگنر هنيچ داد و سنتدي مکانيزمهاي کنترلي امکان آن را فراهم مي

 ابسته کنه در ذينلنوع و مقدار داد و ستدها با اشخاص و( بي  اشخاص وابسته وجود نداشته باشد و ب

افشاي اطالعنات مربنوط  ،24المللي حسابداري، شماره استاندارد بي )شود بندي ميگروه مناسب دسته

 (.به اشخاص وابسته

1- Securities regulators, Stock exchanges. 
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توان حاکميت سهامي را به وسيله بحث و بررسي پيرامون برخي مباحث به عنوان مثال مي

جرايي صيانت از حقوق سهامداران؛ قابليت ا :ذيل بهبود بخشيدقانوني، از جمله موارد 

کنندگان خدمات؛ تبيي  نقشهاي مديريتي؛ قراردادها شامل قراردادهاي منعقده با ارائه

کنند؛ قواني ، اطمينان از اي  که شرکتها در محيطي عاري از فساد و ارتشاء عمل مي

ب کارکنان و سهامداران نظم و ترتي مقررات و ديگر معيارهايي که به منافع مديران،

توانند به ارتقاء سالمت در محيطهاي کاري و قانوني کمک تمامي اي  موارد مي. دهندمي

رار قنمايند و از اي  رهگذر حاکميت سهامي موثر واقدامات نظارتي مربوط، مورد حمايت 

 .گيرند

 

 نقش ناظران بانکي -5

لکرد شرکت آگاهي داشته ت سهامي و تاثير آن بر روي عمبايست از اهميت حاکميناظران بانکي مي

د که اي استفاده کننآنها بايد از بانکها توقع داشته باشند که از ساختارهاي سازماني به گونه. باشند

بايست بر پاسخگويي و شفافيت تدابير نظارتي مي. هاي مناسب فراهم آيدامکان بازبيني و تطبيق

کي بايد اين موضوع را مشخص سازند که هيات مديره و مديريت ارشد ناظران بان. تاکيد نمايند

دهند آنها به کليه وظايف و يکايک موسسات، داراي فرآيندهاي مناسبي هستند که اطمينان مي

 .کنندمسئوليتهاي خود عمل مي

 موالًعاز اي  رو، م .مسئوليت عملکرد يک بانک نهايتاً بر عهده هيات مديره و مديريت ارشد آن است

مناسبي  کنند که يک بانک به شيوهناظران بانکي براي اطمينان اي  موضوع را کنترل مي

اند به اداره شده و تمامي مشکالتي که در خالل اقدامات نظارتي خود با آن مواجه شده

رود که هنگامي که بانک مذکور به استقبال ريسکهايي مي. اطالع مديريت خواهد رسيد

بايست از هيات مديره توضي  گيري و کنترل آنها نيست ناظران بانکي ميقادر به اندازه

اري ن هشيبايد بازرسا .خواسته و آنها را ملزم به انجام به موقع اقدامات اصالحي بنمايند

اي که حاکي از وجود ضعف در اداره خود را نسبت به هرگونه عاليم هشدار دهنده

هامي موثر و روشهاي ها بايد در مورد حاکميت سآن. باشد، حفظ کنندفعاليتهاي بانک مي

بايست همچني  مي. فعال و مناسب، اقدام به انتشار رهنمودهاي الزم براي بانکها نمايند

هاي مربوط به موضوعات ديگر، مباحث مربوط به حاکميت در زمان انتشار دستورالعمل

 .سهامي را مدنظر داشته باشند

گذاران که گيرد، از جمله سپردهافراد ذينفع را در نظر ميحاکميت سهامي موثر منافع کليه 

از اي  رو، ضرورت دارد ناظران بانکي مطمي   .ممک  است منافع آنها همواره لحاظ نگردد

                                                                                                                                                       

 

2- Voluntary industry Principles. 
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گذاران آسيبي وارد کنند که به منافع سپردهاي عمل ميشوند يکايک بانکها به گونه

 .آورندنمي
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روز رساني ميزان استهالک  2133/مب: شماره جمع آوري نقطه نظرات درخصوص به 

رايي انكدا  هاهاي منقول و غيرمنقول قابل استهالک ب

 5/11/1384:تاريخ

 بسمه تعالي

 

 سيتي و سازمان حسابرغيردول دولتي، کهايکليه مديران عامل محترم بانجهت اطالع

 .ارسال گرديد

 

 باسالم،

 ( قانون پولي و بانکي کشور33ماده ) “د”همانطور که استحضار دارند به موجب بند 

هاي منقول و غيرمنقول قابل استهالك ... ، ميزان استهالك دارايي1351تيرماه  18مصوب 

وظف به اجراي آن ها مگردد و بانکپول و اعتبار تعيي  مي ها از طرف شورايبانک

باشند. از آنجا که به روز رساني برخي مصوبات قبلي شورا درخصوص استهالك در مي

هاي قابل استهالك، جهت باشد، به پيوست جدول داراييدست بررسي در اي  بانک مي

گردد. دريافت نظرات صائب و کارشناسانه آن بانک/موسسه/سازمان ارسال مي

د نظرات پيشنهادي حداکثر تا پايان وقت اداري روز خواهشمنداست، دستور فرمائي

 به اي  اداره ارسال گردد ./ب 30/11/1384

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 فروزنده شجاعي           يد تهرانفرحم           

      3816  4-3831 
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 هاي قابل استهالكجدول دارايي

و  و انواع موتور سيکلت و دوچرخهانواع خودروهاي بنزيني و ديزلي 

 سه چرخه 

تحرير، تايپ ، فاکس ، ماشي : اموال و اثاثيه اداري مانند

 ... حساب و ماشي 

 اموال و اثاثيه مهمانسراها و زائرسراها

 (PC)هاي شخصيافزاري رايانهتجهيزات سخت

 افزاريهاي نرمهزينه 

5 

 سال 

 

 

 سال 4

 سال 3

 

 

هنمودهاي ر، براساس “ سرقفلي”و “ زمي ”هايي چون ، دارايي الزم به توضي  است که

 .شوندحسابداري مستهلک نمي
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ان و بلوچستانتشويق سرمايه 2249/مب: شماره  گذاري بخش خصوصي در استان سيست

 18/11/1384:تاريخ

 

 بسمه تعالي

 

 .ارسال گرديدو پست بانک دولتي هايکليه مديران عامل محترم بانکجهت اطالع

 

 باسالم،

؛ در راستاي سفر رياست جمهور محترم به استان سيستان و بلوچستان و با "احتراما

صورتجلسه  4در محل نهاد رياست جمهوري، )بند  15/9/84اشاره به جلسه مورخ 

شود پيوست( و با عنايت به وضعيت استان و محروميت موجود در آن بدينوسيله توصيه مي

 خخ  خصوصي در استان، طبق قانون حداقل ممک  نرگذاري ببراي تشويق سرمايه

 آورده محاسبه و اعمال گردد.

 

 خواهشمنداست مراتب را به کليه واحدهاي ذيربط ابالغ فرمائيد./ب

 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 فروزنده شجاعي           يد تهرانفرحم           

      3816  4-3831 
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اجرايي اعطاي تسهيالت  2251/مب: شماره نيزم  توضيحات تكميلي درخصوص شرايط و مكا

 براي خريد مسكن

 18/11/1384:تاريخ

 

 بسمه تعالي

 تجاري و شرکت دولتي پست بانک کليه مديران عامل محترم بانکهايجهت اطالع

 .ارسال گرديد

 

 باسالم،

حذف پاراگراف ”اي  اداره در رابطه با  6/10/1384مورخ  1944/مبپيرو بخشنامه شماره 

و در پاسخ  “هااداره نظارت بر بانک 3/5/1374مورخ  2268پاياني بخشنامه شماره نب/

رايي اعطاي تسهيالت براي ها درخصوص شرايط و مکانيزم اجبه سواالت برخي بانک

رساند همانگونه که در بخشنامه شماره خريد مسک ، بدينوسيله به استحضار مي

تواند بابت خريد واحدهاي مسکوني است آن بانک مي نيز تاکيد گرديده 1944مب/

از طريق فروش اقساطي و يا اجاره به شرط تمليک، به متقاضيان تسهيالت شده،ساخته

 اعطاء نمايد.

 "نمايد که متقاضيان خريد مسک  جهت برخورداري از تسهيالت موصوف لزوماضافه ميا

 ت./بگذاري نخواهند داشهاي و يا سپردنياز به افتتاح حساب برنامه

 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 کارصديقه رهبر شمس          يد تهرانفرحم           

      3816  3-3831 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/M.fathi/Application%20Data/Microsoft/Word/3-1944.doc
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بر عمليات مالي شركت بزرگ مالي 2253/مب: شماره به شيوه نظارت   اصول مربوط 

 18/11/1384:تاريخ

 بسمه تعالي

 

غيردولتي،شرکت دولتي  دولتي، کهايکليه مديران عامل محترم بانجهت اطالع

 .ارسال گرديد ازمان حسابرسيسبانک، موسسه اعتباري توسعه و پست

 

 با احترام،

هاي فعاليت هاي اخير موسسات مالي، با گسترش حوزهدهه همانطور که مستحضريد، در

ع هاي رقابت مانند بازارهاي سرمايه و بيمه وارد گرديدند. اي  موضوخود، به ساير عرصه

 تر شوند.سبب شده که از نظر سازماني موسسات مالي به مراتب پيچيده

 وسسات مالي استبنابراي ، صنعت بانکداري در حال حاضر شاهد رشد کمي قابل توجه م

گذاري و بيمه هاي سرمايهها به تاسيس شرکتجويي از درآمد ساير بخ که در پي بهره

هاي زيرمجموعه که، شرکتچه در اي  رابطه حايز اهميت است اي اند. آنمبادرت نموده

تر باشد( با ورود به بازار و تواند يک بانک يا شرکت مالي پيچيدهشرکت مادر )که خود مي

هاي ديگر، ريسک خود را افزاي  داده و مقوله نظارت را نيز با پيچيدگي بيشتري رصهع

سازند، زيرا ناظري  بانکي در رويارويي با چني  موسسات مالي، با مسايل مواجه مي

هاي مالي مورد بحث، ترتيب که ساختار سازماني شرکتشوند، بدي جديدي مواجه مي

ي هاي بيمه و بازار سرمايه فعاليت دارند. طبيعکه در بخ هايي را در برگرفته زيرمجموعه

ها تابع مقررات خاص خود بوده و تحت نظارت مراجع است که هر يک از اي  شرکت

رتي متفاوت نظارتي نيز قرار دارند. اي  موضوع که چگونه مقررات نظارتي و مراجع نظا

و نيز  شرکت بزرگ ماليلي سک کباشند که در مجموع ري مختلف با يکديگر تعامل داشته

ي مشترکي است که با همکاري کميته هاي زير مجموعه کنترل شود، موضوع بيانيهشرکت

هاي اوراق بهادار و اتحاديه المللي کميسيوننظارت بر بانکداري بال، سازمان بي 

 است.المللي ناظري  بيمه انتشار يافتهبي 

صولي براي ناظري  بانکي و ناظري  در گزارشي که پي  رو داريد، هدف، ارائه ا

هاي فعال در زمينه اوراق بهادار و بيمه است تا از طريق فرآيندهاي نظارتي و شرکت

هاي مقرراتي اطمينان حاصل کنند که منابع در معرض خطر و عمليات مالي شرکت

 گردد.هاي بزرگ مالي کنترل ميزيرمجموعه شرکت
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شده در زمينه نظارت بر بانکداري در ت ترجمهضم  اعالم اي  نکته که مجموعه مقاال

نيز قابل دسترسي است، خواهشمنداست دستور  CBI.IRسايت اي  بانک به آدرس 

فرمايند اي  نوشتار جهت مطالعه و بهره برداري الزم براي واحدهاي ذيربط ارسال 

 گردد./ب

 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي         

 کارصديقه رهبر شمس          يد تهرانفرحم           

      3816  3-3831 
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 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري

 «اداره مطالعات و مقررات بانکي»

عمليات  بر اصول مربوط به شيوه نظارت

 مالي شرکت بزرگ مالي

 هاي فعال دراز شرکتاي ز مجموعهمتشکل ا

 بازار سرمايه وبيمه بانکداري،  هايبخش

 و منابع در معرض خطر

 

 بيانيه مجمع مشترك

 الملليسازمان بين ، کميته نظارت بر بانکداري بال

 يمهبالمللي ناظرين هاي اوراق بهادار و اتحاديه بينکميسيون

 (1999دسامبر )

 

 محمدعليزاده ميترا: مترجم              

 بانکي و اعتباري: گروه مطالعاتي      

 1384شهريور ماه 

http://www.cbi.ir/e/
http://www.cbi.ir/e/
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 بـت مطالـرسـفه

         

       (مترجم)پيشگفتار 

       (مترجم)تعاريف 

   هاي گروه و منابع در معرض خطراصول عمليات مالي شرکت

        هدف

   هاي گروه و منابع در معرض خطرمفهوم عمليات مالي شرکت

        اصول

       کار گروه مطالعاتي

      هاي نظارتيبررسي رويه

     هاي بزرگ ماليهاي شرکترويه

  هاي بزرگ ماليتجزيه و تحليل موضوعات مربوط به نظارت شرکت

       اصول راهنما

        ماخذ
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 (مترجم)پيشگفتــار 

خود، به ساير هاي فعاليت هاي اخير موسسات مالي، با گسترش حوزهدر دهه 

اين موضوع سبب شده که از . سرمايه و بيمه وارد گرديدند هاي رقابت مانند بازارعرصه

 . تر شوندنظر سازماني موسسات مالي به مراتب پيچيده

بنابراين، صنعت بانکداري در حال حاضر شاهد رشدکمي قابل توجه موسسات  

گذاري و هاي سرمايها به تاسيس شرکتهجويي از درآمد ساير بخشبهره مالي است که در پي

هاي زيرمجموعه شرکت که،چه در اين رابطه حايز اهميت است اينآن. اندبيمه مبادرت نموده

بازار و  با ورود به( تر باشدک يا شرکت مالي پيچيدهتواند يک بانکه خود مي)شرکت مادر 

گي بيشتري را نيز با پيچيدافزايش داده و مقوله نظارت  هاي ديگر، ريسک خود راعرصه

دي سازند، زيرا ناظرين بانکي در رويارويي با چنين موسسات مالي، با مسايل جديمواجه مي

هاي مالي مورد بحث، شوند،بدين ترتيب که ساختار سازماني شرکتمواجه مي

ي طبيع. هاي بيمه و بازار سرمايه فعاليت دارندهايي را در برگرفته که در بخشزيرمجموعه

ها تابع مقررات خاص خود بوده و تحت نظارت مراجع است که هريک از اين شرکت

رتي اين موضوع که چگونه مقررات نظارتي و مراجع نظا. متفاوت نظارتي نيز قرار دارند

و نيز  شرکت بزرگ ماليمختلف با يکديگر تعامل داشته باشند که در مجموع ريسک کلي 

ي مشترکي است که با همکاري کميته موضوع بيانيه هاي زير مجموعه کنترل شود،شرکت

المللي هاي اوراق بهادار و اتحاديه بينالمللي کميسيوننظارت بر بانکداري بال، سازمان بين

 .ناظرين بيمه انتشار يافته است

 :تعاريف

اي از در اين نوشتار به مفهوم شرکتي است که از به هم پيوستن مجموعه: رکت بزرگش

 .ايجاد گرديده استها شرکت

 اکسپوژر: منابع در معرض خطر

داد و ستدهاي متقابل شرکت مادر با : منابع در معرض خطر هاي گروهو عمليات مالي شرکت

البته . هاي زيرمجموعه با يکديگر استهاي زيرمجموعه و نيز شرکتهريک از شرکت

ر اين رابطه قابل طرح در قانون تجارت ايران و از منظر حسابرسان تعريف ديگري د

.باشدمي “معامالت با اشخاص وابسته”است و آن، 
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 »بسمه تعالي«

 

 در معرض خطر  هاي گروه و منابععمليات مالي شرکت اصول

 

 هدف

 واوراق بهادار  هاي فعال در زمينه شرکتهدف از اين نوشتار ارائه اصولي براي ناظرين بانکي و ناظرين 

آيندهاي نظارتي و مقرراتي اطمينان حاصل کنند که منابع در معرض خطر و بيمه است تا از طريق فر

 .گرددکنترل ميمالي ي بزرگهاشرکتهاي زير مجموعه عمليات مالي شرکت

ها را در هاي گروه، تاثيرات ترکيبي فعاليتمنابع در معرض خطر و عمليات مالي شرکت

ها، به تواند به کارآمدي هزينهه مييجتر نموده، در نتآسان بزرگ شرکتهاي مختلف بخش

ن تامي حداکثر رساني سود، بهبود مديريت ريسک، و اعمال کنترل موثرتر بر سرمايه و نحوه

نجام اين دستيابي به اين منافع، براي ساختارهاي سازماني که زمينه ا. شودمالي منجر 

در . گرددده محسوب ميي عمکنند اغلب، هدفعمليات مالي و ايجاد اکسپوژرها را فراهم مي

در کل گروه ( مشکالت)هاي انتشار عين حال، عمليات مالي مهم و اکسپوژرهاي حايز اهميت بيانگر راه

وازن مناسب تدستيابي به . شودها مياست و به طور بالقوه باعث پيچيدگي روشهاي تصفيه ورشکستگي

هاي زيرمجموعه رکتطر و عمليات مالي شهاي منابع در معرض خميان مزايا و ريسک

ها اليتالبته توازن مطلوب، بسته به فع. و نيز ناظرين است ي بزرگهاشرکتهدف مهمي براي 

 ي مورد بحثهاشرکتپوژرها، در هاي زيرمجموعه و اکسو انواع عمليات مالي شرکت

 .تواند متفاوت باشدمي

 

 رض خطر هاي گروه و منابع در معمفهوم عمليات مالي شرکت

به عنوان شرکتي تعريف شده که فعاليت اصلي آن در زمينه مالي  شرکت بزرگ ماليرش حاضر، در گزا

آن، تا حد زيادي، حداقل در دو بخش از بخشهاي بانکي، اوراق بهادار و  پوششاست و موسسات تحت 

اندازي را براي منابع در معرض هر نوع انضباط نظارتي، چشم .بيمه داراي تعهداتي هستند

اين مقاله، آن . شودربوطه آن متصور ميهاي گروه صنعت ممليات مالي شرکتخطر و ع

هاي زيرمجموعه و اندازها را با منظور نمودن کنترل نظارتي عمليات مالي بين شرکتچشم

 .دهدمدنظر قرار مي ماليشرکت بزرگاکسپوژرهاي مالي يک 

مستقيم و غيرمستقيم  لهاي گروه، هر دو شکمنابع در معرض خطر و عمليات مالي شرکت

توانند از موارد ها ميگيرد، آندر بر مي مالي شرکت بزرگمطالبات ميان موسسات را در يک 

 :متفاوتي نشات گيرند، به عنوان مثال از
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 داري متقابل؛سهام

دهد يا يک گروه شرکتي با گروه شرکتي ديگر معامالتي را انجام مي هاعمليات تجاري که به موجب آن

 دهد؛کار را از طرف يک گروه شرکتي انجام مياين 

 ؛شرکت بزرگمدت دروتاهنقدينگي ک( مرکزي)مديريت اصلي 

 ي گروه ؛هاشرکتشده از ساير  يا دريافت ها و تعهدات ارائه شده به،ها، وامتضمين

 ترتيبات بازنشستگي يا خدمات اداره پشتيباني؛يريت و ساير ترتيبات خدماتي، مثل مد شرط

ها و منابع در معرض خطر زير خط ترازنامه مانند تعهدات شامل وام)پوژر نسبت به سهامداران عمده اکس

 ؛(هاو تضمين

 گروه؛ هايشرکت اکسپوژر ناشي از روند جايگزيني داراييهاي مشتري با ساير

 گروه ؛ هايشرگت خريد يا فروش داراييها با ساير

 انتقال ريسک از طريق بيمه مجدد؛

انتقال ريسک اکسپوژر مربوطه به  به منظور شرکت بزرگمعامالت بين موسسات زيرمجموعه انجام 

 اشخاص ثالث؛

 

 اصول

ابند ي، اقداماتي را انجام دهند تا اطمينان موسسات تحت پوششناظرين بايد به طور مستقيم يا از طريق 

به عنوان  شرکت بزرگشامل فرآيندهايي براي  ،مديريت ريسک کافي فرآيندهاي ي بزرگهاشرکتکه 

ارد د وجود که نسبت به آنها منابع در معرض خطر آن، ي وابسته بههاشرکتيک کل و فرآيندهايي براي 

ناظرين بايد  در صورت لزوم. اند، ايجاد نمودهشوديا با آنها در داخل گروه داد و ستد مالي انجام مي

 .منظور کنند را ـ ي نظارتيهاوديتمحدمانند تقويت اين فرآيند با کمک  ـ معيارهاي مناسبي

 موسسات مالي تحت نظارت را به طور منظم عمليات مالي مهم و اکسپوژرهاي حايز اهميتناظرين بايد 

ي انجام يا ابزارهاي دهي ادواريدر صورت لزوم از طريق گزارش اين کار د،مورد مراقبت قرار دهن

هاي عمليات مالي شرکتعرض خطر و منابع در م نسبت به ددرك روشنيکنشودو کمک ميمي

 .بوجود آيد مالي هاي بزرگشرکتزيرمجموعه 

 .يق نمايندرا تشوه همگان منابع در معرض خطر ب هاي گروه وعمليات مالي شرکت ناظرين بايد افشاي

ه ک برند و در صورتيهاي يکديگر پيدغدغهناظرين بايد به طور تنگاتنگ با يکديگر در ارتباط باشند تا به 

هاي گروه و در مورد عمليات مالي شرکت گونه اقدام نظارتينسبت به انجام هرمناسب تشخيص دهند، 

 .نمايندها هماهنگي اکسپوژر
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 هايشرکتحايز اهميت با آن بخش از عمليات مالي و اکسپوژرهاي  ناظرين بايد به نحو موثر و مناسبي

ساز، تاثير سرنوشت لي ويکاثرگذاري ک يقرسدبه طور مستقيم و يا از طرکه به نظر مي ،گروه

 .برخورد نمايند، دارد موسسات تحت پوششاي بر کنندهتعيين

 

 :کار گروه مطالعاتي

يابي در هاي گروه، اکسپورژها و تمرکز ريسک، حقيقتگروه مطالعاتي عمليات مالي شرکت

ريق دو هاي گروه و اکسپوژرها را از طزمينه مديريت ريسک عمليات مالي شرکت

هاي نظارتي و ديگري درباره يک پرسشنامه در رابطه با رويه: پرسشنامه انجام داد

 :شوندنامه به شرح زير خالصه مينتايج اين دو پرسش. ي بزرگهاشرکتهاي رويه

شان در را در زمينه مسائل مديريتي شرکت بزرگ ماليگروه مطالعاتي در گزارش خود ده 

اين . هاي زيرمجموعه و اکسپوژرها تحت بررسي قرار دادکترابطه با عمليات مالي شر

دو مور بيمه، ابا فعاليت در زمينه اوراق بهادار و يا  شش شرکت بزرگ بانکيها شامل شرکت

با  بهاداريک شرکت بزرگ اوراق ، هاي بانکي يا اوراق بهاداربا فعاليت شرکت بزرگ بيمه

 .يمه بودبعال در زمينه امور بانکي و ف يک شرکت بزرگ مختلطهاي بانکي و فعاليت

 

 :نظارتي هايرويه بررسي

هاي نظارتي يک هاي گروه و اکسپوژرها از چارچوبمقررات ناظر بر عمليات مالي شرکت

هاي تابعه هاي نظارتي عمليات مالي ميان شرکتبرخي نظام. پذيرندتاثير مي حوزه قضايي

ابعه با يک شرکت مادر مشترک تحت هاي تو شرکت مادر تحت پوشش، ميان شرکت

تابع همان مقررات يا مقررات مشابه در يک کشور واحد را  ترازپوشش، بين موسسات هم

به طور . کنندهاي گروه و اکسپوژرها مستثني مياز مقررات ناظر بر عمليات مالي شرکت

امالت ميان موسسات هاي گروه و اکسپوژرها، متوجه معکلي، مقررات ناظر بر عمليات مالي شرکت

در نتيجه، عمليات مالي  .گرددو موسسات خارج از حوزه مقرراتي مي(تحت نظارت)تحت پوشش 

هاي گروه و اکسپوژرها نسبت به يک موسسه تحت پوشش در يک بخش و موسسه شرکت

گيرند هايي قرار ميتحت پوششي در بخش ديگر، به طور کلي در معرض اعمال محدوديت

در . شود، احتماالً در مورد هر دو بخش اعمال ميITEsمقررات ناظر بر که از جانب 

هاي همواره در مورد معامالت بين موسسه تحت پوشش و شرکت ITEواقع مقررات ناظر بر 

 .شودهاي هولدينگ اعمال ميي نظارت و شرکتوابسته خارج از حوزه
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هاي ي حايز اهميت گروه و اکسپوژرشوند تا از عمليات مالهاي نظارتي طراحي مياکثر نظام

هاي نظارتي براي آن گروه از عمليات مالي تالش. از تحقق آنها جلوگيري کنند تاثيرگذار پيش

هايي براي تضعيف توانند به عنوان راهشود که ميهاي گروه و اکسپوژرها انجام ميشرکت

ي شامل ممنوعيت ابزارهاي نظارت. شرايط مالي موسسه مالي تحت پوشش محسوب شوند

يادرآمدي، درخواست وثيقه، محدود کردن نقل و انتقاالت، الزامي کردن اينوسانات سرمايه

عالوه بر اين، . تاييد اوليه ناظرين، و اعمال محدوديت براي انواع خاصي از انتقاالت است

کنند که ايجاد مي هاي گروه و اکسپوژرها اين الزام راهاي نظارتي براي عمليات مالي شرکتاکثر نظام

ها براي موسسه باشند يا حداقل وجود آنقرارداشته در زمان وقوع، تحت شرايط متعارف و يکساني

دهي قانوني داد و ستد مالي در داخل گروه ناظرين اصلي، گزارش .آور نباشدتحت نظارت زيان

ي الزامي هاي مالها را در بخش توضيحات صورتها يا افشاي عمومي آنو اکسپوژر

کنند تا به منظور امکان تجزيه و تحليل عمليات مالي ساير ناظرين موسسات را ملزم مي. نمايندمي

 .هاي گروه و اکسپوژرها اطالعات تلفيقي ترازنامه و درآمد را در اختيار آنها قرار دهندشرکت

 

 :هاي بزرگ ماليهاي شرکترويه

ها فقط انطباق با الزامات قانوني از شرکت تحت بررسي، بعضي ي بزرگهاشرکتدر ده گروه 

هاي دادند و در موارد ديگر نيز توجه اندکي به عمليات مالي شرکترا تحت مراقبت قرار مي

اغلب به  ي بزرگهاشرکتبا اين وجود، مديريت اين . شدگروه و اکسپوژرها نشان داده مي

ت را غير ضروري دليل سطح آگاهي و کنترل يکسان دو طرف معامله، امر نظار

به اين دليل  ،هاي گروه و اکسپوژرها رانيز عمليات مالي شرکت هاي بزرگشرکتبعضي از . دانستندمي

 مغايرخطوط تجاري توجه دارد، به اداره آن از طريق  ،که به جاي اداره شرکت از طريق اشخاص حقوقي

 .کردندتلقي ميشرکت  راهکاربا 

هاي گروه و اکسپوژرها را به دقت تحت يات مالي شرکتخاص، عمل هاي بزرگشرکتالبته، 

دهند يا شرايطي مثل الزامي بودن دريافت وثيقه براي هر اکسپوژر را در مراقبت قرار مي

 هاي بزرگشرکتگروه مطالعاتي عالقمند بود به داليل توجه بيشتر . کنندها اعمال ميمورد آن

ها، مديريت در بعضي از شرکتبرد، پوژرها پيهاي گروه و اکسبه انجام عمليات مالي شرکت

هاي گروه و اکسپوژرها، عاملي مهم براي حاکميت سهامي و کنترل داخلي به شمار عمليات مالي شرکت

المللي با توجه به اندازه، پيچيدگي و تعداد و فعال در سطح بين شرکت بزرگ مالييک  .رودمي

کند و اي تامين مالي و ريسک را کنترل ميهاشخاص حقوقي زيرمجموعه آن، سرمايه، راه

هاي غيرمعمول يا افراطي ساز و کارهاي انتقال درآمد، ابزاري را براي محدود کردن فعاليت

علت ديگر . کنداشخاص حقيقي يا حقوقي يا جلب توجه مديريت ارشد به اين موارد ارايه مي

نه و تخصيص سود و در نتيجه کارايي سيستم جذابيت انجام اين عمليات، اطمينان از حسابداري دقيق هزي

رسد، هر دو مورد، با اين وجود به نظر مي. است بزرگ شرکتهاي انگيزشي مديريت در اين نظام

هاي مديريتي و هاي گروه و اکسپوژرها و ايجاد سيستممديريت مناسب عمليات مالي شرکت
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کند که به رغم تفاوت قابل دهي به مديريت، داليلي را ارائه ميساز و کارهاي گزارش

شود ـ به ناظرين اين هاي ناظرين ـ که در بخش بعدي توضيح داده ميمالحظه با دغدغه

هاي گروه و اکسپوژرها و مديريت آنها را تحت دهد تا عمليات مالي شرکتامکان را مي

 .کنترل و بررسي قرار دهند

 

 زرگ ماليهاي بتجزيه و تحليل موضوعات مربوط به نظارت شرکت

ت به اين عمليا. هاي گروه و اکسپوژرها تنها دغدغه ناظرين نيستانجام عمليات مالي شرکت

ش بايد به عنوان ابزاري براي رسيدن به هدف نگريسته شود، که براي موسسات تحت پوش

 . تواند مفيد يا مضر باشدمي شرکت بزرگدر يک 

سهيل مديريت ريسک و نيل به کارآيي تو به منظور  هاي اصلي را تمرکز بخشيدهفعاليت هاي بزرگشرکت

هاي زير مجموعه و ايجاد اکسپوژر و مديريت سرمايه و تامين وجوه، به عمليات مالي در بين شرکت

ستره وسيعي از گو پيچيدگي عمليات آنها به ايجاد  هاي بزرگ ماليشرکتظهور . کنندمبادرت مي

هاي انواع جديد و مهم عمليات مالي شرکت. ده استمبادالت و اکسپوژرهاي مذکور منجر گردي

 گروه و اکسپوژرها شامل ابزارهاي مشتقه و ترتيبات ارائه خدمات و کارمزد خدمات،

دهنده ساختارهاي سازماني در حال تغيير و تکامل مديريت و کنترل از طريق خطوط نشان

ي براي اشتراک چارچوب”کاري است که مستندات آن در بيانية مشترکي تحت عنوان 

 .منعکس گرديده است “اطالعات نظارتي

هاي بزرگ مالي، چالشهاي هاي گروه و اکسپوژرها در شرکتاهميت و ساختار متغير عمليات مالي شرکت

آور ها زيانيا مشتريان آن موسسات تحت پوششنظارتي را براي ارزيابي و کسب اطمينان از اين که براي 

 :آيند کههاي نظارتي زماني به وجود ميدغدغهطور کلي  به. دهدنيستند افزايش مي

بي از موسسه يه يا درآمد به طور نامناسشوند که سرماهاي گروه و اکسپوژرها موجب عمليات مالي شرکت

 .خارج شودتحت پوشش 

 هاي گروه و اکسپوژرها شرايطي را ايجاد کنند يا تحت شرايطي قرار داشته باشند کهعمليات مالي شرکت

 پوششاجازه نيابند با يک موسسه تحت ( بدون اعمال توصيه)اشخاص در شرايط متعارف و يکسان 

 .مبادالتي داشته باشند

هاي گروه و اکسپوژرها اثر نامطلوبي بر توان بازپرداخت بدهي، نقدينگي و عمليات مالي شرکت

 .سودآوري هريک از موسسات داخل گروه داشته باشد

هاي موجود مقررات نظارتي برداري از اختالفگروه و اکسپوژرها براي بهره هايعمليات مالي شرکت

ود يه يا ساير الزامات مقرراتي به حدسرما به طور کلي گيرند از اين رو اجازه ندهندمورد استفاده قرار 

 .تعيين شده نايل گردند
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يا ترتيبات  تواند به شکل ترتيبات خدماتيهاي گروه و اکسپوژرها ميعمليات مالي شرکت

باشد و به جاي انتقاالت در يک مقطع زماني مشخص،  دريافت کارمزد براي ارائه خدمات

ارزش اين معامالت را در نظر هاي بزرگ شرکتالزم است ناظرين و . تعهدات مستمري را نشان دهند

ده يا براساس هايي به غير از قيمت بازار انجام شگرفته و بررسي کنند که آيا اين معامالت به قيمت

در عين حال،  .آور باشدتواند براي موسسه تحت پوشش يا مشتريان آن زيانشرايطي است که مي

هاي گروه و اکسپوژرها، به سادگي با اشکال سنتي مقررات تطبيق عمليات مالي شرکت

براي اين گونه مبادالت، ناظرين، عموماً موسسه تحت پوشش را مسئول اداره و . يابندنمي

 .کنندقبت از ارتباطات داخل گروه تلقي ميمرا

هاي گروه و اکسپوژرها و تغيير در ترکيب آن، توسعه و گسترش عمليات مالي شرکت

، هاي بزرگشرکتت پوشش به موسسات تح( مشکالت)هاي بيشتري را براي سرايت راه

دچار  رگشرکتبزالقوه مراحل تصفيه موسسات تحت پوشش يک تواند به طور بگشايد و ميمي

 مالي هاي بزرگشرکتنگراني اخير، به ويژه براي . مشکل يا ورشکسته را با پيچيدگي مواجه سازد

هاي ورشکستگي در داخل کشور و حوزه مقرراتي المللي که در آنجا ممکن است نظامفعال در سطح بين

ژرها اي گروه و اکسپوهدر اين رابطه، عمليات مالي شرکت. تفاوت داشته باشد، بسيار حائز اهميت است

ز قدر بزرگ باشند که به نوعي از تمرکز بخشي يا گروهي بدل شوند به نحوي که بسياري اممکن است آن

 .ها را به خوبي تحت مراقبت قرار دهنديا ناظرين نتوانند آن هاي بزرگشرکت

ات ا به ساير موسسجريان منابع از يک موسسه تحت نظارت به موسسه مادري که تحت نظارت قرار ندارد ي

ايه خارج از حوزه نظارت در داخل گروه، از طريق خريد سهام يا ديگر ابزارهايي که منجر به خروج سرم

، اگرچه تمامي اين گونه تواند موجب نگراني ويژه نظارتي باشدشود، مياز موسسه تحت پوشش مي

هاي ه و يا وجود بدهيهاي تدريجي سرمايکاهش. سازي ندارندنقل و انتقاالت، نقش سرنوشت

يت اصول کفا”اهرمي قابل توجه ـ دو يا چند برابر ـ به ويژه در بيانية مشترک گزارش 

اخل گروه و مخاطرات مربوط به داد و ستدهاي مالي د. است مورد بحث قرار گرفته “سرمايه

 يرندپذاکسپوژرها در رابطه با موسسات خارج از حوزه نظارت از اين موضوع نيز تاثير مي

م هاي خارج از آن معامالتي را انجايا با طرف بزرگ شرکتموسسات به تنهايي با  که آيا اين

 شرکت بزرگي را براي توانند مخاطرات جديدهاي خارج از گروه ميدهند، زيرا شرکتمي

وزه هاي گروه و اکسپوژرها با موسسات خارج از حسطح نگراني درباره عمليات مالي شرکت. ايجاد کنند

ج نظارت، تحت تاثير کارايي معيارهاي قرار دارد که ناظرين براي کسب اطالعات در مورد موسسات خار

ت ها با موسسات تحاز حوزه نظارت در اختيار دارند يا به طور مستقيم يا غيرمستقيم به نحوه برخورد آن

 .گرددپوشش برمي

هاي گروه و شرکت هاي نظارتي در جهت عمليات ماليبه منظور گسترش خط مشي

هاي هاي نظارتي نسبت به پيشرفتاکسپوژرها، الزم است هريک از ناظرين بين دغدغه

ها ـ سو و کارآيي هزينههاي تامين مالي از يکمديريت ريسک، کنترل موثرتر سرمايه و راه

ها هاي زيرمجموعه آناست که شرکت يهاي بزرگشرکتکه از جمله اهداف بسياري از 
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کنند ـ از سوي ديگر توازن برقرار دهند و اکسپوژرهايي ايجاد ميمالي انجام ميعمليات 

ضرورت رسيدن به يک نقطه تعادل مناسب، به اهميت درک ناظرين از نقش عمليات . کنند

هاي نظارتي و لزوم کنترل بزرگ شرکتهاي زيرمجموعه و اکسپوژرها در هر مالي شرکت

ها به اشکال گوناگوني از هاي نظارتي که کنترلامدر عين حال در نظ. گرددباز مي

 .شود، مراقبت کارآمد ضروري استهاي حضوري در محل انجام ميدهي تا بازرسيگزارش

هاي هاي گروه و اکسپوژرها، مقررات و ساير بازرسيطبيعت دوگانه عمليات مالي شرکت

ت اصلي عل( هاي زيرمجموعهدر بخش مربوطه شرکت)نظارتي در سطح بخشي 

هاي گروه و اکسپوژرها مشخص هاي ناظرين را در مورد عمليات مالي شرکتنگراني

هاي زيرمجموعه و اکسپوژرها تا حدي هاي نظارتي در مورد عمليات مالي شرکتسطح بازرسي. کندمي

هاي مالي و غيره ـ که در هر نظام دهيبه ساير عناصر ـ از قبيل مقررات سرمايه، بازرسي، گزارش

ها با ديگري از آنجا که اين عناصر در هريک از نظام .شود، بستگي داردنظارتي به آنها اتکا مي

هاي گروه و هاي خود را در مورد عمليات مالي شرکتمتفاوت است، ناظرين روش

طراحي از دامنه محدود تا نسبتاً آزاد  اکسپوژرها در سطح بخشي ـ در هر جا با پيوستاري

زماني که نظارت يکپارچه . گيرندها چند عنصر کنترلي در نظر ميکليه روش کنند ولي درمي

هاي طور که در بسياري از حوزهگيرد همان، را در بر ميشرکت بزرگتمامي يا بخش قابل توجهي از يک 

هاي مالي تلفيقي يا از طريق بررسي صورت کلقانوني معمول است، نتيجه بازرسي ارائه شده به ناظر 

هاي گروه و اکسپوژرها ممکن است براي مجاز کردن گردش دهي قانوني عمليات مالي شرکتگزارش

با اتخاذ چنين روشي نبايد مقررات . هاي گروه و اکسپوژرها کافي باشدنسبتاً آزاد عمليات مالي شرکت

 .وضع شده از سوي ناظرين بخشي ناديده گرفته شود

هاي گروه و اکسپوژرها به طور قابل ي شرکتهاي نظارتي مربوط به عمليات مالاگر نظام

ـ اين امر به ويژه هنگام حضور موسسات خارج از . توجهي با يکديگر در تعارض باشند

ممکن است کاهش  هاي بزرگشرکتپيوندد ـ کارآمدي نظارت بر حيطه نظارت به وقوع مي

و  هاي گروهعمليات مالي شرکتکار بخشي براي ، يکي از عناصر تشکيل دهنده يک راهاز اين رويابد ـ 

عمليات مالي گروه و مشخصات مقررات اکسپوژرها، درك کامل محيط نظارتي دو موسسه درون

آيا براي انجام . هاي اصلي قانوني استو اکسپوژرها و نظارت موشکافانه در حوزه هاي گروهشرکت

قررات و گروه، تابع حد مشخصي از مهريک از معامالت، هريک از موسسات درون

هاي گروه هاي اندکي براي عمليات مالي شرکتنظارت هستند يا اين که محدوديت

بر سطح و ماهيت  واکسپوژرها وجود دارد؟ البته ترکيب درجه مقررات در اين دو محيط

 .هاي گروه و اکسپوژرها تاثيرگذار خواهد بودريسک نظارتي مرتبط با عمليات مالي شرکت

دارند تا چگونگي  هاي بزرگشرکتل شديدي به درك تصوير کلي ريسک بنابراين ناظرين تماي

همکاري و . را تعيين کنند پوششسسه تحت هاي گروه و اکسپوژرها بر موتاثيرگذاري عمليات مالي شرکت

 .ها براي رسيدن به چنين شناختي کمک کندتواند به آنارتباط ميان ناظرين مي
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هاي شرکتدر داخل  حت پوششموسسات تسازد که را ضروري ميهاي نظارتي اين نکته طبيعت نگراني

گيري، بررسي و تر مديريت ريسک، فرآيندي را براي اندازهگسترده به عنوان بخشي از سيستم بزرگ

با مديريت خوب  هاي بزرگکتشر.هاي گروه و اکسپوژرها ايجاد کنندمديريت عمليات مالي شرکت

ونه گيريت اين داخلي و حاکميت سهامي تاکيد فراواني بر مد هايعمدتاً به دليل اعمال کنترل

هاي گروه و حال آن که توجه نظارتي به عمليات مالي شرکت. عمليات و اکسپوژرها دارند

هاي مربوط به سرايت يا تضعيف موسسه تحت پوشش نشات اکسپوژرها عموماً از دغدغه

ر به عنوان ابزار مهم مديريت عمليات مالي وثهاي کنترل داخلي و حاکميت سهامي مچارچوب. گيردمي

هايي را بر کنترل شرکت بزرگيزماني که  .انددهشهاي زير مجموعه و نيز اکسپوژرها شناخته شرکت

ITEs در مورد عمليات مالي و  شرکت بزرگهاي کنترل کند، احتمال دارد سيستماعمال مي

 .ها باشدآن د به دريافتکند که ناظر عالقمناکسپوژرها اطالعاتي را عرضه 

افشاي از سوي ناظرين،  و بازرسي هاي بزرگشرکتهاي داخلي از سوي عالوه بر کنترل

هاي گروه تواند به مديريت صحيح عمليات مالي شرکتاطالعات براي عموم از طريق تقويت نظم بازار مي

از  پوژرها براي عموممربوط به اين عمليات مالي و اکس افشاي اطالعات.و اکسپوژرها کمک کند

از اين  ظم بازارارتقاي ننخست، . را برآورده سازد دو هدفتواند مي هاي بزرگشرکتسوي 

هايي که عمليات اندرکاران بازار اين امکان را بيابند که ميان سازمانطريق که ساير دست

و آنها که کنند هاي گروه و اکسپوژرها، را به نحو موثري شناخته و مديريت ميمالي شرکت

هاي صحيح مديريت راه اي ارايهدر نتيجه، بر. کنند تفکيک قائل شوندبه اين ترتيب عمل نمي

توانند بهتر از طريق افشاي اطالعات، اعتباردهندگان مي. کنندريسک به ناظرين کمک 

چگونه بر ( شرکت بزرگزيرمجموعه )متوجه شوند که تحوالت ساير اشخاص حقوقي 

 دوم آن که، افشاي اطالعات. گذاردتاثير مي نسبت به هريک از اين اشخاص هامطالبات آن

هاي گروه و اکسپوژرهاي حايز اهميت در تواند براي درک عمليات مهم مالي شرکتمي

رسند که مي ناظرين، در عين حال اغلب، به اين نتيجه. به ناظرين کمک کند هاي بزرگشرکت

چنين . ها و مباحثات بيشتر استبراي طرح پرسش افشاي اطالعات، تنها نقطه شروعي

 هاي بزرگ ماليشرکتتواند هنگام رويارويي با مقامات نظارتي از بار مسئوليت افشاهايي مي

 .بکاهد

بر  .دتواند کارآ باشد که افشاي اطالعات به موقع، قابل اتکا، مرتبط و کافي باشنظم بازار تنها زماني مي

هاي شرکتهاي کوچکي از هاي مالي منتشره، توسط نمونهصورت طبق بررسي انجام شده از

هاي گروه واکسپوژرها در حال حاضر افشاي اطالعات مربوط به عمليات مالي شرکت، مالي بزرگ

هاي ساالنه به نحو قابل توجهي افزايش تواند به ويژه، در گزارشدر حداقل خود قرار دارد و مي

، هاي بزرگشرکتهاي گروه و اکسپوژرها در يات مالي شرکتالبته، دامنه گسترده عمل .يابد

وري و حاوي فدر اين رابطه، اطالعات . باشدقابليت ايجاد حجم مهمي از اطالعات را دارا مي

مالي عادي ـ در مورد ارتباطات اصلي ميان اشخاص حقوقي زير مجموعه  جزييات ـ خارج از چرخه

عالوه بر . دنگرداي محسوب ميا دورههاي ساالنه يي گزارش، مکملي موثر و سازنده براشرکت بزرگ

هاي گروه و اکسپوژرها کماکان اين، اطالعات کيفي درباره مديريت عمليات مالي شرکت

 .دار ساختن اطالعات کمي ضروري استبراي معني
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 اصول راهنما

لزوماً کت بزرگشرسپوژرها در يک هاي گروه واکنسبت به عمليات مالي شرکتراهکار نظارتي 

دار يا بيش گونه عمليات مالي مسالهبراي وادار کردن موسسات مالي به کنترل اين را هاي ناظرينتوانايي

اراي ددر برخي موارد، ناظرين . کندمنعکس مي (با اعمال توصيه)از حد مقرر و معامالت غير متعارف 

اري از هستند و در بسي بزرگ شرکتهاي اختيارات وسيعي براي نظارت بر مديريت ريسک در کليه قسمت

 واختيار کافي براي گردآوري  از موارد، اين اختيار را ندارند ولي در تمامي موارد، ناظرين بايد

هاي گروه و اکسپوژرهاي حايز تا بتوانند عمليات مالي شرکت برخوردار باشند محافظت از اطالعات

هاي مرتبط با اين گونه داد و ستدها را ه اداره ريسکاهميت را در تمامي بخشها کنترل نموده و نحو

هاي گروه و چنين قدرت رويارويي با عمليات مالي شرکتناظرين بايد هم. بررسي نمايند

سازي شده و يا ناشي از سوءاستفاده را از طريق مقررات پيشگيرانه، اکسپوژرهاي حساب

تالش  و بايد. اصالحي داشته باشندنظير ايجاد محدوديت يا در صورت لزوم انجام اقدامات 

 .کنند اختيارات الزم ديگر را نيز کسب کنند

ابند ي، اقداماتي را انجام دهند تا اطمينان موسسات تحت پوششناظرين بايد به طور مستقيم يا از طريق 

به عنوان  شرکت بزرگشامل فرآيندهايي براي  ،مديريت ريسک کافي فرآيندهاي ي بزرگهاشرکتکه 

ارد د وجود که نسبت به آنها منابع در معرض خطر آن، ي وابسته بههاشرکتل و فرآيندهايي براي يک ک

ناظرين بايد  در صورت لزوم. اند، ايجاد نمودهشوديا با آنها در داخل گروه داد و ستد مالي انجام مي

 .ظور کنندمن را ـ ي نظارتيهامحدوديتمانند تقويت اين فرآيند با کمک  ـ معيارهاي مناسبي

آيد هاي گروه و اکسپوژرها پديد ميهاي نظارتي که از عمليات مالي شرکتبسياري از دغدغه

هاي مطلوب مشي تواند با اعمال خطمي( مشکالت)به ويژه اثرات مربوط به مسري بودن 

 هاي بزرگ ماليشرکتناظرين انتظار دارند که . کاهش يابد شرکت بزرگکنترل داخلي در 

ها بايد توقع آن. ايجاد کنند ITEsگيري، مراقبت و مديريت مناسب براي اندازه چارچوبي

اي تحت مراقبت و گونه عمليات مالي را به شيوهداشته باشند که موسسات تحت پوشش، اين

طور مستقيم يا از  د بهناظرين باي. ها حفظ شودکنترل قراردهند که يکپارچگي مالي هريک از آن

هاي الزم نترلخود را به ک هاي بزرگ ماليشرکتت پوشش، اقداماتي انجام دهند تا طريق موسسات تح

ها را هاي گروه و اکسپوژرها تجهيز کنند، مثالً، زماني که ناظر کنترلبراي اداره عمليات مالي شرکت

هاي سازي و سوءاستفاده وجود دارد، بايد محدوديتداند، يا زماني که شواهدي دال بر حسابکافي نمي

 .نظارتي يا تدابير ديگري را اعمال کند

هاي گروه و اکسپوژرها با تعيين يک فرآيند صحيح مديريت ريسک عمليات مالي شرکت

و نظارت فعال از سوي  هاي مصوب هيات مديره يا اشخاص ذيربط ديگرها و رويهمشيخط

                                                                 

 

- در برخني کشنورها، به حوزه ديگر متفاوت است  قضاييوزه حاکميت سهامي موسسات مالي از يک ح

را ( مديريت ارشد، هيات عامنل)نظارت بر بدنه اجرايي ( اگرچه غير انحصاري)هيات مديره وظيفه عمده 

لينل، در بنه همني  د. رسانندشان را به نحو احس  به انجام ميبه عهده دارد تا مطمي  شود آنها وظيفه

بندي  مفهنوم کنه هينات منديره . شنودبه عنوان هيات نظارتي شنناخته مي بعضي موارد، هيات مديره
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اين فرآيند بايد . شودهيات مديره و مديريت ارشد هريک از موسسات تحت پوشش آغاز مي

در برگيرنده يک چارچوب واحد براي ارزيابي و مراقبت عمليات مالي حايز اهميت باشد، به نحوي که دو 

مورد تجزيه و  بزرگشرکت و نيز در سطح  موسسات تحت پوششطرف معامله را بتوان در سطح هريک از 

کرد مديريت ريسک دهي و اطالعات مديريت براي رويهاي گزارشنظام .تحليل قرار داد

ها که قابل ها اعم از آننهايتاً، بايد براي کليه ريسک. مناسب بسيار ارزشمند هستند

 .باشند تدابيري انديشيده شودسازي ميها که غير قابل کميسازي هستند و آنکمي

کل مالي ش شرکت بزرگشوند و ادغام مي هاي مختلف با هماز آنجا که موسسات مالي بخش

تواند هاي گروه و اکسپوژرها مي، اندازه، حجم و پيچيدگي بالقوه عمليات مالي شرکتگيردمي

هاي مديريت را براي اداره هاي پيشنهادي، برنامهناظرين بايد هنگام ارزيابي ادغام. افزايش يابد

 .عمليات مالي مهم و اکسپوژرها در سطح يک گروه گسترده در نظر بگيرند

 موسسات مالي تحت نظارت را به طور منظم ي مهم و اکسپوژرهاي حايز اهميتعمليات مالناظرين بايد 

ي انجام يا ابزارهاي دهي ادواريدر صورت لزوم از طريق گزارش اين کار د،مورد مراقبت قرار دهن

هاي عمليات مالي شرکتمنابع در معرض خطر و  نسبت به ددرك روشنيکنشودو کمک ميمي

 .بوجود آيد مالي هاي بزرگشرکتزيرمجموعه 

نترل ناظرين ممکن است بتوانند بر مبناي طبيعت و حوزه سازو کارهاي حاکميت سهامي و ک

 طالعاتاناظرين بايد به . داخلي، کنترل خود را بر عمليات مالي و اکسپوژرها طراحي کنند

الي و يات مدسترسي داشته باشند يا به طور منظم بر مبناي اطالعات انفرادي و تلفيقي از عمل

 .است، آگاهي يابند اکسپوژرهايي که از حد استاندارد تعيين شده فراتر رفته

سسات مهم، هم وجود داشته باشند که به آن دليل که تمامي مو هاي بزرگيشرکتممکن است 

ها تابع خطوط کاري هاي آننظارت قرار داشته و خطوط کاري و ساير فعاليت تحت

د، البته، در ساير موار. ها اندک باشدهاي نظارتي نسبت به آنهاي سهامي است، نگرانيشرکت

اي موسسات نظارت نشده است يا ساختار شامل تعداد قابل مالحظه شرکت بزرگبه ويژه زماني که 

توسطموسسات ITEsسازماني بسيار متفاوت از ساختار شخصيت حقوقي خود داشته باشد، اداره صحيح 

اي در کل، نگراني عمده مالي شرکت بزرگتماالً به وسيله خود و اح مالي شرکت بزرگتحت پوشش

حوه نناظرين بايد به طور دقيق حد داد و ستدهاي مالي و اکسپوژرهاي حايز اهميت و . شودمحسوب مي

 .ها را تحت مراقبت قرار دهندمديريت آن

ختالفات ااستفاده از  ها را برايسرمايه و قوانين حسابداري ممکن است فرصت هاي متفاوت مقرراتروش

و  ناظرين به ويژه بايد مترصد آن باشند که عمليات مالي شرکت. موجود بين مقررات افزايش دهد

هاي مقرراتي در برداري از تفاوتکه چنين بهره مالي هاي بزرگشرکتاکسپوژرها را در آن گروه از 

 .شود، شناسايي نمايندها به راحتي انجام ميآن

                                                                                                                                                       

 

در مقايسه، در بعضي کشورها، هيات مديره وظايف بيشتري را به . هيچگونه وظيفه اجرايي به عهده ندارد

 .گرددعهده داشته به نحوي که تنظيم چارچوب کلي مديريت موسسه مالي را نيز متقبل مي
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دهي مربوط يابند گزارشهاي گروه و اکسپوژرها تحول ميمليات مالي شرکتطور که عهمان

ين به اين عمليات نيز بايد متحول شوند و مزايا و مخاطراتي که ممکن است ناشي از ا

 .ساختار جديد باشند، بايد منظور گردد

 .يق نمايندتشورا ه همگان منابع در معرض خطر ب هاي گروه وعمليات مالي شرکت ناظرين بايد افشاي

تواند با ايجاد هاي گروه و اکسپوژرها ميافشاي اطالعات مربوط به عمليات مالي شرکت

، موجب ارتقاي شرکت بزرگنگرش قوي نسبت به ارتباطات ميان موسسات مختلف در داخل 

دهد که اندرکاران بازار اين امکان را ميافشاي اطالعات به عموم، به دست. نظم بازار گردد

هاي زيرمجموعه خود که ريسک مربوط به عمليات مالي شرکت هاي بزرگشرکتگروه از آن 

مورد توجه قرار دهند و آن گروه را که به اين ترتيب  کنند،را به طور کارآمدي مديريت مي

به . هاي ناظرين را مورد تاکيد قرار دهندکنند، منزوي نمايند و بدين ترتيب پيامعمل نمي

ه به با توج. نظم بازار، افشاي اطالعات بايد به موقع، قابل اتکاء مرتبط و کافي باشدمنظور کارآمدي 

موم نبايد صرفاً افشاي اطالعات به ع شرکت بزرگهاي زيرمجموعه تنوع داد و ستدهاي ممکن بين شرکت

ده د که خواننبلکه بايد کمک کن هاي گروه بسنده نمايد،کردن حجم عمليات مالي شرکت به برجسته

بدون ترديد اين امر به مفهوم  .دا کندپي شرکت بزرگهاي مالي شناخت بهتري نسبت به عمليات صورت

ارتقاي شفافيت از طريق گسترش اطالعات کيفي مثل حوزه فعاليت، اهميت و مديريت 

. عات کمي استو همچنين اطال شرکت بزرگهاي زيرمجموعه عمليات مالي اصلي در شرکت

تواند موجب تسهيل مراقبت نظارتي و ارزيابي ريسک شاي اطالعات ميعالوه بر اين، اف

 .تر هدايت کندگردد و ناظرين را به سوي کند و کاو مسايل مهم

 هاي گروه و اکسپوژرها به ترتيبي انجام شودهدف اين نيست که افشاي عمليات مالي شرکت

يم ه طور غيرمنطقي حرکه اطالعات اختصاصي افشا شود يا با افشاي اطالعات مشتريان ب

 .ها مورد تعرض قرار گيردخصوصي آن

که  برند و در صورتيهاي يکديگر پييگر در ارتباط باشند تا به دغدغه ناظرين بايد به طور تنگاتنگ با يکد

هاي گروه و در مورد عمليات مالي شرکت گونه اقدام نظارتينسبت به هماهنگي هرمناسب تشخيص دهند، 

 .نمايند امها اقداکسپوژر

ها، هاي گروه و اکسپوژرها و منطق آنهاي نظارتي مرتبط با عمليات مالي شرکتشناخت بهتر روش

جه ممکن است در نتيجه انجام اين گونه عمليات با آن موا شرکت بزرگارزيابي گسترده مشکالتي را که 

راري ارتباط ميان برداري مشترک از اطالعات و برقبنابراين بهره. سازدمي ترگردد، ساده

هاي هاي نظارتي ناشي از تقابل حوزهدغدغه. ناظرين از اهميت به سزايي برخوردار است

تواند از طريق ارتباطات بين هاي گروه و اکسپورها ميقضايي يا عمليات مالي شرکت

 .ناظرين کاسته شود

بيانيه مجمع . ستها ايجاد شده اسازي تبادل اطالعات ميان بخشهاي روانبه طور کلي راه

ها، در اسنادي تحت عنوان ، اصولي را براي اشتراک اطالعات در ميان بخشمشترک

                                                                 

 

- هاي اوراق بهادار و المللي كميسيونسازمان بين ،ميته نظارت بر بانكداري بالبيانيه مجمع مشترک ك

 (مترجم) .سوئيس صادر گرديده است در بال 1999المللي ناظرين بيمه در دسامبر سال اتحاديه بين
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اين . کننده تعيين کرده استو گزارش هماهنگ “اصول مربوط به گزارش اشترك اطالعات نظارتي”

هايي را به اسناد همراه با ساير اسناد در مجموعه اسناد مجمع مشترک، اصول و تکنيک

تر و موثرتر با يکديگر در امر نظارت کمک به ناظرين براي ايجاد ارتباط نزديک منظور

 .کندارائه مي هاي بزرگ ماليشرکت

هاي گروه و يکي از مالحظات اساسي تاثيرگذار بر رويکرد نظارتي مقررات عمليات مالي شرکت

شرکت شوري است که و ک حوزه قضاييو چارچوب حقوقي هر  شرکت بزرگاکسپوژرها ساختار قانوني 

هاي تصفيه و ورشکستگي تر شدن وضيعت مالي، نظامهاي وخيمدر سناريوي. در آن فعاليت دارد بزرگ

هريک از اشخاص حقوقي تعيين خواهند کرد که در چه مقطعي موسسه تحت نظارت در معرض خطر 

هاي هايي در نظاموتناظرين بايد بدانند که تفا. رسدقراردارد و به مرحله تصفيه و ورشکستگي مي

زير  حت پوششموسسات تهايي را بر ند تاثير چنين نظامها بايد بتوانورشکستگي و تصفيه وجود دارد و آن

بيني کنند و در صورت لزوم و جايي که امکان دارد با ساير مجموعه شرکت بزرگ دچار مشکل پيش

 .ناظرين هماهنگي نمايند

 هايشرکتحايز اهميت با آن بخش از عمليات مالي و اکسپوژرهاي  ناظرين بايد به نحو موثر و مناسبي

ساز، تاثير سرنوشت لي وکيکاثرگذاري  رسدبه طور مستقيم و يا از طريقکه به نظر مي ،گروه

 .برخورد نمايند، دارد موسسات تحت پوششاي بر کنندهتعيين

رهاي حايز اهميت طراحي هاي نظارتي براي پيشگيري از عمليات مالي و اکسپوژبيشتر نظام

 توسط عمليات مالي از طريق انجاممالي شرکت بزرگاي انجام شوند يا که معامالت ممنوعهچنان .شوندمي

هاي زير مجموعه خود در معرض نوعي خطر قرار گيرد به طوري که ثبات مالي آن تحت تاثير قرار شرکت

هايي براي مثال. انجام دهند وسسات تحت پوششمگيرد، ناظرين بايد اقدامات مناسبي را در رابطه با 

افزايش اعتبار اعالم کردن معامالت ممنوعه يا متوقف کردن انجام آنـ که الزام به بي ،اقدامات نظارتي

ـ  .نمايدهاي گروه و اکسپوژرها را تعديل نموده و يا تابع اقدامات احتياطي ديگر ميعمليات مالي شرکت

هاي ردي که فاقد اقتدار الزم براي مقابله با عمليات مالي شرکتناظرين در موا. باشدمي

. هاي اخالقي گردندگروه و اکسپوژرها هستند، ممکن است مجبور به استفاده از محرک

شود زماني که عمليات مالي و اکسپوژرها در تمامي موسسات تحت پوشش شرکت انجام مي

 .بسيار مهم است 1همکاري ميان ناظرين مربوطه و همچنين ناظر اصلي

                                                                 

 

اي منثالً، عموماً به ناظر موسسه تحت نظارت مادر که نقن  عمنده “ناظر اصلي” عبارت ،در اي  سند -1

بر عهنده دارد  شرکت بزرگرآمدها يا الزامات توانايي پرداخت بدهي، را در هاي ترازنامه، دب داراييبرحس

 ،انكداري بالكميته نظارت بر ب)، توسط مجمع مشترك “هاي بزرگگزارش نظارت بر شرکت” شود،اطالق مي

هاي رکتدر منورد شن( بيمهالمللي ناظرين هاي اوراق بهادار و اتحاديه بينالمللي كميسيونسازمان بين

 .101، صفحه 1999فوريه   .بزرگ مالي تهيه گرديد
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 :ماخذ

Intra-Group Transations and Exposures Principles, The Joint Forum, Basel 

Committee on Banking Supervision, International Organization of Securities 

Commissions, International Association of Insurance Supervisors, Basel, December 

1999. 

 

 .با ذکر ماخذ بالمانع است نوشتاراستفاده از مطالب اي  
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انك 2288 /مب: شماره ز سوي ب ا  هاشناسايي كافي مشتري 

 27/11/1384: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و موسسه جهت اطالع مديران عامل کليه بانک

 ازمان حسابرسي ارسال گرديداعتباري توسعه و مديرعامل محترم س

 با احترام؛

ها را تواند بانکتري  تدابيري که ميگونه که استحضار دارند از جمله مهمهمان 

سازوکاري توانمند و از گزند انواع ريسک، به خصوص ريسک شهرت دور نگه دارد تعبيه

ا مبارزه باي  موضوع خاصه از آن روي که . يکپارچه براي شناسايي هويت مشتريان است

 .يابدشويي مستلزم کسب شناخت مکفي از آنان است، اهميتي دو چندان ميپول

هاي نوي  در صنعت آورياز سوي ديگر، توسعه روز افزون خدمات و ف  

ن در روي  بانکداري ن که به طور عمده با افزاي  ميزان پيچيدگي آنها قري  بوده است

 عملکردي که. ه استخلف و جنايتکار را در پي داشتتر افراد متديگر خود، عملکرد پيچيده

کنند تا با پنهان ساخت  ماهيت و منشاء غيرقانوني مال حاصل از در طي آن سعي مي

چني  هم. ارتکاب جرم، ظاهري قانوني به آن دهند و به عبارت ديگر، آن را تطهير نمايند

به عنوان بستر اصلي براي  واسته يا ناخواسته نها و موسسات مالي ن خممک  است بانک

هاي باستفاده از انواع خدمات و حسا. تامي  مالي تروريسم مورد سوءاستفاده واقع شوند

هاي مختلف، اقدام به افتتاح حساب و مديريت آن از گيري از عناوي  شرکتبانکي، بهره

بور افراد مز از جمله اقداماتي هستند که... اي و کارگزاران بانکي و هاي حرفهطريق واسطه

 .شوندبراي پنهان نگه داشت  هويت و عملکرد خوي  به آنها متوسل مي

ها، ممک  است خسارات ها به اي  قبيل فعاليتاز آن جا که آلوده شدن بانک 

ناپذيري را براي آنها در پي داشته باشد شناسايي هويت مشتريان و تدوي  جبران

 .آيديمه الزم هايي توانمند و مکفي در اي  زمينسياست

کميته نظارت بانکي بال با تکيه بر تجارت و تخصص خود در توصيه راهکارهاي  

شناسايي ”هاي نظارتي، اقدام به انتشار سندي تحت عنوانمناسب براي تقويت سيستم

 .ميالدي نمود 2001در اکتبر سال “هاکافي مشتري از سوي بانک

ردد مشتمل بر پيشنهاداتي است گاي  سند که ترجمه آن به پيوست ارسال مي 

ها ن چه در عرصه سياستگذاري و چه در گستره عمل ن که الگوي مناسبي را براي بانک
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هايي که ها و بخشنامهتواند به تدوي  دستورالعملاز اي  رو مطالعه آن مي. نمايدترسيم مي

. ، ياري رساندگردددر ارتباط با شرايط افتتاح حساب و نحوه تعامل با مشتريان باز مي

هايي براي کارکنان بخ  تطبيق و حسابرسان داخلي ضم  آن که اي  سند حاوي توصيه

تواند به افزاي  اطمينان از صحت باشد که عمل به آنها ميها نيز ميو خارجي بانک

شايان ذکر است که کميته مزبور تاکنون )ها بيانجامد عملکرد سازوکارهاي کنترلي بانک

شار اسنادي چند در زمينه شناسايي مشتري نموده است که ترجمه برخي از اقدام به انت

، بخ  WWW.CBI.IRاي  اسناد در سايت بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران به آدرس 

 (.ها قرار داردنظارت بر امور بانک

، به بسط و تعميق دان  با اميد به آن که انتشار و توزيع آثاري از اي  قبيل 

ر بانکداري در نظام بانکي کشور بيانجامد، خواهشمند است دستور فرمايند اي  نوشتا

 ص./ختيار واحدهاي ذيربط قرار گيرداهاي الزم در برداريجهت مطالعه و بهره

 اداره مطالعات و مقررات بانکي     

 کارشمسرهبر صديقه  حميد تهرانفر          

              3816            3-3831 

http://www.cbi.ir/
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 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

 

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري

 «اداره مطالعات و مقررات بانکي»

 

 

راهنماي کلي افتتاح حساب و تعيين هويت 

 مشتري

 (هاي بانکپيوست سند شناسايي کافي مشتري از سو)

 از انتشارات کميته نظارت بانکي بال

 يالمللمستقر در بانک تسويه بين

 (2003فوريه )

 

 عبدالمهدي ارجمندنژاد: ترجمه

 گروه مطالعاتي بانکي و اعتباري

 1384بهمن ماه 

 

http://www.cbi.ir/e/
http://www.cbi.ir/e/
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  پيشگفتار
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  موسسات -ب
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  ساير موسسات  -2
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 ليبسمه تعا

 پيشگفتار

 سرآغناز گفتننار نام خداسنت               که رحمتگر و مهربان خلق راست

 

م فراه اعتماد متقابل، بستر الزم براي ايجاد و استمرار يک رابطه تجاري خوب و موثر را

روابط بانک . يابندگيرند يا تداوم نميبدون اي  عامل، روابط تجاري يا شکل نمي. آوردمي

ها در جوامع ليک  نظر به جايگاه و ويژگي بانک. يز از اي  امر مستثني نيستو مشتري ن

. اي يک سويه استمختلف، نياز به کسب شناخت کافي از طرف مقابل؛ به طور عمده رابطه

في اي که در آن بانک و يا هر موسسه مالي و اعتباري ديگر، سعي دارد به شناختي کارابطه

 .دست يابد( ص حقيقي يا حقوقياعم از اشخا)از مشتري خود 

شويي و تامي  مالي تروريسم و هاي اخير، طرح مباحث مربوط به مبارزه با پولدر سال

ها و موسسات مالي در اي  فرآيند لزوم اتخاذ تدابير مکفي جهت پيشگيري از ورود بانک

رد از منظري اعتباري مو "موجب شد تا موضوع شناسايي مشتري که پي  از اي  عمدتا

 .تاکيد بود، اهميتي دوچندان يابد

ناپذيري را بار و گاه جبرانها در اداره موثر روابط خود با مشتري ممکن است تبعات زيانتعلل بانک

اي موثر در نامهاز اين رو اهتمام جدي آنها نسبت به ايجاد و استقرار بر. باشدبراي آنها در پي داشته

هاي شهرت، چون حفاظي مطمئن، آنها را از گزند ريسکتواند همزمينه شناسايي مشتري، مي

هايي روشن و موضوعي که تحقق آن مستلزم اخذ سياست. عملياتي، حقوقي و تمرکز مصون بدارد

و  هاي پر ريسک،صريح درخصوص پذيرش مشتري، تعيين دقيق هويت وي، نظارت مستمر بر حساب

 .هاي موجود در اين زمينه استمديريت موثر ريسک

ن  2شويين همگام با ساير مراجع فعال در زمينه مبارزه با پول 1کميته نظارت بانکي بال

 :3به قرار ذيل است( تاکنون)اقدام به انتشار اسنادي نموده است که عناوي  مهمتري  آنها 

 1مديريت يکپارچه ريسک شناسايي مشتري

                                                                 

 

1-Basle Committee on Banking Supervision=BCBS 

 Financial Actionيا« گروه ويژه اقدام مالي»توان به هاي فعال در اي  زمينه مياز جمله سازمان -2

Task Force on Money Laundering (FATF)  اشاره نمود. 

بخن  )www.CBI.IRا بنه آدرس .ا.ترجمه برخي از اي  اسناد بر روي وب سايت بانک مرکنزي ج-3

 .استقرار گرفته( هانظارت بر امور بانک
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 2هاشناسايي کافي مشتري از سوي بانک

 3شوييعوامل جنايتکار از نظام بانکي جهت پولپيشگيري از سوءاستفاده 

 4راهنماي کلي افتتاح حساب و تعيي  هويت مشتري

 5اصول اساسي براي نظارت بانکي موثر

 6متدولوژي اصول اساسي

ت از منظري کالن، به بررسي الزاما (2بند ) «هاشناسايي کافي مشتري از سوي بانک»سند 

مدنظر قرار گيرند ليک  در کنار  شناسايي مشتري پرداخت که الزم بود در روندمهمي مي

ي اهنمار»اي  مباحث کالن، کميته بال اقدام به انتشار پيوستي براي اي  سند تحت عنوان 

 ونمود تا از اي  رهگذر، يک الگوي عملي  (4بند « )کلي افتتاح حساب و تعيين هويت مشتري

ساب و شناسايي هويت يط افتتاح حهاي مربوط به شراکلي ن در زمينه تدوي  دستورالعمل

 .مشتري ن در اختيار ناظران بانکي کشورها قرار دهد

بندي انواع مشتريان و توصيه باشد با تقسيممت  پيوست که ترجمه کامل اي  سند مي

تواند به عنوان يک رهنمود کلي، مالحظاتي چند در شناسايي هويت هر يک از آنها مي

هاي مختلفي ها و بخشنامهبانکي کشور در تهيه دستورالعملاندرکاران شبکه ياريگر دست

 باشد که به منظور اعالم شرايط افتتاح حساب و شناسايي هويت انواع مشتريان صادر

 ... .انشاءا. نمايندمي

 

 عبدالمهدي ارجمندنژاد

1384بهمن      

                                                                                                                                                       

 

1- Consolidated KYC Risk Management, October 2004. 

2- Customer Due Diligence for Banks , October 2001. 

3- Prevention of Criminal Use of the Banking System for the Purpose of Money-

Laundering , December 1988. 

4- General Guide to Account Opening and Customer Identification, February 2003.  

5- Core Principles for Effective Banking Supervision, September 1997. 

6- Core Principles Methodology, October 1999. 
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 راهنماي کلي افتتاح حساب و تعيين هويت مشتري

 

شناسايي کافي مشتري از »در نوشتار پيشي  خود تحت عنوان  کميته نظارت بانکي بال

 1،2؛ به هدف کارگروه بانکداري برون مرزي( ميالدي 2001اکتبر سال « )هاسوي بانک

شناسايي هويت . مبني بر توسعه رهنمودي راجع به شناسايي هويت مشتري اشاره نمود

از . آيدمشتري به حساب ميمشتري، عاملي ضروري براي يک برنامه موثر شناسايي کافي 

هاي شهرت، ها با استفاده مناسب از آن ، از خود در برابر ريسکاي  رو الزم است بانک

همچني  اي  عامل براي انطباق با الزامات . عملياتي ، حقوقي و تمرکز محافظت نمايند

يت شويي، عنصري ضروري به حساب آمده؛ پي  نياز شناسايي ماهقانوني مبارزه با پول

 . هاي بانکي است که با تروريسم در ارتباط هستندآن گروه از حساب

آيد رهنمودهايي راجع به شيوه افتتاح حساب و تعيي  هويت مشتري آنچه که در پي مي

شناسايي کافي مشتري »است که براساس اصول مطروحه در سند کميته بال تحت عنوان 

اي  . آوردصحي  انجام اي  امور فراهم مي، راهنمايي کلي را براي روش «هااز سوي بانک

است هر رويداد محتملي را تهيه شده« مرزيکارگروه بانکداري برون»سند که توسط 

ها دهد ليک  در عوض، تمرکز آن بر روي برخي ساز و کارهايي است که بانکپوش  نمي

 .يندتوانند در توسعه يک برنامه موثر شناسايي مشتري از آنها استفاده نمامي

ها کرهنمودهاي مطروحه در اي  سند، بيانگر نقطه آغازي  اقدامات ناظران بانکي و بان

اي  سند به بحث پيرامون ديگر عوامل مطروحه . درخصوص شناسايي هويت مشتري است

نظارت مستمر بر »همچون « هاشناسايي کافي مشتري از سوي بانک»در نوشتار 

هاي موثر در زمينه شناسايي کافي ط و توسعه رويههرچند در بس. پردازدنمي« هاحساب

ل شويي و مبارزه با تامي  مالي تروريسم ، الزم است به اي  عواممشتري، مبارزه با پول

 .توجه نمود

                                                                 

 

1- Working Group on Cross-Border Banking. 

 مرزي يک گروه مشترك است که اعضايي از کميته بال و گروه ناظران بانکيکارگروه بانکداري برون-2

 .دهندبرون مرزي آن را تشکيل مي
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از استفاده از اي  رهنمودها، اقدام به جرح و  ممک  است ناظران بانکي هر کشور، پي 

 هايي را براي شناسايي هويت مشتريند برنامهناظراني که درصدد هست. تعديل آنها نمايند

 .توسعه يا بهبود بخشند

باشند که هر برنامه شناسايي باوجود اين ، الزم است ناظران بانکي اين موضوع را در نظر داشته

و سطوح ( اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي)بايست در بردارنده انواع مختلف مشتريان مشتري مي

روشن است که  "اين امر کامال. شودروابط يک مشتري با بانک ناشي مي مختلف ريسکي باشد که از

همچون مواردي که مربوط به )برقراري روابط و انجام مبادالتي که داراي ريسک بيشتري هستند 

هايي که از ريسک کمتري در مقايسه با مبادالت و حساب( است 1هاي سياسيمقامات يا سازمان

 .باشنديشتري ميبرخوردارند، نيازمند دقت ب

بايست در هاي ايجادشده از سوي ناظران بانکي هر کشور ميهمچنين رهنمودها و بهترين رويه

 .بردارنده انواع گوناگون مبادالتي باشند که در نظام بانکي آن کشور، از رواج بيشتري برخوردارند

شور در کشوري بي  از ک 2هاي غيرحضوريبه عنوان مثال ممک  است افتتاح حساب

هاي شناسايي هويت مشتري بي  کشورها رو ممک  است رويهاز اي . ديگر رايج باشد

 .متفاوت باشند

درخصوص اسنادي که امکان . امکان جعل برخي از مدارك شناسايي، بيش از اسناد ديگر است

ريق از ط جعل آنها بيشتر است يا در مورد اعتبار آنها، ترديد وجود دارد الزم است بانک ن

م جام تحقيقات بيشتر يا کسب اطالعات از منابع ديگر ن اقدام به تعيي  صحت و سقان

 .اطالعات ارائه شده از سوي مشتري نمايد

شدن حساب وي ن سال بعد از بسته 5بايد از مدارك شناسايي مشتري ن حداقل به مدت 

داقل به شده ن حهمچني  الزم است از کليه سوابق مبادالت مالي انجام. نگهداري کرد

 .سال پس از وقوع آن مبادله ن حفاظت نمود 5مدت 

. دهندبخ ، ابعاد مختلف شناسايي هويت مشتري را پوش  مي 2اي  رهنمودها در قالب 

پردازد که الزم است به هنگام درخواست به تشري  انواع اطالعاتي مي« الف»بخ  

بخ  . ي و تاييد گردندآوراشخاص حقيقي براي افتتاح حساب يا انجام مبادالت، جمع

پردازد که بايد راجع به موسسات گردآوري و تاييد نيز به توصيف انواع اطالعاتي مي« ب»

                                                                 

 

1- Politically Exposed Persons or Organisations. 

2- Non-Face-to-Face Opening of Accounts. 
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قسمت اول مربوط به واحدهاي . گردداي  بخ  خود به دو زير مجموعه تقسيم مي. شوند

 . است و قسمت دوم به ديگر انواع موسسات اشاره دارد 1شرکتي

هاي مطروحه در اژهوتفاده در اي  سند، داراي مفاهيم مشابهي با هاي مورد استمامي واژه

 .هستند« هاشناسايي کافي مشتري از سوي بانک»مقاله 

 2اشخاص حقيقي -الف

 (:برحسب مورد)در مورد اشخاص حقيقي، الزم است اطالعات ذيل اخذ شود 

ها خانوادگي خانماماز جمله ن)گيردو هر نام ديگري که مورد استفاده قرار مي 3نام قانوني

 (قبل از ازدواج

اخذ شماره صندوق . بايد نشاني کامل شخص را بدست آورد)نشاني صحي  و ثابت فرد 

 (.پستي کافي نيست

 .شماره تلف ، شماره دورنگار و نشاني پست الکترونيک فرد

 تاريخ و محل تولد

 مليت

 شغل، منصب دولتي و يا نام کارفرماي وي

يا شناسه منحصر به فرد ديگري که در يک سند رسمي  4رسمي فردشناسايي ( شماره)کد 

به عنوان مثال گذرنامه، کارت شناسايي، )است؛ درج شده باشد که تاريخ آن منقضي نشده

اسنادي که حاوي عکس (. ، گواهينامه رانندگي 5اجازه اقامت، مدارك تامي  اجتماعي

 .مشتري باشند

 ط به آن نوع حساب و ماهيت روابط بانکي مربو

 امضا

                                                                 

 

1- Corporate Vehicles. 

2- Natural Persons. 

3- Legal Name =نام رسمي، نام حقوقي 

4- Official Personal Identification Number. 

5- Social Security Records. 
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الذکر هاي ذيل، از صحت اطالعات فوقالزم است بانک حداقل به وسيله يکي از روش

 :اطمينان يابد

، گذرنامه، کارت 1به عنوان مثال گواهي تولد)تاييد تاريخ تولد از روي يک سند رسمي 

 (شناسايي، مدارك تامي  اجتماعي

، ارزيابي 2ض خدمات رفاهي و شهريبه عنوان مثال از روي قبو)تاييد نشاني ثابت فرد 

 (4اي از يک مرجع عمومينامه ، صورتحساب بانک،3مالياتي

شده برقراري تماس با مشتري پس از افتتاح حساب، تا از اي  طريق صحت اطالعات ارائه

تواند از طريق تلف ، نامه يا پست الکترونيک باشد اي  تماس مي. از سوي وي احراز شود

ک يک تماس تلفني نافرجام، يک نامه مرجوعي و برگشت خورده؛ و يا ي به عنوان مثال)

تواند حاکي از لزوم انجام تحقيقات بيشتر در اي  نشاني غلط پست الکترونيکي، خود مي

 (.زمينه باشد

شده از طريق گواهي آنها به وسيله يک شخص ذيصالح تاييد اعتبار مدارك رسمي ارائه

 .6و يا يک محضردار 5سيله يک مقام بلندپايه سفارتخانهبه عنوان مثال به و(. مجاز)

در قلمرو برخي . هاي ممکن در اين زمينه نيستندهايي که در باال به آنها اشاره شد، تنها گزينهمثال

ها، ممکن است اسناد ديگري هم با ماهيتي مشابه وجود داشته باشند که درمورد هويت حکومت

 .آورندفراهم مي مشتريان، اطالعات و شواهد کافي

هاي کارآمد شناسايي مشتري در مورد مشتريان غيرحضوري، موسسات مالي بايد از روش

 .گيرند ن استفاده نمايندن درست مشابه آنچه که در خصوص مشتريان حضوري به کار مي

، يک ارزيابي اوليه 10موسسات مالي بايد بتوانند با استفاده از اطالعات مطروحه در بند 

الزم است در مورد آن گروه از مشترياني . به وضعيت ريسک مشتري بدست آورندراجع 

شوند، دقت تر شناخته ميهاي مزبور، به عنوان مشترياني پرريسککه براساس ارزيابي

                                                                 

 

1- Birth Certificate. 

2- Utility Bill=)... قبوض خدمات رفاهي و شهري )صورتحساب آب، برق و گاز و 

3- Tax Assessment. 

4- Public Authority. 

5- Embassy Official. 

6- Notary Public=سردفتر اسناد رسمي ، محضردار 
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اي  . بيشتري نموده؛ اقدام به انجام تحقيقات و کسب اطالعات تکميلي ديگري نمود

 : شونداطالعات موارد ذيل را شامل مي

و از  "اخذ و يا مستقال 1مدرکي از نشاني دايمي فرد که از يک موسسه اعتباري معتبر

 .باشدطريق بازديد محلي تاييد شده

 (به وسيله يکي از مشتريان همان موسسه) 2معرفي شخصي

 معرفي از طرف بانک قبلي مشتري و تماس با بانک مزبور در رابطه با وي

 (منشاء دارايي)منبع دارايي 

 (در صورت نياز) 4و يا منصب دولتي وي 3اشتغال به کار فرد گواهي

و مقدار آن مبادله يا مجموعه  6يا مبادالتي که براي يکبار انجام شده 5در مورد مبادالت موردي 

روند؛ ممکن است شده فراتر نميمبادالتي که به يکديگر مرتبط هستند از حداقل ارزش پولي تعيين

 .شاني فرد، به تنهايي کفايت نمايداخذ و نگهداري از نام و ن

توجه به اي  نکته ضروري است که سياست پذيرش مشتري نبايد به قدري سختگيرانه 

ي  رعايت ا. باشد که امکان دسترسي عموم مردم به خدمات بانکي را از آنان سلب نمايد

 يتامر به خصوص در مورد افرادي که فاقد جايگاه اجتماعي يا مالي خاصي هستند، اهم

 .يابدمي

 

 موسسات  -ب

 در مورد شناسايي "اصول اساسي مطروحه در زمينه تعيي  هويت مشتريان حقيقي، عينا

شخاص ادر موارد ذيل، هنگامي که بايد هويت . آيدهويت تمامي موسسات نيز به کار مي

 در مورد چني  "الذکر را عيناحقيقي نيز احراز و تاييد شود، الزم است رهنمودهاي فوق

 .اشخاصي به کار برد

                                                                 

 

1- Credit Reference Agency. 

2- Personal Reference. 

3- Verification of Employment. 

4- Public Position Held. 

5- Occasional Transactions. 

6- One-off Transactions. 
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در استفاده از رهنمودهاي . شامل هر شخصي غير از شخص حقيقي است 1واژه موسسه

شناسايي هويت مشتري براي انواع مختلف موسسات ، الزم است توجه خاصي به سطوح 

 .متفاوت ريسک آنها نمود

 

 2واحدهاي شرکتي -1

بايد اطالعات ذيل را  ، 3(هاي سهامي و غيرسهاميشرکت)در مورد واحدهاي شرکتي 

 :بدست آورد

 نام موسسه

 محل اصلي عمليات تجاري موسسه 

 آدرس پستي موسسه

 هاي تلف  و دورنگار شماره

 (4به عنوان مثال کد مالياتي) اي رسمي براي تعيي  هويت درصورت امکان، شماره

 7هو اساسنام 6، شرکت نامه5تاييدشده گواهينامه ثبت شرکت( کپي)اصل يا رونوشت 

و تعيي  هويت افرادي ( به نام شرکت)مصوبه هيات مديره درخصوص افتتاح يک حساب 

 .که اختيار برداشت و کار با آن حساب را دارند

 .ماهيت و هدف تجاري و مشروعيت آن

الذکر هاي ذيل از صحت اطالعات فوقالزم است بانک حداقل به وسيله يکي از روش

 : اطمينان يابد

                                                                 

 

1- Institution. 

2- Corporate Entities. 

3- Corporations and Partnerships. 

4-Tax Identification Number. 

5- Certificate of Incorporation. 

6- Memorandum=شراکتنامه 

7- Articles of Association. 
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) ها ساببررسي رونوشتي از آخري  گزارش و ح: انده تاسيس شدههايي کبراي شرکت

 (درصورت امکان ، بررسي گزارش حسابرسي

يا تاييد اسناد ارائه شده به وسيله يک موسسه مشاوره  1استعالم از مرکز اطالعات تجاري

 شدهحقوقي يا حسابداري معروف وشناخته

کاري تا از اي  رهگذر مشخص شود هاي تحقيق راجع به شرکت و يا انجام ديگر بررسي

 5يا توقف عمليات 4، تعطيل دايم 3، اعتصاب 2که آيا موسسه مزبور گرفتار انحالل

 (و يا اينکه آيا در اي  مسير قرار دارد؟)است؟ شده

 بي بهاستفاده از يک فرآيند مستقل جهت تاييد اطالعات ، به عنوان مثال از طريق دستيا

 خصوصي هاي دولتي وپايگاه داده

 کسب سوابق و اطالعات از بانک قبلي

 بازديد از شرکت مزبور، در صورت امکان

 برقراري تماس با آن شرکت از طريق تلف ، نامه يا پست الکترونيک

 چنانچه کارگزاري که به نمايندگي از يک شرکت اقدام به افتتاح حساب نموده است، 

ويت و طقي الزم را جهت تاييد ههاي منکارمند آن شرکت نباشد الزم است بانک گام

 .اعتبار وي بردارد

 

 هاي سهامي و غيرسهاميشرکت

هاي سهامي و غيرسهامي، رهنمود اصلي آن است که بايد به هويت افراد صاحب نفوذ در مورد شرکت

پرده آن موسسه توجه شود تا از اين رهگذر، اقدام به شناسايي اشخاصي نمود که بر روي پشت

اين امر شامل افرادي که کنترل نهايي را در . هاي مزبور کنترل دارندهاي شرکتييعمليات و دارا

هاي سهامي بايد به سهامداران ، افراد صاحب امضا در مورد شرکت .شوددست دارند نيز مي

                                                                 

 

1- Business Information Service. 

2- Dissolved. 

3- Struck off. 

4- Wound up. 

5- Terminated. 
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و ) آورند اي از سرمايه يا حمايت مالي را فراهم مي، يا افراد ديگري که بخ  قابل مالحظه

 .، توجه خاصي نمود(نمايندگري اعمال قدرت مييا به اشکال دي

ديگري است بايد اقدامات منطقي الزم به عمل آيد تا بتوان  1که مالک، شرکت يا تراستهنگامي

پرده آن موسسه يا شرکت، هويت عوامل اصلي آن را احراز باتوجه به هويت افراد صاحب نفوذ پشت

اين امر ممکن است تنها محدود . ه ماهيت شرکت داردنوع کنترلي که بايد اعمال شود بستگي ب. نمود

ها را بدون نياز به کسب مجوز گذاريها يا سرمايهبه افرادي باشد که اختيار مديريت وجوه ، حساب

هاي داخلي و يا ساز و کارهاي توانند از رويهدارند و يا افرادي که به واسطه موقعيت خود مي

 .کنترلي پيروي نکنند

همچني  تعيي  . هويت هر شريک شناسايي شود هاي غيرسهامي، بايدتدر مورد شرک

 .هويت اعضاي درجه يک خانواده شرکا نيز ضروري است

هنگامي که نام يک شرکت در فهرست اسامي يک بورس اوراق بهادار معروف وجود دارد 

به هايي وابسته است بايد اقدام به شناسايي خود شرکت، يا واحد مزبور به چني  شرکت

 . عنوان شخص اصلي نمود

 ز سويالبته بايد به اي  موضوع توجه داشت که آيا بر روي چني  شرکتي ، کنترل موثري ا

شود؟ در يک فرد، گروه کوچکي از افراد يا ديگر واحدهاي شرکتي يا تراست، اعمال مي

ام به کنندگان مزبور را به عنوان عوامل اصلي در نظر گرفته؛ اقداي  صورت بايد کنترل

 .شناسايي هويت آنان نمود

 

 ساير موسسات -2

اند الزم است عالوه بر بندي شدهدسته 34تا  26هايي که در قالب بندهاي براي حساب

شود ، اقدام به کسب آوري مياطالعات مورد نيازي که درخصوص عوامل اصلي جمع

 :اطالعات ذيل نيز نمود

 نام حساب

 نشاني پستي

 رنگارهاي تلف  و دوشماره

 (ان مثال کد مالياتيبه عنو)اي رسمي براي تعيي  هويت درصورت امکان، شماره

 ( الب يک بيانيه رسميقبه عنوان مثال در ) هاي دارنده حساب شرحي از اهداف و فعاليت

                                                                 

 

1- Trust. 
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به )رونوشتي از يک سند رسمي که موجوديت دارنده حساب را به لحاظ قانوني تاييد کند 

 (1موسسات خيريهعنوان مثال اداره ثبت 

هاي ذيل اطمينان بانک بايد از صحت اطالعات مزبور ، حداقل به وسيله يکي از روش

 :حاصل نمايد

کسب يک ضمانت مستقل از يک موسسه مشاوره حقوقي يا حسابداري معروف و 

 ائه شده به بانکشده مبني بر تاييد اسناد ارشناخته

 کسب سوابق و اطالعات از بانک قبلي

 صي يا ساير منابع رسميهاي دولتي و خصوبه پايگاه دادهدستيابي 

 

 2هاي مزاياي بازنشستگيبرنامه

يا يک طرح  4، يک تراست مزاياي کارکنان3در مواقعي که يک طرح بازنشستگي شغلي

و يا هر فرد ديگري « امي »؛ متقاضي افتتاح حساب است الزم است شخص 5گزينه سهام

( به عنوان مثال مدير، مدير طرح، و دارندگان امضاي حساب)که بر اي  رابطه کنترل دارد 

به عنوان عوامل اصلي در نظر گرفته شده، اقدامات الزم براي شناسايي هويت آنان به 

 .عمل آيد

 9و تامين آتيه 8، تعاوني7، دوستي6هاي مشاعانجمن

نوان در مواقعي که چني  واحدهايي متقاضي گشاي  حساب هستند بايد اشخاصي را به ع

هاي سازمان اي بر داراييعوامل اصلي در نظر گرفت که داراي کنترل يا نفوذ قابل مالحظه

اي  موضوع اغلب شامل اعضاي هيات مديره، مديران اجرايي و دارندگان حق . هستند

 .شودامضاي حساب مي

                                                                 

 

1- Register of Charities. 

2- Retirement Benefit Programmes. 

3- Occupational Pension Programme. 

4- Employee Benefit Trust. 

5- Share Option. 

6- Mutuals=مشاع، مشترك  

7- Friendly. 

8- Cooperatives. 

9- Provident=مالاندي  ، آيندهنگر 
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 هاها و انجمنموسسات خيريه، باشگاه

شوند، بانک ها باز ميها و انجم اشگاههايي که براي موسسات خيريه، بدر مورد حساب

بايد اقدامات منطقي الزم را براي شناسايي و تاييد هويت حداقل دو نفر از دارندگان حق 

اشخاص اصلي که الزم است هويت آنها . امضا ن عالوه بر خود موسسه ن به عمل آورد

هاي سازمان ايياي بر دارشناسايي شود اشخاصي هستند که کنترل يا نفوذ قابل مالحظه

، مديرعامل، کليه اعضاي 1اي  امر اغلب شامل اعضاي هيات رئيسه يا هيات حاکم. دارند

 .شوددار و تمامي افراد صاحب امضا ميهيات مديره، خزانه

اقعي احراز شود که اشخاص مزبور، نمايندگان و "در کليه موارد بايد اي  موضوع مستقال

يد ف از ايجاد موسسه را به طور مستقل احراز و تايهمچني  بايد هد. آن موسسه هستند

 .نمود

 

 2ها و بنيادهاتراست

هاي منطقي الزم را براي تاييد به هنگام گشاي  حساب براي يک تراست، بانک بايد گام

هاي خود شامل هر فردي که دارايي) 4، شخص يا اشخاص واگذارنده تراست3امي  يا امنا

و دارندگان حق امضا ( ها)، ذينفع 5(ها)، سرپرست( استهرا به تراست مزبور منتقل کرد

در مورد يک بنياد، . درصورت وجود افراد ذينفع ، آنان نيز بايد احراز هويت شوند. بردارد

 .گذار ، مديران و افراد ذينفع آن برداشته شودهاي الزم براي تاييد هويت بنيانبايد گام

 

 6ايهاي حرفهواسطه

اي، اقدام به افتتاح حساب به نمايندگي از يک مشتري طه حرفههنگامي که يک واس

اي اغلب اقدام به هاي حرفهواسطه. نمايد، هويت آن مشتري بايد احراز شودمي 1مشخص

                                                                 

 

1- Governing Body or Committee. 

2- Foundations. 

3- Trustee(s). 

4- The Settlor(s) of the Trust=فرد يا افراد امانتگذار در تراست 

5- Protector(s). 

6- Professional Intermediaries. 
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در مواقعي که وجوه . نمايندبه نمايندگي از برخي موسسات مي 2هاي مشاعافتتاح حساب

اند بلکه در قالب رکيب نشدهنگهداري شده از سوي موسسه واسطه، با يکديگر ت

توان به ذينفع خاصي نسبت داد؛ الزم است ، هر يک از آنها را مي3هاي فرعيحساب

در مواقعي که وجوه درهم آميخته . هويت کليه افراد ذينفع در آن حساب مشاع احراز شود

ت هرچند ممک  اس. نمايداند، بررسي اجمالي ذينفعان اصلي از سوي بانک کفايت ميشده

اند ن نيازي به تحقيق بانک در برخي شرايط ن که رهنمودهاي نظارتي آنها را تبيي  نموده

به عنوان مثال در مواقعي که آن واسطه جهت شناسايي )وراي شخص واسطه نباشد 

مشتريان ن باتوجه به وضعيت مشتري ن از استانداردهاي مشابه آنچه که مورد استفاده 

 (.گيردميباشد، بهره بانک مزبور مي

 4گذاري نامحدوددر صورت وجود چني  شرايطي و افتتاح حساب براي يک شرکت سرمايه

و نيز پيروي از استانداردهايي مشابه  7يا شرکت با مسيوليت محدود 6، تراست5يا محدود

جهت شناسايي مشتريان و با توجه به وضعيت )آنچه که مورد استفاده بانک است 

موارد ذيل به عنوان عوامل اصلي، اقدام به شناسايي هويت آنها ، بايد با احتساب (مشتري

 :نمود

 8(اصل سرمايه)خود وجوه 

 .اي که کنترل امور را در اختيار داردمديران آن و يا هر مجموعه: هادر مورد شرکت

 (هادر مورد تراست)امي  

 9شريک مدير: هاي با مسيوليت محدوددر مورد شرکت

 دارندگان امضاي حساب

                                                                                                                                                       

 

1- A Single Client. 

2- Pooled Accounts= حسابهاي جمعي، حسابهاي مشترك 

3- Sub-Accounts= حسابهاي معي 

4- Open Ended Investment Company=شرکت سرمايهگذاري نامحدود 

5- Closed Ended Investment Company= شرکت سرمايهگذاري محدود،شرکت سرمايهگذاري با

 سرمايه ثابت

6- Unit Trust. 

7- Limited Partnership. 

8- The Fund Itself. 

9- Managing (general) Partner. 
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 1.به عنوان مثال مدير وجوه. ر فرد ديگري که بر روي تشکيالت کنترل دارده

هايي گذاري نيز الزم است درصورت مناسبت؛ قدمهاي سرمايهدر مورد ديگر شرکت

رد همچني  الزم است در مو. به آن اشاره شد، برداشته شود 32مشابه آنچه که در بند 

نطقي بر روي وجوه کنترل دارند، اقدامات م هويت کليه ذينفعان اصلي وجوه و آنهايي که

 .الزم به عمل آيد

ت ها نيز بايد همانند مشتريان رفتار شده؛ به طور مستقل اقدام به تاييد وضعيبا واسطه

تواند از طريق کسب اطالعات مناسبي صورت پذيرد که اي  امر مي. کنوني آنها نمود

 .رح آن گذشتش ن 20و  19ترن در فهرست مطروحه در بندهاي پي 

 

 :ماخذ

 

General Guide to Account Opening and Customer Identification, Basle 

Committee on Banking Supervision, February 2003. 

 

 

 

 .استفاده از مطالب اي  مجموعه با ذکر ماخذ بالمانع است

 

                                                                 

 

1- Fund Administrator or Manager. 



 

626 

 

ز طرق م 2341/مب: شماره ا انكداري اسالمي  تبليغ ب زوم ترويج و  ومل  ختلف و به صورت مدا

 7/12/1384:تاريخ

 بسمه تعالي

 

غيردولتي،شرکت دولتي  ي،دولت کليه مديران عامل محترم بانکهايجهت اطالع

 .ارسال گرديدبانک و موسسه اعتباري توسعه پست

 با سالم،

و  همانگونه که استحضار دارند در اجراي دقيق و منظم قانون عمليات بانکي بدون ربا

هاي مختلف ها با حوزههاي اجرايي ذيربط، آشنايي مخاطبان بانکها و دستورالعملهنامآيي 

 سالميمقررات يادشده بسيار حائز اهميت بوده و بر اي  اساس ترويج و تبليغ بانکداري ا

رسد. از اي  رو در راستاي از طرق مختلف و به صورت مداوم امري ضروري به نظر مي

هاي ورمان الزم است عالوه بر تبليغات از طريق رسانهمعرفي بانکداري اسالمي کش

امعه گروهي، اطالعات کافي در قالب جزواتي ساده و قابل فهم در اختيار اقشار مختلف ج

 قرار گيرد.

هاي جديد يا ويراي  مجدد با عنايت به مراتب فوق مقتضي است دستور فرمايند مجموعه

هاي اعطاي دد به نحوي که روشر گرهاي قبلي توسط آن بانک چاپ و منتشمجموعه

گذاران و بانک، نحوه هاي جذب منابع، حقوق سپردهتسهيالت در چارچوب عقود، روش

الحساب و سود قطعي و موارد مشابه نيز در جزوات مذکور درج محاسبه سود علي

 باشد. شده

 ارسال يک نسخه از جزوات موصوف به اي  بانک موجب امتنان است./ب

 يريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباريمد       

 اداره مطالعات و مقررات بانکي        

 حميد تهرانفر       حسن معتمدي   

      16-1615           3816 
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انك 2400 /مب: شماره برسان هاحسابرسي داخلي در ب بين ناظرين و حسا رتباط  ا  و 

 16/12/1384: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 هاي دولتي، غيردولتي،کليه مديران عامل محترم بانک جهت اطالع

 گرددشرکت دولتي پست بانک، موسسه اعتباري توسعه و سازمان حسابرسي ارسال مي

 با احترام؛

گونه که مستحضريد حسابرسي داخلي واحدي مستقل در سازمان است که همان 

ها جهت ب کنترلروي سازمان، بازنگري کفايت و تناسهاي پي وظيفه بررسي ريسک

 .باشددار ميها را عهدهچني  تاييد عملکرد مورد انتظار از کنترلها و هممقابله با آن

با توجه به آن که مديريت ارشد بانک مسيول بهبود فرآيندهايي است که  

بايست به کند، کار حسابرسي نيز ميگيري، مراقبت و کنترل ميهاي بانک را اندازهريسک

 ليت دايمي در بانک مطرح بوده و مديريت بانک به صورت مستمر و در حدصورت يک فعا

 .کفايت به حسابرسي داخلي اتکا نمايد

هاي رويه 1004بر اي  اساس، گزارش حاضر که به عنوان بيانيه شماره  

المللي نيز شناخته شده است سعي بر آن دارد که عالوه بر توجه به حسابرسي بي 

هاي حسابرسي داخلي به منظور ر زمينه ارزيابي کفايت خط مشيمسيوليت هيات مديره د

به همکاري متقابل بي  حسابرسان داخلي،  تر از عملکرد بانک،ارائه تصوير هرچه واقعي

 .ناظري  و حسابرسان مستقل به عنوان يک اصل ضروري تاکيد نمايد

بر  ضم  اعالم اي  نکته که مجموعه مقاالت ترجمه شده در زمينه نظارت 

نيز قابل دسترسي است، ، WWW.CBI.IRبانکداري در سايت اي  بانک به آدرس 

برداري الزم براي خواهشمند است دستور فرمايند اي  نوشتار جهت مطالعه و بهره

 ص./واحدهاي ذيربط ارسال گردد

 اداره مطالعات و مقررات بانکي     

 کارشمسرهبر صديقه  هرانفرحميد ت          

3816   3-3831 

http://www.cbi.ir/
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 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

 

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري

 «اداره مطالعات و مقررات بانکي»

 

 

 هاحسابرسي داخلي در بانک

 ناظرين و حسابرسانو ارتباط بين 

 (موردي مطالعه)

 

 از انتشارات کميته نظارت بر بانکداري

 الملليبانک تسويه بين

 (2002اوت )

 افسانه معلمي: ترجمم

 اعتباري و بانکي: گروه مطالعاتي

 1384آذر 

http://www.cbi.ir/e/
http://www.cbi.ir/e/
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 «فهـــرسـت عناوين»

 

 (مترجم)پيشگفتار 

         مقدمه

       هاي اصلي اين مطالعهيافته

       حسابرسي داخلي 

      لي و مشاورهحسابرسي داخ 

      سابرسي داخلياهداف و وظايف ح

       اصول حسابرسي داخلي

       مستمر ـ کار دايمي 

      طرفي و انصافاستقالل، بي 

       ايصالحيت حرفه 

    داخليواحدحسابرسيگستره فعاليت و سازمان 

      رکردي نمودن حسابرسي داخليکا

     سيهاي کار و انواع حسابروشر 

        هارويه 

     مديريت واحد حسابرسي داخلي 

   حسابرسي داخلي و حسابرس مستقلارتباط مقام نظارتي با واحد 

    نظارتي و واحد حسابرسي داخليارتباط بين مقام  

    ابرس داخلي و حسابرسان مستقلارتباط بين حس 

  ليداخ همکاري ميان مقام نظارتي، حسابرسان مستقل و حسابرسان 

      سپاري کار حسابرسي داخلي برون
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    هااخير حسابرسي داخلي بانک هايگرايش 

         ماخذ
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 (مترجم)پيشگفتار 

 

هاي بانک، از اين جهت که ابزاري براي ارزيابي درستي فرآيند حسابرسي فعاليت 

. گرددمحسوب ميهاي مهم کنترلي کي از روشيهاي مختلف است، هاي آن، از جنبهفعاليت

هاي حسابرسي داخلي، حاضر ضمن تاکيد بر اين نکته که مسئوليت کفايت خط مشي گزارش

مل براي ارائه تصوير واقعي از عملکرد بانک بر عهده هيات مديره است، به ضرورت تعا

 .بين حسابرسان داخلي، ناظرين و حسابرسان مستقل پرداخته است

 اره به اهميت تفکيک وظايف و مسئوليتاصول مذکور در اين سند، ضمن اش 

صل حسابرسان داخلي، ناظرين و حسابرسان مستقل، نظارت کارآمد بر سيستم بانکي را حا

 .همکاري سه گروه مذکور در فوق دانسته است
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 »بسمه تعالي«

 

 ها حسابرسي داخلي در بانک

 ناظرين و حسابرسانو ارتباط بين 

 (مطالعه موردي)

 

 :مقدمه

ل داخلي قوي، شامل حسابرسي داخلي و حسابرسي مستقل خارجي، بخشي از حاکميت کنتر

ها مهم است و ها براي سالمت و اعتبار عمليات بانکاين کنترل. سهامي مناسب است

ناسب ارتباط م. تواند به روابط کاري موثر و سازنده بين مديريت بانک و ناظرين کمک کندمي

هبود بنظارت و حسابرسي را  کارآييها داخلي و حسابرسان مستقل بانک بين ناظرين بانکي و حسابرسان

 .بخشدمي

 حسابرسي داخلي”، کميته نظارت بر بانکداري بال گزارشي را تحت عنوان 2001در اوت 

منتشر کرد که در آن ( گزارش حسابرسي داخلي) “با حسابرسان ها و ارتباط بين ناظريندر بانک

هاي بانکي و نياز به همکاري بين ناظرين بانک و ي در سازمانکار مهم حسابرسان داخل

 .حسابرسان داخلي و مستقل را با تاکيد بيشتري مورد توجه قرار داد

گزارش حسابرسي داخلي، خواستار انجام حسابرسي داخلي پيوسته و مستقل در همه 

نوان عگزارش، به  اين. کندهايي در رابطه با حسابرسي داخلي ارائه ميهاست و رهنمودبانک

گيري ريسک و هاي داخلي، اندازهکنترل نقطه شروع، بر وظايف هيات مديره و مديريت ارشد در زمينه

ن از اي. استقالل حسابرسان داخلي نيز مورد توجه استاهميت . تطبيق با قوانين و مقررات تاکيد دارد

 لي، هر بانک بايد يک بخش حسابرسيبه منظور ارتقاي جايگاه و اختيارات قانوني حسابرسي داخرو، 

ده داخلي داشته باشد که به تصويب مديريت ارشد رسيده و هيات مديره نيز آن را مورد تاييد قرار دا

تر شدن است حسابرسان اي رو به پيچيدههاي پيشرفته به طور فزايندهبه دليل اين که عمليات بانک. باشد

ه ريسک را اعمال بوردار بوده، و در کار خود رويکردهاي توجه اي کافي برخداخلي بايد از قابليت حرفه

ها نکگزارش حسابرسان داخلي بيشتر بر اين تاکيد دارد که کار حسابرسان داخلي با. کنند

ا هدف ببنابراين، ناظرين بانکي بايد . را مورد پيشتيباني قرار دهد تواند کار ناظرين بانکيمي

اي با حسابرسان ر شناسايي شده و اقدامات انجام شده، به طور دورههاي خطتبادل نظر در مورد حوزه

 .داخلي هر بانک مشورت نمايند

ي که نتايج مطالعه ارائه شده در اين گزارش بيانگر آن است که اصول مهم حسابرسي داخل

 .کميته بال آن را ترويج نموده، در صنعت بانکداري از مقبوليت عام برخوردار است
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روابط بين ناظرين ”اي از اين گزارش را تحت عنوان خه جديد و گسترش يافتهکميته بال نس

گزارش مذکور، توسط . منتشر نمود 2002در ژانويه  1“هابانکي و حسابرسان داخلي بانک

المللي کميته بال و کميته رويه بين. بهبود يافت IAPC(2(هاي حسابرسي بين المللي کميته رويه

دهند تا کارآيي ناظرين بانکي و د را در اختيار يکديگر قرار مينظرات خوحسابرسي نقطه

 .هايشان افزايش يابدحسابرسان مستقل با شناخت وظايف و مسئوليت

سايت بانک تسويه مستنداتي از کميته بال که در اين گزارش به آنها اشاره شده است در وب

 .در دسترس است ww.bis.orgwالمللي با آدرس بين

-2002هاي کميته مجري امور حسابداري در کميته بال بررسي موضوع را براي سال

کشور،  13هاي اي متشکل از بانکانجام داد تا اين نکته را دريابد که در نمونه 2001

اصول تدوين شده در گزارش حسابرسي . ترتيبات اصلي حسابرسي داخلي چگونه ايجاد شده است

. در پي اين است که روابط بين ناظرين، حسابرسان داخلي و حسابرسان مستقل را بررسي کند 3داخلي

گرفته، بررسي وسيعي را در  بهره ))IIAداخليموسسهحسابرسانهاي اين گزارش که از داده

 .کندهاي اين کار مطالعاتي ارائه ميرابطه با يافته

ميته بانک را در کشورهاي داراي نماينده در ک 71اين بررسي، عالوه بر ناظرين بانکي، 

ياالت لوگزامبورگ، هلند، اسپانيا، سوئد، سويس و ا بلژيک، فرانسه، آلمان، ژاپن،: بال شامل

 اتريش و سنگاپور نيز به عنوان ناظرين کميته مجري امور. متحده در بر گرفته است

 .حسابداري، در اين بررسي شرکت نمودند

ها در اين بررسي براساس دانش فردي مقامات نظارتي ملي است بانکاطالعات مربوط به 

هاي هاي با اندازهاي از بانکهاي حسابرسان داخلي يا سايرين در نمونهکه به کمک مصاحبه

گر حتي اگر نمونه مورد بررسي، بيان. متفاوت و فعال در کشورهاي مختلف تکميل گرديد

کننده در اين کار ري کليه کشورهاي شرکتجايگاه حسابرسي داخلي در صنعت بانکدا

هاي اين بررسي، فتهدر مورد يا. کندمطالعاتي نباشد، اين کار تحقيقي نتايج سودمندي را ارائه مي

هاي داراي اي با پاسخ بايد جانب احتياط رعايت شود چون اين نوع بررسي ممکن است تا اندازه

 .هاي جانبدارانه همراه باشدگرايش

 

 :مطالعه اصلي اين ايهيافته

 حسابرسي داخلي

                                                                 

 

 .شوديمالمللي نيز شناخته ي حسابرسي بي رويه 1004اي  سند به عنوان بيانيه شماره  -1

 .المللي تغيير يافته است، گروه استاندارد بيمه و حسابرسي بي IAASBبه IAPCعالمت اختصاري - 2

. سنتايند ارزيابي سرمايه داخلي بانک در اي  گزارش منظور نشده بررسي فرآدر رابطه با  ،10اصل  -3

 .شودبه اي  دليل که اي  ارزيابي هنوز جزيي رسمي از توافق کميته بال محسوب نمي

- Institute of Internal Auditors. 

http://www.bis.org/
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، از يک ديدگاه کلي گستره حسابرسي داخليبراساس گزارش حسابرسي داخلي کميته بال، 

 :شامل موارد زير است

 هاي کنترل داخلي؛سيستم کارآييبررسي و ارزيابي کفايت و 

 :بررسي موارد ذيل

 سک؛هاي ارزيابي ريهاي مديريت ريسک و روشرويه کارآيياجرا و 

 اطالعات الکترونيکي و خدمات بانکي الکترونيکي؛ هاي اطالعات مالي و مديريت شامل سيستمسيستم

 هاي مالي؛درست و قابل اتکا بودن سوابق حسابداري و گزارش

 ها؛ابزارهاي حفاظت از دارايي

 ؛برآوردي آن مخاطراتاش نسبت به بانک براي ارزيابي سرمايه هاي ايجادشده در هرسيستم

ايجاد شده به منظور حصول اطمينان از تطبيق آن با الزامات قانوني و مقرراتي،  هايسيستم

 ها؛ها و رويهها و اجراي خط مشيدستورالعمل

 عمليات؛ کارآييارزيابي صرفه اقتصادي و 

 هاي خاص کنترل داخلي ؛آزمون عمليات و کارکردي نمودن رويه

 ؛ ودهيزارشا و به هنگام بودن گآزمون قابل اتک

 هاي خاص؛انجام بررسي 

هاي اصلي نيز وسيع است و حوزه گستره حسابرسي داخليدهد اين کار مطالعاتي نشان مي

هاي اطالعات مالي، آزمون عمليات و هاي مديريت ريسک، سيستمهاي کنترل داخلي، رويهسيستممانند 

ر را در ب هاي خاصازده قانوني و بررسيبندي به الزامات قانوني و مقرراتي، آزمون بها، پايرويه

 .گيردمي

ها اگرچه بيشتر کشورهاي تحت بررسي، گزارش کردند که حسابرسي سوابق حسابداري آن

هاي مالي، در گستره حسابرسي در حوزه حسابرسي داخلي قرار دارد ولي حسابرسي گزارش

رسد در اين گونه مي به نظر. ر نداردها در برخي از کشورها قراداخلي بعضي از بانک

گيرد، ها فقط با مسئوليت حسابرسان مستقل مدنظر قرار ميهاي مالي بانکموارد، صورت

 . شودها، به حمايت از حسابرسان مستقل محدود مينقش حسابرسي داخلي در اين حوزه

امات قانوني، بندي به الزي پاياي وجود دارد که ارزيابي درجهدهد که تمايل فزايندهبررسي نشان مي

هاي اخير شرکتي و ورشکستگي. اي انجام شودبه جاي حسابرس داخلي توسط بخش تطبيق جداگانه

، اهميت اين 1هانيز گزارش کميته بال تحت عنوان شناخت کافي مشتريان توسط بانک

                                                                 

 

1 - Customer due diligence 
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و ها تدابير کافي را براي ارزيابي درجه رعايت قوانين الزم است بانک. سازدموضوع را بارز مي

هاي موثري را در اين هايي که رويهاين کميته ضرورت تدوين دستورالعمل. مقررات بيانديشند

 .زمينه ترويج کند مدنظر دارد

ه هايي که توسط حسابرسان داخلي مورد بررسي قرار گرفتند هنگام انجام وظايف خود ببانک

ن را، جزو وظايف ها مطلع نمودن ناظريآن. کردندهشدارهاي حسابرسان داخلي توجه مي

 .کردندهيات مديره و در بسياري از کشورها، از وظايف حسابرسان مستقل قلمداد مي

سي مفهوم حسابر هاي اين بررسي در رابطه با گستره حسابرسي داخلي به طور وسيعي بايافته

 .آيد، منطبق استميکه در ذيل  (IIA's)استانداردهاي موسسه حسابرسي داخلي  داخلي

اي است که به منظور افزودن بر ارزش سي داخلي يک فعاليت مستقل، مطمئن واقعي و مشاورهحسابر”

اين کار به سازمان کمک .عمليات يک سازمان يا بهبود بخشيدن به آن عمليات طراحي شده است

يافته به اهداف خود جامه عمل بپوشاند و مديريت  کند تا از طريق رويکردي منظم و نظاممي

ود رزيابي نموده و کارآيي مديريت ريسک، فرآيندهاي کنترل و اداره را بهبريسک را ا

 (http:/www.theiia.org: ماخذ. )بخشد

 

 :حسابرسي داخلي و مشاوره

يک موضوع مهم در ارتباط با حسابرسي داخلي اين است که از حسابرسان داخلي به عنوان مشاورين 

کند که يرعايت انصاف لزوماً ايجاب نمطرفي و ضرورت بي. شودداخلي نيز استفاده مي

معتقد  به هر حال کميته. حسابرسان داخلي از دادن توصيه در زمينه تخصص خود اجتناب کنند

 است توصيه يا مشاوره، بايد نسبت به وظيفه اصلي حسابرسي داخلي ـ که ارزيابي مستقلي است که در

در  .شود ـ در حاشيه قرار گيردلي انجام ميهاي کنترل داخبانک به منظور بررسي و ارزشيابي نظام

اي جنبي نمايد خدمات مشاورهمواردي که کميته حسابرسي، حسابرسان داخلي را مجاز مي

طرفي نسبت به ارزيابي انجام دهند بايد جانب احتياط رعايت شود به طوري که در بي

. کنند، خدشه وارد نشوديمبادرت م ها به انجام مشاورهان در مورد آنهايي که کارکنفعاليت

اي حسابرسي داخلي، به موضوعات مربوط به ي حرفهدر مورد رويه IIAاستانداردهاي 

 .پردازددهند، مياي انجام ميمات مشاورههاي داخلي که خدکنترل

دهد که بيشترين زمان صرف شده توسط حسابرسان هاي مورد بررسي نشان ميمطالعه بانک

افته براي يزمان اختصاص . شودرصد صرف حسابرسي داخلي ميد 75-95داخلي، بين 

. رصد قرار داردد 0-20درصد و  5-20آموزش و مشاوره به ترتيب، در دامنه بين 

گونه ها هيچاي، حسابرسان تحت بررسي تاکيد نمودند که آندرخصوص کارهاي مشاوره

ه بي نشان داد که مشاوره، محدود ررسهاي مورد بمطالعه بانک. دار نشدندمسئوليت عملياتي را عهده

ها از ضرورت رسد بانکبه نظر مي. هاستهاياصلي يا برنامهوژههايي در رابطه با کنترل پرانجام توصيه

شود اي که توسط حسابرسان داخلي انجام ميحصول اطمينان نسبت به اين امر که هرگونه کار مشاوره

 .لي خدشه وارد کند آگاهي دارندنبايد به مسئوليت و استقالل حسابرس داخ
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ن نسبت به حصول اطمينا مسئوليت نهاييکند که گزارش حسابرسي داخلي کميته بال مطرح مي

گيري براي هاي کارآ و کافي کنترل داخلي، سيستم اندازهاين امر که مديريت ارشد، سيستم

هاي مناسب ف بانک نسبت به سطح سرمايه و روشهاي مختلارزيابي مخاطرات فعاليت

هاي داخلي را ايجاد و مشيبراي کنترل مطابقت عمليات بانک با قوانين، مقررات و خط

بار سيستم بايست حداقل سالي يکهيات مديره مي. با هيات مديره بانک استکند، نگهداري مي

مديريت ارشد بانک . قرار دهدورد بررسي مهاي ارزيابي سرمايه را کنترل داخلي و رويه

. کندگيري، مراقبت و کنترل ميهاي بانک را اندازهمسئول بهبود فرآيندهايي است که ريسک

لي ل داخمديريت ارشد، حداقل، سالي يک بار بايد در رابطه با گستره و عملکرد سيستم کنتر

 .و روند ارزيابي سرمايه به هيات مديره گزارش ارائه کند

 ي بهينههاهاي مورد بحث حاکي از آن است که هيات مديره و مديريت ارشد از اهميت رويهبررسي بانک

 و اين که هيات مديره و مديريت ارشد مسئوليت موارد توضيح داده شده در گزارش حسابرسي داخلي را

 .دارند آگاه هستند برعهده

 ارياقدامات ساختهايشان ي به منظور اداره مسئوليتهاي مورد بررسهيات مديره بانک

 :اند از جملهمختلفي را انجام داده

 تعيين يک حسابرس خبره؛

 تشکيل کميته حسابرسي يا يک کميته حسابرسي و کميته مديريت ريسک در هيات مديره؛

 گسترش ارتباط منظم بين حسابرسان داخلي و حسابرسان مستقل؛

 ارتي؛هاي نظتجديد ساختار بخش حسابرسي داخلي برطبق دستورالعمل

 سياستي براي فعاليت حسابرسي داخلي؛ صدور دستورالعمل

 ؛هاي ساالنه حسابرسي حسابرسان داخليبررسي و تصويب برنامه

 

 اصول حسابرسي داخلي

 کار دايمي ـ مستمر

بايست دايمي حسابرسي داخلي بانک ميکند که گزارش حسابرسي داخلي کميته بال مطرح مي

هايش، بايد کليه اقدامات الزم را انجام دهد به انجام وظايف و مسئوليت مديريت ارشد به منظور. باشد

اين اقدامات،  .ر حد کفايت به حسابرسي داخلي اتکا کنداي مستمر و دطوري که بانک بتواند به گونه

ن شامل فراهم نمودن منابع مناسب و کارکنان حسابرسي داخلي براي رسيدن به اهدافشا

 .باشدمي

 وسط آنهاتي مورد بررسي تاييد نمودند که واحدي براي حسابرسي داخلي دايمي هاکليه بانک

 .ايجاد شده است

دهد تا ثابت کند که منابع و کارکنان به طور کلي مديريت ارشد اقدامات متعددي انجام مي

اين امر، به طور مستمر و بر . مناسب براي واحد حسابرسي داخلي تدارک ديده شده است

از طريق مقايسه کارهاي انجام شده توسط واحد حسابرسي باکارهاي  مبناي ساالنه
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هاي معيار ديگربراي تعيين مناسب بودن منابع، انجام فعاليت.شودريزي شده انجام ميبرنامه

هاي است تا به کمک آن کار حسابرسي داخلي بانک با ساير بانک اي تعيين شاخصدوره

 .گروه همسان آن مقايسه شود

چون حسابرسان داخلي به . روداي به شمار نميداخلي، در هر بانک فعاليت عمدهحسابرسي 

درصد واقعي حسابرسان داخلي در  .دهندرا تشکيل مي ٪ از نيروي کار بانک1طور متوسط 

 .آن متفاوت است نيروي کار هر بانک بسته به اندازه و فعاليت

 

 طرفي و انصاف استقالل، بي

کميته بال اهميت کار واحد حسابرسي داخلي، تطبيق با اصول گزارش حسابرسي داخلي 

 IIA'sي تطبيق با استانداردها. شودوانندگان يادآور ميطرفي و انصاف را به خاستقالل، بي

جرا الزم اال 2002که از ژانويه  IIA'sاستانداردهاي . تچنين براي حمايت از اين اصول مفيد اسهم

کند فرآيندهاي مستمر بهبود کيفيت، شامل يک برسي را ملزم مياعالم گرديده است واحدهاي حسا

 .بار را مدنظر داشته باشندسال يک 5بررسي کيفي مستقل هر 

هاي ها از فعاليتهاي مورد بررسي عنوان نمودند که واحدهاي حسابرسي داخلي آنکليه بانک

واحدهاي حسابرسي تمامي . هاي کنترل داخلي روزانه مستقل هستندحسابرسي شده و رويه

 .ها اين توانايي را دارند که بدون مداخله مديريت وظايفشان را انجام دهندداخلي بر اين باورند که آن

کنند اين حقوق واحدهاي حسابرسي، از هايشان را آزادانه گزارش ميها و ارزيابيها يافتهآن

منشور . ده استمنتشره، مقررات نظارتي يا هر دو تضمين ش طريق منشور حسابرسي

 .بخشدحسابرسي جايگاه و اقتدار واحد حسابرسي داخلي را در بانک ارتقا مي

هاي متفاوت حاکميت سهامي در کشورهاي مختلف، توسط ي احکام حسابرسي، با توجه به ويژگيکليه

به طور کلي احکام . شودها تصويب ميي مساوي با آنهيات مديره يا گروهي از مديران در رده

ر د( اينترانت بانک)لي مثاًل از طريق شبکه داخ ،گردد يا حداقلابرسي به کليه کارکنان بانک ابالغ ميحس

هاي مورد بررسي، احکام البته در تعداد محدودي از بانک .شودها قرار داده مياختيار آن

 دهرديگحسابرسي تنها به تعداد محدودي از افراد شامل کارکنان حسابرسي و مديريت ابالغ 

 .است

د دانند مستقيمًا و به ابتکار خورئيس حسابرسي داخلي را مجاز مي ،هاي مورد بررسيتقريباً تمامي بانک

با هيات مديره باالخص از طريق رئيس هيات مديره با اعضاي کميته حسابرسي و در صورت لزوم با 

کند که اکيد ميکميته بال در گزارش حسابرسي داخلي ت. حسابرسان مستقل در ارتباط باشند

ا بطابق مسئول حسابرسي داخلي بايد از اختيار قانوني برخوردار باشد تا از اين طريق و م

 .مقررات تعريف شده در منشور حسابرسي هر بانک با مسئولين آن در ارتباط باشد

                                                                 

 

 Benchmarking 

- Audit Charter. 
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فاوت در کشورهاي مورد بررسي مختلف مت طرفي و انصافاقدامات حمايتي براي رعايت بي

 :هاي قابل استناد عمدتاً شامل موارد زير استمعيار. است

 چرخش وظايف کارکنان در واحد حسابرسي؛

 عدم مداخله در عمليات بانک؛

 به رسميت شناختن استقالل حسابرسان داخلي در منشور حسابرسي؛ و 

 .اش، براي يک دوره مشخصهاي قبلياالستخدام حسابرس در فعاليتعدم درگيري يک نيروي جديد

 

 :شوند عبارتند ازکه انجام مي اقداماتيساير 

 حسابرسان داخلي از خارج از بانک استخدام شوند؛

 شود؛سي هاي کاري به طور رسمي بررکار حسابرسي و گزارش هايارزيابي رويه

 براي حسابرسان داخلي، پاداش عملکرد يا مبالغ جبراني مرتبط با سود منظور نشود؛

 شود؛ ووظايف تفکيک در راستاي اجراي پيشنهادات، 

 .هاي اداري مداخله نکندهاي کنترلي و ديگر رويهحسابرس در طراحي رويه

 

 ايحرفه صالحيت

اي کند که صالحيت حرفهگزارش حسابرسي داخلي کميته بال اين مساله را مطرح مي

مطالعه نشان . حسابرسان داخلي به منظور اجراي مناسب حسابرسي داخلي ضروري است

هاي تخصصي مثل هاي بزرگ و در زمينهکه حسابرسان داخلي به ويژه در بانکدهد مي

امر واحد حسابرسي داخلي  اين. هاي بااليي برخودارنداز آموزش (IT)تکنولوژي اطالعات 

تر هاي کوچکبانک. کندبه حسابرسان مستقل منع نمي ITرا از ارجاع حسابرسي تخصصي 

اي هايل دارند به جاي تحصيالت رسمي يا عناوين حرفهنگام استخدام حسابرسان داخلي تم

 .بيشتر به دانش تخصصي هر فرد و تجربيات وي در زمينه بانکداري توجه کنند

 :ها به شرح ذيل هستندترين آنمتداول. گرددهاي مختلفي احراز مياي از روشصالحيت حرفه

 آموزش ضمن خدمت؛

هاي مشمول آموزش تاييد شده اغلب پس از تحصيلحسابرسان )هاي رسمي داخلي و خارجي آموزش

 ؛(اجباري دايمي الزم هستند

به  اگرچه برخي بر اين باورند که اين کار در تعارض با نياز)چرخش کارکنان در واحد حسابرسي داخلي 

 ؛ و(گرايي استتخصص

 .تشويق به احراز جايگاه يک حسابرس داخلي تائيدشده
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 حسابرسي داخليگستره فعاليت و سازمان واحد 

خواني براي ناظرين، به ويژه حايز اهميت است که اين کار با گزارش حسابرسي داخلي هم

هاي مورد بررسي، هر فعاليت و هر واحد مستقل از بانک در در تمامي بانک .داشته باشد

در اين خصوص، اين بررسي درصدد بود در مورد . گيردمحدوده حسابرسي داخلي قرار مي

تر که در هاي بزرگيابند، به ويژه در بانکادارات حسابرسي داخلي سازمان ميروشي که 

مالي هستند  هايي که بخشي از يک شرکت بزرگالمللي فعاليت دارند و بانکسطح بين

 .تحقيق نمايد

ترين مدل مشترک براي سازمان حسابرسي هاي حاصل از بررسي، عمدهبر اساس پاسخ

تر، شعب خارجي ممکن است هاي بزرگدر بانک .داخلي متمرکز استداخلي، يک واحد حسابرسي 

يک واحد حسابرسي داخلي محلي داشته باشند، به هر حال، اين واحدهاي حسابرسي داخلي محلي با 

تر، که قسمتي از يک گروه هاي کوچکدر بانک. باشنداداره حسابرسي داخلي دفتر مرکزي هماهنگ مي

 .کن است به يک گروه از واحد حسابرسي داخلي خارج از بانک محول شوندهستند، حسابرسي داخلي مم

تر، حسابرسي داخلي غالباً در راستاي خطوط کاري در موسسات مورد بررسي بزرگ

ري، به رئيس گروه روساي واحدهاي حسابرسي داخلي اين خطوط کا. شونددهي ميسازمان

 .دهندواحد حسابرسي داخلي گزارش مي

 

 حسابرسي داخليودن کارکردي نم

 هاي کار و انواع حسابرسي روش

ريزي يک برنامه حسابرسي مبتني بر بايست طرحهاي واحد حسابرسي داخلي ميفعاليت

ابالغ نتايج و پيگيري پيشنهادات را شامل  ريسک، بررسي و ارزيابي اطالعات موجود،

مديريت . انداصول منطبق ها با اينکي از آن هستند که آنهاي مورد بررسي حابانک. شود

 اين. حسابرسي معموالً بر مبناي ساالنه و بر پايه ريسک است واحد حسابرسي داخلي، مسئول تهيه برنامه

يا کميته حسابرسي )مدل حاکميت سهامي بانک، توسط مديريت ارشد يا هيات مديره  ها با توجه بهبرنامه

 .شود، تصويب مي(آن

داخلي توسط  هايانواع مختلف حسابرسيبررسي گزارش کردند که  هاي موردتقريباً همه بانک

حسابرسي مالي، حسابرسي انواع حسابرسي مذکور شامل . شودواحد حسابرسي داخلي انجام مي

                                                                 

 

 - Conglomerate. 
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اجراي حسابرسي مديريت به نسبت ساير . 1است تطبيق، حسابرسي عملياتي و حسابرسي مديريت

 .ر استها از بسامد کمتري برخورداانواع حسابرسي

ها بر ريسک متمرکز است هاي مورد بررسي گزارش کردند که برنامه حسابرسي آنبانک

هاي ارزيابي کيفي و هاي امتيازدهي و روشهاي مختلف، مثل مدلاين هدف از طريق روش

هاي حسابرسي داخلي کند که فعاليتبيان مي IIA'sاستانداردهاي . کمي اطالعات دست يافتني است

يسک و و نيز بهبود مديريت ر حساس به ريسک حايز اهميتمنابع ازمان براي شناسايي و ارزيابي بايد به س

ها ارايه يک گزارش رسمي در مورد ارزيابي ريسک بهترين رويه. هاي کنترل کمک کندسيستم

 .شوده حسابرسي ارسال مييک بار براي کميت است که حداقل سالي

هاي حسابرسي و دند که برنامهرد بررسي گزارش داي واحدهاي حسابرسي داخلي موکليه

هاي کتبي حسابرسي گزارش. نمايندهاي خود مطرح ميهاي حسابرسي را در گزارشرويه

ت ها کلي بوده و حسابرسان و مديرياين گزارشکند، را به موقع و پس از انجام حسابرسي تهيه مي

وزيع واقعي بررسي يادآوري کردند که ت هاي موردبعضي از بانک. ها هستندارشد مخاطبان آن

 .رسي بستگي داردهاي حسابرسي به جدي بودن نتايج حسابگزارش

 

 هارويه

کند تا گيري ميخود را پي( اصالحي)خلي پيشنهادات هاي مورد بررسي، واحد حسابرسي دادر همه بانک

ه اهميت پيشنهادات پيگيري ببه طور کلي تعداد دفعات . ها تحقق يافته استمطمئن شود که تمامي آن

 .بستگي دارد

همه واحدهاي حسابرسي داخلي مورد مطالعه به طور مرتب مديريت ارشد را در جريان 

دهند واحد حسابرسي داخلي ممکن است وضعيت پيشنهادات واحد حسابرسي داخلي قرار مي

 .ا کميته حسابرسي برساندبه اطالع هيات مديره ي هاي حسابرسي مراتب رابا توجه به جدي بودن يافته

                                                                 

 

ها به شنرح رسي تعريف نشده است ولي تعريف آنبراي  حسابرسي در  حات مربوط به انواعاصطال -1

 :زير است

  هدف حسابرسي مالي، ارزيابي قابلينت اتکنا بنه سيسنتم حسنابداري و اطالعنات و نتنايج

 .هاي مالي استگزارش

 ل هاي ايجاد شده براي حصوهدف حسابرسي تطبيقي، ارزيابي کيفيت و مناسب بودن سيستم

 .ها استها و رويهاطمينان از رعايت قواني ، مقررات، خط مشي

 هايي اسنت، ها و رويههدف حسابرسي عملياتي، ارزيابي کيفيت و مناسب بودن ديگر سيستم

ها و کند و کفايت روشکه ساختارهاي سازماني را با يک ذه  موشکافانه تجزيه و تحليل مي

 نمايد؛ وي ميمنابع را در ارتباط با وظايف  ارزياب

  هدف حسابرسي مديريت، ارزينابي کيفينت، رويکنرد منديريت بنه ريسنک و کنتنرل آن در

 .چارچوب اهداف بانک است
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سابرسي داخلي مسئول است تا اطمينان حاصل حرئيس واحد هاي مورد بررسي تاييد کردند که بانک

اين امر با اصول مندرج در . کند که اين واحد با اصول مناسب حسابرسي داخلي منطبق است

 .خواني داردگزارش حسابرسي داخلي کميته بال هم

 

 

 داخليمديريت واحد حسابرسي 

احد حسابرسي داخلي ورئيس هاي مورد بررسي، براساس مطالعات انجام شده بر روي بانک

چنين مسئول است تا نسبت به بکارگيري استانداردهاي معتبر حسابرسي داخلي توسط کارکنان هم

 هاحسابرسي داخلي، وجود يک منشور حسابرسي به هنگام، تهيه يک برنامه مناسب حسابرسي، وجود رويه

اي و آموزش مناسب هاي مکتوب و به هنگام براي کارکنان حسابرسي داخلي، توانمندي حرفهو خط مشي

اين بررسي به طور  .کارکنان حسابرسي و کفايت واحد حسابرسي داخلي اطمينان حاصل کند

به . ي استفاده از يک بازنگري کيفي خارج از بانک کند و کاوي نداشته استخاص، درباره

بار، يک سال 5چنين بازنگري هر االجرا است ، الزم2002راتي که از ژانويه موجب مقر

 .الزامي است IIA'sاز طريق استانداردهاي 

ديريت آنها، به طور منظم گزارشي را از سطوح مناسب مهاي مورد بررسي توجه دارند که بانک

را نسبت به برنامه  اين گزارش پيشرفت کار. کندداخلي دريافت مي يسرييس واحد حسابرسوي 

 .گيردهاي اخير در بر ميحسابرسي و نتيجه حسابرسي

 

 نظارتي با واحد حسابرسي داخلي و حسابرس مستقل مقامارتباط 

 حسابرسي داخلي مقام نظارتي و واحدارتباط بين 

ي بازرساني که در اين بررسي طور که در گزارش حسابرسي داخلي آمده است کليههمان

. کنندهاي تحت نظارت خود را ارزيابي مياند کار واحدهاي حسابرسي بانکمشارکت نموده

دهي به هاي حضوري، يا گزارشاي، ارزيابياين کار از طريق برگزاري جلسات دوره

هاي آن هبه منظور تبادل نظر در مورد عملکرد واحد حسابرسي داخلي و يافت. شودناظرين انجام مي

دهد ناظرين جلسات مشورتي با مياي را نشان ي که ريسک قابل مالحظههايبخش، به خصوص در زمينه

هاي حسابرسي داخلي را به منظور شناسايي ناظرين، گزارش. حسابرسان داخلي تشکيل دادند

هاي نظارتي که ناظرين در نظام. کننديهاي بالقوه ريسک بررسي ممشکالت کنترلي و زمينه

هاي تهيه شده توسط کنند همچنين از گزارشاي نظارت آن ايفا ميحسابرسان مستقل نقش مشخصي را بر

 .کنند تا اطالعاتي را در مورد کار واحد حسابرسي داخلي کسب کنندحسابرسان مستقل استفاده مي

را در سطح بخش و درباره گستره  تبادل نظرهاييدر بعضي از کشورها، ناظرين، با حسابرسان داخلي 

هاست مثل مقررات نظارتي و تاثير آن بر زو مشترکات مورد توجه آنوسيعي از موضوعاتي که ج

 .دهندهاي داخلي و حسابرسي داخلي ترتيب ميکنترل
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 ارتباط بين حسابرسان داخلي و حسابرسان مستقل

 ً هاي منظم بين حسابرسان داخلي و حسابرسان مستقل همه بازرسان بر اهميت مشاوره تقريبا

فاده حسابرسان مستقل از حاصل تالش حسابرسان داخلي استاز کشورها،  در بسياري. تاکيد دارند

توانند به کار حسابرسي داخلي اتکا ها بايد مشخص کنند که تا چه حد ميکنند ولي در ابتدا، آنمي

 کاري در کار حسابرسيامکان انجام حسابرسي مستقل و موثرتر و اجتناب از دوباره ،اين هماهنگي. نمايند

 .سازدم ميرا فراه

 

 ارتباط بين مقام نظارتي و حسابرسان مستقل

نقش حسابرسان مستقل در نظارت بانکي از يک کشور به کشور ديگر متفاوت است و در 

ر اي از تقريباً عدم مداخله در کار نظارت تا همکاري بسيار نزديک با ناظرين قرادامنه

 .گيردمي

توانند براي يکديگر مفيد حسابرس مستقل مي وهاي بسياري وجود دارد که ناظر بانک زمينه

ه در ارتباط بين مقام نظارتي و حسابرسان مستقل بايد براساس موازين تشريح شد. باشند

تار، در اين نوش. “ارتباط بين ناظرين بانکي و حسابرسان مستقل بانک قرار گيرد”گزارش 

 ود تا حسابرسان مستقل براي اطالعات افشاجام شکند که اقدامات مناسب و به موقع انکميته پيشنهاد مي

ي شده به مقامات نظارتي که با نيت خير و براساس قوانين و مقررات اجرايي انجام گرفته مسئول تلق

تواند بر گرفته از قانون بوده يا حاصل توافقي بين بانک، مديريت آن، حسابرس اين اقدامات مي. نشوند

د که ه نيز حايز اهميت است که يک راه قانوني وجود داراين نکت. مستقل و مقام نظارتي باشد

تواند مورد توجه حسابرس سازد اطالعاتي را افشا نمايد که ميمقامات نظارتي را قادر مي

هاي تواند به شناخت حسابرسان مستقل نسبت به دغدغهآن اطالعات مي. مستقل قرار گيرد

 .دهي وي تاثير گذاردهاي گزارشناظرين کمک کند يا روي کار حسابرس يا مسئوليت

 

 مقام نظارتي، حسابرسان مستقل و حسابرسان داخليهمکاري ميان 

شود کار همه همکاري بين مقام نظارتي و حسابرسان داخلي و مستقل، از جمله اهدافي است که باعث مي

هاي ساس جلساتاين همکاري ممکن است برا. داشته باشد هاي مرتبط بيشترين تاثير و اثربخشي راگروه

 .اي بين اين سه گروه باشددوره

کنند که نظار با حسابرسان مستقل و داخلي به به طور کلي، بيشتر کشورها گزارش مي

کنند و به عنوان مثال درباره نتايج يک حسابرسي يا بازرسي صورت موردي مالقات مي

 . نمايندحضوري تبادل نظر مي

اي منظمي با حسابرسان مستقل و ظارتي جلسات دورهدر تعداد محدودي از کشورها مقام ن

 .کندداخلي بانک برگزار مي
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 داخلي يحسابرسکار سپاريبرون

هاي حسابرسي نظر از اين که فعاليتصرفکند که گزارش حسابرس داخلي کميته بال اشاره مي

تم ان از اين که سيسداخلي به خارج از بانک سپرده شود هيات مديره و مديريت ارشد براي حصول اطمين

شود مسئوليت نهايي را بر عهده و به طور موثر اجرا مي کنترل داخلي و حسابرسي داخلي کافي است

 .دارند

ها فعاليت مهمي شمرده براساس اين بررسي، در کليه کشورها، حسابرسي داخلي در بانک

يج نيست و وقتي اين کار انجام سپاري کار حسابرسي داخلي در بيشتر کشورها رارو بروناز اين. شودمي

 .علق به بانک استمت خود است که اين گروه بخشي ازشود که مي ارائه کننده خدمتمحدوديک شود به مي

تر، هاي کوچکداخلي براي بانک کار حسابرسيسپاري در بيشتر کشورها ممکن است برون

کار ست که بانک فقط مورد تاکيد بر اين ا در اين. تر محسوب شوداي قابل قبولرويه

ز بانک واگذار ارا به خارج  هايحسابرسيمسئوليتکند و را به آنان واگذار مي حسابرسي

 .نمايدنمي

دهند که بانک کار حسابرسي داخلي را به حسابرس به عنوان يک اصل مهم، بعضي از کشورها اجازه نمي

 .مستقل واگذار کند

 

 هاهاي اخير حسابرسي داخلي بانکگرايش

ها براي رييس رسد بهبود کيفي و موثر واحد حسابرسي داخلي يکي از اولويتبه نظر مي

تر شدن حسابرسان است تا به هاي اصلي حاکي از تخصصيگرايش. حسابرسان داخلي است

آشنايي بيشتري پيدا  ،(موسسات ها و تملکادغام)کنند مثل فعاليتي که آن را حسابرسي مي

هاي داخلي تقويت شده و بيشتر بر حسابرسي مبتني بر يابي مدلکنند، حسابرسي و ارز

 .ريسک تاکيد گردد

 

                                                                 

 

 - Outsourcing. 
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 .استفاده از مطالب اي  مجموعه با ذکر ماخذ بالمانع است
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 1385سال 
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انكي()تعديل نرخ 1385هاي پولي سال سياست 10/مب: شماره  هاي سود ب

 6/1/1385:تاريخ

 بسمه تعالي

 

 .بانک ارسال گرديددولتي و شرکت دولتي پست جهت اطالع مديران عامل کليه بانکهاي

 

 ،"مااحترا

 20/12/1384و هفتمي  جلسه مورخ  بدينوسيله مفاد تصميمات متخذه در يکهزار و پنجاه

هاي )تعديل نرخ 1385هاي پولي سال شوراي محترم پول و اعتبار در ارتباط با سياست

 رساند:سود بانکي( را به شرح ذيل به استحضار مي

ماده « ب»و « الف»با و بندهاي قانون عمليات بانکي بدون ر 20راساس مفاد ماده ب -الف

 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 10

هاي اقتصادي در هاي دولتي براي کليه بخ حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهيالت بانک

 سط  چهارده در صد يکسان خواهدبود.

ها بوده و سهيالت جديد بانکبر ت هاي سود مورد انتظار تسهيالت ، ناظررخن -ب

 هاي قبلي به قوت خود باقيست.ها تا سررسيد و تسويه با نرختسهيالت قبلي بانک

درصد  7هاي دولتي در دامنه هاي بانکي نزد بانکالحساب سپردههاي سود علينرخ -ج

 شت. ج ساله( قرار خواهدداهاي بلندمدت پندرصد )سپرده 16مدت( و هاي کوتاه)سپرده

ر بخواهشمنداست دستور فرمايند مراتب در اسرع وقت به کليه واحدهاي ذيربط ابالغ و 

 حس  اجراي آن نظارت گردد./ب

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                                               

 شجاعيدهفروزن        حميد تهرانفر                                                           

                                              3816                                  4-3831 
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انك 18/مب: شماره نتظار تسهيالت ب ا عتباري غيردولتي حداقل نرخ سود مورد  ا ها و موسسات 

اقتصادي در سال براي كليه بخش  1385هاي 

 6/1/1385 :تاريخ

 

 تعاليبسمه 

 

 .ارسال گرديدغيردولتي و موسسات اعتباري  بانکهاي کليه مديران عاملطالع جهت ا

 

 ،"احتراما

هاي سود وص تعديل نرخدر خص 6/1/1385مورخ  10/مب پيرو رونوشت بخشنامه شماره

رساند هاي دولتي بدينوسيله به استحضار ميهاي بانکي بانکتسهيالت اعطايي و سپرده

شوراي محترم پول و اعتبار به موجب تصميمات متخذه در يکهزار و پنجاه و هشتمي  

ها و موسسات حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهيالت بانک 27/12/1384جلسه مورخ 

را در سط  سه در صد  1385هاي اقتصادي در سال دولتي براي کليه بخ اعتباري غير

 هاي دولتي تصويب نمود. هاي سود تسهيالت در بانکباالتر از نرخ

ر بخواهشمنداست دستور فرمايند مراتب در اسرع وقت به کليه واحدهاي ذيربط ابالغ و 

 حس  اجراي آن نظارت گردد./ب

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                                                

 شجاعيحميد تهرانفر                          فروزنده                                     

                                             3816                          4-3831 
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ها، تسهيالت، كارمزد خدمات و جريمه ديركرد در دهمأخذ محاسبه سود سپر 111 /مب: شماره

متر ماه و سال ارا پ  مورد 

 2/2/1385: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانک

 موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد

 

 با سالم؛

ها درخصوص نحوه محاسبه ي برخي از بانکدر پاسخ به سيواالت مطروحه از سو 

ها، تسهيالت، کارمزد خدمات، جريمه ديرکرد به صورت روز شمار و به منظور سود سپرده

وحدت رويه در سيستم بانکي، خواهشمند است دستور فرماييد در کليه موارد مآخذ 

و ( وزر 31ا ي 30، 29حسب مورد )محاسبه در مورد پارامتر ماه، تعداد روزهاي واقعي ماه 

 در نظر گرفته( روز 366يا  365)مالك محاسبه در رابطه با سال، تعداد روزهاي سال 

 ص./شود

 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي     

 کارشمسرهبر صديقه  حميد تهرانفر          

              3816            3-3831 
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انكي در سال د سپردهتوضيحات تكميلي درخصوص نرخ سو 148/مب: شماره ها و تسهيالت ب

1385 

 29/1/1385:تاريخ

 بسمه تعالي

 

 بانک  شرکت دولتي پست دولتي و هايبانک محترم مديران عاملطالع کليه جهت ا

 .ارسال گرديد

 

 با سالم،

اي  اداره، موضوع ابالغ تصميمات متخذه  6/1/1385مورخ  10/مب پيرو بخشنامه شماره

شوراي محترم پول و اعتبار  20/12/1384در يکهزار و پنجاه و هفتمي  جلسه مورخ 

و در پاسخ به ابهامات  1385ها و تسهيالت بانکي در سال درخصوص نرخ سود سپرده

االشاره ، ها نسبت به چگونگي اجراي مفاد بخشنامه فوقرخي از بانکمطروحه از سوي ب

 رساند:مراتب ذيل را به استحضار مي

 باشد.مي 6/1/1385الذکر از تاريخ اجراي بخشنامه فوق

هايي که قبل از الحساب قابل پرداخت به آن دسته از سپردهدرخصوص نرخ سود علي

رساند که مالك عمل در اي  قبيل استحضار مي باشند، بهافتتاح شده 6/1/1385تاريخ 

 باشد. گذار ميموارد مطابق با مفاد قرارداد منعقده بانک با سپرده

مصوب  ٪14تا زمان اعالم يارانه سود تسهيالت توسط دولت براي سالجاري، نرخ سود 

 باشد.يالت ميها در هنگام اعطاي تسهشورا مالك عمل بانک

الحساب هاي سود علياست، نرخفوق نيز تاکيد گرديده همانگونه که در بخشنامه

 5درصد )سپرده بلندمدت  16مدت( تا درصد )سپرده کوتاه 7هاي آن بانک در دامنه سپرده

 ساله( قرار خواهندداشت./ب

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                                                     

 کاره رهبر شمسحميد تهرانفر                           صديق                                         

                                                3816                                          3-3831 
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لثبتاصالح تعرفه حق 332 /مب: شماره  ا

 18/2/1385: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

هاي دولتي، غيردولتي، پست بانک و موسسه اعتباري طالع کليه مديران عامل محترم بانکجهت ا

 توسعه ارسال گرديد

 

 با سالم؛

قانون الحاق موادي به قانون تنظيم  10رساند به موجب ماده به استحضار مي 

 124و  123الثبت موضوع مواد بخشي از مقررات مالي دولت مبني بر اصالح تعرفه حق

حي قانون ثبت که به تصويب مجلس شوراي اسالمي و شوراي محترم نگهبان رسيده اصال

تعرفه ثبت کليه اسناد در دفاتر اسناد  االجرا شده است،الزم 30/9/1384و از تاريخ 

اده ضمناً به موجب م. رسمي به ميزان نيم درصد مبلغ مندرج در سند تعيي  گرديده است

الثبت حق الثبت از جمله معافيتهاي مربوط به پرداخت حقتاالشاره کليه معافيقانوني فوق

ه قراردادهاي اعطاي تسهيالت بانکي مندرج در قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ب

هاي ملجز موارد احصاء شده در مت  ماده لغو شده است، لذا از تاريخ فوق کليه دستورالع

الثبت تسهيالت بانکي حقهاي صادره توسط اي  بانک درخصوص تخفيف هزينه

 ص./گردنديک  تلقي ميلمکان

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                                                      

 کارمسرهبرش حميد تهرانفر                              صديقه                                    

                                         3816                                               3-3831 



 

651 

 

لعمل نگهداري حساب 370/مب: شماره  هاي دولتي جهت اجراابالغ دستورا

 21/2/1385:تاريخ

 بسمه تعالي

 

دولتي و شرکت دولتي پست بانک  بانکهاي محترم مديران عاملطالع کليه جهت ا

 .ارسال گرديد

 ؛باسالم

قانون برنامه چهارم توسعه  10ماده  “د”رساند در راستاي اجراي بند به استحضار مي

وسيله به پيوست دستورالعمل نگهداري اقتصادي اجتماعي و فرهنگي کشور بدي 

 گردد. هاي دولتي جهت اجرا ابالغ ميحساب

عمل خواهشمند است دستور فرمائيد ضم  نظارت بر حس  اجراي مفاد دستورال "ضمنا

هاي مشمول قانون که نزد آن بانک حساب دارند را االشعار فهرست کليه دستگاهفوق

راي اي  به اي  اداره اعالم نمايند. بديهي است از تاريخ اج 31/3/1385حداکثر تا تاريخ 

 گردد./بلم يک  تلقي ميکان 3/4/1366مورخ  1240دستورالعمل مفاد بخشنامه نب/

 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                                                 

 کاربر شمسحميد تهرانفر                           صديقه ره                                     

                                           3816                                          3-3831 
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 هاي دولتيداري حسابالعمل نگاهدستور

 

 هاي دولتيداري حسابمفاد دستورالعمل نگاه -الف

 10ه ماد “د”ها موضوع بند هاي دولتي نهادهاي عمومي و شهرداريها، شركتهاي دولتي، وزارتخانهسازمان

بين  ند ازگردز ميقانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مجا

اسالمي  ي جمهوريهاي دولتي موجود، بانك مورد نظر خود را انتخاب نموده و پس از تاييد بانك مركزبانك

 .كز نمايندهاي خود را نزد آن بانك متمرايران حساب

آنها كه از  در مورد آن بخش از وجوهات هاي مذكور در اين بند،تبصره ـ انتخاب بانك مورد نظر توسط ارگان

ك يي و بانگردد منوط به كسب موافقت وزارت امور اقتصادي و دارابودجه عمومي دولت تامين مي محل

 .باشدمركزي جمهوري اسالمي ايران مي

 .پذير استانران امكمي ايتغيير بانك عامل با رعايت مفاد بند فوق با تاييد قبلي بانك مركزي جمهوري اسال

مل با اين دستورالع( 1)هاي موضوع بند ها و تعهدات ارگانف بدهيتغيير بانك مستلزم تعيين تكلي تبصره ـ

 .بانك عامل قبلي است

 

 هاي دولتيداري حسابمستندات قانوني دستورالعمل نگاه -ب

 قانون برنامه چهارم توسعه 10ماده “ د”بند 

ر در جهت ايجاد فضاي رقابتي سالم و به دور از انحصار در سيستم بانكي كشور و به منظو 

ها، يهاي دولتي و ديگر نهادهاي عمومي و شهردارها و موسسات و سازماناقتصادي نمودن فعاليت بنگاه

 .دهاي مذكور مجازند بانك عامل را راساً انتخاب نماينبراي دريافت خدمات بانكي، بنگاه

 ها كه ازآن هاي موضوع اين بند در مورد آن بخش از وجوهاتـ انتخاب بانك عامل توسط ارگان1تبصره 

انك رايي و بگردد، منوط به كسب موافقت وزارت امور اقتصادي و دامحل بودجه عمومي دولتي تامين مي

 .مركزي جمهوري اسالمي ايران برحسب مورد خواهد بود

به  18/4/1351قانون پولي و بانكي كشور مصوب  12اده هاي دستگاههاي اجرايي موضوع مـ سپرده2تبصره

هاي ابده در حسششود و بايستي طبق مقررات قانون ياد نك عامل موضوع اين بند تلقي نميعنوان سپرده با

 .بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران منعكس گردد
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 1/6/1366قانون محاسبات عمومي کشور مصوب  76ماده 

مه هاي بيها و شركتبه استثناي بانك)هاي دولتي ها و موسسات دولتي و شركتبراي وزارتخانه 

مايندگي و يا ن خزانه و واحدهاي تابعه آنها در مركز و شهرستانها حسب مورد از طرف( و موسسات اعتباري

انك بهاي دولتي كه از طرف ها در بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و يا ساير بانكخزانه در استان

ي براي هاي بانكحساب مركزي جمهوري اسالمي ايران نمايندگي داشته باشند، به تعداد مورد نياز

ولتي با دها و موسسات هاي مزبور در مورد وزارتخانهاستفاده از حساب. هاي مربوط افتتاح خواهد شدپرداخت

اه از دستگو مج امضاي مشترک ذيحساب و يا مقام مجاز از طرف او و الاقل يك نفر از مقامات مسئول

هاي هاي دستگاهرداختپان به عمل خواهد آمد و كليه مربوط به معرفي خزانه و يا نمايندگي خزانه در است

هاي كتهاي بانكي شراستفاده از حساب. مجاز خواهد بود هاي بانكي مذكورنامبرده منحصراً از طريق حساب

و ممكن ز طرف اجاز ادولتي با امضاي مشترک مقامات مذكور در اساسنامه آنها و ذيحساب شركت يا مقام م

 .خواهد بود

ز محل درآمد عمومي اين قانون مادامي كه ا 5موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده  تبصره ـ

تي كه در اعتبارا دارند در مورد وجوه مذكور مشمول مقررات اين ماده خواهند بود و وجوهوجهي دريافت مي

زانه در ا نمايندگي خرسد، توسط خزانه و يها به تصويب ميقانون بودجه كل كشور براي اين قبيل دستگاه

 .باشدكور قابل پرداخت ميهاي بانكي مذاستان منحصراً از طريق حساب

 18/4/1351مصوب  پولي و بانکي کشورقانون  12ماده 

 :بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، به عنوان بانكدار دولت، موظف به انجام وظايف زير است 

سات دولتي و وابسته به دولت و شركتهاي دولتي و ها و موسنگاهداري حسابهاي وزارتخانه -الف

ها و موسسات دولتي و شهرداريها و همچنين موسساتي كه بيش از نصف سرمايه آنها متعلق به وزارتخانه

باشند، و انجام كليه عمليات بانكي آنها در داخل و خارج وابسته به دولت و شركتهاي دولتي و يا شهرداريها مي

 .1از كشور

                                                                 

 

مجلنس  8/6/1362مصنوب  ،(بهنره)ربا عمليات بانکي بندونقانون  22موجب ماده الف ن به  -1

ا موسسات دولتي و وابسته به ي ايران، بتوانند با اجازه بانک مرکزبانکها مي”: شوراي اسالمي

 .دولت و شرکتهاي دولتي، به عمليات مجاز بانکي مبادرت نمايند

تصنويب ( )بهنره)ربا نامه اجرايي فصل پنجم قانون عمليات بانکي بدونآئي  5ب ن به موجب ماده 

لنت و موسسات دولتي و وابسته بنه دو( 17/12/1362هيات وزيران، مصوب  88528نامه شماره 

ايند و شرکتهاي دولتي مکلفند وجوهي را که در اختيار دارند، منحصراً نزد بانک مرکزي نگاهداري نم

کليه عمليات بانکي خود را منحصراً توسط بانک مرکزي انجام دهند، مگنر در منواردي کنه باننک 

گر نکهاي ديقانون، با اجراي تمام يا قسمتي از عمليات موصوف توسط با 22مذکور به استناد ماده 

توانند بنا رعاينت مقنررات، بنا اين  قبينل موسسنات و در اي  صورت، بانکها مي. موافقت نمايند

 .شرکتهاي دولتي مبادرت به عمليات مجاز بانکي نمايند
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اين ماده، مكلفند  “الف”هاي دولتي و موسسات مذكور در بند ها و شهرداريها و شركتوزارتخانه -1تبصره

د و كليه ي نمايناهداروجوهي را كه در اختيار دارند، منحصراً نزد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران نگ

ه بانك عاتي كاطال ود عمليات بانكي خود را منحصراً توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران انجام دهن

 .دگذارنبمركزي جمهوري اسالمي ايران در انجام وظايف خود از آنها بخواهد، در اختيار آن 

ها و شركتها و موسساتي كه به موجب قوانين خاص، مجاز به انجام عمليات بانكي وزارتخانه -2تبصره

.1بصره يك اين ماده نخواهند بودو قسمت اول ت “الف”باشند، مشمول مفاد بند وسيله بانكهاي ديگر مي

                                                                 

 

قنانون پنولي و بنانکي کشنور، مصنوب  12مناده  2به موجب قانون طرز اسنتفاده از تبصنره  -2

قانون پولي و  12ماده  2احده ن استفاده از تبصره ماده و”: مجلس شوراي ملي 12/12/1354

موکول به تاييد بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و موافقنت  1351بانکي کشور مصوب تيرماه 

موسسات و شرکتهاي دولتي که شمول مقررات عمومي نسبت . وزارت امور اقتصادي و دارايي است

 .“  قانون خواهند بودبه آنها مستلزم ذکر نام است، نيز مشمول حکم اي
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تشار اعالميه پذيره 490 /مب: شماره ن ا فقت نويسي شركتاعالم موكول گشتن مجوز  ها به موا

ر  اوراق بهادا  سازمان بورس و 

 3/3/1385: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

 ت دولتي پست بانکهاي دولتي و شرکجهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانک

 ارسال گرديد 

 

 احتراماً؛

نظر به اي  که به موجب قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب  

ها به نويسي شرکتمجلس شوراي اسالمي، مجوز انتشار اعالميه پذيره 1/9/1384

موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار موکول گرديده است، لذا خواهشمند است مفاد 

 .لم يک  تلقي گردداي  بانک کان 27/11/1375مورخ  9126/بخشنامه شماره نب

خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به کليه واحدهاي ذيربط اطالع  

 ص./شودداده

 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                                                  

 کاررهبرشمس صديقه                  حميد تهرانفر                                                

                                         3816                                               3-3831 
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انكتوضيحاتي درخصوص  570 /مب: شماره تي و نرخ سود تسهيالت اعطايي ب هاي دول

تي در سال    1385غيردول

 10/3/1385: تاريخ 

 »تعاليبسمه «

 

هاي هاي دولتي ، شرکت دولتي پست بانک ، بانکجهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانک

 غيردولتي و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد

 

 احتراماً؛

مورخ  148 /مب و 1385/1/6مورخ  10/مب هاي شمارهپيرو بخشنامه 

مصوبه يکهزار و شصت و سومي  جلسه  1اي  بانک، بدينوسيله مفاد بند  29/1/1385

يکهزار و پنجاه و هفتمي   1آن شوراي محترم در رابطه با توضي  بند  6/3/1385مورخ 

از يکهزار و پنجاه و هشتمي  صورتجلسه مورخ  2و بند  20/12/1384صورتجلسه مورخ 

 :رساندرا به شرح ذيل به استحضار مي 27/12/1384

 (هاجاره به شرط تمليک، فروش اقساطي، معامالت سلف و جعال)اي در عقود مبادله”

نامه موقت موضوع آئي )و خريد دي   رباقانون عمليات بانکي بدون 20ماده  3موضوع بند 

هاي نرخ سود تسهيالت اعطايي بانک( تنزيل اسناد و اوراق تجاري و مقررات اجرايي آن

ها و موسسات اعتباري غيردولتي در ، چهارده درصد و براي بانک1385دولتي در سال 

 .“گرددتعيي  مي، هفده درصد 1385سال 

خواهشمند است دستور فرماييد به قيد تسريع، مراتب به کليه واحدهاي ذيربط  

 ص./ابالغ و بر حس  اجراي آن نظارت گردد

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                                                 

 کاررهبرشمس صديقه                        حميد تهرانفر                                          

                                         3816                                               3-3831 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/M.fathi/Application%20Data/Microsoft/Word/1-10.doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/M.fathi/Application%20Data/Microsoft/Word/2-148.doc


 

657 

 

انك 596 /مب: شماره لزام ب الي براي طرحا ري ه پرداخت تسهيالت ارزي و  وليدي و ها ب هاي ت

يافته ب ن نقاط توسعه   درصد آورده اشخاص 10ا كشاورزي در 

 17/3/1385: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

 رکت دولتي پست بانک ، شهاي دولتي ، جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانک

 ه ارسال گرديدهاي غيردولتي و موسسه اعتباري توسعبانک

 

 احتراماً؛

ي به قانون الحاق مواد 8همانطور که استحضار دارند براساس تبصره ذيل ماده  

ها موظفند براي بانک”، 1384قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب آبان ماه 

درصد آورده اشخاص،  10قاط توسعه نيافته با هاي توليدي و کشاورزي در نطرح

 رو ضم  تاکيد بر اجراي تبصره ياد شده،از اي . “تسهيالت ارزي و ريالي پرداخت نمايند

ايند مراتب به کليه شعب واحدهاي ذيربط ابالغ و برحس  خواهشمند است دستور فرم

 ص./اجراي آن نظارت گردد

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                                                    

 نده شجاعيفروزحميد تهرانفر                                                                     

                                         3816                                             4-3831 
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انكها به بخش  730/مب: شماره فزايش در مانده تسهيالت اعطايي ب ا ز  ا سهم بخش كشاورزي 

ز محل سپرده ا نوني و تسهيالت  مات قا لزا ا ز كسر  ا تي پس  الحسنه براي رفع هاي قرضغيردول

 1385ياجات ضروري و اشتغال در سال احت

 31/3/1385:تاريخ

 بسمه تعالي

 

 .ارسال گرديدبانک تجاري و پست هايبانک محترم مديران عاملطالع کليه جهت ا

 

 ؛"احتراما

هنگي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فر 10در راستاي اجراي ماده 

اختصاص حداقل بيست ”از بند ج آن مبني بر  2 جمهوري اسالمي ايران، باالخص قسمت

،  “هاي کشور به بخ  آب و کشاورزي( از تسهيالت اعطايي کليه بانک٪25و پنج درصد )
رساند که سهم بخ  کشاورزي از افزاي  در مانده وسيله به استحضار ميبدي 

ز هيالت اتسهيالت اعطايي آن بانک به بخ  غيردولتي پس از کسر الزامات قانوني و تس

 25،  1385الحسنه براي رفع احتياجات ضروري و اشتغال در سال هاي قرضمحل سپرده

 باشد.درصد مي

 خواهشمنداست مقرر فرمايند ضم  ابالغ مراتب فوق به مراجع ذيربط در آن بانک، بر

چني  الزم است جدول مشروح مانده حس  اجراي آن نيز نظارت کافي معمول گردد. هم

هاي مختلف اقتصادي طبق روال معمول در پايان هر ماه تهيه و عطايي به بخ تسهيالت ا

 ./بگردد حداکثر تا پايان روز پانزدهم ماه بعد، به اداره اطالعات بانکي اي  بانک ارسال

 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                                                

 کاررهبرشمس حميد تهرانفر                              صديقه                                    
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متعلق به سپرده 747 /مب: شماره راننحوه محاسبه سود قطعي   گذا

 3/4/1385: تاريخ 

 »ليبسمه تعا«

 

 هاي دولتي و غيردولتي و موسسه اعتباري توسعهجهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانک

 ارسال گرديد 

 

 احتراماً؛

گذاران ها در مورد نحوه محاسبه سود قطعي متعلق به سپردهبا اشاره به سوال برخي بانک 

دستورالعمل اجرايي قبول سپرده  16طور که در فراز پاياني ماده رساند همانوسيله به استحضار ميبدي 

الوکاله بکارگيري حق”بلغ مگذاران کسر نمود توان از منافع سپردهاعالم شده است، تنها مبلغي که مي

 به منظور جلوگيري از تشتت رويه و تاکيد بر رعايت بنابراي . است “دارگذاري مدتهاي سرمايهسپرده

فع ت هر عنوان ديگر نبايستي از مناله موصوف، هيچ مبلغي تحالوکاگردد به جز حقمقررات، يادآوري مي

مفاد ماده  اجراي ند است دستور فرماييدلذا خواهشم. دار کسر گرددگذاران مدتمتعلق به سپرده

 .جدداً مورد تاکيد قرارگيردماالشاره توسط واحدهاي ذيربط فوق

سپرده به شرح زير ارائه  دستورالعمل اجرايي قبول 16جهت مزيد اطالع مت  کامل ماده  

 :گرددمي

گذاري توسط شوراي پول و اعتبار هاي سرمايهالوکاله بانک بابت بکارگيري سپردهحداقل و حداکثر حق”

در هر هاي موصوف باشدپردههاي بکارگيري ستواند شامل هزينهالوکاله مزبور ميحق. تعيي  خواهد شد

 .“گذار اخذ نخواهد شدصورت مبلغ ديگري تحت هيچ عنوان از سپرده
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رد تكميلي درخصوص نحوه محاسبه  808 /مب: شماره ره ”موا دا ا د منابع نزد  حساب مازا

د تجاري “مركزي زا آ مناطق   ـ صنعتي در شعب 

 10/4/1385: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

 توسعه لتي و موسسه اعتباريهاي دولتي، غيردوجهت اطالع مديران عامل محترم بانک

 ارسال گرديد 

 با سالم؛

نحوه محاسبه درخصوص  ،2138/12/13مورخ  2034/مب احتراماً، پيرو بخشنامه شماره 

را  موارد زيروسيله ، بدي ن صنعتي جاريدر شعب مناطق آزاد ت “حساب مازاد منابع نزد اداره مرکزي”

 :رساندبه اطالع مياالشاره پيوست بخشنامه فوق به منظور تکميل

بانک  به واقع مصرف “دارمدت ارزي بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي و بروات”از آنجا که حساب 

ت دهي بانک بابب”سرفصل  ، لذا از فهرست مصارف بانک حذف گرديده و به تبع آنشودمحسوب نمي

ست االشاره ن نيز در فهرن به عنوان منبع متناظر با سرفصل فوق “دارپذيرش اسناد و بروات ارزي مدت

 (.باشنداي برابر ميهر دو حساب داراي مانده) .منابع بانک لحاظ نخواهد شد

 :باشدتکميل اقالم صورت وضعيت منابع و مصارف شعب در مناطق آزاد به شرح جدول زير مي

 شرح مصرف /منبع  نام حساب رديف

1 
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت ”

 “شده
 - مصرف

 - مصرف سود دريافتني تسهيالت 2

 سود معوق تسهيالت 3
کاهنده عنوانبه

 مصرف

هاي آينده سود سال”در ستون مصارف و پس از حساب 

مورخ  2034/در پيوست بخشنامه شماره مب“تسهيالت

13/12/1382 

 - منبع هاي عهده شعبهاي عهده ما و حوالهحواله 4
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ز  982 /مب: شماره ا ز كاغذهاي منقوش به آرم يا هرگونه نشان ديگري  ا ستفاده  ممنوعيت ا

پول نواع چك  ا انك مركزي در چاپ   ب

 27/4/1385: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

 دولتي و پست بانک ارسال گرديدهاي جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانک

 

 احتراماً؛

ها از کاغذهاي منقوش به استفاده بانک 1386رساند از ابتداي سال به استحضار مي 

هاي چک)آرم يا هرگونه نشان ديگري از بانک مرکزي در چاپ تمامي انواع چک پول 

رد مل کليه موانيتي شااي  امر عالوه بر واترمارك و نخ ام. باشدمجاز نمي( مسافرتي، ايران چک

اي  اوراق  “اسکناس بودن”م و غيرمستقيم تداعي کننده شود که به طور مستقيديگري نيز مي

 .باشندمي

ربط آن بانک ضم  در نظر رو خواهشمند است دستور فرمايند واحدهاي ذياز اي  

اي اي  داشت  اي  موضوع در سفارش چاپ و انتشار اوراق مزبور، تمهيدات الزم جهت اجر

 .امر را اتخاذ نمايند

بديهي است توليد کاغذ در کارخانه تکاب و چاپ اي  اوراق در سازمان توليد  

االشعار اسکناس و مسکوك، و شرکت چاپ و نشر بانک ملي نيز در چارچوب ضوابط فوق

 ص./صورت خواهد گرفت
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زاد 983 /مب: شماره اه مدت هاي سرمايهالحساب سپردهليتعيين نرخ سود ع سازيآ گذاري كوت

منه تعيين شده ويژه  در دا

 27/4/1385: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

 هاي دولتي و شرکت دولتي پست بانک ارسال گرديدجهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانک

 احتراماً؛

به موجب مصوبه يکهزار و شصت و ششمي   رساندوسيله به اطالع ميبدي  

ها براي تعيي  نرخ سود شوراي محترم پول و اعتبار، بانک 17/4/1385مورخ  جلسه

هاي مشروط به رعايت دامنه مجاز نرخن گذاري کوتاه مدت ويژهسرمايهي هاالحساب سپردهعلي

 1385/1/6مورخ  10/مب موضوع بند ج بخشنامه شماره)ن هاي بانکيالحساب سپردهسود علي

بنابراي ، از تاريخ ابالغ اي  بخشنامه، مفاد  .از آزادي عمل برخوردار گرديدند( اي  بانک

مصوبه هشتصد و  ابالغ موضوع)اي  بانک  27/1/1374مورخ  234/بخشنامه شماره نب

يک  تلقي لمکان( ي پول و اعتبارشورا 20/12/1373مي  جلسه مورخ چهل و هفت

هاي ضم  تعيي  و اعالم نرخ سود سپرده خواهشمند است دستور فرمائيد. گرددمي

ابالغ  در آن بانک ربطمراتب به کليه واحدهاي ذي گذاري کوتاه مدت ويژهسرمايه

 ص./گردد
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انكتأكيد  1025/مب: شماره ز هويت و شناسايي مشتريان ب  هابر احرا

 31/4/1385:تاريخ

 بسمه تعالي

 

( ره)يو هفته مقام زن و روز مادر و خجسته زادروز حضرت امام خمين( س)ميالد پرفروغ حضرت فاطمه زهرا”

 .”بادگرامي

 

 .ارسال گرديددولتي و غيردولتي  هايبانک محترم مديران عاملطالع کليه جهت ا

 ؛"احتراما

اي  اداره درخصوص احراز هويت و  1384/9/8مورخ  1753/مب پيرو بخشنامه شماره

شده در بخشنامه مذکور شناسايي مشتريان بانک، به منظور شفافيت بيشتر موارد مطرح

 :رساندير را به استحضار ميمراتب ز

يان هدف از دريافت اطالعات مندرج در بخشنامه مذکور، تکميل و درج آن در سوابق مشتر

 .باشدبانک به منظور احراز هويت آنان مي

از جمله گشاي  اعتبارات )سهيالت هاي بانکي و اعطاي تتاکيد بخشنامه بر افتتاح حساب

طاي تسهيالت ر هنگام افتتاح حساب بانکي و يا اعلذا د. باشدمي( نامهو صدور ضمانت

در ساير . االشاره، از مشتري اخذ شودالزم است کليه اطالعات مندرج در بخشنامه فوق

 .نمايدموارد احراز هويت مشتري کفايت مي

است و در اي  مرحله باتوجه به عدم اشاره شده “شماره ملي”الذکر به در بخشنامه فوق

 .ملي براي عموم، ارائه اي  کارت الزامي نيستدسترسي به کارت 

بديهي است جهت تکميل پرونده مشتري و براي اطمينان از اصالت هويت وي، شماره 

 ب./گيردبا رويت و استناد به اصل شناسنامه صورت مي "سريال شناسنامه صرفا
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ه 1250/مب: شماره نداضرورت فراهم آوردن امكانات الزم جهت را  RTGSزي سيستم ا

آني(  )سيستم تسويه 

 24/5/1385:تاريخ

 بسمه تعالي

 

هاي دولتي، غيردولتي، موسسه اعتباري توسعه و جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانک

 .بانک ارسال گرديدشرکت دولتي پست

 

 باسالم؛

 RTGSاندازي سيستم با عنايت به ضرورت فراهم آوردن امکانات الزم جهت راه 

هاي آن بانک نزد اداره معامالت ريالي اي  بانک در قالب يک م است کليه حسابالز

رو خواهشمنداست ضم  هماهنگي با اداره مذکور نسبت به از اي . حساب تجميع گردند

 ب./ها اقدام گرددتجميع حساب
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نواع چك 1382/مب: شماره ا ر، خريد و فروش  نتشا ا عمل نحوه  ل  پولدستورا

 08/6/1385:تاريخ

 بسمه تعالي

 

دولتي، غيردولتي و شرکت دولتي  هايبانک محترم مديران عاملطالع کليه جهت ا

 .ارسال گرديدبانک پست

 

 با احترام؛

چک ، پول )ايراندستورالعمل نحوه انتشار ، خريد و فروش انواع چک”به پيوست 

ا )مورخ مرکزي ج.ا. که در بيست و هشتمي  جلسه کميته پولي و بانکي بانک “(چکبانک

 گردد. الزم به توضي  است که:است، ارسال مي( به تصويب رسيده22/5/1385يکشنبه 

اي  دستورالعمل ن  2ها ن موضوع ماده چک( بانکچک و بانکپول )ايرانچاپ انواع چک

باشد. تنها پس از اخذ مجوز الزم از اداره نشر اسکناس و خزانه اي  بانک ميسور مي

به پول، با اداره مذکور مکات  ، الزم است آن بانک براي اخذ مجوز چاپ انواع چکبنابراي

 نمايد.

 اي تخصصي براي تعيي  حداقل استانداردهاي امنيتي در چاپ اوراق موصوف، کميته

ئه در اي  بانک تشکيل گرديده است که پيشنهادات خود را به کميته پولي و بانکي ارا

ته پولي و بانکي در اي  راق موصوف با رعايت مصوبات کميدهد. بديهي است چاپ اومي

 باشد.زمينه امکانپذير مي

 باشد.رعايت مفاد دستورالعمل از تاريخ ابالغ اي  بخشنامه الزامي مي

 خواهشمنداست مقرر فرمايند ضم  ابالغ دستورالعمل پيوست به تمامي واحدهاي ذيربط

 معمول گردد./بدر آن بانک، بر حس  اجراي آن نظارت کافي 
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 ب.ارجمندنژاد 4/6/1385

 بسمه تعالي

 پولچکدستورالعمل نحوه انتشار، خريد و فروش انواع 

 (چک ، بانک چکايران)

 مقدمه -الف

هايي است ريسک نقدينگي يا ريسک عدم تامي  به موقع وجوه؛ از جمله مهمتري  ريسک

مديريت ها، ريزي دقيق نقدينگي در بانکبرنامه. کندکه کليت يک بانک را تهديد مي

اي صحي  و کنترل هوشمندانه اي  فرآيند و اخذ بازخور از عملکرد آن جهت تصحي  خطاه

 .احتمالي، از مهمتري  اقداماتي است که يک بانک بايد در اي  زمينه انجام دهد

با اتکا به اسکناس و مسکوك منتشره از ) ريزي صحي  در زمينه مديريت نقدينگيبرنامه

ر کليت زم برآورد صحيحي از ميزان ورود و خروج وجه نقد  دمستل( مرکزي سوي بانک

 .بانک و نيز در هر شعبه از آن است

ر درساني به موقع، مناسب و متناسب به هر شعبه، از نتايج استقرار يک نظام توانمند پول

ستا ها ، با حرکت در اي  رارود بانکرو انتظار مياز اي . داري در هر بانک استزمينه خزانه

اي صحي  مديريت پول؛ ريسک نقدينگي خود را به شيوهو کاه  اتکاي خود به انواع چک

 .نموده؛ از بروز اختالل در نظام پرداخت کشور جلوگيري نمايند

ق ديداري در قانون پولي و بانکي کشور، انتشار اورا 34از ماده  6از آنجا که به استناد بند 

باشد تمهيد تدابيري درخصوص انتشار، فروش و يها ممنوع موجه حامل از سوي بانک

نها به اوراق آن به منظور جلوگيري از تبديل ( چکايران چک، بانک)پول خريد انواع چک

 ر دستيابي بهبه منظو. نمايدن ضروري مي( اوراق ديداري در وجه حامل)موردنظر قانونگذار 

روش فتورالعمل نحوه انتشار، خريد و دس»اي  مهم و ساماندهي امور مربوط به اوراق مزبور، 

 .استتدوي  گرديده («چک بانک ايران چک،)پول انواع چک

 

 تعاريف -ب

چک يا ايران منظور از چک پول در اي  دستورالعمل، هر يک از انواع بانک چک :پولچک

 .باشدمي

ا چکي است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر يک از شعب آن بانک ي: چکبانک 

ها با استفاده از نام اي  گونه چک. گرددتوسط نمايندگان و کارگزاران آن پرداخت مي
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... کوتاه آن بانک و به دنبال آن کلمه چک از قبيل سپه چک ، رفاه چک ، ملي چک و 

قبل از کلمه )توان به جاي عنوان بانک گذاري اي  اوراق ، ميدر نام. شوندگذاري مينام

ي ديگري نيز استفاده نمود ليک  تصري  نام بانک بر روي اوراق به نحوي ها، از واژه( چک

 .آشکار ضروري است

چکي است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر يک از شعب تمامي  :ايران چک

هايي که با يکديگر قرارداد دارند يا توسط نمايندگان و کارگزاران آنها پرداخت بانک

 .گرددمي

 .شودپول اطالق ميغ ريالي مندرج بر روي هر برگ چکبه مبال :مبلغ اسمي

 

 پولمقررات مربوط به سفارش انواع چک -ج

مور ابه منظور ايجاد هماهنگي در امور مربوط به سفارش چاپ ، انتشار و ساير  -1ماده 

ها، الزم است امور مربوط ها و دسترسي به آمار و اطالعات دقيق در مورد اي  چکپولچک

هاي ها در يکي از واحدهاي هر بانک متمرکز شده و کليه مکاتبات و هماهنگيلپوبه چک

 .الزم با اي  بانک، از طريق واحد مزبور انجام شود

 بانک موظف است قبل از انجام هرگونه اقدامي در زمينه سفارش اي  اوراق، -2ماده 

ها انکبمجوز مذکور، پس از صدور . موافقت بانک مرکزي با چاپ اوراق مزبور را اخذ نمايد

از جمله واريز وجوه و عوارض مختلف به )پول توانند ساير مراحل انتشار چکمي

 .را طي نمايند...( هاي دولت و حساب

ر ببه منظور کنترل تقاضاهاي واصله، الزم است بانک در درخواست خود عالوه  -3ماده 

ترکيب و مقدار درخواستي از مبلغ اسمي ،  ،( چک ،بانک چکايران)پول تصري  نوع چک

اي را که مقرر است اوراق مزبور را به پول ، سال انتشار و نام چاپخانههر يک از انواع چک

 .چاپ برساند؛ قيد نمايد

از بانک مرکزي ... و  گونه طرح، نشان، عبارتها نبايد هيچپولدر طراحي چک -4ماده 

ها از سوي بانک مرکزي را در اذهان نا باشد به نحوي که شائبه صدور و انتشار آ.ا.ج

 .مشتريان متبادر ساخته و يا شبهه مشابهت اوراق مزبور با اسکناس را ايجاد نمايد

 هاي امنيتي مکفي با مسيوليت بانک صادرکننده والزم است اوراق مزبور از ويژگي -5ماده 

 ، برخوردار باشندشده از سوي بانک مرکزي با رعايت حداقل استانداردهاي امنيتي اعالم

 .به نحوي که امکان جعل آنها به حداقل ممک  کاه  يابد

ي به يکي به هنگام فروش و ديگر)براي درج نام، نام خانوادگي و دو محل امضا  -6ماده 

 .شودرفته گهاي مزبور در نظر پولهاي مشخصي بر روي چک، محل(هنگام انتقال
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اي تعيي  گردد که پول به گونهع چکرنگ و مشخصات ظاهري تمامي انوا -7ماده 

 .ابل تميز باشندقهاي با مبالغ مختلف به سهولت چک

اي عمل الزم است تمامي شعب بانک با ارايه ترکيبي از وسايل پرداخت ، به گونه -8ماده 

( پولاز جمله انواع چک)نمايند که حق انتخاب بي  اسکناس و ساير ابزارهاي پرداخت 

 .بماند براي مشتري محفوظ

 

 پولمقررات مربوط به فروش چک-د

. باشدمي “هاي صادرهپولنسبت مانده مجاز چک”پول برابر  حداکثر ريالي فروش چک -9ماده 

اي  نسبت براي هر بانک . آمده است 1نحوه محاسبه اي  نسبت در پيوست شماره 

 .باشدمي ٪40حداکثر برابر 

کند و يا اينکه در ا براي سه ماه متوالي رعايت نهاي فوق رچنانچه بانکي نسبت -10ماده 

ود به صورت غيرمتوالي از حد(يا بيشتر)ماه  5فاصله يکساله منتهي به آخري  تخلف، 

درخصوص مجوز صادره  اي  دستورالعمل تجاوز نمايد( 9بند )شده در بند پيشي  تعيي 

 .شودبراي چاپ انواع چک پول آن بانک تجديدنظر مي

ها براي خريد اموال منقول ، پولها به هيچ وجه مجاز نيستند از چکانکب -11ماده 

 .استفاده نمايند... غيرمنقول ، سهام ، اعطاي تسهيالت و 

هنگام فروش اي  اوراق،الزم است مشتري نسبت به تکميل اطالعات شخصي  -12ماده 

وي اعالميه فروش بر ر...( ه تماس، امضا و خانوادگي، آدرس، شمارشامل نام، نام)خود 

شده ختهمتصدي بانکي نيز بايد اقدام به تکميل بندهاي مربوط به اوراق فرو. اقدام نمايد

 .بر روي اعالميه مزبور نمايد... ( شماره سريال، نوع و مبلغ اوراق و )

در برگه ) شده از سوي مشتريمتصدي بانکي، پس از تطبيق مشخصات تکميل -13ماده 

ي و معتبر شناسايي وي، اقدام به اخذ امضاي وي بر روي برگه با مدارك رسم( فروش

 (.تحويلدار احراز شود هويت مشتري بايد به طور دقيق و مناسب از سوي)نمايد مي فروش

ها و پولالزم است متصديان بانکي پي  از ضرب مهر و درج تاريخ بر روي چک -14ماده 

 .اوراق مزبور اخذ نمايندثبت شماره آنها، امضاي اول مشتري را بر روي 

پول به اشخاص ثالث پس از امضاي دوم خريدار در محل انتقال انواع چک -15ماده 

 .پذير استشده امکانتعبيه
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 پولمقررات مربوط به خريد چک -هـ 

پول مشخصات کامل خود را بر روي هر به هنگام خريد، الزم است دارنده چک -16ماده 

 .ل کندمتصدي بانک از صحت هويت مشتري اطمينان حاصنويسي کرده و برگ پشت

ماه  6ها ، حداکثر چک در کليه شعب بانکفاصله زماني بي  فروش و خريد ايران -17ماده 

چک ، از طريق شعبه پس از انقضاي مدت مذکور ، پرداخت ايران. از تاريخ صدور است

 .ممک  است( پاياپاي از طريق اتاق)فروشنده و يا واريز وجه آن به حساب اشخاص 

صادره از سوي ( چکرانبه جز اي)و ديگر اوراق مشابه  در مورد بانک چک -18ماده 

ها، فاصله زماني بي  تاريخ فروش و تاريخ خريد و نيز ساير شروط مترتب بر زمان بانک

 .شوداز سوي بانک صادرکننده تعيي  و اعالن مي "خريد و فروش آنها، راسا

پول، بالفاصله الشه آن سوراخ ، ابطال و از گردش است پس از خريد چکالزم  -19ماده 

 .خارج شده ، از ارائه مجدد آن به مشتريان اجتناب گردد

 

 هايي که پس از اخذ مجوز از بانک مرکزيرعايت مقررات اي  دستورالعمل براي کليه بانک

 . نمايند الزامي استپول مياقدام به چاپ و انتشار انواع چک
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 “صادرههاي پولچکنسبت مانده مجاز ”نحوه محاسبه : 1پيوست شماره 

هاي دفترکل محاسبات اي  دستورالعمل براساس ارقام مندرج در فهرست سرفصل

شود انجام ها که در پايان هر ماه به بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ارسال ميبانک

 .گرددمي

 که( در پايان هر ماه)اي بانک در دست اشخاص هخالص مانده ريالي چک پول: صورت کسر

 :شودبه شيوه زير محاسبه مي

 کد حساب نام حساب نمايه محاسباتي

1CH 3.2.0310 شدههاي بانکي فروختهحساب انواع چک 

2CH 3.1.1250 شده بانکهاي فروختهچک حساب پرداخت 

 

 : پس

21 CHCHCH 

 

 ت کسرصور( = در پايان هر ماه)اي بانک در دست اشخاص هپولخالص مانده ريالي چک

حساب  حساب بدهي به بانک مرکزي ن در»هاي ذيل منهاي جمع حساب: مخرج کسر

 «:جاري

 کد حساب نام حساب نمايه محاسباتي

1N 3.1.0010 حساب صندوق 

2N 3.1.0020 ريال/حساب وجوه در راه 

3N 3.1.0030 حساب اسکناس و نقود بيگانه 

4N 3.1.0040 ارز/حساب وجوه در راه 

5N 3.1.0070 قانوني حساب سپرده 

6N 3.1.0080 حساب جاري نزد بانک مرکزي 

7N  3.1.0090 پرداخت خريد ارز نزد بانک مرکزيحساب پي 

8N 3.1.0145 حساب سپرده ارزي ديداري نزد بانک مرکزي 

9N 3.1.0130 (حساب ما)ها حساب جاري نزد بانک 
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01N 3.1.0140 هاي ارزي ديداري نزد شعب خارجحساب سپرده 

11N 3.1.0150 هاي داخليهاي ارزي ديداري نزد بانکحساب سپرده 

12N 3.1.0160 هاي خارجيهاي ارزي ديداري نزد بانکحساب سپرده 

13N 3.1.0170 هاي خارجيهاي ارزي پوششي نزد بانکحساب سپرده 

14N 3.1.0100 حساب اوراق قرضه دولتي 

15N 3.1.0270 حساب اوراق بهادار ارزي 

16N 3.1.0280 دولتي/حساب اوراق مشارکت 

17N 3.1.0290 غيردولتي/حساب اوراق مشارکت 

18N 3.1.1260 هاهاي صادره ساير بانکحساب پرداخت چک 

19N 3.2.0220 حساب بدهي به بانک مرکزي ن در حساب جاري 

 

 : پس
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ها حداکثر براي تمامي بانک( هاي صادرهپولنسبت مانده مجاز چک) Pآمده نسبت بدست

 .باشدمي ٪40برابر 
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عتبار در حساب 1448/مب: شماره ا عمل اجرايي  ل  جاري در قالب خريد ديندستورا

 15/6/1385:تاريخ

 بسمه تعالي

 

دولتي، غيردولتي و شرکت دولتي  هايبانک محترم مديران عاملطالع کليه جهت ا

 .ارسال گرديدبانک پست

 

 ؛"احتراما

که در يکهزار  “جاري در قالب خريد دي ستورالعمل اجرايي اعتبار در حسابد”به پيوست 

شوراي محترم پول و اعتبار به تصويب  4/6/1385و شصت و هشتمي  جلسه مورخ 

 گردد. جهت استحضار ارسال مي رسيده است

الذکر به کليه واحدهاي خواهشمنداست مقرر فرمايند ضم  ابالغ مفاد دستورالعمل فوق

 ذيربط بر حس  اجراي آن نظارت کافي مبذول گردد./ب

 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                                               

 کاررهبرشمس حميد تهرانفر                              صديقه                                    

                                         3816                                               3-3831 



 

673 

 

 ب.رنجبر.5/6/1385

 “دستورالعمل اجرايي اعتبار در حسابجاري در قالب خريد دين”

 

شده مب تقاضا براي مشتريان خود، با توجه به توان مالي و اعتبارسنجي انجابانک ها حس

 .نماينددر مورد آنان، حد اعتباري مشخصي را براساس ضوابط و مقررات ذيربط تعيي  مي

 تسهيالت اعطايي در چارچوب حداعتباري فوق، در قالب عقد خريد دي  و پس از احراز

اي  . شود و به دفعات قابل استفاده استيحقيقي بودن دي  توسط بانک انجام م

 .باشدتسهيالت قابل اعطا به واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي مي

باشد ضيان ميمتقا( حداکثر يکساله)ه مدت تسهيالت مذکور براي تامي  نيازهاي مالي کوتا

 اريزو و که با خريد دي  ناشي از اسناد و اوراق تجاري مورد قبول و توديعي نزد بانک،

 . گرددوجوه مربوط به حسابجاري مشتريان اعطا مي

نک قبل از اخذ و نگهداري اسناد و اوراق تجاري موضوع اي  دستورالعمل، الزم است با

سناد اقراردادي را با مشتري منعقد نمايد که بر مبناي آن وکالت در خريد دي  ناشي از 

 .انک داده شده باشدمزبور به نحو اشاعه و وکالت در وصول آنها به ب

د و اوراق ، بانک براساس قرارداد منعقده دي  ناشي از اسنا1حداکثر تا حد اعتباري موضوع بند 

به  تجاري اخذ شده را بر مبناي قيمت روز خريداري نموده و به طور همزمان مبلغ خريد را

از آن پس . کند تا امکان تامي  کسري مبلغ چک، فراهم شودحساب جاري مشتري واريز مي

بانک مالک مشاعي اوراق مزبور به نسبت مبلغ پرداخت شده و قيمت کل در تاريخ خريد 

 .گرددمي

ي  در تاريخ سررسيد اسناد و اوراق تجاري، وجوه حاصله به نسبت سهم مشاعي طرفي ، ب

راق تجاري، ضمناً در هر تاريخي مقدم بر تاريخ سررسيد اسناد و او. گرددآنان تقسيم مي

اري چه مشتري نسبت به پرداخت هر ميزان از سهم مشاعي بانک از اسناد و اوراق تجچنان

 هاي جاري و مورد عمل بانک محاسبه شده و ازاقدام نمايد، قيمت روز اسناد براساس نرخ

 .گرددمالک آن قسمت مي "مالکيت مشاعي بانک به همان ميزان کاسته و مشتري مجددا

ت تاريخ سررسيد در مالکيت بانک بماند، بانک به نسب چنانچه اوراق خريداري شده تا

فروش دي  . کندسهم مشاعي خود از اوراق، سود حاصله را شناسايي و در دفاتر ثبت مي

شود و سود ناشي از اوراق به مشتري قبل از سررسيد براساس قيمت روز فروش انجام مي

  درصد مالکيت بانک و زيان حاصله با توجه به قيمت خريد و قيمت فروش و همچني

 .گرددها منظور ميتعيي  و در حساب

  نحوه حسابداري عمليات موضوع اي  دستورالعمل، مطابق با حسابداري معمول خريد دي

 .ها استدر بانک
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لعمل 1554 /مب: شماره انكي ”، دستورا تشخيص كفايت و صالحيت تصدي سمت در واحدهاي ب

ز كشور ا  “خارج 

 27/6/1385: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

بانک( و دولتي )شرکت دولتي پست هايبانک محترم کليه مديران عاملطالع جهت ا

 .ارسال گرديدغيردولتي 

 

 ؛"احتراما

تشخيص کفايت و صالحيت تصدي سمت در واحدهاي بانکي ”بدينوسيله دستورالعمل 

بانک  هيات عامل محترم اي  11/6/1385که در يازدهمي  جلسه مورخ  “خارج از کشور

 گردد.است، به پيوست ارسال ميبه تصويب رسيده

 خواهشمنداست دستور فرمائيد ترتيباتي اتخاذ فرمايند که هنگام انتخاب افراد جهت

تصدي سمت در واحدهاي خارج از کشور آن بانک )شامل شعب، دفاتر نمايندگي، 

لعمل رعايت و اري(، شرايط مذکور در اي  دستوراها و موسسات اعتبها بانکسرپرستي

 مراتب جهت اتخاذ تصميم به اطالع اي  اداره رسانده شود./ب

 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                                                    

 نده شجاعيفروز                              حميد تهرانفر                                       

                                         3816                                             4-3831 
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 »بسمه تعالي«

 

دستورالعمل تشخيص کفايت و صالحيت تصدي سمت در واحدهاي بانکي خارج از 

 کشور

 

 “ج از كشورها در خارايجاد يا تعطيلي شعبه، باجه يا نمايندگي بانك”نامه آئين 14در اجراي ماده  

جلسه هيات عامل محترم بانك از بيست و سومين صورت 11و به موجب قسمت الف بند 18/8/1351مصوب 

 “رارج از كشوتشخيص كفايت و صالحيت تصدي سمت در واحدهاي بانكي خ”، دستورالعمل 17/5/64مورخ 

 :گرددبه شرح زير اعالم مي

 

 

 :تعاريف -1ماده 

 .ري اسالمي ايرانبانك مركزي جمهو: بانك مركزي

هاي ها و دفاتر نمايندگي بانكها، سرپرستي، شعب، باجه٭و مؤسسات اعتباري هابانك: واحدهاي بانكي

 .(يا عناوين مشابه)ايراني در خارج از كشور 

ها و هاي ايراني است و يا بانكمتعلق به بانك درصد سرمايه آن 100ها و مؤسسات اعتباريكه شامل بانك ٭

ز ر خارج اد( اعم از حقيقي يا حقوقي)ص خارجي هاي ايراني و اشخااعتباريكه با مشاركت بانكمؤسسات 

 .داند و بانك ايراني حق انتخاب حداقل يك عضو هيات مديره را داشته باشكشور تاسيس شده

 .كميته تشخيص كفايت و صالحيت تصدي سمت در واحدهاي بانكي خارج از كشور: كميته

 

 3مت پيشنهادي فرد متقاضي در واحدهاي بانكي، منوط به تصويب كميته موضوع ماده تصدي س -2ماده 

 .شودباشد كه مراتب از طريق اداره مطالعات و مقررات بانكي ابالغ ميمي

 :باشدكميته  متشكل از اعضاء زير مي -3ماده 

 ها و مؤسسات اعتباري؛مديركل نظارت بر بانك

 ها و مقررات ارزي؛تو در غياب وي مدير اداره سياس ها و مقررات ارزيمديركل سياست

 ير اداره عمليات ارزي؛الملل و در غياب وي مدمديركل بين

 ها؛مدير اداره نظارت بر بانك

 مدير اداره مطالعات و مقررات بانكي؛
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 .باشدعتباري مياها و مؤسسات مديريت جلسه با مديركل نظارت بر بانك: 1تبصره 

 

 3حداقل )يابد و تصميمات متخذه با اكثريت آراء نفر از اعضاء رسميت مي 4ا حضور حداقل جلسه ب -4ماده 

 .حاضر در جلسه ، معتبر است( نفر

 

رئيس گروه ”در اين رابطه . باشدعهده اداره مطالعات و مقررات بانكي مياي كميته بهامور دبيرخانه -5ماده 

 .كندق راي در جلسات كميته شركت ميبدون ح “مطالعاتي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي

 

ها موظفند مشخصات افراد پيشنهادي جهت تصدي سمت در واحدهاي بانكي خارج از بانك  -6ماده 

 .تكميل و به دبيرخانه كميته ارسال نمايند “1”كشور را به شرح فرم ضميمه شماره 

 

تصدي سمت در  د پيشنهادشده براياي فرها موظفند تاييديه سالمت كاري و صالحيت حرفهبانك -7ماده 

به همراه ساير مدارک   ، با امضاء مديرعامل بانك“2”واحد بانكي خارج از كشور را طبق فرم ضميمه شماره 

 .به دبيرخانه كميته ارسال نمايند

 

هاي سرپرست منطقه، معاونت منطقه، رييس شعبه و معاون شعبه در واحدهاي تصدي سمت -8ماده 

 .باشدمي “3”كشور مستلزم احراز حداقل شرايط الزم به شرح جدول ضميمه شماره بانكي خارج از 

دبيرخانه كميته پس از تطابق مدارک ارسالي و اطمينان از كامل بودن آنها، نسبت به دعوت از  -9ماده

 .نمايداعضاي كميته و تشكيل جلسه اقدام مي

 

اي رفهحطمينان از صالحيت او به منظور حصول كميته پس از بررسي مدارک و مستندات ارسالي  -10ماده 

 .نمايدافراد پيشنهادي حسب ضرورت با آنان مصاحبه مي

 .باشدتشخيص ضرورت انجام يا عدم انجام مصاحبه با عضو هيات عامل ناظر بر بخش نظارت مي: 2تبصره 

 

شور با ي خارج از كي بانكدر مواردي كه مشخصات فرد معرفي شده براي تصدي سمت در واحدها -11ماده 

ورد نظر شده را براي تصدي سمت منامه تطبيق نداشته باشد، لكن مسئولين بانك فرد معرفيمفاد اين آئين

خش باظر بر امل نعمفيد تشخيص دهند، انجام اين امر به اتفاق آراء اعضاي كميته و تنفيذ عضو هيات 

 .پذير استنظارت امكان

انك مركزي جمهوري ببه تصويب هيات عامل  11/6/1385تبصره در تاريخ  2ماده و  11اين دستورالعمل در 

 .باشداسالمي ايران رسيده و از اين تاريخ الزم االجرا مي
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 حداقل شرايط احراز سمت در واحدهاي بانکي خارج از کشورـ  3شماره  جدول ضميمه

 

 عنوان شغل

 شرايط

 هسرپرست منطق معاون سرپرستي رئيس شعبه معاون شعبه

 ليسانس ليسانس ليسانس ليسانس مدارک تحصيلي

 **سال 15 *سال 14 سال 12 سال 12 تجربه بانكي

 سال 8 سال 7 سال 5 سال 3 حداقل سابقه مديريتي

 سال 5 سال 5 سال 5 سال 5 حداقل تجربه در امور ارزي 

 عالي عالي عالي عالي تسلط بر زبان خارجي

 

 .ونت يا رياست در شعب يا سرپرستي خارج از كشورسال سابقه فعاليت معا 2حداقل  *

 .سال سابقه فعاليت معاونت يا رياست در شعب يا سرپرستي خارج از كشور 3حداقل  **
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 دي سمت در واحدهاي بانكي خارج از كشور فرآيند تاييد صالحيت و كفايت تص

 

 كنددبيرخانه كميته فرم درخواست را دريافت مي

در صورت ناقص بودن فرم با 

بانـك مربوطــه تمــاس و تــا 

تكميل فرم، ايـن فرآينـد بـه 

 .افتدتعويق مي

 
كند كه آيا فرم دبيرخانه بررسي مي

درخواست به طور كامل و صحيح 

 .تكميل شده يا خير

 .دارد؟

ته كفايت و صالحيت متقاضي در كمي

مربوطه طي مراحل مشخص در 

شود و نتيجه دستورالعمل بررسي مي

 شود كه آيا صالحيت دارد؟اعالم مي

 

صالحيت و كفايت شخص براي تصدي 

 .شودسمت تاييد مي

 توصيه كميته براي صدور تاييديه .شوددرخواست رد مي

 .ها و مالحظات بيشتر داردنياز به كنترل

 .شودتاييديه صادر مي

ه و ت شدثب اييديه براي بانك صادر و در دفاتر دبيرخانهت

 .شودبه مراجع مورد نياز اطالع داده مي

 

لزوم معرفي شخص ديگر براي 

 تصدي سمت

 خير
 آري

 خير

 ريٱ
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 2فرم ضميمه شماره 

 اياري و صالحيت حرفهتاييديه سالمت ك

 

 

 اينجانب ننننننننننننننننننننننننن مدير عامل بانک ننننننننننننننننننننن ضم  درخواست موافقت با انتصاب سرکار خانم/جناب آقاي

فتر ، د□ ، شعبه□، سرپرستيمنطقه □اعتباري  ، مؤسسه□بانکي )بانک ننننننننننننننننننننننن، جهت تصدي سمت ننننننننننننن در واحد 

 نمايم.يد مياي ايشان را تاي(نننننننننننن در کشور نننننننننننسالمت کاري و صالحيت حرفه□، باجه □نمايندگي 

 

 

 تاريخ نننننننننننننن                                امضاء نننننننننننننننن

 

 هر بانک نننننننننننننم                                                                                                                                               
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 1فرم ضميمه شماره 

 

 تکميل و امضاء گردد. صورت تايپ شدهبه  متقاضي تصدي سمتاي  فرم توسط 

 :مشخصات متقاضي تصدي سمت در واحدهاي بانکي خارج از کشور

: نننننننننننننننننننننن    نام پدر: خانوادگينننننننننننننننننننن    نام: منا

 نننننننننننننننننننن

: امهشماره شناسنننننننننننننننننننننن                :  شماره ملي  نننننننننننن  : تاريخ تولد

 نننننننننن 

 نننننننننننننننننننن : گذرنامه شماره نننننننننننننننننننن: تاريخ و محل صدور شناسنامه 

 

 مشخصات سمت پيشنهادي و کشور محل فعاليت واحد بانکي مورد نظر: 

 : سمت فعلي

 :سمت پيشنهادي

 □معاونت منطقه   □سرپرست منطقه   □عضويت در هيات مديره

 □معاون شعبه□رئيس شعبه
 

 بانکي نننننننننننننن نام واحد بانکي نننننننننننننننننننن  نام کشور محل فعاليت واحد 

 

 مشخصات بانک يا موسسه درخواست دهنده و مسيول مستقيم متقاضي:

 نام بانک يا مؤسسه اعتباري:

 نام مسيول مستقيم :

 سمت: 

 شماره تلف  تماس :

 شماره نمابر:
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 :متقاضي تصدي سمت در واحد بانکي خارج از کشور ميزان تحصيالت

 تاريخ اخذ مدرک تحصيلي سه آموزشينام موس رشته تحصيلي مدرک تحصيلي

    

    

    

    

    

 1ضميمه 

 :بط با کار يا تحصيالتهاي آموزشي گذرانيده شده مرتمهمتري  دوره

نام و محل مرکز  تا تاريخ  از تاريخ  رديف

 آموزشي

مدرك اخذ 

 شده

 مالحظات

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      
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 ا زبانهاي خارجيبميزان آشنايي 

 عالي خوب متوسط نام زبان خارجي

    زبان رسمي کشور مربوطه

    انگليسي

    آلماني

    فرانسه

    ساير )نام ببريد(

 :وضعيت استخدامي 

 □ساير                        □قراردادي                □استخدام رسمي        

 

 1ضميمه 

 :1اي متقاضي تصدي سمتت حرفهسوابق فعالي

نام سازمان و اداره محل  تا تاريخ  از تاريخ  رديف

 فعاليت

 مالحظات سمت

1      

2      

3      

4      

                                                                 

 

 .دارد کامال توضي  داده شود اي در سوابق کاري وجودچنانچه وقفه -1
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5      

6      

7      

8      

9      

10*      

 رديف، اطالعات مربوط به شغل فعلي درج شود.آخري  در ٭

کنم که کليه مطالب عنوان شده در اي  فرم بدينوسيله اعالم مينننننن اينجانب ننننننننننننننننننن

 .باشدصحي  بوده و قابل استناد مي

 نن تاريخ نننننننننننننن                                               امضاء نننننننننننننن

 

 در خواست دهنده : بانکعامل مديرتاييد صحت فرم تکميل شده توسط 

 نمايم.نب ننننننننننننننننننننننننن صحت مطالب مندرج در اي  فرم را تاييد مياينجا

 

 تاريخ نننننننننننننن                                امضاء نننننننننننننننن 

 مهر بانک ننننننننننننننن       
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بها و شركتخانهضرورت اعالم رويه مشابه وزارت 1565/مب: شماره تي  فتتاح و هاي دول ا راي 

 هاهاي شهرداريداري حسابنگه

 28/6/1385:تاريخ

 بسمه تعالي

 

 بانکدولتي و شرکت دولتي پست هايبانک محترم مديران عاملطالع کليه جهت ا

 .ارسال گرديد

 

 ؛"احتراما

مورخ  370/مب رساند براساس اطالعات واصله پس از ابالغ بخشنامهبه استحضار مي

جاري  ها در رديفها اقدام به افتتاح حساب جهت شهرداري، برخي از بانک21/2/1385

قانون  12گردد به موجب ماده وسيله تاکيد مياند که بدي اشخاص حقوقي خصوصي نموده

ها الزم است نزد بانک مرکزي ج.ا.ا. و يا نمايندگان آن بانکي کليه وجوه شهرداريپولي و 

 هاي دولتي( نگهداري شود. بانک )مشابه شرکت

ها هاي شهرداريلذا خواهشمنداست به کليه واحدهاي ذيربط آن بانک اعالم نمايند که حساب

 ردد./بهاي دولتي افتتاح و نگهداري گبايست مشابه حسابکما کان مي

 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                                               
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نواع چك 1588 /مب: شماره ا تشار، خريد و فروش  ن ا لعمل نحوه   پول، دستورا

 29/6/1385: تاريخ 

 

 »بسمه تعالي«

 

 هاي غيردولتي ارسال گرديدجهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانک

 

 

 با احترام؛

در مورد ابالغ دستورالعمل نحوه  1385/6/8مورخ  1382/مبپيرو بخشنامه شماره  

 رساند آن بانکبه استحضار مي( ايران چک، بانک چک)انتشار، خريد و فروش انواع چک پول 

ور را ن با رعايت مفاد دستورالعمل فوق ن تواند درخواست خود در زمينه چاپ اوراق مزبمي

براي اي  بانک ارسال نمايد تا پس از بررسي، نسبت به صدور مجوز انتشار آنها اقدامات الزم 

مورخ  1094/مبرو، از تاريخ دريافت اي  بخشنامه، بخشنامه شماره از اي . معمول گردد

مصوبه شماره شود ليک  مجدداً بر اجراي يک  تلقي ميلمکان 1384/6/5

هيات محترم وزيران مبني بر اتخاذ تدابير الزم از  1384/5/10خ مور هن33359ت/26019

هاي پرداخت و پول الکترونيکي در سيستم پرداخت گيري از کارتها جهت بهرهسوي بانک

 .شودخود، تاکيد مي

 ص./رو خواهشمند است مراتب را يادداشت فرماينداز اي  

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                                                 
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ئين 1760/مب: شماره آ غو  امهل الي به بخش صادرات ن عتباري ري ا  اعطاي تسهيالت 

 22/7/1385:تاريخ

 

 بسمه تعالي

 

 .بانکارسال گرديدشرکت دولتي پستو  دولتي هايجهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 

 ؛"احتراما

جاري مبني بر هاي پولي سالرساند، با توجه به سياستوسيله به استحضار ميبدي 

هزار و شصت و ها، شوراي پول و اعتبار در يکسود تسهيالت اعطايي بانکسازي نرخ يکسان

نامه اعطاي تسهيالت اعتباري ريالي به بخ  خود، آيي  8/7/1385نهمي  جلسه مورخ 

)موضوع بخشنامه شماره  26/7/1382هزار و هفتمي  جلسه مورخ صادرات ، مصوب يک

 ( را منسوخ اعالم نمود. 11/8/1382مورخ  1430/مب

 خواهشمند است مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذيربط اعالم گردد./ب
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د تجاري1780/مب: شماره زا آ  صنعتي ارس -، تأسيس شعبه در منطقه 

 25/7/1385:تاريخ

 بسمه تعالي

 

 ( و غيردولتي بانکپست)به استثناي  دولتي هايجهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 .ارسال گرديدوسسه اعتباري توسعه مهاي پاسارگاد و سرمايه( و )به استثناي بانک

 

 باسالم؛

 و  “منطقه آزاد ارسسعه محدوده قانون تو”رساند به استناد ماده واحده به استحضار مي

 ذيل آن، محدوده فعلي منطقه آزاد ارس در نقاط مشترك مرزهاي جمهوري اسالمي 3تبصره 

ايران و جمهوري آذربايجان، جمهوري نخجوان و جمهوري ارمنستان توسعه يافته، ليک  

ها و موسسات مالي و اعتباري خارجي در محدوده توسعه يافته منطقه آزاد تاسيس شعب بانک

ر است. با عنايت به مفاد ماده واحده مزبوکور )موضوع اي  قانون( غيرمجاز اعالم گرديدهمذ

ربط ، چنانچه شعبي از آن خواهشمنداست دستور فرمائيد ضم  اعالم مراتب به واحدهاي ذي

نمايند مراتب را به اي  اداره اعالم بانک در محدوده جديد حضور داشته و فعاليت مي

 نمايند./ب

 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                                                
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غو ماده 1825 /مب: شماره امه صدور ضمانتآئين 9، ل انكن ز طرف ب ا امه و ظهرنويسي  ها ن

 (29/2/1390مورخ  162)بخشنامه شماره مب/

 30/7/1385: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و موسسه جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانک

 وسعه ارسال شوداعتباري ت

 با احترام؛

ها در همانطور که استحضار دارند اطالعات مربوط به تسهيالت و تعهدات کالن بانک 

داره، به اداره نظارت بر اي  ا 1382/11/29مورخ  1968/مب چارچوب بخشنامه شماره

بر اي  اساس شوراي محترم پول و اعتبار . گرددهاي اي  بانک ارسال ميموقعيت مالي بانک

نامه و نامه صدور ضمانتآئي  9خود، ماده  15/7/1385در يکهزار و هفتادمي  جلسه مورخ 

 .ها را منسوخ اعالم کردظهرنويسي از طرف بانک

نامه ياد شده، طي نمايد آخري  ويراي  آئي مي جهت مزيد استحضار يادآوري 

موسسه اعتباري ابالغ  /به آن بانک اي  اداره، 1380/2/29مورخ  162/مببخشنامه شماره 

 /ربط آن بانک تور فرمايند مراتب به کليه واحدهاي ذيخواهشمند است دس. گرديده است

 ص./موسسه اعتباري ارسال گردد

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                                                   
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                                         3816                                               3-3831 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/M.fathi/بخشنامه%20هاي%20سال%201382/3-1968.doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/M.fathi/بخشنامه%20هاي%20سال%201380/2-162.doc


 

689 

 

لعمل نگهداري حساب، ابالغ اصالحيه دستور 2017 /مب: شماره  هاي دولتيا

 27/8/1385: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

 .ارسال گرديدنک هاي دولتي و پست بامحترم کليه بانکجهت اطالع مديران عامل 

 

 ،"احتراما

. گردداي اصالحات ارسال مياز پاره هاي دولتي پسالعمل نگهداري حسابوسيله دستوربدي 

واحدهاي ذيربط و  خواهشمنداست دستور فرمايند ضم  ابالغ مفاد دستورالعمل فوق به کليه

کان لم يک  تلقي  1385/2/21مورخ  370/مبنظارت بر حس  اجراي آن، مفاد بخشنامه شماره 

 ب./گردد

 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                                                  

 کاررهبرشمس تهرانفر                              صديقه حميد                                    
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 هاي دولتيداري حسابدستورالعمل نگاه

 (پس از اعمال اصالحات)

 

 هاي دولتيابداري حسمفاد دستورالعمل نگاه -الف

ها موضوع نهادهاي عمومي و شهرداري ،هاي دولتيها، شرکتهاي دولتي، وزارتخانهسازمان

مي قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسال 10ماده  “د”بند 

ه و هاي دولتي موجود، بانک مورد نظر خود را انتخاب نمودگردند از بين بانکايران مجاز مي

هاي خود را نزد آن بانک متمرکز پس از تاييد بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران حساب

 .نمايند

در مورد آن بخش از  هاي مذکور در اين بند،تبصره ـ انتخاب بانک مورد نظر توسط ارگان

گردد منوط به کسب موافقت وزارت وجوهات آنها که از محل بودجه عمومي دولت تامين مي

 .باشدتصادي و دارايي نيز ميامور اق

زارت وو  تغيير بانک با رعايت مفاد بند فوق با تاييد قبلي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

 .پذير استامکان امور اقتصادي و دارايي بر حسب مورد

کليف هاي معوق و تعيين تمبني بر پرداخت بدهي قبلي تائيديه بانک، دريافت هنگام افتتاح حساب توسط بانک

 .ها و تعهدات جاري الزامي استبدهي

به  ها و موسسات وابستهو شرکت يروهاي مسلحنهاي وزارت دفاع و پشتيباني نظر به اين که نگهداري حساب

 مجلسين وقت به بانک 1353موجب قانون نحوه اجراي مقررات پولي و بانکي کشور در بانک سپه مصوب سال 

ـ کماکان  "ئااستثناهاي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ ت حسابالزم اس است لذاسپه واگذار شده

 .نزد بانک سپه نگهداري شود

 

 هاي دولتيداري حسابمستندات قانوني دستورالعمل نگاه -ب

 قانون برنامه چهارم توسعه 10ماده “ د”بند 

ور و به در جهت ايجاد فضاي رقابتي سالم و به دور از انحصار در سيستم بانکي کش 

هاي دولتي و ديگر نهادهاي عمومي ها و موسسات و سازمانمنظور اقتصادي نمودن فعاليت بنگاه

هاي مذکور مجازند بانک عامل را راساً ها، براي دريافت خدمات بانکي، بنگاهو شهرداري

 .انتخاب نمايند

خش از وجوهات هاي موضوع اين بند در مورد آن بـ انتخاب بانک عامل توسط ارگان1تبصره 

گردد، منوط به کسب موافقت وزارت امور آنها که از محل بودجه عمومي دولتي تامين مي

 .اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران برحسب مورد خواهد بود
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قانون پولي و بانکي کشور مصوب  12 هاي دستگاههاي اجرايي موضوع مادهـ سپرده2تبصره

شود و بايستي طبق وان سپرده بانک عامل موضوع اين بند تلقي نميبه عن 18/4/1351

 .هاي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران منعکس گرددمقررات قانون ياد شده در حساب

 

 1/6/1366قانون محاسبات عمومي کشور مصوب  76ماده 

 ها وبه استثناي بانک)هاي دولتي ها و موسسات دولتي و شرکتبراي وزارتخانه 

در مرکز و شهرستانها حسب مورد  و واحدهاي تابعه آنها( هاي بيمه و موسسات اعتباريشرکت

ا ها در بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و ياز طرف خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان

 هاي دولتي که از طرف بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران نمايندگي داشته باشند،ساير بانک

استفاده از . هاي مربوط افتتاح خواهد شدهاي بانکي براي پرداختاد مورد نياز حساببه تعد

ها و موسسات دولتي با امضاي مشترک ذيحساب و يا مقام هاي مزبور در مورد وزارتخانهحساب

 انه ومجاز از طرف او و الاقل يک نفر از مقامات مسئول و مجاز دستگاه مربوط به معرفي خز

هاي نامبرده منحصراً هاي دستگاهخزانه در استان به عمل خواهد آمد و کليه پرداختيا نمايندگي 

هاي هاي بانکي شرکتفاده ازحساباست. هاي بانکي مذکور مجاز خواهد بوداز طريق حساب

از  دولتي با امضاي مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آنها و ذيحساب شرکت يا مقام مجاز

 .ودطرف او ممکن خواهد ب

حل اين قانون مادامي که از م 5تبصره ـ موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده 

دارند در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات اين ماده خواهند درآمد عمومي وجهي دريافت مي

ها به تصويب بود و وجوه اعتباراتي که در قانون بودجه کل کشور براي اين قبيل دستگاه

ر هاي بانکي مذکوط خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان منحصراً از طريق حسابرسد، توسمي

 .باشدقابل پرداخت مي

 

 18/4/1351مصوب  پولي و بانکي کشورقانون  12ماده 

بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران، به عنوان بانکدار دولت، موظف به انجام  

 :وظايف زير است

ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و شرکتهاي انهنگاهداري حسابهاي وزارتخ -الف

ها و دولتي و شهرداريها و همچنين موسساتي که بيش از نصف سرمايه آنها متعلق به وزارتخانه

باشند، و انجام کليه موسسات دولتي و وابسته به دولت و شرکتهاي دولتي و يا شهرداريها مي

 .1ورعمليات بانکي آنها در داخل و خارج از کش

                                                                 

 

جلس شنوراي م 8/6/1362مصوب  ،(بهره)ربا عمليات بانکي بدونقانون  22موجب ماده الف ن به  -1

 توانند با اجازه بانک مرکزي ايران، با موسسات دولتي و وابسته به دولت وبانکها مي”: اسالمي

 .شرکتهاي دولتي، به عمليات مجاز بانکي مبادرت نمايند

تصويب نامنه ( )بهره)ربا نامه اجرايي فصل پنجم قانون عمليات بانکي بدونآئي  5ب ن به موجب ماده 

موسسات دولتي و وابسته به دولت و شنرکتهاي ( 17/12/1362هيات وزيران، مصوب  88528شماره 

تيار دارند، منحصراً نزد بانک مرکزي نگاهداري نمايند و کليه عملينات دولتي مکلفند وجوهي را که در اخ

بانکي خود را منحصراً توسط بانک مرکزي انجام دهند، مگر در مواردي که بانک مذکور به استناد مناده 

در اين  . قانون، با اجراي تمام يا قسمتي از عمليات موصوف توسط بانکهاي ديگر موافقت نماينند 22
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اين  “الف”هاي دولتي و موسسات مذکور در بند ها و شهرداريها و شرکتوزارتخانه -1تبصره

ان ي ايرماده، مکلفند وجوهي را که در اختيار دارند، منحصراً نزد بانک مرکزي جمهوري اسالم

مي نگاهداري نمايند و کليه عمليات بانکي خود را منحصراً توسط بانک مرکزي جمهوري اسال

 ود ازخان انجام دهند و اطالعاتي که بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران در انجام وظايف اير

 .آنها بخواهد، در اختيار آن بگذارند

ها و شرکتها و موسساتي که به موجب قوانين خاص، مجاز به انجام عمليات وزارتخانه -2تبصره

و قسمت اول تبصره يک اين ماده  “الف”باشند، مشمول مفاد بند بانکي وسيله بانکهاي ديگر مي

 .1نخواهند بود

 

                                                                                                                                                             

 

توانند با رعايت مقررات، با اي  قبيل موسسات و شرکتهاي دولتي مبادرت به عمليات ها ميصورت، بانک

 .مجاز بانکي نمايند

قنانون پنولي و بنانکي کشنور، مصنوب  12مناده  2به موجنب قنانون طنرز اسنتفاده از تبصنره  -2

ي و بانکي قانون پول 12ماده  2ماده واحده ن استفاده از تبصره ”: مجلس شوراي ملي 12/12/1354

 موکول به تاييد بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و موافقت وزارت امور 1351کشور مصوب تيرماه 

موسسات و شرکتهاي دولتي که شمول مقررات عمومي نسبت به آنها مستلزم . اقتصادي و دارايي است

 .“ذکر نام است، نيز مشمول حکم اي  قانون خواهند بود
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ز جعل ضمانت، اعمال كنترل 2050 /مب: شماره ا امههاي داخلي به منظور جلوگيري   ن

 30/8/1385: تاريخ 

 

 »بسمه تعالي«

 

هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و موسسه جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانک

 رسال گرديداعتباري توسعه ا

 با احترام؛

صالح، موارد جعل رساند، حسب اطالعات واصله از مراجع ذيبه استحضار مي 

ه از آنجايي که رشد اي  پديده غالباً ب. وني استنامه در شبکه بانکي کشور رو به فزضمانت

ها در بکارگيري پذيري بيشتر بانکگردد، لذا مستلزم مسيوليتها منجر ميخسران بانک

با اي  نگرش، الزم است مديران، روسا و .   از اي  ابزار مهم و موثر بانکي استصحي

رسي مسيوالن محترم شبکه بانکي کشور بي  از پي  در تمامي فرآيندها و مراحل منتج به بر

گويي به اي که در مقام پاسخنامه بانکي، حضور فعال داشته باشند به گونهو صدور ضمانت

هاي نامهها را در صدور ضمانترائه مدارك مثبته، صحت عملکرد بانکصالح، با امراجع ذي

 .رسانندبانکي به اثبات 

هاي بانکي عموماً به صورت دخل و تصرف در نامهنظر به اي  که، جعل در ضمانت 

هاي تقلبي صورت نامههاي صادره بانکي و نيز جعل از طريق صدور ضمانتنامهمفاد ضمانت

هاي خارجي، هاي کنترلهاي داخلي و فراهم کردن زمينهه منظور اعمال کنترلپذيرد، لذا بمي

 نظر آن مقام محترم را به توجه واحدها و شعب زيرنظر در رعايت نکات ضروري ذيل، جلب

 :نمايدمي

از . )دبه نحو مقتضي اطمينان حاصل نماي“ ذينفع” واقعيبانک از بدو دريافت تقاضا، از وجود 

 ...(.کس و طريق تلف ، فا

رفي  طقرارداد و يا تعهدات  وجود واقعي از( خواهضمانت)بانک در بررسي درخواست مشتري 

 در اي  ارتباط الزم است بانک ضام . اطمينان حاصل نمايد( خواهذينفع و ضمانت)

 .المقدور مدارك مثبته مربوط به قرارداد و يا تعهدات طرفي  را دريافت نمايدحتي

نامه، نتمبلغ ضما)هاي بانکي نامهايط مورد نظر ذينفع جهت درج در ضمانتالمقدور شرحتي

ظر شرايط مورد ن و بدون واسطه به بانک اعالم شود و يا راساً توسط ذينفع...(نامه و مدت ضمانت

 .ذينفع به نحوي به تاييد و اثبات بانک رسيده باشد
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براي طهو بدون واس مستقيماالمکانحتي (غير از نسخه اصلي)هاي صادره نامهاي از ضمانتنسخه

 .ذينفع ارسال شود

 .شوند“ غيرقابل انتقال”هاي صادره، ممهور به مهر نامهکليه نسخ ضمانت

خواه تحويل که به ضمانت( نسخه متعلق به ذينفع)نامه به استثناء نسخه اصلي ضمانت

 .يا مفاهيم مشابه شوند و“ عتبارافاقد ”، “فاقد ارزش”گردد، ساير نسخ ممهور به مهر مي

 .هاي بانکي عالوه بر مهر عادي شعبه، ممهور به مهر برجسته گردندنامهتمامي نسخ ضمانت

ف حداکثر تالش خوي  را مبذول داشته تا ظر“ بانکداري الکترونيکي”آن بانک در راستاي 

ي بانکي هانامهضمانت( افزاريافزاري و نرمسخت)سال، نسبت به طراحي ماشيني مدت يک

هاي بانکي پس از صدور، تماماً وارد نامهبه نحوي که اطالعات و مفاد ضمانت. اقدام نمايند

که قبالً به نحو  (Password)و از طريق کلمه عبوري  Onlineسيستمشود و به صورت 

( نامه با پوش  حفاظت شدهفرضاً قيد کلمه عبور در ذيل نسخه اوليه و اصلي ضمانت)مقتضي 

برداري وي واقع گرديده و امکان تطبيق ع اعالم شده است، مورد استفاده و بهرهبه ذينف

بدي  . نامه موجود در سيستم با شرايط مورد نظر، توسط ذينفع فراهم شودمشخصات ضمانت

تواند از طريق هاي بانکي به مثابه ساير خدمات الکترونيکي بانکي مينامهترتيب ضمانت

ري ، بانکدا(گستروب جهان)ي الکترونيک از جمله صفحات وب رويکردهاي مختلف بانکدار

شايان ذکر است به . ربط قرار گيرددر دسترس و نظارت ذينفع ذي... بانک و  اينترنتي، تلف 

رساني شفاف و عمومي توسط آن بانک خواهد کارگيري سيستم مورد اشاره، مستلزم اطالع

 .بود

 

د ي واصله را با دقت مورادگي دارد پيشنهادات کارشناسدارد اي  بانک آمدر پايان اعالم مي

 ص./ارزيابي قرار دهد

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                                                 

 هناز بهراميمحميد تهرانفر                                                                           

                                         3816                                               6-3831 
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يي تبصره  2539/مب: شماره جرا ليات 186ماده  1، ضوابط ا نون ما هاي مستقيم اصالحي مصوب قا

27/11/1380 

 3/11/1385:تاريخ

 بسمه تعالي

 

 .ارسال گرديددولتي و غيردولتي  هايمحترم بانکمديران عامل کليه جهت اطالع 

 

 ،"احتراما

اي  بانک درخصوص ارسال ضوابط اجرايي  1/6/1382مورخ  3306/پيرو بخشنامه شماره نب

و با توجه به اعالم  27/11/1380هاي مستقيم اصالحي مصوب قانون ماليات 186ماده  1تبصره 

قانون  186ره يک ماده ديوان محاسبات کشور مبني بر عدم رعايت جزء يک و دو از تبص

هاي کشور، بدينوسيله ضم  ارسال مجدد ضوابط اجرايي هاي مستقيم توسط برخي از بانکماليات

 ب./گردداالشاره بار ديگر بر لزوم رعايت قانون مذکور و ضوابط اجرايي آن تاکيد ميفوق

 

 مقررات بانکياداره مطالعات و                                                     

 اكسيميندخت حکحميد تهرانفر                                                                 

                                         3816                                           2-3831 

 .دارد: پيوست
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فتتاح س 2588/مب: شماره ا اهپرده سرمايهصدور مجوز  برگه سپردهگذاري كوت ئه  را ا ا  ب  مدت ويژه 

 11/11/1385:تاريخ

 بسمه تعالي

 

 بانک هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پستمحترم بانکمديران عامل کليه  جهت اطالع

 .ارسال گرديدو موسسه اعتباري توسعه 

 ،"احتراما

يژه، به پرده کوتاه مدت وها، درخصوص سدر پاسخ به سواالت مطروحه از سوي بانک

سپرده ( ورقه)گذاري کوتاه مدت ويژه با ارائه برگه رساند، افتتاح سپرده سرمايهاستحضار مي

 با سررسيد شش ماه تا يک سالدارندگان آن و  به( گذاري بلندمدتهاي سرمايهمشابه سپرده)

 .بالمانع است

و ششمي  جلسه مورخ  گردد، مصوبه يک هزار و شصتبدينوسيله تاکيد مي "ضمنا

به آن  27/4/1385مورخ  983مب/شوراي پول و اعتبار که طي بخشنامه شماره  17/4/1385

هاي کوتاه مدت ويژه در سود سپرده ناظر به آزادسازي نرخ "بانک ابالغ گرديده است صرفا

 .باشدربط ميهاي ذيمجاز مقرر، به موجب بخشنامه دامنه

خواهشمنداست ضم  حس  نظارت بر نحوه اجراي ضوابط فوق، دستور فرمايند مراتب به 

 ب./تمامي واحدهاي ذيربط در آن بانک ابالغ گردد

 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                                                    

 کاررهبرشمس حميد تهرانفر                              صديقه                                    

                                         3816                                               3-3831 
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انكتأكيد بر ض 2786 /مب: شماره ليف ب ر رورت رعايت تكا ازا نون ب عتباري در قا ا ها و مؤسسات 

ر بهادا  اوراق 

 1/12/1385: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و موسسه جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانک

 اعتباري توسعه ارسال گرديد

 احتراماً؛

ها و موسسات اعتباري در قانون بازار يف بانکضم  تاکيد بر ضرورت رعايت تکال 

مجلس شوراي اسالمي، خواهشمند است دستور فرمايند  1384اوراق بهادار مصوب آذرماه 

 :ربط ابالغ و بر حس  اجراي آن نظارت گرددموارد زير به کليه واحدهاي ذي

ر و اوراق بهادا نويسي اوراق بهادار مشروط به ارائه کتبي موافقت سازمان بورسقبول پذيره

 .باشدتوسط ناشر مي

نويسي اوراق بهادار ظرف مدت مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مدت پذيره

 .باشدمي

ر وجوه حاصل از عرضه عمومي اوراق بهادار پس از تائيد سازمان بورس و اوراق بهادار د

 .گيرداختيار ناشران اي  اوراق قرار مي

يند عرضه عمومي اوراق بهادار، الزم است وجوه گردآوري شده در صورت عدم تکميل فرآ

 .گذاران عودت شوداشر به سرمايهنروز با هماهنگي  ظرف مدت پانزده

 ص./ردقانون ذکر شده است که الزم است مورد توجه قرار گي 27ماده  2موارد معافيت در بند 

 ره مطالعات و مقررات بانکيادا                                                    

 شجاعي فروزندهحميد تهرانفر                                                                     

                                         3816                                             4-3831 
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لعمل 2823/مب: شماره راييهطبق”هاي ، دستورا عتباريبندي دا ا نحوه محاسبه ”و  “هاي موسسات 

عتباري ا لبات موسسات   “ذخيره مطا

 5/12/1385:تاريخ

 بسمه تعالي

 

هاي دولتي و غيردولتي و موسسه اعتباري غيربانکي توسعه محترم بانکمديران عامل کليه  جهت اطالع

 .ارسال گرديد

 ،"احتراما

نحوه محاسبه ”و  “هاي موسسات اعتبارياراييبندي دطبقه”هاي به پيوست دستورالعمل

و  و هفتاد و يکهزار يکهزار و هفتاد و چهار هايجلسه که در “ذخيره مطالبات موسسات اعتباري

شوراي محترم پول و اعتبار به تصويب رسيده  28/11/1385و  9/10/1385مورخ هفت 

 .گردداست، جهت اجرا در سيستم بانکي کشور ابالغ مي

هاي موسسات بندي داراييدستورالعمل طبقه” 2هاي مذکور در ماده ر است کميتهشايان ذک

انداز آتي صنعت آنان، الزم جهت بررسي عملکرد و وضعيت مالي مشتريان و چشم “اعتباري

همچني  . هاي الزم را به عمل آورندها هماهنگياست با اداره نظارت بر موقعيت مالي بانک

هاي بندي داراييدستورالعمل طبقه” 2از ماده  2-7بصره ذيل بند دستورالعمل يادشده در ت

درخصوص نحوه انتقال مطالبات به سرفصل سوخت شده، پس از تصويب  “موسسات اعتباري

 .شوراي محترم پول و اعتبار به سيستم بانکي کشور ابالغ خواهد شد

ن بانک آ ربط دراي ذيبه کليه واحده پيوست،هاي خواهشمنداست دستور فرمائيد دستورالعمل

 ب/.ابالغ و بر حس  اجراي آن نظارت گردد

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                                                    

 اكسيميندخت حکحميد تهرانفر                                                                 

                                         3816                                           2-3831 
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ايي 2946 /مب: شماره ر انكي، نحوه محاسبه و نرخ استهالک دا  هاي نظام ب

 16/12/1385: تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

ه هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و موسسجهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانک

 اعتباري توسعه ارسال گرديد

 با احترام؛

ماده “ د”رساند شوراي محترم پول و اعتبار به استناد بند وسيله به استحضار ميبدي  

ورخ م، در يکهزار و هفتاد و هفتمي  جلسه 1351قانون پولي و بانکي کشور مصوب تيرماه  33

هاي نظام بانکي ك داراييدر مورد نحوه محاسبه و نرخ استهال: ”مقرر نمود 28/11/1385

رخ نجدول استهالك ابالغي از سوي سازمان امور مالياتي کشور مبنا قرار گيرد و در مورد 

ها و نرخ پيشنهادي براي استهالك آنها از هاي خاص نيز فهرست اي  دارايياستهالك دارايي

 “.نهاد شودسوي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي پيش

الزم به يادآوري است، از آن جايي که براساس جدول استهالك ابالغي از سوي  

شود، لذا به پذير محسوب نميسازمان امور مالياتي کشور، زمي  و سرقفلي دارايي استهالك

هاي ها، مقتضي است ترتيبي اتخاذ گردد که حسابمنظور حذف کليه آثار استهالك اي  دارايي

چني  خاطر هم. رقفلي بسته شوندهاي زمي  و سباشته زمي  و سرقفلي به حساباستهالك ان

گردد کليه مصوبات قبلي شوراي محترم پول و اعتبار درخصوص استهالك که در نشان مي

 ، چهل و سوم مورخ27/1/1340هجدهم مورخ  ،20/1/1340جلسات هفدهم مورخ 

 17/9/1349و نوزدهم مورخ  و دويست 2/2/1341، چهل و چهارم مورخ 26/1/1341

طرح گرديده بود از تاريخ اي  ( 4/11/1349مورخ  293/موضوع بخشنامه شماره ش)

 ص./باشدبخشنامه از درجه اعتبار ساقط مي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                                                 

 دخت حکاكرانفر                                 سيمينحميد ته                                    

                                         3816                                               2-3831 
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انك 2979/مب: شماره از ارزي ب عتباري، حد مجاز وضعيت ب ا  ها و مؤسسات 

 21/12/1385:تاريخ

 بسمه تعالي

 

 هاي دولتي، غيردولتي و موسسه اعتباري توسعه محترم بانکمديران عامل  کليه عجهت اطال

 .ارسال گرديد

 با سالم،

ع حدود مجاز وضعيت اي  اداره موضو 1380/12/27مورخ  1345/مبپيرو بخشنامه شماره 

ها و موسسات اعتباري و با توجه به وضعيت موجود در انجام معامالت ارزي باز ارزي بانک

رساند آن بانک مجاز است وضعيت باز ارزي خود را در مورد کشور، بدينوسيله به استحضار مي

خود تعيي  دو ارز دالر امريکا و يورو، خارج از حدود مقرر در بخشنامه صدرالذکر به تشخيص 

 10حد  "دو ارز يادشده را شامل شده و صرفا "بديهي است اي  امر منحصرا. و اجرا نمايد

 30لذا الزم است ساير مفاد بخشنامه به ويژه . سازددرصد مربوط به همي  دو ارز را متاثر مي

 .درصد مجموع ارزها، به دقت رعايت گردد

باشد و پس از آن الزم است به وضعيت مي 1386همچني  اعتبار اي  بخشنامه تا پايان سال 

 ب./قبلي بازگشت شود

 نکياداره مطالعات و مقررات با                                                    

 روزنده شجاعيف    حميد تهرانفر                                                                 

                                         3816                                             4-3831 
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ردادهاي تسهيالت اعطايي 86/مب: شماره تزام در قرا ل ا  محاسبه وجه 

 15/1/1386:تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 

 هاي دولتي، غيردولتيجهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانک

 توسعه ارسال گرديدو موسسه اعتباري  

 با سالم؛

نظر به اي  که درخصوص محاسبه وجه التزام در قراردادهاي تسهيالت اعطايي،  

اي  بانک  26/4/1369مورخ  1400/مذکور در بخشنامه شماره نب“ اصل مانده بدهي”عبارت 

ه منظور الذکر ندارند، لذا بها برداشت يکساني از عبارت فوقبا ابهاماتي مواجه گرديده و بانک

صالح استفسار شد که ماحصل آن به شرح زير جهت اجرا رفع ابهام، مراتب از مراجع ذي

 :گردداعالم مي

 :عقود غيرمشارکتي( الف

باشد به نحوي که عدم مبلغ هر قسط مي ايمبناي اخذ وجه التزام، در عقود مبادله 

سط را پايه محاسبه هر قشود تا بانک مبلغ بازپرداخت هر قسط در سررسيد مقرر موجب مي

ساط بديهي است در صورتي که به علت عدم ايفاي تعهد مشتري، کل اق. وجه التزام قرار دهد

 .باشدآتي به دي  حال تبديل گردد، پايه محاسبات کل مبلغ پرداخت نشده قرارداد مي

 :عقود مشارکتي( ب 

باشد بلکه شريک آن در عقود مشارکتي بدهکار بانک نمي از آنجايي که مشتري بانک 

کماکان متعلق به ( الشرکه بانکاصل سهم)نمايد است و عي  مبلغي که از بانک دريافت مي

الشرکه بانک ايجاد شود، باشد، لذا هرگونه ارزش افزوده و يا تبديلي که بر اصل سهمبانک مي

بل رتب بر آن قارو وجه التزام نسبت به مبلغ تسهيالت و فوائد متاز اي . متعلق به بانک است

 . باشدمحاسبه مي

رساند اي  بخشنامه از تاريخ صدور، جايگزي  همچني  بدينوسيله به اطالع مي 

تب فوق ضمناً الزم است مرا. گردداي  اداره مي 18/5/1380مورخ  512/بخشنامه شماره مب

 ص./به نحو مقتضي در قراردادهاي اعطاي تسهيالت درج گردد

 يريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري مد                  

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                               

 نفرحميد تهراحسن معتمدي                                                     

            16-1615                                                       3816 
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لعمل سرمايه” 182/مب: شماره انك “گذاري موسسات اعتباريدستورا  هاي دولتي()ب

 26/1/1386:تاريخ

 بسمه تعالي

 

 .ارسال گرديد( تجاري ـ تخصصي)هاي دولتي جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانک

 

 احتراماً؛

هشتاد و يکمي  هزار و مصوب يک “گذاري موسسات اعتباريدستورالعمل سرمايه”به پيوست 

، جهت اجرا و (صورتجلسه 2بند ) 18/1/1386جلسه شوراي محترم پول و اعتبار مورخ 

راي کليه بخواهشمند است دستور فرمايند دستورالعمل مذکور . گرددرعايت مفاد آن ابالغ مي

 ب./واحدهاي ذيربط در آن بانک ارسال و بر حس  اجراي آن نظارت گردد

 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                                                  

 کاررهبرشمس حميد تهرانفر                              صديقه                                    

                                         3816                                               3-3831 
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 :موارد منسوخ

مورخ  524/نبها و بخشنامه نامه خريد اوراق بهادار و سهام و مشارکت بانکآيي  -2-1

 ؛(1351قانون پولي و بانکي کشور مصوب تيرماه  34ماده  3موضوع بند ) 6/4/1352

عقود  در رابطه با ، “حدود قانوني اعطاي تسهيالت بانکي”حدود مندرج در جدول  -2-2

هاي بخ  درصد کل سپرده 2درصد و  1ذاري مستقيم و مشارکت حقوقي، به ترتيب گسرمايه

شوراي پول  30/3/1363امي  جلسه مورخ مصوبه پانصد و سي)خصوصي در پايان سال قبل 

 ؛(و اعتبار

 ؛18/10/1382مورخ  1799/بخشنامه شماره مب 3پيوست شماره  -3-2

ها در رابطه با وراي عالي بانکش 21/12/1361مورخ  3662بخشنامه شماره  -4-2

 دستورالعمل موقت حسابداري مشارکت حقوقي؛

زدهمي  جلسه مورخ از مصوبه يکهزار و سي 2-4 عبارت داخل پرانتز در بند -2-5

 :شوراي پول و اعتبار به شرح ذيل 27/10/1382

ي اسالمي با صالحديد بانک مرکزي جمهور)ها و موسسات اعتباري گذاري در ساير بانکسرمايه

 (ايران

شوراي پول و  13/4/1371مصوبه هفتصد و شصت و هفتمي  جلسه مورخ  6ماده  -6-2

 ؛(مقررات تاسيس و نحوه فعاليت موسسات اعتباري غيربانکي)اعتبار 

الحاقيه به نکات )عتبار شوراي پول و ا 30/2/1380مصوبه پنجمي  جلسه مورخ  4بند  -7-2

 ؛(هاي غيردولتيکالرعايه در اساسنامه بانالزم

هاي ذيل آن مصوب پانصد و دستورالعمل اجرايي مشارکت حقوقي و تبصره 5ماده  -8-2

 شوراي پول و اعتبار؛ 19/1/1363بيست و پنجمي  جلسه مورخ 
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 جمهوري اسالمي ايران مرکزيبانک 

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري

 

 

 گذاري موسسات اعتباريدستورالعمل سرمايه

 قانون پولي و بانکي کشور 34ماده  3موضوع بند 

 1351مصوب تيرماه 

 18/1/1386 مورخ هتصويب شده در جلس

 شوراي پول و اعتبار 
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 فهرست عناوين

 

 گذاري موسسات اعتباريسرمايه دستورالعمل

 

 يموسسه اعتبارذاري گمصاديق سرمايه:  1پيوست شماره 

ها شرکت و مشارکت در سرمايه خريداري شده سهامنحوه محاسبه : 2پيوست شماره 

 (واسطه و با واسطهبيگذاري سرمايه)توسط موسسه اعتباري 

واسطه و با بي)موسسه اعتباري در سهام گذاريسرمايهنحوه محاسبه : 3پيوست شماره 

 ، اوراق مشارکت و گواهي سپرده(واسطه

 دستورالعمل 3مقرر در ماده  هايو محدوديت حدودهنماي را: 4پيوست شماره 

 گذاريسرمايه

 گذاريسرمايه دستورالعمل 3ماده  3-5موضوع بند: 5پيوست شماره 

، از  15ه استاندارد حسابداري شمار ، “هاگذاريحسابداري سرمايه”:6پيوست شماره 

 انتشارات کميته فني سازمان حسابرسي

 سوخموارد من: 7پيوست شماره 



 

709 

 

 بسمه تعالي

 گذاري موسسات اعتباريدستورالعمل سرمايه

 هدف  -1ماده 

ات و اصالح 1351تيرماه  18مصوب )قانون پولي و بانکي کشور  34از ماده  3در اجراي بند 

اي  ماده؛ دستورالعمل  2و  1و به منظور تحقق اهداف مندرج در بندهاي ( پس از آن

شود ن ستورالعمل ناميده ميده از اي  پس به اختصار گذاري موسسات اعتباري ن کسرمايه

 :گرددتدوي  مي

 .گذاري در بازارهاي ماليبهبود مديريت ريسک موسسات اعتباري در زمينه سرمايه

ها در ها، به منظور تداوم فعاليت آنگذاري موسسات اعتباري در شرکتکنترل گستره سرمايه

 .هاي عمليات بانکيساير حوزه

 تعاريف -2ماده 

 :گستره شمول تعاريف ذيل محدود به اي  دستورالعمل است

ت عناوي  مذکور از بانک يا موسسه اعتباري غيربانکي است که تح: موسسه اعتباري  -1-2

 . دبانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مجوز دريافت نموده، تحت نظارت اي  بانک قرار دار

ا بخشي از سرمايه ياي اعتباري است که تمام موسسه :موسسه اعتباري خارج از کشور -2-2

 آن متعلق به موسسات اعتباري ايراني است و در خارج از جمهوري اسالمي ايران به ثبت

 .رسيده است

لي قابل معامله براي هر نوع ورقه يا مستندي است که متضم  حقوق ما:اوراق بهادار -3-2

رکت، اوراق قرضه، خريد سهام، اوراق مشاها، حق تقدم دارنده آن باشد از جمله سهام شرکت

و ساير مواردي که به تشخيص بانک مرکزي تعيي   اوراق بهادار اسالمي، گواهي سپرده

 .شودمي

اري در تاسيس مشارکت موسسه اعتب: (1به شرح پيوست شماره) گذاريسرمايه -4-2

گذاري مشارکت حقوقي و سرمايه)هاي موجود هاي جديد و خريد سهام شرکتشرکت

 .است( ارزي و ريالي)و خريد ساير اوراق بهادار  (مستقيم

 .به حساب خود گذاري موسسه اعتباريسرمايه:واسطهبيگذاري سرمايه -1-4-2

گذاري اشخاص حقوقي تابعه يا وابسته به موسسه سرمايه :هگذاري با واسطسرمايه -2-4-2

 .اعتباري در سهام ساير اشخاص حقوقي
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شده در اي  هر گونه محيطي است که در آن بتوان اوراق بهادار تعريف :يبازار مال-5-2

 .دستورالعمل را معامله نمود

 :وضوع اين دستورالعمل عبارتند ازم هايگذاريسرمايه -6-2

 .ري به منظور کسب سودگذاري موسسه اعتباسرمايه -1-6-2

خدمات بانکي، ارائه گذاري موسسه اعتباري به منظور گسترش و تنوع سرمايه -2-6-2

 . اي خودخدمات مالي به مشتريان و حفظ اسرار حرفه

 2-6-1هاي موضوع اي  بند، در شمول بند خريد ساير اوراق بهادار منتشره از سوي شرکت

 .گيردقرار مي

فعال در زمينه  هايشرکتموسسه اعتباري خارج از کشور، عبارتند از  بنداشخاص حقوقي موضوع اين 

هاي مرتبط بانکي به بندي و ساير فعاليترتبه ، شرکت، صرافي، بيمه، ليزينگاطالعات و امور چاپ آوريفن

 .تشخيص بانک مرکزي

 27/10/1382موضوع مصوبه شماره يکهزار و سيزدهمي  جلسه مورخ : سرمايه پايه -7-2

 .شوراي پول و اعتبار و اصالحات بعدي آن 

 ها به موسسه اعتباري بهداري هستند که انتقال مالکيت آناوراق بها: قبهادارتمليکيااور-8-2

 .گيردمنظور استيفاي حقوق و يا مطالبات موسسه اعتباري انجام 

 (4و  3، 2هاي شماره نحوه محاسبه به شرح پيوست)تعيين حدود  -3ماده 

تشره واسطه هر موسسه اعتباري در اوراق بهادار منواسطه و باهاي بيگذاريمجموع سرمايه

 .ايددرصد سرمايه پايه موسسه اعتباري مزبور تجاوز نم 40از سوي اشخاص حقوقي، نبايد از 

واسطه هر موسسه اعتباري در اوراق بهادار منتشره واسطه و باهاي بيگذاريمجموع سرمايه

درصد سرمايه پايه موسسه اعتباري مزبور تجاوز  10از سوي هر شخص حقوقي، نبايد از 

 .نمايد

 موضوع )ي هر موسسه اعتباري واسطه و باواسطههاي بيگذاريوع سرمايهمجم

درصد سرمايه پايه موسسه  5در اشخاص حقوقي خارج از بورس، نبايد از ( 2-6-1بند 

 .اعتباري تجاوز نمايد

 .هاي سهامي هستندگذاري در شرکتمجاز به سرمايه "موسسات اعتباري صرفا -4-3

هاي گذاريواسطه و با واسطه هر موسسه اعتباري در سرمايهبيهاي گذاريمجموع سرمايه

نامه شخص حقوقي مزبور درصد سرمايه مندرج در اساس 20نبايد از  2-6-1موضوع بند 

 (5به شرح پيوست شماره . )تجاوز نمايد
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واسطه و با واسطه هر موسسه اعتباري در سهام هر يک از هاي بيگذاريمجموع سرمايه

مندرج در اساسنامه شخص  درصد سرمايه 49نبايد از  2-6-2مندرج در بند اشخاص حقوقي 

 .پذير تجاوز نمايدحقوقي سرمايه

، 2-6-2مندرج در بند  سرمايه اشخاص حقوقي گذاري موسسه اعتباري درسرمايه:1تبصره 

 ذو اخ بي  از حد مقرر در اي  بند، در هر مورد مستلزم ارائه گزارش توجيهي به بانک مرکزي

 .مجوز قبلي اي  بانک است

 موسسه اعتباري مجاز نيست در هيچ زمان بي  از يک درصد سهام موسسه اعتباري :2تبصره 

 .ديگري را در داخل کشور دارا باشد

ز اعم از داخل و يا خارج ا)در موسسات اعتباري ديگر  گذاري موسسه اعتباريهر گونه سرمايه

 . گردداز سرمايه پايه آن کسر مي( کشور

گذار به موجب الزامات مقرراتي، ملزم به تهيه مواردي که موسسه اعتباري سرمايه:تبصره

 .گرددمي هاي تلفيقي است از بند فوق مستثنيصورت

اي   2-6-2موسسه اعتباري ملزم است در اساسنامه اشخاص حقوقي موضوع بند 

ها مجاز به خريد ايد که آنقيد نم "کند، صراحتاها مشارکت ميدستورالعمل، که در تاسيس آن

 همچني  موسسه اعتباري مجاز نيست. باشندنمي( شرکت مادر)سهام موسسه اعتباري 

 .هاي تحت نفوذ خود فراهم نمايدترتيبات خريد سهام خود را از طريق شرکت

گذاري در اوراق مشارکت منتشره و يا تضمي  شده از سوي دولت جمهوري اسالمي سرمايه

هاي بانک مرکزي ا از شمول اي  ماده مستثني بوده، تابع سياست.ا.مرکزي ج ايران و بانک

 .ا است.ا.ج

مشارکت حقوقي )هاي خارجي رمايه شرکتي موسسه اعتباري در سواسطهگذاري بيسرمايه

ل، مستلزم کسب ، عالوه بر رعايت حدود مقرر در اي  دستورالعم(گذاري مستقيمو سرمايه

 .ا است.ا.مجوز از بانک مرکزي ج

 نحوه حسابداري -4ماده 

گذاري موسسه اعتباري به ترتيب مندرج در استاندارد حسابداري حسابداري سرمايهنحوه 

ان از انتشارات کميته فني سازم) “هاگذاريحسابداري سرمايه”تحت عنوان  15شماره 

 (6پيوست شماره . )و اصالحات بعدي آن است( حسابرسي

 مليکياوراق بهادار ت -5ماده 

هاي موسسه اعتباري از گذاريدر مواردي که به دليل تمليک اوراق بهادار، سرمايه 

سال وضعيت خود فراتر رود، موسسه اعتباري ملزم است ظرف مدت يک 3حدود مقرر در ماده 

در مواردي نيز که به داليلي خارج از اختيار . را با حدود مقرر در ماده مذکور منطبق نمايد

پذير اري، تعديل وضعيت به سط  حدود مقرر، ظرف مدت تعيي  شده، امکانموسسه اعتب

 .سال ديگر ن اقدام نمايدتواند نسبت به تمديد مهلت ن حداکثر تا يکنباشد، بانک مرکزي مي
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 گذاردوره -6ماده 

با حدود مقرر  ـ دستورالعملـ در زمان ابالغ اين  آن گذاريموسسه اعتباري که سرمايه 

اي که به تائيد بانک بندي شدهمطابقت ندارد، موظف است براساس برنامه زمان 3 در ماده

هاي خود گذاريت سرمايهسال از تاريخ ابالغ، وضعي 2رسدحداکثر ظرف مدت ا مي.ا.مرکزي ج

 .را با حدود مقرر در اي  دستورالعمل منطبق نمايد

 (7به شرح پيوست شماره )موارد منسوخ  -7ماده 

مورخ  452/ها و بخشنامه نبخريد اوراق بهادار و سهام و مشارکت بانکنامه آيي 

 ؛(1351قانون پولي و بانکي کشور مصوب تير ماه  34ماده  3موضوع بند ) 6/4/1352

گذاري ، در رابطه با عقود سرمايه“حدود قانوني اعطاي تسهيالت بانکي”حدود مندرج در جدول 

هاي بخ  خصوصي در درصد کل سپرده 2درصد و  1مستقيم و مشارکت حقوقي، به ترتيب 

 ؛(ول و اعتبارپشوراي  30/3/1363امي  جلسه مورخ مصوبه پانصد و سي)پايان سال قبل 

 ؛18/10/1382مورخ  1799/بخشنامه شماره مب 3پيوست شماره 

ها در رابطه با دستورالعمل عالي بانکشوراي 21/12/1361مورخ  3662بخشنامه شماره 

 بداري مشارکت حقوقي؛موقت حسا

 27/10/1382يکهزار و سيزدهمي  جلسه مورخ  هاز مصوب 4-2عبارت داخل پرانتز در بند 

 :شوراي پول و اعتبار به شرح ذيل

با صالحديد بانک مرکزي جمهوري اسالمي )ها و موسسات اعتباري گذاري در ساير بانکسرمايه

 (ايران

شوراي پول و اعتبار  13/4/1371مورخ  مصوبه هفتصد و شصت و هفتمي  جلسه 6ماده 

 ؛(مقررات تاسيس و نحوه فعاليت موسسات اعتباري غيربانکي)

الحاقيه به نکات )شوراي پول و اعتبار  30/2/1380مصوبه پنجمي  جلسه مورخ  4بند 

 ؛(هاي غيردولتيالرعايه در اساسنامه بانکالزم

اي ذيل آن مصوب پانصد و بيست و هدستورالعمل اجرايي مشارکت حقوقي و تبصره 5ماده 

 شوراي پول و اعتبار؛ 19/1/1363پنجمي  جلسه مورخ 

 نظارت بر نحوه اجرا -8ماده 

ري، به منظور نظارت اثربخ  بر حس  اجراي مواد اي  دستورالعمل، الزم است موسسه اعتبا 

ا به طور هاي مربوط رها و رويهبيني نموده، سياستتمامي ساز و کارهاي مقتضي را پي 

 .ذيربط ابالغ کند( هاي)مکتوب به واحد

تبصره در يک هزار و هشتاد و يکمي  جلسه مورخ  3ماده و  8اي  دستورالعمل در 

.شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد 18/1/1386
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 موسسه اعتباريگذاري مصاديق سرمايه -1شماره  پيوست
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 ها شرکت و مشارکت در سرمايه هخريداري شد سهام نحوه محاسبه -2شماره  پيوست

 (واسطه و با واسطهگذاري بيسرمايه)توسط موسسه اعتباري 

 

 

را ن از  “شخص حقوقي ب”سرمايه  ٪70،  “شخص حقوقي الف”بيانگر آن است که  1بردار 

واسطه اري بيگذسرمايه)طريق خريد سهام يا مشارکت در سرمايه آن ن در اختيار دارد 

 (.شخص حقوقي الف در شخص حقوقي ب

را ن از  “شخص حقوقي هن”سرمايه  ٪50، “شخص حقوقي ب”بيانگر آن است که  4بردار 

در (. واسطهگذاري بيسرمايه)طريق خريد سهام يا مشارکت در سرمايه آن ن در اختيار دارد 

شخص ”ه و از طريق نيز به طور با واسط “شخص حقوقي الف”نتيجه بخشي از سرمايه 

گذاري باواسطه شخص سرمايه)درگير است  “شخص حقوقي هن”، در سرمايه “حقوقي ب

 (.حقوقي الف در شخص حقوقي هن

گذاري با واسطه شخص حقوقي الف در سرمايه شخص به منظور محاسبه مقدار سرمايه

در  4و  1، درصدهاي مندرج بر روي بردارهاي (از طريق شخص حقوقي ب)حقوقي هن 

 ٪70*    ٪  50=    ٪35:  بدي  صورت. شونديکديگر ضرب مي

از سرمايه شخص  ٪35به عبارت ديگر، شخص حقوقي الف به واسطه شخص حقوقي ب، 

 .حقوقي هن را در اختيار دارد

 حقوقي الفشخص

 حقوقي هـخصش

 دحقوقيشخص

 بحقوقيشخص

 حقوقي جشخص

70٪ 
30٪ 

20٪ 

50٪ 

30٪ 

20٪ 

1 

3 

2 

6 

4 

5 
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 :سهيم است “هن”از سه طريق در سرمايه شخص حقوقي  “الف”شخص حقوقي 

 ٪20           2از طريق بردار : واسطهبه طور بي

 :به طور با واسطه

 ٪70*    ٪50=    ٪35             4و  1از طريق بردارهاي  -1-2-4

 ٪30*  ٪20*  ٪30=  ٪8/1             6و  5، 3از طريق بردارهاي  -2-2-4

 ٪8/56                جمع کل 

 

 از جمله اشخاص مندرج در  “هن”در مثال فوق، چنانکه شخص حقوقي 

گذاري ، با سرمايه “الف”گذاري نباشد، موسسه اعتباري تورالعمل سرمايهدس 2-6-2بند 

 ٪20)مل اي  دستورالع  3-5حد مقرر در بند  “هن”درصدي در سرمايه شخص حقوقي  8/56

 .استنقض نموده را( سرمايه مندرج در اساسنامه شخص حقوقي مزبور
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 سرمايه 8-35٪

 ري در سهام گذاري موسسه اعتبانحوه محاسبه سرمايه -3شماره  پيوست

 ، اوراق مشارکت و گواهي سپرده (واسطه و باواسطهبي)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گذاري گذاري با واسطه تنها در مورد سرمايهتوجه به اي  نکته ضروري است که سرمايه

 .پذير استاشخاص حقوقي ديگر امکان سرمايهمتوالي و متصل اشخاص حقوقي در 

 :طريق در سرمايه شخص حقوقي هن سهيم است 2از ، شخص حقوقي الف از منظرسرمايه

 ٪55   6از طريق بردار  :واسطهبه طور بي -1-2

 ٪20*    ٪40=    ٪8  5و  1از طريق بردارهاي : به طور با واسطه -2-2

       63٪ 

واسطه و با گذاري بيبه عبارت ديگر، شخص حقوقي الف از دو طريق سرمايه 

. ه شخص حقوقي هن را در اختيار داشته و يا بر آن اثرگذار استدرصد از سرماي 63واسطه، 

که شخص حقوقي الف به طور  ايمقدار سرمايهشود در محاسبه گونه که مالحظه ميهمان

 

 شخص حقوقي الف

 ب حقوقي شخص

 حقوقي ج شخص

 

 هـ حقوقي شخص

 د حقوقي شخص
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 8گذاري کرده است، بردار شماره واسطه يا با واسطه در شخص حقوقي هن سرمايهبي

از سرمايه شخص حقوقي  ٪35مالکيت محاسبه نشده است زيرا هرچند که اي  بردار بيانگر 

قطع شده  10و  9گذاري در بردارهاي ج توسط شخص حقوقي الف است ليک  ارتباط سرمايه

اي غير بيانگر رابطه( 10و  9و البته در اينجا هر دو بردار )است و حداقل يکي از اي  دو بردار 

نتيجه ارتباط  از خريد سهام يا مشارکت در سرمايه اشخاص حقوقي بعدي است و در

 .شوداي قطع ميسرمايه

 

حداکثر مقدار منابع شخص حقوقي الف که به طور  ليکن از منظر مقدار منابع در معرض ريسک،

هاي مربوط به شخص حقوقي هن قرار دارند برابر با واسطه يا با واسطه در معرض ريسکبي

 زيرا در صورتي که. تاس( برحسب واحد پولي) 8و  7 ،6، 3، 2، 1حاصل جمع بردارهاي 

شخص حقوقي هن در مشکالتي جدي از جمله ورشکستگي گرفتار شود با انتقال مشکالت 

شخص مزبور ن به طور مستقيم يا غيرمستقيم ن به شخص حقوقي الف، منابعي از شخص 

واسطه يا با واسطه در شخص حقوقي هن گذاري بيحقوقي الف که به هريک از اشکال سرمايه

 .گيرددر معرض تهديد قرار مي درگير است،
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گذاري ، براي سرمايهيموسسه اعتبار پايه درصد سرمايه 40حداکثر  -1-1

 (3 – 1موضوع بند ) در کليه اشخاص حقوقي

گذاري ه، براي سنرمايموسسه اعتباري درصد سرمايه پايه 10حداکثر  -2-1

 (3-2موضوع بند )در يک شخصحقوقي 

گذاري در رمايهموسسه اعتبناري، بنراي سن سرمايه پايه ٪5حداکثر  -3-1

 (  3-3موضوع بند )اشخاص حقوقي خارج از بورس 

گذاري موسسننه اعتبنناري در موسسننات کسننر هرگونننه سننرمايه -4-1

. ، از سنرمايه پاينه آن(اعم از داخل و يا خنارج از کشنور)ري ديگر اعتبا

 (  3-7موضوع بند )

گذار بنه موجنب الزامنات مقرراتني مواردي که موسسه اعتباري سرمايه

. گنرددهاي تلفيقني اسنت از بنند فنوق مسنتثني ميملزم به تهيه صور

 (3-7موضوع تبصره بند )

هننر  در 2-6-1ننند ب گذاري موسسننه اعتبنناري موضننوعسننرمايه -1-2

موضوع ) .سرمايه مندرج در اساسنامه آن ٪20شخص حقوقي حداکثر تا 

 (3-5بند 

تنا  ، حداکثر2-6-2موضوع بند  گذاري در شخص حقوقيسرمايه -2-2

موضوع . )پذيرسرمايه مندرج در اساسنامه شخص حقوقي سرمايه 49٪

 (3-6بند 

خاص حقنوقي گذاري موسسه اعتبناري در سنرمايه اشنسرمايه -3-2

مسنتلزم  د، در هر مور، بي  از حد مقرر در اي  بند2-6-2مندرج در بند 

ارائه گزارش توجيهي به بانک مرکزي و اخنذ مجنوز قبلني اين  باننک 

 (3-6بند  1موضوع تبصره ).است

درصد سنهام  1ز هيچ زمان بي  ادر  مجاز نيستاعتباريموسسه  -4-2

 2موضوع تبصنره ). دارا باشد را ديگري در داخل کشور موسسه اعتباري

 (3-6بند 

هاي گذاري در شنرکتمجاز به سرمايه "موسسات اعتباري صرفا-1-3

 (3-3موضوع بند ) .سهامي هستند

قوقي موضوع موسسه اعتباري ملزم است در اساسنامه شخص ح -2-3

ها مجاز به خريد د که آنقيد نماي "اي  دستورالعمل، صراحتا 2-6-2بند 

همچنني  موسسنه . باشنندنمي( شنرکت منادر)اعتباري  سهام موسسه

هاي اعتباري مجاز نيست ترتيبات خريد سهام خود را از طرينق شنرکت

 (3-8موضوع بند . )تحت نفوذ خود فراهم نمايد

گذاري در اوراق مشارکت منتشره يا تضمي  شده از سوي سرمايه -4-3

مسنتثني  3در ماده مقرر ا از شمول حدود .ا.ا و بانک مرکزي ج.ا.دولت ج

 (3-9ند بموضوع ) .ا است.ا.هاي بانک مرکزي جبوده، تابع سياست

ي موسسه اعتباري در سنرمايه خنارجي واسطهگذاري بيسرمايه -5-3

دود مقرر حعالوه بر رعايت  ،(گذاري مستقيممشارکت حقوقي و سرمايه)

ا .ا.در اينن  دسننتورالعمل، مسننتلزم کسننب مجننوز از بانننک مرکننزي ج

 (3-10موضوع بند).است

6 

هاي مربننوط بننه محنندوديت -1

موسسنه اعتبناري  پاينه سرمايه

 (گذارسرمايه)

هاي مربننوط بننه محنندوديت -2

سنننرمايه شنننخص حقنننوقي 

 (پذيرهرمايس)

 

 

 حدود

 کلننيهاي تننمحدودي -3

 

 گذاريرمايهدستورالعمل س 3هاي مقرر در ماده راهنماي حدود و محدوديت-4شماره  پيوست
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 .چي  نشان دهنده ارتباط با واسطه موسسه اعتباري با شخص حقوقي مورد بحث استخطوط خط

 .واسطه موسسه اعتباري با شخص حقوقي مورد بحث استيدهنده ارتباط بخطوط ممتد نشان

 گذاريسرمايهدستورالعمل  3ماده  3-5موضوع بند  - 5 شماره پيوست

ـــــــخص  ش

 “ز”حقوقي 

ــوقي شــخص  حق

 “الف”

10٪ 

 

واسطه يا با واسطه موسسنه بي گذاريحداکثر ميزان سرمايه

 بننننند هاي موضننننوع گذارياعتبنننناري در سننننرمايه

درصد سرمايه مندرج در اساسنامه آن شنخص  20، 1-6-2

 .باشدحقوقي مي

ــوقي  شــخص حق

 “ج”

ــوقي  شــخص حق

 “ب”

ـــــــخص  ش

 “و”حقوقي
ـــــــخص  ش

 “هـ”حقوقي 

15٪ 20٪ 

 

20٪ 

 

20٪ 

 

50٪ 

ي هر واسطه و باواسطههاي بيگذاريمجموع سرمايه

اشخاص حقوقي خارج از بورس  سهام موسسه اعتباري در

 .درصد سرمايه پايه موسسه اعتباري تجاوز نمايد 5نبايد از 

 (3-3موضوع بند )

 

 شخص حقوقي

 “د” 

10٪ 

20٪ 
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 :6پيوست شماره 

حسابداري ) 15استاندارد حسابداري شماره 

 (هاگذاريسرمايه

 از انتشارات

کميته فني سازمان حسابرسي
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 15 شماره استاندارد حسابداري

 گذاريهاسرمايه حسابداري
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 15 شماره استاندارد حسابداري

 گذاريهاسرمايه حسابداري

 

 “حسابداري بر استانداردهاي ايمقدمه ” به استاندارد بايد با توجه اين

 .مطالعه و بكار گرفته شود

 کاربرد دامنه

 

 .پردازدمي مربوط اطالعات افشاي گذاريها و الزاماتسرمايه حسابداري نحوه استاندارد به اين .   1

 استاندارد نحوه اين. شود استاندارد انجام اين الزامات بايد طبق تجاري واحدهاي در كليه گذاريسرمايه حسابداري .   2

 نحوه درخصوص كند ليكننمي را تعيين تلفيقي مالي صورتهايدر  و وابسته فرعي تجاري در واحدهاي گذاريسرمايه حسابداري

 حسابداري در استانداردهاي كه كاربرد دارد مگر در مواردي اصلي واحد تجاري مالي در صورتهاي پيشگفته گذاريهايسرمايه حسابداري

 . باشد تجويز شده ديگري عمل نحوه و وابسته فرعي تجاري در واحدهاي گذاريسرمايه به مربوط

 :گيردقرار نمي استاندارد مورد بحث موارد زير در اين .3

 رجوع)شود گذاريها عايد مياز سرمايه و غيره ، سود سهامشده سود تضمين صورتبه كه درآمدهايي شناخت مباني .الف

 (.عملياتيدرآمد  عنوان با 3 شماره استاندارد حسابداري شود به

 .تلفيقي مالي در صورتهاي و وابسته فرعي تجاري در واحدهاي گذاريسرمايه . ب

 .پيچيده مالي ابزارهاي ازجمله خاص گذاريهايسرمايه . ج

 .شودمي عمر انجام بيمه و مؤسسات بازنشستگي مزاياي طرحهاي توسط كه گذاريهاييسرمايه . د

 .در امالک گذاريسرمايه . ه

4.

استادراينمندرجحسابداري،نحوهگذاراستواحدسرمايهبراياقتصاديگذاريها،ايجادمنافعسرمايهكليهازويژگيهاييكياينكهنظربه 

 واحدهاي يهمورد كل دراستاندارد،لذا،اين. كندميگيريواندازهشناسايينحومناسب گذاررابهواحدسرمايه يكگذارينداردعملكردسرمايه

 تخصصي شركتهاي آنها، ازجمله گذاريسرمايه فعاليت و حجمگذاري، درصد سرمايهنظر از ماهيت گذار، صرفسرمايه تجاري

 رعايت با خاص تجاري واحدهاي و گروههاي صنايع براي ويژه رهنمودهاي تدوين امر مانع ، اينحال اين با. كاربرد دارد گذاريسرمايه

 .استاندارد نيست در اين مندرج كلي اصول

 تعاريف 

 

 : است زير بكار رفته مشخص استاندارد با معاني در اين ذيل اصطالحات .   5
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  شكل به) منافع توزيع طريق از ادياقتص منافع افزايش گذار برايواحد سرمايه كه است دارايي نوعي:   گذاريسرمايه 

 .كندمي نگهداري( تجاري از مناسبات ناشي مانند مزاياي)يا ساير مزايا  ارزش ، افزايش(و اجاره شده ، سود تضمينسود سهام

 واحد  مستمر در فعاليتهاي قصد استفاده به شود كهمي هگذاريها گفتاز سرمايه ايطبقه به:  بلندمدت  گذاريسرمايه 

 مدت براي آن قصد نگهداري شود كهمي بنديطبقه غيرجاري دارايي عنوان به هنگامي گذاريسرمايه يك. شود نگهداري تجاري

 .باشد محدوديتهايي مشمول گذارسرمايه توسط آن واگذاري باشد يا توانايي اثبات قابل وضوح به طوالني

  .نباشد بلندمدت گذاريسرمايه شود كهمي گذاريها گفتهاز سرمايه ايطبقه به:   جاري گذاريسرمايه 

  است دسترس آزاد و در كه بازار فعالي آن براي كه است اريگذسرمايه نوعي:  در بازار  المعاملهسريع گذاريسرمايه 

 پذير سازد، دستبازار را امكان ارزش محاسبه اتكا كه قابل بازار يا شاخصي ارزش به بتوان آن طريق از كه طوريوجود دارد به

 .يافت

  از محل واحد تجاري يك سهام صاحبان بين سهم شكل سود به از توزيع است عبارت( :  ايزهج يا سهام) سود سهمي 

 .است العادهفوق عمومي مجمع تصويب به موكول تجارت قانون اصالحيه به با توجه ها كهيا اندوخته نشده سود تقسيم

 جديد  خريد سهام در زمان كه و انتقال نقل قابل است ، حقيتجارت قانون اصالحيه 166 ماده موجب به:   متقد حق 

 . گيردمي تعلق ايشان مالكند به كه سهامي نسبت به واحد تجاري سهام صاحبان توسط

  اتمام به آن و توسعه ساخت عمليات كه است يا ساختماني در زمين گذارياز سرمايه عبارت:   در امالک گذاريسرمايه 

 گذار يا شركتهايسرمايه واحد تجاري توسط قصد استفاده به دارد و نه گذاريازنظر سرمايه كه ايبالقوه ارزش جهت و به رسيده

 .شودمي ، نگهداريآن همگروه

 

 ويژگي پذيرد، اما اينمي انجام آتي اقتصادي منافع با قصد كسب كه است اين گذاريسرمايه زيربنايي ويژگي اگرچه .6

 كند زيرا ايناستاندارد ايجاد مي از نظر مقاصد اين گذاريسرمايه را در تعريف امر مشكالتي اين. دارد داراييها مصداق مورد كليه در

 اين. دربر گيرد مواد و كاال را مشهود و موجودي ثابت داراييهاي از قبيل واحد تجاري مورد استفاده داراييهايندارد قصد ندارد ساير استا

 خريد و عمليات كه مثالً در مواردي. شودمي با ديگر داراييها دارد، مضاعف مشابه خصوصياتي گذاريسرمايه كه در مواردي مشكل

مواد و  موجودي گذاريها، مشابهسرمايه دهد، پرتفويمي را تشكيل واحد تجاري يك روزمره فعاليت عمده بخش گذاريسرمايه فروش

 .است تجاري كاال در ساير واحدهاي

 شده بنديطبقه دارايي ارد كهوجود د تلويحي فرض گذاريها، اينسرمايه براي استاندارد حسابداري ، در تدوينهر صورت به .7

 در ماهيت كه است از اين خود حاكي نوبهامر به اين. تاز ساير داراييهاس متفاوتي حسابداري نحوه ، مستلزمگذاريسرمايه عنوانبه

از  ايطبقه عنوان به گذاريسرمايه ندهويژگيمتمايزكن. سازديرا از ساير داراييها متمايز م آن وجود دارد كه خصوصيتي گذاريسرمايه

 آنها حاصل زير يا هر دوي از اشكال يكي به است ممكن اقتصادي منافع اين. است آن اقتصادي منافع كسب خاص داراييها، طريقه

 شكل تر، اينگسترده در مفهومي. است و سود سهام شده سود تضمين ، از قبيلمنافع از توزيع ناشي دريافتهاي اول شكل. شود

 كه است ايسرمايه ، منفعتدوم شكل. آيدمي فراهم تجاري گذاريسرمايه يك طريق از كه است مساعد تجاري شرايط دربرگيرنده

 درتعريف ويژگي ينا. است حد تجاريوا توسط آن نگهداشت دوره طي گذاريسرمايه يك مبادالتي در ارزش افزايش كنندهمنعكس

نيز  آالتو ماشين ساختمان ساير داراييها از قبيل ارزش اگرچه. است شده استاندارد بكار گرفته مقاصد اين براي گذاريسرمايه

 شود كهمي تلقي گذاريسرمايه عنوان استاندارد به اين طبق مواردي تنها در اقالم اين يابد، ليكن افزايش زمان طي است ممكن

 .باشد شده ، نگهداريواحد تجاري در عمليات قصد استفاده به نه و هدف اين براي

 قصد كسب به كه موجودي عنوان به سهام گرانمعامله توسط شده نگهداري گذاريسرمايه ادعا شود كه است ممكن .8

 ليكن. گيرداستاندارد قرار نمي اين طبق گذاريسرمايه تعريف ، دراست گرفته آنها صورت تجاري ليتهايفعا عادي سود درجريان

 توسط نگهداشت درصورت كه را داراست زيربنايي خصوصيات مزبور، همان شيوه به مورد معامله دارايي اعتقاد وجود دارد كه اين

 حسابداري نحوه بنابراين. بوددارا مي ديگري و يا خريدار نهايي گر سهاممعامله يك به آن وشديگر و فر واحد تجاري يك

 .استاندارد است اين نيز مطابق سهام گرانمعامله توسط منظور خريد و فروشبه شده نگهداري گذاريهايسرمايه
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 اوراق مزبور، شامل تعريف شود كهمي اضافه حال با اين. است عام ياستاندارد تعريف اين طبق گذاريسرمايه تعريف .9

يا خريد و  قصد مصرف به كه غير از آنهايي)، كاالها خريد سهام تقدم ، حقشده سود تضمين با حداقل مشاركت ، اوراقسهام

 ضمناً اقالم. باشدمي دار بانكيمدت گذاريسرمايه هايپردهو س( شود نگهداري واحد تجاري عادي فعاليتهاي جريان ، درفروش

 .گيردموارد را دربر نمي مزبور كليه

 

  گذاريسرمايه انواع

گذاريها سرمايه برخي. شود نگهداري گوناگوني داليل گيرد و به صورت مختلفي اشكال به است ممكن گذاريسرمايه .10

 از اين برخي(. مشاركت اوراق نظير برخي)، ظاهر بشوند آنهاست دارنده به پولي بيانگر بدهي كه اسنادي در قالب است ممكن

 يك سهام مالكيت قالب توانند درمي گذاريها همچنينسرمايه. باشند حداقلي شده سود تضمين متضمن است گذاريها ممكنسرمايه

 داراييهاي نگهداري شامل گذاريسرمايه ساير اشكال. است مالي گذاريها بيانگر حقوقسرمايه اين. دديگر ظاهر شون واحد تجاري

 تبديل ازنظر سهولت مختلف گذاريهايسرمايه. است آثار هنري گرانبها يا ديگر كاالها ازجمله ، فلزاتو ساختمان زمين مثل عيني

 .دهنداز خود بروز مي متفاوتي ويژگيهاي بازار مربوط داد و ستد و ماهيت ا، ميزاننقد يا ساير داراييه وجه به

گذاريها سرمايه و فروش خريد، نگهداري زمينه در آن فعاليت و حجم واحد تجاري يك گذاريسرمايه و سطح ماهيت .11

 فعاليت مالي خدمات خاص در بخشهاي كه يخصوصاً واحدهاي تجاري واحدهاي برخي براي. كندمي فرق مختلف در واحدهاي

 ميزان به گذاريسرمايه زمينه در دهد و عملكرد آنمي را تشكيل واحد تجاري عمليات عمده بخش گذاريسرمايه دارند، فعاليت

صرفاً در  گذاريسرمايه تخصصي شركتهاي ازقبيل ريتجا واحدهاي برخي. گذاردتأثير مي آن عمليات برنتايج ايمالحظه قابل

 خود درآمد يا رشد سرمايه سرمايه صاحبان كنند تا برايمي فعاليت در بلندمدت گذاريسرمايه پرتفوي و مديريت نگهداري زمينه

از  شود و بخشي مازاد نگهداري وجوه منبع يك عنوان به است ممكن گذاري، سرمايهتجاري يساير واحدها براي. آورند فراهم

 يا اعمال مالحظه نفوذ قابل منظور اعمالبه است ممكن واحد تجاري يك همچنين. دهد را تشكيل نقد آن وجوه مديريت فعاليت

منظور به است ممكن گذاريسرمايه عالوهب. كند گذاريسرمايه آن ديگر، در سهام واحد تجاري و عملياتي مالي برسياستهاي كنترل

 .شود نگهداري تجاري مزيت يك به يا دستيابي تجاري رابطه تحكيم

. كرد را تعيين گذاريبازار سرمايه ارزش توان، ميآن برمبناي وجود دارد كه گذاريها، بازار فعاليسرمايه برخي براي .12

وجود  گذاريها، بازار فعاليمورد ساير سرمايه در. است گذاريسرمايه منصفانه ارزش بازار شاخص ا، ارزشگذاريهسرمايه اين براي

 .شودمي استفاده ديگري از طرق منصفانه ارزش تعيين ندارد و براي

 گذاريهاسرمايه بنديطبقه

 جاري داراييهاي ارائه نحوه ”عنوان با14 ارهـشم ارد حسابدارياستاند الزامات طبق كه اريـتج از واحدهاي روهـگ آن .13

 عنوان را به جاري گذاريهايكنند بايد سرمايهمي خود تفكيك مالي را در صورتهاي و غيرجاري جاري ، داراييهاي”جاري و بدهيهاي

 .كنند منعكس يرجاريغ دارايي عنوان را به بلندمدت گذاريهايو سرمايه جاري دارايي

 و غيرجاري جاري داراييهاي آمره يا مفاد قوانين خاص حسابداري استانداردهاي طبق كه تجاري از واحدهاي گروه آن .14

 دفتري غشوند و مبل آنها تمايز قائل گذاريها، بينسرمايه دفتري مبلغ منظور تعيين كنند بايد بهنمي تفكيك را در ترازنامه

 .كنند تعيين 38تا 29 با بندهاي گذاريها را مطابقسرمايه

 بنديطبقه بلندمدت عنوان به زماني فقط گذاري، سرمايه5 در بند مندرج بلندمدت گذاريسرمايه تعريف براساس .15

 آن واگذاري در توانايي محدوديتهايي در عمل يا اينكهباشد  اثبات قابل وضوح به طوالني مدت براي آن قصد نگهداري شود كهمي

 در بازار باشد يا نباشد، مصداق المعاملهمورد نظر سريع گذاريسرمايه نظر از اينكه صرف اصل اين. باشد وجود داشتهواحد تجاري توسط

 :بر موارد زير استمشتمل بلندمدت گذاريسرمايه بنابراين. دارد

 .واحدها اين بهعطاييابلندمدت يا تسهيالت و وابسته فرعي در واحد تجاري گذاريسرمايه .الف
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 شده موجود انجام تجاري يا روابط فعاليت و گسترش ، تسهيلحفظ اساساً جهت كه گذاريهاييسرمايه . ب

 (.است گرفته نام تجاري گذاريهايگذاريها اصطالحاً سرمايهسرمايه اين) است

 واگذاري قابل واحد تجاري برفعاليتهاي تأثير عمده واگذار كرد، يا بدون تواننمي را كه گذاريهاييسرمايه . ج

 . نيست

از  پرتفويي نگهداري آن هدف شود ومي نگهداري واحد تجاري مستمر توسط با قصد استفاده كه گذاريهاييسرمايه . د

 .است واحد تجاري سرمايه صاحبان براي درآمد و يا رشد سرمايه تأمين گذاريها جهتسرمايه

 يك كه واقعيت اين. كرد تلقي بلندمدت توانرا مي گذارياحراز شود، سرمايه پيشگفته معيارهاي كه تنها در شرايطي .16

 د كهدر ساير موار. نيست گذاريسرمايه بودن بلندمدت معناي ، لزوماً بهاست هشد نگهداري نسبتاً طوالني مدت براي گذاريسرمايه

 .شودمي بنديطبقه جاري گذاريسرمايه عنوان به( در بازار يا ساير المعاملهاز سريع اعم) گذاريمزبور احراز نگردد، سرمايه معيارهاي

 باشد و دوم دسترس آزاد و قابل كه فعال وجود بازاري اول. است اصلي دو شرط بازار، دربرگيرنده در المعاملهسريع گذاريسرمايه تعريف .17

 باشد كه اتكا بيانگر قيمتي قابل ايگونه بايد به شده اعالم قيمت بعالوه. شود اعالم علنيباشد و  معلوم بازاري درچنين معامالتي قيمتهاي اينكه

 مفهوم در عمل. است “در بازار المعاملهسريع گذاريسرمايه” يك گذاري، سرمايهشرايط اين تحقق درصورت. كرد معامله آن براساس نبتوا

بازار و  به دسترسي در ميزان تفاوت دليل به بنابراين. نباشد يكسان مختلف تجاري واحدهاي براي است ممكن“ در بازار المعاملهسريع ” عبارت

 در بازار تلقي المعامله، سريعخاص مالي خدمات مؤسسات برخي توسط نگهداري هنگام كه گذاريسرمايه ، يكشده اعالم قيمتهاي بودن دسترس در

 .نباشد چنيناين تجاري ديگر واحدهاي براي است شود، ممكن

در  در موارد مندرج كرد و هم بنديطبقه جاري گذاريسرمايه عنوان به توانمي در بازار را، هم لهالمعامسريع گذاريسرمايه .18

 .كرد تلقي بلندمدت گذاريرا سرمايه آن 15 بند

خود را  ه، ترازنامآمره يا مفاد قوانين خاص حسابداري استانداردهاي موجب به است ممكن تجاري از واحدهاي برخي .19

 از واحدهاي بسياري. كنند شود، تهيهنمي قائل تمايزي و غيرجاري جاري داراييهاي بين كه ايشده تعيين ازپيش فرم مطابق

 را طي داراييهايشان قصد واگذاري است كنند، هرچند ممكنمي فعاليت مالي هايدر رشته كه بيمه ، نظير بانكها و شركتهايتجاري

 درصورت كنند كهمي تلقي منابعي عنوان خود را به گذاريهاياز سرمايه معموالً بسياري حال باشند، با اين نداشته جاري عمليات

باشند  هاييگذاريسرمايه داراي است ممكن تجاري واحدهاي اين حال اين با. بكار گرفت جاري عمليات آنها را جهت توان، ميلزوم

 گذاريهايسرمايه و تحليل در تجزيه تجاري واحدهاي از اين بسياري بنابراين. شود تلقي بلندمدت گذاريسرمايه االصولعلي كه

 .نددهكار قرار مي ، مبنايبودن يا بلندمدت نظر جاري را از گذاريسرمايه آنها، خصوصيات به دفتري مبلغ خود و انتساب

 

 گذاريهاسرمايه شده تمام بهاي

 

را نيز دربر  و ماليات ها و عوارضالزحمهكارمزد كارگزار، حق ، ازقبيلآن تحصيل ، مخارجگذاريسرمايه يك شده تمام بهاي .20

گذاريها سرمايه پرتفوي شده تمام بهاي. تنيس گذاريسرمايه يك با ايجاد تدريجي رابطه در شدهتحمل مالي مخارج شامل گيرد ليكنمي

 .شودمي تعيين آن گذاريهايسرمايه تكتك برمبناي

يا  دارايي منصفانه ارزش معادل آن شده تمام شود، بهاي غيرنقد تحصيل ازايمابه كالً يا جزئاً درمقابل گذارياگر سرمايه .21

 با سهولت شده تحصيل گذاريسرمايه منصفانه ارزش هرگاه ليكن. است ازا واگذار شدهمابه عنوان هب خواهد بود كه بهاداري اوراق

 .قرار گيرد عمل مالک گذاريسرمايه شده تمام بهاي در تعيين است اخير ممكن باشد، مبلغ تعيين قابل بيشتري

در  واحد تجاري چنانچه همچنين. است با خريد سهام مشابه شده ريداريخ تقدم حق شدهتمام بهاي تعيين نحوه .22

 سود سهام مطالبات جديد يا واگذاري سهام بابت پرداختي شود وجوه تقدم حق پذير صاحبواحد سرمايه سرمايه افزايش نتيجه

جديد  سهام از دريافت اطمينان از حصول در موارد باال پس. شوديم اضافه گذاريسرمايه شدهتمام بهاي به بابت از اين نقدي
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 سهام كل به شده تحصيل تقدم حق شدهتمام و بهاي قبلي گذاريسرمايه دفتري مبلغ ، جمعهر سهم دفتري مبلغ منظور تعيين به

 .شودمي تسهيم مربوط گذاريسرمايه موجود از بابت

 نشده و دريافت گرفته تعلق يا سود سهام شده سود تضمين حداقل دربرگيرنده شده تحصيل گذاريسرمايه چنانچه .23

 .خواهد بود نشده و دريافت گرفته سود تعلق خريد بعد از كسر هرگونه از بهاي عبارت گذاريسرمايه شده تمام باشد، بهاي

 تلقي و عموماً درآمد است گذاريسرمايه ، بازدهگذارياز سرمايه حاصل امتياز و سود سهام، حقشده سود تضمين مبالغ .24

 ها يا سود انباشتهاندوخته پذير، از محلسرمايه شركت عادي سود سهام كه ، مثالً، در موارديشرايط در برخي حال اين با. گرددمي

و  است گذاريسرمايه شدهتمام از بهاي بخشي بازيافت معرف مبالغ گونه شود اينمي اعالم گذاريسرمايه از تحصيل پيش مصوب

 داده كاهش يا دريافتني دريافتي سود سهام بابت تنها هنگامي گذاريسرمايه شدهتمام ديگر، بهاي بيان به. شودنمي درآمد محسوب

 گذاريسرمايه از تحصيل پذير پسسرمايه شركت مصوب گذار از سودهايسرمايه شركت اد بر سهممزبور ماز سود سهام شود كهمي

 .باشد

 بازار ارزش به انعکاس

بازار  در ارزش تغييرات شود كليهمي در بازار عمالً موجب المعاملهسريع گذاريمورد سرمايه بازار در از ارزش استفاده .25

كاربرد . باشد يا نرسيده رسيده فروش به گذاريسرمايه نظر از اينكهشود صرف شناسايي عملكرد مالي در صورتهاي يگذارسرمايه

 جاري داراييهاي عنوان به در بازار كه المعاملهسريع گذاريهاياز سرمايه گروه آن دفتري مبلغ در تعيين گيرياندازه مبناي اين

 :است زير مناسب داليل شوند بهمي بنديطبقه

 ، بهگذاريبازار سرمايه ارزش در افزايش هرگونه شود چونمي منعكس تريبنحو مطلوب واحد تجاري عمليات نتيجه .الف

مضافاً . است دوره يافته قسود تحق نقد، معرف وجه دريافت به يقين به نقد و يا انتظار قريب وجه دريافت به مستند بودن سبب

 .كندمي فراهم از عملكرد مديريت بهتري مبنا ارزيابي اين

 تصميمات تأثير مالي گيرياندازه ابزار براي ترين، عينيعمل و يكنواختي اقتصادي نظر واقعيتاز نقطه . ب

 باشد، ليكن متبلور نشده ترازنامه در تاريخ است ممكن سود يا زيان هاگرچ. است دوره طي سهام و نگهداري خريد، فروش به مربوط

 .است نخواسته عمد چنينبه ليكن تبلور آنها را داشته ، تواناييگذاريسرمايه فروش طريق از مديريت كه است اين اقتصادي واقعيت

 گذاريسرمايه فروش زمان انتخاب طريق از ريواحد تجا مديريت توسط عمليات نتيجه دستكاري . ج

 .شودمي ناممكن

 صورتهاي كنندگانو ساير استفاده واحد تجاري مديريت براي كه است از دارايي ايبازار خاصه ارزش . د

تنها  را كه متفاوت با قيمتهاي مشابه اقالم يگيردر اندازه اشكال روش از اين ، استفادهبر اين افزون. را دارد اهميت بيشترين مالي

 .بردمي ، از بيناست ايجاد شده مختلف خريد در زمانهاي لحاظبه

 المعاملهسريع بازار اوراق ارزش تعيين

 قيمت: اول. اردبازار وجود د ارزش به المعاملهسريع اوراق ارزيابي براي ، دو قيمتزماني ، درهر مقطعدر عمل .26

انتظار  كه است “پيشنهاد فروش ” قيمت: واگذار شود و دوم قيمت آن به گذاريرود سرمايهانتظار مي كه است “پيشنهاد خريد ”

 شود، قيمت هبكار گرفت مقاصد ارزيابي تواند برايمي كه سومي قيمت. بپردازد گذاريسرمايه تحصيل گذار برايسرمايه رود يكمي

 مورد يك مزبور در دو قيمت بين ، تفاوتدر عمل. است “ پيشنهاد فروش ”و  “ پيشنهاد خريد ” قيمت ميانگين بازار، يعني ميانگين

، تجاري ايواحده. شودتجويز نمي خاصي استاندارد قيمت در اين درنتيجه. است در بازار نسبتاً كم المعاملهسريع گذاريسرمايه

پيشنهاد خريد  ، قيمتتئوري در صحيح ، قيمتتجاري بيشتر واحدهاي براي. كنندمي خود را انتخاب خاص با شرايط متناسب قيمت

. شد خواهد اعمال طور يكنواختشود به انتخاب كه هرمبنايي هرحالبه. است قبول قابل نيز ميانگين قيمت در عمل ليكن است

 بازار پرتفوي ارزش. نمود بهادار كسب اوراق بورس طريق و يا از كارگزار رسمي يك طريق از توانرا مي ترازنامه تاريخ قيمتهاي

 .شودمي گذاريها محاسبهسرمايه تك تك براساس گذاريسرمايه
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. است از معامالت معيني بر حجممبتني و اغلب است گينميان بازار قيمتي شده اعالم قيمت كه داشت بايد توجه .27

 هنگامي امر بويژه اين. نباشد آن خاص شرايط در واحد تجاري توسط استفاده براي اتكايي قابل راهنماي است ممكن اين بنابر

 كل واگذاري شرايطي چنين در. باشد اختيار داشته را در گذاريسرمايه از يكمعمول از اندازه گذار، بيشسرمايه دارد كه مصداق

در  شناسايي درآمد قابل شود كه تعديل مزبور بايد درحدي قيمت و بنابراين پذير نيستامكان تغيير در قيمت بدون گذاريسرمايه

 يكجا يا بخش صورتبه) واحد تجاري توسط واگذاري معمول نحوه البته. باشد گيرياندازه اتكاپذير قابل نحويبه ترازنامه تاريخ

 .شود نظر گرفته در آن عادي فعاليت روال بايد در( بخش

بازار  شده اعالم كمتر از قيمت ايمالحظه بنحو قابل است مؤثر ممكن باشد، قيمت اجباري واگذاري كه در شرايطي .28

در  فوق بايد مراتب شرايط دراين. بازار است قيمت در تعيين مهمي نيز عامل معامله موجود در بازار براي سهام حجم همچنين. باشد

 .قرار گيرد خاص بازار مورد توجه قيمت تعيين

 

 گذاريهاسرمايه دفتري مبلغ

 

 از دو روش يكي به ترازنامه شود بايد در نگهداري جاري دارايي عنوان به در بازار هرگاه المعاملهسريع گذاريسرمايه .29

 :شود زير منعكس

 بازار، يا ارزش . الف

 .فروش ارزش و خالص شدهتمام بهاي اقل .  ب

 

بازار  در نرخ اهميت  با تأثير بازار، بدون توسط آن جذب باشد كه ايگونه به گذاريسرمايه و ميزان ماهيت چنانچه .30

، بينانه طور واقع به واحد تجاري باشد كه عوايدي كنندهمنعكس شود كه تعديل بازار بايد طوري جاري نباشد، قيمت ، ممكنآن

 .باشد داشته تجاري فعاليت عادي در روال گذاريسرمايه واگذاري را درصورت آن انتظار كسب

زير  از دو روش يكي به شود، بايد در ترازنامهمي بنديطبقه جاري دارايي عنوان تحت كه گذاريهاييساير سرمايه .31

 :شود منعكس

 ، يافروش ارزش و خالص شده تمام بهاي اقل .الف

 .فروش ارزش خالص . ب

 

گردد مي سازگار باشد، موجب و هزينه نفعتم و مالحظات اتكاپذيري با خصوصيات كه تا ميزاني جاري از ارزشهاي استفاده .32

. شود مفيد واقع واحد تجاري و عملكرد مالي مالي وضعيت ارزيابي راستاي ، دركنندگاناستفاده براي مالي در صورتهاي شده ارائه اطالعات

شود مي نگهداري جاري دارايي عنوان به در بازار را كه املهالمعسريع گذاري، سرمايه25در بند  ذكر شده داليل به و باتوجه لحاظبدين

 ملياتع از نتايج بخشي عنوان را به دوره طي آن در ارزش يا كاهش افزايش كرد و هرگونه منعكس در ترازنامه بازار آن ارزش به توانمي

 ارزش و خالص شدهتمام بهاي اقل مزبور به گذاريهايسرمايه جاز ديگر، انعكاسم رويه. شود شناسايي سود و زيان در صورت واحد تجاري

 .است در ترازنامه فروش

در  فروش ارزش وخالص اوليه شده تمام بهاي اقل به( در بازار المعاملهغير از سريع) جاري گذاريهايساير سرمايه .33

 در ارزش كاهش كه مواردي يابد مگر درمي انعكاس شده تمام بهاي گذاريها، معموالً بهمايهسر اين. شودمي منعكسترازنامه

 اتكاپذير قابل ايگونه به آن مبلغ كه هنگامي است فروش ارزش از خالص مجاز ديگر، استفاده رويه. باشدتشخيص قابل گذاريسرمايه



 

731 

 درآمد يا هزينه عنوان به گذاريسرمايه دفتري مبلغ و كاهش افزايش شود، هرگونه خير انتخابا اگر رويه. باشد گيرياندازه

 .شودمي شناسايي سود و زيان صورت در عادي فعاليتهاي گذاريها در زمرهسرمايه

 زير منعكس از روشهاي يكي به ازنامهشود بايد در ترمي بنديطبقه غيرجاري دارايي عنوان تحت كه گذاريهاييسرمايه .34

 :شود

 .در ارزش دائمي كاهش ذخيره از كسر هرگونه پس شده تمام بهاي  .الف

 . مجاز جايگزين عمل نحوه يك عنوان به تجديد ارزيابي مبلغ  . ب

 عمل“مشهود ثابت داراييهاي حسابداري ” عنوان با 11 هشمار استاندارد حسابداري ، مطابقتجديد ارزيابي مبلغ به انعكاس درصورت

 .خواهد بود سال يك تجديد ارزيابي تناوب دوره كه تفاوت شود با اينمي

 به بودن بازار آنها از نظر مربوط شوند، ارزشمي نگهداري طوالني مدت براي بلندمدت گذاريهايسرمايه از آنجا كه .35

را  ارزش اين را ندارد كه آن قصد و يا توان واحد تجاري مديريت ندارد زيرا كه چنداني ، اهميتدوره سود و زيان گيرياندازه

در  دائمي كاهش از كسر ذخيره ، پسشده تمام بهاي به بلندمدت گذاريهاي، سرمايهدليل اين به. آنها متبلور سازد فروش طريق از

 آنها منعكس تجديد ارزيابي مبلغ براساس توانگذاريها را ميسرمايه ، اينايگزينجمجاز  عمل در نحوه. يابدمي ، انعكاسآن شارز

 ، مبلغدرعوض. نيست مناسب دوره يافته درآمد تحقق عنوان به در ارزش افزايش گونه هر شود، احتساب انتخاب رويه اگر اين. نمود

 انعكاس درصورت. يابدمي انعكاس سهام صاحبان حقوق شود و در سرفصلمي تلقي مازاد تجديد ارزيابي عنوان به افزايش هرگونه

 شود با اينمي عمل مشهود ثابت داراييهاي حسابداري عنوان با 11 شماره استاندارد حسابداري ، طبقتجديد ارزيابي مبلغ به

 .گيردقرار مي عمل مالک 34مفاد بند  تجديد ارزيابي مورد تناوب در كه تفاوت

 بايد همه ارزيابي كند، اين منعكس تجديد ارزيابي مبلغ را به بلندمدت گذاريهاي، سرمايهواحد تجاري مديريت چنانچه .36

 و نه جاري ارزش معرف نه كه مبلغي را به بلندمدت گذاريهايسرمايه مجاز نيستند تجاري واحدهاي كه معنيبدين. شود انجام ساله

 ، تنها ارزشاوليه شده تمامغير از بهاي به كه است نظريه اين كنندهامر منعكس اين. كنند ، منعكساست شده تمامبهاي معرف

 .است جاري ، ارزشيمال صورتهاي كنندگاناستفاده دار برايو معني مربوط

در  واحد تجاري شود، چون نگهداري غيرجاري دارايي عنوان به “در بازار المعامله سريع گذاريسرمايه ” يك چنانچه .37

در  افزايش نههرگو متبلور شود، تلقي در عمل آن در ارزش ندارد تا افزايش آن واگذاري به دارد يا تمايلي محدوديت آن واگذاري

 .كرد منعكس سود و زيان را در صورت تغييرات نبايد اين و درنتيجه نيست ، مناسبيافته تحقق عنوان به بازار آن ارزش

( پرتفوي) مجموعه مبناي شود بايد برمي نگهداري جاري دارايي عنوان به كه المعاملهسريع گذاريهايسرمايه كل مبلغ .38

 دفتري مبلغ ازجمع ، عبارتجاري گذاريهايو ساير سرمايه بلندمدت گذاريهايسرمايه كل مبلغ. شود مزبور تعيين گذاريهايسرمايه

 .شودمي تعيين جداگانه كه است مربوط گذاريهايسرمايه تك تك

 

 گذاريهاسرمايه دفتري تغيير مبلغ

 

شود،  بازار منعكس ارزش ، بهاست شده نگهداري جاري دارايي عنوان به كه ايالمعاملهسريع ايگذاريهسرمايه هرگاه .39

 .شود شناسايي درآمد يا هزينه عنوان بايد به گذاريسرمايه دفتري در مبلغ يا كاهش افزايش گونه هر

 شود، هرگونه منعكس فروش ارزش خالص به( در بازار المعاملهغير از سريع يعني) جاري گذاريهايساير سرمايه هرگاه .40

 .شود شناسايي ينهدرآمد يا هز عنوانبايد به گذاريسرمايه دفتري مبلغ و كاهش افزايش

 ارد حسابدارياستاند بايد طبق آن حسابداري شود، نحوه ثبت تجديد ارزيابي مبلغ به بلندمدت گذاريسرمايه هرگاه .41

 تجديد ارزيابي درنتيجه بلندمدت گذاريسرمايه دفتري مبلغ افزايش. باشد“ مشهود ثابت داراييهاي حسابداري” عنوان با 11 شماره
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مزبور  افزايش ههرگا. شود منعكس سرمايه صاحبان از حقوق بخشي عنوان به و در ترازنامه ثبت مازاد تجديد ارزيابي عنوان بايد به

 هزينه بايد تا ميزان افزايش ، ايناست شده شناسايي هزينه عنوان به باشد كه از تجديد ارزيابي ناشي قبلي كاهش يك عكس

 لندمدتب گذاريسرمايه قلم يك دفتري مبلغ كاهش. شود درآمد شناسايي عنوان به دارايي با همان در رابطه شده شناسايي

 از تجديد ارزيابي ناشي قبلي افزايش يك مزبور عكس كاهش چنانچه. شود شناسايي هزينه عنوان بايد به تجديد ارزيابي نتيجه در

 به مربوط مازاد تجديد ارزيابي بايد تا ميزان كاهش اين صورت، درايناست منظور شده مازاد تجديد ارزيابي حساب به باشد كه

 .شود شناسايي هزينه عنوان به بدهكار گردد و باقيمانده مازاد تجديد ارزيابي حساب به گذاريسرمايه همان

با  كه ديگري دارايي يا)نقد  وجه دريافت درآمد مستند به اينكه به از الزام است عبارت كه تحقق مفهوم به باتوجه .42

 يد ارزيابيمستند شود، مازاد تجد يقين به باشد و يا با انتظار قريب شده( نقد وجود دارد وجه به آن ار تبديلانتظ معقول قطعيت

و تنها  مازاد مزبور مجازنيست از محل طور مستقيمبه سرمايه افزايش بنابراين. گرددمي تلقي نيافته ، درآمد تحقق41مذكور در بند 

 .شودمي منتقل انباشته سود و زيان حساب به 45بند  طبق ،تحقق در زمان

 مبلغ منظور تعيين به شود بلكهنمي گذاريسرمايه دفتري تغيير در مبلغ موجب( جايزه يا سهام) سود سهمي دريافت .43

 .شود تقسيم سود سهمي ز دريافتموجود بعد ا سهام تعداد كل بايد به گذاريسرمايه دفتري ، مبلغهر سهم دفتري

 به. شودگذار نميسرمايه واحد تجاري ديگر به نقد يا داراييهاي ورود وجه منجر به جايزه يا سهام سود سهمي دريافت .44

 در زمان دليل همين به. كندنمي ، تحصيلاست داشته جز آنچه چيزي سود سهمي گذار با دريافتسرمايه ديگر واحد تجاري بيان

سود  دريافت. داد را افزايش گذاريسرمايه شدهتمام كرد و يا بهاي را شناسايي گذاريدرآمد سرمايه تواننمي سود سهمي دريافت

 از سوي. شودموجود مي هر سهم دفتري مبلغ كاهش و در نتيجه مربوط گذاريدر سرمايه تعداد سهام افزايش تنها باعث سهمي

 در تعريف العادهفوق عمومي مجمع با تصويب سهامداران مطالبات از محل سرمايه افزايش نقد و سپس شكل سود به ديگر، تقسيم

سود  همطالب گذار حق، واحد سرمايهتجارت قانون اصالحيه موجب به اينكه گيرد، ضمناستاندارد قرار نمي اين طبق سود سهمي

سود  دريافت منزله امر به اين كند كهجديد واگذار مي سهام كسب قبال را در حق ، اينتمايل صورت را دارد و تنها در نقدي سهام

و استاندارد  استاندارد اين الزامات مزبور با رعايت نقدي سود سهام ترتيب بدين. جديد است سهام در قبال مجدد آن و پرداخت سهام

 .شودمي شناسايي درآمد عملياتي عنوان با3شماره حسابداري

 گذاريهاسرمايه واگذاري

 

 درآمد يا هزينه عنوان بايد به دفتري و مبلغ از واگذاري عوايد حاصل واگذار شود، تفاوت گذاريسرمايه يك هرگاه .45

 كه بلندمدتي گذاريهايو سرمايه شده بازار ثبت يا ارزش فروش ارزش خالص به كه يجار گذاريهايمورد سرمايه در. شود شناسايي

 گذاريهاي مورد سرمايه و در دفتري مبلغ آخرين به بايد نسبت واگذاري ، سود يا زياناست يافته انعكاس تجديد ارزيابي مبلغ به

شود، سود يا مي داده نشان فروش ارزش و خالص شدهتمام بهاي اقل به گذاريسرمايه يپرتفو براساس كه المعاملهسريع جاري

، است شده نگهداري جاري دارايي عنوان به كه گذاريهاييمورد سرمايه در. شود تعيين شدهتمام بهاي به بايد نسبت واگذاري زيان

مذكور بايد  ، تفاوتبلندمدت گذاريهايمورد سرمايه و در گذاريسرمايه درآمد يا هزينه انعنو بايد به از واگذاري ناشي تفاوت

 قبالً در حساب كه گذاريسرمايه يك از تجديد ارزيابي مازاد ناشي خالص گونه هر. شود شناسايي واگذاري سود يا زيان عنوان به

 بستانكار حساب ، بهسرمايه صاحبان حقوق تغيير در اجزاي عنوان ، بايد بهاست شده ارينگهد منظور و در آن مازاد تجديد ارزيابي

 .منظور شود انباشته سود و زيان

، واگذار است شده منعكس شده تمام بهاي به كه واحد تجاري خاص گذاريسرمايه يك از مجموع تنها بخشي هرگاه .46

 .خواهد شد محاسبه گذاريسرمايه مجموع شده تمام بهاي ميانگين برمبناي دفتري شود، مبلغ

 گذاريسرمايه دفتري رسد مبلغمي فروش گذار بهسرمايه واحد تجاري توسط خريد سهام تقدم حق كه در مواردي .47

 .شودمي موجود تسهيم و سهام قدمت حق تعداد بين نسبت موجود به سهام اسمي از كسر مبلغ پس مربوط

طور  به از فروش در عوايد حاصل مندرج نشده و دريافت گرفته ممتاز تعلق و يا سود سهام شده سود تضمين هرگونه .48

 .خواهد شد گرفته حساب به جداگانه
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 گذاريهاسرمايه بنديتغيير طبقه

 :گيرد زير صورت از دو مبناي يكي بايد براساس جاري به بلندمدت گذاريهايسرمايه بنديتغيير طبقه .49

 ارزش و خالص شدهتمام بهاي اقل روش به جاري گذاريهايسرمايه ، چنانچهدفتري و مبلغ شدهتمام بهاي اقل به .الف

 مربوط مازاد تجديد ارزيابي باقيمانده گونه هر است شده مزبور قبالً تجديد ارزيابي گذاريهاياگر سرمايه. شودمي منعكس فروش

 شود، يا داده برگشت گذاريسرمايه از حساب بنديتغيير طبقه بايد هنگام

. شودمي منعكس فروش ارزش بازار يا خالص ارزش به جاري گذاريهايسرمايه ، چنانچهدفتري مبلغ به . ب

مازاد تجديد  باقيمانده گونه شود بايد هرمنظور مي سود و زيان به جاري گذاريهايبازار سرمايه در ارزش يراتتغي كه در مواردي

 .كرد منتقل انباشته سود و زيان حساب را به مربوط ارزيابي

 ارزش قبالً به ، يا چنانچهفروش ارزش و خالص هشدتمام بهاي اقل بايد به بلندمدت به جاري گذاريهايسرمايه بنديتغيير طبقه .50

 .يابد انتقال ارزش اين به است شده ثبت( فروش ارزش يا خالص)بازار 

ابتدا  كه گذاريسرمايه يك بنديتغيير طبقه است ، ممكن15در بند  ذكر شده معيارهاي به ، باتوجهخاص در شرايط .51

تغيير  برود و نياز به ازبين15در بند  مندرج شرايط است ،ممكنبرعكس. باشد ، مناسبشده تحصيل جاري ييدارا عنوان به

 .است 50و  49 بندهاي طبق بنديتغيير طبقه حسابداري نحوه صورت اين در. بوجود آيد بنديطبقه

واحد  داخلي در سوابق طور رسمي ، بايد بهوبلندمدت جاري طبقات بين يگذارسرمايه يك انتقال به موارد، تصميم در كليه .52

 .كند را مشخص مؤثر انتقال بايد تاريخ مستندسازي اين. مستند شود تجاري

 سود و زيان صورت

 : منظور شود سود و زيان زير بايد به باال، اقالم در بندهاي بر موارد ذكر شده عالوه .53

 و خالص شده تمام بهاي اقل به كه مدتيكوتاه گذاريهايسرمايه فروش ارزش خالص از كاهش ناشي هزينه هرگونه .الف

 شود،مي ارزيابي فروش ارزش

 ارزيابي شده تمام بهاي روش به كه بلندمدتي گذاريهايسرمايه در ارزش دائمي كاهش هزينه هرگونه . ب

 شود، ومي

 .تغيير در شرايط به توجه با “ ب ”و   “ الف ”موارد  قبلي كاهشهاي برگشت هرگونه  . ج 

بازار  ارزش روش و به شده نگهداري جاري دارايي عنوان به در بازار كه المعاملهسريع اوراق به مربوط سود نگهداري .54

 درآمد مزبور در سود و زيان بنابراين. باشدمي يافته و درآمد تحقق است دوره بازار طي در ارزش ايشافز كنندهشود، منعكسمي ارزيابي

 شناسايي هزينه عنوان نيز به دوره بازار طي در ارزش كاهش هرگونه. شودمنظور مي دوره طي گذارياز سرمايه درآمد حاصل عنوان به

 .شودمي

، مربوط زيان گردد، براي شده تمام كمتر از بهاي فروش ارزش خالص ، هرگاهجاري گذاريهايير سرمايهمورد سا در .55

ذخاير مزبور . گرددايجاد مي ، ذخيرهبلندمدت گذاريهايسرمايه در ارزش دائمي كاهش براي مشابه ايگونه به. شودايجاد مي ذخيره

 .شودمي مورد نياز نباشد، برگشت شرايط يير درتغ دليلبه كهدرصورتي

 تجديد ارزيابي مبلغ به نسبت در ارزش كاهش باشد هرگونه شده ثبت تجديد ارزيابي مبلغ به بلندمدت گذاريسرمايه هرگاه .56

 مشهود ثابت داراييهاي حسابداري عنوان با 11 مارهش استاندارد حسابداري طبق مبالغ اين گرفتن حساب به نحوه. شودمي گيرياندازه

 .خواهد بود
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 گذاريسرمايه تخصصي مؤسسات

 اند، بايد سود يا زيانشده منع گذاريسرمايه از واگذاري سود حاصل از توزيع كه گذاريسرمايه تخصصي مؤسسات .57

منظور  سود و زيان استاندارد به اين الزامات طبق گذاريها را كهسرمايه رزشا و نيز تغييرات گذاريسرمايه از واگذاري حاصل

 .كنند منتقل تقسيم غيرقابل هاياندوخته حساب سود به تخصيص طريق از و سپس منعكس سود و زيان درصورت شود، نخستمي

 افشـا

 :افشا شود مالي زير بايد در صورتهاي اطالعات .58

 ،دفتري مبلغ تغييرات حسابداري بر نحوه گذاريها مشتملسرمايه براي مورد استفاده حسابداري هايرويه .فال

 ،است شده نگهداري جاري دارايي عنوان به دربازار كه المعاملهسريع گذاريهايسرمايه مبلغ . ب

 و به نگهداري جاري دارايي عنوان به در بازار كه عاملهالمسريع گذاريهاياز سرمايه درآمد حاصل مبلغ . ج

 از انتقال ناشي سود و زيان جداگانه بازار و تفكيك از تغيير در ارزش درآمد حاصل ، شاملاست شده بازار ارزيابي ارزش روش

 ،و بلندمدت جاري بين گذاريسرمايه

 روش و به شده نگهداري جاري دارايي عنوان به در بازار كه المعاملهيعسر گذاريهايبازار سرمايه ارزش . د

 ،است شده ارزيابي فروش ارزش و خالص شدهتمام بهاي اقل

 ،است شده نگهداري غيرجاري دارايي عنوان به در بازار كه المعاملهسريع گذاريهايبازار سرمايه ارزش . ه

 ،بلندمدت گذاريهايسرمايه از واگذاري ناشي سود يا زيان گونه هر مبلغ . و

 ،بلندمدت گذاريهايسرمايه در ارزش دائمي كاهش براي ذخيره هرگونه مبلغ . ز

 درآمد و عوايد واگذاري نقد يا وصول گذاريها بهسرمايه تبديل با امكان در رابطه توجه قابل محدوديتهاي . ح

 ها، وآن

 پرتفوي تحليلي ، صورتبهادار است در اوراق گذاريآنها سرمايه عمده فعاليت كه مورد مؤسساتي در . ط

 .گذاريسرمايه

و  ارزيابي مباني كه ايگونه شود بهافشا مي گذاريسرمايه براي مورد استفاده حسابداري هاي، رويهمالي در صورتهاي .59

 نحوه به مربوط هايرويه مزبور شامل افشاي. باشد شده مشخص وضوح ، بهشده ها اعمالاز رويه هريك در آن كه شرايطي

 .باشدگذاريها نيز ميسرمايه دفتري مبلغ تغييرات حسابداري

واحد  عمليات برنتايج گذاريسرمايه تأثير عملكرد ميزان ، افشايسود و زيان صورت ، بويژهمالي صورتهاي درک براي .60

 براين. كندمي ديگر را تسهيل تجاري و واحدهاي قبل با سالهاي امر، مقايسه اين. برخوردار است از اهميت دوره طي تجاري

 با درآمد حاصل ، همراهشده نگهداري جاري دارايي عنوان به در بازار كه المعاملهسريع گذاريسرمايه ، مبلغاهميت ، درصورتاساس

 .شودافشا مي داگانهجبازارآنها،  در ارزش از تغييرات ناشي بازار درآمد ارزش از روش استفاده از آنها و در صورت

 اجرا تاريخ

شود، مي شروع از آن و بعد 1/1/1380 آنها از تاريخ مالي دوره كه مالي صورتهاي مورد كليه استاندارد در اين الزامات .61

 .االجراستالزم

 



 

735 

 حسابداري الملليبين با استانداردهاي مطابقت

نيز  گذاريهاسرمايه حسابداري عنوان با 25 شماره حسابداري المللياستاندارد، مفاد استاندارد بين اين الزامات با اجراي .62

 .شودمي رعايت
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 :7وست شمارهيپ

 موارد منسوخ
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 452/نب: شماره

 6/4/1352: تاريخ

           

 ها نامه خريد اوراق بهادار و سهام و مشارکت بانکآئين

 1351تيرماه  18قانون پولي و بانکي کشور مصوب  34ماده  3موضوع بند 

 

و يا  خريد سهام و مشارکت در سرمايه يک بانک يا يک موسسه اعتباري غيربانکي -1ماده 

 15اوراق قرضه صادره و اسناد وام هريک از موسسات مذکور حداکثر تا معادل  خريد

 .هاي بانکدرصد سرمايه و اندوخته

ق خريد سهام يک شرکت سهامي غيربانکي يا يک شرکت تعاوني و يا خريد اورا -2ماده 

هاي درصد سرمايه و اندوخته 10قرضه صادره هريک از موسسات مذکور حداکثر معادل 

 .بانک

درصد سرمايه پرداخت  30حداکثر مشارکت بانک در سرمايه يک شرکت نبايد از  -تبصره

هاي دولتي مشمول اين مشارکت در شرکت. هاي آن شرکت تجاوز کندشده و اندوخته

 .محدويت نخواهد بود

هاي غيرسهامي يا ساير موسسات، به خريد سهام و مشارکت در سرمايه شرکت -3ماده 

 .ها ممنوع استدولتي و موسسات وابسته به دولت، براي بانکاستثناء موسسات 

ر جمع اوراق قرضه و سهام خريداري شده و مشارکت يک بانک به شرح مذکور د -4ماده 

 .هاي بانک تجاوز نمايددرصد سرمايه و اندوخته 30فوق نبايد از  2و  1موارد 

ن ده از طرف دولت ايراخريد اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره يا تضمين ش -1تبصره

 .ها محدوديتي نداردبراي بانک

کنند مشمول انداز قبول نميهاي جاري و پسهاي تخصصي که سپردهبانک -2تبصره 

نامه اين آيين 4چنين محدوديت مذکور در ماده و هم 2هاي مذکور در تبصره ماده محدوديت

 .نخواهند بود

ها در هر راق بهادار خارجي از طرف بانکخريد سهام، اوراق قرضه و ساير او-5ماده 

 .باشدمورد موکول به موافقت قبلي بانک مرکزي ايران مي
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 دستورالعمل اجرايي مشارکت حقوقي

 شرکتهايتامي  قسمتي از سرمايه  ازعبارتستمنظور از مشارکت حقوقي  -1ماده 

 .سهامي جديد و يا خريد قسمتي از سهام شرکتهاي سهامي موجود

 بخشهايايجاد تسهيالت الزم براي گسترش فعاليت  بانکهاميتوانندبمنظور -2ماده 

ا که سهامي ر شرکتهايتوليدي، بازرگاني و خدماتي قسمتي از سرمايه مورد نياز  ، مختلف

 .تامي  نمايند ميشوندبراي امور مذکور تشکيل شده و يا 

ه ضرورت آن در درصورتي مجاز است ک بانکهامشارکت در بخ  خدمات براي  - 1تبصره

 .شده باشد تائيدهر مورد توسط بانک مرکزي ايران 

سهامي را که سهام آنها  شرکتهايموظفند قبل از مشارکت وضعيت  بانکها -3ماده 

دي موضوع خريد است و يا طرح ارائه شده براي مشارکت را از لحاظ فني، مالي و اقتصا

و  ت هر بانک از محل منابع بانکمشارک. بررسي و ارزيابي نمايند( در حد نياز بانک)

گذاري درصورتي مجاز است که نتيجه بررسي و ارزيابي مشارکت هاي سرمايهسپرده

 .بيني سودآور بودن طرح باشدحاکي از پي 

. خواهدشدمورد انتظار توسط شوراي پول و اعتبار تعيي  ( بازده)حداقل نرخ سود  -2تبصره

ر درآمد پس از کسر ماليات ب( بازده)سود  ازبارتعمورد انتظار ( بازده)منظور از سود 

 .ميباشدشرکت 

مشارکت يک يا چند بانک با اشخاص حقيقي يا حقوقي در يک شرکت سهامي  -4ماده 

 .بالمانع است

درصد  49ميزان مشارکت يک يا چند بانک در هر شرکت سهامي جديد نبايد از  -5ماده 

سهامي موجود توسط يک يا چند بانک  ايشرکتهکل سرمايه شرکت و ميزان خريد سهام 

 .درصد کل سرمايه شرکت تجاوز نمايد 20از 

موجود براي امر تکميل، توسعه و يا تبديل  شرکتهايخريد سهام  -3تبصره

درهرصورت مجموع . ميباشددرصد سرمايه جديد مجاز  49مطالبات بانک به سرمايه تا 

 .صد کل سرمايه شرکت تجاوز نمايددر 49مشارکت بانک در يک شرکت موجود نبايد از 

بي  از ميزان تعيي  شده  جديدسهامي  شرکتهايدر سرمايه  بانکهامشارکت  -4تبصره

 .ميباشدبانک مرکزي  قبليدر اي  ماده موکول به موافقت 

مشارکت بانکها در سرمايه شرکتهاي تحت پوش  سازمان صنايع ملي ايران -5تبصره 

 .اي  شرکتها تابع ضوابط قانوني مربوط ميباشدبه سرمايه بمنظور تبديل مطالبات بانکها
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با احتساب )سهامي که نسبت سرمايه آنها  شرکتهايبانکها به مشارکت در  -6ماده 

درصد در  30در بدو مشارکت، به کل منابع مالي شرکت کمتر از ( بانکهاسهم مشارکت 

شود بازرگاني و خدماتي مي شرکتهايدرصد در مورد  20توليدي و کمتر از  شرکتهايمورد 

 .باشدنميمجاز 

 بصورتموضوع مشارکت بايد  شرکتهايگذاري ثابت براي صددرصد سرمايه -6تبصره

 .تامي  شود( اعم از سرمايه و يا ساير منابع)منابع مالي بلندمدت 

هاي مختلف با براي مشارکت حقوقي در رشته بانکهاتخصيص منابع توسط  -7ماده 

 .خواهدبودهاي تعيي  شده توسط دولت رعايت اولويت

توسعه  وجديد  طرحهايمکلفند برنحوه مصرف منابع موضوع مشارکت در  بانکها -8ماده 

 .آورند بعملو تکميل نظارت الزم و کافي 

سهامي موضوع اي  دستورالعمل را  شرکتهايسهام خود در  بانکهاميتوانند -9 ماده

 .بفروشبرسانند

ضوابط  با 1365د، مشارکتهاي موجود خود را حداکثر تا پايان سال بانکها ملکفن -10ماده 

 .اي  دستورالعمل تطبيق دهند

 

اي  دستورالعمل مشتمل بر ده ماده و ش  تبصره درپانصد و بيست و پنجمي  جلسه 

 .به تصويب رسيد 19/1/1363شوراي پول و اعتبار مورخ 

 



 

740 

 »بسمه تعالي«

 صورتجلسه

 

 13روز يکشنبه  16:45شوراي پول و اعتبار ساعت امي  جلسه پانصد و سي 

عمران قرآن مجيد و به  از سوره مبارکه آل 45الي  41با تالوت آيات  1363خرداد ماه 

رياست جناب آقاي دکتر محس  نوربخ  و با حضور آقايان حس  فاخري، ابراهيم 

بي خسرو تاج مجت ونسب، اسداله اميراصالني ي عاليکاردر، ميرمصطف زاده، عليعرب

 .اعضاء شورا تشکيل گرديد

اکبر حدادزادگان از ادارات نظارت بر امور آقايان خسرو نايبي اهرنجاني و علي 

 .ه شرکت داشتندها و دبيرخانه نيز در اي  جلسبانک

پس از بحث و مذاکره پيرامون مسائل طرح شده تصميماتي به شرح ذيل اتخاذ  

 :گرديد

مل اجرايي مشارکت حقوقي که در پانصد و بيست و پنجمي  دستورالع 5ماده  2تبصره 

 به تصويب رسيده بود 1363فروردي  ماه  19جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ يکشنبه 

 :مورد تجديد نظر قرار گرفت و به شرح ذيل اصالح گرديد

هاي سهامي بي  از ميزان تعيي  ها در سرمايه شرکتمشارکت بانک” 5ماده  -2تبصره

 “.باشددر اي  ماده موکول به موافقت قبلي بانک مرکزي ميشده 

ها در مورد حدود اداره نظارت بر امور بانک 13/3/1363مورخ  1055/گزارش شماره نب

 :تسهيالت بانکي مطرح و مقرر گرديد

ها در صورتي که هاي وابسته به بانکحد تسهيالت اعطايي ن مضاربه ن به شرکت -الف 

ميليون  1000ها باشد معادل ها متعلق به بانکرمايه اي  قبيل شرکتدرصد س 49بي  از 

 .شودريال تعيي  مي

رضواني از نظر عدم ... اگزارش موکول به تائيد حضرت آيت 6تصويب بند  -ب 

 .مغايرت با موازي  شرعي گرديد

بقيه مندرجات گزارش عيناً به صورت مشروط تصويب شد و مقرر گرديد براي  

 ها نتيجهبه صورت آزمايشي به مرحله اجرا گذاشته شود و اداره نظارت بر بانک ماه 6مدت 

 .ماهه را براي بازنگري و تصويب نهايي به شورا گزارش نمايدعملکرد ش 

 ص./خاتمه پذيرفت 19جلسه مقارن ساعت  
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 1320/نب: شماره

 29/3/1363: تاريخ

 بسمه تعالي

 بانک

د حدود قانوني و خو 13/3/1363امي  جلسه مورخ يشوراي پول و اعتبار در پانصد و س

ه بمواد مصوبه مذکور جهت اقدام الزم . شرايط اعطايي تسهيالت بانکي را تصويب نمود

 .گرددترتيب زير ابالغ مي

 .گرددحدود قانوني اعطاي تسهيالت بانکي به شرح جدول ضميمه تعيي  مي

مصوبات پانصد و بيست و يکمي  و مجموع تسهيالت اعطايي هر بانک کماکان بر اساس 

شوراي پول و  14/12/1362و  2/12/1362پانصد و بيست و سومي  جلسات مورخ 

ها ابالغ به بانک 25/12/1362مورخ  6540/اعتبار که به موجب بخشنامه شماره نب

 .باشدگرديده، مي

 49بي  از که ها در صورتيهاي وابسته به بانکبه شرکت( مضاربه)حد تسهيالت اعطايي 

ها باشد، معادل يک ميليارد ريال تعيي  ها متعلق به بانکدرصد سرمايه اي  قبيل شرکت

 .شودمي

براي موارد ( 1)مول حداکثرهاي تعيي  شده در جدول موضوع بند شهاي تخصصي از بانک

 .باشندي معاف ميگذاري مستقيم و مشارکت حقوقسرمايه

 الت اعطايي جديد و يا تسهيالت اعطايي گذشته،مجموع تسهيالت اعطايي اعم از تسهي

به هر شخص حقيقي، حداکثر پانصد ميليون ريال و به هر شخص حقوقي حداکثر سه 

گردد مشروط بر اينکه مجموع اي  قبيل تسهيالت اعطايي به هر ميليارد ريال تعيي  مي

 .ز ننمايدهاي آن بانک تجاودرصد سرمايه پرداخت شده و اندوخته 15مشتري حداکثر 

مشمول )هاي دولتي مرکز تهيه و توزيع کاال و موسسات دولتي و وابسته به دولت و شرکت

اي هر از شمول حکم اي  بند و حد تعيي  شده بر( قانون عمليات بانکي بدون ربا 22ماده 

 .باشنديک از انواع تسهيالت اعطايي معاف مي

انواع تسهيالت اعطايي توسط هر يک از انواع تسهيالت اعطايي و همچني  مجموع 

هاي استان به هر شخص حقيقي و يا حقوقي با رعايت حدود تعيي  شده در جدول بانک

هاي هر بانک ندوختهدرصد مجموع سرمايه و ا 25تواند حداکثر از نمي( 1)موضوع بند 

 هاي استاندر احتساب اي  حد ميزان تسهيالت اعتباري اعطايي بانک. استان تجاوز نمايد

 .در گذشته نيز منظور خواهدشد
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ها و ظهرنويسي، از طرف نامه صدور ضمانتنامهآيي  5و  4حدود تعيي  شده در موارد 

نامه مذکور در مورد آيي  4در ماده  حدود مذکور. ها کماکان به قوت خود باقي استبانک

 .يابددرصد افزاي  مي 40درصد به  30هاي استان از بانک

الت به متقاضيان واحدهاي مسکوني ارزان قيمت احداث شده توسط شرايط اعطاء تسهي

ها و همچني  حداقل و يا حداکثر نرخ سود معامالت مربوط جداگانه توسط شوراي بانک

 .ابالغ خواهد شد "پول و اعتبار به تصويب خواهد رسيد و متعاقبا

ک ميليارد ها تعاوني مسک ، بي  از يتسهيالت اعطايي براي احداث مسک  به شرکت

منوط به کسب مجوز قبلي از بانک مرکزي ( 1)ريال تعيي  شده در جدول موضوع بند 

در هر حال، مجموع تسهيالت اعطايي به هر شرکت . جمهوري اسالمي ايران خواهد بود

 .تعاوني مسک  نبايد از ده ميليارد ريال تجاوز نمايد

 :نددر رابطه با مراتب فوق، خواهشمند است يادداشت فرماي

هاي قبلي در حدي که مغاير از تاريخ وصول اي  بخشنامه مفاد دستورات و بخشنامه -الف

 .باشد کان لم يک  تلقي گرددمفاد اي  بخشنامه مي

ا تبايد حداکثر نتايج حال از عملکرد آن بانک در رابطه با اجراي مفاد اي  بخشنامه مي -ب

بار مراتب به استحضار شوراي پول و اعتبه اي  اداره گزارش شود تا  10/9/1363تاريخ 

 .برسد

 هااداره نظارت بر امور بانک           

 هادي عسگري         خسرو نايبي 
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 جدول حدود قانوني اعطاي تسهيالت بانکي

 (ارقام به ميليون ريال)

 حداکثر مجموع ميزان هر يک خدمات و بازرگاني  صنعت و معدن  

 متفرقه بازرگاني خدمات مسکن و ساختمان معدن صنعت کشاورزي رحش از انواع تسهيالت اعطايي

         :مضاربه -1

 (درصد در سال)حداقلنرخ سود مورد انتظار بانک 

 واردات و بازرگاني داخلي

 صادرات

 نسبت سهم سود

 حداکثر تسهيالت اعطايي

 به هر شخص حقيقي

 :به هر شخص حقوقي

 هاهاي سهامي عام و تعاونيشرکت

 يرسا

 

-- 

-- 

-- 

 

-- 

-- 

-- 

 

-- 

-- 

-- 

 

-- 

-- 

-- 

 

-- 

-- 

-- 

 

12 

8 

 تشخيص بانکبه

 

 

50 

500 

200 

  

        - :مشارکت مدني -2

   -- 12 10 8 8 6 (درصد در سال)حداقل نرخ سود مورد انتظار بانک 

   12 -- -- -- -- -- بازرگاني داخلي -واردات

   8 -- -- -- -- -- صادرات
 ود قانوني اعطاي تسهيالت بانکيجدول حد
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 (ارقام به ميليون ريال)

  خدمات و بازرگاني  صنعت و معدن  

 متفرقه بازرگاني خدمات وساختمانمسکن معدن صنعت کشاورزي شرح
 حداکثر مجموع ميزان هر يک

 از انواع تسهيالت اعطايي

 بانننننننننننننننننننک بنننننننننننننننننننه تشخينننننننننننننننص :ادامه مشارکت مدني

         :نسبت سهم سود

 :حداکثر تسهيالت اعطايي

 به هر شخص حقيقي

 :به هر شخص حقوقي

 هاهاي سهامي عام و تعاونيشرکت

 ساير

 

50 

 

1000 

1000 

 

50 

 

1000 

1000 

 

50 

 

1000 

1000 

 

50 

 

1000 

1000 

 

50 

 

500 

200 

 

50 

 

500 

200 

 

-- 

 

   80 80 80 85 85 9000 (درصد)ر سرمايه الشرکه بانک دحداکثر سهم

         :گذاري مستقيمسرمايه -3

   -- -- 8 6 6 4 ( درصد در سال)مورد انتظار ( بازده)حداقل نرخ سود 

   -- -- 1000 1000 1000 1000 حداکثر ميزان در هر مورد 

 هاي بخ  خصوصي در پايان سال قبليک درصد کل سپرده -- -- -- -- -- -- -- گذاري مستقيم توسط هر بانکحداکثر مجموع مصارف به صورت سرمايه

 

 جدول حدود قانوني اعطاي تسهيالت بانکي

 (ارقام به ميليون ريال)
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  خدمات و بازرگاني  صنعت و معدن  

 متفرقه بازرگاني خدمات مسکن و ساختمان معدن صنعت کشاورزي شرح
 حداکثر مجموع ميزان هر يک

 هيالت اعطايياز انواع تس

         مشارکت حقوقي -4

 (درصد در سال)حداقل سود مورد انتظار 

 حداکثر مشارکت بانک در هر مورد

 حداکثر مجموع تسهيالت اعطايي توسط هر بانک

6 

1000 

-- 

8 

1000 

-- 

8 

1000 

-- 

10 

1000 

-- 

12 

500 

-- 

12 

500 

-- 

  

 

 هاي بخ  خصوصي در پايان سالدرصد کل سپرده 2

         يساتوسايل و تاس -آالتوسائل توليد ماشي : فروش اقساطي -5

   -- 10 -- 8 8 6 (درصد در سال)حداقل نرخ سود 

   -- 12 -- 10 10 8 (درصد در سال)حداکثر نرخ سود 

         :حداکثر تسهيالت اعطايي

   -- 100 -- 100 100 100 به هر شخص حقيقي

   -- 1000 -- 1000 1000 1000 به هر شخص حقوقي 

   -- 20 -- 15 15 10 (درصد)دريافت حداقل پي 

 



 

746 

 جدول حدود قانوني اعطاي تسهيالت بانکي

 (ارقام به ميليون ريال)

 حداکثر مجموع ميزان هر يک خدمات و بازرگاني  ومعدنصنعت  

 متفرقه انيبازرگ خدمات وساختمانمسکن معدن صنعت کشاورزي شرح از انواع تسهيالت اعطايي

         يدکي و ابزار کارفروش اقساطي مواد اوليه و لوازم -6

  ن ن ن ن 8 8 4 (سالدرصددر)سودميزانبهحداقل

  ن ن ن ن 12 12 8 (سالدرصددر)سودميزانحداکثر

  ن ن ن ن    :حداکثر تسهيالت اعطايي

  ن ن ن ن 50 50 50 به هر شخص حقيقي

  ن ن ن ن 500 500 500 به هر شخص حقوقي

         اجاره به شرط تمليک -7

  ن ن 10 ن 8 8 6 (درصد در سال)سود ميزانحداقل

  ن ن 12 ن 10 10 8 (سالدرصددر)حداکثر ميزان سود 

         :حداکثر تسهيالت اعطايي

  ن ن 50 ن 100 100 100 به هر شخص حقيقي

  ن ن 500 ن 1000 1000 1000 به هر شخص حقوقي

  ن ن 20 ن 20 20 20 (درصد)دريافت حداقل پي 
 جدول حدود قانوني اعطاي تسهيالت بانکي
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 (ارقام به ميليون ريال)

 حداکثر مجموع ميزان هر يک خدمات و بازرگاني  ومعدنصنعت  

 متفرقه بازرگاني خدمات ساختمانومسکن معدن صنعت کشاورزي شرح از انواع تسهيالت اعطايي

         : فسل -8

   ن ن ن 8 8 4 (سالدرصد در)ميزان سود حداقل

   ن ن ن 12 12 8 (سالدردرصد)سودميزانحداکثر

         :تسهيالت اعطاييحداکثر

   ن ن ن 50 50 50 حقيقيبه هر شخص                  

   ن ن ن 500 500 500 حقوقيبه هر شخص                  

         :جعاله -9

  ن ن 10 10 8 8 6 (درسالدرصد)سودميزانحداقل

   ن 12 12 10 10 8 (درسالدرصدر)سودميزانحداکثر

         :اعطاييتسهيالتميزانحداکثر

   ن 50 50 50 50 50 به هر شخص حقيقي

   ن 1000 1000 1000 1000 1000 به هر شخص حقوقي
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 انکيجدول حدود قانوني اعطاي تسهيالت ب

 (ارقام به ميليون ريال)

 حداکثر مجموع ميزان هر يک خدمات و بازرگاني  ومعدنصنعت  

 متفرقه بازرگاني خدمات ساختمانومسکن معدن صنعت کشاورزي شرح از انواع تسهيالت اعطايي

   ن 20 20 10 10 10 دريافتحداقل پي 

  بننننناننننننننکبننننننننه تننننشنننننخنننيننص  پرداختحداکثر پي 

         :الحسنه اعطاييقرض -10

  طنننننبننننننننق دسنننتنننننورالنننعنننمنننننننل اجرايننننننننننني حداکثر کارمزد دريافتي

  " " " " " " " ميزان تسهيالت اعطايي در هر مورد و مجموع تسهيالت اعطايي

         :خريد دي  -11

   12 ن ن ن ن ن (درسالصددر)حداکثر نرخ تنزيل 

         :اعطاييتسهيالتميزانحداکثر

   50 ن ن ن ن ن به هر شخص حقيقي

   1000 ن ن ن ن ن به هر شخص حقوقي

6 
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 18/10/1382مورخ  1799/پيوست بخشنامه شماره مب

 3پيوست شماره 

 

 

 گذاري در سهامنحوه شناسايي سود ناشي از سرمايه

 توسط بانکها( گذاري مستقيممايهمشارکت حقوقي، سر)

 

 گذاري در سهام ساير شرکتها توسط بانکهابندي سرمايهطبقه -الف

گذاري در سهام ساير شرکتها توسط بانکها، برحسب ميزان نفوذ و کنترل به سه گروه زير سرمايه 

 :شود، که نحوه گزارشگري و حسابداري هر يک متفاوت خواهدبودبندي ميطبقه

در اي  حالت فرض بر اي  است که شرکت :درصد در سهام با حق راي 20گذاري کمتر از رمايهس -1-الف

گردد، دسته اي  گروه خود به دو دسته تقسيم مي. پذير نداردبر شرکت سرمايه 1ايگذار نفوذ قابل مالحظهسرمايه

هام طبق استاندارد حسابداري آن مشخص و معلوم است، اي  دسته از س 2آن دسته از سهام که ارزش متعارف: اول

بايد به ارزش متعارف در تاريخ ترازنامه شناسايي و در  (SFASB-115)گذاري در اوراق قرضه و سهام سرمايه

توان ارزش متعارف آنها را تعيي  نمود که روش آن دسته از سهام که نمي: دسته دوم. صورتهاي مالي ثبت گردد

 .  دسته از سهام خواهدبودبهاي تمام شده مالك عمل ارزيابي اي

است که شرکت براي در اي  حالت فرض:درصد در سهام با حق راي 50تا  20گذاري بين سرمايه -2-الف

پذير است و بنابراي  روش حسابداري آن بايد متفاوت با گذار داراي نفوذ قابل مالحظه بر شرکت سرمايهسرمايه

شرکت )الذکر فرض بر اي  است که دو شرکت شد، زيرا در حالت فوقاالشاره باروش حسابداري مندرج بند يک فوق

گذار ي که زماني که شرکت سرمايهداراي دو شخصيت حسابداري جداگانه هستند، درحال( پذيرگذار و سرمايهسرمايه

 در شرکت 

 

 18/10/1382مورخ  1799/پيوست بخشنامه شماره مب

                                                                 

 

رهنمودهاي  –ول و ضوابط حسابداري و حسابرسي اص 20حظه طبق بيانيه شماره اصطالح نفوذ قابل مال -1

به اي  شرح تعريف شده است: “ گذاري در واحدهاي تجاري وابستهحسابرسي سرمايه”حسابداري، تحت عنوان 

ي ري، ولگيريهاي مربوط به سياستهاي مالي و عملياتي واحد تجانفوذ قابل مالحظه عبارتست از مشارکت در تصميم"

 "نه در حد کنترل سياستهاي مزبور.

شبهه بي  اي حقيقي و بيتواند براساس آن اوراق بهادار در معامله، معرف مبلغي است که ميارزش متعارف -2

 خريدار و فروشنده مايل و آگاه مبادله شود.
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 )ادامه( 3پيوست شماره 

 

اي دارد فرض اي  است که اي  دو شرکت از بعد حسابداري داراي شخصيت يگانهمالحظه  قابلپذير نفوذ سرمايه

گذاري همواره معرف سهم نسبي واحد گذار به نحوي عمل نمايد که حساب سرمايههستند لذا بايد شرکت سرمايه

ري معرف سهم نسبي واحد گذاپذير و درآمد سرمايهي خالص دارائيهاي واحد سرمايهگذار از ارزش دفترسرمايه

 (حوه حسابداري همان روش ارزش ويژه استاي  ن. )پذير باشدگذار از درآمد واحد سرمايهسرمايه

در اي  حالت فرض بر اي  است که شرکت :درصد در سهام با حق راي 50گذاري بيشتر از سرمايه -3-الف

پذير شرکت فرعي و شرکت شرکت سرمايهدر اي  صورت . پذير داردبر شرکت سرمايه 1گذار کنترلسرمايه

مالي تلفيقي براي گذار، شرکت اصلي خواهدبود و به لحاظ مقاصد گزارشگري مالي تهيه صورتهايسرمايه

 .اصلي الزامي خواهدبودشرکت

 

 (گذاري مستقيمحقوقي، سرمايهمشارکت)گذاري درسهام شناسايي درآمدسرمايهنحوه -ب

اري در سهام، درآمد ناشي از توزيع سود به اشکال مختلف پس از پيشنهاد گذمنظور از درآمد سرمايه 

تواند به صورت نقدي، سهمي و يا غيرنقدي پذير است که ميهييت مديره و تصويب مجمع عمومي شرکت سرمايه

 :باشدبوده و همچني  درآمد ناشي از واگذاري سهام که بشرح زير مي

 

 

 :صد در سهام با حق رايدر 20گذاري کمتر از سرمايه -1-ب

 :سود نقدي سهام -1-ب-1

. ماه بايستي پرداخت شود 8سود نقدي سهام پس از اعالم تصويب مجمع عمومي حداکثر ظرف مدت  

 آن طبق روش ارزش متعارف يا  گذاري در سهام که حسابداريسود نقدي سرمايه

 

                                                                 

 

 است:نمودهراچني  تعريف)مذکور درصفحه قبل( کنترل 20در استاندارد شماره -2

فع عبارتست از توانايي هدايت سياستهاي مالي و عملياتي يک واحد تجاري به منظور کسب منا کنترل"

 "اقتصادي از فعاليتهاي آن
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 )ادامه( 3ه پيوست شمار

 

 .شودشود در تاريخ اعالم سود نقدي سهام، به عنوان درآمد شناسايي ميروش بهاي تمام شده انجام مي

 (:سهام جايزه)سود سهمي  -1-ب-2

که راه ديگر توزيع سود بي  صاحبان سهام است توسط ( سود سهمي)توزيع سود به شکل سهم  

 وتوزيع سود به شکل سهم موجب تغيير در دارائيها . شودشناسايي نميگذاري کننده به عنوان درآمد سرمايهدريافت

گردد بلکه موجب تغيير در اجزاي متشکله حقوق صاحبان پذير نميبدهيها يا حقوق صاحبان سهام شرکت سرمايه

 .گرددسهام مي

ي تعيي  کننده سود سهمگذار باتوجه به اثر آن بر شرکت توزيعماهيت سود سهمي از ديدگاه سرمايه 

و ثبتي هم از اي  بابت )کند گونه دارايي دريافت نميفت سود سهمي هيچگذار هنگام درياسرمايه. گرددمي

کند بلکه تنها تعداد سهام پذير نيز تغيير نميگذاري آن در شرکت سرمايهو ميزان نسبي سرمايه( نخواهدداشت

ده بنابراي ، دريافت سود سهمي ارزش ثبت ش. داشتبيشتري را با همان نسبت مالکيت قبلي در اختيار خواهد 

 .دهددهد اما بهاي تمام شده هر سهم را کاه  ميگذاري را افزاي  نميسرمايه

 

 :سود غيرنقدي سهام -1-ب-3

زمي ، : مانند)هاي غير از وجه نقد يک واحد تجاري ممک  است سود سهام اعالم شده را به شکل دارايي 

بل از ثبت سود اينگونه سود غيرنقدي در تاريخ اعالم سود سهام و ق. پرداخت نمايد...( و آالت محصوالت، ماشي 

ن پذير همانند پرداخت سود نقدي تمامي امکاچون شرکت سرمايه. سهام بايد به ارزش متعارف بازار ارزشيابي شوند

تعارف مدهد، بنابراي  ارزش دست مي استفاده از دارائيهايي را که بايد توزيع شود در تاريخ تصويب و اعالم سود از

در  دارايي را پذير بايد سود يا زيان حاصل از واگذاريبازار دارايي در تاريخ مزبور بايد مبنا قرار گيرد و شرکت سرمايه

سهام با حق راي % 20گذاريي که زير تاريخ اعالم سود غيرنقدي سهام شناسايي نمايد و همچني  شرکت سرمايه

گذاري پذير را داراست بايستي سود غيرنقدي سهام را به ارزش متعارف در حساب درآمد سرمايهشرکت سرمايه

 .شناسايي نمايد
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 )ادامه( 3پيوست شماره 

 

 

 :درصد در سهام با حق راي 50و بيشتر از  50تا  20گذاري بين سرمايه -3و  2-ب

گذار تعداد کافي از اشاره شد روش ارزش ويژه بر اي  فرض مبتني است که واحد سرمايه همانگونه که 

پذير هاي مالي و عملياتي واحد سرمايهتواند بر خط مشياي که ميگونهپذير را در مالکيت دارد بهسهام واحد سرمايه

براي  بنا. پذير استسود سهام واحد سرمايهيکي از آثار نفوذ موثر، تاثير بر سياستهاي توزيع . نفوذ موثر اعمال کند

گذاري واحد تواند معيار مناسبي در مورد بازده سرمايهپذير ديگر نميسود سهام قابل توزيع توسط واحد سرمايه

تواند بر سياستهاي اعالم و توزيع سود گذار ميزيرا فرض بر اي  است که واحد سرمايه. گذار محسوب شودسرمايه

پذير ط واحد سرمايهدر چني  حالتي، سياست توزيع سود سهام توس. پذير اثر بگذاردحد سرمايهسهام توسط وا

گذاري تلقي شود، بيانگر مالحظاتي نظير حفظ گيري سودآوري سرمايهممک  است بجاي اي  که معياري براي اندازه

 .شدگذار بااي نقدي واحد سرمايهپذير يا تامي  نيازمنديهنقدينگي واحد سرمايه

گذاري بدهکار گذاري در تاريخ خريد به بهاي تمام شده سرمايهدر روش ارزش ويژه، حساب سرمايه 

 :گرددزير در زمانهاي مناسب اي  حساب تعديل مي شود و سپس براساس ثبتهايمي

 .پذيرثبت سهم مناسبي از سود خالص گزارش شده شرکت سرمايه

 .پذيرشرکت سرمايهثبت پرداخت هرگونه سود نقدي سهام توسط 

گذار از ارزش دفتري خالص گذاري بر سهم واحد سرمايهثبت سهم مناسبي از مازاد بهاي تمام شده سرمايه

 .پذيردارائيهاي واحد سرمايه

 .ثبت استهالك هرگونه سرقفلي خريداري شده

 .گذاريثبت هرگونه سود يا زيان حاصل از فروش بخشي از سرمايه

 .پذير استگذار و سرمايهيان بي  شرکتها که ناشي از مبادالت بي  شرکتهاي سرمايهحذف هرگونه سود يا ز
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 )ادامه( 3پيوست شماره 

 

گذار، ارزش ويژه است، سود سهام دريافتي نقدي گذاري شرکت سرمايهبنابراي  زماني که روش حسابداري سرمايه

ه در اما همانطورک. گذاري را بستانکار نمايدرا بايد به مثابه برگشت سرمايه خود بداند و حساب سرمايهو غيرنقدي 

نمايد، شرکت مي( سهام جايزه) پذير اقدام به توزيع سود سهميبخ  قبل ذکر شد زماني که شرکت سرمايه

يابد يعني ارزش ثبت د سهم کاه  مينمايد و فقط بهاي تمام شده هر واحيگذار ثبتي در حسابها درج نمسرمايه

گردد تا بهاي تمام شده هر واحد بدست تقسيم مي( پس از صدور سهام جايزه)شده سهام به تعداد جديد سهام 

 .بيايد که بالطبع در قياس با قبل از صدور سهام جايزه کاه  خواهديافت

 

 (سهام)گذاري واگذاري سرمايه -4-ب

ار شود، تفاوت عوايد حاصل از واگذاري و مبلغ دفتري بايد به عنوان درآمد گذاري واگذهرگاه يک سرمايه 

فر مربوطه بايد تسويه و ص "ذخيره کاه  ارزش سهام"بديهي است در اي  حالت حساب . يا هزينه شناسايي شود

هاي گذاريگذاريهاي جاري که به خالص ارزش فروش يا ارزش بازار ثبت شده و سرمايهدر مورد سرمايه. شود

ري و لغ دفتبلندمدتي که به مبلغ تجديد ارزيابي انعکاس يافته است، سود يا زيان واگذاري بايد نسبت به آخري  مب

گذاري به اقل بهاي تمام شده و خالص المعامله که براساس پرتفوي سرمايهگذاريهاي جاري سريعدر مورد سرمايه

در مورد . م شده تعيي  شودبايد نسبت به بهاي تما شود، سود يا زيان واگذاريارزش فروش نشان داده مي

يا  گذاريهايي که به عنوان دارايي جاري نگهداري شده است، تفاوت ناشي از واگذاري بايد به عنوان درآمدسرمايه

گذاريهاي بلندمدت، تفاوت مذکور بايد به عنوان سود يا زيان واگذاري گذاري و در مورد سرمايههزينه سرمايه

گذاري که قبالً در حساب مازاد تجديد هرگونه خالص مازاد ناشي از تجديد ارزيابي يک سرمايه. ي شودشناساي

 تانکارارزيابي منظور و در آن نگهداري شده است، بايد به عنوان تغيير در اجزاي حقوق صاحبان سرمايه، به بس

 .حساب سود و زيان انباشته منظور شود

تحت عنوان درآمد عملياتي به  3استاندارد حسابداري شماره  33الي  29الزم به ذکر است که بندهاي  

اري همچني  نحوه حسابد. پرداخته است“ سود تضمي  شده، درآمد حق امتياز و سود سهام”مقوله نحوه شناسايي 

ر است که درسطوري  آمدهحسابرسي به تشزمانکميته فني سا 15گذاريها در استاندارد حسابداري شماره سرمايه

 .شده استاختصار توضيحاتي دادهقبل به

 3662/ش :شماره

 21/12/1361: تاريخ

 دستورالعمل موقت حسابداري مشارکت حقوقي

هاي سهامي جديد و يا خريد عمليات حسابداري مربوط به تامي  قسمتي از سرمايه شرکت 

اعم از اي  که هاي سهامي موجود تحت عنوان مشارکت حقوقي توسط بانک قسمتي از سهام شرکت
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باشد به صورت زير در دفاتر بانک ثبت خواهد  اي  مشارکت در امور توليدي، بازرگاني و يا خدماتي

 :گرديد

 اول ـ تامين سرمايه مشارکت

 (در حال تاسيس)   هاي سهامي الف ن تامي  سرمايه شرکت

اء سهم سرمايه پس از انجام تشريفات مربوط به تاسيس شرکت جديد و تعهد سرمايه توسط شرک

 :تعهد شده بانک در حساب انتظامي به شرح ذيل ثبت خواهد گرديد

 بدهکار ن حساب انتظامي تعهدات سرمايه مشارکت حقوقي

 بستانکار ن طرف حساب انتظامي

مبالغي بابت تعهد خريد سهام پرداخت گردد، اسناد مربوط در  در صورتي که قبل از ثبت شرکت

 :گرددميها به شرح ذيل ثبت حساب

 بدهکار ن حساب بدهکاران موقت

 گيرنده وجهبستانکار ن حساب صندوق و يا حساب

پرداخت خريد زمانيکه شرکت سهامي به ثبت رسيد مبلغي که در حساب بدهکاران موقت بابت پي 

 :شودسهام ثبت شده بود از اي  حساب به شرح زير برگشت مي

 بدهکار ن حساب مشارکت حقوقي

 ساب بدهکاران موقتبستانکار ن ح

اد گيرد با صدور اسنپرداخت سرمايه تعهد شده توسط بانک دفعتاً واحده و يا به تدريج که صورت مي

 .ها ثبت خواهد شدحسابداري الزم به شرح ذيل در حساب

 بدهکار ن حساب مشارکت حقوقي

 بستانکار ن حساب صندوق و يا حساب گيرنده وجه

زم براي برگشت معادل مبلغ مذکور از فوق اسناد ال 4و  3هاي رديفزمان با صدور و ثبت اسناد هم

 :گرددحساب انتظامي به شرح ذيل صادر و در دفاتر منعکس مي

                                                                 

 

- باشدمشارکت در امور خدماتي منوط به کسب مجوز قبلي از بانک مرکزي ايران مي. 
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 بدهکار ن طرف حساب انتظامي

 بستانکار ن حساب انتظامي تعهدات سرمايه مشارکت حقوقي

 

 هاي سهامي موجودب ن تامي  منابع براي خريد سهام شرکت

هاي ذيربط به شرح ذيل ثبت سهام مبلغ سهام به ميزان پرداخت شده در حساب پس از خريد

 :گرددمي

 بدهکار ن حساب مشارکت حقوقي

 بستانکار ن حساب صندوق يا حساب گيرنده وجه

نک در صورتي که تمام قيمت سهام فوق پرداخت نشده باشد، تعهد فروشنده بابت قيمت سهام به با

 .هاي انتظامي عمل خواهد شدبند الف قسمت اول در حساب( 1)ديف گردد که به شرح رمنتقل مي

به  در صورت مطالبه سرمايه تعهد شده توسط شرکت از بانک و پرداخت آن توسط بانک اسناد مربوط

 .بند الف قسمت اول ثبت و اسناد انتظامي آن نيز برگشت خواهد شد( 4)شرح رديف 

 

 مشارکت دارد که بانک در آنها هاي سهاميمربوط به شرکتدوم ـ تغييرات 

هاي سهامي که سهام آنها خريداري هاي مربوط به تغييرات سرمايه شرکتثبت حساب 

 :باشدشده به شرح ذيل مي

 الف ن انتشار سهام جديد

هاي سهامي که سهام آنها توسط بانک خريداري شده سهام جديدي در صورتي که شرکت 

به  و بانک اي  سهام را خريداري نمايد، سهام خريداري شدهبراي افزاي  سرمايه منتشر نمايند 

 :ها منعکس خواهد شدقيمت تمام شده به شرح زير در حساب

 بدهکار ن حساب مشارکت حقوقي 

 جاري گيرندهبستانکار ن حساب صندوق يا حساب

 بدهکار ن حساب مشارکت حقوقي

 جاري گيرنده وجهبستانکار ن حساب صندوق يا حساب

هاي مربوط قسمتي از قيمت سهام به صورت تعهد به بانک منتقل گردد ثبت حساب چنانچه 

بند الف قسمت اول خواهد بود و در صورت مطالبه سرمايه تعهد شده ( 1)به شرح مندرج در رديف 

بند الف و ( 5)و ( 4)هاي توسط شرکت از بانک و پرداخت تعهدات بانک اسناد مربوط به شرح رديف

 .آن نيز برگشت خواهد شد اسناد انتظامي
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 ب ن انتشار سهام جايزه

هاي جاري و يا اندوختههاي سهامي معموالً قسمتي از سود حاصل از عمليات سالدر شرکت 

يابد که به صورت سهام جايزه به سهامداران سنوات قبل، براي افزاي  سرمايه شرکت تخصيص مي

د اشته و تعداام در دفاتر بانک فقط جنبه آماري دبايد توجه داشت که انعکاس اي  سه. گيردتعلق مي

 .دهدهاي مربوط نشان ميسهام را بدون ذکر مبلغ در حساب

 سوم ـ دريافت سود سهام

 :گرددهنگام دريافت سود سهام اسناد زير صادر و در دفاتر بانک ثبت مي 

 جاري شرکت سهاميبدهکار ن حساب صندوق و يا حساب

 مشارکت حقوقيبستانکار ن حساب درآمد 

 

 چهارم ـ فروش سهام

 :هاي مربوط در دفاتر به شرح زير صورت خواهد گرفتپس از فروش سهام هر شرکت ثبت حساب

 جاري خريداربدهکار ن حساب صندوق يا حساب

 بستانکار ن حساب فروش سهام

به منظور تعيي  سود و يا زيان سهام فروخته شده معادل متوسط قيمت سهام خريداري  

بت قيمت اي  سهام از حساب مشارکت حقوقي خارج و به حساب فروش سهام به شرح ذيل منتقل با

 :گرددمي

 (تمام شده به قيمت متوسط)بدهکار ن حساب فروش سهام 

 بستانکار ن حساب مشارکت حقوقي

اي از بابت کاه  ارزش اي  سهام قبالً در نظر گرفته شده باشد ضمناً در صورتي که ذخيره 

 :ذخيره مذکور به حساب فروش سهام به شرح زير منتقل گرددبايد 

 بدهکار ن حساب ذخيره کاه  ارزش مشارکت حقوقي

 بستانکار ن حساب فروش سهام

                                                                 

 

- زه به هام دريافتي بابت جايقيمت تمام شده يک سهم عبارت است از تقسيم کل مبلغ سهام خريداري شده و س

 .تعداد آن
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پس از ثبت سه فقره اسناد فوق در حساب فروش سهام، در صورتي که مانده حساب  

ط به شرح زير ثبت ربهاي ذيفروش سهام بستانکار باشد، حاصل فروش سود بوده و در حساب

 :گرددمي

 بدهکار ن حساب فروش سهام

 بستانکار ن حساب درآمد مشارکت حقوقي

بوده و در  لک  چنانچه مانده حساب فروش سهام بدهکار باشد حاصل فروش زيان 

 :گرددهاي مربوط به شرح زير ثبت ميحساب

 فروش سهام( زيان)بدهکار ن حساب هزينه 

 مبستانکار ن حساب فروش سها

در صورتي که قسمتي از مبلغ اسمي سهام فروخته شده کماکان به صورت تعهد باقي مانده  

مربوط  تظاميباشد، تبعاً اي  تعهد به خريدار منتقل و مبلغ تعهد به ميزان رقم منتقل شده از حساب ان

 :به شرح زير برگشت خواهد شد

 بدهکار ن طرف حساب انتظامي

 ات سرمايه مشارکت حقوقيبستانکار ن حساب انتظامي تعهد

 

 پنجم ـ ارزيابي سهام مشارکت حقوقي

بايست مجموع سهام خريداري شده توسط بانک در پايان سال به منظور تهيه ترازنامه مي 

انچه چن. بابت مشارکت بررسي و در صورتي که امکان ارزيابي وجود داشته باشد سهام ارزيابي گردد

ها ثبت متر باشد ذخيره الزم برآورد و به شرح زير در حسابقيمت ارزيابي شده از قيمت دفتري ک

 :شودمي

 بدهکار ن حساب سود و زيان

 بستانکار ن حساب ذخيره کاه  ارزش مشارکت حقوقي

 

 ششم ـ انعکاس مشارکت حقوقي در ترازنامه

هاي گذاريهاي حقوقي و سرمايهدر پايان سال و هنگام تهيه ترازنامه، مجموع مشارکت 

 :م به شکل ذيل در ترازنامه منعکس گرددمستقي

       :گذاري مستقيممشارکت و سرمايه
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     **  مشارکت حقوقي 

     **  مستقيمگذاريسرمايه 

     **   

        :شودکسرمي

   **    مزبورهايداراييکاه ذخيره 

       ** 

 3722/ش :شماره

 25/12/1361: تاريخ

 گذاري مستقيمسابداري سرمايهدستورالعمل موقت ح

گذاري هاي سرمايهعمليات حسابداري مربوط به تامي  سرمايه الزم براي اجراي طرح 

که منحصراً به  (گذاري در امور توليدي، بازرگاني و خدماتي باشداعم از اي  که اي  سرمايه)مستقيم 

ر بانک منعکس در دفات گردد به ترتيب ذيلصورت شرکت سهامي و مستقل از بانک تشکيل مي

 :شودمي

 اول ـ ثبت سرمايه شرکت سهامي

در صورتي که قبل از ثبت شرکت مبالغي به منظور تاسيس شرکت پرداخت گردد اسناد مربوط به 

 :گرددها ثبت ميشرح ذيل در حساب

 (شرکت در حال تاسيس)بدهکار ن حساب بدهکاران موقت 

 وجهبستانکار ن حساب صندوق يا حساب گيرنده 

پس از انجام تشريفات مربوط به تاسيس شرکت و ثبت آن، تعهد بانک بابت سرمايه شرکت در 

 :گرددهاي انتظامي به صورت زير ثبت ميحساب

 گذاري مستقيمبدهکار ن حساب انتظامي تعهدات بانک بابت سرمايه

 بستانکار ن طرف حساب انتظامي

موقت به منظور تاسيس شرکت ثبت شده بود، پس از تشکيل شرکت مبلغي که در حساب بدهکاران 

 :شودبه شرح زير برگشت مي

 گذاري مستقيمبدهکار ن حساب سرمايه

 (شرکت در حال تاسيس)بستانکار ن حساب بدهکاران موقت 
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 ده ازشهمزمان با صدور و ثبت سند مذکور، اسناد الزم براي برگشت تعهد بانک معادل مبلغ پرداخت 

 :گرددبانک به شرح ذيل صادر و در دفاتر بانک منعکس ميحساب انتظامي تعهدات 

 بدهکار ن طرف حساب انتظامي

 گذاري مستقيمبستانکار ن حساب انتظامي تعهدات بانک بابت سرمايه

سناد دور اصپرداخت سرمايه تعهد شده توسط بانک اعم از اي  که دفعتاً واحده و يا به تدريج باشد با 

 :ها ثبت خواهد شددر حساب حسابداري الزم به شرح ذيل

 گذاري مستقيمبدهکار ن حساب سرمايه

 بستانکار ن حساب صندوق و يا گيرنده وجه

از  3همزمان با ثبت اي  سند، تعهد بانک به ميزان مبلغ پرداخت شده فوق، طبق قسمت اخير بند 

 .شودهاي انتظامي مربوط برگشت ميحساب
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 :ين جلسه شوراي پول و اعتباراز صورتجلسه يکهزار و سيزدهم 4بند 

 

ضم به کميسيون فرعي شوراي پول و اعتبار من 21/10/1382صورتجلسه مورخ  1بند  -4

ها و موسسات اعتباري مطرح و مورد بررسي قرار نامه مربوط به سرمايه پايه بانکآيي 

 . گرفت

 ايه بانکها ونامه مربوط به سرمايه پشوراي پول و اعتبار مصوبه کميسيون فرعي و آيي 

 .مورد تصويب قرار داد "موسسات اعتباري را عينا

 

 :صورتجلسه کميسيون فرعي شوراي پول و اعتبار 1بند ”

پايه، کفايت  هاي سرمايهنامهگزارش بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران در مورد آيي 

ا و سرمايه، تسهيالت و تعهدات کالن و تسهيالت و تعهدات به اشخاص مرتبط بانکه

ي مربوط به نامهکميسيون فرعي آيي . موسسات اعتباري مطرح و مورد بررسي قرار گرفت

 قرار سرمايه پايه بانکها و موسسات اعتباري را با اصالحاتي به شرح پيوست مورد تاييد

 “.ها به جلسه آينده موکول گرديدنامهداد و ادامه بررسي در مورد ساير آيي 
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 بسمه تعالي

 امه مربوط به سرمايه پايه بانکها و موسسات اعتبارينآئين

به منظور نيل به اهداف نظارتي در کليه مواردي که براي آنها مقررات احتياطي  

 :شودتدوي  شده است از مفهوم سرمايه به ترتيب زير استفاده مي

 : تعريف سرمايه پايه - 1ماده 

طبق )ع سرمايه اصلي ها و موسسات اعتباري، حاصل جمسرمايه پايه بانک 

س از پ( 3طبق تعريف ارائه شده در ماده )و سرمايه تکميلي ( 2تعريف ارائه شده در ماده 

 .است( 4طبق توضيحات ارائه شده در ماده )انجام کسور الزم 

 :سرمايه اصلي - 2ماده 

 :اقالم تشکيل دهنده سرمايه اصلي عبارتند از -1-2

 سرمايه پرداخت شده؛

 ني؛قانو اندوخته

 هام متعلق بهذخيره تجديد ارزيابي دارائيهاي ثابت و س /به جز اندوخته )ها ساير اندوخته

 ؛(بانک و موسسه اعتباري

 صرف سهام؛

در صورت وجود زيان انباشته، اي  مبلغ از جمع سرمايه اصلي کسر )سود انباشته 

 ؛(گرددمي

 :سرمايه تکميلي - 3ماده 

 :شودلي منظور مياقالم زير بعنوان سرمايه تکمي 

 :الوصول عموميذخاير مطالبات مشکوك -1-3

الوصول براي اهداف اي  حداکثر ميزان قابل قبول ذخيره مطالبات مشکوك 

در  طبق ضوابط مندرج)درصد دارائيهاي موزون شده برحسب ريسک  25/1نامه، آئي 

 .باشدمي( نامه مربوط به کفايت سرمايهآئي 
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 :ره تجديد ارزيابي داراييهاي ثابتذخي /اندوخته  -2-3

ذخاير، حاصل تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت بانک و موسسه  /هااي  اندوخته 

تر ذخيره تجديد ارزيابي در دفا /ان اندوختهاز طي مراحل قانوني بعنواعتباري است که پس

ضافه بانک و موسسه اعتباري منعکس شده يا مستقيماً به حساب سرمايه پرداخت شده ا

 .شده است

 اندوخته ناشي از تجديد ارزيابي سهام -3-3

التفاوت بي  قيمت تمام شده و قيمت تجديد ارزيابي اي  اندوخته که از محل مابه 

شود در صورتي قابل استفاده در سهام متعلق به بانکها و موسسات اعتباري حاصل مي

 55مجوزهاي الزم، حداقل  قانوني و اخذ باشد که پس از طي مراحلسرمايه تکميلي مي

التفاوت مزبور به د کاه  در مابهدرص 55. التفاوت مزبور کاه  داده شوددرصد از مابه

 .باشددليل نوسان قيمت سهام و احتمال کاه  در قيمت تجديد ارزيابي مي

 :کسور از مجموع سرمايه اصلي و تکميلي -4ماده 

ار بانکها و موسسات اعتباري ديگر در مواردي که بانکها و موسسات اعتباري سهامد

 .باشند، الزم است موارد ذيل از مجموع سرمايه اصلي و سرمايه تکميلي کسر شودمي

گذاري در بانکها و موسسات اعتباري ديگر که حسابهاي آنها با حسابهاي سرمايه -1-4

 که اي  بند در مواردي کاربرد دارد. بانک يا موسسه اعتباري مادر تلفيق نشده است

 .براساس استانداردهاي حسابداري ارائه صورتهاي مالي تلفيقي الزامي است

با صالحديد بانک مرکزي )موسسات اعتباري  وگذاري در ساير بانکها سرمايه-2-4

 (.جمهوري اسالمي ايران

 سقف سرمايه تکميلي -5ماده 

لغ مازاد تواند معادل سرمايه اصلي باشد و مبمجموع سرمايه تکميلي، حداکثر مي 

 .شوددر سرمايه پايه منظور نمي

بند  6ماده و  5نامه مربوط به سرمايه پايه بانکها و موسسات اعتباري در آئي  

شوراي پول و اعتبار به تصويب  27/10/1382فرعيدر يکهزار و سيزدهمي  جلسه مورخ 

.رسيد
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 بسمه تعالي

 مقررات تاسيس و نحوه فعاليت موسسات اعتباري غيربانکي

 خش اول ـ تعاريفب

ري از نظر اي  مقررات موسسه اعتباري غيربانکي که از اي  پس موسسه اعتبا -1ماده 

هاي غيرديداري، اخذ تسهيالت و اي است که از طريق جذب سپردهشود موسسهناميده مي

اي ه اعطاستفاده از ساير ابزارهاي مالي به تجهيز منابع مبادرت نموده و اي  منابع را ب

ت اعتباري اختصاص داده و يا به هر نحو ديگري به تشخيص بانک مرکزي تسهيال

شود واسطه بي  عرضه جمهوري اسالمي ايران که از اي  پس بانک مرکزي ناميده مي

 .کنندگان و متقاضيان منابع مالي باشد

 در قالب يکي از تسهيالت اعتباري يا يک رشته از "موسسه اعتباري که صرفا -2ماده 

 .شودشناخته مي “موسسه اعتباري تخصصي”نمايد هاي اقتصادي فعاليت ميفعاليت

هاي اقتصادي يا چند نوع از انواع موسسه اعتباري که در چند رشته از فعاليت -3ماده 

 .شودشناخته مي “موسسه اعتباري عمومي”نمايد تسهيالت اعتباري فعاليت مي

ا بحدوده فعاليت موسسه اعتباري تخصصي يا عمومي بودن و تعيي  م تشخيص -4ماده 

 .بانک مرکزي است

 بخش دوم ـ تاسيس 

 .فعاليت هر يک از موسسات اعتباري منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزي است -5ماده 

 .باشندهيچ يک از بانکها مجاز به تاسيس موسسه اعتباري نمي -6ماده 

هامي عام يا خاص س توانند بصورت شرکتهايموسسات اعتباري تخصصي مي -7ماده 

 .تاسيس و فعاليت نمايند
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 الرعايه در اساسنامه بانک غيردولتيالحاقيه به نکات الزم

شوراي پول و  30/2/1380مصوبه نهصد و پنجاه و پنجمين جلسه مورخ 

 اعتبار

 

اص هدف بانک نبايد صرفاً تامي  منابع مالي براي سهامداران خود يا اشخاص و گروههاي خ

 .باشد

هاي حقوقي غيربانکي که بخشي از سرمايه و يا سهام آنها متعلق به دولت و يا شرکتاشخاص 

حت تقانون محاسبات عمومي بوده و يا  5دولتي و يا نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده 

هاي غيردولتي توانند در بانکمديريت بخ  دولتي و يا نهادهاي عمومي قرار دارند نمي

 .سهامدار باشند

از شمول مفاد  ٪15مشارکت صندوق تعاون در تاسيس بانک تعاون حداکثر تا سقف  :تبصره

 .باشداي  تبصره مستثني مي

 درصد سهام بانک دفعتاً واحده و يا به تدريج به يک شخص حقيقي يا 10انتقال بي  از 

 .حقوقي ديگر موکول به اطالع ساير سهامداران و تاييد قبلي بانک مرکزي است

قف فوق براي شخص حقيقي سهام او بعالوه سهام متعلق به افراد تحت تکفل در س :تبصره

ي  بدر مورد شخص حقوقي نيز سهام آن بعالوه اشخاصي که . شودو همسر وي نز منظور مي

درصد سهامشان  10درصد سهام آن را دارند و همچني  اشخاص حقوقي که بي  از  10از 

 .شوددر مالکيت آن است منظور مي

تواند در هيچ ها اعم از دولتي و غيردولتي و موسسات اعتباري غيربانکي نمياز بانکهيچيک 

 .زمان بي  از يک درصد سهام بانک را دارا باشد مگر با مجوز بانک مرکزي

 .سرمايه بانک نبايد از محل تسهيالت دريافتي از بانکها و موسسات اعتباري تامي  شود

 نک است براي تسهيالت اعطائي وعلق به سهامداران آن باتواند سهام خود را که متبانک نمي

 .ها به وثيقه بگيرديا تعهدات و تضمي 

البدل هيات مديره، مديرعامل و قائم مقام مديرعامل بانک بايد داراي اعضاي اصلي و علي

 :مرکزي و شرايط ذيل باشند هاي تخصصي به تشخيص بانکصالحيت

 98قانون پولي و بانکي کشور و ماده  35د الف ماده عدم سوء پيشينه طبق مفاد بن -1-7

ودن قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و دارا ب

 .حس  شهرت
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دارا بودن حداقل مدرك کارشناسي براي مديرعامل و قائم مقام مديرعامل و اعضاي  -2-7

تواند از اي  درصورت دارا بودن ساير شرايط مييک نفر از اعضاي هيات مديره . هيات مديره

 .شرط معاف باشد

سال سابقه در امور مديريت بانک و يا بازار پول و سرمايه براي  5دارا بودن بي  از  -3-7

 .اکثريت اعضاي هيات مديره و همچني  مديرعامل و قائم مقام وي

 .بلي بانک مرکزي استانتخاب مجدد افراد موضوع اي  ماده موکول به تائيد ق :تبصره

 .حسابرس بانک بايد از ميان حسابرسان مورد تائيد بانک مرکزي انتخاب شود

ه الرعايهيچيک از مواد ديگر اساسنامه نبايد به نحوي تنظيم شود که موارد فوق و نکات الزم

ه بنموده و يا  يرانف 30/2/1380در اساسنامه بانکهاي غيردولتي موضوع مصوبه جلسه مورخ 

 .خدشه وارد سازد آن

بانک مرکزي عنداللزوم مصوبات قبلي شوراي پول و اعتبار در مورد سياستهاي پولي و  

يب اعتباري و ساير مقرراتي را که براي بانکهاي دولتي و موسسات اعتباري غيربانکي تصو

 .شده است، با وضعيت بانکهاي غيردولتي تطبيق داده و به آنها ابالغ خواهدکرد
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لعمل سرمايه”183/مب :شماره عتباريدستورا انك “گذاري موسسات ا ب هاي غيردولتي و مؤسسه )

 اعتباري توسعه(

 26/1/1386:تاريخ

 

 بسمه تعالي

 

 .هاي غيردولتي و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديدجهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانک

 

 احتراماً؛

هزار و هشتاد و يکمي  مصوب يک “اعتباري گذاري موسساتدستورالعمل سرمايه”به پيوست 

، جهت اجرا و (صورتجلسه 2بند ) 18/1/1386جلسه شوراي محترم پول و اعتبار مورخ 

راي کليه بخواهشمند است دستور فرمايند دستورالعمل مذکور . گرددرعايت مفاد آن ابالغ مي

 .واحدهاي ذيربط در آن بانک ارسال و بر حس  اجراي آن نظارت گردد

مورخ  1342/شايان ذکر است از تاريخ ابالغ اي  دستورالعمل، بخشنامه شماره مب

 ب./شوداي  اداره منسوخ اعالم مي 27/12/1380

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                                               

 کاررهبرشمس صديقه              حميد تهرانفر                                                    

                                         3816                                               3-3831 
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 :موارد منسوخ

مورخ  524/نبها و بخشنامه نامه خريد اوراق بهادار و سهام و مشارکت بانکآيي  -2-1

 ؛(1351قانون پولي و بانکي کشور مصوب تيرماه  34ماده  3موضوع بند ) 6/4/1352

عقود  در رابطه با ، “حدود قانوني اعطاي تسهيالت بانکي”حدود مندرج در جدول  -2-2

هاي بخ  درصد کل سپرده 2درصد و  1رتيب تگذاري مستقيم و مشارکت حقوقي، به سرمايه

شوراي پول  30/3/1363امي  جلسه مورخ مصوبه پانصد و سي)خصوصي در پايان سال قبل 

 ؛(و اعتبار

 ؛18/10/1382مورخ  1799/بخشنامه شماره مب 3پيوست شماره  -3-2

ها در رابطه با شوراي عالي بانک 21/12/1361مورخ  3662بخشنامه شماره  -4-2

 دستورالعمل موقت حسابداري مشارکت حقوقي؛

ي  جلسه مورخ زدهماز مصوبه يکهزار و سي 2-4 عبارت داخل پرانتز در بند -2-5

 :شوراي پول و اعتبار به شرح ذيل 27/10/1382

با صالحديد بانک مرکزي جمهوري اسالمي )ها و موسسات اعتباري گذاري در ساير بانکسرمايه

 (ايران

شوراي پول و  13/4/1371مصوبه هفتصد و شصت و هفتمي  جلسه مورخ  6ماده  -6-2

 ؛(ت اعتباري غيربانکيمقررات تاسيس و نحوه فعاليت موسسا)اعتبار 

الحاقيه به نکات )عتبار شوراي پول و ا 30/2/1380مصوبه پنجمي  جلسه مورخ  4بند  -7-2

 ؛(هاي غيردولتيالرعايه در اساسنامه بانکالزم

هاي ذيل آن مصوب پانصد و دستورالعمل اجرايي مشارکت حقوقي و تبصره 5ماده  -8-2

 وراي پول و اعتبار؛ش 19/1/1363بيست و پنجمي  جلسه مورخ 
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 اسالمي ايران جمهوريبانک مرکزي 

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري

 

 

 

 

 گذاري موسسات اعتباريدستورالعمل سرمايه

 قانون پولي و بانکي کشور 34ماده  3وضوع بند م

 1351مصوب تيرماه 

 18/1/1386 مورخ هتصويب شده در جلس

 شوراي پول و اعتبار

http://www.cbi.ir/e/
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 فهرست عناوين

 

 گذاري موسسات اعتباريسرمايه دستورالعمل

 

 موسسه اعتباريذاري گمصاديق سرمايه:  1پيوست شماره 

ها شرکت و مشارکت در سرمايه ري شدهخريدا سهامنحوه محاسبه : 2پيوست شماره 

 (واسطه و با واسطهبيگذاري سرمايه)توسط موسسه اعتباري 

واسطه و با بي)موسسه اعتباري در سهام گذاريسرمايهنحوه محاسبه : 3پيوست شماره 

 ، اوراق مشارکت و گواهي سپرده(واسطه

 دستورالعمل 3مقرر در ماده  هايو محدوديت حدودراهنماي : 4پيوست شماره 

 گذاريسرمايه

 گذاريسرمايه دستورالعمل 3ماده  3-5موضوع بند: 5پيوست شماره 

، از  15ه استاندارد حسابداري شمار ، “هاگذاريحسابداري سرمايه”:6پيوست شماره 

 انتشارات کميته فني سازمان حسابرسي

 موارد منسوخ: 7پيوست شماره 
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 بسمه تعالي

 

 ري موسسات اعتباريگذادستورالعمل سرمايه

 هدف  -1ماده 

ات و اصالح 1351تيرماه  18مصوب )قانون پولي و بانکي کشور  34از ماده  3در اجراي بند 

اي  ماده؛ دستورالعمل  2و  1و به منظور تحقق اهداف مندرج در بندهاي ( پس از آن

شود ن ه ميگذاري موسسات اعتباري ن که از اي  پس به اختصار دستورالعمل ناميدسرمايه

 :گرددتدوي  مي

 .گذاري در بازارهاي ماليبهبود مديريت ريسک موسسات اعتباري در زمينه سرمايه

ها در ها، به منظور تداوم فعاليت آنگذاري موسسات اعتباري در شرکتکنترل گستره سرمايه

 .هاي عمليات بانکيساير حوزه

 تعاريف -2ماده 

 :اي  دستورالعمل استگستره شمول تعاريف ذيل محدود به 

ت عناوي  مذکور از بانک يا موسسه اعتباري غيربانکي است که تح: موسسه اعتباري  -1-2

 . دبانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مجوز دريافت نموده، تحت نظارت اي  بانک قرار دار

ايه اي اعتباري است که تمام يا بخشي از سرمموسسه :موسسه اعتباري خارج از کشور -2-2

 آن متعلق به موسسات اعتباري ايراني است و در خارج از جمهوري اسالمي ايران به ثبت

 .رسيده است

لي قابل معامله براي هر نوع ورقه يا مستندي است که متضم  حقوق ما:اوراق بهادار -3-2

ها، حق تقدم خريد سهام، اوراق مشارکت، اوراق قرضه، دارنده آن باشد از جمله سهام شرکت

و ساير مواردي که به تشخيص بانک مرکزي تعيي   وراق بهادار اسالمي، گواهي سپردها

 .شودمي

اري در تاسيس مشارکت موسسه اعتب: (1به شرح پيوست شماره) گذاريسرمايه -4-2

گذاري مشارکت حقوقي و سرمايه)هاي موجود هاي جديد و خريد سهام شرکتشرکت

 .است( ارزي و ريالي)ر و خريد ساير اوراق بهادا (مستقيم

 .به حساب خود گذاري موسسه اعتباريسرمايه:واسطهبيگذاري سرمايه -1-4-2

گذاري اشخاص حقوقي تابعه يا وابسته به موسسه سرمايه :هگذاري با واسطسرمايه -2-4-2

 .اعتباري در سهام ساير اشخاص حقوقي
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شده در اي  راق بهادار تعريفهر گونه محيطي است که در آن بتوان او :بازار مالي-5-2

 .دستورالعمل را معامله نمود

 :وضوع اين دستورالعمل عبارتند ازم هايگذاريسرمايه -6-2

 .ري به منظور کسب سودگذاري موسسه اعتباسرمايه -1-6-2

گذاري موسسه اعتباري به منظور گسترش و تنوع خدمات بانکي، ارائه سرمايه -2-6-2

 . اي خودان و حفظ اسرار حرفهخدمات مالي به مشتري

 2-6-1هاي موضوع اي  بند، در شمول بند خريد ساير اوراق بهادار منتشره از سوي شرکت

 .گيردقرار مي

فعال در زمينه  هايشرکتموسسه اعتباري خارج از کشور، عبارتند از  بنداشخاص حقوقي موضوع اين 

هاي مرتبط بانکي به بندي و ساير فعاليترتبه ، شرکتينگ، صرافي، بيمه، ليزآوري اطالعات و امور چاپفن

 .تشخيص بانک مرکزي

 27/10/1382موضوع مصوبه شماره يکهزار و سيزدهمي  جلسه مورخ : سرمايه پايه -7-2

 .شوراي پول و اعتبار و اصالحات بعدي آن 

 وسسه اعتباري بهها به ماوراق بهاداري هستند که انتقال مالکيت آن: قبهادارتمليکيااور-8-2

 .گيردمنظور استيفاي حقوق و يا مطالبات موسسه اعتباري انجام 

 (4و  3، 2هاي شماره نحوه محاسبهبه شرح پيوست)تعيين حدود  -3ماده 

واسطه هر موسسه اعتباري در اوراق بهادار منتشره واسطه و باهاي بيگذاريمجموع سرمايه

 .ايدصد سرمايه پايه موسسه اعتباري مزبور تجاوز نمدر 40از سوي اشخاص حقوقي، نبايد از 

واسطه هر موسسه اعتباري در اوراق بهادار منتشره واسطه و باهاي بيگذاريمجموع سرمايه

درصد سرمايه پايه موسسه اعتباري مزبور تجاوز  10از سوي هر شخص حقوقي، نبايد از 

 .نمايد

 موضوع )ي هر موسسه اعتباري واسطه و باواسطههاي بيگذاريمجموع سرمايه

درصد سرمايه پايه موسسه  5در اشخاص حقوقي خارج از بورس، نبايد از ( 2-6-1بند 

 .اعتباري تجاوز نمايد

 .هاي سهامي هستندگذاري در شرکتمجاز به سرمايه "موسسات اعتباري صرفا -4-3

هاي گذاريسرمايه وسسه اعتباري درواسطه و با واسطه هر مهاي بيگذاريمجموع سرمايه

نامه شخص حقوقي مزبور درصد سرمايه مندرج در اساس 20نبايد از  2-6-1موضوع بند 

 (5به شرح پيوست شماره . )تجاوز نمايد
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واسطه و با واسطه هر موسسه اعتباري در سهام هر يک از هاي بيگذاريمجموع سرمايه

مندرج در اساسنامه شخص  ايهدرصد سرم 49نبايد از  2-6-2اشخاص حقوقي مندرج در بند 

 .پذير تجاوز نمايدحقوقي سرمايه

، 2-6-2مندرج در بند  سرمايه اشخاص حقوقي گذاري موسسه اعتباري درسرمايه:1تبصره 

ذ و اخ بي  از حد مقرر در اي  بند، در هر مورد مستلزم ارائه گزارش توجيهي به بانک مرکزي

 .مجوز قبلي اي  بانک است

 اعتباري مجاز نيست در هيچ زمان بي  از يک درصد سهام موسسه اعتباري موسسه :2تبصره 

 .ديگري را در داخل کشور دارا باشد

ز اعم از داخل و يا خارج ا)در موسسات اعتباري ديگر  گذاري موسسه اعتباريهر گونه سرمايه

 . گردداز سرمايه پايه آن کسر مي( کشور

 گذار به موجب الزامات مقرراتي، ملزم به تهيهمواردي که موسسه اعتباري سرمايه:تبصره

 .گرددمي هاي تلفيقي است از بند فوق مستثنيصورت

اي   2-6-2موسسه اعتباري ملزم است در اساسنامه اشخاص حقوقي موضوع بند 

ها مجاز به خريد قيد نمايد که آن "کند، صراحتاها مشارکت ميدستورالعمل، که در تاسيس آن

 همچني  موسسه اعتباري مجاز نيست. باشندنمي( شرکت مادر)تباري سهام موسسه اع

 .هاي تحت نفوذ خود فراهم نمايدترتيبات خريد سهام خود را از طريق شرکت

گذاري در اوراق مشارکت منتشره و يا تضمي  شده از سوي دولت جمهوري اسالمي سرمايه

هاي بانک مرکزي ده، تابع سياستا از شمول اي  ماده مستثني بو.ا.ايران و بانک مرکزي ج

 .ا است.ا.ج

مشارکت حقوقي )هاي خارجي رمايه شرکتي موسسه اعتباري در سواسطهگذاري بيسرمايه

ل، مستلزم کسب ، عالوه بر رعايت حدود مقرر در اي  دستورالعم(گذاري مستقيمو سرمايه

 .ا است.ا.مجوز از بانک مرکزي ج

 نحوه حسابداري -4ماده 

گذاري موسسه اعتباري به ترتيب مندرج در استاندارد حسابداري ابداري سرمايهحسنحوه 

ان از انتشارات کميته فني سازم) “هاگذاريحسابداري سرمايه”تحت عنوان  15شماره 

 (6پيوست شماره . )و اصالحات بعدي آن است( حسابرسي

 اوراق بهادار تمليکي -5ماده 

هاي موسسه اعتباري از گذاريبهادار، سرمايه در مواردي که به دليل تمليک اوراق 

سال وضعيت خود فراتر رود، موسسه اعتباري ملزم است ظرف مدت يک 3حدود مقرر در ماده 

در مواردي نيز که به داليلي خارج از اختيار . را با حدود مقرر در ماده مذکور منطبق نمايد

پذير مدت تعيي  شده، امکانموسسه اعتباري، تعديل وضعيت به سط  حدود مقرر، ظرف 

 .سال ديگر ن اقدام نمايدتواند نسبت به تمديد مهلت ن حداکثر تا يکنباشد، بانک مرکزي مي



 

773 

 گذاردوره -6ماده 

با حدود مقرر  ـ دستورالعملـ در زمان ابالغ اين  آن گذاريموسسه اعتباري که سرمايه 

اي که به تائيد بانک بندي شدهزمان مطابقت ندارد، موظف است براساس برنامه 3در ماده 

هاي خود گذاريت سرمايهسال از تاريخ ابالغ، وضعي 2رسدحداکثر ظرف مدت ا مي.ا.مرکزي ج

 .را با حدود مقرر در اي  دستورالعمل منطبق نمايد

 (7به شرح پيوست شماره )موارد منسوخ  -7ماده 

مورخ  452/ها و بخشنامه نبم و مشارکت بانکنامه خريد اوراق بهادار و سهاآيي 

 ؛(1351قانون پولي و بانکي کشور مصوب تير ماه  34ماده  3موضوع بند ) 6/4/1352

گذاري ، در رابطه با عقود سرمايه“حدود قانوني اعطاي تسهيالت بانکي”حدود مندرج در جدول 

 هاي بخ  خصوصي دردرصد کل سپرده 2درصد و  1مستقيم و مشارکت حقوقي، به ترتيب 

 ؛(ول و اعتبارپشوراي  30/3/1363امي  جلسه مورخ مصوبه پانصد و سي)پايان سال قبل 

 ؛18/10/1382مورخ  1799/بخشنامه شماره مب 3پيوست شماره 

ها در رابطه با دستورالعمل عالي بانکشوراي 21/12/1361مورخ  3662بخشنامه شماره 

 موقت حسابداري مشارکت حقوقي؛

 27/10/1382يکهزار و سيزدهمي  جلسه مورخ  هاز مصوب 4-2ر بند عبارت داخل پرانتز د

 :شوراي پول و اعتبار به شرح ذيل

با صالحديد بانک مرکزي جمهوري اسالمي )ها و موسسات اعتباري گذاري در ساير بانکسرمايه

 (ايران

شوراي پول و اعتبار  13/4/1371مصوبه هفتصد و شصت و هفتمي  جلسه مورخ  6ماده 

 ؛(رات تاسيس و نحوه فعاليت موسسات اعتباري غيربانکيمقر)

الحاقيه به نکات )شوراي پول و اعتبار  30/2/1380مصوبه پنجمي  جلسه مورخ  4بند 

 ؛(هاي غيردولتيالرعايه در اساسنامه بانکالزم

هاي ذيل آن مصوب پانصد و بيست و دستورالعمل اجرايي مشارکت حقوقي و تبصره 5ماده 

 شوراي پول و اعتبار؛ 19/1/1363سه مورخ پنجمي  جل

 نظارت بر نحوه اجرا -8ماده 

ري، به منظور نظارت اثربخ  بر حس  اجراي مواد اي  دستورالعمل، الزم است موسسه اعتبا 

هاي مربوط را به طور ها و رويهبيني نموده، سياستتمامي ساز و کارهاي مقتضي را پي 

 .کند ذيربط ابالغ( هاي)مکتوب به واحد

تبصره در يک هزار و هشتاد و يکمي  جلسه مورخ  3ماده و  8اي  دستورالعمل در 

 .شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد 18/1/1386
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 ها شرکت و مشارکت در سرمايه خريداري شده سهام نحوه محاسبه -2شماره  پيوست

 (واسطه و با واسطهگذاري بيسرمايه)توسط موسسه اعتباري 

 

را ن از  “شخص حقوقي ب”سرمايه  ٪70،  “شخص حقوقي الف”بيانگر آن است که  1ردار ب

واسطه گذاري بيسرمايه)طريق خريد سهام يا مشارکت در سرمايه آن ن در اختيار دارد 

 (.شخص حقوقي الف در شخص حقوقي ب

از را ن  “شخص حقوقي هن”سرمايه  ٪50، “شخص حقوقي ب”بيانگر آن است که  4بردار 

در (. واسطهگذاري بيسرمايه)طريق خريد سهام يا مشارکت در سرمايه آن ن در اختيار دارد 

شخص ”نيز به طور با واسطه و از طريق  “شخص حقوقي الف”نتيجه بخشي از سرمايه 

گذاري باواسطه شخص سرمايه)درگير است  “شخص حقوقي هن”، در سرمايه “حقوقي ب

 (.حقوقي الف در شخص حقوقي هن

گذاري با واسطه شخص حقوقي الف در سرمايه شخص به منظور محاسبه مقدار سرمايه

در  4و  1، درصدهاي مندرج بر روي بردارهاي (از طريق شخص حقوقي ب)حقوقي هن 

 ٪70*    ٪  50=    ٪35:  بدي  صورت. شونديکديگر ضرب مي

سرمايه شخص از  ٪35به عبارت ديگر، شخص حقوقي الف به واسطه شخص حقوقي ب، 

 .حقوقي هن را در اختيار دارد

 :سهيم است “هن”از سه طريق در سرمايه شخص حقوقي  “الف”شخص حقوقي 

 ٪20           2از طريق بردار : واسطهبه طور بي
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 :به طور با واسطه

 ٪70*    ٪50=    ٪35             4و  1از طريق بردارهاي  -1-2-4

 ٪30*  ٪20*  ٪30=  ٪8/1             6و  5، 3از طريق بردارهاي  -2-2-4

 ٪8/56                جمع کل 

 

 از جمله اشخاص مندرج در  “هن”در مثال فوق، چنانکه شخص حقوقي 

گذاري ، با سرمايه “الف”گذاري نباشد، موسسه اعتباري دستورالعمل سرمايه 2-6-2بند 

 ٪20)مل اي  دستورالع  3-5بند حد مقرر در  “هن”درصدي در سرمايه شخص حقوقي  8/56

 .استنقض نموده را( سرمايه مندرج در اساسنامه شخص حقوقي مزبور
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 سرمايه 8-35٪

 هام سگذاري موسسه اعتباري در نحوه محاسبه سرمايه -3شماره  پيوست

 ، اوراق مشارکت و گواهي سپرده (واسطه و باواسطهبي)

 

 

 

گذاري ايهواسطه تنها در مورد سرمگذاري با توجه به اي  نکته ضروري است که سرمايه

 .پذير استاشخاص حقوقي ديگر امکان سرمايهمتوالي و متصل اشخاص حقوقي در 

 :طريق در سرمايه شخص حقوقي هن سهيم است 2، شخص حقوقي الف از از منظرسرمايه

 ٪55   6از طريق بردار  :واسطهبه طور بي -1-2

 ٪20*    ٪40=    ٪8  5و  1ي از طريق بردارها: به طور با واسطه -2-2

       63٪ 

واسطه و با گذاري بيبه عبارت ديگر، شخص حقوقي الف از دو طريق سرمايه 

. درصد از سرمايه شخص حقوقي هن را در اختيار داشته و يا بر آن اثرگذار است 63واسطه، 

ف به طور که شخص حقوقي ال ايمقدار سرمايهشود در محاسبه گونه که مالحظه ميهمان

 8گذاري کرده است، بردار شماره واسطه يا با واسطه در شخص حقوقي هن سرمايهبي

از سرمايه شخص حقوقي  ٪35محاسبه نشده است زيرا هرچند که اي  بردار بيانگر مالکيت 

قطع شده  10و  9گذاري در بردارهاي ج توسط شخص حقوقي الف است ليک  ارتباط سرمايه
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اي غير بيانگر رابطه( 10و  9و البته در اينجا هر دو بردار )اي  دو بردار  است و حداقل يکي از

از خريد سهام يا مشارکت در سرمايه اشخاص حقوقي بعدي است و در نتيجه ارتباط 

 .شوداي قطع ميسرمايه

حداکثر مقدار منابع شخص حقوقي الف که به طور  ليکن از منظر مقدار منابع در معرض ريسک،

هاي مربوط به شخص حقوقي هن قرار دارند برابر با يا با واسطه در معرض ريسک واسطهبي

زيرا در صورتي که . است( برحسب واحد پولي) 8و  7 ،6، 3، 2، 1حاصل جمع بردارهاي 

شخص حقوقي هن در مشکالتي جدي از جمله ورشکستگي گرفتار شود با انتقال مشکالت 

تقيم ن به شخص حقوقي الف، منابعي از شخص شخص مزبور ن به طور مستقيم يا غيرمس

واسطه يا با واسطه در شخص حقوقي هن گذاري بيحقوقي الف که به هريک از اشکال سرمايه

 .گيرددرگير است، در معرض تهديد قرار مي
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گذاري ، براي سرمايهاريموسسه اعتب پايه درصد سرمايه 40حداکثر  -1-1

 (3 – 1موضوع بند ) در کليه اشخاص حقوقي

گذاري ي سنرمايه، براموسسه اعتباري درصد سرمايه پايه 10حداکثر  -2-1

 (3-2موضوع بند )در يک شخصحقوقي 

گذاري در رمايهموسسه اعتبناري، بنراي سن سرمايه پايه ٪5حداکثر  -3-1

 (  3-3د موضوع بن)اشخاص حقوقي خارج از بورس 

گذاري موسسننه اعتبنناري در موسسننات کسننر هرگونننه سننرمايه -4-1

. ، از سنرمايه پاينه آن(اعم از داخل و يا خنارج از کشنور)اعتباري ديگر 

 (  3-7موضوع بند )

گذار بنه موجنب الزامنات مقرراتني مواردي که موسسه اعتباري سرمايه

. گنرددسنت از بنند فنوق مسنتثني ميهاي تلفيقني املزم به تهيه صور

 (3-7موضوع تبصره بند )

هننر  در 2-6-1وضننوع بننند گذاري موسسننه اعتبنناري مسننرمايه -1-2

موضوع ) .سرمايه مندرج در اساسنامه آن ٪20شخص حقوقي حداکثر تا 

 (3-5بند 

تنا  ، حداکثر2-6-2موضوع بند  گذاري در شخص حقوقيسرمايه -2-2

موضوع . )پذيرسرمايه مندرج در اساسنامه شخص حقوقي سرمايه 49٪

 (3-6بند 

گذاري موسسه اعتبناري در سنرمايه اشنخاص حقنوقي سرمايه -3-2

مسنتلزم  د، در هر مور، بي  از حد مقرر در اي  بند2-6-2مندرج در بند 

ارائه گزارش توجيهي به بانک مرکزي و اخنذ مجنوز قبلني اين  باننک 

 (3-6بند  1موضوع تبصره ).است

درصد سنهام  1ز هيچ زمان بي  ار د مجاز نيستاعتباريموسسه  -4-2

 2موضوع تبصنره ). را دارا باشد ديگري در داخل کشور موسسه اعتباري

 (3-6بند 

هاي گذاري در شنرکتمجاز به سرمايه "موسسات اعتباري صرفا-1-3

 (3-3موضوع بند ) .سهامي هستند

قوقي موضوع موسسه اعتباري ملزم است در اساسنامه شخص ح -2-3

ها مجاز به خريد د که آنقيد نماي "اي  دستورالعمل، صراحتا 2-6-2بند 

همچنني  موسسنه . باشنندنمي( شنرکت منادر)سهام موسسه اعتباري 

هاي اعتباري مجاز نيست ترتيبات خريد سهام خود را از طرينق شنرکت

 (3-8موضوع بند . )تحت نفوذ خود فراهم نمايد

تضمي  شده از سوي  مشارکت منتشره يا گذاري در اوراقسرمايه -4-3

مسنتثني  3مقرر در ماده ا از شمول حدود .ا.ا و بانک مرکزي ج.ا.دولت ج

 (3-9ند بموضوع ) .ا است.ا.هاي بانک مرکزي جبوده، تابع سياست

ي موسسه اعتباري در سنرمايه خنارجي واسطهگذاري بيسرمايه -5-3

ود مقرر دحعالوه بر رعايت  ،(گذاري مستقيممشارکت حقوقي و سرمايه)

ا .ا.در اينن  دسننتورالعمل، مسننتلزم کسننب مجننوز از بانننک مرکننزي ج

 (3-10موضوع بند).است

 

 

هاي مربننوط بننه محنندوديت -1

موسسنه اعتبناري  پاينه سرمايه

 (گذارسرمايه)

هاي مربننوط بننه محنندوديت -2

سنننرمايه شنننخص حقنننوقي 

 (پذيرهرمايس)

 

 

 حدود

 کلننيهاي تننمحدودي -3

 گذاريرمايهدستورالعمل س 3هاي مقرر در ماده راهنماي حدود و محدوديت-4شماره  پيوست
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 .چي  نشان دهنده ارتباط با واسطه موسسه اعتباري با شخص حقوقي مورد بحث استخطوط خط

 .واسطه موسسه اعتباري با شخص حقوقي مورد بحث استدهنده ارتباط بيخطوط ممتد نشان

 گذاريسرمايهدستورالعمل 3ماده  3-5موضوع بند  - 5 شماره پيوست

ـــــــخص  ش

 “ز”حقوقي 

ــوقي  شــخص حق

 “الف”

10٪ 

 

واسطه يا با واسطه موسسنه بي گذاريحداکثر ميزان سرمايه

 بننننند هاي موضننننوع گذارياعتبنننناري در سننننرمايه

درصد سرمايه مندرج در اساسنامه آن شنخص  20، 1-6-2

 .باشدحقوقي مي

ــوقي  شــخص حق

 “ج”

ــوقي  شــخص حق

 “ب”

ـــــــخص  ش

 “و”حقوقي
ـــــــخص  ش

 “هـ”حقوقي 

15٪ 20٪ 

 

20٪ 

 

20٪ 

 

50٪ 

ي هر واسطه و باواسطههاي بيگذاريمجموع سرمايه

اشخاص حقوقي خارج از بورس  سهام موسسه اعتباري در

 .درصد سرمايه پايه موسسه اعتباري تجاوز نمايد 5نبايد از 

 (3-3موضوع بند )

 

 شخص حقوقي

 “د” 

10٪ 

20٪ 
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 :6پيوسـت شمـاره 

 15استاندارد حسابداري شماره 

 ( هاگذاريحسابداري سرمايه)

 نتشارات از ا

 کميته فني سازمان حسابرسي
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 15 شماره استاندارد حسابداري

 گذاريهاسرمايه حسابداري
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 15 شماره استاندارد حسابداري

 گذاريهاسرمايه حسابداري

 

 “حسابداري بر استانداردهاي ايمقدمه ” به تاندارد بايد با توجهاس اين

 .مطالعه و بكار گرفته شود

 کاربرد دامنه

 

 .پردازدمي مربوط اطالعات افشاي گذاريها و الزاماتسرمايه حسابداري نحوه استاندارد به اين .   1

 استاندارد نحوه اين. شود استاندارد انجام اين الزامات بايد طبق اريتج واحدهاي در كليه گذاريسرمايه حسابداري .   2

 نحوه درخصوص كند ليكننمي را تعيين تلفيقي مالي در صورتهاي و وابسته فرعي تجاري در واحدهاي گذاريسرمايه حسابداري

 حسابداري ايدر استاندارده كه كاربرد دارد مگر در مواردي اصلي اريواحد تج مالي در صورتهاي پيشگفته گذاريهايسرمايه حسابداري

 . باشد تجويز شده ديگري عمل نحوه و وابسته فرعي تجاري در واحدهاي گذاريسرمايه به مربوط

 :گيردقرار نمي استاندارد مورد بحث موارد زير در اين .3

 رجوع)شود گذاريها عايد مياز سرمايه و غيره ، سود سهامشده سود تضمين صورتبه كه درآمدهايي شناخت مباني .الف

 (.درآمد عملياتي عنوان با 3 شماره استاندارد حسابداري شود به

 .تلفيقي مالي در صورتهاي و وابسته فرعي تجاري در واحدهاي گذاريسرمايه . ب

 .پيچيده مالي ابزارهاي لهازجم خاص گذاريهايسرمايه . ج

 .شودمي عمر انجام بيمه و مؤسسات بازنشستگي مزاياي طرحهاي توسط كه گذاريهاييسرمايه . د

 .در امالک گذاريسرمايه . ه

4.

استادراينمندرجاريحسابد،نحوهگذاراستواحدسرمايهبراياقتصاديگذاريها،ايجادمنافعسرمايهكليهازويژگيهاييكياينكهنظربه 

 واحدهاي مورد كليه دراستاندارد،لذا،اين. كندميگيريواندازهشناسايينحومناسب گذاررابهواحدسرمايه يكگذارينداردعملكردسرمايه

 تخصصي شركتهاي آنها، ازجمله گذاريسرمايه فعاليت و حجمگذاري، درصد سرمايهنظر از ماهيت گذار، صرفسرمايه تجاري

 با رعايت خاص تجاري واحدهاي و گروههاي صنايع براي ويژه رهنمودهاي تدوين امر مانع ، اينحال اين با. كاربرد دارد گذاريسرمايه

 .استاندارد نيست در اين مندرج كلي اصول

 تعاريف 

 : است ر رفتهزير بكا مشخص استاندارد با معاني در اين ذيل اصطالحات .   5

  شكل به) منافع توزيع طريق از اقتصادي منافع افزايش گذار برايواحد سرمايه كه است دارايي نوعي:   گذاريسرمايه 

 .كندمي نگهداري( تجاري از مناسبات ناشي مانند مزاياي)يا ساير مزايا  ارزش ، افزايش(و اجاره شده ، سود تضمينسود سهام
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 واحد  مستمر در فعاليتهاي قصد استفاده به شود كهمي گذاريها گفتهاز سرمايه ايطبقه به:  بلندمدت  گذاريسرمايه 

 مدت براي آن قصد نگهداري شود كهمي بنديطبقه جاريغير دارايي عنوان به هنگامي گذاريسرمايه يك. شود نگهداري تجاري

 .باشد محدوديتهايي گذار مشمولسرمايه توسط آن واگذاري باشد يا توانايي اثبات قابل وضوح به طوالني

  .نباشد بلندمدت گذاريسرمايه شود كهمي گذاريها گفتهاز سرمايه ايطبقه به:   جاري گذاريسرمايه 

  است دسترس آزاد و در كه بازار فعالي آن براي كه است گذاريسرمايه نوعي:  در بازار  المعاملهسريع گذاريسرمايه 

 پذير سازد، دستبازار را امكان ارزش محاسبه اتكا كه قابل ا شاخصيبازار ي ارزش به بتوان آن طريق از كه طوريوجود دارد به

 .يافت

  از محل واحد تجاري يك سهام صاحبان بين سهم شكل سود به از توزيع است عبارت( :  جايزه يا سهام) سود سهمي 

 .است العادهفوق عمومي مجمع تصويب به موكول تجارت قانون اصالحيه به با توجه كه هايا اندوخته نشده سود تقسيم

 جديد  خريد سهام در زمان كه و انتقال نقل قابل است ، حقيتجارت قانون اصالحيه 166 ماده موجب به:   تقدم حق 

 . گيردمي تعلق ايشان مالكند به كه سهامي نسبت به واحد تجاري سهام صاحبان توسط

  اتمام به آن و توسعه ساخت عمليات كه است يا ساختماني در زمين گذارياز سرمايه عبارت:   در امالک گذاريسرمايه 

 گذار يا شركتهايسرمايه واحد تجاري توسط قصد استفاده به دارد و نه گذاريازنظر سرمايه كه ايقوهبال ارزش جهت و به رسيده

 .شودمي ، نگهداريآن همگروه

 

 ويژگي پذيرد، اما اينمي انجام آتي اقتصادي منافع با قصد كسب كه است اين گذاريسرمايه زيربنايي ويژگي اگرچه .6

 كند زيرا ايناستاندارد ايجاد مي از نظر مقاصد اين گذاريسرمايه را در تعريف امر مشكالتي اين. دارد داراييها مصداق مورد كليه در

 اين. ددربر گير مواد و كاال را مشهود و موجودي ثابت داراييهاي از قبيل واحد تجاري مورد استفاده داراييهاياستاندارد قصد ندارد ساير 

خريد و  عمليات كه مثالً در مواردي. شودمي با ديگر داراييها دارد، مضاعف مشابه خصوصياتي گذاريسرمايه كه در مواردي مشكل

اد و مو موجودي گذاريها، مشابهسرمايه دهد، پرتفويمي را تشكيل واحد تجاري يك روزمره فعاليت عمده بخش گذاريسرمايه فروش

 .است تجاري كاال در ساير واحدهاي

 شده بنديطبقه دارايي وجود دارد كه تلويحي فرض گذاريها، اينسرمايه براي استاندارد حسابداري ، در تدوينهر صورت به .7

 در ماهيت كه است از اين خود حاكي نوبهامر به اين. از ساير داراييهاست متفاوتي حسابداري نحوه ، مستلزمگذاريسرمايه عنوانبه

از  ايطبقه عنوان به گذاريسرمايه ويژگيمتمايزكننده. سازديرا از ساير داراييها متمايز م آن وجود دارد كه خصوصيتي گذاريسرمايه

 آنها حاصل زير يا هر دوي از اشكال يكي به تاس ممكن اقتصادي منافع اين. است آن اقتصادي منافع كسب خاص داراييها، طريقه

 شكل تر، اينگسترده در مفهومي. است و سود سهام شده سود تضمين ، از قبيلمنافع از توزيع ناشي دريافتهاي اول شكل. شود

 كه است ايسرمايه ، منفعتدوم شكل. آيدمي فراهم تجاري گذاريسرمايه يك طريق از كه است مساعد تجاري شرايط دربرگيرنده

 درتعريف ويژگي ينا. است واحد تجاري توسط آن نگهداشت دوره طي گذاريسرمايه يك مبادالتي در ارزش افزايش كنندهمنعكس

نيز  آالتو ماشين ساختمان ييها از قبيلساير دارا ارزش اگرچه. است شده استاندارد بكار گرفته مقاصد اين براي گذاريسرمايه

 شود كهمي تلقي گذاريسرمايه عنوان استاندارد به اين طبق مواردي تنها در اقالم اين يابد، ليكن افزايش زمان طي است ممكن

 .باشد شده ، نگهداريواحد تجاري در عمليات قصد استفاده به نه و هدف اين براي

 قصد كسب به كه موجودي عنوان به سهام گرانمعامله توسط شده نگهداري گذاريسرمايه ادعا شود كه است ممكن .8

 ليكن. گيرداستاندارد قرار نمي اين طبق گذاريسرمايه تعريف ، دراست گرفته آنها صورت تجاري فعاليتهاي عادي سود درجريان

 توسط نگهداشت درصورت كه را داراست زيربنايي خصوصيات مزبور، همان شيوه به مورد معامله دارايي رد كهاعتقاد وجود دا اين

 حسابداري نحوه بنابراين. بوددارا مي ديگري و يا خريدار نهايي گر سهاممعامله يك به آن ديگر و فروش واحد تجاري يك

 .استاندارد است اين نيز مطابق سهام گرانمعامله توسط منظور خريد و فروشبه شده نگهداري گذاريهايسرمايه

 اوراق مزبور، شامل تعريف شود كهمي اضافه حال با اين. است عام استاندارد تعريفي اين طبق گذاريسرمايه تعريف .9

يا خريد و  قصد مصرف به كه غير از آنهايي)، كاالها خريد سهام تقدم ، حقشده سود تضمين با حداقل مشاركت ، اوراقسهام
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 ضمناً اقالم. باشدمي دار بانكيمدت گذاريسرمايه هايو سپرده( شود نگهداري واحد تجاري عادي فعاليتهاي جريان ، درفروش

 .گيردموارد را دربر نمي مزبور كليه

 

  گذاريسرمايه انواع

گذاريها سرمايه برخي. شود نگهداري گوناگوني داليل گيرد و به صورت مختلفي اشكال به است ممكن گذاريسرمايه .10

 از اين برخي(. مشاركت اوراق نظير برخي)، ظاهر بشوند آنهاست دارنده به پولي بيانگر بدهي كه اسنادي در قالب است ممكن

 يك سهام مالكيت قالب توانند درمي گذاريها همچنينسرمايه. باشند حداقلي شده سود تضمين متضمن است مكنگذاريها مسرمايه

 داراييهاي نگهداري شامل گذاريسرمايه ساير اشكال. است مالي گذاريها بيانگر حقوقسرمايه اين. ديگر ظاهر شوند واحد تجاري

 تبديل ازنظر سهولت مختلف گذاريهايسرمايه. است آثار هنري يگر كاالها ازجملهگرانبها يا د ، فلزاتمانو ساخت زمين مثل عيني

 .دهنداز خود بروز مي متفاوتي ويژگيهاي بازار مربوط داد و ستد و ماهيت نقد يا ساير داراييها، ميزان وجه به

گذاريها سرمايه و فروش خريد، نگهداري زمينه در آن فعاليت و حجم تجاريواحد  يك گذاريسرمايه و سطح ماهيت .11

 فعاليت مالي خدمات خاص در بخشهاي كه خصوصاً واحدهايي تجاري واحدهاي برخي براي. كندمي فرق مختلف در واحدهاي

 ميزان به گذاريسرمايه زمينه در دهد و عملكرد آنمي شكيلرا ت واحد تجاري عمليات عمده بخش گذاريسرمايه دارند، فعاليت

صرفاً در  گذاريسرمايه تخصصي شركتهاي ازقبيل تجاري واحدهاي برخي. گذاردتأثير مي آن عمليات برنتايج ايمالحظه قابل

 خود درآمد يا رشد سرمايه سرمايه صاحبان نند تا برايكمي فعاليت در بلندمدت گذاريسرمايه پرتفوي و مديريت نگهداري زمينه

از  شود و بخشي مازاد نگهداري وجوه منبع يك عنوان به است ممكن گذاري، سرمايهتجاري يساير واحدها براي. آورند فراهم

 يا اعمال مالحظه نفوذ قابل منظور اعمالبه است ممكن واحد تجاري يك همچنين. دهد را تشكيل نقد آن وجوه مديريت فعاليت

منظور به است ممكن گذاريسرمايه بعالوه. كند گذاريسرمايه آن ديگر، در سهام واحد تجاري و عملياتي مالي برسياستهاي كنترل

 .شود نگهداري تجاري مزيت يك به يا دستيابي تجاري رابطه تحكيم

. كرد را تعيين گذاريبازار سرمايه ارزش توان، ميآن برمبناي وجود دارد كه گذاريها، بازار فعاليسرمايه برخي براي .12

وجود  گذاريها، بازار فعاليمورد ساير سرمايه در. است گذاريسرمايه منصفانه ارزش بازار شاخص گذاريها، ارزشسرمايه اين براي

 .شودمي استفاده ديگري از طرق منصفانه ارزش تعيين ندارد و براي

 گذاريهاسرمايه بنديطبقه

 جاري داراييهاي ارائه نحوه ”عنوان با14 ارهـشم استاندارد حسابداري الزامات طبق كه اريـتج از واحدهاي روهـگ آن .13

 عنوان را به جاري گذاريهايكنند بايد سرمايهمي خود تفكيك مالي يرا در صورتها و غيرجاري جاري ، داراييهاي”جاري و بدهيهاي

 .كنند منعكس غيرجاري دارايي عنوان را به بلندمدت گذاريهايو سرمايه جاري دارايي

 و غيرجاري جاري داراييهاي آمره يا مفاد قوانين خاص حسابداري استانداردهاي طبق كه تجاري از واحدهاي گروه آن .14

 دفتري شوند و مبلغ آنها تمايز قائل گذاريها، بينسرمايه دفتري مبلغ منظور تعيين كنند بايد بهنمي تفكيك را در ترازنامه

 .كنند تعيين 38تا 29 با بندهاي گذاريها را مطابقسرمايه

 بنديطبقه بلندمدت عنوان به زماني فقط گذاري، سرمايه5 در بند مندرج بلندمدت گذاريسرمايه تعريف براساس .15

 آن واگذاري در توانايي محدوديتهايي در عمل باشد يا اينكه اثبات قابل وضوح به طوالني مدت براي آن قصد نگهداري شود كهمي

 در بازار باشد يا نباشد، مصداق المعاملهمورد نظر سريع گذارييهسرما نظر از اينكه صرف اصل اين. باشد وجود داشتهواحد تجاري توسط

 :بر موارد زير استمشتمل بلندمدت گذاريسرمايه بنابراين. دارد

 .واحدها اين بهعطاييابلندمدت يا تسهيالت و وابسته فرعي در واحد تجاري گذاريسرمايه .الف

 شده موجود انجام تجاري يا روابط فعاليت و گسترش ، تسهيلحفظ جهتاساساً  كه گذاريهاييسرمايه . ب

 (.است گرفته نام تجاري گذاريهايگذاريها اصطالحاً سرمايهسرمايه اين) است
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 اريواگذ قابل واحد تجاري برفعاليتهاي تأثير عمده واگذار كرد، يا بدون تواننمي را كه گذاريهاييسرمايه . ج

 . نيست

از  پرتفويي نگهداري آن هدف شود ومي نگهداري واحد تجاري مستمر توسط با قصد استفاده كه گذاريهاييسرمايه . د

 .است واحد تجاري سرمايه صاحبان براي د سرمايهدرآمد و يا رش تأمين گذاريها جهتسرمايه

 يك كه واقعيت اين. كرد تلقي بلندمدت توانرا مي گذارياحراز شود، سرمايه تهپيشگف معيارهاي كه تنها در شرايطي .16

 در ساير موارد كه. نيست گذاريسرمايه بودن بلندمدت معناي ، لزوماً بهاست شده نگهداري نسبتاً طوالني مدت براي گذاريسرمايه

 .شودمي بنديطبقه جاري گذاريسرمايه عنوان به( در بازار يا ساير المعاملهاز سريع اعم) گذاريمزبور احراز نگردد، سرمايه معيارهاي

 باشد و دوم دسترس آزاد و قابل كه فعال وجود بازاري اول. است اصلي دو شرط در بازار، دربرگيرنده المعاملهسريع گذاريسرمايه تعريف .17

 باشد كه اتكا بيانگر قيمتي قابل ايگونه بايد به شده اعالم قيمت بعالوه. شود اعالم علنيباشد و  معلوم بازاري درچنين يمعامالت قيمتهاي اينكه

 مفهوم ملدر ع. است “در بازار المعاملهسريع گذاريسرمايه” يك گذاري، سرمايهشرايط اين تحقق درصورت. كرد معامله آن براساس بتوان

بازار و  به دسترسي در ميزان تفاوت دليل به بنابراين. نباشد يكسان مختلف تجاري واحدهاي براي است ممكن“ در بازار المعاملهسريع ” عبارت

 در بازار تلقي المعامله، سريعخاص مالي خدمات مؤسسات برخي توسط نگهداري هنگام كه گذاريسرمايه ، يكشده اعالم قيمتهاي بودن دسترس در

 .نباشد چنيناين تجاري ديگر واحدهاي براي است شود، ممكن

در  در موارد مندرج كرد و هم بنديطبقه جاري گذاريسرمايه عنوان به توانمي در بازار را، هم المعاملهسريع گذاريسرمايه .18

 .كرد تلقي بلندمدت اريگذرا سرمايه آن 15 بند

خود را  ، ترازنامهآمره يا مفاد قوانين خاص حسابداري استانداردهاي موجب به است ممكن تجاري از واحدهاي برخي .19

 از واحدهاي بسياري. كنند شود، تهيهنمي قائل تمايزي و غيرجاري جاري داراييهاي بين كه ايشده تعيين ازپيش فرم مطابق

 را طي داراييهايشان قصد واگذاري است كنند، هرچند ممكنمي فعاليت مالي هايدر رشته كه بيمه ، نظير بانكها و شركتهايتجاري

 درصورت د كهكننمي تلقي منابعي عنوان خود را به گذاريهاياز سرمايه معموالً بسياري حال باشند، با اين نداشته جاري عمليات

باشند  گذاريهاييسرمايه داراي است ممكن تجاري واحدهاي اين حال اين با. بكار گرفت جاري عمليات آنها را جهت توان، ميلزوم

 گذاريهايسرمايه و تحليل در تجزيه تجاري واحدهاي از اين بسياري بنابراين. شود تلقي بلندمدت گذاريسرمايه االصولعلي كه

 .دهندكار قرار مي ، مبنايبودن يا بلندمدت نظر جاري را از گذاريسرمايه آنها، خصوصيات به دفتري مبلغ خود و انتساب

 

 گذاريهاسرمايه شده تمام بهاي

را نيز دربر  و ماليات ها و عوارضالزحمهكارمزد كارگزار، حق ، ازقبيلآن تحصيل ، مخارجگذاريسرمايه يك شده تمام بهاي .20

گذاريها سرمايه پرتفوي شده تمام بهاي. نيست گذاريسرمايه يك با ايجاد تدريجي رابطه در شدهتحمل مالي مخارج شامل گيرد ليكنمي

 .شودمي تعيين آن گذاريهايسرمايه تكتك برمبناي

يا  دارايي منصفانه ارزش معادل آن شده تمام شود، بهاي غيرنقد تحصيل ازايمابه ا جزئاً درمقابلكالً ي گذارياگر سرمايه .21

 با سهولت شده تحصيل گذاريسرمايه منصفانه ارزش هرگاه ليكن. است ازا واگذار شدهمابه عنوان به خواهد بود كه بهاداري اوراق

 .قرار گيرد عمل مالک گذاريسرمايه شده تمام بهاي در تعيين است اخير ممكن د، مبلغباش تعيين قابل بيشتري

در  واحد تجاري چنانچه همچنين. است با خريد سهام مشابه شده خريداري تقدم حق شدهتمام بهاي تعيين نحوه .22

 سود سهام مطالبات جديد يا واگذاري سهام بابت پرداختي شود وجوه متقد حق پذير صاحبواحد سرمايه سرمايه افزايش نتيجه

جديد  سهام از دريافت اطمينان از حصول در موارد باال پس. شودمي اضافه گذاريسرمايه شدهتمام بهاي به بابت از اين نقدي

 سهام كل به شده تحصيل تقدم حق شدهتمام و بهاي قبلي گذاريايهسرم دفتري مبلغ ، جمعهر سهم دفتري مبلغ منظور تعيين به

 .شودمي تسهيم مربوط گذاريسرمايه موجود از بابت

 نشده و دريافت گرفته تعلق يا سود سهام شده سود تضمين حداقل دربرگيرنده شده تحصيل گذاريسرمايه چنانچه .23

 .خواهد بود نشده و دريافت گرفته سود تعلق خريد بعد از كسر هرگونه از بهاي عبارت گذاريسرمايه دهش تمام باشد، بهاي
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 و عموماً درآمد تلقي است گذاريسرمايه ، بازدهگذارياز سرمايه حاصل امتياز و سود سهام، حقشده سود تضمين مبالغ .24

 ها يا سود انباشتهاندوخته پذير، از محلسرمايه شركت عادي سود سهام كه ، مثالً، در موارديرايطش در برخي حال اين با. گرددمي

و  است گذاريسرمايه شدهتمام از بهاي بخشي بازيافت معرف مبالغ گونه شود اينمي اعالم گذاريسرمايه از تحصيل پيش مصوب

 داده كاهش يا دريافتني دريافتي سود سهام بابت تنها هنگامي گذاريسرمايه شدهتمام ديگر، بهاي نبيا به. شودنمي درآمد محسوب

 گذاريسرمايه از تحصيل پذير پسسرمايه شركت مصوب گذار از سودهايسرمايه شركت مزبور مازاد بر سهم سود سهام شود كهمي

 .باشد

 بازار ارزش به انعکاس

بازار  در ارزش تغييرات شود كليهمي در بازار عمالً موجب المعاملهسريع گذاريمورد سرمايه بازار در از ارزش استفاده .25

كاربرد . باشد يا نرسيده رسيده فروش به گذاريسرمايه نظر از اينكهشود صرف شناسايي عملكرد مالي در صورتهاي گذاريسرمايه

 جاري داراييهاي عنوان به در بازار كه المعاملهسريع گذاريهاياز سرمايه گروه آن دفتري مبلغ در تعيين گيرياندازه مبناي اين

 :است زير مناسب داليل شوند بهمي بنديطبقه

 ، بهگذاريبازار سرمايه ارزش در افزايش هرگونه شود چونمي منعكس تريبنحو مطلوب واحد تجاري عمليات نتيجه .الف

مضافاً . است دوره يافته سود تحقق نقد، معرف وجه دريافت به يقين به نقد و يا انتظار قريب وجه دريافت به مستند بودن سبب

 .كندمي فراهم از عملكرد مديريت بهتري مبنا ارزيابي اين

 تصميمات تأثير مالي گيرياندازه ابزار براي ترين، عينيعمل كنواختيو ي اقتصادي نظر واقعيتاز نقطه . ب

 باشد، ليكن متبلور نشده ترازنامه در تاريخ است ممكن سود يا زيان اگرچه. است دوره طي سهام و نگهداري خريد، فروش به مربوط

 .است نخواسته عمد چنينبه ليكن تبلور آنها را داشته ، تواناييگذاريسرمايه فروش طريق از مديريت كه است اين اقتصادي واقعيت

 گذاريسرمايه فروش زمان انتخاب طريق از واحد تجاري مديريت توسط عمليات نتيجه دستكاري . ج

 .شودمي ناممكن

 صورتهاي كنندگانو ساير استفاده حد تجاريوا مديريت براي كه است از دارايي ايبازار خاصه ارزش . د

تنها  را كه متفاوت با قيمتهاي مشابه اقالم گيريدر اندازه اشكال روش از اين ، استفادهبر اين افزون. را دارد اهميت بيشترين مالي

 .بردمي ، از بيناست ايجاد شده مختلف خريد در زمانهاي لحاظبه

 

 المعاملهسريع بازار اوراق رزشا تعيين

 قيمت: اول. بازار وجود دارد ارزش به المعاملهسريع اوراق ارزيابي براي ، دو قيمتزماني ، درهر مقطعدر عمل .26

انتظار  كه است “پيشنهاد فروش ” قيمت: واگذار شود و دوم قيمت آن به گذاريرود سرمايهانتظار مي كه است “پيشنهاد خريد ”

 شود، قيمت بكار گرفته مقاصد ارزيابي تواند برايمي كه سومي قيمت. بپردازد گذاريسرمايه تحصيل گذار برايسرمايه رود يكمي

 مورد يك مزبور در دو قيمت بين ، تفاوتدر عمل. است “ پيشنهاد فروش ”و  “ پيشنهاد خريد ” قيمت ميانگين بازار، يعني ميانگين

، تجاري واحدهاي. شودتجويز نمي خاصي استاندارد قيمت در اين درنتيجه. است در بازار نسبتاً كم المعاملهسريع گذاريسرمايه

پيشنهاد خريد  ، قيمتتئوري در صحيح ، قيمتتجاري بيشتر واحدهاي براي. كنندمي خود را انتخاب خاص با شرايط متناسب قيمت

. خواهد شد اعمال طور يكنواختشود به انتخاب كه هرمبنايي هرحالبه. است قبول قابل نيز ميانگين قيمت در عمل ليكن است

 زار پرتفويبا ارزش. نمود بهادار كسب اوراق بورس طريق و يا از كارگزار رسمي يك طريق از توانرا مي ترازنامه تاريخ قيمتهاي

 .شودمي گذاريها محاسبهسرمايه تك تك براساس گذاريسرمايه

. است از معامالت معيني بر حجممبتني و اغلب است ميانگين بازار قيمتي شده اعالم قيمت كه داشت بايد توجه .27

 هنگامي امر بويژه اين. نباشد آن خاص شرايط در واحد تجاري توسط استفاده براي اتكايي قابل راهنماي است ممكن اين بنابر

 كل واگذاري شرايطي چنين در. باشد اختيار داشته را در گذاريسرمايه از يكمعمول از اندازه گذار، بيشسرمايه دارد كه مصداق

در  شناسايي درآمد قابل شود كه تعديل مزبور بايد درحدي متقي و بنابراين پذير نيستامكان تغيير در قيمت بدون گذاريسرمايه
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 يكجا يا بخش صورتبه) واحد تجاري توسط واگذاري معمول نحوه البته. باشد گيرياندازه اتكاپذير قابل نحويبه ترازنامه تاريخ

 .شود نظر گرفته در آن عادي فعاليت روال بايد در( بخش

بازار  شده اعالم كمتر از قيمت ايمالحظه بنحو قابل است مؤثر ممكن باشد، قيمت اجباري واگذاري كه رايطيدر ش .28

در  فوق بايد مراتب شرايط دراين. بازار است قيمت در تعيين مهمي نيز عامل معامله موجود در بازار براي سهام حجم همچنين. باشد

 .قرار گيرد خاص ازار مورد توجهب قيمت تعيين

 گذاريهاسرمايه دفتري مبلغ

 از دو روش يكي به ترازنامه شود بايد در نگهداري جاري دارايي عنوان به در بازار هرگاه المعاملهسريع گذاريسرمايه .29

 :شود زير منعكس

 بازار، يا ارزش . الف

 .فروش ارزش و خالص شدهتمام بهاي اقل .  ب

، بازار آن در نرخ اهميت  تأثير با بازار، بدون توسط آن جذب باشد كه ايگونه به گذاريسرمايه و ميزان ماهيت چنانچه .30

، انتظار انهبين طور واقع به واحد تجاري باشد كه عوايدي كنندهمنعكس شود كه تعديل بازار بايد طوري جاري نباشد، قيمت ممكن

 .باشد داشته تجاري فعاليت عادي در روال گذاريسرمايه واگذاري را درصورت آن كسب

زير  از دو روش يكي به شود، بايد در ترازنامهمي بنديطبقه جاري دارايي عنوان تحت كه گذاريهاييساير سرمايه .31

 :شود منعكس

 ، يافروش ارزش و خالص شده تمام بهاي اقل .الف

 .فروش ارزش خالص . ب

گردد مي سازگار باشد، موجب و هزينه منفعت و مالحظات اتكاپذيري با خصوصيات كه تا ميزاني جاري از ارزشهاي استفاده .32

. شود مفيد واقع واحد تجاري و عملكرد مالي مالي عيتوض ارزيابي راستاي ، دركنندگاناستفاده براي مالي در صورتهاي شده ارائه اطالعات

شود مي نگهداري جاري دارايي عنوان به در بازار را كه المعاملهسريع گذاري، سرمايه25در بند  ذكر شده داليل به و باتوجه لحاظبدين

 ملياتع از نتايج بخشي عنوان را به دوره طي آن در ارزش يا كاهش زايشاف كرد و هرگونه منعكس در ترازنامه بازار آن ارزش به توانمي

 ارزش و خالص شدهتمام بهاي اقل مزبور به گذاريهايسرمايه مجاز ديگر، انعكاس رويه. شود شناسايي سود و زيان در صورت واحد تجاري

 .است در ترازنامه فروش

در  فروش ارزش وخالص اوليه شده تمام بهاي اقل به( در بازار المعاملهغير از سريع) جاري ايگذاريهساير سرمايه .33

 در ارزش كاهش كه مواردي يابد مگر درمي انعكاس شده تمام بهاي گذاريها، معموالً بهسرمايه اين. شودمي منعكسترازنامه

 اتكاپذير قابل ايگونه به آن مبلغ كه هنگامي است فروش ارزش از خالص مجاز ديگر، استفاده يهرو. باشدتشخيص قابل گذاريسرمايه

 درآمد يا هزينه عنوان به گذاريسرمايه دفتري مبلغ و كاهش افزايش شود، هرگونه اخير انتخاب اگر رويه. باشد گيرياندازه

 .شودمي شناسايي سود و زيان صورت در عادي فعاليتهاي گذاريها در زمرهسرمايه

 زير منعكس از روشهاي يكي به شود بايد در ترازنامهمي بنديطبقه غيرجاري دارايي عنوان تحت كه گذاريهاييسرمايه .34

 :شود

 .در ارزش دائمي كاهش ذخيره از كسر هرگونه پس شده تمام بهاي  .الف

 . مجاز جايگزين عمل نحوه يك عنوان به تجديد ارزيابي مبلغ  . ب

 عمل“مشهود ثابت داراييهاي حسابداري ” عنوان با 11 شماره استاندارد حسابداري ، مطابقتجديد ارزيابي مبلغ به انعكاس درصورت

 .دخواهد بو سال يك تجديد ارزيابي تناوب دوره كه تفاوت شود با اينمي



 

791 

 به بودن بازار آنها از نظر مربوط شوند، ارزشمي نگهداري طوالني مدت براي بلندمدت گذاريهايسرمايه از آنجا كه .35

را  ارزش اين را ندارد كه آن قصد و يا توان واحد تجاري مديريت ندارد زيرا كه چنداني ، اهميتدوره سود و زيان گيرياندازه

در  دائمي كاهش از كسر ذخيره ، پسشده تمام بهاي به بلندمدت گذاريهاي، سرمايهدليل اين به. آنها متبلور سازد فروش يقطر از

 آنها منعكس تجديد ارزيابي مبلغ براساس توانگذاريها را ميسرمايه ، اينايگزينجمجاز  عمل در نحوه. يابدمي ، انعكاسآن ارزش

 ، مبلغدرعوض. نيست مناسب دوره يافته درآمد تحقق عنوان به در ارزش افزايش گونه هر شود، احتساب انتخاب رويه اگر اين. نمود

 انعكاس درصورت. يابدمي انعكاس سهام صاحبان حقوق شود و در سرفصلمي تلقي مازاد تجديد ارزيابي عنوان به افزايش هرگونه

 شود با اينمي عمل مشهود ثابت داراييهاي حسابداري عنوان با 11 شماره استاندارد حسابداري ، طبقتجديد ارزيابي مبلغ به

 .گيردقرار مي عمل مالک 34مفاد بند  تجديد ارزيابي مورد تناوب در كه تفاوت

 بايد همه ارزيابي كند، اين منعكس تجديد ارزيابي مبلغ را به مدتبلند گذاريهاي، سرمايهواحد تجاري مديريت چنانچه .36

 و نه جاري ارزش معرف نه كه مبلغي را به بلندمدت گذاريهايمجاز نيستند سرمايه تجاري واحدهاي كه معنيبدين. شود انجام ساله

 ، تنها ارزشاوليه شده تمامغير از بهاي به كه است نظريه اين كنندهسامر منعك اين. كنند ، منعكساست شده تمامبهاي معرف

 .است جاري ، ارزشمالي صورتهاي كنندگاناستفاده دار برايو معني مربوط

در  احد تجاريو شود، چون نگهداري غيرجاري دارايي عنوان به “در بازار المعامله سريع گذاريسرمايه ” يك چنانچه .37

در  افزايش هرگونه يمتبلور شود، تلق در عمل آن در ارزش ندارد تا افزايش آن واگذاري به دارد يا تمايلي محدوديت آن واگذاري

 .كرد سمنعك سود و زيان را در صورت تغييرات نبايد اين و درنتيجه نيست ، مناسبيافته تحقق عنوان به بازار آن ارزش

( پرتفوي) مجموعه مبناي شود بايد برمي نگهداري جاري دارايي عنوان به كه المعاملهسريع گذاريهايسرمايه كل مبلغ .38

 ريدفت مبلغ ازجمع ، عبارتجاري گذاريهايو ساير سرمايه بلندمدت گذاريهايسرمايه كل مبلغ. شود مزبور تعيين گذاريهايسرمايه

 .شودمي تعيين جداگانه كه است مربوط گذاريهايسرمايه تك تك

 گذاريهاسرمايه دفتري تغيير مبلغ

شود،  بازار منعكس ارزش ، بهاست شده نگهداري جاري دارايي عنوان به كه ايالمعاملهسريع گذاريهايسرمايه هرگاه .39

 .شود شناسايي درآمد يا هزينه عنوان بايد به گذاريسرمايه دفتري لغدر مب يا كاهش افزايش گونه هر

 شود، هرگونه منعكس فروش ارزش خالص به( در بازار المعاملهغير از سريع يعني) جاري گذاريهايساير سرمايه هرگاه .40

 .شود شناسايي هزينه درآمد يا عنوانبايد به گذاريسرمايه دفتري مبلغ و كاهش افزايش

 استاندارد حسابداري بايد طبق آن حسابداري شود، نحوه ثبت تجديد ارزيابي مبلغ به بلندمدت گذاريسرمايه هرگاه .41

 جديد ارزيابيت درنتيجه بلندمدت گذاريسرمايه دفتري مبلغ افزايش. باشد“ مشهود ثابت داراييهاي حسابداري” عنوان با 11 شماره

مزبور  افزايش هرگاه. شود منعكس سرمايه صاحبان از حقوق بخشي عنوان به و در ترازنامه ثبت مازاد تجديد ارزيابي عنوان بايد به

 هزينه يزانبايد تا م افزايش ، ايناست شده شناسايي هزينه عنوان به باشد كه ارزيابي از تجديد ناشي قبلي كاهش يك عكس

 بلندمدت گذاريسرمايه قلم يك دفتري مبلغ كاهش. شود درآمد شناسايي عنوان به دارايي با همان در رابطه شده شناسايي

 يابياز تجديد ارز ناشي قبلي افزايش يك مزبور عكس كاهش چنانچه. شود شناسايي هزينه عنوان بايد به تجديد ارزيابي نتيجه در

 به مربوط مازاد تجديد ارزيابي بايد تا ميزان كاهش اين صورت، درايناست منظور شده مازاد تجديد ارزيابي حساب به باشد كه

 .شود شناسايي هزينه عنوان به يماندهبدهكار گردد و باق مازاد تجديد ارزيابي حساب به گذاريسرمايه همان

با  كه ديگري دارايي يا)نقد  وجه دريافت درآمد مستند به اينكه به از الزام است عبارت كه تحقق مفهوم به باتوجه .42

 مستند شود، مازاد تجديد ارزيابي يقين به باشد و يا با انتظار قريب شده( نقد وجود دارد وجه به آن انتظار تبديل معقول قطعيت

و تنها  مازاد مزبور مجازنيست از محل طور مستقيمبه سرمايه افزايش بنابراين. گرددمي تلقي نيافته رآمد تحقق، د41مذكور در بند 

 .شودمي منتقل انباشته سود و زيان حساب به 45بند  ، طبقتحقق در زمان

 مبلغ منظور تعيين به شود بلكهنمي گذاريمايهسر دفتري تغيير در مبلغ موجب( جايزه يا سهام) سود سهمي دريافت .43

 .شود تقسيم سود سهمي موجود بعد از دريافت سهام تعداد كل بايد به گذاريسرمايه دفتري ، مبلغهر سهم دفتري
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 به. شودگذار نميرمايهس واحد تجاري ديگر به نقد يا داراييهاي ورود وجه منجر به جايزه يا سهام سود سهمي دريافت .44

 در زمان دليل همين به. كندنمي ، تحصيلاست داشته جز آنچه چيزي سود سهمي گذار با دريافتسرمايه ديگر واحد تجاري بيان

سود  دريافت. داد را افزايش گذاريسرمايه شدهتمام كرد و يا بهاي را شناسايي گذاريدرآمد سرمايه تواننمي سود سهمي دريافت

 از سوي. شودموجود مي هر سهم دفتري مبلغ كاهش و در نتيجه مربوط گذاريدر سرمايه تعداد سهام افزايش تنها باعث سهمي

 در تعريف العادهفوق عمومي مجمع با تصويب سهامداران مطالبات از محل سرمايه افزايش نقد و سپس شكل سود به ديگر، تقسيم

سود  مطالبه گذار حق، واحد سرمايهتجارت قانون اصالحيه موجب به اينكه گيرد، ضمناستاندارد قرار نمي اين طبق سود سهمي

سود  فتدريا منزله امر به اين كند كهجديد واگذار مي سهام كسب قبال را در حق ، اينتمايل صورت را دارد و تنها در نقدي سهام

استاندارد و استاندارد  اين الزامات مزبور با رعايت نقدي سود سهام ترتيب بدين. جديد است سهام در قبال مجدد آن و پرداخت سهام

 .شودمي شناسايي درآمد عملياتي عنوان با3شماره حسابداري

 گذاريهاسرمايه واگذاري

 درآمد يا هزينه عنوان بايد به دفتري و مبلغ از واگذاري عوايد حاصل ر شود، تفاوتواگذا گذاريسرمايه يك هرگاه .45

 كه بلندمدتي گذاريهايو سرمايه شده بازار ثبت يا ارزش فروش ارزش خالص به كه جاري گذاريهايمورد سرمايه در. شود شناسايي

 گذاريهاي مورد سرمايه و در دفتري مبلغ آخرين به بايد نسبت واگذاري ، سود يا زياناست يافته انعكاس تجديد ارزيابي مبلغ به

شود، سود يا مي داده نشان فروش ارزش و خالص شدهتمام بهاي اقل به گذاريسرمايه پرتفوي براساس كه المعاملهسريع جاري

، است شده نگهداري جاري دارايي عنوان به كه گذاريهاييمورد سرمايه در. شود تعيين شدهتمام بهاي به بايد نسبت واگذاري زيان

مذكور بايد  ، تفاوتبلندمدت گذاريهايمورد سرمايه و در گذاريسرمايه درآمد يا هزينه عنوان بايد به از واگذاري ناشي تفاوت

 قبالً در حساب كه گذاريسرمايه يك از تجديد ارزيابي مازاد ناشي خالص گونه هر. شود شناسايي واگذاري سود يا زيان عنوان به

 بستانكار حساب ، بهسرمايه صاحبان حقوق تغيير در اجزاي عنوان ، بايد بهاست شده نگهداري منظور و در آن مازاد تجديد ارزيابي

 .منظور شود انباشته سود و زيان

، واگذار است شده منعكس شده تمام بهاي به كه واحد تجاري خاص گذاريسرمايه يك از مجموع تنها بخشي هرگاه .46

 .خواهد شد محاسبه گذاريسرمايه مجموع شده تمام بهاي ميانگين برمبناي دفتري شود، مبلغ

 گذاريسرمايه دفتري رسد مبلغمي فروش گذار بهسرمايه واحد تجاري توسط خريد سهام تقدم حق كه در مواردي .47

 .شودمي موجود تسهيم و سهام تقدم حق تعداد بين نسبت موجود به سهام اسمي از كسر مبلغ پس مربوط

طور  به از فروش صلدر عوايد حا مندرج نشده و دريافت گرفته ممتاز تعلق و يا سود سهام شده سود تضمين هرگونه .48

 .خواهد شد گرفته حساب به جداگانه

 

 گذاريهاسرمايه بنديتغيير طبقه

 :گيرد زير صورت از دو مبناي يكي بايد براساس جاري به بلندمدت گذاريهايسرمايه بنديتغيير طبقه .49

 ارزش و خالص شدهتمام بهاي اقل روش به جاري ذاريهايگسرمايه ، چنانچهدفتري و مبلغ شدهتمام بهاي اقل به .الف

 مربوط مازاد تجديد ارزيابي باقيمانده گونه هر است شده ديد ارزيابيمزبور قبالً تج گذاريهاياگر سرمايه. شودمي منعكس فروش

 ياشود،  داده برگشت گذاريسرمايه از حساب بنديتغيير طبقه بايد هنگام

. شودمي منعكس فروش ارزش بازار يا خالص ارزش به جاري گذاريهايسرمايه ، چنانچهدفتري مبلغ به . ب

مازاد تجديد  باقيمانده گونه شود بايد هرمنظور مي سود و زيان به جاري گذاريهايبازار سرمايه در ارزش تغييرات كه در مواردي

 .كرد منتقل انباشته سود و زيان حساب بهرا  مربوط ارزيابي

 ارزش قبالً به ، يا چنانچهفروش ارزش و خالص شدهتمام بهاي اقل بايد به بلندمدت به جاري گذاريهايسرمايه بنديتغيير طبقه .50

 .يابد انتقال ارزش اين به است شده ثبت( فروش ارزش يا خالص)بازار 
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ابتدا  كه گذاريسرمايه يك بنديتغيير طبقه است ، ممكن15در بند  ذكر شده معيارهاي به ، باتوجهخاص ر شرايطد .51

تغيير  برود و نياز به ازبين15در بند  مندرج شرايط است ،ممكنبرعكس. باشد ، مناسبشده تحصيل جاري دارايي عنوان به

 .است 50و  49 بندهاي طبق بنديتغيير طبقه حسابداري نحوه صورت اين رد. بوجود آيد بنديطبقه

واحد  داخلي در سوابق طور رسمي ، بايد بهوبلندمدت جاري طبقات بين گذاريسرمايه يك انتقال به موارد، تصميم در كليه .52

 .كند را مشخص مؤثر انتقال بايد تاريخ مستندسازي اين. مستند شود تجاري

 سود و زيان صورت

 : منظور شود سود و زيان زير بايد به باال، اقالم در بندهاي بر موارد ذكر شده عالوه .53

 و خالص شده تمام بهاي اقل به كه مدتيكوتاه گذاريهايسرمايه فروش ارزش خالص از كاهش ناشي هزينه هرگونه .الف

 شود،مي ارزيابي فروش ارزش

 ارزيابي شده تمام بهاي روش به كه بلندمدتي گذاريهايسرمايه در ارزش دائمي كاهش هزينه هرگونه . ب

 شود، ومي

 .تغيير در شرايط به توجه با “ ب ”و   “ الف ”موارد  قبلي كاهشهاي برگشت هرگونه  . ج 

بازار  ارزش روش و به شده نگهداري جاري دارايي عنوان به در بازار كه المعاملهسريع راقاو به مربوط سود نگهداري .54

 درآمد مزبور در سود و زيان بنابراين. باشدمي يافته و درآمد تحقق است دوره بازار طي در ارزش افزايش كنندهشود، منعكسمي ارزيابي

 شناسايي هزينه عنوان نيز به دوره بازار طي در ارزش كاهش هرگونه. شودمنظور مي دوره طي گذاريمايهاز سر درآمد حاصل عنوان به

 .شودمي

، مربوط زيان گردد، براي شده تمام كمتر از بهاي فروش ارزش خالص ، هرگاهجاري گذاريهايمورد ساير سرمايه در .55

ذخاير مزبور . گرددايجاد مي ، ذخيرهبلندمدت گذاريهايسرمايه در ارزش دائمي كاهش براي مشابه ايونهگ به. شودايجاد مي ذخيره

 .شودمي مورد نياز نباشد، برگشت شرايط تغيير در دليلبه كهدرصورتي

 تجديد ارزيابي مبلغ به نسبت در ارزش اهشك باشد هرگونه شده ثبت تجديد ارزيابي مبلغ به بلندمدت گذاريسرمايه هرگاه .56

 مشهود ثابت داراييهاي حسابداري عنوان با 11 شماره استاندارد حسابداري طبق مبالغ اين گرفتن حساب به نحوه. شودمي گيرياندازه

 .خواهد بود

 گذاريسرمايه تخصصي مؤسسات

 اند، بايد سود يا زيانشده منع گذاريسرمايه از واگذاري سود حاصل از توزيع كه گذاريسرمايه تخصصي مؤسسات .57

منظور  سود و زيان استاندارد به اين الزامات طبق گذاريها را كهسرمايه ارزش و نيز تغييرات گذاريسرمايه از واگذاري حاصل

 .كنند منتقل تقسيم غيرقابل هاياندوخته حساب سود به تخصيص ريقط از و سپس منعكس سود و زيان درصورت شود، نخستمي

 افشـا

 :افشا شود مالي زير بايد در صورتهاي اطالعات .58

 ،دفتري مبلغ تغييرات حسابداري بر نحوه گذاريها مشتملسرمايه براي مورد استفاده حسابداري هايرويه .الف

 ،است شده نگهداري جاري دارايي عنوان به دربازار كه المعاملهسريع هايگذاريسرمايه مبلغ . ب

 و به نگهداري جاري دارايي عنوان به در بازار كه المعاملهسريع گذاريهاياز سرمايه درآمد حاصل مبلغ . ج

 از انتقال ناشي سود و زيان جداگانه بازار و تفكيك از تغيير در ارزش درآمد حاصل ، شاملاست شده بازار ارزيابي ارزش روش

 ،و بلندمدت جاري بين گذاريسرمايه
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 روش و به شده نگهداري جاري دارايي عنوان به در بازار كه المعاملهسريع گذاريهايبازار سرمايه ارزش . د

 ،است شده ارزيابي فروش ارزش و خالص شدهتمام بهاي اقل

 ،است شده نگهداري غيرجاري دارايي عنوان به در بازار كه المعاملهسريع گذاريهايبازار سرمايه ارزش . ه

 ،بلندمدت گذاريهايسرمايه از واگذاري ناشي سود يا زيان گونه هر مبلغ . و

 ،بلندمدت ايگذاريهسرمايه در ارزش دائمي كاهش براي ذخيره هرگونه مبلغ . ز

 درآمد و عوايد واگذاري نقد يا وصول گذاريها بهسرمايه تبديل با امكان در رابطه توجه قابل محدوديتهاي . ح

 آنها، و

 پرتفوي تحليلي ، صورتبهادار است در اوراق گذاريآنها سرمايه عمده فعاليت كه مورد مؤسساتي در . ط

 .گذاريسرمايه

و  ارزيابي مباني كه ايگونه شود بهافشا مي گذاريسرمايه براي مورد استفاده حسابداري هاي، رويهمالي ر صورتهايد .59

 نحوه به مربوط هايرويه مزبور شامل افشاي. باشد شده مشخص وضوح ، بهشده ها اعمالاز رويه هريك در آن كه شرايطي

 .باشدگذاريها نيز ميسرمايه دفتري مبلغ تغييرات حسابداري

واحد  عمليات برنتايج گذاريتأثير عملكرد سرمايه ميزان ، افشايسود و زيان صورت ، بويژهمالي صورتهاي درک براي .60

 براين. كندمي ديگر را تسهيل تجاري و واحدهاي قبل با سالهاي امر، مقايسه اين. برخوردار است از اهميت دوره طي تجاري

 با درآمد حاصل ، همراهشده نگهداري جاري دارايي عنوان به در بازار كه المعاملهسريع گذاريسرمايه ، مبلغاهميت ، درصورتاساس

 .شودافشا مي اگانهبازارآنها، جد در ارزش از تغييرات ناشي بازار درآمد ارزش از روش استفاده از آنها و در صورت

 اجرا تاريخ

شود، مي شروع از آن و بعد 1/1/1380 آنها از تاريخ مالي دوره كه مالي صورتهاي مورد كليه استاندارد در اين الزامات .61

 .االجراستالزم

 حسابداري الملليبين با استانداردهاي مطابقت

نيز  گذاريهاسرمايه حسابداري عنوان با 25 شماره حسابداري المللي، مفاد استاندارد بيناستاندارد اين الزامات با اجراي .62

 .شودمي رعايت
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 452/نب: شماره

 6/4/1352: تاريخ

 

 ها شارکت بانکمنامه خريد اوراق بهادار و سهام و آئين

 1351تيرماه  18بانکي کشور مصوب قانون پولي و  34ماده  3موضوع بند 

و يا  خريد سهام و مشارکت در سرمايه يک بانک يا يک موسسه اعتباري غيربانکي -1ماده 

 15خريد اوراق قرضه صادره و اسناد وام هريک از موسسات مذکور حداکثر تا معادل 

 .هاي بانکدرصد سرمايه و اندوخته

ق يا يک شرکت تعاوني و يا خريد اورا خريد سهام يک شرکت سهامي غيربانکي -2ماده 

هاي درصد سرمايه و اندوخته 10قرضه صادره هريک از موسسات مذکور حداکثر معادل 

 .بانک

درصد سرمايه پرداخت  30حداکثر مشارکت بانک در سرمايه يک شرکت نبايد از  -تبصره

ل اين هاي دولتي مشمومشارکت در شرکت. هاي آن شرکت تجاوز کندشده و اندوخته

 .محدويت نخواهد بود

هاي غيرسهامي يا ساير موسسات، به خريد سهام و مشارکت در سرمايه شرکت -3ماده 

 .ها ممنوع استاستثناء موسسات دولتي و موسسات وابسته به دولت، براي بانک

ر جمع اوراق قرضه و سهام خريداري شده و مشارکت يک بانک به شرح مذکور د -4ماده 

 .هاي بانک تجاوز نمايددرصد سرمايه و اندوخته 30فوق نبايد از  2و  1موارد 

ن خريد اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره يا تضمين شده از طرف دولت ايرا -1تبصره

 .ها محدوديتي نداردبراي بانک

کنند مشمول انداز قبول نميهاي جاري و پسهاي تخصصي که سپردهبانک -2تبصره 

نامه اين آيين 4چنين محدوديت مذکور در ماده و هم 2ر تبصره ماده هاي مذکور دمحدوديت

 .نخواهند بود

ها در هر خريد سهام، اوراق قرضه و ساير اوراق بهادار خارجي از طرف بانک-5ماده 

 .باشدمورد موکول به موافقت قبلي بانک مرکزي ايران مي
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 دستورالعمل اجرايي مشارکت حقوقي

 شرکتهايتامي  قسمتي از سرمايه  ازعبارتسترکت حقوقي منظور از مشا -1ماده 

 .سهامي جديد و يا خريد قسمتي از سهام شرکتهاي سهامي موجود

 بخشهايايجاد تسهيالت الزم براي گسترش فعاليت  بانکهاميتوانندبمنظور -2ماده 

که ا سهامي ر شرکتهايتوليدي، بازرگاني و خدماتي قسمتي از سرمايه مورد نياز  ، مختلف

 .تامي  نمايند ميشوندبراي امور مذکور تشکيل شده و يا 

درصورتي مجاز است که ضرورت آن در  بانکهامشارکت در بخ  خدمات براي  - 1تبصره

 .شده باشد تائيدهر مورد توسط بانک مرکزي ايران 

سهامي را که سهام آنها  شرکتهايموظفند قبل از مشارکت وضعيت  بانکها -3ماده 

دي است و يا طرح ارائه شده براي مشارکت را از لحاظ فني، مالي و اقتصا موضوع خريد

و  مشارکت هر بانک از محل منابع بانک. بررسي و ارزيابي نمايند( در حد نياز بانک)

گذاري درصورتي مجاز است که نتيجه بررسي و ارزيابي مشارکت هاي سرمايهسپرده

 .بيني سودآور بودن طرح باشدحاکي از پي 

. خواهدشدمورد انتظار توسط شوراي پول و اعتبار تعيي  ( بازده)حداقل نرخ سود  -2بصرهت

ر درآمد پس از کسر ماليات ب( بازده)سود  ازعبارتمورد انتظار ( بازده)منظور از سود 

 .ميباشدشرکت 

مشارکت يک يا چند بانک با اشخاص حقيقي يا حقوقي در يک شرکت سهامي  -4ماده 

 .بالمانع است

درصد  49ميزان مشارکت يک يا چند بانک در هر شرکت سهامي جديد نبايد از  -5ماده 

سهامي موجود توسط يک يا چند بانک  شرکتهايکل سرمايه شرکت و ميزان خريد سهام 

 .درصد کل سرمايه شرکت تجاوز نمايد 20از 

 بات بانکموجود براي امر تکميل، توسعه و يا تبديل مطال شرکتهايخريد سهام -3تبصره

ر درهرصورت مجموع مشارکت بانک د. ميباشددرصد سرمايه جديد مجاز  49به سرمايه تا 

 .درصد کل سرمايه شرکت تجاوز نمايد 49يک شرکت موجود نبايد از 

بي  از ميزان تعيي  شده  جديدسهامي  شرکتهايدر سرمايه  بانکهامشارکت  -4تبصره

 .ميباشدمرکزي بانک  قبليدر اي  ماده موکول به موافقت 

مشارکت بانکها در سرمايه شرکتهاي تحت پوش  سازمان صنايع ملي ايران -5تبصره 

 .اي  شرکتها تابع ضوابط قانوني مربوط ميباشدبمنظور تبديل مطالبات بانکها به سرمايه
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با احتساب )سهامي که نسبت سرمايه آنها  شرکتهايبانکها به مشارکت در  -6ماده 

درصد در  30در بدو مشارکت، به کل منابع مالي شرکت کمتر از ( ابانکهسهم مشارکت 

شود بازرگاني و خدماتي مي شرکتهايدرصد در مورد  20توليدي و کمتر از  شرکتهايمورد 

 .باشدنميمجاز 

 بصورتموضوع مشارکت بايد  شرکتهايگذاري ثابت براي صددرصد سرمايه -6تبصره

 .تامي  شود( و يا ساير منابع اعم از سرمايه)منابع مالي بلندمدت 

هاي مختلف با براي مشارکت حقوقي در رشته بانکهاتخصيص منابع توسط  -7ماده 

 .خواهدبودهاي تعيي  شده توسط دولت رعايت اولويت

توسعه  وجديد  طرحهايمکلفند برنحوه مصرف منابع موضوع مشارکت در  بانکها -8ماده 

 .رندآو بعملو تکميل نظارت الزم و کافي 

سهامي موضوع اي  دستورالعمل را  شرکتهايسهام خود در  بانکهاميتوانند -9 ماده

 .بفروشبرسانند

ضوابط  با 1365بانکها ملکفند، مشارکتهاي موجود خود را حداکثر تا پايان سال  -10ماده 

 .اي  دستورالعمل تطبيق دهند

ت و پنجمي  جلسه اي  دستورالعمل مشتمل بر ده ماده و ش  تبصره درپانصد و بيس

 .به تصويب رسيد 19/1/1363شوراي پول و اعتبار مورخ 
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 »بسمه تعالي«

 صورتجلسه

 13روز يکشنبه  16:45امي  جلسه شوراي پول و اعتبار ساعت پانصد و سي 

عمران قرآن مجيد و به  از سوره مبارکه آل 45الي  41با تالوت آيات  1363خرداد ماه 

س  نوربخ  و با حضور آقايان حس  فاخري، ابراهيم رياست جناب آقاي دکتر مح

نسب، اسداله اميراصالني و مجتبي خسرو تاج کاردر، ميرمصطفي عالي زاده، عليعرب

 .اعضاء شورا تشکيل گرديد

اکبر حدادزادگان از ادارات نظارت بر امور آقايان خسرو نايبي اهرنجاني و علي 

 .ندرکت داشتها و دبيرخانه نيز در اي  جلسه شبانک

پس از بحث و مذاکره پيرامون مسائل طرح شده تصميماتي به شرح ذيل اتخاذ  

 :گرديد

دستورالعمل اجرايي مشارکت حقوقي که در پانصد و بيست و پنجمي   5ماده  2تبصره 

 به تصويب رسيده بود 1363فروردي  ماه  19جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ يکشنبه 

 :گرفت و به شرح ذيل اصالح گرديدمورد تجديد نظر قرار 

هاي سهامي بي  از ميزان تعيي  ها در سرمايه شرکتمشارکت بانک” 5ماده  -2تبصره

 “.باشدشده در اي  ماده موکول به موافقت قبلي بانک مرکزي مي

ها در مورد حدود اداره نظارت بر امور بانک 13/3/1363مورخ  1055/گزارش شماره نب

 :رح و مقرر گرديدتسهيالت بانکي مط

ها در صورتي که هاي وابسته به بانکحد تسهيالت اعطايي ن مضاربه ن به شرکت -الف 

ميليون  1000ها باشد معادل ها متعلق به بانکدرصد سرمايه اي  قبيل شرکت 49بي  از 

 .شودريال تعيي  مي

عدم  رضواني از نظر... اگزارش موکول به تائيد حضرت آيت 6تصويب بند  -ب 

 .مغايرت با موازي  شرعي گرديد

بقيه مندرجات گزارش عيناً به صورت مشروط تصويب شد و مقرر گرديد براي  

 ها نتيجهماه به صورت آزمايشي به مرحله اجرا گذاشته شود و اداره نظارت بر بانک 6مدت 

 .ماهه را براي بازنگري و تصويب نهايي به شورا گزارش نمايدعملکرد ش 

ص./خاتمه پذيرفت 19قارن ساعت جلسه م 
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 1320/نب: شماره

 29/3/1363: تاريخ

 بسمه تعالي

 بانک

د حدود قانوني و خو 13/3/1363امي  جلسه مورخ شوراي پول و اعتبار در پانصد و سي

ه بمواد مصوبه مذکور جهت اقدام الزم . شرايط اعطايي تسهيالت بانکي را تصويب نمود

 .گرددترتيب زير ابالغ مي

 .گرددحدود قانوني اعطاي تسهيالت بانکي به شرح جدول ضميمه تعيي  مي

مجموع تسهيالت اعطايي هر بانک کماکان بر اساس مصوبات پانصد و بيست و يکمي  و 

شوراي پول و  14/12/1362و  2/12/1362پانصد و بيست و سومي  جلسات مورخ 

ها ابالغ به بانک 25/12/1362مورخ  6540/اعتبار که به موجب بخشنامه شماره نب

 .باشدگرديده، مي

 49که بي  از ها در صورتيهاي وابسته به بانکبه شرکت( مضاربه)حد تسهيالت اعطايي 

ها باشد، معادل يک ميليارد ريال تعيي  ها متعلق به بانکدرصد سرمايه اي  قبيل شرکت

 .شودمي

براي موارد ( 1)ل موضوع بند اي تعيي  شده در جدوهاي تخصصي از شمول حداکثرهبانک

 .باشندي معاف ميگذاري مستقيم و مشارکت حقوقسرمايه

 مجموع تسهيالت اعطايي اعم از تسهيالت اعطايي جديد و يا تسهيالت اعطايي گذشته،

به هر شخص حقيقي، حداکثر پانصد ميليون ريال و به هر شخص حقوقي حداکثر سه 

ت اعطايي به هر ر اينکه مجموع اي  قبيل تسهيالگردد مشروط بميليارد ريال تعيي  مي

 .هاي آن بانک تجاوز ننمايددرصد سرمايه پرداخت شده و اندوخته 15مشتري حداکثر 

مشمول )هاي دولتي مرکز تهيه و توزيع کاال و موسسات دولتي و وابسته به دولت و شرکت

اي هر حد تعيي  شده بر از شمول حکم اي  بند و( قانون عمليات بانکي بدون ربا 22ماده 

 .باشنديک از انواع تسهيالت اعطايي معاف مي

هر يک از انواع تسهيالت اعطايي و همچني  مجموع انواع تسهيالت اعطايي توسط 

هاي استان به هر شخص حقيقي و يا حقوقي با رعايت حدود تعيي  شده در جدول بانک

هاي هر بانک سرمايه و اندوخته درصد مجموع 25تواند حداکثر از نمي( 1)موضوع بند 
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هاي استان در احتساب اي  حد ميزان تسهيالت اعتباري اعطايي بانک. استان تجاوز نمايد

 .در گذشته نيز منظور خواهدشد

ها و ظهرنويسي، از طرف نامه صدور ضمانتنامهآيي  5و  4حدود تعيي  شده در موارد 

نامه مذکور در مورد آيي  4در ماده  مذکورحدود . ها کماکان به قوت خود باقي استبانک

 .يابددرصد افزاي  مي 40درصد به  30هاي استان از بانک

شرايط اعطاء تسهيالت به متقاضيان واحدهاي مسکوني ارزان قيمت احداث شده توسط 

ها و همچني  حداقل و يا حداکثر نرخ سود معامالت مربوط جداگانه توسط شوراي بانک

 .ابالغ خواهد شد "ه تصويب خواهد رسيد و متعاقباپول و اعتبار ب

ها تعاوني مسک ، بي  از يک ميليارد تسهيالت اعطايي براي احداث مسک  به شرکت

منوط به کسب مجوز قبلي از بانک مرکزي ( 1)ريال تعيي  شده در جدول موضوع بند 

ه هر شرکت در هر حال، مجموع تسهيالت اعطايي ب. جمهوري اسالمي ايران خواهد بود

 .تعاوني مسک  نبايد از ده ميليارد ريال تجاوز نمايد

 :در رابطه با مراتب فوق، خواهشمند است يادداشت فرمايند

هاي قبلي در حدي که مغاير از تاريخ وصول اي  بخشنامه مفاد دستورات و بخشنامه -الف

 .باشد کان لم يک  تلقي گرددمفاد اي  بخشنامه مي

ا تبايد حداکثر ملکرد آن بانک در رابطه با اجراي مفاد اي  بخشنامه مينتايج حال از ع -ب

بار به اي  اداره گزارش شود تا مراتب به استحضار شوراي پول و اعت 10/9/1363تاريخ 

 .برسد

 هااداره نظارت بر امور بانک           

 هادي عسگري         خسرو نايبي 
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 کيجدول حدود قانوني اعطاي تسهيالت بان

 (ارقام به ميليون ريال)

 حداکثر مجموع ميزان هر يک خدمات و بازرگاني  صنعت و معدن  

 متفرقه بازرگاني خدمات مسکن و ساختمان معدن صنعت کشاورزي شرح از انواع تسهيالت اعطايي

         :مضاربه -1

 (درصد در سال)حداقلنرخ سود مورد انتظار بانک 

 واردات و بازرگاني داخلي

 صادرات

 نسبت سهم سود

 حداکثر تسهيالت اعطايي

 به هر شخص حقيقي

 :به هر شخص حقوقي

 هاهاي سهامي عام و تعاونيشرکت

 ساير

 

-- 

-- 

-- 

 

-- 

-- 
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-- 

-- 
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-- 

-- 
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-- 

-- 

-- 
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 تشخيص بانکبه

 

 

50 
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200 

  

        - :مشارکت مدني -2

   -- 12 10 8 8 6 (درصد در سال)حداقل نرخ سود مورد انتظار بانک 

   12 -- -- -- -- -- بازرگاني داخلي -واردات

   8 -- -- -- -- -- صادرات

 

 جدول حدود قانوني اعطاي تسهيالت بانکي
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 (ارقام به ميليون ريال)

  خدمات و بازرگاني  صنعت و معدن  

 متفرقه بازرگاني خدمات وساختمانمسکن معدن صنعت کشاورزي شرح
 داکثر مجموع ميزان هر يکح

 از انواع تسهيالت اعطايي

 بنننننننننننننننننننه تشخينننننننننننننننص بانننننننننننننننننننک :ادامه مشارکت مدني

         :نسبت سهم سود

 :حداکثر تسهيالت اعطايي

 به هر شخص حقيقي

 :به هر شخص حقوقي

 هاهاي سهامي عام و تعاونيشرکت

 ساير
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-- 

 

   80 80 80 85 85 9000 (ددرص)الشرکه بانک در سرمايه حداکثر سهم

         :گذاري مستقيمسرمايه -3

   -- -- 8 6 6 4 ( درصد در سال)مورد انتظار ( بازده)حداقل نرخ سود 

   -- -- 1000 1000 1000 1000 يزان در هر مورد حداکثر م

 هاي بخ  خصوصي در پايان سال قبليک درصد کل سپرده -- -- -- -- -- -- -- گذاري مستقيم توسط هر بانکحداکثر مجموع مصارف به صورت سرمايه

 جدول حدود قانوني اعطاي تسهيالت بانکي

 (ارقام به ميليون ريال)
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  و بازرگاني خدمات  صنعت و معدن  

 متفرقه بازرگاني خدمات مسکن و ساختمان معدن صنعت کشاورزي شرح
 حداکثر مجموع ميزان هر يک

 از انواع تسهيالت اعطايي

         مشارکت حقوقي -4

 (درصد در سال)حداقل سود مورد انتظار 

 حداکثر مشارکت بانک در هر مورد

 حداکثر مجموع تسهيالت اعطايي توسط هر بانک
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 هاي بخ  خصوصي در پايان سالدرصد کل سپرده 2

         تاسيسات وسايل و -آالتوسائل توليد ماشي : فروش اقساطي -5

   -- 10 -- 8 8 6 (درصد در سال)حداقل نرخ سود 

   -- 12 -- 10 10 8 (درصد در سال)حداکثر نرخ سود 

         :حداکثر تسهيالت اعطايي

   -- 100 -- 100 100 100 به هر شخص حقيقي

   -- 1000 -- 1000 1000 1000 به هر شخص حقوقي 

   -- 20 -- 15 15 10 (درصد)دريافت حداقل پي 
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 جدول حدود قانوني اعطاي تسهيالت بانکي

 (ارقام به ميليون ريال)

 حداکثر مجموع ميزان هر يک و بازرگانيخدمات   ومعدنصنعت  

 متفرقه بازرگاني خدمات وساختمانمسکن معدن صنعت کشاورزي شرح از انواع تسهيالت اعطايي

         يدکي و ابزار کارفروش اقساطي مواد اوليه و لوازم -6

  ن ن ن ن 8 8 4 (سالدرصددر)سودميزانبهحداقل

  ن ن ن ن 12 12 8 (سالدرصددر)سودميزانحداکثر

  ن ن ن ن    :حداکثر تسهيالت اعطايي

  ن ن ن ن 50 50 50 به هر شخص حقيقي

  ن ن ن ن 500 500 500 به هر شخص حقوقي

         اجاره به شرط تمليک -7

  ن ن 10 ن 8 8 6 (درصد در سال)سود ميزانحداقل

  ن ن 12 ن 10 10 8 (سالدرصددر)حداکثر ميزان سود 

         :داکثر تسهيالت اعطاييح

  ن ن 50 ن 100 100 100 به هر شخص حقيقي

  ن ن 500 ن 1000 1000 1000 به هر شخص حقوقي

  ن ن 20 ن 20 20 20 (درصد)دريافت حداقل پي 
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 جدول حدود قانوني اعطاي تسهيالت بانکي

 (ارقام به ميليون ريال)

 جموع ميزان هر يکحداکثر م خدمات و بازرگاني  ومعدنصنعت  

 متفرقه بازرگاني خدمات ساختمانومسکن معدن صنعت کشاورزي شرح از انواع تسهيالت اعطايي

         : سلف -8

   ن ن ن 8 8 4 (سالدرصد در)ميزان سود حداقل

   ن ن ن 12 12 8 (سالدردرصد)سودميزانحداکثر

         :تسهيالت اعطاييحداکثر

   ن ن ن 50 50 50 حقيقيبه هر شخص                  

   ن ن ن 500 500 500 حقوقيبه هر شخص                  

         :جعاله -9

  ن ن 10 10 8 8 6 (درسالدرصد)سودميزانحداقل

   ن 12 12 10 10 8 (درسالدرصدر)سودميزانحداکثر

         :اعطاييتسهيالتميزانحداکثر

   ن 50 50 50 50 50 ص حقيقيبه هر شخ

   ن 1000 1000 1000 1000 1000 به هر شخص حقوقي

 جدول حدود قانوني اعطاي تسهيالت بانکي
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 (ارقام به ميليون ريال)

 حداکثر مجموع ميزان هر يک خدمات و بازرگاني  ومعدنصنعت  

 متفرقه بازرگاني تخدما ساختمانومسکن معدن صنعت کشاورزي شرح از انواع تسهيالت اعطايي

   ن 20 20 10 10 10 دريافتحداقل پي 

  بننننننننه تننننشنننننخنننيننص بننننناننننننننک پرداختحداکثر پي 

         :الحسنه اعطاييقرض -10

  طنننننبننننننننق دسنننتنننننورالنننعنننمنننننننل اجرايننننننننننني حداکثر کارمزد دريافتي

  " " " " " " " هيالت اعطايي در هر مورد و مجموع تسهيالت اعطاييميزان تس

         :خريد دي  -11

   12 ن ن ن ن ن (درسالدرصد)حداکثر نرخ تنزيل 

         :اعطاييتسهيالتميزانحداکثر

   50 ن ن ن ن ن به هر شخص حقيقي

   1000 ن ن ن ن ن به هر شخص حقوقي

6 
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 18/10/1382مورخ  1799/ره مبپيوست بخشنامه شما

 3پيوست شماره 

 گذاري در سهامنحوه شناسايي سود ناشي از سرمايه

 توسط بانکها( گذاري مستقيممشارکت حقوقي، سرمايه)

 

 گذاري در سهام ساير شرکتها توسط بانکهابندي سرمايهطبقه -الف

فوذ و کنترل به سه گروه زير گذاري در سهام ساير شرکتها توسط بانکها، برحسب ميزان نسرمايه 

 :شود، که نحوه گزارشگري و حسابداري هر يک متفاوت خواهدبودبندي ميطبقه

در اي  حالت فرض بر اي  است که شرکت :درصد در سهام با حق راي 20گذاري کمتر از سرمايه -1-الف

گردد، دسته د به دو دسته تقسيم مياي  گروه خو. پذير نداردبر شرکت سرمايه 1ايگذار نفوذ قابل مالحظهسرمايه

آن مشخص و معلوم است، اي  دسته از سهام طبق استاندارد حسابداري  2آن دسته از سهام که ارزش متعارف: اول

بايد به ارزش متعارف در تاريخ ترازنامه شناسايي و در  (SFASB-115)گذاري در اوراق قرضه و سهام سرمايه

توان ارزش متعارف آنها را تعيي  نمود که روش آن دسته از سهام که نمي: دومدسته . صورتهاي مالي ثبت گردد

 .بهاي تمام شده مالك عمل ارزيابي اي  دسته از سهام خواهدبود

است که شرکت براي در اي  حالت فرض:درصد در سهام با حق راي 50تا  20گذاري بين سرمايه -2-الف

 پذير است و بنابراي  روش حسابداري آن بايد متفاوت باشرکت سرمايه گذار داراي نفوذ قابل مالحظه برسرمايه

شرکت )الذکر فرض بر اي  است که دو شرکت االشاره باشد، زيرا در حالت فوقروش حسابداري مندرج بند يک فوق

گذار ايهي که زماني که شرکت سرمداراي دو شخصيت حسابداري جداگانه هستند، درحال( پذيرگذار و سرمايهسرمايه

دارد فرض اي  است که اي  دو شرکت از بعد حسابداري داراي شخصيت مالحظه  پذير نفوذ قابلدر شرکت سرمايه

 گذار به نحوي عمل نمايد که حساب ايهاي هستند لذا بايد شرکت سرميگانه

 

                                                                 

 

رهنمودهاي  –اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي  20صطالح نفوذ قابل مالحظه طبق بيانيه شماره ا -1

به اي  شرح تعريف شده است: “ گذاري در واحدهاي تجاري وابستهحسابرسي سرمايه”حسابداري، تحت عنوان 

ي گيريهاي مربوط به سياستهاي مالي و عملياتي واحد تجاري، ولدر تصميمنفوذ قابل مالحظه عبارتست از مشارکت "

 "نه در حد کنترل سياستهاي مزبور.

شبهه بي  اي حقيقي و بيتواند براساس آن اوراق بهادار در معامله، معرف مبلغي است که ميارزش متعارف -2

 خريدار و فروشنده مايل و آگاه مبادله شود.
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 18/10/1382مورخ  1799/پيوست بخشنامه شماره مب

 

 )ادامه( 3پيوست شماره 

 

پذير و گذار از ارزش دفتري خالص دارائيهاي واحد سرمايهاري همواره معرف سهم نسبي واحد سرمايهگذسرمايه

اي  نحوه حسابداري . )پذير باشدرمايهسگذار از درآمد واحد م نسبي واحد سرمايهگذاري معرف سهدرآمد سرمايه

 (همان روش ارزش ويژه است

در اي  حالت فرض بر اي  است که شرکت :هام با حق رايدرصد در س 50گذاري بيشتر از سرمايه -3-الف

پذير شرکت فرعي و شرکت در اي  صورت شرکت سرمايه. پذير داردبر شرکت سرمايه 1گذار کنترلسرمايه

مالي تلفيقي براي گذار، شرکت اصلي خواهدبود و به لحاظ مقاصد گزارشگري مالي تهيه صورتهايسرمايه

 .داصلي الزامي خواهدبوشرکت

 (گذاري مستقيمحقوقي، سرمايهمشارکت)گذاري درسهام شناسايي درآمدسرمايهنحوه -ب

گذاري در سهام، درآمد ناشي از توزيع سود به اشکال مختلف پس از پيشنهاد منظور از درآمد سرمايه 

ا غيرنقدي قدي، سهمي و ينتواند به صورت پذير است که ميهييت مديره و تصويب مجمع عمومي شرکت سرمايه

 :باشدبوده و همچني  درآمد ناشي از واگذاري سهام که بشرح زير مي

 :درصد در سهام با حق راي 20گذاري کمتر از سرمايه -1-ب

 :سود نقدي سهام -1-ب-1

. ماه بايستي پرداخت شود 8سود نقدي سهام پس از اعالم تصويب مجمع عمومي حداکثر ظرف مدت  

ه انجام روش بهاي تمام شدسهام که حسابداري آن طبق روش ارزش متعارف يا گذاري در سود نقدي سرمايه

 .شودسهام، به عنوان درآمد شناسايي مي شود در تاريخ اعالم سود نقديمي

 (:سهام جايزه)سود سهمي  -1-ب-2

که راه ديگر توزيع سود بي  صاحبان سهام است توسط ( سود سهمي)توزيع سود به شکل سهم  

 ود به شکل سهم موجب تغيير در دارائيها توزيع سو. شودگذاري شناسايي نميه به عنوان درآمد سرمايهکننددريافت

گردد بلکه موجب تغيير در اجزاي متشکله حقوق صاحبان پذير نميبدهيها يا حقوق صاحبان سهام شرکت سرمايه

 .گرددسهام مي

                                                                 

 

 است:نمودهراچني  تعريف)مذکور درصفحه قبل( کنترل 20در استاندارد شماره -3

فع کنترل عبارتست از توانايي هدايت سياستهاي مالي و عملياتي يک واحد تجاري به منظور کسب منا"

 "اقتصادي از فعاليتهاي آن
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 18/10/1382مورخ  1799/پيوست بخشنامه شماره مب

 )ادامه( 3اره پيوست شم

 

. گرددکننده سود سهمي تعيي  ميگذار باتوجه به اثر آن بر شرکت توزيعماهيت سود سهمي از ديدگاه سرمايه

و ( و ثبتي هم از اي  بابت نخواهدداشت)کند گونه دارايي دريافت نمييچگذار هنگام دريافت سود سهمي هسرمايه

ان کند بلکه تنها تعداد سهام بيشتري را با همپذير نيز تغيير نميگذاري آن در شرکت سرمايهميزان نسبي سرمايه

 گذاري را افزاي بنابراي ، دريافت سود سهمي ارزش ثبت شده سرمايه. نسبت مالکيت قبلي در اختيار خواهد داشت

 .دهددهد اما بهاي تمام شده هر سهم را کاه  مينمي

 :سود غيرنقدي سهام -1-ب-3

زمي ، : مانند)هاي غير از وجه نقد   است سود سهام اعالم شده را به شکل دارايييک واحد تجاري ممک 

قبل از ثبت سود  اينگونه سود غيرنقدي در تاريخ اعالم سود سهام و. پرداخت نمايد...( آالت و محصوالت، ماشي 

ن ت سود نقدي تمامي امکاداخپذير همانند پرچون شرکت سرمايه. سهام بايد به ارزش متعارف بازار ارزشيابي شوند

تعارف مدهد، بنابراي  ارزش استفاده از دارائيهايي را که بايد توزيع شود در تاريخ تصويب و اعالم سود از دست مي

در  دارايي را پذير بايد سود يا زيان حاصل از واگذاريبازار دارايي در تاريخ مزبور بايد مبنا قرار گيرد و شرکت سرمايه

سهام با حق راي % 20گذاريي که زير د غيرنقدي سهام شناسايي نمايد و همچني  شرکت سرمايهتاريخ اعالم سو

گذاري پذير را داراست بايستي سود غيرنقدي سهام را به ارزش متعارف در حساب درآمد سرمايهشرکت سرمايه

 .شناسايي نمايد

 :با حق رايدرصد در سهام  50و بيشتر از  50تا  20گذاري بين سرمايه -3و  2-ب

گذار تعداد کافي از همانگونه که اشاره شد روش ارزش ويژه بر اي  فرض مبتني است که واحد سرمايه 

پذير هاي مالي و عملياتي واحد سرمايهتواند بر خط مشياي که ميگونهپذير را در مالکيت دارد بهسهام واحد سرمايه

ابراي  بن. پذير استاثير بر سياستهاي توزيع سود سهام واحد سرمايهيکي از آثار نفوذ موثر، ت. نفوذ موثر اعمال کند

گذاري واحد تواند معيار مناسبي در مورد بازده سرمايهپذير ديگر نميسود سهام قابل توزيع توسط واحد سرمايه

توزيع سود  تواند بر سياستهاي اعالم وگذار ميزيرا فرض بر اي  است که واحد سرمايه. گذار محسوب شودسرمايه

پذير ط واحد سرمايهدر چني  حالتي، سياست توزيع سود سهام توس. پذير اثر بگذاردسهام توسط واحد سرمايه

گذاري تلقي شود، بيانگر مالحظاتي نظير حفظ گيري سودآوري سرمايهممک  است بجاي اي  که معياري براي اندازه

 .گذار باشدقدي واحد سرمايهپذير يا تامي  نيازمنديهاي ننقدينگي واحد سرمايه

 18/10/1382مورخ  1799/پيوست بخشنامه شماره مب

 )ادامه( 3پيوست شماره 

گذاري بدهکار گذاري در تاريخ خريد به بهاي تمام شده سرمايهدر روش ارزش ويژه، حساب سرمايه 

 :گرددزير در زمانهاي مناسب اي  حساب تعديل مي شود و سپس براساس ثبتهايمي

 .پذيرسهم مناسبي از سود خالص گزارش شده شرکت سرمايه ثبت

 .پذيرثبت پرداخت هرگونه سود نقدي سهام توسط شرکت سرمايه
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گذار از ارزش دفتري خالص گذاري بر سهم واحد سرمايهثبت سهم مناسبي از مازاد بهاي تمام شده سرمايه

 .پذيردارائيهاي واحد سرمايه

 .ريداري شدهثبت استهالك هرگونه سرقفلي خ

 .گذاريثبت هرگونه سود يا زيان حاصل از فروش بخشي از سرمايه

 .پذير استگذار و سرمايهحذف هرگونه سود يا زيان بي  شرکتها که ناشي از مبادالت بي  شرکتهاي سرمايه

فتي نقدي گذار، ارزش ويژه است، سود سهام درياگذاري شرکت سرمايهبنابراي  زماني که روش حسابداري سرمايه

که در اما همانطور. گذاري را بستانکار نمايدو غيرنقدي را بايد به مثابه برگشت سرمايه خود بداند و حساب سرمايه

نمايد، شرکت مي( سهام جايزه) پذير اقدام به توزيع سود سهميبخ  قبل ذکر شد زماني که شرکت سرمايه

يابد يعني ارزش ثبت هاي تمام شده هر واحد سهم کاه  مينمايد و فقط بگذار ثبتي در حسابها درج نميسرمايه

گردد تا بهاي تمام شده هر واحد بدست تقسيم مي( پس از صدور سهام جايزه)شده سهام به تعداد جديد سهام 

 .بيايد که بالطبع در قياس با قبل از صدور سهام جايزه کاه  خواهديافت

 (سهام)گذاري واگذاري سرمايه -4-ب

گذاري واگذار شود، تفاوت عوايد حاصل از واگذاري و مبلغ دفتري بايد به عنوان درآمد سرمايه هرگاه يک 

فر مربوطه بايد تسويه و ص "ذخيره کاه  ارزش سهام"بديهي است در اي  حالت حساب . يا هزينه شناسايي شود

گذاريهاي شده و سرمايهالص ارزش فروش يا ارزش بازار ثبت خگذاريهاي جاري که به در مورد سرمايه. شود

ري و لغ دفتبلندمدتي که به مبلغ تجديد ارزيابي انعکاس يافته است، سود يا زيان واگذاري بايد نسبت به آخري  مب

گذاري به اقل بهاي تمام شده و خالص المعامله که براساس پرتفوي سرمايهگذاريهاي جاري سريعدر مورد سرمايه

مورد  در .ود يا زيان واگذاري بايد نسبت به بهاي تمام شده تعيي  شودشود، سارزش فروش نشان داده مي

 گذاريهايي که به عنوان دارايي جاري سرمايه
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 )ادامه( 3پيوست شماره 

 

 ي و در موردگذارنگهداري شده است، تفاوت ناشي از واگذاري بايد به عنوان درآمد يا هزينه سرمايه

اد هرگونه خالص ماز. گذاريهاي بلندمدت، تفاوت مذکور بايد به عنوان سود يا زيان واگذاري شناسايي شودسرمايه

ه گذاري که قبالً در حساب مازاد تجديد ارزيابي منظور و در آن نگهداري شدناشي از تجديد ارزيابي يک سرمايه

 .ور شودحبان سرمايه، به بستانکار حساب سود و زيان انباشته منظاست، بايد به عنوان تغيير در اجزاي حقوق صا

تحت عنوان درآمد عملياتي به  3استاندارد حسابداري شماره  33الي  29الزم به ذکر است که بندهاي  

اري همچني  نحوه حسابد. پرداخته است“ سود تضمي  شده، درآمد حق امتياز و سود سهام”مقوله نحوه شناسايي 

است که درسطور حسابرسي به تشري  آمدهکميته فني سازمان 15ذاريها در استاندارد حسابداري شماره گسرمايه

 .شده استاختصار توضيحاتي دادهقبل به
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 3662/ش :شماره

 21/12/1361: تاريخ

 دستورالعمل موقت حسابداري مشارکت حقوقي

 

هاي سهامي جديد و يا خريد عمليات حسابداري مربوط به تامي  قسمتي از سرمايه شرکت 

هاي سهامي موجود تحت عنوان مشارکت حقوقي توسط بانک اعم از اي  که قسمتي از سهام شرکت

باشد به صورت زير در دفاتر بانک ثبت خواهد  اي  مشارکت در امور توليدي، بازرگاني و يا خدماتي

 :گرديد

 اول ـ تامين سرمايه مشارکت

 (در حال تاسيس)   ي سهامي هاالف ن تامي  سرمايه شرکت

پس از انجام تشريفات مربوط به تاسيس شرکت جديد و تعهد سرمايه توسط شرکاء سهم سرمايه 

 :تعهد شده بانک در حساب انتظامي به شرح ذيل ثبت خواهد گرديد

 بدهکار ن حساب انتظامي تعهدات سرمايه مشارکت حقوقي

 بستانکار ن طرف حساب انتظامي

 

مبالغي بابت تعهد خريد سهام پرداخت گردد، اسناد مربوط در  بل از ثبت شرکتدر صورتي که ق

 :گرددها به شرح ذيل ثبت ميحساب

 بدهکار ن حساب بدهکاران موقت

 گيرنده وجهبستانکار ن حساب صندوق و يا حساب

 پرداخت خريدزمانيکه شرکت سهامي به ثبت رسيد مبلغي که در حساب بدهکاران موقت بابت پي 

 :شودسهام ثبت شده بود از اي  حساب به شرح زير برگشت مي

 بدهکار ن حساب مشارکت حقوقي

 بستانکار ن حساب بدهکاران موقت

                                                                 

 

- باشدمشارکت در امور خدماتي منوط به کسب مجوز قبلي از بانک مرکزي ايران مي. 
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اد گيرد با صدور اسنپرداخت سرمايه تعهد شده توسط بانک دفعتاً واحده و يا به تدريج که صورت مي

 .ها ثبت خواهد شدحسابداري الزم به شرح ذيل در حساب

 ار ن حساب مشارکت حقوقيبدهک

 بستانکار ن حساب صندوق و يا حساب گيرنده وجه

 فوق اسناد الزم براي برگشت معادل مبلغ مذکور از 4و  3هاي زمان با صدور و ثبت اسناد رديفهم

 :گرددحساب انتظامي به شرح ذيل صادر و در دفاتر منعکس مي

 بدهکار ن طرف حساب انتظامي

 امي تعهدات سرمايه مشارکت حقوقيبستانکار ن حساب انتظ

 هاي سهامي موجودب ن تامي  منابع براي خريد سهام شرکت

هاي ذيربط به شرح ذيل ثبت پس از خريد سهام مبلغ سهام به ميزان پرداخت شده در حساب

 :گرددمي

 بدهکار ن حساب مشارکت حقوقي

 بستانکار ن حساب صندوق يا حساب گيرنده وجه

نک قيمت سهام فوق پرداخت نشده باشد، تعهد فروشنده بابت قيمت سهام به بادر صورتي که تمام 

 .هاي انتظامي عمل خواهد شدبند الف قسمت اول در حساب( 1)گردد که به شرح رديف منتقل مي

به  در صورت مطالبه سرمايه تعهد شده توسط شرکت از بانک و پرداخت آن توسط بانک اسناد مربوط

 .لف قسمت اول ثبت و اسناد انتظامي آن نيز برگشت خواهد شدبند ا( 4)شرح رديف 

 مشارکت دارد هاي سهامي که بانک در آنهامربوط به شرکتدوم ـ تغييرات 

هاي سهامي که سهام آنها خريداري هاي مربوط به تغييرات سرمايه شرکتثبت حساب 

 :باشدشده به شرح ذيل مي

 الف ن انتشار سهام جديد

هاي سهامي که سهام آنها توسط بانک خريداري شده سهام جديدي رکتدر صورتي که ش 

به  براي افزاي  سرمايه منتشر نمايند و بانک اي  سهام را خريداري نمايد، سهام خريداري شده

 :ها منعکس خواهد شدقيمت تمام شده به شرح زير در حساب

 بدهکار ن حساب مشارکت حقوقي 

 جاري گيرندهبستانکار ن حساب صندوق يا حساب
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 بدهکار ن حساب مشارکت حقوقي

 جاري گيرنده وجهبستانکار ن حساب صندوق يا حساب

هاي مربوط چنانچه قسمتي از قيمت سهام به صورت تعهد به بانک منتقل گردد ثبت حساب 

ده بند الف قسمت اول خواهد بود و در صورت مطالبه سرمايه تعهد ش( 1)به شرح مندرج در رديف 

د الف و بن( 5)و ( 4)هاي ت از بانک و پرداخت تعهدات بانک اسناد مربوط به شرح رديفتوسط شرک

 .اسناد انتظامي آن نيز برگشت خواهد شد

 ب ن انتشار سهام جايزه

هاي جاري و يا اندوختههاي سهامي معموالً قسمتي از سود حاصل از عمليات سالدر شرکت 

يابد که به صورت سهام جايزه به سهامداران صيص ميسنوات قبل، براي افزاي  سرمايه شرکت تخ

د اشته و تعدابايد توجه داشت که انعکاس اي  سهام در دفاتر بانک فقط جنبه آماري د. گيردتعلق مي

 .دهدهاي مربوط نشان ميسهام را بدون ذکر مبلغ در حساب

 سوم ـ دريافت سود سهام

 :گردددفاتر بانک ثبت ميهنگام دريافت سود سهام اسناد زير صادر و در  

 جاري شرکت سهاميبدهکار ن حساب صندوق و يا حساب

 بستانکار ن حساب درآمد مشارکت حقوقي

 چهارم ـ فروش سهام

هاي مربوط در دفاتر به شرح زير صورت خواهد پس از فروش سهام هر شرکت ثبت حساب 

 :گرفت

 جاري خريداربدهکار ن حساب صندوق يا حساب

 ساب فروش سهامبستانکار ن ح

به منظور تعيي  سود و يا زيان سهام فروخته شده معادل متوسط قيمت سهام خريداري  

بابت قيمت اي  سهام از حساب مشارکت حقوقي خارج و به حساب فروش سهام به شرح ذيل منتقل 

 :گرددمي
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 (تمام شده به قيمت متوسط)بدهکار ن حساب فروش سهام 

 وقيبستانکار ن حساب مشارکت حق

اي از بابت کاه  ارزش اي  سهام قبالً در نظر گرفته شده باشد ضمناً در صورتي که ذخيره 

 :بايد ذخيره مذکور به حساب فروش سهام به شرح زير منتقل گردد

 بدهکار ن حساب ذخيره کاه  ارزش مشارکت حقوقي

 بستانکار ن حساب فروش سهام

سهام، در صورتي که مانده حساب پس از ثبت سه فقره اسناد فوق در حساب فروش  

ربط به شرح زير ثبت هاي ذيفروش سهام بستانکار باشد، حاصل فروش سود بوده و در حساب

 :گرددمي

 بدهکار ن حساب فروش سهام

 بستانکار ن حساب درآمد مشارکت حقوقي

بوده و در  لک  چنانچه مانده حساب فروش سهام بدهکار باشد حاصل فروش زيان 

 :گرددمربوط به شرح زير ثبت مي هايحساب

 فروش سهام( زيان)بدهکار ن حساب هزينه 

 بستانکار ن حساب فروش سهام

در صورتي که قسمتي از مبلغ اسمي سهام فروخته شده کماکان به صورت تعهد باقي مانده  

مربوط  ظاميتباشد، تبعاً اي  تعهد به خريدار منتقل و مبلغ تعهد به ميزان رقم منتقل شده از حساب ان

 :به شرح زير برگشت خواهد شد

 بدهکار ن طرف حساب انتظامي

 بستانکار ن حساب انتظامي تعهدات سرمايه مشارکت حقوقي

 

 

 پنجم ـ ارزيابي سهام مشارکت حقوقي

                                                                 

 

- زه به ده يک سهم عبارت است از تقسيم کل مبلغ سهام خريداري شده و سهام دريافتي بابت جايقيمت تمام ش

 .تعداد آن
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بايست مجموع سهام خريداري شده توسط بانک در پايان سال به منظور تهيه ترازنامه مي 

انچه چن. ي که امکان ارزيابي وجود داشته باشد سهام ارزيابي گرددبابت مشارکت بررسي و در صورت

ها ثبت قيمت ارزيابي شده از قيمت دفتري کمتر باشد ذخيره الزم برآورد و به شرح زير در حساب

 :شودمي

 بدهکار ن حساب سود و زيان

 بستانکار ن حساب ذخيره کاه  ارزش مشارکت حقوقي

 رازنامهششم ـ انعکاس مشارکت حقوقي در ت

هاي گذاريهاي حقوقي و سرمايهدر پايان سال و هنگام تهيه ترازنامه، مجموع مشارکت 

 :مستقيم به شکل ذيل در ترازنامه منعکس گردد

       :گذاري مستقيممشارکت و سرمايه

     **  مشارکت حقوقي 

     **  مستقيمگذاريسرمايه 

     **   

        :شودکسرمي

   **    مزبورهايداراييکاه ذخيره 

       ** 
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 3722/ش :شماره

 25/12/1361: تاريخ

 گذاري مستقيمدستورالعمل موقت حسابداري سرمايه

 

گذاري هاي سرمايهعمليات حسابداري مربوط به تامي  سرمايه الزم براي اجراي طرح 

که منحصراً به  (اني و خدماتي باشدازرگگذاري در امور توليدي، باعم از اي  که اي  سرمايه)مستقيم 

گردد به ترتيب ذيل در دفاتر بانک منعکس صورت شرکت سهامي و مستقل از بانک تشکيل مي

 :شودمي

 اول ـ ثبت سرمايه شرکت سهامي

در صورتي که قبل از ثبت شرکت مبالغي به منظور تاسيس شرکت پرداخت گردد اسناد مربوط به 

 :گرددت ميها ثبشرح ذيل در حساب

 (شرکت در حال تاسيس)بدهکار ن حساب بدهکاران موقت 

 بستانکار ن حساب صندوق يا حساب گيرنده وجه

پس از انجام تشريفات مربوط به تاسيس شرکت و ثبت آن، تعهد بانک بابت سرمايه شرکت در 

 :گرددهاي انتظامي به صورت زير ثبت ميحساب

 گذاري مستقيمبابت سرمايهبدهکار ن حساب انتظامي تعهدات بانک 

 بستانکار ن طرف حساب انتظامي

پس از تشکيل شرکت مبلغي که در حساب بدهکاران موقت به منظور تاسيس شرکت ثبت شده بود، 

 :شودبه شرح زير برگشت مي

 گذاري مستقيمبدهکار ن حساب سرمايه

 (شرکت در حال تاسيس)بستانکار ن حساب بدهکاران موقت 

 ده ازشر و ثبت سند مذکور، اسناد الزم براي برگشت تعهد بانک معادل مبلغ پرداخت همزمان با صدو

 :گرددحساب انتظامي تعهدات بانک به شرح ذيل صادر و در دفاتر بانک منعکس مي

 بدهکار ن طرف حساب انتظامي

 گذاري مستقيمبستانکار ن حساب انتظامي تعهدات بانک بابت سرمايه
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سناد دور اصه توسط بانک اعم از اي  که دفعتاً واحده و يا به تدريج باشد با پرداخت سرمايه تعهد شد

 :ها ثبت خواهد شدحسابداري الزم به شرح ذيل در حساب

 گذاري مستقيمبدهکار ن حساب سرمايه

 بستانکار ن حساب صندوق و يا گيرنده وجه

ز ا 3طبق قسمت اخير بند  همزمان با ثبت اي  سند، تعهد بانک به ميزان مبلغ پرداخت شده فوق،

 .شودهاي انتظامي مربوط برگشت ميحساب

 



 

820 

 :از صورتجلسه يکهزار و سيزدهمين جلسه شوراي پول و اعتبار 4بند 

 

ضم به کميسيون فرعي شوراي پول و اعتبار من 21/10/1382صورتجلسه مورخ  1بند  -4

ح و مورد بررسي قرار طرها و موسسات اعتباري مايه پايه بانکنامه مربوط به سرمآيي 

 . گرفت

 نامه مربوط به سرمايه پايه بانکها وشوراي پول و اعتبار مصوبه کميسيون فرعي و آيي 

 .مورد تصويب قرار داد "موسسات اعتباري را عينا

 :صورتجلسه کميسيون فرعي شوراي پول و اعتبار 1بند ”

پايه، کفايت  هاي سرمايههنامگزارش بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران در مورد آيي 

سرمايه، تسهيالت و تعهدات کالن و تسهيالت و تعهدات به اشخاص مرتبط بانکها و 

ي مربوط به نامهکميسيون فرعي آيي . موسسات اعتباري مطرح و مورد بررسي قرار گرفت

 قرار سرمايه پايه بانکها و موسسات اعتباري را با اصالحاتي به شرح پيوست مورد تاييد

 “.ها به جلسه آينده موکول گرديدنامهداد و ادامه بررسي در مورد ساير آيي 
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 بسمه تعالي

 

 نامه مربوط به سرمايه پايه بانکها و موسسات اعتباريآئين

 

به منظور نيل به اهداف نظارتي در کليه مواردي که براي آنها مقررات احتياطي  

 :شودزير استفاده مي تدوي  شده است از مفهوم سرمايه به ترتيب

 : تعريف سرمايه پايه - 1ماده 

طبق )ها و موسسات اعتباري، حاصل جمع سرمايه اصلي سرمايه پايه بانک 

س از پ( 3طبق تعريف ارائه شده در ماده )و سرمايه تکميلي ( 2تعريف ارائه شده در ماده 

 .است( 4طبق توضيحات ارائه شده در ماده )انجام کسور الزم 

 :سرمايه اصلي - 2ماده 

 :اقالم تشکيل دهنده سرمايه اصلي عبارتند از -1-2

 سرمايه پرداخت شده؛

 قانوني؛ اندوخته

 هام متعلق بهذخيره تجديد ارزيابي دارائيهاي ثابت و س /به جز اندوخته )ها ساير اندوخته

 ؛(بانک و موسسه اعتباري

 صرف سهام؛

اي  مبلغ از جمع سرمايه اصلي کسر  در صورت وجود زيان انباشته،)سود انباشته 

 ؛(گرددمي

 :سرمايه تکميلي - 3ماده 

 :شوداقالم زير بعنوان سرمايه تکميلي منظور مي 

 :الوصول عموميذخاير مطالبات مشکوك -1-3
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الوصول براي اهداف اي  حداکثر ميزان قابل قبول ذخيره مطالبات مشکوك 

در  طبق ضوابط مندرج)ده برحسب ريسک درصد دارائيهاي موزون ش 25/1نامه، آئي 

 .باشدمي( نامه مربوط به کفايت سرمايهآئي 

 

 :ذخيره تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت /اندوخته  -2-3

ذخاير، حاصل تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت بانک و موسسه  /هااي  اندوخته 

تر ه تجديد ارزيابي در دفاذخير /ان اندوختهاز طي مراحل قانوني بعنواعتباري است که پس

 بانک و موسسه اعتباري منعکس شده يا مستقيماً به حساب سرمايه پرداخت شده اضافه

 .شده است

 اندوخته ناشي از تجديد ارزيابي سهام -3-3

التفاوت بي  قيمت تمام شده و قيمت تجديد ارزيابي اي  اندوخته که از محل مابه 

شود در صورتي قابل استفاده در تباري حاصل ميسهام متعلق به بانکها و موسسات اع

 55باشد که پس از طي مراحل قانوني و اخذ مجوزهاي الزم، حداقل سرمايه تکميلي مي

التفاوت مزبور به د کاه  در مابهدرص 55. التفاوت مزبور کاه  داده شوددرصد از مابه

 .باشدميدليل نوسان قيمت سهام و احتمال کاه  در قيمت تجديد ارزيابي 

 :کسور از مجموع سرمايه اصلي و تکميلي -4ماده 

در مواردي که بانکها و موسسات اعتباري سهامدار بانکها و موسسات اعتباري  

باشند، الزم است موارد ذيل از مجموع سرمايه اصلي و سرمايه تکميلي کسر ديگر مي

 .شود

حسابهاي آنها با حسابهاي و موسسات اعتباري ديگر که  گذاري در بانکهاسرمايه -1-4

ه اي  بند در مواردي کاربرد دارد ک. بانک يا موسسه اعتباري مادر تلفيق نشده است

 .براساس استانداردهاي حسابداري ارائه صورتهاي مالي تلفيقي الزامي است

با صالحديد بانک مرکزي )موسسات اعتباري  وگذاري در ساير بانکها سرمايه-2-4

 (.انجمهوري اسالمي اير

 سقف سرمايه تکميلي -5ماده 

تواند معادل سرمايه اصلي باشد و مبلغ مازاد مجموع سرمايه تکميلي، حداکثر مي 

 .شوددر سرمايه پايه منظور نمي
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بند  6ماده و  5نامه مربوط به سرمايه پايه بانکها و موسسات اعتباري در آئي  

وراي پول و اعتبار به تصويب ش 27/10/1382فرعيدر يکهزار و سيزدهمي  جلسه مورخ 

.رسيد
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 بسمه تعالي

 مقررات تاسيس و نحوه فعاليت موسسات اعتباري غيربانکي

 بخش اول ـ تعاريف

ري از نظر اي  مقررات موسسه اعتباري غيربانکي که از اي  پس موسسه اعتبا -1ماده 

سهيالت و تهاي غيرديداري، اخذ اي است که از طريق جذب سپردهشود موسسهناميده مي

اي ه اعطاستفاده از ساير ابزارهاي مالي به تجهيز منابع مبادرت نموده و اي  منابع را ب

تسهيالت اعتباري اختصاص داده و يا به هر نحو ديگري به تشخيص بانک مرکزي 

شود واسطه بي  عرضه جمهوري اسالمي ايران که از اي  پس بانک مرکزي ناميده مي

 .ع مالي باشدکنندگان و متقاضيان مناب

 در قالب يکي از تسهيالت اعتباري يا يک رشته از "موسسه اعتباري که صرفا -2ماده 

 .شودشناخته مي “موسسه اعتباري تخصصي”نمايد هاي اقتصادي فعاليت ميفعاليت

هاي اقتصادي يا چند نوع از انواع موسسه اعتباري که در چند رشته از فعاليت -3ماده 

 .شودشناخته مي “موسسه اعتباري عمومي”نمايد فعاليت ميتسهيالت اعتباري 

ا بتخصصي يا عمومي بودن و تعيي  محدوده فعاليت موسسه اعتباري  تشخيص -4ماده 

 .بانک مرکزي است

 بخش دوم ـ تاسيس 

 .فعاليت هر يک از موسسات اعتباري منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزي است -5ماده 

 .باشندها مجاز به تاسيس موسسه اعتباري نميهيچ يک از بانک -6ماده 

توانند بصورت شرکتهاي سهامي عام يا خاص موسسات اعتباري تخصصي مي -7ماده 

 .تاسيس و فعاليت نمايند
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 الرعايه در اساسنامه بانک غيردولتيالحاقيه به نکات الزم

شوراي پول و  30/2/1380مصوبه نهصد و پنجاه و پنجمين جلسه مورخ 

 اراعتب

 

ي هدف بانک نبايد صرفاً تامي  منابع مالي براي سهامداران خود يا اشخاص و گروهها

 .خاص باشد

اشخاص حقوقي غيربانکي که بخشي از سرمايه و يا سهام آنها متعلق به دولت و يا 

 قانون محاسبات عمومي 5شرکتهاي دولتي و يا نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده 

توانند در يت بخ  دولتي و يا نهادهاي عمومي قرار دارند نميبوده و يا تحت مدير

 .هاي غيردولتي سهامدار باشندبانک

از شمول  ٪15مشارکت صندوق تعاون در تاسيس بانک تعاون حداکثر تا سقف  :تبصره

 .باشدمفاد اي  تبصره مستثني مي

ا يک شخص حقيقي درصد سهام بانک دفعتاً واحده و يا به تدريج به ي 10انتقال بي  از 

 .حقوقي ديگر موکول به اطالع ساير سهامداران و تاييد قبلي بانک مرکزي است

در سقف فوق براي شخص حقيقي سهام او بعالوه سهام متعلق به افراد تحت  :تبصره

در مورد شخص حقوقي نيز سهام آن بعالوه . شودتکفل و همسر وي نز منظور مي

آن را دارند و همچني  اشخاص حقوقي که بي  از درصد سهام  10اشخاصي که بي  از 

 .شوددرصد سهامشان در مالکيت آن است منظور مي 10

تواند در ها اعم از دولتي و غيردولتي و موسسات اعتباري غيربانکي نميهيچيک از بانک

 .هيچ زمان بي  از يک درصد سهام بانک را دارا باشد مگر با مجوز بانک مرکزي

 .ودشيد از محل تسهيالت دريافتي از بانکها و موسسات اعتباري تامي  سرمايه بانک نبا

تواند سهام خود را که متعلق به سهامداران آن بانک است براي تسهيالت بانک نمي

 .ها به وثيقه بگيرداعطائي و يا تعهدات و تضمي 

 يد دارايالبدل هيات مديره، مديرعامل و قائم مقام مديرعامل بانک بااعضاي اصلي و علي

 :انک مرکزي و شرايط ذيل باشندهاي تخصصي به تشخيص بصالحيت

قانون پولي و بانکي کشور و ماده  35عدم سوء پيشينه طبق مفاد بند الف ماده  -1-7

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و دارا  98

 .بودن حس  شهرت
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مدرك کارشناسي براي مديرعامل و قائم مقام مديرعامل و دارا بودن حداقل  -2-7

يک نفر از اعضاي هيات مديره درصورت دارا بودن ساير شرايط . اعضاي هيات مديره

 .تواند از اي  شرط معاف باشدمي

سال سابقه در امور مديريت بانک و يا بازار پول و سرمايه  5دارا بودن بي  از  -3-7

 .مديره و همچني  مديرعامل و قائم مقام ويبراي اکثريت اعضاي هيات 

 .انتخاب مجدد افراد موضوع اي  ماده موکول به تائيد قبلي بانک مرکزي است :تبصره

 .حسابرس بانک بايد از ميان حسابرسان مورد تائيد بانک مرکزي انتخاب شود

هيچيک از مواد ديگر اساسنامه نبايد به نحوي تنظيم شود که موارد فوق و نکات 

 30/2/1380الرعايه در اساسنامه بانکهاي غيردولتي موضوع مصوبه جلسه مورخ الزم

 .نموده و يا به آن خدشه وارد سازد يرانف

و  بانک مرکزي عنداللزوم مصوبات قبلي شوراي پول و اعتبار در مورد سياستهاي پولي 

 صويبيربانکي تاعتباري و ساير مقرراتي را که براي بانکهاي دولتي و موسسات اعتباري غ

 .شده است، با وضعيت بانکهاي غيردولتي تطبيق داده و به آنها ابالغ خواهدکرد

 



 

827 

 

بهادار557/مب: شماره اوراق  لوهاي مختلف در بورس  ب ا عتبار ت ا  ؛ ميزان 

 26/2/1386:تاريخ 

 

 »بسمه تعالي«

 

 ست بانکردولتي، شرکت دولتي پهاي دولتي، غيجهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانک

 و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد 

 

 با احترام؛

گونه که استحضار دارند بورس اوراق بهادار داراي چندي  تابلو شامل همان 

هاي پذيرفته شده در هر باشد که شرکتتابلوي اصلي، تابلوي فرعي و تابلوي چهارم مي

هاي تابلوي اصلي داراي کتشر. تابلو داراي درجات اعتبار و نقدشوندگي متفاوتي هستند

ر لذا د. هاي تابلوي چهارم در آستانه اخراج از بورس قرار دارندبيشتري  اعتبار و شرکت

عطاي ااز جمله در )گيرد مواردي که ارزش بازار سهام مبناي محاسبه وثيقه قرار مي

در  و يا به هنگام محاسبه ذخيره، الزم است به اي  مهم توجه شود که شرکت( تسهيالت

 .ناب شودهاي بعدي اجتچه تابلويي پذيرفته شده است تا از بروز ريسک

رو خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به نحو مقتضي به اطالع از اي  

 ص./موسسه رسانيده شود /ربط در آن بانک واحدهاي ذي

 ررات بانکياداره مطالعات و مق                                                      

 کارمسرهبرش حميد تهرانفر                              صديقه                                    

                                         3816                                               3-3831 
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ن564/مب: شماره رگردا ازا انك؛ ممنوعيت هرگونه عمليات ب . توسط ب . . ازارسازي و   هاي، ب

 27/2/1386:تاريخ

 

 بسمه تعالي

 

 بانک وصي، شرکت دولتي پستهاي دولتي، خصبراي کليه مديران عامل محترم بانک

 “و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد

 

 ؛با سالم

دارد که بر اساس پنجمي  صورتجلسه کميسيون اعتباري بدينوسيله اعالم مي "احتراما

ها تحت عناوي  بازارگرداني، انجام هر گونه عملياتي توسط بانک 2/2/1386رخ مو

ها و گيرد ممنوع است و بانککه به قصد حمايت از سهام خاص صورت مي... بازارسازي و 

 “گذاريهاي سرمايهدستورالعمل”توانند در چارچوب مي "موسسات اعتباري منحصرا

گذاري خود را فعاليت سرمايه 26/1/1386مورخ  182مب/موضوع بخشنامه شماره 

 ب./متمرکز نمايند

 

 يبانک اداره مطالعات و مقررات                                                    

 روزنده شجاعيف       حميد تهرانفر                                                              

                                         3816                                             4-3831 
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 1385/12/5مورخ  2823/مبنحوه اجراي مفاد بخشنامه شماره ؛ 777/مب: شماره

لعمل راييهاي طبقه)دستورا لبات بندي دا عتباري و نحوه محاسبه ذخيره مطا هاي مؤسسات ا

عتباري(  مؤسسات ا

 5/3/1386:تاريخ 

 

 »بسمه تعالي«

 

 هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانکجهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانک

 و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد 

 با سالم؛

ها درخصوص نحوه اجراي مفاد بخشنامه شماره پيرو سواالت مکرر بانک 

موارد زير جهت رفع هرگونه ابهام و ايجاد وحدت رويه  1385/12/5مورخ  2823/مب

 :گرددتاکيد مي

ري در درجه اول، افشاء موسسات اعتبا( تسهيالت)هاي بندي داراييهدف عمده از طبقه

 .ا کيفيت آنهاستجه دوم تعيي  ميزان ذخيره متناسب بها و در درکيفيت اعتباري دارايي

( ي خسارت تاخير تاديه د)موسسه اعتباري زماني محق به محاسبه و دريافت وجه التزام 

ام است که مشتري در بازپرداخت مطالبات موسسه اعتباري تاخير بنمايد، لذا وجه التز

ي وسسه براساس معيار زمانصرفاً در مواقعي که مطالبات م( خسارت تاخير تاديه دي )

يرجاري به طبقات غ( 2-4و 2-3، 2-2از بندهاي “ الف”يعني معيارهاي مندرج در رديف )

. شد قابل احتساب خواهد بودمنتقل شده با( الوصولمعوق و مشکوك سررسيد گذشته،)

گردد، در صورتي که مطالبات موسسه اعتباري براساس جهت تاکيد مجدد يادآور مي

الذکر به طبقات غيرجاري منتقل از بندهاي فوق“ ج”و “ ب”هاي مندرج در رديف معيارهاي

ت گيري متناسب آنها اسگردند، اي  تغيير طبقه صرفاً جهت افشاء کيفيت مطالبات و ذخيره

( ي خسارت تاخير تاديه د)و در اي  صورت موسسه اعتباري مجاز به محاسبه وجه التزام 

 .باشدنمي

بخشنامه صدراالشاره، در صورتي که  2-3و  2-2اي ذيل بندهاي هبه موجب تبصره

به طبقات “ ج”و “ ب”هاي مطالبات موسسه اعتباري براساس معيارهاي مندرج در رديف

سررسيد گذشته و معوق منتقل شوند، الزم است موسسه اعتباري کل مانده مطالبات خود 

گردد اي  امر صرفاً جهت افشاء کيد ميمجدداً تا. ربط منتقل نمايداز مشتري را به طبقه ذي

. گيري متناسب با وضعيت مالي مشتري و شرايط صنعت وي استکيفيت مطالبات و ذخيره

تواند براي وصول الذکر، موسسه اعتباري ميبخشنامه فوق 2-8چني  به موجب بند هم
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و صالح هاي اجرايي و حقوقي را ن در هر زمان ن براساس صرفه گيريمطالبات خود پي

موسسه اعتباري زماني مجاز است ديون مشتري خود را حال نمايد که . خود انجام دهد

معيار مندرج )الوصول مطالبات موسسه از مشتري براساس معيار زماني به طبقه مشکوك

 . منتقل شده باشد( 2ماده  2-4از بند “ الف”در رديف 

از بخشنامه شماره  “الف”گردد به موجب بند مزيد استحضار خاطرنشان مي 

، در صورت حال شدن ديون گيرنده تسهيالت، پايه محاسبه 1386/1/15مورخ  86/مب

ل مبلغ پرداخت نشده قرار در عقود غيرمشارکتي، ک( خسارت تاخير تاديه دي )وجه التزام 

 ص./خواهد بود( از جمله اقساط آتي)داد 

 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                                                

 دخت حکاكينحميد تهرانفر                                 سيم                                    

                                         3816                                               2-3831 
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انك مركزي و ؛ ضرورت اجراي مقررات و بخشنامه846/مب: شماره ز سوي ب ا ابالغي  هاي 

اهماهنگ مصوبات مراجع و دستگاه ز اجراي موردي ن ا انكاجتناب  ها هاي اجرايي ديگر توسط ب

عتباري ك ا  شورو مؤسسات 

 8/3/1386:تاريخ 

 

 »بسمه تعالي«

 

 هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانکجهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانک

 و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد 

 

 احتراماً؛

 ها،نامهبا توجه به اي  که در بسياري موارد مشاهده شده است برخي از آئي  

هاي هيات محترم وزيران و مصوبات ساير نامهها و موافقتمهناها، تصميمتصويب نامه

هاي اجرايي مربوط به طور مستقيم و بدون هماهنگي ها و دستگاهمراجع توسط وزارتخانه

ها نسبت به اجراي هماهنگ آن دچار مشکل شده و از بانک بانک. گرددها ابالغ ميبه بانک

 .نمايندمرکزي کسب تکليف مي

لزوم اتخاذ تدابير و تمهيدات الزم در چارچوب قواني  و ضوابط  با نظر داشت 

باشد و به ناظر بر بخ  بانکي کشور که در حدود وظايف و اختيارات بانک مرکزي مي

منظور هماهنگي و عملکرد يکسان آن در سط  شبکه بانکي کشور، خواهشمند است 

دي که مستقيماً از سوي ربط صرفاً درخصوص مواردستور فرمايند واحدهاي اجرايي ذي

 ص./ندگردد، اقدام الزم به عمل آوراي  بانک ابالغ مي

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري                   

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                               

 يد تهرانفرحم  حسن معتمدي                                                   

            16-1615                                                       3816 
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تبيين شمول واژه 1081/مب: شماره مورخ  2017در بخشنامه شماره مب/« هاشهرداري»؛ 

2781385 

 27/3/1386: تاريخ

 

 بسمه تعالي

 

 بانک ارسال گرديدي و شرکت دولتي پستهاي دولتجهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 

 

 "احتراما

درخصوص دستورالعمل نگهداري  1385/8/27مورخ  2017/مبپيرو بخشنامه شماره 

 گردد که واژهوسيله اعالم ميولتي و در پاسخ به ابهامات مطرح شده بدي هاي دحساب

، هاها و کليه شرکتشهرداري”شامل قسمت الف بخشنامه مذکور،  1در بند  “هاشهرداري”

خواهشمند است دستور فرمايند ضم  ابالغ . باشدمي “وابسته به آن هايموسسات و سازمان

 ب./ط بر حس  اجراي آن نظارت کافي مبذول فرمايندمورد فوق به کليه واحدهاي ذيرب

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                                               

 کارمسرهبرش حميد تهرانفر                              صديقه                                    

                                         3816                                               3-3831 
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لزامات تحت عنوان 1172/مب: شماره ا رهنمودهايي براي نظام مؤثر كنترل داخلي »؛ حداقل 

عتباري ا  «در مؤسسات 

 31/3/1386: تاريخ

 بسمه تعالي

 و بانکلتي پستي، شرکت دوهاي دولتي، غيردولتمحترم بانکمديران عامل کليه  جهت اطالع

 .ارسال گرديدموسسه اعتباري توسعه 

 با احترام

تري  ساز وکارهاي کنترلي که زمينه هدايت همان گونه که استحضار دارند يکي از مهم

ها، موسسات اعتباري و ديگر هاي مختلف به خصوص بانکاثربخ  و کارآي سازمان

هاي کنترل»ه از آنها تحت عنوان کآورد مجموعه تدابيري است نهادهاي مالي را فراهم مي

 .شودياد مي «داخلي

تري  و اند ليک  مهمهاي داخلي الگوهاي متنوعي طراحي و معرفي شدهبراي کنترل

نظر جامعيت، اثربخشي و گسترة کاربرد ن الگوي مطروحه از تري  آنها ن از نقطهمعروف

نظام  در اي  الگو، .است( COSO)هاي مسيول کميسيون تردوي سوي کميته سازمان

لي؛ کنترل داخلي از پنج عنصر به هم پيوسته تشکيل شده است که عبارتند از محيط کنتر

هاي کنترلي؛ اطالعات و ارتباطات؛ و خود ارزيابي، شناسايي و ارزيابي ريسک؛ فعاليت

ها و رهنمودهايي هر يک از اي  پنج عنصر، مشتمل بر توصيه.  هانظارت و اصالح نارسايي

 .کنندهاي داخلي را دنبال ميست که در مجموع، دستيابي به اهداف کنترلا

 ديگر کميته مزبور کنترل داخلي را فرآيندي دانسته است که توسط هيات مديره، مديريت و

شود و هدف از ايجاد آن، کسب اطميناني منطقي و معقول از کارکنان يک موسسه اجرا مي

گري مالي و يي عمليات، قابليت اعتماد به گزارشدستيابي به اهداف اثربخشي و کارآ

 وانمندبدون ترديد، ايجاد و استقرار يک نظام ت. پايبندي به قواني  و مقررات جاري است

توان نسبت به مديريت مندي از آن ميآورد که با بهرهکنترل داخلي بستري را فراهم مي

جامعيت و اثربخشي . نمود ن حاصلها و موسسات مختلف اطميناموثر و کاراي سازمان

هاي داخلي، موجب کاربرد وسيع آن در عرصه رهنمودهاي اي  کميته در زمينه کنترل

اي که کميته نظارت هاي پولي و مالي شده است به گونهپهناوري از کشورها و سازمان

 بانکي بال نيز در سندي که تحت عنوان 

منتشر نموده، از الگوي « کيبان هاي کنترل داخلي در واحدهايچارچوبي براي نظام»

(COSO )پيروي کرده است. 
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 ها و موسسات اعتباري کشور از نظام مناسبي براينظر به اهميت و لزوم برخورداري بانک

رهنمودهايي براي نظام موثر کنترل »ود، به پيوست مجموعه هاي داخلي واحدهاي تابع خکنترل

رل م سازي بستر الزم براي استقرار نظام کنتجهت اجرا و فراه« موسسات اعتباري در داخلي

الزم  در اي  خصوص. گرددموسسه اعتباري غيربانکي ابالغ مي/داخلي موثر در آن بانک

اه، گزارشي از پيشرفت کار درخصوص م 6ها و موسسات اعتباري غيربانکي هر است بانک

ت انجام شده در تابع خود و اقداما هاي داخلي در واحدمع کنترلسازي نظام جاپياده

ها و موسسات اعتباري اجراي موثر اي  بخشنامه را به مديريت کل نظارت بر امور بانک

هاي داخلي در بديهي است استقرار نظام توانمندي از کنترل. بانک مرکزي گزارش دهند

 آن موسسه، مستلزم ايجاد ساختار سازماني مناسب و طراحي و استقرار ساز و کارهاي

 .در رهنمودهاي مزبور، چارچوب کلي در اي  زمينه ارائه شده است الزم است که

ست اشايان ذکر است که در تهيه اي  رهنمودها، از منابع تخصصي فراواني استفاده شده 

هاي مسيول تري  آنها عبارتند از اسناد منتشره از سوي کميته سازمانکه برخي از مهم

ت ، واحد حسابداري کل اياال (BCBS)بال  ، کميته نظارت بانکي(COSO)کميسيون تردوي 

( المللي فعال در زمينه حسابرسيهاي بي از معتبرتري  سازمان) KPMG،  (GAO)متحده 

، ضم  آنکه در تدوي  اي  مجموعه. هاي داخلياي در زمينه کنترلو ديگر مراکز فعال حرفه

 .اندملحوظ شده ها و موسسات اعتباري کشور نيزهاي بومي بانکمالحظات و ويژگي

با عنايت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمايند رهنمودهاي پيوست ن پس از 

ربط در مديره و مديريت ارشد ن به تمامي واحدهاي ذياتخاذ تدابير الزم در سطوح هيات 

ماه گزارشي از  6موسسه ابالغ و ضم  نظارت موثر بر حس  اجراي آن، هر /آن بانک

 ب./ر اي  زمينه براي بانک مرکزي ارسال شودپيشرفت کار د

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                                               

 کاررهبرشمس حميد تهرانفر                            صديقه                                

                                      3816                                           3-3831 
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 بـت مطالـرسـفه

 

       مفاهيم کلي –فصل اول 

      اهداف

      تعاريف

    کارکردهاي نظام کنترل داخلي

    اجزاي نظام کنترل داخلي

     محيط کنترلي–فصل دوم 

       تعريف

   سسه اعتباريها و اختيارات هيات مديره مووظايف، مسئوليت

  مديريت ارشد موسسه اعتباري اتو اختيار هاوظايف، مسئوليت

     ارزيابي ريسکوشناسايي  –فصل سوم 

      تعاريف 

     مديريت ريسک

    شناسايي و ارزيابي ريسک -1-2

     کنترل و نظارت -2-2

     هاي کنترليفعاليت–فصل چهارم 

      تعريف 

    هاي کنترليانواع فعاليت

     اطالعات و ارتباطات -پنجم فصل 

   هاخود ارزيابي، نظارت و اصالح نارسايي –صل ششم ف

     کميته حسابرسي  -1پيوست شماره 
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      تعاريف 

      اهداف

      هاويژگي

      اختيارات

      وظايف

      جلسات

      الزحمهحق

نشريه اصول و ضوابط  “ب”از بخش  21بند  -1ضميمه پيوست شماره 

اي منتشره از سوي کميته فني مه رفتار حرفهناحسابداري و حسابرسي آئين

       سازمان حسابرسي 

    کميته عالي مديريت ريسک -2پيوست شماره 

      تعاريف

      اهداف

      هاويژگي

      اختيارات

      وظايف

      جلسات

   هاچارچوب الزم براي ارائه گزارش

      الزحمهحق

 هاي داخليي براي کنترلي توضيحنمودارها -3پيوست شماره 

تار جايگاه کميته حسابرسي و کميته عالي مديريت ريسک در ساخ -1نمودار شماره 

  (آلنمونه ايده)سازماني موسسه اعتباري 

  ها ها و مسئوليتقشهاي کنترلي؛ نفعاليت -2نمودار شماره 
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موسسه  ارزيابي کنترل داخلي براي نامهپرسشنمونه  -4پيوست شماره 

   تبارياع
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 داخلي کنترلرهنمودهايي براي نظام موثر 

 در موسسات اعتباري

 مفاهيم کلي –فصل اول 

 

 اهداف -1

مصوب تيرماه )قانون پولي و بانکي کشور  11از ماده  “ب”در اجراي مؤثر بند  

 و اختيارات بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران، در( و اصالحات پس از آن 1351سال 

راي رهنمودهايي ب”ن مذکور و به منظور حفظ ثبات مالي موسسات اعتباري، قانو 37ماده 

شود ناميده مي “رهنمود” پس که از اي  “داخلي در موسسات اعتباري نظام موثر کنترل

 :گرددبراي تحقق اهداف ذيل تدوي  مي

 دستيابي به اهداف موسسه اعتباري؛ -1-1

 ليات؛حصول اطمينان از اثربخشي و کارآيي عم -2-1

 هاي بانکي؛مديريت کارآمد ريسک -3-1

و ارتقاي ( يتمالي و مدير)گري حصول اطمينان از عملکرد مناسب نظام گزارش -4-1

 شفافيت آن؛

بندي تمامي واحدها و کارکنان موسسه اعتباري به رعايت حصول اطمينان از پاي -5-1

 ا و ضوابط داخلي؛هرويه ها،ها، برنامهقواني  و مقررات مربوط، استراتژي

هاي موسسه اعتباري در برابر هرگونه خسارت، زيان، محافظت از منابع و دارايي -6-1

 .سوءاستفاده و اختالس

 

 تعاريف  -2

 :است“رهنمود”گستره شمول تعاريف ذيل محدود به اي  

بانک يا موسسه اعتباري غيربانکي است که تحت عناوي  مذکور : موسسه اعتباري -1-2

ار ک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مجوز دريافت نموده، تحت نظارت اي  بانک قراز بان

 .دارد



 

840 

، عملياتي و مجموعه منسجمي از فرآيندهاي کنترلي مالي: نظام کنترل داخلي -2-2

ـ هاي مستمري است که توسط هيات مديره و مديريت ارشد موسسه اعتباري ديگر کنترل

ن طراحي شده؛ در تمامي سطوح  دستورالعملداف اين به منظور کسب اطمينان از تحقق اه

 .آيدسازمان به اجرا در مي

مديرعامل و آن گروه از مديران اجرايي و  /اعضاي هيات عامل  :مديريت ارشد -3-2

 /کارکنان ارشد موسسه اعتباري است که مستقيماً زيرنظر هريک از اعضاي هيات عامل

هاي مصوب هيات مديره يا ها و سياستاستراتژي مديرعامل قرار داشته، مسيوليت اجراي

 .هيات عامل را حسب مورد برعهده دارند

 

 کارکردهاي نظام کنترل داخلي-3

برخورداريموسسه اعتباري، از يک نظام کنترل داخلي مؤثر، ضم  بهبود و ارتقاي  

ه جمل موارد زير از. انجامدکارآيي و اثربخشي، به حفظ اعتبار و حس  شهرت آن مي

 :کارکردهاي نظام کنترل داخلي مؤثر است

گويي مناسب مديريت و کمک به گسترش فرهنگ توانمند بهبود نظارت و پاسخ -1-3

 کنترلي؛

 گيري و اداره مؤثر موسسه اعتباري؛کمک به فرآيند تصميم -2-3

هاي موجود در بهبود سازوکارهاي مرتبط، جهت مديريت مناسب ريسک -3-3

 ه؛هاي موسسفعاليت

هاي کنترلي از جمله تفکيک وظايف، رعايت فرآيند اخذ تقويت ساختارها و فعاليت -4-3

 د عملياتي؛ها و بازبيني عملکرمجوزها و مصوبات، رفع مغايرت

ها از بهبود اقدامات کنترلي جهت پيشگيري، شناسايي و اصالح به موقع نارسايي -5-3

 ها؛جمله اشتباهات، تخلفات و اختالس

هبود ارتباطات و گردش مناسب و به هنگام اطالعات قابل اتکا، در ميان تمامي ب -6-3

 سطوح موسسه اعتباري؛

رساني به موقع و قابل اتکاي موسسه گري و اطالعبهبود و ارتقاي نظام گزارش -7-3

 اعتباري به اشخاص و مراجع ذيربط؛

قواني ، مقررات،  بندي کليه سطوح موسسه اعتباري بهحصول اطمينان از پاي  -8-3

 .هاها و اجراي مؤثر آنها و بخشنامهالزامات نظارتي، دستورالعمل
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 داخلي کنترل نظام اجزاي -4

 :شودنظام کنترل داخلي از پنج عنصر به هم پيوسته تشکيل مي

 محيط کنترلي؛

 شناسايي و ارزيابي ريسک؛

 هاي کنترلي؛فعاليت

 اطالعات و ارتباطات؛

 .هات و اصالح نارساييخودارزيابي، نظار

 

 محيط کنترلي–فصل دوم 

 تعريف-1

فضا و فرهنگ فراگيري است که در ميان تمامي سطوح و کارکنان موسسه اعتباري شکل 

. اي و اخالقي آنان در انجام وظايف محوله استيابد و راهنماي حرفهگرفته، استقرار مي

 :باشدتري  اجزاي آن به شرح ذيل ميمهم

 ط؛نظم و انضبا

 هاي اخالقي مانند درستکاري و صداقت؛ارزش

 اي؛هاي فردي و حرفهصالحيت

 فلسفه و سبک عملياتي مديريت؛

 ساختار سازماني؛

 شيوه تفويض اختيار و تعيي  مسيوليت؛

 مديريت منابع انساني؛

 .ربطشيوه ارتباط با مراجع نظارتي ذي

ر يجاد محيط کنترلي مناسب دهيات مديره و مديريت ارشد موسسه اعتباري موظفند با ا

 ون زمينه مشارکت فعاالنه  “در گفتار و عمل”تمامي سطوح سازمان و حمايت از آن ن 

 : اي کهفراگير تمامي کارکنان را فراهم آورند، به گونه
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اي هاي اخالقي، نظم و انضباط و معيارهاي صالحيت فردي و حرفهدرستکاري، ارزش

 د رعايت گردد؛تري  سط  خوکارکنان، در عالي

هاي عملي آن، باعث ارتقاي کنترل داخلي در تمامي سطوح فلسفه مديريت و روش

 موسسه اعتباري شود؛

 ؛ها به درستي انجام شودتفويض اختيارات و تعيي  مسيوليت

ي، تمامي کارکنان موسسه اعتباري ضم  آگاهي کامل از نق  خود در فرآيند کنترل داخل

 .نددر آن مشارکت فعال نماي

 

 و اختيارات هيات مديره موسسه اعتباري  هامسئوليت ،وظايف -2

 ايجاد، حفظ، اجرا و ارتقاي استانداردهاي عالي مربوط به محيط کنترلي؛

پذيرش مسيوليت نهايي حصول اطمينان از استقرار و حفظ نظام کنترل داخلي  -2-2

 مناسب و مؤثر؛

هاي کالن موسسه اعتباري و نيز ياستهاي کلي و ستعيي  و بازبيني استراتژي -3-2

 تاييد ساختار سازماني؛

 فراهم نمودن حاکميت، ارائه رهنمود و نظارت بر مديران ارشد؛ -4-2

 تبادل نظر ادواري با مديران در رابطه با اثربخشي نظام کنترل داخلي؛ -5-2

و  هاي انجام شده توسط مديران، حسابرسان داخليبررسي به موقع ارزيابي -6-2

 مستقل در رابطه با نظام کنترل داخلي؛

هاي به موقع هاي ادواري به منظور حصول اطمينان از پيگيريانجام بررسي -2-7

( راجع نظارتيحسابرسان و م مديران،از سوي )ها و موضوعات مطروحه مديران نسبت به توصيه

 در رابطه با نقاط ضعف نظام کنترل داخلي ؛

ان تناسب استراتژي موسسه اعتباري با حدود تعيي  شده در بازبيني ادواري ميز -8-2

 زمينه ريسک؛

 ؛(1به شرح پيوست شماره )ايجاد کميته حسابرسي  -9-2

 (.2به شرح پيوست شماره )ايجاد کميته عالي مديريت ريسک  -10-2

 

 ي مديريت ارشد موسسه اعتباريهامسئوليت و وظايف -3
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 ردهاي عالي مربوط به محيط کنترلي؛ايجاد، حفظ، اجرا و ارتقاي استاندا

 هاي مصوب هيات مديره؛ها و سياستاجراي استراتژي -2-3

هاي گيري، نظارت و کنترل ريسکهايي براي شناسايي، اندازهتوسعه روش -3-3

 موسسه اعتباري؛

 طراحي و حفظ ساختار سازماني مناسب؛ -4-3

 يض شده؛هاي تفوحصول اطمينان از اجراي مؤثر مسيوليت -5-3

 هاي مناسب براي کنترل داخلي؛ايجاد خط مشي -6-3

 نظارت بر کفايت و اثربخشي نظام کنترل داخلي؛ -7-3

 حصول اطمينان از استقرار نظام کارآمدي از مديريت و منابع انساني؛ -8-3

هاي تفصيلي کنترل داخلي به مديران ها و رويهواگذاري مسيوليت تدوي  سياست -9-3

 .لياتيواحدهاي عم

 ارزيابي ريسکو شناسايي –فصل سوم 

هايي است هاي يک نظام کنترل داخلي مؤثر، شناسايي و ارزيابي مستمر ريسکاز ويژگي

 .گذارندکه بر دستيابي به اهداف موسسه اعتباري تاثيرات نامطلوبي بر جاي مي

ه از ناحيه هايي را کهاي فراروي موسسه اعتباري و نيز ريسکاي  ارزيابي، کليه ريسک

 .گيردشود، در بر ميهاي تابعه و وابسته به آن متوجه موسسه اعتباري ميشرکت

 

 تعاريف  -1

 .قابل از شرايط قرارداداحتمال بروز زيان ناشي از قصور طرف م :ريسک اعتباري -1-1

راي ايفاي تعهدات  در احتمال عدم توانايي موسسه اعتباري، ب :ريسک نقدينگي -2-1

 .معقول هاي مورد نياز در زمان مناسب و با هزينهها و يا تأمي  مالي داراييلبه آنزمان مطا

 دن و عدم کفايت فرآيندها واحتمال بروز زيان ناشي از نامناسب بو :ريسک عملياتي -3-1

هاي داخلي و يا ناشي از رويدادهاي خارج از موسسه اعتباري، از ها، افراد و سيستمروش

 :جمله

هاي سوزي، توقف سيستمنابساماني فيزيکي، قطع برق، آت : ي عملياتيهاوقفه -

 ... .هاي سياسي و سم، آشوباي، بالياي طبيعي، تروريرايانه
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اختالس، سرقت، مبادالت غيرقانوني کارکنان، کالهبرداري، جعل، هک : جرايم -

 ... .اي و هاي رايانهسيستم

ور نت در امانت، وجود نواقص در اداره امخيا: مشتريان، محصوالت و عملکرد کاري -

هاي تجاري نامناسب مربوط به وثايق، سوءاستفاده از اطالعات محرمانه مشتري، فعاليت

 ... .الي غير مجاز و مشويي و فروش محصوالت به حساب بانک، پول

قض ندعاوي مربوط به جبران خدمات کارکنان، : عملکرد استخدامي و ايمني محيط کار -

 ... .ي  مربوط به سالمت و ايمني کارکنان، دعاوي ناشي از وجود تبعيض و قوان

هاي بازار از جمله ها يا قيمتخطر ناشي از نوسانات نامطلوب در نرخ :ريسک بازار -4-1

تنزل کيفي .)هااراييدهاي سود و ارز و قيمت نوسانات نامطلوب در نرخ

 .(ها در بازارمطلوب قيمتها،دارائيها در اثر تغييرات ناگذاريسرمايه

ارگيري دارايي، از هزينه خطري که به موجب آن درآمد حاصل از به ک :ريسک بازده -5-1

 .تأمي  بدهي متناظر آن دارايي کمتر شود

گيرندگان )هاي مقابل خطر تمرکز اتکاي بي  از اندازه به طرف :ريسک تمرکز -6-1

 ي از حيث وجوه،مناطق جغرافياي هاي اقتصادي،، بخ (گذارانتسهيالت و سپرده

 .محصوالت، خدمات، درآمدها و وثايق دريافتي

هاي معيارها و روش قصور در رعايت قواني  و مقررات جاري يا: ريسک تطبيق -7-1

 .انجام کار

يا مستندسازي نامناسب،  احتمال زيان ناشي از مشاوره(:قانوني)ريسک حقوقي  -8-1

دم کفايت قواني  و مقررات موجود براي حل موضوعات اشتباهات حقوقي و همچني  ع

 .حقوقي مبتالبه موسسه اعتباري و نيز تغيير قواني  و مقررات مزبور

هرت به داليلي از شاحتمال بروز زيان ناشي از دست دادن حس   :ريسک شهرت -9-1

 .جمله وضعيت نامطلوب مالي، تنزل رتبه اعتباري و يا از دست دادن اعتماد عمومي

هاي راهبردي و عملياتي ناشي از تدوي  برنامه (:استراتژيک)ريسک راهبردي -10-1

سازي دهي مجدد موسسه و نيز پيادهها، سازمانايجاد تغيير در اي  برنامه نامناسب،

تواند بر درآمدها، اي است که با عوامل دروني و برونيمحيط ناسازگار بوده، ميبرنامه

 .وسسه تاثيرگذار باشداي مسرمايه و حيات حرفه

خالقي اعضاي هيات اخطر ناشي از عدم صالحيت تخصصي و : ريسک مديريت -11-1

 .مديره ، مديريت ارشد وسهامداران عمده

احتمال عدم ايفاي تمام يا بخشي از تعهدات طرف قرارداد : ريسک کشوري -12-1

دي، اجتماعي و خارجي موسسه اعتباري به دليل شرايط نامناسب حاکم بر محيط اقتصا
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سياسي کشور متبوع وي، از جمله ريسک انتقال وجوه، ناشي از احتمال عدم ايفاي تمام يا 

 .بخشي از تعهدات گيرنده تسهيالت برحسب ارز توافق شده در قرار داد

خشي از تعهدات گيرنده احتمال عدم ايفاي تمام يا ب: ريسک انتقال وجوه -13-1

 .ه در قراردادتسهيالت، بر حسب ارز توافق شد

 

 مديريت ريسک -2

تجزيه و تحليل و واکن   ارزيابي، مديريت ريسک عبارت است از فرآيند شناسايي،

اي که تاثيرات نامطلوبي بر دستيابي به اهداف موسسه هاي عمدهمناسب نسبت به ريسک

 . هااعتباري دارند و نيز نظارت مستمر بر آن

تماعي، اقتصادي، اج)شرايط متغير محيطي  بايست براساسمديريت مؤثر ريسک مي

 .به طور مستمر به هنگام شود... ( سياسي، تکنولوژيکي و 

 

 شناسايي و ارزيابي ريسک-1-2

اي باشد که شناسايي ريسک بايد شامل شناخت تمامي عوامل داخلي و خارجي -1-1-2

بايست فرآيند مياي  . بر دستيابي موسسه اعتباري به اهداف خود، تاثيري نامطلوب دارد

 .ا در برگيردهاي فراروي موسسه اعتباري رتمامي ريسک

پذيري ت و احتمال وقوع آن و نيز ميزان ريسکدر ارزيابي ريسک بايد اهمي -2-1-2

نترل، انتقال، حذف ک)هاي شناسايي شده موسسه اعتباري و راهکارهاي مواجهه با ريسک

 .ررسي قرار گيرد، مورد ب(و تحمل ريسک؛ قبل يا پس از وقوع

هاي موسسه بايست تمامي امور تجاري و فعاليتارزيابي مؤثر ريسک مي -3-1-2

 ه شده،در اي  ارزيابي الزم است به ابعاد کمي و کيفي ريسک توج. اعتباري را در برگيرد

 .هاي احتمالي ريسک در مقابل مزاياي احتمالي آن مورد سنج  قرار گيردهزينه

هاي قابل کنترل و غيرقابل کنترل تعيي  بايست ريسکريسک مي در ارزيابي -4-1-2

 .شوند

هاي قابل کنترل، موسسه اعتباري در صورت پذيرش کدر مورد ريس-1-4-1-2

 .هاي کنترلي و تعيي  حدود، آنها را کاه  دهدهاي مزبور، بايد از طريق رويهريسک

هاي اري يا بايد ريسکعتبهاي غير قابل کنترل، موسسه اکدر مورد ريس-2-4-1-2

ليت ه فعامزبور را بپذيرد و يا درصدد خروج از آن فعاليت برآيد و يا نسبت به تحديد دامن

 .ربط اقدام نمايدذي



 

846 

هايي که پي  از اي  غيرقابل کنترل هاي جديد و ريسکبه منظور کنترل ريسک -5-1-2

ريسک به طور مستمر  هاي داخلي مربوط به مديريتاند الزم است کنترلتلقي گرديده

 .مورد ارزيابي قرار گرفته و به هنگام شوند

 

 کنترل و نظارت -2-2

هاي موجود در الزم است هيات مديره و مديريت ارشد ضم  شناسايي انواع ريسک

ها داشته باشند و اي کافي نسبت به آنهاي موسسه اعتباري، درکي روش  و تجربهفعاليت

 .محيطي، دان  خود را به روز نمايندهمگام با تغييرات و تحوالت 

هاي حائز هاي موجود در فعاليتالزم است هيات مديره به منظور محدود نمودن ريسک

 .ررسي و تصويب نمايدهاي مناسب را باهميت موسسه اعتباري، خط مشي

ها و ارائه الزم است هيات مديره موسسه اعتباري همگام با هرگونه تغيير در استراتژي

ک جديد يا واکن  به تحوالت بازار، حدود تعيي  شده براي منابع در معرض ريسخدمات 

 .را به طور ادواري مورد بازبيني و تصويب قرار دهد

هاي مشيمديريت ارشد بايد قبل از مبادرت به هر فعاليت جديد يا ارائه خدمات نوي ، خط

نترل ناسايي، نظارت و کمناسبي را اتخاذ کند تا نسبت به وجود زيربناهاي الزم براي ش

 .ها اطمينان حاصل نمايدهاي مربوط به آنريسک

مديريت ارشد بايد اطمينان حاصل نمايد که واحدهاي مديريت ريسک موسسه اعتباري 

ت و داراي مديران و کارکناني است که از دان ، تجربه و تخصص کافي ن متناسب با ماهي

 .ندهاي کاري واحد مربوط ن برخوردار هستحوزه

هاي ناشي از تغيير در محيط رقابتي و يا ابداعات مديريت ارشد بايد براي کنترل ريسک

دار نمايد، از توانايي کافي برخورجديد در بازارهايي که موسسه اعتباري در آن فعاليت مي

 .باشد

گيري و کنترل ها و حدود مناسب و کافي براي تشخيص، اندازهها، رويهمشيالزم است خط

 .هاي حائز اهميت موسسه اعتباري وجود داشته باشندهاي مربوط به فعاليتريسک

ها و حدود تعيي  شده در زمينه مديريت ريسک با سط  ها، رويهمشيالزم است خط

مدت و بلندمدت موسسه و نيز کليت توان مالي آن تجربه، دان  مديريت، اهداف کوتاه

 . سازگار باشند

ها و اختيارات را در کليه طور روش  و شفاف حدود مسيوليتها ، به مشيالزم است خط

 .ريت ريسک موسسه اعتباري ترسيم نمايندهاي مربوط به مديفعاليت
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هاي مربوط به نظارت ريسک در موسسه اعتباري، ها و گزارشالزم است روش-10-2-2

 .هاي مهم را پوش  دهندتمامي ريسک

هايي اخلي، متناسب با نوع و سط  ريسکام کنترل دالزم است ساختار نظ -11-2-2

 .ها مواجه استهاي خود با آنباشد که موسسه اعتباري با توجه به گستره و ماهيت فعاليت

 .هاي آن بايد به طور مستمر کنترل و نظارت شودها و رويهرعايت حدود ريسک -12-2-2

ديريت ريسک، هاي مدم رعايت رويهعدر صورت تجاوز از حدود مقرر و يا -13-2-2

هاي پيگيري در مورد رويه. مراتب بايد سريعاً گزارش شده و مورد رسيدگي قرار گيرند

 .تدوي  شده باشند و شفاف ش بايست به طور روهاي انجام شده ميتخطي

هاي نگهداري ه و مديران، ضم  آشنايي کافي با سيستمالزم است هيات مدير -14-2-2

هاي گيري و نظارت بر علل اصلي ريسکها براي اندازه، از آنگرياسناد و مدارك و گزارش

 .موسسه اعتباري استفاده نمايند

هاي مورد استفاده در ساسي، منابع اطالعاتي و رويهالزم است مفروضات ا -15-2-2

ن گيري و نظارت بر ريسک، به ميزان کافي و مناسب مستند شده، و قابل اعتماد بوداندازه

 .مستمر مورد آزمون قرار گيردها، به طور آن

هاي موسسه ها و ديگر اشکال ارائه اطالعات ضم  سازگاري با فعاليتگزارش-16-2-2

ها با اي طراحي شوند که منابع در معرض ريسک و ميزان مطابقت آناعتباري، بايد به گونه

رد عملکاهداف و حدود تعيي  شده، مورد نظارت و مراقبت قرار گرفته، و در صورت لزوم 

 .واقعي و مورد انتظار قابل مقايسه باشد

 

 هاي کنترليفعاليت–فصل چهارم 

 تعريف  -1

ها، فنون و سازو کارهايي هستند که ها، رويههاي کنترلي، خط مشيفعاليت 

 ها از انجام کارآمد و مؤثر دستورات و رهنمودهاي خود براي دستيابيمديريت به کمک آن

 .نمايداطمينان حاصل مي به اهداف موسسه اعتباري

هاي کنترلي؛ و ها و رويههاي کنترلي شامل دو مرحله وضع سياستفعاليت 

 .هاي مزبور استها و رويهبررسي ميزان پيروي از سياست

ها به طور ها در تمامي سطوح موسسه اعتباري و در کليه فعاليتاي  کنترل 

ي مؤثر، ايجاد ساختار کنترلي مناسبي الزمه يک نظام کنترل داخل. شودمستمر اعمال مي
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. هاي کنترلي مربوط تعريف شده باشداست که در آن براي هريک از سطوح کاري، فعاليت

 :موارد ذيل را شامل شود "اي  امر بايد عمدتا

 ها در سطوح عالي؛بررسي

 هاي مختلف؛واحدها يا بخ  سب با فعاليتهاي مؤثر و متناکنترل

 ي؛مديريت منابع انسان

 ها؛وجود نظام مناسب اختيارات و مسيوليت

 تفکيک وظايف؛

 وجود نظام مصوبات و مجوزها؛

 ها؛و رفع مغايرت استقرار نظام رسيدگي

گيري موارد ميزان انطباق با حدود تعيي  شده براي منابع در معرض ريسک و پي بررسي

 عدم تطبيق؛

 پردازي؛کنترل فرآيند داده

 مستندسازي؛

 .هاکي داراييکنترل فيزي

 

 هاي کنترليانواع فعاليت -2

ها، بينيهاي مربوط به عملکرد واقعي، پيشبررسي) سطوح عاليها در بررسي -1-2

 ...(.و  هاي کاريفعاليتراهبردهاي 

هاي عملکرد را دريافت نموده، پس از الزم است هيات مديره و مديريت ارشد، گزارش

ه اعتباري را در راستاي نيل به اهداف خود مورد وسسها، ميزان پيشرفت مآن بررسي

اي باشند که سيواالت هاي کنترلي هيات مديره بايد به گونهفعاليت. ارزيابي قرار دهند

تر، به کشف مشکالتي هاي دريافتي از سطوح پائي مطروحه از سوي هيات مديره و پاسخ

هاي مشکوك و فعاليتگري همچون نقاط ضعف کنترلي يا اشتباهات موجود در گزارش

الزم است هيات مديره و مديريت ارشد موسسه اعتباري نسبت به مقايسه . منجر شوند

هاي گذشته هاي به عمل آمده، عملکرد دورهبينيي تعيي  شده، پي عملکرد خود با بودجه

 .ن اقدامات الزم را به عمل آورند و جايگاه موسسه در بازار ن به طور مستمر
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 هاي مختلفواحدها يا بخش هاي مؤثر و متناسب با فعاليتلکنتر -2-2

هاي روزانه، هفتگي و ماهانه ها و واحدها بايد به بررسي و ارزيابي گزارشمديريت بخ 

هاي خاص مربوط به موارد غيرمنتظره در مورد عملکرد واحد متبوع و نيز گزارش عادي،

 .اقدام نمايند

 مديريت منابع انساني -3-2

 سسهنظور دستيابي به اهداف کنترل داخلي الزم است هيات مديره و مديريت ارشد موبه م

 اعتباري نسبت به استقرار نظامي مؤثر در زمينه مديريت منابع انساني ن به عنوان

تواند اي  اقدامات مي. مان ن اقدامات الزم را به عمل آوردتري  سرمايه آن سازاصلي

ها براي تداوم ايسته، تقويت و حفظ تعلق خاطر آنصالح و ششامل جذب نيروهاي ذي

 لکرد،همکاري با موسسه از طريق استقرار نظام مؤثر پاداش، ايجاد انگيزه متناسب با عم

 .آموزش مؤثر و مستمر ن متناسب با نيازهاي موسسه اعتباري ن باشد

 هامناسب اختيارات و مسئوليتوجود نظام  -4-2

هاي يت ارشد با استقرار ساختار مناسب، وظايف و مسيوليتالزم است هيات مديره و مدير

ه ايد ببدر اي  نظام . هريک از واحدها و افراد را در تمامي سطوح به روشني تعريف نمايند

طور دقيق مشخص شود که وظيفه انجام هر فعاليت بر عهده کدام واحد و شخص است و 

اختيار و . ها تفويض شده استبه آنهاي محوله چه اختياراتي در قبال وظايف و مسيوليت

چني  الزم است اختيارات و هم. بايست متناسب با يکديگر باشدمي مسيوليت

هاي هر فرد به طور ادواري مورد بازبيني قرار گيرد تا اطمينان حاصل شود مسيوليت

 . ديناي را به موسسه اعتباري تحميل نماکارکنان در موقعيتي قرار ندارند که ريسک بالقوه

 تفکيک وظايف -5-2

 ها بهبه منظور کاه  ريسک ناشي از اشتباهات و تخلفات، الزم است وظايف و مسيوليت

هاي متضاد به يک فرد نحوي در ميان کارکنان موسسه اعتباري تفکيک شوتد که مسيوليت

هايي که از تعارضات بالقوه برخوردارند شناسايي بدي  منظور بايد حوزه. محول نگردد

چني  هيچ يک از کارکنان، نبايد هم. ده، به طور مستمر مورد ارزيابي قرار گيرندش

م است الز. مسيوليت انجام تمامي ابعاد مهم يک معامله يا رويداد را در اختيار داشته باشند

ان هاي افراد کليدي ن به طور ادواري ن مورد بررسي قرار گيرد تا اطمينوظايف و مسيوليت

ها فراهم موقعيتي قرار ندارند که امکان بروز اشتباه و تخلف براي آن حاصل شود که در

 .شده باشد

 .د باشندهاي عملياتي موجوساختارهاي سازماني بايد بيانگر رويه
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 وجود نظام مصوبات و مجوزها -6-2

گويي الزم است جهت حصول اطمينان از آگاهي مديريت نسبت به تصميمات مهم و پاسخ

 باالتر از جمله در مورد معامالتي که)مصوبات و مجوزهاي ضروري اخذ گردد در اي  زمينه، 

هاي مضاعف از جمله اي  هاي الزم جهت کنترلايجاد رويه(. باشنداز حدود تعيي  شده مي

 .تدابير است

 هارار نظام رسيدگي و رفع مغايرتاستق -7-2

ه ک)امع جتا با استقرار نظامي الزم است هيات مديره و مديريت ارشد ترتيبي اتخاذ نمايند 

امکان رسيدگي به جزئيات ( برگيرد هاي موسسه اعتباري را درتمامي ارکان و فعاليت

هاي مورد استفاده آن سازمان در زمينه مديريت هاي مدلها و ستاندهمبادالت، فعاليت

و بعد  بايست تمامي مبادالت و رويدادهاي مهم ن قبلدر اي  نظام مي. ريسک فراهم شود

ربط به طور ها با اسناد ذيها و گزارشاز وقوع ن مورد رسيدگي و تائيد قرار گيرند و حساب

زم است نتيجه اي  ال. ها رفع مغايرت شودمستمر، مستقل و به موقع مقايسه و از آن

نمايد ن به موقع به ها ن به خصوص در موارد استنثايي که از حدود مقرر تجاوز ميرسيدگي

هاي پيگيري، هاي ادواري، گزارشانجام تطبيق. ربط گزارش شونديريت ذيسط  مد

ها از جمله ابزارهايي است که به اي  زنجيره عطف حسابرسي و پردازش الکترونيکي داده

ايستي بضمناً به منظور تطبيق با قواني  و مقررات مربوطه، . رسانندمهم ياري مي

 .ه باشدهاي الزم و کافي وجود داشتدستورالعمل

 با حدود تعيين شده در زمينه ريسکتطبيق  -8-2

هاي مديريت ريسک،الزم است هيات مديره تدابير و ها و استراتژيبه منظور رعايت رويه

ها و موارد تخطي از آن ساز و کارهاي مناسبي را اتخاذ نمايد که به موجب آن رعايت حدود،

ري اقدامات مذکور ن به عنوان بخ  و پيگي( در موارد نقض)انجام اقدامات اصالحي 

 .مهمي از مديريت ريسک ن به طور مستمر مورد ارزيابي و کنترل قرار گيرد

 پردازيکنترل فرآيند داده -9-2

 الزم است به منظور حصول اطمينان از صحت، دقت، اعتبار، مجاز و کامل بودن تمامي

بايست رو، موسسه اعتباري مي از اي . هاي مختلفي وجود داشته باشندها، کنترلتراکن 

ها به دو روش اي  کنترل. جامع و مناسبي داشته باشد( MIS)سيستم اطالعات مديريت 

 .کنترل عمومي و کاربردي قابل اجرا است

هايي است که براي تمامي يا بخ  ها و رويههاي عمومي شامل ساختار، خط مشيکنترل

شوند و نسبت به عملکرد اريبه کار گرفته ميهاي اطالعاتي موسسه اعتباي از نظامعمده

ها ها، محيط الزم را براي عملکرد مناسب کنترلاي  کنترل. دهندها اطمينان ميمناسب آن

 .آورندهاي کاربردي فراهم ميو سيستم



 

851 

هاي امنيتي موسسه اعتباري شامل کنترل بر عمليات هاي عمومي بايد تمامي برنامهکنترل

، افزار، کنترل سط  دسترسي از نظر امنيتيترل بر تحصيل و نگهداري نرمها، کنمرکز داده

 .هاي کاربرديرا در بر گيرندداشت سيستمکنترل بر ايجاد و نگاه

اي هاي رايانههاي ناظر بر برنامهها و رويهمشيهاي کاربردي شامل ساختار، خطکنترل

گيرد تا اطمينان ها به کار است که موسسه اعتباري بايد جهت پردازش تمامي تراکن 

هاي کاربردي، کامل، دقيق، مجاز و معتبر پردازش حاصل کند که اطالعات در سيستم

هاي کاربردي با هاي کاربردي بايستي به نحوي برقرار شوند تا سيستمکنترل. گرددمي

به  کاملها به طور دهند که وروديها اطمينان مياي  کنترل. ها سازگار باشندساير سيستم

ها نيز به طور صحي  و مناسب در اختيار باشند و ستاندهسيستم وارد شده، معتبر مي

به منظور پيشگيري، کشف و اصالح  "ها عمومااي  کنترل. گيرندربط قرار ميکاربران ذي

 .شونداشتباهات و موارد غيرمتعارف در جريان اطالعات اعمال مي

ها و ، وجود و معقول بودن دادهشامل کنترل فرمت هاي اصالحي کاربردي خودکار،کنترل

 .هاي کاربردي استها از جمله کنترلهاي مربوط به آنديگر کنترل

ها به طور ها و کيفيت آنها، توسعه سيستماز رويه( IT)آوري اطالعات الزم است واحد ف 

به  ITهاي مستمر پشتيباني و مراقبت نمايد تا از اي  طريق اطمينان يابد که سيستم

احدها بايد بر توليد مستندات اي  و. نماينداند عمل ميوظايفي که براي آن طراحي شده

 .گوي نيازهاي هر کاربر فعلي و آتي باشنداي که پاسخاستاندارد نظارت کنند به گونه

اي باشد که با اصول و ضوابط مورد افزارها بايد به گونهها و نرماجازه دسترسي به داده

افزاري بايستي هاي نرمها و برنامهيب مديريت سازگاري داشته، دسترسي به دادهتصو

هاي متعارف دسترسي مانند استفاده محدود به افرادي خاص و آن هم با استفاده از روش

هاي غير مجاز و از شناسه فردي و کلمه عبور باشد و براي پيگيري و مقابله با دسترسي

 .ني شودبيتخلفات تدابير الزم پي 

سوزي، سيل، مانند آت  ITعدم دسترسي به  هاي ناشي از اختالالت والزم است ريسک

 .هاي فيزيکي ن به حداقل رسانده شوندقطع برق و غيره ن از طريق افزاي  امنيت

 .ها و لوازم حساس به افراد خاصي محدود شودالزم است دسترسي به شبکه، دستگاه

ستمرار عمليات حياتي موسسه اعتباري ن در صورت وقوع به منظور حصول اطمينان از ا

هاي پشتيبان و استفاده از هرگونه حادثه ن ضروري است تمهيدات الزم از جمله اخذ فايل

بيني شود تا موسسه اعتباري با کمک اي  برق اضطراري در مواقع قطع برق، پي 

بتواند طي مدت زمان ( در ايام تعطيل و در صورت وقوع حوادث غيرمنتظره)هابرنامه

هايي عالوه بر اي  که چني  برنامه. معقول، فعاليت خود را به سط  عادي بازگرداند

شوند به طور ادواري نيز بايد تحت آزمون قرار بايست به طور مستمر به روز رساني مي

 .گيرند



 

852 

 مستندسازي -10-2

ها و دستورالعملها، ها، رويهمستندسازي به مفهوم ثبت و نگهداري تمامي سياست

بايست به شکل سند مکتوب يا هاي انجام شده در موسسه اعتباري است، که ميتراکن 

 .باشدها الکترونيکي و با قيد فوريت، دقت الزم، ذکر جزئيات کافي و در زمان وقوع آن

ن بر لزوم مستندسازي در  “در گفتار و عمل”الزم است تمامي سطوح مديريت ن 

ها تاکيد نمايند و نيز تمامي مستندات به طور ها و تراکن ها و دستورالعملها، رويهسياست

اي که در صورت نياز و در اسرع وقت بتوان مناسب مديريت و نگهداري شوند، به گونه

 .مراجع نظارتي و ديگر مراجع ذيربط قرار داد ها را در اختيارآن

 هاکنترل فيزيکي دارائي -11-2

بيني و اجراي تدابير امنيتي الزم براي پذير و پي هاي آسيبدارائيبه منظور حفاظت از 

هاي فيزيکي ضروري را اعمال نمايد، بايست کنترلموسسه اعتباري مي ها،حفظ آن

ها و تجهيزات پذيري مانند وجه نقد، اوراق بهادار، موجوديهاي آسيبدسترسي به دارايي

هايي براي موسسه اي غيرمجاز، متضم  زيانهن که به واسطه مفقود شدن و يا استفاده

ها بايستي به طور ادواري شمارش و با اي  قبيل دارايي. اعتباري هستند ن محدود شود

 .هاي کنترلي مقايسه شوندثبت

 

 هاي موسسه اعتباريم کنترل داخلي با اهداف و ويژگيتناسب نظا -3

را  هاي کنترلي، امکان طراحي فعاليتنظام کنترل داخلي بايد با برخورداري از انعطاف الزم

تواند متأثر از نيازهاي خاص مي. بر اساس نيازهاي خاص موسسه اعتباري فراهم آورد

 ها، ساليق مديريتي، اندازه و پيچيدگي سازمان وعواملي مانند تفاوت در اهداف و ريسک

ها و ديگر دادههاي آن، ساختار مالکيت سازمان، محيط عملياتي، حساسيت و ارزش فعاليت

 .الزامات قانوني و مقرراتي باشد

 

 اطالعات و ارتباطات–پنجمفصل 

به منظور دستيابي به اهداف موسسه اعتباري، تمامي اطالعات مربوط بايد  

اي گزارش شود که شناسايي، گردآوري و نهايتاً از نظر شکل و چارچوب زماني به گونه

هاي اطالعاتي و حسابداري، سيستم. رساند ها به کارکنان ياريبراي ايفاي مسيوليت

سازماني را فراهم دهي برونگيري، کنترل داخلي و گزارشاطالعات مورد نياز براي تصميم

هايي حاوي اطالعات مالي، عملياتي و تطبيقي تهيه ها، گزارشاي  سيستم. آورندمي

اي  اطالعات . زندساپذير مينمايند که اداره و کنترل موسسه اعتباري را امکانمي
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صحي  و به موقع باشد و به منظور بررسي و تحقيق، موارد استثنا را  بايست قابل اتکا،مي

اي که تصويري واقعي و منصفانه از کل عمليات موسسه سريعاً منعکس کنند به گونه

 .اعتباري ارائه نمايند

هاي داخلي رلدستيابي به اهداف موسسه اعتباري و استقرار نظام مناسبي از کنت 

. ، مستلزم وجود سيستمي اثربخ  و مناسب از ارتباطات در تمامي سازمان استدر آن

اي باشد که جريان آزاد اطالعات را در ساختار سازماني موسسه اعتباري بايد به گونه

 .تسهيل نمايد( از باال به پائي ، پائي  به باال و در عرض سازمان)تمامي سطوح 

ل اهداف، شام "شوند عمومارتباطات از باال به پايي  منتقل مياطالعاتي که در ا

هاست در حالي که در ارتباطات از پايي  به باال، ها و رويهها، انتظارات، سياستاستراتژي

م هدر ارتباطات . شوندها منعکس مياطالعات مربوط به عملکرد و ريسک فعاليت "معموال

يل درخصوص رعايت نکات ذ. پردازندبا يکديگر ميعرض نيز کارکنان به تبادل اطالعات 

 :اطالعات و ارتباطات ضروري است

هاي هايي باشد که تراکن ها و گزارشهاي حسابداري بايد مشتمل بر روشسيستم

بندي، ثبت و گزارش آوري، تجزيه و تحليل، طبقهموسسه اعتباري را شناسايي، جمع

 .نمايند

هاي اطالعاتي و حسابداري ي و ارزيابي عمليات، سيستمگيرالزم است به منظور تصميم

 .مناسب ايجاد شوند

ا تزنجيره عطف حسابرسي کامل بوده، تمامي مراحل را از شروع اسناد اوليه الزم است 

 .نهايي پوش  دهد تهيه گزارش

هاي حسابداري موسسه اعتباري، تمامي فرآيندهاي دستي و مستندات، سيستمالزم است 

 .رگيرندهاي داخلي را در بنترلهاي روزمره کو نيز فعاليت اتوماتيک

ه داشت الزم است اطالعات، مرتبط، معتبر، به موقع و در دسترس بوده، با يکديگر سازگاري

ر بو برون سازماني را در ( و تطبيقي هاي مالي، عملياتيداده)باشند و نيز اطالعات درون 

 .گيرند

يت، به مدير( منسجم)ه اطالعات صحي ، دقيق و يکپارچه به منظور حصول اطمينان از ارائ

هاي اي اتخاذ گردد که اطالعات دريافتي از سيستمضروري است تدابير الزم به گونه

 .مختلف اطالعاتي، بررسي و ارزيابي شوند

هاي اصلي موسسه اعتباري را در هاي اطالعات مديريت، تمامي فعاليتالزم است سيستم

ها را به شکل الکترونيکي نگهداري نموده، که دادههاييها از جمله آنستماي  سي. برگيرند

دهند، بايد مطمي  بوده، تحت نظارت مستقل قرار داشته و با مورد استفاده قرار مي

 .تمهيدات احتياطي الزم تقويت شوند
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ع الزم است اطالعات بدون وقفه و در زمان مقرر در اختيار مديريت، کارکنان و مراج

 .صالح قرار گيرديذ

از جمله )شود الزم است اطالعاتي که براي مراجع خارج از موسسه اعتباري تهيه مي

 .ق با قواني  و مقررات مربوط باشدمنطب( هاي نظارتيهاي مالي و گزارشصورت

اي ايجاد شود که اطمينان هاي ارتباطي دو سويه در موسسه اعتباري بايد به گونهکانال

هاي خود هاي اثرگذار بر وظايف و مسيوليتها و رويهمشيامي کارکنان، خطحاصل گردد تم

باشند و ديگر اطالعات مرتبط نيز در دسترس بند ميها پايدرك نموده، به آن "را کامال

 .گيردربط قرار ميکارکنان ذي

 

 هاخود ارزيابي، نظارت و اصالح نارسائي –ششمفصل 

هاي هاي موردي براي حفظ اثربخشي کنترلنظارت مستمر و انجام ارزيابي 

 داخلي توسط واحدهاي مختلف از جمله حوزه کاري ذيربط، واحد مالي و واحد حسابرسي

هاي موجود از مزاياي استمرار اي  رويه، شناسايي و کشف سريع نارسائي. ضروري است

 .ه موقع استها و انجام اقدامات اصالحي بدر نظام کنترل داخلي، اطالع مديريت از آن

 :بدي  منظور الزم است موسسه اعتباري از وجود موارد ذيل اطمينان حاصل نمايد 

ي واحد حسابرسي داخلي عالوه بر برخورداري از سازماندهي مناسب، متشکل از کارکنان

است که داراي صالحيت علمي و تخصصي و نيز تجربه کافي بوده، به نق  و مسيوليت 

ظام ناحد وظيفه خود که ن اطمينان از کارکرد مناسب و اثربخ  اي  و. خود آگاهي دارند

يره کنترل داخلي است ن را به درستي انجام داده زيرنظر کميته حسابرسي و يا هيات مد

ي احدهاوموسسه اعتباري قرار دارد و در انجام وظايف خود، متأثر از روابط و اعمال نفوذ 

هاي هاي جانبدارانه، گزارشاي انه و بدون گرطرفاي که بتواند بيديگر نبوده، به گونه

 .الزم را به هيات مزبور ارائه نمايد

هاي واحد حسابرسي داخلي، صالح، از يافتههيات مديره، هيات عامل و ديگر مسيولي  ذي

 .باشندربط مطلع ميحسابرسان مستقل و ديگر مراجع ذي

ه واحد حسابرسي داخلي، کبراي تجديد نظر و بهبود نظام کنترل داخلي، هنگامي

هاي موجود در نظام کنترل داخلي را حسابرسان مستقل و يا ناظران بانکي نارسائي

 .بيني شده استي نمايند، فرآيند الزم پشناسايي و کشف مي

 هنگام گسترش عمليات به بازارهاي جديد، ارائه محصوالت نوي ، وجود تغييرات حائز

هاي داخلي و کفايت سازمان امور تجاري، کنترل اهميت در محيط عملياتي يا تجديد

 .مديريت ريسک مجدداً مورد بازنگري قرار گرفته است



 

855 

هاي مربوط، هاي موردي، به ماهيت و ميزان تغييرات نظام کنترل داخلي وريسکدر ارزيابي

 .ها و نتايج نظارت مستمر توجه شده استصالحيت و تجربه مجريان کنترل
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، وظايفها، اختيارات، ويژگي تعاريف، اهداف،)کميته حسابرسي (: 1)پيوست شماره 

 (الزحمهجلسات و حق

 

 تعاريف -1

 که از سوي هيات مديره موسسه اعتباري ،اي است تخصصيکميته :حسابرسي کميته -1-1

هايشان در حيطه فرآيند ليتر امر نظارت بر مسيود)هاآنبه منظور ياري رسانيدن به  و

ني  و مالي، سيستم کنترل داخلي، فرآيند حسابرسي و فرآيند تطبيق با قوا گريگزارش

ها و در چارچوب اختيارات، مقررات، خط مشي شده،تشکيل ( مقررات و ضوابط اخالقي

 .نمايدتعيي  شده از سوي هيات مديره انجام وظيفه مي وظايف حدود

ره در اي  منظور از عضو غيرموظف هيات مدي: هيات مديرهعضو غير موظف  -2-1

هاي عضوي است که فاقد هرگونه سمت اجرايي در موسسه اعتباري، شرکت“رهنمود”

 .تابعه و وابسته به آن باشد

اي است که ، شخص حقوقي“رهنمود”منظور از شرکت تابعه در اي   :شرکت تابعه-3-1

مندرج در اساسنامه آن را در مالکيت خود  درصد سرمايه 50موسسه اعتباري بي  از 

 .دارد

اي است شخص حقوقي “رهنمود”منظور از شرکت وابسته در اي   :شرکت وابسته -4-1

ت درصد سرمايه مندرج در اساسنامه آن را در مالکي 50تا  25که موسسه اعتباري بي  

 .خود دارد

 

 اهداف -2

هيات مديره موسسه اعتباري  هدف از ايجاد کميته حسابرسي، ياري رساندن به 

 :در نظارت بر موارد ذيل است

 اخلي؛داثربخشي نظام کنترل        -1-2

هاي حسابداري و گري مالي، نظامهاي مالي، فرآيندهاي گزارشکيفيت و صحت صورت

 هاي مالي؛کنترل

 هاي موسسه اعتباري از جملهرعايت قواني  و مقررات مرتبط، الزامات نظارتي و سياست

 هاي مربوط به منشور اخالقي؛خط مشي
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 استقرار، حفظ و حمايت از واحد حسابرسي داخلي؛

 .ن داخلي و مستقلاي و عملکرد حسابرسااستقالل، صالحيت حرفه

 

ريزي و انجام حسابرسي بر عهده کميته توجه به اي  نکته ضروري است که برنامه

چني  حصول اطمينان از هم. استموارد فوق جزو وظايف حسابرسان . باشدحسابرسي نمي

ها با استانداردهاي حسابداري از وظايف هاي مالي و انطباق آنصحت و کامل بودن صورت

 .هيات مديره است

به مفهوم سلب ( ظايف محولهدر چارچوب و)شود که ايجاد کميته حسابرسي تاکيد مي

قوقي مسيوليت نهايي ر حباشد زيرا از نظمسيوليت هيات مديره از انجام آن وظايف نمي

 .تصميمات اخذ شده برعهده هيات مديره است

 

 هاويژگي -3

 :هاي ذيل را دارا باشدکميته حسابرسي بايد ويژگي

 اعضا و رئيس آن توسط هيات مديره انتخاب شوند؛ -1-3

 نفر باشد؛ 3تعداد اعضاي آن فرد و حداقل  -2-3

موظف هيات مديره انتخاب رئيس و اکثريت اعضاي آن از ميان اعضاي غير -3-3

 شوند؛

اکثريت اعضاي آن داراي تخصص حسابداري، حسابرسي و مالي بوده و حداقل  -4-3

 مي ايران باشد؛ها عضو جامعه حسابداران رسيکي از آن

رئيس کميته از ميان اعضايي انتخاب شود که داراي تخصص حسابداري،  -5-3

 ت موسسه اعتباري داشته باشد؛حسابرسي و مالي بوده، شناخت کافي از عمليا

زمان رياست کميته حسابرسي را نيز برعهده تواند همرئيس هيات مديرهنمي -6-3

 داشته باشد؛

به منظور حفظ استمرار عمليات و انتقال تجربيات به اعضاي جديد کميته، الزم  -7-3

زمان باهم ماست ترتيبي اتخاذ گردد که تاريخ شروع و يا خاتمه مسيوليت اعضاي کميته ه

 نباشد؛

هاي تواند از کارشناسان داراي دان  و مهارتدر صورت لزوم، کميته مي -8-3

 .دبراي همکاري دعوت به عمل آور( از داخل و خارج موسسه اعتباري)تخصصي مورد نياز 
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 اختيارات -4

اختيارات کميته حسابرسي محدود به موضوعاتي است که هيات مديره مرجع  -1-4

 .ها استگيري در مورد آنميمنهايي تص

، “رهنمود”به منظور انجام وظايف محوله به کميته حسابرسي در چارچوب اي   -2-4
هاي عملياتي به کميته ضروري است کليه اختيارات الزم جهت تدوي  ديگر ضوابط و رويه

 .مزبور واگذار شود

الزم است اختيار  هاي محوله به اي  کميته،به منظور انجام وظايف و مسيوليت -3-4

ي  ا. ودشاستفاده از منابع مورد نياز جهت انجام تحقيقات ذيربط، به کميته مزبور واگذار 

ه موضوع شامل به کارگيري مشاوران مستقل، حسابداران و ديگر متخصصي  امر و استفاد

 .باشدها ن در صورت ضرورت ن مياز نظرات تخصصي آن

الزحمه پرداختي به اشخاص ر است که ميزان حقکميته از اي  اختيار برخوردا -4-4

ه مورد نياز آن را تعيي  نمايد و موسسه اعتباري ملزم به تأمي  بودج 4-3مندرج در بند 

 .است

تواند به حسابرس مستقل ، مدير مالي، کميته حسابرسي، حسب ضرورت مي -5-4

ستقيم دسترسي رئيس حسابرسي داخلي و هر يک از کارکنان موسسه اعتباري به طور م

 .داشته باشد

کميته موظف است شرايطي را فراهم کند که درصورت لزوم کليه کارکنان  -6-4

موسسه اعتباري اعم از حسابرسان مستقل و داخلي بدون هيچگونه محدوديتي به آن 

 .کميته دسترسي داشته باشند

ان، در گويي به سواالت و موضوعات مطروحه از سوي سهامداربه منظور پاسخ -7-4

بايست در هاي محوله، رئيس کميته حسابرسي ميحدود وظايف، اختيارات و مسيوليت

 .مجمع عمومي ساليانه موسسه اعتباري حضور به هم رساند

 

 وظايف  -5

هاي حسابرسي با بررسي و بازبيني گزارش ،در چارچوب اهداف تعيي  شده کميته حسابرسي

مديريت موسسه اعتباري  وبا حسابرسان داخلي، مستقل انجام مذاکرات چني  ها و همو فعاليت

 :دهدهاي خود را به شرح زير انجام ميمسيوليت

 هاگزارش/بررسي مستندات در رابطه با -1-5
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ميته و پيشنهاد آن به هيات مديره جهت تصويب و تدوي  دستورالعمل اجرائي ک -1-1-5

 ؛(رباحداقل هر سه سال يک)بازبيني دستورالعمل مذکور 

ل حسابرسان مستقل و داخلي به اطالعات و کسب اطمينان از دسترسي کام -2-1-5

 اسناد و مدارك الزم؛

تورالعمل اجرايي و برنامه ساالنه حسابرسي بازنگري ساالنه و تصويب دس -3-1-5

 داخلي؛

 هاي حسابرسي مستقل؛ارشدريافت به موقع و بررسي گز -4-1-5

هاي اي و ساير اطالعيهدورههاي ساالنه، ميانگزارشنظارت بر فرآيند تهيه  -5-1-5

 مربوط به عملکرد مالي موسسه اعتباري؛

هاي حسابداري از سوي مديريت در چارچوب يهنظارت بر انتخاب وتغيير رو -6-1-5

 استانداردهاي حسابداري مالي؛

قل هاي مالي و اظهارنظر حسابرس مستيه صورتبررسي و نظارت بر مباني ته -7-1-5

حسابداري و  از نظر ماهيت و ميزان تغييرات با اهميت اصول)هاي مالي در خصوص صورت

 ؛(هابه کارگيري آن شيوه

يت، حسابرسان داخلي و مستقل درخصوص بررسي و تبادل نظر با مدير -8-1-5

بطه با وضعيت مالي و نتايج به ويژه موارد افشا در را)هاي مالي حسابرسي شده، صورت

يران همچني  کسب توضيحات الزم از مد(. موسسه اعتباري قبل از اعالم و انتشارعملکرد 

 هاي گذشته؛درخصوص علت هرگونه تغييرات عمده نسبت به دوره

مبني بر ( اشخاص حقيقي و حقوقي)رسان مستقل اخذ تعهدنامه کتبي از حساب -9-1-5

ا نسبت به آن حفظ اي  که در تمام مراحل حسابرسي موسسه اعتباري استقالل خود ر

 نمايند؛مي

نشريه اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي “ ب”از بخش  21براي تعريف استقالل، به بند  

در  تحت عنوان احکام قابل اجرا( منتشره از سوي کميته فني سازمان حسابرسي)اي آئين رفتار حرفه

 ؛(ملاين دستورالع 1ضميمه پيوست شماره )اي مستقل رجوع شود مورد حسابداران حرفه

ا حسابرسان مستقل و نمايندگان مديريت درخصوص ببررسي و تبادل نظر  -10-1-5

ات، اي موسسه اعتباري و هرگونه تغيير با اهميت در قواني ، مقرراطالعات مالي ميان دوره

ا در راصول و استانداردهاي حسابداري و نيز هر نکته قابل تأملي که نظر حسابرس مستقل 

 هاي مالي جلب نمايد؛هاي حسابداري مديريت، برآوردها و يا افشاي صورتبا روشرابطه 

تشکيل جلسه با حسابرسان مستقل موسسه اعتباري در رابطه با گزارش  -11-1-5

چني  تشکيل جلسات ادواري جداگانه با مديريت، هم. حسابرسي تهيه شده از سوي آنان
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مستقل موسسه اعتباري در رابطه با اصول کارکنان واحد حسابرسي داخلي و حسابرسان 

هاي مورد استفاده موسسه اعتباري در تهيه ها و رويهگري و حسابداري، روشمهم گزارش

 .هاي ماليصورت

 

 حسابرس داخلي در رابطه با -2-5

حد حسابرسي داخلي به هيات مديره، ارزيابي پيشنهاد عزل و نصب رئيس وا -1-2-5

هاي چني  تصويب طرحهاي جبراني وي و هممزايا و پرداختعملکرد و تعيي  حقوق و 

 براي کارکنان واحد حسابرسي داخلي؛( نظير پاداش و جوايز)انگيزشي 

اخلي به ارائه گزارش به کميته حسابرسي الزام رئيس واحد حسابرسي د -2-2-5

درخصوص موضوعات مهم و پاسخگو بودن وي به کميته مذکور و هيات مديره موسسه 

 تباري؛اع

و بدون قيد و شرط رئيس واحد حسابرسي  برقراري امکان دسترسي کامل -3-2-5

 ريت؛داخلي به کميته حسابرسي، بدون نياز به کسب اجازه و يا دريافت موافقت قبلي مدي

 قل بي  هيات مديره و رئيس واحد حسابرسي داخلي؛ايجاد ارتباط مستقيم و مست -4-2-5

داخلي و حسابرس مستقل درخصوص موضوعات  حسابرسانمذاکره با مديريت،  -5-2-5

آن ،  هاي اصلي واحد حسابرسي داخلي، گستره و کفايت برنامهمربوط به فعاليت

شده واحد بينيبندي ، تعداد کارکنان و هرگونه پيشنهاد تغيير در حوزه وظايف پي بودجه

 حسابرسي داخلي؛

 برسي داخلي؛ه واحد حسابررسي و تصويب بودجه ساالن -6-2-5

اخلي و حصول اطمينان از اثربخشي واحد دنظارت بر عملکرد حسابرسان  -7-2-5

 حسابرسي داخلي؛

 

 حسابرسان مستقل  در رابطه با -3-5

ستقل درخصوص گستره برنامه حسابرسي، مبررسي و مذاکره با حسابرس  -1-3-5

 ؛هارايط مندرج در قرارداد و تائيد نهايي آنالزحمه و کليه شحق

صوص انتصاب و پرداخت پاداش به حسابرس پيشنهاد به هيات مديره درخ -2-3-5

 مستقل، فسخ يا تجديد قرارداد با آن؛
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، که ( اعم از حسابرسي و غيرحسابرسي)م خدماتي اعالم موافقت قبلي با انجا -3-3-5

مستقل اي حسابرسان رفتار حرفه در شرايط قرارداد قيد نشده و يا خارج از چارچوب آئي 

 باشد، توسط حسابرس مستقل؛

ي انتخاب، حفظ يا تغيير حسابرس مستقل و پيشنهاد به مجمع عمومي برا -4-3-5

 همچني  شرايط قرارداد حسابرسي مستقل؛

الل حسابرس و اثربخشي فرآيند حسابرسي کسب اطمينان در زمينه استق -5-3-5

و استانداردهاي حسابرسي اي حسابرسان مستقل رفتار حرفه مستقل در چارچوب آيي 

 ؛(منتشره از سوي کميته فني سازمان حسابرسي 123نشريه شماره )

دمات غيرحسابرسي توسط حسابرسان مستقل خکسب اطمينان از عدم انجام  -6-3-5

 منتشره 123نشريه شماره )اي حسابرسان مستقل رفتار حرفه موسسه اعتباري با توجه به آئي 

 ؛(ن حسابرسياز سوي کميته فني سازما

صاب شرکاي موسسه حسابرسي منتخب الزام حسابرس مستقل به انت -7-3-5

 حداکثر براي دو دوره مالي متوالي؛( حسابرس مستقل)

ور تغيير موسسه حسابرسي طرف قرارداد، حداکثر اتخاذ ترتيبات الزم به منظ -8-3-5

 دوره مالي متوالي؛ 5پس از 

ديريت و حسابرس مستقل در رابطه با محل هرگونه اختالف نظر بي   -9-3-5

 گري مالي؛گزارش

 س مستقل؛بررسي عملکرد حسابر -10-3-5

سي کامل و بدون قيد و شرط حسابرس مستقل به کميته، برقراري امکان دستر -11-3-5

 بدون نياز به کسب اجازه و يا دريافت موافقت قبلي مديريت؛

 ت مديره و حسابرس مستقل؛م و مستقل بي  هياايجاد ارتباط مستقي -12-3-5

 هايي براي به کارگيري کارکنان حسابرس مستقل؛تعيي  خط مشي -13-3-5

 :االنه حسابرس مستقل در رابطه با موارد ذيلساخذ و بررسي گزارش  -14-3-5

 قل؛هاي کنترل کيفي داخلي حسابرسان مسترويه

ان مستقل و حسابرس کنترل کيفي داخلي موضوعات مهم مطروحه از طريق بررسي

اي از حسابرسان هاي مشابه و تحقيق و تفحص مقامات و مراجع دولتي يا حرفهبررسي

 نه اقدام انجام شده در اي  خصوص؛هاي اخير و هرگومستقل در سال

بررسي تمامي روابط موجود بي  حسابرس مستقل و موسسه اعتباري به منظور ارزيابي 

 .ميزان استقالل حسابرس مستقل
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 ارشد يتمديررابطه با  در -4-5

هاي حسابداري مشير حفظ اعتبار و انسجام خطهدايت مديريت ارشد به منظو -1-4-5

 گري مالي و افشاي موسسه اعتباري؛هاي گزارشو روش

د و حفظ نظام کنترل داخلي مناسب توسط حصول اطمينان نسبت به ايجا -2-4-5

 .مديريت ارشد در موسسه اعتباري

 

 يندهاي کميته حسابرسيآفر با در رابطه -5-5

 هاي ماليحاکميت و گزارش -1-5-5

هاي منطقي، به منظور دستيابي به شفافيت و افشاي حصول اطمينان از وجود سياست

 .عتبارياهاي اداره امور در موسسه عملکرد واقعي و روش

 داخلي  کنترل -2-5-5

و موارد قابل  نقاط ضعف مهمهاي داخلي ، رفع ررسي ساليانه کفايت کنترلب -1-2-5-5

از جمله پيشگيري يا کشف عدم اجراي عمدي يا سهوي نظام کنترل داخلي از  گزارش

 سوي مديريت و حصول اطمينان از انجام اقدامات اصالحي مناسب؛

هايي که توسط مديريت ارشد براي اطمينان از ها و رويهررسي سياستب -2-2-5-5

اند و نظارت بر نتايج اقدامات شدههاي جاري طراحيسياستانطباق با قواني  ، مقررات و 

 شده؛تطبيقي انجام

داري و رسيدگي به شکايات ارسالي به هايي براي دريافت، نگاهيجاد رويها -3-2-5-5

ها به کارکنان موسسه اعتباري در رابطه با حسابداري يا مباحث حسابرسي و انعکاس آن

 کر نام؛ذيربط به طور محرمانه و بدون ذ

 ن از استقرار سيستم کنترل داخلي مناسب؛حصول اطمينا-4-2-5-5

منشور )هاي اخالقي نامه مکتوب در مورد ارزشصول اطمينان از وجود آئي ح -5-2-5-5

 آن؛ بندي مديريت اجرائي بهو پاي( اخالقي موسسه اعتباري

ا تاکيد برارزيابي ي ن برزيابي کيفيت دستورالعمل هاي اجرايي کنترل داخلا -6-2-5-5

قام عالي تري  م نماينده به عنوان ن هاي مربوط به ريسکها و دستورالعملتناسب نظام

 .موسسه اعتباري نظارتي

 هاي عملياتي راهبرديبرنامه -3-5-5



 

864 

شده توسط مديريت ارشد به منظور ارزيابي و نظارت هاي تدوي ها و رويهبررسي سياست

 .ربطياهبردي موسسه اعتباري و اهداف خرد و کالن عملياتي ذبر اجراي برنامه عملياتي ر

 مديريت ريسک  -4-5-5

نظر با مديريت موسسه اعتباري در مورد مقدار منابع عمده در دلبررسي و تبا-1-4-5-5

 ها؛شده از سوي مديريت جهت نظارت و کنترل آنمعرض ريسک و اقدامات انجام

 ابسته؛ررسي معامالت با اشخاص وب -2-4-5-5

هاي هاي مديريت ريسک و چگونگي شناسايي ريسکررسي سياستب -3-4-5-5

 .هامختلف و رويارويي با آن

 ارزيابي عملکرد -5-5-5

و ارائه ( هاي محولهدر مورد عملکرد کميته و در رابطه با مسيوليت)ارزيابي انجام خود 

 .گزارش آن به هيات مديره

 جلسات -6

سي به درخواست رئيس کميته و به دعوت دبير آن برگزار جلسات کميته حسابر -1-6

 شود؛مي

ارج  آن است که رئيس واحد حسابرسي داخلي به عنوان دبير جلسات کميته  -2-6

جلسات و ساير مستندات داري صورتتهيه، گردآوري و نگاه. حسابرسي برگزيده شود

 مربوط بر عهده دبير جلسات است؛

جلسه عادي برگزار  حداقل، چهارست در هر سال، کميته حسابرسي موظف ا -3-6

تشکيل جلسات موردي با مديريت، حسابرسان مستقل و رئيس واحد حسابرسي . نمايد

 شود؛داخلي جزو جلسات عادي کميته مذکور محسوب نمي

ي مزبور، بايد توسط جلسات کميته حسابرسي پس از تصويب کميتهصورت -4-6

 .يب به هيات مديره گزارش شودرئيس کميته، جهت بررسي و تصو

 الزحمه حق -7

الزحمه دريافتي هر يک از اعضاي کميته حسابرسي از موسسه اعتباري، حق 

 .شودميتوسط هيات مديره و براساس مقررات جاري تعيي   "صرفا
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از بخش ب نشريه اصول و  21بند

 ضوابط حسابداري و حسابرسي

 اي منتشره از سويرفتار حرفهآيين 

 کميته فني سازمان حسابرسي
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 احکام قابل اجرا در مورد حسابداران حرفه ايمستقل-ب  بخش 

 استقالل -21

هنگامي که حسابنداران حرفنه اي مستقل مسيوليت انجنام کاري را به عهده  ن21ن1

عالقه اي ،  ميگيرند که مستلزم گزارشگري حرفه اي است بايد فاقد هرگونه نفع و

يشان اباشند که ممک  است بر درستکاري ، بيطرفي و استقالل  ،صرفنظر ازآثار واقعي آن 

 .تأثيرگذارد يا به نظر رسد که تأثير مي گذارد

محدود  به اشخاص زير  21-1مستقل مورد نظر در بند   حسابداران حرفه اي  ن21ن2

 :شودمي

 . خدمات حرفه ايالف ن اشخاص حقيقي يا مؤسسات انجام دهنده 

 . مالکي  مؤسسنه حرفه اييا  ب ن شرکا

رفه حپ ن کليه مديران و کارکنان حرفه اي درگير در انجامهرکاري که مستلزم گزارشگري 

 .اي است نسبت به همان کار

هرچند ارائه فهرست کاملي از مواردي که ناقض استقالل حسابداران حرفه  ن21ن3

نمونه  21-17تا   21-4اما موارد مندرج در بندهاي   ايمستقل مي باشد ميسر نيست ،

 .کندحسابداران حرفه اي مستقل را خدشه دار مي  است که استقالل واقعي يا ظاهري هايي

 

 داشتن هرگونه رابطه مالي با صاحبکار

 استمکناستقالل را تحت تأثير قرار مي دهد و م  داشت  روابط مالي با صاحبکار، ن 21ن 4

ران روابط ماليحسابدا. چني  تصور کند که استقالل خدشه دار شده است  هر ناظرمعقولي

ميتواند به ( شامل بستگان ايشان به تشخيص تشکل حرفه اي مربوط )حرفه اي مستقل 

 :يکي از راههاي زير صورت پذيرد

  .بکارداشت  منافع مالي مستقيم يا منافع مالي غيرمستقيم قابل مالحظه در شرکت صاح( 1

د افت تسهيالت مالي از صاحبکار يا هريک از اعضاي هيأت مديره ، مديران ارشدري( 2

ت ياسهامداران اصلي صاحبکار يا پرداخت تسهيالت مالي به آنان ، به استثناي تسهيال

  . ماليدريافتي در روال عادي از سيستم بانکي و ساير مؤسسات اعتباري

مديران ارشد يا   ت مديره ،مشارکت با صاحبکار يا با هريک از اعضاي هيأ( 3

  . اصلي آنسهامداران
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حبکار داشت  منافع مالي در يک واحد اقتصادي که داراي نفوذ قابل مالحظه در شرکتصا( 4

  . يا تحت نفوذ قابل مالحظه آن است

 

 داشتن هرگونه رابطه شغلي با صاحبکار

ال قبل از ن چنانچه حسابدار حرفه اي مستقل طي دوره مورد رسيدگي يا س21ن5 

 جرائي ، کارمند ارشد شرکت يا شريک يا در استخداممدير ا  عضو هيأت مديره ، آن،

او  چني  به نظر مي رسد داراي منافعي است که مي تواند به استقالل  اينافراد باشد،

 .گزارشگري حرفه اي در مورد آن شرکت ، خدشه وارد کندهنگام

 

 ارائه ساير خدمات به صاحبکاران حسابرسي

عالوه بر انجام حسابرسي يا   ن هنگامي که حسابدار حرفه اي مستقل ،21ن6

ائه خدمات ديگري را به صاحبکار ار  ديگري که مستلزم گزارشگري حرفه اي است ،عمليات

  بايد متوجه باشد نق  مديريت واحد مورد رسيدگي را در تصميم گيري يا اجرامي کند

 .نکندايفا

بدار حرفه اي مستقل عهده دار ارائه خدمات حرفه اي در شرايطي که حسا ن 21ن 7

مربوطبه اصالح حساب يا تهيه و نگهداري سوابق حسابداري صاحبکار است نبايد 

ه الزم به ذکر است خدماتي ک  .توسط او انجام شود  حسابرسي آن دورههاي مالي خاص 

 از)ئه مي شود حسابرسي توسط حسابدار حرفه اي به صاحبکار ارادر روال عادي عمليات

و  فع آنارائه نامه مديريت و پيشنهادهاي الزم درمورد ر  قبيل ارزيابي کنترلهايداخلي ،

 .داز مصاديق خدمات مذکور تلقي نمي شو( پيشنهادي و مشاوره اي ارائه هرگونه تعديل

ن حسابدار حرفه اي مستقل که عهده دار ارائه خدمات مشاوره اي يا 21ن8

عاتي به يک صاحبکار است درصورت پذيرش کار حسابرسي همان طراحيسيستمهاي اطال

يق بايد ضم  رعايت دق  دوره مالي ياهرنوع کاري که مستلزم اظهارنظر حرفه اي است ،

آن گونه عمل کند که به صالحيت حرفه اي و استقالل وي   حسابرسي ،اصول و ضوابط

 .خدشه وارد نشود

 

 روابط شخصي و خانوادگي

لذا  . صي و خانوادگي مي تواند استقالل را تحت تأثير قرار دهدن روابط شخ21ن9

ه باستقالل حسابدار حرفه اي را   طمينان از اينکه اي  گونه روابط در هرکار،حصوال

 . نمي اندازد از اهميت خاصي برخوردار استمخاطره
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 تعيي  دقيق حد مجاز روابط شخصي و خانوادگي بي  حسابدار حرفه اي مستقل  ن21ن10

 يا افرادي نظير رئيس يا اعضاي هيأت مديره ، مديرعامل و مديران ارشد)صاحبکار و

اما . غيرممک  است ( اجراييو مالي که در سمتهاي مديريت صاحبکار مشغول بکارند

يا  چنانچهحسابدار حرفه اي وجود اي  گونه روابط را تهديدي براي حفظ استقالل واقعي

ط دامنه رواب  .خدمات را مورد بررسي جدي قرار دهد ظاهريخود بداند بايد عدم پذيرش

تا روابط سببي و نسبي حسابدار   بسيار گسترده است و روابط عادي شخصي مزبور

وي  ضوابط تکميلي دراي  باره توسط تشکل حرفه اي مربوط تد  .دربر مي گيرداي راحرفه

 .شودمي

 

 حق الزحمـه

بخ  عمده اي از  درصورتي کهحسابدار حرفه اي بايد توجه کند   ن21ن11

رتبط مبه طور مستمر از طريق يک صاحبکار يا گروهي از صاحبکاران   درآمدهايساالنه وي 

 چني  وضعيتي مي تواند موجب بروز شک و ابهام نسبت به استقالل وي  شود،تأمي  مي

 .گردد

 

 حق الزحمـه مشروط

 ي خودداري کند که پرداختحسابدار حرفه اي بايد از پذيرش و ارائه خدماتن  21ن12

درصدي از يک مبلغ خاص يا موارد   حقالزحمه آن مشروط به حصول نتيجه اي خاص ،

 .باشد، مگرآنکه مبلغ حق الزحمه براساس قواني  و مقررات تعيي  شودمشابه

 

 خريد کاال و پذيرش هدايا و پذيرايي

 ريافتذيرايي بي مورد ودپ قبول  خريد کاال يا دريافت خدمات با شرايط ويژه ،  ن21ن13

ي حرفه اتهديدي جدي براي استقالل حسابداران  هدايا به ميزاني بي  از حد متعارف ،

  ازايازاي  رو حسابداران حرفه اي و وابستگان ايشان بايد ضم  پرهيز  مستقل است ؛

 .در حدود متعارف نيز جانب احتياط را رعايت کننند  موارد،

 

 مالکيت سرمايه

مام سرمايه مؤسسه حرفه اي بايد متعلق به حسابداران حرفه اي مستقل ت  ن21ن14

مگرآنکه قواني  و مقررات ، اختصاص تمام يا بخشي از سرمايه را به ديگران باشد،

 .مجازبداند
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 شرکاي سابق

ن چنانچه يک يا چند ت  از شرکاي سابق مؤسسنه حرفه اي به گونه اي 21ن15 

ي تعيي  اينکه در اي  مورد، استقالل واقعي يا ظاهرصاحبکارمؤسسنه حرفه اي شوند، 

 . با قضاوت حسابدار حرفه اي مستقل است  حسابدارحرفه اي خدشه دار مي شود يا خير،

 

 دعاوي حقوقي

چنانچه حسابدار حرفه اي مستقل و صاحبکار درگير يک دعواي حقوقي باشند  ن 21ن16

دراي  گونه . تأثير قرار گيرد ممکناست استقالل و بيطرفي حسابدار حرفه اي تحت

 ه کارمواردحسابدار حرفه اي بايد متناسب با ماهيت دعواي حقوقي درباره پذيرش يا ادام

 .تصميمگيري کند

 

 ارتباط طوالني کارکنان ارشد با يک صاحبکار

بکارگيري کارکنان ارشد درارتباط با يک صاحبکار براي سالهاي متمادي   ن21ن17

درچني  شرايطي حسابدار حرفه اي مستقل   .راي استقالل باشدناست تهنديندي بممک

 .اقداماتي را به منظور حصنول اطميننان از حفظ استقالل و بيطرفي انجامدهدبايد
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 :2اره ـت شمـپيوس

عالي  هتـکمي

مديريت ريسک
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ها، اختيارات، ويژگيتعاريف، اهداف، ) عالي مديريت ريسککميته (: 2)پيوست شماره 

 (الزحمهها و حقجلسات، چارچوب الزم براي ارائه گزارش ،وظايف

 

 تعاريف -1

اي است تخصصي که از سوي هيات مديره کميته: کميته عالي مديريت ريسک -1-1

ؤثر مدر امر نظارت بر مديريت )ها موسسه اعتباري و به منظور ياري رسانيدن به آن

وب تشکيل شده، در چارچ( اردها قرار درض آنهايي که موسسه اعتباري در معريسک

ها و حدود وظايف تعيي  شده از سوي هيات مديره موسسه اختيارات، مقررات، خط مشي

 .نمايداعتباري انجام وظيفه مي

به شرح  “شرکت وابسته”و  “شرکت تابعه”، “عضو غيرموظف هيات مديره”تعاريف مربوط به 

 .باشديم “رهنمود”اين ( 1)پيوست شماره ( 1)مندرج در بند 

 

 اهداف -2

هدف اصلي از تشکيل کميته عالي مديريت ريسک، ياري رساندن به هيات مديره موسسه 

 :اعتباري در نظارت بر موارد ذيل است

 هاي موسسه اعتباري؛تعيي  وضعيت ريسک -1-2

 هاي مورد استفاده براي تعيي  حدود ريسک؛ارزيابي عملکرد سيستم -2-2

 سه اعتباري؛هاي موسکنترل ريسک -3-2

 تجزيه و تحليل ريسک؛ -4-2

 (.در صورت لزوم)بررسي و تصويب معامالت عمده  -5-2

به مفهوم ( در چارچوب وظايف محوله)ت ريسک شود که ايجاد کميته عالي مديريتاکيد مي

باشد زيرا از نظر حقوقي مسيوليت سلب مسيوليت هيات مديره از انجام آن وظايف نمي

 .ها، برعهده هيات مديره استشده در زمينه مديريت ريسک نهايي تصميمات اخذ

 

 هاويژگي -3
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 :دهاي ذيل را دارا باشکميته عالي مديريت ريسک، بايد ويژگي

اعضا، رئيس و قائم مقام آن براساس اکثريت آراي اعضاي هيات مديره انتخاب  -1-3

 شوند؛

 شته باشند؛حداقل، دو نفر از اعضاي هيات مديره در آن عضويت دا -2-3

اکثريت اعضاي آن بايد داراي تخصص و دان  الزم در زمينه مديريت ريسک  -3-3

 باشند؛

رئيس آن بايد از ميان اعضاي غيرموظف هيات مديره انتخاب شود و ضم   -4-3

هاي تخصصي الزم در زمينه مديريت ريسک نسبت به برخورداري از دان  و مهارت

 باشد؛عمليات بانکي شناخت کافي داشته 

زمان به رياست کميته عالي مديريت ريسک تواند همرئيس هيات مديرهنمي -5-3

 انتخاب شود؛

هاي تواند از کارشناسان داراي دان  و مهارتدر صورت لزوم، کميته مي -6-3

براي همکاري دعوت به عمل ( از داخل و خارج از موسسه اعتباري)تخصصي مورد نياز 

 آورد؛

عضاي کميته عالي مديريت ريسک با اتمام مدت تصدي مسيوليت مدت تصدي مسيوليت ا

ديريت انتخاب مجدد هريک از اعضاي کميته عالي م. يابداعضاي هيات مديره پايان مي

 ريسک از سوي هيات مديره آتي بانک يا موسسه اعتباري بالمانع است؛

الي ي کميته عاز عضو يا تعدادي از اعضا( هايا تمامي آن)ممک  است برخي اختيارات 

 :ها و تحت شرايط ذيل از آنان سلب شودمديريت ريسک قبل از اتمام دوران تصدي آن

ضو ععضو يا اعضاي کميته از سمت خود استعفا دهند که در اي  صورت الزم است         

اي رسمي، حداقل يک ماه پي  از تاريخ گيري خود را طي نامهمستعفي مراتب کناره

 .رياست هيات مديره و رياست کميته عالي مديريت ريسک برسانداستعفا به اطالع 

 سلب( آنان)چنانچه هيات مديره اختيار انجام برخي وظايف عضو يا اعضاي کميته را از وي 

 نمايد؛

ست عضو ا، الزم  (3-8-2 و 3-8-1)در صورت وجود شرايط مذکور در هريک از بندهاي 

د يف خوفرادي به عنوان جايگزي ، به انجام وظايا اعضاي مزبور تا زمان انتخاب فرد يا ا

 .ادامه دهند مگر آن که هيات مديره انجام وظايف از سوي آنان را به صالح نداند

صدي با توجه به اهميت کامل بودن تعداد اعضاي کميته عالي مديريت ريسک، بالتتبصره ـ 

 .شدبار براي مدت بي  از يک ماه مجاز نميهاي کميته مزبوماندن پست
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 اختيارات -4

اختيارات کميته عالي مديريت ريسک محدود به موضوعاتي است که هيات مديره  -1-4

 باشد؛ها ميگيري در مورد آنمرجع نهايي تصميم

به منظور انجام وظايف محوله به کميته عالي مديريت ريسک در چارچوب اي   -2-4

هاي ديگر ضوابط و رويه، ضروري است کليه اختيارات الزم جهت تدوي  “رهنمود”

 عملياتي به کميته مزبور واگذار شود؛

هاي محوله به اي  کميته، الزم است اختيار به منظور انجام وظايف و مسيوليت -3-4

ي  ا. ودشاستفاده از منابع مورد نياز جهت انجام تحقيقات ذيربط، به کميته مزبور واگذار 

ه بداران و ديگر متخصصي  امر و استفادموضوع شامل به کارگيري مشاوران مستقل، حسا

 باشد؛ها ن در صورت ضرورت ن مياز نظرات تخصصي آن

الزحمه پرداختي به اعضاي کميته از اي  اختيار برخوردار است که ميزان حق -4-4

شوند، تعيي  غيرموظف و کارشناساني را که از خارج از سازمان دعوت به همکاري مي

 لزم به تأمي  بودجه مورد نياز آن است؛نمايد و موسسه اعتباري م

کميته ريسک از اي  اختيار برخوردار است که اسناد مورد نياز براي اجراي وظايف  -5-4

ها، واحدها، مقامات موسسه هاي اجرايي موسسه اعتباري، تمامي بخ خود را از مجموعه

يته مزبور به کم تسليم اسناد. اعتباري و واحد حسابرسي داخلي درخواست و دريافت کند

 عالي مديريت ريسک، پس از ارائه درخواست مکتوب رئيس کميته و پي  از مهلت تعيي 

 شود؛شده از سوي وي، توسط دبير کميته انجام مي

هاي مختلف موسسه هاي فرعي براي بررسي وضعيت ريسکايجاد کميته -6-4

 ؛اعتباري و ارائه پيشنهادات الزم به کميته عالي مديريت ريسک

حسب ضرورت، پيشنهاد برگزاري جلسات مشترك با حضور اعضاي هيات مديره  -7-4

 و اشخاص ذيربط در واحدهاي اجرايي ريسک؛

 

 وظايف -5

ها و پيشنهادات ارائه شده از سوي مديريت در رابطه با بررسي طرح -1-5

 ت مديره موسسه اعتباري؛هاي مربوط به هياپذيري و ارائه توصيهريسک

، هاي تابعه و وابسته به آنرسي وضعيت ريسک موسسه اعتباري، شرکتبر -2-5

پذيري تعيي  شده توسط هيات مديره و در صورت لزوم، مشاوره با برحسب درجه ريسک
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اي  موارد شامل بررسي ميزان يا مقادير عمده . مديريت و حسابرسان داخلي و مستقل

. ر، عملياتي، نقدينگي و شهرت استهاي اعتباري، بازاهاي بانکي از جمله ريسکريسک

 ؛(دستورالعملفصل سوم اين  تعاريفموضوع ماده )

هاي موجود هاي ارائه شده از سوي مديريت در رابطه با ريسکبازبيني گزارش -3-5

 در عمليات موسسه اعتباري و بررسي اقدامات انجام شده از سوي مديريت براي اداره

 يره؛نهادات الزم به هيات مدهاي مزبور و ارائه پيشمؤثر ريسک

هاي کنترل داخلي و همکاري با کميته حسابرسي براي ارزيابي عملکرد نظام -4-5

ن و مديريت ريسک، بررسي گزارش مديريت در رابطه با اجرا، تصويب و اعمال کنترل بر آ

 هاي مذکور؛نيز گسترش نظام

در چارچوب الزامات دهي هاي نظارتي و کنترلي براي گزارشتعيي  سيستم -5-5

 يرمالي؛هاي مالي و غقانوني و ديگر قواني  موضوعه در زمينه کنترل

هاي ارائه بررسي موارد عمده تخطي از حدود تعيي  شده ريسک و ارزيابي پاسخ -6-5

 شده توسط مديريت؛

بررسي حوزه و کارآيي عملکرد مديريت ريسک و تائيد نامزد يا نامزدهاي  -7-5

 احراز سمت رياست واحد ريسک؛ پيشنهادي براي

هاي حسابرسان داخلي و مستقل در رابطه با مديريت ريسک و بررسي توصيه -8-5

 بدهي؛ /مديريت دارايي

هاي مديريت ريسک که الزم است توسط مديريت شناسايي آن گروه از حوزه -9-5

 بهبود يابند؛

ريسک پيشنهاد پيگيري درخواست تغييرات جديدي که براي نظام مديريت  -10-5

 شوند؛مي

 توسط مديريت؛ تاييد ايجاد فرهنگ کنترلي مناسب -11-5

تصويب معامالت خاص در چارچوب اختيارات محوله از سوي هيات مديره  -12-5

 موسسه اعتباري، براساس قواني  و مقررات موضوعه؛

 يرد؛گارتقاي فرهنگي که در آن، نياز به مديريت ريسک مورد تاکيد قرار مي -13-5

ها در ها و حداکثر نمودن منافع ناشي از آنسازي ريسکايجاد تعادل بي  حداقل -14-5

 موسسه اعتباري؛

هاي تهيه شده از سوي ديگر مراجع در مورد مديريت ريسک و بررسي گزارش -15-5

 ها توسط هيات مديره موسسه اعتباري؛هاي داخلي، قبل از تصويب آنکنترل
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هاي عمده و ه هيات مديره موسسه اعتباري در مورد ريسکرساني باطالع -16-5

اي که موسسه اعتباري در معرض آن قرار دارد و نيز اثربخشي سيستم مديريت بالقوه

 ريسک؛

هاي الزم هاي مديريت درخصوص معامالت خاص و ارائه توصيهبررسي توصيه -17-5

 ها؛ديه انجام آنافت تائيها و در صورت لزوم دريبه هيات مديره درخصوص آن

هاي نقدينگي موسسه مشي هاي مديريت در رابطه با حدود و خطبررسي توصيه -18-5

 اعتباري؛

بررسي پيشنهادات مديريت درخصوص تفويض برخي اختيارات از سوي هيات  -19-5

نظرات کميته ن جهت تصويب ن به هيات مديره موسسه ها و ارائه نقطهمديره به آن

 .اعتباري

 :ي  رئيس کميته عالي مديريت ريسک موظف به انجام موارد ذيل استچنهم

 دعوت از اعضاي کميته و تعيي  دستور کار جلسات؛

تدوي  برنامه کاري کميته عالي مديريت ريسک و برنامه سال آتي آن، براساس 

 يات مديره و پيشنهادات اعضاي کميته؛هنظرات دريافتي از نقطه

 د کميته عالي مديريت ريسک و ارائه آن به هيات مديره؛تعيي  چارچوب گزارش عملکر

 .انتخاب فردي از کميته يا کارکنان موسسه اعتباري به عنوان دبير جلسات

 جلسات  -6

بار در سال و بنا به دعوت  4جلسات عادي کميته عالي مديريت ريسک حداقل  -1-6

 .شودرئيس کميته يا معاون وي برگزار مي

تواند بنا به درخواست رئيس هيات مديره يا يريت ريسک ميکميته عالي مد -2-6

العاده رئيس کميته حسابرسي، عالوه بر جلسات عادي، اقدام به برگزاري جلسات فوق

بايست العاده ميدر اي  صورت، درخواست افراد مذکور براي تشکيل جلسات فوق. نمايد

م لسه، به دبير کميته تسليروز کاري پي  از تاريخ مورد نظر براي تشکيل ج 7حداقل 

 .شود

ست ا، رئيس کميته موظف (6-2موضوع بند )در صورت ضرورت تشکيل جلسه،  تبصره ـ

 .حداکثر ظرف مدت يک هفته کاري نسبت به تشکيل آن اقدام نمايد

اقدام به تشکيل  تواند بنا به صالحديد،رئيس کميته عالي مديريت ريسک نيز مي -3-6

 .ايدالعاده نمجلسات فوق
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اي نامهبايست براساس دعوتدعوت از اعضا و ديگر مدعوي  کميته مذکور مي -4-6

کنندگان، رسمي انجام شود که در آن؛ تاريخ، زمان برگزاري جلسه و مکان آن، نام شرکت

 .دستور جلسه و هرگونه اطالعات الزم ديگر در رابطه با آن قيد شده باشد

در . شودضور در جلسات توسط دبير آن انجام ميدعوت از اعضاي کميته براي ح  -5-6

 .گرددغياب وي، اي  وظيفه به عهده فردي است که از سوي رئيس کميته تعيي  مي

 .يابداعضا رسميت مي 3/2جلسات کميته با حضور  -6-6

در صورتي که در تاريخ برگزاري جلسه، تعداد اعضاي حاضر در آن به حد نصاب  -7-6

به  روز کاري اقدام 5، دبير جلسه موظف است حداکثر ظرف مدت (6-6موضوع بند )نرسد 

در اي  صورت، جلسه کميته عالي مديريت ريسک با حضور . برگزاري مجدد آن نمايد

 .يابدحداقل نيمي از اعضا رسميت مي

تصميمات کميته با اکثريت آراي اعضايي از کميته که در جلسه حضور دارند،  -8-6

 .يابداعتبار مي

اعضاي کميته داراي حق راي برابر هستند و حق راي يک عضو قابل انتقال به  -9-6

 .عضو ديگر نيست

 .باشددر صورت تساوي آراي حاصله، راي رئيس کميته تعيي  کننده مي -10-6

بايست به عنوان اطالعات محرمانه تلقي شده، موارد حساس دستور جلسات مي -11-6

قرار ( صالح نظارتيغير از مراجع ذي)تيار اشخاص ثالث به هيچ وجه نبايد افشا يا در اخ

داري اطالعات حساس و محرمانه مسيوليت هريک از اعضاي کميته در حفظ و نگاه. گيرد

 .دارد

 ي اعضاييامضاي کليه پس ازصورت جلسات کميته عالي مديريت ريسک بايد  -12-6

ارش تصويب به هيات مديره گز جهت بررسي وکه در جلسه حضور دارند و نيز دبير کميته، 

 .شود

 :جلسات کميته عالي مديريت ريسک بايد موارد ذيل را شامل شودصورت -13-6

 تشکيل جلسه؛ تاريخ، زمان و مکان -1-13-6

 کنندگان در جلسه؛اسامي شرکت -2-13-6

گيري در جلسه مطرح گرديده ضوع ديگري که براي رايدستور جلسه و هر مو -3-13-6

 است؛

 مصوبات جلسه؛ -4-13-6
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موافق يا مخالف تصميمات کميته، با ذکر داليل توجيهي  اسامي و آراي اعضاي -5-13-6

 .آنان

جلسات کميته در دو نسخه تهيه شود، يک نسخه آن براي الزم است صورت -6-13-6

 . داري شودهيات مديره ارسال و نسخه دوم در بايگاني کميته نگاه

جلسات و ساير مستندات مربوط، برعهده دبير داري صورتنگاهتهيه، گردآوري و  -14-6

 .کميته است

 هاچارچوب الزم براي ارائه گزارش -7

بايست گزارش عملکرد ساالنه خود را حداکثر تا دو ماه قبل از تاريخ کميته مي -1-7

تعيي  شده براي برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه سهامداران، به هيات مديره 

 .اعتباري ارائه نمايدموسسه 

هاي آن ، به ويژه موارد ذيل را در بر بايست تمامي فعاليتهاي کميته ميگزارش -2-7

 :گيرد

هاي ارائه شده به هيات مديره ، در چارچوب نظرات و توصيهها ، نقطهگزارش-1-2-7

 اهداف تعيي  شده کميته مديريت ريسک؛

 خاص ذيربط؛ي از اشهرگونه خدمات تخصصي دريافت -2-2-7

 امه مصوب آن؛تطبيق عملکرد کميته با برن -3-2-7

 .شخيص کميتهتساير اطالعات مهم، بنا به  -4-2-7

 .ساليانه موسسه اعتباري منعکس شود الزم است گزارش کميته در گزارش -3-7

 الزحمه حق -8

الزحمه دريافتي هر يک از اعضاي کميته عالي مديريت ريسک موسسه حق 

 .شودميتوسط هيات مديره و براساس مقررات جاري تعيي   "صرفااعتباري، 
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 :3پيوسـت شمـاره 

نمودارهاي توضيحي براي 

 هاي داخلي موسسه اعتباريکنترل
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 1نمودار شماره 

 جايگاه کميته حسابرسي و کميته عالي مديريت ريسک در ساختار سازماني 

 (آلنمونه ايده)موسسه اعتباري 
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 گذارانقانون

 قواني  تدوي  

 ارت فراگيرنظ  

 ديگر کارکنان

 اطالعات مورد استفاده در نظام کنترليتوليد   

 الت به سطوح باالانتقال مسائل و مشک  

 مديرعامل

 پيشبرد مالکيت سهامداران 

 رهبري  

 هيات مديره

 پيشبرد حاکميت 

 نظارت  

 مديران ارشد

 تفويض مسيوليت  

 رهبري 

 مدير مالي

بناال، )مسنيوليت کنتنرل   

 (پائي ، هم عرض

 ناظرين

 نظارت  

 تطبيق   

 حسابرسان داخلي

 ارزيابي اثربخشي  

 نظارت 

 اعتباريموسسهقابلمهايطرف

 شناسايي مشکالت  

 پرونده شکايات  

 2نمودار شماره 

 هاها و مسيوليتهاي کنترلي؛ نق فعاليت
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 :4پيوسـت شمـاره 

نامه براي ارزيابي نمونه پرسش

 کنترل داخلي 

 ،راهنمايي براي هيات مديره

مديريت ارشد موسسه اعتباري و 

 ا.ا.ناظران بانک مرکزي ج
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 موسسه اعتباريترل داخلي ارزيابي کننامه براي نمونه پرسش

 

 ا.ا.راهنمايي براي هيات مديره، مديريت ارشد موسسه اعتباري و ناظران بانک مرکزي ج

ها؛ به نحو شايسته آيا به منظور حصول اطمينان از اي  که کنترل

ها را ها و رويهنهادينه شده است، هيات مديره به طور ادواري سياست

 دهد؟مورد بازنگري قرار مي

 بلي          خير    

 

 ها را تحت نظارت قرار داده،آيا سيستمي وجود دارد که تطبيق با رويه

 موارد عدم انطباق را به هيات مديره گزارش نمايد؟

 بلي          خير    

 

وز آيا فرآيندي وجود دارد که به منظورتجزيه و تحليل، تبيي  علت بر

را  ع مجدد آن در آينده، اشتباهاتنارسايي، اصالح، و پيشگيري از وقو

 .مستندسازي و گردآوري نمايد

 بلي          خير    

 

باه آيا فرآيندي وجود دارد که نحوة اعالم موارد مشکوك و عملکرد اشت

تمامي کارکنان موسسه اعتباري را مشخص کند و آيا اي  فرآيند به 

 اطالع کليه کارکنان رسيده است؟

 خيربلي              

 

شود ها گزارش ميها و رويههنگامي که موارد عدم انطباق با سياست

کند و آيا از ربط را پيگيري ميآيا هيات مديره به نحو مناسب موارد ذي

طريق آزمون، نسبت به اثربخشي اقدامات انجام شده اطمينان حاصل 

 نمايد؟مي

 بلي          خير    

 

ه بروز هرگونه وقفه در ترتيب اثر دادن ب آيا به منظور پيشگيري از

 گزارش موارد عدم انطباق، فرآيندي وجود دارد؟

 بلي          خير    

 

آن  آيا مديريت، ترتيبي اتخاذ نموده است که هيات مديره و نمايندگان

 به اطالعات موسسه اعتباري دسترسي کامل داشته باشند؟

 بلي          خير    

 

شود و اشخاص مات هيات مديره به صورت جمعي اتخاذ ميآيا تصمي

 کنند؟ها اعمال نظر نميصاحب نفوذ در آن

 بلي          خير    
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آيا هيات مديره اطالعات مناسب را از اطالعات حسابداري دريافت 

هاي ارتباطي، تصميمات را آگاهانه و به موقع اتخاذ دارد و سيستممي

 کنند؟مي

 خير       بلي       

 

 ي راآيا هيات مديره درباره فرآيند ارزيابي ريسک داخلي، اطالعات کاف

 دارد؟دريافت مي

 بلي          خير    

 

آيا هيات مديره صالحيت و استقالل حسابرسان داخلي و مستقل را 

 دهد؟مورد بررسي قرار مي

 بلي          خير    

 

هاي ديگري وجود دارد مشيع و يا خطهاي جامآيا ضوابط و سياست

فعاليت قابل قبول ، تعارض منافع و معيارهاي مورد انتظار  که رويه

 کند؟اخالقي را مشخص 

 بلي          خير    

 

آيا کميته حسابرسي، برنامه حسابرسي ساالنه حسابرسان داخلي را 

 کند؟تصويب مي

 بلي          خير    

 

هاي خود را به طور مستقيم به داخلي و مستقل، يافتهآيا حسابرسان 

 کنند؟هيات مديره يا کميته حسابرسي گزارش مي

 بلي          خير    

 

هاي آيا حسابرسان داخلي و يا مستقل به طور ادواري کفايت سيستم

 دهند؟کنترل داخلي را مورد ارزيابي قرار مي

 بلي          خير    

 

هاي موسسه اعتباري در زمينه اهميت کنترل داخلي و آيا سياست

 اجراي مناسب آن به تمامي کارکنان ابالغ شده است؟

 بلي          خير    

 

 بلي          خير     هاي اخالقي وجود دارد؟آيا ضوابط و سياست

 

هاي اخالقي، آيا براي بررسي ميزان انطباق با ضوابط و خط مشي

هاي کنترل داخلي آزمون ادواري انجام يا ساير نظامتوسط حسابرس 

 شود؟مي

 بلي          خير    
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 بلي          خير     گردد؟، به تمامي کارکنان ابالغ مي(18موضوع سوال )آيا نتايج آزمون 

 

ها ضوابط آيا تمامي کارکنان ملزم به اعالم اي  موضوع هستند که آن

ه هد بوده، از مفاد آن اطالع داشته و خود را متعموردنظر را مطالعه نم

 دانند؟رعايت آن مي

 بلي          خير    

 

ه آيا مديريت از طريق رعايت ضوابط تعيي  شده، تعهد عملي خود را ب

 دهد؟ضوابط نشان مي

 بلي          خير    

 

 آيا با مشتريان، کارکنان و ساير اشخاص، به طور منصفانه رفتار

 شود؟مي

 بلي          خير    

 

 بلي          خير     هاي مقرر منع شده است؟آيا مديريت به طور صري  از نقض کنترل

 

ير آيا به منظور حصول اطمينان از رعايت ساز و کارهاي کنترلي، تداب

 بيني شده است؟الزم توسط مديريت پي 

 بلي          خير    

 

ها مورد رسيدگي قرار گرفته، مستندسازي سياست آيا موارد نقض

 شود؟ مي

 بلي          خير    

 

هاي انجام آيا موارد نقض ن در صورت وجود ن و نيز نتيجه بررسي

هاي کاري مختلف به اطالع کميته حسابرسي و شده بر حسب حوزه

 شود؟کميته ريسک رسانيده مي

 بلي          خير    

 

هاي الزم براي هر يک الحيت، تخصص، دان  و مهارتآيا سط  ص

از مشاغل واحدهاي حسابداري و حسابرسي داخلي، موسسه اعتباري 

 تعريف شده است؟

 بلي          خير    

 

هاي آيا مديريت، تعداد، سط  صالحيت، تخصص، دان  و مهارت

الزم کارکنان واحدهاي حسابرسي داخلي و حسابداري موسسه را 

 دهد؟د بررسي قرار ميمور

 بلي          خير    
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آيا هيات مديره از استقالل اعضاي کميته حسابرسي از موسسه 

 اعتباري يا مديران آن اطمينان دارد؟

 بلي          خير    

 

آيا اعضاي کميته حسابرسي و کميته عالي مديريت ريسک از دان ، 

مؤثر وظايفشان برخوردار  تجربيات کاري و تخصص الزم براي انجام

 هستند؟

 بلي          خير    

 

شود و هاي مذکور در فوق، در حد کفايت تشکيل ميآيا جلسات کميته

ها ها براي پوش  دستور جلسات و تبادل نظر درخصوص آنزمان آن

 کند؟کفايت مي

 بلي          خير    

 

هاي تدوي  شده برنامهآيا کميته حسابرسي به نحو مؤثري در جريان 

دهي مالي و بررسي ارزيابي از سوي مديران، به ويژه، در زمينه گزارش

 نتايج گذشته قرار دارند؟

 بلي          خير    

 

آيا جلسات معمول بي  کميته حسابرسي و ساير اعضاي مديريت مالي 

 گردد؟دهي و حسابرسان مستقل برگزار ميو گروه گزارش

 خير     بلي         

 

نظر در آيا کميته حسابرسي به منظور آمادگي جهت بحث و تبادل

جلسات، طي مهلت زماني مناسب و با فوريت، اطالعات اساسي و 

 دارد؟مهم را از مديريت دريافت مي

 بلي          خير    

 

رساني به موقع موضوعات مهم به اعضاي کميته آيا براي اطالع

ي که کميته مذکور براي ايفاي نق  خود شناخت حسابرسي، به نحو

 کاملي از آن موضوعات و الزامات آن داشته باشد فرآيند الزم وجود

 دارد؟

 بلي          خير    

 

هاي اصلي آيا کميته حسابرسي از گردش کار کارکنان در مسيوليت

، مديران اجرايي و (اعم از داخلي و مستقل)مانند واحد حسابرسي 

دهي مالي نان اصلي در واحدهاي حسابداري مالي و گزارشکارک

 آگاهي دارد؟ 

 بلي          خير    

 

آيا گردش غيرمعمول کار در ميان کارکنان، مورد بررسي قرار 

 گيرد؟مي

 بلي          خير    
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ها از دسترسي غيرمجاز و سوء استفاده، محافظت آيا دارايي

 گردند؟مي

 خير     بلي         

 

هاي نامطلوب، آيا مديران به طور مناسب نسبت به عالئم و گزارش

 دهند؟واکن  نشان مي

 بلي          خير    

 

آيا ساختار سازماني واحدهاي حسابداري و حسابرسي داخلي، 

 متناسب با اندازه موسسه اعتباري است؟

 بلي          خير    

 

اي حسابداري و حسابرسي داخلي به درجه آيا مديران اصلي واحده

 هاي خود توجه دارند؟اهميت مسيوليت

 بلي          خير    

 

 

ن مانند متقاضيا)ها آيا موسسه اعتباري، به منشاء خارجي ريسک

 توجه( اعتبار، شرايط اقتصادي، قانوني مقرراتي و روابط نيروي کار

 کافي دارد؟

 بلي          خير    

 

ا توجه به مخاطرات ناشي از کارکنان، آيا موسسه اعتباري براي ب

بيني نموده است؟ و آيا حفظ و يا جانشيني آنان تدابير الزم را پي 

هاي اطالع رساني براي تأمي  حقوق و مزاياي رقابتي، امنيت سيستم

 بيني نموده است؟ و پشتيباني بودجه کافي، پي 

 بلي          خير    

 

هاي مالي توجه در موسسه اعتباري به خطر عدم تطابق صورتآيا 

 شود؟شده، اقداماتي براي کاه  اي  خطر انجام مي

 بلي          خير    

 

مرزي، آيا تاثير در صورت وجود مخاطرات مربوط به عمليات برون

 گيرد؟دهي مدنظر قرار ميارشها بر فرآيند گزآن

 بلي          خير    

 

ريزي براي ارائه محصوالت جديد و يا انجام آيا هنگام برنامه

هاي هاي نوي ، هيات مديره و مديران به طور مناسب ريسکفعاليت

 کنند؟مربوط را ارزيابي مي

 بلي          خير    

 

 بلي          خير    ريزي براي ارائه محصوالت جديد و يا انجام آيا هنگام برنامه
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نظرهاي مديران پس از انجام تبادلهاي نوي ، هيات مديره و فعاليت

ها را به نحوي مناسب اجرا الزم در مورد موضوعات کنترلي، آن

 نمايند؟مي

 

آيا زماني که موسسه اعتباري در حال گسترش محصوالت و 

هاي  است، کارکنان واحد حسابرسي داخلي يا ساير فعاليت

 مباحث کنترلي آن مشارکت دارند؟ کارشناسان کنترل داخلي نيز در

 بلي          خير    

 

د در فرآيند ارزيابي ريسک، آيا هيات مديره و مديران، کارکنان واح

حسابرسي داخلي يا ساير کارشناسان کنترل داخلي را مشارکت 

 دهند؟مي

 بلي          خير    

 

 بلي          خير     آيا به موضوعات فني در حد کفايت توجه شده است؟ 

 

  آيا موسسه اعتباري داراي کارکنان واجد شرايط و برخوردار از دان

باشد؟ و آيا براي هاي جاري و آتي خود ميکافي براي اداره فعاليت

بيني شده انجام درست وظايف درست کارکنان، منابع کافي پي 

 است؟

 بلي          خير    

 

ي کاه  ان اقدامات پيشگيرانه براهاي ذيل به عنوآيا روش

 شود؟جرا ميهاي سوء استفاده مالي افرصت

 گيري مخاطرات ناشي از سوء استفاده مالي؛شناسايي و اندازه

 انجام اقداماتي براي کاه  مخاطرات شناسايي شده؛

 

اي براي پيشگيري از سوء استفاده مالي پس از شناسايي تهيه برنامه

 موقعيت موسسه اعتباري؛

 

 .بازدارندهاجرا و نظارت مناسب و نيز اقدامات پيشگيرانه و

 

 بلي          خير    

 

 بلي          خير    

 

 بلي          خير    

 

 بلي          خير    

 

 

 بلي          خير    ها آيا در موسسه اعتباري فرآيندي وجود دارد که اطمينان دهد کنترل
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هاي آن بيان شده، ها و رويهتبه نحوي که در راهنماي عملي، سياس

 شود و يا در حال اجرا است؟اجرا مي

 

هاي مهم درج شده ها و رويهآيا در راهنماي عملي، تمامي سياست

 است؟

 بلي          خير    

 

ها، به موقع و به طور منظم مورد بازنگري ها و رويهآيا اي  سياست

 شوند؟ديد نظر ميقرار گرفته، تج

 بلي          خير    

 

 بلي          خير     دهند؟آيا کارکنان نظارتي وظيفه کنترلي خود را مورد بررسي قرار مي

 

هاي الزم و به موقع، آن طور که مورد انتظار است انجام آيا پيگيري

 شود؟مي

 بلي          خير    

 

طمينان دهد تصميمات مهم اجود دارد که هايي وها و رويهآيا سياست

 گردد؟از طريق مصوبات مناسب اتخاذ مي

 بلي          خير    

 

ر آيا فرآيندي وجود دارد که يک نمونه مناسب از عمليات را به منظو

 حصول اطمينان از سالمت و درستي آن به طور مستقل تائيد کند؟

 بلي          خير    

 

ي جود دارد که در مورد تطبيق مستقل و مستمر ماندهآيا فرآيندي و

 هاي باال و زيرخط ترازنامه اطمينان دهد؟ها و بدهيدارائي

 بلي          خير    

 

هاي عمده ريسکي موسسه اعتباري، به طور مناسب از آيا فعاليت

 ست؟هاي کنترلي آن تفکيک شده افعاليت

 بلي          خير    

 

ها را به حداقل برساند و يندي وجود دارد که نقض سياستآيا فرآ

 موارد استثنا را به مديريت منعکس نمايد؟

 بلي          خير    

 

آيا براي مرخصي کارکناني که داراي نق  مهمي هستند، خط 

ها ن مثالً به مدت هايي تعيي  شده است تا در صورت غيبت آنمشي

 بلي          خير    
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نان حاصل شود که مشکلي ايجاد ي متوالي ن اي  اطميدو هفته

 شود؟نمي

 بلي          خير     شود؟آيا در موسسه اعتباري گردش شغلي کارکنان اجرا مي

 

آيا در ساختار سازماني موسسه اعتباري، تفکيک وظايف و کنترل 

 ها منظور شده است؟دوگانه دارايي

 بلي          خير    

 

هايي وجود دارد که اي  اطمينان را ايجاد کند که کارکنان آيا سيستم

 به مشاغل خود وفادار هستند؟

 بلي          خير    

 

تواند بر آيا فرآيندي وجود دارد که در صورت لزوم، اطالعاتي که مي

) دهي تاثيرگذار باشد، موسسه اعتباري و يا بر فرآيند گزارش

از منابع خارجي اخذ ( عت، اقتصاد و نظارتاطالعات مربوط به صن

 شود؟

 بلي          خير    

 

دهي مالي به موقع آيا براي کنترل اي  موضوع که اهداف گزارش

 تحقق يافته است، معياري وجود دارد؟

 بلي          خير    

 

هاي تغيير ها و رويهآيا اطالعات مالي و عملياتي الزم ن شامل سياست

ه ن درست، به موقع و به شکل قابل استفاده، براي اشخاص يافت

 شود؟مرتبط با آن ارسال مي

 بلي          خير    

 

آيا فرآيندي وجود دارد که به اطالعات جديد مورد نياز موسسه 

 اعتباري ن به موقع ن پاسخ دهد؟

 بلي          خير    

 

يات موسسه اعتباري را ناسب عملهاي حسابداري به طور مآيا سيستم

شناسايي، ( GAAP)مطابق با اصول کلي پذيرفته شده حسابداري 

 نمايند؟دهي ميثبت و گزارش بندي،گردآوري، تجزيه و تحليل، طبقه

 بلي          خير    

 

مديريتي و  هاي عملياتي، مالي،هاي تهيه شده براي فعاليتآيا گزارش

نترل اثربخ  موسسه اعتباري کافي تطبيق براي اداره مناسب و ک

 هستند؟

 بلي          خير    
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دهند که اطالعات و ارتباطات اطمينان مي هاي حسابداري،آيا سيستم

هاي آميز موسسه اعتباري در چارچوب خط مشيهاي مخاطرهفعاليت

 تدوي  شده قرار دارد؟

 بلي          خير    

 

 بلي          خير     کنترل داخلي آگاهي دارند؟ خود در سيستم آيا تمامي کارکنان از نق 

 

آيا تمامي کارکنان از ارتباط شغلي خود با ديگر کارکنان موسسه 

 اعتباري آگاهي دارند؟

 بلي          خير    

 

هايي که انجام هاي خود براي فعاليتآيا تمامي کارکنان از قابليت

 ؟آگاهي دارند دهند،مي

 بلي          خير    

 

هاي مشاهده دانند که نارسائيآيا تمامي کارکنان خود را موظف مي

هاي داخلي يا موارد مغاير با ساختار آن را به شده در طراحي کنترل

 مقام نظارتي مرتبط يا مديريت گزارش نمايند؟

 بلي          خير    

 

هاي مطروحه از سوي ، توصيهآيا به منظور بهبود سيستم کنترل داخلي

 گيرد؟حسابرسان داخلي و مستقل مورد پيگيري قرار مي

 بلي          خير    

 

آيا کارکنان ن به منظور پذيرش مسيوليت خود ن ملزم هستند که 

... ها و هاي کنترلي مهم مانند انجام مطابقتدرخصوص فعاليت

 مضا کنند؟اهاي خود را پس از رؤيت گزارش

 بلي          خير    

 

 

آيا واحد حسابرسي داخلي به هيات مديره و يا کميته حسابرسي 

 دسترسي دارند؟

 بلي          خير    

 

آيا وظايف تعيي  شده براي واحد حسابرسي داخلي متناسب با 

نيازهاي موسسه اعتباري است و براساس رهنمودهاي مطروحه از 

 ندي شده است؟بسوي کميته حسابرسي اولويت

 بلي          خير    

 

هاي آيا هيات مديره اقدامات اصالحي مديريت در رابطه با نارسايي

کند که اي  کنترلي مهم را مورد بازنگري قرار داده و تائيد مي

 بلي          خير    
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ها کارشناسانه، بدون اعمال نظر بوده و از کفايت الزم فعاليت

 برخوردارند؟

 

 بلي          خير     گيرند؟هاي حسابرسي، جزييات کافي را در بر مييا گزارشآ

 

شوند تا اقدام الزم براي به موقع ارائه مي هاي حسابرسي،آيا گزارش

 رفع مشکالت انجام شود؟

 بلي          خير    

 

آيا الزم است انتصاب رئيس واحد حسابرسي داخلي مورد تائيد هيات 

 گيرد؟ه يا کميته حسابرسي موسسه اعتباري قرارمدير

 بلي          خير    

 

ها آيا هيات مديره يا کميته حسابرسي، حوزه کلي و بررسي فعاليت

 دهند؟ را مورد تصويب قرار مي( مثل حسابرسي يا پوش  وام)

 بلي          خير    

 

 ي را مورد بررسيآيا هيات مديره يا کميته حسابرسي، نتايج حسابرس

 دهند؟قرار مي

 بلي          خير    

 

هاي داخلي را تائيد آيا هيات مديره يا کميته حسابرسي، سيستم کنترل

 کنند؟مي

 بلي          خير    

 

آيا هيات مديره يا کميته حسابرسي، به طور ادواري حسابرسي يا 

 دهند؟ار ميا مورد بررسي قرهاي کنترلي عمده رساير سيستم

 بلي          خير    

 

هاي کنترلي مديريت صف، آيا در صورت عدم پيگيري مؤثر نارسايي

 ماند؟کماکان در سمت خود باقي مي

 بلي          خير    
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انكي در سال 1189/مب: شماره  1386؛ نرخ سود تسهيالت ب

 2/4/1386:تاريخ 

 

 »بسمه تعالي«

 

 يردولتي، شرکت دولتي پست بانکهاي دولتي، غان عامل محترم بانکجهت اطالع کليه مدير

 و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد 

 

 احتراماً؛

وسيله مفاد تصميمات متخذه در يکهزار و هشتاد و پنجمي  جلسه مورخ بدي  

به شرح  را 1386هاي پولي سال شوراي محترم پول و اعتبار درخصوص سياست 26/3/1386

 :رسانداستحضار مي ذيل به

بالغ اي  ااز تاريخ ) 1386اي در سال بادلهمهاي دولتي در عقود الف ن نرخ سود تسهيالت بانک

 .تعيي  گرديد( دوازده درصد) ٪12معادل ( مصوبه

 1386اي در سال ها و موسسات اعتباري غيردولتي در عقود مبادلهب ن نرخ سود تسهيالت بانک

 .هاي دولتي تعيي  گرديديک واحد درصد بي  از نرخ مشابه بانک( وبهاز تاريخ ابالغ اي  مص)

 (ولتيدولتي و غيرد)ها ها در عقود مشارکتي بانکج ن حداقل نرخ سود احتمالي براي انتخاب طرح

هاي اي هر گروه از بانکو موسسات اعتباري غيردولتي، معادل نرخ سود تسهيالت در عقود مبادله

 .مذکور تعيي  گرديد

ضمناً شوراي محترم پول و اعتبار در مصوبه مذکور بر انجام مشارکت واقعي بي  بانک  و  

 . مشتريان تاکيد نمود

ربط ابالغ و خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذي 

 ص./بر حس  اجراي آن نظارت گردد

 اداره مطالعات و مقررات بانکي          

 کاررهبرشمس حميد تهرانفر                              صديقه                                    

                                         3816                                               3-3831 
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پنج درصد )1289/مب: شماره قل بيست و  ا٪25؛ اختصاص حدا ز تسهيالت  ا انك(  هاي عطايي كليه ب

امه چهارم توسعه( 10كشور به بخش آب و كشاورزي )موضوع ماده  رن ز قانون ب  ا

 9/4/1386:تاريخ 

 

 »بسمه تعالي«

 

 جناب آقاي احمد درخشنده

 مديرعامل محترم بانک سپه

 

 

 

از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و  10؛ در راستاي اجراي ماده "احتراما 

اختصاص حداقل » از بند ج آن مبني بر  2گي جمهوري اسالمي ايران، باالخص قسمت فرهن

، «از تسهيالت اعطايي کليه بانکهاي کشور به بخ  آب و کشاورزي(  ٪25)بيست و پنج درصد 

رساند که سهم بخ  کشاورزي از افزاي  درمانده تسهيالت اعطايي بدينوسيله به استحضار مي

هاي لتي پس از کسر الزامات قانوني و تسهيالت از محل سپردهآن بانک به بخ  غيردو

 .باشدمي ٪4/17، معادل 1386ي و اشتغال در سال الحسنه براي رفع احتياجات ضرورقرض

خواهشمند است مقرر فرمايند ضم  ابالغ مراتب فوق به مراجع ذيربط در آن بانک، بر  

   الزم است جدول مشروح مانده تسهيالتهمچني. حس  اجراي آن نيز نظارت کافي معمول گردد

 هاي مختلف اقتصادي طبق روال معمول در پايان هر ماه تهيه و حداکثر تا پاياناعطايي به بخ 

 .روز پانزدهم ماه بعد به اداره اطالعات بانکي اي  بانک ارسال گردد

 اداره مطالعات و مقررات بانکي     

 کارشمسرهبر صديقه  حميد تهرانفر          

              3816            3-3831 
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ز تسهيالت اعطايي كليه (  ٪25)اختصاص حداقل بيست و پنج درصد ؛ 1290/مب: شماره انكهاي ا ب

امه چهارم توسعه( 10كشور به بخش آب و كشاورزي )موضوع ماده  ز قانون برن انك -ا يه ب هاي )كل

 تجاري(

 9/4/1386:تاريخ 

 

 »بسمه تعالي«

 

 .گرددبانک ارسال ميو پست( به جز بانک سپه)اطالع کليه مديران عامل بانکهاي تجاري  جهت

 

از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و  10؛ در راستاي اجراي ماده "احتراما 

اختصاص حداقل » از بند ج آن مبني بر  2فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، باالخص قسمت 

، «از تسهيالت اعطايي کليه بانکهاي کشور به بخ  آب و کشاورزي(  ٪25) بيست و پنج درصد

رساند که سهم بخ  کشاورزي از افزاي  درمانده تسهيالت اعطايي بدينوسيله به استحضار مي

هاي آن بانک به بخ  غيردولتي پس از کسر الزامات قانوني و تسهيالت از محل سپرده

 .باشدمي ٪25، معادل 1386ري و اشتغال در سال الحسنه براي رفع احتياجات ضروقرض

خواهشمند است مقرر فرمايند ضم  ابالغ مراتب فوق به مراجع ذيربط در آن بانک، بر  

 همچني  الزم است جدول مشروح مانده تسهيالت. حس  اجراي آن نيز نظارت کافي معمول گردد

 ن هر ماه تهيه و حداکثر تا پايانمعمول در پايا هاي مختلف اقتصادي طبق روالاعطايي به بخ 

 .روز پانزدهم ماه بعد به اداره اطالعات بانکي اي  بانک ارسال گردد

 اداره مطالعات و مقررات بانکي     

 کارشمسرهبر صديقه  حميد تهرانفر          

              3816            3-3831 
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در مورد اعالم  2/4/1386مورخ  1189/؛ زمان اجراي بخشنامه شماره مب1339/مب: شماره

پولي سال سياست انكي در سال  1386هاي   (1386)نرخ سود تسهيالت ب

 9/4/1386: تاريخ

 

 بسمه تعالي

 

هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و موسسه ديران عامل محترم کليه بانکمجهت اطالع 

 ارسال گرديداعتباري توسعه 

 

 

 "احتراما

هاي پولي اي  بانک موضوع اعالم سياست 1386/4/2مورخ  1189/مبامه شماره پيرو بخشن

تخاذ ، خواهشمند است دستور فرماييد به منظور حس  اجرا و وحدت رويه ترتيبي ا1386سال 

در کليه شعب و واحدهاي تابعه  16/4/1386گردد مفاد بخشنامه مذکور حداکثر از روز شنبه مورخ 

 ب./به مرحله اجرا درآيد

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                                                    

 ندخت حکاكسيمي                حميد تهرانفر                                                 

                                         3816                                           2-3831 
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بر بانككميته سياست 24/2/1386؛ مصوبات جلسه مورخ 1347/مب: شماره هاي گذاري و نظارت 

ليت د درخصوص فعا زا آ ز ريامناطق  ا عتباري )اعم  ا د تجاريهاي  زا آ  صنعتي -لي و ارزي( در مناطق 

 10/4/1386: تاريخ

 بسمه تعالي

استاندارد  هايها و موسسات اعتباري غيربانکي و مديران شعب بانکبه کليه مديران عامل محترم بانک

 اروپا و فيوچر بانک ارسال گرديد چارترد، ايران و

 

کميته سياستگزاري و نظارت بر ” 24/2/1386وسيله تصميمات متخذه در جلسه مورخ بدي 

ه در مناطق آزاد را ب( ريالي و ارزي اعم از)هاي اعتباري درخصوص فعاليت “هاي مناطق آزادبانک

 :داردشرح زير اعالم مي

-جاريتدستورالعمل اجرايي عمليات پولي و بانکي در مناطق آزاد  1موضوع ماده )واحدهاي بانکي 

آوري ط مجاز به اعطاي تسهيالت در مناطق از محل منابع جمعفق( صنعتي جمهوري اسالمي ايران

 .باشندشده در مناطق آزاد مي

اقل و نيز حد( فروش اقساطي، سلف، جعاله، خريد دي )اي نرخ سود تسهيالت در عقود مبادله

 .شودتوسط مسيولي  مربوطه تعيي  مي "سود احتمالي تسهيالت در ساير عقود راسا

توسط واحدهاي بانکي تعيي  و به طور قطعي  "دار راساهاي مدتاع سپردهالحساب انوسود علي

 .تسويه خواهد شد

وان توانند واحدهاي بانکي در ساير نقاط کشور را به عنواحدهاي بانکي مستقر در مناطق آزاد نمي

ر واحدهاي بانکي ساي. ي  نمايندآوري منابع تعيخود جهت جمع( Agent) “نماينده”يا  “کارگزار”

ه سبت بنقاط کشور نيز مجاز نيستند به نمايندگي از طرف واحدهاي بانکي مستقر در مناطق آزاد ن

 .آوري منابع اقدام نمايندجمع

باشد و واحدهاي مذکور مجاز انتقال منابع بي  واحدهاي بانکي مستقر در مناطق آزاد مجاز مي

ف به مصر( در ساير نقاط کشور)مناطق  ر خارج ازآوري شده در مناطق آزاد را دنيستند منابع جمع

ع را به مناطق آزاد اي  منابت وجود منابعي مازاد بر نياز توانند در صورواحدهاي بانکي مي. برسانند

ري موسسه اعتبا /منابع مازادي که از شعب موجود هر بانک . ادارات مرکزي خود منتقل نمايند

تقل موسسه اعتباري غيربانکي مربوط من /انک غيربانکي در هر منطقه آزاد به ادارات مرکزي ب

موسسه اعتباري  /بانک  ومابي  شعبه مربوطه ع قرارداد و توافق مشخص فيگردد بايد تابمي

در اي  . پذير گرددغيربانکي باشد تا شناسايي هزينه و درآمدهاي مربوط به صورت شفاف امکان

 .باشدصورت برگشت اي  منابع از مفاد اي  ماده مستثني مي
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درخصوص پرداخت تسهيالت تکليفي، خريد، احداث و تعمير مسک  انفرادي به اشخاص حقيقي 

توانند به عنوان عامل بانک مادر و با هاي مستقر در مناطق مذکور ميبومي مناطق آزاد، شعب بانک

 .استفاده از منابع متعلق به بانک مادر اقدام نمايند

ور شرايط آن بايد همانند موارد مشابه در ساير نقاط کش نرخ سود اي  قبيل تسهيالت و ساير

 .باشد

کي مجموع مانده تسهيالت و تعهدات مربوط به هر ذينفع واحد نزد کليه واحدهاي هر واحد بان

 .باشدمي “نامه تسهيالت و تعهدات کالنآيي ”تابع حدود مقرر در 

ها و موسسات اعتباري بانک موسسات اعتباري و شعب مستقل/هاسرپرستي شعب، مديريت بانک

آوري شده در مناطق آزاد را در پايان هر ماه و براي هاي جمعمستقر در مناطق آزاد بايد آمار سپرده

ها و نرخ سود هر شعبه به طور جداگانه به تفکيک هر يک از مناطق و به تفکيک انواع سپرده

عات خ سود دريافتي به اداره اطالمنظور شده و همچني  آمار مصارف را بر اساس نوع عقود و نر

 . بانکي اي  بانک ارسال نمايند

مورخ  1602/، نت14/10/1377مورخ  7093/هاي شماره نباي  بخشنامه جايگزي  بخشنامه

 مورخ 1003مب/و  25/8/1381مورخ  1167/ها، مباداره نظارت بر بانک 24/3/1379

 ب./گردداداره مطالعات و مقررات بانکي مي 4/7/1383

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                                                    

 روزنده شجاعيف هرانفر                                حميد ت                                    

                                         3816                                             4-3831 
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ازرسي كل كشور درخصوص مقررات و شرايط حساب 1369/مب: شماره رد پيشنهادي سازمان ب ؛ موا

انك  رط ضمن عقد مربوط به اعطاي تسهيالتها و شجاري و ارزي ب

 10/4/1386:تاريخ 

 

 »بسمه تعالي«

 

 يردولتي، شرکت دولتي پست بانکهاي دولتي، غجهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانک

 ارسال گرديد 

 محترماً؛

با توجه به اي  که سازمان بازرسي کل کشور در نتيجه تحقيق و بررسي عملکرد سيستم  

اند که نياز به اصالح برخي ضوابط و توجه بيشتر از سوي ا مواردي مواجه شدهبانکي کشور ب

وسيله موارد پيشنهادي سازمان مذکور درخصوص بدي . مسيوالن و کارکنان شبکه بانکي دارد

ها و شرط ضم  عقد مربوط اصالح بند ذيل از مقررات و شرايط حساب جاري ريالي و ارزي بانک

 هت اطالع و اقدام مقتضي در راستاي رفع ايرادات مطرح شده اعالمبه اعطاء تسهيالت را ج

 :داردمي

“ جاري ريالي ارزيشرايط عمومي حساب”بند مورد توجه و ايراد سازمان بازرسي کل کشور از 

 :باشدها به شرح ذيل ميبانک

و  تبارع اعبانک براي وصول هر نوع مطالبات و خسارت ناشي از معامالت بانکي حق دارد از هر نو”

ت و هاي ارزي و ريالي و سپرده ثابت و موقاسناد و اوراق بهادار اعم از ارزي و ريالي و موجودي

انداز و غيره و هر نوع مال و طلب مشتري نزد خود تحت هر عنوان که هاي جاري و پسحساب

ابت هر طلب گونه تشريفاتي راساً تهاتر و برداشت و بنا به نظر و تشخيص خود بباشد بدون هيچ

دارد و در صورت عدم تکافو بقيه طلب خود را از مشتري و خسارتي که بخواهد محسوب مي

وسيله حق هرگونه اعتراض و گفتگويي را تحت هر عنواني مطالبه و دريافت دارد و مشتري بدي 

 “.نمايدکه باشد از خود اسقاط مي

رخصوص مورد به شرح ذيل با توجه به بند فوق پيشنهاد سازمان بازرسي کل کشور د 

 :باشدمي

تري و حداکثر ظرف با ابالغ به مش”حذف و حداقل به جاي آن “ گونه تشريفاتبدون هيچ”عبارت )

 “(.روز اضافه شود 10

 

کنند مت  پيشنهادي ذيل را به عنوان شرط ها در مواقعي که مبادرت به اعطاء تسهيالت ميبانک

 :قيد کنند ضم  عقد مربوط به تسهيالت مورد نظر
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 از مشتري ناشي از اعطاي تسهيالت باشد و بانک بدون اخذ وثايق در مواردي که مطالبات بانک)

ري، هاي مشتري اعم از جاديگر و صرفاً به اعتبار عملکرد مشتري نزد بانک و يا به اعتبار سپرده

تواند به للزوم مييالي و ارزي طلبي را احراز نمايد، عندامدت و بلندمدت رالحسنه، کوتاهقرض

بور مابي ، اجازه مستقيم مشتري، بابت مطالبات معوقه مزعنوان شرط ايفاء تعهدات در قرارداد في

 ص(./گونه تشريفات قانوني منظور داردرا بدون هيچ

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                                                        

 دخت حکاكحميد تهرانفر                                 سيمين                                    

                                         3816                                               2-3831 
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ازدهي معين به همراه1521/مب: شماره ا ب جدول مربوط  ؛ فرمول جديد محاسبه سود واقساط در عقود ب

 به نحوه تسهيم هر قسط به اصل و سود

 18/4/1386: تاريخ

 بسمه تعالي

 

هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه ديران عامل محترم کليه بانکمجهت اطالع 

 .دارسال گردياعتباري توسعه 

 با سالم؛

هاي کشور، موضوع اي  مديريت کل به بانک 1383/6/30مورخ  969/مبپيرو نامه شماره 

نظرخواهي نسبت به روش پيشنهادي محاسبه سود و اقساط در عقود با بازدهي معي  ن که به 

رساند که وسيله به استحضار ميانک ارسال گرديده بود ن بدي پيوست بخشنامه يادشده به آن ب

نظرات ارائه شده از سوي سيستم بانکي، در مجموع ضرورت جايگزيني بندي و بررسي نقطهجمع

 .فرمول پيشنهادي با فرمول متداول مورد عمل را مورد تأکيد قرار داد

وراي گردد که نخستي  بار از سوي شباز مي 1360سابقه استفاده از فرمول فعلي به اوايل دهه 

هاي دولتي ابالغ گرديد و برايمحاسبه سود و اقساط تسهيالت، ها جهت اجرا به بانکعالي بانک

 .هاي دولتي قرار گرفتمالك عمل کليه بانک

عمل آمده از هاي بهطور مختصر اشاره شده است، در بررسيهمانگونه که در نامه يادشده نيز به

 :شودها اشاره ميهايي در روش فعلي مشاهده شد که در ذيل به اهم آنريت ضعفسوي اي  مدي

هاي سود مصوب مطابق با نرخ -کان دستيابي به بازدهي واقعي کارگيري فرمول مذکور، امبا به

هاي اسمي يا ، از آنجا که نرخبراي  اساس. گرددها ميسر نميبراي بانک -شوراي پول و اعتبار 

اعطاي )نمايي هاي بازدهي واقعي است، لذا شبهه نوعي گرانموماً باالتر از نرخاعالم شده ع

 .آيدوجود ميها بهاز سوي بانک( هاي باالتسهيالت با نرخ

ها بيانگر اي  نکته است که با افزاي  مدت زمان بازپرداخت تسهيالت، در همي  رابطه، بررسي

به عنوان مثال، چنانچه . گرددتري بارز ميشخصدارتر شده، به صورت مها معننياي  تفناوت

ي در سنال اعطا شود ، بازدهي واقعي آن براي سررسيدها ٪14تسهيالتي با نرخ رسنمني سنود 

 .حاسبه استمدر سال قابل   ٪11و  ٪7/12،  ٪7/13ساله به ترتيب برابر  15ساله و  5ساله، يک

هاي ناشي از فرمول و به منظور ان کاستيها جهت جبرطبيعي است که تحت چني  شرايطي بانک

تر گراي  نشان دهند که اي  خود، با مدتنيل به بازدهي بيشتر به سمت اعطاي تسهيالت کوتاه

اصوالً و عمدتاً نيازمند منابع بلندمدت  زايي،گذاري و اشتغالهاي سرمايهتوجه به اي  که طرح

شد و توسعه اقتصادي مورد نظر دولت محترم دور ها را از مسير اهداف رباشند درمجموع بانکمي

 .سازدمي
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چنانچه مشتري پس از پرداخت چند قسط، خواستار  در تسهيالت اعطايي با بازپرداخت بلندمدت،

نمايد که در بازپرداخت کل اقساط به بانک و تسويه پي  از موعد بدهي خود باشد، مشاهده مي

چني  بخشي از سود بدهکار بت کل تسهيالت و همعمل عليرغم بازپرداخت چند قسط هنوز با

 .است

جهت توضي  . نمايدبازي در سيستم بانکي را تشديد مياستفاده از فرمول فعلي فضاي سفته

در سال و  ٪17، با نرخ سود ميليارد ريال 1نماييم که تسهيالتي به مبلغ موضوع فرض مي

ط ماهانه براساس روش فعلي قس. شداعطاء شده با( صورت ماهانهبه)ساله  15بازپرداخت 

ل پرداخت از جانب ديگر مبلغ سود ماهانه قاب. گرددريال محاسبه مي 12.678.240مشتري برابر 

ر سال برابر درصد د 5/15ميليارد ريال و با نرخ سود  1به مبلغ ( يا اوراق مشارکتي)اي به سپرده

 خصوصاً)ه زيادي را براي مشتريان وجود چني  شرايطي، انگيز. ريال خواهد بود 12.916.667

گذاري آن در سيستم ها و سپردهها جهت دريافت تسهيالت اضافي از بانکبانک( مشتريان بزرگ

 .نمايدبانکي به منظور کسب منفعت حاصل از اي  نقل و انتقال فراهم مي

همواره نرخ  شد وبا توجه به اينکه، در سنوات قبل، سود تسهيالت به صورت چند نرخي اعالم مي

هاي اقتصادي از رقم باالتري برخوردار هاي خدمات و بازرگاني در قياس با ساير بخ سود بخ 

تمايل  ها اکثراً به اعطاي تسهيالت در دو بخ  فوقبود، به منظور دستيابي به بازدهي باالتر، بانک

 .دادندنشان مي

هاي که سيستم بانکي کشور از فرمولاشکاالت موجود در فرمول فوق، نهايتاً موجب گرديده بود 

 اي  موضوع منجر به عدم وحدت. متفاوتي جهت محاسبه سود و اقساط تسهيالت استفاده نمايد

 .هاي کشور گرديد و درنتيجه مشکل جديدي را بر مشکالت قبلي افزودرويه  در بانک

تبار حترم پول و اعبا توجه به مجموع اشکاالت مطرح شده در فوق، مراتب به تفصيل به شوراي م

 پس از بحث و تبادل نظر پيرامون اي  موضوع در جلسات متعدد، شوراي محترم. گزارش گرديد

 :ها و با استناد به داليل ذيلپول و اعتبار به منظو رايجاد رويه واحد در بانک

 قابليت تسهيم هر قسط پرداختي مشتري به اصل و سود واقعي متعلقه

هاي هاي سود مصوب شورا براي دورهبراي بانکها مطابق با نرخمحقق شدن بازدهي واقعي 

 مختلف اعطاي تسهيالت

هاي بلندمدت و در نتيجه ايجاد زمينه مناسب جهت گذاريگراي  بانکها به سمت سرمايه

 .زايي بيشترگذاري و اشتغالسرمايه

سه و هشتادمي  جلنهايتآً فرمول پيشنهادي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران را در يکهزار 

 .مورد تصويب قرار داد 26/12/1385مورخ 

با عنايت به مراتب فوق، مقتضي است آن بانک ترتيباتي اتخاذ نمايد تا در عقود با بازدهي معي  با 

هاي محاسبه سود و اقساط و همچني  جدول مربوط به بازپرداخت ماهانه، از اي  به بعد فرمول

گردد ود، که به پيوست بخشنامه حاضر به آن بانک ارسال مينحوه تسهيم هر قسط به اصل و س
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مالك عمل قرار گرفته و ضم  ابالغ آن به شعب و واحدهاي تابعه بر حس  اجراي آن نظارت الزم 

 .و کافي معمول دارند

ها فقط مجاز به محاسبه و دريافت اقساط نمايد که به هنگام اعطاي تسهيالت بانکتأکيد مي

 وارمزد خواهند بود و نبايد هيچ مبلغ ديگري را تحت عنوان ک( الت و سود متعلقهبابت اصل تسهي)

 ن./يا غيره از مشتريان دريافت نمايند

 

 برگ 2: پيوست

 مديريت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباري

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 کاررهبرشمس صديقه             ـسـن مـعـتمـديح

16-1615                3-3831 
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 2ت ـوسـپي

 

 جدول مربوط به نحوه تسهيم هر قسط به اصل و سود
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لزامات تحت عنوان 1548/مب: شماره ا براي مديريت مؤثر ريسك »؛ حداقل  مجموعه رهنمودهايي 

عتباري  «ا

 19/4/1386:تاريخ 

 »بسمه تعالي«

هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و موسسه ديران عامل محترم بانکجهت اطالع کليه م

 اعتباري توسعه ارسال گرديد

 با احترام؛

ها و موسسات اعتباري، هاي فرا روي بانکگونه که استحضار دارند يکي از چال همان 

د اطمينان حاصل شواي که همواره اي  شناسايي انواع مخاطرات و کنترل بهينه آنها است به گونه

هاي اي  موسسات با کارآمدي هرچه بيشتر، به جريان سيال گردش وجوه و اعتبارات در بخ 

 .نمايندمختلف اقتصادي ياري رسانده، نقشي متناسب با جايگاه خود در اقتصاد ايفا مي

اي در اي  ميان ريسک اعتباري از جايگاه خاصي برخوردار است که پاي  و نظارت ويژه 

 .کندايجاب مي را

ها و موسسات هاي بانکي و ترکيب خدمات ارائه شده از سوي بانکاگرچه ماهيت فعاليت 

تري  منشاء ايجاد ريسک اي است که از تسهيالت اعطايي به عنوان اصلياعتباري به گونه

هاي بروز آن شود ليک  مديريت موثر اي  ريسک مستلزم توجه به ديگر زمينهاعتباري ياد مي

رو و به منظور حفظ اثربخشي، از اي . باشدمي نيز... ها، معامالت و گذارييعني تعهدات، سرمايه

سک کارآيي و جامعيت نظام مديريت ريسک اعتباري، الزم است به ابعاد و جوانب مختلف اي  ري

 .وده شيدتوجه کافي مبذول داشته، تدابير الزم براي مديريت هر يک از اجزا و نيز کليت آن انديش

ها و موسسات اعتباري کشور از نظام مناسبي نظر به اهميت و لزوم برخورداري بانک 

مجموعه رهنمودهايي براي مديريت موثر ريسک ”براي مديريت اثربخ  ريسک اعتباري، به پيوست

در اي  . گرددسازي بستر الزم براي مديريت موثر اي  ريسک ابالغ ميجهت اجرا و فراهم“اعتباري

ها و موسسات اعتباري غيربانکي، با طراحي سازمان مناسب و تمهيد ص الزم است بانکخصو

ن راي آساز و کارهاي اجرايي الزم، زمينه اجراي موثر اي  بخشنامه را فراهم آورده، بر حس  اج

سازد مجموعه پيوست، چارچوبيکلي براي مديريت خاطرنشان مي. نظارت دقيق و مستمر نمايند

ها و موسسات اعتباري غيربانکي نسبت رو الزم است بانکشود و از اي تلقي مي ريسک اعتباري

 .به توسعه و تعميق موضوعات اي  مجموعه در واحدهاي مربوط اهتمام ورزند

ن پس از  با عنايت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمايند مجموعه پيوست 

 /ربط آن بانک يت ارشد ن به تمامي واحدهاي ذياتخاذ تدابير الزم در سطوح هيات مديره و مدير

 ص./موسسه ابالغ شده، بر حس  اجراي آن نظارت شود

 ررات بانکياداره مطالعات و مق                                                

 کارشمسرهبر ديقهص            حميد تهرانفر                                                      

                                         3816                                               3-3831 
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 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري

 

 

 

 

ت مؤثر مديري” براي مجموعه رهنمودهايي

 “ريسک اعتباري
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 چارچوب مديريت ريسک اعتباري -3

 نظارت هيات مديره و مديريت ارشد -1-3

 ساختار سازماني -2-3

 هاها و رويهنظام -3-3

 خدمات اعتباريارايه 

 تعيي  حدود

 شيوه اداره امور اعتباري

 اعتباريگيري ريسک اندازه

 ريسک اعتباريکنترل و پاي  

 هاي مقابلهاي اصلي تبيي  کيفيت اعتباري طرفشاخص

 بررسي ريسک 

 تفويض اختيارات

 مديريت تسهيالت غيرجاري

 جايگاه کميته عالي مديريت ريسک: 1پيوست شماره 

 بندياعتبارسنجي از طريق رتبه: 2ماره پيوست ش

 بندي داخلياعتبارسنجي از طريق رتبه

 بندي کارآمدي طراحي يک سيستم رتبههاي اوليه براشرطپي 

 بندي داخليطراحي عملياتي سيستم رتبه

 بندي منابع در معرض ريسک اعتباريآستانه براي رتبه

 بنديتعيي  واحد مسيول رتبه

 بنديبازنگري کارکرد سيستم رتبه
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 شيوه تعيي  رتبه

 هاها و بازنگري آنپاي  رتبه

 دي مستقلبناعتبار سنجي از طريق موسسات رتبه
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 بسمه تعالي

 مجموعه رهنمودهايي

 براي

 ريسک اعتباري مؤثر مديريت

 

 اهداف -1

 2ماده  6و  2قانون پولي و بانکي کشور و نيز بندهاي  10در اجراي مؤثر بند الف از ماده 

ک به حفظ و به منظور کم 1362، مصوب شهريور ماه (بهره)ربا قانون عمليات بانکي بدون

 رتيبيتبانکي کشور و تسهيل گردش مؤثر و کارآمد وجوه و اعتبارات ن به  ثبات مالي شبکه

طلوب که بازگشت منابع و تحصيل منافع حاصل از خدمات اعتباري ارايه شده، به حداکثر م

که از اي   “مجموعه رهنمودهاييبراي مديريت مؤثر ريسک اعتباري”افزاي  يابد ن 

 .ددگرشود، تدوي  ميناميده مي “رهنمود”پس

 

 تعاريف  -2

 :باشدگستره شمول تعاريف ذيل، محدود به اي  رهنمود مي

ي  مذکور از بانک يا موسسه اعتباري غيربانکي است که تحت عناو: موسسه اعتباري-1-2

بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مجوز دريافت نموده، تحت نظارت اي  بانک قرار 

 .دارد

ارکنان ارشد موسسه کمديرعامل و آن گروه از  /مل اعضاي هيات عا :مديريت ارشد -2-2

ه، مديرعامل قرار داشت /اعتباري است که مستقيماً زيرنظر هريک از اعضاي هيات عامل

هاي مصوب هيات مديره يا هيات عامل را حسب ها و سياستمسيوليت اجراي استراتژي

 .مورد برعهده دارند

موجب  ه از خدمات بانکي است که بهدر اي  چارچوب، آن گرو:خدمات اعتباري -3-2

 ها، موسسه اعتباري بخشي از منابع در اختيار خود را براي تامي  نيازهاي مالي طرفآن

 .نمايدمقابل تخصيص داده، يا براي خود تعهد ايجاد مي
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تفاده از که به موجب اس( اعم از حقيقي و حقوقي)اشخاصي  /شخص  :طرف مقابل -4-2

 /شودر مستقيم يا غيرمستقيم به موسسه اعتباري متعهد ميخدمات اعتباري به طو

 . شوندمي

 :شوندموارد ذيل از جمله مصاديق طرف مقابل محسوب مي

 (تعهد مستقيم)دريافت کنندگان خدمات اعتباري  -1

ا راشخاصي که بخشي يا تمامي تعهدات دريافت کنندگان خدمات اعتباري  /شخص -2

 (تعهد غيرمستقيم. )نندکمي /کندتعهد يا تضمي  مي

 .دي  ساير موارد مانند مدير شرکت مدني و همچني  مديون اصلي در اسناد خريد -3

ز دريافت خدمات اعدم ايفاي به موقع تمام يا قسمتي از تعهدات ناشي :قصور -5-2

 موانع به داليلي همچون عدم تمايل، عدم توانايي مالي، وجود)اعتباري، توسط طرف مقابل 

 ... (م تسويه و درانجا

 .احتمال بروز زيان ناشي از قصور:ريسک اعتباري -6-2

ر خط شامل آن بخ  از اقالم باالي خط و زي:منابع در معرض ريسک اعتباري -7-2

ي  اموارد زير از جمله مصاديق . ترازنامه است که در معرض ريسک اعتباري قرار دارند

 :شوندمنابع محسوب مي

 مطالبات از اشخاص؛

 ها و تسهيالت؛لبات از موسسات اعتباري شامل سپردهمطا

مدت اعم از کوتاه)تسهيالت اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي و يا از محل منابع خارجي 

 ؛(و بلندمدت

 دار؛خريد دي  و اسناد تنزيل شده مدت

 ها؛اوراق مشارکت و ساير اوراق بهادار منتشره توسط شرکت

 ؛...(هاي خارجي و له اوراق قرضه، سهام، مشارکتاز جم)اوراق بهادار خارجي 

 اعتبارات اسنادي تاييد شده توسط موسسه اعتباري؛

 حساب بدهکاران موقت؛

هاي اعتباري پرداخت ها و حساب کارتنامهبدهکاران بابت اعتبارات اسنادي ،ضمانت

 شده؛

 دار؛تعهدات ناشي از قبولي بروات اسنادي مدت
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،ظهرنويسي هاي اعتباريکارت و هانامهضمانت صدور بابت موسسه اعتباريتعهدات 

 .تضمي  اوراق مشارکتاسناد تعهدآور، گشاي  اعتبارات اسنادي ريالي و ارزي و 

 

 :براي محاسبه منابع در معرض ريسک اعتباري انجام اقدامات ذيل الزامي است: تبصره

نامه و ظهرنويسي از طرف تنامه صدور ضمانآيي ” 2کسر وثايق مذکور در بند الف ماده 

 ؛(13/5/1381مورخ  558/موضوع بخشنامه شماره مب)از تعهدات  “هابانک

هاي آينده، وجوه دريافتي مضاربه و حساب مشترك مشارکت مدني از مبلغ کسر سود سال

 تسهيالت مذکور؛

 .دريافت نقدي بابت تعهداتکسر هرگونه پي 

سبه ريسک اعتباري ت غيرجاري در محاهاي پيگيري وصول تسهيالالزم است هزينه

 .منظور شود

 

هاي يژگيمنابع در معرض ريسک اعتباري بر اساس معيارها و و: سبد اعتباري کل -8-2

بندي هايي تحت عنوان سبد گروهتعريف شده از سوي موسسه اعتباري، در مجموعه

اري سبد اعتب”، “سبد اعتباري تسهيالت”مجموعه تمامي اي  سبدها کهشامل . گرددمي

باشد، مي.. .و  “سبد اعتباري معامالت”، “هاگذاريسبد اعتباري سرمايه”، “تعهدات

 .دهدرا تشکيل مي “سبد اعتباري کل” اي تحت عنوانمجموعه

تجزيه و تحليل و  ارزيابي، عبارت است از فرآيند شناسايي،: مديريت ريسک اعتباري -9-2

ها با توجه به شرايط ري و نيز نظارت مستمر بر آناعتبا واکن  مناسب نسبت به ريسک

 ... (.اقتصادي، اجتماعي، سياسي، تکنولوژيک و )متغير محيطي 

ي اشخاص براي ايفاي فرآيندي است که به کمک آن، ميزان تواناي: اعتبارسنجي -10-2

 .شودتعهداتشان تعيي  مي

 .گرددمي ز مصاديق اعتبار سنجي محسوبابندي اشخاص حقوقي يکي رتبه

فاده از اطالعات کمي و کيفي و بر اساس فرآيندي است که با است: بندي اعتباريرتبه -11-2

 يک متدولوژي تعريف شده، توانايي اشخاص حقوقي را براي ايفاي به موقع تعهداتشان

 .نمايدمشخص مي( اعداد و يا حروف "مثال)در قالب نمادهايي 

ها و گردآوري ها، فرآيندها، کنترلاي از روشجموعهم :اعتباري بنديسيستم رتبه -12-2

آوري اطالعات است که به کمک آن، ريسک اعتباري ارزيابي هاي ف ها و سيستمداده

 . شودمي
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 ته، معوق وتسهيالت مربوط به طبقات سررسيد گذش: تسهيالت غيرجاري -13-2

العمل دستور” 5/12/1385مورخ  2823بخشنامه شماره  2موضوع ماده )الوصول مشکوك

هزار و ات يک هزار و هفتاد و چهارمي  و يکمصوب ،“هاي موسسات اعتباريبندي داراييطبقه

 (.شوراي پول و اعتبار 28/11/1385و  9/10/1385هفتاد و هفتمي  جلسه مورخ 

 

 چارچوب مديريت ريسک اعتباري -3

 :شودچارچوب ذيل براي مديريت ريسک اعتباري توصيه مي 

 نظارت هيات مديره و مديريت ارشد؛ -1-3

 ساختار سازماني ؛ -2-3

گيري، نظارت و کنترل ريسک ها براي شناسايي، پذيرش، اندازهها و رويهنظام -3-3

 .اعتباري

 

 

 

 نظارت هيات مديره و مديريت ارشد -1-3

رچوب استراتژي کلي موسسه اعتباري، راهبردها هيات مديره موظف است در چا -1-1-3

که  زماني. هاي مهم ريسک اعتباري و نيز شيوه مديريت آن را تصويب نمايداستو سي

گيرد ياستراتژي کلي موسسه اعتباري ن با هدف به هنگام نمودن ن مورد تجديد نظر قرار م

هاي ريسک اعتباري نيز به تبع آن مورد بازنگري قرار الزم است راهبردها و سياست

ت ريسک اعتباري ه و مديريت ارشد در رابطه با مديريهاي هيات مديرمسيوليت. گيرند

 :شامل موارد زير است

 عيي  ميزان تحمل ريسک اعتباري از سوي موسسه؛ت -1-1-1-3

صول اطمينان از اينکه مقدار منابع در معرض ريسک اعتباري، در سطحي ح -2-1-1-3

سه مورخ موضوع يک هزار و سيزدهمي  جل)قابل قبول و متناسب با سرمايه پايه 

 16/11/1382مورخ  1911/شوراي پول و اعتبار و بخشنامه شماره مب 27/10/1382

 موسسه اعتباري است؛( ا.ا.بانک مرکزي ج

حصول اطمينان از اينکه مديريت ارشد و نيز تمامي افرادي که مسيول  -3-1-1-3

مديريت ريسک اعتباري هستند از تجربه و دان  کافي براي انجام وظايف محوله 

 برخوردارند؛



 

914 

گيرد تا صول اطمينان از اينکه موسسه اعتباري اصول مناسبي را به کار ميح -4-1-1-3

 نمايد؛گيري، نظارت و کنترل ريسک اعتباري را تسهيل شناسايي، اندازه

هاي ها و رويهصول اطمينان از اينکه براي مديريت ريسک اعتباري، برنامهح -5-1-1-3

 مناسبي وجود دارد؛

پذيري آن يسکمهمتري  هدف استراتژي اعتباري موسسه، تعيي  ميزان ر -2-1-3

اي را تدوي  نمايد که بايست برنامهپس از اي  مرحله، موسسه اعتباري مي. باشدمي

براساس آن، ضم  حفظ ريسک اعتباري ناشي از منابع در معرض ريسک، در چارچوب از 

 حاصل از خدمات اعتباري ارايه شده، پي  تعيي  شده، بازگشت منابع و تحصيل منافع

بايست موارد زير را در بر از اي  رو ، استراتژي ريسک اعتباري موسسه مي. بهينه شود

 :گيرد

ي ارايه خدمات اعتباري، بر اساس نوع رنامه موسسه اعتباري در زمينهب -1-2-1-3

نوع پول و مکان جغرافيايي،  هاي اقتصادي،هاي مقابل و خدمات مختلف، بخ طرف

 ها؛سررسيد آن

تعيي  سط   هاي مقابل،هاي صنعت طرفازار هدف در هر يک از زيربخ ب -2-2-1-3

 ها؛مطلوب براي تمرکز يا تنوع آن

در چارچوب ( شيوه تعيي  نرخ سود خدمات اعتباري)گذاري ستراتژي قيمتا -3-2-1-3

هاي تمام شده انند هزينهربط و با منظور نمودن عواملي مهاي مصوب مراجع ذيسياست

 . . ..، رقابت و ( اي و ريسکهاي سرمايهشامل هزينه)

هاي بايست هنگام تدوي  استراتژي ريسک اعتباري، ويژگيموسسه اعتباري مي -3-1-3

اي طراحي شوند هاي اعتباري به گونهالزم است رويه. بازار هدف خود را مدنظر قرار دهد

اري، ت اطالعات کافي از طرف مقابل و آگاهي از وضعيت اعتبکه موسسه اعتباري با درياف

 .صالحيت و سوابق کاري، به شناخت کاملي از وي دست يابد

بايست از پويايي الزم برخوردار بوده، تبعات و استراتژي ريسک اعتباري مي -4-1-3

در  هاي اقتصادي را بر ترکيب و کيفيت سبد اعتباري کل مدنظر قرار دهد واثرات چرخه

 .صالح قرار گيردااي مورد بازبيني و صورت لزوم، به طور دوره

عالي مديريت ريسک به عنوان بخشي از  کميته/الزم است مديريت ارشد -5-1-3

ها را هاي اداره امور آنهاي اعتباري و رويهچارچوب کلي مديريت ريسک اعتباري، سياست

لي جايگاه کميته عا. )ديره برساندايجاد نموده و گسترش دهد و نيز به تصويب هيات م

بايست به ها ميها و رويهاي  سياست(. باشدمي 1مديريت ريسک به شرح پيوست شماره

د اي تدوي  شوند که در مورد انواع منابع در معرض ريسک اعتباري به کارکنان رهنموگونه

 :کافي ارايه نمايند و حداقل موارد ذيل را در بر گيرند
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 د رسمي و مشروح اعتبارسنجي؛رآينف -1-5-1-3

ختيار تصويب منابع در معرض ريسک اعتباري در سطوح مختلف سلسله ا -2-5-1-3

مراتب موسسه اعتباري به طوري که موارد خارج از حدود مقرر هر سط ، جهت 

 ربط آن ارجاع داده شود؛گيري به سط  ذيتصميم

 ي؛اعتبار گيري، نظارت و کنترل ريسکناسايي، اندازهش -3-5-1-3

 عيارهاي پذيرش ريسک اعتباري؛م -4-5-1-3

هاي ها و نيز مديريت و مستندسازي رويهرايه خدمات اعتباري و تسويه آنا -5-5-1-3

 مذکور؛

هاي کارکنان و واحدهاي مرتبط با منابع در معرض ريسک ظايف و مسيوليتو -6-5-1-3

 ها؛اعتباري و نحوه مديريت آن

 .زم براي مديريت تسهيالت غيرجاريهنمودهاي الر -7-5-1-3

 

ها از شفافيت الزم و هاي مذکور مستلزم برخورداري آنحفظ اثربخشي سياست -6-1-3

 استثناي قابل/اي ، هر گونه انحراف عالوه بر. ها به تمامي سطوح کارکنان استابالغ آن

يده شود و هيات مديره رسان /رشداها، بايد به اطالع مديريت مالحظه از اي  سياست

جراي حصول اطمينان از ا. انجام شود( براي تطبيق با حدود مقرر)اقدامات اصالحي الزم 

 .ها، بر عهده مديريت ارشد استمؤثر اي  سياست

 

 ساختار سازماني -2-3

ابع در معرض ريسک اعتباري در به منظور کنترل و پاي  اي  موضوع که من -1-2-3

ر بر ت مديره قرار دارد و نيز براي تسهيل نظارت موثچارچوب معيارها و حدود مصوب هيأ

ت مديريت ريسک اعتباري و حس  اجراي آن در فرايندهاي کنترلي ذيربط، الزم است هيأ

نوع مديره، واحدهاي اجرايي مديريت ريسک اعتباري را متناسب با اندازه، پيچيدگي و ت

 .هاي موسسه اعتباري ايجاد نمايدفعاليت

ط با مديريت ريسک اعتباري، کميته عالي مديريت بررسي موارد مرتب به منظور -2-2-3

 بانک 31/3/1386مورخ  1172/بخشنامه شماره مب 2موضوع پيوست شماره )ريسک 

اي تحت تواند کميتهمي( “رهنمودهايي براي نظام مؤثر کنترل داخلي در موسسات اعتباري” مرکزي

 .ايدايجاد نم “کميته فرعي ريسک اعتباري”عنوان 
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شود افراد زير در کميته فرعي ريسک اعتباري عضويت داشته وصيه ميت -1-2-2-3

 (:1پيوست شماره )باشند 

 رئيس واحد مديريت ريسک اعتباري ؛

 رئيس واحد اعتبارات؛

 گذاري؛رئيس واحد سرمايه

 .موسسه اعتباري( خزانه)رئيس واحد مرتبط با مديريت نقدينگي 

اري در راستاي پاسخگويي به کميته عالي مديريت ريسک ميته ريسک اعتبک -2-2-2-3

 :وظايف زير را بر عهده دارد

نظارت بر ريسک اعتباري در تمامي سطوح موسسه اعتباري و حصول اطمينان از رعايت 

 حدود مصوب هيأت مديره؛ 

هاي شفاف به کميته عالي مديريت ريسک در مورد معيارهاي الزم مشيارايه پيشنهاد خط

، جهت يهاي اعتباري، قراردادهاي مالي و استانداردهاي اعتبارسنجارايه طرحبراي 

 تصويب در هيأت مديره؛

د ارايه پيشنهاد به کميته عالي مديريت ريسک درخصوص تفويض اختيارات الزم در موار

 :زير

 تعيي  حدود اختيارات سطوح مختلف، جهت تصويب منابع در معرض ريسک اعتباري؛

 ياطي مربوط به منابع حائز اهميت در معرض ريسک اعتباري؛ تعيي  حدود احت

د يت سبتعيي  معيارهاي الزم براي وثايق دريافتي بابت ارايه خدمات اعتباري، نحوه مدير

اعتباري کل، ساز و کار بررسي تسهيالت و تعهدات، تمرکز ريسک اعتباري، نظارت و 

 .وني و غيرهقان/ظارتيگيري، رعايت ضوابط نارزيابي ريسک اعتباري، ذخيره

 

ري و تفکيک وظايف اجرايي از نظارتي، الزم است به منظور حفظ انضباط اعتبا -3-2-3

دشده وظايف عمده واحد نظارتي يا. واحد مستقلي بر عملکرد واحد اعتبارات نظارت نمايد

 :عبارت است از

 اعتباري؛ هايتدوي  خط مشي

 تعيي  حدود اعتباري؛
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 ر معرض ريسک اعتباري و مواردي که براساس مصوبات هيأت مديرهپاي  مقدار منابع د

حدود مقررشده توسط هيأت مديره ناديده گرفته  "ائاهاي سازماني، استثنمشييا خط

 شود؛مي

 ها؛بازبيني مستندات و نظارت بر آن

تجاري موسسه اعتباري  سط  سازماني چني  واحدي با توجه به اندازه و وسعت فعاليت

 .شودمي تعيي 

اعتباري، الزم است موسسه اعتباري در  به منظور مديريت مؤثر ريسک -4-2-3

واحد مديريت ريسک ”زيرمجموعه واحد اجرايي مديريت ريسک، واحدي را تحت عنوان 

عمده وظايف واحد مذکور به شرح ذيل . ايجاد نمايد “((1)پيوست شماره )اعتباري 

 :باشدمي

ريسک  دود احتياطي مقرر از سوي هيأت مديره در زمينهها و حپيگيري اجراي سياست

 هاي تعيي  شده؛اعتباري و حصول اطمينان از رعايت چارچوب

هاي مرتبط با شناسايي ريسک، نظام اطالعات مديريت، پاي  ها و رويهايجاد نظام

ع ه موقکيفيت سبد اعتباري کل و ايجاد نظامي براي ارايه هشدارهاي اوليه و نيز اصالح ب

 ها؛ها، به محض شناسايي آننارسايي

پذيري هاي کافي، به منظور آزمون سط  برگشتانجام مطالعات جامع محيطي و ارزيابي

 .منابع در معرض ريسک سبد اعتباري کل

 

 (يري، نظارت و کنترل ريسک اعتباريگازهبراي شناسايي، پذيرش، اند)ها ها و رويهنظام -3-3

 ارايه خدمات اعتباري

بايست براساس اري ميارايه خدمات اعتباري، تعيي  و افزاي  حدود اعتب -1-3-3

 .اندضوابط و معيارهايي باشند که به وضوح تبيي  شده

اري، در چارچوب استراتژي اعتباري موسسه و در الزم است ارايه خدمات اعتب -2-3-3

 .بازارهاي هدف تعيي  شده انجام شود

از ارايه هر گونه خدمات اعتباري، وضعيت ريسک طرف  الزم است موسسه پي  -3-3-3

  اي. ها را دارد، مورد ارزيابي قرار دهدمقابل و نيز ريسک خدماتي را که قصد ارايه آن

 :رگيردبايست حداقل موارد ذيل را در بارزيابي مي

 کننده خدمات اعتباري؛وضعيت کالن اقتصادي و صنعت دريافت
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ايط ي و حصول اطمينان از توان طرف مقابل براي اجراي شرهدف از دريافت خدمات اعتبار

 قرارداد از جمله بازپرداخت به موقع اقساط؛

ها به شرايط بندي آنهاي مقابل، به ويژه در زمينه ميزان پايبررسي سوابق طرف

 قراردادهاي پيشي ؛

 بررسي شرايط قرارداد؛

 ها؛کفايت وثايق دريافتي و قابليت به اجرا گذاشت  آن

 .ربط در موسسه اعتباريدريافت تاييديه از سطوح ذي

اي تبصره ن به منظور افزاي  دقت اعتبارسنجي، در مواردي که طرف مقابل مالک مجموعه

هاي ذينفع، ارزيابي ها است، موسسه اعتباري بايد ضم  شناسايي شرکتاز شرکت

 .تلفيقي انجام دهد/اعتباري را بر مبناي گروهي

از جمله شرايط اعطا و بازپرداخت و )دمات اعتباري خ  شرايط کلي ارايه در تعيي -4-3-3

بندي آن، شرايط مالي متقاضي و هدف از الزم است وضعيت جريان نقدي، زمان...( 

ري، در فرآيند ارايه خدمات اعتبا. درخواست خدمات اعتباري، مورد ارزيابي قرار گيرد

ل از آن توجه شده، تمامي برابر منافع حاصهاي ناشي از ريسک در ضروري است به هزينه

 .ر محاسبات منظور شوددهاي ضمني ارايه آن خدمات هزينه

ن حاصل نمايد که خدمات اعتباري ارايه شده به موسسه اعتباري بايد اطمينا -5-3-3

در . گيردبراي همان هدف اعالم شده در قرارداد مورد استفاده قرار مي "طرف مقابل عينا

مفاد قرارداد در اي  زمينه، ضروري است به محض اطالع از وقوع تخلف ن صورت نقض 

 . يردگعالوه بر انجام اقدامات الزم ن اعتبارسنجي طرف مقابل نيز مورد تجديدنظر قرار 

عتباري که به صورت سنديکايي و کنسرسيومي ادر مورد آن گروه از خدمات  -6-3-3

بر  "ضعيت اعتباري طرف مقابل عمدتاوارزيابي شوند، اگرچه تجزيه و  تحليل و ارايه مي

باشد، ليک  ضروري است ديگر موسسات اعتباري عهده موسسه اعتباري عامل مي

کننده در سنديکا يا کنسرسيوم ن به طور مستقل ن از مناسب بودن اعتبارسنجي شرکت

 .بانک عامل اطمينان حاصل کنند

ست حس  شهرت و اعتبار طرف مقابل در قه، الزم ابا تاکيد بر اهميت نق  وثي -7-3-3

 .بازار و توانايي وي در ايفاي تعهدات نيز مورد بررسي قرار گيرد

افت خدمات اعتباري، عالوه بر موارد مذکور، الزم در مورد متقاضيان جديد دري -8-3-3

 .ار گيردها مورد ارزيابي قراست اهليت قانوني و درستکاري آن
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 تعيين حدود

تواند براي ارايه خدمات اعتباري به مشتريان، ضم  رعايت حدود و مي موسسه اعتباري

 .هاي ديگري را نيز وضع نمايدا، محدوديت.ا.ضوابط مقرر بانک مرکزي ج

 ه يک گيرنده منفرد و يا گروهيببراي ارايه خدمات اعتباري  -9-3-3

ارد ذيل تعيي  تواند حدودي را با توجه به مواز گيرندگان مرتبط، موسسه اعتباري مي 

 :نمايد

 ميزان تحمل ريسک اعتباري موسسه؛

 شرايط اقتصادي؛

 توان بازپرداخت طرف مقابل؛

 .نياز واقعي طرف مقابل

تواند حدودي را براي ز ريسک تمرکز، موسسه اعتباري ميبه منظور پيشگيري ا -10-3-3

و خدمات بانکي ها چني  فعاليتهاي اقتصادي، صنايع خاص و هممناطق جغرافيايي، بخ 

 .خود تعيي  نمايد

سقف مصوب هيات )بخواهد بي  از سقف اعتباري خود  در صورتي که متقاضي -11-3-3

ز افاده ، خدمات اعتباري دريافت نمايد و بدي  منظور، مايل به است(مديره موسسه اعتباري

مل هاي به عهاي مرتبط باشد، الزم است موسسه اعتباري توافقتوان اعتباري شرکت

الذکر را مورد بررسي قرار دهد و در صورت لزوم ن درخصوص آمده بي  اشخاص فوق

 .هاي مکرر ن حدود خاصي را تعيي  نمايدمبالغ قابل توجه و يا درخواست

در . بار مورد بازنگري قرار گيرنداري حداقل سالي يکالزم است حدود اعتب -12-3-3

بل، حدود وضع شده در رابطه با وي صورت نامطلوب شدن وضعيت اعتباري طرف مقا

افزاي  حد . تري مورد بازنگري و تجديد نظر قرار گيردبايست در فواصل زماني کوتاهمي

 .اعتباري اشخاص، مستلزم وجود مدارك مثبته است

 

 شيوه اداره امور اعتباري

عتباري کل، بخ  مهمي از فرآيند اعتباري محسوب مديريت مستمر سبد ا -13-3-3

 . دشومي

مربوط به فرآيند خدمات  مستندات الزم است از کامل بودن :مستندسازي -1-13-3-3

به منظور حصول . ها با شرايط مصوب اطمينان حاصل شوداعتباري ارايه شده و انطباق آن

اطمينان از اجراي شرايط قرارداد و دريافت مطالبات، ضروري است اسناد مهم در اختيار 

 .يگيري قرارگيرندموسسه اعتباري، مورد پ
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قبل از ارايه خدمات اعتباري، الزم است انجام اي  مهم به  :رايه خدماتا -2-13-3-3

بايست تنها پس از تکميل ارايه اي  خدمات مي. ربط رسانيده شودتاييد مديريت ذي

 .قراردادها و دريافت وثايق الزم انجام شود

صويب و صدور اجازه ارايه خدمات پس از ت :ي ارايه شدهراعتباپايشخدمات  -3-13-3-3

 :اعتباري، الزم است موارد ذيل به طور مستمر تحت پاي  قرار گيرند

 رعايت شرايط قرارداد از سوي طرف مقابل؛

 ارداد؛نظمي در اجراي مفاد قرشناسايي سريع و به موقع بي

 .لقابارزشگذاري ادواري وثايق و حصول اطمينان از ايفاي به موقع تعهدات توسط طرف م

در فرآيند ارايه خدمات اعتباري، موسسه  :طرف مقابل ايفاي تعهدات از سوي-4-13-3-3

. اعتباري موظف است زمان و نحوه ايفاي تعهدات را به طرف مقابل خود اعالم نمايد

 از جمله عدم ايفاي تعهدات يا تاخير در)بايست هر يک از موارد خاص ربط ميکارکنان ذي

سوابق . ديريت برسانندرا ن به موقع ن به اطالع م( هاي مقابلطرفها توسط انجام آن

 .مربوط بايد به شيوه مناسبي ثبت و به هنگام شود

الزم است در موسسه اعتباري، دستورالعمل و  :رينگهداري سوابق اعتبا-5-13-3-3

 ايدسوابق اعتباري ب. معيارهايي مدون براي نگهداري سوابق اعتباري وجود داشته باشد

، از تمامي مکاتبات انجام شده با طرف مقابل، اطالعات الزم براي ارزيابي سالمت مالي

اي مستندات مربوط بايد به گونه. جمله عملکرد وي در ايفاي تعهدات را در برگيرند

 ا.ا.بندي و بايگاني شوند که حسابرسان داخلي و مستقل و نيز ناظران بانک مرکزي جطبقه

 .ها را داشته باشندسي به آنبه سهولت امکان دستر

الزم است موسسه اعتباري اطمينان حاصل کند که تمامي  :هاثايق و تضمينو-6-13-3-3

ها، در صندوق مقاوم در برابر آت  و ساير حوادث اسناد مربوط به وثايق و تضمي 

زم ال بي هرگونه نقل و انتقال،به منظور رديا. هاي ويژه قرار دارندغيرمترقبه، تحت کنترل

هاي پوش  عالوه بر اي ، جهت بررسي و پيگيري بيمه. است اسناد مذکور ثبت شوند

انجام بازرسي فيزيکي منظم . رددگبايست تدابير مقتضي اتخاذ وثايق و تسهيالت، مي

 .اسناد، از جمله اقدامات ضروري ديگر در اي  زمينه است

 

 گيري ريسک اعتبارياندازه

ن از اهميت ن با استفاده از فنون مختلف کمي و کيفيسک اعتباريگيري رياندازه -14-3-3

 . بسزايي در فرآيند مديريت اي  ريسک برخوردار است

از اي  رو، الزم است روشي براي اعتبار سنجي طرف مقابل و انواع خدمات اعتباري تعيي  
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اشد به بندي داخلي بتواند مبناي ايجاد يک سيستم رتبهروش پيشنهادي که مي. شود

 .شودارايه مي (2)شرح پيوست شماره 

 

 ريسک اعتباري پايشکنترل و 

ر سبد اعتباري کل و همچني  يکايک اجزاي آن ضروري پاي  پيوسته و مستم -15-3-3

هاي به منظور انجام اقدامات اصالحي به موقع ن در صورت تنزل رتبه اعتباري طرف. است

يفيت کموسسه اعتباري براي پاي  مؤثر و روزانه مقابل و ابزارهاي اعتباري ن الزم است 

 : ردار باشدهاي زير برخوسبد اعتباري کل از سيستم مناسبي با قابليت

 تطبيق خدمات اعتباري ارايه شده با شرايط قرارداد؛

 گيري؛بررسي کفايت ذخيره

 حصول اطمينان از رعايت حدود نظارتي مقرر بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛

اطمينان از رعايت حدود مقرر هيات مديره در رابطه با وضعيت کلي ريسک  حصول

 .اعتباري

هاي شفافي براي پاي  ريسک هاي اعتباري موسسه بايد دستورالعملسياست -16-3-3

 .اعتباري را در برگيرد

 : بايست حداقل، موارد زير را مشخص نمايدها مياي  دستورالعمل

 ن شاغل در زمينه پاي  ريسک اعتباري؛هاي کارکناوظايف و مسيوليت

 ارزيابي و فنون تجزيه و تحليل سبد اعتباري کل و هر يک از اجزاي آن؛ رويه

 تعداد دفعات انجام پاي ؛

 بررسي ادواري قراردادهاي اعتباري و وثايق مربوط؛

 ها؛پروژه/هاتعداد دفعات نظارت حضوري بر طرح

 هاي مقابل؛نحوه شناسايي تنزل کيفيت اعتباري طرف

 .نحوه شناسايي تنزل کيفي ابزارهاي اعتباري

د پاي  ريسک اعتباري، به مديريت ارشد اي  امکان را سيستم مؤثر و کارآم -17-3-3

به طوري که . دهد که وضعيت ريسک سبد اعتباري کل و روند آن را زيرنظر قرار دهدمي

پيشنهادات  هبرد اعتباري موسسه،را/مشيپي  از رويارويي با موانع جدي، با ارزيابي خط

 .الزم را به هيات مديره ارايه نمايد
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 هاي مقابلهاي اصلي تبيين کيفيت اعتباري طرفشاخص

 :هاي مقابل عبارتند ازهاي مهم تعيي  کننده کيفيت اعتباري طرفشاخص -18-3-3

 :وضعيت مالي و شرايط کاري

هاي مقابل موسسه اعتباري سالمت پرداخت طرفتري  معيار براي تعيي  توان بازمهم

ها مورد در اي  زمينه الزم است اهليت قانوني، حس  شهرت و توان مالي آن. مالي است

هاي مهم مالي از جمله سودآوري، حقوق صاحبان سهام، اهرم شاخص. بررسي قرار گيرد

قرار  بايست مورد تجزيه و تحليلها از مواردي است که ميمالي و نقدينگي و روند آن

ربط، در اي  تجزيه و تحليل، الزم است ريسک فعاليت و يا بخ  اقتصادي ذي. گيرد

ها و موقعيت طرف مقابل در آن بخ  و عوامل بيروني نظير شرايط اقتصادي، سياست

 .صالح منظور شودمصوبات مراجع ذي

و ها وابستگي شديدي به مديران ها که وضعيت مالي آندر مورد آن گروه از شرکت

درخصوص موسسات کوچک و متوسط  "مشابه آن چه که معموال)سهامداران عمده دارد 

بايست صالحيت و توانمندي ، مي، عالوه بر تجزيه و تحليل شرکت(شودمشاهده مي

 .مديران و سهامداران عمده نيز مورد بررسي ويژه قرار گيرد

 :بررسي عملکرد طرف مقابل

هاي مقابل، از طريق پاي  مستمر وضعيت رفموسسه اعتباري با بررسي عملکرد ط

ها ن ها، سابقه بازپرداخت و نيز بررسي خدمات اعتباري ارايه شده به آنهاي آنحساب

. تري از وضعيت اعتباري به دست آوردتواند ارزيابي واقع بينانهخارج از حدود مقرر ن مي

م مرور مجدد پيشينه تلزهاي مقابل عمده مستمديد قراردادهاي خدمات اعتباري با طرف

ها ها و حصول اطمينان از مناسب بودن وضعيت مالي و شرايط کاري آناعتباري آن

 .باشدمي

 :هاي مقابل به مفاد قراردادبندي طرفبررسي ميزان پاي

هاي مقابل به قرارداد و ايفاي کليه بندي طرفالزم است موسسه اعتباري ميزان پاي

مله توانائي بازپرداخت اصل و سود تسهيالت، پرداخت از ج)تعهدات مندرج در آن 

 .را ارزيابي نمايد...( التزام و وجه

 :گذاري وثايقارزش

از آن جا که ممک  است ارزش وثايق در طول زمان کاه  يابد به طوري که از کفايت 

الزم براي پوش  تمام يا بخشي از خدمات اعتباري ارايه شده برخوردار نباشد؛ موسسه 

تعداد دفعات ارزيابي با . باري بايد به طور ادواري ارزش وثايق را مورد ارزيابي قرار دهداعت



 

923 

توجه به نوع وثيقه و به تشخيص موسسه اعتباري و در چارچوب مقررات بانک مرکزي 

در مواردي که وثايق دريافتي شامل موجودي انبار و يا ديگر اموال منقول . شودتعيي  مي

الزم است بازرسي مناسب  نان از وجود کاال و حفظ ارزش آن،است براي حصول اطمي

چنانچه کاالهاي موضوع وثيقه به داليلي همچون استهالك، فسادپذيري، . انجام شود

در معرض کاه  ارزش قرار داشته باشند، ضروري است موسسه ... پذيري و آسيب

 .اعتباري اقدامات پيشگيرانه الزم را به عمل آورد

ز سبد اعتباري کل موسسه را اوراق بهادار تشکيل دهد، صورتي که بخشي ادر  -19-3-3

 .رار گيردقمورد پاي  مستمر  “هاگذاريسبد اعتباري سرمايه”الزم است تنزل کيفي

 

 بررسي ريسک

به منظور بازنگري فرآيند ارايه خدمات اعتباري، حصول  موسسه اعتباري بايد -20-3-3

راي بري و کيفيت سبد اعتباري کل، ساز و کار مستقلي را اطمينان از دقت جايگاه اعتبا

ن به  تمامي خدمات اعتباري ارايه شده. ارزيابي مستمر فرآيند ريسک اعتباري ايجاد کند

هاي به عنوان مثال خدمات اعتباري ارايه شده به بخ )جز خدماتي که به صورت گروهي 

بايست در شوند ن مييريت ميمد( اقتصادي و صنايعي که بر يکديگر اثرگذار هستند

 نتيجه. چارچوب مقررات بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مورد بازنگري قرار گيرند

ها بايد به طور مناسب مستندسازي شده، به هيات مديره و يا کميته عالي اي  بررسي

مورخ  1172/بخشنامه شماره مب 2موضوع پيوست شماره )مديريت ريسک 

( “رهنمودهايي براي نظام مؤثر کنترل داخلي در موسسات اعتباري” کزيمر بانک 31/3/1386

 . گزارش شود

 بازنگري اعتباري را براساس اطالعات  موسسه اعتباري بايد -21-3-3

بررسي . هاي مالي يا حوزه فعاليت طرف مقابل انجام دهدبه هنگام شده مربوط به شاخص

بدي  منظور . ه انجام شوده طور يکپارچهاي عضو يک گروه بايد بوضعيت اعتباري شرکت

کنندگان خدمات هاي انجام شده بي  دريافتالزم است اي  بررسي تمامي تراکن 

 .اعتباري عضو گروه را در بر گيرد

يابد، الزم است تمال قصور طرف مقابل افزاي  ميدر موارد ذيل که اح -22-3-3

 :اي به دفعات بيشتري انجام شودهاي دورهبازنگري

ها وجود کنندگان جديد خدمات اعتباري که اطالعات کافي در مورد آندر خصوص دريافت

 .ندارد

 .شوندتنزل کيفي اعتباري مي هاي غيرجاري دچارزماني که دارايي

در مورد تسهيالت اعطايي بابت کاالهاي مصرفي بادوام، الزم است ساز و کار -23-3-3

 .شود ها ايجادمناسبي براي مديريت ريسک آن
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 تفويض اختيارات 

و ( اواحده)هاي واحد باري، حدود اختيارات و مسيوليتالزم است موسسه اعت -24-3-3

در  ذيربط در امور مربوط به اعطاي مجوز، تصويب خدمات اعتباري و تغيير( افراد)فرد 

بايست متناسب با تجربه، توانمندي و تفويض اختيارات مي. ها را مشخص نمايدشرايط آن

بايد ضم  تاکيد بر رعايت هاي موسسه اعتباري، ميسياست. هاي افراد انجام شودويژگي

ايه ا، به طور شفاف فرآيندي را که به موجب آن ار.ا.حدود مقرر از سوي بانک مرکزي ج

مقابل، فراتر از حدود مصوب از سوي هيات مديره ن ممک   خدمات اعتباري به طرف

 .گردد تبيي  نمايدمي

 

 يت تسهيالت غيرجاريمدير

ا سيستمي .ا.باري در چارچوب مقررات بانک مرکزي جالزم است موسسه اعت -25-3-3

اي گونه را ايجاد کند تا به کمک آن بتواند تسهيالت غيرجاري را به موقع شناسايي کند به

 . هاي بيشتري برخوردار باشدکه براي انجام اقدامات اصالحي، از گزينه

بايست به طور شفاف، نحوه اي ريسک اعتباري موسسه ميهخط مشي -26-3-3

به منظور مديريت موثر تسهيالت مذکور، . مديريت تسهيالت غيرجاري را مشخص نمايد

 .الزم است اعطاي تسهيالت و پيگيري وصول مطالبات، توسط دو واحد مجزا انجام شود

 :الت غيرجاري شامل موارد ذيل استفرآيند مديريت تسهي -27-3-3

 : مذاکره و پيگيري 

فظ حاقدامات موسسه اعتباري در رابطه با پيگيري مطالبات بايد پيشگيرانه باشد و با 

 .بت شودهاي مقابل، به نحو مناسب ثتماس مستمر با طرف

 : تجديدنظر در پيگيري و وصول مطالبات 

و از  تواند با تجديد نظر در راهبرد پيگيري و وصول مطالبات خودموسسه اعتباري مي

راهبردهاي . طريق اصالح شرايط قرارداد، امکان بازپرداخت تسهيالت را افزاي  دهد

صالح رسانيده شود، تجديدنظر در شرايط قرارداد که الزم است به تصويب مقامات ذي

هاي مقابل به قصور ترغيب طرف بايست ضم  حفظ منافع موسسه اعتباري، موجبمي

 .نشود

 : ارزيابي وثايق 
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 ظور بررسي کفايت وثايق دريافتي براي پوش  خدمات اعتباري، الزم است موسسهبه من

 .ا ارزيابي و مستند نمايد.ا.اعتباري وثايق را در چارچوب مقررات بانک مرکزي ج

در مورد خدمات اعتباري ارايه شده، الزم است کفايت وثايق دريافتي به طور  

 .مستمر مورد ارزيابي قرار گيرد

 : دهيو گزارشبررسي وضعيت 

الزم است تسهيالت غيرجاري به تعداد دفعات بيشتري تحت بررسي و پاي  قرار گيرد و 

اقدامات واحدهاي . هرگونه تغيير و تحول در وضعيت تسهيالت مذکور به هنگام شود

ها بايد به اطالع مديريت ربط براي مديريت موثر اي  تسهيالت و نتايج حاصل از آنذي

. ودارشد رسانيده ش
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 بندياعتبارسنجي از طريق رتبه: 2پيوست شماره 

 

هاي مقابل در ايفاي ر طرفناشي از قصو "هاي موسسه اعتباري عمدتااز آنجا که زيان

 . شودهاي مقابل از اهميت به سزايي برخوردار ميتعهداتشان است، اعتبارسنجي طرف

تريان ها براي اعتبارسنجي مشتري  شيوهجاز راي... بندي و هاي امتيازدهي، رتبهروش

هاي گيري در مورد ارائه خدمات اعتباري به طرفبه منظور تصميم. شوندمحسوب مي

ه ب. ها را اعتبارسنجي نمايدمقابل، الزم است موسسه اعتباري به هر روش معتبر ممک ، آن

زدهي که هاي امتياتواند از مدلعنوان مثال، در مورد تسهيالت خرد، موسسه اعتباري مي

 . اند، استفاده نمايدبراي پردازش و نظارت بر کيفيت اي  نوع تسهيالت طراحي شده

بايست ربط ميدر هر صورت، کليه فرآيندهاي اعتبارسنجي، پس از تصويب مقامات ذي

 .مستندسازي شده، به اطالع کارکنان واحدهاي مربوط رسانيده شود

المللي، از طريق تشويق موسسات هاي بي البته بسترسازي براي انطباق با استاندارد

تري  رويکردهاي بانک مرکزي محسوب بندي داخلي از مهماعتباري به ايجاد سيستم رتبه

 . شودمي

 

 بندي داخلياعتبار سنجي از طريق رتبه -1

ها، اعم از اينکه توسط يک شرکت هاي مقابل از طريق تعيي  رتبه آناعتبارسنجي طرف

ه موسسه بو يا توسط موسسه اعتباري انجام شود، در موارد ذيل  بندي مستقلرتبه

 :رسانداعتباري ياري مي

 چگونگي تخصيص منابع براي ارايه خدمات اعتباري؛

 آگاهي از ميزان منابع در معرض ريسک اعتباري؛

 مدت و نرخ خدمات اعتباري؛

 تعداد دفعات الزم و شدت پاي  خدمات اعتباري ارايه شده؛

ه تر ذخيريه و تحليل الزم براي تنزّل يا ارتقاي رتبه اعتباري و محاسبه دقيقانجام تجز

 تسهيالت غيرجاري؛

گيري در زمينه اختيارات سطوح مختلف مديريت، براي تصويب ارايه خدمات تصميم

 .اعتباري مختلف
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بندي داخلي ن با ساختار مناسب ن ابزار مهمي براي پاي  و طراحي يک سيستم رتبه

ريسک موجود در سبد اعتباري کل، اجزاي آن در سط  موسسه و همچني  در سط   کنترل

 .گرددهر يک از خطوط کاري محسوب مي

کند و بندي خاصي را توصيه نميبندي داخلي، سيستم رتبها براي رتبه.ا.بانک مرکزي ج

ري بايد اموسسه اعتب. نمايدرا به موسسه واگذار مي بندي اعتباريانتخاب نوع سيستم رتبه

اي  سيستم . هاي خود طراحي کندسيستمي متناسب با اندازه، ماهيت و پيچيدگي فعاليت

هاي جاري پذيري الزم برخوردار باشد تا بتواند ضم  انعکاس ريسکبايست از انعطافمي

 .هاي نوي  را نيز پوش  دهدو آتي موسسه اعتباري، تنوع و پيچيدگي فعاليت

 

 بندي کارآمدي طراحي يک سيستم رتبههاي اوليه براشرطپيش

بندي به منظور اعتبارسنجي دريافت کنندگان خدمات اعتباري با استفاده از سيستم رتبه

داخلي، ضروري است موسسه اعتباري از توانمندي الزم براي کمي کردن ريسک ن به 

 .تبر ن برخوردار باشداي سازگار، قابل اتکا و معشيوه

بايست ارزيابي يک و تعيي  رتبه و فرآيندهاي مرتبط با آن مهاي برآورد ريسسيستم

عالوه بر . هاي خدمات اعتباري اعطايي ارايه نمايندمنطقي از ريسک طرف مقابل و ويژگي

 هاي مذکور اي ، سيستم

بايستي بتوانند تمايز الزم را بي  طبقات مختلفريسک قايل شوند و امکان انجام 

 . را فراهم نمايند طقي از ريسکبرآوردهاي کمي سازگار و من

هاي برآورد ريسک و تعيي  رتبه و فرآيندهاي مرتبط با آن، بايد اي  قابليت را سيستم

هاي مختلف خدمات اعتباري خرد و همگ  را که در داشته باشند که ريسک اعتباري گروه

ن  شوند ن پس از رسيدن به حد نصاب مقرر هيات مديرهسبدهاي مشخصي نگهداري مي

 .وق ارزيابي و کمي نمايندهاي مذکور در بند فبا رعايت مشخصه

بايست دريافت کنندگان خدمات اعتباري را از بندي اعتباري، ميهر سيستم کارآي رتبه

 :نظر ابعاد زير ارزيابي کند

 ها؛احتمال قصور آن

د مانن)فتي پذيري منابع و منافع حاصل از خدمات اعتباري درياعوامل تاثيرگذار بر برگشت

 ...(.وثيقه، نوع محصول و 

 :بندي اعتباري، الزم است موارد ذيل رعايت شوندبراي کارکرد موثر يک سيستم رتبه
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 قيق ومفاهيم و معيارهاي مرتبط با ريسک اعتباري از جمله مفهوم قصور به طور مستدل، د

يجاد تمايز الزم را ااي که بتوانند بي  طبقات مختلف رتبه، قابل درك تعريف شوند به گونه

 کنند؛

هاي مقابل و خدمات هاي طرفها، فرآيندها و معيارهاي موسسه، براي تخصيص رتبهرتبه

 اعتباري ارايه شده،  به طور مشخص و دقيق تعريف شوند؛

بيني و تعيي  شده، تعداد هاي مقابل در ايفاي تعهداتشانپي احتماالت مختلف قصور طرف

عالوه بر اي ، . هاي هر طبقه مشخص و تعريف شودتعداد زيرگروه بندي و نيزطبقات رتبه

هاي مربوط وجود داشته ارتباط منطقي و مناسبي بي  احتمال قصور و طبقات و زيرگروه

 .باشد

بندي و ها، تعريف طبقات رتبهبه منظور پيشگيري از ايجاد ابهام و براي تعيي  دقيق رتبه

 پوشاني باشد؛مهکان جامع و فاقد االمهاي مربوط بايد حتيزيرگروه

بندي و معيارهاي مربوط به ها در سيستم رتبهتوضيحات مربوط به هر يک از طبقات رتبه

ه ها را بر عهدآن، از جزئيات کافي برخوردار باشند، تا افرادي که مسيوليت تخصيص رتبه

هاي يکسان به، رتبههاي مقابل يا خدمات اعتباري داراي ريسک مشادارند، بتوانند به طرف

 .تخصيص دهند

کنندگان خدمات اعتباري در يک رتبه خاص، سيستم به منظور پيشگيري از تمرکز دريافت

اي طراحي شود که حداقل هفت رتبه براي دريافت کنندگان خدمات بندي به گونهرتبه

، شوندها که مرتکب قصور ميشوند و سه رتبه براي آناعتباري که مرتکب قصور نمي

 .منظور گردد

اي از معيارهاي مشخص و متمايز تعيي  شود و سپس رتبه طرف مقابل بر مبناي مجموعه

 .گرددعتباري برآورد اکننده خدمات براساس آن، احتمال قصور دريافت

براي تمايز بي  سطوح ريسک، در تعريف رتبه الزم است، درجه و شدت ريسک دريافت 

در  مايزهااي  گونه وجه ت. عيارهاي به کار رفته منظور شودکنندگان خدمات اعتباري و نيز م

عداد، اتواند با استفاده از عاليم مثبت و منفي و نيز حروف الفبا و يا هر طبقه از رتبه مي

 . مشخص شود

کند، احتمال قصور بندي کاملي استفاده ميدر صورتي که موسسه اعتباري از سيستم رتبه

 .زا تعريف شودها به طور مجبراي زيرگروه

خواني با ضوابط ارائه خدمات اعتباري موسسه، با بندي ضم  هممعيارهاي رتبه

 .خواني داشته باشندهاي آن براي مديريت خدمات اعتباري غيرجاري هممشيخط
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االمکان کليه اطالعات موجود مرتبط با طرف مقابل و خدمات براي تعيي  رتبه، حتي

سه اعتباري هر قدر اطالعاتي که در اختيار موس. منظور شود بندياعتباري مربوط در رتبه

 .تر تعيي  شودبايست محتاطانهمي گيرد محدودتر باشد، رتبهقرار مي

تواند به عنوان يکي از شود ميبندي مستقل تعيي  مياي که توسط يک موسسه رتبهرتبه

د، با اي  وجو. ه قرار گيرد، مورد استفاددر موسسه اعتباري عوامل اصلي براي تعيي  رتبه

 .بايد اي  اطمينان حاصل شود که ساير عوامل مرتبط نيز منظور شده است

افق زماني براي تخمي  احتمال قصور يکساله است، ليک  به منظور افزاي  دقت 

. تري استفاده شودهاي زماني طوالنيها از افقها مناسب است براي تخصيص رتبهتخمي 

هاي مقابل براي ايفاي تعهداتشان در شرايط غيرقابل وانايي طرفدر ضم  ارزيابي ت

 .بيني و نيز بحراني با استفاده از سناريوهاي مربوط از جمله اقدامات ضروري استپي 

ها در مورد تحوالت بينيبا توجه به مشکالت فرا روي موسسه اعتباري براي انجام پي 

شود در مورد نتايج تجزيه و مقابل، توصيه ميهاي فآتي و تاثيرات آن بر شرايط مالي طر

 .شود هاي مذکور، جانب احتياط رعايتبينيها و پي تحليل

هاي کارشناسي هاي مشابه ديگر، قضاوتهاي امتيازدهي و روشعالوه بر استفاده از مدل

هاي مزبور لحاظ نشده ن ها و روشنيز ن از طريق منظور نمودن اطالعاتي که در مدل

ب که ترکي اند نق  تکميليرا براي ارزيابي ريسک اعتباري ايفا نمايد، مشروط بر اي تومي

هاي مکتوب موجود هاي کارشناسي با نتايج حاصل از مدل، براساس دستورالعملقضاوت

 .در موسسه انجام شود

بندي به روشني و با جزئيات کافي فراهم شود تا اشخاص مستندات مربوط به تعاريف رتبه

تبه رمانند حسابرسان داخلي يا حسابرسان مستقل و ناظران بتوانند فرآيند تخصيص ثالث 

 .طي نموده، صحت آن را ارزيابي کنند "را مجددا

 .توسعه و ارتقاي مستمر برخوردار باشد بندي از قابليتسيستم رتبه

يا  بندي و برآوردها بايد به تصويب هيات مديرههاي مربوط به فرآيند رتبهتمامي جنبه

الزم است اي  اشخاص . کميته عالي مديريت ريسک و مديريت ارشد رسانيده شود

هاي مربوط داشته هاي مديريتبندي و جزئيات گزارششناخت اجمالي از سيستم رتبه

م د سيستمديريت ارشد بايد هرگونه تغييراتي را که تاثيرات حايز اهميتي بر عملکر. باشند

 .يته عالي مديريت ريسک گزارش دهده هيات مديره يا کمگذارد ببندي بر جاي ميرتبه

بندي داشته باشد و مديريت ارشد بايد شناخت کافي از طراحي و عمليات سيستم رتبه

بايست مورد تاييد وي قرار هاي اعمال شده ميهاي مقرر و رويهموارد اختالف بي  روش

بندي به نحو مناسب يستم رتبهمديريت بايد به طور مستمر اطمينان حاصل کند که س. گيرد

مديريت و کارکنان در واحد کنترل اعتباري بايد به طور منظم در مورد عملکرد . کندکار مي
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ها، ها و نيز اقدامات الزم به منظور رفع نارساييبندي، اصالح و ارتقاي سيستمفرآيند رتبه

 . با يکديگر مشورت نمايند

دهي به هيات مديره و يا کميته عالي مديريت شهاي داخلي بايد بخ  اساسي گزاررتبه

، بايد وضعيت ريسک را از طريق درجات گزارش. ريسک و مديريت ارشد را تشکيل دهد

هاي قصور تحقق ها، برآورد متغيرهاي هر رتبه و نيز مقايسه نرخ، تغيير جايگاه رتبهرتبه

 . يافته با آنچه مورد انتظار بوده را در برگيرد

دهي با توجه به نوع اطالعات و اهميت آن و نيز سط  و جايگاه ات گزارشتعداد دفع

 .شوددريافت کننده گزارش تعيي  مي

 

 بندي داخليطراحي عملياتي سيستم رتبه

اي عمل نمايد تا ضم  حصول بندي، موسسه اعتباري بايد به گونهدر طراحي فرآيند رتبه

مستمر  و فرآيندهاي آن، امکان ارتقايبندي اطمينان از صحت و سازگاري سيستم رتبه

بندي نمونه، در نمودار ضميمه اي  پيوست فرايند کاري يک سيستم رتبه. ها فراهم آيدآن

 .ارائه شده است

ها ن بندي ن عالوه بر تدوي  متدولوژي و تعريف رتبهبه منظور شفاف بودن فرآيند رتبه

 .بندي و اعتباري ابالغ شوددهاي رتبهحبايست تعريف شده، به کارکنان وافرآيند کارمي

اي انجام شود که بندي بايد به گونهها و جزئيات عملياتي رتبهحمستندسازي طر

 .بندي مناسب باشدهاي اوليه يک سيستم رتبهشرطدهنده رعايت پي نشان

نظرات کارشناسي، گيري از تخصص، تجربه و نقطهموسسه اعتباري، ضم  بهره

 :بندي در نظر داشته باشدد ذيل را در طراحي عملياتي سيستم رتبهبايست موارمي

 بندي منابع در معرض ريسک اعتباريآستانه براي رتبه

بندي شوند، ليک  اگرچه مناسب است تمامي منابع در معرض ريسک اعتباري رتبه

در تواند با توجه به تحليل هزينه ن فايده و به تشخيص خود، منابع موسسه اعتباري مي

در اي  خصوص، مالك . ايدبندي دارد مشخص نممعرض ريسک اعتباري را که نياز به رتبه

تواند بر پايه عواملي چون ميزان منابع در معرض ريسک اعتباري، خطوط گيري ميتصميم

 . ها باشدکاري موجود در موسسه اعتباري و يا هر دوي آن

 بنديتعيين واحد مسئول رتبه

بندي دارد الزم ارايه خدمات اعتباري، ارتباط تنگاتنگي با فرآيند رتبهاز آنجا که فرآيند 

. ها نيز انجام شودبندي آنگيري براي ارايه خدمات اعتباري، رتبهزمان با تصميماست هم
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بايست رتبه قبلي عالوه بر اي ، هنگام تمديد اي  گونه خدمات و يا افزاي  مقادير آن مي

 .ردمجدد قرار گي مورد بررسي

بندي ن ضم  حفظ استقالل عمل خود ن الزم است واحدهاي ارايه خدمات اعتباري و رتبه

 .به تبادل اطالعات با يکديگر مبادرت نمايند

 بنديکارکرد سيستم رتبه بازنگري

 ها وها و تعاريف آنهاي مربوط، بايد رتبهبندي و دستورالعملبه منظور ارتقاي سيستم رتبه

 .بندي به طور ادواري مورد بازنگري قرار گيردهاي رتبهو رويهچني  معيارها هم

 بندي ن قبل و بعد از اجرا ن به طور مستمر و ادواري موردالزم است روايي سيستم رتبه

 .بررسي و آزمون قرار گيرد

هاي تعيي  شده با عملکرد مشتريان از نظر ايفاي تعهدات از همخواني الزم است رتبه

 .و صحت اي  همخواني به طور مستمر و ادواري تحت آزمون قرار گيردبرخوردار باشند 

 شيوه تعيين رتبه

تخصيصي به هر يک از منابع در معرض ريسک، بايد تصويري کلي از  از آنجا که رتبه

بندي به عوامل عمده ريسک و اندازه وضعيت ريسک آن ارايه دهد، الزم است در رتبه

ها ثرگذار بر اي  عوامل و اندازه آنني  متغيرهاي اصلي اها در حرفه طرف مقابل و همچآن

 . توجه شود

بندي داخلي قرار گيرد، به شرح تواند مبناي ايجاد يک سيستم رتبهمعيارهاي اصلي که مي

 :ذيل است

 ؛(هاي مقابل خارجيطرف)تجزيه و تحليل ريسک کشوري 

 وضعيت کالن اقتصادي؛

 تجزيه و تحليل محيط قانوني؛

 هاي مقابل؛ي صنعت طرفدورنما

 هاي مقابل؛ساختار شرکت طرف

 کيفيت مديريت؛

 ساختار و وضعيت مالي؛

 . ساختار اوراق بهادار منتشره توسط طرف مقابل
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گذاري در ابزارهاي خاصي از جمله اوراق زماني که موسسه اعتباري، متقاضي سرمايه

ر ببندي در اي  ابزارها ن عالوه بايست رتبههاي مقابل باشد ميبهادار منتشره توسط طرف

 .موارد فوق به عوامل مرتبط با ابزارهاي مالي نيز توجه نمايد

گيرند و نيز بندي در نظر ميعوامل خاصي که موسسات اعتباري براي ايجاد سيستم رتبه

دهند، ممک  است از يک موسسه به موسسه ديگر وزني که به هر عامل اختصاص مي

 .متفاوت باشد

 بايست از متدولوژي يکسانجا که کارشناسان تعيي  رتبه و مسيوالن بازبيني آن مياز آن 

خواني تخصيص و بازبيني و مشابه پيروي نمايند و نيز به منظور حصول اطمينان از هم

 :تب ذيل رعايت گرددها با يکديگر، الزم است مرارتبه

 بندي تعريف شود؛طبقات رتبه

 تعيي  گردد؛براي تخصيص رتبه، معيارهايي 

 به( براي حفظ موقعيت در آن رتبه)ها ييرات آنهاي هر عامل و محدوده مجاز تغويژگي

 . طور صري  تعريف شود

هاي هر يک از افراد و واحدها به بندي الزم است نق ، وظايف و مسيوليتدر فرآيند رتبه

 .طور شفاف تعريف شود

بندي از رتبه م است کليه کارکنان واحدها، الزبه منظور حفظ وحدت رويه در تخصيص رتبه

 .هاي الزم و کافي برخوردار باشندآموزش

ج ها يا محاسبه احتمال قصور طرف مقابل، نبايد تنها به استفاده از نتايدر تعيي  رتبه

رهاي هاي پيشرفته آماري اکتفا نمود بلکه الزم است در اي  زمينه، نتايج حاصل از معيامدل

 .رددديگر نيز منظور گ

 

 هاها و بازنگري آنپايش رتبه

 :گري قرار گيرندها به دو صورت مورد بازنالزم است رتبه

مات که با دقت ثبات مالي دريافت کننده خد بازبيني مستمر، توسط افراد تعيي  کننده رتبه

مقابل، الزم است  در صورت تنزّل کيفي شرايط مالي طرف. اعتباري را زير نظر دارند

 .يد نظر قرار گيردوي مورد بازنگري و تجد رتبه بالفاصله

بازبيني ادواري، توسط واحدهاي بازبيني ريسک موسسه اعتباري يا خطوط فعاليت آن 

 .گيردموسسه، در مواقعي که ريسک سبد اعتباري کل مورد بازنگري قرار مي
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وسسه هاي داخلي مدر مورد منابع در معرض ريسک اعتباري که بر اساس دستورالعمل 

باشد، الزم است اعتباري، ارايه خدمات اعتباري منوط به تعيي  رتبه طرف مقابل مي

ها و بحران)ها، حداقل، به طور ساالنه بازنگري شده، در صورت بروز وقايع نامطلوب رتبه

 .مورد تجديد نظر قرار گيرند...( 

عتباري بايد به عنوان بخشي از فرآيند پاي  و کنترل سبد اعتباري کل، موسسه ا 

 :باشد ه دربرگيرنده موارد ذيلهايي را تهيه نمايد کگزارش

 ها؛منابع در معرض ريسک اعتباري از نقطه نظر رتبه آن

هاي منابع در معرض ريسک اعتباري، در سبد اعتباري کل و تجزيه و تحليل روند رتبه

مومي ريسک سبد جزاي آن، به منظور تعيي  وضعيت عاعتباري در ا هرگونه تنزل رتبه

 .اعتباري کل

به منظور پيشگيري از خطر تمرکز در يک طبقه خاص، الزم است موسسه در سبد  

 .تعيي  نمايد اعتباري کل، حدودي را براي طبقات مختلف رتبه

ها به طور ادواري و توسط واحدي مستقل، مورد بررسي الزم است سازگاري و دقت رتبه 

 .قرار گيرد

 

 بندي مستقلز طريق موسسات رتبهاعتبارسنجي ا -2

بندي مستقل در صورتي مجاز است که هاي مقابل توسط موسسات رتبهاعتبارسنجي طرف

 .رعايت الزامات ذيل توسط موسسات مذکور، به تاييد ناظران بانک مرکزي رسيده باشد

ه را بمند باشد و بر مبناي تجربه تاريخي روايي خود متدولوژي تعيي  رتبه منسجم و نظام

  به ها به طور مستمر انجام شده، در واکنعالوه بر اي ، اي  ارزيابي. اثبات رسانيده باشد

بندي ارزيابي متدولوژي موسسه رتبه. تغييرات شرايط مالي مورد تجديد نظر قرار گيرند

براي هر بخ  بازار، از جمله آزمون تاريخي منسجم، بايد حداقل براي يک سال و 

 .انجام شده باشد سه سال "ترجيحا

ها تواند بر رتبهبندي مستقل بوده، تحت فشارهاي سياسي يا اقتصادي که ميموسسه رتبه

ر عمال هاارزيابي فرآيندها تا حد ممک  آزادانه و بدون . تاثير گذارد، قرار نداشته باشد

به دليل ترکيب اعضاي هيات مديره و ساختار )گونه محدوديت ناشي از تعارض منافع 

 . ، انجام شود(امداران موسسه مورد ارزيابيسه

هاي اشخاص حقوقي، تحت شرايط يکسان در اختيار تمامي موسسات داخلي و ارزيابي

بايست در دسترس عالوه بر اي ، متدولوژي کلي موسسه مي. خارجي قانوني قرار گيرد

 .عموم قرار گيرد
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 :تشر نمايدبندي بايد اطالعات ذيل را منموسسه رتبه

 ولوژي ارزيابي؛متد

 دوره زماني؛

 مفهوم هر رتبه؛

 ي؛هاي قصور واقعي هر طبقه مورد ارزيابنرخ

 .تنزل يا ارتقاي رتبه منابع در معرض ريسک اعتباري

هاي دقيق خود، که بايد بر اساس ترکيبي از بندي براي انجام ارزيابيموسسه رتبه

 . ي برخوردار باشداز منابع اطالعاتي کاف هاي کمي و کيفي انجام شودروش

بندي، براي دريافت اطالعات تکميلي مورد نياز، امکان تماس مستمر با موسسه رتبه

 .سطوح مختلف مديريت موسسه اعتباري را داشته باشد

اي  اعتبار از ميزان اقبال اشخاص . اشدبندي از اعتبار کافي برخوردار بموسسه رتبه

به موسسه اعتباري قابل ( هاي تجاريطرف گران وگذاران، بيمهشامل سرمايه)مستقل 

هاي داخلي براي پيشگيري از سوءاستفاده از اطالعات وجود رويه. تشخيص است

 .باشدبندي ميمحرمانه، از عوامل حفظ اعتبار موسسه رتبه
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 1پيوست شماره 

 جايگاه کميته عالي مديريت ريسک در ساختار سازماني 

 (آلنمونه ايده)موسسه اعتباري 
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ند 1656/مب: شماره تبيين مفاد ب در مورد محاسبه و  5/3/1386مورخ  777بخشنامه شماره مب/ 2؛ 

تزام )خسارت تأخير تأديه دين( ل ا  دريافت وجه 

 27/4/1386: تاريخ

 بسمه تعالي

سسه تي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و موهاي دولديران عامل محترم کليه بانکمجهت اطالع 

 ارسال گرديداعتباري توسعه 

 با سالم

مراتب زير را به  5/3/1386مورخ  777مب/بخشنامه شماره  2تبيي  و تصري  مفاد بند به منظور 

 : رسانداستحضار مي

شود، قاعده کلي جهت محاسبه و استنباط مي “خسارت تاخير تاديه دي ”همانطور که از عنوان 

ي ، تاخير در بازپرداخت مطالبات بانک از سو(خسارت تاخير تاديه دي )دريافت وجه التزام 

حق به ممطالبات، بانک مجاز و بنابراي  به محض قصور مشتري در بازپرداخت . باشدمشتري مي

عريف تبديهي است با توجه به . خواهد بود( خسارت تاخير تاديه دي )محاسبه و اخذ وجه التزام 

هاي بندي داراييدستورالعمل طبقه” 2ماده  2-1از بند  “الف”طبقه تسهيالت جاري مطابق با رديف 

هر چند که تسهيالت )خود  ، به محض قصور مشتري در بازپرداخت بدهي “موسسات اعتباري

ري ز مشتا، بانک بايستي وجه التزام مربوطه را محاسبه و (مذکور کماکان در طبقه جاري قرار دارد

 2-2ندهاي از ب “الف”رديف )اي  قاعده در مورد تسهيالتي که به واسطه معيار زماني . مطالبه نمايد

سررسيد گذشته، معوق و ) غيرجاري در طبقات( الذکردستورالعمل فوق 2از ماده  2-4و  3-2، 

اند هم قابل تعميم است، چرا که مشتري در بازپرداخت به موقع قرار گرفته( الوصولمشکوك

وضعيت ”نگر ليک  در صورتي که بانک بر مبناي معيارهاي آينده. مطالبات بانک، قصور نموده است

از بندهاي  “ج”و  “ب”هاي رديف) “وضعيت صنعت يا رشته فعاليت وي”و  “مالي مشتري

بيني و بر همي  اساس ، احتمال عدم بازپرداخت تعهدات از سوي مشتري را پي (االشارهفوق

يافت تسهيالت اعطايي به وي را به طبقات غيرجاري منتقل نمايد، در اي  حالت بانک محق به در

طالبات بانک هيچ باشد، زيرا مشتري در بازپرداخت منمي( خسارت تاخير تاديه دي )وجه التزام 

رت بديهي است اي  تغيير طبقه به منظور افشاي کيفيت مطالبات صو. گونه تاخيري ننموده است

 ب./اي تعيي  ميزان ذخيره اختصاصي آن نيز خواهد بودگيرد و مبنايي برمي

 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                                                    
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انك؛ اعالم عدم امكان مشاركت بانك2263/مب: شماره  الحسنههاي قرضهاي دولتي در سرمايه ب

 4/6/1386:تاريخ 

 »بسمه تعالي«

 هاي دولتي  و شرکت دولتي پست بانک ارسال گرديدجهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانک

 با سالم؛

دستورالعمل ناظر بر تاسيس ” 27/5/1386همانطور که استحضار دارند در جلسه مورخ  

 .يب شوراي محترم پول و اعتبار رسيدبه تصو“ الحسنه و نظارت بر آنهاهاي قرضو فعاليت بانک

هاي کشور تمايل خود را براي مشارکت در تاسيس از آنجا که به قرار اطالع برخي بانک 

 :داردوسيله نکات زير را معروض ميبدي  اند،الحسنه ابراز داشتههاي قرضبانک

در بکارگيري  ر که بانکداگذاري مدتهاي سرمايهربا، سپردهبر مبناي قانون عمليات بانکي بدون

ربط آن امکان به بيني شده در قانون و مقررات ذيباشد صرفاً در امور انتفاعي پي آنها وکيل مي

 .کارگيري دارند

گذاري مستقيم ن بر مبناي ها ن از طريق مشارکت حقوقي يا سرمايهمشارکت در سرمايه شرکت

 سي و ارزيابي مشارکت حاکي از سودآورمقررات موجود صرفاً زماني مجاز است که نتيجه برر

 .بودن طرح باشد

 الحسنه شرکتي است غير انتفاعي که با قصد خير و با نيت حمايت از نيازمندان ايجادبانک قرض

الحسنه و نظارت بر هاي قرضبانک دستورالعمل ناظر بر تاسيس و فعاليت” 29شود وفق ماده مي

شود و در صورت وجود، به رگز به سهامداران پرداخت نميمنافع حاصل از عمليات بانک، ه“ آنها

 .شودترتيبي خاص به سرمايه بانک افزوده مي

دولتي محسوب  هاي دولتي، شرکتقانون محاسبات، بانک 4براساس تعاريف مندرج در ماده 

قابل در م)االشاره امکان استفاده از منابع بانک دستورالعمل فوق 7شوند، لذا در اجراي ماده مي

 .براي اي  مصرف نيز وجود ندارد( گذارانمنابع سپرده

هاي دولتي در سرمايه فرمايند که امکان مشارکت بانکبا عنايت به موارد فوق تصديق مي

 . ها وجود نداردالحسنه در چارچوب قواني  و مقررات حاکم بر فعاليت بانکهاي قرضبانک

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                                                
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انك؛ اع2264/مب: شماره انكالم عدم امكان مشاركت ب  الحسنههاي قرضها در سرمايه ب

 4/6/1386:تاريخ 

 

 »بسمه تعالي«

 

 هاي غير دولتي و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديدجهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانک

 

 با سالم؛

اسيس دستورالعمل ناظر بر ت” 27/5/1386همانطور که استحضار دارند در جلسه مورخ  

 .به تصويب شوراي محترم پول و اعتبار رسيد“ الحسنه و نظارت بر آنهاهاي قرضو فعاليت بانک

هاي کشور تمايل خود را براي مشارکت در تاسيس از آنجا که به قرار اطالع برخي بانک 

 :داردوسيله نکات زير را معروض ميبدي  اند،الحسنه ابراز داشتههاي قرضبانک

در بکارگيري  دار که بانکگذاري مدتهاي سرمايهربا، سپردهانون عمليات بانکي بدونبر مبناي ق

ربط آن امکان به بيني شده در قانون و مقررات ذيباشد صرفاً در امور انتفاعي پي آنها وکيل مي

 .کارگيري دارند

ر مبناي بن گذاري مستقيم ها ن از طريق مشارکت حقوقي يا سرمايهمشارکت در سرمايه شرکت

 مقررات موجود صرفاً زماني مجاز است که نتيجه بررسي و ارزيابي مشارکت حاکي از سودآور

 .بودن طرح باشد

 الحسنه شرکتي است غير انتفاعي که با قصد خير و با نيت حمايت از نيازمندان ايجادبانک قرض

الحسنه و نظارت بر قرض هايبانک دستورالعمل ناظر بر تاسيس و فعاليت” 29شود وفق ماده مي

شود و در صورت وجود، به منافع حاصل از عمليات بانک، هرگز به سهامداران پرداخت نمي“ آنها

 .شودترتيبي خاص به سرمايه بانک افزوده مي

هاي ها در سرمايه بانکفرمايند که امکان مشارکت بانکبا عنايت به موارد فوق تصديق مي

خواهشمند است . ها وجود نداردي  و مقررات حاکم بر فعاليت بانکالحسنه در چارچوب قوانقرض

 ص./رددگربط در آن بانک اعالم دستور فرمائيد مراتب به واحدهاي ذي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                                                  

 از بهراميمهن                                 حميد تهرانفر                                          

                                         3816                                               6-3831



 

941 

 

لزامات تحت عنوان 2403/مب: شماره ا  «رهنمود مديريت ريسك نقدينگي»؛ حداقل 

 17/6/1386:تاريخ 

  

 

 »بسمه تعالي«

 

 

 هاي دولتي، غيردولتي، الع کليه مديران عامل محترم بانکجهت اط

 شرکت دولتي پست بانک و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد

 

 با سالم؛

ها در سررسيد، ايفاي به موقع تعهدات و به طوري که مستحضرند، پرداخت بدهي 

موسسات  /ها کهاي مهم و حياتي بانگذاري در زمره فعاليتهاي سرمايهاستفاده از فرصت

سو فرمايند از يکتائيد مي. نوط به وجود نقدينگي کافي استمباشند که انجام آنها اعتباري مي

هاي مولد گرديده که موجب تضييع نگهداشت مازاد نقدينگي منجر به عدم استفاده از دارايي

 /توانايي بانک گذاران و سهامداران خواهد شد و از سوي ديگر کمبود نقدينگي، عدم حقوق سپرده

ها و ايفاي به موقع تعهدات را به دنبال خواهد داشت که اي  موسسه اعتباري در پرداخت بدهي

تواند باعث از دست رفت  حس  شهرت و در صورت عدم اتخاذ تمهيدات الزم منجر به امر مي

رفيت رو به منظور برخورداري از توان و ظاز اي . موسسه اعتباري گردد /ورشکستگي بانک 

موسسات  /ها ري است بانکگري وجوه، ضرومناسب نقدينگي جهت ايفاي موثر نق  واسطه

ي هاي عاداعتباري مديريت نقدينگي مناسبي را اعمال نمايند به نحوي که عالوه بر انجام فعاليت

 .شنداز توان کافي جهت رفع مشکالت نقدينگي و گذر از شرايط حساس و بحراني نيز برخوردار با

ا عنايت به مراتب فوق استقرار سيستم مديريت ريسک نقدينگي کارا و اثربخ  به ب 

ديريت مرهنمود ”بدي  لحاظ به پيوست . نمايدمنظور اعمال مديريت مناسب نقدينگي ضروري مي

 مقتضي است آن. گرددجهت اجرا و فراهم نمودن مقدمات الزم ابالغ مي“ ريسک نقدينگي

جراي احي سازمان مناسب و تمهيد ساز و کارهاي مورد نياز، زمينه اموسسه اعتباري با طر/بانک

دآور يا. موثر اي  رهنمود را فراهم آورده و برحس  اجراي آن نظارت دقيق و مستمر داشته باشد

 /گردد رهنمود پيوست حداقل ضوابط جهت مديريت ريسک نقدينگي را در بردارد، لذا آن بانکمي

و  هاي تعيي  شده، متناسب با اندازه، نوع و پيچيدگياتر از حداقلتواند فرموسسه اعتباري مي

 .مل نمايدعهاي خود در چارچوب اي  رهنمود گستره فعاليت
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خواهشمند است دستور فرمايند رهنمود پيوست پس از اتخاذ تدابير الزم در سطوح  

باري ابالغ عتموسسه ا /ربط آن بانک هيات مديره و مديريت ارشد، به تمامي واحدهاي ذي

 ص./گرديده و تمهيدات مقتضي براي اجراي مناسب آن انديشيده شود

 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                                               
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 بسمه تعالي

 

 

 

 نقدينگيرهنمود مديريت ريسک 

 

 :مقدمه 

ادي به هاي مورد نياز براي هر بنگاه اقتصاز آنجا که ايفاي به موقع تعهدات و تامي  دارايي

ها و موسسات باشد و اي  موضوع در بانکناپذير ميمنظور تداوم فعاليت، امري اجتناب

ست و اي برخوردار اهيت و نوع فعاليت آنها از اهميت ويژهاعتباري غيربانکي با توجه به ما

هاي آنها نزد بانک مرکزي جمهوري ها از حسابنيز به واسطه اينکه اضافه برداشت بانک

ها و انکباسالمي ايران آثار و تبعات پولي و تورمي مخربي به دنبال دارد، لذا ضروري است 

اري از توان و ظرفيت باالي نقدينگي، موسسات اعتباري غيربانکي به منظور برخورد

مرکزي جمهوري  از اي  رو بانک. سيستم مديريت ريسک نقدينگي را مستقر نمايند

بانکي  قانون پولي و 11از ماده ( ب)اسالمي ايران در راستاي اجراي وظيفه محوله در بند 

ها و مبني بر نظارت بر بانک( و اصالحات پس از آن 1351تيرماه  18مصوب )کشور 

 به منظور حصول اطمينان از کارايي و اثربخشي سيستم -موسسات اعتباري غيربانکي

 که از اي  پس به اختصار “رهنمود مديريت ريسک نقدينگي” -مديريت ريسک نقدينگي

 .شود را تدوي  مي نمايدرهنمود ناميده مي

 :تعاريف -1ماده 

 :گردندرح ذيل تعريف ميرفته به ش اصطالحات و عبارات به کاررهنمود در اي  

 :اعتباري مؤسسه (1-1

ها اعم از دولتي و غيردولتي، موسسات اعتباري غيربانکي و عنداللزوم شامل کليه بانک

هاي هاي ليزينگ و ساير تشکلالحسنه، شرکتهاي قرضهاي اعتبار، صندوقتعاوني

 .کنندمي ا فعاليت.ا.اعتباري است که با مجوز و يا تحت نظارت بانک مرکزي ج

 :نقدينگي(2-1

ها، ايفاي تعهدات و توانايي موسسه اعتباري در تامي  منابع نقد جهت پرداخت بدهي

 .هاافزاي  دارايي

 :ريسک نقدينگي(3-1
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احتمال به خطر افتادن توانايي موسسه اعتباري در تامي  منابع نقد جهت پرداخت 

 .هاها، ايفاي تعهدات و افزاي  داراييبدهي

 :يهاي نقداراييد(4-1

ي هاي موسسه اعتباري که به سرعت، به سهولت و با حداقل هزينهوجه نقد و ساير دارايي

 .ممک  قابل تبديل به وجه نقد باشد

 :يمؤسسه اعتبار يوضعيت نقدينگ(5-1

 .هاي نقدي موسسه اعتباري در مقاطع زماني مشخصمازاد يا کسري در دارايي

 :ينگاهداف مديريت نقدي -2ماده 

 ها و ايفاي تعهدات به طور مستمر و به موقع؛پرداخت بدهي( 1-2

هاي نقدي خروجي نگهداري سط  مناسبي از نقدينگي جهت پاسخگويي به جريان( 2-2

 غير منتظره بر اساس تجربيات گذشته؛

 ها؛هاي قابل مالحظه از جمله فروش اجباري دارايياجتناب از تامي  وجوه با هزينه( 3-2

 .داخلي مطابق با حدود تعيي  شده در مقررات ياز نقدينگ يتامي  سط  مناسب (4-2

 :يفرآيند مديريت ريسک نقدينگ -3ماده 

 :کارگيردبه يبايست فرآيند زير را به منظور مديريت ريسک نقدينگيم يمؤسسه اعتبار

 :به شرح ذيل يمديريت ريسک نقدينگ يرعايت الزامات اساس( 1-3

 ؛(4مطابق با ماده )يمديريت ريسک نقدينگ ياتژتدوي  استر -الف

 ؛(5مطابق با ماده )يايجاد ساختار سازماني مديريت ريسک نقدينگ -ب

 ؛(6مطابق با ماده)يمديريت ريسک نقدينگيبرا يتدوي  مقررات داخل -ج

 ؛(7مطابق با ماده )به منابع تامي  وجوه يثبات و تنوع بخش -د

 ؛(8مطابق با ماده )يريت ريسک نقدينگمدي يايجاد سيستم اطالعات-هن

 :به شرح زير ييسک نقدينگرو محدود نمودن  مراقبت ،يگيراندازه يهااتخاذ رويه( 2-3

و محدود نمودن  يمراقبت سط  نقدينگ ،يگيراندازه يمناسب برا يهاانتخاب روش -الف

مطابق )يسه اعتبارمؤس يهافعاليت يماهيت و پيچيدگ متناسب با اندازه، يريسک نقدينگ

 ؛(9با ماده 
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مديريت و تعيي  حدود ريسک  ، مراقبت،يگيربه منظور اندازه يهاياتخاذ رويه -ب

 ؛(10مطابق با ماده )عمده يارزها ينقدينگ

 ؛(11ه مطابق با ماد)يمديريت نقدينگ يمختلف برا يسناريوها يبينپي ( 3-3

 ؛(12ده مطابق با ما)ييط بحرانمواجهه با شرا يبرا يتدوي  برنامه احتياط( 4-3

مطابق با )يمرتبط با مديريت ريسک نقدينگ ياستقرار سيستم مناسب کنترل داخل( 5-3

 (.13ماده 

 :يمديريت ريسک نقدينگ (راهبرد) ياستراتژ -4ماده 

مديريت  ياساس يهادر برگيرنده اصول و روش يمديريت ريسک نقدينگ ياستراتژ

که )ها اي  اصول و روش. به تاييد هيات مديره برسدبايد است که  يريسک نقدينگ

مدتاً شامل ع( به صورت روزانه باشد يبر فرض مديريت ريسک نقدينگ يبايست مبتنمي

 :گردنديموارد ذيل م

 ؛يو مراقبت ريسک نقدينگ يگيراندازه يهاروش( 1-4

 اصول تدوي  سناريوها؛( 2-4

 :شامل ينقدينگ محدود نمودن ريسک يهاها ورويهروش( 3-4

 ها؛ها و بدهيساختار دارايي يبرا يالزامات -الف

 نقد و قابل معامله؛ يهاساختار دارايي يبرا يالزامات -ب

 ساير الزامات مقرر توسط مؤسسه اعتباري؛ -ج

 ؛يدر مديريت ريسک نقدينگ يمال يابزارها يکارگيراصول به( 4-4

 عمده؛ يهر يک از ارزها ياصول مديريت نقدينگ( 5-4

 حصول اطمينان از ثبات و تنوع منابع تامي  وجوه؛ يبرا ياصول( 6-4

 مدت؛مدت و بلنددر کوتاه ياصول رفع مشکالت نقدينگ( 7-4

 .يبرنامه احتياط ياصول تدوي  و بازنگر( 8-4

متناسب با  يمؤسسه اعتبار يمديريت ريسک نقدينگ يضروري است استراتژ: تبصره

 .قرار گيرد يمورد بازنگر يا تحوالت اقتصادتوسعه مؤسسه و همگام ب

 

 :يساختار سازماني مديريت ريسک نقدينگ -5ماده 
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به منظور حصول اطمينان از اعمال مديريت مؤثر ريسک نقدينگي، مؤسسه اعتباري 

بايست ساختار سازماني کارا و مؤثري متناسب با اندازه مؤسسه و نوع و پيچيدگي مي

 .ها،مستقر نمايدفعاليت

 :يريسک نقدينگ يفرع کميته( 1-5

رهنمودهايي براي " 2رجوع شود به پيوست شماره ) مديريت ريسک يکميته عال -الف

، هايمسيوليت تدوي  استراتژ ن که( "نظام مؤثر کنترل داخلي در مؤسسات اعتباري

 تواند به منظوربر عهده دارد نمي ها رامديريت انواع ريسک يکل يهاها و رويهسياست

ها را مديريت انواع ريسک يتخصص يفرع يهاکميته ،انجام وظايف به نحو اثربخ 

 .باشديم يريسک نقدينگ يکه از جمله آنها کميته فرع يل دهدتشک

اعضاي کميته فرعي ريسک نقدينگي توسط کميته عالي مديريت ريسک تعيي   -ب

 :فراد زير در کميته مزبور ضرورت دارداگردند، ليک  عضويت مي

 مديريت ريسک؛ يرييس واحد اجراي

 داري؛رييس واحد خزانه

 رييس واحد امور مالي؛

 ريزي و تجهيز منابع؛رييس واحد مرتبط با برنامه

 رييس واحد اعتبارات؛

 گذاري؛رئيس واحد سرمايه

 :عبارتند از يريسک نقدينگ يعمده وظايف کميته فرع -ج

 يهاها و رويه، سياستيخصوص استراتژمديريت ريسک در  يپيشنهاد به کميته عال ارائه

 ؛يمديريت ريسک نقدينگ

 ؛مديريت ريسک يبه کميته عال يمواجهه با شرايط بحران يبرا يارائه برنامه احتياط

مقام مسيول تشخيص و مديريت بحران به کميته عالي مديريت ريسک جهت  معرفي

 تاييد؛

 و حصول اطمينان از ياعتبار در کليه سطوح مؤسسه ينظارت بر وضعيت و ريسک نقدينگ

 رعايت حدود مصوب هيات مديره؛

هاي مذکور مديريت ريسک و تسليم گزارش ياز واحد اجراي يهاي دريافتگزارش يبررس

 .مديريت ريسک يبه کميته عال

 :يريسک نقدينگ مديريتواحد( 2-5
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ب حدود رچودر چا ي، مراقبت و کنترل ريسک نقدينگيگيربه منظور شناسايي، اندازه -الف

الزم است  يمصوب هيات مديره و همچني  جهت تسهيل نظارت مؤثر بر ريسک نقدينگ

 يواحد اجراي يهان که از زيرمجموعه يهيات مديره، واحد مديريت ريسک نقدينگ

 .باشد ن را تشکيل دهديمديريت ريسک م

 :عبارتند از يمديريت ريسک نقدينگ واحداهم وظايف  -ب

و  يگريسک نقدين يگيراندازه يبه کارگرفته شده برا يهامدل بودن مناسب يارزياب

 گزارش نتايج حاصله؛

با حدود مصوب منابع در معرض  يدر معرض ريسک نقدينگ يتطابق منابع واقع يبررس

 ؛يريسک نقدينگ

 ها؛مدل يبينبا نتايج حاصل از پي  ينتايج واقع يادوارکنترل 

 متناظر با آن؛ يا توجه به ريسک نقدينگبرآورد مستمر هر يک از اجزاي درآمد ب

 و اجراي آزمون بحران و تحليل نتايج آن؛ يطراح

 ؛يهاي سنج  ريسک نقدينگمنظم گزارش تهيه

 .مديريت ريسک يها به واحد اجرايمنظم نتايج بررسي گزارش

 سازماني مديريت ريسک نقدينگي به پيوست ارايه شده ساختارپيشنهادينمونه : توضي 

 .است

 :يمقررات داخل -6ده ما

بايست به تصويب هيات يم يهر مؤسسه اعتبار يمديريت ريسک نقدينگ يمقررات داخل

 :مديره برسد و حداقل موارد زير در آن قيد شود

و  ها، مسيوليتاختيارات حدودتعيي  کارا و مؤثر شامل يساختار سازمان( 1-6

ريسک  مديريت ياستقراراستراتژ يآوردن مبنايي برابه منظور فراهم ياطالعاتيهاجريان

 ؛ينقدينگ

سک مسيول مديريت ري يمؤثر بي  واحدها يمناسب جهت همکار يهاروش( 2-6

 ؛يگارائه دهنده اطالعات با اهميت، به منظور مديريت ريسک نقدين يو واحدها ينقدينگ

ه هيات مديره، بت کامل ارائه اطالعات، در فواصل منظم و با جزئيا يبرا يالزامات( 3-6

 مديريت ارشد و ساير کارکنان مرتبط؛

عمده به  يهر يک از ارزها يبرا يو مراقبت ريسک نقدينگ يگيراندازه يهارويه( 4-6

 ؛(10مطابق با ماده )تمام ارزها  يجا براتفکيک و يک



 

950 

ن ز مؤثر بودا، نحوه مراقبت مستمر يريسک نقدينگ يعمده برا يهاتعريف شاخص( 5-6

 مذکور؛ يهاارزش شاخص يآنها و تعيي  حدود برا

 مورد استفاده در موارد تجاوز از حدود مقرر؛ ياصالح يهارويه( 6-6

 تدوي  ضوابطي جهت موارد استثناء؛( 7-6

و ( بحران)ي  و جايگز( تداوم فعاليت) ياصل يسناريوها يطراح يبرا يهايروش( 8-6

 ياريومورد استفاده در سن يمفروضات و پارامترها ميزان اعتبار يبازنگر يبرا يالزامات

 به طور منظم و در سناريوي جايگزي  حسب ضرورت؛ ياصل

ت ريسک به منظور حصول اطمينان از عملکرد صحي  مديري يساز و کار کنترل( 9-6

 ؛ينقدينگ

ريسک  مديريت يو استراتژ يمنظم مقررات داخل يبازنگر يبرا يالزامات( 10-6

 .نقدينگي

 :به بازار يمديريت دسترس -7ه ماد

ي است مؤسسه منابع تامي  وجوه، ضرور يبه ثبات و تنوع بخش يبه منظور دستياب( 1-7

 :موارد زير را مد نظر قرار دهد ياعتبار

ه، ساير طرف معامل يهاارتباط مستمر و مستحکم با اعتباردهندگان، بانک يبرقرار -الف

 مؤسسه؛ يبر نقدينگعمده و مؤثر  يتجار يمشتريان و شرکا

 ميزان قابليت اتکا به هر يک از منابع تامي  وجوه؛ يبررس -ب

 .مختلف تامي  وجوه و روند آنها يهاتحت نظر قراردادن گزينه -ج

ها، مؤسسه يبه منظور حصول اطمينان از فروش به موقع و با قيمت مناسب داراي( 2-7

 .را تحت نظر قرار دهد به بازار يبايست همواره امکان دسترسيم ياعتبار

 :سيستم اطالعاتي -8ماده 

 رکنانمؤسسه اعتباري به منظور ارايه اطالعات ضروري و مورد نياز به مديريت و ساير کا

گيري، مراقبت و کنترل مستمر ريسک مؤثر بر نقدينگي و مرتبط با آن ن به جهت اندازه

 :ذيل برخوردار باشدهاي نقدينگي ن بايد از سيستم اطالعاتي جامعي با ويژگي

گيري و هاي زماني مشخص به منظور اندازهارايه اطالعات به طور روزانه و در دوره( 1-8

 بررسي روند ريسک نقدينگي؛

گيري ريسک نقدينگي براي هر يک از ارزهاي عمده هارايه اطالعات به منظور انداز( 2-8

 جا؛صورت يکبه تفکيک و براي کليه ارزها به



 

951 

هاي ريسک نقدينگي جهت مقايسه ارزش آنها با ه اطالعات در خصوص شاخصاراي( 3-8

 حدود مقرر؛

 ؛ارايه اطالعات در خصوص وضعيت نقدينگي جهت مقايسه با حدود مقرر( 4-8

 اري؛ارايه اطالعات جهت ارزيابي روند نقدينگي در سط  کل مؤسسه اعتب( 5-8

گذاران ورد سپردهمر کلي و در ها به طوارايه اطالعات در خصوص ترکيب بدهي( 6-8

 .عمده به تفصيل

 :هاي نقديگيري و مراقبت خالص جرياناندازه -9ماده 

هاي مناسبي براي رويه دبايمؤسسه اعتباري  ،به منظور مديريت ريسک نقدينگي

 .هاي نقدي در اختيارداشتهباشدص جريانلگيري و مراقبتخااندازه

 :ير استها عمدتاً شامل موارد زاي  رويه

 آوري کليه اطالعات کمي ضروري براي مديريت ريسک نقدينگي؛جمع( 1-9

 هاي باالي خط ترازنامه؛ها و بدهيدارايي( جدول سنّي)تنظيم جدول سررسيد پلکاني ( 2-9

هاي نقدي محتمل و مورد انتظار ناشي از اقالم زير خط بيني و ارزيابي جريانپي ( 3-9

 ترازنامه؛

اعم از باال و زير خط )هاي نقدي ورودي و خروجييري و مقايسه جريانگاندازه( 4-9

 ؛(ترازنامه

هاي نقدي، حداقل براي پنج روز کاري آتي و مراقبت روزانه از خالص جريان( 5-9

 تر؛هاي زماني طوالنيدوره

هاي عمده ريسک نقدينگي و مقايسه آنها با حدود از گيري ارزش شاخصاندازه( 6-9

 .شده پي  تعيي 

 :مديريت ريسک نقدينگي ارزهاي عمده -10ماده 

براي  را ييهارويه ،به منظور نيل به اهداف مديريت نقدينگيموظف است مؤسسه اعتباري 

ت ا آنها فعاليمراقبت و کنترل نقدينگي در مورد هريک از ارزهاي عمده که بگيري، اندازه

 .نمايد، بکارگيردمي

اري با توجه نقدينگي ارزها، ضروري است مؤسسه اعتببه منظور مديريت ريسک ( 1-10

ه ببه حجم مبادالت ارزها، براي هريک از ارزهاي عمده به تفکيک و براي تمام ارزها 

 .جا حدودي را تعيي  نمايد که اي  حدود همواره بايد تحت مراقبت قرار گيردصورت يک
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ري به وضعيت مالي، عتباالذکر، الزم است مؤسسه اهاي فوقدر تعيي  محدوديت( 2-10

 .ها، حجم مبادالت و شرايط غير مترقبه توجه نمايدنوع و پيچيدگي فعاليت

هاي ارزي خود را بر حسب ها و بدهيدر صورتي که مؤسسه اعتباري دارايي( 3-10

 :ر دهدارزهاي متفاوت نگهداري نمايد، ضروري است موارد ذيل را مورد تجزيه و تحليل قرا

 ثر بازار، در دسترسي به بازار ارز؛شرايط مؤ -الف

 امکان تبديل هر ارز به ارزهاي ديگر در شرايط مختلف؛ -ب

 .ساير شرايط مؤثر در تامي  ارز مورد نياز مؤسسه اعتباري -ج

 :هاي مديريت نقدينگيسناريو -11ماده 

سناريوي اصلي  مؤسسه اعتباري به منظور نيل به اهداف مديريت نقدينگي، بايد( 1-11

 .را طراحي نمايد( بحران)و سناريوي جايگزي ( تداوم فعاليت)

 (:تداوم فعاليت)سناريوي اصلي -الف

هاي عادي مؤسسه هاي نقدي مورد انتظار که ناشي از فعاليتاي  سناريو به رفتار جريان 

ر ، مؤسسه اعتباري ملزم است به منظوتحت سناريوي مذکور. اعتباري است، اشاره دارد

عمال ايفاي تعهدات  در سررسيد، مديريت نقدينگي خود را به صورت روزانه ا اطمينان از

 .نمايد

 (:بحران)سناريوي جايگزي -ب

بيل قاز ( حتمي يا احتمالي)ام بروز اختالالت هاي نقدي در هنگاي  سناريو به رفتار جريان 

 ر انطباق باها و عدم توانايي مؤسسه دمشکالت عملياتي، ترديد در پرداخت به موقع بدهي

 تحت اي  سناريو، مؤسسه اعتباري به منظور مقابله با. تغييرات محيطي اشاره دارد

ر دمشکالت مذکور بايستي نقدينگي کافي جهت انجام عمليات براي حداقل پنچ روز کاري 

 .اختيار داشته باشد

ها اراييددر هريک از سناريوهاي فوق، مفروضات در خصوص ميزان و ترکيب ( 2-11

 :باشدمدتاً شامل موارد ذيل ميع

هاي سررسيد شده که مؤسسه اعتباري تمايل و توانايي تمديد برآورد ميزان دارايي -الف

 آنها را دارد؛

 هاي عمده؛برآورد افزاي  يا کاه  در ميزان دارايي -ب

 .نهاآها برحسب درجه نقدشوندگي اييبندي هريک از دارطبقه -ج
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ها رکيب بدهي، مفروضات در خصوص ميزان و ت(اوم فعاليتتد)در سناريوي اصلي( 3-11

 :عمدتاً عبارتند از

ي قابل تمديد و رشد متعارف هاي سررسيد شدهبرآورد سط  متعارفي از ميزان بدهي -الف

 هاي جديد؛سپرده

دار براساس سررسيد آنها و گذاري مدتهاي سرمايهبرآورد ميانگي  موزون سپرده -ب

 .المطالبه براساس روند گذشتههاي عندپرداخت سپردهتخمي  ميزان باز

ها بدهي ، مفروضات در خصوص ميزان و ترکيب(بحران)در سناريوي جايگزي ( 4-11

 :باشدبطور عمده متشکل از موارد زير مي

باشد و برآورد ميزان منابع مالي که تحت هر شرايطي در اختيار مؤسسه اعتباري مي -الف

 گونه منابع؛يي مؤسسه در افزاي  اي برآورد ميزان توانا

دست  برآورد ميزان منابع مالي که تحت شرايط بحراني، مؤسسه اعتباري آنها را از -ب

 خواهد داد؛

سسه برآورد ميزان منابع مالي احتياطي، که با توجه به شدت بحران مورد نياز مؤ -ج

 .اعتباري خواهدبود

کيب اقالم زير ضات مربوط به ميزان و تردر سناريوهاي اصلي و جايگزي ، مفرو( 5-11

هاي خروجي ناشي از تعهدات اعتباري، بايد شامل برآورد جريانخط ترازنامه عمدتاً 

مانند قراردادهاي آتي، اختياري و )ها، اعتبارات اسنادي و ابزارهاي مشتقهنامهضمانت

 .باشد...(

ؤثر بر مساير عوامل  هنگام بررسي مفروضات سناريوهاي اصلي و جايگزي ،( 6-11

 ها، تسويه مبادالت،نقدينگي مؤسسه اعتباري از جمله نيازهاي نقدينگي ناشي از پرداخت

 .بايد در نظر گرفته شوند... خدمات کارگزاري و 

ز سناريوها را ضروري است مؤسسه اعتباري، اعتبار مفروضات مطروحه در هريک ا( 7-11

ر د. ي خود، به طور منظم مورد بررسي قرار دهدباتوجه به شرايط درون و برون سازمان

ربط به نحو مقتضي صورت تغيير مفروضات هريک از سناريوها، الزم است سناريوي ذي

 .تعديل و اصالح شود

 :برنامه احتياطي -12ماده 

احي ملزم به طرمؤسسه اعتباري مقابله با مشکالت نقدينگي در شرايط بحراني،  به منظور

اي  . باشد که تصويب آن توسط هيات مديره مؤسسه ضروري استيبرنامه احتياطي م

 :بايست عمدتاً شامل موارد زير باشدبرنامه مي
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 :هايي به منظور پيشگيري از وقوع شرايط بحرانيرويه( 1-12

هايي را ضروري است مؤسسه اعتباري به منظور پيشگيري از وقوع شرايط بحراني، رويه

ي بکارگيري عالئم هشدار دهنده به شرح زير توان به رويهها مياتخاذ نمايد که از جمله آن

 :اشاره نمود

 ي وقوع بحران؛تعيي  عالئم هشدار دهنده -الف

 تعيي  اقدامات مؤثر در هنگام بروز هريک از عالئم فوق؛ -ب

دهي آنها به االشاره و گزارشوجود ساز و کارهايي جهت مراقبت دائمي از عالئم فوق -ج

 .ذيربط مقامات

هاي موسسه اعتباري نزد بانک مرکزي به طور مثال تداوم بدهکار شدن حساب: توضي 

 .ي مذکور در بند الف فوق محسوب گرددتواند از جمله عالئم هشدار دهندها مي.ا.ج

 :ط بحرانيهايي براي گذر از شرايسياست( 2-12

هايي را اتخاذ سياست ضروري است مؤسسه اعتباري به منظور مواجهه با شرايط بحراني

 :نمايد که عمدتاً شامل موارد ذيل باشد

 تعيي  مقام مسيول جهت تشخيص و مديريت بحران؛ -الف

 ربط؛ها و تفويض اختيارات به مديران و کارکنان ذيتفکيک صري  و صحي  مسيوليت -ب

ات هايي جهت حصول اطمينان از برقراري جريان صحي  و به موقع اطالعتعيي  رويه -ج

 :در درون و برون مؤسسه اعتباري، عمدتاً به شرح زير

 ا از وقوع بحران؛.ا.اتخاذ ترتيبات الزم جهت آگاهي سريع بانک مرکزي ج

موقع مديران ارشد به اطالعات به منظور اتخاذ وجود ساز و کاري جهت دسترسي به

 تصميمات مقتضي؛

مرتبط با آن، جهت انجام وظايف  قدينگي ونموقع به کارکنان مؤثر بر ارايه اطالعات به

 محوله؛

سود  افزاي  نرخ: مانند)هاها و بدهياتخاذ تمهيداتي به منظور تغيير در ترکيب دارايي -د

 ؛...(اند و گهداري خريداري شدههايي که به قصد نها، فروش داراييسپرده

طبق درجه  گان تسهيالت و ساير مشتريان بردهندگان، گيرندبندي اعتباراولويت -هن

 اهميت آنها به منظور حفظ روابط مؤسسه با مشتريان عمده؛

بندي تعيي  ميزان منابع احتياطي در دسترس ن متناسب با شرايط بحراني ن و اولويت -و

 منابع مذکور؛
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 اي براي مواقع عدم دسترسي مؤسسه به منابع احتياطي؛تدوي  برنامه -ز

هاي گروهي به طريق رسانه ري ارتباط با جامعه ازهايي براي برقراوجود برنامه و روش -ح

 .منظور حفظ حس  شهرت مؤسسه اعتباري و جلوگيري از بروز و گسترش شايعات

درون  ضروري است مؤسسه اعتباري برنامه احتياطي را با توجه به تغيير در شرايط: تبصره

 .و برون مؤسسه، بطور منظم مورد بازنگري قرار دهد

 :ترل داخليسيستم کن -13ماده

ديريت ريسک ممؤسسه اعتباري بايد سيستم کنترل داخلي مؤثر و کارايي براي ( 1-13

 اي  سيستم. نقدينگي ايجاد و همواره از اثربخشي و کارايي آن اطمينان حاصل نمايد

هاي زير جزءالينفک سيستم کنترل داخلي مؤسسه اعتباري بوده و بايستي از ويژگي

 :برخوردار باشد

 يط کنترلي مناسب؛مح -الف

 گيري و مراقبت ريسک نقدينگي؛فرآيند مناسبي براي شناسايي، اندازه -ب

 ها؛ساز و کارهاي کنترلي در مقررات داخلي و رويه -ج

 سيستم اطالعاتي مناسب؛ -د

هاي اتخاذ شده، رعايت مقررات ها و رويهبررسي مستمر ميزان تبعيت از سياست -هن

 .رهاي مقرداخلي و محدوديت

بايست اثربخشي و کارايي سيستم مديريت سيستم کنترل داخلي کارآمد، مي( 2-13

طور مستمر مورد بررسي و ارزيابي قرار وسيله واحد حسابرسي داخلي بهنقدينگي را به

 .دهد

ل داخلي بايد از در هنگام بروز اختالل در سيستم مديريت نقدينگي، سيستم کنتر( 3-13

 :ان حاصل نمايدانجام موارد زير اطمين

موقع سيستم مديريت نقدينگي در اجراي اقدامات اصالحي مناسب جهت اصالح به -الف

 مواقع ضروري؛

 .رتبط با مديريت نقدينگي از اختالالتموقع مديران ماطالع به -ب

 :مقرراتالزام به رعايت  -14ماده 

است که به منظور مؤسسه اعتباري همواره ملزم به رعايت اي  رهنمود و ساير مقرراتي 

ا تعيي  و .ا.، توسط بانک مرکزي جحصول اطمينان از اعمال مؤثر مديريت ريسک نقدينگي

 .گرددابالغ مي
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 پيوست رهنمودمديريت ريسک نقدينگي

 ساختار سازماني مديريت ريسک نقدينگي پيشنهادينمونه 
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تبيين نحوه خات2588/مب: شماره ابطال ضمانت؛  ا  انكيمه و ي امه ب  ن

 25/6/1386: تاريخ

 بسمه تعالي

هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و موسسه ديران عامل محترم کليه بانکمجهت اطالع 

 ارسال گرديداعتباري توسعه 

 "احتراما

د مالي در تري  ابزارهاي جديهاي بانکي از مهمنامهباشند، ضمانتهمان گونه که مستحضر مي

 .شوندشبکه بانکي کشور محسوب مي

در اي  ارتباط عملکرد و رويه مورد عمل سامانه بانکي کشور درخصوص خاتمه و يا ابطال 

نامه، همواره از موضوعات مورد استعالم و طرح نامه بانکي بر مبناي ارائه اصل ضمانتضمانت

است،  نزد اي  بانک بوده( خواهتبه عنوان ضمان "عموما)شکايات اشخاص حقيقي و يا حقوقي 

ازي نامه به بانک ضام  ارائه نگردد، بانک ضام  از آزادسچرا که چنانچه به هر دليلي اصل ضمانت

 .آوردخواه ممانعت به عمل ميو استرداد وثايق توقيفي ضمانت

 با شبکههاي به عمل آمده و تعامالت صورت پذيرفته در اي  راستا با توجه به مطالعات و بررسي

هاي صادره بانکي نامهدارد در صورت تحقق هر يک از شرايط ذيل، ضمانتبانکي کشور، اعالم مي

 .نامه به بانک ضام  نخواهد بودگردد و آزادسازي وثايق، نيازمند ارائه اصل ضمانتباطل مي

 نامه اعالم کتبي ذينفع مبني بر ابطال و خاتمه ضمانت

 (تاريخ انقضاء)نامه مانتانقضاي سررسيد مدت اعتبار ض

نامه نامه، بر مبناي ارائه سند يا اسنادي که در مت  ضمانتحصول شرايط خاص و مقرر در ضمانت

 (واقعه انقضاء. )گرددنامه مشخص ميبه منظور انقضاي ضمانت

 

 :در پايان توجه به نکات ذيل حائز اهميت است

ه به مفهوم تعيي  حصول شرايط خاص ک( Expiry Event)درخصوص شرط واقعه انقضاء  -الف

رساند هرچند بانک ضام  در مواجهه با اي  اسناد، در چارچوب امکانات، باشد، به استحضار ميمي

نامه آورد ولي تنها مسيول انطباق اسناد با شرايط مندرج در ضمانتکفايت دقت را به عمل مي

ده، به عهده بانک مربوطه شسناد ارائه ا ...هاي ناشي از جعل، اصالت نداشت  و است و مسيوليت

 .نيست

نامه خواه را بدون دريافت اصل ضمانتبانک ضام  الزم است در صورتي که وثايق ضمانت -ب

 :ن ذيل اقدام نمايدخواه با مضموسازد، نسبت به اخذ تعهدنامه از ضمانتآزاد مي
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نامه به هر نحوي از مانتضخواه با عدم ارائه اصل چنانچه در آينده مشخص شود که ضمانت”

خواه انتانحاء قصد سوء استفاده از آن را داشته است و منافع بانک صادر کننده به خطر افتد، ضم

 دار جبران ضرر و زيان وارده بوده و بانک محق به استيفاء حقوق تضييع شده به هر نحو وعهده

 “کيفيت است

ايط ابطال و يا بخشنامه درخصوص شر نامه، مفاد اي الزم است به هنگام صدور ضمانت -ج

نامه و باالخص ذينفع نامه، به نحو مطلوب اطالع رساني شود؛ و طرفي  ضمانتخاتمه ضمانت

 .ي کامل داشته باشندنامه از شرايط و مفاد آن آگاهضمانت

 

دارد اي  بانک آمادگي دارد پيشنهادات کارشناسي واصله را با دقت مورد در خاتمه اعالم مي

 ب./زيابي قرار دهدار

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                                               

 اميز بهرحميد تهرانفر                                      مهنا                                    

                                         3816                                               6-3831 
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يران توسط بانك2666/مب: شماره ا انك مركزي جمهوري اسالمي  ز ب ا لزوم اخذ مجوز  ها و مؤسسات ؛ 

قدام به مشاركت حقوقي در شركت  ا ز  ا عتباري كشور، قبل  لبات معوق»ا ندهي مطا  «ساما

 27/6/1386: تاريخ

 بسمه تعالي

 

 

هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و موسسه کليه بانک ديران عامل محترممجهت اطالع 

 ارسال گرديداعتباري توسعه 

 

 "احتراما

ها اقدام به مشارکت حقوقي در شرکت در حال تاسيس مطابق با اخبار واصله، تعدادي از بانک

 /آن بانک سيله بهعليهذا بدينو. اندنموده (هاي ديگرو برخي شرکت) “ساماندهي مطالبات معوق”

دستورالعمل اجرايي مشارکت ” 2گردد با عنايت به تبصره ماده موسسه اعتباري توصيه مي

ري از بروز مشکالت و جهت جلوگي “گذاري موسسات اعتباريدستورالعمل سرمايه”و  “حقوقي

مي آتي، قبل از اقدام به مشارکت حقوقي نسبت به اخذ مجوز الزم از بانک مرکزي جمهوري اسال

 ب./ن اقدام مقتضي معمول گرددايرا

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                                                

 آزادامين حسينحميد تهرانفر                            امير                                    

                                         3816                                             5-3831 
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بطال؛ 2697/مب: شماره ا 14/10/1380مورخ  4437/بخشنامه شماره نت ا ل يا تعطيجاد يدر مورد 

انك يواحدها   داخل كشور در يب

 31/6/1386:تاريخ 

 

 »بسمه تعالي«

 

 ارسال گرديد( دولتي)جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي تجاري 

 تراماً؛اح

در ارتباط با برخي  14/10/1380مورخ  4437/نظر به اي  که مفاد بخشنامه شماره نت 

ولي پقانون  30ماده ( و)ا تعطيل واحدهاي بانکي در داخل کشور موضوع بند نامه ايجاد يموارد آئي 

اعالم  يک لماالشاره کانوسيله بخشنامه فوقباشد، بدي و بانکي در دست بررسي و بازنگري مي

 ص./گرددمي

 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                                                

 آزادامين اميرحسينحميد تهرانفر                                                                

                                         3816                                             5-3831 
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لينكات مورد تاك ابالغ؛ 2921/مب: شماره مور ما ا ره كل  دا ا ستان تهران در مورد مال ياتيد  ات حق يا

اوراق  چك تمبر 

 16/7/1386: تاريخ

 بسمه تعالي

 

 رديدارسال گهاي دولتي، غيردولتي و شرکت دولتي پست بانک ديران عامل محترم کليه بانکمجهت اطالع 

 "محترما

هاي مستقيم درخصوص ماليات حق تمبر اوراق چک که قانون ماليات 44با توجه به تکليف ماده 

گردد بدينوسيله مواردتاکيد شده از سوي رئيس امور مالياتي اداره هاي کشور چاپ ميتوسط بانک

 :رساندکل امور مالياتي استان تهران را به اطالع مي

 : يز ماليات حق تمبر چاپ چکشماره حساب سيبا جهت وار

 به نام ماليات حق تمبر اداره کل امور مالياتي استان تهران 2110101721006حساب شماره 

ت ها پس از صدور هرگونه مجوز چاپ از سوي اداره کل اوراق بهادار، جهت واريز مالياکليه بانک

رقي افريقا، نب  جنوب ش به نشاني تهران، بزرگراه 04/48حق تمبر متعلقه به اداره مالياتي 

اداره  چهارراه جهان کودك، ساختمان شماره يک اداره کل امور مالياتي استان تهران، طبقه دوم،

 ب./مراجعه و قبض مالياتي کامپيوتري دريافت نمايند 04/48امور مالياتي کد 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                                                

 آزادامين حسينحميد تهرانفر                            امير                                    

                                         3816                                             5-3831 



 

962 

 

لزامات تحت عنوان  حداقل ؛3244 /مب: شماره سك يت موثر ريريمد يامجموعه رهنمودها بر"ا

 "ياتيعمل

 3/8/1386: تاريخ

 

 »بسمه تعالي«

 

هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و موسسه جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 اعتباري توسعه ارسال گرديد

 

 با احترام؛

 هايي که تقريباً تماميتري  ريسکگونه که استحضار دارند از جمله مهمهمان 

ناشي از  ريسکي که. است ريسک عملياتيارند،هايموسسه اعتباري در معرض آن قرار دفعاليت

رويدادهاي خارج  وقوع زاهاي داخلي و يا ناشي ستمها، افراد و سينامناسب بودن و عدم کفايت فرآيندها و روش

 باشد که بهتاثيرات اي  شاخه از ريسک گاه ممک  است به حدي گسترده . استاز موسسه اعتباري

رو، مراجع نظارتي و موسسات اعتباري در سراسر از اي . ورشکستگي موسسات اعتباري بيانجامد

اقدامات . اندهاي فراواني را جهت شناخت دقيق و مديريت موثر اي  ريسک آغاز نمودهدنيا، تالش

آن هستند و  بيني رفتار و در نهايت کاه ياد شده در صدد تعريف و تبيي  ريسک عملياتي، پي 

“ کنترل و کاه ”و “ دهيپاي  و گزارش”؛ “گيريشناسايي، ارزيابي و اندازه”در قالب سه محور 

 . شوندريسک عملياتي پيگيري مي

شود در درجه نخست، اگرچه اهميتي که به اي  شاخه نسبتاً جوان ريسک داده مي 

 که گاه ممک  است يک موسسهمرهون گستردگي حيطه عملکرد آن و تاثيرات بالقوه زيادي است 

ن اعتباري را تا آستانه ورشکستگي سوق دهد ليک  پس از منظور نمودن مقاديري براي پوش  آ

 .افتي، جايگاه اي  ريسک اهميتي دو چندان 2نامه بال در نسبت کفايت سرمايه توافق

سبي ها و موسسات اعتباري کشور از نظام منانظر به اهميت و لزوم برخورداري بانک 

مجموعه رهنمودها براي مديريت موثر ريسک ”براي مديريت اثربخ  ريسک عملياتي، به پيوست

در اي  . گرددسازي بستر الزم براي مديريت موثر اي  ريسک ابالغ ميجهت اجرا و فراهم“عملياتي

ها و موسسات اعتباري غيربانکي، با طراحي سازمان مناسب و تمهيد خصوص الزم است بانک

 اي آنکارهاي اجرايي الزم، زمينه اجراي موثر اي  بخشنامه را فراهم آورده، برحس  اجر ساز و

 .نظارت دقيق و مستمر نمايند

شايان ذکر است که در تهيه اي  مجموعه، از منابع تخصصي فراواني به خصوص اسناد  

از آنجا که . است استفاده شده( 2نامه کفايت سرمايه بال از جمله توافق)کميته نظارت بانکي بال 
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 2نامه بال سازي توافقرويکرد بانک مرکزي، هدايت تدريجي شبکه بانکي کشور به سمت پياده

نامه در زمينه کفايت سرمايه، منوط به کمي نمودن ريسک باشد و اجراي محور اول اي  توافقمي

 . باشدعملياتي است، اجراي موثر اي  رهنمود بسيار ضروري مي

مهمي است الزامات احتياطيعه پيوست در بخ  پاياني خود مشتمل بردر ضم ، مجمو 

 اي  مباحث شامل الزامات. اندتدوي  شده“مباحث ويژه مديريت ريسک عملياتي”که تحت عنوان 

 محصوالت و”، “کارکنان”، “(ريسک حقوقي)ريسکقانوني ”، “فرآيندها”احتياطي براي هريک از موضوعات 

ها و سيستم”، “آوري اطالعاتهاي فنسيستم”، “سپاري اموربرون”، “ليات کارياستمرار عم”، “خدمات جديد

است و اجراي موثر اي  رهنمود، مستلزم رعايت دقيق “شناسايي کافي مشتريان”و  “خدمات پرداخت

 .باشدمفاد الزامات هريک از اي  مباحث مي

ي پيوست ن پس از با عنايت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمايند رهنمودها 

ربط در آن اتخاذ تدابير الزم در سطوح هيات مديره و مديريت ارشد ن به تمامي واحدهاي ذي

ماه ن گزارشي از  6موسسه ابالغ و ضم  نظارت موثر برحس  اجراي آن ن پس از مدت /بانک

 ص./پيشرفت کار در زمينه مذکور براي اي  بانک ارسال شود

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                                                 

 کاررهبرشمس حميد تهرانفر                              صديقه                                    

                                         3816                                               3-3831 
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 بسمه تعالي

 

 مؤثر ريسک عملياتي مديريت ي رهنمودهابرايمجموعه

 

 : اهداف -1

قانون پولي و بانکي کشور، مصوب تيرماه  11از ماده  “ب”ند در اجراي موثر ب 

ري و اصالحات پس از آن و به منظور کمک به حفظ و ارتقاي کارآيي موسسات اعتبا 1351

هاي احتمالي ناشي ها به اتخاذ تدابير الزم براي پيشگيري از بروز زياناز طريق تشويق آن

يز در فرآيند انجام عمليات رخ دهد و ن از وقوع اختالالتي که به هر دليل ممک  است

 35ماده  “ج”به موجب تکاليف مقرر در بند  اجتناب از بروز خساراتي که در صورت وقوع،

ي رهنمودها براي مجموعه” همان قانون مسيوليت جبران آن با موسسه اعتباري است،

 .گرددوي  ميشود، تدناميده مي“رهنمود”که از اي  پس  “مديريت موثر ريسک عملياتي

 

 : تعاريف -2

 :باشدمي“رهنمود”گستره شمول تعاريف ذيل، محدود به اي  

ي  مذکور از بانک يا موسسه اعتباري غيربانکي است که تحت عناو: موسسه اعتباري-1-2

بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مجوز دريافت نموده، تحت نظارت اي  بانک قرار 

 .دارد

وه از کارکنان ارشد اعضاي هيات عامل و آن گر /مديرعامل :ايياجر مديريت ارشد -2-2

مديرعامل  /عاملموسسه اعتباري است که مستقيماً زيرنظر هريک از اعضاي هيات

هيات عامل  /ديرههاي مصوب هيات مها و سياستقرارداشته، مسيوليت اجراي استراتژي

 .را حسب مورد برعهده دارند

رآيندها و فبروز زيان ناشي از نامناسب بودن و عدم کفايت احتمال : ريسک عملياتي -3-2

 .هاي داخلي و يا ناشي از رويدادهاي خارج از موسسه اعتباريها، افراد و سيستمروش

هاي شهرت و باشد، ليک  ريسکنيزمي( قانوني)حقوقي  تعريف شامل ريسکاي  

 .گيردراهبردي را در بر نمي

هاي مختلف يک مجموعه است که به يکديگر قسمت ترکيبي از اجزا و:سيستم -4-2

 . ها به شکلي خاص و در جهت اهداف مشخصي استاند و روابط متقابل آنوابسته
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هاي اي و نيز شبکههاي دستي و رايانهسيستم در اي  رهنمود، شامل تمامي سيستم

ز هرگونه واست که بر... هاي ارتباطي و چون آب و برق و گاز، شبکهرساني همخدمات

 .گذاردها بر روي ريسک عملياتي موسسه اعتباري تاثير مياختالل در آن

يا مستندسازي  احتمال بروز زيان ناشي از مشاوره(:قانوني)ريسک حقوقي  -5-2

 هاي متفاوت از قواني  و مقررات و همچني نامناسب، اشتباهات حقوقي، تفاسير و برداشت

ي ود براي حل موضوعات حقوقي مبتالبه موسسه اعتبارعدم کفايت قواني  و مقررات موج

 .و نيز تغيير قواني  و مقررات مزبور

اليلي از احتمال بروز زيان در اثر از دست دادن حس  شهرت به د :ريسک شهرت -6-2

 .جمله وضعيت نامطلوب مالي، تنزل رتبه اعتباري و يا از دست دادن اعتماد عمومي

هاي احتمال بروز زيان ناشي از تدوي  برنامه (:يکاستراتژ)ريسک راهبردي  -7-2

دهي يا ها، سازمانايجاد تغيير نامناسب در اي  برنامه راهبردي و عملياتي نامناسب،

اي است که با عوامل دروني و سازي برنامهدهينامناسب موسسه و نيز پيادهتجديد سازمان

اي موسسه يات حرفهحسرمايه و تواند بر درآمدها، بروني محيط ناسازگار بوده و مي

 .تاثيرگذار باشد

که ( ساله 5تا  3ه براي يک دور)اي است بلندمدت برنامه :برنامه راهبردي -8-2

 .دهدگيري عملياتي موسسه اعتباري ارائه ميتصويري کلي از اهداف، نگرش و جهت

ارچوب کلي که چ( سالهکيحداکثر )اي است کوتاه مدت برنامه :برنامه عملياتي -9-2

ر هعمليات هر موسسه براي پشتيباني از اجراي برنامه راهبردي را مشخص نموده، براي 

 .کندبندي مياجراي برنامه را زمان واحد کاري،

گيري، عبارت است از فرآيند شناسايي، ارزيابي و اندازه :عملياتيمديريت ريسک  -10-2

شامل پاي  و )ياتي و نيز نظارت تجزيه و تحليل و واکن  مناسب نسبت به ريسک عمل

جتماعي، ااقتصادي، )، مستمر بر آن با توجه به شرايط متغير محيطي ...(دهي و گزارش

 ...(.سياسي، تکنولوژيک و 

اعم از )ثالث  به مفهوم استفاده موسسه اعتباري از خدمات شخص:سپاريبرون -11-2

 . ستها در زمان حال يا آينده ابراي انجام مستمر برخي فعاليت( وابسته يا غير از آن

از موسسه ( يا بخشي از آن)تواند انتقال اوليه يک فعاليت سپاري ميبرون 

 دهنده ، از يک ارائه(يا بخشي از آن)اعتباري به شخص ثالث، يا انتقال بعدي يک فعاليت 

 .خدمات به شخص ديگر باشد

يف و خدمات خود ن اي ادامه وظاتوانايي موسسه اعتباري بر: استمرار عمليات کاري -12-2

 .تحت هر شرايط ن به طور مستمر و بدون وقفه
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هاي مامي فعاليترويکرد جامعي است که ت: مديريت استمرار عمليات کاري -13-2

هايي است که ها، استانداردها و رويهموسسه اعتباري را در برگرفته، شامل خط مشي

ليات خاص، شرايط خود را حفظ ضي از عمدهند در صورت بروز اختالل، بعاطمينان مي

مديريت  هدف از. گردندنموده، يا طي چارچوب زماني معي ، به شرايط عادي خود باز مي

 ناشي استمرار عمليات کاري، به حداقل رسانيدن آثار منفي عملياتي،مالي، قانوني، شهرت

 .باشداز بروز اختالل مي

ن بخشي از مديريت استمرار عمليات به عنوا: ريزي استمرار عمليات کاريبرنامه -14-2

هاي ها و سيستماي است مکتوب و جامع براي انجام اموري که رويه، تدوي  برنامهکاري

 ضروري را جهت تداوم يا بازيابي عمليات موسسه اعتباري ن در صورت بروز اختالل ن

 .نمايدمشخص مي

رهاي متنوع پرداخت را از ابزا سيستمي است که امکان استفاده :سيستم پرداخت -15-2

هاي پرداخت، چک و ساير ابزارهايي است ابزارهاي پرداخت شامل کارت. نمايدفراهم مي

 . گيرندکه براي پرداخت، برداشت يا انتقال وجوه مورد استفاده قرار مي

هيه نسخه تبه مفهوم حفاظت از اطالعات و حفظ امنيت و : امنيت اطالعاتحفظ  -16-2

... ها، تحت شرايط عادي و اضطراري از طريق اقدامات اجرايي، فني و از آن پشتيبان

 .باشدمي

 

 :رويدادهاي موثر در بروز ريسک عملياتي -3

هاي عمده ناشي از ريسک عملياتي را در توانند زياناز انواع رويدادهايي که مي 

 :پي داشته باشند، عبارتند از

 هاو روشرويدادهاي مربوط به فرآيندها  -1-3

 ها؛ها و رويهعدم کفايت يا نامناسب بودن رهنمودها، سياست

 ها؛عدم کفايت ارتباطات و يا ايجاد وقفه در آن

 خطاهاي مربوط به ورود اطالعات؛

 ها؛ها و يا ناکافي بودن آنها و روشعدم سازگاري فرآيند

 مستندسازي ضعيف و ناقص اطالعات مشتريان؛

 ي امور حقوقي؛مستندسازي ضعيف و ناکاف

 هاي امنيتي؛عدم کفايت کنترل
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 نقض قانون، مقررات و عدم رعايت الزامات؛

 ؛... ها، ساختارها و نامناسب بودن تغييرات انجام شده در فرآيندها، روش

هاي مربوط به استمرار هاي اقتضايي و يا احتياطي از جمله برنامهوجود نارسايي در برنامه

 عمليات کاري؛

 ؛در مديريت وثائق ايينارسوجود 

 .هاو فرآيندمحصوالت مديريت اجرائي، عرضه وجود نارسايي در 

 مربوط به درون سازمانرويدادهاي  -2-3

 ها؛ها و رويههاي داخلي، سياستنقض دستورالعمل

 اختيارات واگذار شده؛ عدول از

عمدي يا )هاي غلط سوء استفاده کارکنان سازمان شامل اختالس، ارتشا، ارائه گزارش

ي ، مبادالت غيرقانوني به حساب شخص، سرقت(هاسهوي به ويژه در مورد مانده حساب

وء س ،، دسترسي غيرمجاز به حساب مشتريانها، جعل اسناد و چکخيانت در امانت ،خود

حيف  هاي تجاري نامناسب به حساب بانک،استفاده از اطالعات محرمانه مشتري، فعاليت

اي در هاي رايانهها، ناديده گرفت  مقررات، انتشار انواع ويروسو ميل اموال و دارايي

 .فاقد مجوزمحصوالت  وئي وارائهپولش اي،هاي رايانهها و شبکهرايانه

 هاي دوگانه؛ف و کنترلعدم کفايت تفکيک وظاي

 ها؛يف و مسيوليتعدم شفافيت وظا

 ؛تجربگي کارکنانبي

 بند به منشور اخالقي موسسه؛عدم برخورداري از کارکنان متخصص و پاي

 نظارت بر کارکنان؛عدم کفايت 

 نقض قواني  مربوط به سالمت و ايمني کارکنان؛

 

 

 رويدادهاي مربوط به اختالالت کاري و نواقص سيستم -3-3

دهنده افزارها، شبکه و ارائهافزارها و نرمعدم کفايت نحوه نگهداري و مديريت سخت

از قبيل ...(اي و رايانه)هاي مختلف سيستم نارسايياري و اختالالت ک، (Server)خدمت 
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ه ارتباطات از راه دور، قطع برق، آب افزاري، مشکالت مربوط بافزاري و نرمنواقص سخت

 .هاي قديمي و غير استانداردآوريو گاز، استفاده از ف 

 رويدادهاي مربوط به خارج از موسسه -4-3

 اي؛از چک و جرايم رايانه ، جعل، سوء استفاده،سرقتاعمال مجرمانه مانند کالهبرداري

هاي مورد نياز موسسه اعتباري دارايي اختالفات با فروشندهعملکرد اشتباه فروشنده و 

 ؛...(مانند تجهيزات، مستغالت و )

 هاي اجتماعي؛عمليات تروريستي و ناآرامي

 ؛... سوزي، سيل و بالياي طبيعي مانند زلزله، آت 

يمني دعاوي مربوط به عملکرد استخدامي و اسياسي، حقوقي و مقرراتي از جمله علل مختلف

ار، دعاوي مربوط به جبران خدمات کارکنان،فعاليتهاي سازمان يافتة نيروي ک)محيط کار

ناشي از وجود تبعيض و مسيوليت عمومي، استخدام نامناسب کارکنان، جبران دعاوي 

چون دعاوي حقوقي، با کارکنان که به مواردي همناعادالنه خدمات کارکنان، سوء رفتار 

 ...(.استعفا و اعتراضات منجر شود و 

 

 :محيط ريسک عملياتي -4

 هاساختار سازماني براي مديريت ريسک عملياتي، وظايف و مسئوليت-1-4

اي از افراد و واحدهاي سازماني مديريت ريسک عملياتي مستلزم مشارکت طيف گسترده

هاي متفاوتي را در اي  زمينه   افراد و واحدها، وظايف و مسيوليتهريک از اي. است

ط  سالزم است هريک از افراد و واحدهاي مزبور، درك روشني از وظايف، . برعهده دارند

هاي خود در ساختار سازماني موسسه و نيز ساختار مديريت ريسک اختيارات و مسيوليت

هايي ويژه در ساختار سازماني موسسه کميتهايجاد واحدهاي سازماني و . آن داشته باشند

هاي خود در زمينه شناخت و اعتباري، به هيات مديره و مديريت ارشد در ايفاي مسيوليت

 .رساندمديريت ريسک عملياتي ياري مي

 هاهيات مديره، وظايف و مسئوليت-1-1-4

ي از ريسک بايست به اهميت نق  ريسک عملياتي به عنوان شاخه مجزايهيات مديره مي

. ايداذ نمکه نياز به مديريت دارد آگاهي داشته، تدابير الزم را براي مديريت موثر آن اتخ

 .باشدمسيوليت نهايي مديريت ريسک عملياتي برعهده هيات مديره مي

هاي هيات مديره در رابطه با مديريت ريسک عملياتي شامل موارد ذيل وظايف و مسيوليت

 :است
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ها و فرآيندهاي کلي ريسک عملياتي و نيز شيوه مديريت آن در ستتصويبراهبردها، سيا

 چارچوب استراتژي کلي موسسه اعتباري؛

 سک عملياتي؛پذيري موسسه در زمينه ريتصويب ميزان ريسک

موضوع پيوست )بررسي و تصويب رويکردهاي پيشنهادي کميته عالي مديريت ريسک 

در زمينه شيوه مديريت ريسک ( 31/3/1386مورخ  1172بخشنامه شماره  2شماره 

 عملياتي و ابالغ رويکردهاي مصوب به مديريت ارشد جهت اجرا؛

د بررسي گزارش دريافتي از کميته حسابرسي در مورد بازبيني و ارزيابي کفايت فرآين

 هاي کشف شده؛حسابرسي داخلي و رفع نارسايي

شنهادي از سوي دهاي پيها و رهنمو، خط مشي(راهبردها)ها بررسي و تصويب استراتژي

 کميته حسابرسي و کميته عالي مديريت ريسک؛

يت حصول اطمينان از اي  که واحد حسابرسي داخلي به طور منظم، کفايت و جامعيت مدير

 دهد؛ريسک عملياتي موسسه را مورد ارزيابي قرار مي

 حسب)تصويب نظام مديريت ريسک عملياتي موسسه و بازنگري ادواري يا موردي آن 

 ؛(ضرورت

بايست ضم  ارائه تعريفي شفاف، دقيق و جامع از ريسک عملياتي، در مورد اي  نظام مي

رهنمودهاي  آن،( کاه /دهي و کنترلشناسايي، ارزيابي، پاي ، گزارش)نحوه مديريت 

 الزم را ارائه نمايد؛

 چارچوب حاکميت شرکتي موسسه اعتباري به (و يا موردي)تصويب و بازنگري ادواري 

 منظور مديريت شفاف ريسک عملياتي؛

هاي مربوط به هاي کلي در زمينه مستندسازي اقدامات کنترلي و فعاليتتصويب سياست

 ها؛نآها و حصول اطمينان از اجراي مديريت تراکن 

هاي افشاي اطالعات مربوط به ريسک عملياتي موسسه اعتباري در تصويب خط مشي

 ها؛گري ادواري و يا موردي آنچارچوب قواني  و مقررات و بازن

اي آن هاي الزم درخصوص محصوالت و خدمات جديد و بازنگري دورهتصويب خط مشي

 ؛(عملياتي رجوع شوداز مباحث ويژه مديريت ريسک 6-4به ضميمه شماره )

سپاري هايي که برونهاي الزم براي مديريت ريسک عملياتي فعاليتتصويب خط مشي

 ؛(عملياتي رجوع شوداز مباحث ويژه مديريت ريسک 6-6ماره به ضميمه ش)شوندمي

هاي مناسبي ها و رويهحصول اطمينان از اي  که براي مديريت ريسک عملياتي، برنامه

 وجود دارد؛
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موضوع )هاي داخلي در موسسه اعتباري حصول اطمينان از استقرار نظام جامعي از کنترل

 ؛(31/3/1386مورخ  1172/بخشنامه شماره مب

 حصول اطمينان از وجود فرهنگ سازماني مناسب و توانمند براي مديريت کارآمد ريسک

 هاي داخلي مناسب در موسسه اعتباري؛عملياتي و تاکيد بر اجراي کنترل

حصول اطمينان از اي  که نظام مديريت ريسک عملياتي، تحت حسابرسي داخلي جامع و 

موزش ايسته ن برخوردار از استقالل عمل و آکارآمدي قرار دارد که به وسيله کارکنان ش

 شود؛مناسب ن انجام مي

ت حصول اطمينان از اي  که مسيولي  حسابرسي داخلي به طور مستقيم در فرآيند مديري

 ريسک عملياتي مسيوليتي به عهده نداشته باشند؛

 حصول اطمينان از اي  که موسسه اعتباري از اصول مناسبي براي شناسايي، ارزيابي،

 کند؛ل ريسک عملياتي استفاده ميدهي، کاه  و کنترپاي ، گزارش

هاي اقتضايي مناسب براي استمرار عمليات کاري و حصول اطمينان از وجود برنامه

عملياتي کاز مباحث ويژه مديريت ريس 6-5به ضميمه شماره )هابازنگري ادواري آن

 ؛(رجوع شود

دهي در سرتاسر موسسه کارآمد گزارش حصول اطمينان از استقرار يک نظام موثر و

پذير و مهم مربوط به قياس ، مرتبط، قابل اعتماد،اعتباري و اي  که اطالعات شفاف، جامع

 گيرد؛ربط قرار ميهاي مختلف کاري موسسه اعتباري به موقع، در اختيار کاربران ذيحوزه

 مسيول مديريت ريسک حصول اطمينان از اي  که مديريت ارشد و نيز تمامي افرادي که

هاي کاري خود، از هاي عملياتي عمده در حوزهعملياتي هستند ضم  آگاهي کامل به ريسک

رد هاي خود در اي  زمينه مطلع بوده و نيز از تجربه و دان  کافي در مووظايف و مسيوليت

هاي خود در رابطه با همچني  وظايف و مسيوليت. باشندوظايف محوله برخوردار مي

 دهند؛يريت ريسک عملياتي را به شيوه مناسبي انجام ميمد

 حصول اطمينان از اجراي نظام مديريت ريسک عملياتي توسط مديريت ارشد؛

درخصوص مديريت ريسک  گزارش جامع و مکتوب، الزام مديران ارشد اجرايي به ارائه

 .يات مديرهياز ههاي مورد نحداقل هر ش  ماه يکبار و نيز ارائه ساير گزارش عملياتي،

 

 هامديريت ارشد، وظايف و مسئوليت -2-1-4

ها، هاي مصوب هيات مديره و نيز تعيي  خط مشيمسيوليت اجراي چارچوب 

ها، فرآيندها و فرآيندهاي مديريت ريسک عملياتي درخصوص تمامي محصوالت، فعاليت

 .هاي مهم موسسه اعتباري برعهده مديريت ارشد استسيستم
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هاي مديريت ارشد در زمينه مديريت ريسک عملياتي به ف و مسيوليتاهم وظاي 

 :شرح ذيل است

ربط مديريت ريسک عملياتي هاي اجرايي ذيها، فرآيندها و رويهتعيي  و توسعه خط مشي

هاي مهم موسسه هاي کاري فرآيندها و سيستمدر زمينه تمامي محصوالت، خدمات، حوزه

 قررات؛اعتباري در چارچوب قواني  و م

ها و رهنمودهاي پيشنهادي از سوي کميته ، خط مشي(راهبردها)ها اجراي استراتژي

 حسابرسي و کميته عالي مديريت ريسک که به تصويب هيات مديره رسيده باشد؛

 ايجاد ساختار مديريتي مناسب براي مديريت موثر و کارآمد ريسک عملياتي؛

 در موسسه اعتباري؛ هاي داخليسازي نظام جامعي از کنترلپياده

 ربط ريسک عملياتي به هيات مديره، جهت تصويب؛هاي ذيپيشنهاد راهبردها و سياست

سپاري هايي که برونهاي الزم براي مديريت ريسک عملياتي فعاليتپيشنهاد خط مشي

 شوند؛مي

ز هاي اقتضايي مربوط به ريسک عملياتي افراهم آوردن تمهيدات الزم براي اجراي برنامه

 وط به استمرار عمليات کاري موسسه؛هاي اقتضايي مربجمله برنامه

ها و وظايف تمامي تعيي  ساختار سازماني براي مديريت ريسک عملياتي و ابالغ مسيوليت

 ها؛واحدها و افراد به آن

 ارزيابي ميزان تناسب فرآيند مديريت ريسک عملياتي با نوع ريسک موجود در فعاليت

 ربط؛واحد ذي

 ش در جهت ايجاد فرهنگ سازماني مناسب و توانمند ن در گفتار و تال

 اسب در موسسه اعتباري؛هاي داخلي منعمل ن و تاکيد بر اجراي کنترل

 ارزيابي روايي فرآيند نظارت بر مديريت ريسک عملياتي؛

پذيري موسسه اعتباري با نظام جبران هاي ريسکحصول اطمينان از سازگاري سياست

 اي که مانع از نقض مقررات توسط کارکنان گردد؛کنان آن، به گونهخدمات کار

هاي مصوب هيات مديره در زمينه استقرار يک نظام موثر و کارآمد اجراي سياست

 دهي در سرتاسر موسسه اعتباري؛گزارش

 فراهم آوردن تمهيدات الزم براي آموزش کارکنان در زمينه مديريت ريسک عملياتي؛
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 وجود هماهنگي و ارتباط موثر بي  کارکنان واحد ريسک عملياتي و حصول اطمينان از

دهندگان خدمات در خارج از ها و ارائهکارکنان ديگر واحدهاي ريسک و نيز بي  آن

 سازمان؛

 حصول اطمينان از رعايت الزامات افشاي اطالعات مربوط به ريسک عملياتي؛

 و خسارات وارده؛هاي عملياتي هاي منظم درخصوص ريسکدريافت گزارش

هاي هاي مورد استفاده و نظامارزيابي منظم به هنگام بودن، صحت و مرتبط بودن رويه

 .گريگزارش

 

 ها، وظايف و مسئوليتکميته عالي مديريت ريسک-3-1-4

اي است تخصصي که از سوي هيات مديره موسسه اعتباري و به منظور ياري کميته

هايي که موسسه اعتباري در مديريت مؤثر ريسک در امر نظارت بر) رسانيدن به آن

ها و حدود ط مشيتشکيل شده، در چارچوب اختيارات، مقررات، خ( ها قرار داردمعرض آن

موضوع )نمايدوظايف تعيي  شده از سوي هيات مديره موسسه اعتباري انجام وظيفه مي

 (.31/3/1386مورخ  1172بخشنامه شماره  2پيوست شماره 

هاي کميته عالي مديريت ريسک در رابطه با مديريت ريسک و مسيوليتاهم وظايف 

بخشنامه شماره  2هاي کلي مندرج در پيوست شماره عملياتي، عالوه بر وظايف و مسيوليت

 :باشداي  بانک ن به شرح زير مي 31/3/1386مورخ  1172/مب

لياتيبا ريسک عم هاي اجراييو دستورالعمل ها، راهبردهاتدوي  چارچوبي براي خط مشي

مشارکت کميته فرعي مديريت ريسک عملياتي ن پس از دريافت نظرات واحد اجرايي 

بايست با خط چارچوب پيشنهادي مي. ريسک عملياتي به منظور پيشنهاد به هيات مديره

االمکان ساير ها و راهبردهاي کلي موسسه اعتباري سازگاري داشته و حتيمشي

اي شفاف، وضعيت ريسک اري را پوش  داده و به گونههاي مهم موسسه اعتبريسک

 .عملياتي را تبيي  نمايد

 بررسي و پيشنهاد ميزان تحمل ريسک عملياتي به هيات مديره جهت تصويب؛

هاي مربوط به مديريت ريسک عملياتي و مطابقت ها و سيستمبررسي کفايت خط مشي

 ت مديره؛ملياتي مصوب هياها با سط  قابل قبول ريسک عخط مشي

، هاي تابعه و وابسته به آنبررسي وضعيت ريسک عملياتي موسسه اعتباري، شرکت

پذيري مقرر، توسط هيات مديره و در صورت لزوم، مشاوره با کميته برحسب ميزان ريسک

 حسابرسي، مديران واحدها، حسابرسان داخلي و مستقل در اي  زمينه؛
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نهادي کميته فرعي مديريت ريسک بررسي و اظهارنظر درخصوص رويکردهاي پيش

 هاي مديريت ريسک عملياتي و ارائه پيشنهادها در اي  زمينه جهتعملياتي در مورد شيوه

 تصويب هيات مديره؛

هاي مديريت ريسک عملياتي، قبل از شروع و دريافت مستمر اطالعات مربوط به برنامه

 طي مراحل اجرايي؛

 ي مديريت ريسک عملياتي و نيز اثربخشي خطبررسي اهداف و راهبردهاي پيشنهادي برا

 هاي مديريت مالي و عملياتي موسسه اعتباري و ارائه توصيه در اي  زمينه؛مشي

 يسک عملياتي؛دهي عملکرد مديريت ربررسي شيوه پاي  و گزارش

ربط در زمينه ها و فرآيندهاي پيشنهاد شده از سوي واحدهاي ذيها، رويهبررسي سياست

هاي اصلي، ها، فرآيندها، سيستمک عملياتي تمامي محصوالت، فعاليتمديريت ريس

نظراتبه هاي اقتضايي براي استمرار عمليات کاري و ارائه نقطهها، برنامهسپاريفعاليتبرون

 هيات مديره در اي  خصوص؛

هاي مصوب هيات مديره در زمينه مديريت ريسک حصول اطمينان از رعايت چارچوب

 عملياتي؛

 لياتي؛هاي مديريت ريسک عماطمينان از مناسب بودن رويهحصول 

ربط در رابطه با ريسک عملياتي هاي ارائه شده از سوي مديران ذيبازبيني گزارش

هاي ها براي اداره مؤثر ريسکموسسه اعتباري و بررسي اقدامات انجام شده از سوي آن

 مزبور و ارائه پيشنهادهاي الزم به هيات مديره؛

هاي کنترل داخلي و مديريت ريسک عملياتي، همکاري با کميته عملکرد نظام ارزيابي

ربط در رابطه با اجرا، تصويب و هاي دريافتي مديران ذيحسابرسي براي بررسي گزارش

 هاي کنترل داخلي؛کنترل آن و نيز گسترش نظام

رنظر در بررسي موارد عمده تخطي از حدود مقرر براي ريسک عملياتي، دريافت و اظها

 هاي توضيحي مديران در اي  خصوص ؛مورد گزارش

 هاي حسابرسان داخلي و مستقل در رابطه با مديريت ريسک عملياتي ؛بررسي توصيه

ت قداماشناسايي هريک از اجزاي مديريت ريسک عملياتي که نياز به بهبود دارند و انجام ا

 ها؛هاي موجود در آناصالحي الزم براي رفع نارسايي

ربط در مورد چگونگي به حداقل رسانيدن خسارات رسي پيشنهادهاي مديران ذيبر

 ناشي از ريسک عملياتي هريک از خطوط کاري موسسه، با توجه( مستقيم و غيرمستقيم)

 به فراواني و شدت هريک از رويدادهاي موثر بر ريسک عملياتي ؛
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عملياتي  ي عمده و بالقوههاموسسه اعتباري در مورد ريسک رساني به هيات مديرهاطالع

که موسسه اعتباري در معرض آن قرار دارد و نيز اثربخشي سيستم مديريت ريسک 

 عملياتي؛

هاي داخلي مربوط به ريسک ارائه گزارش به هيات مديره در رابطه با نتايج حسابرسي

 .عملياتي و ميزان مناسب بودن اقدامات انجام شده توسط واحدهاي اجرايي

 

 هامسئوليت ، وظايف ويته فرعي ريسک عملياتيکم -4-1-4

به منظور بررسي موارد مرتبط با مديريت ريسک عملياتي، کميته عالي مديريت ريسک 

به پيوست )مايد ايجاد ن« کميته فرعي ريسک عملياتي» اي تحت عنوان الزم است کميته

 (.رجوع شود 1شماره 

و يا کارشناسان واحدهاي ذيربط  اعضاي کميته فرعي ريسک عملياتي از ميان مديران

موسسه اعتباري و پس از دريافت نقطه نظرات مشورتي کميته حسابرسي و کميته عالي 

شود در ترکيب کميته توصيه مي. شوندمديريت ريسک، توسط هيات مديره تعيي  مي

 :فرعي ريسک عملياتي، عضو يا اعضايي از واحدهاي ذيل نيز حضور داشته باشند

  اجرايي مديريت ريسک؛واحدهاي 

  آوري اطالعات؛واحد ف 

 واحد حقوقي؛ 

 واحدهاي مرتبط با منابع انساني. 

 کميته فرعي ريسک عملياتي در راستاي پاسخگويي به کميته عالي مديريت ريسک وظايف

 :زير را بر عهده دارد

 رعايت نظارت بر ريسک عملياتي در تمامي سطوح موسسه اعتباري و حصول اطمينان از 

 حدود مصوب هيات مديره؛

 هاي مديريت هاي شفاف به کميته عالي مديريت ريسک در مورد روشمشيپيشنهاد خط

 ريسک عملياتي، برون سپاري و استمرار عمليات کاري؛

 هاي ريسک عملياتي به کميته عالي مديريت ريسک، جهت طراحي و پيشنهاد استراتژي

 تصويب در هيات مديره؛

 ک عملياتي؛هاي در معرض ريسي مستندات مربوط به فعاليتبازبين 

ارائه پيشنهاد به کميته عالي مديريت ريسک درخصوص تفويض اختيارات الزم در موارد 

 :زير
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 تعيي  حدود اختيارات سطوح مختلف، جهت تصويب منابع در معرض ريسک عملياتي؛

 ريسک عملياتي؛ تعيي  حدود احتياطي مربوط به منابع حايز اهميت در معرض

 .مليات کاريسپاري و استمرار عتعيي  معيارهاي الزم براي برون

 ربط در رابطه با اقدامات انجام شده در زمينهدريافت گزارش از واحدهاي اجرايي ذي 

 ريسک عملياتي؛

 هاي داخلي در رابطه با ريسک عملياتي و تناسب اقدامات بازبيني نتايج حسابرسي

 ده از سوي واحدهاي اجرايي با فراواني، شدت و نوع ريسک عملياتي؛اصالحي انجام ش

  ابع از جمله من)ارايه گزارش به کميته عالي مديريت ريسک در رابطه با کفايت منابع

 .براي مديريت موثر ريسک عملياتي( انساني

 هامسئوليت و، وظايف واحد مديريت ريسک عملياتي -5-1-4

 ي  موضوع که منابع در معرض ريسک عملياتي در چارچوب به منظور کنترل و پاي  ا

يريت معيارها و حدود مصوب هيات مديره قرار دارد و نيز براي تسهيل نظارت موثر بر مد

، ريسک عملياتي و حس  اجراي آن در فرايندهاي کنترلي ذيربط، الزم است هيات مديره

هاي پيچيدگي و تنوع فعاليت واحد اجرايي مديريت ريسک عملياتي را متناسب با اندازه،

 .موسسه اعتباري ايجاد نمايد

 1به پيوست شماره « )واحد مديريت ريسک عملياتي»اي  واحد اجرايي، تحت عنوان 

 :عمده وظايف اي  واحد به شرح ذيل است. شودايجاد مي.( رجوع شود

ريسک ها و حدود احتياطي مقرر از سوي هيات مديره در زمينه پيگيري اجراي سياست

 هاي تعيي  شده؛عملياتي و حصول اطمينان از اجراي چارچوب

هاي مرتبط با شناسايي ريسک، نظام اطالعات مديريت و نيز ايجاد ها و رويهاجراي نظام

 ها؛نظامي براي ارائه هشدارهاي اوليه و شناسايي و اصالح به موقع نارسايي

هاي مديريت ر رابطه با شيوهمناسب د هاي الزم براي انتخاب رويکردانجام بررسي

 ريسک عملياتي جهت پيشنهاد به کميته عالي مديريت ريسک؛

هاي ادواري و به روز از ساير واحدهاي اجرايي در مورد موضوعات مربوط دريافت گزارش

ري، به ريسک عملياتي از جمله حفاظت فيزيکي و صيانت از اطالعات، استمرار عمليات کا

 ربط؛يق با ضوابط ذيسپاري امور و تطببرون

دريافت گزارش از واحد اجرايي مديريت ريسک عملياتي، در رابطه با آن گروه از 

هاي مديريت ريسک رويدادهاي دروني و بيروني که ممک  است اثرات مهمي بر فعاليت

 عملياتي داشته باشند؛
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ها ابي آنهاي مديريت ريسک عملياتي و ارزيها و دستورالعملمشارکت در تدوي  چارچوب

هاي ريسک عملياتي و ارايه پيشنهادهايي در زمينه کنترل و به منظور تعيي  شاخص

 ها؛کاه  آن

ي مشارکت يا ارايه پيشنهاد در زمينه سازماندهي نظام مديريت ريسک عملياتي واحدها

 هاي مقرر براي مديريت ريسک عملياتي؛ها و دستورالعملکاري مختلف بر اساس چارچوب

هاي مديريت ريسک عملياتي به تمامي واحدهاي کاري ها و روشها، رويهط مشيابالغ خ

 ذيربط ؛

هي اطالع رساني کافي در زمينه مباحث مربوط به ريسک عملياتي به منظور شناخت و آگا

 تمامي سطوح کارکنان موسسه اعتباري از مباحث مذکور؛

کايک يامه استمرار کاري براي هماهنگي، مشاوره يا مشارکت در تهيه، آزمون و بررسي برن

هاي مختلف به کميته فرعي ريسک واحدهاي اجرايي و ارايه گزارش در مورد ريسک

 عملياتي و مديريت ذيربط؛

ر مطالعه، پيگيري و توسعه دان  مربوط به ريسک عملياتي در موسسه اعتباري به منظو

 .گسترش و تجزيه و تحليل فنون جديد مديريت ريسک مذکور

 

 هاکميته حسابرسي، وظايف و مسئوليت -6-1-4

اي است تخصصي که از سوي هيات مديره موسسه اعتباري و به منظور ياري کميته

گري مالي، ها در حيطه فرآيند گزارشهاي آندر امر نظارت بر مسيوليت) رسانيدن به آن

وابط نظام کنترل داخلي، فرآيند حسابرسي و فرآيند تطبيق با قواني  و مقررات و ض

ها و حدود وظايف تعيي  تشکيل شده، در چارچوب اختيارات، مقررات، خط مشي( اخالقي

ماره شموضوع پيوست )نمايدشده از سوي هيات مديره موسسه اعتباري انجام وظيفه مي

 (.31/3/1386مورخ  1172/بخشنامه شماره مب 1

سک عملياتي، عالوه سي در رابطه با مديريت ريهاي کميته حسابراهم وظايف و مسيوليت

 1172/بخشنامه شماره مب 1ههاي کلي مندرج در پيوست شماربر وظايف و مسيوليت

 :باشداي  بانک ن به شرح زير مي 31/3/1386مورخ 

 اي در رابطه با ريسک عملياتي؛دورههاي ساالنه و مياننظارت بر فرآيند تهيه گزارش

زيابي محيط ريسک عملياتي و همکاري با کميته عالي مديريت ريسک درخصوص ار

 چگونگي مديريت آن و ارائه نظرات مشورتي در اي  خصوص به کميته مذکور؛

هاي منظم از واحد حسابرسي داخلي درخصوص هرگونه تغيير مهم در دريافت گزارش

 وضعيت ريسک عملياتي و تشکيل جلسه با رئيس آن واحد، در صورت لزوم؛
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ربط درخصوص علل بروز تغييرات احدهاي ذيويولي  هاي توضيحي از مسگزارش دريافت

 مهم در وضعيت ريسک عملياتي موسسه؛

هاي دريافتي و همکاري با کميته عالي مديريت ريسک درخصوص ارائه بررسي گزارش

 راهکارهاي مناسب به منظور مديريت موثر ريسک عملياتي؛

 يسک عملياتي؛ارزيابي کفايت نظام کنترل داخلي موسسه براي مديريت موثر ر

هاي اجرايي مديريت ريسک عملياتي و همکاري با کميته عالي ارزيابي کيفيت دستورالعمل

 مديريت ريسک در رابطه با ارائه پيشنهادهاي الزم به هيات مديره؛

ه ربط ريسک عملياتي در مورد مقدار منابع عمدبررسي و تبادل نظر با مديران واحدهاي ذي

 قدامات انجام شده جهت نظارت و کنترل آن؛در معرض ريسک مزبور و ا

 ،(ناشي از تخلفات عمدي و سهوي)بررسي ريسک عملياتي ناشي از معامالت غير متعارف 

 ازجمله با اشخاص وابسته؛

هاي مديريت ريسک عملياتي و چگونگي شناسايي رويدادهاي موثر در بررسي سياست

يريت ريسک اري با کميته عالي مدها و همکبروز ريسک مذکور و چگونگي مواجهه با آن

 .براي ارائه پيشنهادهاي الزم به هيات مديره

 هاوليتواحد حسابرسي داخلي، وظايف و مسئ -7-1-4

 واحد حسابرسي داخلي در ارزيابي اثربخشي، کارآيي و ارتقاي استانداردهاي کنترلي

 .اي برخوردار استموسسه اعتباري و کمک به حفظ ثبات مالي آن، از اهميت و جايگاه ويژه

ها، بايست متناسب با اندازه، ويژگيساختار سازماني واحد حسابرسي داخلي موسسه مي

هاي فزاي  اثربخشي فعاليتبه منظور ا. هاي موسسه اعتباري باشدگستره و نوع فعاليت

 :هاي ذيل باشندبايست واجد ويژگيکنترلي، حسابرسان داخلي شاغل در اي  واحد مي

 ي از دان  کافي حسابرسي و تجربه الزم؛برخوردار

هايي که تحت حسابرسي قرار برخورداري از دان  کافي در مورد موضوعات و فعاليت

 گيرند؛مي

 برخورداري از استقالل کافي براي انجام وظيفه؛

نشريه اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي “ ب”از بخش  21براي تعريف استقالل، به بند  

در  تحت عنوان احکام قابل اجرا( منتشره از سوي کميته فني سازمان حسابرسي)اي رفهآئين رفتار ح

 ؛اي مستقل رجوع شودمورد حسابداران حرفه
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گيري و برخورداري از دان  و توانمندي الزم براي انجام تجزيه و تحليل، تصميم

ورد پيشنهاد در مهاي برقراري ارتباط از جمله نگارش و ارائه مطلب، به ويژه ارائه مهارت

 حل مشکالت شناسايي شده؛

 .اي حسابداري و حسابرسيشناخت کافي از اصول و ضوابط حرفه

 

ها، کارآيي نظام مديريت بايست ضم  توجه به تمامي ريسکواحد حسابرسي داخلي مي

هاي آن واحد ن به طور مستمر مورد هاي مرتبط با فعاليتريسک عملياتي را ن در زمينه

 .ارزيابي قرار دهدآزمون و 

هاي واحد حسابرسي داخلي در رابطه با مديريت ريسک اهم وظايف و مسيوليت 

 :باشدعملياتي به شرح ذيل مي

ها، به منظور هاي انجام شده با برنامه حسابرسي و تائيد آنبررسي و تطبيق تراکن 

 ارتقاي سيستم اطالعات مديريت؛

 ت ريسک عملياتي موسسه اعتباري؛مشارکت در ارتقاي کارآيي فرآيند مديري

ها و معيارهاي مقرر در هاي تعيي  شده و براساس برنامهبررسي ريسک عملياتي در حوزه

هاي الزم در اي  خصوص همراه با ارائه پيشنهاد دستورالعمل حسابرسي و تهيه گزارش

 براي رفع مشکالت، به کميته فرعي مديريت ريسک عملياتي و کميته حسابرسي؛

ها مطابق با اختيارات مصوب و ل اطمينان از انجام کامل و صحي  تمامي تراکن حصو

 ارائه گزارش موارد عدم تطبيق؛

 هاي مالي و کنترلي؛ن گزارشقابل اعتماد بود حصول اطمينان از

ا ت و يحصول اطمينان از انجام اقدامات اصالحي در مورد عمليات مغاير با قواني ، مقررا

 هاي تعيي  شده از سوي مديريت ارشد؛ها و رويهره و خط مشيمصوبات هيات مدي

مصوبات  ها در چارچوببررسي و حصول اطمينان از اي  که سيستم حفاظت از دارايي

 هيات مديره قرار دارد؛

هاي مختلف کاري، در حصول اطمينان از اي  که نظام مديريت ريسک عملياتي در حوزه

 .وجود دارند هاي مصوبانطباق با دستورالعمل

 

 هاحسابرس مستقل، وظايف و مسئوليت -8-1-4

اي است که يا به طور مستقيم توسط منظور از حسابرس مستقل، شخص حقيقي يا حقوقي

مجمع عمومي موسسه اعتباري و يا به طور غيرمستقيم، توسط بازرس قانوني منتخب 
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ي و حسابداري موسسه و مجمع عمومي براي رسيدگي و اظهارنظر پيرامون تمامي امور مال

 . شودنيز انجام ديگر وظايف محوله انتخاب مي

بايست عالوه بر برخورداري از دان  کافي و تجربه الزم در حسابرسان مستقل مي

ها هاي مرتبط و حفظ استقالل عمل در تمامي مراحل حسابرسي، از اهداف، استراتژيزمينه

 اشته باشند؛ل دهاي کاري موسسه اعتباري آگاهي کامو زمينه

در . بايست اطالعات الزم و ضروري مورد نياز سهامداران را تهيه نماينداي  اشخاص مي

هاي حسابرسي داخلي و مديريت ريسک اي  راستا الزم است حسابرسان مستقل، نظام

حسابرسان . را مورد بررسي و ارزيابي قرار دهند( از جمله مديريت ريسک عملياتي)

مکفي و متناسب با شرايط تجاري و  هاي مختلف،ا استفاده از روشبايست بمستقل مي

 .هاي مالي بپردازندمحيط کاري، به ارزيابي گزارش

 

 فرهنگ ريسک عملياتي -2-4

استقرار و تعميق فرهنگ مناسبي در زمينه مديريت ريسک عملياتي، زمينه اثربخشي 

، ضم  يت ارشد وظيفه دارندهيات مديره و مدير. آوردمديريت اي  ريسک را فراهم مي

. گسترش اي  فرهنگ در تمامي موسسه اعتباري، از آن در گفتار و عمل حمايت نمايند

، تمامي کارکنان نيز وظيفه دارند از نق  خود در زمينه ريسک عملياتي آگاهي داشته

 .ص به نحو احس  انجام دهندهاي خود را در اي  خصومسيوليت

ريت ريسک عملياتي ياري اد فرهنگ مناسبي در زمينه مديتري  عواملي که به ايجمهم

 :رسانند عبارتند ازمي

پذيري موسسه در زمينه ريسک عملياتي، چارچوب مديريت اهداف موسسه، ميزان ريسک

ن ريسک، نق  و مسيوليت براي اجراي چارچوب مزبور بايد به وضوح براي تمامي کارکنا

هاي خود، وظايف و مسيوليت اد و واحدها به خوبي ازاي که هريک از افرتبيي  شود به گونه

 در رابطه با مديريت ريسک عملياتي مطلع باشند؛

اي  فرهنگ . هاي عالي اخالقي تاکيد شودبايد بر معياردر فرهنگ ريسک عملياتي 

تدوي  منشور اخالقي و نيز . واحدهاي موسسه ابالغ شود وبايست به تمامي کارکنان مي

تواند به تعميق اي  ها ميبندي مديريت به آنبراي انجام کار و پاي اصول و ضوابطي

 فرهنگ در موسسه اعتباري ياري رساند؛

اثربخشي فرهنگ ريسک عملياتي منوط به حمايت هيات مديره و مديريت ارشد از اي  

هاي فرهنگ بندي کارکنان موسسه به هنجارها و ارزشفرهنگ ن در گفتار و عمل ن و پاي

 در تمامي سطوح سازمان است؛مذکور
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برخورداري از يک فرهنگ مناسب در زمينه مديريت ريسک عملياتي منوط به تفکيک 

 سه اعتباري است؛ها در کليه سطوح موسروش  وظايف و مسيوليت

ها به افرادي از الزامات يک فرهنگ مناسب ريسک عملياتي، واگذاري امور و مسيوليت

هاي فني الزم دان ، تجربه و تخصص کافي و نيز مهارت است که در زمينه شغلي خود از

 برخوردارند؛

اي طراحي و بايست به گونههاي هريک از افراد و واحدها ميحيطه اختيارات و مسيوليت

رفت  يده گتبيي  شود که مانع از ايجاد انگيزه براي سوء استفاده از اختيارات محوله و ناد

 ؛هاي فرهنگ ريسک عملياتي شودارزش

اي طراحي و به اجرا در بايست به گونهنظام حقوق و مزاياي کارکنان موسسه اعتباري مي

مواردي )آيد که انگيزه کارکنان در تخطي از اصول و ضوابط مديريت ريسک عملياتي 

 را به حداقل ممک  کاه  دهد؛...( همچون اختالس، 

است که در آن، هريک اثربخشي فرهنگ ريسک عملياتي مستلزم استقرار محيط مناسبي 

ه انه باز کارکنان بتوانند مسائل و مشکالت مربوط به ريسک عملياتي را به راحتي و آزاد

 .ربط در موسسه برساننداطالع افراد و واحدهاي ذي

 

 دهيرشارتباطات و نظام گزا اطالعات، -3-4

ا واحدهاي مختلف موسسه اعتباري به انواع متفاوتي از اطالعات در رابطه ب 

 .مديريت ريسک نياز دارند

هاي از عوامل مهم براي مديريت موثر ريسک عملياتي، ارائه به موقع گزارش 

و ارائه  گيري و پاي ربط تصميمادواري درخصوص وضعيت کلي اي  ريسک به سطوحذي

هاي موردي در رابطه با وقوع حوادث غيرمنتظره و تغيير در وضعيت ريسک گزارش

 .باشدموسسه مي

گيرندگان، اي  امکان را براي هاي موردي براي تصميمتهيه به موقع گزارش 

در )ها از آستانه مقرر آورد که به محض بروز زيان يا فراتر رفت  شاخصها فراهم ميآن

 .ورند، بتوانند به موقع اقدامات الزم را به عمل آ(قالب يک سيستم هشدار دهنده اوليه

بايست به طور روش  و با جزييات ي که ميهاي موسسه اعتباراهم گزارش 

 :باشندمناسب تشري  شوند، به شرح ذيل مي

 عملکرد مالي؛

 ؛(ها و نقدينگياز جمله سرمايه، توانايي پرداخت بدهي)وضعيت مالي 
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 هاي مديريت ريسک؛راهبردها و روش

ي، قانوني هاي اعتباري، بازار، نقدينگي، عملياتشامل ريسک)مقدار منابع در معرض ريسک 

 ؛(هاو ساير ريسک

 موارد مهم ريسک عملياتي که موسسه در معرض آن قرار دارد و يا قرار خواهد گرفت؛

 وقايع مهم ريسک و مواردي که نياز به اقدامات جبراني و اصالحي دارند؛

 وضعيت ريسک عملياتي و تاثير اقدامات انجام شده بر آن؛

 هاي موردي؛گزارش

اد هاي مقرر هيات مديره ن با مجوز يا بدون مجوز ن انحراف ايجمواردي که از خط مشي

 شده است؛

 هاي حسابداري؛خط مشي

 .اطالعات اصلي در زمينه امور کاري، مديريت و حاکميت شرکتي

ها و اطالعات آماري مختلف و ارائه آوري، بررسي و تجزيه و تحليل دادهبراي گرد

ربط موسسه زم در اختيار افراد و واحدهاي ذيبايست ابزارهاي الهاي مناسب ميگزارش

 اعتباري قرار گيرد؛

سازي شده، در مورد هريک از هاي انجام کار مستندالزم است تمامي فرآيندها و روش

اي تهيه و بايست به گونهي  سوابق ميا. هاي موسسه، سوابق کافي نگهداري شودفعاليت

اجع کي و ديگر افراد و مرر اختيار ناظران بانها را به موقع دنگهداري شوند که بتوان آن

 صالح قرار داد؛ذي

هاي موجود در ها، اطالعات و گزارشالزم است با ايجاد يک نظام منطقي و جامع؛ داده

به اعتبار شخص يا )ر طبقه ضم  تعريف افراد بندي شده، براي هموسسه اعتباري طبقه

 دسترسي به طور دقيق تبيي  شود؛و واحدهاي سازماني مجاز، سط  ( پست سازماني

ک دستيابي به اهداف موسسه اعتباري و استقرار نظام مناسبي براي مديريت موثر ريس 

. عملياتي، مستلزم وجود سيستمي اثربخ  و مناسب از ارتباطات درتمامي موسسه است

ر اي باشد که جريان آزاد اطالعات را دساختار سازماني موسسه اعتباري بايد به گونه

 .تسهيل نمايد( از باال به پايي ، از پايي  به باال و در عرض سازمان)تمامي سطوح 

هاي ارتباطي موثر و توسعه مجاري ارتباطي در ميان واحدهاي گوناگون استقرار شبکه

اطالعاتي که در ارتباطات از . موسسه، از وظايف مهم هيات مديره و مديريت ارشد است

ها و ها، انتظارات، سياستوند عموماً شامل اهداف، استراتژيشباال به پايي  منتقل مي

ها است؛ در حالي که در ارتباطات از پايي  به باال، معموالً اطالعات مربوط به عملکرد رويه
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در ارتباطات هم عرض نيز کارکنان به تبادل اطالعات . شودريسک هر فعاليت منعکس مي

 .پردازندبا يکديگر مي

اي طراحي و بايست به گونهدهي در موسسه اعتباري ميگزارشنظامشيوه ارتباط و 

، صحي  و به استقرار يابد که اطالعات مربوط به ريسک عملياتي موسسه به طور واض 

بايست از ل شده، مياطالعات ارسا. ربط قرار گيردموقع در اختيار افراد و واحدهاي ذي

 ها بتوانند نسبت بهمديريت ارشد با کمک آناي  ويژگي برخوردار باشد که هيات مديره و 

هاي موجود در نظام مديريت ريسک و هاي جاري و رفع نارسايياصالح به موقع خط مشي

 نظام کنترلي اقدامات الزم را به عمل آورند؛

راد ان افالزم است هيات مديره و مديريت ارشد تدابيري اتخاذ نمايند تا موانع ارتباطي مي

 ک  کاه  دهند؛را به حداقل مم

هاي اجتماعي، تري  اي  موانع شامل موانع ادراکي و شناختي، موانع ناشي از تن عمده

فسير به راي يا مثل احتمال ت)، موانع زباني (هاي فرهنگيناشي از تفاوت)موانع ارزشي 

يجانات روحي ناشي از حاالت رواني افراد و ه)، موانع انگيزشي (هاي متفاوتبرداشت

م و ضوح عاليموانع ناشي از عدم اطمينان به منابع اطالعاتي، موانع ناشي از عدم و ،(هاآن

 باشند؛دريافت عاليم متناقض، کيفيت صدا و موانع ناشي از بروز اختالل در ارتباطات مي

ها فرآيند توانند به کمک آناز جمله راهکارهايي که هيات مديره و مديريت ارشد مي 

 :شند عبارتند ازارتباطات را بهبود بخ

هاي آن با استفاده از سيستم بهبود اثربخشي و کارآيي سيستم ارتباطي و رفع نارسايي

 بازخور موثر و مناسب؛

گام توجه به عواملي نظير عوامل روحي، رواني و فرهنگي و اهتمام به درك معاني در هن

 مطالعه ارتباطات بي  افراد؛

چني  هاي فرهنگي، زباني و انگيزشي و همتتوجه به موانع عمده ارتباطي نظير تفاو

 يجاد اختالل در ارتباطات؛هاي شناختي و عوامل اناهماهنگي

 هاي فرعي بازخور؛استفاده از شيوه ارتباطات دو جانبه براي بهبود فرآيندها و سيستم

 تفادهشناسايي مراحل اصلي فرآيند پيچيده ارتباطات سازمان و عاليم و نمادهاي مورد اس

 .آن، براي بهبود و درك و تحليل آن در

ها و آوري اطالعات، محتوا و مجراي ارائه گزارشدهي، ف هرگونه تغيير در شيوه گزارش

بايست مورد ها ميها بر ريسک عملياتي موسسه و نيز شيوه تاثير آناثرات احتمالي آن

 .ربط رسانيده شودبه تائيد مراجع ذي بررسي قرار گرفته،
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 طالعات مربوط به ريسک عملياتيافشاي ا

هاي عملياتي و حقوقي موارد الزم را افشا بايست در مورد ريسکموسسه اعتباري مي

هاي عملياتي بايد شامل اطالعات مربوط به انواع اصلي افشاهاي مربوط به ريسک. نمايد

ربط هاي مزبور و نيز هرگونه مشکل خاص و حايز اهميت باشد و به اشخاص ذيريسک

در مواردي، ممک  است عالوه بر مديران و کارشناسان موسسه، . منعکس شود

 .ک عملياتي به عموم نيز ضرورت يابدرساني در زمينه ريساطالع

ر داز جمله اقدامات حقوقي )در ريسک حقوقي نيز موارد افشا، شامل رويدادهاي حقوقي 

يط قانوني و تغييرات مح اي است کهو بررسي و تخمي  مطالبات احتمالي بالقوه( جريان

هاي مزبور الزم است در مورد شيوه مديريت و کنترل ريسک. کندمقرراتي متوجه بانک مي

 .ارائه شود از سوي موسسه اعتباري، اطالعات الزم

 

ها براي شناسايي، ارزيابي و و رويهها مديريت ريسک عملياتي شامل نظام -5

 ريسک عملياتي؛ و کاهش دهي؛ کنترلگيري؛ پايش و گزارشاندازه

بايست هاي آن ن مينظر از اندازه يا پيچيدگيهر موسسه اعتباري صرف 

هدف اي  چارچوب، حصول . چارچوبي را براي مديريت ريسک عملياتي ايجاد نمايد

اي سازگار و به طور جامع هاي عملياتي به شيوهاطمينان از اي  موضوع است که ريسک

قرار گرفته و گزارش ( ه يا کا)گيري؛ پاي  و کنترل و اندازه مورد شناسايي، ارزيابي

ارائه ( 2)آل براي مديريت پيشرفته ريسک عملياتي در پيوست شماره چارچوب ايده. شوند

 .شده است

اي که در نظارت منظم بر وضعيت ريسک عملياتي موسسه اعتباري و وجوه عمده 

 يره وفرآيندي موثر و کارآ از سوي هيات مد معرض زيان قرار دارند  مستلزم به کارگيري

 .باشدمديريت ارشد مي

هاي موجود در هاي نظارتي منظم از اي  مزيت برخوردارند که نارساييفعاليت 

هاي مربوط به اداره ريسک عملياتي را به سرعت کشف و ها، فرآيندها و رويهخط مشي

تواند به کاه  قابل ها مينارسايي پيگيري و شناسايي سريع اي  قبيل. نماينداصالح مي

 .ها بيانجامدمالحظه فراواني و يا شدت بالقوه زيان

در اي  راستا، موسسه اعتباري بايد نسبت به مديريت موثر آن گروه از  

ها، فرآيندها و هاي عملياتي که جزء تفکيک ناپذير تمامي محصوالت، فعاليتريسک

عالوه بر اي ، الزم است قبل از معرفي و . ام نمايدآيند، اقدهاي مهم به حساب ميسيستم

هاي جديد ها، فرآيندها، سيستمسپردن هرگونه تعهد درخصوص ارائه محصوالت، فعاليت
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سپاري امور، از وجود تمهيدات مناسب و مکفي براي مديريت موثر ريسک و يا برون

 .عملياتي موجود در اي  موارد، اطمينان حاصل نمايد

 :شودعملياتي از سه جزء ذيل تشکيل مي مديريت ريسک

 ؛عملياتي گيري ريسکشناسايي، ارزيابي و اندازه -1-5

 ؛دهيريسک عملياتيو گزارش پايش -2-5

 .آنو کاهش  ريسک عملياتي کنترل -3-5

 

 ريسک عملياتيگيري و اندازه ارزيابي، شناسايي -1-5

ناپذير تمامي جزء تفکيک هاي عملياتي، کهبه منظور کنترل و محدود نمودن ريسک

باشند، الزم است هيات مديره و هاي مهم ميها، فرآيندها و سيستممحصوالت، فعاليت

هاي بالقوه گيري ريسکمديريت ارشد اقدامات الزم را از جمله شناسايي، ارزيابي و اندازه

 . به عمل آورند

کنند که  اصلبايست اطمينان حهيات مديره و مديريت ارشد موسسه اعتباري مي

بار در سال يا هاي موسسه، بهطور منظم، حداقل يکهاي عملياتي موجود در فعاليتريسک

کند، مورد در مواقعي که وضعيت ريسکعملياتي موسسه به داليل مختلف تغيير مي

 گيرند؛گيري قرار ميشناسايي، ارزيابي و اندازه

ماني موسسه اعتباري ن از بايست تمامي سطوح سازهاي عملياتي ميشناسايي ريسک

جرا اه به مديريت تا کارکنان عملياتيرا ن در بر گرفته و نيز در تمامي واحدهاي کاري موسس

 درآيد؛

ها و ديگر ضوابط تعيي  بايست در چارچوب خط مشيفرآيند شناسايي ريسک عملياتي مي

 . شده از سوي هيات مديره و مديريت ارشد به اجرا در آيد

 

 عملياتي رهاي شناسايي و ارزيابي ريسکابزا -1-1-5

هاي عملياتي موجود گام نخست در مديريت موثر ريسک عملياتي، شناسايي دقيق ريسک

در شناسايي . ها و محصوالت آن استدر تمامي سطوح موسسه، فرآيندها، فعاليت

بايست به عوامل داخلي و خارجي مانند ساختار کاري، ساختار هاي مزبور، ميريسک

يريت موسسه، فرهنگ ريسک، شيوه مديريت منابع انساني، تغييرات سازماني، ميزان مد

توجه ... آوري و جابجايي کارکنان، ارائه محصوالت جديد، موقعيت رقابتي، تحوالت ف 

تواند توسط کارکنان مجرب موسسه يا گيري ريسک ميشناسايي، ارزيابي و اندازه. شود
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ابزارهاي مناسب براي . هاي موسسه انجام شودياشخاص ثالث و در چارچوب خط مش

گيري ريسک عملياتي بايد با ماهيت، حيطه کاري عمليات و شناسايي، ارزيابي و اندازه

 .پذيري موسسه اعتباري سازگار باشدميزان ريسک

ز امصاديقي . توانند به طور انفرادي يا توامان مورد استفاده قرار گيرنداي  ابزارها مي

 .شودارائه مي( 3)شناسايي و ارزيابي ريسک عملياتي در پيوست شماره  ابزارهاي

 

 (هاروش) گيري ريسک عملياتياندازه -2-1-5

هاي عملياتي موجود در موسسه اعتباري ، فرآيندها و واحدهاي پس از شناسايي ريسک

نابع در معرض ريسک بايست مقدار مهاي مناسب ميها و شاخصکاري آن، با کمک روش

 .شودگيري عملياتي موسسه اندازه

ي با توجه به اي  که رويکرد بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران، اجراي استانداردها

باشد و نيز به دليل ضرورت منظور نمودن ريسک مي 2نامه بال کفايت سرمايه در توافق

ي عتبارعملياتي در محاسبه نسبت کفايت سرمايه، در رويکرد مذکور، الزم است موسسه ا

به  انتخاب روش براي اي  کار،. يدهاي عملياتي خود را کمي نمابه هر روش ممک  ريسک

 .هاي موسسه اعتباري بستگي دارداندازه، حيطه و درجه پيچيدگي فعاليت

گردد انتخاب هر روش منوط به تصويب هيات مديره موسسه اعتباري است، تاکيد مي

نيز ( بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران)تي مشروط بر آن که به تاييد مرجع نظار

ب در ضم  الزم است اي  نکته مورد توجه قرار گيرد که در صورت انتخا. رسانيده شود

تر براي محاسبه ريسک عملياتي، موسسه اعتباري مجاز به تغيير آن به روش پيشرفته

ک از و يا تمليهاي مجم و يا خريد شرکتدر شرايط خاص ن ادغا. باشدتر نميساده روش

تواند پس از کسب موافقت مرجع نظارتي، تا زمان تطبيق خطوط ن موسسه اعتباري مي

را به روش ( ها)يادشده، ريسک عملياتي آن شرکت( هاي)هاي شرکتکاري و فعاليت

گيري هاي متداول اندازهبه دو روش از روش( 4)در پيوست شماره . تر محاسبه کندساده

 .شوداي ريسک عملياتي اشاره مياي برپوش  سرمايه

 

 دهيپايش ريسک عملياتي و گزارش -2-5

کند تا قابليت پاي  ريسک عملياتي ابزاري است که به موسسه اعتباري کمک مي

هاي کنترلي چنانچه سيستم. ها را مورد ارزيابي قرار دهدهاي کنترلي و کارآمدي آنسيستم

از اي  رو، . يابدضعيت ريسک آن بهبود ميموسسه از کارآيي مکفي برخوردار باشند و

هاي بايست داراي سيستمي مستمر و منسجم براي پاي  ريسکموسسه اعتباري مي

بعضي از نکات مهمي که در اي  رابطه . دهي امور مربوط به ريسک باشدعملياتي و گزارش

 :باشندبايست مورد توجه قرار گيرند، به شرح ذيل ميمي
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رائه بايست با تمهيد ساز و کارهاي مناسب، امکان گردش اطالعات و اموسسه اعتباري مي

 ربط فراهم آورد؛هاي مربوط به ريسک عملياتي را به سطوح ذيبه موقع گزارش

چون هايي همبايست داراي ويژگيهاي ريسک عملياتي موسسه اعتباري ميگزارش

 الزم نيز ري بوده؛ از اهميتپذيجامعيت، مرتبط و به موقع بودن، قابليت اعتماد و قياس

بايست احتمال وقوع و فراواني و شدت ها ميهمچني  در اي  گزارش. برخوردار باشند

هاي فعاليت، فرآيندها و خدمات موسسه اعتباري و نيز هاي عملياتي هر يک از حوزهريسک

 قت تعريف و مشخصهاي مذکور به دگيري هر يک از ريسکهاي مربوط به اندازهشاخص

 شوند؛

ها و عوامل ريسک که توسط موسسه اعتباري تعيي  تعداد دفعات پاي  ريسک، به روش

در صورتي که عوامل ريسک عملياتي به طور دائم و با سرعت . شده است، بستگي دارد

وزانه يا ربه طور مثال )تر دچار تغيير شوند الزم است پاي  ريسک در فواصل زماني کوتاه

د نانچه عوامل ريسک به طور جزئي و با روندي کند تغيير نماينچ. انجام شود( هفتگي

ها انجام ربط و در فواصل زماني پيشنهادي آنهاي ذيپاي  ريسک به تشخيص مديريت

 .شودمي

 کنترل ريسک عملياتي و کاهش آن -3-5

هاي عملياتي هاي ناشي از ريسکتوان زيانبا کاه  احتمال وقوع رويدادهاي ريسک مي

پذيري موسسه اعتباري را نسبت به حوادث مزبور به ليل داد و از اي  طريق، آسيبرا تق

 ، نتيجه حاصل ضرب دو“ارزش زيان مورد انتظار”از آنجا که . حداقل ممک  کاه  داد

است،  “خسارت ناشي از وقوع يا تاثير ريسک”و  “احتمال وقوع ريسک عملياتي”عامل 

. امدتواند به کاه  ارزش زيان مورد انتظاربيانجه، ميتقليل هر يک از اي  دو عامل ياد شد

هاي عملياتي، احتمال وقوع رويدادهاي ريسک و خسارات از اي  رو، در ارزيابي ريسک

 ربط محاسبه شوند؛اي کاري ذيها بايد توسط واحدهناشي از آن

ي هاگيري ريسکزمان با شناسايي، ارزيابي و اندازهبايست همموسسه اعتباري مي

 به عنوان مثال در اي  مورد. گيري نمايدها نيز تصميمعملياتي، درخصوص شيوه کنترل آن

ها را محدود هاي مزبور را تحمل نمايد يا آنگيري کند که آيا مصمم است ريسکتصميم

 کند يا از فعاليتي که موجب بروز اي  ريسک است، خارج شود؛

. امل دروني و بيروني موسسه استتحليل عوهاي عملياتي مستلزم تجزيه و ارزيابي ريسک

توان به تغييرات ساختاري و سازماني، پيچيدگي محصوالت، از جمله عوامل دروني مي

هاي فني و گسترش پيشرفت. کيفيت نيروي انساني و ميزان جابجايي کارکنان اشاره نمود

ياتي موسسه ه عوامل بيروني تاثيرگذار بر ريسک عملالمللي، از جملهاي بي فعاليت

 اعتباري است؛
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احتمال ”تواند ريسک عملياتي خود را با کاه  هريک از دو عامل موسسه اعتباري مي

ا و ي (“شدت)خسارت ناشي از وقوع يا تاثير ريسک ”ريسک عملياتي و  “وقوع و فراواني

 واحتمال وقوع ”روش موثر براي کاه  . تقليل هم زمان هر دو عامل مزبور بهبود بخشد

. رويدادهاي ريسک عملياتي، تقويت نظام کنترل داخلي موسسه اعتباري است “وانيفرا

، رويدادهاي مزبور نيز، عالوه بر تقويت نظام کنترل داخلي موسسه “شدت”براي کاه  

ريزي نمود و يا با توان براي استمرار عمليات کاري و بازگشت به حالت عادي برنامهمي

ريسک را ... ها و ردن دارايييمه، تبديل به اوراق بهادار کچون بهايي هماستفاده از روش

 .به شخص ثالث منتقل کرد

در صورت استفاده از بيمه براي پوش  ريسک عملياتي موسسه، الزم است موارد ذيل 

 مورد توجه قرار گيرند؛

هاي موسسه، اطمينان حاصل مديريت ارشد بايد ضم  توجه به روند تغييرات در فعاليت

 گيرد؛اي از کفايت الزم برخوردار بوده؛ به طور منظم مورد ارزيابي قرار ميش  بيمهکند پو

هاي عملياتي، موسسه اعتباري هنگام استفاده از خدمات بيمه براي پوش  ريسک

بايست ضم  ارزيابي اعتباري شرکت بيمه مورد نظر، از سالمت مالي و توانايي آن در مي

 مايد؛ ايفاي تعهدات  اطمينان حاصل ن

تمهيد تدابير الزم براي استمرار عمليات کاري ن در صورت بروز هرگونه اختالل ن از ديگر 

 .اي داشته باشدبايست به آن توجه ويژهمواردي است که موسسه اعتباري مي
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 1پيوست شماره 

 جايگاه کميته عالي مديريت ريسک در ساختار سازماني 

 (آلنمونه ايده)موسسه اعتباري 
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تجزيه و تحليل علل  بيان رويدادها 

 رويدادها

مديريت اليه ريت سرمايهمدي کنترل ريسک ترسيم ريسک

 کيفي

هاادرويدشناسايي

 گذشتهي

شناسايي 

 بالقوه رويدادهاي

بانک اطالعاتي 

 هارويدادهاو زيان

سناريوي ريسک 

 بالقوه

علل تجزيه و تحليل 

مقايسه تحليلي از  گذشته رويدادهاي

 طريق امتيازدهي

اقدامات پيشگيرانه 

رويدادهاي در براي 

 شرف وقوع

 رمايهتخصيص س

تجزيه و تحليل علل 

ي هازيان وقوع

 گسترده

 ها و خطوط کاريريسک انواع ريسکمديريت

 روش ارزش در معرض خطر

 تجزيه و تحليل سناريو

مشخص کردن 

اقداماتي براي 

 درشرف وقوعيهازيان

 روشيانتقال ريسک از 

 مثل بيمه کردن

 ريسک عملياتي  ترکيبي مديريت

 ازرسيبررسي حسابرسي و ب

مديريت اليه

 کمي

 

اليه حسابرسي و 

 بازرسي

 (آلنمونه ايده)ارچوبي براي مديريت پيشرفته ريسک عملياتي چ

 2پيوست شماره 
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 3پيوست شماره 

 

 

 ابزارهاي شناسايي و ارزيابي ريسک عملياتي

 

 هاي گذشتهي رويدادها و زياناطالعاتبانک  استفاده از

کند از احتمال وقوع و فراواني و شدت اي  بانک اطالعاتي به موسسه اعتباري کمک مي

آينده  هاي عملياتي را که درافته، ريسکريسک عملياتي واحدهاي مختلف کاري آگاهي ي

رد ممک  است به وقوع پيوندد ن در صورت عدم تغيير قابل مالحظه عوامل محيطي ن برآو

 .نمايد

بايست جزيياتي از موارد ذيل را نيز در هاي گذشته ميگردآوري اطالعات مربوط به زيان

 :برگيرد

 ها؛انواع زيان

 علل، تاثير و ارزش زيان؛

 سک با توجه به احتمال وقوع و فراواني و شدت آن؛سط  ري

 واحد کاري مسيول؛

 .ترل و کاه  ريسکهاي موجود در رابطه با کندستورالعمل

 

 استفاده از روش خود ارزيابي

هاي عملياتي جهت اي جامع از انواع ريسکآوري مجموعههدف اصلي از اي  روش جمع

از جمله . رتقاي عملکرد موسسه استبهبود فرآيندهاي مديريت ريسک عملياتي و ا

 :شوند عبارتند ازابزارهايي که در اي  شيوه به کار گرفته مي

هاي نظرات کارکنان و واحدهاي مختلف درخصوص انواع ريسکآوري نقطهدريافت و جمع

 نامه؛س ربط با استفاده از پرعملياتي بالقوه و موجود ذي

هاي عملياتي بالقوه و موجود در محصوالت، کهاي کاري براي شناسايي ريستشکيل گروه

 ها؛ها، فرآيندها و سيستمفعاليت

آوري شده در نظرات جمعربط، به منظور تکميل نقطهانجام مصاحبه با افراد و واحدهاي ذي

 .هاي عملياتي بالقوه و موجود اثرگذار بر موسسهرابطه با انواع ريسک
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 تجزيه و تحليل سناريو

ه براي آينده موسس)اساس فروض مختلف احتمالي؛ سناريوهاي متفاوتي  در اي  روش، بر

هاي گردد و براي هر سناريو، ريسکتدوي  مي( يا هر يک از فرآيندها و واحدهاي کاري آن

 گيرند؛ها مورد ارزيابي قرار ميعملياتي مربوط شناسايي شده؛ اثرات احتمالي آن

 

 تجزيه و تحليل محيطي

ها اعتباري اقدام به شناسايي نقاط قوت و ضعف داخلي و نيز فرصت در اي  روش، موسسه

هاي عملياتي موجود در موسسه، فرآيندها و تهديدهاي خارجي نموده، بر ايناساس، ريسک

 .دهدوواحدهاي کاري آن را مورد شناسايي قرار مي

 

 استفاده از روش امتيازدهي

شوند و پس از يمبه مقادير کمي تبديل  هاي کيفيبا استفاده از روش امتيازدهي، ارزيابي

هاي عملياتي مختلف هاي حاصله، با کمک اي  روش ريسکارزيابي فراواني و شدت زيان

 .گردندبندي ميبندي و اولويتاز نظر ميزان اهميت؛ درجه

 

 ترسيم ريسکاستفاده از روش 

هاي عملياتي و ريسک ...و ...( ماتريسي و )در اي  روش با استفاده از نمودارها، جداول 

ها اقدامات نقاط ضعف موجود در فرآيندها و واحدهاي کاري شناسايي شده، با توجه به آن

توان به موارد ذيل اشاره از مصاديق اي  روش مي. گرددبندي ميآتي مديريت اولويت

 :نمود

ت و در هر هاي عملياتي مربوط به هر فعاليبا ترسيم اي  نمودار، ريسک :نمودار جريان کار

مشخص  مرحله از کار شناسايي شده، سپس با کمک عالئم تعريف شده، بر روي آن

 گردد؛مي

عملياتي و  هايبا استفاده از اي  ماتريس، احتمال وقوع و فراواني ريسک :ماتريس ريسک

هاي بندي شده، سپس نتايج حاصل از ترکيبها از نظر کيفي طبقهشدت اثرگذاري آن

ها، در جدولي هاي عملياتي و شدت اثرگذاري آنوقوع و فراواني ريسک مختلف احتمال

 :شوندبندي ميها اولويتمانند جدول زير ترسيم و ريسک
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 هاي عملياتيبندي ريسکاولويت

 (ريسک ناحيه 9براساس )

 کم متوسط زياد
 احتمال وقوع و فراواني

 شدت

 ريسك كم ريسك نسبتاً متوسط ريسك متوسط
 کم

 ريسك نسبتاً متوسط ريسك متوسط زياد نسبتاً ريسك
 متوسط

 ريسك متوسط ريسك نسبتاً زياد ريسك زياد
 زياد

 

هاي عملياتي موسسه و اتخاذ استراتژي مناسب براي بندي ريسکبه منظور اولويت

ريسک  “احتمال وقوع و فراواني”عوامل  ها، الزم است با ترکيب کيفيمديريت مؤثر آن

اي از نمونه. ناحيه تشکيل داد 4قل هاي حاصله، ماتريسي با حدازيان “دتش”عملياتي و 

 :ماتريس مذکور در شکل زير ترسيم شده است

 هاي عملياتيبندي ريسکاولويت

 (ريسک ناحيه 4براساس )

 احتمال وقوع و فراواني کم زياد

 شدت

 کم 1 2

 زياد 3 4

 

 

يز نک عملياتي است که احتمال وقوع و مربوط به آن گروه از رويدادهاي ريس( 1)منطقه 

 (.مانند قطع برق)ها کم استميزان تاثير آن

ها مربوط به آن گروه از رويدادهاي ريسک عملياتي است که احتمال وقوع آن( 2)منطقه 

مانند اشتباهات نيروي انساني، عدم )ها بر موسسه کم است زياد است ولي ميزان تاثير آن

 (.رعايت اصول حسابداري
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ها مربوط به آن گروه از رويدادهاي ريسک عملياتي است که احتمال وقوع آن( 3)منطقه 

ي اثير بالياي طبيعي يا حوادثتمانند )ها بر موسسه زياد است کم است ولي ميزان تاثير آن

 (.الملليسپتامبر بر فعاليت تعدادي از موسسات اعتباري بي  11مانند 

يز نرويدادهاي ريسک عملياتي است که احتمال وقوع و  مربوط به آن گروه از( 4)منطقه 

 . ها بر موسسه زياد استميزان تاثير آن

هاي مربوط به ريسک بندي رويدادماتريس فوق، رهنمودي کيفي و اوليه براي اولويت

 .عملياتي موسسه اعتباري است

سبي را بايست براي هر يک از نواحي ماتريس فوق، استراتژي مناموسسه اعتباري مي

هاي بيشتر براساس بنديتوان با انجام تقسيمدر اي  ارتباط مي. تدوي  و به اجرا درآورد

 فراواني”، نواحي بيشتري را در ماتريس “شدت”و  “احتمال وقوع و فراواني”دو عامل 

 .ريک از نواحي تدوي  نمودتري را براي ههاي دقيقاستراتژي ايجاد نموده، “شدتن

با تعداد نواحي بيشتر و همراه با تدابير  “فراواني ن شدت”ماتريس اي از نمونه 

 .الزم براي هريک از نواحي آن در ذيل آمده است

 

 هاي عملياتيبندي ريسکاولويت

 (ريسک ناحيه 16براساس )

 احتمال وقوع و فراواني بسيار کم کم زياد بسيارزياد

 دتش                                           

 بسيار کم 1 2 3 4

 کم 5 6 7 8

 زياد 9 10 11 12

 بسيار زياد 13 14 15 16

 

 

 

 

 هاي عملياتيبا ريسک نحوه مواجهههاي موسسه اعتباري براي استراتژي

 هابندي آنپس از اولويت
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 استراتژي شدت رويدادوفراوانيوقوعاحتمال شماره ناحيه 

ک
يس

 ر
يه

اح
ن

ت 
مي

اه
ه 

رج
 د

 با
ي

يات
مل

 ع
ي

ها

ي
زئ

ج
 

 بسيار کم بسيار کم 1
اغماض نسبت به 

 ريسک

 تحمل ريسک بسيار کم کم 2

 تحمل ريسک بسيار کم زياد 3

 کاه  ريسک بسيار کم بسيار زياد 4

ک
يس

 ر
يه

اح
ن

ه 
رج

 د
 با

ي
يات

مل
 ع

ي
ها

ط
وس

مت
ت 

مي
اه

 

 تحمل ريسک کم بسيار کم 5

 تحمل ريسک کم کم 6

 کاه  ريسک کم زياد 7

 کاه  ريسک کم بسيار زياد 8

ک
يس

 ر
يه

اح
ن

ز 
حاي

ي 
يات

مل
 ع

ي
ها

ت
مي

اه
 

 کاه  ريسک زياد بسيار کم 9

 کاه  ريسک زياد کم 10

 عدم پذيرش ريسک زياد زياد 11

 عدم پذيرش ريسک زياد بسيار زياد 12

ک
يس

 ر
يه

اح
ن

ز 
حاي

ي 
يات

مل
 ع

ي
ها

ر 
سيا

ت ب
مي

اه
(

ي
ران

بح
) 

 عدم پذيرش ريسک بسيار زياد بسيار کم 13

 عدم پذيرش ريسک بسيار زياد کم 14

 عدم پذيرش ريسک بسيار زياد زياد 15

 عدم پذيرش ريسک بسيار زياد بسيار زياد 16
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 هاي ريسکشاخصاستفاده از 

 هاي مالي بيانشود که اغلب به صورت شاخصدر اي  روش از مقاديري استفاده مي

از مزاياي اي  . کنندکمک مي ک عملياتي موسسهشوند و به شناخت از وضعيت ريسمي

 در استفاده از اي  ابزار، موسسات. ري ادواري استها، برخورداري از امکان بازنگشاخص

 :هاي ذيل باشندهاي مزبور داراي ويژگياعتباري بايد توجه داشته باشند که شاخص

 اي داشته باشند؛هاي آتي، نق  هشدار دهندهدر مورد افزاي  خطر زيان

ئه ر بوده، بتوانند علل بالقوه بروز ريسک عملياتي از قبيل رشد سريع، اراآينده نگ

ا به ر... محصوالت جديد، نقل و انتقال کارکنان، فسخ معامالت، از کار افتادن سيستم و 

توان به تعداد معامالت ناموفق، نرخ نقل و ها مياز جمله اي  شاخص. موقع منعکس نمايند

 .يا ميزان اهميت اشتباهات اشاره نمودانتقال کارکنان، فراواني 
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 4پيوست شماره 

 

 

 تيبراي ريسک عمليااي پوشش سرمايهگيري هاي اندازهروش

 :روش شاخص پايه -1

هاي اصلي ريسک عملياتي را در موسسه در اي  روش الزم است موسسه اعتباري شاخص

در  رب ضريب مقدار ريسک عملياتي، معادل متوسط مجموع حاصل ض. نمايدمشخص 

 درآمد ناخالص موسسه، مشروط به مثبت بودن آن در هر سال، طي سه سال مالي متوالي

 .باشداست که از رابطه ذيل قابل محاسبه مي

   NiiiGIK iBIA   ,31,/1رابطه) 

BIAK1 =؛اي ريسک عملياتي در روش شاخص پايهمقدار پوش  سرمايه 

GI  =آن؛طي سه سال قبل ن مشروط به مثبت بودنندرآمد ناخالص ساالنه 

i =حداقل يک و )، درآمد ناخالص مثبت است ها از سه سال گذشته، که در آنتعدادسال

 (.حداکثر سه سال

است آن سال و درآمد  در صورتي که درآمد ناخالص يک سال منفي يا صفر باشد، الزم

 شود؛ناخالص متناظر آن از محاسبه خارج 

چنانچه درآمد ناخالص موسسه اعتباري، طي هيچ يک از سه سال گذشته مثبت نباشد، 

اي پوش  سرمايه نسبت به تعيي ( بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران)مرجع نظارتي 

 .نمايدميريسک عملياتي موسسه اقدام

= ضريب که پس از انجام مطالعات ميداني در اي  مورد، توسط کميته بال تعيي  اي

خالص نسبت به درآمد نا( با توجه به زيان احتمالي)شده است، سط  سرمايه مورد نيازرا 

 .است ٪15کند و در حال حاضر موسسه بيان مي

 :دشومحاسبه درآمد ناخالص در رابطه فوق به شرح ذيل انجام مي

                                                                 

 

1- Basic Indicator Approach. 
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باشد الزم مي( 3)و ( 2)و ( 1)در آمد ناخالص در محاسبه مورد نظر برابر حاصل جمع اقالم 

 :استدر محاسبات مذکور به موارد ذيل توجه گردد

هاي عملياتي از مجموع درآمد ناخالص کسر الوصول و هزينهذخيره مطالبات مشکوك

 شوند؛نمي

ها و هرگونه سود و گذارياز فروش سرمايه سود و زيان غيرمترقبه و سود و زيان حاصل

موضوع ”خارج از فعاليت اصلي و عادي موسسه مندرج در بند )زيان غيرعملياتي 

 .گردنددر محاسبه درآمد ناخالص منظور نمي“( اساسنامه

 

 :روش استاندارد شده -2

ريسک . شودگروه کاري تقسيم مي 8هاي موسسه اعتباري به فعاليت در اي  روش،

متناظر در درآمد ناخالص هر خط کاري  عملياتي هر خط کاري، از حاصل ضرب ضريب

هاي درآمد ناخالص واحدهاي کاري چنانچه مجموع حاصل ضرب.قابل احتساب است

ها منفي يا مساوي صفر گردد، براي آن عدد صفر متناظر آن گانه در ضرايب هشت

 :شودنحوه محاسبه در رابطه ذيل بيان مي. شودنظور ميم
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(2رابطه
   3/0,

31

8181









  




years

TSA GIMaxK 

 

TSAK1 =اي در روش استاندارد شدهپوش  سرمايه 

81GI =اي که در روش شاخص درآمد ناخالص ساالنه يک سال مشخص، مطابق رويه

 .خط کاري انجام شود 8ز پايه تعريف شده، براي هريک ا

 = درصدي است ثابت که توسط کميته بال تعيي  شده است و سط  سرمايه مورد

ص نسبت به سط  درآمد ناخالص هر واحد کاري مشخ( با توجه به زيان احتمالي)نيازرا 

 . کندمي

 :به شکل ساده ذيل نيز قابل بيان است( 2)رابطه شماره 

  3/.
3

1

8

1









 

 i j

ijTSA GIK 

 

i  =تعداد سه سال متوالي از سنوات قبل؛ 

j  = ؛(هشت خط)تعداد خطوط کاري 

GI  =درآمد ناخالص هر خط کاري؛ 

  =مطابق تعريف ارائه شده در قبل؛ 

 

براي هشت خط کاري در يک سال مالي منفي باشد به جاي عدد ( .GI)چنانچه مجموع 

 .شودمنفي، در رابطه فوق، عدد صفر قرار داده مي

بل چنانچه درآمد ناخالص در يک خط کاري به واسطه عدم وجود مصاديق عمليات بانکي قا

 .شودمحاسبه نباشد، به جاي آن عدد صفر منظور مي

 

 

 .به خطوط کاري به شرح ذيل است مقدار ضرايب با توجه

                                                                 

 

1- The Standardized Approach. 
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 ضريب خطوط کاري

 ٪18 تامين مالي شركتي

 ٪18 فروش و بازرگاني

 ٪12 بانكداري خرده

 ٪15 بانكداري تجاري

 ٪18 پرداخت و تسويه

 ٪15 خدمات عامليت

 ٪12 مديريت دارايي

 ٪12 گري خردهواسطه

 

هاي مشخص، معيارهاي دوي  و گسترش سياستالزم است موسسه اعتباري با ت

هاي خود با خطوط کاري يادشده در جدول فوق داشته مستندي را براي انطباق فعاليت

م هاي تجاري اقداباشد و نسبت به اصالح معيارها در هنگام تحوالت و تغييرات در فعاليت

 .رجوع شود( 5)ت شماره گانه به پيوسبراي اطالع از مصاديق خطوط کاري هشت. نمايد
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 5پيوست شماره 

 

 گانهخطوط کاري هشتهاي فعاليتمصاديق 

 

 :گردنديگانه به شرح ذيل اعالم ممصاديق خطوط کاري هشت

 شامل مواردي مانند اعطاي تسهيالت سنديکايي، اعطاي تسهيالت به :تامين مالي شرکتي

 ؛... نويسي و پذيره ها، تعهدات ناشي ازم با ديگر شرکتهاي بزرگ براي ادغاشرکت

 شامل مواردي مانند فروش اقساطي، معامالت سلف، مشارکت حقوقي،:فروش و بازرگاني

 ؛... ها و گذاريمعامالت ارزي، سرمايه

هاي اعتباري و افتتاح انواع سپرده، اعطاي انواع تسهيالت، صدور کارت :بانکداري خرد

 ارائه خدمات بانکي به اشخاص در مقياس خرد؛

ص در افتتاح انواع سپرده، اعطاي تسهيالت و ارائه خدمات بانکي به اشخا :نکداريتجاريبا

 هاي اقتصادي؛مقياس کالن و در کليه بخ 

ها، انتقال ها، حوالهها، دريافتارائه انواع خدمات بانکي از قبيل پرداخت :تسويهو  پرداخت

هاي ها و تسويهز پرداختدرخصوص مورد اخير، خسارات ناشي ا. وجوه، صدور انواع چک

ربط بايست در خسارات مربوط به خط کاري ذيهاي خود بانک ميمربوط به فعاليت

 .گنجانيده شود

 قبول عامليت توسط موسسه اعتباري براي اداره وجوه مشتريان، افتتاح :خدماتعامليت

داري گه، ن(ارکننده و کارگزشاي بانک گ)الحسنه ويژه و اعتبارات اسناديسپرده قرض

 نويسي و انتشار اوراق مشارکت؛امانات، ارائه خدمات مربوط به پذيره

 مديريت وجوه صندوق بازنشستگي کارکنان؛ :هامديريتدارايي

 -------: گريخردواسطه

اي باشد که فاقد مصداق مشخصي براي يک هاي موسسه اعتباري به گونهچنانکه فعاليت

 /گانه باشد الزم است در محاسبات مربوط به آن يا تعداد بيشتري از خطوط کاري هشت

.ها عدد صفر براي درآمد ناخالص آن خط کاري منظور گرددآن
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 مباحث ويژه -6

 مديريت ريسک عملياتي
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 1-6شماره  ضميمه

 الزامات احتياطي برايفرآيندها

 

گيرند تا مخاطرات الزم است تمامي فرآيندهاي موسسه مورد تجزيه و تحليل قرار 

ها تدابير الزم عملياتي مربوط به مراحل مختلف کار شناسايي شوند و براي کاه  آن

 .اتخاذ شود

اي انجام شود که ضم  ربط بايد به گونهمديريت فرآيندهاي کاري توسط اشخاص ذي

 .هاي کيفي آن را افزاي  دهدجلب رضايت مشتريان، اثربخشي کار و جنبه

 اعتباري فرآيندهاي مهم کاري خود را شناسايي نمايد و تقابل بي  الزم است موسسه

هاي ها و پرداختروابط و فعاليت هاي مختلف،واحدهاي سازماني درون موسسه و سازمآن

 .مرزي را مورد توجه ويژه قرار دهدبرون

ه ب هاي حائز اهميت، الزم است مستندسازيبراي رويدادهاي با فراواني زياد و نيز تراکن 

ها در صورت ستورالعملاي  د. هاي الزم تدوي  گرددحد کافي انجام شده، دستورالعمل

 .رار گرفته، به هنگام شوندبايست مورد تجديدنظر قلزوم مي

ه، الزم است فرآيندها، در مراحل مختلف، به ويژه در رابطه با تحوالت مربوط به حيط

ها بايد به طور منظم مورد لفيت کنترکي. موضوع عمليات و يا تغييرات آن کنترل شوند

هاي ها از مصاديق روشمشارکت حداقل دو نفر براي اجراي تراکن . ارزيابي قرار گيرند

 .کنترلي است

االمکان به بايست حتياي  مستندات مي. فرآيندهاي مهم بايد به طور مکتوب مستند شوند

ها، متقابل آن هايراحل و وابستگيطور يکسان مواردي مانند وظايف مرتبط با فرآيندها، م

رآيند، مشتريان، کارکناني فمسيول )دهي، اشخاص ذينفع فرآيند گردش اطالعات، گزارش

و ( هاي ذينفعها يا طرفکه در فرآيند شرکت دارند، واحدهاي سازماني، ساير سازمآن

 .مربوط به فرآيندها را در برگيرند هاي مديريت اطالعاتسيستم

بايست موظف شوند فرآيند انجام کنند ميکه مراحل مختلف کار را اجرا مي کارشناساني

 وضيحاتدر صورت هرگونه تغيير در فرآيند، الزم است اي  ت. کار را با دقت مکتوب نمايند

 .به هنگام شوند

در . هاي بزرگ الزم است اصول متحدالشکلي تدوي  و رعايت شوندبراي اجراي پروژه

 .يت بيشتري انجام شودبايست با فورها ميزيابي پروژهاي  گونه موارد، ار
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 2-6شماره  ضميمه

 

 الزامات احتياطي برايريسک حقوقي

 

 

هاي موسسه اعتباري ممک  است در معرض ريسک حقوقي قرار تمامي فعاليت 

ي سر و امطمينتفسير، حوزه اجرا و اعتبار قانوني مواد و مقررات قابل اجرا با عوامل ن. گيرند

هاي قابل توجهي به موسسه اعتباري شده، توانند سبب وارد آمدن زيانار دارند که ميک

عالوه . باشند مسيوليت حقوقي و تعهدات احتمالي را براي موسسه اعتباري در پي داشته

رات ست اثابر اي ، اختالفات و تفاسير متفاوت در رابطه با اعتبار و مفاد قراردادها ممک  

 . دهاي موسسه اعتباري داشته باشليتنامطلوبي بر فعا

هاي حقوقي حايز اهميت موسسه اعتباري را شناسايي نموده، هيات مديره بايد ريسک

 شود؛ها به شيوه مناسبي انجام مياطمينان حاصل کند که مديريت اي  ريسک

مديريت ارشد بايد براي مديريت موثر ريسک حقوقي، تدابير الزم را جهت شناسايي، 

 بي، پاي  و کاه  ريسک حقوقي در خطوط کاري مختلف موسسه اتخاذ نمايد؛ارزيا

هاي خود آگاهي کامل داشته موسسه اعتباري بايد از قواني  و مقررات ناظر بر فعاليت

 بايست بر اي  مقررات تسلط کافي داشته باشند؛به ويژه کارکنان آن مي. باشد

 بايست به طور شفاف تبيي  شوند؛يهاي مربوط به مديريت ريسک حقوقي ممسيوليت

هاي حقوقي، موسسه اعتباري بايد دان  و مهارت کافي به منظور مديريت مناسب ريسک

ل به منظور حصو. در مورد شيوه انعقاد قراردادها و ساير تعهدات قانوني داشته باشد

را درخصوص االجاعتباري بايداز قواني  الزم اطمينان از اعتبار قانوني قراردادها، موسسه

نمايند، اطالع کافي گيري اشخاصي که در انعقاد قرارداد شرکت ميحدود اختيارات تصميم

 داشته باشد؛

تمال اعتبار قانوني قراردادها، اح. مستندسازي قرارداد بايد به طور مناسب انجام شود

 گيرد؛بايست تحت پاي  قرار ها و بروز اختالفات در اي  زمينه ميتفاسير متفاوت از آن

الزم است موسسه اعتباري تغييرات مربوط به قواني  و مقررات را در سطوح ملي و 

براي انطباق با الزامات  المللي پيگيري نمايد تا در چارچوب قواني  جاري کشور،بي 

 المللي جديد آمادگي داشته باشد؛بي 
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ر بعالوه . اشته باشدهاي فعاليت خود آگاهي دموسسه اعتباري بايد از شيوه قانوني زمينه 

ها، از به آن هاي تابعه و وابستههاي مادر بايد اطمينان حاصل کنند که شرکتاي ، شرکت

 هاي خود اطالع دارند؛قواني  و مقررات ناظر بر فعاليت

مرزي دارد بايد به اي  موضوع توجه داشته باشد که هاي برونموسسه اعتباري که فعاليت

رو، الزم است از قواني  و از اي . ستاها در کشورها متفاوت و رويه هااصول قانوني فعاليت

 .مقررات کشور ميزبان آگاهي داشته باشد
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 3-6شماره  ضميمه

 

 کارکنانبراي الزامات احتياطي 

 

بايست اطمينان حاصل کنند که موسسه اعتباري از هيات مديره و مديريت ارشد مي

مينه  ، بين ، توانايي، مهارت و تجربه کافي در زکارکناني برخوردار است که واجد دان

 .ها هستندهاي عملياتي مربوط به امور محوله به آنرويارويي با ريسک

 مديريت ارشد بايد اطمينان يابد که در صورت بروز هرگونه اختالل در روند عمليات

 عادي موسسه، از کارکنان واجد شرايط کافي براي بازگرداندن به موقع امور به حالت

بايست تدابير احتياطي الزم براي جايگزيني افراد در اي  زمينه مي. برخوردار است

 .اتخاذ شود( در صورت وقوع بيماري، حادثه، يا هرگونه رويداد غيرمنتظره ديگر)صالح ذي

اي  . هاي پاداش، اصول و ضوابطي را تصويب نمايدبايست براي نظامهيات مديره مي

اي نيست که از هاي پاداش، به گونهگيري نظامينان دهند که جهتبايست اطماصول مي

 .پذيري غيرقابل کنترل حمايت کنندهاي نامطلوب و ريسکرويه

بايست امکانات الزم را براي آموزش هيات مديره و مديريت ارشد موسسه اعتباري مي

مي سطوح مباحث مربوط به شيوه مديريت مؤثر ريسک عملياتي، براي کارکنان در تما

 .فراهم آورند
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 4-6شماره  ضميمه

 

 محصوالت و خدمات جديدالزامات احتياطي براي 

 

 هايي براي تبيي  فرآيند ارائه محصوالت و خدمات جديدموسسه اعتباري بايد دستورالعمل

گيري در مورد ارائه محصوالت يا خدمات جديد بايد منطبق با حدود تصميم. داشته باشد

بايست مستندات مربوط پيوست وسط هيات مديره باشد و در هر مورد مياختيارات مقرر ت

 . گردد

عالوه بر . مخاطرات مربوط بايد پي  از ارائه محصوالت و خدمات جديد بررسي شوند

ه باي ، در زمان ارائه خدمات جديد و نيز زماني که محصوالت و خدمات با روشي جديد 

 .رزيابي مجددي انجام گيردبايست اشوند ميزمان ارائه ميطور هم

بايست با توجه به هاي کنترل داخلي و مديريت ريسک ميبه منظور نظارت اثربخ ، نظام

 .والت و خدمات جديد تعديل و اصالح شوندهاي مربوط به محصويژگي

هاي خود را به بازارهايي که در آن فاقد تجربه بوده زماني کهموسسه اعتباري فعاليت

ن منع شده ايد مراقبت ويژه به عمل آورد و از فعاليتي که از انجام آدهد بگسترش مي

 .است، خودداري نمايد

 :براي ارائه محصوالت و خدمات جديد، رعايت موارد ذيل الزامي است

 تشري  محصوالت يا خدمات؛

 انطباق محصوالت يا خدمات جديد با راهبرد عملياتي موسسه؛

 ؛(وط به محصول يا خدمتهاي مربارزيابي ريسک)مطالعه ريسک 

هاي اعتباري، بازار، حداقل در مورد ريسک)اجراي نظام کنترل داخلي و مديريت ريسک 

 ؛(نقدينگي و عملياتي

، بازاريابي، شناسايي مشتري، فروش، توليد)کنترل فرآيند مربوط به محصول يا خدمت 

 ؛(هاتسويه و پرداخت

 ؛بررسي مسائل حقوقي و اختيار انعقاد قرارداد

 ها و امنيت اطالعات؛بادله دادهآوري اطالعات، مهاي ف کفايت سيستم
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 هاي حسابداري داخلي و مستقل؛کفايت رويه

 بازبيني موضوعات مربوط به ماليات؛

 گذاري؛هاي قيمتگذاري و مدلي ارزشهاي موجود براگزينه گذاري،بازبيني قيمت

 ر سودآوري و کفايت سرمايه؛ارزيابي تاثير ارائه خدمات و محصوالت جديد ب

 .هاي الزم در اي  خصوصبررسي نيازهاي آموزشي کارکنان و وجود دستورالعمل
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 5-6شماره ضميمه

 

 الزامات احتياطي براياستمرار عمليات کاري

 

. مديريت استمرار عمليات کاري، بخ  مهمي از مديريت ريسک عملياتي است 

ها، استانداردها و ت کاري داشته؛ شامل خط مشينگر به عمليااي  فعاليت، رويکردي کل

هايي براي حصول اطمينان از اي  موضوع است که در صورت وقوع هرگونه اختالل، رويه

ويژه را در شرايط عادي خود حفظ نمود و يا در يک الگوي زماني مناسب،  توان عملياتمي

ات به حداقل رساندن تبعهدف از اي  فعاليت، . آن را به شرايط معمول خود بازگرداند

شي عملياتي، مالي، قانوني، شهرت و ديگر پيامدهاي مهمي است که از ايجاد اختالل نا

 اختالل، مديريت موثر استمرار عمليات کاري به جاي تمرکز بر روي منشاء ايجاد. شودمي

ا يي  ر  توانااي  امر به فعاالن صنعت مالي و مراجع آن، اي. نمايدبه تاثير آن توجه مي

هرچند . دهد که در پيگيري طيف وسيعي از اختالالت، از انعطاف الزم برخوردار باشندمي

به . هايي را که در معرض آن قرار دارند، ناديده بگيرندتوانند ماهيت ريسکها نميسازمآن

خيز قرار دارند معموالً براي تاثير اختالالت هايي که در مناطق زلزلهعنوان مثال، سازمآن

مديريت موثر استمرار . کنندريزي ميله است، برنامهاي که ناشي از زلزعملياتي عمده

هاي بازگشت هاي تاثير اختالالت، استراتژيعمليات کاري معموالً شامل تجزيه و تحليل

هايي براي آزمون، هاي استمرار عمليات کاري و نيز برنامهعمليات به حالت عادي و برنامه

در ذيل به . هاي مربوط به ارتباطات و مديريت بحران استساني، برنامهرآموزش و اطالع

بايست در اي  خصوص مورد توجه موسسات اعتباري قرار گيرند اشاره اهم مواردي که مي

 :شودمي

بايست براي مديريت استمرار عمليات کاري، رويکردهاي موثر و موسسه اعتباري مي

وسسه يريت ارشد، در زمينه استمرار عمليات کاري مهيات مديره و مد. جامعي داشته باشد

 داراي مسيوليت جمعي هستند؛

ناپذيري از برنامه کلي مديريت الزم است مديريت استمرار عمليات کاري، بخ  جدايي

ها، استانداردها و فرآيندهاي مربوط به مديريت سياست. ريسک موسسه را تشکيل دهد

مهم آن به  تمامي موسسه و يا حداقل، در عمليابايست در تاستمرار عمليات کاري مي

وانب جمديريت جامع استمرار عمليات کاري بايد نه تنها ابعاد فني، بلکه . اجرا درآيند

 انساني را نيز در برگيرد؛

بايست اطمينان يابند که براي گزارش موارد مربوط به هيات مديره و مديريت ارشد مي

هاي اي  موارد شامل گزارش. تدابير الزم اتخاذ شده استها، استمرار عمليات کاري به آن
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سازي عمليات، وقايع روي داده، نتايج آزمون نظام مديريت مربوط به وضعيت اجرا و پياده

هاي عملياتي مربوط به تقويت توان بازگشت عمليات استمرار عمليات کاري و برنامه

بايست توسط ري موسسه ميمديريت استمرار عمليات کا. موسسه به حالت عادي است

يک شخصيت مستقل همچون حسابرسان داخلي يا مستقل مورد بازبيني قرار گرفته؛ 

 ها به موقع به اطالع هيات مديره و مديريت ارشد بانک رسانيده شود؛هاي مهم آنيافته

ها و اختيارات تمامي واحدها و کارکنان درخصوص استمرار عمليات کاري وظايف، مسيوليت

يجاد اختالل در ادر صورت . ها ابالغ شودايست به دقت تعريف و مشخص شده، به آنبمي

توان اقدام به تشکيل گروه مديريت بحران؛ متشکل از مديراني نمود عمليات موسسه، مي

الزم . اندها انتخاب شدهکه براساس موضوع و متناسب با سط  مسيوليت مديريتي آن

 دت اختالل ن در ارائه واکن  مناسب به آن مشارکتاست مديريت ارشد ن متناسب با ش

 نمايد؛

هاي ريزي استمرار عمليات کاري، به مفهوم آمادگي براي رويارويي با قطع فعاليتبرنامه

هاي ناشي از زيان اي که موسسه بتواند به عمليات خود ادامه داده،کاري است به گونه

به  الت ممک  است به دليل صدمات واردهاي  اختال. اختالالت مختلف کاري را کاه  دهد

المللي، خسارات اقدامات بي  آوري يا مبادله اطالعات،هاي ف کارکنان، ابزار کاري، سيستم

 سوزي و فرسودگي تجهيزات باشند؛ناشي از آب، آت 

هاي ريزي استمرار عمليات کاري موسسه، با توجه به اي  که کدام يک از فعاليتدر برنامه 

هايي براي خطوط کاري بايست برنامهتواند تدوام يابد ميرغم بروز اختالل ميعليبانک 

 مهم تدوي  شود؛

هاي موسسه براي استمرار مسيوليت به هنگام نمودن و حصول اطمينان از کفايت برنامه

ريزي استمرار مديريت ارشد بايد برنامه. عمليات اصلي آن بر عهده هيات مديره است

 موسسه را براي کارکنان تبيي  نمايد؛عمليات کاري 

 هاي استمرار عملياتموسسه اعتباري بايد مدلي شفاف براي آمادگي، حفظ و آزمون برنامه

 د؛ريزي مذکور داشته باشکاري آن و نيز براي کنترل برنامه

ريزي استمرار عمليات کاري موسسه اعتباري، با ترسيم فرآيندهاي کاري اصلي آن برنامه

شود و حداقل زمان بازگشت ريزي، اولويت به فرآيندها داده ميدر اي  برنامه. گرددآغاز مي

ها ن به ها، يا حداکثر زمان قابل قبول براي قطع آنبه حالت عادي، براي اي  فعاليت

هاي مدل. گردداي که اختالل قابل مالحظه در آن فعاليت تلقي نشود ن تعريف ميگونه

براي  زگشت به شرايط عادي براي رويارويي با اختالل بايدهاي باجايگزي  و رويه

به هنگام  به ويژه بايد نسبت به برگشت و. ريزي شودفرآيندهاي داراي اولويت، طرح

 ها به حالت عادي اطمينان حاصل شود؛شدن اطالعات اصلي براي بازگشت فعاليت
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ع زم دسترسي به مناباز آنجا که ممک  است بازگشت کامل عمليات به حالت عادي، مستل

ها محدود است موسسه مورد نيازي باشد که در زمان ايجاد اختالل دسترسي به آن

ها، به شناسايي آن گروه بايست از طريق تجزيه و تحليل تاثيرات کاري فعاليتاعتباري مي

ي برا ها از اولويت بيشتري برخوردار است واز وظايف و عملياتي اقدام نمايد که بازيابي آن

 اهدافي را وضع نمايد؛ ها به حالت عادي،بازگشت آن

ويت هيات مديره و مديريت ارشد بايد با ايجاد فرهنگ مناسبي در تمامي موسسه، بر اول

و  بايست از طريق تهيه منابع مالياي  امر مي. بيشتر استمرار عمليات کاري تاکيد نمايند

رار قري موسسه را اجرا و مورد حمايت انساني کافي، رويکرد مديريت استمرار عمليات کا

 دهد؛

هاي و زمان آن براي بعضي از فعاليت( بازگشت به حالت عادي)سطوح بازيابي عمليات 

 بايست تعريف شود؛خاص مي

باشد هاي عملياتي متفاوت ميبا توجه به اي  که شدت، گستره و مدت اثرگذاري اختالل

ورد ممليات کاري ن در مقاطع زماني مناسب ن الزم است توانايي نظام مديريت استمرار ع

د بايست در اي  زمينه مورد توجه قرار گيرناهم مواردي که مي. بررسي و آزمون قرار گيرد

 :عبارتند از

سايت )اطمينان حاصل شود که سايت جايگزي  به اندازه کافي از محل اصلي عمليات 

. کندميزيکي مشابه استفاده نهاي فيدور است و در صورت امکان، از زيرساخت( اصلي

به عنوان . شودها از رويداد مشابه مياي  موضوع سبب به حداقل رسيدن ريسک تاثير آن

اده مثال بهتري  حالت آن است که سايت جايگزي  از شبکه ارتباطي و برق متفاوتي استف

 ؛(شبکه برق و ارتباطات هر دو سايت يکسان نباشد)نمايد 

ود در مواقعي که به واحدهاي اصلي خسارات جدي وارد شده يا بايد اطمينان حاصل ش

باشد؛ سايت جايگزي  براي بازگشت دسترسي به مناطق متاثر از بروز اختالل، محدود مي

ها و تجهيزات مورد نياز و نيز به حالت عادي يا حفظ عمليات و خدمات مهم، از سيستم

 هاي جاري کافي برخوردار است؛داده

 (وليها)ر خالل بروز يک اختالل، امکان عدم دسترسي به کارکنان سايت اصلي از آنجا که د

ه ياز کنوجود دارد الزم است در برنامه استمرار عمليات کاري، شيوه تامي  کارکنان مورد 

به عنوان مثال از طريق تامي  ) هاي کافي باشند، گنجانده شودداراي تخصص و مهارت

 ائمي در سايت لف، استقرار کارکنان دها از مناطق جغرافيايي مختآن

 ...(.جايگزي  و 

 ها با چه سرعتي آوري اطالعات و تجهيزات با توجه به اي  که آنهاي ف سيستم

. بندي شوندبايد به وضعيت عادي خود ن پي  ازبروز اختالل ن بازگردند بايد اولويت

آوري اطالعات تدوي  هاي ف هاي بازگشت به شرايط عادي بايد براي سيستمبرنامه
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آوري اطالعات چگونه هاي مختلف ف ها بايد تشري  نمايند که سيستماي  برنامه. شوند

هاي پشتيبان و بردارينسخه. توانند در صورت بروز اختالل، مجدداً فعال شوندمي

آوري اطالعات اي آماده جايگزيني بايد در مکاني دور از مرکز معمول ف تجهيزات رايانه

زمان اطالعات و اطالعاتپشتيبان پيشگيري ار داده شوند تا از امکان از بي  رفت  همقر

 شود؛

ا هاي استمرار عمليات کاري موسسه اعتباري بايد بر مبناي تجزيه و تحليل تهديدهبرنامه

ها توجه ها بايد به اي  تهديدها و آسيبرنامهبدر اي  . هاي آن باشدپذيري فعاليتو آسيب

ها بايد با توجه به ماهيت، حوزه و پيچيدگي عمليات موسسه اعتباري طه برنامهحي. شود

ني ها بايد عمليات را در صورتبروز اختالل پي  برده، اطالعات درواي  برنامه. تعديل شود

موسسه و نيز اطالعات اشخاص ذينفع موسسه اعتباري، در زمان ايجاد اختالل را در 

 برگيرد؛

هاي اشخاص ذينفع براي رويارويي با بروز اختالالت در فعاليتموسسه اعتباري بايد 

دهندگان خدمات به موسسه اعتباري و نيز مشتريان مهم خارجي مثل پيمانکارها، ارائه

 آمادگي داشته باشد؛

شوند همچنان برعهده هيات مديره و سپاري ميهايي که برونمسيوليت نهايي فعاليت

سپاري امور، رافع مسيوليت اي  دو سط  ت و برونمديريت ارشد موسسه اعتباري اس

 باشد؛مديريتي نمي

هاي حقيقي و الزم است موسسه اعتباري براي حفظ موثر ارتباطات خود با شخصيت

هاي الزم را ، رويه(در صورت بروز يک اختالل مهم)حقوقي درون و بيرون از موسسه 

همه )هايي جامع ها و پروتکلان از رويهتودر اي  زمينه مي. اتخاذ نموده، به اجرا درآورد

 ود؛تفاده نمدر زمينه ارتباطات اضطراري و نيز به کارگيري افرادي براي هماهنگي اس (جانبه

 به منظور تبادل اطالعات و حفظ موثر ارتباطات موسسه اعتباري با موسسات و مراکز

به عمل  امات الزم رابايست اقدوز اختالل، موسسه اعتباري ميمرزي، در صورت بربرون

هايي براي همکاري، تبادل اطالعات توان به امضاي پروتکلاز جمله اي  اقدامات مي)آورد 

 ؛(هاي بحراني اشاره نمودو تسويه در موقعيت

 

به طور ادواري و با توجه به شرايط )بايست در مقاطع زماني مناسب موسسه اعتباري مي

هاي استمرار عمليات کاري موسسه را مورد آزمون ه، برنام(محيط دروني و بيروني موسسه

. ها را به روزآوري نمايدها را ارزيابي کند و در صورت نياز، آنقرار داده؛ اثربخشي آن

افراد مسيول کنترل به . بايست به طور منظم انجام شودهاي ياد شده ميآزمون برنامه

ي موسسه اعتباري بايد مشخص و هاي استمرار عمليات کارهنگام نمودن و آزمون برنامه

 گو باشند؛پاسخ
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 :گيردريزي استمرار عمليات کاري موسسه اعتباري موارد ذيل را نيز در بر ميفرآيند برنامه

 هاي کلي براي استمرار عمليات کاري؛تدوي  اصول مربوط به آمادگي و ساير دستورالعمل

 هاي استمرار عمليات کاري؛تهيه و تدوي  برنامه

 ش کارکنان واحدهاي کاري براي اجراي برنامه استمرار عمليات کاري؛آموز

 ط؛داري فهرست اشخاص رابايجاد سازمان بحران و تهيه و نگه

 رساني؛هاي اطالعتهاي الزم براي فعاليتهيه و تدوي  رويه

 ؛آوري اطالعاتهاي بازگشت به شرايط عادي از طريق سيستم ف تهيه برنامه

 هاي استمرار عمليات کاري و بازگشت به حالت عادي؛داري برنامهنگه

 هاي بازگشت به شرايط عادي؛هاي استمرار عمليات کاري و برنامهآزمون برنامه

ها و ارزيابي ميزان ريزي استمرار عمليات کاري، هماهنگ نمودن اي  برنامهپاي  برنامه

 .هامناسب بودن آن
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 6-6شماره  ضميمه

 

 

 سپاري اموررايبرونالزامات احتياطي ب

 

هاي متعددي از جمله تواند ريسکسپاري امور موسسه اعتباري ميبرون 

رو، مبادرت به اي  امر از اي . ه نمايدهايعملياتي و شهرت را متوجه موسسريسک

ها و مطالعات هاي مشخص و پس از انجام بررسيبايست در چارچوب اصول و سياستمي

 . الزم انجام شود

ها را سپاري نمود که قانونگذار انجام آنتوان برونها و خدماتي را ميفعاليت 

سپاري امور نبايد به عالوه بر اي ، برون. راساً به موسسه اعتباري تکليف نکرده باشد

 .اي انجام شود که به موضوع اصلي فعاليت موسسه اعتباري خدشه وارد نمايدگونه

اي است شامل تهيه گزارش هزينه ن فايده هاي مورد نيازسپاري، بررسيدر برون 

سپاري، نقاط ضعف و بايست ضم  اشاره به داليل توجيهي ضرورت انجام برونکه مي

ه کاهم مواردي . قوت مديريتي و اهداف آتي موسسه اعتباري در اي  خصوص را در برگيرد

 :باشندجه قرار گيرند به شرح ذيل ميسپاري مورد توبايست در رابطه با برونمي

ها و معيارهايي را تدوي  سپاري امور خود، سياستالزم است موسسه اعتباري براي برون

سپاري امور موسسه اعتباري در مسيوليت نهايي تمامي امور مربوط به برون. نمايد

سپاري هاي برونسياست. ديره استمهاي تعيي  شده برعهده هيات چارچوب سياست

 :برگيرد بايست موارد ذيل را درمي

سپاري امور از جمله حفظ کارآيي و اختيارات معيارها براي تشخيص مناسب بودن برون

 نظارتي موسسه بر آن فعاليت؛

 ور موسسه اعتباري؛سپاري کلي امتعيي  حداکثر قابل قبول براي برون

 .سپاري امورهاي ناشي از برونپذيري موسسه اعتباري براي تحمل ريسکدرجه ريسک

سپاري شده تدوي  عتباري بايد برنامه جامعي براي مديريت ريسک امور برونموسسه ا

 :بايست موارد ذيل را در برگيردهاي مربوط مياي  برنامه، براي ارزيابي ريسک. نمايد

 سپاري شده؛حيطه امور برون
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 سپاري شده؛اهميت امور برون

 سپاري شده؛نحوه مديريت امور برون

 سپاري شده؛برون پاي  و کنترل ريسک امور

 .سپاري شدهدهنده خدمات برونهاي بالقوه توسط ارائهنحوه پوش  ريسک

 

بايست مورد سپاري شده مياز ديگر مواردي که در برنامه جامع مديريت ريسک امور برون

 :توان به نکات ذيل اشاره نمودتوجه قرار گيرند مي

لي، شهرت و تاثير آن بر وضعيت ماسپاري و بروز هرگونه اختالل در انجام امور برون

 عملياتي موسسه اعتباري و خسارات ناشي از آن؛

 سپاري امور بر نحوه اجراي الزامات قانوني و مقرراتي موسسه اعتباري؛تاثير برون

هاي موسسه سپاري شده با ساير فعاليتبررسي ارتباط و همبستگي متقابل بي  امور برون

 اعتباري؛

 سپاري؛دهنده خدمات برونالکيتي بي  موسسه اعتباري و ارائهتاثير وجود رابطه م

مراجع )پذيري آن  سپاري به ويژه از نظرنظارتدهنده خدمات برونشخصيت حقوقي ارائه

 ؛( ربطنظارتي ذي

دهندگان خدمات ها، به ويژه در موارد متعدد بودن ارائهبررسي و امکان کنترل ريسک

 سپاري شده؛برون

 ها؛حفاظت از اطالعات و امنيت آنبررسي نحوه 

سپاري امور به بررسي ريسک کشوري، ريسک سياسي و شرايط قانوني در مورد برون

 دهندگان داخلي که در خارج از کشور فعاليت دارند؛دهندگان خارجي خدمت و ارائهارائه

 دهندگان خدماتتعيي  نحوه و مکان رسيدگي به اختالفات موسسه اعتباري با ارائه

 سپاري در خارج از کشور؛برون

 سپاري؛دهنده خدمات برونآوري اطالعات توسط ارائهبررسي نحوه حفظ امنيت ف 

هاي جايگزي  براي موسسه اعتباري در صورت بروز اختالل در بررسي هزينه حق انتخاب

 سپاري؛دهنده خدمات برونادامه فعاليت ارائه
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سپاري به حفظ دهنده خدمات برونن ارائهتدوي  الزامات احتياطي براي موظف نمود

به جز )ها به اشخاص اطالعات موسسه اعتباري و مشتريان و نيز ممانعت از افشاي آن

 ؛(صالحمراجع ذي

 بيني فرآيند انجام اقدامات اصالحي به هنگام وقوع رويدادهاي غيرمنتظره؛پي 

ها انجام امور به آنالزم است موسسه اعتباري نسبت به شناسايي کافي اشخاصي که 

 م را به عمل آورد؛سپاري شده است، اقدامات الزبرون

باشد از سپاري، مستلزم صرف هزينه ميبا توجه به اي  که تغيير ارائه کننده خدمات برون

بايست سپاري، توسط موسسه اعتباري ميدهنده خدمات برونرو، انتخاب ارائهاي 

دهندگان خدمات در مورد ارائه .دقت انجام شود براساس باالتري  استانداردها و با

کنند الزم است وضعيت اقتصادي، سياسي و سپاري که در خارج از کشور فعاليت ميبرون

 قانوني کشور مربوطه نيز مورد بررسي قرار گيرد؛

سپاري، دهنده خدمات برونبه منظور پيشگيري از ريسک عدم اجراي تعهدات توسط ارائه

دهنده خدمات و نيز حقوق، تعهدات و شروط ط بي  موسسه اعتباري و ارائهالزم است رواب

 :ها، به طور شفافدر قرارداد منعقده قيد شود، در قرارداد منعقدهمورد نظر آن

 خ قرارداد اي از قرارداد، به نحوه فسالزم است ماده

(termination clause) الث و اختصاص داده شود و امکان انتقال فعاليت به شخص ث

هاي الزم انجام بينيشرايط احتمالي آن و يا انتقال مجدد فعاليت به موسسه اعتباري، پي 

 شود؛

سپاري شروطي مبني بر حفاظت از اطالعات موسسه دهنده خدمات برونالزم است با ارائه

 اعتباري و مشتريان گنجانده شود؛

ظران بانک مرکزي ظايف ناها براي انجام والزم است شروطي درج گردد که به موجب آن

سپاري ايجاد نشود دهنده خدمات برونگونه محدوديتي توسط ارائهجمهوري اسالمي هيچ

دهنده اي  سپاري شده ن در موسسه ارائهو حق ناظران مزبور براي نظارت بر امور برون

 .خدمات ن محفوظ بماند

في مسيوليت يندگي، ناسپاري به يک نمامور برونهاي کاري يا ساير اانتقال فعاليت

رو، هر موسسه اعتباري از سوي ارائه از اي . باشدموسسه اعتباري در قبال تعهدات  نمي

هاي گويي به مشتريان يا ساير طرفدهنده خدمات، در برابر خسارت وارده موظف به پاسخ

 باشد؛قراردادش مي

يريت ريسک عملياتي مديريت ارشد مسيوليت دارد از فراهم شدن ترتيبات الزم براي مد

عالوه بر اي ، مديريت ارشد، . اند اطمينان حاصل کندسپاري شدهو کنترل اموري که برون



 

1020 

اند و کنترل منظم سپاري شدهموظف است از کيفيت اطالعات مربوط به اموري که برون

 :در اي  زمينه. ها اطمينان حاصل کندامنيت آن

سپاري شده اطمينان حاصل کند و براي ونموسسه اعتباري بايد از استمرار امور بر

مادگي هاي پيمانکار و ارائه دهنده خدمات آرويارويي با بروز هرگونه اختالل مهم در فعاليت

 داشته باشد؛

 سپاري، از منابع وموسسه اعتباري بايد اطمينان حاصل کند که ارائه دهنده خدمات برون

 است؛ دان  فني الزم براي ارائه آن خدمات برخوردار

د سپاري شده مختلف نزموسسه اعتباري بايد تدابيري اتخاذ نمايد که از تمرکز امور برون

 کننده خدمات، پيشگيري شود؛يک ارائه

يريت موسسه اعتباري بايد اطمينان حاصل کند که تمامي اطالعات مورد نياز در زمينه مد

اري و يا مراجع م نظارت توسط موسسه اعتبهاي داخلي براي انجاريسک و کنترل

 .صالح قابل دسترسي استذي
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 6-7شماره  ضميمه

 

 

 آوري اطالعاتهاي فنبرايسيستمالزامات احتياطي 

 

 

آوري اطالعاتموسسه اعتباري از هاي ف هيات مديره بايد اطمينان حاصل نمايد که سيستم

کفايت و  .باشدکفايت الزم برخوردار بوده و متناسب با ماهيت و حوزه عمليات آن مي

بايست به طور مستمر نسبت به آوري اطالعات ميهاي ف متناسب بودن سيستم

 عالوه بر. هاي موسسه و الزامات مقرر توسط هيات مديره مورد ارزيابي قرار گيردفعاليت

هاي تجاري را مطابق با ها تا چه حد فعاليتبايست بررسي شود که اي  سيستماي ، مي

 دهند؛رد پشتيباني قرار ميمصوبات هيات مديره مو

اري براي ثبت الکترونيکي، انتقال، پردازش، بايگاني و نگهداري اطالعات، موسسه اعتب

 بخشي از اي . داخلي و نيروي متخصص الزم، برخوردار باشد بايد از سازمان، نظام کنترل

باري بر اينکه موسسه اعت سپاري شوند مشروطتوانند برونها ميوظايف يا تمامي آن

آوري اطالعات در انطباق با اصول اطمينان حاصل کند که شرکت عرضه کننده خدمات ف 

، (6-6)، ضميمه شماره “الزامات احتياطي براي برون سپاري امور”ارائه شده تحت عنوان 

 اي  رهنمود قرار دارد؛

ا ربه منظور تامي  نيازهاي حال و آينده موسسه اعتباري، هيات مديره بايد راهبردي 

آوري اطالعات اطمينان ايجاد تصويب کند که در مورد وجود، حفظ و گسترش محيط ف 

هاي الزم براي عالوه براي ، هيات مديره بايد اطمينان يابد که موسسه از رويه. کند

 ست؛آوري اطالعات برخوردار اهاي ف بندي و پاي  هزينهبودجه

هاي هايي را براي حوزهها و کنترلا، رويههاي اجرا، استانداردهموسسه اعتباري بايد مدل

اي که بتواند بي  واحدهاي کاري و آوري اطالعات تعريف کند به گونهفرعي مختلف ف 

، در اي  زمينه. ماهنگي ايجاد نمايدهآوري اطالعات واحدهاي ارائه دهنده خدمات ف 

آوري اطالعات به ف رزيابي امور مربوط ريزي، پاي  و امديريت ارشد موظف است برنامه

بايست گروه مجزايي، شامل نمايندگاني از واحدهاي در صورت لزوم، مي. را انجام دهد

 ها تعيي  نمايد؛مختلف کاري را براي انجام اي  هماهنگي
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آوري اطالعات مستقل از کاربران، موسسه اعتباري بايد اطمينان حاصل کند که واحد ف 

آوري اطالعات است تا هاي ف هبود و عملکرد سيستمآوري اطالعات مسيول بواحد ف 

 جايي که کاربران از قابل اتکا بودن اطالعات پردازش شده، اطمينان حاصل کنند؛

اي که کارکنان الزم است وظايف توسعه سيستم و توليد از يکديگر مجزا باشند به گونه

دسترسي داشته راقبت، به اطالعات يکديگر هاي مشخص و تحت مفقط بر اساس رويه

 باشند؛

راي موسسه اعتباري بايد اطمينان حاصل کند که واحد حسابرسي داخلي از قابليت الزم ب

 رخوردار است؛آوري اطالعات بهاي ف هاي داخلي فعاليتارزيابي عملکرد و کنترل

ها ايجاد کيفي آن ها و کنترلهايي را براي گسترش سيستمموسسه اعتباري بايد رويه

اند، کار ريزي شدهها به همان ترتيبي که برنامهتا اطمينان حاصل کند که سيستمنمايد 

 کنند؛مي

 ها وجود داشته باشد تا اي عالوه بر اي ، بايد روش مستند سازي ثابتي در مورد سيستم

توانند حتي در صورت تعويض کارکنان اصلي، به کار گرفته ها مياطمينان ايجاد شود که آن

 يابند؛ شده، بهبود

افزارها يا انعقاد قراردادها با ارائه افزارها و سختموسسه اعتباري بايد براي خريداري نرم

، از انطباق تجهيزات اي داشته باشد تا به کمک آنتعريف شده کنندگان خدمات، رويه

بر و خريداري شده و قراردادهاي منعقده با نيازهاي موسسه اعتباري، استانداردهاي معت

 رار خدمات اطمينان حاصل شود؛استم

در اثر )آوري اطالعات را موسسه اعتباري بايد ريسک ناشي از قطع خدمات مربوط به ف 

ها و از طريق رويه...( افزار و رابي سختسوزي، سيل، قطع برق، خعواملي مثل آت 

به  گزيني،هايي که با امنيت فيزيکي سر و کار دارند و نيز از طريق تجهيزات آماده جايمدل

افزارها، مانند سخت)قالم حياتي ابايست دسترسي به عالوه بر اي ، مي. حداقل رساند

 .با تعيي  افراد مشخص، محدود گردد...( برق، وسايل ارتباط جمعي، اسناد و 

 الزم است بي  امور اداري و سازماني، پرسنلي، فيزيکي، به منظور حفظ امينت اطالعات،

امنيت . اسبي انجام شودافزار تفکيک منافزار و نرمها، سختنيت آنتبادل اطالعات و ام

ها کلي اطالعات شامل حفظ محرمانه بودن اطالعات، درستي و در دسترس بودن آن

 :در اي  خصوص توجه به موارد ذيل ضروري است. باشدمي

هاي ها در سيستماستنکاف از انجام تراکن . دسترسي به سيستم بايد کنترل شود

. هاي مرتبط متقابل بايد به طور مناسب انجام شوداطالعات و شناسايي و تاييد طرف

هاي اطالعات هاي پردازش شده در سيستمپيگيري دقيق تراکن  عالوه بر اي ، از قابليت

 بايد اطمينان حاصل شود؛
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هاي مختلف سط  امنيت اطالعات موسسه اعتباري به طور کلي و سط  امنيت سيستم

 ت ن با توجه به ماهيت و حوزه عمليات، جدي بودن تهديدها ن و نيز سط  کلياطالعا

 توسعه تکنولوژيکي موسسه بايد از کفايت الزم برخوردار باشند؛

هيات مديره موسسه اعتباري موظف است اطمينان حاصل نمايد که امنيت اطالعات 

العات ط  کلي امنيت اطعالوه بر اي  هيات مديره بايد س. موسسه در حد کفايت قرار دارد

 در موسسه را تعريف و تصويب نمايد؛

 ها را براي حفظ کفايت سط  امنيتهيات مديره بايد منابع کافي فراهم نمايد و مسيوليت

در صورت عدم . اطالعات تعريف کند و آن را به طور منظم مورد ارزيابي قرار دهد

خص واند کار ارزيابي را به شتدسترسي به متخصص امنيت اطالعات، موسسه اعتباري مي

يا اشخاص خارج از سازمان که از تخصص و صالحيت کافي براي اي  کار برخوردارند 

بايست اقدامات الزم انجام هاي شناسايي شده ميدر ضم  در مورد نارسايي. واگذار نمايد

 شود؛

آن به هاي مرتبط با بايست بر اساس ارزيابي ريسکسط  امنيت اطالعات در موسسه مي

هاي ريسک، منابع و وظايف اصلي موسسه اعتباري بايد در ارزيابي. طور منظم بررسي شود

پذيري منابع و کارکرد موسسه از ناحيه تهديدهاي مورد تهديدها و آسيب. مشخص شوند

به منظور . زيابي قرار گيرندبايست مورد ارها بر عمليات موسسه ميبحث و تاثير آن

ها در اي  ريسک. هاي کافي بايد انجام شوداسايي شده، کنترلهاي شنمديريت ريسک

 بايست ارزيابي شوند؛زمان ارائه خدمات و فنون جديد مي

هاي مربوط به امنيت اطالعات بايد با مديريت ريسک موسسه مرتبط باشد ارزيابي ريسک

هم در هاي متا اطمينان حاصل شود که هيات مديره و مديريت ارشد از کل اثرات ريسک

 هاي موسسه آگاهي دارند؛فعاليت

داري اطالعاتي که ذخيره و افرادي را به عنوان مسيول نگاه /موسسه اعتباري بايد فرد 

 /  فرد اي. گيرند مشخص نمايدهايي که مورد استفاده قرار ميشوند و سيستمپردازش مي

يستم مسيوليت افراد در مورد اصول به کارگيري، حق دسترسي و امنيت اطالعات و س

 دارند؛

را  موسسه اعتباري بايد از نظر الزامات امنيتي مرتبط، اطالعات ذخيره و پردازش شده

 بندي نمايد و مقرراتي براي سط  دسترسي به طبقات مختلف اطالعات تدوي  کند؛طبقه

 ها، مجوز اعطا نمايد وها و سيستمموسسه اعتباري بايد براي دسترسي به اطالعات، برنامه

گيرند هايي را که بر طبق اصول متحدالشکل مصوب مديريت مورد استفاده قرار ميسيستم

به منظور محدود . مجوز، بايد مطابق با وظايف کاربران داده شود. تحت پاي  قرار دهد

بايست براي نمودن سط  دسترسي به اطالعات، برنامه و سيستم، موسسه اعتباري مي



 

1024 

استفاده کند و ترتيبي ...( هاي کاربران، کلمه عبور و شناسه)ني کاربران مجاز از ابزارهاي ف

 اتخاذ نمايد که هرگونه گزارش در مورد نقض شرايط مجوز، مورد رسيدگي قرار گيرد؛

ديره موسسه اعتباري بايد شرايط اصول مربوط به امنيت اطالعات را که به تصويب هيات م

هايي براي مديريت مجوز دسترسي، لتدوي  دستورالعم. رسيده است به هنگام نمايد

 افزارهاي مخرب و استفاده از اينترنت و پست الکترونيکي از جمله اهدافمقابله با نرم

امنيت  موسسه اعتباري بايد به طور شفاف. شوندمعمول براي امنيت اطالعات محسوب مي

 يي باراي آشنادر اي  رابطه الزم است کارکنان،به طور منظم ب. اطالعات را تعريف نمايد

ارتقاي دان  کارکنان در . يت اطالعات آموزش داده شوندهاي خود در زمينه امنمسيوليت

هاي مرتبط با آن زمينه امنيت اطالعات، بايد طي فرآيند مستمري انجام شود و مسيوليت

 .در سط  مديريت مشخص شود

ر گرفته، تجزيه و ه ويژه قرابايست مورد توجرويدادهاي مربوط به امنيت اطالعات مي

 تحليل، نگهداري و به فرد مسيول آن گزارش گردد؛

هاي کاربردي، امه، برن(مثل مراحل دستي)ها شامل امنيت رويه On-lineامنيت خدمات 

 شود؛ها ميهاي فني و انتقال دادهسيستم

ي با انجام ، الزم است موسسه اعتبارOn-lineپي  از ارائه خدمات جديد به صورت 

هاي مهم ريسک. هاي کافي از مناسب بودن ارائه خدمات اطمينان حاصل کندبررسي

موجود در اي  خدمات و اقدامات مرتبط با مديريت ريسک بايد مستندسازي شوند و 

 .مديريت ريسک بايد به تناسب آن توسعه داده شود

آوري هاي ف ، سيستم On-lineهاي داخلي و مديريت ريسک عمليات کنترل طراحي نظام

بايست براساس ماهيت و حيطه عمليات موسسه اطالعات و فرآيندهاي داخلي آن مي

 اعتباري و تهديدهايي که متوجه آن عمليات است انجام شوند؛

 ملياتهاي موجود در عموسسه اعتباري بايد به طور ادواري کل ريسک

On-line موسسه. ذار نمايداگرا ارزيابي کند يا انجام اي  ارزيابي را به اشخاص ثالث و 

ها و نيز کفايت آوري اطالعات ، امنيت آنهاي ف اعتباري بايد به طور مستمر سيستم

هاي احتمالي را مورد ارزيابي هاي مختلف و سوء استفادهها در برابر بروز اختاللحفاظت آن

 قرار داده، بهبود بخشد؛

 

اقلي ذيل، از قدامات حدبايست با کمک اموسسه اعتباري پي  از ارائه هر خدمت مي

 :ربط اطمينان حاصل کندکفايت امنيت اطالعات ذي

 تجزيه و تحليل فرآيند ارائه خدمت و اقدامات الزم براي مديريت ريسک آن؛
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آوري اطالعات و نيز پاي  مستمر سطوح مختلف بررسي امنيت ويژه سيستم ف 

 هاي مزبور؛سيستم

ت آن ، به هنگام نمودن و ري اطالعات و کفايآوپذيري سيستم، ف تجزيه و تحليل آسيب

 انجام اصالحات الزم در اي  زمينه؛

زارش پيگيري مستمر هرگونه اختالل، سوء استفاده يا تالش براي سوء استفاده و ارائه گ

 ربط در چارچوب ضوابط مقرر؛در مورد آن به مديريت ذي

نظور حصول اطمينان از به حالت عادي، به م هاي ويژه بازگشت سيستمتدوي  برنامه

 استمرار عمليات کاري موسسه؛

هاي ويژه پي  از اجراي برنامه( در صورت بروز اختالل)تدارك تجهيزات آماده جايگزيني 

 ها براي بازگشت عملياتمربوط به استمرار عمليات کاري حصول اطمينان از مؤثر بودن آن

 به وضعيت عادي؛

آوري هاي ف يستمم و حصول اطمينان از اينکه سها در صورت لزوآزمون عملکرد سيستم

رسد از ها توسط کاربران موازي به حداکثر خود مياطالعات، در ساعاتي که استفاده از آن

 توان کافي برخوردارند؛

هاي مناسب ضد ويروس و ساز و کارهاي الزم براي رويارويي ها به برنامهتجهيز سيستم

 افزارهاي مخرب؛با نرم

ها و ساير خطوط ارتباطي مربوط به اطالعات در برابر حمالت به از سيستم پشتيباني

 ها؛ها و نيز بار اضافي تحميلي به آنسيستم

اقع بيني تجهيزات آماده جايگزيني براي رويارويي با موانع ناشي از سنگيني بار در موپي 

 اتصال به شبکه اينترنت؛

آوري اطالعات، هاي مختلف ف به سيستم حصول اطمينان از اي  که براي کنترل دسترسي

 ساز و کارهاي مناسبي وجود دارد و مديريت مناسبي در زمينه صدور مجوز دسترسي به

 شود؛آوري اعمال ميهاي ف اطالعات و سيستم

هاي داخلي از طريق تجهيزات هاي اينترنت از شبکهاتخاذ تدابير الزم براي تفکيک شبکه

 امنيتي؛

 ها؛آوري اطالعات، به ويژه پس از انجام هرگونه تغيير در آنهاي ف تمآزمون منظم سيس

ها آوري اطالعات و رفع سريع آنهاي ف هاي امنيتي موجود در سيستمشناسايي نارسايي

 هاي احتمالي؛به منظور پيشگيري از استفاده غير مجاز و سوء استفاده



 

1026 

 ياني که از خدماتحصول اطمينان از اي  که انتقال اطالعات بي  مشتر

On-line هاي دهنده خدمت و نيز پردازش اطالعات در سيستمکنند با ارائهاستفاده مي

هاي مذکور در فوق، به حفظ محرمانه دهنده خدمت به درستي انجام شده و کليه طرفارائه

 بند هستند؛بودن اطالعات پاي

 طمي  و در حد کفايت؛اي ما شيوههاي مقابل در سيستم، بشناسايي و تائيد طرف

آوري اطالعات به ساز و کارهاي تائيد و ردگيري حسابرسي، به هاي ف تجهيز سيستم

ها، مناسب بودن مجوزها، بازيابي ها و ستادهمنظور حصول اطمينان از دقت و درستي داده

ها و برخورداري از قابليت ردگيري اطالعات در صورت بروز وقفه در پردازش آن

 ؛هاتراکن 

آوري هاي ف هاي پردازش شده در سيستمپذير بودن ردگيري دقيق تراکن امکان

 اطالعات؛

هاي آوري اطالعات، به منظور تطبيق تراکن هاي ف هاي الزم در سيستموجود کنترل

 هاي فرعي مختلف؛انجام شده در سيستم

 يستم اصلي موسسه؛سها از مشتري تا امکان رديابي زنجيره تراکن 

داشت  کلمات عبور هر مشتري در قالب رمز، در سيستم و نيز در زمان انتقال ي نگهمخف

 هاي مختلف؛ها بي  سيستمآن

 خودداري از انجام توامان وظايف ايجاد، پردازش و ابالغ شناسه و کلمه عبور ويژه

 ؛(آميز بودن آنبه دليل مخاطره)مشتريان، توسط يک فرد 

توانند هرگونه اتصال آوري اطالعات موسسه ميهاي ف محصول اطمينان از اي  که سيست

آوري اطالعات را هاي ف به سيستم يا تالش براي انجام اي  امر و نيز استفاده از سيستم

 به طور صحيحي ثبت نمايند؛

 ها به سيستم؛اتصال /هاي مربوط به اتصال کنترل منظم گزارش

ها و ساير ز با هدف دسترسي به سيستمهاي غيرمجاهايي براي گزارش تالشوجود رويه

 ها با الزامات قانوني؛ها و نيز کنترل و انطباق گزارشموارد سوءاستفاده از اتصال

 ريم خصوصي مشتريان؛داشت  اطالعات و حرعايت اصل محرمانه نگه

دهنده خدمات، تخصيص و هايي مشتمل بر اطالعات کافي در مورد ارائهوجود دستورالعمل

 .کننده خدمت و کاربر و استفاده مطمي  از خدمت توسط کاربرها به بي  ارائهمسيوليت
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 8-6شماره  ضميمه

 

 ها و خدمات پرداختبرايسيستمالزامات احتياطي 

 

 

نظر به اي  که . هاي پرداخت از اهميت بسيار بااليي برخوردار استثبات سيستم 

شوند، مدت زماني که جام ميها انهاي جامعه از طريق اي  سيستمتمامي پرداخت

گردند براي اقتصاد کشور بسيار حياتي هاي مورد بحث دچار توقف و يا اختالل ميسيستم

 هاي مشتريان، به اقتصاد کل کشور نيز آسيباست، زيرا عالوه بر ايراد لطمه به پرداخت

ت ها و خدمات پرداخاز جمله مواردي که در رابطه با سيستم. نمايدجدي وارد مي

 :ره نمودتوان به نکات ذيل اشاقرار گيرد مي بايست مورد توجهمي

هاي پرداختي که موسسه اعتباري در آن عضويت الزم است هيات مديره براي سيستم

ي  ا. کند اصولي را تدوي  نمايددارد و نيز براي خدمات پرداختي که به مشتريان ارائه مي

وه بر اي  که عمليات جاري موسسه را در بر اي باشند که عالبايست به گونهاصول، مي

 ر اي  زمينه را نيز مدنظر قرار دهند؛گيرند تحوالت آتي دمي

به منظور حصول اطمينان از اثربخشي و مطمي  بودن خدمات پرداخت و نيز پاي  آن، 

 الزم است هيات مديره اهدافي را براي خدمات پرداخت تعيي  نمايد؛

هاي داخلي براي عملکرد از کفايت تخصص، منابع و کنترل مديريت ارشد مسيوليت دارد

 اثربخ  و مطمي  خدمات پرداخت اطمينان حاصل کند؛

ها و خدمات پرداختي را که ارائه هاي مربوط به سيستمموسسه اعتباري بايد ريسک

 طور منظم به هنگام نمايد؛ شود، شناسايي و آن را بهمي

 اشند؛بايد مطمي  و ام  هاي پرداخت موسسه اعتباري بسيستم

د هاي پرداخت مورموسسه اعتباري بايد تدابيري اتخاذ نمايد تا بروز اختالالت در سيستم

بايست با تجهيزات ها و خدمات پرداخت ميسيستم. استفاده خود را به حداقل برساند

 پشتيباني شوند؛( در صورت بروز اختالل)آماده جايگزيني 

ها و ابزارهاي جديد پرداخت، آوريبل از به کارگيري ف موسسه اعتباري الزم است ق

 .نسبت به دريافت مجوزهاي الزم از بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران اقدام نمايد
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هاي خود از ريسک خدمات پرداخت و بايست نتايج حاصل از ارزيابيموسسه اعتباري مي

زم به بانک مرکزي جمهوري هاي جديد را قبل از اجرا براي دريافت مجوزهاي الآوريف 

د يت مورهرگونه تغيير در خدمات پرداخت جاري نيز مستلزم رعا. اسالمي ايران ارائه نمايد

 .باشدمي فوق
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 9-6شماره  ضميمه

 

 براي شناسايي کافي مشتريانالزامات احتياطي 

 

 

هاي شفافي در رابطه با شناسايي و ها و رويهالزم است موسسه اعتباري سياست 

بايست مورد توجه قرار اهم نکاتي که در اي  رابطه مي. پذيرش مشتريان تدوي  نمايد

 :باشندگيرد به شرح ذيل مي

بايست تمامي اطالعات مورد نياز براي شناسايي هر مشتري جديد را موسسه اعتباري مي

، (اشخاص حقيقي و حقوقي)کيفيت و کميت اي  اطالعات به نوع متقاضي . تهيه نمايد

 دش مالي مورد انتظار از حساب افتتاح شده بستگي دارد؛گر

 : در مورد اشخاص حقيقي، الزم است حداقل، اطالعات ذيل اخذ شود

شاني نخانوادگي فرد، مليت، شماره شناسنامه، کدملي،تاريخ و محل تولد، نام پدر، نام و نام

 ضا؛بوط به آن، امکامل و ثابت، شماره تلف ، شغل، نوع حساب و ماهيت روابط بانکي مر

 :در مورد اشخاص حقوقي، الزم است اطالعات ذيل اخذ شود

تائيد ( کپي) نام موسسه، تصوير روزنامه رسمي مبني بر ثبت شرکت، اصل يا رونوشت

نامه و اساسنامه، مصوبه هيات مديره درخصوص نامه ثبت شرکت، شرکتشده گواهي

افرادي که حق برداشت از آن /فردو تعيي  هويت ( به نام شرکت)افتتاح يک حساب 

هاي تلف  و حساب را دارند، محل اصلي عمليات تجاري موسسه، آدرس پستي، شماره

 دورنگار؛

 

شود بلکه پس از الزامات مربوط به شناسايي مشتري، به زمان افتتاح حساب محدود نمي

کرد الزم است عمل( اشخاص حقيقي و حقوقي)افتتاح حساب براي هريک از مشتريان 

ي ادالتحساب وي به طور مستمر تحت نظارتقرار گيرد و با استفاده از ابزارهاي مناسب، مب

 ساب قرار دارد، شناسايي شوند؛هاي معمول آن حکه خارج از فعاليت

بايست سيستم جامعي از مديريت اطالعات را ايجاد نمايد، که در آن، موسسه اعتباري مي

ربط گردآوري و پردازش شده، در اختيار کارکنان ذياطالعات مربوط به تمامي مشتريان 

 هاي بانکي وابسته قرار گيرد؛تمامي واحدها و گروه
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اشخاص حقيقي و حقوقي، )الزم است اطالعات مربوط به اشخاص مرتبط مشتريان 

 /هاي شماره مبنامه اشخاص مرتبط، موضوع بخشنامهبراساس تعاريف مندرج در آئي 

( بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران 29/11/1382مورخ  1965 /و شماره مب 1964

 .در سيستم جامع اطالعات مديريت نگهداري شود
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ا ضرورت؛ 3602/مب: شماره فز عتباريه پايش سرمايا ا ه يت سرمايكه نسبت كفا ي،درصورتيه موسسه 

ر هيل سرمايآن به دل عتبار يگذا ا ز حدمقرر يد يدر موسسات  ا بدي كاهش(درصد 8)گر به كمتر    ا

 21/8/1386: تاريخ

 »بسمه تعالي«

 

 هاي دولتي، غيردولتيجهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانک

 شرکت دولتي پست بانک و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد

 

 با سالم؛

از دستورالعمل  3-10و  3-7گونه که مستحضرند به موجب مفاد بندهاي همان 

 18/1/1386ه مورخ مصوب يکهزار و هشتاد و يکمي  جلسگذاري موسسات اعتباري سرمايه

ن هرگونه  26/1/1386مورخ  182/شوراي محترم پول و اعتبار ن موضوع بخشنامه شماره مب

منوط ( اعم از داخل يا خارج کشور)ت اعتباري ديگر گذاري موسسات اعتباري در موسساسرمايه

گذاري شده از زم کسر مبلغ سرمايهبه موافقت بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و مستل

اي  کسر مبلغ منجر به  بديهي است، چنانچه. باشدگذار ميسرمايه پايه موسسه اعتباري سرمايه

شود، موسسه ( درصد 8)کاه  نسبت کفايت سرمايه آن موسسه اعتباري از حداقل حد مقرر 

ه تا اي نسبت کفايت سرماياعتباري مکلف است نسبت به افزاي  سرمايه پايه خود به منظور ارتق

بر اي  اساس، مقتضي است مراقبت شود در صورتي که نسبت کفايت . حد مقرر اقدام نمايد

گذاري جديد در موسسات درصد است، از انجام هرگونه سرمايه 8سرمايه فعلي آن بانک کمتر از 

ديد و کسر مبلغ گذاري جهمچني  چنانچه آن نسبت با انجام سرمايه. اعتباري ديگر اجتناب شود

گذاري صرفاً پس گردد، انجام آن سرمايهمي درصد 8گذاري شده از سرمايه پايه، کمتر از سرمايه

 ص./پذير استاز افزاي  سرمايه پايه الزم امکان

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري                

 رات بانکي اداره مطالعات و مقر                              

 حميد تهرانفرحسن معتمدي                                                

            16-1615                                                       3816 
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اك؛ 3876/مب: شماره ول ديت انك ها در اعطايات مديم هيت مستقيبر مسئ  يالت به واحدهايتسه يره ب

را ياقتصاد لعمل ضوابط فن 1موضوع بند)معوق  يبده يدا ز دستورا  يص واحدهايتشخ يو مال يا

امه شماره يك تصوي موضوع تبصره  (رانيات محترم وزيه 30/02/1386ه مورخ 34925ت/30330ب ن

 11/9/1386: تاريخ

 بسمه تعالي

 

 رسال گرديداتي پست بانک هاي دولتي و شرکت دولديران عامل محترم کليه بانکمجهت اطالع 

 "احتراما

ند باز دستورالعمل ضوابط فني و مالي تشخيص واحدهاي موضوع تبصره يک  1در اجراي مفاد بند 

مبني بر  هيات محترم وزيران 30/2/1386هن مورخ  34925ت /30330نامه شماره يک تصويب

ايط ها به واحدهاي اقتصادي داراي بدهي معوق واجد شرلزوم اعطاي تسهيالت توسط بانک

هاي زودبازده نامه اجرايي گسترش بنگاهمندرج در دستورالعمل مذکور از محل منابع موضوع آيي 

 :نمايدها الزامي ميو کارآفري  ، رعايت نکات ذيل براي بانک

بايست بر پايه عقود مشخصي که در ها ميچنانچه مستحضرند، اعطاي تسهيالت توسط بانک

طبيعي است هر يک . وداند، انجام شبانکي بدون ربا احصا شده قانون عمليات 3تبصره ذيل ماده 

هاي اقتصادي معيني کاربرد داشته و هاي خاصي بوده، در بخ  يا بخ از اي  عقود داراي ويژگي

يالت يا بر اي  اساس، اعطاي تسه. شوندرفته مياي از متقاضيان به کار گبراي تامي  حوايج ويژه

پذير بوده و يا ضم  خريد امکان( عقود مشارکتي)طرحي خاص  در چارچوب مشارکت بانک در

شود و يا منوط به انجام کار يا خدمتي مشخص انجام مي( ايعقود مبادله)کااليي توسط بانک 

ظر قرار از اي  رو، آنچه که در اعطاي تسهيالت بايد همواره مطم  ن. باشدمي( عقود تعهدي)

توان انتظار داشت که تسهيالتي بنابراي  نمي. ستا “موضوع تسهيالت”گيرد، مشخص بودن 

 چرا که اي  مهم در تزاحم با. اضيان اعطا شودهاي گذشته و معوق به متقبابت بازپرداخت بدهي

 .باشدي کشورمان ميها و شيونات حاکم بر نظام بانکرويه

ره خود، در ها عنداللزوم به تشخيص و مسيوليت مستقيم اعضاي هيات مديبا اي  وجود، بانک

مواردي که واحد اقتصادي با اصالح ساختار نسبت به رفع موانع توليد اقدام نموده، از توجيه فني و 

اقتصادي قابل قبول برخوردار شده و ارزيابي بنگاه نويد بخ  توليد کاال، خدمات و عوايد قابل 

تسهيالت جديد و اتکايي است و در صورت مساعدت بانک به بنگاه اقتصادي مزبور، بازپرداخت 

توانند نسبت به اعطاي تسهيالت جديد به هاي معوق براي آن واحد ميسر خواهد شد، ميبدهي

گيري پيرامون موضوع در ليک  بايد توجه داشت تشخيص و تصميم. چني  واحدهايي اقدام کنند
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ديگري  ها بوده و هيچ فرد، کارگروه و مرجعهاي هيات مديره بانکحيطه اختيارات و مسيوليت

 .ها تحميل کندنبايد در اي  رابطه تکليف جديدي را به بانک

ها به اعطاي تسهيالت جديد به واحدهاي اقتصادي در صورت موافقت اعضاي هيات مديره بانک

هاي خاص و ويژه بر حس  اجراي امور ها نظارتگفته، الزم است بانکموضوع دستورالعمل پي 

نسبت به اخذ تامي  کافي  وگشت تسهيالت اعطايي معمول داشته ها و نحوه مصرف و بازآن بنگاه

 بازگشت "به منظور حصول اطمينان از حس  اجراي قرارداد فيمابي ، حفظ منافع بانک و مآال

 . منابع و سود مورد انتظار خود اقدام نمايند

وقت  ها در صورت تمليک وثايق توثيقي نزد خود موظفند در اسرعسازد، بانکخاطرنشان مي

نسبت به فروش آنها اقدام نموده و از درگير شدن در مديريت واحدهاي تمليکي خودداري 

 ب./کنند

 ت اعتباري ها و موسساانکبمديريت کل نظارت بر                                                              

 داره مطالعات و مقررات بانکيا                                                                                  

 نفرميد تهراح       تمدي حسن مع                                                                          

                                                                            16-1615                               3816 

 



 

1034 

 

اك ;4276/مب: شماره انك مركز ديت بر ضرورت رعا يب يران  ا ت ضوابط مندرج در يجمهوري اسالمي 

پوليجهت تحو 08/06/1385مورخ  1382/مب بخشنامه شماره انك ها يهال چك    منتشره به ب

 6/10/1386: تاريخ

 بسمه تعالي

 

 .گرديدبانک ارسالدولتي پستغيردولتي و شرکت هاي دولتي،مديران عامل محترم کليه بانکبراي

 

 باسالم

کل محترم رساند برحسب دستور جناب آقاي دکتر مظاهري رئيساحتراماً به استحضار مي

هاي متقاضي منوط به رعايت ضوابط مندرج هاي منتشره به بانکبانک مرکزي، تحويل چک پول

 از اي  رو، خواهشمند است دستور. دباشمي 8/6/1385مورخ  1382/در بخشنامه شماره مب

را ربط در آن بانک ترتيبي اتخاذ نمايند تا بخشنامه مذکور به طور دقيق اجفرمايند واحدهاي ذي

، همچني  خواهشمند است براي انجام کليه اقدامات الزم درخصوص چاپ و انتشار چک پول. شود

 ب./يدس و خزانه به عمل آهاي الزم با اداره نشر اسکناهماهنگي

 

 قررات بانکي لعات و مه مطاادار                                                                            

 کار شمسديقه رهبرص                          حميد تهرانفر                                                                    

                                                                        3816                                           3-3831 
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پ ابالغ؛4413/مب: شماره ازرس يشنهادينقطه نظر   يط عموميكل كشور در مورد شرا يسازمان ب

لير يجارحساب رز/يا   يا

 16/10/1386: تاريخ

 »بسمه تعالي«

 

 هاي دولتي، غيردولتيکليه مديران عامل محترم بانکجهت اطالع 

 گرددشرکت دولتي پست بانک و موسسه اعتباري توسعه ارسال مي

 

 محترماً؛

اي  اداره درخصوص بندهاي  10/4/1386مورخ  1369/پيرو بخشنامه شماره مب 

 “جاري ريالي ارزيشرايط عمومي حساب”راجع به “ سازمان بازرسي کل کشور”پيشنهادي 

دارد که سازمان بازرسي کل کشور پيشنهاد قبلي خود، مطروحه در وسيله اعالم ميها بدي بانک

 :ح نموده استالذکر را به شرح زير اصالبند يک از بخشنامه فوق

 رد ازبانک براي وصول هر نوع مطالبات خود و خسارات ناشي از معامالت بانکي حق و اختيار دا”

ي اعم هاي ارزي و ريالاوراق بهادار اعم از ارزي و ريالي و موجودي حسابهر نوع اعتبار و اسناد و 

انداز و غيره و هر نوع مال و طلب نزد خود هاي جاري، پسموقت، حساب هاي ثابت،از سپرده

ضام ، تحت هر عنوان که باشد، تا معادل مطالبات خود، قبل از ابالغ به مشتري اعم از متعهد،

توسط  نموده و سپس مراتب را به مشتري اعالم و در صورت عدم اقدام مسدود راه  و غيره

روز نسبت به برداشت و تسويه بدهي وي از محل مسدود شده اقدام  10مشتري ظرف 

 ص“./نمايد

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                                                

 آزادامين اميرحسينحميد تهرانفر                                                                

                                         3816                                             5-3831 
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اوراق يالت جهت خريتسه ياعطا تيممنوع؛ 4980/مب: شماره ران بورس  د و فروش سهام به كارگزا

ر در قالب ربه مطلق عقد بهادا   مضا

 30/11/1386: تاريخ

 

 بسمه تعالي

 

و موسسه بانک دولتي پست شرکت ،هاي دولتي، غيردولتيمديران عامل محترم کليه بانکجهت اطالع 

 .گرديد ارسالاعتباري توسعه 

 

هاي متعدد واصله به اي  اداره به منظور کسب هاي به عمل آمده و بنا به استعالمبه موجب بررسي

ربه مجوز الزم جهت اعطاي تسهيالت به کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران در قالب عقد مضا

رساند اعطاي تسهيالت جهت خريد و فروش سهام با به اطالع مي "مطلق بدينوسيله موکدا

کال استفاده از عقد مضاربه مطلق چه به لحاظ مقرراتي و چه به لحاظ ماهيت عقد مذکور با اش

د در مورد ساير عقو. ب عقد مضاربه صورت پذيردتواند در قالو انجام اي  عمليات نميمواجه است 

 .نيز نيازمند بررسي دقيق است

 ب./خواهشمند است مراتب فوق به کليه واحدهاي تابعه آن بانک ابالغ گردد

 

 ررات بانکي لعات و مقمطاه ادار                                                                            

 کار شمسديقه رهبرص                     حميد تهرانفر                                                                    

                                                                        3816                                        3-3831 

 



 

1037 

 

ر مدت؛ 5001/مب: شماره ز جوا يزمان نگهدا برندگان قرعهيا الحسنه  يحساب ها يكشز  قرض 

عتبارموسسات ها وبانك   يا

 4/12/1386: تاريخ

 بسمه تعالي

 

و موسسه  بانکدولتي پست شرکت،غيردولتي،هاي دولتيمديران عامل محترم کليه بانکجهت اطالع 

 .گرديد ارسال اعتباري توسعه

 

 با سالم

اي  مديريت کل به نظام بانکي کشور،  30/6/1376مورخ  4709/پيرو بخشنامه شماره نب

اهلل غالمرضا رضواني عضو محترم فقهاي حضرت آيت 15/5/1376متضم  ابالغ فتواي مورخ 

انداز توسط الحسنه پسهاي قرضکشي حسابشوراي نگهبان مبني بر نگهداري جوايز قرعه

رساند که کشي اصلي، بدينوسيله به استحضار ميکشي پس از قرعهنوبت قرعه 4به مدت ها بانک

اريخ ماه بعد از ت 6ها داير بر تقليل در مدت زمان مذکور حداکثر تا پيشنهاد اخير برخي از بانک

يرامون موضوع اظهار نظر ايشان پ. با حضرت آيت اهلل رضواني مطرح گرديد "کشي، مجدداقرعه

 :باشده شرح ذيل ميفوق، ب

ها گذاران بدانند که در صورت تاخير از مدت معي ، بانکشود که سپردهکه ترتيبي دادهدرصورتي”

 “.ردشود، اشکالي نداموظف به نگهداري جايزه نيستند و اقدام به فروش مي

ضم   با عنايت به مراتب فوق، خواهشمند است ترتيباتي اتخاذ فرمايند که مفاد بخشنامه حاضر،

گذاران ربط آن بانک، به طريق مقتضي به اطالع عموم سپردهابالغ به کليه واحدها و شعب ذي

 ب./رسيده و بر حس  اجراي آن نظارت الزم و کافي معمول گردد

 نکياداره مطالعات و مقررات با                                                       

 کاررهبرشمس ديقهحميد تهرانفر                              ص                                     

                                          3816                                               3-3831 



 

1038 

 

ديم تاخياخذ جرا نحوه؛ 5056/مب: شماره ا ز تسهير ت ا   د گذشته ومعوقيالت سررسيه 

 5/12/1386: تاريخ

 

 بسمه تعالي

 

و موسسه بانک دولتي پست شرکت ، غيردولتي،هاي دولتيمديران عامل محترم کليه بانکجهت اطالع 

 .گرديد ارسالاعتباري توسعه 

 با سالم

هاي کشور در رابطه کل به بانکاي  مديريت 11/9/1386مورخ 3876/پيرو بخشنامه شماره مب

زيران وهيات محترم  30/2/1386هن مورخ 34925ت/30330نامه شماره از تصويب 1با بند 

،  “اعطاي تسهيالت جديد به واحدهاي اقتصادي داراي بدهي معوق به سيستم بانکي”درخصوص 

رساند نامه مذکور، بدينوسيله به استحضار مياز تصويب( 7)ضم  جلب توجه جنابعالي به مفاد بند 

ي دارا يرامون نحوه تسويه وجوه دريافتي از مشترياننظر به اينکه شوراي محترم پول و اعتبار پ

يز، بدهي سررسيد گذشته و معوق، تصميم جديدي اتخاذ ننموده و تکليف مندرج در بند يادشده ن

مجلس )مورد ايراد هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قواني  و مقررات عمومي کشور 

نمايد که مصوبه نهصد و سي و يکمي  کيد ميقرار گرفته است، لذا بدينوسيله تا( شوراي اسالمي

نحوه اخذ جرايم تاخير تاديه از ”شوراي پول و اعتبار درخصوص  12/10/1378جلسه مورخ 

بايست بر ها مي، کماکان به قوت خود باقي است و بانک“تسهيالت سررسيد گذشته و معوق

 ب./اساس همان رويه عمل نمايند

 ها و موسسات اعتباري انکبمديريت کل نظارت بر                                                              

 داره مطالعات و مقررات بانکيا                                                                                  

 مدي        حميد تهرانفرحسن معت                                                                          

                                                                            16-1615                               3816 
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ئ ؛5072/مب: شماره ر نيآ امه نحوه واگذا ئ ين را ماكن رفاهيغ يهايدا ا ئبانك يرضرور و  آ مه يها و  ا ن ن

لبات سررسمط وصول عتباردگذشته، معوق و مشكوکيا ا لوصول موسسات  لير) يا رز/يا  )يا

 6/12/1386: تاريخ

 بسمه تعالي

 

و موسسه  بانکدولتي پست شرکت،غيردولتي،هاي دولتيمديران عامل محترم کليه بانکجهت اطالع 

 .گرديد ارسال اعتباري توسعه

 

 با سالم

ضوع ابالغ اي  اداره مو 5/12/1386مورخ  5037/و مب 5036/هاي شماره مبپيرو بخشنامه

و  30/10/1386هن مورخ 436ت/175043هاي مصوبات هيات محترم وزيران به شماره

نامه نحوه واگذاري آيي ”با عناوي  به ترتيب  30/10/1386هن مورخ 437ت/175051

سيد گذشته، معوق ات سررنامه وصول مطالبآيي ”و  “هاهاي غيرضرور و اماک  رفاهي بانکدارايي

ستور فرمائيد ضم  اجراي خواهشمند است د “(ارزي/ريالي)الوصول موسسات اعتباري و مشکوك

 ب./مصوبات يادشده، نظرات آن بانک نيز به اي  اداره ارسال گردد

 نکياداره مطالعات و مقررات با                                                       

 کاررهبرشمس ديقهحميد تهرانفر                              ص                                     

                                          3816                                               3-3831 
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ن نحوه؛ 5115/مب: شماره  يافتيدر التيركردتسهيم ديدر مورد بخشوده شدن جرا ياطالع رسا

 يو حقوق يقياشخاص حق

 8/12/1386: تاريخ

 »بسمه تعالي«

 

 

هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و موسسه جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانک

 اعتباري توسعه ارسال گردد

 با سالم؛

مورخ  5072/و شماره مب 5/12/1386مورخ  5037/هاي شماره مبپيرو بخشنامه 

جناب آقاي احمدرضا  21/11/1386مورخ  189718به پيوست تصاوير نامه شماره  6/12/1386

 10/11/1386مورخ  182689انصاري رئيس دفتر محترم رياست جمهوري و نامه شماره 

هاي اقتصادي، علمي و فرهنگي رياست جمهوري معاونت محترم نظارت و هماهنگي در سياست

ريافتي دبخشوده شدن جرايم ديرکرد تسهيالت  رساني در مورددرخصوص درخواست اطالع

هيات  30/10/1386مورخ  437ت/175051اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع مصوبه شماره 

 ص./گرددمحترم وزيران جهت اطالع و اقدام الزم ايفاد مي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                                               

 دخت حکاكحميد تهرانفر                                 سيمين                                    

                                         3816                                               2-3831 



 

1041 

 

ر نحوه ؛5317/مب: شماره انك يدولت يحساب ها ينگهدا   هانزد ب

 22/12/1386: تاريخ

 بسمه تعالي

 

 .گرديد بانک ارسالدولتي پست تهاي دولتي، غيردولتي و شرکمديران عامل محترم کليه بانکجهت اطالع 

 "احتراما

اي  اداره درخصوص نحوه نگهداري  27/8/1385مورخ  2017/پيرو بخشنامه شماره مب

 :رددگير جهت اجرا ابالغ ميها بدينوسيله مراتب زانکبهاي دولتي نزد حساب

هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و ها و شرکتهاي دولتي، وزارتخانهکليه سازمان

جتماعي و فرهنگي اقانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،  10ماده  “د”ها موضوع بند شهرداري

هاي موجود اعم از گردند به تشخيص خود نزد هر يک از بانکجمهوري اسالمي ايران مجاز مي

 . يا غيردولتي افتتاح حساب نمايند دولتي

ها که انتخاب بانک مورد نظر توسط نهادهاي مذکور در بند فوق، در مورد آن بخ  از وجوهات آن

گردد منوط به کسب موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي از محل بودجه عمومي دولت تامي  مي

اي حساب اخذ نمايد که بر مبن آن بانک موظف است در اي  خصوص تعهدي از صاحب. باشدمي

ه بآن صاحب حساب متعهد گردد وجوه مذکور را تنها با اجازه وزارت امور اقتصادي و دارايي 

 .هاي خود منظور نمايدحساب

ها و هاي وزارتخانهقانون پولي و بانکي کشور نگهداري حساب 12ماده  “الف”در اجراي بند 

نون همان قا “10”ماده  “ز”همچني  به موجب بند . استبه عهده بانک مرکزي ... موسسات دولتي 

بر اي  اساس الزم است . هددهاي کشور نمايندگي اي  بانک اختيار دارد که به هر يک از بانک

نمايند ابتدا االشاره را نگهداري ميفوق “12”هاي نهادهاي موضوع ماده هايي که حسابکليه بانک

 .بانک قرارداد نمايندگي امضاء نمايندبا اداره حسابداريکل و بودجه اي  

درصد وجوه دولتي را به روش  100بايست ن ميهاي عامل پس از افتتاح حساب کماکابانک

 .نمايند مرکزي منتقل شده به بانکتعيي 

هاي معوق و هنگام افتتاح حساب توسط بانک، دريافت تائيديه بانک قبلي مبني بر پرداخت بدهي

 .ا و تعهدات جاري الزامي استهتعيي  تکليف بدهي



 

1042 

ها و هاي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسل  و شرکتنظر به اي  که نگهداري حساب

 موسسات وابسته به موجب قانون نحوه اجراي مقررات پولي و بانکي کشور در بانک سپه مصوب

وزارت دفاع و هاي است لذا الزم است حسابمجلسي  وقت به بانک سپه واگذار شده 1353سال 

 .ن کماکان نزد بانک سپه نگهداري شود "پشتيباني نيروهاي مسل  ن استثنائا

نانچه اي  قانون برنامه چهارم توسعه نافذ بوده و چ 10ماده  “د”اي  بخشنامه تا زمان تداوم بند 

 .ماده قانوني در قواني  بعدي تنفيذ گردد مفاد اي  بخشنامه به قوت خود باقي است

 27/8/1385مورخ  2017/ر است از تاريخ صدور اي  بخشنامه، بخشنامه شماره مبشايان ذک

 ب./شوداي  اداره کان لم يک  مي

 بانکي  ه مطالعات و مقرراتادار                                                                            

 کار ديقه رهبرشمسص                     حميد تهرانفر                                                                    

                                                               3816                                        3-3831 
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  1387سال 



 

1044 

 

 

ترويج فرهنگ قرضالحسنه موسسات اعساماندهي منابع قرض نحوه؛ 257/مب: شماره الحسنه تباري و 

امه شماره موضوع تصويب) در بين مردم هيات محترم  26/12/1386هـ مورخ 39394ت/211422ن

 (وزيران

 28/1/1387: تاريخ

 »بسمه تعالي«

 

 

 

هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و موسسه جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانک

 ل گردداعتباري توسعه ارسا

 با سالم؛

 26/12/1386هن مورخ 39394ت/211422نامه شماره به پيوست تصوير تصويب 

الحسنه موسسات اعتباري و ترويج نحوه ساماندهي منابع قرض”هيات محترم وزيران درخصوص 

 .گرددايفاد مي“ الحسنه در بي  مردمفرهنگ قرض

مه حاضر به کليه واحدها و شعب خواهشمند است ترتيباتي اتخاذ فرمايند که مفاد بخشنا 

 ص./الغ و برحس  اجراي آن نظارت الزم و کافي معمول گرددربط آن بانک ابذي

 .يک برگ: پيوست

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                                                 

 کاررهبرشمس صديقه              حميد تهرانفر                                                    

                                         3816                                               3-3831 

 

 



 

1045 

 

يين؛ 348/مب: شماره امهآ عتبار  ن ا ه مورخ / 39396ت /211829موضوع مصوبه شماره )نظام سنجش 

 )وزيران هيات محترم 26/12/86

 2/2/1387: تاريخ

 بسمنه تعالني

 

بانک  دولتي پستهاي دولتي، غيردولتي، شرکت مديران عامل محترم کليه بانکجهت اطالع 

 .گرديدو موسسه اعتباري توسعه ارسال 

 باسالم

 39396ت /211829موضوع مصوبه شماره  "نظام سنج  اعتبار"نامه ؛ به پيوست آيي احتراما

 . شوديران جهت اجرا ايفاد ميهيات محترم وز 26/12/86ه مورخ /

ارت خواهشمند است مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذيربط ابالغ و بر حس  اجراي آن نظ

 .کافي به عمل آيد

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                                           

 کارمسصديقه رهبر ش               حميد تهرانفـر                                         

                                     3816                              3-3831 
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امه؛ 349/مب: شماره يين ن ت /211815موضوع مصوبه شماره ) ان وجوه در كشوريجر يمستندساز آ

 )رانيات محترم وزيه 26/2/1386 ه مورخ/39395

 2/2/1387: تاريخ

 سمنه تعالنيب

 

بانک  دولتي پستهاي دولتي، غيردولتي، شرکت مديران عامل محترم کليه بانکجهت اطالع 

 .گرديدو موسسه اعتباري توسعه ارسال 

 

 باسالم

موضوع مصوبه شماره  "مستندسازي جريان وجوه در کشور"نامه ؛ به پيوست آيي احتراما

 . شودم وزيران جهت اجرا ايفاد ميهيات محتر 26/12/86ه مورخ / 39395ت /211815

ارت خواهشمند است مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذيربط ابالغ و بر حس  اجراي آن نظ

 .کافي به عمل آيد

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                                           

 کارمسصديقه رهبر ش                   حميد تهرانفـر                                     

                                     3816                              3-3831 



 

1047 

 

عيين سقف؛ هـ/506: شماره انكوام قرض ت براي ب انك هاي تجاريهاي قرضالحسنه    الحسنه و ب

 7/2/1387: تاريخ

 بسمنه تعالني

 اعتباري و مالي موسسات و غيردولتي ،دولتي هاي بانک عامل مديران

 سالم؛ با

 بانکي سيستم نظارتي -سياستي مجموعه و 29/1/1387هن مورخ /344 شماره نامه پيرو

 :شودمي اعالم بدينوسيله است، شده ابالغ آن پيوست به که 1387در سال 

 تپرداخن قابل الحسنه قرض رقم سقف ،3-8 بند در مندرج ريال ميليون يکصد مبلغ -1

منورخ  هن/211853/39398 مصوبه 35 ماده اساس بر که است الحسنه قرض هايبانک توسط

 الحسنهقرضتسهيالت  پرداخت .است شده ابالغ و تصويب وزيران محترم هيات 26/12/1386

 .بود خواهد قبلي هايدستورالعمل و ضوابط اساس بر کماکان هابانک ساير توسط

 ، 20 بنند در مندرج ايران اسالمي جمهوري مرکزي بانک نزد ها بانک قانوني سپرده -2

ک بانن و تخصصني هنايباننک قانوني سپرده . است دولتي و خصوصي تجاري، بانکهاي بر ناظر

 .باشندمي قبلي مصوبات و ضوابط همان طبق کماکان و نيافته تغييري الحسنهقرض

 مظاهري طهماسب
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عمل نحوه سفارش، تو ؛هـ/868: شماره ل انك مركزي جمهوري زيع و جمعدستورا ايران چك ب آوري 

يران ا   اسالمي 

 24/2/1387: تاريخ

 «بسمه تعالي»

 

 

 گرديد هاي دولتي و غيردولتي ارسالجهت اطالع کليه مديران عامل بانک

 

 با سالم؛

آوري ايران چک بانک مرکزي دستورالعمل نحوه سفارش، توزيع و جمع”به پيوست  

راي بخواهشمند است دستور فرماييد تا اقدامات الزم . گرددرسال ميا “جمهوري اسالمي ايران

 .تر مفاد دستورالعمل انجام گيرد و بر حس  اجراي آن نظارت شودسازي هرچه سريعپياده

، آمادگي دارد نسبت به عرضه ايران چک 25/2/1387گردد اي  بانک از تاريخ يادآور مي 

 ص./بانک مرکزي اقدام نمايد

  

 طهماسب مظاهري              
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ايران چک  آوريدستورالعمل نحوه سفارش، توزيع و جمع”

 “بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

 

 الف ن مقدمه

برخورداري از يک نظام جامع و توانمند پرداخت، از جمله اهداف کالني است که مراجع و  

بايست مشتمل بر اي  نظام مي .سياستگذاران پولي کشورها همواره در پي دستيابي به آن هستند

کارا و مناسبي باشد که متناسب با شرايط و واقعيات  کارآمد، ساز و کارها و ابزارهاي فراگير،

اي که نيازهاي متنوع خرد و کالن عموم اند به گونهاقتصادي روز جامعه، تکامل و بهبود يافته

کارها ختالل در کارکرد هريک از سازوبديهي است ا. شهروندان را به نحوي شايسته مرتفع نمايند

ه، و ابزارهاي پرداخت اي  نظام ن به درجات مختلف ن اثربخشي و کارآيي آنها را مختل ساخت

نفي و آورد که گاه، تبعات مزمينه اقبال جامعه به ساز و کارها و ابزارهاي جايگزيني را فراهم مي

 .گسترده اقتصادي را در پي دارند

ها و با شرايط کنوني؛ توسط بانک( ايران چک، بانک چک)اع چک پول چاپ و انتشار انو 

هاي عمده عالوه بر آن که متضم  ريسک نقدينگي براي آنها است درافزاي  برخي شاخص

ها ترو، ساماندهي اي  ابزار از مداز اي . اقتصادي از جمله ميزان نقدينگي و نرخ تورم موثر است

 .نمودپي ، ضروري مي

ر تحقق اي  مهم، بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران با تهيه و ابالغ به منظو 

موضوع (“ )ايران چک، بانک چک)دستورالعمل نحوه انتشار، خريد و فروش انواع چک پول ”

ه به شبکه بانکي کشور، گام نخست را در اي  زمين( 8/6/1385مورخ  1382/بخشنامه شماره مب

ه لعمل در پي تکميل اقدامات گذشته و هدايت موثر شبکبرداشت و اينک با ابالغ اي  دستورا

و  الزم به ذکر است که چاپ و انتشار ايران چک بانک مرکزي. بانکي کشور در اي  زمينه است

، به موجب 1387ال ها از ابتداي ستوسط بانک( ايران چک، بانک چک)ممنوعيت چاپ چک پول 

است که طي بخشنامه شماره هيات محترم وزيران  8/12/1386مصوبه جلسه مورخ 

 .معاون اول محترم رئيس جمهور ابالغ شده است 21/12/1386هن مورخ 39305ت/201712

هاي گيري از فنآوريها و موسسات اعتباري کشور با بهرهشايسته است هريک از بانک 

رداخت هاي انجام کار، استفاده از ديگر ابزارهاي پرداخت از جمله ابزارهاي پروز و بهبود روش

هاي الکترونيکي را در دستور کار خود قرار دهند تا ضم  کاه  تدريجي اتکاي خود به چک پول

موجود و بالتبع حذف تبعات منفي اي  اوراق از عرصه اقتصادي کشور، بي  از پي  در پي 

 .هاي خود برآيندرضايت خاطر شهروندان و کاه  هزينه
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 ب ن تعاريف

 .باشدچک مييا ايران اي  دستورالعمل، هر يک از انواع بانک چک منظور از چک پول در: پولچک

چکي است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر يک از شعب آن بانک يا توسط : بانک چک

و به  ها با استفاده از نام کوتاه آن بانکاي  گونه چک. گرددنمايندگان و کارگزاران آن پرداخت مي

گذاري در نام. شوندگذاري مينام... سپه چک ، رفاه چک ، ملي چک و دنبال آن کلمه چک از قبيل 

هاي ديگري نيز استفاده نمود ز واژه، ا( قبل از کلمه چک)توان به جاي عنوان بانک اي  اوراق ، مي

 .ليک  تصري  نام بانک بر روي اوراق به نحوي آشکار ضروري است

هايي که با آن در هر يک از شعب تمامي بانکچکي است که توسط بانک صادر و وجه : ايران چک

 .گردديکديگر قرارداد دارند يا توسط نمايندگان و کارگزاران آنها پرداخت مي

هيات محترم  8/12/1386است که به موجب مصوبه جلسه مورخ  يسند:ايران چک بانک مرکزي

ار اي  پس به اختصوزيران و توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران چاپ و منتشر شده و از 

 .شودناميده مي“ ايران چک بانک مرکزي”

اطالق  يپول يا ايران چک بانک مرکزبه مبالغ ريالي مندرج بر روي هر برگ چک: مبلغ اسمي

 .شودمي

 

 هاصادره از سوي بانک( کچبانک چک، ايران )پول آوري انواع چکج ن مقررات مربوط به جمع

ها و نيز چاپ انواع چک پول خشنامه، اخذ سفارش جديد از بانکاز تاريخ ابالغ اي  ب -1ماده 

ها صرفاً مجاز به استفاده از موجودي چک براي آنها ممنوع بوده و بانک( بانک چک، ايران چک)

خريد و فروش  نحوه انتشار،”ن براساس مفاد دستورالعمل ( چاپ شده و در جريان توليد)پول خود

ن  8/6/1385مورخ  1382/موضوع بخشنامه شماره مب(“ ک چکايران چک، بان)انواع چک پول 

 .هستند

منعقد شده و يا پس از  يو واحد توليد يکه قرارداد آن ها بي  بانک متقاض يسفارشات -2ماده 

 .وندش يم يدر مورد آن ها انجام نشده است کان لم يک  تلق يانعقاد قرارداد توليد ،اقدام خاص

 يحله اهستند که در جريان توليد بوده و در مر يه چاپ چک پول هايتنها مجاز ب يتوليد يواحدها

واحد  يبرا را يتوان متوقف کرد و يا اي  اقدام ، هزينه فراوان يقرار دارند که توليد آن ها را نم

 .دارد يدر پ يتوليد
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بايست در سازمان توليد اسکناس و مسکوك و شرکت چاپ و نشر بانک ملي ايران مي  -3ماده 

هاي هاي موجود درخزائ  خود و يا در جريان توليد به بانکع وقت نسبت به تحويل چک پولاسر

 .وابط موجود ن اقدام نمايندربط ن در چارچوب مقررات و ضذي

پول اعم از چاپ ، تمام موجودي چک(دوره گذار)ها موظفند طي حداکثرش  ماه  بانک -4ماده 

 .يندشده و در جريان توليد خود را مصرف نما

خود را جهت بازخريد به ( بانک چک، ايران چک)پول ها چکمادامي که مشتريان بانک - 5ماده 

ها موظف ؛ بانک(اي  دستورالعمل 4حتي پس از طي دوره گذار، موضوع ماده )کنند ها ارائه ميبانک

 8/6/1385مورخ  1382/بخشنامه شماره مب 19الي  16هستند نسبت به بازخريد آنها وفق مواد 

 .رودوجه از بي  نميها درخصوص بازخريد اي  اوراق به هيچاقدام نمايند و تعهد بانک

خود را در پايان ( بانک چک، ايران چک)ها موظف هستند موجودي انواع چک پول بانک -6ماده 

ب و و نيز ترکي( بانک چک، ايران چک)هر ماه و به تفکيک مجموع ريالي هريک از انواع چک پول 

 .ار ريالي هريک از اقالم فوق را به بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران گزارش نمايندمقد

اي عمل نمايند با ارائه ترکيبي از وسايل پرداخت، به گونه الزم است تمامي شعب بانک -7ماده 

 براي( از جمله ايران چک بانک مرکزي)که حق انتخاب بي  اسکناس و ساير ابزارهاي پرداخت 

 .فوظ بماندمشتري مح

هاي در دست اشخاص و نحوه پول ها موظفند درخصوص نحوه بازخريد انواع چکبانک -8ماده 

 .رساني نمايندکفي اطالعآوري آنها، به نحو مقتضي و مجمع

 

 د ن مقررات مربوط به توليد و سفارش ايران چک بانک مرکزي

هاي بانک و ديگر موارد ايران چکبه منظور ايجاد هماهنگي در امور مربوط به سفارش  -9ماده 

 ها، الزم است امور مربوط به اوراقمرکزي و دسترسي به آمار و اطالعات دقيق در مورد اي  چک

هاي الزم با بانک مذکور در يکي از واحدهاي هر بانک متمرکز شده و کليه مکاتبات و هماهنگي

 .مرکزي، از طريق اي  واحد انجام شود

هاي مورد نياز سال بعد اسکناس و خزانه بانک مرکزي در هر سال، ايران چکاداره نشر  -10ماده 

پس از تصويب . نمايد يا در کميته پولي و بانکي بانک مرکزي مطرح مبيني نموده، آن ررا پي 

اي  برنامه جهت اجرا به سازمان  ماه پي  از پايان سال ن 6برنامه توليد در کميته مزبور ن حداقل 

ابالغ ( تعيي  گردد يکه توسط بانک مرکز ييا هر چاپخانه ديگر) س و مسکوك توليد اسکنا

 .شودمي
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 يکه توسط بانک مرکز ييا هر چاپخانه ديگر) سازمان توليد اسکناس و مسکوك -11ماده 

از )هاي بانک مرکزي، آنها را مطابق تشريفات معمول اداري پس از چاپ ايران چک( تعيي  گردد

 .دهد، به اداره نشر اسکناس و خزانه تحويل مي(سه و صدور اسناد مربوطجمله تنظيم صورتجل

بايست هاي بانک مرکزي هستند ميهايي که متقاضي دريافت ايران چکبانک-12ماده 

هاي مزبور درخواست. درخواست خود را به اداره نشر اسکناس و خزانه اي  بانک ارسال نمايند

 هاي درخواستي، تعداد و مقدار ريالي هريک از انواعران چکبايست مشتمل بر مجموع ريالي ايمي

هاي اوليه، آن ها را همانند ربط در بانک مرکزي نيز پس از انجام بررسيواحدهاي ذي. آن باشند

 .دهند يقرار م ياسکناس در اختيار بانک ها و موسسات اعتبار

ميه مذکور را  به صورت مبلغ ريالي سه بايست معادل صد در صدبانک متقاضي مي-13ماده 

ست اسکناس و مسکوك در اختيار اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزي قرار داده، يا درخوا

 در صورت موافقت بانک مرکزي، انتخاب. نمايد بانک مرکزي از حساب جاري آن برداشت نمايد

 .باشدترکيبي از دو راه کار فوق نيز ممک  مي

دل تشخيص بانک مرکزي، امکان برداشت تمام يا بخشي از معادر صورتي که بنا به -14ماده 

چون بدهکار بودن هاي درخواستي از حساب جاري بانک متقاضي به دالئلي همريالي ايران چک

هاي درخواستي جود نداشته باشد عرضه ايران چکو... هاي پولي و ناهمخواني با سياست آن،

کارهاي جايگزيني خواهد سهميه تعيي  شده يا راهفقط از طريق پرداخت صد درصد مبلغ ريالي 

فق بود که بانک مرکزي و بانک متقاضي ن در چارچوب مقررات و مصوبات جاري ن بر روي آن توا

 .نمايند

 .شودمي تمامي مراحل طراحي و چاپ ايران چک بانک مرکزي توسط اي  بانک انجام -15ماده 

ايران چک بانک مرکزي توسط اي  بانک تامي  و  چاپ و انتشار هاي طراحي،هزينه-16ماده 

 .شودپرداخت مي

اي باشند که امکان هاي بانک مرکزي به گونههاي امنيتي ايران چکالزم است ويژگي-17ماده 

 .جعل آنها به حداقل ممک  کاه  يابد

 

 هاهن ن مقررات مربوط به توزيع ايران چک بانک مرکزي توسط بانک

ان چک بانک مرکزي را براساس درخواست مشتريان در اختيار آنها قرار ها، ايربانک -18ماده

 .يستواگذاري اي  اوراق به مشتريان مستلزم احراز هويت و اخذ امضا از آنها ن. دهندمي

ايران چک بانک مرکزي در صورت برگشت به بانک ابطال نشده، مجدداً به جريان  -19ماده

 .شودگذاشته مي
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 زيهاي فرسوده بانک مرکران چکآوري و امحا ايه جمعو ن مقررات مربوط ب

هاي فرسوده بانک ايران چک ها بايد براساس دستورالعمل مربوط به اسکناس،بانک -20ماده

 .موده، آنها را به بانک مرکزي ارسال نمايندنآوري و کنترل مرکزي را جمع

شوند آوري ميها جمعبانککه به روش فوق از  هاي فرسوده بانک مرکزيايران چک-21ماده 

هاي سازي ايران چکتفکيک و سالم. شوندپس از طي تشريفات قانوني و اداري معمول، امحا مي

هاي تفکيک که مجهز بايست با استفاده از ماشي مذکور و شناسايي نسخ اصلي و جعلي آنها مي

 .به سنسورهاي شناسايي هستند، انجام پذيرد

کميته ”اي تحت عنوان دقيق بر مراحل امحاي اوراق مذکور، کميته به منظور نظارت -22ماده 

نک مرکزي تشکيل و متشکل از افراد ذيل در با“ هاي بانک مرکزينظارت بر امحاي ايران چک

 :شودمي

 يکي از اعضاي هيات عامل بانک مرکزي به انتخاب رئيس کل؛

 ها و موسسات اعتباري؛مديرکل نظارت بر امور بانک

 ها؛حراست بانک مرکزي و بانکمديرکل 

 مدير اداره نشر اسکناس و خزانه؛

 هاي حقوقي؛مدير اداره بررسي

 مدير اداره بازرسي و حسابرسي داخلي؛

 .رئيس هيات نظار بانک مرکزي

باشد و تصميمات اي  کميته مي 1رياست کميته فوق برعهده عضو هيات عامل مذکور در رديف 

اي اي  کميته برعهده وظايف دبيرخانه. ل بانک مرکزي نافذ استپس از رويت و موافقت رئيس ک

هاي بانک باشد و اسناد مربوط به انتشار و امحاي ايران چکاداره نشر اسکناس و خزانه مي

هاي بانک مرکزي به اداره اي از آن براي ثبت در حسابمرکزي توسط اي  اداره صادر و نسخه

 .شودال ميکل و بودجه اي  بانک ارسحسابداري

 

 ز ن دوره گذار

هاي بر بودن مراحل چاپ و انتشار ايران چکريزي جامع و زمانبا توجه به لزوم برنامه -23ماده 

اي  دستورالعمل، از  4توانند ظرف حداکثر مدت تعيي  شده در ماده ها ميبانک مرکزي، بانک

مدت، عرضه چک پول به پس از اي  . پول هاي خود به مشتريان عرضه نمايند موجودي چک

هاي در دست توانند اقدام به بازخريد چک پولها تنها ميباشد و بانکمشتريان ممنوع مي
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مورخ  1382/اشخاص ن براساس ضوابط و مقررات جاري از جمله بخشنامه شماره مب

 .ن نمايند 8/6/1385

مبني  8/6/1385خ مور 1382/بخشنامه شماره مب 10و  9گذار، رعايت مواد طي دوره-24ماده 

ا بانک با اطالع و هماهنگي ب)باشد ، الزامي نميهاي صادرهبر رعايت نسبت مانده مجاز چک پول

 (.مرکزي

اي مديريت نمايند که پي  از اتمام ها موظف هستند که نقدينگي خود را به گونهبانک -25ماده

به مرور، در حداقل زمان  اق راهاي بانک مرکزي؛ اي  اوريران چکگذار و به محض دريافت ادوره

هاي فعلي نمايند که اختاللي نيز در نظام پرداخت و پول اي جايگزي  چکممک  و به گونه

 .مديريت نقدينگي آن بانک ايجاد نشود

 

 مل بانکاهيات ع...... ..................مي  جلسه مورخ .................ماده و در  25اي  دستورالعمل در 

بانک هايي که  يتمام يايران به تصويب رسيد و رعايت مفاد آن برا ياسالم يمهورج يمرکز

 .است يدارند ؛ الزام يمجوز تاسيس و فعاليت خود را از اي  بانک دريافت م
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 آوريدستورالعمل نحوه سفارش، توزيع و جمع”

 “ايران چک بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

 الف ـ مقدمه

ظام جامع و توانمند پرداخت، از جمله اهداف کالني است که مراجع و برخورداري از يک ن 

بايست مشتمل بر اي  نظام مي. سياستگذاران پولي کشورها همواره در پي دستيابي به آن هستند

کارا و مناسبي باشد که متناسب با شرايط و واقعيات  کارآمد، ساز و کارها و ابزارهاي فراگير،

اي که نيازهاي متنوع خرد و کالن عموم اند به گونهکامل و بهبود يافتهاقتصادي روز جامعه، ت

 بديهي است اختالل در کارکرد هريک از . شهروندان را به نحوي شايسته مرتفع نمايند

ل ا مخترساز و کارها و ابزارهاي پرداخت اي  نظام ن به درجات مختلف ن اثربخشي و کارآيي آنها 

بعات تآورد که گاه، به ساز و کارها و ابزارهاي جايگزيني را فراهم مي ساخته، زمينه اقبال جامعه

 .منفي و گسترده اقتصادي را در پي دارند

ها و با شرايط کنوني؛ توسط بانک( ايران چک، بانک چک)چاپ و انتشار انواع چک پول  

ده هاي عمعالوه بر آن که متضم  ريسک نقدينگي براي آنها است درافزاي  برخي شاخص

ها ترو، ساماندهي اي  ابزار از مداز اي . اقتصادي از جمله ميزان نقدينگي و نرخ تورم موثر است

 .نمودپي ، ضروري مي

به منظور تحقق اي  مهم، بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران با تهيه و  

موضوع )“ مي ايراننک مرکزي جمهوري اسالآوري ايران چک بادستورالعمل نحوه سفارش، توزيع و جمع”ابالغ

ه به شبکه بانکي کشور، گام نخست را در اي  زمين( 8/6/1385مورخ  1382/بخشنامه شماره مب

ه برداشت و اينک با ابالغ اي  دستورالعمل در پي تکميل اقدامات گذشته و هدايت موثر شبک

 ومرکزي الزم به ذکر است که چاپ و انتشار ايران چک بانک . بانکي کشور در اي  زمينه است

، به موجب 1387ال ها از ابتداي ستوسط بانک( ايران چک، بانک چک)ممنوعيت چاپ چک پول 

هيات محترم وزيران است که طي بخشنامه شماره  8/12/1386مصوبه جلسه مورخ 

 .معاون اول محترم رئيس جمهور ابالغ شده است 21/12/1386هن مورخ 39305ت/201712

هاي گيري از فنآوريا و موسسات اعتباري کشور با بهرههشايسته است هريک از بانک 

هاي انجام کار، استفاده از ديگر ابزارهاي پرداخت از جمله ابزارهاي پرداخت روز و بهبود روش

هاي الکترونيکي را در دستور کار خود قرار دهند تا ضم  کاه  تدريجي اتکاي خود به چک پول
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اوراق از عرصه اقتصادي کشور، بي  از پي  در پي موجود و بالتبع حذف تبعات منفي اي  

 .هاي خود برآيندرضايت خاطر شهروندان و کاه  هزينه

 

 ب ـ تعاريف

 .باشدچک مييا ايران منظور از چک پول در اي  دستورالعمل، هر يک از انواع بانک چک:پولچک

بانک يا توسط چکي است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر يک از شعب آن : بانک چک

و به  ها با استفاده از نام کوتاه آن بانکاي  گونه چک. گرددنمايندگان و کارگزاران آن پرداخت مي

گذاري در نام. شوندگذاري مينام... دنبال آن کلمه چک از قبيل سپه چک ، رفاه چک ، ملي چک و 

هاي ديگري نيز استفاده نمود اژهز و، ا( قبل از کلمه چک)توان به جاي عنوان بانک اي  اوراق ، مي

 .ليک  تصري  نام بانک بر روي اوراق به نحوي آشکار ضروري است

هايي که با چکي است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر يک از شعب تمامي بانک:ايران چک

 .گردديکديگر قرارداد دارند يا توسط نمايندگان و کارگزاران آنها پرداخت مي

هيات محترم  8/12/1386است که به موجب مصوبه جلسه مورخ  يسند:مرکزي ايران چک بانک

وزيران و توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران چاپ و منتشر شده و از اي  پس به 

 .شودناميده مي“ايران چک بانک مرکزي”اختصار

 .شوداطالق مي يپول يا ايران چک بانک مرکزبه مبالغ ريالي مندرج بر روي هر برگ چک:مبلغ اسمي

 

 هاي بانکصادره از سو( بانک چک، ايران چک)پول آوري انواع چکجمع نحوهج ـ مقررات 

ها و نيز چاپ انواع چک پول تاريخ ابالغ اي  بخشنامه، اخذ سفارش جديد از بانکاز  -1ماده 

موجودي چک ها صرفاً مجاز به استفاده از براي آنها ممنوع بوده و بانک( بانک چک، ايران چک)

ع خريد و فروش انوا نحوه انتشار،”ن براساس مفاد دستورالعمل ( چاپ شده و در جريان توليد)پول خود

 .ن هستند 8/6/1385مورخ  1382/موضوع بخشنامه شماره مب“(ايران چک، بانک چک)چک پول 

يا پس از منعقد شده و  يو واحد توليد يکه قرارداد آن ها بي  بانک متقاض يسفارشات -2ماده 

 .وندش يم يدر مورد آن ها انجام نشده است کان لم يک  تلق يانعقاد قرارداد توليد ،اقدام خاص

 يحله اهستند که در جريان توليد بوده و در مر يتنها مجاز به چاپ چک پول هاي يتوليد يواحدها

واحد  يبرا را ياوانتوان متوقف کرد و يا اي  اقدام ، هزينه فر يقرار دارند که توليد آن ها را نم

 .دارد يدر پ يتوليد

بايست سازمان توليد اسکناس و مسکوك و شرکت چاپ و نشر بانک ملي ايران مي -3ماده 

نسبت به تحويل ( به تشخيص اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزي)ها متناسب با نياز بانک
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ربط ن در چارچوب هاي ذيهاي موجود درخزائ  خود و يا در جريان توليد به بانکچک پول

 .مقررات و ضوابط موجود ن اقدام نمايند

توانند به ، مي(دوره گذار)ها حداکثر تا سه ماه از تاريخ ابالغ اي  دستورالعمل بانک -4ماده 

 .فروش چک پول خود مبادرت نمايند

اع قانوني انوها ترتيبي اتخاذ نمايند تا طي دوره گذار، ضم  توديع سپرده الزم است بانک-تبصره

ه و از نزد بانک مرکزي؛ مابقي آن را جزو منابع مسدود تلقي نمود( ايران چک، بانک چک)چک پول 

 .اعطاي تسهيالت از محل آن خودداري کنند

خود را جهت بازخريد به ( بانک چک، ايران چک)پول ها چکمادامي که مشتريان بانک - 5ماده 

ها موظف ؛ بانک(اي  دستورالعمل 4ي دوره گذار، موضوع ماده حتي پس از ط)کنند ها ارائه ميبانک

 8/6/1385مورخ  1382/بخشنامه شماره مب 19الي  16هستند نسبت به بازخريد آنها وفق مواد 

 .رودوجه از بي  نميها درخصوص بازخريد اي  اوراق به هيچاقدام نمايند و تعهد بانک

خود را در پايان ( بانک چک، ايران چک)ع چک پول ها موظف هستند موجودي انوابانک -6ماده 

ب و و نيز ترکي( بانک چک، ايران چک)هر ماه و به تفکيک مجموع ريالي هريک از انواع چک پول 

 .مقدار ريالي هريک از اقالم فوق را به بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران گزارش نمايند

اي عمل نمايند يبي از وسايل پرداخت، به گونهبا ارائه ترک الزم است تمامي شعب بانک -7ماده 

 براي( از جمله ايران چک بانک مرکزي)که حق انتخاب بي  اسکناس و ساير ابزارهاي پرداخت 

 .مشتري محفوظ بماند

هاي در دست اشخاص و نحوه پول ها موظفند درخصوص نحوه بازخريد انواع چکبانک -8ماده 

 .رساني نمايندکفي اطالعآوري آنها، به نحو مقتضي و مجمع

 

 و سفارش ايران چک بانک مرکزي ريزي، برنامهتوليد نحوه طراحي، د ـ مقررات مربوط به

 .شودتمامي مراحل طراحي و چاپ ايران چک بانک مرکزي توسط اي  بانک انجام مي-9ماده 

مبر و ديگر از جمله حق ت)چاپ و انتشار ايران چک بانک مرکزي  هاي طراحي،هزينه -10ماده 

 .شودتوسط اي  بانک تامي  و پرداخت مي( عوارض دولتي

اي باشند که امکان هاي بانک مرکزي به گونههاي امنيتي ايران چکالزم است ويژگي -11ماده 

 .جعل آنها به حداقل ممک  کاه  يابد

هاي بانک به منظور ايجاد هماهنگي در امور مربوط به سفارش و ديگر موارد ايران چک -12ماده 

ها، الزم است امور مربوط به اوراق مرکزي و دسترسي به آمار و اطالعات دقيق در مورد اي  چک
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هاي الزم با بانک مذکور در يکي از واحدهاي هر بانک متمرکز شده و کليه مکاتبات و هماهنگي

 .مرکزي، از طريق اي  واحد انجام شود

هاي مورد نياز سال بعد کزي در هر سال، ايران چکاداره نشر اسکناس و خزانه بانک مر-13ماده 

پس از تصويب . نمايد يا در کميته پولي و بانکي بانک مرکزي مطرح مبيني نموده، آن ررا پي 

اي  برنامه جهت اجرا به سازمان  ماه پي  از پايان سال ن 6برنامه توليد در کميته مزبور ن حداقل 

 .شودتوليد اسکناس و مسکوك ابالغ مي

هاي بانک مرکزي، آنها را سازمان توليد اسکناس و مسکوك پس از چاپ ايران چک -14ماده 

شر ، به اداره ن(از جمله تنظيم صورتجلسه و صدور اسناد مربوط)مطابق تشريفات معمول اداري 

 .دهداسکناس و خزانه تحويل مي

بايست ستند ميهاي بانک مرکزي ههايي که متقاضي دريافت ايران چکبانک -15ماده 

هاي مزبور درخواست. درخواست خود را به اداره نشر اسکناس و خزانه اي  بانک ارسال نمايند

هاي درخواستي، تعداد و مقدار ريالي هريک از انواع بايست مشتمل بر مجموع ريالي ايران چکمي

را همانند  آن ها هاي اوليه،ربط در بانک مرکزي نيز پس از انجام بررسيواحدهاي ذي. آن باشند

 .دهند يقرار م ياسکناس در اختيار بانک ها و موسسات اعتبار

بايست معادل صد در صد مبلغ ريالي سهميه مذکور را  به صورت بانک متقاضي مي-16ماده 

ست اسکناس و مسکوك در اختيار اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزي قرار داده، يا درخوا

 در صورت موافقت بانک مرکزي، انتخاب. ساب جاري آن برداشت نمايدنمايد بانک مرکزي از ح

 .باشدترکيبي از دو راه کار فوق نيز ممک  مي

در صورتي که بنا به تشخيص بانک مرکزي، امکان برداشت تمام يا بخشي از معادل  -17ماده 

ن هکار بودچون بدهاي درخواستي از حساب جاري بانک متقاضي به دالئلي همريالي ايران چک

هاي هاي پولي و نظاير آن وجود نداشته باشد عرضه ايران چکناهمخواني با سياست آن،

کارهاي درخواستي فقط از طريق پرداخت صد درصد مبلغ ريالي سهميه تعيي  شده يا راه

 نجايگزيني خواهد بود که بانک مرکزي و بانک متقاضي ن در چارچوب مقررات و مصوبات جاري 

 .ن توافق نمايندبر روي آ

 و فروشايران چک بانک مرکزي  هـ ـ مقررات مربوط به توزيع

 .دهندها، ايران چک بانک مرکزي را براساس درخواست مشتريان در اختيار آنها قرار ميبانک -18ماده

شامل )هنگام فروش اي  اوراق،الزم است مشتري نسبت به اعالم هويت کتبي خود -19ماده 

ندهاي بمتصدي بانکي نيز بايد اقدام به تکميل . ي اعالميه فروش اقدام نمايدبر رو( شماره ملي

 .ور نمايدبر روي اعالميه مزب( شماره سريال، نوع و مبلغ اوراق)شده مربوط به اوراق فروخته
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با ( ر برگه فروشد)شده از سوي مشتري متصدي بانکي، پس از تطبيق مشخصات تکميل-20ماده 

 شناسايي وي ن به نحو مقتضي و طبق دستورالعمل مربوط ن احراز هويت مدارك رسمي و معتبر

 .نمايدنموده؛ و اقدام به اخذ امضاي مشتري بر روي برگه فروش مي

بايست هنگام فروش ايران چک بانک مرکزي، آن را ممهور به مهر متصدي بانکي مي-21ماده 

 .شعبه و تاريخ نمايد

 

 زيهاي فرسوده بانک مرکيران چکآوري و امحاي اعو ـ مقررات مربوط به بازخريد، جم

( ليمشامل شماره )به هنگام بازخريد، دارنده ايران چک بانک مرکزي هويت کتبي خود -22ماده 

ت ز بايد از صحمتصدي بانک ني. نمايدرا بر روي اعالميه بازخريد يادداشت نموده، آن را امضا مي

 .هويت مشتري اطمينان حاصل کند

هاي بانک مرکزي را از نظر اصالت و جعل متصدي بانک موظف است ايران چک-23ماده 

تم و اي مربوط نمايد و پس از تاييد سيسشناسايي نموده؛ شماره سريال آنها را وارد سيستم رايانه

 جه آن راقرار ندارند؛ و...( سرقتي، مسدودي و )اطمينان از اي  که اوراق مزبور در فهرست سياه 

 .ه حساب مشتري واريز نمايدپرداخت يا ب

در صورتي که پس از ورود شماره سريال ايران چک بانک مرکزي، سيستم از پذيرش -24ماده 

حل آن امتناع نمايد پرداخت وجه چک تنها از طريق منظور نمودن آن در حساب مشتري و طي مرا

 .باشدپذير ميمربوط به اتاق پاياپاي و اداره معامالت ريالي بانک مرکزي امکان

در صورت ابطال ايران چک بانک مرکزي، الشه آن پس از ظهرنويسي سوراخ  -25ماده 

ايد به ايجاد سوراخ بر روي ايران چک ب. شودشده؛ از ارائه مجدد آن به مشتريان اجتناب مي

 .دآن مخدوش نشو MICRاي باشد که شماره سريال و نيز گونه

هاي بانک مرکزي به روش فوق، الزم چکآوري و ابطال ايران پس از جمع -26ماده 

اي که امکان است اوراق مزبور در چارچوب ترتيبات داخلي هر بانک نگهداري شود به گونه

 .ددسترسي و کنترل آنها براي واحد بازرسي داخلي هر بانک و بازرسان بانک مرکزي ممک  باش

ريان بازخريد و ابطال شده مشت هاي بانک مرکزي که ازاطالعات مربوط به ايران چک-27ماده 

بانک مرکزي  .شود، در پايان هر روز براي بانک مرکزي ارسال مي(از جمله شماره سريال)است 

ان نيز پس از کنترل اطالعات دريافتي، حساب بانک مربوط را به ميزان جمع مبالغ ريالي اير

 . نمايدهاي مزبور بستانکار ميچک
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 مربوط به شماره سريال ايران چک ز ـ مقررات نحوه تبادل اطالعات

هاي فروخته شده توسط هر روز فهرست شماره سريال 18بانک مرکزي در ساعت -28ماده 

بانک مرکزي به سيستم بانکي را طي فايلي با فرمت شماره يک پيوست اي  دستورالعمل، از 

 .دهدها قرار ميطريق شبکه بي  بانکي در اختيار همه بانک

هاي ديگر را هاي خريداري شده توسط خود و بانکهر روز فهرست ايران چک هابانک-29ماده 

 .اي خود خواهند نمودبراي کنترل، وارد سيستم رايانه

سط رفع مسدودي تو /هاي مسدود شده ماره سريالها در هر روز فهرست شبانک-30ماده 

 ماره دو پيوست اي مراجع قضايي را از طريق سيستم شبکه بي  بانکي، طي فايلي با فرمت ش

 .دهندآن روز در اختيار بانک مرکزي قرار مي 14دستورالعمل، تا ساعت 

ا مشابه فرمت رفع مسدودي ر /هاي مسدودي بانک مرکزي فهرست کليه شماره سريال-31ماده 

ها ملزم به اعمال دهد و بانکبه بعد بر روي شبکه قرار مي 16از ساعت  30فايل مسدودي ماده 

 .باشنداي خود ميهاي رايانهساعت بعد در سيستم 72ست تا اي  فهر

هاي باز خريد و ابطال شده را ها به طور روزانه اطالعات مربوط به شماره سريالبانک-32ماده 

رکزي طي فايلي با فرمت شماره سه پيوست اي  دستورالعمل ن از طريق شبکه ن در اختيار بانک م

ر ده و ضمناً داز بررسي فايل مربوط، نسبت به تسويه آن اقدام نموبانک مرکزي بعد . دهندقرار مي

ها، کند و نيز داليل رد آنها امتناع ميهايي که سيستم از پذيرش آنمورد شماره سريال

 .دهدها انجام ميرساني الزم را به بانکاطالع

طال شده توسط هاي ابهر روز، فهرست کليه شماره سريال 18بانک مرکزي در ساعت -33ماده 

 .دهدمي بر روي شبکه قرار 32ها را طي فايلي با فرمت ماده بانک

 

 ح ـ دوره گذار

هاي بر بودن مراحل چاپ و انتشار ايران چکريزي جامع و زمانبا توجه به لزوم برنامه-34ماده 

، از اي  دستورالعمل 4توانند ظرف حداکثر مدت تعيي  شده در ماده ها ميبانک مرکزي، بانک

پس از اي  مدت، عرضه چک پول به . پول هاي خود به مشتريان عرضه نمايند موجودي چک

هاي در دست توانند اقدام به بازخريد چک پولها تنها ميباشد و بانکمشتريان ممنوع مي

مورخ  1382/اشخاص ن براساس ضوابط و مقررات جاري از جمله بخشنامه شماره مب

 .ن نمايند 8/6/1385

اي مديريت نمايند که پي  از اتمام ها موظف هستند که نقدينگي خود را به گونهبانک -35ه ماد

هاي بانک مرکزي؛ اي  اوراق را به مرور، در حداقل زمان گذار و به محض دريافت ايران چکدوره
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هاي فعلي نمايند که اختاللي نيز در نظام پرداخت و پول اي جايگزي  چکممک  و به گونه

 .ها ايجاد نشودريت نقدينگي آنمدي
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امه؛ 350/مب:شماره يين ن رعايت شاخص هاي مالي در اعطاي تسهيالت سرمايه در گردش به  آ

انك هاي دولتي  اشخاص حقيقي و حقوقي توسط مورخ  39399ت /211849موضوع مصوبه شماره )ب

 (وزيران هيات محترم 26/12/1386

 3/2/1387: تاريخ 

 "يبسمه تعال"

 

 .رديدبانک ارسال گهاي دولتي، شرکت دولتي پستاطالع مديران عامل محترم کليه بانکجهت 

 

 احتراماً؛

هيات محترم  26/12/1386مورخ  39399ت /211849به پيوست تصوير نامه شماره  

وزيران درخصوص آئي  نامه رعايت شاخص هاي مالي در اعطاي تسهيالت سرمايه در گردش به 

اذ خواهشمند است ترتيباتي اتخ. توسط بانک هاي دولتي ايفاد مي گردد اشخاص حقيقي و حقوقي

 الزم فرمايند که مفاد آيي  نامه مزبور به کليه شعب ابالغ و بر حس  اجراي آن نظارت کافي و

 گ./معمول گردد

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 کارصديقه رهبر شمس  حميد تهرانفر   

3816          3-3831 

 

 .االشارهنامه فوقيک نسخه آيي : پيوست
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امه؛ 351/مب: شماره يين ن امين نقدينگي شركت آ ز تسهيالت ت ا انكي  ادسازي منابع ب آز هاي بزرگ، 

وليد در بخشساير بخش كالن و اختصاص آن به توزيع عادالنه ها، تقويت ت اقتصادي و  موضوع )هاي 

امهتصويب  (هيات محترم وزيران 26/12/1386ـ مورخ ه39397ت/211436شماره  ن

 3/2/1387: تاريخ

 

 »بسمه تعالي«

 

 هاي دولتي، غيردولتي،جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانک

 شرکت دولتي پست بانک و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد 

 

 احتراماً؛

 هيات 26/12/1386هن مورخ 39397ت/211436نامه شماره به پيوست تصويب 

هاي بزرگ، آزادسازي منابع بانکي از تسهيالت محترم وزيران درخصوص تامي  نقدينگي شرکت

هاي اقتصادي و توزيع عادالنه ها، تقويت توليد در بخ کالن و اختصاص آن به ساير بخ 

 ص./گرددتسهيالت به همراه ضميمه آن جهت انجام اقدامات الزم توسط آن بانک ابالغ مي

 .برگ 2: پيوست

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                                                

 دخت حکاكحميد تهرانفر                                 سيمين                                    

                                         3816                                               2-3831 
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ايه بانك اعالم حد؛ 1121/مب: شماره پ رزهاي دالر و يورو نسبت به سرمايه  ا از  ا مجاز وضعيت ب ها ت

ايان سال    1387پ

 22/3/1387: تاريخ

 بسمه تعالي

 

 ،بانک دولتي پستهاي دولتي، غيردولتي، شرکت مديران عامل محترم کليه بانکجهت اطالع 

 گرددميارسال  و سينا اعتباري توسعه اتموسس

 باسالم

و  27/12/1380هاي به تاريخ 2979/و مب 1345 /هاي شماره مبپيرو نامه بخشنامه

رساند حد مجاز وضعيت باز ارزهاي دالر و وسيله به استحضار مياي  اداره، بدي  21/12/1385

 .اشدبيدرصد م20معادل  1387ها تا پايان سال يورو نسبت به سرمايه پايه بانک

 به ترتيب)چني  مجموع ارزها ضمنا حدود مجاز وضعيت باز ارزي براي هر يک از ساير ارزها و هم

ها الزم است اي  حدود را با دقت رعايت و به قوت خود باقي است و بانک( درصد 30درصد و  10

 .مراقبت نمايند

ست به وضعيت ز آن الزم اباشد و پس امي 87سال  نمايد اعتبار اي  بخشنامه تا پاياناضافه مي

 ب./قبلي بازگشت شود

 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 فروزنده شجاعي  مهناز بهرامي  

3816         4-3831 
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عتبار در حساب ممنوعيت؛ 1284/مب: شماره ا ز  ا ز عقد مضاربه مطلقاستفاده  ا ستفاده  ا ا  جاري ب

 2/4/1387: تاريخ

 بسمنه تعالني

 

بانک  دولتي پستهاي دولتي، غيردولتي، شرکت عامل محترم کليه بانک مديرانجهت اطالع 

 .گرددمياعتباري ارسال  اتو موسس

 باسالم

 " اعتبار در حسابجاري در قالب عقد مضاربه مطلق"بدينوسيله به استحضار مي رساند که طرح 

ور به بانک هاي کش ، به منظور اخذ مجوز جهت اجرا ، از سوي يکي از 1381نخستي  بار  در سال 

 .بانک مرکزي منعکس شد 

ه نتيج. قانوني  و مقرراتي در اي  اداره  مورد بررسي قرار گرفت  طرح مزبور از ابعاد شرعي ،

 –ه بود که در مجموع حاکي از ديدگاه مثبت اي  مديريت نسبت به پيشنهاد ارائه شد -بررسي ها 

کميسيون با اجراي .آن سال مطرح گرديد در نوزدهمي  جلسه کميسيون محترم اعتباري در 

 .پيشنهاد مذکور، در چارچوب مضاربه مطلق و در بخ  بازرگاني ، موافقت نمود 

ابط و با رعايت ساير ضو) موافقت با پيشنهاد مذکور با اي  فرض صورت گرفت کهبانک هادر اجرا 

اليت راحل مختلف ، برفعدر م( مقررات از جمله اطمينان از واقعي بودن و مصرف بجاي تسهيالت 

 .مشتري نظارت و امکان محاسبه و حصول سود را فراهم مي نمايند

وراي بر اي  اساسضم  ابالغ مصوبه کميسيون به بانک پيشنهاد دهنده ، مراتب طي نامه اي به ش

پس از هماهنگي وکسب هماهنگي بانک ها نيز منعکس گرديد تا ساير بانک ها در صورت تمايل و 

 .از بانک طراح بتوانند نسبت به اجراي طرح مبادرت ورزند موافقت 

گزارش هاي متعددي دال بر استفاده نامناسب از عقد مذکور به اي  مديريت با گذشت زمان ،

نک ها نتيجه بررسي ها نشان مي دادکه در فرآيند اجرايي کار، اصول مزبور از سوي با. واصل شد

 .  است  مخدوش گرديده ، ت بر مصرف تسهيالتاصل نظار "ناديده گرفته شده و خصوصا
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طي گزارشي جهت اخذ رهنمود به  "مشکالت اجرايي مترتب بر روش تامي  مالي فوق ، مجددا

کميسيون مطرح و  22/2/1387گزارش مذکور در جلسه مورخ . کميسيون اعتباري منعکس شد 

وش ردر حساب جاري متوقف شدهو بانک ها از استفاده از اين عقد براي موضوع اعتبار نهايتا مقرر شد تا 

 .استفاده نمايند ( خريد دين) مشابه در اين مورد 

 .خواهشمند است مراتب را يادداشت فرمايند 

 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 صديقه رهبر شمس کار   مهناز بهرامي

3816                              3 - 3831 
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انك مركزي جمهوري  خ بهپاس؛ هـ/2625: شماره ايران چك ب برخي سواالت مطروحه در خصوص 

يران ا  اسالمي 

 30/5/1387: تاريخ

 تعالي بسمه

 توسعه اعتباري موسسه هاي غيردولتي، دولتي، هايبانک محترم مديران عامل اطالع جهت

 .گردد مي ارسال سينا و

 باسالم؛

 مرکزي بانک چک ايران مورد در 24/2/1387 مورخ ه/ 868 شماره بخشنامه پيرو

 در کشور بانکي شبکه سوي از مطروحه سواالت برخي به پاسخ در و ايران اسالمي جمهوري

 ايران صرفًا ها بانک داردمي اعالم امور جريان تسهيل و تسريع منظور به و خصوص اي 

 دمجد استفاده امکان ... و مکرر هاينويسي پشت فرسودگي، همچون داليلي به که را هاييچک

 و دنماين خارج وجوه گردش جريان از ، نيست مشتريان پذيرش مورد يا و ندارد وجود آنها از

 . ندکن ارسال مرکزي بانک به آن، معادل وجه دريافت يا و جديد چک ايران با جايگزيني براي

 چک ايران مجدد گردش لذا شد، خواهد انجام مرکزي بانک توسط آنها ابطال است بديهي

 .اشدميب مجاز

 ننمود ممهور به نسبت نخست نوبت در صرفًا نيز مربوط دستورالعمل 21 ماده مورد در

 نهاآ روي بر تاريخ و شعبه مهر درج به نيازي ، بعد دفعات در و شود اقدام شعبه مهر به چک

 اه بانک و مردم روابط در و مردم بي  مرکزي بانک چک ايران کارکرد ديگر عبارت به. نيست

 .بود خواهد اسکناس شگرد مشابه

 حس  بر و اقدام اعتباري موسسه/ بانک شعب به امر ابالغ به نسبت است مقتضي

 بر را شعب در کار گردش اعتباري، موسسه/ها بانک انفورماتيک واحد . گردد نظارت آن اجراي

 .نمود خواهند تنظيم اساس اي 

 مظاهري طهماسب
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بهامات مشتريان و  رفع؛ هـ/2876: شماره انكا انك مركزي شعب ب ايران چك ب ها در خصوص 

يران ا   جمهوري اسالمي 

 13/6/1387: تاريخ

 تعالي بسمه

 توسعه اعتباري موسسه هاي غيردولتي، دولتي، هايبانک محترم مديران عامل اطالع جهت

 .گردد مي ارسال سينا و

 

 مورخ ه/ 2178 شماره و 24/2/1387مورخ  ه/ 868 شماره هاي بخشنامه پيرو

از آنجا که در اجراي اي  طرح برخي سؤاالت  30/5/1387هن مورخ /2625و شماره  2/5/1387

 سؤاالت به پاسخ عنوان به زير نکات ، است گرديده مطرح ها بانک شعب و مشتريان طرف از

 :يرسد استحضارم به ايران اسالمي جمهوري مرکزي بانک چک ايران به مربوط امور و تسهيل

 به نسبت بايست مي نخست وبت ن در صرفًا چک ن ايرا کننده توزيع بانک -1

 دباي مهر اي  که نمايد اقدام شعبه مهر و تاريخ به چک نمودن ايران ممهور

 فاقد ك نچ ايرا چنانچه است الزم چني  هم .شامل باشد نيز را بانک نام

 آن کردن ممهور به نسبت تکننده شعبه درياف شود، ارائه بانک شعبه به مهر

 .دهد قرار جريان در را آن و کند اقدام

 به فرسوده اسکناس مشابه بايد استفاده غيرقابل و فرسوده هاي ايران چک -2

 .شود پاره آن گوشه يا ( سوراخ) پانچ نبايد و گردند مرکزي ارسال بانک

 با حساب تسويه و آنها امحاء به نسبت تحويل گرفت  از پس مرکزي بانک

 .ايدنم مي اقدام دهنده تحويل بانک

 هاي بخشنامه موجب به بانکها شعب از برخي ، اصله و اطالع براساس -3

 در ريالي هزار پانصد هاي چک ايران توزيع و به انتشار توجه با) داخلي

 از و پذيرفته مشتريان از را هاي مذکور چک ايران صرفًا ( اول روزهاي

 مي خودداري (ميليون ريالي يک) باالتر رقم با هاي چک ايران پذيرش
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مناسب  رساني اطالع امر، متصديان آموزش ضم  است الزم . نمايند

 مشتريان از مختلف ارقام با مرکزي بانک کهاي نچ ايرا پذيرش درخصوص

 .شود انجام

 چنانچه ليک  .نيست ضروري مشتريان توسط چکها ايران نويسي ظهر -4

 مخدوش آن اعتبار شود، ظهرنويسي مشتريان توسط ها ايران چک از برخي

 را شده ظهرنويسي هاي چک ايران بايد ها شعب بانک و يابد نمي کاه  و

 .بپذيرند ها چک ايران ساير مشابه نيز

 تکميل به ت نسب فروش زمان در صرفًا چک ايران کننده توزيع بانک  -5

 مراحل در است بديهي . نمايد اقدام مشتري به آن و ارائه فروش اعالميه

 هاي اعالميه تکميل به نيازي چکها، گردش ايران سهولت جهت ، بعدي

 .يباشد نم مجدد فروش يا خريد

 

 مظاهري طهماسب
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انك ها و موسسات الحساب سپردهنرخ سود علي ابالغ؛ 2351/مب: شماره هاي سرمايه گذاري ب

انكي عتباري غيرب انكي كشور در سال -بسته سياستي 17موضوع ماده ) ا   (1387نظارتي سيستم ب

 24/6/1387: تاريخ

 بسمه تعالي

 

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک، موسسات اعتباري 

 . توسعه و سينا و موسسات داراي مجوز تبديل و تطبيق ارسال گرديد

 

 

براي ان جمهوري اسالمي ايربسته سياستي نظارتي بانک مركزي  17ي بند دوم مادههمانطور كه استحضار دارند 

ل پرداخت سود علي الحساب صرفاً در مواردي که بانک نسبت به محاسبه سود قاب"مقرر مي دارد 1387سال 

ر وصول و پيش بيني عمليات و اقدامات اعتباري و سرمايه گذاري خود اقدام و ميزان سودي که با حداکث

با  ووق، در اجراي بند ف ".مجاز است اطمينان محاسبه و به بانک مرکزي ارائه و تاييد آن بانک را اخذ کند،

به  و عمومي از شرايط اقتصادي كشور و وضعيت ترازنامه هاي بانکها و  مؤسسات اعتباري توجه به ارزيابي 

هاي مقررات و طيف معيني از  نرخ سود علي الحساب سپرده، منظور كاهش ارجاعات موردي، بانک مركزي

مؤسسات و  کهاي دولتي، غيردولتياعم از بان)به شبکه ي بانکي كشور را  گذاري قابل اعالم به عمومسرمايه

 :كندبا هدف ايجاد و گسترش شرايط رقابتي ، به شرح ذيل جهت اجرا ابالغ مي( اعتباريمالي و 

 ي حاضر در خصوصبا توجه به لزوم ايجاد شرايط رقابتي در ميان بانکها و مؤسسات اعتباري، مفاد بخشنامه

از بانک و تطبيق كه مجوز تبديل  يخصوصي و دولتي و مؤسسات اعتباري و همچنين مؤسسات عموم بانکهاي

 .صورت يکسان حکمفرماستاند به اخذ نمودهمركزي 

 ي خودملزم هستند با توجه به انواع عمليات اعتبار (توضيح داده شده در مقدمه بخشنامه)شبکه بانکي كشور

 گردش عمليات شامل )ي سود قابل تحصيل بانك يا مؤسسه اعتبار

 

 ناشي از گردش  كل را بر اساس بررسي هاي كارشناسي و ترازنامه اي (درآمد و هزينه

الحساب انواع ود علينرخ س. بيني نمايندمحاسبه و پيش( با لحاظ وضعيت منابع و مصارف مورد انتظار)عمليات 

برآوردهاي سودآورِي بانك يا ستخرج از ورد فوق و مها و مؤسسات اعتباري بر مبناي برآسپرده هاي بانک

 . و طبق مقررات و ضوابط اين دستورالعمل بايد تعيين شود مؤسسه اعتباري
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 استانداردهاي مالي و حسابداري اصول و ضوابط وها و مؤسسات بايد بر اساس برآورد سودآوري بانکگزارش 

مستخرجه از ارقام و آيندهبينيته و پيشمستند به عملکرد گذشو و منطبق بر اطالعات كامل و دقيق مؤسسه 

بر اساس  ،معوق و سررسيد گذشتهمشکوک الوصول، مطالبات صحيحذخائر  ثبتبا دفتر كل بانک يا مؤسسه 

 . باشد مقررات

ويب تصگزارش فوق بايد در هيأت مديره بانک يا مؤسسه مورد بررسي قرار گرفته و پس از اصالحات الزم به 

ها بانکبر نظارت  كلنسخه از اين گزارش به همراه كليه مستندات مربوط به مديريتيک . برسدهيأت مديره

م به همراه اعالمربوط  مركزي ارسال و يک نسخه از آن گزارش، با همة مستندات ومؤسسات اعتباري بانک

 . باشد ارائـهقابل  وشود نگهداري در دبيرخانه هيأت مديره  بانک مركزي،وصول 

اق مشاركت و حاصل از تسهيالت اعطائيبعالوه سود اورمعادل سود  گذارانني براي سپردهبيسود قابل پيش

ت و به نسب( اي مرتبطهبابت هزينه )يا مؤسسه  الوكالة بانکحق وجه التزام دريافتي بابت تسهيالت پس از كسر

 . ، محاسبه خواهد شدمنابع حاصل از سپرده ها و منابع داخلي بانک يا مؤسسه

وق ف 5علي الحساب  قابل اعالم به عموم حداقل يك واحد درصد کمتر از رقم محاسبه شده در بند  نرخ سود

 5/1درصد کمتر باشد، بايد حداقل  6ه آنها از يت سرمايکه نسبت کفا ياين رقم براي مؤسسات. خواهد بود

 . فوق باشد 5درصد کمتر از رقم محاسبه شده در بند 

ها به عموم و انجام الحساب سپردهدر مورد اعالم رسمي نرخ سود عليري اقدامات بانک يا مؤسسه اعتبا

 : تبليغات مربوط با توجه به موارد ذيل قابل اجرا خواهد بود

 از جدول ا کمتر يمساوي ، فوق 6الحساب موضوع بند چنانچه نرخ سود علي -1-7

ركزي، مورد ايراد بانک مركزي مبانک ي هيأت مديره به ل مصوبهتحويساعت پس از  72، و زير باشد 7-4بند 

الحساب اقدام و نسبت به اعالم رسمي آن سود علي مجاز است قرار نگيرد، هيأت مديرة بانک يا مؤسسه

 .هاي تبليغاتي الزم را انجام دهدفعاليت

شد و زير با 7-4بند ر جدول داز ارقام مندرج  بيشتر، فوق 6الحساب موضوع بند چنانچه نرخ سود علي - 2-7

 اشد كه سود قابل تحصيل بانکد و تأكيد داشته بنمايبيني سودآوري باالتريپيشهيأت مديرة بانک يا مؤسسه 

زير است،  7-4بند ل بيش از جدو ،فوق 6بند حاشيه ريسكالوكاله بانک و كسر يا مؤسسه پس از كسر حق

بر بانکها و مؤسسات ارت نظ كل مديريتهاي كارشناسي به گزارشمستندات همراه با موضوع را با ذكر داليل و 

 هانرخ مجاز خواهد بود نسبت به اعالم اخذ تأييد کتبي بانك مرکزيبانک مركزي ارائـه و در صورت اعتباري 

 .اقدام كند

زير باشد،  7-4بند ر جدول از ارقام مندرج د کمتر، فوق 6الحساب موضوع بند چنانچه نرخ سود علي - 3-7

گذاران خود الحساب براي سپردهعليسود فوق  5بيش از ميزان محاسبه شده بند  ز نيستمجابانک يا مؤسسه 

 .دعالم نمايا

 :گذاريهاي سرمايههاي سود علي الحساب سپردهجدول نرخ -4-7
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 درصد  9حداكثر  (ماه 3حداقل )سپرده كوتاه مدت عادي

 درصد 15حداكثر  ساله هاي با سررسيد يکسپرده

 درصد 16حداكثر  سالهسررسيد دو هاي باسپرده

 درصد 17حداكثر  سالههاي با سررسيد سهسپرده

 درصد 18حداكثر  سالههاي با سررسيد چهار سپرده

 درصد 19حداكثر  پنج ساله و بيشتر هاي با سررسيدسپرده

 

ويژه موردنظـر و ه مشخصات سپردبايد ر بانک يا مؤسسه هـ،  "هاي ويژهسپرده"الحساب سود عليدر مورد 

 گيريتي كه درنظر دارد از محلّ آن سپردهيا فعالي بيني سودآوري طرحپيشهاي خاصّ آن سپرده و ويژگي

كل ريت بانک يا مؤسسه به مديبا مصوبه هيأت مديره همراه مربوط با اسناد و مدارک و مستندات  ،دشوانجام 

هاي الزم در بانک مركزي به پس از بررسي تا دماينه ها و مؤسسات اعتباري بانک مركزي ارائبر بانکنظارت 

گردد، مجوز مربوط به سپرده ويژه، عالوه بر صادر مجوز الزممورد نظر  "سپرده ويژه"صورت موردي براي 

 . نيز خواهد بودگذاري هاي آن سپردهشرايط و ويژگيشامل الحساب، تعيين نرخ سود علي

 در صورت فزوني نرخ سودهاي مالي حسابرسي شده در مجمع عمومي، پس از اتمام سال مالي و تصويب صورت

مان الحساب و نرخ سود قطعي بايد در حداقل زمابه التفاوت نرخ سود علي  قطعي بر نرخ سود علي الحساب،

 .ممکن به مشتريان  اعالم و پرداخت شود

الزم شود، يافت ميدر(1/8/1387) 1387خ اول آبان ماه ياز تاركه  ييبخشنامه جهت سپرده هااين مفاد 

د وده انو موسساتي كه مجوز تبديل و تطبيق از بانک مركزي اخذ نم يبوده و بانکها و مؤسسات اعتبار االجرا

 .م كننديغات خود را بر آن اساس تنظيپالكاردها و تبلاقدامات و همچنين نصب ه يموظفند كل

 

 ها و مؤسسات اعتباريمديريت کل نظارت بر بانک

 مطالعات و مقررات بانکي اداره

 عبدالرحمن نديمي بوشهري                                مهناز بهرامي

16- 1615                                                      3816 
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فزايش سقفها و موسساتشرايط الزم براي بانك ابالغ؛ 2378/مب: شماره ا انكي جهت  عتباري غيرب  ا

ز تعهدات كالن آنوتسهيالت ا ايه سرمايه ٪20 به ٪5ها    پ

 26/6/1387: تاريخ

 بسمه تعالي

 

کارگران، توسعه صادرات، صنعت و معدن ، هاي رفاهبراي کليه مديران عامل محترم بانک

سامان،کارآفرين، پارسيان ، اقتصادنوين، سرمايه، پاسارگاد و شرکت دولتي پست بانک وموسسات 

 .ينا  ارسال گرديداعتباري توسعه و س

 

 ؛با سالم

اعتباري مورخ سومي  صورتجلسه کميسيونومفاد تصميمات متخذه در سيوسيله بدي  "احتراما

يل به ذنظارتي سيستم بانکي کشور را به شرح  -بسته سياستي 24در ارتباط با ماده  6/6/1387

 :رسانداستحضار مي

) سيستم بانکي مقرر شد سقف فردي تسهيالت و تعهدات نظارتي  -بسته سياستي 24در اجراي ماده  "

هايي که در بانک مديره هر بانک براي بانکگيري در هياتجهت تصميم( غيردولتي اشخاص حقيقي و حقوقي

، با رعايت ( وز متوالي بدهکار نشده باشدر 30برداشت آنها در حساب اضافهمانده) برداشت ندارند مرکزي اضافه

 ". درصد سرمايه پايه آن بانک باشد 20ت کماکان معادل ساير مقررا

مند تواند از ترتيبات اتخاذشده در مصوبه فوق بهرهتا زماني ميصرفاً شايان ذکر است آن بانک 

مرکزي جمهوري اسالمي ايران جاري آن بانک نزد اداره معامالت ريالي بانکباشد که مانده حساب

 منفي نباشد.

 فرمايند مراتب در اسرع وقت به کليه واحدهاي ذيربط ابالغ و بر حس خواهشمنداست دستور 

 اجراي آن نظارت گردد.

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 مهناز بهرامي               فرهاد خالتي

3816    1-3831 
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وني بانك ابالغ ؛2398/مب: شماره نزدها و موسساتنرخ توديع سپرده قان انكي  عتباري غيرب  ا

يران اسالميجمهوريمركزيبانك بيين مفاد ماده )ا  نظارتي-بسته سياستي 20تشريح و ت

انكيسيستم  )1387كشور در سال ب

 27/6/1387: تاريخ

 »بسمه تعالي«

 

هاي دولتي و غيردولتي، موسسات اعتباي توسعه و سينا و شرکت جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 دولتي پست بانک ارسال گرديد

 با سالم؛

بسته سياستي ن نظارتي سيستم  20به منظور تشري  و تبيي  هرچه بيشتر مفاد ماده  

اي  بانک و ضم   3/5/1387هن مورخ /2205موضوع بخشنامه شماره  1387بانکي در سال 

موارد زير درخصوص  7/2/1387هن مورخ /506بخشنامه شماره  2االجرا بودن بند تاکيد بر الزم

 :گرددده قانوني ابالغ مينرخ توديع سپر

 .هاي تجاري يکسان استنسبت سپرده قانوني موسسات اعتباري غيربانکي با بانک

 .است ٪10ها و موسسات اعتباري کماکان نسبت سپرده قانوني مناطق آزاد براي کليه بانک

انداز کارکنان سهم انداز کارکنان سهم دولت و حساب پسنسبت سپرده قانوني حساب پس

هاي بلندمدت ها و موسسات اعتباري معادل نسبت سپرده قانوني سپردهخدم در کليه بانکمست

 .باشدساله ميپنج

الحسنه توانند به منظور توديع سپرده قانوني، مانده سپرده قرضموسسات اعتباري غيربانکي مي

به ( ت وجود مازاددر صور)س هاي ديداري خود و سپمانده سپرده ها را ابتدا ازجاري خود نزد بانک

 .ايندساله الي پنج ساله کسر نمکمدت و بلندمدت يهاي کوتاهترتيب از سپرده

خواهشمند است دستور فرمايند، ترتيباتي اتخاذ شود تا تغييرات ناشي از اجراي اي   

 ص./اعمال گردد 28/6/1387بخشنامه در توديع سپرده قانوني مربوط به هفته منتهي به 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                                                     

 اكدخت حکمهناز بهرامي                                 سيمين                                       

                                         3816                                               2-3831
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ابع سپرده 2قانوني به ميزان سپرده آزادسازي؛ 2412/مب: شماره   ايدرصد من

 28/6/1387: تاريخ

 بسمه تعالي

 

 ه هايهاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و موسسجهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانک

 .اعتباري توسعه و سينا ارسال گرديد

 باسالم،

و لزوم خريد آن توسط بانک ها و « ايران چک بانک مرکزي»چاپ و انتشار با توجه به  

ه و موسسات اعتباري، حجم موجودي نقدي بانک ها و موسسات اعتباري فاقد اثر پول آفريني بود

ي الزم است انگيزه بانک ها و موسسات اعتباري در پول رساني به مردم به ويژه بهره بردار

از تقويت شود، لذا بانک مرکزي از روز پنج شنبه مورخ مناسب از ماشي  هاي خودپرد

اي به بانک هاو موسسات اعتباري اجازه مي دهد تا سقف دو واحد درصد از سپرده ه 28/6/1387

اس، اسکن)قانوني خود نزد بانک مرکزي مرتبط با منابع سپرده اي خود را به صورت موجودي نقد 

با  اداره حسابداريکل و بودجه بانک مرکزي. مايندنگهداري ن( مسکوك و ايران چک بانک مرکزي

احتساب مانده موصوف، نسبت به آزادسازي بخشي از وجوه سپرده قانوني هر بانک اقدام مي 

 بديهي است در مورد بانک هاي بدهکار، مبالغ آزاد شده صرف تسويه بخشي از اضافه. نمايد

 گ./برداشت آن بانک ها مي گردد

 ها و مؤسسات اعتباريانکمديريت کل نظارت بر ب

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 عبدالرحمن نديمي بوشهري                                مهناز بهرامي

16- 1615                                                      3816 
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عتب ابالغ؛ هـ/3118: شماره ا ان موسسات  عمل چگونگي شناسايي مشتري ل  اريدستورا

 30/6/1387: تاريخ

 »بسمه تعالي«

هاي دولتي و غيردولتي، موسسات اعتباري توسعه و سينا و پست جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 بانک ارسال گرديد

نامه ، موضوع تصويب“در کشور همستندسازي جريان وجو نامهآيين”از ( 1)در اجراي بندهاي ماده  

هيات محترم وزيران و نيز به منظور کمک به مديريت  26/12/1386مورخ هن 39395ت/211815شماره 

دستورالعمل چگونگي شناسايي ”يکپارچه ريسک شناسايي مشتريان موسسات اعتباري به پيوست اي  نامه 

 .گرددابالغ مي “مشتريان موسسات اعتباري

هاي مختلف از طريق ليتها، ناگزير از انجام فعاموسسات اعتباري در اجراي مديريت موثر ريسک 

شناسايي کافي . اي برخوردارنداي هستند که هريک از آنها در جاي خود از اهميت ويژهفرآيندهاي متنوع و بعضاً پيچيده

 .اي داردها جايگاه ويژهمشتريان موسسات اعتباري در فرآيند مديريت ريسک

فقدان دقت . هاي بانکي استريسک شناسايي مشتري نقطه آغازي  فعاليت بانکي و از مبادي ورودي 

هاي شويي يا تامي  مالي فعاليتتواند موسسات اعتباري را در معرض آفاتي نظير پولکافي براي انجام آن، مي

 .هايي نظير ريسک عملياتي، حقوقي و شهرت را به آنها تحميل کندغيرقانوني قرار دهد و ريسک

ها و موسسات اعتباري ه است که هيات مديره بانکگفته، توصيه موکد شدبا توجه به نکات پي  

مديريت ”فرآيند جامع . تدوي  نمايند “سايي مشتريانچگونگي شنا”هاي مشخصي را براي ها و رويهسياست

پذيرش  اي باشد که در آن مديريت ريسک، خط مشيبايد مبتني بر برنامه “يکپارچه ريسک شناسايي مشتري

ها به شکل يکساني براي تمام شعب و تري و فرآيند نظارت بر حسابهاي شناسايي مشمشتري، روش

 بيني شده باشدموسسات وابسته به موسسه پي 

بايست مستمر بوده، از پويايي الزم نکته حايز اهميت ديگر در مورد اي  فرآيند اي  که، اجراي آن مي 

ا نها بآوط به آنها، مادامي که ارتباط برخوردار باشد، و شناسايي مشتريان و به هنگام نمودن اطالعات مرب

 .داوم داشته باشدچنان در موسسه اعتباري تموسسات ياد شده برقرار است هم

ربط، برحس  اجراي مفاد آن نظارت مقتضي است ضم  ابالغ اي  دستورالعمل به تمامي واحدهاي ذي 

 ص./فرماييد

 طهماسب مظاهري              
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 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران
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 کارگروه. دستورالعمل شناسايي مشتريان 3-5-87

 »بسمه تعالي«

 

 دستورالعمل

 يچگونگي شناسايي مشتريان مؤسسات اعتبار

 

قانون پولي وبانكي كشور مصوب تير  14از ماده 8به منظور فراهم آوردن تمهيدات الزم براي اجراي بند  

مجلس  1386شويي،مصوب دوم بهمن ماه قانون مبارزه با پول 7و اصالحات پس از آن ونيز بند الف از ماده  1351ماه 

گونگي چ”عملياتي و شهرت، دستورالعمل  هايويژه ريسكهاي بانكي بهشوراي اسالمي ومديريت انواع ريسك

 :شودبه شرح زير تدوين مي " شناسايي مشتريان مؤسسات اعتباري

 

 تعاريف

 .گستره تعاريف ارائه شده در اين ماده، محدود به اين دستورالعمل است-1ماده 

 بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران؛: بانك مركزي -1-1 

هاي موسسات اعتباري غيربانكي و ديگر موسسات پولي و اعتباري اعم از صندوقها، بانك: اعتباري موسسات -2-1

 هاي ليزينگ؛ها و شركتصرافي هاي اعتبار،الحسنه، تعاونيقرض

مدير عامل و آن گروه از مديران اجرايي و كاركنان ارشد مؤسسه اعتباري  /اعضاي هيات عامل : مديريت ارشد  -3-1

هاي ها و سياستيستراتژامديرعامل قرار داشته، مسئوليت اجراي /هر يك از اعضاي هيات عاملاست كه مستقيما زير نظر 

 . مصوب هيات مديره يا هيات عامل را حسب مورد بر عهده دارند

ها،افراد و سيستم هاي ها و روشاحتمال بروز زيان ناشي ازنامناسب بودن و عدم كفايت فرآيند:ريسك عملياتي -4-1

لكرد والت وعمن،محصهاي عملياتي،جرايممشترياي از رويدادهاي خارج از موسسه اعتباري از جمله وقفهداخلييا ناش

 كاري،عملكرد استخدامي و ايمني محيط كار؛

احتمال بروز زيان در اثر از دست دادن حسن شهرت به داليلي از جمله وضعيت نامطلوب :ريسك شهرت -5-1

 دادن اعتماد عمومي؛ مالي،تنزل رتبه اعتباري و يا از دست

عتبر و قابل هاي مستقل، مدهشناخت و تاييد هويت مشتري با استفاده از منابع اطالعاتي، مستندات و دا:  شناسايي مشتري

 .اتكا

 :مشتري  -7-1
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وياو حساب كالت ازسييا وشخص حقيقي يا حقوقي كه در مؤسسه اعتباري داراي حساب بوده و يا به نفع او يا به نمايندگ

 انكي به نام وي افتتاح شود؛ب

 ؛.(..يمه و يات باز طريق برون سپاري، عمل)شخص حقيقي يا حقوقي كه با موسسه اعتباري داراي روابط كاري است

انكي است و خدمات ب ديگر در رابطه با (و يا ذينفع يا ذينفعان)هر شخص حقيقي يا حقوقي كه طرف مقابل موسسه اعتباري 

 .هاي شهرت و عملياتي متوجه موسسه اعتباري شودويژه ريسكهاي مختلفبهريسكاز ناحيه وي ممكن است 

ين اه و ارايه عتباري مراجعه كردمشتري است كه به منظور دريافت خدمت بانكي خاصي به موسسه ا: مشتري گذري-8-1

 .است "ستمرارا"ي ارتباط مشتري گذري با موسسه اعتباري فاقد ويژگ .باشدخدمت مستلزم تشكيل پرونده نمي

 .باشندمتقاضيان وصول وجه چك، حواله وجه و پرداخت قبوض از جمله مصاديق مشتريان گذري مي

ليل نوع و يژگي مهم استمرار است وبه دومشتري است كهارتباط وي با موسسه اعتباري، واجد : مشتري دايمي -9-1

 . اردضرورت د راي ويديگر اطالعات مورد نياز بماهيت خدمات موردنياز، تشكيل پرونده جهت درج اطالعات هويتي و 

 :مصاديق خدمات بانكي عبارتند از -10-1

 افتتاح انواع حساب ؛

 اعطاي تسهيالت؛

 عمليات اعتبارات اسنادي؛

 حواله انواع وجوه؛

 ارزي و موارد مشابه؛ اي، چك مسافرتيخريد و فروش ارز اعم از نقدي، حواله

 ها؛هرنويسيآنها و ظنامهصدور انواع ضمانت

 ها؛و ظهر نويسي آن(از جمله بروات، چك وسفته) خريد دين، وصول يا تنزيل اسناد تجاري و بانكي

 هاي بانكي؛صدور انواع چك

 ي و بانكداري الكترونيك؛هاي پرداخت الكترونيكخدمات مربوط به كارت

 اجاره صندوق امانات؛ 

 .بهادارو اوراق ( عام و خاص)خريد و فروش گواهي سپرده 

هاي شفافي راتدوين هاورويهموسسه اعتباري موظف است براي تحقق اهداف اين دستورالعمل، سياست -2ماده 

 :بايست موارد زير را در برگيرندها مييهها و روسياست اين. ها را ساليانه مورد بازنگري قرار دهدنموده؛آن

 سياست پذيرش مشتري؛

 هاي شناسايي مشتري؛ رويه
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 ها؛ رت مستمر بر حسابنظا

 . مديريت ريسك

 

 سياست پذيرش مشتري 

ا ن معيارهدراي .موسسه اعتباري موظف است براي پذيرش مشتري، معيارهاي مشخص و شفافي داشته باشد-3ماده 

 :بايست موارد ذيل مورد توجه قرارگيرندمي

 .باشدگشايش هر نوع حساب منوط به شناسايي مشتري و بر اساس اسناد معتبر مي

تقاضي هاي الزم رااعمال كند تا اطمينان يابد مشخصات مبايست قبل از افتتاح حساب، كنترلموسسه اعتباري مي

 .ها مجاز نيست، انطباق نداشته باشدافتتاح حساب با مشخصات اشخاصي كه افتتاح حساب براي آن

دهد از ا توجه بهريسكي كه احتمال ميخود را ب(  حقيقي ، حقوقي)موسسه اعتباري موظف است مشتريان -4ماده 

اي، پيشينه ليت حرفه، وضعيت مالي،نوع و ماهيت فعاچون موقعيت اجتماعي و شغليها و به واسطه عواملي همناحيه آن

سه مي ه موسمتوج (به تشخيص موسسه اعتباري)هاي موثر هاي مرتبط يا ديگر شاخصمشتري،موطن اصلي، حساب

 .بندي نمايدشود؛ طبقه

ايانجام شود كه دريافت اطالعات از مشتريان بر اساسطبقه بايد به گونه (4)بندي مذكور در ماده طبقه -5ماده 

قل د،اخذ حداداقل ريسك مي باشنبدين ترتيب، از مشترياني كه داراي ح.ها انجام شودتخصيص داده شده به آن

اند،اطالعات معرض ريسك بيشتر قرار گرفته رر طبقات ددكندو درخصوص مشترياني كه اطالعات الزم كفايت مي

 .تري دريافت شودبايست در سطح گستردهمي

چنين الزم است براي پيشگيري هم موسسه اعتباري موظف به حفظ و نگهداري اطالعات مشتريان بوده و -6ماده 

 .نمايدها تدابير الزم را اتخاذ از افشاي آن

اطالعات،موسسه اعتباري بايد در متن قرارداد منعقده، مشتري را مكلف سازد نمودن منظور به هنگامبه - 7 ماده

 .رساندعتباري باوسسه هرگونه تغيير در اطالعات ارايه شده خود را بامستندات مربوط ودر اسرع وقت به اطالع م

يي مشتريان سال از تاريخ ابالغ اين دستورالعمل نسبت به شناساموسسه اعتباري موظف است ظرف يك -8ماده 

 .ها بر اساس مفاد اين دستورالعمل اقدام نمايدموجود خود و حصول اطمينان از صحت اطالعات آن

كه موسسه اعتباري به داليلي همچون عدم همكاري مشتري  نتواند اطالعات الزم را براي درصورتي -9ماده 

تواند پس از توضيح اري ميعي نمايد،موسسه اعتبواقي اقدام به ارايه اطالعات غيردست آوردو يا مشترشناسايي وي به

د از ارايه شده باش فتتاحامراتب به مشتري،از گشايش حساب براي وي خودداري نمايد يا در صورتي كه براي او حسابي 

اعتباري و  ين موسسهداد بالزم است مفاد اين بند به نحو مقتضي در قرار.هرگونه خدمت به آن مشتري خودداري نمايد

 .تري منظور شودمش
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اند، موسسه اعتباري موظف است مشخصات مشترياني را كه مبادرت به اعالماطالعات غيرواقعي نموده -10ماده

 .الع دهندن بانك اطشود به اداره اطالعات بانكي ايمطابق فرم پيوست و ساز وكاري كه توسط بانك مركزي اعالم مي

 هاي شناسايي مشتريرويه

 

 .هاي مناسبي را براي شناسايي مشتريان، اتخاذ كندتباري موظف است سياستموسسه اع -11ماده 

هاي نظارتي، انتظامي و گيرياي تدوين شود که امکان پيگونههاي شناسايي مشتري بايد بهسياست: تبصره

 .صالح فراهم باشديقضايي توسط مراجع ذ

تقاضي ممزبور  براساس نوع خدمتي كه مشتريانبراي شناسايي مشتريان جديد، موسسه اعتباري بايد -12ماده 

 .دريافت آن هستند، اطالعات الزم را در حد كفايت دريافت نمايد

اح انواع افتت)بايست متناسب با نوع و اهميت خدمات بانكي مورد تقاضاي مشتري شناسايي مشتري مي-13ماده 

جع ذيربط ز سوي مرااهاي تعريف شده بيش از آستانهها حساب، دريافت ساير خدمات بانكي و يا معامالتي كه مبالغ آن

 .و طي مراحل ذيل انجام شود( است

 :دريافت اطالعات الزم-1-13

تريان ناسايي مشبايست با توجه به طبقه تعريف شده براي مشتري، اطالعات مورد نياز براي شموسسه اعتباري مي

 .را به شرح زير كسب نمايد( حقيقي و حقوقي)جديد 

 : يايران يحقيق شخاصبراي ا

پدر، نشاني  ولد، نامتاريخ نام و نام خانوادگي، شماره ملي، شماره شناسنامه، شماره سريال شناسنامه، محل صدور، ت

ن حساب آلكرد كامل محل سكونت و كد پستي، شماره تلفن محل سكونت، شغل، نوع حساب و انتظاري كه از عم

 .رود و امضامي

ين الزم است عالوه بر شخص محجور، اطالعات مذکور درخصوص ولي، قيم و در مورد محجور: 1 تبصره

 . وصي نامبرده نيز دريافت شود

ات چنانچه با برقراري سيستم برخط با سازمان ثبت احوال کشور، امکان دريافت برخي از اطالع: 2 تبصره

 .موردنياز فراهم باشد، دريافت مجدد اين اطالعات از مشتري ضرورت ندارد

 :خارجي يقيحق ي اشخاصبرا

ويژه تاريخ هبه اقامت صات پروان، شماره و مشخ(مطابق با مندرجات گذرنامه) هانام و نام خانوادگي، مشخصات كامل آن

 ت، شغل وحل سكونم، نشاني كامل محل سكونت در ايران و كد پستي، شماره تلفن (انقضاي موعد) پايان اقامت 

 .امضا

 . اريخ جديد بايد اخذ شوددر صورت تجديد اقامت، ت 
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 :يايران يحقوق براي اشخاص

يافت رد اطالعات ذيل در مورد اشخاص حقوقي ايراني الزم است متناسب با نوع و اهميت خدمات ونيز طبقه مشتري،

 :شود

كه  ا افرادييات فرد ، موضوع فعاليت، مشخص(در صورت وجود) نام شخص حقوقي، تاريخ، شماره ثبت و كد شناسايي 

ديره، مها، مشخصات و نشاني محل سكونت اعضايهيات ق برداشت از حساب شخص حقوقي را دارند و سمت آنح

يش از كه ب( اييشرك)داراني مستقل، بازرس يا بازرسان قانوني و سهام( حسابرسان)مدير عامل، حسابرس /هيات عامل

و نشاني  ها و مؤسسات، مشخصاتير شركتدر مورد سا)شخص حقوقي را در اختيار دارند ( سرمايه)درصد سهام  20

ن و دورنگار اي تلفهشماره ، محل اصلي فعاليت، نشاني و كد پستي دفتر مركزي،(موسسين يا هيات امنا و اركان مشابه

مالي و  ليه اسنادها و اطالعات مربوط به نحوه رسميت داشتن كآن، اسامي صاحبان امضاي مجاز و نمونه امضاي آن

ها، شماره ورد حسابدر م ط، مدت و حدود اختيارات هيات مديره و مدير عامل و يا اركان مشابه موسسهمكاتبات مربو

 (.هنگام اعطاي تسهيالت)اقتصادي 

ياج به جاد و بدون احتقانون تجارت،موسسات و تشكيالت دولتي و بلدي، به محض اي 587از آنجا كه به موجب ماده 

زم ست ولي العيت اذ تاريخ و شماره ثبت اين گونه سازمان ها فاقد موضوثبت داراي شخصيت حقوقي مي شوند،اخ

 .است اطالعات جايگزين در اين رابطه اخذ و در سوابق نگه داري شود

 :حقوقي خارجياشخاص براي

ي در قوقي خارجحهاي تابعه، دفاتر نمايندگي ، شعب و يا هرگونه واحدهايسازماني وابسته اشخاص در مورد شركت

ر ت مادر دت شركالزم است عالوه برمشخصات اشخاص حقيقي و حقوقي واحدهاي مزبور در ايران، مشخصا ايران،

اير سارشد و  ديرانو نيز مشخصات اعضاي هيات مديره، م (به شرح مندرج در مورد اشخاص حقوقي) خارج از كشور

 .اخذ شود (حقيقي د اشخاصبه شرح مندرج در مور)هادر خارج از كشور اركان مشابه هر يك از آن

ارند، مشتريان مربوط به طبقاتي که در معرض ريسک بيشتر قرار د براي به منظور افتتاح حساب بانکي : 1 تبصره

 (.13-1در مورد تمامي مشتريان مذکور در بند )ضروري است هدف شخص از افتتاح حساب اعالم شود 

مشخصي تعيين کرده باشد،  "کد شناسايي "وقي ها براي اشخاص حقکه سازمان ثبت شرکتدر صورتي: 2 تبصره

 .شودتطبيق مشخصات متقاضي با توجه به کد مربوط احراز و ثبت مي

 : دريافت مدارك معتبر -2-13

رک ي از مداصل يكاموسسه اعتباري بايد اطالعات مربوط به شناسايي مشتريان حقيقي را از طريق اخذ حداقل، 

شناسايي  .ز نمايداحرا(.ورد درخواستسب طبقه مشتري از نظر ريسك و خدمات بانكي متنابه) هاشناسايي معتبر از آن

 .شودمشتريان حقوقي با رويت اصل كليه مدارک ثبتي مندرج در اين ماده انجام مي

 :مدارک شناسايي معتبر عبارتند از

 : ياشخاص حقيقي ايران براي

 کارت ملي معتبر؛
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 شناسنامه؛

 ر؛ نامه رانندگي معتبگواهي

 .گذرنامه معتبر

صي در مورد محجورين الزم است عالوه بر مدارك فوق، سند رسمي دال بر تاييد سمت ولي، قيم و و: تبصره

 . نيز دريافت شود

 :ياشخاص حقيقي خارجبراي 

 گذرنامه معتبر؛ 

 (.صرفا براي افتتاح حساب جاري)پروانه اقامت دايم 

 : اشخاص حقوقيبراي 

 نامه؛نامه ثبت شركت، شركتگواهي( مصدق)ه اصل يا تصوير تاييدشد

 ؛(با توجه به وضعيت شركت)اظهار نامه ثبت شركت يا اساسنامه 

 تصوير روزنامه رسمي مبني بر ثبت شركت؛

 و معرفي صاحبان امضاي مجاز؛( به نام شركت)مديره مبني بر افتتاح حساب مصوبه هيات

نامه يا اساسنامه ركتر نوع تغيير ـ بالفاصله پس از وقوع ـ كه در شهنامه اشخاص حقوقي مذكور مبني بر اعالم تعهد

 .شود اد ميو يا براساس تصميمات هيات مديره در خصوص افتتاح حساب و معرفي صاحبان امضاي مجاز ايج

 (.از متقاضيان دريافت تسهيالت“ )گواهي نامه ثبت نام”تصوير 

 .هامدارک ثبت آن در مورد اشخاص حقوقي خارجي ترجمه رسمي اسناد و

گريكشور موطن اصلي آن شخص در ايران و يا بايست به تاييد كنسولگواهي ثبت شخص حقوقي خارجي مي

يد رفين، تايطدم استقرار كنسول گري مزبور در كشورهاي درصورت ع)گري ايران در كشور موطن اصلي برسد كنسول

(. يرشاستمورد پذ. ا.ا.خارجه ج تشخيص وزارت امورخانه ذيربط به اين گواهي از سوي كنسول گري يا سفارت

ا مقام يو ( در مورد اشخاص حقوقي تجارتي)ازرگاني كشور موطن اصلي بايست به تاييد اتاق بيمچنين اين گواهي هم

 .رسانيده شود( در مورد اشخاص حقوقي غيرتجارتي)نظارتيمسئول در آن كشور 

چك و يا ل وجهنظير وصو)ري كه متقاضي دريافت خدمات بانكي در خصوص آن گروه از مشتريان گذ -14ماده 

 درچارچوب ضوابط مربوط به ) با مبالغ حايزاهميت( حواله وجوه

كشور،  بت احوالمان ثهستند، ضروري است شماره ملي مشتري، از طريق ارتباط برخط با ساز (پيشگيري از پولشويي

 .داري شوداستعالم و تاييديه آن در سوابق نگه
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اشخاص  چنين در مورددرصورت عدم امکان برقراري ارتباط برخط با سازمان ثبت احوال کشورو هم: تبصره

 .احراز شود (13)ماده ، الزم است هويت مشتري برحسب شرايط مندرج در (حقوقي/حقيقي)خارجي 

شناسنامه براي  / سازي اطالعات هويتي مشتري حقيقي، الزم است تصوير كارت مليمنظور مستندبه -15ماده 

براي ( هرک يادشددو مد درخصوص افتتاح حساب جاري ،هر)پروانه اقامت دايم/  اشخاص حقيقي ايراني،گذرنامه معتبر

 .اشخاص حقيقي خارجي دريافت شود

پس از تجديد و تکميل سيستم جامع گردآوري اطالعات مشتريان  درخصوص اشخاص حقيقي ايراني، :تبصره

تواند صرفا موسسه اعتباري ميامکان شناسايي مشتريان براساس شماره ملي، شدن مفراهدر بانک مرکزي و 

 فا نمايداکتداري تصويري از کارت ملي در پرونده مشتري نگهبه 

نامه ثبت شركت، اساسنامه، سازي اطالعات هويتي مشتري حقوقي،الزم است تصوير گواهيمنظور مستندبه-16ماده 

ن رفي صاحباو مع (به نام شركت)مديره مبني بر افتتاح حساب بت شركت و مصوبه هياتروزنامه رسمي مبني بر ث

خص هي ثبت شها ،تصويرگواامضاي مجاز براي اشخاص حقوقي ايراني وتصوير ترجمه رسمي اسناد و مدارک ثبت آن

طن ن در كشور موگري ايراگريكشور موطن اصلي آن شخص در ايران و يا كنسولحقوقي خارجي كه به تاييد كنسول

از سوي  ين گواهيديه ادرصورت عدم استقرار كنسول گري مزبور در كشورهاي طرفين، تصوير تايي))اصلي رسيده باشد

وطن اصلي ني كشور مو موردتاييد اتاق بازرگا.ا.ا.رت امور خارجه جخانه ذيربط به تشخيص وزاكنسول گري يا سفارت

ص حقوقي اشخا در مورد) م نظارتيمسئول در آن كشور دريافت شودو يا مقا( در مورد اشخاص حقوقي تجارتي)

 . ((غيرتجارتي

رنده اين دستورالعمل ، مي بايست  پس از رويت دا( 16)و ( 15)تمامي مستندات مذکور در مواد :  1 تبصره

تصوير برابر اصل "امضاي مجاز درموسسه اعتباري، تطبيق با اصل مدارك مذکور، تاييد و درج عبارت 

 .داري شودبر روي آن ها توسط وي ، در سوابق مشتري نگه"ستا

بايست براساس مدارك مستند و ، مي(درصورت ضرورت اخذ آن)مستندسازي نشاني مشتري : 2 تبصره

نامه، قبوض هاي مطمئن و قابل اثبات از جمله اخذ سند مالکيت محل سکونت يا محل فعاليت، اجارهروش

 .مثل قبض آب، برق و يا تلفن انجام شود مربوط به خدمات عمومي شهري

که وکيل، وصي، قيم و يا ولي به نمايندگي از طرف شخص يا اشخاص ديگري متقاضي درصورتي:3 تبصره

و ( اشخاص)دريافت خدمات بانکي باشد، الزم است موسسه اعتباري نسبت به شناسايي هويت نماينده شخص 

 .ن مقررات اقدام نمايدمستندسازي مدارك وي نيز مطابق با مفاد اي

طالعات و استلزم دريافت در خصوص آن گروه از خدمات بانكي كه در چارچوب قوانين و مقررات خاص م -17ماده 

اي العمل، بربايست عالوه بر رعايت ضوابط مندرج در اين دستورمدارک ديگري نيز باشند، موسسه اعتباري مي

 .نمايد شناسايي مشتري، مقررات ذيربط را نيز اعمال

 

 هانظارت مستمر بر حساب
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بايست سيستم جامعي از مديريت اطالعات را ايجاد نمايد و ترتيبي اتخاذ كند كه موسسه اعتباري مي -18 ماده

 . دربط قرار گيريذاطالعات مربوط به مشتريان در اين سيستم گردآوري و پردازش شده؛ و در اختيار واحدهاي 

هاي ناشي از عدم شناسايي كافي مشتري، الزم است حساب وي ـ متناسب با ثر ريسكمنظور كنترل موبه -19 ماده

 .طبقه تخصيص داده شده ـ تحت نظارت قرار گيرد

به  ه مشكوکكهاي پيچيده،كالن و غيرمعمول حساب مشتريان را موسسه اعتباري موظف است تراكنش-20 ماده

 .نظر مي رسند ، تحت پايش قرار دهد

ر داي را كه ي، آستانهظور اعمال رويه واحد در سطح شعب، الزم است هيات مديره موسسه اعتباربه من -21 ماده

ب ضوابط شود، در چارچوصورت عبورگردش حساب هر طبقه از آن، موسسه اعتباري موظف به پايش آن حساب مي

 .شويي تعيين كندمربوط به پيشگيري از پول

رخالف جه نقد بالحظه وبه عنوان مثال نقل و انتقال حجم قابل م)حساب  در رابطه با تحركات غير معمول -22 ماده

 هاي معمول فعاليت مشتري يا گردش غيرمتعارف حسابرويه

موثردر  اير عواملهاي مهمي از پيشينه حساب مشتري مانند مبدا، منبع وجوه، نوع عمليات و سالزم است شاخص( وي 

 .ريسك مورد توجه قرار گيرند

اب جاد كندكه حسهاي در معرض ريسك بيشتر، موسسه اعتباري موظف است سيستمي ايرمورد حسابد- 23 ماده

 .هاي ياد شده به طور ادواري نيز تحت پايش قرار گيرند

ک و دهي تحركات مشكومندي الزم براي گزارشنظام كنترل داخلي موسسه اعتباري بايد از توان-24ماده

 .رخوردار باشدب( هاي تعيين شدهبرداشت بيش از آستانه گذاري ياسپرده)ها غيرمعمول حساب

 مديريت ريسک

ه هاي ود برنامبايست از وجهيات مديره، مديريت ارشدو يا رده سازماني معادل آن در موسسه اعتباري مي - 25ماده 

ها هن برناماي. هاي مناسب اطمينان حاصل كندسازي آن ها از طريق ايجاد رويهموثرشناسايي مشتريان و پياده

 .آورند ها ،تفكيك وظايف و آموزش كاركنان رافراهمها، كنترلبايدامكان نظارت موثر مديريت بر سيستم

ري سه اعتبار موسمسئوليت نهايي تصميمات اخذ شده در اين خصوص بر عهده هيات مديره يا اركان معادل آن د

 .است

ديريت مي كافي مشتريان برعهده ديره در خصوص شناسايهاي هيات مها و رويهمسئوليت اجرايسياست- 26 ماده

آن ها در اين خصوص،  ربطو پاسخگوييبههاي ذيبه منظور ارتباطبا موسسات و سازمان.ارشد موسسه اعتباري است

 .الزم است موسسه اعتبارييكي از كاركنان ارشد خود را به اين مهم اختصاص دهد

يا يكي از واحدهاي موسسه به انتخاب هيات )موسسه اعتباري برعهده دارد واحدي كه وظيفه تطبيق را در – 27 ماده

تعيين شده از سوي هيات مديره يا رده سازماني معادل ) هاي شناسايي مشتريانها و رويهبايست سياستمي ،( مديره

ش به هيات مديره، به را با  قوانين ومقررات ذي ربط تطبيق داده و نتيجه را جهت ارائه گزار(آن در موسسه اعتباري
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بانك مركزي تحت عنوان 31/3/1386مورخ 1172بخشنامه شماره  1موضوع پيوست شماره )كميته حسابرسي

 .منعكس نمايد (رهنمودهايي براي نظام موثر كنترل داخلي در موسسات اعتباري

مله از ج)رند،ا بر عهده دار واحدهايي كه وظيفه تطبيق /هاي دريافتي از واحدمسئوليت ارزيابي گزارش  - 28 ماده

ناسايي شچگونگي " هاي مصوبـ در رابطه با اجرايسياست ها و رويه( واحد حسابرسي داخلي ويا واحد تطبيق 

 .وارائه پيشنهادات الزم به هيات مديره ـبرعهده كميته حسابرسي است "مشتريان

سطوح  مشتريان را در شعب و تمامي هاي شناساييها ورويهبايست اجرايسياستحسابرسان داخلي مي-29 ماده

برسي گزارش ميته حسابه ك موسسه اعتباري مورد بررسي قرار داده، هر گونه انحراف را به همراه پيشنهادهاي اصالحي

 .نمايند

براي "ناسايي مشترياچگونگي شن"هاي آموزشي مستمري را در مورد موسسه اعتباري مي بايست برنامه- 30 ماده

ي و منطقي ناخت كافشن به اي طراحي شوند كه كاركناهاي آموزشي بايد به گونهاين برنامه.رک ببيندكاركنان خود تدا

 . هاي شناسايي مشتريان دست يابندها و رويهنسبت به ضرورت، اهميت و نحوه اجرايسياست

اي مشتريان را هبار تمامي اطالعات و اسناد مربوط به حسابموسسه اعتباري موظف است هر سال يک:  1تبصره 

 .مورد بازبيني قرارداده؛ هرگونه تغيير در اطالعات مزبور را در پرونده مشتري منظورنمايد

ن از شمول اي ـ در چارچوب ضوابط مربوط به پيشگيري ازپول شويي ـخدمات بانکي با مبالغ جزيي :   2تبصره 

 .مي شود اين گونه خدمات، وفق مقررات مربوط انجام. دستورالعمل مستثني است

 هاداري سوابق مشتريان و معامالت آننگه

ناسب داري و پردازش مهيات مديره موسسه اعتباري  مي بايست اطمينان حاصل كند كه براي نگه - 31 ماده

اي كه در مواقع ضرور، گونهاند بههاي توانمند در موسسه استقرار يافتهاطالعات ،تدابير الزم انديشيده شده و سيستم

 مه شمارهاز بخشنا موضوع فصل پنجم) ربط به سرعت و با سهولت بتوانند به اطالعات مورد نظر دست يابندع ذيمراج

 رهنمود هايي براي نظام موثر كنترل  "بانك مركزي تحت عنوان31/3/1386مورخ 1172

 ( . "داخلي در موسسات اعتباري

س سال پ 10 داقل ، به مدتط به هويت مشتري را حموسسه اعتباري بايد تمامي مدارک و مستندات مربو -32ماده 

 .داري نمايداز بسته شدن حساب وي نگه

الزم .ه داري نمايدسال نگ 10موسسه اعتباري موظف است سوابق تراكنش هاي مالي را به مدت حداقل  -33ماده 

ماره راكنش، شترفين طو است در اين سوابق اطالعات مربوط به نوع تراكنش،مبلغ و نوع ارز،تاريخ انجام تراكنش 

 .صاحبان حساب درج شوند/ريق آن ها انجام شده است و مشخصات صاحبهايي كه تراكنش از طحساب

 ها و فن آوري هاي نوين جهت حفظ و نگه داري مدارک ومستندات مذكور،گيري از روشدر صورت بهره -34ماده 

مكان بوده، ا انونيقمستندات مزبور داراي وجاهت  الزم است هيات مديره موسسه اعتباري اطمينان حاصل كند كه

 .گيري هاي نظارتي ،انتظامي و قضايي رادر آينده با دقت و سرعت الزم فراهم مي كندپي
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 گستره شمول دستورالعمل

قع عتباري واها و موسسات اعتباري خارجي در كشور، موسسات ااين دستورالعمل براي تمامي شعب بانك -35 ماده

ر كشور شتريان دسايي مآزاد تجاري ـ صنعتي، وواحدهاي بانكي ايراني در خارج از كشور كه مقررات شنادر مناطق 

 .باشدتر از حد ضوابط تعيين شده در اين دستورالعمل است نيز الزم االجرا ميميزبان، پايين

 .د رسيداييكميسيون اعتباري به ت 23/5/87تبصره در جلسه مورخ  13ماده و 35اين دستورالعمل در  
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غو؛ 2435/مب: شماره انك 591مصوبه  ل  -ها و جايگزيني بسته سياستيمجمع عمومي مشترک ب

انك مركزي ايران نظارتي ب   جمهوري اسالمي 

 31/6/1387: تاريخ

 

 

 »بسمه تعالي«

 

 هاي اعتباري توسعه و سينا وهاي دولتي و غيردولتي، موسسهجهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 .گرديدشرکت دولتي پست بانک ارسال 

 

 

 

در اجراي بسته سياستي ن نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران، که پس از  

هاي ماده هاي کشور ابالغ گرديد، ماده سه و تبصرهتاييد رياست محترم جمهوري به کليه بانک

ها گرديده است لذا کمجمع عمومي مشترك بان 591سه بسته سياستي نظارتي، جايگزي  مصوبه 

مي بايست بسته سياستي ن نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مالك عمل 

 ص./قرارگيرد

 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                                                  

 کاررهبرشمس صديقه  مهناز بهرامي                                                              

                                          3816                                               3-3831 
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ايران تسهيل در؛ 3180/هـ: شماره انك مركزي جمهوري اسالمي  ايران چك ب   گردش كار 

 2/7/1387: تاريخ

 »بسمه تعالي«

 

هاي دولتي و غيردولتي، موسسات اعتباري توسعه و سينا و کليه بانک جهت اطالع مديران عامل محترم

 شرکت دولتي پست بانک ارسال گرديد

 باسالم؛

اي  بانک درخصوص ايران چک هاي بانک مرکزي و در پاسخ به سواالت مطروحه هاي پيرو بخشنامه 

 :از سوي شبکه بانکي کشور، موارد ذيل را به اطالع مي رساند

در )در زمان فروش تاکيد شد بانک توزيع کننده ايران چک صرفاً 13/6/1387ر بخشنامه مورخ همانطور که د

ل ه تکميبنسبت به تکميل اعالميه فروش اقدام مي کند و در مراحل بعدي نيازي ( اولي  مرحله ارائه ايران چک

ر چک بانک مرکزي د فرم اعالميه هاي خريد و يا فروش مجدد نمي باشد، لذا ثبت مشخصات مشتري و ايران

 . سيستم رايانه اي مورد ندارد

 سکناسابا توجه به اي  که کارکرد ايران چک بانک مرکزي بي  مردم و در روابط مردم وبانک ها مشابه گردش 

 يگيرياست و مبادالت آن در سيستم رايانه اي ثبت نمي شود لذا ثبت و بازخواني اطالعات از سيستم براي پ

 .مسروقه، امکان پذير نخواهد بودچک هاي مفقودي و 

يرقابل غده و بانک ها و موسسات اعتباري بايد ايران چک هاي بانک مرکزي را که مازاد بر نياز آنها است يا فرسو

 .دهند استفاده مجدد باشد، مشابه اسکناس به بانک مرکزي تحويل

ک هاي ايران چ)يا ناخوانا شده باشد در صورت ارائه ايران چک هاي بانک مرکزي که قسمتي از آن جدا شده و 

نه ي  گو، شعب منتخب بانک ملي ايران در سراسر کشور موظفند پس از احراز اصالت آنها، معادل ريالي ا(ناقص

ت ايران چک ها را مشابه دستورالعمل مربوط به اسکناس هاي ناقص و پوسيده ارزيابي و به مشتري پرداخ

 . نمايند

از ايران ( هاي پرداختاداره نظام)ک مرکزي توانند پس از هماهنگي با باني ميبانک ها و موسسات اعتبار

هائي که در دستگاه در مورد ايران چک. نمايندهاستفاد( ATM)هاي بانک مرکزي در دستگاه هاي خودپرداز چک

 .باشدق الزامي نميفو 1گيرند، تکميل اعالميه فروش بند قرار مي( ATM)هاي خودپرداز 

اتمه مقتضي است مراتب به نحو مطلوب به شعب ابالغ گردد و آموزش الزم به متصديان امر در خ 

 گ./داده شود تا گردش کار بطور منظم و با سهولت انجام گيرد

 طهماسب مظاهري              
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اقتصادي اشخاص حقوقي براي اعطاي تسهيالت ضرورت؛ 2453/مب: شماره   دريافت شماره 

 3/7/1387: تاريخ

 »بسمه تعالي«

 

هاي دولتي و غيردولتي، موسسات اعتباي توسعه و سينا و شرکت جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 دولتي پست بانک ارسال گرديد

 احتراماً؛

، موضوع ابالغ دستورالعمل چگونگي 30/6/1387هن مورخ /3118پيرو بخشنامه شماره  

 8و  6مند است دستور فرماييد، در صفحات شناسايي مشتريان موسسات اعتباري خواهش

 :دستورالعمل اصالحات به شرح ذيل انجام شود

در انتهاي بند و  (6در صفحه )در بخ  دريافت اطالعات الزم براي اشخاص حقوقي ايراني 

 :مربوط

 .اضافه شود(“ هنگام اعطاي تسهيالت)شماره اقتصادي”عبارت 

 الزم( 8در صفحه )ند مربوط به دريافت مدارك معتبر، در بشماره اقتصاديبه منظور کنترل صحت

اخذ و در  از اشخاص حقوقي متقاضي دريافت تسهيالت“ نامه ثبت نام گواهي”است تصويري از 

 .سوابق نگهداري شود

سازمان  26/5/1387مورخ  49729شايان ذکر است موارد ياد شده به موجب درخواست شماره 

 .عمل اضافه شده استامور مالياتي کشور به دستورال

 خواهشمند است دستور فرمايند درخصوص انجام اي  اصالحات، اقدامات الزم را  

 ص./معمول دارند

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                                                      

 کاررهبرشمس صديقه             مهناز بهرامي                                                        

                                          3816                                               3-3831
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لعمل ؛15484/مب: شماره ا د  دستور انكي كشور -بسته سياستي 26و  24اجراي موا   نظارتي سيستم ب

 14/7/1387: تاريخ

 بسمه تعالي

اعتباري توسعه  ه هايلتي، پست بانک و موسسهاي دولتي، غيردوکليه مديران عامل محترم بانکجهت اطالع 

 .و سينا ارسال گرديد

 بااحترام،

نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران -بسته سياستي 1با توجه به مفاد ماده  

ي ياست هاو هدف آن مبني بر يکسان سازي س( 3/5/1387مورخ  هن/2205بخشنامه شماره )

ه وسيل پولي و نظارتي براي کليه بانک هاي دولتي، غيردولتي و موسسات اعتباري غيربانکي، بدي 

ت و نظارتي و اصالحيه آيي  نامه تسهيال-بسته سياستي 26و ماده  24دستورالعمل اجراي ماده 

به شرح ذيل  29/11/1382مورخ  1968/موضوع بخشنامه شماره مب -تعهدات کالن

 :گرددميابالغ

به  29/11/1382مورخ  1968/بخشنامه شماره مب 1-2تسهيالت و تعهدات کالن موضوع بند 

 :شرح ذيل تعريف مي شود

ايه پدرصد سرمايه  5هر ذينفع واحد مي باشد که از مجموع مانده تسهيالت و تعهدات مربوط به ”

 .“بانک ها و موسسات اعتباري غيربانکي تجاوز مي کند

امه ياد شده آيي  ن 2-2هيالت و تعهدات مربوط به هر ذينفع واحد موضوع بند حداکثر مجموع تس

 :به شرح ذيل اصالح مي شود

 براي آن گروه از بانک ها و موسسات”مجموع تسهيالت و تعهدات مربوط به هر ذينفع واحد، 

مرکزي  روز اخير متوالي، مانده حساب اضافه برداشت آنها نزد بانک 30اعتباري غيربانکي که در 

موسسات  /سرمايه پايه آن ها و براي ساير بانک ها ٪20بدهکار نشده باشد، حداکثر معادل 

 .“درصد سرمايه پايه آن ها اعالم مي گردد 5اعتباري غيربانکي حداکثر تا 

ر بميزان سرمايه پايه براي محاسبه سقف ياد شده مي بايست به تاييد اداره نظارت  :تبصره

 . ها رسيده و در صورت لزوم مورد تجديد نظر قرار گيردموقعيت مالي بانک 

مورخ  1968/بخشنامه شماره مب 2ماده  2-1-2و  2-1-1بندهاي ذيل جايگزي  بندهاي 

و  24شده و همچني  بمنزله دستور اجراي ماده « مبناي گزارش دهي»تحت عنوان  29/11/1382

 :نظارتي مي باشد-بسته سياستي 26
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ع واحد ات اعتباري غيربانکي موظفند تسهيالت وتعهدات مربوط به هر ذينفبانک ها و موسس -الف

 و از طريق خط( 1)ميليارد ريال مي باشد، مطابق فرم شماره  50تا  10را که مبلغ آن بي  

 . به مديريت کل اعتبارات بانک مرکزي گزارش نمايند FTPالکترونيکي 

واحد  سهيالت و تعهدات مربوط به هر ذينفعبانک ها و موسسات اعتباري غيربانکي موظفند ت -ب

ينفع ميليارد ريال باشد و همچني  تسهيالت و تعهدات مربوط به هر ذ 50راکه مبلغ آن بي  از 

مطابق  موسسه اعتباري مي باشد،/درصد سرمايه پايه آن بانک 20تا  5واحد را که مبلغ آن ها از 

رکزي به مديريت کل اعتبارات بانک م FTPکي و از طريق خط الکتروني( 3)و ( 2)فرم هاي شماره 

نيز کماکان  27/12/1386مورخ  1404/فرم هاي پيوست بخشنامه شماره ن م. .گزارش نمايند

 . بايستي به بانک مرکزي ارسال شود

فوق از سوي مديريت کل  3-چنانچه ظرف يک هفته از تاريخ وصول فرم هاي موضوع بند ب

سسه ي به آن بانک يا موسسه اعتباري اعالم نشود بانک يا موااعتبارات بانک مرکزي مالحظه

 عهداتاعتباري مي تواند با مسيوليت نهايي هيات مديره خود نسبت به اعطاي تسهيالت و ايجاد ت

 . اقدام نمايد

 نظارتي بانک مرکزي-بسته سياستي 26و  24مفاد اي  بخشنامه که دستورالعمل اجرايي مواد 

تلقي مي شود مي بايست جايگزي  بندهاي ياد شده از بخشنامه هاي جمهوري اسالمي ايران 

 .شود 20/6/1387مورخ  2378/و شماره مب 29/11/1382مورخ  1968/شماره مب

مقتضي است ضم  ابالغ اي  بخشنامه به تمامي واحدهاي ذي ربط بر حس  اجراي مفاد  

 گ./آن نظارت فرماييد

 اعتباريها و مؤسسات مديريت کل نظارت بر بانک

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 عبدالرحمن نديمي بوشهري                                مهناز بهرامي

16- 1615                                                      3816            
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اور مقررات؛ 87/19280: شماره عتباري به  ا لبات رهني موسسات  راحتياطي تبديل مطا بهادا  اق 

 21/7/1387: تاريخ

 »بسمه تعالي«

 

 اتبانک و موسس دولتي پستهاي دولتي، غيردولتي، شرکت مديران عامل محترم کليه بانکجهت اطالع 

 .گرددميارسال  و سينا اعتباري توسعه

 با سالم؛

تسهيل اعطاي "قانون 5رساند اجراي موثر فراز پاياني ماده احتراما، به استحضار مي 

هاي توليدي و افزاي  منابع هاي طرح و تسريع در اجراي طرحتسهيالت بانکي و کاه  هزينه

ي  بزارهاي نوهمراه بارويکرد موجود در کشور، مبتني بر ضرورت ارائه ا ،“ها مالي و کارايي بانک

هاي جديد تامي  مالي موجب شد که بازار هاي پول وسرمايه ،پس از کارگيري شيوهمالي و به

زم نجام مطالعات کارشناسي،هر يک از جايگاه وظايف و مسيوليت هاي قانوني خود،بستر هاي الا

ت طالباانتشار اوراق رهني که با هدف تبديل م.براي طراحي يکي ازاي  ابزارها را فراهم نمايند

 بهادار انجام مي شود اهدافي مانند افزاي  نقدينگي، گسترش ورهني موسسات اعتباري به اوراق

 .ها ونيز بهبود نسبت کفايت سرمايه موسسات ياد شده را پي مي گيردتنوع فعاليت

گري عنوان واسطهغيربانکي به موسسات اعتباريها و چنانچه استحضار دارند، فعاليت اصلي بانک

ها و باشد، ولي عدم تطابق زماني سررسيد سپردهوجوه، قبول سپرده و اعطاي تسهيالت مي

ان شکاف زماني را در جذب نقدينگي بيشتر و تامي  منابع مورد نياز متقاضي تسهيالت همواره

اي  وجوه از طريق افز "تبديل مطالبات رهني به اوراق بهادار "عمليات . کندتسهيالت ايجاد مي

، غيربانکي، امکان اعطاي تسهيالت را افزاي  داده ها و موسسات اعتبارينقد در اختيار بانک

 . ريع مي نمايدگردش آن را تس

براي موسسات اعتباري در کشور  "اي  عمليات به عنوان يک شيوه جديد تامي  مالي 

ضافه برداشت از از جمله ا)هاي ديگر تامي  ماليي روششود که در مقايسه با برخمحسوب مي

 . يدنماحميل ميهزينه کمتري را به موسسات اعتباري و در نتيجه به اقتصاد کشور  ت( مرکزي بانک

هاي اعتباري، سکبه ويژه ري -هاي بانکي عالوه بر اي ،در شرايط حاضر ، از طريق کاه  ريسک

ها بي  اشخاصي خارج از موسسه اعتباري که از توانايي بيشتر نقدينگي و بازارونيز توزيع آن

 . پذيرش ريسک برخوردارند ، به بهبود نسبت کفايت سرمايه آن ها کمک مي کند
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ها و ي است اي  شيوه تامي  مالي ، ضم  اينکه اثرات مطلوبي بر عملکرد بانکالبته گفتن 

گذارد  به اي  دليل که آن ها مي تواننددر  فرآيند اجراي جاي ميموسسات اعتباري غيربانکي بر

زمان ن ايفاي نق  کنند ممک  است هايي متفاوت ن به طور جداگانه و يا همعمليات، در جايگاه

 هاي عملياتي وشهرت رابه موسسات از ريسک هاي بانکي، از جمله ريسک اشکال ديگري

 . ياد شده تحميل نمايد

با توجه به نکات پي  گفته ، مقررات احتياطي که  با هدف کمک به مديريت موثر  

ي تبديل مطالبات رهني موسسات مقررات احتياط "هاي ناشي از اي  ابزارتحت عنوانريسک

 . تدوي  گرديده ،ايفاد مي شود  "اداراعتباري به اوراق به

ربط، برحس  اجراي به تمامي واحدهاي ذي مقررات ضم  ابالغ اي خواهشمند است  

 ص/.مفاد آن نظارت فرماييد

 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 کاررهبرشمس مهناز بهرامي                              صديقه

3816                                               3-3831 
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انك ها براي اعالم نرخ سود سپرده هاي  تاكيد بر 87/24117 :شماره ئه گزارش توجيهي ب را ا ضرورت 

  گذاريسرمايه

 29/7/1387 :تاريخ

 بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک، موسسات اعتباري 

 . ا و موسسات داراي مجوز تبديل و تطبيق ارسال گرديدتوسعه و سين

 

 1/8/1387که از تاريخ  24/6/1387مورخ  2351/بخشنامه شماره مب در اجراياحتراماً، 

ي االجرا مي باشد، صرفاً آن دسته از بانک ها و مؤسسات اعتباري که گزارش برآورد سودآورالزم

پس  وتدوي  نموده  7و  6، 5، 4، 3عايت بندهاي خود شامل توجيه نرخ سود علي الحساب را با ر

 از تصويب هيات مديره جهت بررسي به بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران تحويل داده اند،

  غي ايمجاز به افتتاح انواع سپرده سرمايه گذاري مدت دار براي مشتريان خود طبق مقررات ابال

 . بانک خواهند بود

بخشنامه فوق  ک ها و موسسات اعتباري قبل از ارسال گزارش موضوعگردد بانمؤکداً يادآوري مي

رداد د قراو عنداللزوم اخذ مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران، به هيچ وجه مجاز به انعقا

 . ر با مشتريان خود نخواهند بودهاي سرمايه گذاري مدت داسپرده

  تهيه و ارسال مدارك مورد نظر به ايخواهشمند است دستور فرماييد در اسرع وقت نسبت به 

 گ./بانک اقدام گردد

 ها و مؤسسات اعتباريمديريت کل نظارت بر بانک

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 عبدالرحمن نديمي بوشهري                                مهناز بهرامي

16- 1615                                                      3816 
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لزامات تحت عنوان  حداقل؛ 36932: شماره براي مديريت موثر ريسك كشوري"ا  "مجموعه رهنمودها 

 20/8/1387: تاريخ

 بسمه تعالي

اعتباري توسعه و  ه هايغيردولتي و موسسدولتي، هاي جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانک

 .سيناارسال گرديد

 

از بسته سياستي ن نظارتي بانک مرکزي  38به منظور کمک به اجراي موثر ماده  

اي  بانک  5/5/1387هن مورخ /2205جمهوري اسالمي ايران ن موضوع بخشنامه شماره 

، 2درخصوص آماده سازي بانک ها و موسسات اعتباري غيربانکي براي اعمال استانداردهاي بال 

. است الزامات سرمايه اي ، مربوط به2چنانکه استحضار دارند يکي از سه محور توافق نامه بال 

تجديد نظر در مقررات کفايت سرمايه، مستلزم انجام اصالحاتي در نحوه ي محاسبه کفايت 

لي کسرمايه است که از آن جمله تغيير در رويکرد روش ارزيابي مشتريان از روش اعمال ضرايب 

 .ريسک به روش تعيي  ضرايب براساس رتبه بندي هر مشتري مي باشد

ده د که انجام اي  مهم، نيازمند بسترسازي مناسب است و زماني که موسسات ياد شعنايت دارن

داراي فعاليت برون مرزي باشند، عالوه بر وضعيت ارزيابي ريسک اشخاصي که از موسسات 

 خدمات اعتباري دريافت مي نمايند ارزيابي وضعيت ريسک کشوري ن کشور محل فعاليت آنها ن

. ودشست در محاسبات مربوط براي اندازه گيري ريسک اعتباري منظور نيز اهميت يافته و مي باي

ريسک کشوري به مثابه زيرشاخه ريسک اعتباري مي بايست در محاسبه ضرايب دارايي هاي 

 . مخاطره آميز و لحاظ آن در مخرج کسر کفايت سرمايه منظور شود

ثر ريسک مجموعه رهنمودها براي مديريت مؤ”مجموعه تدوي  شده تحت عنوان  

الزامات حداقلي را براي بانک ها و موسسات اعتباري که داراي فعاليت برون مرزي “ کشوري

هستند يا داراي مشتريان حايز اهميتي مي باشند که حجم قابل مالحظه اي از فعاليت برون مرزي 

دارند تعيي  مي کند و ضم  تعيي  ضوابط و چارچوبي براي نظارت بر اي  ريسک، به شيوه ي 

و تعيي  حدود و . مي پردازد (شامل شناسايي، ارزيابي، اندازه گيري)مديريت ريسک کشوري 

پاي  آنها و گزارش دهي مستمر از جمله اقدامات مؤثر براي کنترل اي  ريسک محسوب 

اي که در اي  دستورالعمل تحت عنوان دوره گذار تعريف شده است، يعني تا در دوره. شوندمي

ت الزم در ديگر اقالم تشکيل دهنده نسبت کفايت سرمايه انجام شود مقتضي زماني که اصالحا

است عالوه بر ارسال اطالعات بر مبناي مقررات کفايت سرمايه موضوع بخشنامه هاي شماره 

و نيز مقررات ذخيره گيري موضوع بخشنامه شماره  29/11/82مورخ  1965/و مب 1964/مب

، اطالعات 2بسترسازي الزم براي اجراي مقررات بال  به منظور ،5/12/1385مورخ  2823/مب
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مجموعه  2موسسه اعتباري به شرح جداول پيوست شماره /مربوط به ريسک کشوري آن بانک
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 فهرست مطالب

 

 اهداف

 تعاريف

 ي ريسک کشوريتچارچوب نظار

 نظارت مؤثر هيات مديره و مديريت ارشد -1-3

 هاي مناسب براي مديريت مؤثر ريسک کشوريها و رويهمشيخط -2-3

 دهي ريسک کشورينظام گزارش -3-3

 مديريت ريسک کشوري

 شناسايي و ارزيابي ريسک کشوري -1-4

 (بنديهاي متداول ازجمله رتبهبا استفاده از روش)گيري ريسک کشوري اندازه -2-4

 تعيين حدود -3-4

 کشوري دهي ريسکپايش و گزارش -4-4

 ذخيره گيري

 دوره گذار
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 بسمه تعالي

 

 مجموعه رهنمودهابراي مديريت مؤثر ريسک کشوري

 

 اهداف -1

قانون  10از ماده  “ز”قانون پولي و بانکي کشور، بند  10در اجراي مؤثر بند الف از ماده 

المللي اجتماعي و اقتصادي درخصوص رعايت الزامات بي  -برنامه چهارم توسعه فرهنگي

 قانون 2از ماده  6و  2در مورد نسبت کفايت سرمايه موسسات اعتباري و نيز بندهاي 

ز تسري او به منظور پيشگيري  1362، مصوب شهريور ماه (بهره)ربا عمليات بانکي بدون

آثار ناشي از تحوالت نامطلوب سياسي، اجتماعي و اقتصادي کشورهاي خارجي بر 

 ت مالي شبکه بانکي کشور و تسهيل گردش مؤثر وموسسات اعتباري، و کمک به حفظ ثبا

دمات کارآمد وجوه و اعتبارات ن به ترتيبي که بازگشت منابع و تحصيل منافع حاصل از خ

ريت مجموعه رهنمودها براي مدي”اعتباري ارايه شده، به حداکثر مطلوب افزاي  يابد ن 

 .گرددشود، تدوي  ميميناميده  “رهنمود”که از اي  پس به اختصار  “مؤثر ريسک کشوري

 

 تعاريف  -2

 :باشدگستره شمول تعاريف ذيل، محدود به اي  رهنمود مي

ي  مذکور از بانک يا موسسه اعتباري غيربانکي است که تحت عناو: موسسه اعتباري-1-2

بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مجوز دريافت نموده، تحت نظارت اي  بانک قرار 

 اظر بر موسسات اعتباري و واحدهاي بانکي تابعه اي  مجموعه ن. دارد

 

( ها و دفاتر نمايندگيها، سرپرستيموسسات اعتباري مستقل فرعي، شعب، باجه)و وابسته 

 .باشددر خارج از کشور مي

 

مديرعامل و آن گروه از کارکنان ارشد موسسه  /اعضاي هيات عامل  :مديريت ارشد -2-2

مديرعامل قرار داشته،  /نظر هريک از اعضاي هيات عاملاعتباري است که مستقيماً زير
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هاي مصوب هيات مديره يا هيات عامل را حسب ها و سياستمسيوليت اجراي استراتژي

 .مورد برعهده دارند

 

ها، ت که به موجب آندر اي  رهنمود، آن گروه از خدمات بانکي اس:خدمات اعتباري -3-2

قابل تيار خود را براي تامي  نيازهاي مالي طرف مموسسه اعتباري بخشي از منابع در اخ

 .نمايدتخصيص داده، يا براي خود تعهد ايجاد مي

 

و ها دولت اعم از حقيقي و حقوقي ازجمله)اشخاص خارجي  /شخص :طرف مقابل -4-2

يا  که به موجب استفاده از خدمات اعتباري به طور مستقيم( هاي خارجيشرکت

يراني را ااي  تعريف، اشخاص . شوندمي /شوداري متعهد ميغيرمستقيم به موسسه اعتب

 .گيردظه هستند نيز در بر ميمرزي قابل مالحهاي برونکه داراي فعاليت

 :شوندموارد ذيل از جمله مصاديق طرف مقابل محسوب مي

 ؛(تعهد مستقيم)دريافت کنندگان خدمات اعتباري  -1

ري را دات دريافت کنندگان خدمات اعتبااشخاصي که تمامي يا بخشي از تعه /شخص -2

 ؛(تعهد غيرمستقيم)کنند مي /کندتعهد يا تضمين مي

 .دين ساير موارد مانند مدير شرکت مدني و همچنين مديون اصلي در اسناد خريد -3

 

از دريافت خدمات  عدم ايفاي به موقع تمام يا قسمتي از تعهدات ناشي :قصور -5-2

 موانع به داليلي همچون عدم تمايل، عدم توانايي مالي، وجود) اعتباري، توسط طرف مقابل

 ... (.درانجام تسويه و 

هاي مقابل و هرگونه تاثير احتمال بروز زيان ناشي از قصور طرف :ريسک کشوري -6-2

منفي بر منافع موسسه اعتباري، به دليل رويدادها و شرايط نامطلوب ناشي از تحوالت 

تصميمات دولت طرف . باشدها ميدي در کشور محل فعاليت آنسياسي، اجتماعي و اقتصا

هاي خارجي و يا سلب مالکيت از اشخاص خارجي، مقابل مبني بر ملي کردن دارايي

به دليل تصميمات )هاي کنترل ارزي و کاه  ارزش پول ملي تغييرات ناگهاني در سياست

ريسک کشوري . باشندسک مينيز از مصاديق اي  نوع ري( دولت خارجي يا تعامالت بازار

 2-8 موضوع بند)ممک  است در هر يک از سبدهاي زيرمجموعه سبد اعتباري کل 

مجموعه ”عنوان ا تحت.ا.بانک مرکزي ج 18/4/1386مورخ  1548بخشنامه شماره 

 .مصداق پيدا کند( رهنمودهايي براي مديريت موثر ريسک اعتباري
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 :شوندمي هاي کشوري به شرح ذيل اعالمانواع ريسک

يفاي ااحتمال بروز زيان ناشي از عدم توانايي يا تمايل دولت خارجي براي : ريسک حکومتي

انکار بدهي توسط دولت خارجي از مصاديق اي  نوع . تعهدات آن بر حسب پول خارجي

 .شودريسک محسوب مي

ات  عهداحتمال بروز زيان ناشي از عدم توانايي کافي متعهد براي ايفاي ت :ريسک انتقال

 .به دليل مشکالت مربوط به کمبود يا فقدان ذخاير ارزي و ديگر موانع تسويه

بل احتمال بروز زيان ناشي از تاثيرگذاري تحوالت نامطلوب کشور طرف مقا :ريسک سرايت

ار بر کشورهاي منطقه و بالعکس، به صورت تسري مشکالتي مثل تنزل رتبه اعتباري، دشو

ز اکشورهاي منطقه  /  مالي با وجود برخورداري طرف مقابلشدن دسترسي به منابع تامي

 . وضعيت اعتباري مناسب

ل هاي نقد گيرنده وام ن به دلياحتمال بروز زيان ناشي از اي  که دارايي :ريسک پول ملي

کاه  ارزش پول ملي کشور متبوع وي ن براي ايفاي تعهدات  بر حسب پول خارجي 

 .کافي نباشد

در )احتمال بروز زيان ناشي از تاثير نامطلوب تصميمات دولت خارجي  :ريسک اقتصاد کالن

 هاي بهره باال در نتيجهبر گيرنده وام، از جمله تاثير نامطلوب نرخ( سط  اقتصاد کالن

 ... .اقدامات دولت براي حمايت از پول ملي و 

الت از تسهي احتمال بروز زيان ناشي از اي  که توانايي آن گروه: ريسک کشوري غيرمستقيم

اي با مرزي قابل مالحظهگيرندگان داخلي موسسه اعتباري که داراي فعاليت برون

باشند، به دليل وخامت شرايط اقتصادي، اجتماعي يا سياسي يا وقوع کشورهاي خارجي مي

 . بالياي طبيعي در کشورهاي مذکور براي ايفاي تعهداتشان ، با مشکل مواجه شوند

ارد، د ه اعتباريمرزي موسسهاي برونبر فعاليت ايقابل مالحظهيسک کشوري تاثير با توجه به اينکه ر

هاي مقابل دولتي و از جمله اقالم زيرخط تمامي طرف)الزم است براي هر يک از منابع در معرض خطر 

 .گيري شود، ريسک کشوري مربوط ارزيابي و اندازه(مقيم کشور خارجي يخصوص

 

ط و زير خط شامل آن بخ  از اقالم باالي خ: ک کشوريمنابع در معرض ريس -7-2

  موارد زير از جمله مصاديق اي. ترازنامه است که در معرض ريسک کشوري قرار دارند

 :شوندمنابع محسوب مي
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 ؛(ها و ديگر اشخاص خارجيدولت)مطالبات از اشخاص خارجي 

 رجي؛تسهيالت اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي و يا از محل منابع خا

 دار خارجي؛خريد دي  و اسناد تنزيل شده مدت

هاي بانک گذاري در اوراق بهادار خارجي و ساير موارد مجاز به موجب بخشنامهسرمايه

 مرکزي؛

ط اقتصادي، اجتماعي، نتايج حاصل از تجزيه و تحليل شراي :ريسک کشوري رتبه -8-2

ي  ا 2-6يف مذکور در بند يک کشور است که با توجه به تعار... سياسي، حقوقي و 

 .شودنماي  داده مي( اعداد و يا حروف "مثال)مجموعه، به صورت نماد 

 

هاي ها يا قيمتناشي از نوسانات نامطلوب در نرخاحتمال بروز زيان :ريسک بازار -9-2

 تنزل کيفي.)هاهاي سود و ارز و قيمت داراييبازار از جمله نوسانات نامطلوب در نرخ

 .(ها در بازارها،دارائيها در اثر تغييرات نامطلوب قيمتاريگذسرمايه

 

 چارچوب نظارتي ريسک کشوري -3

المللي، الزم است موسسه اعتباري فرآيندي هاي بي به منظور کنترل مؤثر ريسک فعاليت

ت فرآيند مديري. را براي مديريت کارآمد ريسک کشوري طراحي کرده و به اجرا درآورد

المللي، اندازه و هاي بي فعاليتموسسه اعتباري به حجم و پيچيدگيريسک کشوري هر 

 .بستگي دارد... آوري موسسه و هاي ف قابليت

 :عناصر اصلي در چارچوب نظارتي ريسک کشوري، شامل اجزاي ذيل است

 نظارت موثر هيات مديره و مديريت ارشد -1-3

 ريسک کشوريهاي مناسب براي مديريت مؤثر ها و رويهمشيخط -2-3

 دهي ريسک کشورينظام گزارش -3-3
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 نظارت مؤثر هيات مديره و مديريت ارشد -1-3

 به اهميت ريسک کشوري به عنوان يکي از بايستمي و مديريت ارشد هيات مديره

المللي موسسه اعتباري در معرض آن قرار هاي بي هايي که فعاليتتري  ريسکاصلي

نهايي  تمسيولي. الزم را براي مديريت مؤثر آن اتخاذ نمايند دارد، آگاهي داشته و تدابير

 .باشدمديريت ريسک کشوري بر عهده هيات مديره مي

هاي هيات مديره در رابطه با مديريت ريسک کشوري شامل موارد ذيل وظايف و مسيوليت

 :است

ها و فرآيندهاي کلي ريسک کشوري در چارچوب تصويب راهبردها، سياست -1-1-3

 تراتژي کلي موسسه اعتباري؛اس

هاي به مديريت فعاليتهاي مربوطمشيبازنگري و تصويب ادواري خط -2-1-3

هاي المللي موسسه اعتباري به منظور حصول اطمينان از انطباق آنها با اهداف و برنامهبي 

 استراتژيک موسسه؛

ها و ياستشد در زمينه اجراي راهبردها، سنظارت بر عملکرد مديريت ار -3-1-3

 فرآيندهاي کلي ريسک کشوري موسسه؛

 پذيري موسسه در زمينه ريسک کشوري؛تصويب ميزان ريسک -4-1-3

موضوع پيوست )ميته عالي مديريت ريسک کبررسي و تصويب پيشنهادهاي  -5-1-3

در زمينه مديريت ريسک کشوري و ( 31/3/1386مورخ  1172بخشنامه شماره  2شماره 

 ت ارشد جهت اجرا؛ابالغ آن به مديري

 در معرض ريسک کشوري؛ “حايز اهميت”نابع متصويب و تعيي  دقيق مقدار  -6-1-3

دي از سوي کميته عالي مديريت ريسک براي بررسي و تصويب حدود پيشنها -7-1-3

 منابع قابل قبول در معرض ريسک کشورهاي مختلف؛

کشوري، در سطحي قابل ار منابع در معرض ريسک حصول اطمينان از اينکه مقد -8-1-3

اي است که براي پوش  ريسک اعتباري موسسه در نظر قبول و متناسب با مقدار سرمايه

 .گرفته شده است

ها و رهنمودهاي پيشنهادي مشي، خط(راهبردها)ها بررسي و تصويب استراتژي -9-1-3

 ؛“مديريت ريسک کشوري”کميته عالي مديريت ريسک، در زمينه 
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يسک کشوري موسسه و بازنگري ادواري يا موردي آن ظام مديريت رتصويب ن -10-1-3

 ؛(حسب ضرورت)

هاي افشاي اطالعات مربوط به ريسک کشوري موسسه مشيتصويب خط -11-1-3

 اعتباري در چارچوب قواني  و مقررات و بازنگري ادواري يا موردي آنها؛

هاي ها و رويهرنامهنکه براي مديريت ريسک کشوري، بحصول اطمينان از اي -12-1-3

 مناسبي وجود دارد؛

نکه نظام مديريت ريسک کشوري توسط کارکنان حصول اطمينان از اي -13-1-3

شودکه از تخصص و آموزش کافي در زمينه مديريت اي  ريسک اي راهبري ميشايسته

ي ي مناسبهاي خود آگاهي داشته، و آنها را به شيوهبرخوردار بوده، به وظايف و مسيوليت

 .دهندانجام مي

نکه موسسه اعتباري از روش مناسبي براي شناسايي، حصول اطمينان از اي -14-1-3

 کند؛ه ميکشوري استفاد دهي، کاه  و کنترل ريسکارزيابي، پاي ، گزارش

هاي اقتضايي مناسب براي مديريت موثر ود برنامهحصول اطمينان از وج -15-1-3

 نها؛ريسک کشوري و بازنگري ادواري آ

دهي در زمينه تقرار يک نظام موثر و کارآمد گزارشحصول اطمينان از اس -16-1-3

 ؛“مديريت ريسک کشوري”

راي نظام مؤثر مديريت ريسک کشوري توسط مديريت حصول اطمينان از اج -17-1-3

 ارشد؛

هاي ادواري و موردي جامع و جرايي به ارائه گزارشاالزام مديران ارشد  -18-1-3

 .موسسه “مديريت ريسک کشوري”درخصوص وضعيت مکتوب، 

مديريت ارشد موسسه اعتباري نيز در زمينه مديريت ريسک کشوري داراي وظايف و 

هاي مصوب هيات مديره و هايي است که از جمله مهمتري  آنها اجراي چارچوبمسيوليت

 .باشندها و فرآيندهاي مديريت ريسک کشوري ميمشيتعيي  خط

هاي مديريت ارشد در زمينه مديريت ريسک کشوري به شرح ذيل سيوليتاهم وظايف و م

 :است
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 “مديريت ريسک کشوري”ها و فرآيندهاي کلي مشيارائه پيشنهاد در زمينه راهبردها، خط

 به هيات مديره؛

ت مديره در زمينه هاي مصوب هيامشيهاي اجرايي براي اجراي خطتصويب دستورالعمل

 ؛“مديريت ريسک کشوري”

ها و رهنمودهاي مصوب هيات مديره در زمينه مشي، خط(راهبردها)ها اجراي استراتژي

 مديريت ريسک کشوري و ابالغ آنها به تمامي کارکنان ذيربط موسسه؛

براي مديريت مؤثر و کارآمد ريسک ( بر حسب ضرورت)ايجاد ساختار سازماني مناسب 

 کشوري ؛

ک نظام مؤثر کارآمد يينه استقرار هاي مصوب هيات مديره در زماجراي سياست

 ؛“مديريت ريسک کشوري”دهي در زمينه گزارش

 ؛“مديريت ريسک کشوري”فراهم آوردن تمهيدات الزم براي آموزش کارکنان در زمينه 

ذيربط موسسه اعتباري در و ارتباط مؤثر بي  واحدهاياطمينان از وجود هماهنگيحصول

 ؛“يکشورزمينه موضوعات مرتبط با ريسک

 .يسک کشوري موسسههاي منظم درخصوص وضعيت ردريافت گزارش

ميته ک -هاي موسسه اعتباريچون ساير ريسکهم -در زمينه مديريت ريسک کشوري

مورخ  1172بخشنامه شماره  2موضوع پيوست شماره )عالي مديريت ريسک 

ات هايي است که بر حسب ضرورت از سوي هيداراي وظايف و مسيوليت( 31/3/1386

 .گرددمديره تعيي  شده و به کميته مذکور ابالغ مي

 

 يسک کشورير مناسب براي مديريت مؤثر هايو رويه هامشيخط -2-3

هاي مصوب هيات مديره در زمينه ريسک کشوري از شفافيت ها و رويهالزم است سياست

. شود کافي برخوردار بوده، پس از مستندسازي مناسب به کليه کارکنان ذيربط ابالغ

 :رگيرندببايست موارد ذيل را در هاي مذکور ميها و رويهسياست

 .ندهاي کشوري ارائه نمايتعريف شفافي از انواع مختلف ريسک
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پذيري موسسه در حدود کلي منابع در معرض ريسک کشوري را با توجه به حد ريسک

ر هر کشور را به تفکيک ابل قبول براي هر فعاليت دقالمللي و نيز حد هاي بي زمينه فعاليت

 .مشخص کند

ور هاي الزم را در مورد بازنگري حدود و انجام تغييرات اصالحي مورد نياز، به منظتوصيه

 .واکن  مناسب به ريسک ارائه نمايد

فرد، کميته و يا واحد )گيرندگان و پاسخگويي تصميم حوزه اختيارات و حدود مسيوليت

 .ري را به طور شفاف تبيي  کنددر زمينه مديريت ريسک کشو( مسيول

المللي، ابزارهاي مالي مجاز و نيز انواع هاي مجاز در سط  بي گذاريها، سرمايهفعاليت

 .تعيي  کند( با در نظر گرفت  قواني  و مقررات کشورها)وثايق مورد قبول را 

تاکيد  هاي مقابل، بر رعايت اصول شناسايي دقيق مشتريدر ارائه خدمات اعتباري به طرف

 .دار نگيرقر.. تحت تاثير ساير عوامل مانند وثيقه و  "داشته باشد و ارائه اي  خدمات صرفا

يي  حداقل شرايط استاندارد براي مستندسازي را متناسب با الزامات قانوني کشورها تع

 . نمايد

هاي مطلوب تجاري درهرکشور و نيز باتوجه به وضعيت کلي کشورهاي هدف، فعاليت

 .کندها ندارد، مشخصهايي را که موسسه اعتباري تمايلي به انجام آنفعاليت

گيري را براي مديريت دهي و ذخيرهگيري، پاي ، گزارشهاي شناسايي، اندازهروش

 .شخص کندهاي کشوري، مريسک کشوري و در صورت لزوم، براي انواع ريسک

نگي مواجهه با ريسک هاي اقتضايي موسسه اعتباري را براي چگوها و برنامهرويه

گذارد و نيز استراتژي ها رو به وخامت ميکشورهايي که به هر دليلي، شرايط کلي آن

 .ها تبيي  کندشفافي براي خروج از آن

ها هاي آنهاي مورد نياز مديريت را در زمينه ريسک کشوري، با ذکر ويژگيانواع گزارش

 .مشخص نمايد

اي اتخاذ شوند که وضعيت بايست به گونهيمهاي ريسک کشوري، ها و رويهسياست

ها در هر کشور را به دقت مورد توجه قرار بيني روند تغييرات آنهاي جاري و پي معوقه

 .دهند
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 دهي ريسک کشورينظام گزارش -3-3

دهي به منظور مديريت موثر ريسک کشوري، الزم است موسسه اعتباري سيستم گزارش

اي باشد که اي  سيستم بايد به گونه. را طراحي کندمنسجم، قابل اتکا و جامعي 

ارائه به موقع . منابع در معرض ريسک کشوري را در برگيرد هاي مربوط، کليهگزارش

هاي چني  گزارشهاي ادواري درخصوص وضعيت کلي ريسک کشوري و همگزارش

يم به مسيولي  ذيربط، جهت اتخاذ تصم( در صورت وقوع حوادث غيرمنتظره)موردي 

به منظور مديريت مؤثر ريسک . کندمناسب براي چگونگي مواجهه با ريسک کمک مي

دهي ريسک کشوري بايست نظام جامعي را براي گزارشکشوري، موسسه اعتباري مي

 بايست مورد توجه قرار گيرند به شرح ذيلاهم مواردي که در اي  زمينه مي. ايجاد نمايد

 :باشندمي

جامعي باشد که  هاي دادههاي فرعي و پايگاهست داراي نظامبايدهي مينظام گزارش

داري و پردازش آنها را فراهم ها و اطالعات مختلف مورد نياز، نگهآوري دادهامکان جمع

اي طراحي شود که امکان بازيابي اطالعات پردازش بايست به گونهاي  نظام مي. آورد

 .ربط فراهم آورداسان و مديران ذيشده را بر حسب معيارهاي گوناگون براي کارشن

مرزي موسسه را در اي باشد که تمامي عمليات بروندهي بايد به گونهسيستم گزارش

 .برگيرد

اي طراحي شود و بايست به گونهدهي در موسسه اعتباري ميشيوه ارتباط و نظام گزارش

صحي  و به  استقرار يابد که اطالعات مربوط به ريسک کشوري موسسه به طور واض ،

بايست از اي  ل شده مياطالعات ارسا. ربط قرار گيردموقع در اختيار افراد و واحدهاي ذي

ها بتوانند نسبت به برخوردار باشد که هيات مديره و مديريت ارشد با کمک آن ويژگي

هاي موجود در نظام مديريت ريسک هاي جاري و رفع نارساييمشياصالح به موقع خط

 .ام کنترلي مربوط، تدابير الزم را اتخاذ نمايندکشوري و نظ

هاي خود هايي را براي تضمي  صحت گزارشها و رويهبايست سيستمموسسه اعتباري مي

مرزي و ذخاير ريسک کشوري مربوط به آنها طراحي و ايجاد درخصوص مطالبات برون

 .نمايد

ه به محض وقوع بايست از اي  توانمندي برخوردار باشد کدهي مينظام گزارش

باشند، مراتب را در اسرع وقت هاي مقابل مياي بر طرفرويدادهايي که داراي اثرات عمده

 .ربط در موسسه منعکس نمايدبه سطوح ذي



 

1113 

بندي ريسک کشوري بايست روش اعتبار سنجي و يا رتبهدهي، ميدر نظام گزارش

 .موسسه اعتباري تشري  شود

آيي و ع در زمينه ريسک کشوري و براي افزاي  کارهاي جامبه منظور ارائه گزارش

ها و اطالعات دهي از طريق گردآوري، بررسي و تجزيه و تحليل دادهکارآمدي نظام گزارش

ري ربط موسسه اعتبامختلف، الزم است ابزارهاي مورد نياز در اختيار افراد و واحدهاي ذي

 .قرار گيرد

اي  رهنمود، هر سه ماه  2يوست شماره بايست به شرح پهاي ريسک کشوري ميگزارش

 .يک بار به بانک مرکزي ارسال شود

 

 مديريت ريسک کشوري -4

ها بر شرايط اي و تاثيرات آناز آنجا که الزم است تحوالت مختلف جهاني و منطقه

، به طور منظم (راي فعاليت برون مرزيدا)هاي مقابل و نيز خود موسسه اعتباري طرف

دهي شناسايي، ارزيابي، پاي ، گزارش)منظور مديريت ريسک کشوري بررسي شود، و به 

اي  . بايست سيستم مناسبي را ايجاد نمايد، موسسه اعتباري مي(آن کاه /و کنترل

اي مناسب پردازش ها را به شيوهسيستم، عالوه بر گردآوري اطالعات مربوط، بايد آن

ت راهم آورد که تحليلي از دورنماي وضعيفاي که براي موسسه اي  امکان را نمايد به گونه

کشوري، بخشي از سيستم جامع  ريسکسيستم مديريت  .طرف مقابل داشته باشد

رو، الزم است موسسه اعتباري، از اي . آيدمديريت ريسک موسسه اعتباري به حساب مي

اي طراحي نمايد که ضم  توجه به الزامات ذي ربط براي اي  سيستم را به گونه

مودها براي مديريت مجموعه رهن” 6-7ضميمه شماره )آوري اطالعات هاي ف مسيست

داراي ( 3/8/1386مورخ  3244موضوع بخشنامه شماره  “مؤثر ريسک عملياتي

 :هاي ذيل باشدويژگي

 لي موسسه باشد؛الملدهي بي حجم و پيچيدگي عمليات وام، متناسب با اندازه

يات تواند تمامي منابع عمده در معرض ريسک و جزئجامعيت کافي برخوردار باشد تا باز 

اي که موسسه اعتباري توان ارائه تحليل در برگيرد، به گونه( در حد کفايت)ها را آن

 مناسب از انواع مختلف ريسک را داشته باشد؛
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بندي الزم را بر حسب هاي مناسب در مورد هر کشور، طبقهبراي انجام تجزيه و تحليل

 ارائه دهد؛... ، منابع در معرض خطر، وثايق، سررسيد و  گيرندهنوع وام

توان محاسبه منابع در معرض ريسک کشوري را با احتساب ريسک انتقال و يا بدون 

 احتساب آن داشته باشد؛

 شد؛توان محاسبه منابع در معرض ريسک کشوري را بر مبناي انفرادي و تلفيقي داشته با

 .ابع در معرض خطر را داشته باشدمختلف منانواع گيري توان اندازه

 

 شناسايي و ارزيابي ريسک کشوري -1-4

بايست با استفاده بهينه از پس از طراحي و استقرار سيستم مذکور، موسسه اعتباري مي

 :در اي  رابطه. نمايد گيري ريسک کشوريآن اقدام به شناسايي، ارزيابي و اندازه

معرض ريسک کشوري خود را به طور منظم  الزم است موسسه اعتباري وضعيت منابع در

 .گيري قرار دهدشناسايي نموده؛ مورد ارزيابي و اندازه

به منظور شناسايي و ارزيابي ريسک کشوري، الزم است موسسه اعتباري در وهله 

 .نخست، حجم منابع در معرض خطر را به تفکيک هر کشور تعيي  نمايد

تبر و متناسب با اهميت، اطالعاتي جامع، معبايست با ايجاد بانک موسسه اعتباري مي

موضوع پيوست )المللي، امکان برخورداري از اطالعات الزم حجم و پيچيدگي عمليات بي 

 .را براي انجام تجزيه و تحليل ريسک کشوري فراهم آورد( اي  رهنمود 1شماره 

امل اثرگذار گيري ريسک کشوري از طريق بررسي عوبه منظور شناسايي، ارزيابي و اندازه

شود اطالعات مورد نياز از ، توصيه مي(اي  رهنمود 1موضوع پيوست شماره )بر آن 

نک المللي پول، بانک جهاني، بااز جمله صندوق بي )المللي نشريات مراجع معتبر ملي و بي 

ها زوات، گزارش، کتب و ج...هاي اقتصادي و و همکاري المللي، سازمان توسعهتسويه بي 

 .اخذ و مورد استفاده قرار گيرند( ت تخصصيو مجال

بايست از هنگام گردآوري اطالعات مربوط به کشورهاي طرف مقابل، موسسه اعتباري مي

المللي از جمله صندوق صالح بي رعايت استانداردها و ضوابط منتشره توسط مراجع ذي

هاي پولي و مالي، هاي مناسب شفافيت در سياستضوابط مربوط به رويه)المللي پول بي 



 

1115 

هاي مالي و استاندارد انتشار اطالعات خاص هاي مناسب در سياستضوابط مربوط به رويه

 .، اطمينان حاصل نمايد(و عام

 مديريت اي  ريسک،( مسيولي )به منظور ارزيابي مؤثر ريسک کشوري الزم است مسيول 

 (.باشند)اشد ربط در موسسه بدر ارتباط مؤثر و متقابل با ساير واحدهاي ذي

 

 (بنديز جمله رتبههاي متداول اوشبا استفاده از ر)گيري ريسک کشوري اندازه -2-4

گيري المللي در زمينه اندازهنامه بي بندي مندرج در توافقنظر به ايرادات وارده به تقسيم

ري توسط کميته نظارت بر بانکدا 1988سرمايه و استانداردهاي سرمايه منتشره در سال 

ن کشورها به دو گروه که براساس آ( Iنامه بالموسوم به توافق)المللي انک تسويه بي ب

شوند و با بندي ميهاي اقتصادي تقسيمعمده عضو و غير عضو سازمان توسعه و همکاري

ت توجه به اينکه بانک مرکزي در نظر دارد رويکرد خود را در زمينه روش محاسبه نسب

گيري سرمايه و استانداردهاي المللي در زمينه اندازهامه بي نکفايت سرمايه، به توافق

، (IIموسوم به توافق نامه بال )توسط کميته يادشده  2006سرمايه منتشره در ژوئ  سال 

و  “الف”بندي کشورها به دو گروه معطوف سازد، بنابراي  الزم است رويه جاري در تقسيم

مورد  (29/11/1382مورخ  1965/مبو  1964/هاي شماره مبموضوع بخشنامه) “ب”

 . تجديد نظر قرار گيرد

گيري ريسک کشوري نيز در راستاي طراحي سيستم مناسبي براي ارزيابي و اندازه

هاي متداول براي ارزيابي ريسک کشوري، يکي از روش. باشددستيابي به اي  هدف مي

 . بندي کشورها استاستفاده از سيستمي براي رتبه

اي يد امکان شناسايي تمامي ابعاد ريسک کشوري را داشته باشد به گونهاي  سيستم با

مجموعه رهنمودهايي ” 2شماره  هاي مندرج در پيوستکه عالوه بر برخورداري از ويژگي

مورخ  1548/موضوع بخشنامه شماره مب) “براي مديريت موثر ريسک اعتباري

ها دارا ز در ارزيابيي و بازار را نيهاي اعتبار، توان ايجاد ارتباط بي  ريسک(19/4/1386

 :بايست موارد ذيل رعايت شوندبندي ريسک کشوري ميدر صورت استفاده از رتبه. باشد

 

به عنوان  -منابع مستقل  بندي يا ديگرسسات رتبهموسسه اعتباري نبايد به مو -1-2-4

 .اتکا نمايد -تنها ابزار پاي  ريسک کشوري
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دريافتي از مديران واحدهاي بانکي خود، مستقر  د اطالعاتموسسه اعتباري باي -2-2-4

 .هاي ريسک کشوري ملحوظ نمايدربط را در ارزيابيدر کشور ذي

يابد نبايد بهتر از اي که پس از انجام فرآيند الزم به يک کشور اختصاص ميرتبه -3-2-4

 .نموده است المللي براي آن کشور تعيي بندي بي اي باشد که يک موسسه رتبهرتبه

در . بايست به طور ادواري مورد بازنگري قرار گيرندهاي ريسک کشوري ميرتبه -4-2-4

ک در معرض ريس “منابع حائز اهميت”مورد کشورهايي که موسسه اعتباري در آنها داراي 

چني  در صورت هم. است، الزم است بازبيني رتبه آنها حداقل، سالي يک بار انجام شود

جام عمده و اثرگذار در طرف مقابل، موسسه بايد بالفاصله اثر تحوالت ان بروز تحوالت

 .شده بر رتبه ريسک کشوري آن را مورد بررسي قرار دهد

هاي ريسک کشوري غييرات مربوط به رتبهالزم است موسسه اعتباري، ت -5-2-4

به . ايدهاي خود ملحوظ نمبندي داراييهاي مقابل را به نحو مقتضي در نظام طبقهطرف

چنانچه رتبه ريسک کشوري طرف مقابل تنزل يابد، مقتضي است تغييرات الزم در عنوان مثال، 

هاي انجام شده، نتيجه بررسيهمچنين در صورتي که  .مال شودهاي آن موسسه اعبندي داراييطبقه

يل زم است دالدارايي باشد، ال( ارتقا /تنزل )تغيير طبقه  ضرورت منجر به اتخاذ تصميم مبني بر عدم

 .توجيهي آن به طور مستند در گزارشي مکتوب ارائه شود

 

 تعيين حدود -3-4

به منظور کنترل منابع در معرض ريسک کشوري، الزم است موسسه اعتباري فعال در 

 . ا بر حسب سرمايه پايه خود تعيي  نمايدرالمللي، حدودي عرصه بي 

بايست سيستمي يمآن، موسسه اعتباري  مرزي و پيچيدگيبا توجه به حجم فعاليت برون

داري و بازنگري حدود منابع در معرض ريسک کشوري با لحاظ نمودن را براي تعيي ، نگه

 .مراتب ذيل ايجاد نمايد

درباره تعيي  حد طرف مقابل موارد زير را مورد توجه قرار  گيريهنگام تصميم -1-3-4

 :دهد

 وسسه اعتباري؛المللي مهاي بي استراتژي کلي فعاليت

 پذيري موسسه اعتباري؛رتبه ريسک کشوري طرف مقابل و ريسک
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 ظور نمودن جوانب احتياطي الزم؛هاي تجاري کشور با منفرصت

 .خود المللي مشتريانهاي بي هاي موسسه اعتباري درخصوص حمايت از فعاليتسياست

د کلي رزي خود، حدومهاي برونبايست براي انجام فعاليتموسسه اعتباري مي -2-3-4

تصويب اي  حدود بر عهده هيات مديره . منابع در معرض ريسک کشوري را تعيي  کند

 .باشدمي

ز ريسک سرايت، ضروري است موسسه اعتباري ابه منظور کنترل و پيشگيري  -3-3-4

ي عالوه بر تعيي  حدود کلي به تفکيک هر کشور، حدود منابع در معرض خطر را در سطح

 .نيز مورد توجه قرار دهد( به عنوان مثال در سط  منطقه) ترگسترده

باشد، الزم است  “حايز اهميت”المللي موسسه اعتباري چنانچه عمليات بي  -4-3-4

تري جهت موسسه اعتباري ضم  تعيي  حدود کلي، با تعيي  حدود فرعي، کنترل دقيق

د رهايي از جمله مواراي معياتوانند بر مبنحدود فرعي مي. مديريت اي  ريسک اعمال نمايد

 :بندي شوندذيل طبقه

 ؛...(ريسک حاکميتي، ريسک انتقال و )نوع ريسک کشوري 

 ؛...(ها و ها، موسسات مالي، شرکتدولت)نوع شخصيت دريافت کننده خدمات اعتباري 

 حوزه اقتصادي فعاليت دريافت کننده خدمات اعتباري؛

 منطقه جغرافيايي؛

 نوع ارز؛

 ؛...(مدت و ام هاي بلندمدت، کوتاهو)سررسيد 

 مطالبات تضمي  شده و يا تضمي  نشده از طرف مقابل؛

 ؛...(هاي تجاري، تامي  مالي و وام)منابع در معرض ريسک اعتباري و بازار سرمايه 

بايست به تمامي کارکنان مينه ريسک کشوري ميحدود مصوب هيات مديره در ز -5-3-4

 .شودربط ابالغ و واحدهاي ذي

بايست ساالنه حداقل يک بار مورد حدود منابع در معرض ريسک کشوري مي -6-3-4

در صورت مشاهده هرگونه تغيير قابل توجه در وضعيت ريسک . بازنگري قرار گيرند
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تري انجام هاي زماني کوتاهها، در بازهکشوري طرف مقابل، ضروري است اي  بازنگري

 .شوند

 

 سک کشوريريدهي پايش و گزارش -4-4

به منظور پاي  مستمر و مؤثر ريسک کشوري، الزم است موسسه اعتباري نظام جامع و 

اي  . دهي اي  ريسک، طراحي و به مرحله اجرا درآوردمناسبي را براي پاي  و گزارش

اي باشد که هرگونه تغيير حائز اهميت در شرايط اقتصادي، بايست به گونهنظام مي

 شورهاي طرف مقابل را به موقع شناسايي و به سطوح مديريتک... سياسي، اجتماعي و 

الزم است در نظام مزبور شيوه ارتباط بي  تمامي کارکنان و . ذيربط منعکس نمايد

 .ها به طور شفاف تعيي  گرددواحدهاي مربوط به روشني تبيي  شده، نحوه گردش گزارش

 :پايش -1-4-4

نابع مراحي شود که امکان مراقبت مستمر اي طسيستم پاي  ريسک کشوري بايد به گونه

 .در معرض ريسک کشوري را از نظر رعايت حدود مقرر فراهم آورد

بايست شرايط منابع در معرض ريسک کشوري را به طور ادواري موسسه اعتباري مي

بايست از اي  توانمندي برخوردار باشد که به عالوه بر اي ، مي. مورد پاي  قرار دهد

قتضي مغيرعادي را نيز شناسايي نموده و به منظور حفظ منافع خود اقدامات موقع، موارد 

 .را به عمل آورد

 موسسه اعتباري بايد سيستمي براي پاي  شرايط جاري خود در هر يک از کشورهايي که

 .است داشته باشد “حايز اهميت”در آن داراي منابع در معرض ريسک 

بايست راي پاي  ريسک کشوري ميتخصيص منابع و امکانات موسسه اعتباري ب

 .متناسب با حجم منابع در معرض خطر و سط  ريسک هر کشور باشد

توانند به مرزي موسسه اعتباري ميو پاي ، واحدهاي بانکي فعال برون براي ارزيابي

 .آوري اطالعات مورد نياز مورد استفاده قرار گيرندعنوان منبع مهمي جهت گرد

يند مديريت ريسک کشوري نبايد با اتکاي صرف به مجاري موسسه اعتباري در فرآ

 . ارتباطي غيررسمي، مبادرت به اتخاذ تصميمات شتابزده و غيرمنطقي نمايد

تواند از اطالعات موسسات مستقل به منظور پاي  ريسک کشوري موسسه اعتباري مي

 .کندبندي ريسک کشوري و ديگر منابع مستقل استفادهرتبه
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ريسک کشوري، ضروري است موسسه اعتباري تدابيري اتخاذ نمايد که  به منظور پاي 

ربط از وضعيت منابع در معرض ريسک و نيز امکان بازديدهاي ادواري توسط مسيولي  ذي

 .شرايط هر کشور فراهم آيد

رساني به موقع در مورد وضعيت منابع در معرض ريسک کشوري، الزم به منظور اطالع

ربط ريسک کشوري ارتباط منظم و مستمر وجود و مسيولي  ذياست بي  مديريت ارشد 

 .داشته باشد

بايست در مورد منابع خارجي در معرض ريسک ربط در موسسه اعتباري ميواحدهاي ذي

اي آزمون بحران انجام دهند و نتايج حاصل را به هيات مديره و مديريت طور دورهخود به

 . ارشد گزارش نمايند

ز ابه مفهوم استفاده  "بحران، به منظور پاي  ريسک کشوري، لزوما به کارگيري آزمون

بايست به هر روش ممک ، تاثير هاي مالي پيچيده نيست بلکه موسسه اعتباري ميمدل

سط  . سناريوهاي متفاوت را بر وضعيت ريسک کشوري خود مورد ارزيابي قرار دهد

ر معرض ريسک کشوري يت منابع ديابد به درجه اهممنابعي که براي اي  کار اختصاص مي

 .موسسه نسبت به کل عمليات آن بستگي دارد

الزم براي کنترل فرآيند مديريت  بايست از توانمندينظام کنترل داخلي موسسه مي

وجود ساز و کار حسابرسي مناسب براي حصول اطمينان . ريسک کشوري برخوردار باشد

ها و حدود مقرر مشي، کنترل رعايت خطربطاز صحت اطالعات مورد استفاده مديريت ذي

هيات مديره و تفکيک مناسب وظايف کارکنان بخ  اعطاي تسهيالت و کارکنان مسيول 

 .باشداز آن جمله مي( اعطاي رتبه و تعيي  حد)تجزيه و تحليل ريسک کشوري 

 

 دهيگزارش -2-4-4

ابل اعتماد، تبط، به موقع، قبايست جامع، مراطالعات مربوط به ريسک کشوري مي

 . پذير و حايز اهميت باشدقياس

هاي مربوط به منابع در معرض ريسک کشوري را بايست گزارشواحد مديريت ريسک مي

 . ديره ارسال نمايدمربط براي هيات به طور منظم از طريق مراجع ذي

ها حداقل به الزم است در مورد منابع حائز اهميت در معرض ريسک کشوري، اي  گزارش

در شرايطي که بروز وضعيت بحراني  .رت فصلي تهيه و براي هيات مديره ارسال شودصو
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ها، بر سالمت اي باشد که به دليل حجم فعاليتکشورهاي طرف مقابل به گونه /در کشور

تري هاي زماني کوتاهها در فاصلهموسسه اعتباري اثرگذار باشد، الزم است اي  گزارش

 .تهيه شوند

ي اي مربوط به وضعيت هر کشور و ريسک مرتبط با آن، موسسه اعتبارهدر تهيه گزارش

ها، امکان بازپرداخت پذيري ترازپرداختبايست مواردي نظير ثبات پولي، انعطافمي

هاي بخ  عمومي، عملکرد مالي، ميزان هاي خارجي، توان بازپرداخت مستمر بدهيبدهي

کشور، امنيت داخلي و خارجي  قتصادي آنپذيري بخ  بانکي، دورنماي رشد اآسيب

 .را مدنظر قرار دهد... کشور مربوط و 

 

 گيريذخيره -5

سات با توجه به اهداف و تکاليف مقرر در دستورالعمل نحوه محاسبه ذخيره مطالبات موس

 شوراي پول 9/10/1385موضوع مصوبه يکهزار و هفتاد و چهارمي  جلسه مورخ )اعتباري 

و با هدف واقعي کردن ارزش ( 5/12/1385مورخ  2823/مب و اعتبار و بخشنامه شماره

لزامات ضم  رعايت کامل ا -هاي مالياي  مطالبات و اظهار صحي  آنها در صورت

تر منابع عتباري با بررسي دقيقالزم است موسسه ا -گيري در دستورالعمل مذکورذخيره

سک را نيز در در معرض ريسک کشوري، عوامل اثرگذار بر منابع در معرض اي  ري

ربط بند بدي  منظور الزم است در بررسي عوامل ذي. دربط لحاظ نمايبندي منابع ذيطبقه

 هاي معرفي شده در دستورالعمل فوق، ترتيبي اتخاذ گردد کههر يک از طبقات دارايي “ج”

 . ها لحاظ شوندمتغيرهاي مربوط به ريسک کشوري نيز در ارزيابي

 :ه موارد ذيل توجه شودبايست بدر اي  رابطه مي

بايست به طور دقيق و شفاف، تمامي ابعاد و جزئيات هاي مصوب هيات مديره ميخط مشي

 . مربوط به شيوه تعيي  و محاسبه ذخاير ريسک کشوري را تبيي  نمايند

بايست در چارچوب دستورالعمل نحوه محاسبه ذخيره مطالبات ها مياي  خط مشي

( اي  بانک 5/12/1385مورخ  2823/خشنامه شماره مبموضوع ب)موسسات اعتباري 

 .باشند

در  -هاي مصوب هيات مديرهالزم است ذخيره ريسک کشوري مطابق با خط مشي

هاي حسابداري مربوط به رويه. محاسبه و منظور گردد -الذکرچارچوب دستورالعمل فوق

نظور شده را نشان بايست دائمي بوده و به وضوح ميزان و نوع ذخيره مگيري ميذخيره
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هاي مذکور، الزم است داليل توجيهي به طور در صورت ايجاد هرگونه تغيير در رويه. دهد

 .شفاف به بانک مرکزي ارائه شود

متناسب با  -ادواري از کفايت ذخاير ريسک کشوري بايست به طورموسسه اعتباري مي

 .اطمينان حاصل نمايد -احتمال بروز زيان ناشي از اي  ريسک

الزم است مجموع منابع در معرض ريسک کشوري موسسه اعتباري به همراه جزئيات 

 .هاي مالي ساالنه افشا شوندربط، در صورتذي

 

 :دوره گذار

موسسات اعتباري موظف هستند عالوه بر ارسال اطالعات بر مبناي مقررات کفايت 

و  29/11/1382مورخ  1965/و مب 1964/هاي شماره مبسرمايه موضوع بخشنامه

گيري موضوع دستورالعمل نحوه محاسبه ذخيره مطالبات موسسات اعتباري مقررات ذخيره

هاي موجود، به منظور ، در قالب فرم5/12/1385مورخ  2823/بخشنامه شماره مب

شوري خود را ک، اطالعات مربوط به ريسک IIنامه بال بسترسازي الزم براي اجراي توافق

 .اي  مجموعه به اي  بانک ارسال نمايند( 2) به شرح جداول پيوست شماره
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 1پيوست شماره 

 

 عوامل تاثيرگذار بر ريسک کشوري

 عوامل اقتصاد کالن

 قتصاديترين عوامل اهاي اقتصادي ذيل از مهمساختار بدهي خارجي کشور نسبت به شاخص

 :شودمحسوب مي تاثيرگذار بر ريسک کشوري

 براي( در آن)بل و تاثير بالقوه بروز بحران نقدينگي قاممدت کشور طرف جاري کوتاه بدهي

 ايفاي تعهدات دريافت کنندگان خدمات اعتباري؛

ي ساختار بدهي خارجي نسبت به بدهي بخ  دولتي و توانايي دولت براي درآمدزايي کاف

 .ر پوش  تعهدات ها و ساير منابع به منظواز محل ماليات

در موارد ذيل  از طريق بايستنيز حايز اهميت است و ميپذيري حساب جاري کشور شرايط و آسيب

 :دمديريت ريسک کشوري منظور شو

به )بازار معامالت آتي مراجع پولي کشور  المللي کشور از جمله وضعيتسط  ذخاير بي 

 ؛(ويژه زماني که رژيم ثابت نرخ ارز حاکم باشد

 المللي کشور؛سط  پوش  واردات توسط ذخاير بي 

و  يمترات کااليي به عنوان يک منبع درآمدي، وجود هر نوع ساز و کار تثبيت قاهميت صاد

 پذيري کشور نسبت به کاه  بازارهاي صادراتي آن يا تنزل قيمت کاالي صادراتي؛آسيب

 .هاي ارز و تاثير آن بر قيمت صادرات و واردات مربوطاستعداد بروز نوسانات شديد نرخ

تجزيه  راي تامين نيازهاي مالي از مالحظات مهم ديگري است که دراي بنقش منابع خارجي سرمايه

 :چوند، از طريق عواملي همبايست مدنظر قرار گيرو تحليل ريسک کشوري مي

ي از دست دادن المللي و اثرات بالقوهدسترسي کشور خارجي به بازارهاي مالي بي 

 نقدينگي بازار؛

نظر بانکداران براي اعطاي بخ  خصوصي و ارتباطات کشور خارجي با اعتبار دهندگان 

 گيرندگان آن کشور؛اعتبارات بيشتر به وام
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جايگاه فعلي کشور خارجي در بي  اعتباردهندگان رسمي و چندجانبه از جمله صندوق 

 المللي پول و بانک جهاني؛بي 

هاي خارجي و توانمندي کشور طرف مقابل براي تداوم جذب گذاريروند سرمايه

 هاي آتي؛سرمايه

 سازي موسسات دولتي؛ها براي خصوصيفرصت

 درجه تاثيرپذيري اقتصاد کشور خارجي از نظر تسري مشکالت ساير کشورها به آن؛

اندازه و شرايط سيستم بانکي کشور خارجي از جمله کفايت سيستم کشور براي نظارت 

ي ک سيستم بانکبانکي و وجود هرگونه مسيوليت بالقوه ناشي از تعهدات احتمالي که ي

 تواند به دولت تحميل کند؛ضعيف مي

تواند اثرات نامطلوبي بر هاي دولت که ميوجود اعتبارات سياستي و تکليفي يا ديگر مداخله

 . اشته باشدپذيري صنايع دسالمت سيستم بانکي کشور يا ساختار رقابت

، است با عبور از آن در معرض خطر داخلي و خارجي، که ممک  اي براي منابعتعيي  آستانه

هاي مقابل در کشور مربوط روندها و شرايط اقتصاد کالن، بر وضعيت ريسک اعتباري طرف

 .تاثير نامطلوبي بر جاي گذارد

 

 اوضاع اجتماعي، سياسي و حقوقي

را مورد  تجزيه و تحليل ريسک کشوري بايد اوضاع اجتماعي، سياسي و حقوقي از جمله موارد زير

 :دتوجه قرار ده

 منابع بالقوه انساني و طبيعي کشور؛

اي و اجراي اقدامات تمايل يا توانايي دولت براي شناخت مشکالت اقتصادي يا بودجه

 اصالحي مناسب؛

اي يا برخوردهاي نظامي که بتواند اثر نامطلوبي بر دولت آن منازعات سياسي، منطقه

 کشورداشته باشد؛

خارج از )هاي ارزي هاي بهره يا کنترلها، نرخهرگونه رويکرد دولتي نسبت به تعيي  قيمت

 ؛(تعامالت بازار
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گذاران درجه حمايت سيستم حقوقي کشور خارجي از حقوق اعتباردهندگان و سرمايه

 خارجي؛

 استانداردهاي حسابداري کشور خارجي و قابل اتکا بودن و شفافيت اطالعات مالي؛

رفي  تجاري و طمعامالت الکترونيکي هاي دولت از درجه حمايت قواني  کشور و سياست

 آوري به صورتي مطمي  و سالم؛آمادگي آن براي کمک به ارتقا و توسعه ف 

هاي دولت، براي کمک به ارتقاي اثربخشي مديريت هاي الزم در سياستبينيوجود پي 

 منابع در معرض خطر موسسه؛

 تجاري؛هاي الملل و رويهي حقوق بي بندي به استانداردهاسط  پاي

 

 عوامل ويژه مربوط به موسسات

 در تجزيه و تحليل ريسک کشوري يک موسسه بايد عوامل مرتبط به ماهيت منابع در معرض "نهايتا

 :مربوط لحاظ شود از جملهدر کشور ( يا مصوب)خطر واقعي 

هاي مديريت منابع در معرض ريسک کشوري براي استراتژي کاري موسسه و برنامه

 کشور مورد نظر؛

ها، گذاريگيرندگان، سرمايهانواع وام: ترکيب منابع در معرض ريسک کشوري از جمله

ها و محل استفاده از منابع در توزيع سررسيدها، انواع و کيفيت وثايق، وجود تضمي 

هاي و نيز وجود هر نوع ويژگي( گذاريدر تجارت يا سرمايه)معرض ريسک کشوري 

 متمايز ديگر در سبد اعتباري کل؛

 دورنماي شرايط صنايع خاص مورد حمايت در آن کشور؛

رود تحوالت اقتصادي يا سياسي کشور خارجي بر خطوط کاري حدي که احتمال مي

حلي براي مثال، نرخ بيکاري يا ايجاد تغييرات در قواني  م)منتخب موسسه تاثيرگذارد 

 ؛(شداثرگذار با هاي ديگرليتها بي  از فعاورشکستگي ممک  است بر بعضي از فعاليت

ها نسبت به براي موسسات فعال در بازارهاي سرمايه، الزم است ميزان تاثيرپذيري آن

زماني که ارزش بازار دعاوي عليه طرف . تغييرات قيمت ناشي از نوسانات بازار لحاظ شود

يابد، ممک  است سالمت مالي طرف مقابل مقابل خارجي موسسه اعتباري افزاي  مي

در نتيجه، ريسک عدم بازپرداخت مطالبات موسسه اعتباري افزاي  يابد  تضعيف شود و
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اي  مساله به ويژه در رابطه با معامالت ابزارهاي مشتقه در خارج از بورس موضوعيت )

 ؛(يابدمي

هاي مقابل وقوع تحوالت سياسي يا اقتصادي که بر ريسک اعتباري هر يک از طرف

هاي مقابل خارجي داراي بازارهاي صادراتي ، طرفبه عنوان مثال. خارجي اثرگذار باشد

هاي مقابل خارجي داراي روابط تجاري نزديک با موسسات مطمي  يا آن گروه از طرف

توليدي مستقر در کشورهاي توسعه يافته، منابع در معرض خطر به مراتب کمتري را 

 دهند؛نسبت به موسسات فعال در بازار محلي، به خود اختصاص مي

ي موسسه در مديريت اثربخ  منابع در معرض خطر از طريق نمايندگي در کشور تواناي

اي و يا هرگونه ترتيبات ديگري که از دريافت به موقع طرف مقابل، نمايندگي منطقه

 .دهدنسبت به هرگونه مشکلي اطمينان مي ها و واکن  مناسبگزارش
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 2پيوست شماره 

 (1جدول )

 ......(سال ....... سه ماهه () ناخالص) ريش منابعدر معرض ريسک کشورگزا

 ريال ميليون ارقام به                   :نام موسسه اعتباري
 

 اسامي کشورها
هاي رتبه

 کشوري

 (ناخالص) منابع در معرض ريسک کشوري
 (ناخالص)کل منابع در معرض ريسک کشوري 

 (اقالم باالي خط) منابع در معرض ريسک کشوري 

 

 (اقالم زير خط)عرض ريسک کشوري منابع در م

  قراردادها و ابزارهاي مشتقه اعتبارات احتمالي

 ماه 6باسررسيد حداکثر 
ماه تا 6با سررسيد بين 

 ساليک
 ماه 6باسررسيد حداکثر  با سررسيد بيش از يک سال

ماه تا 6با سررسيد بين 

 ساليک
 ماه 6باسررسيد حداکثر  با سررسيد بيش از يک سال

ماه تا 6ا سررسيد بين ب

 ساليک
 ماه 6باسررسيد حداکثر  با سررسيد بيش از يک سال

ماه تا 6با سررسيد بين 

 ساليک
 با سررسيد بيش از يک سال

              كشور الف
              كشور ب
              كشور ج

. 

. 

. 
             

ساير كشورهايي كه 
              :اندبندي شدهرتبه

بندي كشورهايي كه رتبه
              اندنشده

             جمع كل        
 

 :توضيحات

 .هاي مربوط آورده شود، به صورت کلي در هريک از رديف(بندي نشدهبندي شده و رتبهاز جمله مربوط به کشورهاي رتبه)منابع در معرض ريسک کشوري ساير کشورها 

 .بايست براساس روش منابع در معرض خطر جاري به اضافه منابع بالقوه در معرض خطر آتي ارائه شوندمشتقه ميقراردادها و ابزارهاي 

 .رهنمود را در برگيرد 2-7بايست منابع در معرض ريسک کشوري غيرمستقيم، موضوع بند گزارش مي

تر به عنوان رتبه ورت الزم است رتبه پايي صباشد در آن ( درجه ريسک باالتر)تر بندي مستقل، پايي بندي مستقل متفاوت باشد به ترتيبي که رتبه ريسک کشوري تعيي  شده توسط موسسه رتبهوسسات رتبهريسک کشوري تعيي  شده توسط موسسه با رتبه ريسک کشوري م در مواقعي که رتبه

 .ريسک کشوري منظور شود

 .به منابع در معرض خطر اقالم باالي خط اضافه گردد ،(29/11/1382مورخ  1965و  1964هاي شماره موضوع بخشنامه)زيرخط ترازنامه، الزم است منابع در معرض خطر اقالم زيرخط پس از اعمال ضرايب تبديل  به منظور محاسبه مجموع منابع در معرض خطر اقالم باال و
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 2پيوست شماره 

 (2جدول )

 ......(سال ..... ..سه ماهه () خالص) ش منابعدر معرض ريسک کشوريراگز

 ريال ميليون ارقام به                   :موسسه اعتبارينام 
 

 هاي کشوريرتبه اسامي کشورها

 (خالص)منابع در معرض ريسک کشوري 
 (خالص)کل منابع در معرض ريسک کشوري 

 
 (طاقالم زيرخ) منابع در معرض ريسک کشوري (خطاقالم باالي) ريسک کشوري منابع در معرض

 قراردادها و ابزارهاي مشتقه اعتبارات احتمالي 

 ماه 6با سررسيد حداکثر 
ماه تا 6با سررسيد بين 

 ساليک
 ماه6با سررسيد حداکثر  سالباسررسيد بيش از يک

ماه تا 6با سررسيد بين 

 ساليک
 ماه 6با سررسيد حداکثر  سالبا سررسيد بيش از يک

ماه تا 6با سررسيد بين 

 لسايک
 ماه6با سررسيد حداکثر  سالباسررسيد بيش از يک

ماه تا 6با سررسيد بين 

 ساليک
 سالباسررسيد بيش از يک

              كشور الف
              كشور ب
              كشور ج

. 

. 

. 
             

بندي ساير كشورهايي كه رتبه
              :اندشده

 بنديكشورهايي كه رتبه
              اندنشده

             جمع كل        
 

 :توضيحات

 .هاي مربوط آورده شود، به صورت کلي در هريک از رديف(بندي نشدهبندي شده و رتبهاز جمله مربوط به کشورهاي رتبه)منابع در معرض ريسک کشوري ساير کشورها 

 .شوداز مجموع منابع در معرض ريسک کشوري حاصل مي( مشروط بر آن که اي  موارد، خود، در معرض ريسک کشوري نباشند)ه شده و وثايق نقدي خالص منابع در معرض خطر پس از کسر کليه ذخاير محاسب

 .بايست براساس روش منابع در معرض خطر جاري به اضافه منابع بالقوه در معرض خطر آتي ارائه شوندقراردادها و ابزارهاي مشتقه مي

 .رهنمود را در برگيرد 2-7يست منابع در معرض ريسک کشوري غيرمستقيم، موضوع بند باگزارش مي

تر به عنوان رتبه باشد در آن صورت الزم است رتبه پايي ( درجه ريسک باالتر)تر بندي مستقل، پايي عيي  شده توسط موسسه رتبهتبندي مستقل متفاوت باشد به ترتيبي که رتبه ريسک کشوري ه ريسک کشوري موسسات رتبهريسک کشوري تعيي  شده توسط موسسه با رتب در مواقعي که رتبه

 .ريسک کشوري منظور شود

 .به منابع در معرض خطر اقالم باالي خط اضافه گردد ،(29/11/1382مورخ  1965و  1964هاي شماره موضوع بخشنامه)تبديل  به منظور محاسبه مجموع منابع در معرض خطر اقالم باال و زيرخط ترازنامه، الزم است منابع در معرض خطر اقالم زيرخط پس از اعمال ضرايب



 

1128 

 2پيوست شماره 

 (3جدول )

 ......(سال ....... سه ماهه ( ) خالص)ش منابع در معرض ريسک کشوري رگزا

           ميليون ريال: ................ سرمايه پايه    :موسسه اعتبارينام 
 

 هاي کشوريبهرت اسامي کشورها

 (خالص)کل منابع در معرض ريسک کشوري 
 ارقام به ميليون ريال

 (بدون توجه به سررسيد( )خالص)کشوريدر معرض ريسکمنابعکل
 ارقام به ميليون ريال

 به سرمايه پايه( بدون توجه به سررسيد()خالص)نسبت کل منابع در معرض ريسک کشوري
 (درصد)

 سالباسررسيد بيش از يک سالماه تا يک6سررسيد بين با  ماه6با سررسيد حداکثر 

       كشور الف
       كشور ب
       كشور ج

. 

. 

. 
      

       :اندبندي شدهساير كشورهايي كه رتبه
       اندبندي نشدهكشورهايي كه رتبه

      جمع كل        
 

 

 

 

 

 

 

 



 

1129 

 2پيوست شماره 

 (4جدول )

 ......(سال ....... سه ماهه )  *مرزيغيرجاري برون مطالباتش رگزا

       ميليون ريال(: ......................بدون توجه به سررسيد( )ناخالص)کل منابع در معرض ريسک کشوري      :نام بانک
 

 هاي کشوريرتبه اسامي کشورها
نوع مطالبات در معرض 

 ريسک کشوري
 نوع ارز

قطع پرداخت  مطالباتي که از سررسيد يا

 ها اقساط آن

 ماه گذشته 6ماه و کمتر از  2بيش از 

مطالباتي که از سررسيد يا قطع پرداخت 

 هااقساط آن

 ماه گذشته 18ماه و کمتر از  6بيش از 

ماه از سررسيد يا  18مطالباتي که بيش از 

 ها گذشتهقطع پرداخت اقساط آن

کل مطالبات غيرجاري در معرض 

 (صناخال)ريسک کشوري 

 (بدون توجه به سررسيد)
 ارقام به ميليون ريال

 نسبت کل مطالبات غيرجاري در معرض ريسک کشوري

 (ناخالص)به کل منابع در معرض ريسک کشوري  
 (درصد)

         كشور الف
         كشور ب
         كشور ج

. 

. 

. 

        

ساير كشورهايي كه 
         :اندبندي شدهرتبه

بندي كه رتبه كشورهايي
         اندنشده

        جمع كل        

 

 

 .باشداي  رهنمود مي 2ماده  4منظور، مطالبات غيرجاري از طرف مقابل، موضوع بند *
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فتتاح حساب اعالم؛ 55556/87: شماره ا تباع خارجي جهت  ا براي  ابل قبول   مدارک شناسايي ق

زالحسنه پسقرض ندا   ا

 16/9/1387: تاريخ

 "يمه تعالبس"

توسعه  ههاي اعتباريلتي، پست بانک و موسسهاي دولتي، غيردوجهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانک

 .ارسال گرديد و سينا 

 احتراماً؛

طي نامه شماره که حسب درخواست شوراي هماهنگي اجرايي اتباع بيگانه وزارت کشور  

رساند دفترچه به استحضار ميست به اي  بانک ارسال شده ا 21/8/1387مورخ  13069/14

بر د معتپناهندگي، کارت هويت ويژه اتباع خارجي، برگه آماي  و گذرنامه هرکدام به تنهايي اسنا

تتاح ند به عنوان مدارك قابل شناسايي مشتري جهت افنتواد و مينگرداقامتي محسوب مي

 .حساب مورد استفاده قرار گيرد

الحسنه صرفاً جهت افتتاح حساب قرض ،شده در فوقشود که مدارك اشاره يادآور مي 

وجود اسناد فوق  و افتتاح حساب جاري و ارائه تسهيالت به صرف استانداز قابل قبول پس

 .باشديپذير نبوده و تابع مقررات خاص خود مامکان

ربط آن بانک بر حس  اجراي خواهشمندست ضم  ابالغ موارد يادشده به واحدهاي ذي 

 گ/. فرماييدآن نظارت 

 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 رصديقه رهبر شمس کا   مهناز بهرامي

3816    3-3831 



 

1131 

 

انكها و  تعيين سقف؛ 67345/87: شماره بسته به ب يزينگ وا مجاز اعطاي تسهيالت به شركتهاي ل

عتباري ا   موسسات 

 3/10/1387: تاريخ

 "يبسمه تعال"

هاي ، بانک(هاي کشاورزي و رفاهبه استثناء بانک) اي دولتيهجهت اطالع مديران عامل محترم بانک

 .گرددمي و مؤسسه اعتباري سينا ارسال( هاي سامان و سرمايهبه استثناء بانک)غيردولتي 

 ؛با سالم

 5/8/1387د دوم از چهل و ششمي  صورتجلسه کميسيون اعتباري مورخ وسيله شرح بنبدي 

 رساند؛ها را به استحضار ميبانکهاي ليزينگ متعلق به درخصوص شرکت

حداکثر مجموع تسهيالت اعطايي و تعهدات ايجاد شده توسط هر بانک يا مؤسسه اعتباري »

هاي ليزينگ، که تمام يا بخشي از سهام شرکت متعلق به بانک غيربانکي براي شرکت يا شرکت

رکت را انتخاب يا مؤسسه اعتباري است به نحوي که بتواند حداقل يک عضو هيأت مديره ش

نسبت  در محاسبه اي . باشددرصد سرمايه پايه بانک يا مؤسسه اعتباري مي 5نمايد، معادل 

 .«گرددقيمت تمام شده سهام در جمع تسهيالت منظور مي

ربط، بر حس  اجراي مفاد آن خواهشمند است ضم  ابالغ اي  مقررات به تمامي واحدهاي ذي

 .نظارت فرماييد

 

 ها و مؤسسات اعتباريت بر بانکمديريت کل نظار

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 مهناز بهرامي  حميد تهرانفر

16-1516  3816 
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زدواج شرايط؛ 101835/87: شماره ا الحسنه   اعطاي تسهيالت قرض 

 17/11/1387: تاريخ

 »باسمه تعالي«

 

بانک و موسسه  ستپت دولتي هاي دولتي، غيردولتي و شرککمديران عامل محترم کليه بانجهت اطالع 

 گردداعتباري توسعه و سينا ارسال مي

 محترماً

 :رساندالحسنه ازدواج به متقاضيان حائز شرايط به اطالع ميدر خصوص اعطاي تسهيالت قرض

لي اقرارنامه رسمي ازدواج و يا هر سند مشابه که در اديان و مذاهب مختلف توسط مقامات عا

 .گرددد تاييد باشد معادل عقدنامه ازدواج تلقي ميروحاني و رسمي آنان مور

الحسنه به کليه اتباع ايراني خارج از کشور که گواهي ازدواج آنها توسط اعطاي تسهيالت قرض

سفارت جمهوري اسالمي ايران در خارج از کشور صادر شده است در چارچوب ضوابط و مقررات 

 .ابالغي بالمانع است

و  سوزي ن زلرلهمه آنها مفقود و يا در اثر حوادثي قهري از قبيل آت در خصوص افرادي که عقدنا

کند و در صورت عدم امکان المثني، حکم اند ارائه المثناي سند مربوطه کفايت مياز بي  رفته... 

 .مرجع قضائي کافي است

يفه باشد خدمت نظام وظالحسنه ازدواج صرفاً منوط به وقوع عقد نکاح مياعطاي تسهيالت قرض

 باشد ن جز آنچه تصري  شده باشد ن مانعي در اي  امرو هر تکليف ديگري که بر عهده زوجي  مي

 م./نيست

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 حميد تهرانفر                                      مهناز بهرامي

1615-16                                              3816 
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لعمل اجرايي چگونگي محاسبه سود قطعي سپرده ؛126331/87: شماره گذاري هاي سرمايهدستورا

امدت ر ب ه بكارگيري سپردهاحتساب حق دا لوكال   هاا

 19/12/1387: تاريخ

 بسمنه تعالني

بانک  دولتي پست، شرکت هاي دولتي، غيردولتيبانک مديران عامل محترم کليهجهت اطالع 

 .گرددميارسال  و سينا اعتباري توسعه يهاو موسسه

 باسالم

 يمحاسبه سود قطع يبه طوريکه استحضار دارند به موجب دستورالعمل اجرايي چگونگ

ها، پيوست بخشنامه سپرده يالوکاله به کارگيرحق دار با احتسابمدت يگذارسرمايه يهاسپرده

ها نبايد در محاسبه سود درآمد تسهيالت اعطايي به بانک 18/10/1382رخ مو 1799/شماره مب

 در خصوص نحوه محاسبه سود يحال آنکه اي  موضوع منجر به بروز مشکالت. مشاع منظور گردد

در شصت و هفتمي   بر همي  اساس موضوع. استگرديده يهاوموسسات اعتبارمشاع در بانک

اي  بانک مطرح و کميسيون مقرر نمود که  يترم اعتبارکميسيون مح 29/10/1387جلسه مورخ 

 يگذارسرمايه يهادهاز محل سپر يها و سود دريافتاز اي  پس درآمد تسهيالت اعطايي به بانک

الذکر ورالعمل فوقبر همي  اساس دست. در محاسبه سود مشاع لحاظ گردد يبانکدار بي مدت

 يوسيله به پيوست دستورالعمل جديداجرايي چگونگ لذا بدي. قرار گرفت يمورد اصالح و بازنگر

 يالوکاله به کارگيردار با احتساب حقمدت يگذارسرمايه يهاسپرده يمحاسبه سود قطع

ايگزي  جخواهشمند است دستور فرمايند دستورالعمل مذکور را . گردديها ارسال مسپرده

 .ذيربط ابالغ گردد ياحدهانموده و مراتب سريعاً به کليه شعب و و يدستورالعمل قبل

 ياست، از تاريخ ابالغ اي  بخشنامه ، دستورالعمل پيوست مالك محاسبه سود قطع يبديه

 چ/123390.دار خواهد بودمدت يگذارسرمايه يهاسپرده

 يها و موسسات اعتبارمديرت کل نظارت بر بانک

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 يمهناز بهرام   حميد تهرانفر 

16-1615   3816 
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  1388سال 
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زوم ؛7038/88: شماره انجام شده توسط بانك ل مات  قدا ا مات ماده اعالم  لزا ا قانون  5ها در اجراي 

   قانون اساسي 44هاي كلي اصل  اجراي سياست

 19/1/1388: تاريخ

 «بسمه تعالي»

 

  باري توسعه و شهر وجهت اطالع مديران عامل محترم بانک هاي غيردولتي ، بانک ملت، موسسات اعت

 .گرددموسساتي که داراي مجوز تطبيق و تبديل هستند ، ارسال مي

 

 با سالم؛

قانون اساسي جمهوري  44 قانون اجراي سياست هاي کلي اصل "همان گونه که مستحضرند 

مجلس محترم شوراي اسالمي تصويب  و براي  8/11/1386در جلسه  مورخ   "اسالمي ايران

است الذکر عبارتقانون فوق 5ع ماده موضو.  هاي اجرايي ابالغ گرديده استستگاهاجرا به کليه د

هاي هاي غيردولتي و موسسات مالي و اعتباري و ساير بنگاهاز سقف مجاز تملک سهام بانک

هاي شوند و همچني  بانکواسطه پولي که قبل و بعد از تصويب آن قانون تاسيس شده و يا مي

ني  اشعار چقانون صدرالذکر   5مزيد استحضار ماده .  گرددآنها واگذار مي دولتي است که سهام

 :داردمي

هاي واسطه پولي که قبل و هاي غير دولتي و مؤسسات مالي و اعتباري و ساير بنگاهن بانک 5ماده

هاي دولتي که سهام آنها واگذار شوند و بانکبعد از تصويب اي  قانون تأسيس شده يا مي

. عام مجاز به فعاليت هستند سهامي عام و تعاونيسهامي هاي صرفاً در قالب شرکتشود مي

عام يا تعاوني  سهامي طور مستقيم يا غيرمستقيم براي هر شرکتسقف مجاز تملک سهام به

و براي اشخاص حقيقي و ( %10)درصد غيردولتي ده ومي عام يا هر مؤسسه و نهاد عمسهامي

هاي مجاز در اي  معامالت بي  از سقف. شودتعيي  مي( %5)حقوقي پنج درصد ساير اشخاص 

از از طريق افزاي  سقف سهم مج. األثر استماده توسط هر يک از اشخاص مذکور باطل و ملغي

رف قف، ظارث نيز مشمول اي  حکم است و وراث و يا اولياء قانوني آنها ملزم به فروش مازاد بر س

 افزاين  قهري سنقف مجاز سهام به. صدور گواهي حصر وراثت خواهند بودمدت دو ماه پس از 

 .هاي مجاز اي  ماده کاه  يابدماه به سقفهر طريق ديگر بايد ظرف مدت سه

هاي موضوع اي  ماده و اعضاء خانواده آنها شامل همسر، ن اشخاص حقيقي سهامدار بنگاه1تبصره

تا سقفي مجاز هستند سهام داشته  در و مادر منحصراًفرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پ

 . باشند که نتوانند مشترکاً بي  از يک عضو هيأت مديره را در اي  بنگاه تعيي  کنند
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رسد، ن دولت مکلف است با پيشنهاد بانک مرکزي که به تأييد شوراي پول و اعتبار مي2تبصره

 وص نحوه تأسيس و اداره بنگاههاي موضوعاقدامات قانوني الزم را ظرف مهلت سه ماه در خص

 .اي  ماده به انجام رساند

سال از تاريخ تصويب ظرف يکوضوع  اي  قانون موظفند مهاي غير دولتي موجود  ن بنگاه3تبصره

 . خود را با شرايط اي  ماده تطبيق دهند اين قانون

اي که منحصراً به امر الحسنههاي قرضو صندوقالحسنه هاي اعتباري قرضن تعاوني4تبصره

 .باشندپردازند، از شمول اي  ماده مستثني بوده و تابع مقررات خود ميالحسنه ميقرض

 

خواهشمند است از اقدامات انجام شده در اجراي قانون صدرالذکر اي  مديريت کل را مطلع 

 .فرمايند

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري

 رات بانکياداره مطالعات و مقر

 مهناز بهرامي     حميد تهرانفر

16-1615         3816 

 

 

 دارد: پيوست 
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انكي كشور در سال -ضوابط سياستي ابالغ؛ 10870/88: شماره  1388نظارتي شبكه ب

 23/1/1388: تاريخ

 «بسمه تعالي»

 هاي دولتي، غيردولتي، پست بانک و جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانک

 .اعتباري توسعه  ارسال گرديدموسسه 

 

 ؛باسالم

ي شبکه نظارت-قانون پولي و بانکي کشور، بدينوسيله ضوابط سياستي 18ماده ( الف)به استناد بند 

ماده  51مصوب شوراي پول و اعتبار در جلسه کميسيون اقتصاد در  1388بانکي کشور در سال 

 . بشرح پيوست ابالغ مي گردد

 ط مذکور به کليه واحدهاي ذيربط، بر حس  اجراي مفاد آن نظارتمقتضي است با ابالغ ضواب

 گ./فرمايند

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 مهناز بهرامي     حميد تهرانفر

16-1615         3816 
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اجراي ضوابط سياستي اعالم؛ 16832/88: شماره اريخ  انكي كشور در سال نظارتي شبكه  -ت   1388ب

 30/1/1388: تاريخ

 "بسمه تعالي"

 

هاي دولتي و غيردولتي، موسسات اعتباري توسعه و شهر، شرکت جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 .دولتي پست بانک و بانک قرض الحسنه مهر ايران ارسال گرديد

 

زي جمهوري اسالمي ايران بانک مرک 23/1/1388مورخ  10870/88پيرو بخشنامه شماره 

، مقتضي است به 1388نظارتي شبکه بانکي کشور در سال -درخصوص ابالغ ضوابط سياستي

 .شدالزم االجرا مي با 1/2/1388واحدهاي ذيربط اعالم گردد که مفاد ضوابط مذکور از تاريخ 

بانکي  نظارتي شبکه-يادآوري مي نمايد که هرگونه تفسير و برداشت از مفاد ضوابط سياستي

ير پس از هماهنگي با بانک مرکزي و اخذ نظرات مکتوب اي  بانک امکان پذ 1388کشور در سال 

 گ/159344./باشدمي

 انکي اداره مطالعات و مقررات ب                                                                  

 ميرحسين امين آزادا  هناز بهرامي                           م                                                   

                                                       3816                                             5-3831 
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، موضوع  اصالحيه؛ 19546/88: شماره نواع چك پول  ا نتشار، خريد و فروش  ا لعمل نحوه  دستورا

 1385/06/08مورخ  1382/شنامه شماره مببخ

 2/2/1388: تاريخ

 »بسمه تعالي«

 

 بانک ارسال گرديد دولتي پستهاي دولتي، غيردولتي و شرکت مديران عامل محترم کليه بانکجهت اطالع 

 

 با سالم؛

بانک )هاي در خصوص چک پول 8/6/1385مورخ  1382/پيرو بخشنامه شماره مب 

 :رساندها به استحضار ميره از سوي بانکمنتش( چک، ايران چک

ت نسبت در دست اشخاص، رعاي( ايران چک بانک چک،)با توجه به کاه  شديد حجم چک پول 

ضرورتي ندارد ليک  الزم  نبخشنامه مذکور  9هاي صادره ن موضوع ماده مانده مجاز چک پول

د به بهتري  نحو که بتوان اي مديريت نمايدموسسه، نقدينگي خود را به گونه/است آن بانک

 (.هاي مندرج در مخرج کسر مذکورموضوع سرفصل)پاسخگوي نيازهاي مشتريان باشد ممک ؛ 

ليک  . الذکر در زمينه خريد چک پول همچنان الزامي استبخشنامه فوق 19الي  16رعايت مواد 

 ها،ز سوي بانکامنتشره ( ايران چک بانک چک،)هاي الزم است ترتيبي اتخاذ شود تا چک پول

يرفته ماه از تاريخ ابالغ اي  بخشنامه در شعبي غير از شعبه صادرکننده پذ 3حداکثر ظرف مدت 

طريق شعبه  صرفاً از( ايران چک بانک چک،)شوند و پس از انقضاي اي  مدت، پرداخت چک پول 

ذير پامکان( از طريق اتاق پاياپاي)فروشنده و يا واريز وجه آن به حساب اشخاص 

 م/130810/.شود

 

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 مهناز بهراميحميد تهرانفر                                        

16-1615                                            3816 
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يي چگونگي محاسبه سود قطعي د( 1)اصالحيه پيوست شماره  ؛22243/88: شماره لعمل اجرا ستورا

ا احتساب حقگذاري مدتسرمايه هايسپرده ر ب ه بكارگيري سپردهدا لوكال   هاا

 6/2/1388: تاريخ

 بسمنه تعالني

 

بانک  دولتي پستهاي دولتي، غيردولتي، شرکت مديران عامل محترم کليه بانکجهت اطالع 

 .گرددميرسال ا و شهر اعتباري توسعه يهاو موسسه

 باسالم

اي  بانک در خصوص ابالغدستورالعمل  19/12/87مورخ  126331پيرو بخشنامه شماره 

دار با احتساب مدت يگذارسرمايه يهاسپرده يمحاسبه سود قطع ياجرايي جديد چگونگ

ذکور با مبخشنامه  1پيوست شماره  رساند،يها به استحضار مسپرده يالوکاله به کارگيرحق

اد و مشارکت، اصالح و بشرح پيوست ايف يگذارنوان صورت ريز تسهيالت اعطايي، سرمايهع

 1لذا خواهشمند است دستور فرمايند پيوست اخيرالذکر را جايگزي  پيوست شماره . گردديم

 چ/157463.ذيربط ابالغ گردد ينموده و مراتب سريعاً به کليه شعب و واحدها يقبل

 بانکياداره مطالعات و مقررات 

 دخت حکاكسيمين   يمهناز بهرام

3816    2 -3831 

 



 

1141 

 

رزيابي در بانك پيگيري؛ 23765/88: شماره ا ايجاد واحد تطبيق و  عتباري در مورد  ا ها و موسسات 

ئه را ا انكي و   توضيحاتي در اين خصوص غيرب

 7/2/1388: تاريخ

 "بسمه تعالي"

شهر، شرکت  وو غيردولتي، موسسات اعتباري توسعه  هاي دولتيجهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 .دولتي پست بانک و بانک قرض الحسنه مهر ايران ارسال گرديد

 

ه /2205که طي بخشنامه شماره  1387بسته سياستي ن  نظارتي سال  39احتراماً پيرو ماده 

, 1388تي سال بسته سياستي نظار 32اي  بانک ابالغ گرديد ونيز با توجه به ماده  3/5/87مورخ 

خواهشمند است دستور فرمايند , 23/1/1388مورخ  10870/88موضوع بخشنامه شماره  

ه ادار اقداماتي که در راستاي ايجاد واحد ارزيابي و تطبيق انجام شده است، طي گزارشي به اي 

 . ارسال شود

 :مي نمايد در رابطه با چگونگي ايجاد واحد ارزيابي و تطبيق، ارائه توضيحات ذيل ضروري 

تحت ” اي  بانک،  31/12/1386مورخ  1172/چنانچه استحضار دارند، در بخشنامه شماره مب

ميته ک، وظايف مربوط به “ عنوان رهنمودهايي براي نظام موثر کنترل داخلي در موسسات اعتباري

موضوع )هاي حسابرسي و کميته عالي مديريت ريسک ن به عنوان بازوهاي مشورتي هيات مديره

 "1-3بند  "در. ن  تشري  شده است( بخشنامه ياد شده( 2)و شماره ( 1)پيوست هاي شماره 

ايت نظارت بر رع بخشنامه ياد شده ، يکي از اهداف ايجاد کميته حسابرسي،( 1)پيوست شماره

 از جمله خط مشي هاي مربوط قوانين و مقررات مرتبط، الزامات نظارتي و سياست هاي موسسه اعتباري

 . نشور اخالقي اعالم شده استبه م

مجموعه ”اي  بانک، تحت عنوان  3/8/1386مورخ  3244/براساس بخشنامه شماره مب 

 از جمله مخاطراتي اعالم گرديده که از ريسک تطبيق“ رهنمودها براي مديريت ريسک عملياتي

 .شودمحسوب مي ريسک عملياتيمصاديق 

،  31/3/1386مورخ  1172/بخشنامه شماره مب( 2)پيوست شماره  5-4نظر به اي  که در بند  

به ضرورت تعامل و همکاري بي  کميته عالي مديريت ريسک و کميته حسابرسي درخصوص 

عملکرد نظام کنترل داخلي و مديريت ريسک اشاره شده است، کميته حسابرسي هر بانک 

ه عالي مديريت ريسک تواند پيشنهاد خود را در زمينه ساختار سازماني واحد تطبيق به کميتمي

کميته مذکور پس از بررسي ، پيشنهاد نهايي خود را در اي  خصوص ن از جمله ايجاد .  ارائه  نمايد

واحدي مستقل در زيرمجموعه واحد ريسک عملياتي براي انجام امور تطبيق و يا انجام امور 

 .کندتطبيق در همان واحد ن جهت تصميم گيري به هيات مديره گزارش مي
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يژه ظر به اهميت موضوع و دقتي که مي بايست توسط اي  واحد در زمينه رعايت مقررات، به ون 

ه مجموعمقررات مبارزه با پولشويي به عمل  آيد، توصيه مي شود اي  واحد به طور مستقل، در زير

 .واحد مديريت اجرايي ريسک عملياتي ايجاد شود

سازي مايند اقدامات آن بانک در زمينه پيادهبا توجه به نکات ياد شده، چنانچه مالحظه مي فر

 . هاي ياد شده، مي تواند به تسريع هرچه بيشتر در ايجاد واحد مذکور کمک کندبخشنامه

 ويابي در پايان، مجددا خواهشمند است دستور فرمايند اقدامات انجام شده براي ايجاد واحد ارز

 گ/158975./ارش نمايندتطبيق در آن بانک را در اسرع وقت به اي  اداره گز

 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 کارصديقه رهبرشمس         مهناز بهرامي

3816                                        3-3831 
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ئه؛ 24027/88: شماره را انك مركزي  -بسته سياستي 26توضيحات تكميلي درخصوص ماده  ا نظارتي ب

يران ا   " تسهيالت و تعهدات كالن "موضوع  -1388در سال  جمهوري اسالمي 

 7/2/1388: تاريخ

 بسمنه تعالني

 

هاي دولتي و غيردولتي، موسسات اعتباري توسعه و شهر و جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 .شرکت دولتي پست بانک ارسال گرديد

 باسالم

ران در کزي جمهوري اسالمي اينظارتي بانک مر –بسته سياستي  26احتراما،با توجه به مفاد ماده 

ها ابالغ شده است، به بانک 23/1/1388مورخ  10870/88، که طي نامه شماره  1388سال 

 : رساندمراتب زير را به استحضار مي

 مجموع مانده تسهيالت اعطايي و تعهدات ايجاد شده ": تسهيالت و تعهدات کالن عبارت است از 

 ".باشد درصد  سرمايه پايه بانک 5قل معادل  براي هر ذينفع واحد ،  که حدا/به

 "دات کالنتسهيالت و تعه"آيي  نامه "2-2بند "حداکثر مجموع تسهيالت و تعهدات کالن موضوع 

 :  شودن  به شرح زير اصالح مي29/11/1382مورخ  1968/ن بخشنامه  شماره مب

 درصد  و 15د، براي واحدهاي توليديبراي هر ذينفع واح/حداکثر مجموع تسهيالت اعطايي و تعهدات به "

 ".شوددرصد سرمايه پايه بانک تعيين مي 10براي واحدهاي غير توليدي

 :شود،  به آيي  نامه افزوده مي2-2بند  3عبارت زير به عنوان تبصره 

  02قف سبراي هر ذينفع واحد، بيش از حدود مقرر در اين بخشنامه و تا  /اعطاي تسهيالت و ايجاد تعهدات به

 ".درصد سرمايه پايه بانک، منوط به موافقت بانک مرکزي است

 :شودياد شده ن به شرح ذيل اصالح ميآيي  نامه  "2-1بند "موضوع ن مبناي گزارش دهي 

 رر در،با توجه به حدود مقبانک ها موظفند اطالعات مربوط به تسهيالت و تعهدات کالن هر ذينفع واحد را"

به اين بانک گزارش طور ادواري بهرم هاي اداره نظارت بر موقعيت مالي بانک ها در قالب فاين بخشنامه ، 

 ". نمايند

کان لم يک   14/7/1387مورخ  15484/با ابالغ اي  بخشنامه ،بخشنامه  شماره مب 

 .تلقي مي شود
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، کماکان به قوت خود "تسهيالت و تعهدات کالن"الزم به تاکيد است، ساير مواد آيي  نامه   

 .  قي استبا

 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 صديقه رهبر شمس کار              مهناز بهرامي         

3816                3-3831 
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اظر بر تسهيالت و تعهدات سنديكايي؛ 57370/88: شماره ن عمل  ل   دستورا

 17/3/1388: تاريخ

 »بسمه تعالي«

 

 .تباري توسعه و شهر ارسال شدت دولتي پست بانک و موسسه اعهاي دولتي، غيردولتي، شرکبراي کليه بانک

هاي کنترل ريسک تمرکز در موسسات احتراماً، همانگونه که استحضار دارند يکي از روش

، براي مشتريان موسسات “سقف تسهيالت و تعهدات کالن”اعتباري، تعيي  حدي تحت عنوان 

ري مشکالت تاثيرگذاري آن بر پيشگيري از تس اگر چه تعيي  اي  حد، به دليل. باشدياد شده مي

کند ولي از ديدگاه مالي تسهيالت گيرنده به موسسات اعتباري، به سالمت شبکه بانکي کمک مي

باشند همواره اي  نوع حدود، به هاي بزرگ که نيازمند منابع مالي قابل توجه ميمجريان طرح

 .سازدزرگ را بسي دشوار ميهاي بعنوان مانعي تلقي شده که تامي  مالي پروژه

کارهايي که مراجع نظارت بانکي، از جمله بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران براي يکي از راه

 وش،راستفاده از اي  . رفع اي  مشکل ارائه مي نمايند، اعطاي تسهيالت با روش سنديکايي است

ها يکديگر به تامي  مالي طرح ير بانکي با مشارکتها و موسسات اعتباري غبه اي  دليل که بانک

ولي اي  . کندمرکز پيشگيري ميپردازند، از ريسک تهاي سنگي  مياي پروژهو نيازهاي سرمايه

ها، هاي متفاوت آنپيامد را هم دارد که به دليل تعدد تسهيالت دهندگان و نيز وظايف و نق 

هاي ظايف و مسيوليت، تبيي  کامل وبه همي  دليل است که. کندمي فرآيند کار را نسبتاً پيچيده

تسهيالت دهندگان سنديکايي در برابر يکديگراز يک سو و با متقاضي از سوي ديگر ضرورت 

 .يابدمي

 با اي  رويکرد “دستورالعمل ناظر بر تسهيالت و تعهدات سنديکايي"دستورالعمل پيوست، تحت عنوان 

سات مودن اعطاي اي  نوع تسهيالت، موسن ترمندتهيه شده است ودر صدد است باهر چه ضابطه

 باري،ياد شده را تشويق نمايد با رعايت کامل مقررات احتياطي اي  بانک، ضم  توزيع ريسک اعت

 .منابع درآمدي خود را نيز تنوع بخشند

ربط آن بانک، خواهشمند است ضم  ابالغ دستورالعمل ياد شده به تمامي واحدهاي ذي 

 م/197569/.رمايندبر حس  اجراي آن نظارت ف

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 صديقه رهبر شمس کار         مهناز بهرامي             

3816              3-3831
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 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران
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 ناظر بر دستورالعمل

 سنديکاييو تعهدات تسهيالت 

 :فاهدا

ه بي  از سقف فردي مقرر ن موضوع بخشنام، متقاضيمي  مالي منابع مورد نيازٔ  به منظور تا

ا و نيز بو اصالحات پس از آن ن  29/12/82مورخ  1968/مب سهيالت و تعهدات کالن به شمارهت

توانند به هاي خارجي ميها، مؤسسات اعتباري غيربانکي و بانکهدف توزيع ريسک اعتباري، بانک

 .استفاده کنند( کنسرسيومي)موجب مفاد اي  دستورالعمل، از روش سنديکايي

 :مستندات قانوني

هيات محترم  12/10/62آيي  نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب  8 ماده

 .وزيران

مورخ  1968آيي  نامه تسهيالت وتعهدات کالن،بخشنامه شماره  2-2بند  2تبصره 

1382/11/29  

 :تعاريف – 1ماده 

 .ستره تعاريف ارائه شده در اين ماده محدود به اين دستورالعمل استگ

کزي که مجوز فعاليت خود را از بانک مرغيربانکي است اعتباري  مؤسسهبانک يا :ارياعتب مؤسسه

رجع بانک هاي خارجي که داراي مجوز فعاليت از م.،تحت نظارت آن بانک قرار داردکردهدريافت 

ر مي نظارتي کشوري که در آن فعاليت مي کنند هستند، نيز در گستره شمول اي  دستورالعمل قرا

 .گيرند

اري روشي براي تاٌمي  مالي با مشارکت چند مؤسسه اعتب: (کنسرسيومي)ت و تعهدات سنديکاييتسهيال

 است که ازطريق آن اعطاي تسهيالت در قالب عقودي ن از جمله مشارکت مدني، فروش اقساطي،

هايي مانند گشاي  اعتبار اسنادي و اجاره به شرط تمليک و سلف ن و يا ايجاد تعهدات از روش

 .شودنامه، در چارچوب قرارداد و شرايط مورد توافق با متقاضي انجام ميانتصدور ضم

الزم  ي استشود، قراردادکه از اي  پس قرارداد ناميده مي:اييسنديکقرارداد تسهيالت و تعهدات 

شود و متضم  تعهدات و االجرا که بي  متقاضي و مؤسسات اعتباري عضو سنديکا منعقد مي

 .باشدي قرارداد ميهاي طرف هامسيوليت

 .باشدصرفا شخص حقوقي ميدر اي  دستورالعمل : متقاضي
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مبني بر دريافت  خود،متقاضي،درخواست کتبي  اي است کهمؤسسه: اعتباري پيشگام مؤسسه

ل به اقدامات الزم را جهت هماهنگي با مؤسسات اعتباري ماينموده ، تسهيالت را به آن ارائه 

 .دهدنجام مياعطاي تسهيالت سنديکايي ا

متناسب با )س اکثريت آراي اعضاي سنديکااي است که براسامؤسسه :اعتباري عامل مؤسسه

سسه ؤم. هده داردانتخاب شده، مديريت تسهيالت را مطابق مفاد قرارداد برع( الشرکه آنانسهم

 .نيز باشدتواند عاملاعتباري پيشگام مي

باشند يديگر مؤسسات اعتباري م چني امل و هماعتباري پيشگام، ع شامل مؤسسه :اعضاي سنديکا

ضي، پيشگام، قراردادي مبني بر مشارکت در تامي  مالي متقااعتباري  که با پذيرش دعوتمؤسسه

 .کننددر حد توافق شده منعقد مي

شود، قراردادي مشارکت نامه ناميده ميکه در اي  دستورالعمل  : قرارداد مشارکت اعضاي سنديکا

هاي اعضا و نيز ديگر موارد حائز سنديکا منعقد شده و تعهدات و مسيوليت اعضاياست که بي  

 .شوداهميت در آن قيد مي

. حسابي است نزد بانک عامل ،که بابت اعطاي تسهيالت سنديکايي افتتاح مي شود:ويژه حساب

 ها به موسساتسرفصل و ساير مشخصات اي  حساب توسط اداره نظارت بر موقعيت مالي بانک

 .شوداعتباري ابالغ مي

اي است متشکل از نمايندگان کميتهشود،که از اي  پس کميته ناميده مي:ييسنديکاکميته تسهيالت 

 .االختيار اعضاي سنديکاتام

 ام گاعتباري پيش وظايفمؤسسه -2ماده 

 : استموسسه اعتباري پيشگام ملزم به انجام وظايف ذيل 

 تسهيالت سنديکايي؛دهي امور مربوط به ايجاد و سامان

 :مذاکره با متقاضي در خصوص

 موارد مصرف تسهيالت؛ 

هاي بازپرداخت، ها، شرايط برداشت و شيوهنرخ سود، سررسيد، نوع تضمي ) شرايط تسهيالت

 ؛(هاي مرتبطهزينه

اي از اطالعات در شناسايي متقاضي و امکان سنجي طرح پيشنهادي با استفاده از مجموعه

شناسايي مشتريان و مجموعه رهنمودها براي مديريت مؤثر دستورالعمل چگونگيچارچوب مفاد 

مورخ  1548/و مب1387 /30/6ه مورخ /3118ي هاي شمارهموضوع بخشنامه)ريسک اعتباري 

 :به ويژه در موارد ذيل( 19/4/1386

 ميزان برخورداري متقاضي از شرايط اوليه براي دريافت تسهيالت سنديکايي؛
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 قي و مالي متقاضي؛وضعيت حقو

 تجزيه و تحليل گردش وجوه متقاضي؛

 ارائه اطالعات کلي درباره ضام  يا وثايق؛

 ؛ بررسي وضعيت ريسک اعتباري متقاضي

 ارائه مستندات مربوط به طرح؛

 حصول اطمينان از صحت، اعتبار و کامل بودن کليه اطالعات

منظور رؤيت و نيز اخذ تاييديه به ارجاع مجموعه اطالعات گردآوري و پردازش شده به متقاضي

 ها؛کتبي از وي مبني بر معتبر و کامل بودن آن

ها در اي  تسهيالت وجود دارد، نامه براي مؤسسات اعتباري که احتمال مشارکت آنارسال دعوت

 :به انضمام

 ؛(طور منصفانهبه)کليه اطالعات دريافتي مربوط به متقاضي

هم تعيي  شده براي سبر اعالم موافقت اعضاي سنديکا با  مبني)اي از مت  تعهدنامهنسخه 

، به منظور تکميل و امضاي آن توسط (اضيها از کل تسهيالت مورد درخواست متقهريک از آن

 اعضا؛

 .شرايط مربوط به اعطاي تسهيالت و نحوه بازپرداخت آن

 . ساير مستندات الزم براي شفاف سازي موضوع تسهيالت

 گيرنده و اعضاي سنديکا؛براي امضاي قرارداد، بي  تسهيالتاتخاذ تدابير الزم 

موقع مشکالت همکاري با مؤسسه اعتباري عامل در خصوص مديريت تسهيالت و نيز شناسايي به

 احتمالي و اعالم کتبي آن به اعضاي سنديکا در اسرع وقت؛

 .نامهمشارکتشده در بينيهاي پي ساير مسيوليت

 عتباري عاملوظايف مؤسسه ا -3ماده 

 : باشدموسسه اعتباري عامل ملزم به انجام وظايف ذيل مي

 ايجاد حساب ويژه براي مديريت وجوه تسهيالت و ثبت عمليات حسابداري مربوط به آن؛

بندي پرداخت سهم هريک؛ از کل رساني به اعضاي سنديکا در خصوص برنامه زماناطالع

 ه؛تسهيالت تعهد شده، جهت واريز به حساب ويژ

 ها؛ها و مديريت آنانجام تشريفات رسمي و قانوني مربوط به تضمي 
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 پرداخت تسهيالت و انجام ساير خدمات مربوط؛

اي از يک از خدمات ، الزم است به منظور تمرکز اسناد و اطالعات، نسخهسپاري هردر صورت برون: تبصره

 .داري شودمستندات مربوط به اين خدمات، نزد بانک عامل نگه

هاي واريز به حساب)آنبي  اعضا در اسرع وقت  گيرنده و توزيعدريافت اصل و سود از تسهيالت

 بيني شده؛و نيز دريافت کارمزد با توجه به ترتيبات پي ( تعيي  شده

 نظارت بر نحوه اجراي قرارداد توسط متقاضي؛

 متقاضي؛ ه اعضا، در صورت هرگونه نقض مفاد قرارداد توسطرساني به موقع باطالع

  هاي ادواريبه اعضا در ايمديريت، پاي  و نظارت بر نحوه استفاده از تسهيالت و ارائه گزارش

 خصوص؛

چني  هاي اقتصادي و همويژه، هنگام وقوع بحرانبررسي مستمر وضعيت مالي متقاضي به

ت سهيالرويدادهاي مهمي مثل ادغام، تمليک و بطورکلي هر رخدادي که تا زمان تسويه نهايي ت

با )هاممک  است بر بازپرداخت اقساط توسط متقاضي اثرگذار باشد و تهيه گزارش در مورد آن

 ، جهت ارسال به تمامي اعضا؛(قيد فوريت

 ويه تسهيالت؛موقع براي تسگيري و وصول مطالبات، انجام اقدامات مناسب و بهپي

 .آنديريت و م لسات کميتهجمنظور برگزاري هاي الزم بهانجام هماهنگي

 بررسي نظرات مشورتي اعضا در خصوص تسهيالت مورد نظر؛

ايت و حصول اطمينان از رعذيربط دريافت اطالعات الزم از مجريان پروژه، هماهنگي با مراجع 

 ؛مقررات جاريو قواني  

 : اعضاي سنديکامسئوليت  -4ماده 

 : هستندرعايت مواردذيل اعضاي سنديکا موظف به 

، توسط هر عضوي ارزيابي ريسک اعتبارظر در خصوص امکان سنجي طرح و بررسي و اظهار ن

 .ت مديرهميزان ريسک مذکور در چهارچوب مصوبات هياحصول اطمينان از قرار داشت  منظور به

 حساب ويژه؛شده، به  موقع سهم خود از کل تسهيالت تعهدواريز به

 نه و وضعيت اعتباري متقاضي؛کسب اطالع از هرگونه تغيير حائز اهميت در عمليات روزا

 ع به بانک عامل در صورت وقوع هرگونه رخداد غيرمتعارفرساني به موقاطالع

 جلسات کميتهدر  فعالحضور 

 :نامهمشارکتالرعايه درالزمنکات  - 5ماده 
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 :دبه روشني و در حد کفايت تصري  شو ذيلموارد حداقل، نامهمشارکتضروري است در مت  

 تابعيت اعضا مشخصات اصلي و

 تعيي  سهم هر يک از اعضا؛

 حقوق و تعهدات اعضا؛

 تقسيم کار بي  اعضا و تفويض برخي اختيارات بانک عامل درصورت لزوم ؛

 نحوه واريز سهم هر يک از اعضا به حساب ويژه؛

 نحوه انتقال وجوه از حساب ويژه به حساب متقاضي؛ 

 تعيي  کارمزد پيشگام؛

 سهم هريک از اعضا براي تامي  آن و نحوه و زمان پرداخت آن؛تعيي  کارمزد عامليت و 

 ؛( ارمزدهاسود و ک)هاي حاصل از تسهيالت سنديکايينحوه توزيع درآمد

 نحالل سنديکا؛گيري هر يک از اعضا و نحوه اچگونگي کناره

 رويه برخورد با اعضا در صورت عدم ايفاي تعهدات؛ 

 ل و انتخاب جايگزي  براي آن؛چگونگي لغو عامليت موسسه اعتباري عام

 چگونگي حل و فصل اختالفات؛

 هاي برگزاري جلسات؛رويه

 .موجب قواني  و مقررات و يا مالحظات خاص اعضاي سنديکاالرعايه بهساير موضوعات الزم

ها و موسسات اعتباري بانک مرکزي اداره نظارت بر بانک به نامهاز مشارکتالزم است يک نسخه : تبصره

 .رسال شودا

 الرعايه در قرارداد تسهيالت سنديکايينکات الزم -6ماده 

 :گيردبايست موارد زير را در برقرارداد تسهيالت سنديکايي مي

 تعاريف و اصطالحات؛

 .تعيي  عقد يا عقودي که اعطاي تسهيالت در چهارچوب آن انجام مي شود

 هاي قرارداد؛اطالعات اوليه در خصوص طرف 

در مورد تسهيالت، شامل واحد پول موضوع قرارداد، سررسيد، نرخ سود، محل  جزييات الزم

 هاي تضمي ، شرايط تمديد سررسيد؛هاي بازپرداخت، روشمصرف تسهيالت، منابع و روش
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 براي انتقال وجوه، توسط اعضا شدهسقف تسهيالت و برنامه زماني توافق 

 آن از حساب ويژه؛ لانتقاها و الزامات براي اعطاي تسهيالت و شرطپي 

، (کارمزدها/هاالعملحق)د اعطاي تسهيالت سنديکاييهاي مرتبط با فراينانواع هزينه شناسايي

 ها؛پرداخت آن نرخ، شيوه و زمانتعيي  

 موقع اصل و سود تسهيالت به مؤسسه اعتباري عامل؛تعهد متقاضي مبني بر پرداخت به

 ها، تغيير در موضوع فعاليت، افشايدر واگذاري داراييتعهدات غيرمالي مبني برايجاد محدوديت 

 يالت مطابق قرارداد؛طور شفاف ن و مصرف تسهاطالعات واقعي ن به

يک يا تعدادي ازاعضاي  /،در شرايطي که متقاضي (Applicable law)تعيي  قانون حاکم 

 .سنديکا،خارجي است

 شرايط تسويه؛

 .قواني  مرتبط و ساير مستندات تکميلي

 :مديريت تسهيالت سنديکايي -7اده م

 باشد،ليک  مديريت وجوه تسهيالت صرفا برعهده بانک عامل مي

 ويض به سايراز سوي بانک عاملقابل تف نامهمشارکت ديگر وظايف به استناد توافق انجام شده در 

 .ودعامل نخواهدب هاي بانکتفويض اختيارات مذکور، نافي مسيوليت. شدبا اعضا مي

ست درصورت درخوا. باشدبر عهده مؤسسه اعتباري عامل مي کميتهليت برگزاري جلسات سيوم

 .بي  از يک سوم اعضا، مؤسسه اعتباري عامل ملزم به برگزاري جلسه خواهد بود

ها مي بايست تصميم گيري در مورد آن اطالع رساني و موضوعات ذيل از جمله مواردي است که

 :انجام شود يادشدهدر جلسات 

 ؛(از جمله تغيير در وثايق، نرخ سود)امهال تسهيالت و يا هرگونه تجديد نظر در قرارداد  

 ا؛نظر در چگونگي واريز سهم هر يک از اعضتجديد

 فسخ قرارداد؛

 ؛(نظير ادغام و تمليک)معامالت مهم متقاضي و يا هرگونه تغييرات مالکيتي آن

 متقاضي؛موارد نقض قرارداد و يا عدم ايفاي تعهدات توسط 

 مواردي مانندعدم ايفاي تعهدات توسط هر يک از اعضا؛  گيري در خصوصتصميم

 عامل؛موسسه اعتباري  تغييرتصميم گيري در خصوص 



 

1154 

 .ساير موضوعات مهم به تشخيص اعضا

هاي حائز اهميت و تاثيرگذار بر بازپرداخت مؤسسه اعتباري عامل در صورت بروز ريسک

ذ تصميم کميته ياد شده مسيول بررسي و اتخا. باشدمي کميتهجلسهت، ملزم به برگزاري تسهيال

،يا انعقاد  بندي به قرارداد جاريپايتاکيد بر  در خصوص چگونگي وصول تسهيالت از جمله

 هاي حقوقي استگيريپي، انجام درصورت لزوم يااستمهال، وقرارداد 

روژه تسهيالت پالت، به همان تسهيدوره توانند در طولاعضاي سنديکا تحت هيچ شرايطي نمي

و  مقررات تسهيالت و تعهدات کالن چهارچوبو در کميتهاعطا کنند، مگر با اخذ موافقت 

 .اصالحات پس از آن

در صورت تشخيص تخطي متقاضي از تعهدات و امتناع وي از انجام اقدامات اصالحي، مؤسسه 

 ملزم به تشکيل جلسه با حضور ساير ،اعتباري عامل

از  موارد ذيل. ي رسيدگي به موضوع و اعالم کتبي تصميمات اتخاذ شده به متقاضي استعضا براا

 :شوندتلقي مي تخطي متقاضيمصاديق 

 فاقد اعتبار تشخيص داده شدن مستندات ارائه شده توسط متقاضي؛

 بندي به آن؛تاخير در اجراي تعهدات مقرر و يا عدم پاي

 قصور در بازپرداخت اصل و سود تسهيالت؛

 ؛به تقلبفرار از پرداخت بدهي با توسل به ورشکستگي 

 .نقض ساير شرايط مندرج در قرارداد

هاي مقرر و نظام کنترل داخلي خود، موظف است مسيوليت چهارچوبمؤسسه اعتباري عامل در 

 ا کارکناني را براييسهيالت را طراحي و واحدها تهاي موثر بر ريسک پاي  ساز و کار الزم براي

 .يت مستمر اي  عمليات اختصاص دهدمدير

 

 الزامات احتياطي -8ماده 

الشرکه اعضاي ريسک خدمات ارائه شده و نيز درآمدهاي حاصل از آنها متناسب باسهم

 .شودتوزيع ميسنديکا

سنديکايي و در عمليات مالي مربوط به تسهيالت  هاي مربوط بهتراکن به منظور شفاف سازي 

داري ضروري است کليه اسناد و مدارك مربوط، در بانک عامل نگه ،هاراستاي مستندسازي آن

نامه، رونوشتي از اسناد براي ساير اعضاي سنديکا شده و در چهارچوب مورد توافق در  مشارکت

 . ارسال شود
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بايست ترتيبي اتخاذ بزرگ، ميهاي اي تسهيالت سنديکايي به گروهمؤسسات اعتباري در اعط

هاي مرتبط در داخل گروه و يا انجام تراکن واسطه   ريسک خود بهتا از افزاي نمايند

ها و گونه تراکن چنانچه اي . شخاص مرتبط پيشگيري نمايندهاي تضميني متقابل ميان افعاليت

ها در داخل گروه به دفعات انجام شود، اعضاي سنديکا بايد وضعيت اعتباري متقاضي را تضمي 

م است پذيري از حد مقرر هيات مديره، الزدر صورت فزوني ريسکمورد بازنگري قرار داده و 

 .اعطايي اقدامشودنسبت به کاه  ميزان تسهيالت 

ف الزم است کاهش ميزان تسهيالت يا فسخ قرارداد ـ به عنوان اقدامات تنبيهي که متقاضي متخل: صرهتب

 .شودبينيشود ـ در متن قرارداد پيشمشمول آن مي

ت هاي موضوع اي  تسهيالظفند متناسب با سهم خود در قرارداد، درآمد و هزينههر يک از اعضا مو

هاي موزون به ريسک را محاسبه و ترتيبات الزم را براي منظور نمودن ذخاير و محاسبه دارايي

 .اتخاذ نمايند

نک چنانچه متقاضي خارجي باشد،اعطاي تسهيالت سنديکايي به آن، منوط به دريافت مجوز از با

 .زي جمهوري اسالمي مي باشدمرک

 :کارمزدها -9ماده 

ثايق و امکان سنجي و، ارزيابي اطالعاتو جمع آوري تهيه  ازجمله)  هاي کارشناسي طرحهزينه

 .شودمرکزي از مشتري دريافت ميهاي بانکبراساس بخشنامه( طرح

سنجي انجام شده ص امکانبا توجه به اينکه الزم است تمامي اعضاي سنديکا نظر خود را در خصو: تبصره

مقتضي است در مستلزم انجام بررسي هاي مجدد است ،  ،پيشگام اعالم نمايند،که اين خود موسسهتوسط 

 خصوص ارائه تخفيف کارمزد و يا بازپرداخت بخشي از آن به اعضا در مشارکت نامه پيش بيني هاي الزم

 .بعمل آيد

 دريافت و متناسب با عمل آمدهبرمبناي توافق به کارمزدهاي مربوط به ارائه خدمات عامليت -2-9

 .يابدن تخصيص مي نامهمفاد مشارکتخدمات ارائه شده به هر يک از اعضا ن مطابق با 

 وطرح  با توجه به امکان همکاري ساير اعضاي سنديکا با موسسه اعتباري پيشگام و عامل در کارشناسي:تبصره

متناسب با ميزان مشارکت ، کارمزدهاي مربوطه  تخصيص ي استساير خدمات تفويض شده به آن ها، ضرور

 .در مشارکت نامه پيش بيني شوداعضا در ارائه اين خدمات 

هاي مربوط توسط بانک عامل، از متقاضي کارمزد قبول تعهدات درچهارچوب بخشنامه-3-9

 .شودتوزيع مي الشرکه اعضا در قرارداددريافت و متناسب با سهم

 :بين اعضاي سنديکا ه حل وفصل اختالفاتنحو -10ماده 

در صورت بروز اختالف بي  اعضا، و نيز تخطي هريک ازآن ها از الزامات مصرحه در  

نامه، چنانچه اعضا ،خود، موفق به رفع اختالفات نشوند،موضوع مورد اختالف به داوري مشارکت
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هاي تم آيي  دادرسي دادگاهدر صورت ارجاع به داوري، فرآيند آن تابع باب هف. شودارجاع مي

 . باشدمي 1379، مصوب (در امور مدني)عمومي و انقالب 

بانک مرکزي آمادگي دارد در چهار  ،مشروط به درج در مشارکت نامه ، در صورت موافقت اعضا: تبصره

 .چوب قانون آيين دادرسي، نقش حکم را ايفا نمايد

کميسيون . 27/2/1388.جلسه مورخ  .مي سيزده. تبصره در 6ماده و 10اي  دستورالعمل در 

 .مورد تاييد واقع شداعتباري 
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ئه؛ 77444/88: شماره را انك ها و  591توضيحات تكميلي درخصوص مصوبه شماره  ا مجمع عمومي ب

  1387سال  نظارتي -بسته سياستي

 10/4/1388: تاريخ

 

 "بسمه تعالي"

 

شهر، شرکت  وو غيردولتي، موسسات اعتباري توسعه  هاي دولتيجهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 .دولتي پست بانک ارسال گرديد

 

و  3موضوع جايگزيني ماده  31/6/1387مورخ  2435/احتراماً، درخصوص بخشنامه شماره مب

مورخ  591بجاي صورتجلسه شماره  1387بسته سياستي نظارتي سال  3تبصره هاي ماده 

 :نک ها به اطالع مي رساندمجمع عمومي مشترك با 23/2/1387

صورتجلسه مذکور شده است  4و  3، 2، 1و تبصره هاي آن صرفاً جايگزي  بندهاي  3ماده 

 گ/219495./بنابراي  ساير بندهاي صورتجلسه ياد شده کماکان به قوت خود باقي است

 ي بانک عات و مقرراتاداره مطال                                                                    

 رديقه رهبر شمس کاص  مهناز بهرامي                                                                              

                                                       3816                                                3-3831 
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ه ( تعريف ذينفع واحد) 1-3بند  اصالح؛ 78400/88: شماره امه تسهيالت و تعهدات كالن ، ب ز بخشن ا

  1382/11/29مورخ  1968/شماره مب

 13/4/1388: تاريخ

 »بسمه تعالي«

 

هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک، موسسه اعتباري جهت اطالع مديران عامل کليه بانک

 توسعه و شهر ارسال گرديد

 

به  ، و اصالحات پس از آن 29/11/1382مورخ  1968 /تراماً، پيرو بخشنامه شماره مباح

ياد آور .شودمي ايفاد“ تعريف ذينفع واحد” در مورداز بخشنامه ياد شده  1-3پيوست اصالحيه بند 

 .گرددبخشنامه ياد شده مي 1-3عيناً جايگزي  بند  پيوست تعريفشود مي

ربط آن مي واحدهاي ذيضم  ابالغ اي  بخشنامه به تما نددستور فرماي خواهشمند است 

 م/223158/.بر حس  اجراي آن نظارت فرمايندموسسه، /بانک

 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                                                    

 کاررهبرشمس صديقه           مهناز بهرامي                                                          

                                          3816                                               3-3831 
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 زي جمهوري اسالمي ايرانبانک مرک

 ها و مؤسسات اعتباريمديريت کل نظارت بر بانک

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 

 

 

 تعريف ذينفع واحد

 (الناز آيين نامه تسهيالت و تعهدات ک( 1-3)اصالح بند )

 

 

 

 1388خرداد

 گروه مطالعاتي بانکي و اعتباري

http://www.cbi.ir/e/
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 :ذينفع واحد-3-1

واسطه هريک ازروابط حقوقي است که به /ا چند شخص حقيقيمنظور از ذينفع واحد، دو ي 

اي که مشکالت يکي از آن گيرند، به گونهدر معرض ريسک مشترك قرار  مالکيتي ، مديريتي و مالي

رداخت يا ايفاي به موقع ان تسري کرده و منجر به عدم بازپ          ديگر/بتواند به ديگريها 

 :زعمده موارد آن به تفکيک نوع روابط ياد شده عبارتند ا.تسهيالت و يا تعهدات آن ها شود

 روابط مالکيتي 

حقوقي در شرايط ذيل به موجب روابط مالکيتي ذينفع واحد  /دو يا چند شخص حقيقي  

 :شوندتلقي مي

 .اعضاي يک گروه شرکتي

آن ها /درصدسهام آن 50شرکت هايي که شخص مذکور ،مالک بي  از /شخص حقيقي و شرکت

 .دباش

زمحل ادارايي ها ي مشترکي، ذينفع بوده و بازپرداخت اقساط آن ها صرفا /اشخاصي که در دارايي

 .دارايي ها تامي  مي شود /منافع حاصل از آن دارايي 

 روابط مديريتي 

 حقوقي و يا اعضاي يک گروه شرکتي در صورتي به موجب وجود روابط /دو يا چند شخص حقيقي 

 :قي مي شوند که يکي از موارد ذيل بي  آن ها وجود داشته باشدمديريتي ذينفع واحد تل

 (تعاريف 2به موجب بند )روابط کنترلي  -1-2

 (تعاريف 3به موجب بند )نفوذ قابل مالحظه  -2-2

 مشترك بودن حداقل دو سوم اعضاي هيات مديره -3-2

 مشترك بودن رييس هيات مديره  -4-2

 روابط مالي

اديق حقوقي مي تواندآن ها را جزء مص /الي بيندو يا چند شخص حقيقي وجود روابط و وابستگي م

 :ده نمواز جمله مهم تري  مصاديق ذينفع واحد مي توان به موارد ذيل اشار.ذينفع واحد قرار دهد

 شخص حقيقي با همسرواشخاص تحت تکفل وي
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وز ونه اي که برداراي روابط مالي متقابل با يکديگر ، به گ( اعم از حقيقي وحقوقي )اشخاص 

ها اشخاص ديگر سبب شود آن/مشکل مالي در يکي ازآن ها به دليل تسري مشکالت به شخص

 .براي ايفاي بموقع تعهداتشان با مشکل مواجه شوند

ن درصد از در آمدنا خالص آ 50واحد، که بي  از ( سنديکاي)اشخاصي از اعضاي يک کنسرسيوم 

 .تامي  شود ها از محل فعاليت هايشان در کنسرسيوم

 .درصد در آمد ناخالص ساليانه آن ها از شخص ديگر تامي  مي شود 50اشخاصي که بي  از 

درصددر آمدناخالص آن از شرکت مادر تامي   50که بي  از )نمايندگي تجاري شخص حقوقي 

 با شرکت مادر( شود 

 هيالت دريافتچنانچه دو يا چند شخص از يک بانک يا موسسه اعتباري غير بانکي واحد، تس 

نموده و يکي يا تعدادي از آن ها ضام  ديگري شده باشد شخص دريافت کننده تسهيالت و 

 ضامني  وي، ذينفع واحدمحسوب مي شوند/ضام 

چنانچه بانک يا موسسه اعتباري غير بانکي واحدي به نفع دو يا چند شخص تعهد ايجاد 

 .محسوب مي شوندضامني  آن ها ذينفع واحد  /کند،اشخاص ذينفع و ضام 

 ساير مصاديق

 چنانچه بانک يا موسسه اعتباري غيربانکي در چهار چوب مفاد تعاريف ارائه شده در فوق ،

در  مصاديق ديگري را براي ذينفع واحد مورد شناسايي قرار داد، مجاز است نسبت به اعمال آن

انک مراتب به اطالع بالبته الزم است در اي  خصوص، .هر يک از موارد ياد شده، اقدام نمايد

 .مرکزي رسانيده شود

 تعاريف

 :گروه شرکتي-ا

مجموعه شرکت مادر با شرکت و ياشرکت هاي تابعه آن و نيز شرکت و يا شرکت هاي  

 (به شرح نمودار پيوست. )تابعه شرکت تابعه آن، گروه شرکتي محسوب مي شوند

 

 :توان کنترل شرکت در صورتي تحقق مي يابدکه -2

و ياشخص حقوقي، به طور مستقيم يا غير مستقيم ( با اشخاص تحت تکفل وي)شخص حقيقي

ز شرکت هاي ديگر بوده و يا از حق راي بي  ا/درصد سهام ويا سرمايه شرکت  50مالک بي  از

( به موجب توافق با ساير سهامداران ويا ساير شرکا)شرکت هاي ديگر /درصد آراي شرکت  50

 .برخوردار باشد
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 ا حقوقي از حق عزل ونصب اکثريت اعضاي هيات مديره، اصالتاً ويا وکالتاً،شخص حقيقي وي

 برخوردار باشد

 :نفوذ قابل مالحظه در صورتي تحقق مي يابد که -3

ويا شخص حقوقي به طور مستقيم يا ( با افراد تحت تکفل وي)شخص حقيقي  

به موجب توافق با  ويادرصد سهام يا سرمايه يک شرکت بوده  50تا  20مستقيم مالک بي  غير

برخوردار .درصد آراي شرکت ديگر 50ا ت 20داران ويا سايرشرکا، از حق راي بي  ساير سهام

 .باشد

 

 : شرکت تابعه-4

درصد سهام و يا سرمايه داراي حق راي آن متعلق به  50شرکتي است که بي  از  

 .شرکت ديگر است

 29/11/1382مورخ  1968شماره مب بخشنامه 1-3موارد اصالحي فوق عيناً جايگزي  بند

 .شودمي

کميسيون اعتباري مورد 31/3/1388اي  اصالحات در نوزدهمي  جلسه کميسيون اعتباري مورخ 

 ./تاييد قرار گرفت
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 پيوست

 

 .شرکت تابعه شرکت مادر محسوب مي شوندشرکت هاي اليه اول، 

 .مادر محسوب مي شوند ي شرکتي شرکت تابعهشرکت تابعه شرکت هاي اليه دوم،

 

 اليه اول

 اليه دوم
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ز سو يااوراق مشاركت سررسيد شده يبندطبقه نحوه؛85257/88: شماره ا ناشر  يكه مبالغ آن در سررسيد 

ازپرداخت  استنگرديده ب

 24/4/1388: تاريخ

 بسمنه تعالني

بانک و  دولتي پستهاي دولتي، غيردولتي، شرکت مديران عامل محترم کليه بانکجهت اطالع 

 .گرددميارسال  و شهر اعتباري توسعه يهاهموسس

 باسالم

که  يااوراق مشارکت سررسيد شده يبندها در خصوصنحوه طبقهاز بانک يبا عنايت به مکاتبات برخ

رساند مبالغ اصل اوراق يبه استحضار م است،ناشر بازپرداخت نگرديده يمبالغ آن در سررسيد از سو

و بر اساس  يعقد مشارکت مدن ياق، مشابه تسهيالت بر مبنابايست در سررسيد اوريمذکور م

مورخ  2823/پيوست بخشنامه شماره مب يموسسات اعتبار يهادارايي يبنددستورالعمل طبقه

 . گردد يبنداي  بانک در يک سرفصل حساب معي  بطور جداگانه طبقه 5/12/1385

 ت قبلبايست بازخريد اوراق مشارکيعامل م به طوريکه استحضار دارند براساس قرارداد عامليت، بانک

نزد  از سررسيد و پرداخت سود در مقاطع مربوطه را تضمي  نمايد و ناشر نيز متعهد به توديع وجوه

د بنابراي  چنانچه ناشر به تعهدات خو. باشديبانک عامل به جهت پرداخت سود در مقاطع مذکور م

لذا در . باشديود اوراق مشارکت از محل منابع خود معمل ننمايد، بانک عامل ناگزير از پرداخت س

الذکر ستورالعمل فوقداز مقطع مذکور نيز بر اساس  ياست مبالغ سود پرداخت يگونه موارد ضروراي 

 چ/166784. شود يبندطبقه

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 دخت حکاكسيمين   يمهناز بهرام

3816    2-3831 
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ئه ؛87741/88: شماره را انك ها در مورد چك ا ز جريان پولتوضيحاتي درخصوص سواالت ب ا هايي كه هنوز 

ندنشده خارج  .ا

 27/4/1388: تاريخ

 »بسمه تعالي«

 

 .هاي دولتي، غيردولتي و شرکت دولتي پست بانک، ارسال گرديدجهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 

 با سالم؛

و در پاسخ به برخي سواالت مطروحه از سوي  2/2/1388مورخ  19546احتراماً پيرو بخشنامه شماره  

 :رساندشبکه بانکي کشور به استحضار مي

مجاز به  25/5/1387ها از تاريخ ، بانک2/5/1387هن مورخ /2178با عنايت به اينکه طبق مفاد بخشنامه شماره 

 9هاي صادره ن موضوع ماده ه مجاز چک پولنداند لذا محاسبه نسبت مانبوده( ايران چک بانک چک،)فروش چک پول 

 .ن و اعالم آن به بانک مرکزي ضرورتي ندارد 8/6/1385مورخ  1382/بخشنامه شماره مب

تواند در چارچوب ضوابط مربوط، به شيوه از مشتريان نيز آن بانک مي( بانک چک، چک پول) در مورد خريد چک پول

ول پريد چک اتاق پاياپاي اسناد بانکي نيز براي خ خدماتوه بر آن، از فعلي خود در خريد چک پول ادامه داده و عال

 م/231923/.ها استفاده نمايدساير بانک

 انکياداره مطالعات و مقررات ب                                                    

 کاررهبرشمس ديقهص         مهناز بهرامي                                                            

                                          3816                                               3-3831 
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رايي ؛93243/88: شماره لعمل طبقه بندي دا ا ا دستور رتباط ب ا  بخشنامه شماره) ها توضيحات تكميلي در 

براي مبني بر ل( 05/12/1385مورخ  2823/مب م  وجه"و  "سود دريافتني"زوم احتساب ذخيره  تزا ل ا

افتني   "دري

 4/5/1388: تاريخ

 تعايل﴾﴿ابمسه

 

هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 .توسعه و شهر ارسال گردد

 

 با سالم و احترام؛

ه از جمله مطالبات بانک است ک“ التزام دريافتنيوجه”و  “سود دريافتني”اي هکه حساببا عنايت به اي 

بندي قهطبدستورالعمل ”بايست براساس بقه آنها ميگردد، لذا تغيير طهيالت ايجاد ميتبع اعطاي تسبه

 اعم از ذخيره عمومي و)گيري منظور ذخيرههمچني  به. صورت پذيرد“ هاي مؤسسات اعتباريدارايي

، ضروري است کل مطالبات هر پرونده تسهيالتي شامل اصل تسهيالت اعطايي، سود (اصياختص

 .يردالتزام دريافتني مالك محاسبه قرارگدريافتني و وجه

 ربط ابالغ و بر حس  اجرايخواهشمند است دستورفرمائيد؛ مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذي

 224057/.آن نظارت گردد

 

 مقررات بانکي اداره مطالعات و

 ليدا رنجبرمطلق  يمهناز بهرام

3816   4-3831 
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ا روش؛ 105972/88: شماره لباتفدري ز معوق شدن مطا ا ز مشتري پس  ا  ت اقساط 

 19/5/1388: تاريخ

 تعايل﴾﴿ابمسه

 

هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 .سعه و شهر ارسال گرددتو

 با سالم و احترام؛

کميسيون اقتصاد  9/3/1388رساند؛ شوراي پول و اعتبار در جلسه مورخ وسيله به استحضار ميبدي 

، بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران 11/12/1387مورخ  119361/87دولت و بنا به پيشنهاد شماره 

ه مت  ذيل را ب قراردادهاي تسهيالت اعطايي، عد از سررسيددر خصوص نحوه تخصيص مبالغ پرداختي مشتريان ب

 :تصويب رسانده است

 در عقود)مبالغ پرداختي از سوي مشتريان بعد از سررسيد تسهيالت اعطايي بين سه جزء اصل تسهيالت، سود ”

 “.بالنسبه گرددو وجه التزام تأخير تأديه دين، تسهيم ( مشارکتي، فوايد مترتب بر اصل

مابي  مشتري و مؤسسه اعتباري درج ت مفاد اي  مصوبه، به نحو مقتضي در قراردادهاي فيالزم اس

 .گردد

اي  بانک  9/12/1378مورخ  7283/بخشنامه شماره نتخشنامه، گردد از تاريخ ابالغ اي  بتأکيد مي

کان لم يک  تلقي ( 12/10/1378موضوع مصوبه نهصد و سي و يکمي  جلسه آن شورا در تاريخ )

 .گرددمي

ربط ابالغ و بر حس  اجراي خواهشمند است دستورفرمائيد مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذي

 249619./آن نظارت گردد

 ها و مؤسسات اعتباريکت بر باننظار مديريت کل                                                                           

 داره مطالعات و مقررات بانکيا                                                                                          

 هناز بهراميم                    رانفر   يد تهحم                                                                                  

                                                                                     16-1615                            3816 
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لبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوکآيين ابالغ؛ 175208/88: شماره امه وصول مطا لوصول مؤسسات ن ا

عتباري  امه شماره تصويب موضوع)ا  )ت محترم وزيرانهيأ 3/8/1388هـ مورخ 41498ت/153965ن

 19/8/1388: تاريخ

 تعايل﴾﴿ابمسه

 

هاي دولتي و غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و مؤسسات اعتباري جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 .توسعه و شهر ارسال گردد

 با سالم و احترام؛

نامه شماره باي  بانک در خصوص ابالغ تصوي 6/12/1386مورخ  5072/پيرو بخشنامه شماره مب

نامه وصول مطالبات آيين”هيأت محترم وزيران با عنوان  30/10/1386هن مورخ 437ت/175051

نامه شماره صويببه پيوست ،ت(“ ارزي/ريالي)الوصول مؤسسات اعتباري سررسيد گذشته، معوق و مشکوك

نامه ياد هيأت محترم وزيران ن به عنوان جايگزي  تصويب 3/8/1388هن مورخ 41498ت/153965

 . گرددشده ن جهت اجرا، ارسال مي

مؤسسه ابالغ /ربط آن بانکخواهشمند است دستور فرمائيد مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذي

 331387/.و بر حس  اجراي آن نظارت گردد

 برگ 5: پيوست

 داره مطالعات و مقررات بانکيا                                                                                                        

 کاررهبرشمس ديقهص             رامي      ناز بهمه                                                                                            

                                                                                                      3816                           3-3831 
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اره؛ 199730/88: شماره تكاليف مقرر در بخشنامه هياتپ ز  ا امه  "محترم وزيران تحت عنوان اي  آيين ن

لبات سررسيد وصول عتباري کگذشته ، معوق و مشكومطا ا لوصول موسسات  لي و ارزي) ا ا  " ) ري

 23/9/1388: تاريخ

 «بسمه تعالي»

ت دولتي مؤسسات اعتباري توسعه و شهرو شرک ،غيردولتيو هاي دولتيجهت اطالع مديران عامل محترم بانک

 .پست بانک ارسال گرديد

 

 با سالم

نامه ک در رابطه با ابالغ تصويباي  بان 18/08/1388مورخ  175208احتراماً؛ پيرو بخشنامه شماره 

نامه وصول آيي "با عنوان  هيأت محترم وزيران 03/08/1388مورخ ه 41498ت/153965شماره 

ضم  تأکيد بر  ،"(و ارزي ريالي)الوصول مؤسسات اعتباري معوق و مشکوك ،مطالبات سررسيد گذشته

ا از آخري  رسريعتر اي  بانک  خواهشمند است هر چه ،نامه مذکورضرورت اجراي کامل مفاد آيي 

 :اقدامات انجام شده در خصوص موارد ذيل مطلع نمايند

ت جاري و شامل مطالبا)آوري اطالعات ر ايجاد سيستمي جهت جمعنامه فوق مبني بآيي  5اجراي ماده 

 .در تمامي شعب( غيرجاري

مؤسسه براي /هکار آن بانکجوع مشتريان بدنامه مذکور از نظر رآيي  15چگونگي اجراي بند ب ماده 

 .ها و ارائه آمار مربوطتسويه بدهي

ا ينامه ياد شده مبني بر ارسال ليست کامل مطالبات معوق بي  از پنج ميليارد ريال آيي  16اجراي ماده 

 358333. / معادل ارزي آن همراه با فهرست و جزئيات اطالعات بدهکاران

 

  اداره مطالعات و مقررات بانکي                                                                  

 کاربرشمسيقه رهمهناز بهرامي                             صد                                                   

                                                       3816                                           3-3831 
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لزام ؛203459/88: شماره لبات معوق ا راي مطا ا مشتريان دا تبه ب عتباري به مكا ا انك ها و موسسات  ، به  ب

ديده منظور ا پيامد ن امه و توجه به  يين ن ز فرصت دوماهه مقرر در آ ا ستفاده  آنها به ا   گرفتن آن تشويق 

 28/9/1388: تاريخ

 «بسمه تعالي»

ي يران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي و غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و موسسات اعتبارجهت اطالع مد

 .توسعه و شهر ارسال گرديد

 با سالم

مورخ  199730/88و  18/8/1388مورخ  175208/88هاي شماره  پيرو بخشنامه احتراماً  

الوصول موسسات وق و مشکوكذشته، معگنامه وصول مطالبات سررسيد در خصوصابالغ آيي  23/9/1388

منظور  و به 15مصوب هيات محترم وزيران، به منظور تسريع در اجرايي شدن ماده ( ريالي و ارزي) اعتباري

هاي تشويقي پيشنهاد شده در ماده مذکور،خواهشمند است دستور تشويق بدهکاران به استفاده از سياست

معوق  موسسه که داراي مطالبات سررسيد گذشته،/بانک فرمايند در اسرع وقت ،به آن گروه از مشتريان آن

 :شود باشند اطالع دادهالوصول ميو يا مشکوك

بخش  جريمه قراردادي تاخير )نامه هيات محترم وزيران، د شده در آيي مندي از امتيازات يابراي بهره”

در صورت عدم . نندموسسه جهت تسويه مطالبات خودمراجعه ک/هر چه سريعتر به آن بانک( تاديه دي 

هاي تشويقي ياد شده راسا بر عهده مراجعه مشتريان در مدت تعيي  شده، مسيوليت محروميت از سياست

 م/364852/ “.آنان خواهد بود

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                                                    

 کاررهبرشمس ناز بهرامي                              صديقهمه                                       

                                          3816                                               3-3831 

 



 

1181 

 

انك؛ 208036/88: شماره انجام شده توسط ب مات  قدا ا مات ماده درخواست اعالم  لزا ا قانون  5ها در اجراي 

  قانون اساسي 44سياست هاي كلي اصل  جرايا

 3/10/1388: تاريخ

 «بسمه تعالي»

 

هاي غيردولتي ، موسسات اعتباري توسعه و شهر و موسساتي که داراي جهت اطالع مديران عامل محترم بانک

 .گرددمجوز تطبيق و تبديل هستند ، ارسال مي

 با سالم؛

ي آن مبني بر لزوم تطبيق ساختار سهامدار  19/1/1388مورخ  7038احتراماً ، پيرو بخشنامه شماره 

ه اقتصادي، اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسع " قانون(  5)موسسه اعتباري با مفاد ماده  /بانک

قانون ( 44)هاي کلي اصل چهل و چهارم اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و اجراي سياست

بور به ل از تاريخ تصويب قانون مزبور، با عنايت به اينکه مهلت مزساحداکثر ظرف مدت يک "اساسي

تا پايان سال )پايان رسيده است، خواهشمند است اقدامات صورت گرفته و همچني  اقدامات آتي 

 365823./در اي  زمينه را در اسرع وقت به اي  بانک منعکس فرمايند( جاري

 

 يمديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتبار

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 مهناز بهرامي     حميد تهرانفر

16-1615         3816 
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ا پولشوييآيين ابالغ ؛210068/88: شماره مبارزه ب نون  امه اجرايي قا   ن

 8/10/1388: تاريخ

 بسمنه تعالني

 

 ،بانک تدولتي پسلتي، شرکت هاي دولتي، غيردومديران عامل محترم کليه بانکجهت اطالع 

 .گرديدارسال  و موسسه اعتباري شهر موسسه اعتباري توسعه

 باسالم

، 11/3/1384خ هن مور/1101و شماره  22/8/1381نت مورخ  /3513هاي شماره احتراماً؛ پيرو بخشنامه

 43182ت  /181434نامه شماره تصويب موضوع "نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشوييآيين"به پيوست 

، انون مبارزه با پولشوييهاي مربوط به قنامهآيي  کارگروه تصويبوزيران عضو  14/9/1388ك مورخ 

المللي نامه که مطابق با آخري  استانداردها و رهنمودهاي مراجع بي اي  آيي . شودجهت اجرا ايفاد مي

تواند مي هاعمل به آنهايي است که فعال در زمينه مبارزه با پولشويي تدوي  شده، متضم  تدابير و توصيه

 . مصونيت الزم را براي کشورمان در قبال اي  پديده شوم فراهم آورد

ها و تکاليف مقرر راستاي ايفاي مطلوب مسيوليت دربانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران در نظر دارد 

ها و اجتناب ز فعاليتو حصول اطمينان از حس  اجراي امور و همچني  تجميع و تمرکنامه مذکور در آيي 

مبارزه  مديريت"مستقلي تحت عنوان  مديريتبا تشکيل احتمالي، و ناهماهنگي کاريموازيهر گونه از 

حت تهاي خود را در زمينه مقابله با پولشويي به صورت متمرکز و ، کليه وظايف و مسيوليت"با پولشويي

اي   ور کارو تدابير ديگري نيز در دست همچني  در همي  راستا، اقدامات. مديريتي واحد به انجام رساند

 .بانک قرار دارد که متعاقباً اعالم خواهد شد

احدهاي نامه مذکور به وي يضم  ابالغ مفاد آدستور فرماييد خواهشمند است  ،با عنايت به مراتب فوق

جرا حله ا، ترتيبي اتخاذ گردد تا موارد ذيل به قيد تسريع در کليه شعب و واحدهاي تابعه به مرذيربط

 .درآيد

رايه ارايه هرگونه خدمات بانکي از جمله دريافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ا -

نامه، خريد و فروش ارز، خريد و فروش تسهيالت، صدور انواع کارت دريافت و پرداخت، صدور ضمانت

فته، شکل از قبيل امضاي ساوراق گواهي سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر 

ن در آبروات و اعتبارات اسنادي و خريد و فروش سهام منوط به شناسايي ارباب رجوع و ثبت اطالعات 

 .باشدهاي اطالعاتي موسسات اعتباري ميبانک

ارايه خدمات پايه به صورت الکترونيکي و بدون شناسايي کامل ارباب رجوع و انجام هرگونه تراکن  

 .نام و ارايه تسهيالت مربوط ممنوع استبل رديابي يا بيمالي غير قا



 

1183 

ر گونه اي به هنگام افتتاح و انسداد هالزم است با اتخاذ تدابير و اقدامات مقتضي، نظارت دقيق و ويژه

 .حساب براي افراد سياسي خارجي اعمال شود

رج شناسه فرد دند که امکان اي طراحي شوه خدمات به ارباب رجوع بايد به گونههاي مربوط به ارايفرم

اهم و کدپستي وي بر روي آن فر( شماره ملي، شناسه ملي، شماره فراگير اتباع بيگانه حسب مورد) 

 . باشد

شماره ) هاي اطالعاتي موسسات اعتباري بايد به نحوي طراحي شوند که امکان درج شناسه فرد بانک

ر ستجو بو کدپستي وي در آن فراهم بوده و ج( وردملي، شناسه ملي، شماره فراگير اتباع بيگانه حسب م

 .پذير باشدهاي مذکور امکاناساس شناسه

، از طريق (بارهر ش  ماه يک)هاي اطالعاتي مزبور بايد به صورت ادواري هاي موجود در بانکداده

 .ها کنترل شودز شده و صحت آنها به مراجع ذيربط، به روارسال آن

 بارزهاحدي را با توجه به وسعت و گستردگي سازماني خود، به عنوان مسيول مموسسات اعتباري بايد و

مديريتمبارزه با به  با پولشويي ايجاد و مشخصات تفصيلي کارکنان آن را مطابق فرم پيوست

 .پولشوييبانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ارسال نمايند

ز اجراي قانون مبارزه با پولشويي االزم است موسسات اعتباري هرگونه تمهيدات الزم براي حس  

افزارهاي مورد نياز براي تسهيل در دسترسي سريع به اطالعات و شناسايي معامالت جمله تهيه نرم

ي ولشويمشکوك و نيز طراحي ساز و کارهاي مقتضي به منظور نظارت و کنترل بر فرآيندهاي مبارزه با پ

بانک  ه اي فراهم آورده و مراتب را براي اخذ تاييد ب و ارزيابي و مميزي ميزان اجراي آن فرآيندها را

 .گزارش نمايند

ات موسسات اعتباري بايد ترتيباتي را اتخاذ نمايند تا در صورت مشاهده هرگونه معامالت و عملي

 .گزارش شود تري  زمان ممک مشکوك، مراتب بدون اطالع ارباب رجوع و در کوتاه

 نامه که ارباب رجوع وجهيه معامالت بي  از سقف مقرر در آيي الزم است ترتيبي اتخاذ گردد تا کل

 .کند، ثبت و همراه با توضيحات ارباب رجوع، گزارش گرددها را به صورت نقدي پرداخت ميآن

خريد و فروش ارز به هر صورتي از جمله پرداخت ريال در داخل و دريافت ارز در خارج کشور و 

. هاي مجاز با رعايت قواني  و مقررات مربوط مجاز استکي و صرافيبالعکس، صرفاً از طريق شبکه بان

هاي مجاز موظفند اطالعات تفصيلي مربوط به خريد و فروش و نقل و کليه موسسات اعتباري و صرافي

هوري انتقال ارز خود را در پايان هر روز به بانک اطالعاتي که به همي  منظور در بانک مرکزي جم

 . خواهد شد، ارسال دارند اسالمي ايران ايجاد

اي را بر شعب و موسسات اعتباري بايد با اتخاذ تدابير و اقدامات الزم، نظارت دقيق و ويژه

 . هاي خارج از کشور خود به لحاظ رعايت ضوابط و مقررات مبارزه با پولشويي اعمال نمايندنمايندگي



 

1184 

بق به سوا و نيز مدارك مربوط( ال و غيرفعالاعم از فع)مدارك مربوط به سوابق معامالت و عمليات مالي 

هاي قانوني حداقل شناسايي ارباب رجوع درموسسات اعتباري ،بايد به صورت فيزيکي و يا ديگر روش

 .سال پس از پايان عمليات نگهداري شوند 5به مدت 

ضم  هاي آموزشي بدو خدمت و مقتضي است موسسات اعتباري ترتيبات الزم را براي برقراري دوره

 .خدمت کارکنان زيرمجموعه خود در خصوص مبارزه با پولشويي فراهم نمايند

رساني به ارباب رجوع در خصوص موسسات اعتباري بايد نسبت به توجيه، آموزش عمومي و اطالع

 .ي اجراي قانون، به نحو مقتضي اقدام نمايندها و نيز مزاياتکاليف عمومي آن

هر روز به ارباب رجوع  ميليون ريال در 150رداخت وجه نقد بي  از ماه سال جاري، پاز ابتداي بهم 

راي بموسسات اعتباري موظفند در اسرع وقت نسبت به اطالع رساني به عموم مردم . ممنوع خواهد بود

 .استفاده از روشهاي جايگزي ، اقدام نمايند

 

لشويي پوبا مبارزه خصوص در  اراده نظام بانکي کشورماناميد است با تدابير و تمهيدات اتخاذ شده، 

 368421:ش ش.//بي  از پي  محرز گرددالمللي بي  داخلي و در عرصه

 

 سيد حميد پورمحمدي

 

 .دارد :پيوست
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مات تحت عنوان  حداقل؛ 211072/88: شماره لزا  "مجموعه رهنمودها براي مديريت موثر ريسك تطبيق"ا

 9/10/1388: تاريخ

 بسمنه تعالني

 

هاي دولتي و غيردولتي، موسسات اعتباري توسعه و شهر، شرکت ان عامل محترم کليه بانکجهت اطالع مدير

 .الحسنه مهر ايران ارسال گرديددولتي پست بانک و بانک قرض

 

 باسالم

اي  بانک، در خصوص درخواست ارائه  7/2/1388مورخ  23765/88احتراماً پيرو بخشنامه شماره 

ضار استح ابطه با ايجاد واحد تطبيق انجام شده است مراتب ذيل را بهگزارش در مورد اقداماتي که در ر

 :رساندمي

که  بيانگر اي  موضوع استدر خصوص ايجاد واحد تطبيق  گزارش هاي دريافتي از تعدادي از بانک ها

دات ي که براي اي  واحد در ساختارسازماني آن ها در نظر گرفته شده است بعضا داراي ايراجايگاه

رتي نظا از جنبه)تطبيق در مورد جايگاه واحد عالوه براي  ، سواالت مطروحه از اي  بانک ،.ستاساسي ا

ي صحي  تطبيق ن در جايگاه ايجاد واحد،اي  ضرورت را ايجاب نمود که به منظور ( يا اجرايي بودن آن

 .دن به گونه اي که بتواند وظايف خود را به طور موثر انجام دهد، دستورالعملي تدوي  شو

، مجموعه يهاي بانکواحد براي مديريت تمامي ريسک نق  زيربنايي و حايز اهميت اي با توجه به 

اي مجموعه رهنمودها بر”تحت عنوان  تلقي مي شودبراي ايجاد واحد تطبيق  الزامات حداقليحاضر که 

 .شودايفاد مي“ مديريت موثر ريسک تطبيق

ربط ابالغ شده، بر به واحدهاي ذي پياده سازيهت خواهشمند است دستور فرمايند اي  مجموعه ج

 .شود حس  اجراي آن نظارت

مالي از گزارش اجماه از تاريخ ابالغ اي  بخشنامه، 6حداکثر طي مدت موجب امتنان خواهد بود چنانچه، 

 م/373517/.شودارسال  اقدامات انجام شده در اي  مورد،  براي اي  بانک 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                                                    

 کاررهبرشمس مهناز بهرامي                              صديقه                                       

                                          3816                                               3-3831 
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 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

 

 مديريت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباري

 اداره مطالعات ومقررات بانکي

 

 

 

ريسک براي مديريت موثر  مجموعه رهنمودها

 تطبيق

 

 

 

 

 

 

 گروه مطالعاتي بانکي واعتباري

 1388آذر ماه 

http://www.cbi.ir/e/


 

1187 

 فهرست مطالب

  عنوان

  اهداف و تعاريف: بخش اول

  اهداف: 1ماده 

  تعاريف: 2ماده 

  محيط کنترلي ريسک تطبيق: بخش دوم

  وظايف هيئت مديره: 3ماده 

  ها و راهبردهاي تطبيقسياست: 4ماده 

  وظايف مديريت ارشد: 5ماده 

  ساختار سازماني واحد تطبيق: 6ماده 

  وظايف واحد تطبيق: 7ماده 

  وظايف مسئول واحد تطبيق: 8ماده 

  يگزارش ده: 9ماده 

  مديريت ريسك تطبيق:10ماده 

  هاي مديريت ريسك تطبيقبرنامه: 11ماده 

  هاي مديريت ريسك تطبيقرويه: 12ماده 

  هاي مستمر آموزشيبرنامه: 13ماده 

  ساير موارد: مبخش سو

  ارتباط كاري واحد تطبيق با واحد حسابرسي داخلي و واحدهاي مديريت ريسك: 14ماده 

  ارتباط متقابل موسسه اعتباري با بانك مركزي در رابطه با ريسك تطبيق: 15ماده 

 

  (مرتبط با فعاليت موسسات اعتباري)قوانين، مقررات و استانداردها  (:1)پيوست شماره 

  محيط كنترلي ريسك تطبيق  (:2)اره پيوست شم

  هاي عمده بانكي تبيين جايگاه ريسك تطبيق در بين ريسك (:3)پيوست شماره 

  ها و راهبردهاي تطبيق اصول اساسي الزم در سياست (:4)پيوست شماره 

  (آلنمونه ايده)واحد مديريت ريسك تطبيق در موسسه اعتباري  يجايگاه سازمان (:5)پيوست شماره 

  سيستم مديريت ريسك تطبيق (:6)پيوست شماره 
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 مجموعه رهنمودها

 براي مديريت موثر ريسک تطبيق

 اهداف و تعاريف: بخ  اول 

 اهداف -1ماده 

نيت و به منظور حفظ ثبات و ام 1388و1387نظارتي سال هاي -بسته هاي سياستي 32و  39در تبيي  مواد 

 :ها، مؤسسات اعتباري خاطراتي که به موجب آنعمليات بانکي و پيشگيري از مواجهه با م

 دند؛هاي قانوني وياتنبيهات نظارتي گرمشمول جريمه ، مجازات

 با زيان هاي حايز اهميت مواجه شوند؛

 .به حس  شهرت آن ها آسيب واردشود

به  که از اي  پس“مجموعه رهنمود ها براي مديريت موثر ريسک تطبيق"حداقل الزامات ذيل ، تحت عنوان 

 .ناميده مي شود،تدوي  مي گردد "رهنمود"اختصار 

 

 تعاريف -2ماده 

 .تعاريف ارائه شده در اي  ماده، محدود به اي  رهنمود است

 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛ :بانک مرکزي

ها، موسسات اعتباري غيربانکي که مجوز خود را از بانک مرکزي دريافت داشته بانک:اعتباري موسسات

 حت نظارت اي  بانک قرار دارند؛،ت

سات مدير عامل و آن گروه از مديران اجرايي و کارکنان ارشد مؤس /اعضاي هيات عامل : مديريت ارشد 

ي مديرعامل قرار داشته، مسيوليت اجرا /اعتباري، که مستقيما زير نظر هر يک از اعضاي هيات عامل

 . يا هيات عامل را حسب مورد بر عهده دارند( امناهيات )يره هاي مصوب هيات مدها و سياستاستراتژي

ه قواني  از جمل)محاسباتي  -مالي شامل قواني  ومقررات اداري،: قواني ، مقررات و استانداردها 

( داي  رهنمو(1)به شرح فهرست پيوست شماره )،گمرکي ،تجاري و ديگر قواني  ومقررات مرتبط (مالياتي

اي اخالقي و اصول حرفه الزام آور اعالم شده و نيز قواعد سازماني، ضوابطهاي آن موسسه که براي فعاليت

 باشد؛مربوط مي

 .ستهاي آن اسازگاري فعاليت موسسه اعتباري با قواني  ، مقررات و استانداردهاي مرتبط با فعاليت:تطبيق
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هاي حايز اهميت ياننبيهات نظارتي، مواجهه بازتهاي قانوني، احتمال شمول جريمه، مجازات:ريسک تطبيق

و يا آسيب وارد شدن به حس  شهرت موسسات اعتباري، به دليل عدم رعايت قواني ، مقررات و 

 .اي  ريسک، متفاوت از ريسک حقوقي است. استانداردها است

قوقي حاحتمال زيان ناشي از مشاوره يا مستندسازي نامناسب حقوقي، ، اشتباهات (: قانوني)ريسک حقوقي 

ت وضوعابراي حل م( از جمله  ساکت بودن آن ها)کفايت قواني  ومقررات و استاندارد هاي موجود و نيز عدم

 د هابيني در قواني  و مقررات و استاندارحقوقي مبتالبه موسسه اعتباري و هرگونه تغييرات غير قابل پي 

ه و يا پست سازماني روتواند اداره، گمنظور واحد اجرايي مديريت ريسک تطبيق است که مي:واحد تطبيق

 .شده استباشد که به طور خاص براي انجام مديريت ريسک تطبيق ايجاد 

يسک به مفهوم فرآيند شناسايي ، ارزيابي،اندازه گيري ، واکن  مناسب نسبت به ر:مديريت ريسک تطبيق

 . تطبيق و نيز پاي  ونظارت مستمر بر آن است

و به منظور  صي که از سوي هيات مديره موسسه اعتبارياي است تخصکميته: کميته عالي مديريت ريسک

د هايي که موسسه اعتباري در معرض آن قرار دارياري رساندن به آن در امر نظارت بر مديريت موثر ريسک

رهنمودهايي براي نظام موثر کنترل داخلي  2پيوست شماره  1رجوع شودبه ماده .)تشکيل شده است 

 "( بانک مرکزي 31/3/1386مورخ 1172/موضوع بخشنامه شماره مب 

کميته اي است تخصصي که از سوي هيات مديره موسسه اعتباري و به منظور ياري :کميته حسابرسي

م هاي کارکنان و واحدها در حيطه فرآيند گزارشگري مالي ،سيسترساندن به آن در امر نظارت بر مسيوليت

ايي هرهنمود  1پيوست شماره  1رجوع شودبه ماده ).تشکيل شده است ... کنترل داخلي،فرآيند حسابرسي  و

 ( .بانک مرکزي 31/3/1386مورخ 1172/براي نظام موثر کنترل داخلي موضوع بخشنامه شماره مب 

منظور اي است تحت نظارت کميته عالي مديريت ريسک ،که بهکميته:کميته فرعي مديريت ريسک تطبيق

س آن عالوه برمديران واحد هاي ريسک تطبيق وعملياتي پبررسي موارد مرتبط با ريسک تطبيق، اعضاي 

اسان ازارائه نظرات مشورتي کميته حسابرسي و کميته عالي مديريت ريسک از ميان ديگر مديران و کارشن

يسک وظايف اي  کميته را کميته فرعي مديريت ر. شوندواحدهاي ذيربط توسط هيات مديره تعيي  مي

 .گيرد تواند برعهدهعملياتي نيز مي

 ((2)پيوست شماره )محيط کنترلي ريسک تطبيق : بخ  دوم 

اي  ( 3)به شرح پيوست شماره )مديريت ريسک تطبيق  بايست به اهميت نق  زيربناييهيات مديره مي

هايي که موسسه با آن مواجه است، آگاهي داشته و پس از ايجاد براي مديريت موثر ديگر ريسک(رهنمود

احد و به منظور مديريت موثر اي  ريسک، به تمامي کارکنان ،ضرورت همکاري با وواحد سازماني مربوط 

 .تطبيق را از طريق بخشنامه ابالغ نمايد

هاي موسسه اعتباري با هيات مديره آن هاي تطبيق در رابطه با فعاليتمسيوليت نهايي مديريت ريسک 

 .است
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 وظايف هيات مديره -3ماده 

 :طبيق، هيات مديره موظف استدر رابطه بامديريت ريسک ت

رد و پيشنهادهاي کميته عالي مديريت ريسک در زمينه مديريت اي  ريسک را مو هاراهبردها وسياست

 بررسي و تصويب قرار داده و به مديريت ارشد ابالغ و بر حس  اجراي آن نظارت نمايد؛

 رار دهد؛ق هاي تطبيق رامورد بازنگريحداقل، يک باردر سال، راهبردها وسياست

هد؛ دنظام مديريت ريسک تطبيق موسسه اعتباري را تصويب و در صورت لزوم آنها را مورد بازنگري قرار 

شناسايي، )بايست ضم  ارائه تعريفي شفاف و جامع از ريسک تطبيق در مورد نحوه مديريت اي  نظام مي

 ه نمايد؛رهنمودهاي الزم را ارائ( ارزيابي،اندازه گيري، پاي ، کنترل يا کاه 

نان راکه مي بايست توسط مديريت و کارک اصول اساسيخود در زمينه تطبيق،  در راهبردها و سياست هاي

 واحدتطبيق رعايت شوند ، اعالم نمايد؛ 

 ند کهکجايگاه واحد تطبيق را در موسسه ونحوه تعامل آن با ديگر واحد هارا به گونه اي تعيي  وتصويب 

 ؛استقالل آن واحد تامي  شود

گيري از برخورد منافع با واحد حسابرسي داخلي، مسيوليت حسابرسي واحد تطبيق را به منظور پي به

 که معتمد بانک مرکزي نيز باشد،محول نمايد؛ ( خارج از موسسه)حسابرس مستقل 

ي به حدود اختيارات واحد تطبيق، شامل حق برقراري ارتباط با کارکنان واحدهاي ذيربط، چگونگي دسترس

 طالعات مورد نياز براي انجام وظايف محوله را تعيي  وتصويب کند؛ا

ربوط اطمينان حاصل کند که مديريت ارشد با ياري کارکنان واحد تطبيق نسبت به بررسي و حل موضوعات م

 کند؛به تطبيق به طور موثر و با سرعت الزم اقدام مي

رار ارشد،وظايف واحد تطبيق را مورد ارزيابي قديريت بار،از طريق گزارش هاي دريافتي از مهر سه ماه يک

واني  با ق دهد و درصورت مشاهده هر گونه نارسايي وابهام در سياست ها و راهبرد ها و يا عدم تطابق آن ها

 ،مقررات و استاندارد هاي جديد،نسبت به بازنگري آن ها اقدام نمايد؛

طبيق را به کميته عالي مديريت ريسک محول هيات مديره مي تواند وظايف خود در رابطه با ت :تبصره 

نمايد،کميته يادشده مسيول نظارت برچگونگي  مديريت ريسک تطبيق است و مي بايست از طريق حفظ 

 ر ،ازارتباط با کميته فرعي ريسک تطبيق و در صورت لزوم بامسيول واحد تطبيق يا ديگر ابزار هاي موث

 ود راشکالت موجود آن آگاهي يافته، نظرات و پيشنهاد هاي خچگونگي پياده سازي سياست ها ي تطبيق و م

 به موقع به هيات مديره و مديريت ارشد گزارش نموده،براجراي موثر سياست هاي تطبيق نظارت کند؛

 

 ها و راهبردهاي تطبيقسياست -4ماده

ارچوب آن عمل بايست در چهبايد اصولي راکه کليه کارکنان و مديران ميها و راهبردهاي تطبيقسياست

 :عبارتند ازاصول ،اي ( اي  رهنمود(4)پيوست شماره . )نمايند، مشخص کنند
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هاي اخالقي، رعايت قواني ، بندي کارکنان به اصول و ارزشبا تاکيد بر اينکه پاي)منشور اخالقي کارکنان 

 ؛ (مقررات و استانداردها نق  موثري در جايگاه سازماني آنان خواهد داشت

 يگاه واحد تطبيق در موسسه اعتباري؛تبيي  جا 

 هاي واحد تطبيق؛کارکردها و مسيوليت

ري ه اعتباشامل برخورداري آن واحد از حق مکاتبه با هريک از کارکنان موسس) حدود اختيارات واحد تطبيق؛ 

 (و دريافت هر گونه مدرك يا مستند موجود در بايگاني ،به منظور انجام وظايف مرتبط

 اختيارات مسيول واحد تطبيق؛وظايف و حدود 

ظايف ويژه،از جنبه يپيشگيري از هر گونه برخورد منافع بي  وتامي  استقالل واحد تطبيق و کارکنان آن به

 مدير تطبيق با مدير واحد حسابرسي داخلي و نيز ديگر واحدها؛

 الزامات گزارش دهي درمورد ريسک تطيبق؛

 .چگونگي حسابرسي واحد تطبيق

 

 يف مديريت ارشدوظا-5ماده 

 مسيوليت اجراي مصوبات هيات مديره و نيز تدوي  فرآيندها و رويه ها در خصوص مديريت موثر ريسک

 .تطبيق با مديريت ارشد موسسه اعتباري است 

 :اهم وظايف و مسيوليت هاي مديريت ارشد در اي  خصوص به شرح ذيل است

الرعايه  دهاي تطبيق، اصول اساسي و الزمها و راهبرمديريت ارشد موظف است در چهارچوب سياست

 توسط مديران و کارکنان موسسه اعتباري و رويه هاي مديريت اي  ريسک را در تمامي سطوح سازماني

 تعيي  و به کارکنان ابالغ نموده،از حس  اجراي آن ها اطمينان حاصل کند؛

اي موسسه آگاه نموده، ضم  رفهمديريت ارشد موظف است  کارکنان را ازاهداف، منشور اخالقي واصول ح

ي ، ترويج و بهبود ارزش هاي درستکاري و صداقت، شرايط همکاري جمعي کارکنان براي اجراي موثر قوان

 ها را فراهم نمايد؛مقررات و استاندارد

 ؛ مديريت ارشد موظف است با ارزيابي سياست هاي تطبيق ،از کارآمد بود آن ها اطمينان حاصل نمايد

اني ارشد موظف است با توجه به اندازه و پيچيدگي فعاليت هاي موسسه اعتباري، ساختار سازممديريت  

ميته ابه کرواحد تطبيق، مسيوليت ها و وظايف مدير و کارکنان واحد ياد شده و ارتباط آن با ديگر واحد ها 

   شود؛نظيم کند که استقالل واحد ياد شده تامياي طراحي و تعالي مديريت ريسک، به گونه

گيري ويژه از نظر پي مديريت ارشد موظف است براي حفظ استقالل واحد تطبيق وکارکنان آن، به

 هد؛رار دازتعارض منافع با ديگر ادارات،تدابيرالزم را اتخاذ نموده، وتداوم استقالل آن را تحت پاي  ق
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ازجمله صداقت و ) از مديريت ارشد موظف است مدير تطبيق را با صالحيت هاي هاي اخالقي مورد ني

ربي وصالحيت هاي تج(درستکاري ،برخورداربودن از ذهني پرسشگر ونيز استقالل راي وتوان حفظ بي طرفي

بي   براي اي  سمت ، از( بويژه ،اشراف کامل به قواني ،مقررات و استاندارد ها )وتخصصيالزم وکافي 

ه هيات مدير/کميته عالي  مديريت ريسک  کارکنان رسمي واجد شرايط موسسه انتخاب و براي تاييد به

 معرفي نمايد؛

مديريت ارشد موظف است چگونگي تعامل و همکاري بي  واحد تطبيق و ديگر ادارات را در چهارچوب 

 هاي هيات مديره تعيي  نمايد؛سياست

 حدمديريت ارشد موظف است ريسک هاي تطبيق مهم موسسه را شناسايي و اطمينان حاصل کند که بي  وا 

 وجود مديريت ريسک تطبيق وواحد حسابرسي داخلي و نيز ديگر واحدها براي انجام اي  امر، همکاري الزم

 دارد؛

،در  مديريت ارشد موظف است در صورت شناسايي موارد نقض يا عدم رعايت قواني ،مقررات و استانداردها

دام دامات اصالحي وانضباطي  اقاسرع وقت مراتب را به هيات مديره گزارش نموده،  نسبت به انجام اق

 نمايد؛ 

ا مديريت ارشد موظف است با توجه به ضرورت تفکيک سازماني واحد تطبيق از واحد حسابرسي داخلي، ب

 ها اقدام نمايد؛ها،نسبت به تامي  شرايط الزم براي تحقق آنتبيي  حوزه وظايف هر يک از آن

ز به يق را براي دسترسي آزاد به ديگر کارکنان و نيمديريت ارشد موظف است حدود اختيارات واحد تطب 

 اطالعات و مستندات الزم و ذي ربط ،به آن واحد وديگرکارکنان ابالغ نمايد؛

 شامل گزارش دهي در مورد نتايج) دهيمديريت ارشد موظف است جزييات مربوط به الزامات گزارش

به )تطبيق وتعيي  خطوط گزارش دهي پاي ، ارزيابي ريسک تطبيق، هرگونه تغيير در وضعيت ريسک 

 را به کارکنان تطبيق ابالغ نمايد؛( مديريت ارشد، هيات مديره يا کميته اي منتصب از سوي وي

هاي مربوط به موارد حائز اهميت ريسک تطبيق اطمينان موقع گزارشمديريت ارشد موظف است از ارسال به

مقررات , واني در خصوص موارد نقض حايز اهميت قرساني بموقع حاصل کند و در صورت تعلل در اطالع

 واستانداردها،مراتب را به هيات مديره يا کميته عالي  ريسک گزارش نمايد؛

اي طراحي مديريت ارشد موظف است گزارش مربوط به ريسک هاي تطبيق موسسه اعتباري را به گونه

ک آخري  وضعيت موسسه از نظر ريس نمايد که به هيات مديره يا کميته عالي مديريت ريسک ، در خصوص

،  رزيابيامثال در باره هر گونه تغيير دروضعيت ريسک تطبيق در دوره مورد ) هاي تطبيق اطالعات دقيقي را

ا توصيه آن ه نقض قواني ،مقررات واستاندارد ها، نارسايي در تطبيق واقداماتي که قبال انجام شده ،يا انجام

 مي شود، ارائه نمايد ؛

 .ها ي الزم ،کارکرد واحدتطبيق را تحت پاي  قرار دهدت ارشد موظف است از طريق آزمونمديري 
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 ساختار سازماني واحد تطبيق -6ماده

ايجاد واحد سازماني . مديريت ريسک تطبيق مستلزم مشارکت کارکنان تمامي واحدهاي سازمان است

اي  (5)به شرح نمودار پيوست شماره )ري اي در ساختار سازماني موسسه اعتباويژه مناسب و نيز کميته

 هاي خود در زمينه شناخت و مديريتمي تواند به هيات مديره و مديريت ارشد در ايفاي مسيوليت( رهنمود

 .تيق الزامي اسرعايت موارد ذيل در مورد ايجاد ساختار سازماني واحد تطب. رساندموثر ريسک تطبيق ياري 

هاي موسسه اعتباري بايست متناسب بااندازه، حجم و پيچيدگي فعاليتساختار سازماني واحد تطبيق مي

 .تعيي  شود

اي منظور تامي  استقالل آن، الزم است ساختار سازماني آن به گونهبه. بايست مستقل باشدواحد تطبيق مي

 :طراحي شود که

 براي آن جايگاهي رسمي در موسسه اعتباري در نظر گرفته شود؛

 زد مناسببا منظور کردن ترتيبات حقوق و دستم( انساني ومالي )وظايف آن ، منابع کافي  براي انجام موثر

 در بودجه موسسه پي  بيني شود؛

 ؛مسيول واحد تطبيق نمي بايست در هيچ يک از واحد هاي اجرايي موسسه مسيوليت مستقيم داشته باشد

 مسيول واحد تطبيق نبايد از بي  اعضاي هيات مديره انتخاب شود

يق هاي تطبکارکنان و خصوصا مسيول آن نبايددر موقعيتي قرار گيرند که احتمال برخوردمنافع بي  مسيوليت

 هايي که برعهده آنان است، بوجود آيد؛و ديگر مسيوليت

احد و يکه عملکردشان از سو ياجراي يواحد ها يپرداخت هرگونه پاداش به کارکنان آن از محل در آمدها

 گيرد ممنوع اعالم شود؛  يقرار م يبتطبيق مورد ارزيا

هاي يوليتکارکنان آن ازامکان دسترسي به ديگر کارکنان و نيز اطالعات مورد نياز براي انجام وظايف و مس

 محوله برخوردار باشند؛

 .باشدانجام هماهنگي با ديگر واحدها جهت انجام وظايف مربوط ، به اي  واحد ، بر عهده مسيول آن  

اي تامي  شود که وظايف آن از وظايف گونهد تطبيق از واحد حسابرسي داخلي و بازرسي بايد بهاستقالل واح

 طور شفاف تفکيک شود؛واحد حسابرسي داخلي و بازرسي به

اي که کارکنان آن صرفا در واحد ياد شده گونهالزم است واحد تطبيق به صورت متمرکز ايجاد شود، به

 ر واحدهاي اجرايي مسيوليتي نداشته باشند؛فعاليت داشته و به هيچ وجه د

اي الزم و کافي براي اجراي هاي حرفهبايست داراي صالحيت، تجربه و قابليتکارکنان واحد تطبيق مي

 . وظايف محوله باشند

الزم است  پس از صدور . بايست به تاييد هيات مديره برسدصالحيت مسيول واحد تطبيق مي :تبصره

 .اطالع بانک مرکزي رسانيده شود مشخصات وي به, حکم
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 وظايف واحد تطبيق -7ماده 

 :واحد تطبيق با هدايت مسيول آن مي بايست وظايف ذيل را انجام دهد

هيه ها از طريق تدر رابطه با رعايت قواني ،مقررات واستانداردها،به ويژه ، آخري  تحوالت مربوط به آن

 رشد ياري رساند؛دستورالعمل و شيوه نامه اجرايي به مديريت ا

ز ارستي دبه طور مستمر آخري  تحوالت مربوط به قواني  ،مقررات و استانداردهارا پيگيري نموده، به درك 

اردها را ، مقررات و استاندبه طور دقيق تاثير تحوالت و تغييرات قواني . ها دست يابدمواد و مفهوم واقعي آن

اد ارد يپيشنهادهاي خود را در مورد چگونگي تطبيق با مو بر فعاليت موسسه شناسايي کرده، به تناسب آن،

 شده، به مديريت ارشد ارائه کند؛

هاي خاص، ارزيابي است ها و رويهشامل پياده سازي و ارزيابي سي) هاي مديريت ريسک تطبيق را برنامه

خود را به  هاي تطبيق پيشنهادهاي، اجرايي نموده، متناسب با ريسک(ريسک هاي تطبيق، آزمون تطبيق

 مديريت ارشد ارائه نمايد؛

 نامه اي براي انجام وظايف محوله به کارکنان واحدبا همکاري  کميته فرعي مديريت ريسک تطبيق،شيوه-

 ؛ر دهدتطبيق، تدوي  و پس از تاييد مديريت ارشد، به عنوان راهنماي عملي کار در اختيار کارکنان قرا

هاي موسسه اعتباري نظارت کند و ازخطوط کاري و و دستورالعملها ها، رويهبر رعايت تمامي سياست

هاي مرتبط به خود را ها و دستورالعملها، رويهمجريان کنترل داخلي موسسه درخواست نمايد که سياست

 ند؛ کها با قواني ، مقررات واستانداردهاي مربوط اطمينان حاصل مورد بازنگري قرار داده و از انطباق آن

ا شناسايي سط  ريسک تطبيق در محصوالت و فرآيند ها در موسسه اعتباري نق  اصلي را ايف در زمينه

  هاي مدوني را براي کاهنمايدوبه واحد هاي اجرايي در اي  خصوص رهنمود هايي ارائه کند و يا برنامه

رد نقض به طور ادواري موا. ريسک تطبيق به هيات مديره يا کميته عالي مديريت ريسک پيشنهاد کند

 ديريتقواني ، مقررات و استانداردها را به همراه رهنمودهايي براي پيشگيري از اي  ريسک به اطالع م

 ارشد برساند؛

براي . هاي تطبيق مرتبط با محصوالت و فرآيندهاي جديد را ارزيابي نمايدگيرانه، ريسکبا رويکردي پي  

ز ارائه اهاي الزم، قبل ليل قرار داده؛ و از طريق کنترلاي  منظور فرآيندها و محصوالت را مورد تجزيه و تح

 کاه  يابد؛ اي مناسب شناسايي ومحصول و يا آغاز فرآيند، ريسک آن به گونه

در مورد گسترش محصوالت و خدمات جديد، گسترش يک حوزه کاري جديد،برقراري ارتباط با شبکه 

 د؛بي کنان  ريسک هاي  تطبيق را شناسايي  وارزيامشتريان جديد يا تغيير ماهيت ارتباط موسسه با مشتري

مقررات و استانداردهاي کشور  بايست قواني ،مرزي دارند و ميدر مورد بانک هايي که فعاليت هاي برون

قررات ي ، مميزبان را نيز رعايت کنند، از طريق فردي مسلط به قواني  محلي، اطمينان حاصل نمايند که قوان

 .ورهايي که موسسه اعتباري در آن فعاليت دارد، رعايت مي شودو استانداردهاي کش
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به  به عنوان يگانه مرجع مجازبراي تبيي  و تفسير قواني ،مقررات واستانداردها در موسسه اعتباري،

 گو باشد؛هاي دريافتي از واحدهاي کاري پاسخاستعالم

ا رد ها اي مقررات و پيشنهادهاي آن واحدر ارتباط مستمر با واحدهاي نظارتي موسسه اعتباري باشد و اجر

 مورد پيگيري قرار دهد؛

گيري کرده و هاي تطبيق را اندازه،ريسک(مثال با استفاده از شاخص هاي عملکرد)هايي به کمک روش

 کارکرد واحد تطبيق را در موسسه بهبود بخشد؛

تطبيق بانک را مشخص  ت،که مشکال...(ها، عمليات غير عادي ومثل شاخص افزاي  شکايت)اطالعاتي 

 کند، گردآوري نمايد؛

هاي تطبيق از نظر احتمال وقوع بايست ريسکشاخص ريسک تطبيق وتوالي زماني مطلوبي راکه طي آن مي

 گيري وتعيي   نمايند ؛و تاثير مورد بررسي وپاي  قرار گيرند، اندازه

 د؛ي  واحد همکاري موثر داشته باشبا واحدهاي آموزشي براي انجام آموزش هاي مورد نياز کارکنان ا

 .رانيزايفا کند( شوييمثال نق  مسيول مبارزه با پول)تواند وظايف قانوني خاصي واحد تطبيق مي :تبصره

 

 وظايف مسيول واحد تطبيق -8ماده 

هاي اخالقي، مسيول واحد تطبيق مي بايست از شرايط الزم براي تصدي اي  سمت، شامل صالحيت

نجام به منظور ا( بويژه ، تسلط کامل به قواني  ،مقررات واستانداردها  )الزم وکافي  تخصصي و تجربي

هاي  برخوردار باشد، وي عالوه بر هدايت کارکنان تطبيق در جهت  انجام وظايف وظايف و مسيوليت

 :محوله، موظف است

 رساند؛  همدر جلسات کميته عالي مديريت ريسک و در صورت لزوم کميته حسابرسي حضور به

و  وضعيت ريسک تطبيق را هر سه ماه يک بار به هيات مديره يا کميته عالي مديريت ريسکگزارش نمايد

 تصويري ازگزارش را براي مديريت ارشد و کميته حسابرسي ارسال کند؛

 ارز آن اعالوه بر گزارش ساالنه، هر ماه گزارشي در مورد وضعيت تطبيق به مديريت ارشد ارائه و تصويري 

 براي کميته عالي مديريت ريسک ارسال نمايد؛

گيري يپبه طور مستمربا بخ  نظارت بانک مرکزي ارتباط داشته و چگونگي پياده سازي الزامات نظارتي را 

 .وارزيابي نمايد

 

 :گزارش دهي - 9ماده 
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ي که اونه گ، به  کارکنان واحد تطبيق بايد از حمايت هاي کافي براي انجام موثر وظايف خود برخوردار باشند

زارش گبدون نگراني از پيامد هاي نامطلوب يافته ها بر موقعيت سازمانيشان ،آن هارا به مديريت ارشد 

 نمايند و رونوشت گزارش را براي هيات مديره يا کميته منصوب از سوي او ارسال کنند؛

 ع روساينداردهابايد به اطالاستا /مقررات/گزارش ساالنه واحد تطبيق درباره نقض عمدي يا سهوي قواني  

 واحد هاي اجرايي نيز رسانيده شود؛

ورت عدم رعايت قواني ،مقررات ودستورالعمل هاي مهمي که به موجب آن ها بر عليه بانک اقامه دعوي ص

 گرفته و نيز نتايج آن بايد در گزارش ساالنه به اطالع عموم رسانيده شود؛ 

ن هاي ،زيا ارد ها که منجر به مجازات هاي  قانوني وتنبيهات نظارتيموارد مهم نقض قواني ،مقررات واستاند

حايز اهميت واسيب وارد شدن به حس  شهرت موسسه اعتباري گرديده است،مي بايست سريعا به هيات 

 .مديره يا کميته منصوب از سوي وي گزارش شود

 

 مديريت ريسک تطبيق  - 10ماده 

ها، الزم است سيستمي را براي سازماني، گستره و حجم فعاليتموسسات اعتباري، با توجه به ساختار  

 ((6)ارهنمودار پيوست شم: )اي  سيستم بايد عناصر زير را در برگيرد. مديريت ريسک تطبيق طراحي نمايند

شامل شناسايي، ،ارزيابي، اندازه گيري ريسک و واکن  مناسب نسبت به آن، )  مديريت ريسک تطبيق

 :برآن از طريقپاي  و نظارت مستمر

 تطبيق؛ هاي مديريت ريسکبرنامه

 هاي مديريت ريسک تطبيق؛رويه

 برنامه هاي مستمر آموزشي تطبيق

 

 تطبيق هاي مديريت ريسکبرنامه -11ماده

ي مبه منظور شناسايي وارزيابي ريسک تطبيق، موسسه اعتباري موظف است برنامه ساالنه خود را ن که 

هاي تطبيقي را ن براي مديريت اي  ريسک تدوي  نمايد ودر هر سال ، ريسک بايست مبتني بر ريسک باشد

اصالحي  داماتکه با آن مواجه شده ، مورد ارزيابي قرار داده ، عالوه بر ارائه برنامه خود ، براي انجام اق

 :يدي نماها، با تاکيد بر ضرورت اجراي موارد ذيل، بازنگر،برنامه ساالنه خود را براي مديريت اي  ريسک

هاي ناشي از تنظيم فهرستي از مواردعدم اجراي قواني ، مقررات واستانداردها ، در صورت وجود،و زيان

بايست ها و اقدامات نظارتي و نيز اقداماتي که براي پيشگيري از وقوع مجدد آن انجام شده،يا ميآن/آن

 انجام شود؛
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ها آن/براي حصول اطمينان از رعايت آن داماتي کههاي مهم صادره در سال قبل و اقفهرست دستورالعمل -

 انجام شده است؛

 حفظ استقالل واحد تطبيق؛ 

 گستره رويه ها و فرآيندها؛ 

 نظام کنترل داخلي براي به حداقل رسانيدن ريسک هاي تطبيق؛ 

دارد بندي به استانداردهاي تعيي  شده توسط مراجع نظارتي واستانانطباق باضوابط عملي مناسب و پاي

 هاي حسابداري؛

حسابرسان مستقل و بازرسان بانک / هاي حسابرس داخلي، حسابرساي که در گزارشهاي عمدهنارسايي 

 ها اشاره شده ورفع آن؛مرکزي به آن

شامل تجديد ساختار واحد تطبيق در صورت .)راهبرد موسسه اعتباري براي سال آينده در اي  خصوص

 .ل ويا آموزش کارکنانضرورت،ايجاد تصدي و يا انتقا

 

 هاي مديريت ريسک تطبيق رويه -12ماده 

 :رويه هاي مديريت ريسک تطبيق بايد موارد ذيل را در بر گيرد

ها تالش  نداردکارکنان را تشويق کند از طريق رفتار منصفانه با مشتريان و نيز رعايت قواني  ،مقررات و استا

 حفظ نمايند؛اعتماد آنان را به موسسه  جلب ويا ,کنند 

 . ندام دهکارکنان را ملزم نمايد مسيوليت ها و وظايف واحد تطبيق را در چهارچوب برنامه ي مربوط آن انج

امه وظايف مسيول واحد تطبيق را در خصوص حصول اطمينان از وجود هماهنگي الزم براي اجراي کامل برن

 توسط تمامي واحد هاي کاري تبيي  نمايد؛

ي براي يوه امقررات و استاندارد ها را،با توجه به درجه اهميت رعايت آن ها به عنوان شگروه بندي قواني  ،

مهم  ايگاهاندازه گيري ريسک تطبيق تعيي  نمايد که به کمک آن، قواني  ،مقررات و استانداردهايي که از ج

هولت نمايد،با ستري برخوردارندو نقض آن ها ريسک ومتعاقبا زيان بيشتري را متوجه موسسه اعتباري مي 

 بيشتري قابل شناسايي و ارزيابي،اندازه گيري شوند؛

 تمامي واحد هاي اجرايي موسسه اعتباري  را به همکاري با واحد تطبيق ملزمنمايند؛

مقررات و اني ،قبل از ابالغ هر دستورالعمل و بخشنامه داخلي ، بررسي آن توسط کارکنان ،از نظر انطباق با قو

 زامي نمايد؛استاندارد ها؛ ال

 ود کهپاي  تمامي محصوالت جديد در ش  ماهه اول عرضه آن ها را الزامي نمايد تا اي  اطمينان حاصل ش

 ها تحت نظارت کافي قرار دارند؛شاخص هاي تعيي  شده براي ريسک تطبيق مربوط به آن
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لزامي اق را ييس واحد تطبيتاييدشيوه نامه مربوط به نحوه تطبيق با قواني ،مقررات و استاندارد ها توسط ر 

 نمايد؛

بازرسي به منظوراگاهي از /برگزاري جلسات با واحد هاي حقوقي ،مديريت ريسک عملياتي وحسابرسي

 آخري  تحوالت اداره هاي ياد شده را مورد تاکيد قرار دهد؛

ق از ح کارکنان بخ  تطبيق براي برخورداري/ايجاد سازو کار حمايتي براي دسترسي آزادانه کارمند  

 دسترسي به اطالعات  مرتبط از ديگر واحد هاي کاري را تبيي  نمايد؛

تصميم گيري در خصوص ضرورت استفاده از نقطه نظرات کارشناسي اشخاص خارج از موسسه را به رييس 

 واحد تطبيق محول کند؛

رس به منظور کمک به واحد تطبيق، براي تصميم گيري در خصوص تعيي  سط  ريسک تطبيق، حساب

ائه مستقلي را که براي حسابرسي اي  واحد تعيي  مي شود موظف کند ، در گزارش خود ، بخشي را به ار

چک ليست ارزيابي ريسک تطبيق و اختصاص داده، نقطه نظرات خود در خصوص سط  اي  ريسک اعالم 

 نمايد؛

  ، متناسب با سطهاحسابرس مستقل را موظف نمايدحسابرسي  واحد تطبيق را از طريق آزمون کنترل

 ريسک، به طور دوره اي در دستور کار خود  قرار دهد ؛

ن آذيري هنگام ارزيابي کارکرد واحد تطبيق ، بررسي و گزارش عملکرد کارکنان آن واحد از نظر مسيوليت پ

 هاي ناموفق شناسايي به موقع ريسک تطبيق، بهها در خصوص امور محوله ، بويژه ، نق  آن ها در تجربه

 يريت ارشد را الزامي نمايد؛مد

رسي حساب کارکرد واحد تطبيق بايد از طريق آزمون هاي مناسب، مورد ارزيابي قرار گرفته، نتيجه به کميته

 ضمنا الزم است نسخه اي از اي  گزارش براي مديريت ارشد ارسال گردد؛.گزارش شود

 داقل،حيات مديره يا کميته حسابرسي، به منظور حصول اطمينان از کارکرد موثر واحد تطبيق، الزم است ه

 سالي يک بار با رييس واحد تطبيق جلسه داشته باشد؛

 

 هاي مستمر آموزشي تطبيقبرنامه -13ماده 

ور به ط به منظور ارتقاي کيفي دان  ونيز به هنگام سازي  اطالعات کارکنان واحد تطبيق ،الزم است آنان

 .ادواري تحت آموزش قرار گيرند

تطبيق مي بايست با همکاري کميته فرعي مديريت ريسک ، موضوعات آموزشي مورد نياز  مدير واحد

 (خدمت  به صورت نياز هاي آموزشي ضم ) کارکنان تطبيق را براي کارکنان جديد ونيز براي ديگر کارکنان،

 به صورت برنامه اي مدون تهيه و به مديريت ارشد اعالم نمايد؛



 

1199 

 نگذارا همکاري واحد آموزشي موسسه اعتباري امکاناتي را که مراجع قانومسيول واحد تطبيق مي بايست ب

براي کمک به اهداف آموزشي موسسه اعتباري در اي  خصوص مي توانند در اختيار موسسه قرار دهند 

 شناسايي نموده مورد بهره برداري قرار دهند؛ 

ت يق ، با توجه به گسترش فعاليبرنامه هاي آموزشي موسسه اعتباري در خصوص واحد مديريت ريسک تطب

 .مي بايست مورد بازنگري قرار گيرند... آن از نظر ابزار هاي مالي و حوزه جغرافيايي و

 

 ساير موارد: بخ  سوم 

 ارتباط کاري  واحد تطبيق با واحد حسابرسي داخلي و واحد هاي مدّيريت ريسک -14ماده 

 س واحد تطبيق را از يافته هاي مرتبط با ريسکواحد حسابرسي داخلي موسسه اعتباري مي بايست ريي

 تطبيق آگاه نمايد؛

يب واحد تطبيق بايد به طور فصلي وساالنه توسط حسابرس مستقلي که به پيشنهاد کميته حسابرسي وتصو

 انتخاب شده ،حسابرسي شود؛( از خارج از موسسه )هيات مديره 

 د هايده در رابطه بامديريت ريسک تطبيق با واحواحد تطبيق مي بايست بر مبناي سازو کار هاي طراحي ش

 .مديريت ريسک همکاري داشته باشد

 

 ارتباط متقابل موسسه اعتباري با بانک مرکزي در رابطه با ريسک تطبيق -15ماده 

يق موسسه اعتباري موظف است مقررات داخلي خود را در زمينه سياست ها و رويه هاي مديريت ريسک تطب

 .ه نظارت بر بانک ها ي بانک مرکزي برساندرا به اطالع ادار

قع موسسه اعتباري موظف است برنامه هاي مديريت ريسک تطبيق وارزيابي  در مورد اي  ريسک را به مو

اط ه ارتبببا توجه ( نظارت بر بانک هاو نظارت بر موقعيت مالي بانک ها)به اداره هاي نظارتي بانک مرکزي 

 کاريگزارش دهد؛

 مقررات واستاندارد,موظف است در صورت اطالع ازهر مورد نقض حايز اهميت قواني   موسسه اعتباري

 آن هارا به اداره نظارت بر بانک هاي بانک مرکزي گزارش دهد؛ /ها،آن

ره موسسه اعتباري موظف است پس از انتصاب فردي به عنوان مسيول واحد تطبيق ،مشخصات وي را به ادا

 .نظارت بر بانک ها اطالع دهد

يحات موسسه اعتباري موظف است چنانچه مسيول واحد تطبيق استعفا داده يا برکنار شود؛ ضم  ارائه توض

عفا يا روز از تاريخ پذيرش است 10الزم در خصوص علل استعفا يا برکناري وي ،مراتب را حداکثر طي مدت 

 د؛اعالم رسمي برکناري ،به اطالع اداره نظارت بر بانک هاي بانک مرکزي برسان



 

1200 

ي ااداره هاي نظارتي بانک مرکزي اثربخشي مديريت ريسک تطبيق در موسسات اعتباري را به طور دوره 

ت گزارش هاي تهيه شده در اي  خصوص براي تعيي  زمان، گستره وموضوعا. مورد ارزيابي قرارمي دهند

 بازرسي بعدي، مبناي تصميم گيري قرار مي گيرند؛

 :گيرند عبارتند ازه اي توسط ناظران بانک مرکزي مورد بررسي قرار ميموضوعاتي که در بازرسي هاي دور

 مناسب بودن و اثربخشي سيستم مديريت ريسک تطبيق موسسه اعتباري؛

 کارکرد هيات مديره ومديريت ارشد در رابطه با مديريت ريسک تطبيق؛

 مناسب بودن و اثربخشي عملکرد سيستم نظارتي،روايي سيستم ودقت آن؛

353956../ودن و اثربخشي کارکرد مدير ريسک تطبيق موسسه اعتباريمناسب ب
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  الحسنه اعطايي و كارمزد متعلقه به آنوصول مبلغ قرض نحوه؛ 233294/88: شماره

 6/11/1388: تاريخ

 بسمنه تعالني

اري هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتبجهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 .توسعه و شهر ارسال گردد

 با سالم و احترام؛

رساند؛ شوراي محترم پول و اعتبار در يکهزار و يکصد و چهارمي  جلسه بدي  وسيله به استحضار مي

الحسنه اعطايي و کارمزد متعلقه به آن را به شرح زير نحوه وصول مبلغ قرض 12/8/1388مورخ 

 :تصويب نمود

الحسنه به ي بازپرداخت قرضهاي دورهسالالحسنه اعطايي، غ قرضبه منظور تقسيط و وصول مبل

ختصاص يک قسط براي وصول کارمزد ادر هر سال شود و ميجاي دوازده ماه، يازده ماه در نظر گرفته 

مبلغ  هبازپرداخت سي و ش  ماهي دورهبا  اعطايي الحسنهقرضبراي : به طور مثال. يابدمي

علقه درسه و کارمزد مت(اعطايي الحسنهقرض مبلغ÷33=مبلغ هر قسط)سط،در سي و سه ق الحسنهقرض

 .گرددوصول  تقسيط و قسط اول، سيزده و بيست و پنج

که کارمزد مبني بر اي  27/4/1383مورخ  593/گردد مفاد بخشنامه شمارهمبتوضيحاً اضافه مي

سبت به مانده و مدت از گيرنده روزهاي بعدي نالحسنه و نيز سالرضقالحسنه در ابتداي اعطاي قرض

 .دريافت گردد، همچنان به قوت خود باقي است

 ربط ابالغ و بر حس  اجرايخواهشمند است دستورفرمائيد؛ مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذي

 چ/387075./آن نظارت گردد

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 مرتضي ستاك  يمهناز بهرام

3816  2-3831 



 

1202 

 

مور در اجراي ماده  ؛236113/88: رهشما ا ز و كار الزم جهت تسهيل  ير و سا ب يي ( 44)تدا امه اجرا آيين ن

ا پولشويي قانون  مبارزه ب

 8/11/1388: تاريخ

 «بسمه تعالي » 

هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک، مؤسسه اعتباري جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 .گرديدتباري شهر ارسال توسعه و مؤسسه اع

 با سالم؛

نامه اجرايي درخصوص ابالغ آئي  8/10/1388مورخ  210068/88احتراماً، پيرو بخشنامه شماره 

                      ؛نامه مذکور مبني برآئي  44راتب زير را در ارتباط با ماده شويي، بدينوسيله مقانون مبارزه با پول

به ويژه )نامه پرداخت وجه نقد بيش از سقف مقرر در هر روز توسط اشخاص مشمول آئين يك ماه پس از ابالغ اين”

 “به ارباب رجوع ممنوع است( مؤسسات اعتباري

 :رساندبه اطالع مي

 بطور جهوزمينه الزم براي انتقال  ،( ساتنا)سامانه تسويه ناخالص آني  همانگونه که استحضار دارند،

 .است گونه کارمزدي را فراهم ساختهدر دو بانک مختلف و بدون هيچ هاي مشتريانفوري بي  حساب

 شويي موظفندنامه اجرايي قانون مبارزه با پولآئي  44ها و مؤسسات اعتباري مشمول مفاد ماده بانک

 هر رساني مناسب در محل شعب و يا ازبا اطالع)سامانه مذکورمزاياي استفاده از ضم  تشري  و اعالم 

حو نبراي کليه مشتريان خود به  ، شرايط بهره برداري آسان و سريع از اي  سامانه را(ق ديگريطر

 .نمايند فراهممقتضي 

 30.000ريال و  20.000بي  بانکي به ترتيب هر فقره ( رمزدار)نرخ کارمزد صدور چک بانکي و چک 

 .گردد ميتخلف محسوب  ،الذکرر مبالغ فوقبباشد و دريافت هر مبلغي اضافه ريال مي

ه بامات در اسرع وقت نتيجه اقد مراتب به کليه واحدهاي ذيربط ابالغ و خواهشمند است دستور فرمايند

 ف/401525/.عمل آمده در اي  رابطه را به اي  بانک اعالم نمايند

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 آزادميناميرحسين ا   حميد تهرانفر

16-1615                                    5-3831 



 

1203 

 

 1389سال 



 

1204 

 

انكي كشور در سال -ضوابط سياستي ابالغ؛ 7120/89: شماره   1389نظارتي شبكه ب

 18/1/1389: تاريخ

 

 .گرددهاي دولتي ، غيردولتي و موسسات اعتباري ارسال ميجهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 الم؛با س

دون ربا ، بقانون عمليات بانکي ( 20)قانون پولي و بانکي کشور و ماده ( 14)احتراماً به استناد ماده 

 ومصوب شوراي محترم پول  1389نظارتي شبکه بانکي کشور در سال  -بدي  وسيله  ضوابط سياستي

 .گردداعتبار به شرح پيوست ابالغ مي

موسسه ، بر حس  اجراي آن /آن بانک ليه واحدهاي ذيربطاست ضم  ابالغ ضوابط مذکور به کمقتضي 

 .نظارت فرمايند

نظارت  وموسسه اعتباري را به کنترل  /در خاتمه توجه جنابعالي و اعضاي محترم هيات مديره آن بانک 

اسالمي موثر بر مصرف منابع ، تالش مضاعف براي وصول مطالبات معوق و اجراي دقيق بانکداري

 456467/.نمايدمعطوف مي

 

 محمود بهمني

 

 

 دارد: پيوست

 



 

1205 

 

يز اعطايي به سپردهبر منظور نمودن فرش تاكيد؛ 11849/89: شماره ني در زمره جوا يرا ا  هايهاي دستباف 

زالحسنه پسقرض ندا   ا

 23/1/1389: تاريخ

 بسمنه تعالني

 

ري موسسات اعتباقابل توجه مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ، غير دولتي و پست بانک و 

 .غير بانکي ارسال گرديد 

 با سالم ،

 وزير محترم بازرگاني 19/12/1388مورخ  356970/1ضم  ارسال تصوير نامه شماره ،  "احتراما  

در خصوص منظور نمودن . ا.ا.خطاب به جناب آقاي دکتر بهمني رئيس کل محترم بانک مرکزي ج

د ي به سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ، خواهشمنهاي دستباف ايراني در زمره جوايز اعطايفرش

پرده هاي دستورالعمل اعطاي جوايز به س 4ماده  5است دستور فرمايند  با توجه به اي  امر که در بند 

موسسه  /قرض الحسنه پس انداز نيز بر اي  نکته تصري  شده است در صورت تمايل آن بانک 

 457620. /ل آيد اعتباري در اي  زمينه هماهنگي الزم بعم

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 ليدا رنجبر مطلق  مهناز بهرامي

3816                         4-3831 

 .دارد : پيوست 
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امه زمان استعالم؛ 16719/89: شماره برن ازه خصوصي شده در خصوص  تي و ت نكهاي دول ا ز ب ها براي ا آن بندي 

انكي كشور در سال  نظارتي-بسته سياستي 15 اجراي ماده  1389شبكه ب

 29/1/1389: تاريخ

 بسمه تعالي

هاي تازه و بانكهاي دولتي جهت اطالع مديران عامل محترم كليه بانك

 .ارسال گرديدشده خصوصي

 

 احتراماً؛

هام بر فروش س يمبن ،1389نظارتي در سال  -جديد سياستيبسته  15ماده  يدر اجرا”

الم ،خواهشمند است ضمن اعيدولت يمازاد بانک ها يهاتحت پوشش و دارايي  يشرکت ها

م عالآنها ا يواگذار يآن بانک را برا يمشمول اين ماده، برنامه زمان بند يشرکت ها

 ف/461955/“.نماييد

 انكيبرات اداره مطالعات و مقر                                                    

 كاررهبرشمس ديقهص  مهناز بهرامي                                                           

                                          3816                                          3-3831 
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هاي كنترلي در روي كارت لوح فشرده و بروشور حاوي مشخصات ويژگي ارسال ؛32532/89: شماره

  شناسايي ملي

 16/2/1389: ريختا

 

هاي دولتي، غيردولتي و مؤسسات اعتباري ارسال جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 .گرديد

 احتراماً؛

اي  بانک مبني بر چگونگي شناسايي مشتريان  30/6/1387مورخ  هن /3118پيرو بخشنامه شماره 

نامه اجرايي قانون آيي  3د الف ماده و بن 2مؤسسات اعتباري و به منظور اطمينان از اجراي دقيق ماده 

هاي کنترلي در روي ويژگي"مبارزه با پولشويي، به پيوست لوح فشرده و بروشور حاوي مشخصات 

 .گرددارسال مي "کارت شناسايي ملي

به  مؤسسه، تدابير و تمهيدات الزم/مقتضي است ضم  ابالغ مراتب به کليه واحدهاي ذيربط آن بانک

صات مذکور توسط متصديان امور و کسب اطمينان از اصالت کارت شناسايي ملي منظور کنترل مشخ

 .مشتريان اتخاذگردد

هاي مربوطه بر گردد مسيوليت صحت احراز هويت مشتريان و اجراي مقررات و بخشنامهخاطرنشان مي

 481958/.مؤسسه خواهد بود/عهده آن بانک

 ها و مؤسسات اعتباريکل نظارت بر بانکمديريت

 داره مطالعات و مقررات بانکيا

 عبداله رحيم طرقي             حميد تهرانفر 

16- 1615                                      6-3831 
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يي هاي غير  پيگيري؛ 38995/89: شماره را براي واگذاري دا امه زمان بندي  برن انك ها در خصوص اعالم  ز ب ا

د) ضرور  )مازا

 25/2/1389: تاريخ

 

هاي تازه خصوصي شده ارسال هاي دولتي و بانکاطالع مديران عامل محترم کليه بانکجهت 

 .گرديد

 احتراماً؛

ر نظارتي د -بسته جديد سياستي 15، درخصوص اجراي ماده  29/1/1389مورخ  16719پيرو نامه شماره 

دولتي، هاي هاي مازاد بانکو دارايي هاي تحت پوش ، مبني بر فروش سهام شرکت 1389سال 

، بندي آن بانک در واگذاري موارد ياد شده در فوقخواهشمند است دستور فرمايند در ارائه برنامه زمان

 ف/488855./تسريع شود

 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                                                    

 کاررهبرشمس صديقه                      مهناز بهرامي                                         

                                          3816                                              3-3831 



 

1210 

 

انك ها در خصوص كمك به دريافت  ابالغ؛ 55459/89: شماره به ب رايي  اقتصادي ودا مور  ا امه وزيرمحترم  ن

ز ا ليات  ا ما ي ل ليات هاي مستقيم 218تي دراجراي صحيح ماده موديان ما   قانون ما

 16/3/1389: تاريخ

 

 سسه اعتباري توسعههاي دولتي و غير دولتي و مؤبخشنامه به کليه بانک

 

 احتراماً؛

هاي مستقيم راجع به وصول ماليات، بدينوسيله نامه شماره قانون ماليات 218درخصوص اعمال ماده 

الدي  حسيني وزير محترم امور جناب آقاي دکتر سيدشمس 16/9/1388مورخ  1402405/65282/200

 .گردداقتصادي و دارايي ارسال مي

خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به تمامي واحدهاي مرتبط ابالغ و بر حس  اجراي آن نظارت 

 ف/506047/.شود

 و مقررات بانکي اداره مطالعات                                                    

 کاررهبرشمس مهناز بهرامي                        صديقه                                       

                                          3816                                              3-3831 
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ن ابالغ؛ 80223/89: شماره امه مدت و طرز  رآيين ن ازرگان يگاهدا ب انكها ياوراق  تر ب   ، اسناد و دفا

 15/4/1389: تاريخ

 

هاي دولتي و غيردولتي، مؤسسه اعتباري توسعه، شرکت دولتي جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 .الحسنه مهر ايران ارسال گرديدبانک و بانک قرضپست

 با سالم؛

، 28/11/1386مورخ  4949/، مب11/5/1386رخ مو 1944/هاي شماره مباحتراماً، پيرو نامه

نامه مدت و به پيوست آئي  9/10/1387مورخ  71783و نامه شماره  6/8/1387مورخ  27069/مب

رخ ها مصوب يکهزار و يکصد و چهاردهمي  جلسه موهداري اوراق بازرگاني، اسناد و دفاتر بانکاطرز نگ

 .گرددمي شوراي پول و اعتبار جهت اجرا ايفاد 25/3/1389

و مصوبات مورخ  6/12/1353نامه مصوب مورخ نامه، آئي الغ اي  آئي نمايد از تاريخ ابيادآوري مي

 .گردديک  تلقي ميلمناشوراي پول و اعتبار در اي  خصوص ک 8/10/1369و  19/10/1361

 ري ابالغ و بربامؤسسه اعت/ربط آن بانکمراتب به کليه واحدهاي ذي ،خواهشمند است دستور فرمايند

 ف/534518/.حس  اجراي آن نظارت به عمل آيد

 مديريت کل مقررات،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 آزادمهناز بهرامي                            اميرحسين امين

3816                                              5-3831 



 

1212 

 

نه نقدي اعالم؛ 90019/89: هشمار را ا فتتاح حساب ي ا   حداقل مبلغ سپرده گذاري براي 

 29/4/1389: تاريخ

 

 

 مدير عامل محترم بانك ملي ايران –جناب آقاي محمودرضا خاوري 

 مدير عامل محترم بانك صادرات ايران –جناب آقاي دكتر سيدمحمد جهرمي 

 حترم بانك ملتمدير عامل م –جناب آقاي دكتر علي ديواندري 

 مدير عامل محترم بانك تجارت –جناب آقاي دكتر مجيدرضا داوري 

 مدير عامل محترم بانك سپه –جناب آقاي دكتر حسنعلي قنبري 

 مدير عامل محترم بانك رفاه كارگران –جناب آقاي دكتر پيمان نوري

 مدير عامل محترم پست بانك –جناب آقاي دكتر محمود افضلي 

 مدير عامل محترم بانك توسعه تعاون –اله عظيمي جناب آقاي ماشا

 مدير عامل محترم بانك كشاورزي –جناب آقاي دكتر محمد طالبي 

 مدير عامل محترم بانك مسكن –اله شريفي جناب آقاي قدرت

 مدير عامل محترم بانك توسعه صادرات ايران –جناب آقاي دكتر كورش پرويزيان 

 عامل محترم بانك صنعت و معدن مدير –جناب آقاي محمدرضا پيشرو 

 مدير عامل محترم بانك پارسيان –شايسته جناب آقاي علي سليماني

 مدير عامل محترم بانك پاسارگاد –جناب آقاي دكتر مجيد قاسمي 

 مدير عامل محترم بانك اقتصاد نوين –جناب آقاي سيد احمد طاهري بهبهاني 

 عامل محترم بانك سامان مدير –جناب آقاي غالمحسن اصغرزاده زعفراني 

 مدير عامل محترم بانك كارآفرين –جناب آقاي دكتر پرويز عقيلي كرماني 

 مدير عامل محترم بانك سرمايه –زاده جناب آقاي حاجي
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 مدير عامل محترم بانك سينا –جناب آقاي دكتر همتي 

 مدير عامل محترم بانك شهر –جناب آقاي احمد درخشنده 

 مدير عامل محترم بانك تات –لدين حسيني هاشمي اجناب آقاي سيدبهاء

 مدير عامل محترم بانك دي –اف جناب آقاي دكتر جالل رسول

 مدير عامل محترم بانك انصار –اله ابراهيمي جناب آقاي آيت

 الحسنه مهر ايرانمدير عامل محترم بانك قرض –پور جناب آقاي غالمرضا مصطفي

 مدير عامل محترم موسسه اعتباري توسعه –حسيني  جناب آقاي دكتر حيدر مستخدمين

 

 

 با سالم؛

ها در کشور، خواهشمند است دستور احتراماً در راستاي تحقق قانون هدفمندکردن يارانه 

 فرمائيد در طول مدت انجام اي  طرح در ش  استان آذربايجان شرقي، خوزستان، فارس، کردستان،

م خواهد شد، که توسط وزارت رفاه و تامي  اجتماعي اعالهاي کشور لرستان، مرکزي و ديگر استان

 م/548589./ريال صورت پذيرد 10000گذاري به مبلغ افتتاح حساب با حداقل سپرده

 

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي       

 مرتضي ستاك               مهناز بهرامي  

     2-1615       2-3831 
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نتقال بر روي چك اعالم ؛116247/89: شماره ا بل  ا انوني درج عبارت غيرق   هاعدم وجاهت ق

 31/5/1389: تاريخ

 

 .ال گرديدهاي دولتي و غيردولتي ارسجهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 

 با سالم؛

ئه ها در موارد اراانک، برخي شعب بانکرسان اين برساند بنابر گزارش بازاحتراماً به اطالع مي

بل غيرقا"چک از سوي شخصي که چک به نفع وي ظهرنويسي گرديده است، در صورتي که مهر 

نمايند و بر روي آن درج شده باشد، از پرداخت مبلغ چک به آورنده آن استنکاف مي "انتقال

 .دانندجه چک ميبه نام وي صادر گرديده، محق براي وصول و شخصي را که چک صرفاً

قانون  2انون تجارت و ماده ق 312گردد براساس ماده با عنايت به مراتب فوق، خاطرنشان مي

بار فاقد اعت "الغيرقابل انتق"درج مهر لذا يابد صدور چک، به صرف ظهرنويسي، چک انتقال مي

اتي و مقررها بر روي اوراق چک فاقد جنبه قانوني بوده و نيز درج آن توسط برخي از بانک

 .باشدمي

کيد و ن تأمقتضي است مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذيربط ابالغ و بر حسن اجراي آ

 561992/.نظارت گردد

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 عبداله رحيم طرقي   آزاداميرحسين امين

5-3831  6-3831 



 

1215 

 

تقال اعالم؛ 134137/89: شماره ن ا انكها و موسسات  ممنوعيت هرگونه نقل و  ز تسهيالت ب ا استفاده  متياز  ا

عتباري   ا

 24/6/1389: تاريخ

 

 .هايدولتي و غيردولتي و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال گرديدجهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 با سالم؛

گري و داللي تسهيالت باشند خريد و فروش يا واسطههمانگونه که مستحضر مياحترامأ، 

هاي غههاي اخير رواج يافته و ضمن آنکه آفات و دغدپديده مذمومي است که در سال بانکي،

رساني صادقانه شبکه بانکي ساز تشکيک در خدمتفراواني را در جامعه فراهم آورده، زمينه

 .کشور و کارکنان خدوم آن گرديده است

نه ينگودر مسير ابا عنايت به مراتب فوق و به عنوان اقدامي به منظور ايجاد محدوديت 

انکي، باشند جهت اعطاي هر نوع تسهيالت بها و موسسات اعتباري، موظف مي، بانکهافعاليت

متياز اقال تعهدات الزم و کافي را از مشتريان خود به منظور ممنوعيت هر گونه نقل و انت

تري ه مشاستفاده از اين تسهيالت، در هر شکل، اعم از اعطاي وکالت يا غير آن اخذ و ب

 هايگهييادآوري نمايند در صورت اطالع از خريد و فروش تسهيالت بانکي و يا انتشار آ

کننده را تريافدمؤسسه اعتباري نسبت به فسخ قرارداد اقدام و /تبليغاتي در اين ارتباط، بانک

 ن تسويهزما ملزم به بازگرداندن اصل و سود و خسارات ناشي از عملکرد خارج از قرارداد تا

 .هدکردخوا

أکيد تآن  مقتضي است مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذيربط ابالغ و بر حسن اجراي

 594097./و نظارت گردد

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 عبداله رحيم طرقي   آزاداميرحسين امين

3816     6-3831 
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زوم اجراي ضوابط اجرايي تبصره  تاكيد؛ 159643/89: شماره اتهاي مستقيم ( 186)اده م( 1)بر ل ي ل قانون ما

  27/11/1380مصوب  اصالحي

 24/7/1389: تاريخ

 

هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 .توسعه ارسال گردد

 با سالم و احترام؛

 ضوابط اجرايي تبصره”ضم  ارسال مجدد اي  بانک،  16/3/1388مورخ  56691پيرو بخشنامه شماره 

بر لزوم اجراي مفاد  ، بار ديگر“27/11/1380هاي مستقيم اصالحي مصوب قانون ماليات 186ماده  1

خواهشمند است به منظور . گرددالخصوص بندهاي يک و دو آن تأکيد مياالشاره عليضوابط فوق

ربط ابالغ و هاي ذيحدبه قيد تسريع به کليه واالذکر مراتب حصول اطمينان از اجراي مفاد ضوابط فوق

 چ/619222./بر حس  اجراي آن نظارت گردد

 

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي ومبارزه با پولشويي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 آزاداميرحسين امين      يمهناز بهرام

2-1615                 3816 

 

 يک برگ: پيوست
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بند  ملغي؛ 163570/89 :شماره ني  ا اي پ ز  فرا لبات سررسيد ( 11)ماده ( الف)االثر نمودن  امه وصول مطا آيين ن

عتباري ، معوق و مشكوک گذشته ا لوصول موسسات  الي و ارزي) ا  (ري

 27/7/1389: تاريخ

 

عتباري هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اجهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 .توسعه ارسال گردد

 با سالم و احترام؛

جناب آقاي دکتر علي الريجاني رئيس 18/2/1389ب مورخ ه /8276/181با اشاره به نامه شماره 

محترم مجلس شوراي اسالمي و با عنايت به پاسخ معاونت حقوقي محترم رئيس جمهور به استعالم 

به » رساند؛ عبارت، به استحضار مي18/7/1389مورخ  143401/9948اي  بانک طي نامه شماره 

ت مطالبا وصول نامهآيين«“ 11”ماده “ الف”مندرج در فراز پاياني بند  («٪6)عالوه شش درصد 

نامه شماره موضوع تصويب )»ريالي و ارزي ( اعتباري مؤسسات الوصول مشکوك و معوق سررسيدگذشته،

 175208/88که طي بخشنامه شماره  هيأت محترم وزيران ن 3/8/1388مورخ ه41498ت/153965

لحاقي ا“ 1”به شبکه بانکي کشور ابالغ گرديده است ن بدليل مغايرت با مفاد تبصره  18/8/1388مورخ 

“ 225الي 219”قانون مدني و مواد “ 10”اصالحي قانون عمليات بانکي بدون ربا، ماده “ 15”به ماده 

 .گرددقانون اخيرالذکر ملغي مي

 ربط ابالغ و بر حس  اجرايستورفرمائيد؛ مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذيخواهشمند است د

 چ/627095./آن نظارت گردد

 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 آزاداميرحسين امين

3816 

 مرتضي ستاك

2-3831 
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امه تسهيالت و تعهدات اشخاص مرتبط  ابالغ؛ 173772/89: شماره ن  مصوب جلسه مورخ -آيين 

ر شوراي پول و 27/7/1389 عتبا   ا

 10/8/1389: تاريخ

 

هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 .توسعه ارسال گرديد

 با سالم و احترام؛

پيوست ه ب 29/1/1388مورخ  13777/و مب 14/12/1387مورخ  121804/هاي شماره مبپيرو نامه

هجدهمي  جلسه مورخ  ومصوب يکهزار و يکصد  «نامه تسهيالت و تعهدات اشخاص مرتبطآئين»

 .گرددشوراي پول و اعتبار جهت اجرا ايفاد مي 27/7/1389

نامه صدراالشاره پس از گذشت ش  ماه از تاريخ الذکر، آيي نمايد به موجب مصوبه فوقيادآوري مي

اي پول و اعتبار شور 25/11/1382نامه مصوب مورخ باشد لذا آئي مي اءاالجرصدور اي  بخشنامه الزم

پس از گذشت ش  ماه از ( 29/11/1382مورخ  1964/موضوع بخشنامه شماره مب)در اي  خصوص 

 .گردديک  تلقي ميلمتاريخ صدور اي  بخشنامه کان

 اري ابالغ و برمؤسسه اعتب/کربط آن بانخواهشمند است دستور فرمايند، مراتب به کليه واحدهاي ذي

 چ/556021./حس  اجراي آن نظارت به عمل آيد

 برگ 7: پيوست

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 مرتضي ستاك  آزاد اميرحسين امين

3816    2-3831 
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 «نامه تسهيالت و تعهدات اشخاص مرتبطآيين»

 

 :ـ هدف1ماده 

يل مؤسسه اعتباري به منبع تأمي  مالي ترجيحي بدمنظور حفظ سالمت نظام بانکي، پيشگيري از تبه

ت ايجاد تسهيالت و تعهدا /براي اشخاص مرتبط با آن و به تبع آن کاه  مخاطرات ناشي از اعطاي

نامه تسهيالت و تعهدات اشخاص مرتبط که از اي  پس به به اشخاص مرتبط با مؤسسه اعتباري، آيي 

 .گردديب ميشود، تصوناميده مي “نامهآيي ”اختصار 

 :ـ مبناي قانوني2ماده 

 .1351ه قانون پولي و بانکي کشور مصوب تيرما 44و  43و مواد  34از ماده  4، بند 14از ماده  5بند 

 :ـ تعاريف3ماده 

ات بانکي مبادرت شخص حقوقي است که با مجوز بانک مرکزي به انجام عملي :مؤسسه اعتباري -1-3

 .باشندؤسسات اعتباري ميها از مصاديق مبانک. نمايدمي

ري آن در قالب اعطاي عبارتست از دريافت هرگونه سپرده از عموم و به کارگي: عمليات بانکي -2-3

 .اعتبار و تسهيالت

 .بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران :بانک مرکزي -3-3

به “ و تعهدات تسهيالت” بر هاي مؤسسه اعتباري مشتمل،دارايينامهي يازنظر اي  آها:دارايي -4-3

 .باشدمياشخاص مرتبط 

 :تشامل اقالم ذيل اس “تسهيالت و تعهدات”، عبارتنامهي نظر اي  آي ازهيالت و تعهدات: تس -5-3

ذيل را  موارد ،سسه اعتباري در باالي خط ترازنامه بودهؤهاي ماقالم دارايي شامل ـ تسهيالت: 1

 گيرد:دربرمي

 ، ريالي و ارزي؛رجاريغي ،ي اعم از جارييتسهيالت اعطا

 ؛ي بي  بانکيتسهيالت اعطاي

 ؛بدهي مشتريان در حساب بدهکاران موقت

 ؛بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده
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 ؛هاي پرداخت شدهنامهبدهکاران بابت ضمانت

 هاي اعتباري پرداخت شده؛کارت بدهکاران بابت

 ؛تسهيالت از محل حساب ذخيره ارزي

 دار اعم ازعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدتبدهکاران بابت ا

(Finance, Refinance, Deferred Payment …)؛ 

 ؛پرداخت بابت اموال خريداري شده عقودپي 

 ؛اموال خريداري شده بابت عقود

 ؛کار در جريان جعاله

 خريد دي  )شامل اسناد و بروات واخواستي(.

 :مورد تعهدات ريالي و ارزي بابت موارد ذيل استشامل اقالم زير خط ترازنامه در  ـ تعهدات: 2

 ؛دارديداري و مدت اسنادي و انواعاعتبارات هاي اعتباريکارت،هانامهضمانت

 ؛ظهرنويسي اسناد تعهدآور

 ؛نويسيشدهعهداتبابتماندهسهامپذيرهت تضمي  اوراق مشارکت صادره و

 ؛تعهدات مشتريان بابت قراردادهاي منعقده معامالت

 نويسي شده.قبوليدار وات اسنادي ارزي مدتبر

ي و تعهدات ايجاد شده از طريق شعب خارجي يتسهيالت و تعهدات شامل تسهيالت اعطا :1تبصره 

 گيرد.گردد ولي تسهيالت از محل وجوه اداره شده را در بر نميسسات اعتباري کشور نيز ميؤم

ينده، وجوه دريافتي مضاربه و حساب مشترك هاي آسود سال ؛تسهيالت خالصدر محاسبه  :2تبصره 

دريافت نقدي اخذ تعهدات نيز الزم است پي خالص شود. براي محاسبه مشارکت مدني منظور نمي

 شده بابت اعتبارات اسنادي از ميزان تعهدات کسر گردد.

 

رت ي مالکيت، مديريت و يا نظاواسطهاشخاص حقيقي و حقوقي هستند که به :اشخاص مرتبط -6-3

هاي اعتباري وسرمايه گذاري مؤسسه اعتباري گيريطور مستقيم و يا غيرمستقيم بر تصميمبتوانند به

اي که بتوانند مؤسسه اعتباري را گونهاي داشته باشند بهاعمال کنترل نموده و يا نفوذ قابل مالحظه

الشعاع عتباري، تحتتبديل به منبع تأمي  مالي ترجيحي خود نموده و بدي  ترتيب منافع مؤسسه ا

 :باشنداشخاص مرتبط به شرح زير مي. منافع اشخاص مذکور قرار گيرد
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مقام مدير مديران مؤسسه اعتباري مشتمل بر اعضاي هيأت مديره و هيأت عامل، مدير عامل، قائم

 عامل؛

 حسابرس مستقل و بازرس قانوني مؤسسه اعتباري؛

از  ٪1خود، مالکيت و يا کنترل حداقل  1ه همراه بستگانطور انفرادي و يا بسهامداران حقيقي که به

 .سهام موسسه اعتباري را دارا باشند

 ؛3و  2، 1هاي بستگان اشخاص حقيقي رديف

از سهام  ٪1ا کنترل حداقل ، مالکيت و ي(تا دو سط )واسطه و يا با واسطه سهامداران حقوقي که بي

 .مؤسسه اعتباري را دارا باشند

فوق است،  5تا  1هام يا سرمايه آن متعلق به اشخاص مرتبط موضوع بندهاي شخص حقوقي که س

اي که اشخاص مرتبط مذکور قادر به تعيي  حداقل يک عضو هيأت مديره در آن شخص حقوقي گونهبه

 .باشند

متعلق به ( دو سط  تا)واسطه و يا با واسطه شخص حقوقي که بخشي از سهام يا سرمايه آن بي

اي که مؤسسه اعتباري قادر به تعيي  حداقل يک عضو هيأت مديره در گونهاست، به مؤسسه اعتباري

 .آن شخص حقوقي باشد

عضو هيأت )فوق، داراي مناصب مديريتي  4تا  1شخص حقوقي که اشخاص مرتبط موضوع بندهاي 

 .شنددر آن شخص حقوقي با( مقام مدير عاملمديره و هيأت عامل، مدير عامل و قائم

همراه مؤسسه اعتباري، بخشي از سهام يا سرمايه آنها تحت تملک شخص قي که بهشخص حقو

اي که شخص حقوقي اخيرالذکر قادر به تعيي  حداقل يک عضو هيأت گونهحقوقي ديگري است، به

 .مديره در مؤسسه اعتباري و شخص حقوقي مذکور باشد

 :ـ تعيين حدود4ماده 

مؤسسه اعتباري به خالص  3و اندوخته 2اخت شدهنسبت مجموع سرمايه پرد :حد فردي -4-1

عبارت ديگر حداکثر خالص به. برابر باشد 70تسهيالت و تعهدات به هر شخص مرتبط نبايد کمتر از 

مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوخته  ٪43/1تسهيالت و تعهدات به هر شخص مرتبط نبايد از 

 .مؤسسه اعتباري تجاوز نمايد

                                                                 

 

 .باشدميدر ،خواهر و براافراد تحت تکفل مشتمل بر پدر، مادر، همسر، فرزند،نامه در اي  آيي  “بستگان”-1

 .هامرجع ثبت شرکت ثبت شدة مؤسسه اعتباري درعبارت است از سرمايه نامه در اي  آيي “رمايه پرداخت شدهس” -2

 .باشدمي ي ديگرهاشامل اندوخته قانوني و اندوختهنامه در اي  آيي “اندوخته”-3
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 اخت شده و اندوختهمجموع سرمايه پرد

 خالص تسهيالت و تعهدات به هر شخص مرتبط

 

ده ش، قيمت تمام 3ماده  3-6بند  7در محاسبه حد فردي اشخاص حقوقي موضوع رديف  :1تبصره 

 .گرددسهام اي  اشخاص در جمع خالص تسهيالت و تعهدات اشخاص مذکور منظور مي

نامه، از جمع اشخاص مرتبط موضوع اي  آيي  حد فردي تسهيالت و تعهدات به هر يک از:2تبصره 

شود، ليک  تعهدات هر شخص پس از خالص تسهيالت و تعهدات وي به مؤسسه اعتباري حاصل مي

 .شودمع مذکور ملحوظ ميدر ج ،نامه کفايت سرمايهي يآ5-2اعمال ضرايب تبديل مندرج در بند 

قي و اشخاص حقو) 3-6بند  4ي جزء حد فردي مندرج در اي  ماده براي اشخاص حقيق :3تبصره 

 .خواهد بود( هفتاد و پنج صدم درصد) ٪75/0( شرکتهاي متعلق به آنها

ه مجموع خالص نسبت مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوخته مؤسسه اعتباري ب: حد جمعي -2-4

خالص عبارت ديگر حداکثر به. برابر باشد 4تسهيالت و تعهدات به اشخاص مرتبط نبايد کمتر از 

 مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوخته ٪25مجموع تسهيالت و تعهدات به اشخاص مرتبط نبايد از 

 .مؤسسه اعتباري تجاوز نمايد

 مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوخته

 خالص مجموع تسهيالت و تعهدات به اشخاص مرتبط

 

نمايد اعطاء مي 3ه ماد 3-6 بند 1 هرگونه تسهيالتي که مؤسسه اعتباري به اشخاص رديف -3-4

 .گردد، در حدود فردي و جمعي منظور مي...(نظيرمسک ، ضروري، اضطراري و )

 :ـ رويه يکسان5ماده 

ير جه التزام و ساونرخ سود و کارمزد، مدت زمان بازپرداخت، دوره تنفس، وثايق دريافتي، انواع  -1-5

ن بايد  4-3ن به استثناء موارد مذکور در بند شرايط مربوط به تسهيالت و تعهدات به اشخاص مرتبط 

 .باشد( اشخاص غيرمرتبط)مطابق با رويه معمول در خصوص ساير مشتريان مؤسسه اعتباري 

تسهيالت و تعهدات به اشخاص مرتبط بايد قبالً به تصويب هيأت مديره مؤسسه اعتباري  -2-5

 .برسد

گيري در خصوص تسهيالت و تعهدات صميمتواند اختيار تهيأت مديره مؤسسه اعتباري مي -3-5

ربط ريال را به ساير مراجع ذي( 1.000.000.000)ميليارد اشخاص مرتبط، با مبالغ کمتر از يک

استفاده از اختيارات اي  بند، به موجب دستورالعملي خواهد بود که در . مؤسسه اعتباري تفويض نمايد

و اعطاء تسهيالت و ايجاد تعهدات، شرايط احراز  آن به مواردي نظير؛ ساز و کار مربوط به تصويب

70≤ 

4≤ 
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. گيري، شرايط اعطاي تسهيالت و ايجاد تعهدات و مدت تفويض اختيار، اشاره شده باشدمراجع تصميم

 .دستورالعمل مذکور بايد به تصويب هيأت مديره مؤسسه اعتباري برسد

 .اده نمايداي  م 5-3ف مذکور در بند به تغيير سق تواند در صورت لزوم، اقدامبانک مرکزي مي :1تبصره 

بار گزارشي از عملکرد واحد حسابرسي داخلي مؤسسه اعتباري موظف است هر ش  ماه يک :2تبصره 

را به  اي  ماده 5-3، موضوع بند(مشتمل بر ميزان و صحت آن)تسهيالت و تعهدات اشخاص مرتبط 

 .هيأت مديره مؤسسه اعتباري گزارش نمايد

اي  ماده، براي  5-3ربط مذکور در بند اير مراجع ذيسگيري هيأت مديره و يمجلسات تصم -4-5

نفع آن ايجاد تسهيالت و تعهدات به اشخاص مرتبط بايد بدون حضور اشخاص مرتبط ذي /اعطاء

 .تسهيالت و تعهدات، برگزار شود

تجارت نيز قانون  129مؤسسات اعتباري عالوه بر موارد فوق ملزم به رعايت مفاد ماده  -5-5

 .باشندمي

 

 

 :ـ نحوه نظارت داخلي6ماده 

نامه، واحد ماه پس از ابالغ اي  آيي هيأت مديره مؤسسه اعتباري موظف است ظرف مدت يک -1-6

يز نرا تعيي  نموده و مراتب را ( ليترجيحاً واحد حسابرسي داخ)ربط براي اجرايي کردن آن سازماني ذي

آوري اطالعات اشخاص مرتبط احد سازماني مذکور بايد نسبت به جمعو. به بانک مرکزي اعالم نمايد

 .نامه اقدام نمايداي  آيي  3ماده  3-6بند  9تا  1هاي موضوع رديف

يه به کلماده را اي   6-1اطالعات موضوع بند  ، موظف است6-1واحد سازماني موضوع بند  -2-6

 .ايدعتباري جهت اجرا، ابالغ نمربط مؤسسه اشعب، واحدهاي اعتباري و ساير مراجع ذي

ربط مؤسسه اعتباري موظف هستند به محض شعب، واحدهاي اعتباري يا ساير مراجع ذي-3-6

اي   3 ماده 3-6يا ايجاد تعهدات براي هريک از اشخاص مرتبط موضوع بند  /اعطاي تسهيالت به

 .اقدام نمايند 6-1العات آن به واحد سازماني موضوع بند نامه، نسبت به ارسال اطآيي 

است ظرف مدت زماني سه ماه پس از ابالغ اي   موظف ،6-1واحد سازماني موضوع بند -4-6

نامه، اقدام به ايجاد يک بانک اطالعاتي حاوي اطالعات مربوط به تسهيالت و تعهدات اشخاص آيي 

 .ا نمايدصورت تجمعي و به تفکيک هر يک از آنهمرتبط به

موظف به کنترل و حصول اطمينان از صحت عمليات مؤسسه  ،6-1بند  واحد سازماني موضوع-5-6

 .باشدنامه مياعتباري در راستاي اجرايي کردن مفاد اي  آيي 

 :دهيـ گزارش7ماده 
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 و( 3-6رديف  9تا  1موضوع بندهاي )مؤسسه اعتباري مکلف است فهرست اشخاص مرتبط  -1-7

 بانک ا پس از طي دوره گذار و در هر بار تغيير براينوع ارتباط و نسبت آنها با مؤسسه اعتباري ر

 .مرکزي ارسال نمايد

نامه، نسبت به تدوي  دستورالعمل اجرايي مؤسسه اعتباري موظف است در اجراي مفاد اي  آيي  -2-7

بادل هاي انجام کار، نحوه ارتباط، تداخلي مشتمل بر واحد يا واحدهاي سازماني مسيول انجام کار، روش

 .اقدام نمايد... ش اطالعات مابي  واحدهاي سازماني وو گرد

 اي از آن برايدستورالعمل اجرايي مذکور بايد به تصويب هيأت مديره مؤسسه اعتباري رسيده و نسخه

 .بانک مرکزي ارسال گردد

اشخاص بار اطالعات مربوط به تسهيالت و تعهدات سسه اعتباري موظف است هر سه ماه يكؤم-3-7

 .ارسال نمايدبانکمرکزي د، تكميل و به نموارائه خواهد  بانک مرکزيبراساس فرمي كه را  مرتبط

دهي تعيين ماه را نيز براي گزارشتر از سهع کوتاهتواند در صورت لزوم مقاطبانک مرکزي مي -تبصره

 .نمايد

 :ـ افشاء8ماده 

اطالعات مربوط به جزئيات  هاي مالي خود،هاي همراه صورتمؤسسه اعتباري موظف است در يادداشت

 .شاء نمايدصورت يک بند مجزا، افتسهيالت و تعهدات اشخاص مرتبط را به

 :ـ مجازات9ماده 

هاي انتظامي موضوع ماده نامه، موجب اعمال مجازاتاي  آيي  4تخلف از حد فردي مقرر در ماده -1-9

 .شودقانون پولي و بانکي کشور مي 44

 5نامه تجاوز نموده باشد به استناد بند اي  آيي  4حد جمعي مقرر در ماده  که ازمؤسسه اعتباري -2-9

بت به در سال نس ٪12قانون پولي و بانکي کشور مکلف به پرداخت مبلغي معادل  43و ماده  14از ماده 

سسه مبلغ مذکور هر سه ماه توسط بانک مرکزي محاسبه و از حساب مؤ. باشدمبلغ مورد تخلف مي

مبلغ  در صورت لزوم، رويه مربوط به برداشت. گرددخلف نزد بانک مرکزي، برداشت مياعتباري مت

 .رسدمذکور از حساب بانک متخلف به تصويب بانک مرکزي مي

ها موضوع هيأت انتظامي بانک. باشندنامه ميمؤسسات اعتباري موظف به رعايت کامل اي  آيي -3-9

 تواند مؤسسه اعتباري را که از اجراينهاد بانک مرکزي ميقانون پولي و بانکي کشور به پيش 44ماده 

نامه خودداري کرده يا نسبت به ارسال اطالعات ناقص يا اشتباه اقدام کرده باشد کامل اي  آيي 

 .ايدطور موقت يا دائم از انجام بعضي امور بانکي منع نمبرحسب ميزان و يا اصرار بر ادامه تخلف، به

 :ـ دوره گذار10ماده 

نامه، وضعيت خود را با مفاد آن و ماه پس از ابالغ اي  آيي مؤسسه اعتباري موظف است ظرف ش 

 .تطبيق دهد 4حدود مذکور در ماده 
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 :ـ گزارش به شوراي پول و اعتبار11ماده 

ساله، گزارش سال پس از دوره گذار و سپس در مقاطع زماني يکظف است يکمو بانک مرکزي

 .نامه را به شوراي پول و اعتبار ارايه نمايدي در خصوص اجراي اي  آيي عملکرد مؤسسات اعتبار

 :ـ مقررات منسوخ12ماده 

پول و اعتبار،  شوراي 25/11/1382موضوع مصوبه مورخ  “نامه تسهيالت و تعهدات اشخاص مرتبطآيين”

 .شودپس از دوره گذار منسوخ مي

وراي شبه تصويب 27/7/1389کصد و هجدهمين جلسه مورخ يکهزار و يتبصره در 8ماده و  12نامه دراين آئين

 .االجرا استپول و اعتبار رسيد و پس از دوره گذار، الزم
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عتباري  ابالغ ؛173768/89: شماره ا ز موسسات  ا اخذ اطالعات  ازرسي مالي و عملياتي و  لعمل ب  -دستورا

عتبار 27/7/1389مورخ  مصوب جلسه ا   شوراي پول و 

 10/8/1389: تاريخ

 

بانک و  دولتي پستهاي دولتي، غيردولتي، شرکت مديران عامل محترم کليه بانکجهت اطالع 

 .موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد

 

 باسالم

ت دستورالعمل بازرسي مالي و عملياتي و اخذ اطالعات از موسسا"احتراما؛ بدينوسيله به پيوست 

شوراي پول و اعتبار جهت  27/7/1389مورخ مصوب يکهزار و يکصد و هجدهمي  جلسه "اعتباري

 .شوداجرا ايفاد مي

جراي اخواهشمند است دستور فرماييد، مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذيربط ابالغ و بر حس  

 631721: ش.ش//.آن نظارت به عمل آيد

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                                             

 آزاد                             مرتضي ستاكاميرحسين امين                           

                                3816                                              2-3831  
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 بسمه تعالي

 

 

 «دستورالعمل بازرسي مالي و عملياتي و اخذ اطالعات از موسسات اعتباري»

 

و  10به استناد بندهاي  27/7/1389پول و اعتبار در يکهزار و يکصد و هجدهمي  جلسه مورخ  يشورا

 دستورالعمل بازرسي مالي و"، 1351تيرماه18قانونپوليوبانکيکشورمصوب 14و تبصره ذيل ماده  15

ه ماد 8شود، در را کهازاينپسبهاختصاردستورالعملناميدهمي "عملياتي و اخذ اطالعات از موسسات اعتباري 

 .و سه تبصره، به شرح ذيل تصويب نمود

 

 :روندکار ميجاي عبارات مربوط بهدر اي  دستورالعمل، عناوي  ذيل به -1ماده 

 .بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران :بانک مرکزي -1-1

هاي کتهاي اعتبار، شرها، موسسات اعتباري غيربانکي، تعاونيشامل بانک :موسسات اعتباري -1-2

ها توسط بانک مرکزي صادر شده و تحت هستند که مجوز تاسيس و فعاليت آن... ها و ليزينگ، صرافي

 . نظارت آن بانک قرار دارند

ها و اطالعات دريافتي هنگام بودن گزارشبانک مرکزي موظف است به منظور حصول اطمينان از صحت و به -2ماده 

وردي از ها و نيز اطمينان از حس  اجراي قواني  و مقررات، به طور منظم يا مآن از مؤسسات اعتباري و ارزيابي وضعيت

 .ها در داخل يا خارج از کشور، بازرسي به عمل آوردمؤسسات اعتباري، شعب و واحدهاي تابعه آن

هاي داخل کشور موضوع اي  ماده، از خدمات تواند براي انجام بازرسيبانک مرکزي مي -تبصره 

 .ابرسي واجد صالحيت نيز استفاده کندمؤسسات حس

هاي خود از شعب برون مرزي و يا واحدهاي مستقل تواند در انجام بازرسيبانک مرکزي مي -3ماده 

هاي فيمابي ، با مقامات نظارت بانکي کشورهاي ذيربط نامهفرعي موسسات اعتباري در چارچوب تفاهم

 .، همکاري و تبادل اطالعات نمايد

هاي خود، از کليه اسناد و مدارك موسسات توانند حي  انجام بازرسيرسان بانک مرکزي ميباز -4ماده 

 .اعتباري، تصوير تهيه نمايند

ها و ساير اسناد و مدارك ها، گزارشموسسات اعتباري موظفند امکان بازرسي و رسيدگي به عمليات، حساب -5ماده 

گونه محدوديتي فراهم صوب از جانب بانک مرکزي بدون هيچخود را براي بازرسان بانک مرکزي يا حسابرسان من

 .نمايند
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ورت صالي را به موسسات اعتباري موظفند هرگونه اطالعات و آمار مورد نياز بانک مرکزي اعم از مالي يا غيرم -6ماده 

 .ادواري يا موردي و همچني  انفرادي يا تلفيقي به بانک مرکزي ارايه دهند

 5ذکور در مواد موسسات اعتباري غيربانکي خارجي فعال در داخل کشور نيز مشمول الزامات م ها وشعب بانک -تبصره

 .باشندمي 6و 

و نيز ساير اشخاص حقيقي و حقوقي که به مقتضاي وظايفشان از طريق بانک بانک مرکزي و کارکنان آن-7ماده 

ه و از اي  اطالعات را محرمانه تلقي نمودمرکزي به اطالعات مربوط به موسسات اعتباري دسترسي دارند، موظفند 

 . ها خودداري کنندافشاي آن

بانک  چنانچه در حي  انجام بازرسي، موارد قصور حسابرس مؤسسه اعتباري در انجام وظايف محرز گردد، -تبصره

 .مرکزي در صورت لزوم اقدام به ارائه موارد قصور به وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد نمود

حوي که انتشار آمار و اطالعات موسسات اعتباري به صورت انفرادي يا تجميعي توسط بانک مرکزي، به ن -8 ماده

 .شخص خاصي اعم از حقيقي يا حقوقي از آن قابل تشخيص نباشد، بالمانع است
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ازرگا"مجدد بر اجراي صحيح مفاد  تاكيد ؛181927/89: شماره اوراق ب امه مدت و طرز نگاهداري  ني، آيين ن

انكها اسناد و تر ب   15/4/1389مورخ  80223/89موضوع بخشنامه شماره  "دفا

 18/8/1389: تاريخ

بانک و مؤسسه اعتباري هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پستجهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 .توسعه ارسال گرديد

 با سالم؛

نامه مدت و طرز آيي »، موضوع ابالغ  15/4/1389مورخ  80223/89احتراماً، پيرو بخشنامه شماره 

ه مورخ مصوب يکهزار و يکصد و چهاردهمي  جلس« هاهداري اوراق بازرگاني، اسناد و دفاتر بانکانگ

 :رساندمراتب زير را به استحضار ميشوراي پول و اعتبار، بدينوسيله  25/3/1389

 ،3هاي مقرر در ماده نند پي  از سپري شدن مدتتواها مينامه صدرالذکر، بانکآيي  6مطابق با ماده 

يهي بد. امحاء نمايند، 7اسناد سطوح سوم، چهارم و پنجم را منوط به انجام مراحل مذکور در ماده 

  از الذکر از قبيل امحاء سهوي يا عمدي اسناد مذکور پياست هرگونه اقدام مغاير با مفاد قانوني فوق

ي جمهوري اسالمي ايران تخلف محسوب گرديده و موجب اعمال مواعيد مقرر، از نظر بانک مرکز

 .اداري خواهد شد و هاي قانونيمجازات

نامه مدت و طرز يي آ» 2همچني  مفاد ماده  آن و نامه اجراييمطابق با قانون مبارزه با پولشويي وآيي 

هداري االزم براي ثبت و نگ ها موظفند تمهيداتبانک ،«هاهداري اوراق بازرگاني، اسناد و دفاتر بانکانگ

ه ه ويژب) سط  سوم از« ب»ذکر شده در بند اطالعات مرتبط با صادر کننده، ظهرنويسان و گيرنده اسناد

هاي ايفراهم نمايند،که امکان جستجو براساس هر يک از شناسهرابه گونه (هاي عادي و بانکيچک

 .مذکور ميسر باشد

ه موسس/وق به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذيربط آن بانک خواهشمند است دستور فرمايند مراتب ف

 ف/648353/.اعتباري ابالغ و بر حس  اجراي آن نظارت به عمل آيد

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 مرتضي ستاك  آزاداميرحسين امين

3816    2-3831 
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يراد مطروحه توسط مجلس شوراي اسالمي درخصوص  تبيين؛ 182943/89: شماره ز ا ثر نمودن فرا ا ملغي 

بند  اني  اي لبات سررسيدگذشته، مع 11ماده  "الف"پ امه وصول مطا ن لوصول موسسات وق و مشكوکآيين  ا

ر عتبا )ا  (27/7/1389مورخ  163570/89موضوع بخشنامه شماره ي 

 19/8/1389: تاريخ

نک و مؤسسه اعتباري ي، شرکت دولتي پست باهاي دولتي، غيردولتجهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 .توسعه ارسال گردد

 با سالم و احترام؛

االثر رساند؛ ملغيبدي  وسيله به استحضار مي 27/7/1389مورخ  163570پيرو بخشنامه شماره 

نامهوصولمطالبات آيين«“11”ماده “ الف”نمودن فراز پاياني بند 

نامه شماره موضوع تصويب )»ريالي و ارزي ( سررسيدگذشته،معوقومشکوکالوصولمؤسساتاعتباري

هيأت محترم وزيران به موجب ايراد مطروحه توسط مجلس  3/8/1388مورخ ه41498ت/ 153965

بدون  اصالحي قانون عمليات بانکي“ 15”الحاقي به ماده “ 1”مغايرت با مفاد تبصره )شوراي اسالمي 

جه التزام عدم دريافت وه معناي ب( قانون اخيرالذکر“ 225الي 219”قانون مدني و مواد “ 10”ربا، ماده 

سازد، آنچه مطم  نظر مجلس محترم شوراي اسالمي بوده خاطر نشان مي. باشدنمي تأخير تأديه دين

ي بنابراي  با عنايت به مبان. مابي  بانک و مشتري استاجراي نص صري  مفاد قراردادهاي منعقده في

اصالحي “ 15”الحاقي به ماده “ 1”جمله تبصره  التزام تأخير تأديه دي  ازقانوني و شرعي اخذ وجه

هاي عمومي و انقالب در دادرسي دادگاه آيي “ 515”ماده “ 2”قانون عمليات بانکي بدون ربا، تبصره 

، 11/12/1361مورخ  7742امور مدني و اظهار نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان طي نامه شماره 

د باشند که در قراردااز مشتريان ميلتزام تأخير تأديه دين وجه ا مؤسسات اعتباري زماني مجاز به اخذ

به صورت شرط ضم  عقد  ام تأخير تأديه دينوجه التزمابي  مؤسسه اعتباري و مشتري، اخذ منعقده في

 . ذکر و نرخ آن به طور صري  و دقيق مشخص و به امضاي طرفي  رسيده باشد

مابي  بانک و مشتري پس از تاريخ ابالغ منعقده فينمايد، مفاد قراردادهاي در خاتمه يادآوري مي

 )»ريالي و ارزي (دگذشته،معوقومشکوکالوصولمؤسساتاعتبارينامهوصولمطالبات سررسيآيي «

ضمناً براي قراردادهاي . ددنامه مزبور تنظيم گرآيي “ 12”بايد براساس مفاد ماده ( 18/8/1389)

 24/6/1369مورخ  1400/راساس مفاد بخشنامه شماره نباالشاره نيز که بمنعقده قبل از تاريخ فوق

 چ/650524/.خيرالذکر همچنان به قوت خود باقي استاند مفاد بخشنامه اتنظيم گرديده

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 مرتضي ستاك  آزاد اميرحسين امين

3816   2-3831
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د مشاعي مالكين و نسق توثيق؛ 210577/89: شماره انكي به هاي زراسنا اعي زارعين در اعطاي تسهيالت ب

  كشاورزي و منابع طبيعي طرحهاي

 27/9/1389: تاريخ

بانک و مؤسسه اعتباري هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پستجهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 .گرددتوسعه ارسال مي

 با سالم؛

لس مج 23/4/1389 مورخ« ري بخ  کشاورزي و منابع طبيعيوافزاي  بهرهقانون  "احتراماً، با توجه به تصويب

 :ب مي نمايدقانون مذکور بشرح ذيل جل 10موسسه اعتباري را به مفاد ماده  /بدينوسيله توجه آن بانک  شوراي اسالمي

 هاي کشاورزي و منابعتسهيالت بانکي به طرح ءدر اعطا ها و مؤسسات مالي و اعتباري مکلفندبانک -10ماده )) 

هاي زراعي زارعين و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قيمت روز کل مشاع اسناد مشاعي مالکين و نسق ،طبيعي

برداري و يا حق انتفاع از اراضي ملي و دولتي و سند مالکيت اعياني ارزيابي و قراردادهاي اجاره و يا بهره

خواست دفاتر اسناد رسمي موظفند بنا به در. دتسهيالت بپذيرن ءاحداثي را به عنوان وثيقه و تضمين براي اعطا

دولت مکلف است از طريق تشويق . تنظيم سند رهن بر اين اساس اقدام نمايند ها و مؤسسات مذکور نسبت بهبانک

 ((.داي، تحقق اين امر را تضمين نمايمهگذاري و ساير ابزارهاي بيبيمه سرمايه

 ف/670932/.واحدهاي ذيربط ابالغ و بر حس  اجراي آن نظارت گرددخواهشمند است دستور فرماييد مراتب به کليه 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 بهزاد فخار  آزاداميرحسين امين

3816    1-3831 
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 وري بخش کشاورزي و منابع طبيعيافزايش بهره قانون

    19/5/1389                                                     32693/144 شماره

 نژادجناب آقاي دکتر محمود احمدي

 رياست محترم جمهوري اسالمي ايران

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران قانون ( 123)دراجراء اصل يکصد و بيست و سوم 

وري بخ  کشاورزي و منابع طبيعي که با عنوان طرح به مجلس شوراي اسالمي افزايشبهره

و تأييد شورايمحترم  23/4/1389شنبه مورخ ه علني روز چهاربود با تصويب در جلستقديمگرديده

 .گرددنگهبان به پيوست ابالغ مي

 رئيس مجلس شوراي اسالمي ن علي الريجاني

 

 24/5/1389                                                          109986شماره

 وزارت جهاد کشاورزي

شنبه مورخ بيست و ارو منابعطبيعي که در جلسه علني روز چه وري بخ  کشاورزيقانون افزاي  بهره

به  6/5/1389سوم تيرماه يکهزار و سنيصد وهشتاد و نه مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

مجلس شوراي اسالمي  19/5/1389مورخ  32693/144تأييد شوراي نگهبانرسيده و طي نامه شماره 

 .گرددا ابالغ مياست، به پيوست جهت اجرواصلگرديده

 نژادرئيس جمهور ن محمود احمدي

 

 وري بخ  کشاورزي و منابع طبيعيقانون افزاي  بهره

کشور، سياستهاي کلي نظام و قانون سالةانداز بيستدولت مکلف است در راستاي تحقق سند چشم  ن1ماده

ها، تسهيالت و امکانات ارتقاء رنامهها، بقانون اساسي و به موجباي  قانون، زمينه( 44)سياستهاي اجرائي اصل 

 .وري و اصالحالگوهاي توليد و مصرف در بخ  کشاورزي و منابع طبيعي را فراهم و به مرحله اجراءدرآوردبهره

 :ن به منظور2ماده

الف ن ارائه مشاوره فني، اجرائي، ترويجي و مديريتيبراي بهبود شرايط و افزاي  کمّي و کيفي محصوالت، اصالح و 

 ها در محصوالت و توليدات کشاورزي و منابع طبيعي؛هاي مصرف عواملتوليد و نهادهبود شيوهبه

وري بخشکشاورزي و منابع هاي افزاي  ارزش افزوده و ارتقاء بهرهب ن انجامفعاليتهاي مهندسي و تأمي  زمينه

 طبيعي؛

 هاي گياهي وداميج ن تشخيص و درمان آفات و بيماري

هندسي کشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشکي جمهورياسالمي ايران موظفند حسب مورد و هاي نظام مسازمان

متناسب با استعدادها و شرايط بخ  کشاورزي و منابعطبيعي هر منطقه و در قالب سياستها و ضوابط حاکميتي اعالمي 

هاي ،مجتمع(کلينيکها)اهها از سوي وزارت جهادکشاورزي و سازمانهاي حاکميتي تابعة آن، مجوز تأسيس درمانگ

کوبي و شرکتهاي ها، بيمارستانهاي دامي،مراکز تلقي  مصنوعي و مايه، آزمايشگاهها، داروخانه(پلي کلينيکها)درماني 
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مهندسي و خدمات مشاوره فني ن اجرائي نمديريتي ن مالي و بيمه ن اقتصادي ن بازرگاني و کشاورزي را صادر و 

 .نظارتنمايند

الذکر بر سياستهاي حاکميتي اعالمي، برعهده وزارت جهاد کشاورزي و سازمانها و نطباق عملکرد مراکز فوقنظارت بر ا

 .باشدمي( حسبمورد)مؤسسات حاکميتي تحت پوش  اي  وزارتخانه 

ي صالح قانونن مراکز مذکور در اي  ماده به صورت غيردولتي اداره شده وبراساس قواني  مربوطه در مراجع ذي1تبصره

ثبت و تحت نظارت سازمانهاي نظاممهندسي کشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشکي جمهوري اسالمي ايران ارائه 

 .نمايندخدمتمي

اي ويا کشوري، قابل تأسيس و ثبت در مراجع هاي مرتبط با اي  مراکز به صورت منطقهتشکّلهاي صنفي و اتحاديه

 .صالح خواهد بودذي

يانساني متخصص مراکز موضوع اي  ماده متناسب با مناطق مختلف کشور و نوع فعاليت ن تعداد نيرو2تبصره

بندي خدمات، براساس دستورالعملي خواهد بود که حداکثر سه ماه پس از تصويب اينقانون به پيشنهاد مشترك وسط 

جمهوري اسالمي ايران وزارت جهاد کشاورزي و سازمانهاي نظام مهندسي کشاورزي ومنابع طبيعي و نظام دامپزشکي 

و کميسيونهاي کشاورزي اتاقهايبازرگاني، صنايع و معادن و تعاون تهيه و توسط وزير جهاد کشاورزي تأييد و 

 .شودابالغمي

آوريباال باشد، به کارگيري حداقل يک نفر دکتراي در صورتي که فعاليت اي  مراکز در زمينة تحقيقات دان  بنيان با ف 

 .ربط الزامياستمتخصص در رشته ذي

بردارانبخن  کنشاورزي را بر اسناس ن مراکز موضوع اي  ماده، خدمات موردنياز توليدکنندگان و بهره3تبصره

 .رساندهاي اعالمني از سنوي وزارت جنهاد کشناورزي بهانجام ميتعرفه

نظام مهندسي کشاورزي و هاي ارائة خدمات مزبور، در سه ماهه اول هر سال با پيشنهادمشترك سازمانهاي تعرفه

( حسنب مورد)منابع طبيعي، نظام دامپزشکي جمهوري اسالميايران نمايندة اتحادية کنشوري مراکز موضوع اي  مناده 

به تأييد وزير جهاد کشاورزيرسيده و ( حسب مورد)و نمايننده تشکّلهنر يک از زيربخشهاي کشاورزي و منابع طبيعي 

 .گرددابالغ مي

هاي ابالغي از سوي وزارت جهاد موضوع اي  ماده موظف به رعايت سياستهايحاکمّيتي و برنامه ن مراکز4تبصره

کشاورزي و دستورالعملهاي ابالغي ازسوي سازمانهاي نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشکي 

در رابطه با ادامةفعاليت آنان در غير اي  صورت، وزارت جهاد کشاورزي موظف است . باشندجمهوري اسالميايران مي

 .اقدامات قانوني الزم را به عمل آورد

ن با کارشناسان ومتخصصات و کارکنان شاغل رسمي در دستگاههاي دولتي مرتبط که با اجراء اي  قانون  5تبصره

 .قانون مديريت خدمات کشوري عمل خواهدشد( 21)شود، مطابق با ماده وظايفآنان واگذار مي

بندي سازمانهاي نظام مهندسي و انعقاد قرارداد و ارجاع کارهاي دولتي به مراکز موضوع اي  ماده،رتبه ن در 6تبصره

بندي اي  مراکز، حداکثر ش  ماه پس از تصويب اي  قانون نامه اجرايينحوه رتبهآيي . باشددامپزشکي مالك عمل مي

مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي و نظامدامپزشکي  به پيشنهاد وزارتجهاد کشاورزي و با هماهنگي سازمانهاي نظام

جمهوري اسالمي ايران و کميسيونهاي کشاورزي اتاقهاي بازرگاني، صنايع ومعادن و تعاون، به تصويب هيأت وزيران 

 .رسدمي

ت، ن کارکنان مراکز موضوع اينقانون در صورت استقرار مراکز در روستاها و شهرهاي زير بيست هزار نفر جمعي7تبصره

 .باشندمشمولقانون صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير مي

هاي تخصصي کشاورزي و آموختگان رشتهبرداران بخشکشاورزي و منابع طبيعي در صورت وجود دان ن بهره3ماده

ن به اي  قانو (2) منابعطبيعي در مجموعه خود و يا در صورتي که فعاليتهاي خود را تحت نظارت مراکز موضوع ماده

از ( اعم از کمکهاي فني و اعتباري و مشوقها)گيري از حمايتهاي قانوني و تسهيالتاعطائي مرحله اجراء درآورند، در بهره

 .باشندسوي دولت در اولويتمي

نامه اجرايي اي  ماده به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد کشاورزي،سازمانهاي نظام مهندسي کشاورزي و منابع آيي 

دامپزشکي جمهوري اسالمي ايرانو کميسيونهاي کشاورزي اتاقهاي بازرگاني و تعاون به تصويب هيأت  طبيعي و نظام
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 .رسدوزيرانمي

صالح ن واگذاري امتياز و مجوز اي  مراکز به اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر،بدون اخذ مجوز کتبي از مراجع ذي4ماده

 .مربوطه برخورد خواهد شد صادرکننده مجوز، ممنوع است و با متخلفي  برابرقواني 

برداران بخ  کشاورزي و منابع ن در قالب سياستهاي حاکميتي ابالغي از سويوزارت جهاد کشاورزي، بهره 5ماده

اي و يا کشوري در زير بخشهاي مختلف کشاورزي هاي مرتبط منطقهطبيعي مجاز به تأسيس تشکلهايصنفي و اتحاديه

 .صالح خواهند بوديو منابعطبيعي و ثبت آن در مراجع ذ

گري خود در خصوص اقدامات اجرائي خريدهاي تضميني، تهيه و توزيع کليه ن دولت مکلف است وظايفتصدي 6ماده

هاي هايتوليد، اقدامات اجرائي خريد، انبارداري و توزيع اقالم موردنياز تنظيم بازار، ادارةکشتارگاهها، آزمايشگاهنهاده

، انبارها، سيلوها، (گاههاي مرجع به تشخيص وزارتجهاد کشاورزي وتصويب هيأت وزيرانبه جز آزمايش)گياهي و دامي 

گري را متناسب با وظايف و اختيارات ها، صنايع تبديلي وتکميلي، امور اجرائي آموزشي، ترويجي و بيمهسردخانه

 .ربوطواگذار نمايداي  قانون، مطابق با قواني  و مقررات م( 5)و ( 2)هرتشکل، به تشکلهاي موضوع مواد 

هاي ن به منظور حفظ سالمت محصوالت کشاورزي خام و فرآوري شده ومواد غذايي مرتبط با آنها، وزارتخانه1تبصره

جهاد کشاورزي، بهداشت، درمان و آموزشپزشکي و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظفند، حداکثر ش  

قانون اصالحقواني  و مقررات ( 6)ملي مرتبط را تدوي  و با رعايت ماده  ماه پس از تصويباي  قانون، استانداردهاي

، بهتشکلهاي موضوع اي  ماده ابالغ و اجراء آن را 25/11/1371مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 

ي توليدات ها و محصوالت نهايي کشاورزي و صنايع تبديلي و فرآورتوليدکنندگاننهاده .حمايت و نظارت نمايند

 .کشاورزي و غذاييو تشکلهاي موضوع اي  ماده موظفند ضوابط ابالغي را مراعات نمايند

ن دولتموظف است حمايتها و تأمي  تسهيالت الزم براي تشکلهاي موضوع اي  ماده را جهت 2تبصره

واد شيميايي، ايجادآزمايشگاههاي مناسب، براي کنترل ميزان سالمت محصوالت از جمله عدم آلودگي آنها بهم

 .، ميکروبي، ويروسي، انگلي و قارچي فراهمنمايد(راديواکتيويته)پرتوزايي 

ن دولت موظف است تا استقرار کامل اي  تشکلها و توانمندسازي آنها،حمايتها و پشتيبانيهاي الزم از آنها را به 3تبصره 

 .عمل آورد

شفافيت قيمتها و ايجاد تعادل در بازار محصوالت  کنندگان وبرداران و مصرفن به منظور حمايت ازبهره4تبصره

ها و محصوالت توليدي، در صورتي که از اقالمقابل معامله در بورس کاال وتوليدات کشاورزي، خريد و فروش نهاده

 .باشد، بايد از طريق شرکت در بورس کاال انجامشود

هاي توسطفرشندگان مجاز، تنها با دريافت نسخه هاي کشاورزي از قبيل انواع کود و سم و دارون فروش نهاده 5تبصره

پروانه فعاليت متخلفي  از احکام . باشدشود قابل انجام مياينقانون صادر مي( 2)مرتبط که توسط مراکز موضوع ماده 

 .شودصالح صادرکننده پروانه، لغو مياي  ماده،توسط مراجع ذي

به پذيرش شرايط الگوي کشت از طرف کشاورزان و  ن خريدهاي تضميني درمحصوالت غيراساسي منوط 6تبصره

 .باشدتوليدکنندگانمي

الگوي کشت هر منطقه براساس مزيتهاي نسبي، ارزش افزوده، شرايط اقتصادي،شرايط آب و هوايي و حد بهينة آن در 

جهت  کشور، حداکثر تا ش  ماه پس از تصويب اي  قانون،توسط وزارت جهاد کشاورزي براي هر منطقه تعيي  و

 .شوداجراء ابالغ مي

گيري و يا اي  قانون حسب مورد، در جلساتي که به منظورتصميم( 5)و ( 2)ننماينده تشکلهاي موضوع مواد 7ماده

شود، بهعنوان ناظر شرکت خواهند داشت و بررسي مسائل حوزه وظايف و اختيارات مرتبط با آنان تشکيل مي

 .اني و کشوريموظف به دعوت از آنان خواهند بودربط شهرستاني، استدستگاههاي اجرائي ذي

از مبدأ )ن به منظور حفاظت از منابع ملي شده واراضي دولتي واقع در حريم شهرها، شهرکها و شهرهاي جديد  8ماده

کاريآبخيزداري، ها و توسعه فضاي سبز اعم از زراعت چوب، جنگلوجلوگيري از تجاوز به اي  عرصه( شروع حريم

گردي، توسعه برداريهاي همگنديگر نظير فعاليتهاي طبيعتگلي، درختکاري مثمر و غيرمثمر و همچني  بهرهپارکهاي جن

برداري و يا حق هايشيالتي، دولت مکلف است با حفظ مالکيت دولت، حق بهرهکشت گياهان دارويي و صنعتي و پروژه

 .يار متقاضيان واجد شرايط قراردهدهاي مستعد مذکور را در قالب طرحهاي مصوب در اختانتفاع ازعرصه
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برداري و يا حق انتفاع اي  گونهاراضي براي سال اول به صورت مزايده ن وجه قابل پرداخت بابت حق بهره1تبصره

تعيي  و براي سالهاي بعد براساس نرخ تورم ساالنهاعالمي از سوي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران تعديل و 

برداري و يا حق انتفاع ساالنه مذکور بايد توسط مجريان طرح حداکثر تا پايان هرسال رهوجه حقبه. گرددتعيي  مي

 .مالي به حساب مربوط در خزانه واريز گردد

و يا ( کلي و يا جزئي)ن هرگونه واگذاري جزئي و ياکلي و يا تغيير کاربري غيرمجاز و يا تغيير طرح مصوب 2تبصره

داري و يا حق انتفاع ساالنه از سوي مجري طرح، موجبفسخ يک طرفه قرارداد برعدمپرداخت به موقع وجه حق بهره

 .شودبرداري طرح از سوي وزارت جهاد کشاورزي ميبهره

گردد و مفاد آن در پايان سالپانزدهم قابل تجديدنظر نمدت زمان اجراي اي  گونه طرحها پانزده سال تعيي  مي3تبصره

طرح، مطابق مفاد اي  مادهو ساير قواني  مرتبط نسبت به اجراء تعهدات خود  همچني  در صورتي که مجري. باشدمي

اقدام نموده باشد، وزارت جهادکشاورزي مجاز است عرصه طرح مذکور را با شرايط تجديدنظر شده، همچنان در 

 .اختيار مجريمذکور قرار دهد

عاليتهاي موضوع اي  ماده در سط  کشور اراضي مورد اجراء درخصوص ف( مساحت)ن حجم فعاليت و ميزان کل 4تبصره

 .گرددهاي سنواتي تعيينميبراي هر سال در بودجه

ن اليحه قانوني اصالح اليحه قانوني واگذاري و احياء اراضي درحکومت جمهوري اسالمي ايران مصوب  5تبصره

برداري از جنگلها و بهرهقانون حفاظت و ( 31)و ( 3)ومواد  31/2/1359نامه اجرائي آن مصوب و آيي  26/1/1359

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن ( 75)واصالحات بعدي آن و ماده  1346مراتع کشور مصوب سال 

، طرحهايموضوع ماده (در صورت ضرورت)از حکم اي  ماده مستثني بوده همچني   28/2/1383در مواردمعي  مصوب 

واصالحات بنعدي آن که تا قبل از  1346ا و مراتع کشور مصوب سنال برداري از جنگلهقانون حفاظت و بهره( 3)

باشد، قابل برداريرسيده و مشمول مصاديق مذکور در اي  ماده ميتصويب اي  قانون واگذار شده و به مرحله بهره

 .انطباق با مفاد اي  مادهخواهد بود

 .رسداورزيبه تصويب هيأت وزيران مينامه اجرائي اي  ماده به پيشنهاد وزارت جهاد کشن آيي  6تبصره

ن وزارت جهاد کشاورزي مکلف است با همکاريسازمان ثبت اسناد و امالك کشور در اجراء قواني  و مقررات 9ماده

هاي مورد نياز، نسبت به تثبيت مالکيت دولت بر منابع ملي و اراضيموات و و نقشه( کاداستر) مربوط، با تهيه حدنگاري

ت حريم روستاها و همراه با رفع تداخالت ناشي از اجراء مقرراتموازي اقدام و حداکثر تا پايان برنامه دولتي و با رعاي

ها را به نمايندگي از پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسالمي ايران، سند مالکيت عرصه

برداري از عرصه و اعياني منابع مليو اراضي ياد سوي دولت اخذ وضم  اعمال مديريت کارآمد، نسبت به حفاظت و بهره

 .هاي دادرسي در دعاوي مربوطه اقدامنمايدشده بدون پرداخت هزينه

توانند صالح اداري وقضائي رسيدگي نشده باشد مينفع که قبالً به اعتراض آنان در مراجع ذين اشخاص ذي1تبصره

نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبيرخانه هيأت االجراء شدن اي  قانونظرف مدت يک سال پس از الزم

برداري ازجنگلها و قانون حفاظت و بهره( 56)موضوع ماده واحده قانونتعيي  تکليف اراضي اختالفي موضوع اجراي ماده 

فع، نشهرستان مربوطه ثبت نمايند و پس از انقضاء مهلتمذکور در اي  ماده، چنانچه ذي 29/6/1367مراتع مصوب 

اي که بدي  منظور در مرکز از سوي در شعب رسيدگي ويژه)حکم قانوني مبني بر احراز مالکيت قطعي و نهاييخود 

دريافت نموده باشد، دولت مکلف است در صورت امکان عي  زمي  را به ( شودرئيس قوه قضائيه تعيي  وايجاد مي

ت مالک، عوض زمي  و يا قيمتکارشناسي آن را پرداخت پذير نباشد و در صورت رضايويتحويل داده و يا اگر امکان

 .نمايد

ن با تصويب اي  قانون، انتقال قطعي مالکيتدولت در واگذاري اراضي ملي، دولتي و موات به متقاضياني که از 2تبصره

گردد يرلغو مينمايند ممنوع بوده و قواني  مغاتاريخ ابالغ اي  قانونبه بعد شروع به تشکيل پرونده درخواست اراضي مي

بيني شده در طرح مصوب و پس ازاجراء کامل طرح و تأييد هيأت نظارت لک  صدور سند مالکيت اعياني احداثي پي 

 9/4/1386برداري از جنگلها و مراتع کشور مصوب اصالحي قانونحفاظت و بهره( 33)مندرج در قانون اصالح ماده 

برداري و يا برداري از اراضي مذکور به صورت اجاره، حق بهرهمجمع تشخيص مصلحت نظام،بالمانع بوده و بهره

 .باشدحقانتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز مي
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ن بانکنها و مؤسسات مالي واعتباري مکلفند در اعطاء تسهيالت بانکي به طرحهاي کشاورزي و منابع طبيعي 10ماده

سبت سهم مشاع از قيمت روز کلمشاع ارزيابي و اسنادمشاعي مالکي  و نسقهاي زراعي زارعي  و اشخاص را به ن

برداري و يا حق انتفاع از اراضي ملي ودولتي و سند مالکيت اعياني احداثي را به عنوان وثيقه قراردادهاي اجاره و يا بهره

 دفاتر اسناد رسمي موظفند بنا به درخواست بانکها و مؤسسات مذکور نسبت. و تضمي  براي اعطاء تسهيالتبپذيرند

گذاري و ساير ابزارهاي دولت مکلف است از طريق تشويق بيمهسرمايه. بهتنظيم سند ره  بر اي  اساس اقدام نمايند

 .اي، تحقق اي  امر را تضمي  نمايدبيمه

ندولت مکلف است با اتخاذ تمهيدات الزم براي شناسايي و کنترل کانونهاي بحراني فرسايشآبي، بادي و مقابله 11ماده

اي عمل نمايد که تا بيابانزايي و جلوگيري از هجوم شنهاي روان و گرد و غباربا منشأ داخلي و خارجي به گونهبا پديده 

پايان برنامه پنجساله پنجم توسعهاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، ميزان متوسط کاه  ساالنه 

 .ت  در هکتار برسدفرسايشخاك کشور يک ت  در هکتار و در اراضي به حداقل سه 

 :هاي طبيعي و مراتعکشوروري در حفاظت بهينه و نيز احياء جنگلها، بيشهن بهمنظور ارتقاء بهره12ماده

ريزي و اقدامات الزم را جهت کنترلو کاه  عوامل تخريب از طريق الف ن دولت مکلف است سياستگذاري، برنامه

اي ساماندهي نمايد که تا افزايشپوش  حفاظتي و حمايتي به گونهکارگيري بخشهاي غيردولتي و با ساز و کارهاي به

پايان برنامه پنجساله پنجمتوسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، پوش  حفاظتي و حمايتي 

 .جنگلهاو مراتع کشور بهسط  صد و سي و پنج ميليون هکتار برسد

برداري از اي خود و نيز اکتشاف و بهرهعمراني و توسعهب ن دولت مکلف است دراجراء طرحهاي عمومي، 

هاي معادن،خسارات وارده به جنگلها و عرصه و اعياني منابع طبيعي را در محاسبات اقتصادي وبرآورد هزينه

هاي مبادله شده با وزارت جهاد هاي سنواتي، درقالب موافقتنامهسنجي اجراء طرح منظور و پس از درج در بودجهامکان

 .ها اختصاص دهدکشاورزي براي حفاظت، احياء و بازسازيعرصه

هاي احياء و بازسازي وجبران خسارات وارده را حداکثر ظرف سه ماه پس از وزارت جهاد کشاورزي مکلف است هزينه

 .استعالم دستگاه اجرائي مربوط، تعيينو اعالم نمايد

د بود کهحداکثر ش  ماه پس از تصويب اي  قانون به اي خواهنامهنحوه محاسبه خسارات وارده بر مبناء آيي 

جمنهور و سنازمان حنفاظت محنيط پيشننهاد مشترك وزارت جهاد کشناورزي،معاونت نظارت و راهبنردي رئينس

 .رسدزينست، تنهيه و بهتنصويب هينأت وزيران مي

دريافتي بابت قراردادهاي اجاره، حق اي  قانون، کليه وجوه  (12)ن درآمدهاي حاصل از خسارات موضوع ماده 13ماده

اي  قانون، بهره مالکانهطرحهاي ( 8)برداري و حق انتفاعاراضي ملي و دولتي از جمله وجوه دريافتي موضوع ماده بهره

برداري از معادن، کليه جرائم و درآمد حقوق دولتي ناشي ازبهره( %3)جنگلداري، منابع طبيعي و پروانه چرا، سه درصد 

داري کل واريز و معادل فروش محصوالت جنگلي و مرتعي کشفشده و بازداشتي، به حسابي متمرکز در خزانه حاصل از

وجوه واريزي در قالب بودجه ساليانه جهت انجام عمليات آبخيزداري و آبخوانداري،حفاظت، احياء و  (%100)صددرصد 

 .يابدتوسعه منابع طبيعي کشور به وزارت جهاد کشاورزي اختصاصمي

هايطبيعي و ايجاد تعادل جمعيت دام موجود عرصه( اکولوژيکي)ن به منظور حفظ و توسعه پايدار زيست محيطي 14ماده

اي اقدام نمايد که با در مراتع کشور، دولت مکلف است با انجاممطالعه، ارتقاء علمي و تقويت تسهيالت، به گونه

 :خشهاي غيردولتي، ظرف ده سالهاي باستفاده ازنيروي انساني متخصص، توان و سرمايه

الف ن شاخصرشد کيفيت و کميت علوفه و ساير توليدات مراتع، ضريب تنوع گياهي، تثبيت خاك و ترسيبکرب  و ساير 

 .افزاي  يابد( %2)سرزمي ، به طور متوسط ساالنه تا دودرصد ( اکولوژيکي)معيارهاي زيست محيطي 

بهبود مديريت واصالح الگوهاي پرورش دام، ضم  کاه  جمعيت دامي و ب ن با انجام اقداماتي نظير اصالح نژاد، 

به ميزان سه ميليون واحد دامي در سال تا حد تعادل، جمعيت دام جايگزي  ( بز، گوسفند و گاوبومي)بسته به مرتع 

واحد دامي  ميليون (1/3) تا سه و يک دهم( گاوآميخته و گاو اصيل، گاومي  و گوسفندپرواري صنعتي و نيمه صنعتي)

 .در سال افزاي  يابد

هاي سيلويي، جو و ذرت به ميزان سه و ، علوفه(لگومها)ج ن ميزان خوراك توليدي از منابعزراعي شامل انواع بقوالت 

ميليون ت  در سال افزاي   (5/0)ميليون ت  افزاي  و برداشت علوفه مجاز از مراتع کشور به ميزان نيم ( 1/3)يکدهم 
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 .يابد

برداري مازاد بر توان زادآوري طبيعي، احيائي و زيست محيطي دولت مکلف است ضم  اعمال ممنوعيتبهره ن15ماده

جنگلهايکشور، ترتيبات و تمهيدات الزم را جهت اصالح الگوي مصرف چوبهاي جنگلي اعم از صنعتي ( اکولوژيک)

هيزمي، خروجدام از جنگل و  وغيرصنعتي، جايگزيني سوخت فسيلي و انرژيهاي تجديدپذير به جاي سوختهاي

هاي بخشهاي غيردولتي نسبت به احياء و توسعه نشينان به عمل آورده و با استفاده از توان وسرمايهساماندهي جنگل

اي که ظرف ده سال، ضريب درختکاري مثمر و غيرمثمر وبوستانهاي جنگلي و زراعت چوب اقدام نمايد به گونه

هکتار به بيست  (17/0) و سرانه جنگل از هفده صدم( %90)به نود درصد ( %40)درصد حفاظتيجنگلها و مراتع، از چهل 

 .هکتار برسد( 25/0)و پنج صدم 

ن از تاريخ تصويب اينقانون، وزارت بازرگاني و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي قبل 16ماده

و يا مواداولية غذايي مورد نياز صنايع ( خام و يا فرآوري شدهاعم از )ازواردات کاالها و يا محصوالت بخ  کشاورزي 

منظور حمايت همچني  دولت مکلف است به. غذايي و تبديلي موظفند از وزارت جهاد کشاورزي مجوزالزم را اخذ نمايند

که نرخمبادله  اياز توليدات داخلي، برايواردات کلية کاالها و محصوالت بخ  کشاورزي تعرفة مؤثر وضع نمايد به گونه

 .همواره به نفع توليدکنندة داخلي باشد

باهماهنگي و اخذ مجوز وزارت ( از قبيل بذر، نهال، کود و سم)هاي توليدبخ  کشاورزي ن واردات نهاده1تبصره

 .باشدجهادکشاورزي از اعمال تعرفه مؤثر مستثني مي

زمان ورود و مقدار تعرفه براي کاالهاي کشاورزي اي، تعيي  سهمية مقداري، ن مسؤوليت انتخاب ابزارتعرفه2تبصره

 .هاي غذايي با وزارت جهاد کشاورزي خواهدبودوفرآورده

قانون تشکيل وزارت جهاد ( 12)بيني شده در ماده ن وزارت جهاد کشاورزيموظف است عالوه بر منابع پي 17ماده

قتصادي، اجتماعي و فرهنگيجمهوري اسالمي ايران، قانون برنامه چهارم توسعه ا( 18)ماده « د»کشاورزيو در اجرا بند 

آورده سهم دولت در تشکيل و افزاي  سرمايهصندوقهاي غيردولتي حمايت از توسعه بخ  ( %49)چهل و نه درصد 

را از محل فروش امکانات قابل واگذاري وزارت ( بخشي، شهرستاني، استاني، ملي،تخصصي و محصولي)کشاورزي، 

نهاي تابعه پس از واريز به حساب خزانه و رعايت مقررات مربوطه از طريق شرکتمادر تخصصي جهاد کشاورزي وسازما

 .گذاري در بخ  کشاورزي در سراسر کشور تأميننمايدصندوق حمايت از توسعه سرمايه

ي و ن صندوقهاي موضوع اي  ماده مجاز به فعاليت مالي، اعتباري وبازرگاني در بخ  کشاورزي و منابع طبيع1تبصره 

 .باشنداي  قانون مي( 6)توسعه صنايع تبديلي و تکميلي از جملهفعاليتهاي موضوع ماده 

سهم بخ  )از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزي ( %25)ن دولت مکلف است حداقل بيستو پنج درصد 2تبصره

گذاري دي و توسعهسرمايهرا بهصورت ارزي جهت توانمندسازي تشکلهاي غيردولتي براي فعاليتهاي اقتصا( غيردولتي

در بخ  کشاورزي و مننابع طبيعي و توسعنه صنايع تبديلي و تکنميلي باهدف توليد براي توسعه صادرات در اختيار 

برداران در صندوقهاي حمايت از توسعه بخ  کشاورزي قراردهد تا با مشارکت مالي تشکلها و توليدکنندگان و بهره

 .نمايند گذارياي  بخ  اقدامامر سرمايه

سود ( %50)پنجاه درصد . گرددبازپرداخت اصل و سود اي  تسهيالت به صورت ارزي به حسابذخيره ارزي واريز مي

حاصله ناشي از اي  فعاليتها پس ازواريز به حساب ذخيره ارزي و با رعايت مقررات مربوط، به عنوان سهم دولت 

ندوقهاي مذکور، از طريق شرکت مادر تخصصيصندوق حمايت از در تجهيز منابع و افزاي  سرمايه ص( موضوع اينماده)

 .گرددتوسعه بخ  کشاورزي به حساب اي  صندوقها واريز مي

توانند ضم  رعايت ضوابط و دستورالعمل بانک مرکزي، باانتشار اوراق نصندوقهاي موضوع اي  ماده مي3تبصره

قانون برنامه چهارم توسعه  (10) ماده« ح»ند با تضمي  اصل و سود توسط دولت و با رعايت حکم ب)مشارکت 

منابع الزم براي اعطاء تسهيالت مورد نياز بخ  کشاورزي و  (اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

 .منابع طبيعي و توسعه صنايعتبديلي و تکميلي را فراهم نمايند

د منابع مالي بخ  کشاورزي و منابع طبيعي و توسعه ن وزارت جهاد کشاورزي و ساير دستگاههاياجرائي مجازن4تبصره

صنايع تبديلي وتکميلي، اعم از يارانه، اعتبارات کمکهاي بالعوض، کمکهاي فني و اعتباري و وجوه ادارهشده را با 

 .برداراناي  بخ ، به مرحله اجراء درآورندعامليت صندوقهاي حمايت از توسعه بخ  کشاورزي و مشارکت مالي بهره
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قانونبرنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ( 18)ماده « ج»ن در اجراء بند  5رهتبص

ايران، صندوقهاي حمايتاز توسعه بخ  کشاورزي مجازند در راستاي قانون بيمه محصوالت کشاورزي مصوب 

ر اي  صورت، دولت باعقد قرارداد با اي  د. گر عمل نمايندهاي بعدي آن، به عنوان دستگاه بيمهواصالحيه 1/3/1362

. نمايدالتفاوتخسارت به حساب صندوقنهاي مذکور واريز ميصنندوقها سهم خود را اعم از يارانه حنق بيمه و مابه

 .باشداي اينصندوقها با وزارت جهاد کشاورزي مينظارت بر عمنلکرد بيمه

( 13)يز منابع مالي، با رعايت قانون بانکداري اسالمي و ماده ن صندوقهاي موضوع اي  ماده برايتأمي  و تجه 6تبصره

قانونبرنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مجاز به دريافتتسهيالت و يا مشارکت 

 .باشندبا بانکهاي خارجي، ازجمله بانک توسعه اسالميمي

  و توانمنديهاي فعاالنبخ  کشاورزي و منابع طبيعي و عشايري و ن به منظور ارتقاء منزلت اجتماعي، دان18ماده

هاي تحقيقاتي در اي  بخ ، هاي توسعه انتقال تجارب و يافتههاي ترويجي و گسترشبرنامهپوش  مناسب برنامه

لية هاي راديو و تلويزيوني گروهجهاد در کسازمان صدا وسيماي جمهوري اسالمي ايران موظف است عالوه بر برنامه

هاي استانيمتناسب با موضوعات خاص استاني و کشوري هاي سراسري داخلي راديو تلويزيوني و همچني  شبکهشبکه

هاي ويژه بخ  نسبت به تهيه و پخ  برنامه« دان  ترويج و توسعة بخشکشاورزي و منابع طبيعي»با ايجاد گروه 

 .کشاورزي اقدامنمايد

ها و تحليلهاي بينيها و پي يافته  است آخري  اطالعات پردازش شده ون سازمان هواشناسي کشور موظف 1تبصره

هاي راديو و اي در اختيار شبکههواشناسي مورد نياز بخ  کشاورزي را به صورتروزانه ن هفتگي ن ماهيانه و دوره

 .تلويزيوني سراسري ومراکز استانها قرار دهد

موظفاست برنامه موضوع اي  قانون را به صورت روزانه و ثابت  ن سازمان صدا و سيما جمهوري اسالمي ايران2تبصره

روز و در زماني ارائه نمايد کهبيشتري  بيننده و شنونده را داشته باشد و در هر شبکه حداقل يک ساعت در شبانه

 .وحداقل چهار روز در هفته برنامه اجراء نمايد

به شرح زير و بر اساس عقد موافقتنامه با معاونت نظارت  ن منابع مالي مورد نياز ناشياز اي  قانون هرساله3تبصره

اي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالميايران و وزارت جهاد وراهبرديرئيس جمهور در اعتبار و رديف بودجه

 :گرددکشاورزي تأمي  و منظور مي

 .بخ  کشاورزي به کشور از محلدرآمدهاي حاصل از افزاي  تعرفه کلية کاالهاي وارداتي( %5)الف ن پنج درصد 

 .سهم آموزش بخ  تعاوني دريافتي توسط وزارتتعاون( %4)از چهار درصد ( %1)ب نيک در صد 

 .هاج ن مبالغ دريافتي از محل تبليغات صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران درحي  اجراء اي  برنامه

مشترك سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي  نامه اجرائي اي  ماده حداکثر ظرف سه ماهبه پيشنهادن آئي 4تبصره

 .رسدوزيران ميايران و وزارت جهاد کشاورزيتهيه و به تصويب هيأت

ن به منظور افزاي  توليد و ايجاداشتغال، بانکهاي غيردولتي و مؤسسات مالي و اعتباري خصوصي و همچني  19ماده

( هرستاني ن استاني ن ملي ن تخصصي ومحصوليبخشي ن ش)صندوقهايغيردولتي حمايت از توسعه بخ  کشاورزي 

اي،دامپروري، شيالتي، توليد قارچ، گياهان هاي گلخانهها، مجتمعها از قبيل احداث گلخانهمجازند برخي از پروژه

دارويي، صنايع تبديلي و تکميلي کشاورزي ومراکز تحقيقاتي خصوصي را پس از اخذ مجوزهاي الزم از وزارت جهاد 

براي )ياسازمانهاي تابعه با استفاده از منابع داخلي خود و همچني  در صورت نياز، حساب ذخيرهارزي کشاورزي و 

فروش به قيمت تمام » اجراء نموده و بهيکي از روشهاي ( هاي سنواتيمصارف ارزي بر اساس ارقام مندرج در بودجه

 .التحصيالن بيکار بخ  کشاورزي واگذار نمايندرغبهمتقاضيان با اولويت فا« اجاره به شرط تمليک اعياني» و يا « شده

شود در جهت تأمي  مالي طرحهاي بخ  کشاورزي، صنايع تبديلي وتکميلي ن بهدولت اجازه داده مي20ماده

کشاورزي، صنايع غذايي و توسعة صادرات محصوالت بخ  کشاورزي از طرق زير سرمايةخود را در بانک کشاورزي 

ريال افزاي  ( 30.000.000.000.000)ريال به سي هنزارميلينارد ( 8.000.000.000.000)از هشت هزار ميليارد 

 :دهد

الف ن کلية وجوه ناشي ازبازپرداخت اصل و فرع تسهيالت اعطائي بانک کشاورزي از محل حساب ذخيرة ارزي 

صادي، اجتماعي و فرهنگي قانون برنامه چهارم توسعهاقت( 1)ماده « نه» قانون برنامه سوم و بند ( 60)موضوعماده 
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داري کل واريز جمهوري اسالمي ايران، پس از وصول توسط بانک کشاورزي، بهحساب درآمد عمومي کشور نزد خزانه

ريال از همي  محل برداشت و به حساب سرمايه دولت در  (1.000.000.000.000) و تا سقف يک هزار ميليارد

 .گرددبانککشاورزي منظور مي

ها و کمکهاي فني و اعتباري اعتبارات هاي تسهيالت پرداختي از محل وجوه ادارهشده، موضوع تبصرهيب ن کلية وصول

که عامليت آن بر عهده بانک کشاورزي بوده ( فصول کشاورزي و منابع طبيعي)عمومي قواني  بودجه سنواتگذشته 

ايه دولت در بانککشاورزي منظور ريال به حساب سرم( 11.000.000.000.000)است،تا سقف يازده هزار ميليارد 

 .گرددمي

ريال از محل حساب ذخيره ارزي به حساب سرمايه دولت  (10.000.000.000.000)ج ن معادل ارزي ده هزار ميليارد 

 .در بانک کشاورزي منظورگردد

عداد، رشته و ن وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و کليه دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالي غيردولتي موظفند ت21ماده

هاي تحصيليدانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالي مرتبط با کشاورزي، منابع ترکيب جنسيتي دانشجويان رشته

، براساس نيازسنجي و مديريت منابع انساني که توسط وزارتجهاد دامپزشکيخود را قبل از اعالم و پذيرش  طبيعي و

 .شود، ساماندهي نمايندکشاورزي انجام مي

 :ن وزارت جهاد کشاورزي موظفاست حداکثر ظرف دو سال پس از تصويب اي  قانون نسبت به22هماد

الف ن ايجاد پايگاهاطالعاتي توليدکنندگان بخ  کشاورزي و تشويق آنان به ثبت اطالعات فعاليتهاي توليديخوي  در 

 .آن

 .(IT) ب ن ايجاد پايگاه اطالعات جامع کشاورزي بر پايه فناوري اطالعات

ج ن شبکه مديريت دان  و اطالعات کشاورزي و روستايي براي ارائة خدمات علمي،آموزشي، فني، ترويجي و ساير 

 اطالعات مورد نياز؛

 .اقدام نموده و در دسترس عمومقرار دهد

اي هن وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، دانشگاه آزاد اسالمي و سايرمراکز آموزشي که مبادرت به آموزش رشته23ماده

ربط قانوني و با کاه  دروس نمايند، موظفند از طريق مراجع ذيمي مرتبط با بخ  کشاورزي و منابع طبيعي

غيرتخصصي دانشجويانمقاطع کارداني و کارشناسي به ميزان يک ترم درسي، درس عملي کارورزي متناسب 

هاي منابع طبيعي و ي و ياعرصهباواحدهاي کسر شده و حداکثر به مدت ش  ماه در يکي از مزارع دولتي، خصوص

آبخيزداري را زير نظر اساتيد مربوط با هماهنگي سازمانتحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي و منابع طبيعي کشور و يا 

صدور گواهي پايان تحصيالت مقطع تحصيلي براي اي  دانشجويان منوط به . مؤسسات استاني، جايگزيننمايند

 .باشداي  مؤسسات مي تأييددورة عملي کارورزي توسط

جويي سوخت ناشي از برقي کردن چاههاي آب کشاورزي ن وزارت نفت مکلف است همهساله مبالغ ريالي صرفه24ماده

گردد، واريز نمايد تا جهت برقي کردن چاههاي کشاورزياختصاص يابد و به داري کل افتتاح ميرا به حسابيکه در خزانه

ي توزيع برق استاني موظفند بادرخواست جهاد کشاورزي شهرستانها، برق چاهها وزارت نيرو و شرکتها. مصرف برسد

 .را تأمي  نمايند

ن وزارت جهادکشاورزي موظف است حداکثر ش  ماه پس از تصويب اي  قانون و با همکاري وزارت نيرو 25ماده

رسانده ودر پايان هر سال  وري آب کشاورزي اقدام نموده و به تصويب هيأت وزيراننسبتبه تعيي  شاخصهاي بهره

گزارش اقدامات اجرائي درخصوص اي  شاخصها و نتايج حاصله را بهکميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس 

 .شوراي اسالمي گزارش نمايد

تبصره ن دراجراء اي  ماده، دولت موظف است آن دسته از شاخصهايي را که براي اجرائي شدن مستلزمارائه 

 .هايساالنه درج و ارائه نمايدباشد، اي  موارد را در بودجهت که نيازمند تأمي  اعتبار ميپيشنهادهايي اس

وري با رويکرد تقاضامحور آب کشاورزي و رعايت الگوي بهينة کشت، وزارت نيرو ن در راستاي افزاي  بهره26ماده

برداران با ل حجمي آب به بهرهموظف است حداکثر يک سال پس ازتصويب اي  قانون اقدامات الزم را براي تحوي

هاي آبريز وبا در نظر گرفت  اولويتتشکلهاي قانوني بخ  کشاورزي، براساس سند ملي آب، ظرفيت تحمل مجاز حوضه

 .شرايط اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي و فني با اولويتهاي تعريف شدهبراي تخصيص آب کشاورزي به عمل آورد
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هجري شمسي و با استفادة بهينه از منابع  1404ريزي نمايد که تا سال ايبرنامههن دولت مکلف است به گون27ماده

متوسط بلندمدت نزوالتآسماني ساالنة کشور ( %15)هاي سنواتي، حداقل پانزده درصد مندرج درفصل تأمي  آب بودجه

( بخيزداري و آبخواندارياز طريق آ( %5/7)از محل کنترل آبهاي سطحي و هفت و نيمدرصد ( %5/7)هفت و نيم درصد )

منفي آبهاي زيرزميني دشتهاي کشور ( بيالن)ترازنامه ( %100)به حجم آب استحصالي کشور اضافه گردد وصددرصد 

 .جبران گردد( با اولويت دشتهايممنوعه آبي)

نظام وريماشينهاي کشاورزي، دولت موظف است براساس وضعيت ن به منظور استفاده بهينه و افزاي  بهره28ماده

برداري از ماشي  را طراحي و نسبت به تأمي  ترکيب مناسب برداري از عوامل توليد،الگوي صحي  بهرهبهره

 .ماشينهايکشاورزي مورد نياز بخ  از طريق بخشهاي غيردولتي اقدام نمايد

کشاورزي موجود و آالت خودکششيگذاري و ارائه شناسنامة مالکيت کلية ماشي ن نيرويانتظامي مکلف به شماره1تبصره

 .باشدجديدالورود به بخ  کشاورزي مي

اي تعيي  نمايدکه آالت کشاورزي و مجموعه ادوات مرتبط را به گونهن دولت موظف استتعرفة واردات ماشي 2تبصره

 .هاي مشابه خارجي فراهم شودضم  حمايت از توليدات داخلي، امکان ارتقاء کيفيت و رقابت محصوالت داخلي بانمونه

ن به منظور کنترل کيفي، بازرسي و صدورگواهي کيفيت محصوالت کشاورزي، دولت مکلف است ضم  تعريف 29ماده

استانداردها و معيارهايفرآيند توليد، فرآوري، نگهداري و بازاررساني و کاه  ضايعات محصوالت کشاورزي، بااستفاده 

 .از امکانات بخشهاي غيردولتي اقدامات الزم را به عمل آورد

نامهاجرائي اي  ماده حداکثر ش  ماه پس از تصويب اي  قانون به پيشنهاد وزارت جهادکشاورزي به تصويب آئي 

 .رسدهيأت وزيران مي

و کنترل بهداشت ( قانون نظام جامع دامپروري« 21» موضوع ماده )ن به منظور افزاي  کيفيت توليداتدام 30ماده

ا و کاه  ضايعات، وزارت جهاد کشاورزي موظف است ضم  تغذيه و جلوگيرياز بروز برخي بيماريه

تدويناستانداردهاي توليد خوراك دام و نظارت بر اجراء آن، نسبت به توليدکنندگان بخشکشاورزي که از خوراك آماده و 

اختيار، ها و يا ساير مشوقهاي در نمايد، با استفاده از يارانههاي توليد خوراك دام استفادهمياستاندارد کارخانه

هاي خوراك دام مشمول استاندارداجباري همچني  محصوالت توليدي کلية کارخانه. حمايتهاي الزم رابه عمل آورد

 .باشدمي

برداران و توليدکنندگان بخ  ن از تاريخ تصويب اي  قانون، دولت موظف است حمايتهايقانوني خود از بهره31ماده

 :يد محصوالت زير تنظيم و اقدام نمايدکشاورزي و منابع طبيعي را با اولويتتول

محصوالتي کهمستقيماً در امنيت غذايي نق  دارد و به اي  واسطه ضرورتاً بايد در داخل : الف ن محصوالت راهبردي

 .کشور توليدشود

هاي نمايد و يا حلقههايمصرف شده ايجاد ميمحصوالتي که بيشتري  ارزش توليد را به ازاء نهاده: ب ن محصوالت ويژه

تواندمحور رشد بخ  کشاورزي باشد و يا با توجه به مزيتهاي صادراتي، حداقل بزرگتري در زنجيره ارزش ايجاد و مي

 .سهم بازار دنيا را در اختيار خود دارد (%10)ده درصد 

طه محصوالتي کهتوليد آنها در کشور ممک  است همراه با مزيت نباشد ولي به واس: ايپ ن محصوالت خاص منطقه

 .اي،توليد آنها اجتناب ناپذير است و بايد در جهت ايجاد مزيت براي آن محصوالت اقدامنمودشرايط خاص منطقه

ساله توسعةکشور توسط وزارت جهادکشاورزي هاي پنجالذکر طي برنامهبندي فوقترکيب نوع محصوالت در طبقه

 .گرددتعيي  و ابالغ مي

هاي سنواتي و نون، وزارت جهاد کشاورزي مکلف است در قالب بودجهاي  قا (31)ن در اجراء ماده 32ماده

 :ريزي کند کهاي برنامههايمصوب در اختيار، به گونهيارانه

وري، وري باال و داراي روند افزايشي در بهبود شاخص بهرهالف ن از طريق پرداخت مستقيم بهتوليدکنندگان با بهره

وري هاي الگوي کشت،پاداش بهرهمچني  توليد با کيفيت منطبق بر برنامهرعايتموارد زيست محيطي در توليد و ه

 .پرداخت نمايد

ب ن در جهت رونق بازار بيمه و توسعة بيمة اتکائيکشاورزي و افزاي  نق  بخ  غيردولتي در صنعت بيمه، نسبت به 

اي مورد تأييد اي  وزارتخانهعمل هگران غيردولتي، که در راستاي اجراء الگوهاي بيمبيمه بهبيمهپرداخت يارانه حق
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 .کنند، اقدام نمايدمي

ج ن به منظور کاه  آثار زيانبار مخاطرات و بيماريهايمشترك انسان و دام و تثبيت نوسانات درآمد توليدکنندگان 

 .هاي تمام خطر اجباري اقدام نمايدگذاري شده، نسبت به برقراري بيمهمحصوالت دامي و ساير محصوالتهدف

 .گرددگذاري شده، توسط وزارت جهادکشاورزي انتخاب و اعالم ميصوالتهدفمح

هاي نسبي بخ  کشاورزي، نسبت به پرداخت يارانهصادرات براي د ن به منظورتوسعه صادرات و استفاده از مزيت

ه صادراتي، محصوالت صادراتي منطبق بر استانداردهاي بازارهاي هدف بخ  کشاورزي اعماز کمکهاي بازاريابي، جايز

 .اعتبارات صادراتي، تضمي  مخاطرات ناشي ازصادرات، يارانه کمکهاي غذايي به کشورهاي هدف، اقدام نمايد

نامة اجرائي اينماده حداکثر ش  ماه پس از تصويب اي  قانون، به پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزي به تصويبهيأت آئي 

 .رسدوزيران مي

نون، عالوه بر اجراء قانونخريد تضميني محصوالت کشاورزي، در قالب ن از تاريخ تصويب اي  قا33ماده

 .شودتضميني نيز برقرار ميسنواتي و اعتبار مصوب، سياستقيمتهايبودجه

. توانند محصوالتخود را در بازار بورس تخصصي کاالي کشاورزي عرضه نمايندکشاورزي ميتوليدکنندگان محصوالت

التفاوت آن توسط دولت شده از سوي دولت، مابهبه قيمت تضميني اعالم در صورت کاه  قيمت بورسنسبت

 .گرددبهتوليدکنندگان پرداخت مي

وزارت جهادکشاورزي مکلف است هر ساله متناسب باشرايط توليد و بازار، محصوالت تحت سياست خريد و قيمت 

 .تضميني را انتخاب و اعالمنمايد

  ماه پس از تصويب اي  قانون بهپيشنهاد وزارت جهاد کشاورزي به تصويب نامه اجرائي اي  ماده حداکثر شآئي 

 .رسدهيأت وزيران مي

هاي عملي و راههاي کمّي و کيفي ن دولت موظف استبه منظور تنظيم روابط، تعيي  راهبردها و شيوه34ماده

سند ملي  »ط زيست، انداز بيست ساله کشور در بخ  کشاورزي، منابع طبيعي و محيتحققسياستهاي سند چشم

در افق « زيستو توسعة پايدارسند ملي حفاظت محيط» ، «سند ملي توسعه منابع آب» ، «توسعه بخ  کشاورزي

ساله راحداکثر ظرف ش  ماه پس از تصويب اي  قانون هجري شمسي با برشهاي سه برنامه پنج 1404انداز چشم

 .تدوي  و به تأييد مجلس شوراي اسالميبرساند

ن دولت موظف است هر سال و حداکثر تا پايان آذرماه سال بعد، نتايجحاصل از اجراء اي  قانون و همچني  35ماده

وري ميزان بهبود عملکرد کمّي و کيفي بخ  کشاورزي ومنابع طبيعي فصل زراعي سال قبل، ميزان بهبود شاخص بهره

گذاري در اينبخ  و ، ميزان سرمايه(ه آب و خاكآالت ن سرمايه و منابع پايکل ن انرژي ن منابعانساني ن ماشي )

ضرايب خودکفايي و امنيت غذايي را تهيه و به کميسيون کشاورزي، آب و منابعطبيعي مجلس شوراي اسالمي گزارش 

 .نمايد

قانون فوق مشتمل بر سي و پنج ماده و سي وش  تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و سوم تيرماه 

 .به تأييد شوراي نگهبانرسيد 6/5/1389سيصد و هشتادو نه مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ يکهزار و 

   رئيس مجلس شوراي ملي ن علي الريجاني



 

1243 

 

ز  رويه؛ 227295/89: شماره ا اري  عتب ا انكها و موسسات  اخذ مجوز مشاركت حقوقي و سرمايه گذاري ب جديد 

انك مركزي يران ب ا   جمهوري اسالمي 

 14/10/1389: تاريخ

 .هاي دولتي، غيردولتي و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديدجهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 باسالم

ل اجرايي مشارکت حقوقي، دستورالعم 2باشند وفق تبصره ماده احتراماً، همانگونه که مستحضر مي

هاي ، ضرورت مشارکتل و اعتبارشوراي پو 19/1/1363و پنجمي  جلسه مورخ مصوب پانصد و بيست 

ها و يا مؤسسات اعتباري، بايد در هر مورد به تأييد بانک مرکزي جمهوري حقوقي هريک از بانک

گذاري مؤسسات اعتباري، مصوب يکهزار و هشتاد و همچني ، دستورالعمل سرمايه. اسالمي ايران برسد

جاز براي مشارکت حقوقي و شوراي پول و اعتبار، حدود م 18/1/1386يکمي  جلسه مورخ 

ها و مؤسسات اعتباري در اوراق بهادار منتشره از سوي اشخاص حقوقي را تعيي  گذاري بانکسرمايه

 .نموده است

کميسيون اعتباري بانک مرکزي  17/9/1389با عنايت به مراتب فوق، در هفتادمي  جلسه مورخ 

ها و موسسات اعتباري کشور ت بانکجمهوري اسالمي ايران، در خصوص نحوه رسيدگي به درخواس

 :براي انجام مشارکت حقوقي، مقرر شده است

هاي خود را مستقيماً به اداره نظارت بر ها جهت انجام مشارکت حقوقي، درخواستاز اي  پس بانک»

فت  اداره مذکور با درنظر گر. ي اسالمي ايران ارسال نمايندهاي بانک مرکزي جمهورموقعيت مالي بانک

هاي احتياطي و نظارتي، نسبت ها و نسبتگذاري موسسات اعتباري و ساير شاخصورالعمل سرمايهدست

 .«نمايدها اقدام ميبه اعالم موافقت يا مخالفت بانک مرکزي با اي  درخواست

بيني سازوکارهاي مقتضي، دستور فرماييد که الذکر، خواهشمند است ضم  پي بر اساس مصوبه فوق

ره ا اداغ اي  بخشنامه، براي درخواست اخذ مجوز جهت انجام مشارکت حقوقي، مستقيماً باز تاريخ ابال

 698369./ها مکاتبه نمايندنظارت بر موقعيت مالي بانک

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 اکبر عابدينيعلي  آزاداميرحسين امين

3816                 5-3831 
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لزام ؛229935/89: شماره انكها ا فشاء نحوه اعمال تخفيف در برخي  ب ا عتباري به شفاف سازي و  ا و موسسات 

ز عقود   اسالمي براي مشتريان خوش حساب ا

 18/10/1389: تاريخ

هاي دولتي، غيردولتي، و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 .گرددمي

 با سالم؛

هاي تشويقي براي مشتريان خوش باشند اعمال برخي سياستاحتراماً، همانگونه که مستحضر مي

هاي تسهيالت گيرندگان، بازپرداخت به موقع تواند ابزاري سودمند براي تسويه بدهيحساب بانک، مي

 مصوبه شوراي محترم پول و اعتبار نيز طي. اقساط و در نتيجه کمک به مديريت مؤثر منابع بانک باشد

هاي خود ها را مکلف کرده است که به مشترياني که قبل از سررسيد، بدهيخود بانک 5/8/1369مورخ 

 .کنند، تخفيفاتي اعطاء نمايندرا واريز مي

 کي بهدر همي  راستا و با توجه به اينکه اي  ابزارها زماني اثربخ  خواهند بود که مشتريان بان 

الذکر، آگاهي و اشراف يفات فوقسازوکار اجرايي آن در بانکها در خصوص هر يک از عقود مشمول تخف

هاي اعمال تخفيف خود را به موسسه اعتباري سياست/کامل داشته باشند، ضروري است آن بانک

 .روشني و شفافيت در اختيار مشتريان و عموم مردم قرار دهد

هاي سازد از آنجا که توانايي هر بانک در افشاء به موقع و شفاف سياستدر خاتمه خاطرنشان مي

مي تباري خود، ابزار مناسبي جهت ارزيابي مديريت ارشد هر بانک توسط بانک مرکزي جمهوري اسالاع

آن  باشد، الزم است تا ظرف يک ماه پس از ابالغ اي  بخشنامه نسخه اي از ساز و کار اجراييايران مي

مهوري موسسه اعتباري جهت اعمال تخفيفات مدنظر شوراي پول و اعتبار به بانک مرکزي ج/بانک

 ف/681202/.گردداسالمي ايران ارسال 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 هزاد فخارب            آزاد                         اميرحسين امين

3816       1-3831 
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انك مركزي جمهوري  ؛229951/89: شماره يران چك ب ا بطال  ا وليد، توزيع، جمع آوري و  لعمل نحوه ت دستورا

  يرانا اسالمي

 18/10/1389: تاريخ

هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 .توسعه ارسال گرديد

 

 با سالم و احترام؛

منظور ساماندهي ابزارهاي پرداخت طور که مستحضرند؛ بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران بههمان

چک بانک مرکزي ستفاده شبکه بانکي و در راستاي مديريت سيال گردش وجوه نقد، ايرانمتنوع مورد ا

 .ها نمودچاپ، منتشر و جايگزي  چک پول بانک 1387را در سال

صدهزار ريالي و در درحال حاضر بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران با چاپ و انتشار اسکناس يک

اي قواني  و مقررات ناظر بر مبارزه با پولشويي، راستاي فراهم آوردن بستر مناسب جهت اجر

را تهيه و  «جمهوري اسالمي ايران چک بانک مرکزيآوري و ابطال ايراندستورالعمل نحوه توليد، توزيع، جمع»

 .نمايدبرداري شبکه بانکي کشور ابالغ ميجهت بهره

صرفاً در  5/11/1389ز تاريخ شده ارساند؛ دستورالعمل يادبا عنايت به مراتب فوق، به استحضار مي

لذا خواهشمند است . باشداالجراء ميريالي الزم( 1.000.000)هاي يک ميليون چک خصوص ايران

ربط ابالغ و بر حس  اجراي الذکر در اسرع وقت به کليه واحدهاي ذيدستور فرماييد دستورالعمل فوق

 .آن نظارت دقيق بعمل آيد

الذکر ل دستورالعمل فوقريالي فعالً مشمو( 500.000)اي پانصد هزار هسازد ايران چکخاطر نشان مي

 .باشندنمي

هاي انجام کار، گسترش و ترويج مؤسسه اعتباري با بهبود روش/در پايان ضروري است آن بانک

ضم   نيکي،بانکداري الکترونيک و استفاده از ديگر ابزارهاي پرداخت، به ويژه ابزارهاي پرداخت الکترو

مندي از منافع حاصل از خدمات بانکداري تدريجي اتکاي خود به اي  ابزار پرداخت، با بهره کاه 

 631606./هاي خود برآيدالکترونيک، بي  از پي  در پي کسب رضايت خاطر مشتريان و کاه  هزينه

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 مرتضي ستاك آزاداميرحسين امين

3816 2-3831 
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 آوري و ابطالل نحوه توليد، توزيع، جمعدستورالعم”

 “چک بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايرانايران

 

 الف ن تعاريف

 :باشدکار رفته است داراي معاني مشروح زير ميتعاريف و اصطالحاتي که در اي  دستورالعمل به

 .بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران: بانک مرکزي

رکزي دريافت نموده ماعتباري غيربانکي که مجوز خود را از بانک ها و مؤسسات بانک: مؤسسه اعتباري

 .و يا تحت نظارت اي  بانک قرار دارند

چکي است که توسط بانک مرکزي چاپ و منتشر شده و توسط کليه مؤسسات اعتباري : ايران چک

 . گرددصادر و وجه آن در هريک از شعب مؤسسات اعتباري پرداخت مي

 

 يد ايران چک نحوه طراحي و تول -ب

ل بعد را بانک مرکزي در هر سال، ميزان ايران چک مورد نياز شبکه بانکي کشور براي سا -1ماده 

 .ه نحو مقتضي در اختيار مؤسسات اعتباري قرار خواهد دادببيني، توليد و پي 

کاه   اي که امکان جعل آنها به حداقل ممک تمامي مراحل طراحي و چاپ ايران چک، به گونه -2ماده 

 .شوديابد، توسط بانک مرکزي انجام مي

توسط ( از جمله حق تمبر و ديگر عوارض دولتي)چاپ و انتشار ايران چک  هاي طراحي،هزينه -3ماده 

 .شودبانک مرکزي تأمي  و پرداخت مي

 ها، الزمبه منظور ايجاد هماهنگي و دسترسي به آمار و اطالعات دقيق در مورد ايران چک  -4ماده 

و  است امور مربوط به ايران چک در يکي از واحدهاي مؤسسه اعتباري متمرکز شده و کليه مکاتبات

 .ريق آن واحد انجام شودطهاي الزم با بانک مرکزي، از هماهنگي

مؤسسه اعتباري بايد معادل صددرصد مبلغ ريالي ايران چک دريافتي از بانک مرکزي را به  -5ماده 

 .يا از محل موجودي حساب جاري خود نزد بانک مرکزي پرداخت نمايد صورت اسکناس و مسکوك و
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الزم است تمامي شعب مؤسسه اعتباري با ارايه ترکيبي از ابزار پرداخت، با اولويت استفاده از  -6ماده 

اي عمل نمايند که حق انتخاب بي  اسکناس و ساير ابزارهاي هاي تبادل الکترونيکي، به گونهسامانه

 .براي مشتري محفوظ بماند( ز جمله ايران چکا)پرداخت 

 

 پ ن توزيع و فروش ايران چک 

 

 .دهدمؤسسه اعتباري، ايران چک را براساس درخواست مشتريان در اختيار آنها قرار مي -7ماده

طالعات شامل ا)هنگام فروش ايران چک، الزم است مشتري نسبت به اعالم هويت کتبي خود  -8ماده 

ز بايد مؤسسه اعتباري ني. بر روي اعالميه فروش اقدام نمايد( ، آدرس، شماره تماسسجلي، شماره ملي

 بر( ل، نوع و مبلغ ايران چکشماره سريا)شده هاي فروختهاقدام به تکميل بندهاي مربوط به ايران چک

 .روي اعالميه مزبور نمايد

 

با ( در اعالميه فروش)تري شده از سوي مشمؤسسه اعتباري، پس از تطبيق مشخصات تکميل -9ماده 

ه و کارت شناسايي ملي وي ن به نحو مقتضي و طبق دستورالعمل مربوط ن مشتري را احراز هويت نمود

 .نمايداقدام به اخذ امضاي مشتري بر روي اعالميه فروش مي

 

ز بايد اوراق مزبور به مهر شعبه مؤسسه اعتباري و تاريخ رودر هنگام فروش ايران چک،  -10ماده 

 .فروش ممهور گردد

ها و ثبت شماره امضاي اول مشتري بايد پي  از ضرب مهر و درج تاريخ بر روي ايران چک -11ماده 

 .آنها، پشت ايران چک مزبور اخذگردد

پذير شده امکانانتقال ايران چک به اشخاص ثالث پس از امضاي دوم خريدار در محل تعبيه -12ماده 

 .است

 

 ري و ابطال ايران چک آوت ن بازخريد، جمع

 

به هنگام بازخريد، دارنده ايران چک موظف است ابتدا شماره ملي خود را در محل  -13ماده 

شامل )درج نمايد و پس از آن مشخصات هويتي خود  ان چکرظهر اي“ کننده وجهمشخصات دريافت”

شامل )ايه شده هاي ارو مشخصات ايران چک( اطالعات سجلي، شماره ملي، آدرس و شماره تماس
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را بوسيله امضاء بر روي اعالميه بازخريد ( شماره سريال، مؤسسه اعتباري صادرکننده و مبلغ ايران چک

 .تأييد نمايد

 

هاي مؤسسه اعتباري موظف است ضم  حصول اطمينان از صحت هويت مشتري، ايران چک -14ماده 

اي يانهتم را، شماره سريال آنها را وارد سيسارايه شده را از نظر اصالت و يا جعلي بودن شناسايي نموده

ه اي و اطمينان از اي  که ايران چک مزبور در فهرست سيامربوط نمايد و پس از تأييد سيستم رايانه

 .قرار ندارد، وجه آن را پرداخت يا به حساب مشتري واريز نمايد...( سرقتي، مسدودي و )

 

اي قرار نگيرد، پرداخت وجه رد پذيرش سيستم رايانهچنانچه شماره سريال ايران چک، مو -15ماده 

ه ادار وايران چک تنها از طريق منظور نمودن آن در حساب مشتري و طي مراحل مربوط به اتاق پاياپاي 

 .باشدپذير ميمعامالت ريالي بانک مرکزي امکان

 

نمودن  مؤسسه اعتباري موظف است پس از بازخريد ايران چک اقدام به سوراخ  -16ماده 

ايجاد سوراخ بر روي ايران چک بايد به . ها نموده و از ارائه مجدد آن به مشتريان خودداري نمايدآن

 .آن مخدوش نشود MICR1اي باشد که شماره سريال و نيز گونه

 

هاي مزبور به چکها به روش فوق، الزم است ايرانآوري و ابطال ايران چکپس از جمع -17ماده 

نک و بازرسان با کان دسترسي و کنترل آنها براي واحد بازرسي داخلي هر مؤسسه اعتبارياي که امگونه

نامه مدت و طرز نگاهداري اوراق بازرگاني، اسناد و دفاتر آيي ”مرکزي ممک  باشد، بر اساس مفاد 

 .، نگهداري شود15/4/1389مورخ  80223/89موضوع بخشنامه شماره  “هابانک

 

از جمله )هايي که از مشتريان بازخريد و ابطال شده است بوط به ايران چکاطالعات مر -18ماده 

نترل کبانک مرکزي نيز پس از . شود، در پايان هر روز براي بانک مرکزي ارسال مي(شماره سريال

هاي مزبور اطالعات دريافتي، حساب مؤسسه اعتباري مربوط را به ميزان جمع مبالغ ريالي ايران چک

 . نمايدبستانکار مي

 

                                                                 

 

1Magnetic Ink Character Recognition 
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 ث ن نحوه تبادل اطالعات مربوط به شماره سريال ايران چک

 

هاي فروخته شده چکهر روز، فهرست شماره سريال ايران 18بانک مرکزي در ساعت  -19ماده 

يق توسط خود به شبکه بانکي کشور را طي فايلي با فرمت شماره يک پيوست اي  دستورالعمل، از طر

 .دهداختيار همه مؤسسات اعتباري قرار ميسيستم شبکه بي  بانکي در 

 

هاي خريداري شده توسط خود و مؤسسه اعتباري موظف است هر روز فهرست ايران چک -20ماده 

 .اي خود نمايدساير مؤسسات اعتباري را براي کنترل، وارد سيستم رايانه

 

رفع مسدودي توسط  /هاي مسدود شده مؤسسه اعتباري در هر روز فهرست شماره سريال -21ماده 

مراجع قضايي را از طريق سيستم شبکه بي  بانکي، طي فايلي با فرمت شماره دو پيوست اي  

 .دهدهمان روز در اختيار بانک مرکزي قرار مي 14دستورالعمل، تا ساعت 

 

را مشابه فرمت فايل  رفع مسدودي /هاي مسدودي بانک مرکزي فهرست کليه شماره سريال -22ماده 

دهد و مؤسسه اعتباري ملزم به اعمال به بعد بر روي شبکه قرار مي 16از ساعت  21ماده  مسدودي

 .باشداي خود ميرايانه ساعت بعد در سيستم 72اي  فهرست تا 

 

هاي باز خريد و ابطال شده مؤسسه اعتباري به طور روزانه اطالعات مربوط به شماره سريال -23ماده  

ر ه سه پيوست اي  دستورالعمل ن از طريق سيستم شبکه بي  بانکي ن درا طي فايلي با فرمت شمار

ن اقدام آبانک مرکزي بعد از بررسي فايل مربوط، نسبت به تسويه . دهداختيار بانک مرکزي قرار مي

کند و نيز داليل رد ها امتناع ميهايي که سيستم از پذيرش آننموده و ضمناً در مورد شماره سريال

 .دهدرساني الزم را به مؤسسات اعتباري انجام ميها، اطالعآن

 

هاي ابطال شده توسط هر روز، فهرست کليه شماره سريال 18بانک مرکزي در ساعت  -24ماده 

 .دهددر سيستم شبکه بي  بانکي قرار مي 23مؤسسات اعتباري را طي فايلي با فرمت ماده 

 

به  5/10/1389جلسه کميسيون اعتباري مورخ ماده در هفتاد و چهارمي   24اي  دستورالعمل در 

 .باشداالجراء ميتصويب رسيد و از تاريخ اعالم شده توسط بانک مرکزي، الزم
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 (1)فرمت شماره 

 عنوان سال/ مؤسسه اعتباريکد  کد مبلغ سري سريال سال/ مؤسسه اعتباريکد  کد مبلغ سري سريال خريدار مؤسسه اعتباريکد 

 نوع فيلد عددي عددي عددي عددي عددي عددي عددي عددي عددي

 طول فيلد بايت 2 بايت 1 بايت 3 بايت 6 بايت 2 بايت 1 بايت 3 بايت 6 بايت 2

  از سريال تا سريال 

 

 

 (2)فرمت شماره 

 عنوان سال کد مبلغ سري سريال اعالم تاريخ مسدودي (رفع مسدودي= 2مسدود، = 1)نوع عمل

 نوع فيلد عددي عددي عددي عددي عددي عددي

 طول فيلد بايت 2 بايت 1 بايت 3 بايت YYYYMMDD 6بايت  8 بايت 1

 

 

 (3)فرمت شماره 

 عنوان تاريخ بازخريد بازخريدکننده مؤسسه اعتباريکد  چک ديجيت سريال سري کد مبلغ صادرکننده مؤسسه اعتباريکد  رديف

 نوع فيلد عددي عددي عددي عددي عددي عددي عددي عددي

 طول فيلد بايت 6 بايت 6 بايت 2 بايت 6 بايت 3 بايت 1 بايت 2 بايت 6
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رايي معرفي؛ 257248/89: شماره نده نسبت مانده خالص دا ابت به حقوق صاحبان سهام به جاي نسبت ما هاي ث

ندوخته مستهلك ا به مجموع سرمايه پرداخت شده و  موال غيرمنقول  ا   هانشده 

 21/11/1389: تاريخ

هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال مديران عامل محترم کليه بانکجهت اطالع 

 .گردد

 با سالم و احترام؛

مانده مستهلک نشده اموال ”و ميزان نسبت  هاي اخير تغيير در ساختارند، در سالطور که استحضار دارهمان

هاي بسيار مهم در حوزه از جمله چال  1351مصوب سال  “هااندوختهغيرمنقول به مجموع سرمايه پرداخت شده و 

بع به طور کلي عمده اهداف تدوي  نسبت مذکور عدم استفاده از منا. گرديدمسايل بانکي محسوب مي

هاي ثابت و هاي غيردرآمدزا با درجه نقدينگي پايي  شامل داراييگذاران در تحصيل و نگهداري داراييسپرده

در زمان تدوي  نسبت . باشدهاي ياد شده ميبه دارايي( حقوق صاحبان سهام)ينه منابع سهامداران تخصيص به

و منابع ( خاصه امالك و مستغالت)ها اموال غيرمنقول هاي غيردرآمدزا براي بانکمذکور مبلغ عمده دارايي

نسبت نيز با توجه به شرايط  که ميزان اي ها بود، ضم  آنسهامداران شامل سرمايه پرداخت شده و اندوخته

 خوانياجزاء آن با مباني نظري ودر حال حاضر اي  نسبت بدليل عدم هم. اقتصادي آن زمان تعيي  گرديده بود

الوه بر الذکر برخوردار نبوده ععدم مطابقت ميزان آن با شرايط کنوني از کارايي الزم در دستيابي به اهداف فوق

ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي را به انجام هرچه کاراتر و به خوبي بانک توانستکه نسبت پيشي  نميآن

به  تبار به منظور نيلاز اي  رو شوراي محترم پول و اع. هدايت نمايد( گري وجوهواسطه)مؤثرتر وظيفه اصلي خود 

ه بن نظر با امعااهداف ياد شده بازنگري در اجزاء و ميزان نسبت مذکور را با عنايت به مباني نظري موضوع و 

صدو بيستمي  جلسه هزار و يکشرايط حال حاضر، در دستور کار خود قرار داد و نهايتاً اي  که موضوع در يک

 :شوراي پول و اعتبار مطرح و به شرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت 20/10/1389مورخ 

به حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود  يبه عالوه وثايق تمليک هاي ثابتمانده خالص دارايي”جايگزيني نسبت  -1”

که نبايد ، “هامبلغ مستهلکنشدهاموالغيرمنقول بهسرمايهپرداختشدهواندوخته”به جاي نسبت  “انباشته و سود قطعي نشده

 .تجاوز نمايد( ٪70)حداکثر از ميزان هفتاد درصد 

ر بند يک، براي اولين بار مشمول خسارتي ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي از نسبت مذکور ددر صورت تخطي بانک -2

دار نسبت به مبلغ و مدت تخلف محاسبه و به گذاري مدتهاي سرمايهالحساب ساليانه سپردهمعادل بيشترين نرخ سود علي

                                                                 

 

.شامل اقالم اجارههاي سرمايهاي و اموال غيرمنقول خريداري شده از طريق تسهيالت اجاره به شرط تمليک نيز ميباشند 

 .وثايق تمليکي که از تاريخ تملک آنها توسط مؤسسات اعتباري دو سال گذشته باشد 
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در صورت تکرار تخلف فوق ضمن تعلق جريمه مذکور، حسب اعالم اين بانک موضوع در . گرددگذاران واريز ميحساب سپرده

 .ها مطرح خواهد شدانتظامي بانک هيأت

قانون  34ها به منظور استيفاي مطالبات موضوع تبصره ذيل ماده شرايط تملک اموال غيرمنقول از طرف بانک 6ماده  -3

 .گرددلغو مي 1351پولي و بانکي کشور مصوب تير ماه سال 

اند، دوره گذار قرر تجاوز نمودهمکي که از حد ها و مؤسسات اعتباري غيربانهمچنين مقرر گرديد جهت تطبيق وضعيت بانک

 .“ماه در نظر گرفته شود 6حداکثر 

 :باشدالذکر رعايت موارد ذيل الزامي ميگردد، در جهت حس  اجراي مصوبه فوقمؤکداً يادآور مي

اي و اموال مايههاي سرل اقالم اجارههاي ثابت شاممانده خالص داراييت، نويس نيز آمده اسطور که در پاهمان (الف

که منظور از وثايق تمليکي نيز، ضم  آن. باشندغيرمنقول خريداري شده از طريق تسهيالت اجاره به شرط تمليک نيز مي

قدام ؤسسه اعتباري اماز تاريخ تملک آنها توسط مؤسسات اعتباري دو سال گذشته و  باشد کهآن دسته از وثايق تمليکي مي

 .به فروش آنها ننموده است

هنده مبالغ دنشان بدهکار باشد،“ قطعي نشده( زيان)سود ”و “ انباشته( زيان)سود ”چنانچه مانده حساب  (ب

هاي مذکور از مجموع حقوق صاحبان صورت مانده حسابلذا در اي . باشدزيان انباشته و زيان قطعي نشده مي

گونه تغييري و عيناً در مخرج کسر هيچسهام خارج نشده و مبلغ مربوط در مجموع حقوق صاحبان سهام بدون 

 .گرددلحاظ مي

ه ضروري است بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي تمهيدات الزم جهت محاسبه و پاي  نسبت موصوف را ب (ج

ود نحوي فراهم نمايد که در هر مقطعي از زمان امکان گزارشدهي درخصوص اجزاء و ميزان نسبت يادشده وج

الذکر، خسارت موضوع بند دو اي  در صورت عدول از حد مقرر در بند يک مصوبه فوقداشته باشد تا بتواند 

دار نسبت به مبلغ و گذاري مدتهاي سرمايهالحساب ساليانه سپردهمصوبه به ميزان بيشتري  نرخ سود علي

اعم از ) دارگذاري مدتسرمايههاي مدت تخلف را به محض وقوع تخلف محاسبه و بي  انواع مختلف سپرده

طور دار بهگذاري مدتسرمايههاي تسهيم بالنسبه نموده و بايد سهم هر يک از سپرده( مدت و بلندمدتکوتاه

 .هاي يادشده، واريز گرددمساوي به حساب افراد دارنده هر يک از حساب

دار جزء گذاري مدتهسرماي هايهاي سپردهگردد، خسارت واريز شده به حساب افراد دارنده حسابتأکيد مي (د

 .الحساب پرداختي به افراد مذکور نبوده و به هيچ عنوان نبايد در محاسبه سود قطعي لحاظ گرددسودهاي علي

بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي موظف است، اطالعات مربوط به نحوه محاسبه نسبت مذکور را در  ه(

دداشت مستقل، با جزئيات کامل شامل مبالغ هر يک از عنوان يک ياهاي مالي، بههاي همراه صورتيادداشت

الذکر براي همچني  در صورت تجاوز از حد مقرر در بند يک مصوبه فوق. اجزاي صورت و مخرج کسر افشاء نمايد

نسبت موصوف بايد اطالعات مربوط به نحوه محاسبه، تسهيم بالنسبه نمودن و واريز خسارت مذکور به شرح 

 .االشاره ارايه نمايدرا به تفصيل در ذيل يادداشت فوق( ج)مندرج در بند 
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، ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي در تعيي  ميزان نسبت مذکوربا عنايت به لحاظ نمودن شرايط کنوني بانک(و

ماهه به هيچ وجه قابل قبول نبوده و تعمد در نقض مقررات تلقي عدول از نسبت موصوف پس از دوره گذار ش 

االشاره براي وبه فوقمص 2شرح مندرج در بند حترم پول و اعتبار تنبيهاتي بهمرو آن شوراي از همي . خواهد شد

م  ابالغ مفاد اي  ضبنابراي  مقتضي است . بيني نموده استبانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي متخلف پي 

ر زم جهت اجراي مؤثد بسترهاي المؤسسه اعتباري غيربانکي و تمهي/ربط آن بانکبخشنامه به کليه واحدهاي ذي

 چ/723937/ .و کارآمد آن، بر حس  اجراي آن نيز نظارت گردد

 

 

 
 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 مرتضي ستاك آزاداميرحسين امين

3816 2-3831 
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فتتاح هرگونه سپرده؛ 281433/89: شماره ا انكهسرمايه ممنوعيت  اور توسط ب ز سود شن ا ر  موسسات  ا وگذاري برخوردا

عتباري   ا

 17/12/1389: تاريخ

 ، شرکت دولتي پست بانک و موسسه اعتباري توسعههاي دولتي و غيردولتيجهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 .ارسال گرديد

 ؛با سالم

زي رساند بر اساس هشتاد و هفتمي  صورتجلسه کميسيون اعتباري بانک مرکاحتراماً؛ بدينوسيله به اطالع مي

که به تاييد رياست کل محترم بانک مرکزي نيز رسيده است،  20/11/1389 جمهوري اسالمي ايران مورخ

ن ير دادافتتاح هرگونه حساب سپرده سرمايه گذاري برخوردار از سود شناور به دليل ايجاد ريسک سررسيد، تغي

 .باشده قانوني ممنوع ميخصوص چگونگي محاسبه نسبت سپردهاي سپرده گذاري و ابهام درچارچوب دوره

دت و دممدت وبلنگذاري کوتاه افتتاح هرگونه حساب سپردهسرمايه با عنايت به مراتب فوق تاکيد مي گردد،

انکي بشبکه نظارتي  -هاي مصرح در بسته سياستيالحساب متعلق به آنها بايد بر اساس دورهپرداخت سود علي

 752464/.دکشورانجام پذير

 مقررات بانکي اداره مطالعات و

 بهزاد فخار  آزاداميرحسين امين

3816   1-3831 
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انكي اعالم؛ 274736/89: شماره عتباري غيرب ا انكها و موسسات  از ارزي ب   حدود مجاز وضعيت ب

 10/12/1389: تاريخ

رسال توسعه ا اعتباريهاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و مؤسسهجهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 .گرديد

 

 با سالم و احترام؛

 

مورخ  1121/و مب21/12/1385مورخ  2979/، مب27/12/1380مورخ  1345/هاي شماره مبپيرو بخشنامه

رساند؛ حد مجاز وضعيت باز ارزي يورو نسبت به سرمايه وسيله به استحضار مياي  اداره، بدي  22/3/1387

 .باشدرصد ميد 20معادل  1390انکي تا پايان سال ها و مؤسسات اعتباري غيربپايه بانک

رتيب نمايد حدود مجاز وضعيت باز ارزي دالر آمريکا مانند ساير ارزها و همچني  مجموع ارزها به تيادآوري مي

باشد يم 1390اعتبار اي  بخشنامه تا پايان سال . درصد، کماکان به قوت خود باقي است 30درصد و  10معادل 

 .مالك عمل قرار گيرد 27/12/1380مورخ  1345/بايد حدود تعيي  شده در بخشنامه شماره مبو پس از آن 

 آن اياجر حس  بر و ابالغ ربطذي واحدهاي کليه به تسريع قيد به مراتب فرمائيد؛ دستور است خواهشمند

 چ/674819/.گردد نظارت

 

 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 مرتضي ستاك آزاداميرحسين امين

3816 2-3831 
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ر ابالغ ؛284876/89: شماره امه مدت و طرز نگاهدا ازرگان ينسخه اصالح شده آيين ن اد و دفاتر ياوراق ب انكها ، اسن   ب

 22/12/1389: تاريخ

جهت اطالع مديران عامل بانکهاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه 

 ارسال گرديد

 باسالم

نامه مدت و طرز آيي ( 1)رساند با استناد به اختيارات موضوع تبصره ماده ماً؛ بدينوسيله به استحضار مياحترا

ن اعتباري شوراي پول و اعتبار، کميسيو 25/03/1389ا، مصوب هنگهداري اوراق بازرگاني، اسناد و دفاتر بانک

ت خود که به تأييد رياس 20/11/1389بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران در هشتاد و هفتمي  جلسه مورخ 

نامه آيي  "( 1)اده م( 1-3)بند ( ح)کل محترم بانک نيز رسيده است، مقرر نمود که عبارت زير به انتهاي قسمت 

 :اضافه گردد"هاطرز نگهداري اوراق بازرگاني، اسناد و دفاتر بانکو  مدت

 ".هاو همچنين انواع اوراق گواهي سپرده بانک..."

الذکر، خواهشمند است دستور نامه اصالح شده فوقيت به مراتب فوق، ضم  ارسال يک نسخه از آيي با عنا

 753938./فرمايند، اقدامات الزم در خصوص اجراي مصوبه مزبور معمول گردد

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 اکبر عابدينيآزاد                  علياميرحسين امين

3816                                5-3831 
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 1390سال 
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فتتاح حساب امكان؛ 9601شماره:  ز طريق كارتسپرده قرض ا ا ليت برداشت  قاب ا  لكترونيكيالحسنه جاري ب ا و  هاي 

  بدون اعطاي دسته چك

 21/1/90تاريخ: 

 

 

 ارسال گرديد.رکت دولتي پست بانک شهاي دولتي، غيردولتي و جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 

 با سالم 

لسه جرساند شوراي محترم پول و اعتبار در يکهزار و يکصد و بيست و دومي  ،بدينوسيله به استحضار مياحتراماً

هاي ها و معضالت اقتصادي و اجتماعي ناشي از صدور چکخود و به منظور کاه  هزينه 10/12/1389مورخ 

هاي هاي پرداخت الکترونيکي و کاه  هزينهاز طريق ارائه ابزار بالمحل، گسترش و ترويج بانکداري الکترونيک

هاي کشور مجازند نسبت به افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري بگونه اي که بانکي مقرر نمود که بانک

هاي الکترونيکي و بدون اعطاء دسته چک به مشتريان ميسر باشد، امکان برداشت از آن صرفأ از طريق کارت

عطاء اها براي افتتاح حسابجاري و مايند. بديهي است ارائه اي  خدمت بانکي، نافي اختيارات قبلي بانکاقدام ن

 باشد.دسته چک به مشتريان نمي

 هاي ذيربط آن بانک ابالغ و بر حس  اجراي آن نظارت بهخواهشمند است دستور فرمايند مراتب به کليه واحد

 770068ش.ش//عمل آيد. 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                                                                   

 رآزاد                              بهزاد فخااميرحسين امين                                                   

                                                                3816                                         1-3831 
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نواقص مربوط به اعطاي تسهيالت در قالب ابالغ؛ 9703شماره:  دات و  يرا ا ازرسي كل كشور درخصوص  امه سازمان ب  ن

انكهاي كشور ربه توسط ب   عقد مضاربه و تاكيد بر اجراي صحيح عقد مضا

 22/1/90تاريخ: 

 

 

هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال محترم کليه بانک جهت اطالع مديران عامل

 گردد.

 با سالم؛

ر ي کل کشوسازمان بازرس« معاونت نظارت و بازرسي امور اقتصادي و زيربنائي»احتراماً، بدينوسيله مفاد نامه 

ر ذيل دقالب عقد مضاربه عيناً بشرح ذکر شده درخصوص ايرادات و نواقص مربوط به اعطاء تسهيالت بانکي در 

 گردد.جهت استحضار و صدور دستور براي اصالح نکات مورد اشاره ايفاد مي

 با سالم؛“

ه هاي به عمل آمده از چگونگي اعطاي تسهيالت به اشخاص حقيقي و حقوقي در قالب عقد مضارباحتراماً، بررسي

فع دات قانوني، نواقص موجود و پيشنهادهاي ارائه شده جهت رتوسط بانکهاي کشور، در سه بخ  ذيل )مستن

گردد، لذا خواهشمند است ترتيبي اتخاذ فرماييد جهت پيشگيري از تخلف و مشکل( جهت استحضار ارائه مي

 اجراي صحي  قواني ، مراتب را به نحو مقتضي به کليه مديران عامل بانکها مجدداً يادآوري نمايند.

 

 قانوني در خصوص مضاربه بخ  اول: مستندات

 الف: قانون مدني 

احد  قانون مدني، عقدي است که به موجب آن 546مضاربه عبارتست از شرکت در امور تجاري و به موجب ماده 

ه دهد با قيد اينکه طرف ديگر با آن تجارت کرده و در سود آن شريک باشند، صاحب سرمايمتعاملي  سرمايه مي

ايز جق.م(، مضاربه از عقود  547شود، سرمايه مضاربه بايد وجه نقد باشد )ماده ه ميمالک و عامل مضارب ناميد

 است.

 ب: آئي  نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا)بهره(
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گردد با قيد دار تأمي  سرمايه نقدي ميدادي که به موجب آن يکي از طرفي  )مالک( عهدهمضاربه قرار -36ماده 

 امل( با آن تجارت کرده و در سود حاصله شريک باشند.اينکه طرف ديگر )ع

يه توانند به منظور ايجاد تسهيالت الزم جهت گسترش امور بازرگاني به عنوان مالک، سرمابانکها مي -37ماده 

به  سهيالتتنقدي )منابع( الزم در اختيار عامل اعم از شخص حقيقي يا حقوقي قرار دهند. بانکها در اعطاي اي  

 هاي قانوني اولويت خواهند داد.تعاوني

 هاي صادره بانکهابخ  دوم: نواقص مندرج در بخشنامه

 عدم اخذ پي  فاکتور-

 مشخص نبودن موضوع مضاربه-

 اي تعيي  سرمايه باشدهاي انجام شده که بايد مبنينهمشخص نبودن اجزاء هز -

 مصرف تسهيالت اعطايي ساب جاري عامل و عدم نظارت برحواريز مستقيم سرمايه مضاربه به -

 ون مالياتهاي مستقيمقان 186عدم رعايت ضوابط اجرايي ماده -

 عدم ظرفيت سنجي و بررسي ميزان خريد و فروش-

 بخ  سوم: پيشنهادها جهت رفع مشکالت موجود

ت نظارکها به از دستورالعمل اجرايي مصوب شوراي عالي پول و اعتبار مبني بر مکلف بودن بان 10با توجه به ماده 

 د.الزم و کافي بر مصرف سرمايه نقدي )منابع( برگشت آن وهمچني  بر عمليات اجرائي مضاربه تأکيد گرد

ر يا درخصوص پرداخت سرمايه مضاربه بازرگاني داخلي، پرداخت قيمت خريد کاال در مقابل پي  فاکتور معتب

ي در وجه ک بانکمثبته ديگر و از طريق صدور چ حواله يا نامه سهميه کاال يا قرارداد خريد معتبر يا هر نوع اسناد

ز رو 15فروشنده کاال از محل سرمايه صورت خواهد گرفت. در اي  حالت عامل موظف است حداکثر ظرف مدت 

 ا که حاکييگري راز تاريخ استفاده از سرمايه، فاکتور اصلي معامله يا قبض انبار يا بارنامه حمل يا هر نوع سند د

 اشد به بانک ارائه نمايد.از تحويل کاال ب

ي و تواند با سرمايه بانک عمل غيرتجاري انجام دهد لذا الزم است نوع عمل تجاربا عنايت به اينکه عامل نمي

 مابي  بانک و مشتري موضوع مشخص گردد.کاالي مورد معامله در عقد مضاربه و در قرارداد منعقده في

ساير اسناد  هاي ورود و خروج کاال به انبار، کارت معي  کاال و ...برگه هاي قابل قبول،نظارت الزم بر اجراي هزينه

 هاي اعتباري بانک تاکيد گردد.و مدارك توسط کميته

 عامل موظف است پس از خريد کاالي موضوع معامله مضاربه، بانک را از محل نگهداري آن مطلع نمايد.

 بانکها مورد توجه قرار گيرد:هاي اعتباري ساير نکاتي که الزم است توسط کميته -6
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 مرتبط بودن فعاليت عامل با مجوزات کسبي-

 قيمت خريد و فروش -

 متعارف بودن قيمت کاالي مورد معامله-

 اصالت معامله-

 صالحيت کاري و توانايي عامل در انجام معامله-

 مجوزهاي مورد نياز-

 ”اطمينان از برگشت سرمايه و سود مورد انتظار-

 780448/دستور فرمائيد مراتب به کليه شعب و ادارات آن بانک جهت اجرا ابالغ گردد.خواهشمند است 

 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 بهزاد فخار   آزاداميرحسين امين

3816    1-3831 
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روز اول سپرده گذاري لزوم؛ 10456:  شماره  احتساب سود براي 

 22/1/90تاريخ: 

 

 

هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال م کليه بانکجهت اطالع مديران عامل محتر

 گردد.

 

 با سالم؛ 

رساند بر اساس مصوبه هشتاد و نهمي  جلسه کميسيون اعتباري بانک احتراماً، بدينوسيله به استحضار مي 

 محترم بانک مرکزي نيز رسيده،که به تائيد رياست کل  27/11/1389مرکزي جمهوري اسالمي ايران مورخ 

 مقرر گرديده است: 

دار، قبل از موعد سررسيد توسط مشتريان فسخ گردد، گذاري مدتهاي سرمايهدر صورتي که قرارداد سپرده 

هاي الحساب براي روز اول افتتاح حساب سپردهمؤسسات اعتباري مکلف به احتساب سود علي/بانک

باشند. ضمناً در صورتي که قرارداد سپرده گذاران ذيربط ميآن به سپرده دار و پرداختگذاري مدتسرمايه

دار قبل از موعد سررسيد توسط مشتريان فسخ گردد بانک/مؤسسه اعتباري موظف است در گذاري مدتسرمايه

 الحساب، نرخ متناظر با مدت ماندگاري با کسرکردن نيم واحد درصد را مالك تسويه قرارخصوص نرخ سود علي

 778328/دهد.

 

 

 

 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 بهزاد فخار آزاداميرحسين امين

3816 1-3831 
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انك متخلف در اجراي حدود مقرر در آيين ساز و؛ 12002شماره:  ز حساب ب ا مبلغ جريمه  امه  كار مربوط به برداشت  ن

  تسهيالت و تعهدات اشخاص مرتبط

 23/1/90تاريخ: 

 

 

هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال ران عامل محترم کليه بانکجهت اطالع مدي

 گرديد.

 

 با سالم و احترام؛

و  «نامه تسهيالت و تعهدات اشخاص مرتبطآيين»در خصوص  10/8/1389مورخ  173772/89پيرو بخشنامه شماره 

امه د بخشنه منظور انطباق وضعيت آن بانک/مؤسسه اعتباري با مفابا توجه به نزديک شدن به پايان دوره گذار ب

رساند؛ در صورت عدم رعايت حدود مذکور، ضم  تأکيد مجدد بر اجراي دقيق بخشنامه يادشده به استحضار مي

نامه صدرالذکر، بانک/مؤسسه اعتباري متخلف ( آيي 9-2نامه موصوف، مطابق نص بند )( آيي 4مقرر در ماده )

باشد. بر همي  اساس سازوکار مربوط در سال نسبت به مبلغ مورد تخلف مي ٪12به پرداخت مبلغي معادل  مکلف

صالح رسيده به برداشت مبلغ جريمه از حساب بانک/مؤسسه اعتباري متخلف تدوي  و به تصويب مراجع ذي

ده در مطابق رويه تبيي  شاست لذا در صورت احراز تخلف بانک/مؤسسه اعتباري توسط اي  بانک، مبلغ جريمه 

 گردد.سازوکار مربوطه از حساب بانک/مؤسسه اعتباري متخلف برداشت مي

 گردد:هت استحضار اعالم مياالشاره به شرح زير جبرخي از مواد سازوکار فوق

نامه آيي  3-6رديف  9تا  1بانک/مؤسسه اعتباري مکلف است فهرست اشخاص مرتبط )موضوع بندهاي 

ها با بانک/مؤسسه اعتباري را پس از طي دوره عهدات اشخاص مرتبط( و نوع ارتباط و نسبت آنتسهيالت و ت

ها و مؤسسات نامه مذکور( و در هربار تغيير براي اداره نظارت بر موقعيت مالي بانکماه پس از ابالغ آيي  6گذار )

 اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ارسال نمايد.

مه( را آيي  نا 7ماده  2تباري موظف است يک نسخه از دستورالعمل اجرايي داخلي )موضوع بند بانک/مؤسسه اع

 رسال نمايد.ها و مؤسسات اعتباري ابراي اداره نظارت بر موقعيت مالي بانک

 را در بانک/مؤسسه اعتباري مکلف است هر سه ماه يکبار )در صورت لزوم کمتر از سه ماه( اطالعات مورد نظر

 عتباري ارسال نمايد.اها و مؤسسات هاي مشخص به اداره نظارت بر موقعيت مالي بانکفرمقالب 
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نامه، مبلغ جريمه نسبت به مبلغ مورد آيي  4در صورت تخطي بانک/مؤسسه اعتباري از حد جمعي مقرر در ماده 

به بانک/مؤسسه عتباري محاسبه و مراتب ها و مؤسسات اتخلف توسط اداره نظارت بر موقعيت مالي بانک

 ربط ابالغ خواهد شد.اعتباري ذي

قعيت روز پس از ابالغ نامه اداره نظارت بر مو 20بانک/مؤسسه اعتباري متخلف مکلف است ظرف مدت حداکثر 

ه ها و مؤسسات اعتباري مستندات و ادله الزم را جهت بررسي به آن اداره ارسال نمايد. عدم ارايمالي بانک

ت ر موقعيباز سوي بانک/مؤسسه اعتباري مورد نظر به منزله تأييد مفاد نامه اداره نظارت پاسخ ظرف مدت مقرر 

 باشد.ها و مؤسسات اعتباري ميمالي بانک

ها و مؤسسات اعتباري گزارش الزم را به همراه توضيحات اخذ شده از اداره نظارت بر موقعيت مالي بانک

ي جمهوري اسالمي ايران ب به کميسيون اعتباري بانک مرکزربط، جهت طرح و تصويبانک/مؤسسه اعتباري ذي

 ارايه خواهد نمود.

در صورت تأييد مبلغ جريمه محاسبه شده توسط کميسيون اعتباري، مصوبه مذکور جهت اجرا توسط اداره 

 ربط و اداره معامالت رياليها و مؤسسات اعتباري به بانک/مؤسسه اعتباري ذينظارت بر موقعيت مالي بانک

 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ابالغ خواهد شد.

ف ي متخلاداره معامالت ريالي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مبلغ جريمه را از حساب بانک/مؤسسه اعتبار

 نمايد.نزد خود برداشت و به حساب خزانه واريز مي

 بالغ و برط آن بانک/مؤسسه اعتباري اربدر پايان خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به کليه واحدهاي ذي

 786448حس  اجراي آن نظارت به عمل آيد./

 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 مرتضي ستاك آزاداميرحسين امين

3816 2-3831 
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ني در خارج ابالغ ؛13853شماره:  يرا ا انكهاي  اجرايي نحوه تاسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعب ب امه  ز  آيين ن ا

  ركشو

 25/1/90تاريخ: 

 

 

هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 گردد.

 

 با سالم؛

، نظارت و تعطيلي شعب بانکهاي ايراني ، فعاليتآيي  نامه اجرايي نحوه تأسيس»احتراماً، بدينوسيله به پيوست 

 17/12/1389مصوب يکهزار و يکصد و بيست و سومي  جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ « ز کشوردر خارج ا

 گردد.جهت اجرا ايفاد مي

 آيي  نامه ايجاد"الذکر، کليه موارد مغاير با مفاد اي  آيي  نامه مندرج در نمايد به موجب مصوبه فوقيادآوري مي

ول و شوراي پ 1355مصوب هجدهم آبان ماه  "خارج از کشور يا تعطيل شعبه يا باجه يا نمايندگي بانکها در

 گردد.اعتبار ملغي اثر مي

س  خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به کليه واحدهاي ذيربط آن بانک /مؤسسه اعتباري ابالغ و بر ح

 783552اجراي آن نظارت به عمل آيد./

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 بهزاد فخار                                     آزاد     اميرحسين امين

3816                                                         1-3831 

 پيوست دارد
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 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

 

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 «اداره مطالعات و مقررات بانکي»

 “يگروه مقررات بانک ”

 

 

هاي ايراني در شعب بانک آيين نامه اجرايي نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي

 خارج از کشور

 

 

 1389اسفند ماه 

 

 

http://www.cbi.ir/e/
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 آيين نامه اجرايي نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي

 هاي ايراني در خارج از کشورشعب بانک

 تعاريف -بخش اول

 -1ماده 

 هاي ايراني در خارج از کشوريي  نامه اجرايي نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعب بانکآآيين نامه:

 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايرانبانک مرکزي:

ه انواع ، ارائدريافت هرگونه سپرده از عموم و به کارگيري آن در قالب اعطاي وام و تسهيالت به متقاضيانعمليات بانکي:

 نکي اطالق گردد.ها عمليات باهايي که در کشور ميزبان به آنيا ساير فعاليت ابزارهاي پرداخت و

 بانک ايراني که قصد تأسيس شعبه در خارج از کشور را دارد.بانک متقاضي:

 کشور خارجي يا حوزه قضايي که بانک متقاضي قصد تأسيس شعبه در آن سرزمي  را دارد.کشور ميزبان:

شور ککي در تقاضي که در چارچوب اساسنامه و مقررات کشور ميزبان به انجام عمليات بانواحد عملياتي از بانک مشعبه:

 نمايد.ميزبان مبادرت مي

 دهد.وجوهي که بانک متقاضي به منظور فعاليت در اختيار شعبه قرار ميسرمايه اعطايي:

 ها در کشور ميزبان.واحد سازماني مسيول نظارت بر بانکمرجع نظارتي:

 موافقت مکتوب بانک مرکزي با تأسيس شعبه در کشور ميزبان.لي:موافقت اصو

 موافقت مکتوب بانک مرکزي با شروع فعاليت شعبه در کشور ميزبان.موافقت نهايي:

 

 نحوه تأسيس -بخش دوم

 الزامات تأسيس شعبه

رزي باشد، ات اسال از تاريخ شروع فعاليت آن گذشته و داراي مجوز کامل عملي 5بانک متقاضي که حداقل -2ماده 

 نامه به انجام عمليات بانکي در قالب شعبه در کشور ميزبان مبادرت نمايد. عملکرد ماليتواند با رعايت مفاد اي  آيي مي

 سال باشد. 3سال گذشته بايد نمايانگر سودآوري آن در طي هر  3بانک متقاضي در 
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 ا را از شرايط فوق مستثني نمايد.هتواند در شرايط خاص، برخي از بانکبانک مرکزي مي –تبصره 

موثر  ياخلبانک متقاضي بايد به تشخيص بانک مرکزي از ثبات و سالمت مالي الزم و ساز و کار کنترل د-3ماده 

 برخوردار باشد .

 هاي بانک متقاضي نبايد از حداقل سرمايه مصوب شوراي پول و اعتبارمجموع سرمايه پرداخت شده و اندوخته -4ماده 

 باشد.کمتر 

اضي بيشتر درصد سرمايه پرداخت شده بانک متق 5سرمايه اعطايي بانک متقاضي به هر شعبه نبايستي از  -5ماده 

درصد سرمايه پرداخت  20هاي اعطايي بانک متقاضي به شعب خود در خارج از کشور نبايد از باشد. مجموع سرمايه

 شده بانک متقاضي تجاوز نمايد.

 

 هادور موافقتمدارك مورد نياز جهت ص

 هد:دبانک متقاضي، بايد مدارك و اطالعات زير را به همراه تقاضاي خود به بانک مرکزي ارائه  -6ماده 

 تصوير تأييديه وزارت امور خارجه مبني بر بالمانع بودن تأسيس شعبه در کشور ميزبان.

 ميزان سرمايه اعطايي بانک متقاضي به شعبه.

 تصوير اساسنامه بانک متقاضي.

 ها را دارد.برنامه عملياتي بانک متقاضي مشتمل بر عملياتي که شعبه قصد انجام آن

 ساختار سازماني شعبه.

 ي.هاي مالي حسابرسي شده سه سال گذشته بانک متقاضصورت

 ت به مديريت شعبه منصوب گردند.اي اشخاصي که قرار اسهاي حرفهها و تخصصاطالعات مرتبط با صالحيت

 هاي فرعي، شعب و دفاتر نمايندگي بانک متقاضي در خارج از کشور.ي توزيع جغرافيايي بانکتعداد و چگونگ

شد تأييديه مدير عامل بانک متقاضي در مورد صالحيت مالي، حس  شهرت و عدم سابقه محکوميت کيفري مديران ار

 اجرايي شعبه در شرف تأسيس.

 گيري در مورد تأييد درخواست تأسيس شعبه کمک کند.ساير اطالعات و مدارکي که به بانک مرکزي جهت تصميم

 

 

 هاشرايط و نحوه صدور موافقت
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راز الزامات و در صورت اح 6موافقت اصولي بانک مرکزي بعد از بررسي اطالعات و مدارك مندرج در ماده  -7ماده 

 شود:يط زير صادر ميچني  حصول اطمينان از رعايت شراتأسيس شعبه و هم

 شور ميزبان از ثبات و سالمت مالي مکفي به تشخيص بانک مرکزي برخوردار باشد.نظام بانکي ک

 مديران شعبه شرايط احراز و خوشنامي مورد نياز جهت تصدي مديريت شعبه را دارا باشند.

 .ي برسدصالحيت مديران شعبه بايد در زمان تأسيس و يا در صورت هرگونه تغيير، قبالً به تأييد بانک مرکز تبصره:

 اشد.رکزي بممقررات کشور ميزبان نبايد مانع انجام نظارت مؤثر و يا دريافت اطالعات مورد نياز از شعبه توسط بانک 

 نمايد.گونه تعهدي را براي بانک مرکزي جهت صدور موافقت نهايي ايجاد نميصدور موافقت اصولي هيچ :1تبصره 

باشد و بانک متقاضي موظف ماه از تاريخ صدور مي 4ي به مدت اعتبار موافقت اصولي صادره توسط بانک مرکز :2تبصره 

در  است ظرف اي  مدت نسبت به ارائه تصوير برابر با اصل تأييديه مرجع نظارتي براي تأسيس شعبه اقدام کند.

افقت صورت درخواست بانک متقاضي و ارائه داليل موجه، بانک مرکزي در صورت صالحديد نسبت به تمديد اعتبار مو

 نمايد.صولي اقدام ميا

نامه نظارتي با مدر صورت ارايه تأييديه مرجع نظارتي براي تأسيس شعبه، بانک مرکزي نسبت به انعقاد تفاه -8ماده 

 مرجع نظارتي و صدور موافقت نهايي اقدام خواهد کرد.

باشد و بانک متقاضي موظف ماه از تاريخ صدور مي 6اعتبار موافقت نهايي صادره توسط بانک مرکزي به مدت  -9ماده 

 يد:ئه نمااست ظرف اي  مدت نسبت به ثبت شعبه و شروع فعاليت اقدام و مدارك و اطالعات زير را به بانک مرکزي ارا

 ربط در کشور ميزبان.آگهي ثبت شعبه در مرجع ثبت ذي

 معرفي صاحبان امضاي مجاز شعبه.

 مشخصات کامل کارکنان شعبه.

 نشاني کامل محل شعبه.

واهد خدر صورت درخواست بانک متقاضي و ارائه داليل موجه، مدت اعتبار موافقت نهايي بانک مرکزي تمديد  بصره:ت

 شد.

 داليل عدم اعطاء موافقت

 کند، اگر:بانک مرکزي از اعطاء موافقت اصولي يا نهايي جهت تأسيس شعبه خودداري مي -10ماده 

 محقق نشده باشد. 7شرايط ذکر شده در ماده 

 ادرست يا مخدوش بودن اسناد و مدارك دريافتي محرز گردد.ن
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ک متقاضي حصول اطمينان بانک مرکزي از مخدوش يا نادرست بودن مدارك و اطالعات ارسالي توسط بان -11ماده 

 هاي صادره خواهد گرديد.جهت تأسيس شعبه، عندالزوم و به تشخيص بانک مرکزي منجر به ابطال کليه موافقت

 

 نحوه فعاليت -بخش سوم

هاي مديريتي شعبه توسط بانک مرکزي تعيي  خواهد هاي مورد نياز جهت احراز سمتصالحيت و تخصص -12ماده 

 شد.

 5داقل سال تجربه کاري در امور بانکي باشند که ح 10مديران شعبه بايستي حداقل داراي مدرك کارشناسي و  تبصره:

 باشد. سال آن در سمت مديريت اجرايي شعبه سپري شده

محل صدور چک بي محکومي  به سرقت، ارتشاء، اختالس، خيانت در امانت، پولشويي، کالهبرداري، جعل و تزوير، -13ماده 

هاي داخلي يا خارج از کشور صادر شده باشد يا محکوم، ه حکم از دادگاهکاعم از اي   -و ورشکستگي به تقصير يا تقلب

 باشند.منوع ميهاي مديريتي شعبه مز تصدي سمتا -باشد مجرم اصلي يا شريک يا معاون جرم بوده

 تواند به يکي از طرق ذيل نسبت به افزاي  سرمايه شعبه اقدام نمايد:يم يبانک متقاض -14ماده 

 اعطاء سرمايه توسط بانک متقاضي.

 شعبه. يهااز محل سود انباشته و يا ساير اندوخته

 باشد.ه بانک مرکزي ميبالي حسابرسي شده به زبان فارسي در پايان سال مالي هاي مشعبه موظف به ارايه صورت -15ماده 

 باشد.سم ميشعبه موظف به رعايت قواني  و مقررات ناظر بر مبارزه با پولشويي و تأمي  مالي تروري -16ماده 

 

 نظارت -بخش چهارم

 پذيرد.ارتي صورت ميرجع نظنامه منعقده با منظارت بانک مرکزي بر شعبه، در چارچوب تفاهم -17ماده 

ها و نحوه فعاليت بانک مرکزي در هر زمان که تشخيص دهد، بازرسان خود را جهت رسيدگي به حساب -18ماده 

 نمايد.شعبه اعزام مي

 هاي نظارتي خود درخصوص شعبه اقدام نمايند.توانند نسبت به تبادل يافتهبانک مرکزي و مرجع نظارتي مي -19ماده 

کند، به بازرسان مي مديران شعبه موظفند کليه اسناد، مدارك و دفاتر خود را به نحوي که بانک مرکزي تعيي  -20ماده 

 بانک مرکزي ارايه نموده و امکان رسيدگي الزم و کافي را فراهم نمايند.
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، ينامه نظارتد تفاهمتواند در مواردي که مقتضي بداند با توجه به مقررات کشور ميزبان و مفابانک مرکزي مي -21ماده 

هاي بانکي منع و يا عمليات شعب در شرف تأسيس را منحصر به يک يا چند اي از فعاليتشعبه را از مبادرت به پاره

 فعاليت مشخص نمايد.

 

 تعطيلي شعبه -بخش پنجم

 ، ممک  است شعبه تعطيل شود:يدر موارد زير با رعايت تفاهم نامه نظارت -22ماده 

 داند.نک مرکزي به لحاظ سياست عمومي کشور، ادامه فعاليت شعبه را در کشور ميزبان به مصلحت ندر صورتي که با

 در صورت احراز تخلف بانک در ارايه مدارك و اطالعات نادرست و مخدوش براي تأسيس شعبه؛

 در صورت عدم نظارت مؤثر مرجع نظارتي بر عمليات شعبه به تشخيص بانک مرکزي.

 ع نظارتي؛در صورت دستور مرج

 در صورت درخواست بانک متقاضي؛

 در صورت انحالل يا ورشکستگي بانک متقاضي.

 

ي بانک  تأييديه کتبدر صورتي که به هر دليل بانک متقاضي قصد تعطيلي شعبه خود را داشته باشد، بايد قبالً -23ماده 

 مرکزي را در اي  خصوص اخذ نمايد.

 عالم نمايد.روز به بانک مرکزي ا 15تعطيلي شعبه خود را ظرف حداکثر بانک متقاضي موظف است تاريخ  -24ماده 

نامه همدر صورت ورشکستگي و تصفيه بانک متقاضي، تصميمات ناظر بر تعطيلي شعبه در چارچوب تفا -25ماده 

 نظارتي فيمابي  بانک مرکزي و مرجع نظارتي اتخاذ خواهد شد.

 

د و بن"به استناد  "هاي ايراني در خارج از کشورظارت و تعطيلي شعب بانکنامه اجرايي نحوه تأسيس، فعاليت، نآيي "

سومي   تبصره دريکهزار و يکصدو بيست و 6ماده و  25در  "1351قانون پولي و بانکي کشور مصوب تير ماه  30ماده 

رج در   نامه مندبه تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد. کليه موارد مغاير با مفاد اي  آيي17/12/1389جلسه مورخ 

آن شورا  1355آبان ماه  مصوب هجدهم "ها در خارج ازکشوربه يا باجه يا نمايندگي بانکنامه ايجاد يا تعطيل شعآيي "

 662550شود./ياالثر ميملغ
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امه شماره بيتصو ابالغ؛ 19773شماره:   يقانون اساس 138ون موضوع اصل يسيكم 14/1/1390ک مورخ 46115ت/3874ن

لبات سررسنييص آدرخصو امه وصول مطا عتباردگذشته، معوق و مشكوکين ا لوصول مؤسسات  لير) يا رز يا ا  (يو 

 31/1/90تاريخ: 

 

 

 هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد.جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 

 با سالم و احترام؛

نامه وصول مطالبات سررسيدگذشته، معوق و آيين»درخصوص  27/7/1389مورخ  163570/89ه پيرو بخشنامه شمار

 3/8/1388مورخ ه 41498ت/153965نامه شماره موضوع تصويب «الوصول مؤسسات اعتباري )ريالي و ارزي(مشکوك

کميسيون  14/1/1390ك مورخ 46115ت/3874نامه شماره برساند؛ بر اساس تصويضار ميوسيله به استحبدي 

که در در صورتي»نامه مذکور، عبارت ( آيي 11قانون اساسي مقرر گرديد؛ به انتهاي بند )الف( ماده ) 138موضوع اصل 

شرح الف( ماده يادشده بهالحاق گردد. بنابراي  مت  کامل بند ) «بيني شده باشدقرارداد منعقد شده بين مؤسسه و مشتري پيش

 يابد:زير تغيير مي

با ـ مصوب ( قانون عمليات بانکي بدون ر15فت وجه التزام )جريمه تأخير تأديه(، به موجب قانون الحاق دو تبصره به ماده )دريا»

 «بيني شده باشد.سسه و مشتري پيشکه در قرارداد منعقد شده بين مؤـ در صورتي 1376

ربط آن بانک/مؤسسه اعتباري ابالغ يخواهشمنداست دستور فرماييد مراتب به نحو مقتضي جهت اجرا به واحدهاي ذ

 794970گردد./

 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 مرتضي ستاك آزاداميرحسين امين

3816 2-3831 
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يمه سپرده 18اصول  ؛22736شماره:  ثربخشي نظام ب ا راي    هاگانه ب

 04/02/90تاريخ: 

 

ل دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه ارسا هاي دولتي و غيردولتي، شرکتجهت اطالع مديران عامل بانک

 گرديد.

 با سالم؛

ها و مؤسسات سپرده پذير در سرتاسر جهان به داليل مختلف چون احتراماً، همانطور که استحضار دارند امروزه بانک

رداشت گذاران براي ببحران مالي، افزاي  مخاطرات اقتصادي و سياسي و غيره با احتمال هجوم ناگهاني سپرده

کنند، به صورت وام و گذاران دريافت ميشوند. بانک ها اغلب وجوهي را که در قالب سپرده از سپردهها مواجه ميسپرده

گذاران مورد ها از سوي سپردهدر شرايطي که تمام يا قسمت اعظم سپردهدهند، اما يا تسهيالت در اختيار ديگران قرار مي

شود که ورشکستگي بانک نيز موجب مي. تواند به ورشکستگي بانک بيانجامدمي «1هجوم بانکي»مطالبه قرار گيرد، 

حال چنانچه اي  وضعيت به داليل مختلف به . انداز خود را از دست بدهندگذاران بخشي و يا تمام پسبسياري از سپرده

ها و به تبع آن ات تمامي بانکشده و ثب 2مندها نيز تسري يابد، موجب بروز بحران بانکي سيستمي يا نظامساير بانک

 . سازدنظام مالي يک کشور را با مخاطرات جدي مواجه مي

آميز مانند آنچه که پي  از اي  بدان  ها به طور بالقوه در معرض طيف وسيعي از اتفاقات مخاطرهبه اي  دليل که بانک

 ه بر تالش براي کاه  اي  مخاطرات، بهه حاکميت در هر کشوري عالوباشند، دولت و بطور کلي ،مجموعاشاره شد مي

گذاران در صورت ورشکستگي بانک و جلوگيري از به وجود آمدن بحران منظور کاه  ضرر و زيان وارده به سپرده

هاي درعمل،اهداف نظام. نمايدها ميسپرده( انتضم)اندازي نظامي تحت عنوان نظام بيمه بانکي سيستمي، اقدام به راه

( ضمانت)باشد و به همي  سبب نيز سط  پوش  بيمه ها در هر کشور با ساير کشورها متفاوت ميپردهس( ضمانت)بيمه 

ها سپرده( ضمانت)ها در برخي کشورها کامل يا بسيار وسيع بوده در حالي که در برخي ديگر سط  پوش  بيمه سپرده

ست از کمک به افزاي  ادر هر کشوري عبارت سپرده ( ضمانت)هاي بيمه اما به طور عام هدف نظام. باشدمحدودتر مي

گذاران خرد و کوچک در مقابل ضرر و زيان در جريان ورشکستگي يک ثبات نظام مالي آن کشور و حمايت از سپرده

گذار را کاه  داده و از بروز پديده تواند در مواقع حساس، اضطراب سپردهها ميسپرده( ضمانت)نظام بيمه .بانک

 . حد زيادي پيشگيري نمايد تا« هجوم بانکي»

                                                                 

 

1 Bank Run 

2 Systemic crisis  
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اصول مطروحه در . منتشر شده است  1مجموعه پي  رو ترجمه سندي است که از سوي کميته نظارت بر بانکداري بال

( ضمانت)کند که با مسائل مختلفي که براي ايجاد سيستم بيمه گذاران اقتصادي و پولي کمک مياي  سند به سياست

پردازد که اي  سند به معرفي و تشري  اصول اساسي براي کشورهايي مي. ، آشنا شوندها ضروري استسپرده توجه به آن

اي  سند بر مبناي تحقيقات انجام شده در انجم  . سپرده را دارند (ضمانت)هاي بيمه اندازي و يا اصالح نظام قصد راه

بر بانکداري بال منتشر شده و کشورهاي عضو آن و با همکاري کميته نظارت  2المللي مؤسسات بيمه سپردهبي 

سپرده و براي اجرا در کشورهاي مختلف با شرايط، ( ضمانت)هاي بيمه اي  اصول با هدف ارتقاي اثربخشي نظام.است

هاي مورد استفاده در اي  اصول همچني  چارچوبي اختياري براي رويه. امکانات و ساختارهاي متفاوت طراحي شده است

اي نيستند که تمامي نيازها وشرايط هرنظام بانکي اي  اصول به گونه. کندده موثر ارائه ميسپر( ضمانت)يک نظام بيمه 

را جوابگو باشند،از اي  رو  شرايط خاص هر کشور بايد به طور متناسب و در جهت پيشبرد اهداف و الزامات نظام بيمه 

 .سپرده، در قواني  جاري همان کشور منظور شود( ضمانت)

هاي مردم، مجلس محترم شوراي اسالمي يت اي  موضوع و لزوم ايجاد نهادي براي ضمانت سپردهبا توجه به اهم

ا مکلف قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران، بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ر 95درماده 

ر همي  د. سال اول برنامه، اقدام نمايد انها در کشور،حداکثر تا پاينموده است تا نسبت به ايجاد صندوق ضمانت سپرده

ها در بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران در دست تهيه بوده و در سازي نظام ضمانت سپردهرابطه، مقدمات پياده 

ها جهت اطالع و اتخاذ اقدامات الزم به شبکه بانکي آينده نزديک تأسيس و شروع به فعاليت صندوق ضمانت سپرده

 .م اعالم خواهد گرديدکشور و عموم مرد

سياستگذار پرنفوذ در ط دو نهاد ها که بصورت مشترك توسههاي بيمه سپردگانه براي اثر بخشي نظام18اصول اساسي 

 تهيه و تدوي  شده به نحو( سپرده المللي مؤسسات بيمهکميته نظارت بر بانکداري بال و انجم  بي )اي  امر مهم 

دهد لذا مطالعه آن به ها ارائه ميسپرده( ضمانت)و اختيارات يک نظام ايده آل بيمه روش  و شفاف، تصويري از وظايف 

 689260/ .گرددتمامي دست اندرکاران و فعاالن بازار پول و بانک توصيه مي

 

 

                                                                 

 

1Basel committee on Banking Supervision (www.bis.org) 

2 International Association of Deposit Insurers (www.iadi.com) 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 بهزاد فخار آزاداميرحسين امين

3816 1-3831 
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 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

 

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 «اداره مطالعات و مقررات بانکي»

 

 

 

 

 هاي بيمه سپردهاصول اساسي براي اثربخشي نظام

 (2009المللي مؤسسات بيمه سپرده )ژوئن رات کميته نظارت بر بانکداري بال و انجمن بيناز انتشا

 

 

 

 حسين معصومي، محمد روشندل: ترجمه

 1390فروردين 

 

http://www.cbi.ir/e/
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 اصول اساسي

 هاي بيمه سپردهبراي اثر بخشي نظام

 خالصه اجرايي

 مقدمه و اهداف

 

 يپذيري اساسي بازار به اي  نکته اشاره مرابطه با ارتقا و انعطافدر ( ميالدي 2008آوريل سال )گزارش گردهمايي ثبات مالي 

گذاران را نمايان المللي اخير، اهميت وجود ترتيباتي موثر جهت جبران خسارت وارده به سپردههاي مالي بي کندکه وقوع آشفتگي

هاي موثر بيمه سپرده المللي براي نظام اي ازاصول بياي  گزارش بر ضرورت توافق مقامات پولي در مورد ايجاد مجموعه. ساخت

 .تاکيد دارد

تصميم گرفتند  2(IADI)سپرده  المللي مؤسسات بيمهو انجم  بي  1(BCBS)، کميته نظارت بر بانکداري بال 2008در ژوئيه سال 

ها با يکديگرهمکاري نموده و  المللي در رابطه با بيمه سپردهبه منظور تدوي  و ترويج مجموعه اي از اصول مهم و مورد توافق بي 

، را به ( IADI)سپرده  المللي مؤسسات  بيمههاي بيمه سپرده تهيه شده توسط انجم  بي در اي  راستا اصول اساسي  براي نظام

در همي  ارتباط کارگروهي مشترك جهت گسترش اصول اساسي تشکيل شد تا نقطه . عنوان مبناي کار، مورد استفاده قرار دهند

. سپرده ارائه کند المللي مؤسسات بيمهات خود را جهت تجديدنظر و تصويب به کميته نظارت بر بانکداري بال و انجم  بي نظر

و گروه راهنماي 3( CBRG)اي  کارگروه متشکل از نمايندگاني از گروه مصوبات بانکي برون مرزي کميته نظارت بر بانکداري بال 

هاي بيمه سپرده، حاصل تالش رو براي اثر بخشي نظاماصول اساسي پي . باشدپرده ميس المللي مؤسسات بيمهانجم  بي 

 .هاي ياد شده استمشترك کارگروه

 هاشرطاصول محوري و پيش

در اي  ميان . هايي را در اختيار دارندگذاران وکمک به ثبات نظام مالي، گزينهگذاران در مورد چگونگي حمايت از سپردهسياست

يک نظام بيمه . از مزاياي بيشتري برخوردار است 4هاي تلويحيها همچون حفاظتها در مقايسه با ساير گزينهتقيم سپردهبيمه مس

نمايد، حوزه گذاران را شفاف ميبه سپرده( يا اگر يک نظام خصوصي است، تعهدات اعضاي آن)سپرده، تعهدات مقام پولي 

ها به حل تواند اعتماد عمومي را ارتقا بخشيده، با مشارکت در تأمي  هزينهند، ميکها را بنا به مصلحت محدود ميگيريتصميم

هاي ورشکسته کمک کند و براي کشورهايي که فرآيند سامان يافته اي  براي برخورد با  بانک ورشکسته دارند ساز مشکالت بانک

 .و کاري براي تأمي  هزينه ورشکستگي فراهم نمايد

                                                                 

 

1The Basel Committee on Banking Supervision- 

2-International Association of Deposit Insurers 

3-ِCross Border Bank Resolution Group  

4Implicit Protection 
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آميز باشد که نظام بانکداري کشور سالم بوده و محيط تواند موفقيتيک نظام بيمه سپرده زماني ميپياده سازي يا اصالح 

منجر  1ها، که ممک  است به مخاطرات رفتاريبه منظور برخورداري از اعتبار و جلوگيري از انحراف. سازماني مطلوبي داشته باشد

اي مناسب با طراحي مناسب و ساختارمند بوده و به گونه 2ظام ماليگردد، نظام بيمه سپرده بايد بخشي از يک شبکه ايمني ن

يک شبکه ايمني نظام مالي معموالً در برگيرنده مقررات احتياطي و نظارتي، آخري  مرجع وام دهنده و بيمه . طراحي و اجرا شود

ي است که  به انتخاب سياست عمومي ها بي  اعضاي شبکه ايمني نظام مالي، موضوعتوزيع اختيارات و مسيوليت. باشدسپرده مي

 .وشرايط خاص هر کشور بستگي دارد

در اي  . شودهاي سيستميها يا بحرانيک نظام بيمه سپرده به دنبال آن نيست که خود، به تنهايي درگير ورشکستگي بانک 

ودن هاي رسيدگي و برطرف نمزينهعالوه براي ، ه. موارد، تمامي عناصر نظام مالي بايد به طور مؤثر با يکديگر همکاري کنند

مچون هديگر  مشکالت ناشي از ورشکستگي ساختاري نبايد منحصراً بر عهده نظام بيمه سپرده باشد، بلکه بايد از طريق ابزارهاي

 .کمک دولت تأمي  شود

اجرا در کشورهاي اي از کشورها بوده و براي اصول محوري تدوي  شده براي بيمه سپرده، برگرفته از مقررات طيف گسترده

وثر هاي بيمه سپرده ماي  اصول چارچوبي اختياري براي رويه. مختلف با شرايط، امکانات و ساختارهاي متفاوت طراحي شده است

کنند الزم است مي مقامات مختار هستند، براي دستيابي به بيمه سپرده موثر در کشور خود، معيارهايي را که تصور. کندارائه مي

ي  رو، از ا. اي نيستند که تمامي نيازها وشرايط هرنظام بانکي را جوابگو باشنداي  اصول به گونه. آن منظور کنند براي تکميل

اني  شرايط خاص هر کشور بايد به طور متناسب و در جهت پيشبرد اهداف و الزامات سياست عمومي نظام بيمه سپرده در قو

 . جاري همان کشور منظور شود

ها، اگر چه اغلب ،خارج از حوزه شرطي  پي ا. ها مبتني باشدشرطموثر بايد برچند عامل بيروني و يا پي  نظام بيمه سپرده

 :گيرندها موارد زير را در بر ميشرطاي  پي . گذارنداختيارات مستقيم بيمه سپرده قرار دارند، ولي بر نظام اثر مستقيمي مي

 ارزيابي مستمر اقتصاد و نظام بانکي؛

 دهنده شبکه ايمني نظام مالي؛ه مناسب مؤسسات تشکيلادار

 مقررات احتياطي مستحکم و نظارت قوي؛

 .چارچوب قانوني ، نظام حسابداري و نظام مناسب براي افشاي اطالعات

ت، ، الزامات و اختيارا(2و  1اصول )تعيي  اهداف . شوندبخ  تقسيم مي 10گانه بيمه سپرده موثر به طور عمده به  18اصول 

، (7و  6اصول )مرزي هاي برون، ارتباط با ساير اعضاي شبکه ايمني نظام مالي و همکاري(5اصل )، حاکميت (4و  3اصول )

، (14و  13اصول )، مباحث حقوقي مورد نياز (12اصل )، آگاهي عمومي (11اصل )، تأمي  وجوه (10تا  8اصول )عضويت و پوش  

گذاران و ترميم و دريافت ها به سپردهو بازپرداخت سپرده( 16و  15اصل )ايفاي تعهدات  اقدامات الزم پس از ناتواني بانک در

 (18تا  17اصول )غرامت 

                                                                 

 

1Moral hazardگر مثالً از نظر بيمه. گرددفتاري دارد كه موجب بروز زيان و خسارت مي، مخاطرات رفتاري، اصطالحي است در بيمه كه اشاره به عادات و ر
 .آيداتومبيل، غير عادي بودن وضع شخص راننده يك خطركژمنشي رفتاري به حساب مي

2Financial System Safety Net 
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 تعيين اهداف( 1بخش 

 توان تعيي  اهداف حاکميتيگام نخست در ايجاد يک نظام بيمه سپرده يا اصالح نظام موجود را مي :ـ اهداف حاکميتي 1اصل 

. ندرفته شوگاي  اهداف، بايد به طور رسمي تعيي  شده و به خوبي در طراحي نظام بيمه سپرده به کار  .مورد انتظار آن دانست

 . گذارانهاي بيمه سپرده، عبارت است از کمک به ايجاد ثبات در نظام مالي و حمايت از سپردهيکي از اهداف اصلي براي نظام

اسبي با حصول اطمينان از اي  که نظام بيمه سپرده با ترکيب منمخاطرات رفتاري بايد  :ـ کاهش مخاطرات رفتاري 2اصل 

 .ابدکاه  ي( رجوع شود 16هاي اصل به پي  شرط)طراحي شده و نيز  با کمک ساير اعضاي شبکه ايمني نظام مالي 

 

 الزامات و اختيارات ( 2بخش 

عالوه . اي برخوردار استرسمي از اهميت ويژهتعيي  الزامات براي مؤسسات بيمه سپرده به صورت شفاف و  :الزامات   3اصل ـ

 .کننده سپرده، سازگاري وجود داشته باشد هاي مؤسسه بيمهبر اي ، بايد بي  اهداف حاکميتي، اختيارات و مسيوليت

طور  به تيارات بايداي  اخ. مؤسسه بيمه سپرده بايد از اختيارات الزم براي اجراي تکاليف  برخوردار باشد :اختيارات  -4اصل 

ها، انعقاد قرارداد، کنندگان سپرده، بايد براي تأمي  منابع مالي جهت بازپرداخت سپردهتمامي بيمه. رسمي مشخص شده باشد

ق، صحي  و هاي عملياتي داخلي خود از اختيار کافي و الزم برخوردار بوده و به صورت ادواري به اطالعات دقيتنظيم بودجه و رويه

 . اشته باشند تا از ايفاي به موقع تعهدات خود در قبال سپرده گذاران اطمينان حاصل نمايندبه هنگام دسترسي د

 

 حاکميت( 3بخش 

ياسي و سمؤسسه بيمه کننده سپرده بايد به لحاظ عملياتي مستقل، شفاف وپاسخگو بوده و از نفوذ مراجع : ـ حاکميت 5اصل 

 .دست اندرکاران صنعت بانکداري مصون باشد

 

 مرزيهاي برون روابط با ساير اعضاي شبکه ايمني نظام مالي و همکاري (4بخش 

ردن الزم است به منظورايجاد  هماهنگي کامل و به اشتراك گذا: ـ روابط با ساير اعضاي شبکه ايمني نظام مالي 6اصل 

نظم، مبراساس يک برنامه  اطالعات مربوط به هر بانک، ميان بيمه کنندگان سپرده و ساير اعضاي شبکه ايمني نظام مالي،

به  بات مربوطترتي. باشد( مشروط به رعايت اصل  محرمانه بودن آن)اي  گونه اطالعات بايد دقيق و به روز . چارچوبي تعيي  شود

 . اي  امور بايد به صورت رسمي انجام شود

دن اطالعات، تمامي اطالعات مرتبط هاي مربوط به محرمانه تلقي کرمشروط به رعايت کامل جنبه :مرزيمباحث برون -7اصل 

بايد در هر زمان که الزم باشد، بي  مؤسسات بيمه سپرده در ديگر کشورها و يا حتي مؤسسات بيمه سپرده و ساير اعضاي شبکه 

در مواقعي که بي  از يک مؤسسه بيمه، مسيوليت پوش  را بر عهده داشته باشد، ضروري است که . ايمني نظام مالي مبادله شود
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درخصوص تعيي  حق عضويت يا حق بيمه، نظام . ها مشخص شوندمؤسسه يا مؤسسات مسيول در قبال فرآيند بازپرداخت سپرده

 .بيمه سپرده کشور ميزبان بايد به رسميت شناخته شود

 

 عضويت و پوشش( 5بخش 

ام بيمه يد عضويت در نظبراي پيشگيري از اثرات مخاطره آميز عضويت به شکل اختياري، با :عضويت اجباري - 8اصل 

گذاران خرد و مانند سپرده)مايت بيشتر هاي اشخاص نيازمند به حؤسسات مالي، که به نگهداري سپردهمها، براي تمامي سپرده

 .پردازند، اجباري باشدمي( کسب و کارهاي کوچک

گيرند را به طور شفاف در قواني  ار ميها قرهايي که تحت پوش  بيمه سپردهسپرده گذاران بايد انواعسياست: پوشش - 9اصل 

يي  حدود ولي در عي  حال معتبر بوده و امکان تعسط  پوش  بايد م. ها، تعريف کنندنامهمربوطه، مقررات احتياطي و يا آئي 

ميتي ف حاکگذاران را در برگيرد، به گونه اي که بتواند اهدادامنه پوش  بايد اکثريت عمده سپرده. سريع آن وجود داشته باشد

 .هاي نظام بيمه سپرده، سازگاري داشته باشدتعيي  شده را تأمي  نموده و به لحاظ داخلي با ديگر مشخصه

 : محدود 1تبديل ضمانت نامحدود به يک نظام بيمه سپرده، با پوشش - 10اصل 

ا در راتي رباشد، يا بخواهد تغيي هنگامي که کشوري تصميم به تبديل يک ضمانت نامحدود به يک نظام بيمه سپرده محدود گرفته

راي اج. دهد سريع انجام پذيردنظام ضمانت نامحدود خود ايجاد نمايد، اي  فرآيندها بايد تا جايي که شرايط کشور اجازه مي

. تواند پيامدهاي نامطلوبي به ويژه مخاطرات رفتاري به همراه داشته باشندهاي نامحدود براي مدت طوالني ميضمانت

 .گذاران بايد به ديدگاه و انتظارات مردم، طي دوره انتقال توجه خاص داشته باشندسياست

 

 تأمين مالي( 6بخش 

از جمله ابزارهاي تأمي  وجوه )يک نظام بيمه سپرده بايد تمامي سازوکارهاي تأمي  وجوه مورد نياز  :تأمين وجوه -11اصل 

گذاران در مواقع ار داشته باشد تا از بازپرداخت سريع مطالبات سپردهرا در اختي( پشتيباني مکمل، به منظور تأمي  نقدينگي

ها و چرا که آن. ها باشدها، بايد بر عهده بانکمسيوليت عمده پرداخت هزينه بيمه سپرده. ضروري، اطمينان حاصل کند

ها که قبل از چه آن)هاي بيمه سپرده در نظام. شوندمند ميمشتريانشان به طور مستقيم از داشت  يک نظام بيمه سپرده مؤثر بهره

و يا ترکيبي از هر دوي  3شوندها که پس از ورشکستگي بانک وارد عمل ميو چه آن 2شوندورشکستگي بانک وارد عمل مي

کنند، بايد معيار مورد استفاده جهت استفاده مي( حق عضويت متغير)هاي اخذ حق عضويت بر مبناي ريسک ، که از نظام(4هاآن

                                                                 

 

1- coverage شودها يا خسارات احتمالي است كه به موجب يك بيمه نامه تعهد ميپوشش، تأمين زيان. 

2ex-ante 

3-ex-post 

4-hybrid 
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عالوه بر اي ، بايد تمام منابع الزم براي اجراي مناسب نظام اخذ . هاي متفاوت، براي تمامي اعضاء شفاف باشدخذ حق عضويتا

 .بر مبناي ريسک مشخص شوند 1حق عضويت

 

 آگاهي عمومي( 7بخش 

ر مورد مزايا مستمر دبه منظور اثربخشي يک نظام بيمه سپرده، ضروري است که عموم مردم به طور  :آگاهي عمومي -12اصل 

 .هاي بيمه سپرده آگاهي يابندو محدوديت

 

 گزيده مباحث قانوني مورد نياز( 8بخش 

ها بايد پس از انفصال از مسيوليت، در برابر پيگردهاي قانوني که مؤسسات بيمه سپرده و کارکنان آن: حمايت قانوني -13اصل 

البته اي  افراد بايد ملزم به . گيرد، حمايت شوندصورت مي(   نيت بودهکه از روي حس)به خاطر اخذ تصميمات يا اقداماتشان 

حمايت قانوني بايد در . در اي  خصوص گردند تا در مواقع لزوم پاسخگو باشند 2رعايت قواني  و مقررات در زمينه تضاد منافع

هاي مربوط به جبران خسارت را هزينه هاي قانوني و اداري و تحت شرايط مناسب تعريف شود و در مواقع مقتضي،چارچوب رويه

 .پوش  دهد

ربط بايد اختيار يک مؤسسه بيمه سپرده يا ساير مقامات ذي :نحوه برخورد با اشخاص مقصر در ورشکستگي يک بانک -14اصل 

 .داشته باشند تا از مسببي  ورشکستگي بانک، غرامت دريافت نمايد

 

 ايفاي تعهدات اقدامات الزم پس از ناتواني بانک در( 9بخش 

ات بيمه سپرده مؤسس: تشخيص سريع، دخالت به موقع و اتخاذ اقدامات الزم پس از ناتواني بانک در ايفاي تعهدات -15اصل 

واني ام ناتبه عنوان بخشي از شبکه ايمني نظام مالي، بايد قادر به تشخيص سريع، دخالت به موقع و اتخاذ اقدامات الزم هنگ

 .باشند بانک در ايفاي تعهدات

ل و بيني زمان مورد انتظار براي وقوع مسائل و مشکالت مالي براي يک بانک و يا تشخيص مقطع زماني که بانک دچار مسائپي 

ز با و ني( که توسط اعضاي شبکه ايمني تعريف شده است)مشکالت مالي شده است، بايد با سرعت و براساس معيارهاي مناسب 

 .صورت گيرد استقالل عملياتي و اختيار عمل

فرآيندهاي اقدامات اثربخ  پس از ناتواني در : فرآيندهاي اقدامات اثربخش پس از ناتواني بانک در ايفاي تعهدات -16اصل 

 :اي باشد کهپذير، بايد به گونهايفاي تعهدات مؤسسات سپرده

                                                                 

 

1-risk-adjusted differential premium system 

2Conflict of Interest 
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 ايفا نمايند؛( هاادالنه سپردهاز جمله بازپرداخت به موقع، بدون اشتباه و ع)مؤسسات بيمه سپرده، تعهدات خود را 

 ها و آشفتگي بازار را به حداقل برسانند؛هزينه

 هاي خود را ترميم نمايند؛دارايي

 .هاي قانوني، با شدت بيشتري اعمال نمايندهدر صورت قصور و يا اهمال، اقدامات تنبيهي و انضباطي را از طريق را

مرتبط در شبکه ايمني نظام مالي، بايد اختيار داشته باشند تا سازوکار به عالوه مؤسسات بيمه سپرده و يا ساير اعضاي 

ها و تقبل اي مناسب از داراييمجموعه 1پذيري را براي کمک به ابقاي وظايف مهم بانکي، به وسيله برقراري امکان تملک انعطاف

گذاران به وجوهشان و ادامه سي دائم سپردهبه عنوان مثال فراهم آوردن امکان دستر. )هاي بانک ورشکسته، فراهم آورندبدهي

 (.فعاليت تصفيه و نقل و انتقال بانکي

 

 ها به سپرده گذاران و ترميمبازپرداخت سپرده( 10بخش 

گذاران به ها موظف است امکان دستيابي سريع سپردهنظام بيمه سپرده: بازپرداخت سپرده ها به سپرده گذاران -17اصل 

ط الي شرايبنابراي ، مؤسسات بيمه سپرده بايد پيشاپي  از به وجود آمدن احتم. اند را، فراهم آوردوجوه خود که بيمه شده

گذاران، از قبل بايد فراهم طور امکان دسترسي مؤسسات بيمه سپرده به اطالعات سپردههمي . ها مطلع گردندبازپرداخت سپرده

 .شود

ل بايد به در همي  راستا موارد ذي. ود بيمه شده دريافت دارنداي خود را تا حدهگذاران به طور قانوني حق دارند که سپردهسپرده

 :گذاران برسداطالع سپرده

 ها؛شرايط و زمان شروع فرآيند بازپرداخت سپرده

 ها؛جدول زماني بازپرداخت سپرده

 ؛(هايي وجود داشته باشددر صورتي که چني  برنامه)هاي موقتي پرداخت يا پرداختشرايط پي 

 .اي قابل اجراحدود پوش  بيمه

مؤسسات بيمه سپرده بايد در اجراي اقدامات مربوط به بازسازي و اخذ غرامت خود، از  :بازسازي و دريافت غرامت -18اصل 

که توسط مؤسسات بيمه سپرده يا هر )هاي بانک ورشکسته مديريت دارايي. هاي بانک ورشکسته استفاده کننداموال و دارايي

 .هدايت گردد 2هابايد با در نظر گرفت  مالحظات بازرگاني و صرفه اقتصادي آن( شودديگري انجام مينهاد 

                                                                 

 

1 Acquisition  

 ها وها، اندازه، كشش و شرايط بازار، ميزان خبرگي و مهارت در حد الزامات حقوقي ناظر بر تركيب داراييچون كيفيت داراييبا در نظر گرفتن عواملي هم  2
 .اهداف حاكميتي
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 مقدمه و اهداف 

هاي خسارت ميالدي، به اهميت جبران مؤثر 2008گزارش گردهمايي ثبات مالي، در رابطه ارتقا و بهبود اساسي بازار در آوريل 

اي  گزارش . نمايدالمللي شده است اشاره ميهاي مالي بي اي اخيرکه منجر به نابسامانيگذاران در رخدادهوارد آمده به سپرده

. هاي بيمه سپرده مؤثر به توافق دست يابندالمللي، براي نظاماي از اصول بي مقامات بايد در مورد  مجموعه"کند که توصيه مي

هاي گوناگون بيمه را در اي از طرحتواند مجموعههاي بيمه سپرده مياي  اصول بايد اي  موضوع را مورد توجه قرار دهند که برنامه

نطباق داشته ااي از شرايط کشورها قابليت از اي  رو، اي  اصول بايد با دامنه گسترده. برگيرد که اهداف اي  اصول را تأمي  نمايند

رتي ي نظام مالي؛ از جمله چارچوب مقرراتي و نظاهاي شبکه ايمنهاي گسترده برنامهتوسعه اصول بايد همگام با مشخصه. باشند

 .هاي نحوه برخورد قاطع با مؤسسات ورشکسته باشدو دستورالعمل

ظام بيمه نمؤيد آن است که يک ( 2006منتشره توسط کميته نظارت بر بانکداري بال  در اکتبر )اصول محوري براي نظارت موثر 

ها به اني ازتسري مشکالت بانکبه نظام مالي را تقويت نمايد و در مواقع بحر تواند اعتماد عموميسپرده با طراحي دقيق مي

 .نشده است هاي بيمه سپرده مؤثر ارائهاما تاکنون رهنمودي براي نظام. يکديگر بکاهد

در فوريه هاي بيمه سپرده مؤثر را اي از اصول محوري براي نظاممجموعه (IADI)المللي مؤسسات بيمه کننده سپرده انجم  بي 

هاي بيمه سپرده طراحي شده است و اصول اساسي اي  مؤسسه به منظور ارتقاي اثربخشي نظام. تدوي  نموده است 2008

درگسترش  اصول اساسي، مؤسسه به طورقابل توجهي از تجارب . باشدمي مبتني بر تحقيقات مؤسسه ياد شده و رهنمودهاي آن

 1.مند شده استعملي اعضا، بهره

 IADIل اساسي و مؤسسه ياد شده توافق کردند تا با مبنا قرار دادن اصو (BCBS)، کميته نظارت بر بانکداري بال 2008ييه در ژو

کارگروهي . هاي بيمه سپرده مؤثر با يکديگر همکاري کنندالمللي براي نظام، در گسترش مجموعه اي از اصول پذيرفته شده بي 

و، سند پي  ر. ايجاد شد IADIو گروه راهنماي  (CBRG)صميم گيري بانکي برون مرزيمشترك، متشکل از نمايندگان گروه ت

باشد که عمدتاً عناصر هايي ميشرطاي از پي کار مشترك اي  دو گروه در تدوي  اصول اساسي و به همراه آن مجموعه

 .دهندميقرار  هاي مؤثر بيمه سپرده، مدنظرخارجي الزم را براي پشتيباني نظام( متغيرهاي)

 

 

 :هاشرطاصول اساسي و پيش

هايي گذاران حمايت نموده و يا در ثبات نظام مالي سهيم باشند، انتخابتوانند از سپردهسياست گذاران در مورد اي  که چگونه مي

مورد توجه بيشتري هاي ديگر، همچون اتکا به حفاظت تلويحي گزينه بيمه سپرده مستقيم، در مقايسه با گزينه. را در اختيار دارند

                                                                 

 

1 - IADI  المللي تاسـيس شـدمكاري در سطح بينميالدي با مأموريت مشاركت در ارتقاي اثربخشي بيمه سپرده از طريق ارائه رهنمود و ه 2002در سال .
 . براي كمك به كشورها در پذيرش يا اصالح يك سيستم بيمه سپرده تدوين شد IADIاصول 
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گذاران را به سپرده( و يا اگر نظام مذکور خصوصي است، اعضاي آن)يک نظام بيمه سپرده، تعهدات مقامات  1.قرار گرفته است

هاي حل شود، به کنترل هزينهتواند باعث بهبود اعتماد عموميکند، مينمايد و دامنه تصميمات احتياطي را محدود ميشفاف مي

ها و سازوکاري براي تواند فرآيند منظمي براي حل مشکل ورشکستگي بانککند و نيز ميهاي ورشکسته کمک ميمشکالت بانک

 2. ها ارائه نمايندتأمي  هزينه ورشکستگي آن

آميزتر باشد که نظام بانکداري يک کشور از سالمت برخوردار تواند در مواقعي موفقيتاجرا يا اصالح يک نظام بيمه سپرده مي

ري هايي که ممک  است منجر به مخاطره رفتابه منظور کسب اعتبار و اجتناب از اختالل. وده و محيط سازماني آن سالم باشدب

جرا اخوبي  گردد، الزم است نظام بيمه سپرده بخشي از يک شبکه ايمني نظام مالي ساختارمند باشد و به طور صحي  طراحي و به

. باشدمي بيمه سپرده... والً شامل نظارت و مقررات احتياطي، آخري  مرجع قرض دهنده و يک شبکه ايمني نظام مالي معم. شود

 .ها بي  اعضاي شبکه ايمني نظام مالي، به اهداف حاکميتي و شرايط هر کشور بستگي داردتوزيع قدرت و مسيوليت

مايد نبانک يا يک بحران سيستمي را برطرف  صولي و سيستميرود که خود به تنهايي نواقص ااز يک نظام بيمه سپرده انتظار نمي

هاي زينههبه عالوه، . گونه موارد، تمامي اعضاي شبکه ايمني نظام مالي بايد به طور مؤثر با يکديگر همکاري داشته باشنددر اي 

يگر دطرق  ايد ازحل مشکالت ناشي از نواقص و ايرادات سيستمي نبايد منحصراً بر عهده نظام بيمه سپرده گذارده شود، بلکه ب

 .نيز مانند دولت تأمي  گردد

اند که قابل اي طراحي شدهها و ساختارهاي يک کشور بوده و به گونهاي  اصول اساسي نشان دهنده طيف وسيعي از شرايط، زمينه

قامات م. ه مؤثر استهاي بيمه سپردهدف از تدوي  اي  اصول ايجاد چارچوبي اختياري براي برنامه. انطباق با موارد مذکور باشند

. دانند، به کار گيرندتوانند معيارهاي تکميلي را که در دستيابي به يک نظام بيمه سپرده مؤثر در کشور خود الزم ميربط ميذي

در واقع، . اند که تمامي نيازها و شرايط هر نظام بانکداري را تحت پوش  قرار دهنداي طراحي نشدهاصول محوري به گونه

ات هاي قواني  موجود، قدرت و اختيارات براي دستيابي به اهداف حاکميتي و عمل به الزامخاص هر کشور در زمينه هايويژگي

 .نظام بيمه سپرده، بايد لحاظ گردند

د و گذاران را بهبوسطوح باالي تطبيق با اصول اساسي در هر کشور بايد به ثبات نظام مالي کمک کند و سط  حمايت از سپرده

 .بخشدارتقاء 

 هاشرطپيش

ها خارج از حوزه شرطپي  اگرچه اغلب اي . باشد شرطالزم است نظام بيمه سپرده مؤثر، مبتني بر چند عامل بيروني يا پي 

 :گيرندبر مي ها موارد زير را درشرطي اي  پ. ها هستند، اما اثر مستقيمي بر آن دارنداجراي نظام بيمه سپرده

 اقتصادي و نظام بانکداري؛ارزيابي مستمر وضعيت  

                                                                 

 

تفاق مي افتد كه سپرده گذاران و شايد ساير بستانكاران در مواقع ورشكستگي يك بانك انتظار دارنـد بـه طريقـي محافظـت حفاظت تلويحي سپرده زماني ا- 1
مقرراتـي . حفاظت تلويحي هرگز به طور رسمي تعريف نشده است. گيردهاي مقامات رسمي شكل مياين انتظارات معموالً از رفتار گذشته دولت يا بيانيه. شوند

هاي بانك، سطح حمايت ايجاد شده يا شكل تأمين وجوه احتياطي است و اغلب بسـتگي بـه توانـايي ورد واجد شرايط حمايت قرار گرفتن بدهيمشخص در م
 .  دولت در دسترسي به بودجه عمومي دارد

 .باشدپذير ميدر اين متن، واژه بانك به مفهوم موسسات مالي سپرده -2
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 حاکميت صحي  مؤسسات تشکيل دهنده شبکه ايمني نظام مالي؛

 مقررات احتياطي و نظارت قوي

 چارچوب حقوقي، حسابداري ونظام افشاي اطالعات کامالً توسعه يافته 

براي ايجاد يا اصالح يک خوردار است و نيز اگر ها از اهميت بسزايي برردن آنکآل نيست، مشخص چنانچه شرايط موجود ايده

پرده اتخاذ ستوان قبل و يا هنگام ايجاد يا اصالح نظام بيمه نظام بيمه سپرده الزم است اقداماتي صورت گيرد، اي  اقدامات را مي

 .نمود

مه بيظام ندر مواقعي که مباحث جاري مرتبط با سالمت و ثبات اقتصادي و نظام بانکي مشخص نشده باشند، ايجاد يا اصالح يک 

ها تاثيرگذار خواهد بود، از آن جا که محيط اقتصادي بر نظام بانکي و اثر بخشي نظام بيمه سپرده. سپرده دشوارتر است

ضروري است که سالمت نظام بانکي مشتمل بر . ز محيط اقتصادي به عمل آورنداگذاران بايد تجزيه و تحليل موقعيتي سياست

ها و گستره تمامي ها و الگوهاي مديريت ريسک بانکنگي، کيفيت اعتبارات، سياستارزيابي تفصيلي وضعيت سرمايه، نقدي

ها براي هاي بانکطور ساختار نظام بانکي نيز بايد مدنظر قرار گيرد، زيرا تعداد، نوع و ويژگيهمي . مشکالت ارزيابي شوند

 .طراحي نظام بيمه سپرده، الزاماتي را به همراه خواهد داشت

توانند مؤثرواقع هاي بيمه سپرده نميهايي در نظام حقوقي موجود باشد ، نظاممناسب وجود نداشته باشند يا مغايرتاگر قواني  

اد، ها، ورشکستگي، قرارديک چارچوب حقوقي کامالً توسعه يافته بايد نظام قواني  تجاري شامل قواني  مربوط به شرکت. شوند

راي بزوکاري اي  قواني  بايد به طور سازگار با يکديگر اجرا شده و سا. در برگيرد حمايت از مصرف کننده و مالکيت خصوصي را

 : باشندعوامل ديگري که بايد لحاظ شوند، شامل موارد ذيل مي. ها ارائه کنندحل منصفانه اختالف

 ر ورشکستگي،معرض خطهاي در توانايي نظام حقوقي در امور مربوط به مداخله به موقع يا اخذ تصميم قاطع در مورد بانک

 ران،ها، و پاسخگويي به مطالبات بستانکاوجود مواد مشخصي در  قواني  در مورد قابليت نقد شوندگي شفاف و به موقع دارايي

 .رار گيرندقها تحت حمايت قانوني اينکه اعضاي شبکه ايمني نظام مالي و افراد فعال در آن

شود و به طور مستقيم ايمني نظام مالي باعث تقويت زيرساخت نظام مالي مي حاکميت صحي  نهادهاي تشکيل دهنده شبکه -13

استقالل ": چهار عامل کليدي تشکيل دهنده حاکميت صحي  عبارتند از. در ثبات نظام مالي نيز نق  دارد

اي  چهار عامل . باشندتمامي اي  عوامل داراي اهميت يکسان مي. "يکپارچگي"و  "شفافيت و افشاء"، "پاسخگويي"،"عملياتي

 .شونددهي يک حاکميت مناسب، موجب تقويت يکديگر ميبر روي يکديگر نيز تأثيرگذار بوده و در راستاي شکل

و مقررات  نظارت. تقويت نظارت و مقررات احتياطي، اثرات مستقيمي بر اثربخشي يک نظام بيمه سپرده خواهد داشت -14

 ها بايد از سرمايهبانک. وندمد اجازه دهند که فعاليت نموده و در نظام بيمه سپرده عضو شهاي کارآاحتياطي قوي بايد تنها به بانک

 کافي برخوردار باشند و از الگوهاي مديريت ريسک مناسب و محتاطانه، حاکميت صحي  و ديگر الگوهاي صحي  و مناسب

هاي جديد، ز نظام موثر اعطاي مجوز به بانکتوان به برخورداري اهاي الزم، مياز ديگر ويژگي. بانکداري تبعيت نمايند

هاي دقيق، منظم و کامل، ارزيابي ريسک هر بانک و وجود چارچوبي براي شناسايي به موقع مشکالت و مداخله براي بازرسي

 .هاي داراي مشکل، اشاره نمودرسيدگي به مسائل بانک

اطالعات صحي ، قابل اتکا و . ظام  افشاي اطالعات الزم استگويي مناسب  و نبراي اثربخشي يک نظام بيمه سپرده ، پاسخ -15

ربط براي گذاران، بازار و مقامات ذيتوانند توسط مديريت، سپردهشوند، ميها گزارش ميبه موقع که توسط اي  نظام

انضباط بازار، گيري درخصوص مختصات ريسک يک بانک به کار گرفته شوند که نتيجه آن عبارت خواهد بود از افزاي  تصميم
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يک نظام پاسخگو و برخوردار از افشاي مناسب اطالعات بايد از مقررات و اصول پذيرفته شده و جامع . مقررات و نظارت

هاي بزرگ براي اينکه در شرکت. باشند، برخوردار باشدالمللي و در سط  گسترده اي قابل قبول ميحسابداري که در سط  بي 

طرفانه و اندازي بيهاي ارائه شده، چشمها، اطمينان حاصل نمايند که حسابهاي مالي از جمله بانکاستفاده کنندگان از صورت

ها مطابق با اصول پذيرفته شده حسابداري و توسط نمايند و نيز اينکه اي  حسابواقعي از وضعيت مالي شرکت را ترسيم مي

 .د، ضروري است که از يک نظام حسابرسي مستقل برخوردار باشندگو هستناند که نسبت به کار خود پاسخحسابرساني تهيه شده

يف اي  در همي  حال طراحي ضع. يک شبکه ايمني نظام مالي با طراحي مناسب ، نق  بسزايي در ثبات نظام مالي دارد -16

ظر گرفت  مخاطرات عالوه بر در ن. ها را افزاي  داده و خصوصاً مخاطرات رفتاري در پي داشته باشدتواند ريسکشبکه مي

ود و بهب رفتاري در طراحي نظام بيمه سپرده، مخاطرات رفتاري بايد از ساير اجزاي شبکه ايمني نظام مالي به وسيله ايجاد

هايي براي ها، نظم مؤثر بازار و چارچوبهاي مناسب از طريق حاکميت شرکتي و مديريت ريسک صحي  هر يک از بانکروش

ل به مسائ و از طريق ورود به موقع براي رسيدگي( شامل حداقل کردن ريسک زيان بانک)احتياطي قوي  قواني ، نظارت و مقررات

ديگر به ي بيشتري  اثربخشي را دارند که با يکاي  اجزاء با يکديگر ارتباط داشته و زمان. هاي داراي مشکل نيز کاه  يابدبانک

 .صورت هماهنگ فعاليت نمايند

 

 ه همراه رهنمودهاي الزمتوضيحات ب: اصول اساسي

 تعيين اهداف

 توان تعيي  اهداف حاکميتيگام نخست در ايجاد يک نظام بيمه سپرده يا اصالح نظام موجود را مي :ـ اهداف حاکميتي 1اصل 

يکي . دفته شوناي  اهداف، بايد به طور رسمي تعيي  شده و به خوبي در طراحي نظام بيمه سپرده بکار گر. مورد انتظار آن دانست

 .گذارانهاي بيمه سپرده عبارت است از کمک به ثبات نظام مالي و حفاظت از سپردهاز اهداف اصلي براي نظام

 

 :توضيحات و رهنمودها

ي جزئي از اهداف حاکميت. باشدنه خاص ميها در يک زمياهداف حاکميتي عموماً شامل انتخاب اهداف و ابزارهاي دستيابي به آن

رکز را مشخص ي هستند و به طور طبيعي شامل بيان رسمي و غيررسمي مقاصد بوده و اهداف و نقاط تمهاي حاکميتسياست

 . گذارياهداف بيمه عمومي بايد به طور رسمي مشخص شوند، براي مثال از طريق مجلس قانون. نمايندمي

گذاري شده بانک و به تبع آن وجوه سپرده ي چنداني از ريسکگذاراني صورت گيرد که ارزياببه طور عمده حمايت بايد از سپرده

که  نابراي  هدف بيمه، حمايت از کساني استب(. گذاران خرد و مؤسسات تجاري کوچکبه عنوان مثال سپرده)خود در بانک ندارند 

 (.توانند وجوه از دست رفته خود را مجدداً تأمي  نمايندو به هيچ ترتيبي نمي)باشند اغلب نيازمند اي  حمايت مي

ها هستند، ولي اهداف ديگري نيز هاي بيمه سپردهتري  اهداف براي نظامتري  و کاربردياگر چه موارد اشاره شده، جزء شاخص

هاي ها جهت تأمي  هزينهبراي مثال، ارائه سازوکاري براي بانک. وجود دارند که از اهميت و کاربرد کمتري برخوردار هستند

ل پذيري در بخ  مالي از طريق کاه  موانع رقابت سالم در صنعت بانکداري و تسهيهبود رقابتمشکالت احتمالي در آينده، ب

 .ها به ضمانت محدودتبديل ضمانت نامحدود سپرده
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ي سبي طراحمخاطرات رفتاري بايد با حصول اطمينان از اينکه نظام بيمه سپرده با ترکيب منا :ـ کاهش مخاطرات رفتاري 2اصل 

 .کاه  يابد( رجوع شود 16 هاي اصلبه پي  شرط)مک ساير اعضاي شبکه ايمني نظام مالي شده و نيز با ک

 

 :توضيحات و رهنمودها

هاي ها و مؤسساتي که از مزاياي برنامهمخاطرات رفتاري اشاره دارد به انگيزه ريسک پذيري بي  از حد و خطرناك توسط بانک

ها مورد گذاران و ساير بستانکاران در برابر زياندهد که به عنوان مثال؛ سپردهمي اي  رفتار زماني رخ. شوندحمايتي برخوردار مي

ک بانک يها از مصونيت برخوردارند و يا نظام حمايتي اجازه نخواهد داد که حمايت قرار گيرند، يا فکر کنند که در برابر زيان

 .ورشکست گردد

شده، مستثني کردن طبقات خاصي از  يت درخصوص ميزان وجوه بيمههاي مناسبي مانند؛ تعيي  محدوددر نظر گرفت  ويژگي

در کنار طراحي صحي  نظام . اه  دهدتواند مخاطرات رفتاري را کخذ حق بيمه بر حسب ريسک، مياگذاران از حمايت و سپرده

هاي مناسب، و بهبود مشوق بيمه سپرده، مخاطرات رفتاري را بايد از طريق ساير اجزاي شبکه ايمني نظام مالي به وسيله ايجاد

هايي براي قواني ، ها، نظم مؤثر بازار و در آخر چارچوبحاکميت شرکتي صحي  و مديريت مناسب ريسک براي هر يک از بانک

 .نظارت و مقررات احتياطي قوي، کاه  داد

 

 الزامات و اختيارات 

عالوه . اي برخوردار استشفاف و رسمي از اهميت ويژه تعيي  الزامات براي مؤسسات بيمه سپرده به صورت :الزامات   -3اصل 

 .هاي مؤسسه بيمه سپرده، سازگاري وجود داشته باشدبراي ، بايد بي  اهداف حاکميتي و اختيارات و مسيوليت

ور طه ارات بايد باي  اختي. مؤسسه بيمه سپرده بايد ازاختيارات الزم براي اجراي تکاليف  برخوردار باشد :اختيارات -4اصل 

ها، انعقاد قرارداد، تمامي مؤسسات بيمه سپرده، براي تأمي  منابع مالي جهت بازپرداخت سپرده. رسمي مشخص شده باشد

ت دقيق، هاي عملياتي داخلي خود بايد از اختيار الزم و کافي برخوردار بوده و به صورت ادواري به اطالعاتنظيم بودجه و رويه

 .گذاران اطمينان حاصل کننده باشند تا از ايفاي به موقع تعهدات خود در قبال سپردهصحي  و به هنگام دسترسي داشت

 

 :توضيحات و رهنمودها

در اي  مورد، . کنندهاي رسمي است که هدف سازمان را بيان ميها يا بيانيهاي از دستورالعملالزامات يک سازمان، مجموعه

در حال حاضر . مناسب باشد وجود ندارد( مؤسسات بيمه سپرده)سات بيمه کننده اي واحد از الزامات که براي تمامي مؤسمجموعه
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هاي گسترده و تا اختيارات و مسيوليت 1هاي محدوداي از اختيارات و مسيوليتدامنه الزامات مؤسسات بيمه سپرده شامل گستره

 .باشدو يا ترکيبي متنوع در فاصله اي  دو طيف، مي 2ترپيچيده

گذاران را پس از توقف فعاليت يک نمايند، عموماً مطالبات سپردهعمل مي 3پرده که به روش صندوق پرداختمؤسسات بيمه س

ها معموالً در حوزه مقررات احتياطي يا وظايف نظارتي مسيوليتي نداشته و اختيار مداخله نيز در نتيجه، آن. کنندبانک پرداخت مي

ها و نيز وجوه سپرده بايد داراي اختيارات قانوني مناسب بوده و به اطالعات سپرده با اي  وجود، اي  نوع مؤسسات بيمه. ندارند

 .ها دسترسي داشته باشندکافي به منظور بازپرداخت اثربخ  و به موقع به سپرده گذاران بيمه شده، در صورت ورشکستگي بانک

بانک داراي مشکل را بر عهده دارند، داراي  4ريسک” به حداقل رسانيدن /مديريت“مؤسسات بيمه کننده سپرده که وظيفه 

اي  اختيارات شامل کنترل ورود به نظام بيمه سپرده و خروج از آن، ارزيابي و مديريت . باشندتري مياختيارات و الزامات گسترده

ها ي  گونه نظاما. باشدها ميها يا درخواست جهت انجام بازرسي از بانکريسک مربوط به هر بانک و انجام بازرسي از بانک

 .هاي مالي نيز ارائه دهندهاي در معرض ورشکستگي کمکممک  است به بانک

 

 حاکميت

ع سياسي و مؤسسه بيمه کننده سپرده بايد به لحاظ عملياتي مستقل، شفاف و پاسخگو بوده و از نفوذ مراج :حاکميت- 5اصل 

 .اندرکاران صنعت بانکداري مصون باشددست

 :هاتوضيحات و رهنمود

گردد که براي مديريت و نظارت بر مديريت يک سازمان مورد به مجموعه فرآيندها، ساختارها و اطالعاتي اطالق مي 5حاکميت

اي که در آن سازمان به رابطه. شود به رابطه ميان سازمان و يک شخصموضوع حاکميت مربوط مي. گيرنداستفاده قرار مي

چهار عامل اصلي تشکيل دهنده حاکميت . قابل آن شخص به سازمان، پاسخگو استدهد و در مشخص اختيار و مسيوليت مي

تمامي موارد يادشده از اهميت ."يکپارچگي"و  "شفافيت و افشا"، "پاسخ گويي"، "استقالل عملياتي ": خوب عبارتند از

 .گردندب، باعث تقويت يکديگر مييکساني برخوردار بوده بر يکديگر تأثيرگذار هستند و در راستاي شکل دهي يک حاکميت مناس

 

                                                                 

 

يا صندوق  Pay Boxباشد، گذاران بانك ورشكسته ميارات و مسئوليت محدود كه صرفاً شامل پرداخت مطالبات سپردههاي بيمه سپرده با اختيبه نظام 1
 .گويندپرداخت مي

هاي داراي مشكل، كمك به ها مانند حل مسائل بانكهاي پيچيده كه شامل طيف وسيعي از فعاليتهاي بيمه سپرده با اختيارات و مسئوليتبه نظام 2
يا  Risk minimization / managementباشد، ها ميزي بانك داراي مشكل يا حتي انجام مديريت مراحل انحالل و ورشكستگي بانكبازسا

 .گويندمديريت كنترل كننده و كاهش دهنده ريسك مي

3Pay Box 

4Risk Minimization / Management  

5Governance  
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 روابط با ديگر اعضاي شبکه ايمني نظام مالي و مباحث برون مرزي

ردن الزم است به منظورايجاد  هماهنگي کامل و به اشتراك گذا :ـ روابط با ساير اعضاي شبکه ايمني نظام مالي 6اصل 

رچوبي الي براساس يک برنامه منظم، چامضاي شبکه ايمني نظام کنندگان سپرده و ساير اعاطالعات مربوط به هر بانک، ميان بيمه

مور ا ط به اي  ترتيبات مربو. باشد( مشروط به رعايت اصل  محرمانه بودن آن)اي  گونه اطالعات بايد دقيق و به روز . تعيي  شود

 . بايد به صورت رسمي انجام شود

مامي اطالعات مرتبط تمربوط به محرمانه تلقي کردن اطالعات،  هايمشروط به رعايت کامل جنبه :مرزيمباحث برون -7اصل 

اي ير اعضبايد در هر زمان که الزم باشد، بي  مؤسسات بيمه سپرده در ديگر کشورها و يا حتي بي  مؤسسات بيمه سپرده و سا

 باشند، بر عهده داشته در مواقعي که بي  از يک مؤسسه بيمه سپرده مسيوليت پوش  را. شبکه ايمني نظام مالي مبادله شود

  حق عضويت درخصوص تعيي. ها مشخص شوندضروري است که مؤسسه يا مؤسسات مسيول در قبال فرآيند بازپرداخت سپرده

 .يا حق بيمه، بايد نظام بيمه سپرده کشور ميزبان به رسميت شناخته شود

 

 

 :توضيحات و رهنمودها

 ک سازمان بههنگامي که ي. باشدجه به الزامات واختيارات آن، متفاوت ميمديريت روابط داخلي يک نظام بيمه سپرده، با تو

گو هاي بالقوه، به شفافيت الزامات و پاسخدهد، حل بدون مناقشه تن تنهايي تمامي وظايف شبکه ايمني نظام مالي را انجام مي

شود، مباحث مربوط به تبادل تلف محول ميهاي مخولي هنگامي که وظايف مذکور به سازمان. هاي مرتبط بستگي داردبودن بخ 

گردد و الزم است به طور واض  و وشفاف تر ميهاي مختلف پيچيدهاطالعات، تعيي  اختيارات و هماهنگي اقدامات در ميان بخ 

 .ها اشاره شود يا مشخص شوندبه آن

سوابقي که نزد مقام نظارتي . شوندها محسوب ميککي از منابع اصلي اطالعات بانها ، مقام نظارتي نيز معموالً يعالوه بر بانک

کننده هر بيمه. اقع مقتضي باشدگذاران در موتواند شامل اطالعات مفيد و ضروري براي پاسخگويي به مطالبات سپردهاست مي

عيت تا وضسپرده که مسيوليت حداقل کردن ريسک را برعهده دارد، بايد به اطالعات صحي  و به موقع دسترسي داشته باشد 

مؤسسه  هاي بيمه سپرده ، در حوزه مباحث نظام مالي اثر گذار بردر بسياري از نظام. ها را ارزيابي نمايدمالي هر يک از بانک

گري حداقل نمودن ريسک به زماني که گزارش. گرددکي از منابع مهم اطالعاتي محسوب مييکننده سپرده ، بانک مرکزي نيز بيمه

تواند اطالعات مورد نياز را کسب نمايد، کننده سپرده ميشود، به منظور حصول اطمينان از اينکه مؤسسه بيمهها محول ميبانک

 .وجود هماهنگي براي گردآوري و استفاده مشترك از اطالعات از اهميت فراواني برخوردار است

رات، عات بايد به شکل رسمي و از طريق وضع مقريز مبادله نمود، ولي تبادل اطالنتوان اطالعات را به طور غيررسمي هرچند مي

تواند در ارائه يک چارچوب کلي ي  ترتيبات ميا. ها انجام شودگونه روشهاي قانوني يا ترکيبي از اي نامهيادداشت تفاهم، تفاهم

 .براي همکاري اعضاي شبکه ايمني نظام مالي نيز مفيد باشد

هاي مورد تمر در ميان مؤسسات بيمه سپرده، اعضاي شبکه ايمني نظام مالي و بانکهمکاري نزديک و تبادل اطالعات به طور مس

در مواقعي که بي  از يک مؤسسه بيمه سپرده وجود دارد، ضروري است که مؤسسه . نظر در کشورهاي مختلف حائز اهميت است

هاي دو يا ها، توافقاي تعيي  مسيوليتشود بردر اي  رابطه توصيه مي. ها مشخص گردنديا مؤسسات مسيول بازپرداخت سپرده

گذاران در مورد فرآيند چني  بايد با دقت اطمينان حاصل شود که ارائه اطالعات به سپردههم. چند جانبه مناسب منعقد گردد
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وقوع  در کشوري که اي  مسائل به( هاي پاسخگويي به مطالباتهاي اجرايي پوش  يا رويهبه عنوان مثال محدوديت)بازپرداخت 

 .اي شفاف و قابل درك انجام پذيردپيوسته است، به شيوه

 

 عضويت و پوشش

ها، بايد براي پيشگيري از اثرات مخاطره آميز عضويت به شکل اختياري، عضويت در نظام بيمه سپرده :عضويت اجباري – 8اصل 

گذاران خرد و کسب و مانند سپرده)ر شتهاي اشخاص نيازمند به حمايت بيبراي تمامي مؤسسات مالي که به نگهداري سپرده

 .پردازند، اجباري باشدمي( کارهاي کوچک

 

 :توضيحات و رهنمودها

هاي با ريسک باال به بيمه آميز عبارتند از تمايل بانکدر مواقعي که عضويت در نظام بيمه سپرده داوطلبانه باشد، اثرات مخاطره

هاي عضو چنانچه بانک. هاتر به عدم پذيرش عضويت در نظام بيمه سپردهي هاي با ريسک پايهاي خود و بانکنمودن سپرده

ها وجود نداشته باشد، نظام بيمه سپرده نظام بيمه سپرده تحت نظارت قوي قرار نداشته باشند و يا مقررات احتياطي قوي براي آن

دهي مثل مؤسسات وام)هاي غيرسنتي کاي  موضوع در مواقعي که بان. در معرض ريسک غير قابل قبولي قرار خواهد گرفت

عضو نظام بيمه سپرده هستند  (باشندهاي عضو نمييا مؤسسات اعتباري که تابع مقررات و چارچوب نظارتي حاکم بر بانک1خرد

 .2اي برخوردار استاز اهميت ويژه

ها درآيند يا اينکه براي م بيمه سپردهودکار به عضويت نظاهاي واجد شرايط، به طور خسياست گذاران بايد مشخص کنند که بانک

تعيي   دهد که از طريقاجراي گزينه دوم، اي  امکان را به مؤسسه بيمه کننده سپرده مي. عضويت، ملزم به ارائه درخواست باشند

تواند منجر به به خود مياي  امر به نو. ها را کنترل کنديسکرها در نظام بيمه سپرده، معيارهايي براي به عضويت درآمدن بانک

ي  شود که قال تدودر اي  گونه موارد بايد برنامه مناسبي براي انت. انطباق هرچه بيشتر با الزامات و استانداردهاي احتياطي شود

 .دن نمايجزئيات مسائل مربوط به معيارها، فرآيند و چارچوب زماني براي عضويت را تعيي  و معيارها را به صورت شفاف بيا

 هاي بيمه سپرده، عضويت يکي از شروط فعاليت يک بانک است و در صورتي که مقام ناظر، به يک بانک مجوزنظامدر برخي از 

ها، تواند از پذيرش عضويت آن بانک در نظام بيمه سپردهکننده سپرده نميهاي بانکي اعطا نمايد، مؤسسه بيمهانجام فعاليت

رده بايد در چني  شرايطي مؤسسه بيمه کننده سپ. دهديمتي به بانک مجوز فعاليت ها، مقام نظارگونه نظامدر اي . امتناع ورزد

 .دپيشاپي  از درخواست بانک براي دريافت مجوز فعاليت آگاه شود تا شرايط را براي عضويت يک بانک جديد مهيا نماي

                                                                 

 

1Micro – Lending 

دهند اين است كه موارد زير را مورد توجه گذاراني كه گسترش عضويت در نظام بيمه سپرده را براي مؤسسات مدنظر قرار ميسترفتار عقاليي براي سيا 2
هدف ارتقاي ثبات سيستم مالي از طريق . كنند به وجود نيايدانحرافات رقابتي بين انواع مختلف مؤسساتي كه محصوالت مشابهي را ارائه مي: قرار دهند
 .پذيرند، انجام شود و تمامي چنين مؤسساتي مشمول مقررات احتياطي و نظارتي باشندامي مؤسساتي كه سپرده و يا شبه سپرده ميشمول تم
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مه وز فعاليت، عضويت بانک در نظام بيزمان با لغو مجشود، همزماني که مجوز فعاليت يک بانک از سوي مرجع نظارتي لغو مي

ها به تعليق درآيد، مجوز فعاليت آن نيز بايد پردهچنانچه عضويت بانک در نظام بيمه س. ها نيز بايد به حالت تعليق درآيدسپرده

 .ربط باطل گرددتوسط مرجع ذي

 

گيرند را به طور شفاف در قواني  قرار مي هاهايي که تحت پوش  بيمه سپردهگذاران بايد انواع سپردهسياست: ـ پوشش9اصل 

يي  عتبر بوده و امکان تعمسط  پوش  بايد محدود، ولي در عي  حال . ها تعريف کنندمربوطه، مقررات احتياطي و يا آئي  نامه

 ند اهدافگذاران خود را در برگيرد، به گونه اي که بتوادامنه پوش  بايد اکثريت عمده سپرده. سريع آن وجود داشته باشد

 .هاي نظام بيمه سپرده، سازگاري داشته باشدحاکميتي تعيي  شده را تأمي  نموده و به لحاظ داخلي با ديگر مشخصه

 

 :توضيحات و رهنمودها

هايي که به ارز از جمله سپرده)هاي مختلف بي سپردههاي تحت پوش ، اهميت نسسياست گذاران بايد در تعيي  انواع سپرده

 ، را در ارتباط با اهداف نظام حاکميتي، مدنظر قرار(هاي توديع شده توسط اشخاص غير مقيماند و سپردهشدهخارجي توديع 

 .دهند

وزيع چون اطالعات مربوط به ميزان و چگونگي تسط  پوش  بايد محدود بوده و بهتر است که با استفاده از اطالعات مرتبط، هم

چون طبقات مختلف سپرده گذاران تحت پوش  اي عيني هماي  اطالعات معياره. شودها تعيي  هاي توديع شده نزد بانکسپرده

ها در نظام يد براي تمامي بانکسط  پوش  با. دهدگذاران قرار ميرا جهت ارزيابي کفايت سط  پوش  کلي، در اختيار سياست

 .بيمه سپرده به طور يکسان اعمال شود

رکيب و تمل بر رم، رشد درآمد واقعي، توسعه ابزارهاي مالي جديد و نيز تأثير اي  عوادر برخي مواقع به خاطر عواملي همچون تو

 .رار گيردقها حدود پوششي بايد مورد بازنگري و تعديل اندازه سپرده

 

 

 : محدود 1ـ تبديل ضمانت نامحدود به يک نظام بيمه سپرده، با پوشش 10اصل 

ام خواهد تغييراتي را در نظود به يک نظام بيمه سپرده محدود گرفته يا ميهنگامي که کشوري تصميم به تبديل ضمانت نامحد

اجراي . دهد سريع انجام پذيردنمايد، اي  فرآيندها بايد تا جايي که شرايط کشور اجازه ميضمانت نامحدود خود ايجاد 

. فتاري به همراه داشته باشده مخاطرات رتواند پيامدهاي نامطلوبي به ويژني ميهاي نامحدود براي مدت طوالضمانت

 .انتظارات مردم، طي دوره انتقال توجه خاص داشته باشند وگذاران بايد به ديدگاه سياست

                                                                 

 

1 Coverage (پوشش )شودنامه تعهد ميها يا خسارات احتمالي كه به موجب يك بيمه، عبارت است از تأمين زيان. 
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 :توضيحات و رهنمودها

گذاران خاص و ساير اند تا به طور کامل از سپردهبرخي از کشورها طي دوره بحران مالي نوعي ضمانت کامالً فراگير را اعمال کرده

هاي مالي شديد و به منظور حفظ اعتماد ها ممک  است در بحرانگونه ضمانتارائه اي . 1هاي عضو، حمايت کنندران بانکبستانکا

 .ناپذير باشدالمللي اجتنابداخلي و بي 

ها است، بايد وضعيت و شرايط را مانند کشوري که در حال گذر از نظام ضمانت فراگير به نظام پوش  محدود بيمه سپرده

ل به خواهند ضمانت فراگير را تبديکشورهايي که مي.شوري که در حال گذر از ضمانت کامل است، مورد تجزيه وتحليل قرار دهدک

 : ضمانت محدود نمايند، بايد سه موضوع خاص را مورد توجه قرار دهند

تواند نگراني در اي  مسأله مي. يابدران کاه  ميگذاران و ساير بستانکاتوجه به اي  واقعيت که با اي  کار، حمايت از سپرده

. اشندباز اي  رو، سياست گذاران بايد به نگرش و انتظارات مردم توجه ويژه داشته . افکار عمومي را در پي داشته باشد

، بايد انداي را اتخاذ نمودههاي منطقههاي همکاريباشند و يا سياستکشورهايي که سط  بااليي از جابجايي سرمايه را دارا مي

 .ربط را مد نظر قرار دهندهاي مرتبط کشورهاي ذيتاثيرات سطوح حمايتي و نيز ديگر سياست

ه ظام بيمتغيير سيستم به ن. سياست گذاران بايد به ظرفيت نظام بانکي براي تأمي  مالي نظام بيمه سپرده جديد توجه کنند

  چنانچه اي  وجوه براي تأمي. ها همراه استليات براي بانکها يا وضع ماسپرده محدود، معموالً با بازنگري در حق بيمه

ها ها بي  بانککافي نباشد، هزينه -ي است به ويژه در شرايطي که ناشي از بحران سيستم -هاي مربوط به ضمانت فراگير هزينه

ها، يا انتشار ، فروش دارايي(هاي باالتربا وضع ماليات)اي تواند به منابع بودجهبراي اي  منظور، دولت مي. شودو دولت تقسيم مي

ي پرده، طسدر هر حال، الزم است سازوکاري به وجود آيد که براساس آن اطمينان حاصل شود نظام بيمه . اوراق قرضه روي آورد

 . دوره انتقال و نيز پس از آن، به منابع مالي کافي دسترسي خواهد داشت

رعت سشرايط کشور، با بيشتري   ه طور کلي، تبديل و تغييرات بايد با در نظر گرفت ب. شود به سرعت تغييرنکته آخر مربوط مي

اي  . اندادهبعضي از کشورها فرآيند تبديل را با سرعت و بالفاصله پس از پايان بحران، با موفقيت انجام د. ممک  انجام شود

هاي حسابداري، شفافيت و نظام"و  "قانوني موثر هايچارچوب"، "نظارت و مقررات احتياطي قوي" کشورها پي  از اي  داراي

 .مت مالي را به نظام بانکي بازگرداندنداند، لذا به سرعت سالبوده "افشاي اطالعات مناسب

ها پس از بحران و نيز، اقدام مدت اجراي ضمانت فراگير در ديگر کشورها، به برنامه جامع استراتژيک براي تجديد ساختار بانک

. بستگي دارد "هاي حسابداري، شفافيت و افشاي اطالعاتنظام"و  "چارچوب قانوني"، "نظارت و مقررات احتياطي"براي بهبود 

تغيير تدريجي ضمانت فراگير، . موارد مذکور بر طول مدت زمان اجراي ضمانت فراگير و نيز سرعت تبديل و تغيير آن، داللت دارند

عالوه بر . تغييرات اساسي و ضروري شامل اصالحات قانوني و نظارتي تطبيق دهند دهد تا شرايط خود را باها فرصت ميبه بانک

. دهد تا با فرهنگ مديريت ريسک آشنا شده و در اي  زمينه آموزش ببينندها فرصت مياي ، تغيير تدريجي به مديران بانک

                                                                 

 

هاي ها توسط موسسه بيمه سپرده و يـا ديگـر ترتيبـات، سـپردهجع نظارتي دال بر اين كه عالوه بر تضمين سپردهاي است از سوي مرضمانت فراگير اعالميه 1
تصـميمات : طيف وسيعي از عواملي كه بايد در موقع اعمال ضمانت فراگير لحـاظ گـردد عبارتنـد از. شوندخاص و يا شايد ساير ابزارهاي مالي نيز تضمين مي

ها ملزم شوند تا به نحوي هاي استفاده كننده از ضمانتو اينكه بانك( به عنوان مثال نوع موسسات، موارد تحت پوشش و مدت پوشش)راجع به دامنه ضمانت 
 .هاي اين نوع ضمانت مشاركت نماينداز انحاء در تأمين هزينه
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البته، از معايب مهم تغيير . نمايدهم ميچني  براي سپرده گذاران نيز فرصت آشنايي و خو گرفت  با شرايط جديد را فراهم

توان به طوالني شدن بي  از حد دوره انتقال اشاره نمود که موجب بروز ترديدهايي در بي  تدريجي ضمانت فراگير، مي

عالوه بر اي ، هر قدر که مدت اجراي ضمانت فراگير . شودگذاران و بستانکاران، درخصوص حذف ضمانت فراگير ميسپرده

 .يابدتر شود، احتمال بروز مخاطرات رفتاري نيز افزاي  مييطوالن

 

 تأمين مالي

از جمله ابزارهاي تأمي  وجوه )يک نظام بيمه سپرده بايد تمامي سازوکارهاي تأمي  وجوه مورد نياز  :تأمين وجوه -11اصل 

گذاران در مواقع خت سريع مطالبات سپردهرا در اختيار داشته باشد تا از بازپردا( پشتيباني مکمل، به منظور تأمي  نقدينگي

ها و چرا که آن. ها باشدها، بايد بر عهده بانکمسيوليت عمده پرداخت هزينه بيمه سپرده. ضروري، اطمينان حاصل کند

ه قبل از ها کچه آن)هاي بيمه سپرده در نظام. شوندمند ميمشتريانشان به طور مستقيم از داشت  يک نظام بيمه سپرده مؤثر بهره

و يا ترکيبي از هر دوي  2شوندها که پس از ورشکستگي بانک وارد عمل ميو چه آن 1شوندورشکستگي بانک وارد عمل مي

کنند، بايد معيار مورد استفاده جهت استفاده مي( حق عضويت متغير)هاي اخذ حق عضويت بر مبناي ريسک ، که از نظام(3هاآن

عالوه بر اي ، بايد تمام منابع الزم براي اجراي مناسب نظام اخذ . ي تمامي اعضاء شفاف باشدهاي متفاوت، برااخذ حق عضويت

 .بر مبناي ريسک مشخص شوند 4حق عضويت

 

 

 :توضيحات و راهنمودها

توانند يکي از گذاران ميسياست. هاي بيمه سپرده حياتي استطراحي يک نظام تأمي  مالي مناسب براي اثر بخشي نظام

 .ها را انتخاب کننداز آن 7و ترکيبي 6نگر، گذشته5نگررهاي تأمي  مالي آيندهسازوکا

سازي وجوه، جهت پوش  براي ايفاي تعهدات بيمه مستلزم اخذ و ذخيره( قبل از وقوع بحران)نگر سازوکار تأمي  مالي آينده

ده در اي  روش، اساساً توسط اعضاءو از طريق نظام بيمه سپر. هاي مرتبط، قبل از وقوع ورشکستگي استها و نيز هزينهسپرده

                                                                 

 

1ex-ante 

2-ex-post 

3-hybrid 

4-risk-adjusted differential premium system 

5Ex – ante  

6Ex – post  

7Hybrid  
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ها پايي  در شرايط مطلوب اقتصادي ودر زماني که سط  زيان. شودپرداخت حق عضويت، حق بيمه و ديگر ابزارها تأمي  مالي مي

ها سط  زيان توانند به عنوان پوششي براي تأمي  نيازهاي آينده و در زماني که شرايط اقتصادي نامساعد واست، اي  وجوه مي

هاي تواند اتکاي نظامنگر، ميدر دوران بحران مالي و فشار اقتصادي، روش تأمي  مالي آينده. باالتر است، مورد استفاده قرار گيرد

نگر استفاده نکرده و ترکيبي از کشورهايي که به طور کامل از روش تأمي  مالي آينده. بيمه سپرده را به وجوه عمومي کاه  دهد

هاي قابل قبولي درخصوص توان دهند، بايد اطمينان حاصل نمايند که روش انتخابي از حداقلا را مورد استفاده قرار ميهروش

 .ايفاي تعهدات برخوردار باشد

 موردها رده، وجوهي که جهت پوش  براي ايفاي تعهدات بيمه سپ(پس از وقوع بحران)نگر در سازوکارهاي تأمي  مالي گذشته

هاي عضو و هنگامي که بانکي ورشکست شده و نياز به پوش  مطالبات ايجاد شده است، اخذ گيرند، تنها از بانکار مياستفاده قر

هاي ها اندك بوده و يا اصالً رخ ندهد، به دليل وصول حق بيمه کمتر و کاه  هزينهدر مواقعي که ورشکستگي بانک. گرددمي

ا از رکه وجوه کمتري )هاي بيمه سپرده، ه  هزينه مديريت وجوه ، در اي  نوع نظامها و نيز کااداري مرتبط با وصول حق بيمه

نگر، دسترسي ازوکار تأمي  مالي گذشتهبراي اثربخشي س. شودهاي عضو وارد ميفشار کمتري به بانک( کندنظام بانکي اخذ مي

ر ي ايفاي تعهدات در مواقع مقتضي دوجوهي را براگونه مؤسسات بيمه سپرده، چرا که اي )فوري به وجوه پشتيبان ضروري است 

 (. اختيار ندارند

نگر را هاي بيمه سپرده آيندهنگر، الزامات و ابزارهاي نظامهاي بيمه سپرده گذشتهتوجه به اي  نکته مهم است که بسياري از نظام

از اي  رو، (. في و دريافت عوايد حاصل از تصفيههاي اضاها، وصول هزينهبه عنوان مثال افزاي  حق بيمه. )گيرندنيز به کار مي

 .يا دو گانه نام برد 1هاي بيمه سپرده ترکيبيهاي بيمه سپرده به عنوان نظامگونه نظامتوان از اي مي

يا حران ها؛ قبل از وقوع بحران و يا پس از وقوع ببدون در نظر گرفت  اي  که کدام يک از سازوکارهاي تأمي  مالي بيمه سپرده

ها و ها باشد، زيرا آنهاي بيمه سپرده بايد بر عهده بانکشوند، مسيوليت عمده پرداخت هزينهترکيبي از آن دو انتخاب مي

ه ککر اي  نکته ضروري است به هر حال، ذ. شوندمند ميمشتريانشان به طور مستقيم از داشت  يک نظام بيمه سپرده موثر بهره

وع از اهميت چنداني ک بحران سيستمي، که ثبات نظام مالي در معرض خطر است، اي  موضهاي ويژه، مانند يدر موقعيت

 .باشدبرخوردار نمي

 

 آگاهي عمومي 

ر مورد مزايا دبه منظور اثربخشي يک نظام بيمه سپرده، ضروري است که عموم مردم به طور مستمر : آگاهي عمومي -12اصل 

 .هاي بيمه سپرده آگاهي يابندو محدوديت

 

 

 

                                                                 

 

 نگرنگر و آيندههاي بيمه سپرده گذشتهتركيبي از نظام 1
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 :توضيحات و رهنمودها

دامنه پوش  و چگونگي فرآيند ايفاي  واز جمله سط  )ها، ماهيت و چگونگي عملکرد آن آگاهي عمومي در مورد بيمه سپرده

 .کندسالم ايفا مي اي در تقويت يک نظام بيمه سپرده، نق  قابل مالحظه(تعهدات

 اعتماد عمومي، به طور دائم و مستمر، عموم مردم باالخصتمامي مؤسسات بيمه سپرده بايد به منظور حفظ و تقويت  

ني تعيي  اهداف برنامه مربوط به آگاهي عمومي بايد به روش. ده آگاه نمايندگذاران را از مسائل مربوط به نظام بيمه سپرسپرده

 .کميتي نظام بيمه سپرده، سازگاري داشته باشدچني  با اهداف و الزامات حاشود و هم

از )ها و زيرگروه( عمده)هاي هدف اصلي حي يک برنامه آگاهي عمومي، مؤسسات بيمه سپرده بايد به طور شفاف، گروههنگام طرا

هاي ارتباطي بکارگيري گستره متنوعي از ابزارها و کانال. ايندرا تعريف نم( هاي عضو و غيرهگذاران، بانکجمله عموم مردم، سپرده

 .هاي مؤسسات بيمه سپرده به مخاطبي  مورد نظر، کمک نمايدقال پيامتواند در حصول اطمينان از انتمي

د با کننده سپرده مسيوليت اصلي آگاهي دادن به عموم در مورد بيمه سپرده را بر عهده داشته و بايبه طور کلي، مؤسسه بيمه

افزايي عات منتشر شده از انسجام و همبکه ايمني نظام مالي ارتباط تنگاتنگ داشته باشد تا اطالهاي عضو و ديگر اجزاي شبانک

 .باشندها در اي  زمينه داراي يک نق  واحد ميآنالذکر و کارکنان تمامي مؤسسات فوق. برخوردار باشند

ها تعيي  هاي آگاهي عمومي بايد بر مبناي سط  مطلوب آگاهي مخاطب مورد نظر در مورد بيمه سپردهالزم براي برنامه بودجه

. است مر براي مؤسسات بيمه کننده سپرده، يک اقدام موثر براي ارزيابي مستقل و منظم از سطوح آگاهي عمومياي  ا. شود

تر، درخصوص ورشکستگي يک يا چند بانک و يا وقوع بحران سيستمي يک برنامه مؤسسات بيمه کننده سپرده بايد پي 

 .اقتضايي آگاهي عمومي تدوي  کند

 

 گزيده مباحث قانوني

ه کها بايد پس از انفصال از مسيوليت، در برابر پيگردهاي قانوني مؤسسات بيمه سپرده و کارکنان آن: حمايت قانوني -13اصل 

ه ببته اي  افراد بايد ملزم ال. گيرد، حمايت شوندصورت مي( که از روي حس  نيت بوده)به خاطر اخذ تصميمات يا اقداماتشان 

ر دبايد  حمايت قانوني. د منافع در اي  خصوص گردند تا در مواقع لزوم پاسخگو باشندرعايت قواني  و مقررات در زمينه تضا

هاي مربوط به جبران خسارت را هاي قانوني و اداري و تحت شرايط مناسب تعريف شود و در مواقع مقتضي، هزينهچارچوب رويه

 .پوش  دهد

ربط بايد ت ذيمؤسسه بيمه کننده سپرده يا ساير مقاما يک :نحوه برخورد با اشخاص مقصر در ورشکستگي يک بانک -14اصل 

 .اختيار داشته باشند تا از مسببي  ورشکستگي بانک، غرامت دريافت نمايد

 :توضيحات و رهنمودها

برد فعاالنه وظايف محوله گردد، به ويژه، در تواند باعث کاه  انگيزه اشخاص در پي هاي حقوقي و قانوني ميفقدان حمايت

هاي ککه مؤسسات بيمه سپرده و ساير اعضاي شبکه ايمني نظام مالي بر تشخيص به موقع، مداخله و حل مشکالت بان مواردي

 : ها عبارتند ازتري  آنهاي قانوني وجود دارد که رايجچند رويکرد براي تأمي  حمايت. در معرض خطر ورشکستگي تاکيد دارند
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هاي قانوني خود انجام داده يا به داليلي ها در حي  انجام مسيوليتقداماتي که آنهاي قانوني مدني و کيفري، درخصوص احمايت

 .اندانجام نداده

 ها؛کننده سپردهاعطاي مصونيت قانوني به نهاد بيمه

 دام؛در قراردادهاي استخ( يا پرداخت غرامت يا تاوان)هاي وارده گنجاندن مفاد مناسب درخصوص جبران زيان

 .يکردهاترکيبي از اي  رو

وطه هايي براي انجام صحي  و خوب وظايف محوله، قواني ، مقررات و قراردادهاي مرببه هر حال، به منظور فراهم نمودن مشوق

صميمات ربط، نبايد حمايت را مشروط نمايند به اينکه اقدامات و تهمچني  مقررات و قواني  ذي. بايد مفصل و بدون ابهام باشند

 .يا از روي سهل انگاري نباشند اتخاذ شده منطقي بوده

ها و ديگر کننده سپرده، کارکنان آناگرچه رويکردهاي متعددي براي حمايت قانوني وجود دارد، اما در مواقعي که مؤسسات بيمه

خصوص رشوند، بايد از حداقل حمايت در برابر اقامه دعوا داعضاي شبکه ايمني نظام مالي، به هر دليل از ارائه خدمات منفصل مي

 . س  نيت بوده است، برخوردار باشندحها که از روي تصميمات اتخاذ شده و اقدامات انجام شده توسط آن

ايد گويي شفاف وجود دارد، بدي  مفهوم که اشخاص، در عي  حال که بحمايت قانوني بايد در محيطي انجام شود که در آن پاسخ

ا تاشند، بزم به رعايت قواني ، مقررات و يا ضوابطي درخصوص تضاد منافع به لحاظ قانوني مورد حمايت قرار گيرند، بايد مل

 ايت حقوق اشخاصيدر نهايت، حمايت قانوني بايد با رع. گو هستنداطمينان حاصل شود که همواره نسبت به عملکرد خود پاسخ

هاي بدهي براساس نظام)شود ران ميها از سوي مؤسسات بيمه کننده سپرده يا مراجع ديگر جبهاي وارد آمده به آنکه خسارت

 . سازگاري داشته باشد( خاص کشور

نک تگي بابه يک مؤسسه بيمه کننده سپرده، يا مرجع مرتبط ديگر بايد اي  اختيارداده شود که بر عليه اشخاصي که در ورشکس

ر دانک يا بانک برتبط با ورشکستگي مانندکارکنان، مديران، اعضاي هيأت مديره، حسابرسان و يا ساير عوامل م)اند مقصر بوده

تواند موجب بهبود و تسريع در بازسازي و دريافت غرامت توسط مؤسسه اي  کار مي. ، اقامه دعوي نمايد(معرض ورشکستگي

 . ها شودل تخطيهايي قوي در مقاببيمه کننده و کاه  اثرات مخاطرات رفتاري با قرار دادن مشوق

 بانک در ايفاي تعهداتاقدامات الزم پس از ناتواني 

 . تشخيص سريع، دخالت به موقع و اتخاذ اقدامات الزم پس از ناتواني بانک در ايفاي تهدات -15اصل 

مات ذ اقدامؤسسات بيمه سپرده به عنوان بخشي از شبکه ايمني نظام مالي، بايد قادر به تشخيص سريع، دخالت به موقع و اتخا

 .تعهدات باشند الزم هنگام ناتواني بانک در ايفاي

ل و بيني زمان مورد انتظار براي وقوع مسائل و مشکالت مالي براي يک بانک و يا تشخيص مقطع زماني که بانک دچار مسائپي 

يز با و ن( که توسط اعضاي شبکه ايمني تعريف شده است)مشکالت مالي شده است، بايد با سرعت و بر اساس معيارهاي مناسب 

 .تيار عمل صورت گيرداستقالل عملياتي و اخ

 :فرآيندهاي اقدامات اثربخش پس از ناتواني بانک در ايفاي تعهدات -16اصل 

 :اي باشد کهپذير، بايد به گونهفرآيندهاي اقدامات اثربخ  پس از ناتواني در ايفاي تعهدات مؤسسات سپرده

 ايفا نمايند؛( هاتباه و عادالنه سپردهاز جمله بازپرداخت به موقع، بدون اش)مؤسسات بيمه سپرده، تعهدات خود را 
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 ها و آشفتگي بازار را به حداقل برسانند؛هزينه

 هاي خود را ترميم نمايند؛دارايي

 .هاي قانوني، با شدت بيشتري اعمال نماينددر صورت قصور و يا اهمال، اقدامات تنبيهي و انضباطي را از طريق راه

 ازوکاراعضاي مرتبط در شبکه ايمني نظام مالي، بايد اختيار داشته باشند تا س به عالوه مؤسسات بيمه سپرده و يا ساير

ها و تقبل اي مناسب از داراييپذيري را براي کمک به ابقاي وظايف مهم بانکي، به وسيله برقراري امکان تملک مجموعهانعطاف

گذاران به وجوهشان و ادامه سي دائم سپردهن دستربه عنوان مثال فراهم آوردن امکا. ) هاي بانک ورشکسته، فراهم آورندبدهي

 (.فعاليت تصفيه و نقل و انتقال بانکي

 :توضيحات و رهنمودها

هاي در معرض گيري در مورد مشکالت بانکهاي نظارت، مقررات احتياطي وتصميمهاي مؤسسات بيمه سپرده در زمينهمسيوليت

الي منظام  وت بوده و منعکس کننده اختيارات و الزامات اعضاي شبکه ايمنيورشکستگي، با در نظر گرفت  شرايط هر کشور، متفا

هاي نظارت بر کننده سپرده در هر کشور، شيوههاي خاص مؤسسه بيمهبه هر حال، صرف نظر از مسيوليت. باشددر آن کشور مي

ها اي بر هزينهعرض ورشکستگي، تأثير عمدههاي در مگيري در مورد بانکها و نيز چگونگي تصميممند نمودن آنها و ضابطهبانک

 . و ديگر ابعاد نظام بيمه سپرده در آن کشور خواهد داشت

دي جمالي  نکته حائز اهميت اي  است که نهاد مسيول در اي  زمينه، بپذيرد که تعيي  و شناسايي زماني که يک بانک با مشکل

و فرآيند  ي مواجه شود، بايد به موقع و تا حد امکان سريع باشد و مداخلهرود با چني  مشکالتشود يا اي  که انتظار ميمواجه مي

تواند به کاه  هزينه اقدامات اي  امر مي. ب انجام پذيردها بايد بر اساس معيارهاي مناسرسيدگي به مشکالت اي  قبيل بانک

ص ي تشخيمعيارها برا. بحراني، کمک کند مقتضي پس از ناتواني بانک در ايفاي تعهدات خود و پيشگيري از سردرگمي در مواقع

 راني در خصوص توانايي يک بانک براي تأمي  الزاماتمواردي مانند نگ .هاي داراي مشکل در بي  کشورها متفاوت است بانک

رفتار  هايي در مورد عملکرد وها و يافتهاي، پايي  بودن سط  نقدينگي در دسترس بانک، کاه  ارزش و يا کيفيت داراييسرمايه

 . باشندنامطمي  و غير احتياطي بانک از آن جمله مي

اران بات سپرده گذتصفيه و بازپرداخت مطال: پذيرداقدامات الزم پس از ناتواني بانک در ايفاي تعهدات به سه طريق انجام مي

عالوه بر . کزي مجدد فعاليت بانانداالي براي راههاي بانک و کمک م، خريد و فروش دارايي(که اساساً شامل انحالل بانک است)

کمک به  منظور اي ، مؤسسه بيمه کننده سپرده يا ساير اعضاي شبکه ايمني نظام مالي بايد بتوانند سازوکار انعطاف پذيري را به

کسته ها و تعهد نمودن ديون بانک ورشاي مناسب از داراييمجموعهحفظ وظايف مهم بانکداري از طريق ايجاد تسهيالت براي تملک 

 (.وقتمبه عنوان مثال از طريق استفاده از يک بانک واسطه، مساعدت و يا اداره کردن بانک ورشکسته به طور . )ايجاد نمايند

صميم تها براي عدم توانايي براي ايفاي تعهدات مالي و ديگر قواني ، تاثير بسزايي بر حق انتخاب /قواني  مربوط به ورشکستگي

راي يک اي در بي  کشورها متفاوت بوده و در برخي موارد ممک  است اجونه قواني  به طور قابل مالحظهگيري دارند، زيرا اي  گ

 /گذاران مايلند، قواني  ورشکستگي ها، سياستها و ورشکستگي آنبه خاطر اهميت ويژه بانک. روش خاص، با مشکل مواجه شود

ها از اي  قبيل مشکالت، مورد تجديد نظر سنجي خروج منضبط بانککانعدم توانايي براي ايفاي تعهدات مالي را براي بررسي ام

د نظر مها در ايفاي تعهدات خوي ، در اي  رابطه، بايد ايجاد نظامي مستقل جهت اقدامات الزم پس از ناتواني بانک. قرار دهند

 .قرار گيرد
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 گذاران و ترميمها به سپردهبازپرداخت سپرده

 گذارانها به سپردهبازپرداخت سپرده-17اصل 

نابراي  ب. اند را فرآهم آوردگذاران به وجوه خود که بيمه شدهها موظف است امکان دستيابي سريع سپردهنظام بيمه سپرده

همي  طور امکان . دها مطلع گردنمؤسسات بيمه سپرده بايد پيشاپي  از به وجود آمدن احتمالي شرايط بازپرداخت سپرده

 .گذاران، از قبل بايد فراهم شوده سپرده به اطالعات سپردهدسترسي مؤسسات بيم

در همي  راستا موارد ذيل بايد به . شده دريافت دارند هاي خود را تا حدود بيمهوني حق دارند که سپردهگذاران به طور قانسپرده

 :گذاران برسداطالع سپرده

 ها؛شرايط و زمان شروع فرآيند بازپرداخت سپرده

 ها؛بازپرداخت سپردهجدول زماني 

 ؛(هايي وجود داشته باشددر صورتي که چني  برنامه)هاي موقتي پرداخت يا پرداختشرايط پي 

 .اي قابل اجراحدود پوش  بيمه

 

 بازسازي و دريافت غرامت  -18اصل 

 هاي بانک ورشکستهييمؤسسات بيمه سپرده بايد در اجراي اقدامات مربوط به بازسازي و اخذ غرامت خود، از اموال و دارا

بايد با در ( شودگري انجام ميکه توسط مؤسسات بيمه سپرده يا هر نهاد دي)هاي بانک ورشکسته مديريت دارايي. استفاده کنند

 .ها هدايت گرددنظر گرفت  مالحظات بازرگاني و صرفه اقتصادي آن

 

 :توضيحات و رهنمودها

ي درسوابق شده، از ورشکستگي و تعطيلي بانک، باعث کاه  احتمال دستکارگذاران قبل دسترسي به اطالعات ضروري سپرده

ها و فرآيندهاي ظامندر نظام بيمه سپرده بايد . کندزمان تکميل فرآيند بازپرداخت را کوتاه و به حفظ اعتماد عمومي نيز کمک مي

وعاتي رشکستگي تدارك ديده شود، تا موضالزم جهت بررسي مقدماتي و به موقع اطالعات سپرده گذاران بانک در معرض خطر و

 :مانند موارد ذيل به سرعت تعيي  گردند

 .هاي چه اشخاصي بايد بازپرداخت شوندسپرده

 .ه سپرده هستندتر از حد بيمهايي که پايي ميزان سپرده

ستفاده مي از اي  مکانيزم ااي که هاي بيمه سپردهبراي آن نظام)جبران  /گذاران پس از خالص سازيباقيمانده مطالبات سپرده

 (.کنند

که توسط مؤسسات بيمه سپرده و ( دريافت غرامت)ها و مسيوليت مديريت مطالبات و ترميم به هر حال در نق  مديريت دارايي

ه هاي بيمه سپرده بدر مواقعي که پرداخت. اي وجود داردشود، تفاوت قابل مالحظهديگر اعضاي شبکه ايمني نظام مالي اجرا مي
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گذاران بيمه شده، هگيرد، مؤسسه بيمه سپرده معموالً نسبت به حقوق سپردطور کلي بالفاصله پس از تصفيه يک بانک صورت مي

گذار اگر مطالبات سپرده. کندها را به طور فعال مديريت و براي آنها پرونده ايجاد ميمتعهد است و مطالبات ناشي از بيمه سپرده

شود، مناسب نباشد، ممک  است داري ميگذاران که نزد بانک نگهکيفيت سوابق و مدارك سپرده به سرعت پرداخت نشود يا

 (. تشکيل پرونده دهد)گذار طلب خود را از مؤسسه بيمه سپرده مطالبه نمايد سپرده

، به براي مثال)ند کنايفا مي( افت غرامتدري)هاي حساسي را در فرآيند ترميم در برخي از موارد، مؤسسات بيمه سپرده، نق 

ها را نداشته باشد، مؤسسه بيمه کننده سپرده حتي اگر اي  نق (. کنندهدهنده، اعتبار دهنده، تصفيه کننده يا وصولعنوان يک وام

صفيه تاي در فرآيند تصفيه از طريق ساير ابزارها همچون نظارت بر مدير ممک  است مدير تصفيه را تعيي  يا نق  قابل مالحظه

ايمني  وليت ساير نهادها در درون شبکهدر ساير موارد، اي  گونه وظايف جزو مسي. هاي اعتباري داشته باشدشارکت در کميتهيا م

ز هاي عضو را از عوايد دريافت غرامت و ترميم حاصل اتحت هر شرايط، مؤسسه بيمه کننده سپرده بايد بانک. نظام مالي است

 . دفرآيندهاي پس از ورشکستگي شريک ساز

به )گذاران بيمه نشده و بيمه کننده سپرده گذار، اولويت قائل شده است، سپردهها براي سپردهدر کشورهايي که قواني  آن

هاي بانک ورشکسته عموماً نسبت به ديگر بستانکاران، در دريافت غرامت از محل دارايي( گذاران بيمه شدهجانشيني سپرده

پذيرد، استفاده انجام مي 2 ييا جبران 1يگذاران به روش خالص سازسيدگي به مطالبات سپردهدر کشورهايي که ر. ارجحيت دارند

 . ها بايد با قانون مربوط به عدم توان بازپرداخت ديون سازگاري داشته باشداز اي  روش

 الحظات تجاري و صرفهبايد با توجه به م( امتدريافت غر)هاي يک بانک ورشکسته و فرآيند ترميم درپايان، مديريت دارايي

 ها، عمق و وضعيت بازارها، وجود مهارت دراي  به معناي لحاظ کردن عواملي چون کيفيت دارايي. ها انجام شوداقتصادي آن

 .باشدها و اهداف حاکميتي ميمديريت دارايي و مديريت تقاضا، الزامات قانوني مربوط به تقاضاي دارايي

                                                                 

 

1-netting 

2-set-off 
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ا نحوه؛ 56920شماره:  تب ر ا ز سررسيد در  ا ان بعد  الغ پرداختي توسط مشتري انتسهيم نمودن كليه مب آن ا بدهي  ناشي  ط ب

ز اخذ تسهيالت ، وام قرض را ا عتب ا انكي دريافت شده نظير گشايش  امه الحسنه و خدمات ب  اسنادي و صدور ضمانت ن

 11/3/90تاريخ: 

 

 

اعتباري توسعه ارسال هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و مؤسسهجهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 گرديد.

 

 سالم و احترام؛با 

رساند؛ نحوه تسهيم نمودن وسيله به استحضار ميبدي  19/5/1388مورخ  105972/88پيرو بخشنامه شماره 

ام هاي آنان )ناشي از اخذ تسهيالت، وکليه مبالغ پرداختي توسط مشتريان بعد از سررسيد در ارتباط با بدهي

هزار و تبار اسنادي و صدور ضمانتنامه( در يک  اعالحسنه و خدمات بانکي دريافت شده نظير گشايقرض

شوراي محترم پول و اعتبار مطرح و مصوب گرديد.  27/2/1390صد و بيست و پنجمي  جلسه مورخ يک

همچني  آن شوراي محترم موضوع اعطاي اختيار به مؤسسات اعتباري در خصوص اعمال روش تسهيم 

الذکر مورد تصويب قرار داد. مت  مصوبه شوراي لسه فوقيز در جاالشاره را براي قراردادهاي منعقده قبلي نفوق

 گردد:الذکر عيناً به شرح ذيل جهت اجرا ابالغ ميمحترم پول و اعتبار در خصوص دو موضوع فوق

هاي آنان بايد بين اجزاء بدهي تسهيم بالنسبه رداختي توسط مشتريان بعد از سررسيد در ارتباط با بدهيپکليه مبالغ  -1”

گردد. بدين ترتيب که چنانچه بدهي مشتري ناشي از تسهيالت اعطايي باشد، 

مبالغپرداختيازسويمشتريانبعدازسررسيدبينسهجزءاصلتسهيالت،سود )در عقودمشارکتي،فوايدمترتببراصل( 

د، الحسنه اعطايي باشبالنسبه گردد و چنانچه بدهي مشتري ناشي از وام قرضالتزامتأخيرتأديهدين تسهيم ووجه

بالنسبه گردد. همچنين التزامتأخيرتأديهدين تسهيم مبالغپرداختيازسويمشتريانبعدازسررسيد بينسهجزءاصلوام،کارمزد ووجه

نامه باشد، که بدهي مشتري ناشي از خدمات بانکي شامل گشايش اعتبار اسنادي و صدور ضمانتدرصورتي

جاي مشتري سه اعتباري بهدو جزء اصل مبالغ پرداختي از سوي مؤس در قرارداد بين مبالغپرداختيازسويمشتريانبعدازسررسيد

که موضوع به نحو مقتضي در قراردادهاي اعطاي التزامتأخيرتأديهدين متعلقه تسهيم بالنسبه گردد، مشروط بر اينووجه

 شتري درج گردد.ممابين مؤسسه اعتباري و دمات منعقده فيالحسنه و ارايه ختسهيالت و وام قرض

اي جديد با مشتريان، روش تسهيم بالنسبه نمودن مبالغ نامهشود از طريق تنظيم تفاهمبه مؤسسات اعتباري اختيار داده مي -2

مابين مؤسسه ( را براي کليه قراردادهاي منعقده قبلي في1پرداختي بعد از سررسيد توسط مشتريان به شرح مندرج در بند )
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الحسنه و ارايه خدمات بانکي که موضوع تسهيم بالنسبه اعطاي تسهيالت، وام قرض اعتباري و مشتري اعم از قراردادهاي

 “( درج نگرديده اجرا نمايند.1نمودن به طريق مذکور در بند )

ربط ابالغ و بر حس  اجراي آن خواهشمند است دستور فرمائيد؛ مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذي

 چ/835622نظارت گردد./

 

 

 

 

 

 

 

 عات و مقررات بانکياداره مطال

 مرتضي ستاك آزاداميرحسين امين

3816 2-3831 
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يز به سپرده ابالغ ؛58881شماره:  لعمل اعطاي جوا ز الحسنه پسهاي قرضدستورا ندا الي)ا  )ارزي-ري

 17/3/90تاريخ: 

 

 

نک و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال ولتي پست بادهاي دولتي، غيردولتي، شرکت جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 .گرديد

 ؛با سالم

مصوب  "رزي(ا-انداز )رياليالحسنه پسهاي قرضدستورالعمل اعطاي جوايز به سپرده"احتراماً، بدينوسيله به پيوست 

 .گرددجهت اجرا ايفاد مي 27/02/1390يکهزار و يکصد و بيست و پنجمي  جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ 

انداز الحسنه پسهاي قرضدستورالعمل اعطاي جوايز به سپرده"الذکر، نمايد با ابالغ مصوبه فوقيادآوري مي

يک  تلقي لم، کان"شوراي پول و اعتبار( و اصالحات پس از آن 14/05/1363مورخ  534)مصوب جلسه 

 گردد.مي

  اعتباري ابالغ و بر حسخواهشمند است دستور فرمايند مراتب به کليه واحدهاي ذيربط آن بانک/مؤسسه 

 836257ش.ش .//اجراي آن نظارت به عمل آيد

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 آزاد                              بهزاد فخاراميرحسين امين

3816                                         1-3831 

 پيوست دارد
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 انداز )ريالي ـ ارزي(لحسنه پساهاي قرضدستورالعمل اعطاي جوايز به سپرده

 

 ـ تعاريف1ماده 

 گستره تعاريف ذيل محدود به اي  دستورالعمل است.

 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران.بانک مرکزي:

رکزي مبانک دولتي و غيردولتي و يا مؤسسه اعتباري غيربانکي که تحت عناوي  مذکور از بانک مؤسسه اعتباري:

 ه و تحت نظارت آن بانک قرار دارند.مجوز فعاليت دريافت داشت

تاريخي است که توسط مؤسسه اعتباري به عنوان آخري  فرصت افتتاح حساب يا تکميل تاريخ آخرين مهلت:

 شود.کشي اعالم ميموجودي براي شرکت در قرعه

ره کشي دوقرعه "تآخري  مهل"کشي دوره قبل و قرعه "آخري  مهلت"فاصله زماني بي   کشي:دوره قرعه

 جاري.

کشي بايد در حساب سپرده گذار وجود داشته باشد و حداقل مبلغي که براي شرکت در قرعه حداقل موجودي:

 گردد.ميزان آن توسط مؤسسه اعتباري و عنداللزوم بانک مرکزي تعيي  مي

 اي  دستورالعمل. 14ه الحسنه موضوع مادکشي جوايز قرضهيأت نظارت بر قرعه هيأت نظارت:

 .انداز )ريالي ن ارزي(الحسنه پسهاي قرضدستورالعمل اعطاي جوايز به سپردهلعمل: دستورا

بر اساس  "انداز، مؤسسات اعتباري منحصراالحسنه پسهاي قرضبه منظور جذب و تجهيز سپردهـ2ماده 

 انداز نمايند.الحسنه پسهاي قرضتوانند مبادرت به اعطاي جوايز به سپردهضوابط مقرر در اي  دستورالعمل، مي

 باشد.کشي ميت قرعهانداز به صورالحسنه پسنحوه اعطاي جوايز به صاحبان حساب قرض ـ1تبصره 

 کشي توسط هر مؤسسه اعتباري، بايد در چارچوب مفاد اي  دستورالعمل تعيي  شود.روش انجام قرعه ـ2تبصره 

باري با هماهنگي بانک مرکزي و به طور انداز مؤسسات اعتالحسنه پسهاي قرضکشي حسابقرعه ـ3تبصره 

 شود.هاي شهريور و مهر در کليه مؤسسات اعتباري انجام ميهم زمان و حداکثر مابي  ماه
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تواند براي اعطاي جوايز به صاحبان حداکثر مبلغي که در هر دوره توسط هر مؤسسه اعتباري ميـ 3ماده 

هاي مذکور در همان دوره متوسط حجم سپرده ٪2ل انداز اختصاص يابد معادالحسنه پسهاي قرضسپرده

 باشد.مي

 آيد:ده از رابطه ذيل بدست ميکشي با استفامبلغ )بودجه( جوايز در هر قرعه ـ1تبصره 

2 ٪* 

 هاي دورهتعداد ماه

 = مبلغ )بودجه( جوايز براي هر دوره هاي دوره* متوسط حجم سپرده ماه

12 

 

هاي مذکور انداز در هر دوره از تقسيم مجموع مانده سپردهالحسنه پسهاي قرضمتوسط حجم سپرده ـ2تبصره 

 آيد.هاي دوره بدست ميدر پايان هر ماه دوره به تعداد ماه

گردد. در مي چنانچه تاريخ آخري  مهلت، روز آخر ماه نباشد، مانده آن ماه در محاسبات دوره بعد منظور ـ3تبصره 

 محاسبات دو دوره متوالي منظور شود.هر صورت يک ماه نبايد در 

ع بودجه جوايز قرعه کشي قرض الحسنه پس انداز بايد از محل درآمدهاي مؤسسه اعتباري)مناف  ـ  4تبصره

 سهامداران(تأمي  گردد. 

ا ر 3درصد از بودجه جوايز ذکر شده در ماده  10تواند حداکثر به ميزان مؤسسه اعتباري در هر سال ميـ 4ماده 

ور الحسنه، امور فرهنگي، مطالعاتي و تبليغاتي در جهت ارتقاء فرهنگ بانکداري اسالمي، امتبليغات قرضبراي 

 ص دهد:المنفعه و پاداش کارکنان به شرح ذيل اختصاعام

 انداز؛الحسنه پسهاي قرضدرصد براي هزينه تبليغات جهت جذب و تجهيز سپرده 2داکثر ح -الف

، بهداشتي، ورزشي و با ، آموزشيالمنفعه به منظور مصرف در امور فرهنگيعام درصد جهت امور 5حداکثر  -ب

 اولويت مناطق محروم کشور؛

 درصد براي پاداش کارکنان مؤسسه اعتباري. 3داکثر ح -پ

هاي واجد اي  دستورالعمل، به دارندگان حساب 9و 8جوايز مربوط به هر دوره با توجه به مفاد مواد  ـ5ماده 

 گيرد.دوره تعلق مي شرايط همان

 گردد:عيي  ميتانداز، به شرح ذيل الحسنه پسهاي قرضانواع جوايز قابل اعطاء به سپرده ـ6ماده 

 ي؛کمک هزينه خريد واحد مسکون -الف

 کمک هزينه سفر عمره، تمتع و عتبات عاليات؛ -ب
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 ک مقطع؛کمک هزينه تحصيلي براي ي -پ

 و يا کمک هزينه خريد آن؛ران داخلي صنايع دستي ساخت صنعتگ -ت

 اخل ياکمک هزينه خريد آن؛دخودرو ساخت  -ث

 سکه طال و پول نقد؛ -ج

 وازم خانگي توليد داخل و يا کمک هزينه خريد آن.ل -چ

اري ر سال جحداکثر ميزان هر يک از جوايز اعطائي اعم از نقدي و يا غيرنقدي به يک فرد در هر دوره د ـ1تبصره 

 گردد.شود.اي  ميزان در سالهاي بعدي توسط بانک مرکزي تعيي  ميون ريال تعيي  ميدويست و پنجاه ميلي

 و، مشخص انواع جوايز پي  بيني شده در بندهاي ت، ث، ج و چ بايد از نظر مبلغ، معي  و از نظر نوع ـ2تبصره 

به هيأت  والعمل تعيي  اي  دستور 3عي  آن موجود بوده و قبل از اعالم رسمي و انجام تبليغات با رعايت ماده 

 نظارت اعالم گردد.

الحسنه هاي قرضدرصد از تعداد صاحبان حساب 10توزيع جوايز بايد به ترتيبي انجام شود که حداقل ـ 7ماده 

 انداز واجد شرايط را در بر گيرد.پس

و داشت   سابانداز منوط به مفتوح بودن حالحسنه پسهاي قرضکشي جوايز حسابشرکت در قرعه ـ8ماده 

وره دحداقل موجودي است. چنانچه قرعه به حسابي اصابت نمود که از نظر مبلغ، کافي ولي از لحاظ مدت طي 

کشي به حد تعيي  شده نرسيده باشد اعطاي جايزه منوط به حصول شرايط از نظر مدت خواهد بود. در هر قرعه

ي  ز متوالي در طي دوره يا از زمان آخررو 90ماه يا  3صورت شرط اعطاي جايزه، حفظ حداقل موجودي طي 

 مهلت افتتاح حساب يا تکميل موجودي خواهد بود.

انداز در يک مؤسسه اعتباري در هر الحسنه پساعطاي بي  از يک جايزه به دارنده چند حساب قرضـ 9ماده 

اعتباري، فقط  گذار در يک مؤسسههاي يک سپردهکشي ممنوع است. در صورت تعلق چند جايزه به حسابقرعه

 تري  جايزه به او تعلق خواهد گرفت.ارزنده

آنها  المکان يا متوفي بوده يا امکان دسترسي بهدر مورد آن گروه از برندگان جوايز غير نقدي که مجهولـ10ماده 

ايند، مهاي الزم وجود نداشته باشد و يا به موقع براي دريافت جايزه خود مراجعه ننيا وراث آنها پس از پيگيري

کشي، نسبت به فروش جوايز مؤسسه اعتباري مجاز است حداکثر ظرف مدت ش  ماه پس از تاريخ انجام قرعه

 غير نقدي اقدام و وجوه مربوطه را به حساب ذينفع واريز نمايد. 

 حساب هزينه جوايز"هزينه جوايز در سرفصل جداگانه در دفاتر کل مؤسسه اعتباري تحت عنوان  ـ11ماده 

 گردد.ثبت مي "اندازالحسنه پسهاي قرضسپرده
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هاي الزم، يک ماه قبل از زمان برگزاري مراسم مؤسسه اعتباري موظف است به منظور انجام هماهنگيـ 12ماده

 از اعضاي هيأت نظارت جهت حضور در جلسه مقدماتي دعوت به عمل آورند.  "کشي، کتباقرعه

کشي و تاييد هيأت نظارت، حداکثر ظرف هفت روز جام قرعهمؤسسه اعتباري موظف است پس از ان ـ13ماده 

به  ندگان،به اطالع هر يک از برندگان جوايز ارزنده رسانيده و در خصوص اسامي ساير بر "کاري نتايج را کتبا

 رساني نمايد.نحو مناسب اطالع

 گردد:ترکيب اعضاي هيأت نظارت به شرح ذيل تعيي  مي ـ14ماده

 مرکزي )يک نفر از حوزه نظارت و يک نفر از حوزه فناوري اطالعات(؛ن نمايندگان بانک 1

 ن نماينده دادستاني کل کشور؛2

ات ها( در خصوص مؤسسن نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي )اداره کل امور اقتصادي و دارايي در استان3

 اعتباري دولتي.

کشي هؤسسه اعتباري به عنوان ناظر در مراسم قرعحضور مدير عامل يا يکي از اعضاء هيأت مديره م ـتبصره

 الزامي است.

کشي و مؤسسه اعتباري موظف است به منظور آگاهي و جلب اعتماد عموم نسبت به صحت جريان قرعهـ15ماده

 هاي تبليغاتي را شفاف و بدون ابهام انجام دهد.هاي عمومي و يا ساير روشاعطاي جوايز، تبليغات در رسانه

. هاي اجرايي امور مربوطه را منتشر و بي  کليه شعب توزيع نمايدمؤسسه اعتباري بايد مقررات و روش ـتبصره

هاي حساب اي  دستورالعمل بايد در دفترچه 10و نيز مفاد ماده  8کشي موضوع ماده مقررات و روش انجام قرعه

 اندازدرج گردد.الحسنه پسقرض

اماندهي تبليغات قرض الحسنه  درمؤسسات اعتباري را ظرف بانک مرکزي موظف است موضوع س ـ 16ماده

اري مدت سه ماه پس از ابالغ اي  دستورالعمل تهيه و پس از تائيد رئيس کل بانک مرکزي به مؤسسات اعتب

 ابالغ نمايد.

 

ه ب 27/2/1390تبصره در يکهزار و يکصد و بيست و پنجمي  جلسه مورخ  11ماده و 16اي  دستور العمل در 

عطاي ايب شوراي پول و اعتبار رسيد. از تاريخ ابالغ اي  مصوبه، کليه مصوبات قبلي اي  شورا درخصوص تصو

 گردد.انداز، کان لم يک  تلقي ميالحسنه پسهاي قرضجوايز به سپرده
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ند  صالحيها؛ 61674شماره:  لبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوک( 1)ماده  "چ"ب امه وصول مطا لوصول آيين ن ا

عتباري  موسسات لي و ارزي) ا ا امه شماره ( ري   3/8/1388هـ مورخ 41498ت/153965موضوع تصويب ن

 21/3/90تاريخ: 

 

اعتباري توسعه ارسال هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و مؤسسهجهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 گرديد.

 با سالم و احترام؛

 نامه وصول مطالبات سررسيدگذشته،معوقآيين«درخصوص ابالغ  18/8/1388مورخ  175208/88پيرو بخشنامه شماره 

هيأت  3/8/1388مورخ ه41498ت/ 153965شماره  نامهتصويب موضوع» وارزي( اعتباري )ريالي مؤسسات الوصولومشکوك

محترم وزيران در  هيأت 23/1/1390مورخ ه  45505ت /12590نامه شماره محترم وزيران، بدينوسيلهمت  تصويب

الذکر عيناً به شرح ذيل نامه فوقارتباط با مستثني نمودن تسهيالت اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي از شمول مفاد آيي 

 گردد:جهت اجرا ابالغ مي

نامه وضوع تصويبريالي و ارزي(، م)الوصولمؤسساتاعتباري نامه وصولمطالبات سررسيدگذشته،معوقومشکوك( آيين1ماده )« چ»در بند » 

حذف و وصول مطالبات “ حساب ذخيره ارزي”عبارت  3/8/1388مورخ ه  41498ت / 153965شماره 

نامه ياد شده مستثني بوده و تابع مصوبات مربوط توسط الوصول از محل حساب ذخيره ارزي از شمول آيينسررسيدگذشته،معوقومشکوك

باشد. در مواردي که گيرندگان تسهيالت از محل حساب ذخيره مندرج در قراردادها ميهيأت امناء حساب ذخيره ارزي و شرايط و ضوابط 

و اصالحات آن را مالك عمل قرار دهند طبق مصوبه اخير و  10/6/1387ك مورخ  36212ت /93609ارزي ضوابط مقرر در مصوبه 

 «اصالحات آن عمل خواهد شد. 

 يابد:ف به شرح زير تغيير مينامه موصو( آيي 1ماده )« چ»بنابراينمتنکاملبند

بدهي  مطالبات: اعم از مطالبات ريالي )شامل تسهيالت اعطايي به اشخاص حقيقي و حقوقي، بدهي مشتريان در حساب بدهکاران موقت،» 

ص پرداخت در خصودار پرداخت شده و پيشهاي پرداخت شده و بروات ارزي مدتنامهمشتريان درخصوص اعتبارات اسنادي و ضمانت

اموال خريداري شده در خصوص عقود، کاالهاي معامالت سلف، کار در جريان جعاله و خريد دين( و مطالبات ارزي خريد اموال معامالت، 

آن  کننده متعهد به بازپرداخت)شامل تسهيالت از محل ارز تنخواه صادراتي به شرح تعريف شده در بند )ح( و تمامي تسهيالتي که دريافت

 «اشد. ببه ارز مي

 نظارت آن اجراي حس  بر و ابالغ ربطذي واحدهاي کليه به تسريع قيد به ؛مراتب خواهشمنداستدستورفرمائيد

 چ/838995/.گردد

 اداره مطالعات و مقررات بانکي 

 مرتضي ستاك آزاداميرحسين امين

3816 2-3831 
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اليت و نظارت ابالغ؛ 62690:  شماره يي تاسيس، فع لعمل اجرا الحسنه موسسات هاي قرضبر صندوق دستورا

عتباري   ا

 22/3/90:  تاريخ

 

هاي دولتي و غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري جهت اطالع مديران عامل کليه بانک

 توسعه ارسال گرديد.

 با سالم؛

سمت مصرف در امور انداز به الحسنه پسنابع قرضمباشند هدايت صحي  گونه که مستحضر مياحتراماً، همان

 باشد.هاي اصلي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ميخيرخواهانه و خداپسندانه، جزو اولويت

ساله پنجم توسعه، قانون برنامه پنج 86ماده « الف»بر همي  اساس و در اجراي تکاليف قانوني مقرر در بند  

کي کشور در سال اري و نظارتي نظام بانهاي پولي، اعتبسياست” 12ماده « 1»و تبصره  1389مصوب سال 

نظارت بر  دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و» وسيله شوراي پول و اعتبار،بدي  5/12/1389، مصوب “1390

کميسيون اعتباري  04/03/1390همي  جلسه مورخ ، که در شانزد«  الحسنه مؤسسات اعتباريهاي قرضصندوق

ران تصويب و به تأييد رياست کل محترم بانک مرکزي جمهوري اسالمي اي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

 گردد.نيز رسيده است، جهت اجرا ارسال مي

غ ربط در آن بانک/مؤسسه اعتباري ابالخواهشمند است دستور فرمايند دستورالعمل مذکور به کليه واحدهاي ذي

 831726/و بر حس  اجراي آن نظارت گردد.

 برگ 7پيوست: 

 

 

 

 مطالعات و مقررات بانکي اداره

 مرتضي ستاك آزاداميرحسين امين

3816 2-3831 
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 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

 

 

 بانکي و مبارزه با پولشويي يکل مقررات، مجوزهامديريت 

 اداره مطالعات ومقررات بانکي

 

 

 

دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر »

 «حسنه مؤسسات اعتباري الهاي قرضصندوق

 

 1390ماه خرداد 
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 "بسمه تعالي"

 «الحسنه مؤسسات اعتباريهاي قرضدستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر صندوق»

 

 مقدمه

چني  در اجراي تکاليف قانوني مقرر در بند الحسنه و همبه منظور حمايت، تشويق و گسترش فرهنگ قرض

هاي پولي، سياست 12ماده  1و تبصره  1389امه پنج ساله پنجم توسعه، مصوب سال قانون برن 86ماده « الف»

بند  شوراي پول و اعتبار،و در چارچوب 5/12/1389، مصوب 1390اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور در سال 

اجرايي  دستورالعمل»، 1337نامه اصالحي ثبت تشکيالت و مؤسسات غيرتجارتي مصوب سال آيي  2ماده « الف»

 گردد:به شرح ذيل تصويب مي« الحسنه مؤسسات اعتباريهاي قرضتأسيس، فعاليت و نظارت بر صندوق

 رود:در اي  دستورالعمل عناوي  ذيل به جاي عبارات مربوطه به کار ميـ1ماده 

 ريالحسنه مؤسسات اعتباهاي قرضدستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر صندوقدستورالعمل:

 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايرانبانک مرکزي:

 الحسنه مؤسسه اعتباريقرض صندوقصندوق:

بيني شده در اي  دستورالعمل و براي ثبت مجوز کتبي بانک مرکزي که پس از طي مراحل پي مجوز تأسيس:

 شود.ها صادر ميصندوق در مرجع ثبت شرکت

 شود.ور شروع فعاليت صندوق صادر ميمجوز کتبي بانک مرکزي که به منظمجوز فعاليت:

 الحسنه را دارد. بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي که قصد انجام فعاليت قرضمؤسسه اعتباري:

 الحسنه انداز و تخصيص آن به اعطاي تسهيالت قرضجذب سپرده قرض الحسنه پس الحسنه:فعاليت قرض

هاي ارد، موظف است با تأسيس صندوق، فعاليتالحسنه دمؤسسه اعتباري که قصد فعاليت قرضـ2ماده 

الحسنه درخارج از چارچوب صندوق الحسنه خود را در اي  صندوق متمرکز نموده و از انجام فعاليت قرضقرض

 .اکيداً خودداري نمايد

مؤسسه اعتباري مکلف است طي يک دوره سه ماهه با اخذ مجوز از بانک مرکزي، اقدام به تأسيس ـ3ماده 

 .الحسنه خود به صندوق نمايدهاي قرضو تفکيک و انتقال حسابصندوق 

مؤسسه اعتباري /الحسنه بانکصندوق قرض»صندوق موظف است در مکاتبات يا تبليغات خود از عبارت ـ4ماده 

 .استفاده نمايد« بانکيغير
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 مرکزي و شعب جابجايي دفتر. ايجاد شعبه توسط صندوق، موکول به تاييد قبلي بانک مرکزي است ـ5ماده 

 .صندوق الزم است قبال به اطالع بانک مرکزي رسانده شود

وسط مؤسسه اي  مبلغ بايد ت. باشدريال مي(  50.000.000.000)سرمايه صندوق حداقل پنجاه ميليارد ـ6ماده 

 .اعتباري تأمي  شود

 بع سپرده گذاران تأمي اعتباري براي تأسيس صندوق نبايد از منا يافته توسط مؤسسهسرمايه اختصاص :تبصره

 .گردد

مؤسسه اعتباري بايد به همراه درخواست کسب مجوز تأسيس صندوق، مدارك و اطالعات ذيل را به ـ7ماده 

 :بانک مرکزي ارائه نمايد

 (مطابق با اساسنامه نمونه بانک مرکزي)اساسنامه پيشنهادي صندوق 

مديره و مديرعامل قبلي اعضاي هيأت امناء، هيأت هاي نام و مشخصات، ميزان تحصيالت، سابقه فعاليت و سمت

 پيشنهادي

 عامل مؤسسه اعتباري مبني بر انجام عمليات طبق مقررات اي  دستورالعملالتزام کتبي مدير

نک صدور مجوز تأسيس منوط به رعايت مفاد اي  دستورالعمل و تأييد اساسنامه صندوق توسط باـ 8ماده 

 مرکزي است.

 گردند.أت امناي صندوق بايد از ميان اعضاي هيأت مديره مؤسسه اعتباري انتخاب اعضاي هيـ9ماده 

 باشد.مسيوليت انتخاب هيأت مديره و مدير عامل بر عهده هيأت امناء ميـ10ماده 

 د.حداقل يک نفر از اعضاي هيأت مديره صندوق بايد از اعضاي هيأت مديره مؤسسه اعتباري باش ـ 1تبصره 

 هيأت مديره صندوق بايد از اعضاي هيأت امناي صندوق باشد.رئيس  ـ2تبصره 

اکثريت اعضاي هيأت مديره صندوق بايد از ميان اشخاصي غير از اعضاي هيأت مديره مؤسسه  ـ 3تبصره 

 اعتباري انتخاب شوند.

 عامل منوط به تاييد بانک مرکزي است.انتخاب اعضاي هيأت امناء، هيأت مديره و مديرـ11ماده 

آگهي ثبت در روزنامه رسمي )يا رسيد دريافت  بانک مرکزي پس از دريافت اساسنامه ثبت شده،ـ12ماده 

چني  اسامي صاحبان امضاي مجاز، ظرف مدت ده روز نسبت به صدور مجوز روزنامه( و ساير مدارك الزم و هم

 نمايد.فعاليت اقدام مي

 بانک مرکزي مجوز فعاليت دريافت نمايد. مؤسسه اعتباري براي شروع فعاليت صندوق بايد ازتبصره ـ
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 . هيأت امناء، هيأت مديره، مديرعامل و بازرس يا بازرسان: ارکان صندوق عبارتند ازـ13ماده 

 باشد.شرايط و نحوه انتخاب ارکان، به ترتيب مندرج در اساسنامه صندوق ميـتبصره

 :شدباهاي زير قابل تأمي  ميمنابع مالي صندوق از محلـ14ماده 

ر ل امواي  منابع به صورت آورده نقدي و غيرنقدي است و تا قبل از انحالل و تصفيه کام:الف ـ سرمايه صندوق

 .باشدن قابل مطالبه نميها و ايفاي تعهدات آصندوق، اعم از بازپرداخت سپرده

 اندازالحسنه پسب ـ وجوه دريافتي از اشخاص تحت عنوان سپرده قرض

گونه صندوق در قبال دريافت اي  منابع هيچ:نقدي و غيرنقدي اشخاص حقيقي و حقوقي هايپ ـهدايا و کمک

 .تعهدي بر استرداد يا اعطاي امتياز و امثال آن به اهدا کنندگان يا ساير اشخاص ندارد

اي  منابع توسط اشخاص نيکوکار به منظور اعطاي تسهيالت ... :ت ـموقوفات، وصايا، خيرات و مبرّات و 

 .گيردحسنه در چارچوب وظايف صندوق در اختيار آن قرار ميالقرض

 18اده مو همچني  حق عامليت دريافتي بابت موارد ذکر شده در  22کارمزد مندرج در ماده :ث ـ کارمزد دريافتي

مبلغ  هاي جاري صندوق مورد استفاده قرار گيرد و در صورت وجود مازاد،اي  دستورالعمل بايد براي تأمي  هزينه

 .آن به عنوان يکي از منابع صندوق مورد استفاده قرار مي گيرد

 .ج ـ ساير منابع به تأييد بانک مرکزي

 .انداز اقدام نمايدالحسنه پسصندوق صرفاً مي تواند نسبت به گشاي  حساب قرضـ15ماده 

 .باشداري ميهاي قرض الحسنه پس انداز بر عهده مؤسسه اعتبمسيوليت ضمانت بازپرداخت سپردهـ 16ماده 

 .گيردگونه سودي تعلق نميهاي اشخاص نزد صندوق هيچبه سپردهـ17ماده 

الحسنه ويژه براي وجوه توديع شده توسط اشخاص حقيقي و صندوق موظف است حساب قرضـ18ماده 

صندوق کننده و ما بي  توديع حقوقي افتتاح نمايد و بر اساس شرايطي که به موجب قرارداد عامليت منعقده في

 .اعطا نمايد يالحسنه را به اشخاص حقيقي و حقوقشود، تسهيالت قرضمنعقد مي

در . پذير استالحسنه سکه طال توسط صندوق صرفاً با مجوز بانک مرکزي امکانافتتاح حساب قرض ـ19ماده 

 .اي  حساب اعطاي تسهيالت و بازپرداخت آن به صورت سکه طال خواهد بود

اي  تسهيالت براي رفع . الحسنه انجام مي پذيرددر قالب تسهيالت قرض صرفاً  مصارف صندوقـ20ماده 

 .نيازهاي ضروري و بر اساس مقررات مصوب شوراي پول و اعتبار اعطا خواهد شد
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 .شودحداکثر مبلغ تسهيالت قابل پرداخت به هر شخص توسط بانک مرکزي تعيي  ميـ21ماده 

هاي اي  دستورالعمل، از محدوديت 18وجوه توديع شده موضوع ماده تسهيالت قابل پرداخت از محل تبصره ـ

 اي  ماده مستثني است.

 تواند کارمزد دريافت نمايد.الحسنه اعطايي، از مشتريان خود صرفا ميصندوق  بابت تسهيالت قرضـ22ماده 

 .ي تعيي  خواهد شدسوي صندوق توسط بانک مرکز الحسنه اعطايي ازحداکثر نرخ کارمزد تسهيالت قرضتبصره ـ

گذاري براي مدت الحسنه در قبال سپردهارائه هرگونه برنامه زمان بندي براي اعطاي تسهيالت قرضـ 23ماده 

 .معي  در چارچوب برنامه جدولي براساس نوبت و مبلغ و موارد مشابه توسط صندوق ممنوع است

انداز، مطابق مقررات مصوب شوراي پس الحسنههاي سپرده قرضاعطاي جوايز به دارندگان حسابـ24ماده 

 .باشدپول و اعتبار مي

 .باشدالحسنه پس انداز توسط مؤسسه اعتباري ممنوع ميپس از ايجاد صندوق، انجام هر گونه فعاليت قرضـ 25ماده 

الحسنه را به غير از تسهيالت تواند مانده پس انداز قرضمؤسسه اعتباري در دوران انتقال نمي تبصره ـ

 .الحسنه اختصاص دهدرضق

 .باشدهاي خود ميصندوق موظف به ايجاد سامانه جامع اطالعاتي براي حسابـ 26ماده 

 .مايدصندوق مکلف است امکان دسترسي بر خط بانک مرکزي به سامانه جامع اطالعاتي خود را فراهم نـ 27ماده 

 دهاي حسابداري و ضوابط مورد تأييدصندوق موظف است تمامي عمليات خود را بر اساس استاندارـ28ماده 

 .بانک مرکزي اجرا و ثبت نمايد

هاي مالي خود را صندوق موظف است حسب اعالم بانک مرکزي کليه اطالعات مورد نياز و  نيز صورت ن29ماده 

 .هاي پيوست، به بانک مرکزي ارائه دهدهمراه با يادداشت

هاي تواند بازرسان خود را جهت رسيدگي به حسابيبانک مرکزي در هر زمان که تشخيص دهد، مـ30ماده 

ها ارائه گيمديران صندوق مکلفند تمامي اسناد، مدارك و دفاتر خود را جهت اي  گونه رسيد. صندوق اعزام نمايد

 .سان بانک مرکزي فراهم سازندهاي الزم را براي بازرنمايند و امکان رسيدگي

ص اي  بانک جهت کزي تخلف از ضوابط احراز گردد، موارد به تشخيهاي بانک مرچنانچه در رسيدگيـ 31ماده 

 .شوداصالح رويه به صورت اخطار کتبي با قيد مهلت به صندوق مربوط اعالم مي

هاي اي  بانک، حکايت از اصرار بر ادامه تخلف هاي بازرسان بانک مرکزي و بررسيدر صورتي که گزارشـتبصره

خلفات صندوق موردنظر، آشکارا مغاير با مقررات و موازي  قانوني موجود باشد و صندوق ذيربط داشته باشد و يا ت
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تواند نسبت يا دامنه شکايات از صندوق مربوط از حد متعارف باالتر ارزيابي شود، در اي  صورت بانک مرکزي مي

 .به ابطال مجوز فعاليت صندوق موردنظر اقدام نمايد

دوق پس از طي مراحل قانوني و تعيي  تکليف نحوه بازپرداخت توقف فعاليت و يا انحالل صنـ32ماده 

اي   18و ماده  14ماده « ب»الحسنه و وجوه موضوع حساب قرض الحسنه ويژه، موضوع بند هاي قرضسپرده

دستورالعمل و اعالم قبلي و کتبي مراتب توسط صندوق به بانک مرکزي و کسب موافقت اي  بانک صورت 

 . گيردمي

ه تصفي مرکزي تا زمان بازپرداخت آخري  مبلغ وجوه سپرده گذاران و وجوه اداره شده، بر عمليات بانکـتبصره

 .نمايدصندوق در دوره توقف و انحالل نظارت مي

 وواني  قپس از تصفيه امور صندوق، منابع مالي مازاد و ساير اموال صندوق، مطابق اساسنامه و ساير ـ33ماده 

 .هد رسيدمقررات ذيربط به مصرف خوا

 .هرگونه تغيير در اساسنامه صندوق موکول به تأييد قبلي بانک مرکزي استـ34ماده 

ن ه قانوصندوق در مواردي که در اي  دستورالعمل ذکر نشده است، تابع قواني  و مقررات جاري از جملـ35ماده 

 پولشويي، رزه بال پولي، قانون مباپولي و بانکي کشور، قانون عمليات بانکي بدون ربا، قانون تنظيم بازار غيرمتشک

ها و مقررات بانک مرکزي و ساير قواني  و مقررات مصوبات شوراي پول و اعتبار، بخشنامه ها، دستورالعمل

 .باشدموضوعه مي

در يک مقدمه، « الحسنه مؤسسات اعتباريهاي قرضدستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر صندوق»

کميسيون اعتباري بانک مرکزي جمهوري 03/1390 /04ه در شانزدهمي  جلسه مورخ تبصر 11ماده و  35

بانکي الزم االجرا ها و مؤسسات اعتباري غيراسالمي ايران به تصويب رسيد و از تاريخ ابالغ آن به بانک

 باشد./مي
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لعمل اجرائي نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعب  اصالح؛ 84279: شماره يرانبانكدستورا ا   هاي خارجي در 

 14/4/90تاريخ: 

 

 ها ي خارجي در کشور ارسال گرديد.جهت اطالع دفاتر نمايندگي بانک

 

 باسالم؛

هاي خارجي به فعاليت در رساند شوراي محترم پول واعتبار در راستاي تشويق بانکاحتراماً، به استحضار مي

د در داخل کشور، در يکهزار و يکصد و بيست و کشور جمهوري اسالمي ايران از طريق تأسيس شعب خو

نحوه  دستورالعمل اجرائي»از  15خود مقرر نمود که يک تبصره ديگر به ماده  27/2/1390پنجمي  جلسه مورخ 

 به شرح ذيل اضافه گردد:« هاي خارجي در ايرانتأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعب بانک

م و تسهيالت اعطايي به ارز و ميزان کارمزد عمليات و خدمات ارزي بانکي، هاي ارزي، وانرخ سود سپرده -2تبصره» 

 «براساس عملکرد و به تشخيص شعبه تعيين خواهد شد. 

 ف/858538/گردد.مراتب به همراه يک نسخه از دستورالعمل اصالح شده ايفاد مي

 

 

 

 پيوست دارد

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 بهزاد فخار آزاداميرحسين امين

3816 1-3831 
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 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

 مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري

 «اداره مطالعات و مقررات بانکي»

 

 

ها ي خارجي در دستورالعمل اجرايي نحوه تاسيس ،فعاليت ،نظارت و تعطيلي شعب بانک

 ايران

 

 

 

 صنعتي –زاد تجاري گروه مطالعاتي مناطق آ

 ها وشيوه هاي نظارتيگروه مطالعاتي نظام

 

 1390تيرماه                 

http://www.cbi.ir/e/
http://www.cbi.ir/e/
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 (يبانك مركز يكميسيون اعتبار 26/1/1388نسخه تطبيق داده شده با مفاد آئين نامه اجرايي وتائيد شده در جلسه .)هاي خارجي شعب بانك. 26/1/1388

 

 دستورالعمل اجرايي نحوه تأسيس ، فعاليت ، نظارت و تعطيلي

 ها ي خارجي در ايرانشعب بانک

 

 اريفتع -بخش اول

 -1ماده 

 .کشور جمهوري اسالمي ايرانايران: 

 هاي خارجي در ايران.: آيي  نامه اجرايي نحوه تأسيس و عمليات شعب بانکآيين نامه

 هاي خارجي در ايران: دستورالعمل اجرايي نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعب بانکدستورالعمل

 يران.ابانک مرکزي جمهوري اسالميمرکزي : بانک

واع ائه اندريافت هرگونه سپرده از عموم و به کارگيري آن در قالب اعطاي وام و تسهيالت به متقاضيان و ار عمليات بانکي:

و  1362، قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب سال1351ابزارهاي پرداخت در چارچوب قانون پولي و بانکي کشور مصوب سال 

 . 1383لي مصوب سال قانون تنظيم بازار غير متشکل پو

تقاضي شخص حقوقي که در خارج از ايران به عنوان بانک به ثبت رسيده ، به عمليات بانکي اشتغال دارد و مبانک خارجي: 

 باشد.تأسيس شعبه در ايران مي

نجام به ا عملواحد عملياتي از يک بانک خارجي که در چارچوب اساسنامه و الزامات مندرج در آئي  نامه و اي  دستورال شعبه:

 عمليات بانکي در ايران مبادرت مي نمايد.

 وجوهي که بانک خارجي به منظور فعاليت، بعنوان سرمايه يا افزاي  سرمايه، در اختيار شعبه قرار مي دهد.سرمايه اعطايي: 

                                                                 

 

- ها و موسسات اعتباري خارجي در مناطق آزاد تجاري ن صنعتي جمهوري اسالمي ايران تابع مقنررات وينژه فعاليت شعب بانک

اي پول شور 13/6/1379ولي و بانکي در مناطق آزاد مصوب جلسه مورخ دستورالعمل اجرايي عمليات پ. )باشدمناطق مذکور مي

 (.و اعتبار
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 واحد سازماني مسيول نظارت بر بانک ها در کشورمتبوع بانک خارجي. مرجع نظارتي:

 قت اوليه بانک مرکزي با تأسيس شعبه در ايران.موافموافقت اصولي: 

 يران.شعبه در اها مبني بر ثبت اعالم موافقت بانک مرکزي به مرجع ثبت شرکتمجوز تأسيس: 

 موافقت بانک مرکزي با شروع فعاليت شعبه در ايران.مجوز فعاليت: 

 

 نحوه تأسيس-بخش دوم

 الزامات تأسيس شعبه 

تواند با رعايت مفاد آئي  نامه و اي  ( سال از تاريخ شروع فعاليت آن گذشته باشد، مي5پنج)بانک خارجي که حداقل  -2ماده 

ال گذشته س( 3دستورالعمل به انجام عمليات بانکي در قالب شعبه در ايران مبادرت نمايد. عملکرد مالي بانک خارجي در سه )

 ( سال باشد.3بايستي نمايانگر سودآوري آن در طي هر سه)

 

 المللي پولي و مالي شناختهبي  يبانک خارجي متقاضي تأسيس شعبه بايستي بنا به تشخيص بانک مرکزي در بازارها -3ماده 

 شده بوده و از ثبات و سالمت مالي الزم برخوردار باشد.

 

ساير ارزهاي معتبر  به ( ميليون يورو يا معادل آن5هر شعبه در ايران پنج) يحداقل سرمايه اعطايي بانک خارجي به ازا  -4ماده 

 باشد که الزم است صد درصد آن قبل از صدور مجوز تأسيس نزد بانک مرکزي توديع شود.مورد قبول بانک مرکزي مي

 : بانک مرکزي عنداللزوم مي تواند حداقل سرمايه اعطايي بانک خارجي به شعبه در ايران را تغيير دهد.1تبصره

 باشد.ي ، فقط در زمان انحالل شعبه امکان پذير ميخروج سرمايه اعطايي بانک خارج: 2تبصره

خارجي  يگذار: نحوه و شرايط ورود سرمايه اعطايي بانک خارجي، مي تواند مطابق با قانون تشويق و حمايت سرمايه3تبصره 

 انجام پذيرد. 1381نامه اجرايي آن مصوب سالو آيي  1380مصوب سال

 

ي نامه عملياتي شعبه، تکافوشعبه بايستي از نظر منشاء شفاف بوده و با توجه به برسرمايه اعطايي بانک خارجي به  -5ماده 

 انجام عمليات مورد نظر را بنمايد.

 

 مدارك مورد نياز جهت صدور موافقت اصولي 
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 دهد:بانک خارجي ، بايستي مدارك و اطالعاتزير را به همراه تقاضاي خود به بانک مرکزي ارايه -6ماده 

 ان سرمايه اعطايي بانک خارجي به شعبه. ميز  - 6 - 1

و  ر با اصل آگهي ثبت و مدارك مرتبط با محل و آدرس ثبتي بانک خارجي ، ميزان سرمايه، ساختار مديريتتصوير براب  -6 -2

 اشخاصي )مديراني( که نمايندگي بانک خارجي را بر عهده دارند.

 با اصل مجوز فعاليت بانک خارجي .تصوير برابر -3-6

 صوير برابربا اصل اساسنامه بانک خارجي .ت -4-6

 برسد. يايران يا مرجع نظارت ي: تصوير برابربا اصل، بايد به تائيد سفارتخانه هاتبصره

 ر عملياتي که شعبه قصد انجام آنها را دارد.برنامه عملياتي بانک خارجي مشتمل ب -5-6

 ختار سازماني شعبه.سا -6-6

ام عمليات و مدير باشد که از هر نظر از لحاظ اقامت و انج 2حداقل متشکل از  يبايستشعبه : ساختار مديريتي يک تبصره

 نعي نداشته و حداقل يک نفر از آن ها از اتباع ايران باشد.هاي مرتبط در ايران مفعاليت

 تلفيقي سه سال گذشته بانک خارجي . صورتهاي مالي حسابرسي شده تلفيقي و غير -7-6

 به در ايران.مه مکتوب از مرجع نظارتي جهت افتتاح شعرضايت نا -8-6

وب از مرجع نظارتي درخصوص مطلوب بودن وضعيت مالي بانک خارجي و همچني  تعهد مرجع نظارتي به تاييديه مکت -9-6

 همکاري با بانک مرکزي .

 شعبه منصوب گردند. صهاي حرفه اي اشخاصي که قرار است به مديريت اطالعات مرتبط با صالحيت ها و تخص -10-6

 درصد سهام)سرمايه( بانک خارجي هستند و درصد مشارکت هريک. 5که مالک بي  از  مشخصات سهامداراني -11-6

 صات مدير عامل، قائم مقام مدير عامل، اعضاء هيأت عامل و هيأت مديره بانک خارجي.اسامي وساير مشخ -12-6

 دفاتر نمايندگي بانک خارجي.نگي توزيع جغرافيايي شعب و تعداد و چگو -13-6

ر عامل بانک خارجي در مورد صالحيت مالي، حس  شهرت و عدم محکوميت کيفري موثر مديران ارشد تاييديه مدي -14-6

 اجرايي شعبه در شرف تأسيس.

)اعم از  يأت مديره بانک خارجي مبني بر جبران خسارت وارده به مشتريان، ناشي از عمليات بانکي شعبهتعهد کتبي ه -15-6

 سهوي يا عمدي(.

که سرمايه اعطايي يأت مديره و مدير عامل بانک خارجي مبني بر تأمي  حداقل سرمايه اعطايي ، در صورتيتعهد کتبي ه -16-6

 يابد.کاه  4ه هاي وارده به کمتر از حداقل مقرر در مادبر اثر زيان

 هاي مالي شعبه.تمشخصات حسابرس مستقل منتخب ايراني براي حسابرسي صور -17-6
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 االختيار بانک خارجي براي انجام امور ثبتي شعبه،دريافت مجوزها و واريز و برداشت سرمايه اعطايي.ده تاممعرفي نماين -18-6

 ت و مدارکي که به بانک مرکزي جهت تصميم گيري در مورد تاييد درخواست تأسيس شعبه کمک کند.ساير اطالعا -19-6

 

 وزهاشرايط و نحوه صدور مج

امات تأسيس شعبه و در صورت احراز الز 6اطالعات و مدارك مندرج درماده  يبانک مرکزي بعد از بررس يموافقت اصول -7ماده 

 شود :وحصول اطمينان از رعايت شرايط زير صادر مي

  مرجع نظارتي، امکان نظارت موثر بر شعبه را داشته باشد.  -1-7

 ک مرکزي و مرجع نظارتي منعقد شده باشد. نامه نظارتي مابي  بانوافقت  -2-7

 شد .نبايد مانع انجام نظارت بانک مرکزي بر شعبه و دريافت اطالعات مورد نياز با يور متبوع بانک خارجمقررات کش   -3-7

 ني بانک خارجي براي فعاليتهايي که قصد انجام آن را دارد، مناسب و مکفي ارزيابي شود. ساختار سازما  -4-7

 . مديريت شعبه را دارا باشند مديران شعبه بنا به تشخيص بانک مرکزي شرايط احراز و خوشنامي مورد نياز جهت تصدي  -5-7

 د.به تائيد بانک مرکزي برس ٱ: صالحيت مديران شعبه بايستي در زمان تأسيس ويا در صورت هر گونه تغيير،قبل1تبصره

سال آن  2 سال تجربه کاري در امور بانکي باشند که حداقل 10کارشناسي و : مديران شعبه بايستي حداقل داراي مدرك  2تبصره

 در سمت مديريت اجرايي شعبه سپري شده باشد.

) Separate) 1،تفکيک شخصيتي )Fencing-Ring(1قواني  و مقررات کشورمتبوع بانک خارجي دررابطه باحلقه حفاظتي   -6-7

entity فاي تعهدات بانک خارجي در قبال شعبه خود باشد.و يا موارد مشابه ، نبايستي مانع اي 

باشد و بانک خارجي موظف است ظرف ماه از تاريخ صدورمي 2اعتبار موافقت اصولي صادره توسط بانک مرکزي به مدت  تبصره:

ايه جهت اخذ مجوز تأسيس اقدام کند. در صورت عدم توديع سرم ينزد بانک مرکز ياي  مدت نسبت به توديع سرمايه اعطاي

ار د اعتبتواند نسبت به تمدي يبا درخواست بانک خارجي و ارائه داليل موجه، م يمذکور،بانک مرکز يظرف مهلت زمان ياعطاي

 نمايد.موافقت اصولي اقدام 

 

توسط بانک خارجي نسبت به صدور مجوز تأسيس اقدام  يدرصد سرمايه اعطاي 100بانک مرکزي پس از توديع  -8ماده 

 خواهد کرد.

                                                                 

 

به مجموعه قوانين و مقرراتي اطالق مي شود که بر اساس آن بانک هاي خارجي از ايفاي تعهدات مالي در "تفکيک شخصيتي "و "حلقه حفاظتي " 1

 .قبال شعب خارجي خود تحت شرايطي خاص معاف و مبرا مي شوند
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باشد و بانک خارجي موظف است ظرف ماه از تاريخ صدور مي 3اعتبار مجوز تأسيس صادره توسط بانک مرکزي مدت  – 9اده م

 اي  مدت نسبت به ثبت شعبه اقدام و مدارك و اطالعات زير را به بانک مرکزي ارايه نمايد:

 آگهي ثبت شعبه در مرجع ثبت شرکتها. -1-9

 به فعاليت شعبه.اعالم مکتوب آمادگي شروع -2-9

 تعيي  مکان استقرار شعبه. -3-9

 مدت اعتبار مجوز تأسيس درصورت ارايه داليل موجه،  قابل تمديد خواهد شد. تبصره:

 

يت اقدام ، نسبت به صدور مجوز فعال9بانک مرکزي پس از دريافت و بررسي مدارك و اطالعات مذکور در ماده  -10ماده

 باشد. ه از تاريخ صدور ميما 3ادره توسط بانک مرکزي به منظور شروع فعاليت، نمايد.اعتبار مجوز فعاليت صمي

هاي چنانچه شعبه در مهلت زماني حداکثر يکسال پس از کسب مجوز تأسيسفعاليت خود را شروع ننمايد، کليه مجوزتبصره: 

 گردد. يک   تلقي ميلمصادره کان

 

ادر صديع شده بابت سرمايه اعطايي نيز توسط بانک مرکزي ه استفاده از وجوه توزمان با صدور مجوز فعاليت ، اجازهم -11ماده 

 شود. يو به نماينده تام االختيار بانک خارجي ابالغ م

 

 الم نمايد. شعبه موظف است تاريخ شروع به کار خود را قبالً به صورت مکتوب به بانک مرکزي اع -12ماده 

 

 است. يبانک خارج يمجاز برا يفعاليتها مجوز فعاليت صادره ،محدود به-13ماده 

 

هت تأسيس جحصول اطمينان بانک مرکزي از مخدوش يا ناقص بودن مدارك و اطالعات ارسالي توسط بانک خارجي  -14ماده 

 شعبه، عنداللزوم و به تشخيص بانک مرکزي منجر به ابطال کليه مجوزهاي صادره خواهد گرديد.
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 نحوه فعاليت –بخش سوم 

باشد. شعبه مجاز شعبه در انجام عمليات بانکي خود ملزم به رعايت  قانون عمليات بانکي بدون ربا و مقررات  آن  مي -15ماده 

 است. يو مجوز بانک مرکز يدر چارچوب اساسنامه بانک خارج يبه ارائه خدمات بانک

 کشور و يو بانک ير اساس مقررات قواني  پولزد خدمات بانکي ، بها، تسهيالت اعطايي و ميزان کارمنرخ سود سپرده:1تبصره 

 بدون ربا تعيي  خواهد شد. يعمليات بانک

هاي ارزي، وام و تسهيالت اعطائي به ارز؛ و ميزان کارمزد عمليات و خدمات ارزي بانکي، براساس نرخ سود سپرده:2تبصره 

 1عملکرد و به تشخيص شعبه تعيي  خواهد شد.

 

 شد.آن بيشتر با يعطاياوتعهدات شعبه در هر زمان نبايد از پانزده برابر سرمايه  يتسهيالت اعطايمجموع مانده وام و -16ماده 

 اشند.ب يم يتأمي  شده باشد از محدوديت ذکر شده در اي  ماده مستثن يکه از محل منابع بانک خارج يخطوط اعتبارتبصره:

 

 يرزوابط و مقررات اضشور و بالعکس ونيزخريد وفروش ارز، تابع از شعبه به خارج از ک ينقل و انتقال ارز به هرشکل -17ماده 

 باشد.ايران مي

 

حل مدر هر زمان در  اطالعات و مدارك مرتبط با سپرده ها ، تسهيالت اعطايي و خدمات ارائه شده به مشتريان بايستي-18ماده 

 قابل دسترس باشد.  يشعبه به زبان فارس

 

ان و نحوه ه از عموم، موظف است به سپرده گذاران اطالعات مکفي که نمايانگر ميزشعبه در صورت دريافت سپرد-19ماده

 باشد را ارائه نمايد.تضمي  شعبه در رابطه با بازپرداخت سپرده ها مي

 

پرده سهاي پرداختي را در اختيار درصورت ارائه خدمات بيمه سپرده ها ، شعبه مکلف است اطالعات مربوط به شرايط بيمه و سقف

 ذاران قرار دهدگ

 

                                                                 

 

 1390/2/27مصوب يکهزار و يکصد و بيست و پنجمي  جلسه شوراي پول و اعتبار مصوب  –1
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شعبه موظف است اطالعات مربوط به چگونگي ارائه خدمات خود را به طور شفاف به مشتريان اعالم نمايد و فرآيند -20ماده 

 رسيدگي به اعتراض و شکايت آنان را روش  سازد.

 

محل و چک     بي خيانت در امانت، کالهبرداري، جعل و تزوير ، صدورمحکومي  به سرقت، ارتشاء، اختالس،-21ماده

م هاي داخلي يا خارج از کشور صادر شده باشد يا محکوم ، مجراعم از اي  که حکم از دادگاه–ورشکستگي به تقصير يا تقلب 

 اشند.هاي مديريتي شعبه ممنوع مي بز تصدي سمتا-اصلي يا شريک يا معاون جرم بوده باشد

 

 ضا دو نفر از صاحبان امضاء مجاز شعبه برسد.اسناد تعهدآور شعبه بايستي حداقل به ام- 22ماده 

 

 م نمايد: اقدا يبه افزاي  سرمايه اعطاي يشعبه مي تواند به يکي از طرق ذيل وبا کسب مجوز از بانک مرکز-23ماده 

 اعطاء سرمايه توسط بانک خارجي. -1-23

 ته قانوني.ا ساير اندوخته ها ي احتياطي به استثناء اندوخياز محل سود انباشته و  -2-23

 

ه حساب اندوخته ب(درصد از سود ويژه ساالنه خود را 20شعبه موظف است که در پايان هر سال مالي ، حداقل  بيست)-24ماده 

 قانوني تخصيص دهد.اندوخته قانوني پس از آن که به ميزان سرمايه اعطايي شعبه رسيد ، اختياري است.

 

 باشد.زد بانک مرکزي ميشعبه موظف به توديع سپرده قانوني ن-25ماده 

 توسط بانک مرکزي تعيي  خواهد شد.نسبت سپرده قانوني  تبصره:

 

هاي هاي نقدينگي، ايفاي تعهدات و محدوديتهاي خود،ضوابط نظارتي مرتبط با نسبتشعبه موظف است در فعاليت -26ماده 

ها،مديريت ريسک ،حد مجاز وضعيت باز  مربوط به تسهيالت و تعهدات کالن، تسهيالت به اشخاص مرتبط، بيمه سپرده

زي هاي داخلي را که توسط بانک مرک،رويه ها و استانداردهاي حسابداري و هم چني  سازو کارهاي مرتبط با نظام کنترليارز

 رعايت نمايد.شود،تعيي  مي
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ر بانک مرکزي انجام مي تقر دميان شعبه با ساير بانک ها و شعب از طريق نظام پرداخت مس يمبادالت بانکي ريال -27ماده

 باشد.پذيرد.عضويت شعبه در نظام پرداخت الزامي مي

 

هاي مالي حسابرسي شده خود به  زبان فارسي در پايان هر سال مالي و نيز به صورت شعبه موظف به ارائه صورت – 28ماده 

 باشد .ميان دوره اي به بانک مرکزي مي

ز وضعيت وسالمت مالي بانک خارجي و گروه بانکي ، شعبه موظف به ارائه صورتهاي به منظور اطالع بانک مرکزي ا تبصره:

 باشد .مالي تلفيقي حسابرسي شده بانک خارجي به زبان انگليسي در پايان هر سال مالي به بانک مرکزي  مي

 

تشار، در محل شعبهقابل در هر زمان پس از ان پيوست  به آن بايستي يهاي مالي و يادداشت هاصورتينسخه فارس -29ماده

 دسترس باشد.

 

ه و نقدينگي کفايت سرماي يبانک خارجي موظف است تغييرات عمده در سهامداران ، مديران و همچني   نسبت ها -30ماده 

ت مقررا خود و ساير مواردي که مي تواند توان بانک و شعب خارجي آن را در ايفاي تعهدات خود تضعيف نمايد و تغييرات در

ع بانک ه اطالطي که بر عمليات بانک خارجي و شعب آن در خارج از کشور تاثير قابل مالحظه مي گذارد را به محض وقوع ، باحتيا

 مرکزي برساند .

 

هاي مالي شعبه بايستي توسط  حسابرس عضو جامعه حسابدارانرسمي ايران که مورد تائيد بانک رسيدگي به صورت-31ماده 

مجوز به بانک  .در صورت تصميمشعبهمبني بر تغيير حسابرس ، الزم است مراتب جهت کسبباشد انجام گرددمي يمرکز

 مرکزي منعکس شود.

 

 نظارت  -بخش چهارم

چني  و هم بانک مرکزي با هدف حفاظت از منافع سپرده گذاران،کسب اطمينان از رعايت مقررات اي  دستورالعمل-32ماده

رات،از ه مخاطمخاطرات فراروي و يا محتمل آتي و کفايت منابع شعبه براي مهاراينگون ثبات و سالمت مديريت شعبه در مقابله با

 طريق اعمال اقدامات نظارتي و اصالحي بر شعبه نظارت مي کند .  

 

ا نظارت بانک مرکزي بر شعبه ، به صورت حضوري و غير حضوري انجام مي پذيرد.مديران شعبه موظف هستند ت – 33ماده 

 را براي انجام اي  امر فراهم نمايند.تمهيدات الزم 
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ه ها و ساز ر جهت تطابق با مقررات آيي  نامه و اي  دستورالعمل، بانک مرکزي مي تواند کليه مقررات ، راهبرد ها ، رويد -34ماده

 و کارهاي اجرايي  شعبه را مورد ارزيابي قرار دهد .

 

اعزام  رسان خود را جهت رسيدگي به حساب ها و نحوه فعاليت شعبهبانک مرکزي در هر زمان که تشخيص دهد ، باز – 35ماده 

 مي نمايد.

 

انک مرکزي مي تواند از مرجع نظارتي درخواست نمايد تا بالدرنگ اقدام به بازرسي حضوري و حصول اطمينان از ب-36ماده

سط بازرسان بانک مرکزي و ظارت حضوري مي تواند به صورت مشترك توهاي شعبه نمايد. انجام نصحت عمليات و فعاليت

 نمايندگان مرجع نظارتي صورت پذيرد.

 

 رجع نظارتي مي تواند با اطالع قبلي بانک مرکزي ، در هرزمان نسبت به کنترل و نظارت بر رعايت مقررات توسطم-37ماده

 شعبه اقدام نمايد.

 

 تي در خصوص شعبه اقدام نمايد.هاي نظارتي نسبت به تبادل يافتهبانک مرکزي مي تواند با مرجع نظار-38ماده

 

ار انک مرکزي مي تواند از حسابرس شعبه درخواست نمايد تا به صورت موردي، دفاتر قانوني شعبه را مورد بررسي قرب-39ماده

 داده و اطالعات مورد نياز را به بانک مرکزي ارائه نمايد.

 باشد.هزينه حسابرسي موضوع اي  ماده بر عهده شعبه مي تبصره:

 

زم و ديران شعبه موظفند کليه اسناد،مدارك و دفاتر خود را به بازرسان بانک مرکزي ارائه نموده و امکان رسيدگي الم-40ادهم

 کافي را فراهم نمايند.

 

هاي هاي گزارش دهي و دستورالعملهاي مالي خود را در چارچوب فرمعبه موظف است اطالعات مربوط به فعاليتش-41ماده

 ار تعيي  شده به بانک مرکزي ارائه نمايد.مربوط ، در ادو
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ماري آعبه با کاربرد بانک مرکزي با حفظ اسرار حرفه اي شعبه و مشتريان آن ،مي تواند به پردازش و ارائه اطالعاتش-42ماده 

 اقدام نمايد.

 

 را مي گذارد:خلفات زير ، بانک مرکزي اقدامات نظارتي و اصالحي خود را به مورد اجدر صورت احراز ت-43ماده 

 خلف از ضوابط و مقررات آيي  نامه و اي  دستورالعمل و يا دستورات کتبي بانک مرکزي .ت-1-43

 خلف از وظايف امانت داري.ت -2-43

 نقض تعهدات مکتوب شعبه به بانک مرکزي . – 3-43

 هايي خارج از چارچوب مجوز دريافتي شعبه .نجام عمليات يا فعاليتا -4-43

 ري از انجام نظارت حضوري .جلوگي -5-43

 نداخت  منافع سپرده گذاران .به مخاطره ا -6-43

 خطي از قواني  و مقررات ناظر بر جلوگيري از پولشويي .ت -7-43

 قررات ناظر بر نظام پرداخت .عدم رعايت م -8-43

 صور يا تأخير در ارائه اطالعات يا ارسال گزارشات و اطالعات ناقص و يا مخدوش .ق -9-43

 

 اقدامات نظارتي و اصالحي بانک مرکزي عبارتند از : – 44ماده 

 مکتوب به شعبه به همراه ذکر تخلفات. ابالغ اخطار -1-44

 مکتوب براي رفع تخلفات و متعهد شدن مديران شعبه به انجام اقدامات اصالحي طي برنامه زمان بندي ابالغ دستور -2-44

 شده. 

 الي ميان دوره اي و تهيه گزارش حسابرسي و بازرس قانوني .هاي مرخواست تهيه صورتد -3-44

 تبي به شعبه براي تغيير حسابرس.صدور دستور ک-4-44

 .       26هاي مالي ذکر شده در ماده تغيير نسبت -44 -5

 هاي شعبه .     دور دستور مکتوب به شعبه مبني بر اعمال محدوديت در انجام برخي عمليات و فعاليتص -44 -6

 شده. فرا خواندن مدير عامل يا مقامات ارشد بانک خارجي براي اداي توضيحات در خصوص تخلفات انجام – 7-44

 دور دستور کتبي به بانک خارجي براي تغيير مدير يا مديران شعبه.ص-8-44 

 ملزم نمودن بانک خارجي به افزاي  سرمايه اعطايي.  -44- 9
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 قانون پولي و بانکي کشور .       43مورد تخلف مطابق با ماده ه پرداخت مبالغ بالزام شعبه  -10-44

 نتصاب مدير موقت براي اداره شعبه يا استقرار ناظر مقيم.ا-44- 11

 عليق مجوز فعاليت .ت-44- 12

ک مرکزي ظر بان، با ن44ماده 11حقوق و مزاياي مدير انتصابي بانک مرکزي براي اداره شعبه يا ناظر مقيم ، موضوع بند  :1تبصره

 تعيي  و توسط بانک خارجي پرداخت خواهد شد.

 : حيطه وظايف و مسيوليتها و اختيارات مدير موقت شعبه يا ناظر مقيم،توسط بانک مرکزي تعيي  خواهد شد.2تبصره

مي  مرکزيباشدو بانک :مراحل مذکور در اي  ماده، مانع از اعمال اختيارات بانک مرکزي بدون طي مراحل فوق الذکر نمي3تبصره

 ذارد.تواند حسب ميزان اهميت تخلف، هريک يا تعدادي از اقدامات نظارتي و اصالحي موضوع اي  ماده را به مورد اجرا گ

هاي ايراني ، به صورت مشابه با نحوه برخورد بانک مرکزي با بانک44ماده  10:نحوه محاسبه و ميزان جريمه موضوع بند 4تبصره

 اعمال خواهد شد. 

هاي مادي، مدني ، اجرايي و يا کيفري مديران شعبه ، نافي مسيوليت44نجام اقدامات نظارتي و اصالحي مذکور در ماده ا-45ماده

 باشد.نمي

 

 انحالل )تعطيلي( شعبه -بخش پنجم

 در موارد زير ممک  است شعبه منحل گردد:-46ماده

 مرکزي.  هاي نظارتي و اصالحي بانکر صورت عدم تمکي  به دستورالعملد -1-46

 مرجع نظارتي درخواست نمايد.  در صورتي که -2-46

شروع به فعاليت، سه ماه پس از کسب مجوز تأسيس بانک مرکزي. با درخواست بانک خارجي و تأييد  در صورت عدم -3-46

 باشد. بانک مرکزي اي  مهلت زماني تا يکسال قابل تمديد مي

 د. بانک خارجي درخواست نماي در صورتي که -4-46

ه شعبه فعاليت ها و عمليات خود را بدون کسب مجوز از بانک مرکزي به مدت يک  هفته کاري متوقف کرد در صورتي که -5-46

 باشد. 

براي بانک مرکزي محرز گردد اطالعات و مدارکي که بانک خارجي براي تأسيس شعبه ارسال کرده،  در صورتي که -6-46

 نادرست يا مخدوش بوده است.
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يه رسانده و کل يرا سريعأ به اطالع بانک مرکز يبانک خارج يمديران شعبه موظفند مراتب توقف عمليات يا ورشکستگ-47ماده 

 بت بهنس يبانک خارج يبه محض اطالع از توقف يا ورشکستگ يشعبه را متوقف نمايند.بانک مرکز يبانک يعمليات و فعاليتها

 کند. ياي  دستورالعمل اقدام م  44-11بند   تعيي  مدير موقت  شعبه يا ناظر مقيم ، موضوع

 

يلي شعبه، با مديريت و نظارت حکم  ورشکستگي و تصفيه بانک خارجي  در رابطه با تعط يتصميمات مرتبط با اجرا-48ماده 

  بانک مرکزي در خصوص ايفاي تعهدات شعبه در رابطه با سپرده گذاران و ساير مشتريان بانک قابل اجرا خواهد بود.

 

 نهاد بانک مرکزي و تاييد شوراي پول و اعتبار ميسر خواهد بود.تعطيلي شعبه با پيش-49ماده 

 

سبت به نانک خارجي نمي تواند قبل از ايفاي کليه تعهدات شعبه خود در مقابل بستانکاران و ساير مشتريان در ايران ، ب -50ماده

 تعطيلي شعبه اقدام نمايد . 

 

ي بانک مرکزي ،يک برنامه ( روز کاري پس از ابالغ لزوم تعطيلي شعبه از سو90است ظرف نود)بانک خارجي موظف  -51ماده 

ي  سويه اتفصيلي مشتمل بر روشهاي تسويه تعهدات نشات گرفته از عمليات بانکي شعبه و هم چني  برنامه زماني مقرر براي ت

 تعهدات را به بانک مرکزي ارائه نمايد. 

 

سبت به رد يا تاييد مفاد ن( روز کاري از دريافت برنامه تفصيلي تعطيلي شعبه 30)يمدت زماني س بانک مرکزي ظرف -52ماده 

 آن اقدام خواهد کرد. 

ئه انک مرکزي در صورت رد برنامه تفصيلي تعطيلي شعبه، دستورات مشخص خود را براي بازنگري در برنامه مذکور اراب -تبصره

 مي نمايد. 

 

قابل اجرا خواهد بودو شعبه موظف است مراتب تعطيلي را طيلي شعبه پس از  تأييد بانک مرکزي برنامه تفصيلي تع -53ماده

 هاي کثير االنتشار اعالن نمايد. ( نوبت در روزنامه3درسه)

 

ديرعامل بانک خارجي يا شخصي که نمايندگي بانک خارجي را بدي  منظور برعهده دارد موظف است بصورت مکتوب م -54ماده

 ست. شده ا ايد که کليه تعهدات بانک خارجي به بستانکاران خود در ايران، منتج از عمليات و فعاليتهاي شعبه تسويهتعهد نم
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و  ، مجوزهاي فعاليت54انک مرکزي پس از حصول اطمينان از ايفاي کليه تعهدات شعبه و اخذ تعهد نامه موضوع ماده ب -55ماده

 رساند. مرجع ثبت شرکت ها مي تأسيس شعبه را لغو و مراتب را به اطالع

 

 باشد. قابل انتقال به حسابهاي بانک خارجي مي ،يه اعطاييخالص وجوه نقد باقي مانده شعبه در قالب سرما -56ماده

 

، قانون 1351سال  نشده است تابع قانون پولي و بانکي کشور مصوب يکه در اي  دستورالعمل پي  بين يساير موارد-57ماده

 باشد.و ساير قواني  و مقررات ذيربط مي1362بدون ربا مصوب سال عمليات بانکي

 

استناد آيي  نامه اجرايي نحوه هاي خارجي در ايران بهدستورالعمل اجرايي نحوه تأسيس ، فعاليت ، نظارت و تعطيلي شعب بانک

هيأت عامل  16/2/1388ورخ تبصره در دومي  جلسه م 20ماده و  57هاي خارجي در ايران در تأسيس و عمليات شعب بانک

 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران به تصويب رسيد.
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امه شماره تصويب ابالغ؛ 114860شماره:  ا 5/2/1390مورخ ه /40658ت/23675ن  هيأت محترم وزيران در رابطه ب

انكي و كاهش هزينه( 1)ماده ( 8)تبصره  انون تسهيل اعطاي تسهيالت ب هاي طرح در اجرا هاي طرح و تسريعق

فزايش منابع مالي و كارايي بانك ا يدي و    هاتول

 17/5/90تاريخ: 

 

 

 رکت دولتي پست بانک و شهاي دولتي، غيردولتي، جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 مؤسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد.

 

 با سالم؛

م وزيران در رهيأت محت 5/2/1390رخ موه /40658ت/23675نامه شماره احتراماً، به پيوست تصوير تصويب

هاي طرح و تسريع در اجرا ( قانون تسهيل اعطاي تسهيالت بانکي و کاه  هزينه1( ماده )8رابطه با تبصره )

وري ( قانون افزاي  بهره10و ماده ) -1386مصوب  –هابانک هاي توليدي و افزاي  منابع مالي و کاراييطرح

 گردد.اجرا ايفاد مي جهت -1389 مصوب –کشاورزي و منابع طبيعي

ربط ابالغ و بر حس  اجراي آن خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذي

 878544/نظارت کافي به عمل آيد.

 

 

 کياداره مطالعات و مقررات بان                                                    

 آزاد                       بهزاد فخاراميرحسين امين                                       

                                                3816                                       1-3831 

 پيوست دارد 
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 7/2/1390مورخ  19268ه و دولتي منتشره در روزنامه رسمي شمار نامه در خصوص واگذاري اراضي مليتصويب

رايي ـ وزارت جهاد کشاورزي ـ وزارت وزارت امور اقتصادي و دا 1390/2/5 -هـ 40658ت/23675شماره

 دادگستري بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

 

هاي جهاد کشاورزي، امور بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه 25/12/1389هيأت وزيران در جلسه مورخ 

ه ي و دادگستري و معاونت حقوقي رئيس جمهور و بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و باقتصادي و داراي

هاي طرح و تسريع در اجرا ( قانون تسهيل اعطاي تسهيالت بانکي و کاه  هزينه1( ماده )8استناد تبصره )

وري هاي  بهر( قانون افز10ن و ماده )1386طرحهاي توليدي و افزاي  منابع مالي و کارائي بانکها ن مصوب 

 ن تصويب نمود:1389کشاورزي و منابع طبيعي ن مصوب 

برداري، حق انتفاع و اجاره، قراردادهاي فيمابي  وزارت ن در واگذاري اراضي ملي و دولتي به صورت حق بهره1 

کنندگان اراضي براي پرداخت تسهيالت بانکي به عنوان اسناد قابل قبول تلقي و جهاد کشاورزي و دريافت

يقه و ها يا مؤسسات اعتباري عامل موظفند کليه حقوق و منافع ناشي از قراردادهاي يادشده را به عنوان وثبانک

 تضمي  براي اعطاي تسهيالت مورد پذيرش قرار دهند.

جاره و ااالجاره روز اراضي با توجه به مدت قرارداد ن ارزش قراردادهناي مذکور براساس بهره مالکانه و يا مال2

 شود. ساير وثايق مورد نيازش روز مستحدثات در اراضي توسط بانک عامل يا مؤسسات اعتباري ارزيابي ميارز

لبه جهت تأمي  کسري وثيقه براساس قواني  و مقررات و ضوابط جاري بانک از متقاضي دريافت تسهيالت مطا

 شود.مي

دثات براساس طرح مصوب اقدام ن در مواردي که مستأجر در مراحل بعدي نسبت به احداث مستح1تبصره

رزيابي تواند در قالب قراردادهاي متمم به عنوان افزاي  مبلغ وثيقه انمايد، بانک عامل يا مؤسسات اعتباري مي

 شده طرح لحاظ نمايد.

ن در مواردي که بنا به درخواست بانک عامل يا مؤسسات اعتباري و براساس گزارش توجيهي مدت 2تبصره

ح و يا برداري و انتفاع کافي نباشد با رعايت سقف قانوني، مدت قرارداد موصوف اصاليا حق بهرهقرارداد اجاره و 

 تمديد خواهد شد.

بردار از توانند در صورت عدم انجام تعهدات از طرف مستأجر و يا بهرهن بانک عامل يا مؤسسات اعتباري مي3

طبق قواني  و مقررات مربوط از طريق تملک اعياني و  اراضي ملي و دولتي مطالبات خود را تبديل به حال نموده و

هاي متعلق به مستأجر موجود در طرح وصول نمايند. وزارت جهاد کشاورزي موظف است در اجراي ساير دارايي

نفع، آنان و يا اشخاص معرفي شده قرارداد اعطاء تسهيالت بنا به درخواست بانک عامل يا مؤسسات اعتباري ذي

ا به عنوان جانشي  مجري طرح موضوع قرارداد واگذاري زمي  شناخته و بپذيرد و کليه حقوق، از طرف آنها ر
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نفع و يا اشخاص معرفي شده منتقل تعهدات و تکاليف ناشي از قرارداد را به بانک عامل يا مؤسسه اعتباري ذي

 نمايد.

بردار )مجريان ر و يا بهرهن وزارت جهت کشاورزي موظف است هرگونه تغيير حقوقي در روابط بي  مستأج4

برداري( را با هماهنگي بانک عامل يا مؤسسه اعتباري پرداخت کننده تسهيالت معمول و در صورت هاي بهرهطرح

ه ه ادارباجراي کامل طرح مصوب مراتب تنظيم سند اعياني را پس از اخذ موافقت بانک عامل يا مؤسسه اعتباري 

 د.ثبت اسناد و امالك محل اعالم نماي

د هاي کشاورزي و منابع طبيعي، اسنان بانکها و مؤسسات اعتباري موظفند در اعطاء تسهيالت بانکي به طرح 5

 هاي زراعي زارعي  و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قيمت روز کل مشاع ارزيابي و بهمشاعي مالکي  و نسق

ک کشاورزي مکلف است حسب استعالم بانعنوان وثيقه و تضمي  براي اعطا تسهيالت بپذيرند. وزارت جهاد 

عامل يا مؤسسه اعتباري در خصوص اعالم ميزان نسق زارعي  و همچني  ميزان مستثنيات مالکي  مشمول 

خواست قواني  و مقررات اصالحات اراضي اقدام الزم را معمول نمايد. دفاتر اسناد رسمي موظفند بنا به در

 دام نمايند.سند ره  بر اي  اساس اق ها و مؤسسات مذکور نسبت به تنظيمبانک

صوف رعي مون ادارات ثبت اسناد و امالك و دفاتر اسناد رسمي موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند که ترهي  نسق زا 6

 در سوابق پالك درج و هرگونه اقدام بعدي منوط به اخذ موافقت بانک يا مؤسسه اعتباري مرته  باشد.

 

 رحيمي محمدرضا -معاون اول رئيس جمهور
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امه شماره تصويب ابالغ؛ 116832شماره:  ا 12/05/1390مورخ ه 46738ت/98297ن  هيأت محترم وزيران در رابطه ب

مرابحه و خريد دين) 16و  15،  14هاي الحاق بخش آئين( عقود استصناع،  امه فصلبه  انكي  ن سوم قانون عمليات ب

ا   (بهره)بدون رب

 19/5/90تاريخ: 

 

 هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد.ن عامل بانکجهت اطالع مديرا

 با سالم؛

طه با هيأت محترم وزيران در راب 12/5/1390مورخ ه /46738ت/98297احتراماً، به پيوست تصوير نامه شماره 

نامه فصل سوم قانون عمليات آئي  ناع، مرابحه و خريد دي ( به)عقود استص 16و  15،  14هاي الحاق بخ 

 گردد.( جهت استحضار ايفاد مي12/10/1362مورخ  88620نامه شماره بانکي بدون ربا )موضوع تصويب

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي  98باشند مطابق با مفاد ماده گونه که مستحضر ميهمان

  ريد ديخمليات بانکي بدون ربا؛ عقود اسالمي استصناع، مرابحه و ايران به عقود مندرج در فصل سوم قانون ع

الذکر نيز در راستاي اجراي تکاليف قانوني مذکور به تصويب هيأت محترم نامه اجرايي فوقاضافه شده و آئي 

 وزيران رسيده است.

نيز  12/5/1390 مورخه /46738ت/98297نامه شماره هاي اجرايي تصويبورالعملنمايد که دستيادآوري مي

ن آتوسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران تهيه شده و پس از تصويب در شوراي محترم پول و اعتبار به 

 ف/901910/بانک/مؤسسه اعتباري ابالغ خواهد گرديد.

 اداره مطالعات و مقررات بانکي                                                    

 آزاد                       بهزاد فخاراميرحسين امين                                       

                                                3816                                       1-3831 

 پيوست دارد 
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ز و سلب صالحيت حرفه ابالغ؛ 137593شماره:  لعمل احرا ل و اعضاي هيأت مديره مؤسسات اي مديرعامدستورا

عتباري   ا

 15/6/90تاريخ: 

 

 

هاي دولتي و غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 ارسال گرديد.

 

 با سالم؛

پنجساله پنجم توسعه  قانون برنامه 96ماده  4باشند، به موجب تبصره مي گونه که مستحضراحتراماً همان

مجلس شوراي اسالمي، انتخاب مديرعامل و هيأت مديره  15/10/1389جمهوري اسالمي ايران، مصوب 

پذير است. همچني  اي آنان از سوي بانک مرکزي امکانهاي دولتي پس از صدور مجوز صالحيت حرفهبانک

 راساس مقررات قانوني، اختيار سلبماده مذکور، بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ب 3براساس تبصره 

گر اي و لغو مجوز و محکوميت متخلفي  فعال در حوزه پولي به پرداخت جريمه را دارد. از طرف ديصالحيت حرفه

ها اي اعضاي هيأت مديره و مديران عامل بانکمفاد قانون مزبور تصري  دارد که در صورت سلب صالحيت حرفه

الذکر از مسؤوليت مربوطه رکزي جمهوري اسالمي ايران، اشخاص فوقو مؤسسات اعتباري توسط بانک م

گردند و ادامه تصدي مديران مربوطه در حکم دخل و تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي منفصل مي

 شود.محسوب مي

ي و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ايجاد و ثبت نهادهاي پول 96ماده  1شايان ذکر است طبق تبصره 

ها و الحسنه، صرافيهاي قرضهاي اعتبار، صندوقها، مؤسسات اعتباري، تعاونياعتباري از قبيل بانک

ها( و همچني  ثبت تغييرات نهادهاي مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزي هاي واسپاري )ليزينگشرکت

 پذير است.جمهوري اسالمي ايران امکان

وسيله مذکور، بدي  4و  3، 1هاي ستاي اجراي تکاليف مقرر در تبصرهبا عنايت به مراتب فوق و در را

پس از طرح در که  "اي مديرعامل و اعضاي هيأت مديره مؤسسات اعتباريدستورالعمل احراز و سلب صالحيت حرفه"

، 1/4/90، 28/2/90 ،14/2/90دوازدهمي ، سيزدهمي ، بيست و سومي ، سي و يکمي  و چهلمي  جلسه مورخ 

کميسيون اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران تصويب و به تأييد رياست کل  13/6/90و  9/5/90

 گردد.محترم بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران نيز رسيده است، جهت اجرا ارسال مي
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ي عضاخواهشمند است ترتيبي اتخاذ فرماييد در موارد آتي، انتخاب اشخاص براي تصدي سمت مديرعامل و يا ا

االجرا توسط آن بانک/ مؤسسه اعتباري هيأت مديره يا تمديد دوره تصدي ايشان و همچني  اقدامات الزم

اي اشخاص مزبور، مطابق با مفاد اي  دستورالعمل صورت غيربانکي در صورت سلب صالحيت حرفه

 920321پذيرد./

 

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 ات و مقررات بانکياداره مطالع

 عبداله رحيم طرقي   آزاد اميرحسين امين

02- 3215     6-3831 

 

 

 پيوست دارد
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 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 

 

 ايدستورالعمل احراز و سلب صالحيت حرفه

 مديرعامل و اعضاي هيأت مديره مؤسسات اعتباري

 

 قانونبرنامهپنجسالهپنجم 96ماده  4و  3،  1هاي موضوع تبصره»

 «توسعهجمهورياسالميايران

 

 1390ماه شهريور
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 "بسمه تعالي"

 مقدمه:

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران، مصوب  96ماده  4و  3، 1هاي به منظور اجراي تبصره

به شرح ذيل  "اي مديرعامل و اعضاي هيأت مديره مؤسسات اعتباريصالحيت حرفه دستورالعمل احراز و سلب "، 15/10/1389

 گردد:تصويب مي

 

 فصل اول: تعاريف

 روند:هايمربوطبکارميدرايندستورالعمل عناوي  ذيلبهجاي عبارت ـ 1ماده 

 يايرانبانکمرکزي جمهورياسالم بانک مرکزي: -1-1

 ي غيربانکيک يا مؤسسه اعتباربانمؤسسه اعتباري:  -2-1

 اي مديران عامل و اعضاي هيأت مديره مؤسسات اعتباريکميسيون احراز و سلب صالحيت حرفهکميسيون:  -3-1

دارا بودن شرايط الزم براي تصدي سمت مديرعامل يا عضو هيأت مديره مؤسسه اعتباري، مشتمل بر اي: صالحيت حرفه -4-1

 شرايط عمومي و تخصصي مقرر در اي  دستورالعمل

اي شخص پيشنهادي براي تصدي سمت مديرعامل يا عضو هيأت مديره مجوزي که پس از تأييد صالحيت حرفهتأييديه:  -5-1

 گردد.مؤسسه اعتباري، از سوي بانک مرکزي اعطاء مي

 

 ايفصل دوم: شرايط عمومي و تخصصي موردنظر براي احراز صالحيت حرفه

 ـ شرايط عمومي: الف

ار ادي براي تصدي سمت مديرعامل يا عضو هيأت مديره بايد از شرايط عمومي به شرح ذيل برخورداشخاص پيشنهـ  2ماده 

 باشند:

 تابعيتکشورجمهورياسالميايران -1-2

ها، شرط تابعيت کشور جمهوري اسالمي ايران صرفاً براي رئيس هيأت مديره و اکثريت در خصوص هيأت مديره بانکتبصره ـ 

 شد. بااعضاي آنها الزامي مي

 پيرويکيازاديانرسميکشور -2-2

 التزام عملي به قانون اساسي -3-2
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 داريدارا بودن حس  شهرت و امانت -4-2

 العاتهاي بانکداري، اقتصاد، حقوق، حسابداري، مديريت و فناوري اطدارا بودن دانشنامه کارشناسي يا باالتر در رشته -5-2

 باشد.مي يکل بانک مرکزه تأييد رئيسهاي تحصيلي منوط بپذيرش ساير رشته تبصره ـ

 عدم شمول قانون ممنوعيت تصدي بي  از يک شغل در خصوص ايشان -6-2

اختالس، خيانت در امانت، کالهبرداري، جعل و تزوير، صدور چک  عدم داشت  سابقه محکوميت به سرقت، ارتشاء، -7-2

دادگاههاي داخلي يا خارج کشور صادر شده يا محکوم مجرم  ه حکم ازاعم از اينک -محل و ورشکستگي به تقصير يا تقلببي

 اصلي يا شريک يا معاون جرم بوده باشد

 قانون پولي و بانکي کشور 44ماده  1بار به مجازات موضوع بند عدم محکوميت قطعي بي  از يک -8-2

 عدم داشت  بدهي غيرجاري به مؤسسات اعتباري -9-2

 اير مؤسسات اعتباري مگر با اجازه بانک مرکزي عدم داشت  سهم يا سمت در س -10-2

 

 ـ شرايط تخصصي:ب 

ار اشخاص پيشنهادي براي تصدي سمت مديرعامل يا عضو هيأت مديره بايد از شرايط تخصصي به شرح ذيل برخوردـ  3ماده 

 باشند:

 حداقل دهسالسابقه کار درنظامبانکي براي دو سوماعضايهيأتمديره -1-3

 ن حداقل دهسالسابقه کار درنظامبانکي براي رئيس هيأتمديره الزامي است.دارا بود ـ تبصره

ابقه سحداقل پنج سال  يکه دارا يحداقلده سالسابقه فعاليتدر مديريتاموربانکي يابازار سرمايه براي مديرعامل به نحو -2-3

 کشور باشد. يفعاليت در نظام بانک

نظام  هاي مرتبط به ترتيب به عنوان سه و دو سال سابقه فعاليت درد در رشتهدارا بودن مدرك دکتري و کارشناسي ارش ـ تبصره

 گردد.بانکي محسوب مي

 تسلط به قواني  و مقررات بانکي -3-3

 هاتسلط به عمليات تجهيز و تخصيص منابع در بانک -4-3

 هاي بانکيآشنايي با مديريت انواع ريسک -5-3

 هاآشنايي با عمليات ارزي بانک -6-3
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 توانايي تجزيه و تحليل مسائل اقتصادي -7-3

 هاي خارجيآشنايي با زبان -8-3

 

 اي فصل سوم: ترتيب رسيدگي و تأييد يا رد صالحيت حرفه

صدور  تصدي سمت به عنوان مديرعامل يا عضو هيأت مديره مؤسسه اعتباري و انتخاب مجدد اشخاص مذکور، منوط بهـ  4ماده 

 شد.باتأييديه بانک مرکزي مي

اي مديران کميسيون احراز و سلب صالحيت حرفه"براي صدور تأييديه موضوع اي  دستورالعمل کميسيوني با عنوان ـ  5ماده 

 شود.تشکيل مي "عامل و اعضاي هيأت مديره مؤسسات اعتباري

 ت.کل بانک مرکزي الزم االجرا اسمصوبات کميسيون پس از تأييد رئيسـ  تبصره

 گردد:ضاي کميسيون به شرح ذيل تعيي  ميترکيب اعـ  6ماده 

 عضو هيأت عامل ناظر بر بخ  نظارت، به عنوان رئيس کميسيون

و  طالعاتمديرکل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي، به عنوان نائب رئيس کميسيون و در غياب وي مدير اداره م

 مقررات بانکي

 هاير اداره نظارت بر بانکها و در غياب وي مدمديرکل نظارت بر بانک

 مديرکل سياستها و مقررات ارزي و در غياب وي مدير اداره سياستها و مقررات ارزي

 مديرکل حقوقي و در غياب وي مدير اداره بررسيهاي حقوقي

 مديرکل اعتبارات و در غياب وي مدير اداره اعتبارات

 هاي اقتصاديمديرکل اقتصادي و در غياب وي مدير اداره بررسيها و سياست

 ضور در جلسه دعوت بعمل آورد.حتواند از اشخاص مطلع براي رئيس کميسيون ميـ 7ماده 

جلسات کميسيون با حضور اکثريت اعضاءرسميتداشته و تصميماتمتخذهبا حصول دو سوم آراي حاضري  ـ  8ماده 

 درجلسه،معتبرخواهد بود.

در گردد. در اي  رابطه نماينده آن اداره، بدونحقرأيکميسيون تعيي  مياداره مجوزهاي بانکي، به عنوان دبيرخانه  ـ 9ماده 

 کند.جلساتکميسيون شرکتمي

هيأت مؤسس مؤسسه اعتباري در شرف تأسيس بايد اشخاص پيشنهادي براي تصدي سمت عضو هيأت مديره را به  ـ 10ماده 

 دبيرخانه کميسيون معرفي نمايد.
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را  عتباري در حال فعاليت بايد اشخاص پيشنهادي براي تصدي سمت عضو هيأت مديرهرئيس هيأت مديره مؤسسه ا ـ 11ماده 

 پس از کسب نظر اکثريت سهامداران، به دبيرخانه کميسيون معرفي نمايد.

رئيس هيأت مديره مؤسسه اعتباري موظف است شخص پيشنهادي براي تصدي سمت مديرعامل را به منظور اخذ  ـ 12ماده 

 نه کميسيون معرفي نمايد.تأييديه به دبيرخا

هاي دولتي از سوي وزير امور اقتصادي و اشخاص پيشنهادي براي تصدي سمت مديرعامل يا عضو هيأت مديره بانک ـ 13ماده 

 دارايي به دبيرخانه کميسيون معرفي خواهند شد.

قالب فرم ضميمه شماره  مشخصات اشخاص پيشنهادي جهت تصدي سمت مديرعامل يا عضو هيأت مديره، بايد درـ  14ماده 

 ، به دبيرخانه کميسيون ارسال گردد.2درج در ضميمه شماره مدارك و مستندات منبه انضمام  1

 وده و دردبيرخانه کميسيون، فرم مشخصات و مدارك و مستندات ارسالي را پس از وصول، ظرف پانزده روز بررسي نم ـ 15ماده 

شده، تاريخ تشکيل جلسه رسيدگي را که حداکثر يک ي شخص يا اشخاص معرفيصورت کامل بودن آنها و احراز شرايط عموم

شده براي حضور در جلسه و شرکت در مصاحبه هفته پس از پايان بررسي مزبور خواهد بود تعيي  و از شخص يا اشخاص معرفي

 نمايد.دعوت مي

 باشد.فاصله بي  دعوت و تاريخ تشکيل جلسه، نبايد کمتر از سه روز ـ  1 تبصره

هادي چنانچه فرم مشخصات و مدارك و مستندات ارسالي ناقص باشد يا شرايط عمومي شخص يا اشخاص پيشن ـ 2تبصره 

 احراز نگردد، دبيرخانه نسبت به عودت فرم و مدارك مذکور با ذکر داليل اقدام خواهد نمود.

اي اشخاص پيشنهادي اعالم رمورد صالحيت حرفهکميسيون ظرف يک هفته پس از تاريخ تشکيل جلسه، نظر خودراد ـ 16ماده 

کل سنمايد. در صورتي که صالحيت اشخاص موردنظر از سوي کميسيون مورد تأييد قرار گيرد، دبيرخانه پس از اخذ تأييد رئيمي

 بانک مرکزي، براي اشخاص مذکور تأييديه صادر خواهد نمود.

ه ف است مجدداً اقدام بکميسيون موظ مات کميسيون موافقت بعمل نياورد،کل بانک مرکزي با تصميدر صورتي که رئيسـ  تبصره

 بررسي صالحيت شخص موردنظر نمايد. 

 

 

 ايفصل چهارم: ترتيب سلب صالحيت حرفه

 اي اشخاص داراي تأييديه نمايد:تواند اقدام به سلب صالحيت حرفهدر صورت حصول شرايط ذيل، کميسيون مي ـ 17ماده 

 ها گردد.و مقررات که منجر به صدور حکم قطعي از هيأت انتظامي بانک تخلف از قواني 

 شخص براي اخذ تأييديه، اطالعات کذب ارائه نموده و يا برخي اطالعات را کتمان کرده باشد. 

 شخص فاقد هر يک از شرايط عمومي مقرر در اي  دستورالعمل گردد. 
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سلب  يه و عدم صدور تأييديه مجدد از سوي بانک مرکزي، به منزلهپايان دوره تصدي سمت اشخاص داراي تأييد ـ تبصره

 گردد.اي آنان تلقي ميصالحيت حرفه

تاريخ  ، با اعالم عضو هيأت عامل ناظر بر بخ  نظارت، دبيرخانه کميسيون17در صورت وقوع موارد موضوع ماده  ـ 18ماده 

شده براي ور خواهد بود، تعيي  و از شخص يا اشخاص معرفيتشکيل جلسه رسيدگي را که حداکثر يک هفته پس از اعالم مذک

 نمايد.حضور در جلسه دعوت مي

 فاصله بي  دعوت و تاريخ تشکيل جلسه، نبايد کمتر از سه روز باشد. ـ تبصره

اي شخص موردنظر اعالم کميسيون ظرف يک هفته پس از تاريخ تشکيل جلسه، نظر خودرادرمورد صالحيت حرفهـ  19ماده 

کل بانک مرکزي، نمايد. در صورتي که صالحيت شخص مذکور از سوي کميسيون سلب گردد، دبيرخانه پس از اخذ تأييد رئيسيم

 تأييديه صادره براي وي را لغو خواهد نمود.

ها و مؤسسات اعتباري توسط بانک اي، اعضاي هيأت مديره و مديران عامل بانکدر صورت سلب صالحيت حرفهـ  20ماده 

 گردند. ادامه تصدي مديران مربوطه در حکم دخل و تصرف غيرقانوني در وجوه و اموالزي از مسيوليت مربوطه منفصل ميمرک

 شود.عمومي محسوب مي

 

تبصره در  10ماده و  20در  "يأت مديره مؤسسات اعتباريهاي مديرعامل و اعضاي دستورالعمل احراز و سلب صالحيت حرفه "

الغ آن کميسيون اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران به تصويب رسيد و از تاريخ اب 13/06/1390چهلمي  جلسه مورخ 

 باشد./االجرا ميبه مؤسسات اعتباري الزم
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 سمت مديرعامل يا عضو هيأت مديره مؤسسه اعتباري تصدي براي فرم مشخصات شخص پيشنهادي

 اي مديرعامل و اعضاي هيأت مديره مؤسسات اعتباري(يت حرفهدستورالعمل احراز و سلب صالح 14)موضوع ماده 

 تکميل شده تايپ صورت به سمت شخص پيشنهادي براي تصدي توسط فرم اي 

 .امضاء گرددپس از درج تاريخ، و

 مشخصات:-1

 امپدر:ن          نام:                                              نامخانوادگي:                                    

 شناسنامه: مارهش  ملي:                                                   تولد:                               شماره تاريخ

 شناسنامه:                                صدور محل و تاريخ

 فعلي: شغل

 نمابر: شماره               تماس:                                   تلف  شماره

 مؤسسه اعتباري و سمت پيشنهادي: مشخصات -2

 نام مؤسسه اعتباري:

 پيشنهادي: سمت

 :تحصيالت ميزان -3

 نام مؤسسه آموزشي رشته تحصيلي مدرك تحصيلي رديف
 تاريخ اخذ

 مدرك تحصيلي

1     

2     

3     

4     

 2از  1صفحه  1ضميمه شماره 
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 تحصيالت: يا باکار مرتبط شده گذرانده آموزشي هايدوره مهمترين -4

 مالحظات مدرك اخذشده نام و محل مرکز آموزشي تا تاريخ از تاريخ رديف

1      

2      

3      

4      

 خارجي هايزبان با آشنايي ميزان -5

 خوب متوسط ضعيف نام زبان خارجي رديف

1     

2     

3     

4     

 اي:حرفه فعاليت سوابق -6

 تا تاريخ ز تاريخا رديف
 نام سازمان و

 اداره محل فعاليت
 مالحظات سمت

1      

2      

3      

4      

 توضيحات: -7

 

اينجانب ......................................................................... متقاضي تصدي سمت مديرعامل/ عضو هيأت مديره 

باشم و تا اي  تاريخ هيچ نوع سابقه نمايم که ملتزم عملي به قانون اساسي ميوسيله اعالم مي............... بدي ...........................

اي مديرعامل و اعضاي هيأت مديره مؤسسات احراز و سلب صالحيت حرفهدستورالعمل  2ماده  2-7محکوميت موضوع بند 

 2از  2صفحه  1ضميمه شماره 
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راساس قانون ممنوعيت تصدي بي  از يک شغل داراي محدوديت است را اعتباري را نداشته و تصدي هيچ يک از مشاغلي که ب

 باشم.دار نميعهده

 باشد./مي ستنادا قابل و بوده صحي  در اي  فرم نمايم که کليه مطالب عنوان شدهضمناً تأييد مي

امضاء       تاريخ                                                                                  
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مدارك و مستنداتي که بايد به انضمام فرم مشخصات شخص پيشنهادي براي تصدي سمت مديرعامل يا عضو هيأت مديره 

 مؤسسه اعتباري، ارائه گردند

 اي مديرعامل و اعضاي هيأت مديره مؤسسات اعتباري(دستورالعمل احراز و سلب صالحيت حرفه 14)موضوع ماده 

 

 ت شناسنامهتصوير تمام صفحا

 تصوير پشت و روي کارت ملي

 پيشينهاصل گواهي عدم سوء

 تصوير مدارك تحصيلي

 تهايآموزشيگذراندهشدهمرتبطباکارياتحصيالتصاوير مدارك مربوط به دوره

 اي تصاوير مدارك مربوط به سوابق فعاليت حرفه

يت در فعال مديره و حداقل ده سال سابقه هيأت اعضاي تصوير مستندات حداقل ده سال سابقه کار درنظامبانکي براي دو سوم

 امور بانکي يابازار سرمايه براي مديرعامل مديريت

 

 

 

 

 2ضميمه شماره 
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لعمل ابالغ؛ 141696شماره:  ر وهاي اجرايي عقود سهدستورا مرابحه و خريد دين، مصوب يكهزا يكصد  گانه استصناع، 

  تبارشوراي محترم پول و اع 25/05/1390و بيست و هشتمين جلسه مورخ 

 20/6/90تاريخ: 

 

لتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دوجهت اطالع مديران عامل بانک

 ارسال گرديد.

 

گانه استصناع، مرابحه و خريد دي ، مصوب يکهزار و يکصد و هاي اجرايي عقود سهموضوع: ابالغ دستورالعمل

 شوراي محترم پول و اعتبار. 25/05/1390بيست و هشتمي  جلسه مورخ 

 

 با سالم؛ 

ني باشند امروزه بازارهاي مالي اسالمي در عرصه جهاني با توسعه روزافزواحتراماً، همانگونه که مستحضر مي

اي که بکارگيري انواع ابزارها و تالش براي ايجاد انواع ابزارهاي مالي جديد مبتني بر گونهمواجه شده است، به

هاي اصلي بانکداري اسالمي قلمداد شده است. از جهت جذب و تخصيص منابع جزو اولويتشريعت مقدس 

ر ربوي هاي بانکي بايد غيآنجاييکه نظام بانکداري کشور بر احکام عاليه اسالم استوار گشته است و کليه فعاليت

هاي ينه منابع به بخ سالمي در زمينه تخصيص بههاي بانکداري اباشد، لذا ضروري است تا از حداکثر ظرفيت

توان در عدم تخصيص مختلف اقتصادي استفاده شود. امروزه ريشه بسياري از مشکالت اقتصادي کشور را مي

 ادي دانست.هاي مختلف اقتصبهينه منابع شبکه بانکي به توليدکنندگان و فعاالن بخ 

 اساس تکليف مقررداري اسالمي و برهاي  بانکدرراستاي رفع اي  گونه مشکالت و استفاده حداکثري از ظرفيت

گانه استصناع، مرابحه و ( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران، عقود سه98در ماده )

صويب نامه اجرايي آن نيز به تخريد دي ، به فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا )بهره( افزوده شد و آيي 

 هيأت محترم وزيران رسيد.

الذکر در يکهزار و نامه اجرايي فوق(  آيي 90وراي محترم پول و اعتبار نيز در اجراي تکليف مقرر در ماده )ش

هاي اجرايي عقود استصناع، مرابحه و خود، دستورالعمل 25/05/1390يکصد و بيست و هشتمي  جلسه مورخ  

 خريد دي  را تصويب نمود.
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اضا و ورد تقد، تبديل و تغيير( اموال منقول و غيرمنقول با مشخصات معقد استصناع عمدتاً به منظور ساخت )تولي

تواند با اعطاي تسهيالت در قالب گيرد. شبکه بانکي ميتحويل آن در دوره زماني معي  مورد استفاده قرار مي

هاي صنعت و معدن، مسک  و کشاورزي و غيره کمک قابل عقد استصناع به شکوفايي توليد داخلي در بخ 

 اي نمايد. حظهمال

ي  اکنون در شبکه بانکي مورد استفاده قرار نگرفته است. به موجب عقد مرابحه نيز از جمله عقودي است که تا

کننده، بهاي تمام شده اموال و خدمات را به اطالع متقاضي عقد، بانک يا مؤسسه اعتباري به عنوان عرضه

نوان سود، آن را به صورت نقدي، نسيه دفعي يا به عرساند و سپس با افزودن مبلغ يا درصدي اضافي مي

رساند. هاي معي  به متقاضي به فروش ميمساوي در سررسيد يا سررسيداقساطي، به اقساط مساوي و يا غير

هاي الکترونيکي اعتباري برخوردار هاي بااليي، به خصوص در بکارگيري آن به شکل کارتاي  عقد از توانمندي

ها و دهد. بانکالحسنه را پوش  ميکه نقاط ضعف کارت اعتباري مبتني بر عقد قرض اياست، به گونه

ه باياني مؤسسات اعتباري با بکارگيري عقد مرابحه، نيازهاي مختلف خانوارها را مرتفع خواهند ساخت و کمک ش

 شکوفايي اقتصاد خانواده خواهند کرد.

کل يک شکنون داراي دستورالعمل اجرايي بوده، وليک  به عقد خريد دي  نيز از جمله عقودي است که هرچند تا

کي که بانعقد مستقل در قانون عمليات بانکي بدون ربا مطرح نبوده است. با اجراي ضوابط جديد اي  عقد در شب

 ، بانککشور، مشکل بسياري از واحدهاي توليدي، خدماتي و بازرگاني مرتفع خواهد شد. براساس عقد خريد دي 

دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمي آن به صورت تواند دي  مدتاعتباري به عنوان شخص ثالث، مييا مؤسسه 

 د.نقدي از داي  خريداري نموده و بدي  ترتيب موجبات رفع مشکالت نقدينگي اي  واحدها را فراهم نماي

 تصناع، مرابحه و خريداس هاي اجرايي عقودبا عنايت به مطالب ياد شده، به پيوست سه نسخه از دستورالعمل

ر گردد. خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذيربط ابالغ و بدي  ارسال مي

 929842/حس  اجراي آن نظارت الزم به عمل آيد.

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پول شويي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 بهزاد فخار                          امين آزاد            اميرحسين 

02-3215                                                       1-3831 

 پيوست دارد
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 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

 

 

 ا پولشوييبانکي و مبارزه ب يکل مقررات، مجوزهامديريت 

 اداره مطالعات ومقررات بانکي

 

 

 دستورالعمل اجرايي عقد استصناع

 

 

 

 

 1390ماه  مرداد

http://www.cbi.ir/e/
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1351 

 "بسمه تعالي"

ليد، ن استصناع عقدي است که به موجب آن يکي از طرفي  در مقابل مبلغي معي ، متعهد به ساخت )تو1ماده 

ماني زدوره  ا مشخصات مورد تقاضا و تحويل آن درتبديل و تغيير( اموال منقول و غير منقول، مادي و غير مادي ب

 .گرددمعي  به طرف ديگر مي

هاي توليدي از قبيل صنعت و معدن، مسک  و کشاورزي، توانند به منظور گسترش بخ ها مين بانک2ماده 

م تسهيالت الزم را به مشتريان در قالب عقد استصناع اول اعطا نموده و سپس بر اساس عقد استصناع دو

 قرارداد ساخت را به سازنده واگذار نمايند.

 توانند در خصوص محصوالت کشاورزي، مبادرت به انعقاد عقد استصناع نمايند.ها نمين بانک3ماده 

 باشد.تبصره ن فرآيند تبديل محصوالت کشاورزي به محصوالت ديگر از شمول اي  ماده مستثني مي

 ردار ازخته شده باشد و بايد داراي مشخصات مورد تقاضا و برخون اموال موضوع عقد استصناع نبايد سا4ماده 

ر صري  هاي آن از قبيل اندازه، حجم، کيفيت، کميت و غيره به طواستانداردهاي قابل قبول در کشور بوده و ويژگي

 شود.در عقد ذکر 

شود در انک متعهد ميجب آن بگردد و به مون استصناع اول عقدي است که بي  مشتري و بانک منعقد مي 5ماده 

حويل شتري تقبال دريافت مبلغ قرارداد و طبق شرايط مندرج در آن، اموال موردنظر را در دوره زماني معي  به م

 دهد.

 ن در عقد استصناع اول بايد اختيار بانک براي واگذاري ساخت اموال موردنظر به غير تصري  گردد.تبصره

ه ن و نحولغ عقد، مشخصات اموال، دوره زماني و شرايط ساخت و تحويل آن در عقد استصناع اول بايد مب 6ماده 

 محاسبه سود و بازپرداخت تسهيالت قيد گردد.

 د.عيي  کنن بانک مکلف است مبلغ عقد استصناع اول را با توجه به مبلغ عقد استصناع دوم و سود بانک ت7ماده 

د، د قراردابايد معلوم و معي  باشد و در هنگام انعقان در عقد استصناع اول، مبلغ و نحوه پرداخت آن  8ماده 

 مشتري بايد درصدي از مبلغ اموال موردنظر را به بانک پرداخت نمايد.

 ن در عقد استصناع اول بايد شرايط تحويل اموال موردنظر اعم از نقدي و اقساطي قيد شود.9ماده 

ايفاي آن مطابق با عقد استصناع اول، در قبال در  ها در صورت عدم انجام تعهد و يا تأخيرن بانک10ماده 

 باشند.مشتري متعهد مي

گرفت   ن پس از تکميل اموال موردنظر طبق شرايط مندرج در عقد استصناع اول، مشتري ملزم به تحويل11ماده 

 آن بوده و در صورت امتناع، مسيوليت عواقب آن برعهده مشتري خواهد بود.
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ت اصل و سود تسهيالت ام انعقاد عقد استصناع اول، جهت اطمينان از بازپرداخها موظفند هنگن بانک12ماده 

 هاي مناسب نمايند.توسط مشتري، مبادرت به اخذ وثائق و تضمي 

ناع ها مکلفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا وثائق مربوطه، همه ساله و در طول مدت اجراي عقد استصن بانک13ماده 

 طالبات خود به نفع بانک بيمه شوند.    اول، حداقل به ميزان مانده م

ها بايد در عقد استصناع اول تدابير الزم را به منظور کاه  ريسک خسارت ناشي از امتناع ن بانک14ماده 

 مشتري از تحويل گرفت  اموال موردنظر لحاظ نمايند.    

گردد و به ه منعقد مين استصناع دوم عقدي است که پس از درخواست مشتري، بي  بانک و سازند15ماده 

ا در شود در قبال دريافت مبلغ قرارداد و طبق شرايط مندرج در آن، اموال موردنظر رموجب آن سازنده متعهد مي

 دوره زماني معي  به بانک يا نماينده آن تحويل دهد.

 تواند شخص واحد باشد.ن در عقد استصناع دوم، مشتري و سازنده نمي1تبصره 

 ند. توانند پي  از انعقاد عقد استصناع اول، عقد استصناع دوم را با سازنده منعقد نماينمي هان بانک2تبصره 

 توانند به مشتري اختيار دهند اموال موردنظر را مستقيماً از سازنده تحويل گيرد.ن بانک ها مي3تبصره 

 ه انعقادباي  قرارداد موکول ن در عقد استصناع اول، بانک بايد با مشتري شرط نمايد که اجرايي شدن 16ماده 

 عقد استصناع دوم مابي  بانک و سازنده خواهد بود.  

اقتصادي  ها مکلفند قبل از انعقاد عقد استصناع دوم، اموال موردنظر را از لحاظ توجيه فني، مالي ون بانک17ماده 

 )در حد نياز بانک( بررسي و ارزيابي نمايند.

شود. در دوم و تسويه مطالبات ناشي از آن حداکثر چهار سال تعيي  مين مدت اجراي عقد استصناع 18ماده 

 ، قابلصورت موافقت هيأت مديره بانک، مدت زمان مورد اشاره با توجه به توجيهات مالي و امکان بازپرداخت

 باشد.تمديد مي

ت و ، شرايط ساخن در عقد استصناع دوم بايد مبلغ عقد و نحوه پرداخت آن، مشخصات اموال موردنظر19ماده 

 دوره زماني تحويل کاال قيد گردد.

ه ب، بخشي ن در عقد استصناع دوم، مبلغ و نحوه پرداخت آن بايد معلوم و معي  بوده و با توافق طرفي 20ماده 

پرداخت قبل از شروع اجراي عقد و باقيمانده به تناسب پيشرفت فيزيکي يا مستقل از آن با صورت پي 

 زنده پرداخت شود.زمانبندي خاص به سا

 ن مبلغ اموال موردنظر نبايد به طور کامل در ابتداي عقد استصناع دوم پرداخت شود.1تبصره 

توانند بخشي از بهاي اموال سفارش داده شده را پي  پرداخت ها مين در عقد استصناع دوم، بانک2تبصره 

 کنند.
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ظر را ساخت اموال موردن اوليه و اقالم موردنياز برايشود مواد ن در عقد استصناع دوم، سازنده متعهد مي21ماده 

 راساً تهيه نمايد.

هاي مقرر در عقد استصناع دوم ن بروز هرگونه خسارت، معيوب بودن و عدم تطابق اموال با ويژگي22ماده 

 باشد.برعهده سازنده مي

در  ل درجريان ساخت، همه ساله وخاذ نمايند تا در عقد استصناع دوم، امواها مکلفند ترتيبي اتن بانک23ماده 

 طول مدت اجراي عقد،حداقل به ميزان پرداختي بانک، بيمه کامل شود. 

ت ها بايد در عقد استصناع دوم، تدابير الزم را به منظور کاه  ريسک عدم تحويل و عدم مطابقن بانک24ماده 

 اموال موردنظر با مشخصات مندرج در عقد اتخاذ نمايند. 

ها موظفند به منظور اطمينان از حس  اجراي عقد استصناع دوم در طول مدت قرارداد، نظارت کن بان25ماده 

 الزم وکافي را بعمل آورند.

توانند به منظور نظارت بر حس  اجراي عقد استصناع دوم، مشتري را به عنوان ناظر و نماينده ها مين بانکتبصره

 خود منصوب نمايند.

م، هاي مورد تقاضا از جمله کيفيت، حجوال موردنظر در موضوع عقد استصناع، با ويژگيکه امن در صورتي26ماده 

 تواند از تحويل گرفت  آن خودداري نمايد.يا نماينده وي مي اندازه و غيره مطابق قرارداد نباشد، بانک

ده با مشتري و سازن توانند در طرحهاي بلندمدت، قراردادهاي استصناع را در چندي  مرحلهن بانکها مي27ماده 

 گردد.يمنعقد نموده و درآن قراردادها شرط نمايند که با توافق طرفي ، قراردادهاي بعدي استصناع منعقد م

اخذ  ها بايد هنگام انعقاد عقد استصناع دوم، جهت اطمينان از ايفاي تعهدات سازنده، مبادرت بهن بانک28ماده 

 هاي مناسب نمايند.وثائق و تضمي 

ي، توانند قبل از شروع فرآيند ساخت اموال موردنظر، با تقبل خسارات احتمالن طرفي  عقد استصناع مي29ماده 

 قرارداد را فسخ نمايند.

ر ها مکلفند در عقد استصناع اول و دوم قيد نمايند که قرارداد مذکور براساس توافق طرفي  دن بانک30ماده 

 باشد.اجراي اسناد رسمي مينامه االجرا و تابع آيي حکم اسناد الزم

جام سمي انتبصره ن معامالتي که طبق قواني  و مقررات موضوعه در مورد وثائق دريافتي بايد در دفاتر اسناد ر

 شوند، کماکان طبق تشريفات مربوط انجام خواهند شد.

 

و هشتمي  جلسه تبصره در يکهزار و يکصد و بيست  9ماده و  30دستورالعمل اجرايي عقد استصناع مشتمل بر 

شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد. 25/5/1390مورخ 
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 «بسمه تعالي»

 

 لغ اسميقراردادي است که به موجب آن شخص ثالثي، دي  مدت دار بدهکار را به کمتر از مب ن خريد دي 1ماده 

 مي کند.آن به صورت نقدي از داي  خريداري

 .باشدمي مبلغ اسمي رقمي است که در مت  اسناد و اوراق تجاري ذکر گرديده و حاکي از ميزان دي ن تبصره

هاي اقتصادي، ديون موضوع اسناد و توانند به منظور ايجاد تسهيالت الزم جهت تمامي بخ ها مين بانک2ماده 

 دار متقاضيان را خريداري نمايند.اوراق تجاري مدت

لب گردد که مفاد آن حاکي از طراق تجاري به آن دسته از اسناد و اوراق بهادار اطالق مين اسناد و او3ماده 

 حقيقي متقاضي باشد.

ن در ها موظفند قبل از خريد دي  موضوع اسناد و اوراق تجاري، از حقيقي بودن دي  و نقدشوندگي آن بانک4ماده 

 سررسيد، اطمينان حاصل نمايند.

اصل حطمينان بل از خريد دي  موضوع اسناد و اوراق تجاري، از معتبر بودن متعهد دي  اها مکلفند قن بانک5ماده 

 کنند.

ها در صورتي مجاز است که سررسيد اي  قبيل ن خريد دي  موضوع اسناد و اوراق تجاري توسط بانک6ماده 

 اسناد و اوراق تجاري از يک سال تجاوز ننمايد.

ري با ه خريد دي  موضوع اسناد و اوراق تجاوافقت هيأت مديره خود، مجاز بن بانکها در موارد خاص و با متبصره

 سررسيد حداکثر تا دو سال مي باشند.

توانند ضم  تنظيم قرارداد خريد دي ، فروشنده دي  را متعهد کنند که هرگاه مديون در ها مين بانک 7ماده 

 اخت آن باشد.سررسيد نسبت به پرداخت دي  اقدام ننمايد، وي متعهد به پرد

توانند اسناد و اوراق تجاري خريداري شده را به صورت نقدي به ها مين در صورت تقاضاي متقاضي، بانک8ماده 

 وي به فروش رسانند.

ها را به صورت نقدي تواند عنداللزوم، اسناد و اوراق تجاري خريداري شده توسط بانکن بانک مرکزي مي9ماده 

 خريداري نمايد.

ق ها مي توانند هنگام انعقاد عقد خريد دي ، جهت اطمينان از وصول دي  موضوع اسناد و اورابانک ن 10ماده 

 تجاري ارائه شده توسط متقاضي، مبادرت به اخذ تضامي  الزم نمايند.

 توانند ترتيبي اتخاذ نمايند تا در صورت لزوم مطالبات خود از اي  بابت را بيمه نمايند.ها مين بانک11ماده 
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د کم اسناحن بانک ها مکلفند در عقد خريد دي  قيد نمايند که قرارداد مذکور براساس توافق طرفي  در 12ماده 

 باشد.الزم االجرا و تابع آيي  نامه اجراي اسناد رسمي مي

 

ورخ ميکهزار و يکصد و بيست و هشتمي  جلسه تبصره در  2ماده و  12دستورالعمل اجرايي عقد خريد دي  در 

 شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد./ 25/5/1390
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 «بسمه تعالي»

 

رساند و يبهاي تمام شده اموال و خدمات را به اطالع متقاضي م مرابحه قراردادي است که به موجب آن عرضه کننده،ن 1ماده 

 ي و يات نقدي، نسيه دفعي يا اقساطي، به اقساط مساوسپس با افزودن مبلغ يا درصدي اضافي به عنوان سود، آن را به صور

 غيرمساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معي  به متقاضي واگذار ميکند.

 تبصره ن اموال موضوع قرارداد مرابحه بايد در هنگام انعقاد قرارداد موجود باشد.

، کي، ابزارکارو بازرگاني براي تهيه مواد اوليه، لوازم يدتوانند به منظور رفع نيازهاي واحدهاي توليدي، خدماتي ها مين بانک2ماده 

هاي آالت، تأسيسات، زمي  و ساير کاالها و خدمات مورد احتياج اي  واحدها و نيازهاي خانوارها براي تهيه مسک ،کاالماشي 

ر ن را دآت نموده و سپس بادوام و مصرفي و خدمات، به سفارش و درخواست متقاضي مبادرت به تهيه و تملک اي  اموال و خدما

 قالب عقد مرابحه به متقاضي واگذار نمايند.

کنندگان اموال يا خدمات، نسبت به توانند در چارچوب عقد مرابحه با اخذ تخفيف از توليدکنندگان يا عرضهها مين  بانک3ماده 

 واگذاري آن به متقاضيان اقدام نمايند.

 و خدمات موردنظر را به متقاضي واگذار نمايند. حه، اختيار انتخاب اموالتوانند در عقد مرابها ميـ بانك4ماده 

 ها موظفند اطمينان حاصل نمايند عقد مرابحه بر اساس تباني متقاضي و فروشنده منعقد نشده باشد.ن بانک5ماده 

 رسد.ن قيمت تمام شده و قيمت واگذاري اموال و خدمات توسط بانک به اطالع متقاضي مي6ماده 

رسيد يا بازپرداخت تسهيالت مرابحه به صورت نقدي، نسيه دفعي يا اقساطي، به اقساط مساوي و يا غيرمساوي در سرـ  7ادهم

 .باشدسررسيدهاي معي  مجاز مي

ي کننده تسهيالت قبل از سررسيد يا سررسيدهاي مقرر، مبادرت به واريزتمام يا قسمتي از بدهن در صورتي که دريافت 8ماده 

يزشده به ها مکلفند تخفيف الزم را از محل سود متعلقه متناسب با مدت باقيمانده تا سررسيد قسط يا اقساط وارايد، بانکخود نم

 وي اعطا نمايند.

ه دها مکلفند از تسهيالت اعطايي به متقاضيان، )بي  از سررسيد سه سال( مبلغي به عنوان پي  دريافت)حداقل ن بانک 9ماده 

 نمايند.درصد( از وي اخذ 

ها موظفند قبل از اقدام به تهيه اموال و خدمات، مبادرت به دريافت درخواست و تعهد کتبي متقاضي مبني بر خريد ن بانک10ماده 

 اموال و خدمات نمايند.

اد قابل اردها مکلفند قبل از انعقاد عقد مرابحه اطمينان حاصل نمايند که اصل منابع و سود متعلقه در طول مدت قرن بانک11ماده 

 باشد.برگشت مي

 .ن مبلغ تسهيالت مرابحه با توجه به بهاي تمام شده و سود بانک تعيي  خواهد شد12ماده 

 .حاسبه سود خواهد بودن در عقد مرابحه، قيمت تمام شده مبناي متبصره 
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زارکار يدکي، اب ه مواد اوليه، لوازممدت بازپرداخت تسهيالت اعطايي به واحدهاي توليدي، خدماتي و بازرگاني براي تهيـ 13ماده 

 .و ساير نيازهاي مورد احتياج اي  واحدها نبايد حداکثر از يک سال تجاوز نمايد

 .مدت زمان مذکور حداکثر تا يک سال ديگر با موافقت هيأت مديره بانک ذيربط قابل افزاي  خواهد بودـ تبصره

ازرگاني بکاالهاي بادوام و مصرفي مرتبط با امور توليدي، خدماتي و  ن مدت بازپرداخت تسهيالت اعطايي جهت خريد14ماده 

 .باشدحداکثر پنج سال مي

 .اي  مدت حداکثر تا دو سال ديگر با موافقت هيأت مديره بانک ذيربط قابل افزاي  خواهد بودـ 1 تبصره

 .دجاوز نمايتول عمر مفيد اي  قبيل اموال، ن مدت بازپرداخت تسهيالت اعطايي جهت خريد کاالهاي بادوام نبايد از ط2 تبصره

 .يص بانک ذيربط خواهد بودبرداري به تشخن مبناي محاسبه طول عمر مفيد، تاريخ شروع بهره3تبصره 

سه  ن مدت بازپرداخت تسهيالت اعطايي جهت تأمي  مسک  خانوارها، حداکثر دوازده سال و جهت تهيه مصال  ساخت15ماده 

 . گرددداکثر پنج سال تعيي  ميسال و تعمير مسک  ح

 .گرددمي ن مدت بازپرداخت تسهيالت اعطايي جهت تأمي  اموال و خدمات مورد نياز خانوارها، حداکثر سه سال تعيي 16ماده 

 .يندهاي الکترونيکي در قالب عقد مرابحه فراهم نماها مکلفند تمهيدات الزم را براي استفاده از ابزارها و کارتن بانک17ماده 

 .مقررات ناظر بر اجرايي کردن اي  ماده توسط بانک مرکزي ابالغ خواهد شدـ تبصره

 .مايندنها مکلفند به منظور حصول اطمينان از بازپرداخت اموال و خدمات واگذار شده، از متقاضي وثائق کافي اخذ ن بانک18ماده 

 . ايي و تدابير الزم براي کاه  اثرات آنها اتخاذ نمايندناسها موظفند مخاطرات مرتبط با عقد مرابحه را شن بانک19 ماده

ل ها مکلفند به منظور حصول اطمينان از حس  اجراي عقد مرابحه، در طول مدت قرارداد نظارت الزم وکافي بعمن بانک20ماده 

 .آورند

يزان مانده ول مدت اجراي قرارداد، حداقل به متوانند ترتيبي اتخاذ نمايند تا وثائق دريافتي، همه ساله و در طها ميبانکـ 21ماده 

 .مطالبات آنها بيمه شوند

االجرا و تابع ها مکلفند در عقد مرابحه قيد نمايند که قرارداد مذکور براساس توافق طرفي  در حکم اسناد الزمبانکـ 22ماده 

 .باشدنامه اجراي اسناد رسمي ميآيي 

بق طود کماکان شرات موضوعه در مورد وثائق دريافتي بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام معامالتي که طبق قواني  و مقرـ تبصره

 .تشريفات مربوط انجام خواهد شد

 

شوراي  25/5/1390يکهزار و يکصد و بيست و هشتمي  جلسه مورخ تبصره در  8ماده و  22دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه در 

 پول و اعتبار به تصويب رسيد./
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ايه عقد مرابحه، مصوب سي و يكمين و چهل و يكمين ابالغ؛ 141763 شماره: پ عتباري بر  ا عمل اجرايي كارت  ل  دستورا

ايران16/06/1390و 09/05/1390جلسات مورخ  انك مركزي جمهوري اسالمي  عتباري ب ا   كميسيون 

 20/6/90تاريخ: 

 

ت بانک و مؤسسه اعتباري توسعه ولتي پسهاي دولتي، غير دولتي، شرکت دجهت اطالع مديران عامل بانک

 ارسال گرديد.

 

ي  موضوع: ابالغ دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه، مصوب سي و يکمي  و چهل و يکم

 کميسيون اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران 16/06/1390و 09/05/1390جلسات مورخ 

 

 با سالم؛

ن مورخ ه 46738ت/98297باشند به موجب مصوبه شماره مي احتراماً، همانگونه که مستحضر

 "نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا )بهره(آيي "هيأت محترم وزيران، عقد مرابحه به 12/05/1390

مورخ  اضافه گرديده است. دستورالعمل اجرايي اي  عقد نيز در جلسه يکهزار و يکصد و بيست و هشتمي  جلسه

 به تصويب شوراي محترم پول و اعتبار رسيد. 25/05/1390

 توسعه بر همي  اساس و در جهت اجرايي کردن هرچه بيشتر عقد مرابحه متناسب با نيازهاي جامعه و همگام با

تهيه و به  "عتباري بر پايه عقد مرابحهدستورالعمل اجرايي کارت ا"هاي نوي  بانکداري الکترونيک، فناوري

 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران رسيده است. تصويب کميسيون اعتباري

هاي منحصر به فردي برخوردار است که باشد، از توانمنديکارت اعتباري مرابحه که مبتني بر عقد مرابحه مي

باشد. يکي الحسنه فاقد آن ميمبتني بر عقد قرض "کارت خريد اعتباري"دستورالعمل اجرايي صدور و راهبري 

الحسنه شبکه توان محدود بودن منابع قرضالحسنه را مييد اعتباري مبتني بر عقد قرضهاي کارت خراز ضعف

ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مورد بانکي کشور برشمرد، که تاکنون آنگونه که شايسته است توسط بانک

هاي پردهاز محل ساستفاده قرار نگرفته است. اما از آنجاييکه منابع مورد نياز براي اي  نوع کارت اعتباري 

ها گردد، لذا مشکل کمبود منابع تخصيص يافته به اي  نوع کارتدار بانک يا مؤسسه اعتباري تأمي  ميمدت

 افته ومرتفع خواهد شد. يکي ديگر از امتيارات کارت اعتباري مرابحه آن است که دامنه کاربرد آن گسترش ي

 شود. شامل خريد انواع کاالها و خدمات نيز مي



 

1361 

اهد يطه وسيع استفاده از خدمات در کارت اعتباري مرابحه، کمک شاياني به رونق بخ  خدمات در کشور خوح

 د داد. هاي مختلف از جمله خدمات رفاهي، درماني و غيره، پوش  خواهکرد و نياز بسياري از متقاضيان را در حوزه

ند پيدا ک ابزارهاي الکترونيکي جلوه بيشتريدر اي  دستورالعمل تالش شده است تا اجراي عقد مرابحه در قالب 

را  خدمات وو تبادل فيزيکي پول را در جامعه کاه  داده و هزينه ها و خطرات جابجايي پول نقد جهت خريد کاال 

ه بع شبکبراي متقاضيان تنزل دهد. نگرش قالب در اي  دستورالعمل استفاده هر چه بيشتر افراد جامعه از منا

ول باشد، به گونه اي که بانک يا مؤسسه اعتباري با ارائه جدفع نيازهاي گوناگون خوي  ميبانکي کشور جهت ر

 زمينه وتخفيفات به دارندگان کارت، آنها را ترغيب به بازپرداخت زودهنگام تسهيالت اعطايي مرابحه نموده 

 استفاده مجدد از منابع بانک را براي ساير اشخاص جامعه فراهم سازد. 

ينه ها در جامعه و شناخت عموم مردم از آن، زمت که مهياکردن بسترهاي استفاده از اي  قبيل کارتترديدي نيس

هاي بخ  خدمات را درکشور به رونق فروش محصوالت توليدکنندگان داخلي را ايجاد کرده  و بهبود فعاليت

اهد جود خوه خانوارها را به وهمراه خواهد داشت و در نهايت زمينه شکوفايي اقتصادي را همراه با افزاي  رفا

 آورد.

د دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري بر پايه عق"با عنايت به مطالب ياد شده، ضم  ارسال يک نسخه از 

 اجراي ،خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذيربط ابالغ و بر حس "مرابحه

   918956آن نظارت الزم به عمل آيد./

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پول شويي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 اميرحسين امين آزاد                        بهزاد فخار

02-3215                                       1-3831 

پيوست دارد
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 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

 

 

 بانکي و مبارزه با پولشويي يکل مقررات، مجوزهامديريت 

 اداره مطالعات ومقررات بانکي

 

 

بر پايه عقد  دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري

 مرابحه
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1363 

 «تعالي بسمه»

 

 :مقدمه

 نامه و دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه؛قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران و آيين( 98)ماده  به استناد

شود، تصويب ناميده مي "دستورالعمل"كه از اين پس به اختصار «دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه»

 :گرددمي

 

 روند:دراي  دستورالعمل،عناوي  ذيل به جاي عبارات مربوط بکار مي  ـ 1ماده 

 :بانکمرکزيجمهورياسالميايرانبانکمرکزي

 باشد.:بانکيامؤسسهاعتباريغيربانکي است که تحت نظارت بانک مرکزي ميمؤسسهاعتباري

نامه و دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه و ي وب آيتواند به وسيله آن و در چارچ: کارت اعتباري کهمؤسسهاعتباريميکارت مرابحه

 مفاد اي  دستورالعمل، بهمشتريانخود اعتبار اعطاء نمايد.

خدمت  ودهد تا صرفاً براي پرداخت مبلغ خريد کاال :حداکثراعتباريکهمؤسسهاعتباري در اختيار دارنده کارت قرار ميسقفاعتبار

 مورد استفاده قرار گيرد.

مل در تورالعبار استفاده شده توسط دارنده کارت پس از دوره تنفس که بر اساس شرايط مقرر در اي  دس: ميزاني از اعتتسهيالت

 گردد.قالب تسهيالت مرابحه به وي اعطاء مي

 .شودشخصحقيقي کهکارت مرابحهبهنامويصادرمي: دارندةکارت

ئه خدمت رااز طريق : شخصي کهباپذيرشکارت مرابحه، وجوه حاصله از فروش کاال يا اراپذيرندةکارت

 .نمايدپايانةفروشفيزيکييامجازيدريافتمي

 : ميزان سقف اعتبار پس از کسر مانده تسهيالت.ماندة کارت 

رت ايکهمؤسسهاعتباري مطابق با اي  دستورالعمل، برايدارنده کارتارسال نمودهودر آن خالصه عملکرد کا: اعالميهصورتحساب

 نمايد.ا به وي اعالم ميمرابحه در يک دوره زماني يک ماهه ر

دهد تا براي تاييد صورتحساب و اي که مؤسسه اعتباري پس از صدور صورتحساب به دارنده کارت مي:مهلت ده روزهتنفس مهلت

 تعيي  نحوه بازپرداخت ميزان اعتبار استفاده شده اقدام نمايد.

 .تفاده نمايدت مذکور اسند حداکثر تا آن تاريخ، از امکانات کارتوا:تاريخ قيد شده بر روي کارت که دارنده آن ميتاريخ اعتبارکارت

 شود.عبارت است از فعل و انفعاالت مالي که در آن وجهي از يک حساب به حساب ديگر منتقل ميتراکنش :
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ن دارندگا يمؤسسه اعتباري موظف است پي  از صدور کارت مرابحه، تمهيدات الزم براي استفاده از کارت مزبور را براـ 2ماده 

 آن فراهم نمايد.

ن آباشد، که به موجب صدور کارت مرابحه صرفًاًً بر مبناي قرارداد مرابحه بي  مؤسسه اعتباري و متقاضي ميسر مي ـ 3ماده 

ري خريدا مؤسسه اعتباري به وسيله کارت مرابحه، کاال و خدمت مورد تقاضاي دارنده کارت را به صورت نقد از پذيرنده کارت

ز خريد کاال کند و دارنده کارت متعهد است مطابق قرارداد، بدهي ناشي ادر قالب قرارداد مرابحه به دارنده کارت واگذار ميکرده و 

 و خدمت را به مؤسسه اعتباري بازپرداخت نمايد.

 قيد نمايد. کارت،مؤسسه اعتباري مکلف است شرايط قرارداد مرابحه را در مت  قرارداد صدور کارت مرابحه با دارنده  ـ 4ماده 

ست ابه منظور نظارت و کنترل بر حساب تسهيالت مرابحه از طريق کارت اعتباري ميزان، مؤسسه اعتباري موظف ـ  5ماده 

 "ت کارتهاي اعتباريحساب تعهدات بانک باب"اي ذيل سرفصل اطالعات مربوط به تسهيالت مذکور را در حساب معي  جداگانه

 نگهداري نمايد.

ول ايد، مشمنانچه دارنده کارت زودتر از تاريخ مقرر در سررسيد تسهيالت، نسبت به بازپرداخت بدهي خود اقدام نمچـ  6ماده 

 جدول تخفيفات خواهد شد.

ع دارنده ه اطالمؤسسه اعتباري بايد در قرارداد کارت مرابحه، جدول تخفيفات مربوط به خريد کاال و خدمت را تعيي  و ب تبصره ـ

 کارت برساند.

در صورت بازپرداخت صورتحساب در مهلت تنفس توسط دارندة کارت، مؤسسه اعتباري موظف است مجموع تخفيف  ـ 7ماده 

 تعيي  شده در قرارداد را براي دارندة کارت اعمال نمايد.

ا نکي بوده و يتواند کارت مرابحه را براي متقاضياني که داراي سابقه چک برگشتي در شبکه بامؤسسه اعتباري نمي  ـ 8ماده 

ادر صاي  دستورالعمل هستند،  19بدهي غيرجاري به مؤسسات اعتباري کشور دارند و يا جزو مشتريان بدحساب موضوع ماده 

 نمايد.

 تواند تا ميزان مانده کارت، نسبت به خريد کاال و خدمت اقدام نمايد. دارنده کارت مرابحه صرفاً مي ـ 9ماده 

 صل کند.کلف است قبل از صدور کارت مرابحه، از برگشت اصل و سود تسهيالت اعطايي اطمينان حامؤسسه اعتباري م ـ 10ماده 

 مؤسسه اعتباري مکلف است در قرارداد مرابحه با دارندة کارت، موارد ذيل را به روشني ذکر نمايد: ـ 11ماده 

 سقف اعتبار ؛

 نرخ سود تسهيالت مرابحه؛

 جدول تخفيفات؛

 مدت اعتبار کارت؛

 ت تنفس؛مهل
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 دوره بازپرداخت تسهيالت؛

 نرخ و روش محاسبه وجه التزام تأخير تأديه دي ، مطابق با ضوابط؛

 نوع و ميزان وثايق؛

 حق اشتراك ساليانه؛

 هاي ارسال صورتحساب، زمانبندي و نحوه تنظيم آن؛روش

 نحوه اعتراض به صورتحساب و شيوه رسيدگي و داوري در خصوص آن؛

 هداري، استفاده و صدور کارت المثني در صورت فقدان يا سرقت کارت مرابحه.ضوابط مربوط به نگ

 صورتحساب ارسالي به دارندة کارت بايد حداقل مشتمل بر موارد ذيل باشد:ـ  12ماده 

 سقف اعتبار؛

 مبلغ اعتبار استفاده شده؛

 مبلغ تسهيالت؛

 مانده کارت؛

 مبلغ وجه التزام تأخير تأديه دي ؛

 طايي.ميزان تخفيف اع

را  مؤسسه اعتباري مکلف است در صورت درخواست دارنده کارت، جزئيات مربوط به تسهيالت اعطايي کارت مرابحه تبصره ـ

 م نمايد.هاي متعارف به دارندة کارت اعالبراي حسابرسي و کنترل، از طريق روش

 م خواهدانه توسط بانک مرکزي تعيي  و اعالحداکثر سقف اعتبار کارت مرابحه در شبکه بانکي کشور به صورت ساليـ  13ماده 

 شد.

حات بعدي مؤسسه اعتباري بايد کليه استانداردها و مشخصات فني و اجرايي اعالم شده از سوي بانک مرکزي و اصالـ  14ماده 

 .آنها را به هنگام صدور کارت مرابحه رعايت نمايد

 .لنمايد( ماههوبهروشتوافقشده،برايدارندةکارت ارسا1وره يک)مؤسسهاعتباريموظفاست صورتحساب را در پايان هر دـ  15ماده

( روزپسازپايانهرماهدريافت نکرده 7دارندةکارتمکلفاستچنانچهصورتحساب را تا هفت)ـ 1تبصره

 باشد،مراتبراشخصاًازمؤسسهاعتباريپيگيرينمايد.

 شود.ه مهلت تنفس افزوده ميدر صورت تأخير در صدور صورتحساب توسط مؤسسه اعتباري، دوره تأخير ب ـ 2تبصره 
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باشد. رسيدگي به اعتراض و ( روز پس از صدور صورتحساب مي10مهلت اعتراض به صورتحساب، حداکثر ده)ـ16ماده 

 .پذيرد( روز کاري انجام مي3پاسخگويي به دارندة کارت، حداکثر ظرف سه)

راي ح و بداند، موظف است بالفاصله صورتحساب را اصالچنانچه مؤسسه اعتباري، اعتراض دارنده کارت را قابل قبول ب تبصره ـ

 دارندة کارت ارسال کند.

ن ( ماه پس از مدت زمان بازپرداخت، وصولنشدهياتوافقي برايوصوآل2چنانچه مطالباتمؤسسهاعتباريظرف مدت دو)ـ17ماده

لتتعليقدرآيد. حاصلنشود،کارتمرابحهبايدموقتاًمسدودشدهوامکاناستفادهازميزاناعتبارباقيماندة آنبهحا

 .مؤسسهاعتباريمکلفاستمراتبرابهروشتوافقشدهبه دارندةکارت اعالمکند

لزم ماهپسازصدورصورتحساب،مطالباتمؤسسهاعتباريازدارندةکارتوصول نشود، مؤسسه اعتباري م6درصورتيکه ظرف  ـ 1تبصره 

 اشد.ببه ابطال کارت مرابحه و انجام اقدامات مقتضي به منظور وصول مطالبات خود مي

ه ابطال آن ب( بارمسدودشود، مؤسسه اعتباري ملزم 2(درصورتيکهبنا به داليل ذکر شده در اي  ماده، کارتمرابحه دو ـ 2تبصره 

 باشد.مي

 ( ماه از اعتبار کارت مرابحه، مطابق6تواند در صورت عدم استفاده دارندة کارت ظرف مدت ش )مؤسسه اعتباري مي ـ18ماده 

 نسبت به ابطال زودتر از موعد کارت مرابحه اقدام نمايد.با مفاد قرارداد، 

تعهدات دارنده کارت توسط مؤسسه اعتباري باطل شود، مؤسسه  يه دليل عدم ايفابکه کارت مرابحه صورتيدر ـ 19ماده 

 اعتباري مکلف است دارندة کارت را به عنوان مشتري بدحساب به بانک مرکزي معرفي نمايد.

ورد م(ماه در 6شدن ش ) يمجدد کارت مرابحه، پس از بازپرداخت کامل ديون دارنده کارت، منوط به سپر ياعطا ـ 20ماده 

 باشد.يمرابحه ابطال شده م ي( سال در مورد کارتها5و پنج ) يمرابحه مسدود يکارتها

 لغهرتراکنشنيست.مؤسسهاعتباريمجازبهاخذهزينهياکارمزدازدارندةکارتبهازايهرتراکنشيابهصورتنسبتي ازمب ـ 21ماده

 هاي صدور و تمديد کارت مرابحه را در مفاد قرارداد مرابحه قيد نمايد.تواند هزينهمؤسسه اعتباري مي تبصره ـ

 

لسات مورخ تبصره در سي و يکمي  و چهل و يکمي  ج 8ماده و  21در  "دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه"

 ميسيون اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران به تصويب رسيد.ک 16/06/1390و 09/05/1390
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لزام؛ 143561شماره:  انكها به مجزا كردن عمليات قرض ا اسيس، فعاليت وب يي ت لعمل اجرا  الحسنه درچارچوب دستورا

عتباريهاي قرضنظارت بر صندوق ا   الحسنه موسسات 

 21/6/90تاريخ: 

 

ه ، شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعدولتياي دولتي، غير هجهت اطالع مديران عامل بانک

 ارسال گرديد.

 با سالم؛

ت و دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعالي“در خصوص  22/03/1390مورخ  62690احتراماً، پيرو بخشنامه شماره 

به سي ه براساس مصورساند؛ ک، بدينوسيله به اطالع مي”الحسنه مؤسسات اعتباريهاي قرضنظارت بر صندوق

کميسيون اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران، که به تاييد  02/06/1390و هشتمي  جلسه مورخ 

انداز توسط الحسنه پسرياست کل محترم بانک مرکزي نيز رسيده است، مقرر گرديد که انجام فعاليت قرض

هاي رايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر صندوقدستورالعمل اج“ ها و مؤسسات اعتباري صرفاً در چارچوببانک

باشد. لذا کميسيون اعتباري بانک مرکزي مجاز مي 04/03/1390مصوب ” الحسنه مؤسسات اعتباريقرض

ها و مؤسسات اعتباري که قصد مجزاکردن عمليات قرض الحسنه خود در چارچوب دستورالعمل مذکور را بانک

 ماه پس از ابالغ 3انداز به سپرده گذاران خود حداکثر تا الحسنه پسهاي قرضندارند، ملزم به عودت سپرده

 مصوبه فوق الذکر خواهند بود.

هاي پولي، اعتباري و ( سياست12ماده ) 1با عنايت به مراتب فوق الذکر و با توجه به تکليف مقرر در تبصره 

اتب به قيد تسريع به کليه ، خواهشمند است دستور فرمايند مر1390نظارتي نظام بانکي کشور در سال 

 931522/مؤسسه اعتباري ابالغ و بر حس  اجراي آن نظارت گردد. /ربط در آن بانکواحدهاي ذي

 

 

 

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 بهزاد فخار آزاداميرحسين امين

02-3215 1-3831 
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انكآيين ابالغ ؛146405شماره:  امه اجرايي نحوه تاسيس، فعاليت، نظارت و انحالل ب زن ا  -كشور هاي فرعي در خارج 

ر و يكصد و بيست و هشتمين جلسه مورخ  عتبار 25/5/1390مصوب يكهزا ا   شوراي پول و 

 24/6/90تاريخ: 

 

 

بانک و مؤسسه  پست دولتيهاي دولتي، غيردولتي، شرکت ليه بانکمديران عامل محترم کجهت اطالع 

 اعتباري توسعه ارسال گرديد.

 با سالم

هاي فرعي در نامه اجرايي نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و انحالل بانکآيين» احتراماً؛ بدينوسيله به پيوست 

شوراي پول و اعتبار  25/5/1390مصوب يکهزار و يکصد و بيست و هشتمي  جلسه مورخ  « خارج از کشور 

 شود.ايفاد ميجهت استحضار 

ت ن نظارآخواهشمند است دستور فرماييد، مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذيربط ابالغ و بر حس  اجراي 

 934440ش ش://به عمل آيد.

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 اکبر عابدينيعلي                آزاد                    اميرحسين امين

02- 3215                                                    5-3831 

 پيوست دارد
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 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

 ررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشوييمديريت کل مق

 «اداره مطالعات و مقررات بانکي»

 

 

هاي بانک آيين نامه اجرايي نحوه تاسيس ،فعاليت ،نظارت و انحالل

 فرعي در خارج از کشور

 

 

 

 

 

 1390مرداد 

http://www.cbi.ir/e/
http://www.cbi.ir/e/
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 شوراي پول و اعتبار 25/5/1390مصوب جلسه مورخ 

 

 آيين نامه اجرايي نحوه تأسيس ، فعاليت ، نظارت و انحالل

 ها ي فرعي در خارج از کشوربانک

 تعاريف -بخش اول

 -1ماده 

 کشور جمهوري اسالمي ايران.ايران: 

 هاي فرعي در خارج از کشور.: آيي  نامه اجرايي نحوه تأسيس ، فعاليت ، نظارت و انحالل بانکآيين نامه

 ايران.بانک مرکزي جمهوري اسالميمرکزي : بانک

کي يو عملياتي بانک فرعي از طريق انتخاب حداقل  هاي ماليهاي مربوط به سياستتوانايي مشارکت در تصميم گيري نفوذ موثر:

 از اعضاي هييت مديره.

شور شخصيت حقوقي که تحت عنوان بانک در خارج از کشور به ثبت رسيده ، در چارچوب اساسنامه و مقررات ک بانک فرعي :

 ه باشد.ميزبان به انجام عمليات بانکي مبادرت نموده و بانک متقاضي، حداقل بر آن نفوذ موثر داشت

واع ائه اندريافت هرگونه سپرده از عموم و به کارگيري آن در قالب اعطاي وام و تسهيالت به متقاضيان و ار عمليات بانکي:

 ابزارهاي پرداخت .

 بانک ايراني که در بانک فرعي سرمايه گذاري مي نمايد.بانک متقاضي: 

 ده است.کشور خارجي که بانک فرعي در آن به ثبت رسي کشور ميزبان :

 گردد.تمام يا بخشي از سرمايه بانک فرعي که توسط بانک متقاضي تأمي  ميسرمايه:

 تأمي  مالي تمام يا بخشي از سرمايه بانک فرعي در قالب مشارکت حقوقي.سرمايه گذاري:

 واحد سازماني مسيول نظارت بر بانک ها در کشورميزبان. مرجع نظارتي:

 نک مرکزي با سرمايه گذاري بانک متقاضي در کشور ميزبان.موافقت اوليه باموافقت اصولي : 

 موافقت نهايي بانک مرکزي با سرمايه گذاري بانک متقاضي در کشور ميزبان.موافقت نهايي: 
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 سرمايه گذاري -بخش دوم

 الزامات سرمايه گذاري

اي  آيي  نامه به  اند با رعايت مفادتوسال از تاريخ شروع فعاليت آن گذشته باشد، مي 5بانک متقاضي که حداقل  -2ماده 

 ال باشد.س 3سال گذشته بايد نمايانگر سودآوري آن در طي هر  3سرمايه گذاري مبادرت نمايد. عملکرد مالي بانک متقاضي در 

 بانک متقاضي بايد به تشخيص بانک مرکزي از ثبات و سالمت مالي الزم برخوردار باشد. -3ماده 

 ميليون يورو کمتر باشد. 50هاي بانک متقاضي نبايد از معادل داخت شده و اندوختهمجموع سرمايه پر -4ماده 

ي صورت مي سرمايه گذاري بانک متقاضي  با رعايت و در چارچوب ضوابط ناظر بر سرمايه گذاري مؤسسات اعتبار -5ماده 

 پذيرد.

 ب مجوز از بانک مرکزي است.افزاي  ميزان سرمايه گذاري بانک متقاضي در بانک فرعي نيازمند کس تبصره:

 ،ات کشور ميزبان بانک متقاضي موظف است قبل از سرمايه گذاري اطمينان حاصل نمايد که مطابق با قواني  و مقرر - 6ماده 

 باشد.ميزان مسيوليت ها و تعهدات  در بانک فرعي تحت هر شرايطي حداکثر معادل مبلغ سرمايه گذاري در همان بانک مي

 

 نياز جهت صدور موافقت هامدارك مورد 

 زي ارائه نمايد:بانک متقاضي موظف است به همراه درخواست خود ، اطالعات و مدارك زير را به بانک مرک -7ماده 

ي مشتمل بر شناسايي و بررسي شرايط سياسي و اقتصادي کشور ميزبان و سط  روابط تجاري بي  دو گزارش توجيه -1-7

 کشور.

 يه گذاري بانک متقاضي.رماسميزان و درصد  -2-7

 صوير اساسنامه بانک متقاضي.ت -3-7

 هاي مالي سه سال گذشته بانک متقاضي.صورت-4-7

 تر نمايندگي بانک متقاضي در خارج از کشور.هاي فرعي، شعب و دفاتوزيع جغرافيايي بانک تعداد و چگونگي-5-7

مورد تاييد در خواست سرمايه گذاري بانک متقاضي  در ساير اطالعات و مدارکي که به بانک مرکزي جهت تصميم گيري-6-7

 کمک کند.

اي   7ر ماده دموافقت اصولي بانک مرکزي با سرمايه گذاري بانک متقاضي، پس از بررسي اطالعات و مدارك مندرج  -8ماده 

 شود.اضي، صادر ميآيي  نامه و حصول اطمينان از رعايت ضوابط ناظر بر سرمايه گذاري مؤسسات اعتباري توسط بانک متق

باشد. بانک متقاضي موظف است ظرف اي  مدت اطالعات و مدارك زير را ماه پس از صدور مي 6اعتبار موافقت اصولي  – 9ماده 

 گردد:به بانک مرکزي ارائه نمايد، در غير اي  صورت موافقت اصولي ابطال مي
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 گذاري بانک متقاضي؛ موافقت مرجع نظارتي و يا ساير مراجع ذيربط با سرمايه -9 -1

 باشند؛اسامي، مشخصات و ميزان سهم الشرکه سهامداراني که داراي نفوذ موثر بر بانک فرعي مي -9 -2

 اساسنامه بانک فرعي موجود يا اساسنامه پيشنهادي بانک فرعي در شرف تأسيس؛ -9 -3

اعضا هييت مديره، مدير عامل وقائم مقام هاي حرفه اي اسامي، مشخصات و اطالعات مرتبط با صالحيت ها و تخصص -9 -4

 مدير عامل بانک فرعي موجود يا در شرف تأسيس؛

 برنامه عملياتي بانک فرعي در شرف تأسيس و يا صورت ها ي مالي سه سال گذشته بانک فرعي موجود؛ -5-9

 ساختار سازماني بانک فرعي؛ -6-9

 کشور ميزبان.هاي آگهي ثبت بانک فرعي موجود در مرجع ثبت شرکت -7-9

 درصورت درخواست بانک متقاضي و ارايه داليل موجه، مدت اعتبار موافقت اصولي تمديد خواهد شد. تبصره:

ت به صدور آيي  نامه، عنداللزوم نسب 9ماه از دريافت اطالعات و مدارك موضوع ماده  3بانک مرکزي ظرف مدت -10ماده

 موافقت نهايي اقدام خواهد نمود.

باشد و بانک متقاضي موظف است ظرف ماه از تاريخ صدور مي 6موافقت نهايي صادره توسط بانک مرکزي مدت  اعتبار-11ماده

 اي  مدت نسبت به سرمايه گذاري در بانک فرعي اقدام و مدارك و اطالعات زير را به بانک مرکزي ارائه نمايد:

 بان؛هاي کشور ميزآگهي ثبت بانک فرعي در شرف تأسيس در مرجع ثبت شرکت

 مدارك و مستنداتي دال بر خريد سهام بانک فرعي موجود؛

 نشاني کامل اداره مرکزي بانک فرعي.

 هد شد.: در صورت در خواست بانک متقاضي و ارائه داليل موجه ، مدت اعتبار موافقت نهايي بانک مرکزي تمديد خوا تبصره

وابط اي  آيي  نامه جاد نفوذ موثر نگردد مشمول ضسرمايه گذاري بانک متقاضي در شرايطي که منجر به اي -12ماده 

 پذيرد. باشد.اي  گونه سرمايه گذاري ها در چارچوب ضوابط ناظر بر سرمايه گذاري مؤسسات اعتباري انجام مينمي

 

 فعاليت و انحالل   –بخش سوم 

 جام مي پذيرد.عمليات بانک فرعي در چارچوب اساسنامه و قواني  و مقررات کشور ميزبان ان – 13ماده 

هاي مالي حسابرسي شده بانک فرعي به همراه گزارشات منضم به آن انک متقاضي موظف است يک نسخه از صورتب -14ماده 

 را بالفاصله پس از تصويب در مجامع قانوني  به بانک مرکزي ارسال نمايد.

 مايند.نارتي خود در خصوص بانک فرعي اقدام هاي نظند نسبت به تبادل يافتهبانک مرکزي و مرجع نظارتي مي توان -15ماده
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 ضي موظف است تصميمات مرتبط با انحالل بانک فرعي را به اطالع بانک مرکزي برساند.بانک متقا -16ماده

انک متقاضي موظف است در صورت انحالل و تصفيه بانک فرعي ، چگونگي برگشت منابع حاصل از سرمايه گذاري در ب-17ماده

 اطالع بانک مرکزي برساند. بانک فرعي را به

 

ار و تبصره در يکهز 3ماده و 17هاي فرعي در خارج از کشور درآيي  نامه اجرايي نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و انحالل بانک

 شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد. 25/05/1390يکصد و بيست و هشتمي  جلسه مورخ 



 

1374 

 

بر مش ابالغ؛ 146410شماره:  اظر  انكيدر سرما ياركت اشخاص خارجمقررات ن ر و يمصوب  -هاه ب كصد و يكهزا

عتبار يشورا 25/5/1390ن جلسه مورخ يهشتم ست ويب ا   پول و 

 24/6/90تاريخ: 

 

 

بانک و مؤسسه  دولتي پستهاي دولتي، غيردولتي، شرکت مديران عامل محترم کليه بانکجهت اطالع 

 اعتباري توسعه ارسال گرديد.

 

 با سالم

ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران مبني بر قانون برنامه پنج 87حتراماً؛ در اجراي تکليف مقرر در ماده ا

لزوم تعيي  سقف سهم مشارکت طرف خارجي از تأسيس بانک مشترك ايراني و خارجي توسط بانک مرکزي 

 "هاخارجي در سرمايه بانک مقررات ناظر بر مشارکت اشخاص"جمهوري اسالمي ايران، بدينوسيله به پيوست 

د شوراي پول و اعتبار جهت استحضار ايفا 25/5/1390مصوب يکهزار و يکصد و بيست و هشتمي  جلسه مورخ 

 شود.مي

ت ن نظارآخواهشمند است دستور فرماييد، مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذيربط ابالغ و بر حس  اجراي 

  933421ش ش://به عمل آيد.

 کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي مديريت

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 اکبر عابدينيليع        آزاد                            اميرحسين امين

02- 3215                                                    5-3831 

 پيوست دارد 
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 رانبانک مرکزي جمهوري اسالمي اي

 

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1390ماه مرداد 

 

اشخاص خارجي  مقررات ناظر بر مشارکت

 هادر سرمايه بانک
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 بسمه تعالي

 

 «هامقررات ناظر بر مشارکت اشخاص خارجي در سرمايه بانک» 

 

مقررات ناظر بر مشارکت " ايران، ري اسالميساله پنجم توسعه جمهوقانون برنامه پنج 87شوراي پول و اعتبار به استناد ماده 

 .را به شرح ذيل تصويب نمود "هااشخاص خارجي در سرمايه بانک

 تعاريف -بخش اول 

 روند:کار ميجاي عبارات مربوط بهدر اي  مقررات، عناوي  ذيل به -1ماده 

 : جمهوري اسالمي ايران؛ايران -1-1

 مي ايران؛ بانک مرکزي جمهوري اسال بانک مرکزي: -1-2

 : بانک غيردولتي که در داخل ايران به ثبت رسيده باشد؛بانک -1-3

 : بانکي که در خارج از ايران به ثبت رسيده است؛بانک خارجي -1-4

 شخص حقيقي که تابعيت ايران را نداشته باشد؛اتباع خارجي:  -1-5

 اند؛ ه ثبت رسيده: اشخاص حقوقي هستند که در خارج از ايران باشخاص حقوقي خارجي -1-6

ها به طور مستقيم در تملک درصد سهام آن 50اشخاصي حقوقي هستند که بي  از اشخاص حقوقي خارجي دولتي:  -1-7

 هاي خارجي است؛دولت

 51اند و همچني  اشخاص حقوقي خارجي که حداقل : اشخاص حقوقي که در ايران به ثبت رسيدهاشخاص حقوقي ايراني -1-8

 ها متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني باشد؛درصد سهام آن

 کليات -بخش دوم

توانند در چارچوب اي  مقررات، در تأسيس بانک در ايران مشارکت نمايند و اتباع خارجي و اشخاص حقوقي خارجي مي -2ماده 

 هاي موجود را خريداري کنند.يا سهام بانک

ها در تأسيس قوقي خارجي دولتي و همچني  مشارکت آنيا اشخاص ح هاي خارجيها توسط دولتخريد سهام بانک -3ماده 

 بانک در ايران ممنوع است.

ها در تأسيس بانک در ايران منوط به موافقت مقام هاي خارجي و همچني  مشارکت آنها توسط بانکخريد سهام بانک -4ماده 

 باشد.نظارت بانکي کشور ذيربط و تاييد بانک مرکزي مي
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توانند بدون اخذ موافقت قبلي بانک مرکزي، سهام خود را به اتباع خارجي يا اشخاص حقوقي خارجي ها نمينکبا -5ماده 

 واگذار نمايند.

ذيل ماده واحده "اي با مشارکت دولت جمهوري اسالمي ايران و طرف خارجي، موضوع بند يک تأسيس بانک توسعه -6ماده 

مي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصاديقانون الحاق يک تبصره به قانون اصالح مو

خاص خود بوده و از شمول اي  مقررات  مشمول ضوابط "هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسيايران و اجراي سياست

 باشد.مستثني مي

 هاشارکت اشخاص خارجي در سرمايه بانکمسهم  -بخش سوم

هاي موجود توسط اتباع خارجي و اشخاص حقوقي خارجي و همچني  حداکثر ميزان مشارکت لک سهام بانکسقف تم -7ماده 

 شود:ها در تأسيس بانک در ايران، به شرح ذيل تعيي  ميآن

 درصد سهام، منوط به موافقت کميسيون اعتباري بانک مرکزي و تاييد رئيس کل بانک مرکزي؛ 40تا سقف  -1

رئيس کل  سهام، بنا به موافقت کميسيون اعتباري بانک مرکزي، تصويب هيأت عامل بانک مرکزي و تاييددرصد  40بي  از  -2

 بانک مرکزي؛

 ها رايط عمومي اشخاص خارجي متقاضي مشارکت در سهام بانکش -بخش چهارم

هاي موجود، سهام بانکشخاص حقوقي خارجي متقاضي مشارکت در تأسيس بانک در ايران و يا خريد ااتباع خارجي و  -8ماده 

 از شرايط ذيل ارايه نمايند: يبايد مدارك يا تعهداتي دال بر برخوردار

 اي باشند.اراي حس  شهرت و توانمندي مالي و حرفهد -الف

 ي موثر باشند.فاقد سابقه محکوميت کيفر -ب

 شفاف باشد. ٱها از نظر من الشرکه آنسهم -پ

هاي موجود، شخص حقوقي شارکت در تأسيس بانک در ايران و يا خريد سهام بانکچنانچه طرف خارجي متقاضي م -9ماده 

به  باشد، مکلف است يک نسخه از اساسنامه و ترازنامه و حساب عملکرد سود و زيان حسابرسي شده خود در سه سال گذشته

نک عات ضروري را، جهت بررسي به بااي مشتمل بر اسامي اعضاي هيأت مديره و سهامداران عمده و ساير اطالاظهارنامه ضميمه

 مرکزي ارايه دهد.

هايي که از سهامداران اظر بر اعضاي هيأت مديره، مديرعامل و اعضاي هيأت عامل بانکنمقررات خاص  -بخش پنجم

 خارجي برخوردارند:

داراي سهامدار خارجي  هايي کهمديرعامل، رييس هيأت مديره و اکثر اعضاي هيأت مديره و اعضاي هيأت عامل بانک -10ماده 

 هستند، بايد از اتباع ايراني باشند.
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 ساير -بخش ششم

هاي تباع خارجي و اشخاص حقوقي خارجي که متقاضي مشارکت در تأسيس بانک در ايران و يا خريد سهام بانکا -11ماده 

گذاري خارجي، از حمايت سرمايه انون تشويق وق 6گذاري از هيأت موضوع ماده ز سرمايهباشند، در صورت اخذ مجوموجود مي

ارج از هاي قانون مذکور از جمله در زمينه انتقال اصل سرمايه و سود حاصل از عمليات بانک ذيربط به خکليه تسهيالت و حمايت

 شوند. کشور برخوردار مي

 

سه مورخ ست و هشتمي  جلماده ، در يکهزار و يکصد و بي 11در  هامقررات ناظر بر مشارکت اشخاص خارجي در سرمايه بانک

 شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد. 25/5/1390
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عتباري ميزان براي كاركنان دولت و كارگران ، مصوب چهل و ابالغ؛ 150919شماره:  ا لعمل اجرايي كارت   دستورا

يران 16/06/1390يكمين جلسه مورخ  ا انك مركزي جمهوري اسالمي  عتباري ب ا   كميسيون 

 30/6/90تاريخ: 

 

 

هاي دولتي، غير دولتي، شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه جهت اطالع مديران عامل بانک

 ارسال گرديد.

 

 و، مصوب چهل  "دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري ميزان براي کارکنان دولت و کارگران"موضوع: ابالغ 

 جمهوري اسالمي ايران.  کميسيون اعتباري بانک مرکزي 16/06/1390يکمي  جلسه مورخ 

 

 با سالم؛

 ودر سي ” دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه“باشند احتراماً، همانگونه که مستحضر مي

به تصويب کميسيون اعتباري بانک  16/06/1390و 09/05/1390يکمي  و چهل و يکمي  جلسات مورخ 

ساس اي  دستورالعمل، کارگروهي تخصصي با حضور مرکزي جمهوري اسالمي ايران رسيده است. بر ا

ي اسالم نمايندگاني از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي؛ وزرات صنعت، معدن و تجارت؛ بانک مرکزي جمهوري

ها از جمله بانک ملي ايران و رفاه کارگران تشکيل و در خصوص تدوي  دستورالعمل ايران و برخي از بانک

 بحث و بررسي شد و نتايج حاصله به” ميزان“ي بر پايه عقد مرابحه تحت عنوان جديدي از کارت اعتبار

 کميسيون اعتباري بانک مرکزي ارجاع و مورد تصويب قرار گرفت.

رالعمل ، نکات جديدي به دستو” دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري ميزان براي کارکنان دولت و کارگران“در 

ع آن به تب مرابحه افزوده شد تا موجبات رونق توليدات داخلي فراهم گردد و اجرايي کارت اعتباري بر پايه عقد

تک  ار زحمزمينه بهبود وضعيت اشتغال جوانان را مهيا سازد. يکي از اهداف مهم اي  دستورالعمل حمايت از اقش

د و از دست يابنباشد تا به تسهيالت مناسب مرابحه جهت خريد کاالهاي مورد ني)کارگران و کارمندان( جامعه مي

 تماعي آنان بهبود و عدالت اجتماعي در جامعه گسترش پيدا کند.ترتيب، رفاه اجبدي 
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ي وسيع توان خريد کاالها و اجناس ايراني دانست که با بکارگيريکي از شرايط متمايز کارت اعتباري ميزان را مي

 وليدکنندگان ايراني خواهدکرد وآن توسط شبکه بانکي در سط  جامعه، کمک شاياني به فروش محصوالت ت

 زمينه اشتغال پايدار را ايجاد خواهد نمود. 

هاي دولتي و خصوصي به منظور حمايت از کارگران و کارکنان خود با ايجاد ها و شرکتبر اي  اساس، سازمان

( 4ار)ن با نرخ چهميليون ريالي آنا 15اي با بانک يا مؤسسه اعتباري غير بانکي، بازپرداخت تسهيالت تفاهم نامه

وش نمايند. وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز آن دسته از توليدکنندگان ايراني که خواهان فردرصد را ضمانت مي

باشند را به ( درصدي در محصوالت خود مي7سريعتر محصوالت خود هستند و حاضر به ارائه تخفيف حداقل هفت )

هايي که اي  محصوالت را به کارت بتوانند از طريق فروشگاهمؤسسات اعتباري اعالم خواهدکرد تا دارندگان 

اي که از طريق رسانند، اقدام به خريد اقالم مورد نياز خود نمايند. بنابراي  نرخ سود تسهيالت مرابحهفروش مي

را دارنده ( درصد آن 4باشد که چهار )( درصد مي11شود  برابر با يازده )کارت اعتباري ميزان به متقاضيان اعطا مي

د کرد پرداخت خواه -در صورت خريد نسيه و عدم استفاده از مهلت تنفس تعيي  شده در مت  دستورالعمل –کارت

( درصدي و براساس عقد مرابحه 7( درصد آن را مؤسسه اعتباري از طريق خريد با تخفيف هفت )7و هفت )

سازد نرخ سود مرابحه در د کرد. خاطرنشان ميهشده+ سود متعارف تجاري( دريافت خوا)فروش کاال به بهاي تمام

هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور در اي در سياستاي  دستورالعمل برابر با نرخ سود عقود مبادله

هاي آتي توسط مراجع ذيربط با توجه به شرايط اقتصادي باشد و اي  نرخ ممک  است در سالمي 1390سال 

و نرخ سود  ( درصد دريافتي از دارندگان کارت ثابت خواهد ماند4به هر حال نرخ سود چهار )تغيير پيدا کند، که 

 حاصل از اخذ تخفيف از توليدکنندگان متغير خواهد بود.

ا ماه بدهي ناشي از خريد کااله 24توان به مدت زمان بازپرداخت از ديگر شرايط حمايتي اي  دستورالعمل مي

 ها در بازپرداخت به موقع تسهيالت مرابحه، زمينهحسابي دارندگان اي  نوع کارتاشاره کرد و در صورت خوش 

گران و ميليون ريالي به آنان از سوي شبکه بانکي لحاظ شده است تا بي  از پي  کار 15براي تمديد اعتبار 

 کارکنان اقدام به تأمي  نيازهاي ضروري خوي  از طريق کارت  اعتباري ميزان نمايند.

ت کنان دولدستورالعمل اجرايي کارت اعتباري ميزان براي کار“ت به مراتب فوق بدينوسيله يک نسخه از  با عناي

 937182/ گردد.، جهت استحضار و طرح در مراجع ذيربط ايفاد مي”و کارگران

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پول شويي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 آزاد                       بهزاد فخار اميرحسين امين

02-3215                                1-3831 

 پيوست دارد
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 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

 

 

 بانکي و مبارزه با پولشويي يل مقررات، مجوزهاکمديريت 

 اداره مطالعات ومقررات بانکي

 

 

ميزان  دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري

 براي کارکنان دولت و کارگران

 

 

 

 139 0شهريورماه 

 

http://www.cbi.ir/e/
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 «بسمه تعالي»

 

 

 :مقدمه

؛ ل اجرايي عقد مرابحهآيي  نامه و دستورالعم قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران و( 98)ماده  به استناد

اميده ن "دستورالعمل"که از اي  پس به اختصار «دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري ميزان براي کارکنان دولت و کارگران»

 :گرددشود، تصويب ميمي

 

 روند:دراي  دستورالعمل،عناوي  ذيل به جاي عبارات مربوط بکار مي  ـ 1ماده 

 :بانکمرکزيجمهورياسالميايرانيبانکمرکز

 باشد.:بانکيامؤسسهاعتباريغيربانکي است که تحت نظارت بانک مرکزي ميمؤسسهاعتباري

نامه و دستورالعمل اجرايي عقد تواند به وسيله آن و در چارچوب آيي : کارت اعتباري کهمؤسسهاعتباريميکارت اعتباري ميزان

 يانخوداعتبار اعطاء نمايد.مرابحه و مفاد اي  دستورالعمل، بهمشتر

مل در تورالع: ميزاني از اعتبار استفاده شده توسط دارنده کارت که پس از دوره تنفس بر اساس شرايط مقرر در اي  دستسهيالت

 گردد.قالب تسهيالت مرابحه به وي اعطاء مي

تفاده قرار لغ خريد کاال مورد اسبراي پرداخت مبدهد تا صرفاً :اعتباريکهمؤسسهاعتباري در اختيار دارنده کارت قرار ميسقفاعتبار

 گيرد.

 .شودکارکنان دولت و کارگران کهکارت اعتباري ميزان به نام آنها صادرمي: دارندةکارت

: شخصي کهباپذيرشکارت اعتباري ميزان، وجوه حاصله از فروش کاال رااز طريق پذيرندةکارت

 .نمايدپايانةفروشفيزيکييامجازيدريافتمي

هاي دولتي يا غيردولتي که بازپراخت تسهيالت اعطائي به دارنده کارت اعتباري ميزان را نزد مؤسسه ها و شرکت: سازمانماکارفر

ها و شرکتهاي دولتي موظف به ارائه تضمي  به مؤسسه اعتباري براي واريز بدهي غيرجاري نمايند. سازماناعتباري ضمانت مي

 باشند.تأديه دي ( دارندگان کارت از محل کسر حقوق و مزاياي آنها مي )مشتمل بر سود و وجه التزام تأخير

 : ميزان سقف اعتبار پس از کسر مانده تسهيالت.ماندة کارت

رد ايکهمؤسسهاعتباري بايد مطابق با اي  دستورالعمل، برايدارنده کارتارسال نمودهودر آن خالصه عملک: اعالميهصورتحساب

 نمايد.دوره زماني يک ماهه را به وي اعالم ميکارت اعتباري ميزان در يک 
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اي که مؤسسه اعتباري پس از صدور صورتحساب به دارنده کارت مي دهد تا براي تأييد صورتحساب روزه 10:مهلت تنفس مهلت

 و تعيي  نحوه بازپرداخت ميزان اعتبار استفاده شده اقدام نمايد.

 ت کارت مذکورتواند حداکثر تا آن تاريخ، از امکانااعتباري ميزان که دارنده آن مي :تاريخ قيد شده بر روي کارتتاريخ اعتبارکارت

 استفاده نمايد.

 شود.: عبارت است از فعل و انفعاالت مالي که در آن وجهي از يک حساب به حساب ديگر منتقل ميتراکنش

را براي  ت الزم براي استفاده از کارت مزبورمؤسسه اعتباري موظف است پي  از صدور کارت اعتباري ميزان، تمهيداـ 2ماده 

 دارندگان آن فراهم نمايد.

وجب مباشد که به صدور کارت اعتباري ميزان صرفاًًً بر مبناي قرارداد مرابحه بي  مؤسسه اعتباري و متقاضي ميسر مي ـ 3ماده 

ريداري خکارت  رت را به صورت نقد از پذيرندهآن، مؤسسه اعتباري به وسيله کارت اعتباري ميزان، کاالي مورد تقاضاي دارنده کا

ز خريد کاال اکند و دارنده کارت متعهد است مطابق قرارداد، بدهي ناشي کرده و در قالب قرارداد مرابحه به دارنده کارت واگذار مي

 را به مؤسسه اعتباري بازپرداخت نمايد.

عدن منمايد که مورد تأييد وزارت صنعت،  اي توليدکنندگان داخليتواند اقدام به فروش کاالهمؤسسه اعتباري صرفاً ميـ 4ماده 

 باشد.و تجارت مي

 باشد.( ميليون ريال مي15اعتبار کارت اعتباري ميزان، پانزده )ـ  5ماده 

يد ق ده کارتمؤسسه اعتباري مکلف است شرايط قرارداد مرابحه را در مت  قرارداد صدور کارت اعتباري ميزان با دارن ـ 6ماده 

 نمايد.

ست ابه منظور نظارت و کنترل بر حساب تسهيالت مرابحه از طريق کارت اعتباري ميزان، مؤسسه اعتباري موظف ـ  7ماده 

 "ت کارتهاي اعتباريحساب تعهدات بانک باب"اي ذيل سرفصل اطالعات مربوط به تسهيالت مذکور را در حساب معي  جداگانه

 نگهداري نمايد.

ل يد، مشمورنده کارت زودتر از تاريخ مقرر در سررسيد تسهيالت، نسبت به بازپرداخت بدهي خود اقدام نماچنانچه داـ 8ماده 

 جدول تخفيفات خواهد شد.

ع دارنده ه اطالمؤسسه اعتباري بايد در قرارداد کارت اعتباري ميزان، جدول تخفيفات مربوط به خريد کاال را تعيي  و ب تبصره ـ

 کارت برساند.

ز در صورت بازپرداخت صورتحساب در مهلت تنفس توسط دارندة کارت، مؤسسه اعتباري نبايد هيچ گونه سودي ا ـ 9ماده 

 دارندة کارت اخذ نمايد.

وده بتواند کارت اعتباري ميزان را براي متقاضياني که داراي سابقه چک برگشتي در شبکه بانکي مؤسسه اعتباري نمي  ـ 10ماده 

تند، اي  دستورالعمل هس 24مؤسسات اعتباري کشور دارند و يا جزو مشتريان بدحساب موضوع ماده  و يا بدهي غيرجاري به

 صادر نمايد.
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 ن مانده کارت، نسبت به خريد کاال اقدام نمايد. تواند تا ميزادارنده کارت صرفاً مي ـ 11ماده 

نان برگشت اصل و سود تسهيالت اعطايي اطميمؤسسه اعتباري مکلف است قبل از صدور کارت اعتباري ميزان، از  ـ12ماده 

 حاصل کند.

 مؤسسه اعتباري مکلف است در قرارداد مرابحه با دارندة کارت، موارد ذيل را ذکر نمايد: ـ 13ماده 

 سقف اعتبار؛

 نرخ سود تسهيالت مرابحه؛

 جدول تخفيفات؛

 تاريخ اعتبارکارت؛

 مهلت تنفس؛

 دوره بازپرداخت تسهيالت؛

 سبه وجه التزام تأخير تأديه دي ، مطابق با ضوابط؛نرخ و روش محا

 بندي و نحوه تنظيم آن؛هاي ارسال صورتحساب، زمانروش

 نحوه اعتراض به صورتحساب و شيوه رسيدگي و داوري در خصوص آن؛

 ضوابط مربوط به نگهداري، استفاده و صدور کارت المثني در صورت فقدان يا سرقت کارت اعتباري ميزان.

 

باشد، که پرداخت چهار ( درصد مي11نرخ سود تسهيالت اعطايي مرابحه در چارچوب کارت اعتباري ميزان، يازده )ـ  14ماده 

 کننده کاال تأمي  خواهد شد.( درصد آن بر عهده دارنده کارت بوده و الباقي از محل تخفيفات دريافتي از عرضه4)

دام ع اي  ماده به مؤسسات اعتباري، اقم نرخ سود تسهيالت مرابحه موضوتواند نسبت به تغيير و اعالبانک مرکزي ميتبصره ـ 

 نمايد.

درصد تخفيف از پذيرندگان کارت جهت انعقاد  7نمايد که حداقل وزارت صنعت، معدن و تجارت ترتيباتي اتخاذ مي ـ 15ماده 

 کارت اعتباري ميزان اخذ گردد.

ه بت يک ماه پس از مدت زمان بازپرداخت وصول نشود، کارفرما ملزم چنانچه مطالبات مؤسسه اعتباري ظرف مدـ 16ماده 

 باشد.بازپرداخت آن طبق مفاد قرارداد مي

ي ميزان بايد ماه پس از مدت زمان بازپرداخت، وصول نشود کارت اعتبار 2چنانچه مطالبات مؤسسه اعتباري ظرف مدت ـ  تبصره

تب را به ست مرااتبار باقيمانده آن به حالت تعليق درآيد. مؤسسه اعتباري مکلف موقتاً مسدود شده و امکان استفاده از ميزان اع

 روش توافق شده به کارفرما اعالم نمايد.
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 باشد.قسط مي 24بازپرداخت اقساط از سوي دارنده کارت به صورت ماهيانه و حداکثر طي ـ  17ماده 

 مل بر موارد ذيل باشد:صورتحساب ارسالي به دارندة کارت بايد حداقل مشتـ  18ماده 

 سقف اعتبار؛

 مبلغ اعتبار استفاده شده؛

 مبلغ تسهيالت؛

 مانده کارت؛

 مبلغ وجه التزام تأخير تأديه دي ؛

 ميزان تخفيف اعطايي.

باري مؤسسه اعتباري مکلف است در صورت درخواست دارنده کارت، جزئيات مربوط به تسهيالت اعطايي کارت اعت ـ تبصره

 ارت اعالم نمايد.کهاي متعارف به دارنده حسابرسي و کنترل، از طريق روش ميزان را براي

حات بعدي مؤسسه اعتباري بايد کليه استانداردها و مشخصات فني و اجرايي اعالم شده از سوي بانک مرکزي و اصالـ  19ماده 

 .آنها را به هنگام صدور کارت اعتباري ميزان رعايت نمايد

 .ايدوظفاست صورتحساب را در پايان هر دوره يک ماههوبهروشتوافقشده،برايدارندةکارت ارسالنممؤسسهاعتباريمـ  20ماده

روزپسازپايانهر دوره  يک ماههدريافت نکرده  7دارندةکارتمکلفاستچنانچهصورتحساب را تاـ 1تبصره

 باشد،مراتبراشخصاًازمؤسسهاعتباريپيگيرينمايد.

 شود.ب توسط مؤسسه اعتباري، دوره تأخير به مهلت تنفس افزوده ميدر صورت تأخير در صدور صورتحسا ـ 2تبصره 

باشد. رسيدگي به اعتراض و پاسخگويي به دارندة روز پس از صدور آن مي 10مهلت اعتراض به صورتحساب، حداکثر ـ 21ماده

 .پذيردروز کاري انجام مي 3کارت، حداکثر ظرف 

راي ح و بکارت را قابل قبول بداند، موظف است بالفاصله صورتحساب را اصال چنانچه مؤسسه اعتباري، اعتراض دارنده تبصره ـ

 دارندة کارت ارسال کند.

لزم ماهپسازصدورصورتحساب،مطالباتمؤسسهاعتباريازدارندةکارتوصول نشود، مؤسسه اعتباري م6درصورتيکه ظرف  ـ 22ماده 

 باشد.به ابطال کارت اعتباري ميزان مي

ال آن به ابط به داليل ذکر شده در اي  ماده، کارتاعتباري ميزاندو بارمسدودشود، مؤسسه اعتباري ملزمدرصورتيکهبنا  تبصره ـ

 باشد.مي

ماه از اعتبار کارت اعتباري ميزان  12تواند در صورت عدم استفاده دارندة کارت ظرف مدت مؤسسه اعتباري مي ـ23ماده 

 موعد کارت اعتباري ميزان اقدام نمايد. مطابق با مفاد قرارداد، نسبت به ابطال زودتر از
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تعهدات دارنده کارت توسط مؤسسه اعتباري باطل شود،  يکه کارت اعتباري ميزان به دليل عدم ايفاصورتيدر ـ 24ماده 

 مؤسسه اعتباري مکلف است دارندة کارت را به عنوان مشتري بدحساب به بانک مرکزي معرفي نمايد.

د ماه در مور 6دن ش يت اعتباري ميزان، پس از بازپرداخت کامل ديون دارنده کارت، منوط به سپرمجدد کار ياعطا - 25ماده 

 باشد.ياعتباري ميزان ابطال شده م يسال در مورد کارتها 5و  ياعتباري ميزان مسدود يکارتها

 

 هر مبلغ نسبتي از صورت به يا  تراکن هر ازاي به کارت دارندة از کارمزد يا هزينه اخذ به مجاز اعتباري مؤسسه ـ 26ماده

 نيست. تراکن 

 هاي صدور و تمديد کارت اعتباري ميزان را در مفاد قرارداد قيد نمايد.تواند هزينهمؤسسه اعتباري مي ـتبصره 

 

ورخ لسه مجتبصره در چهل و يکمي   9ماده و 26در  "دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري ميزان براي کارکنان دولت و کارگران"

 کميسيون اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران به تصويب رسيد. 16/06/1390
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ر تسهيالت سنديكايي ابالغ؛ 154172شماره:  اظر ب لعمل ن   دستورا

 4/7/90تاريخ: 

 

 

ارسال هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 گرديد.

 با سالم؛

يون مصوب سي و هشتمي  جلسه کميس «دستورالعمل ناظر بر تسهيالت سنديکايي»احتراماً، بدينوسيله به پيوست 

نيز  که به تأييد رياست کل محترم بانک مرکزي 2/6/1390اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مورخ 

 گردد.است جهت اجرا ايفاد ميرسيده 

دستورالعمل ناظر بر تسهيالت و »الذکر از تاريخ ابالغ اي  بخشنامه، نمايد به موجب مصوبه فوقمي يادآوري

 گردد.االثر اعالم ميملغي 17/3/1388مورخ  57370/88موضوع بخشنامه شماره « تعهدات سنديکايي

ابالغ و بر حس   ؤسسه اعتباريربط آن بانک/مخواهشمند است دستور فرماييد مراتب به کليه واحدهاي ذي

 ف/932813/اجراي آن نظارت به عمل آيد.

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 بهزاد فخار     آزاداميرحسين امين

02-3215    1-3831 

پيوست دارد
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 سالمي ايرانبانک مرکزي جمهوري ا

 

 

 هاي بانکي و مبارزه با پولشوييمديريت کل مقررات، مجوز

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 

 

 تسهيالت سنديکايي دستورالعمل ناظر بر
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 دستورالعمل ناظر بر تسهيالت سنديکايي

 اهداف:

ره به شما فردي مقرر ن موضوع بخشنامه تسهيالت و تعهدات کالنمي  مالي منابع مورد نيازمتقاضي، بي  از سقف ٔ  به منظور تا

 ها، مؤسسات اعتباري غيربانکي وو اصالحات پس از آن ن و نيز با هدف توزيع ريسک اعتباري، بانک 29/12/82مورخ  1968مب/

 ه کنند.توانند به موجب مفاد اي  دستورالعمل، از روش سنديکايي )کنسرسيومي( استفادهاي خارجي ميبانک

 مستندات قانوني:

 هيأت محترم وزيران. 12/10/62آيي  نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب  8ماده 

  1382/11/29مورخ  1968آيي  نامه تسهيالت وتعهدات کالن،بخشنامه شماره  2-2بند  2تبصره 

 تعاريف: – 1ماده 

 ن دستورالعمل است.گستره تعاريف ارائه شده در اين ماده محدود به اي

آن  نظارت بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي است که مجوز فعاليت خود را از بانک مرکزي دريافت کرده، تحت مؤسسه اعتباري:

ر گستره هاي خارجي که داراي مجوز فعاليت از مرجع نظارتي کشوري که در آن فعاليت مي کنند هستند، نيز دبانک قرار دارد.بانک

 ستورالعمل قرار مي گيرند.شمول اي  د

: روشي براي تأمي  مالي با مشارکت چند مؤسسه اعتباري است که ازطريق آن اعطاي تسهيالت سنديکايي)کنسرسيومي(

 شرايط تسهيالت در قالب عقودي ن از جمله مشارکت مدني، فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليک و سلف در چارچوب قرارداد و

 شود.انجام ميمورد توافق با متقاضي 

ت شود، قراردادي است الزم االجرا که بي  متقاضي و مؤسسا: که از اي  پس قرارداد ناميده ميقرارداد تسهيالت سنديکايي

 باشد.هاي قرارداد ميهاي طرفت و مسيوليتشود و متضم  تعهدااعتباري عضو سنديکا منعقد مي

 اشد.ب: در اي  دستورالعمل صرفاً شخص حقوقي ميمتقاضي

 اي است که متقاضي، درخواست کتبي خود، مبني بر دريافت تسهيالت را به آن ارائه نموده،: مؤسسهمؤسسه اعتباري پيشگام

 دهد.اقدامات الزم را جهت هماهنگي با مؤسسات اعتباري مايل به اعطاي تسهيالت سنديکايي انجام مي

الشرکه آنان( انتخاب شده، ا سهمراي اعضاي سنديکا )متناسب باي است که براساس اکثريت آ: مؤسسهمؤسسه اعتباري عامل

 تواند عامل نيز باشد.مديريت تسهيالت را مطابق مفاد قرارداد برعهده دارد. مؤسسه اعتباري پيشگام مي

سه باشند که با پذيرش دعوتمؤسچني  ديگر مؤسسات اعتباري ميشامل مؤسسه اعتباري پيشگام، عامل و هم اعضاي سنديکا:

 کنند.اعتباري پيشگام، قراردادي مبني بر مشارکت در تأمي  مالي متقاضي، در حد توافق شده منعقد مي
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کا شود، قراردادي است که بي  اعضاي سنديکه در اي  دستورالعمل مشارکت نامه ناميده مي قرارداد مشارکت اعضاي سنديکا :

 شود.موارد حائز اهميت در آن قيد ميهاي اعضا و نيز ديگر منعقد شده و تعهدات و مسيوليت

شود. سرفصل و ساير مشخصات اي  حسابي است نزد بانک عامل ،که بابت اعطاي تسهيالت سنديکايي افتتاح مي حساب ويژه:

 شود.مي ها به مؤسسات اعتباري ابالغحساب توسط اداره نظارت بر موقعيت مالي بانک

 االختيار اعضاي سنديکا. اي است متشکل از نمايندگان تامشود، کميتهميته ناميده ميکه از اي  پس ک کميته تسهيالت سنديکايي:

 وظايف مؤسسه اعتباري پيشگام  -2ماده 

 مؤسسه اعتباري پيشگام ملزم به انجام وظايف ذيل است: 

 دهي امور مربوط به تسهيالت سنديکايي؛ايجاد و سامان

 مذاکره با متقاضي در خصوص:

 سهيالت؛موارد مصرف ت 

 هاي مرتبط(؛هاي بازپرداخت، هزينهها، شرايط برداشت و شيوهشرايط تسهيالت) نرخ سود، سررسيد، نوع تضمي 

اي از اطالعات در چارچوب مفاد دستورالعمل شناسايي متقاضي و امکان سنجي طرح پيشنهادي با استفاده از مجموعه

ه /3118ي هاي شمارهعتباري )موضوع بخشنامهامديريت مؤثر ريسک شناسايي مشتريان و مجموعه رهنمودها براي چگونگي

 ( به ويژه در موارد ذيل:19/4/1386مورخ  1548و مب/1387 /30/6مورخ 

 ميزان برخورداري متقاضي از شرايط اوليه براي دريافت تسهيالت سنديکايي؛

 وضعيت حقوقي و مالي متقاضي؛

 تجزيه و تحليل گردش وجوه متقاضي؛

 طالعات کلي درباره ضام  يا وثايق؛ارائه ا

 بررسي وضعيت ريسک اعتباري متقاضي؛

 ارائه مستندات مربوط به طرح؛

 حصول اطمينان از صحت، اعتبار و کامل بودن کليه اطالعات

و کامل  منظور رؤيت و نيز اخذ تاييديه کتبي از وي مبني بر معتبرارجاع مجموعه اطالعات گردآوري و پردازش شده به متقاضي به

 ها؛بودن آن

 يالت وجود دارد، به انضمام:ها در اي  تسهنامه براي مؤسسات اعتباري که احتمال مشارکت آنارسال دعوت

 طور منصفانه(؛کليه اطالعات دريافتي مربوط به متقاضي )به

ها از کل تسهيالت مورد از آن مه )مبني بر اعالم موافقت اعضاي سنديکا با سهم تعيي  شده براي هريکاي از مت  تعهدنانسخه 

 درخواست متقاضي(، به منظور تکميل و امضاي آن توسط اعضا؛

 شرايط مربوط به اعطاي تسهيالت و نحوه بازپرداخت آن.

 ساير مستندات الزم براي شفاف سازي موضوع تسهيالت. 
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 گيرنده و اعضاي سنديکا؛اتخاذ تدابير الزم براي امضاي قرارداد، بي  تسهيالت

موقع مشکالت احتمالي و اعالم کتبي آن به مکاري با مؤسسه اعتباري عامل در خصوص مديريت تسهيالت و نيز شناسايي بهه

 اعضاي سنديکا در اسرع وقت؛

 نامه.شده در مشارکتبينيهاي پي ساير مسيوليت

 وظايف مؤسسه اعتباري عامل -3ماده 

 باشد: يمؤسسه اعتباري عامل ملزم به انجام وظايف ذيل م

 ايجاد حساب ويژه براي مديريت وجوه تسهيالت و ثبت عمليات حسابداري مربوط به آن؛

بندي پرداخت سهم هريک؛ از کل تسهيالت تعهد شده، جهت واريز به رساني به اعضاي سنديکا در خصوص برنامه زماناطالع

 حساب ويژه؛

 ها؛ت آنها و مديريانجام تشريفات رسمي و قانوني مربوط به تضمي 

 پرداخت تسهيالت و انجام ساير خدمات مربوط؛

اي از مستندات يک از خدمات ، الزم است به منظور تمرکز اسناد و اطالعات، نسخهسپاري هردر صورت برون تبصره:

 داري شود.مربوط به اين خدمات، نزد بانک عامل نگه

هاي تعيي  شده( و نيز دريافت ه حسابدر اسرع وقت )واريز بگيرنده و توزيع آن بي  اعضا دريافت اصل و سود از تسهيالت

 بيني شده؛کارمزد با توجه به ترتيبات پي 

 نظارت بر نحوه اجراي قرارداد توسط متقاضي؛

 ت هرگونه نقض مفاد قرارداد توسط متقاضي؛رساني به موقع به اعضا، در صوراطالع

 هاي ادواري به اعضا در اي  خصوص؛ت و ارائه گزارشمديريت، پاي  و نظارت بر نحوه استفاده از تسهيال

چني  رويدادهاي مهمي مثل ادغام، تمليک و هاي اقتصادي و همويژه، هنگام وقوع بحرانبررسي مستمر وضعيت مالي متقاضي به

 تهيه باشد و بطورکلي هر رخدادي که تا زمان تسويه نهايي تسهيالت ممک  است بر بازپرداخت اقساط توسط متقاضي اثرگذار

 ؛ها )با قيد فوريت(، جهت ارسال به تمامي اعضاگزارش در مورد آن

 موقع براي تسويه تسهيالت؛دامات مناسب و بهگيري و وصول مطالبات، انجام اقپي

 منظور برگزاري جلسات کميته و مديريت آن.هاي الزم بهانجام هماهنگي

 د نظر؛بررسي نظرات مشورتي اعضا در خصوص تسهيالت مور

 ري؛دريافت اطالعات الزم از مجريان پروژه، هماهنگي با مراجع ذيربط و حصول اطمينان از رعايت قواني  و مقررات جا

 مسئوليت اعضاي سنديکا:  -4ماده 

 اعضاي سنديکا موظف به رعايت موارد ذيل هستند: 

منظور حصول اطمينان از قرار ط هر عضو، بهبررسي و اظهار نظر در خصوص امکان سنجي طرح و ارزيابي ريسک اعتباري توس

 داشت  ميزان ريسک مذکور در چهارچوب مصوبات هيأت مديره.
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 ب ويژه؛موقع سهم خود از کل تسهيالت تعهد شده، به حساواريز به

 کسب اطالع از هرگونه تغيير حائز اهميت در عمليات روزانه و وضعيت اعتباري متقاضي؛

 نک عامل در صورت وقوع هرگونه رخداد غيرمتعارفرساني به موقع به بااطالع

 حضور فعال در جلسات کميته

 نامه:الرعايه در مشارکتنکات الزم - 5ماده 

 ه روشني و در حد کفايت تصري  شود:نامه حداقل، موارد ذيل بضروري است در مت  مشارکت

 مشخصات اصلي و تابعيت اعضا

 تعيي  سهم هر يک از اعضا؛

 ت اعضا؛حقوق و تعهدا

 تقسيم کار بي  اعضا و تفويض برخي اختيارات بانک عامل درصورت لزوم؛

 نحوه واريز سهم هر يک از اعضا به حساب ويژه؛

 نحوه انتقال وجوه از حساب ويژه به حساب متقاضي؛ 

 تعيي  کارمزد پيشگام؛

 ن؛تعيي  کارمزد عامليت و سهم هريک از اعضا براي تأمي  آن و نحوو زمان پرداخت آ

 زدها( ؛هاي حاصل از تسهيالت سنديکايي)سود و کارمنحوه توزيع درآمد

 گيري هر يک از اعضا و نحوه انحالل سنديکا؛چگونگي کناره 

 رويه برخورد با اعضا در صورت عدم ايفاي تعهدات؛ 

 چگونگي لغو عامليت مؤسسه اعتباري عامل و انتخاب جايگزي  براي آن؛ 

 ت؛چگونگي حل و فصل اختالفا

 هاي برگزاري جلسات؛رويه

 موجب قواني  و مقررات و يا مالحظات خاص اعضاي سنديکا.الرعايه بهساير موضوعات الزم

 ها و مؤسسات اعتباري بانک مرکزي ارسال شود.اداره نظارت بر بانک نامه بهالزم است يک نسخه از مشارکت تبصره:

 الت سنديکاييالرعايه در قرارداد تسهينکات الزم -6ماده 

 بايست موارد زير را در برگيرد:قرارداد تسهيالت سنديکايي مي

 تعاريف و اصطالحات؛

 شود.تعيي  عقد يا عقودي که اعطاي تسهيالت در چهارچوب آن انجام مي

 هاي قرارداد؛اطالعات اوليه در خصوص طرف 

هاي وشيد، نرخ سود، محل مصرف تسهيالت، منابع و رجزييات الزم در مورد تسهيالت، شامل واحد پول موضوع قرارداد، سررس

 هاي تضمي ، شرايط تمديد سررسيد؛ بازپرداخت، روش
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 سقف تسهيالت و برنامه زماني توافق شده براي انتقال وجوه توسط اعضا

 ها و الزامات براي اعطاي تسهيالت و انتقال آن از حساب ويژه؛شرطپي 

پرداخت  ها/کارمزدها(، تعيي  نرخ، شيوه و زمانالعملفرايند اعطاي تسهيالت سنديکايي )حق هاي مرتبط باشناسايي انواع هزينه

 ها؛آن

 ؤسسه اعتباري عامل؛موقع اصل و سود تسهيالت به متعهد متقاضي مبني بر پرداخت به

طور شفاف ن اطالعات واقعي ن به وع فعاليت، افشايها، تغيير در موضتعهدات غيرمالي مبني برايجاد محدوديت در واگذاري دارايي

 و مصرف تسهيالت مطابق قرارداد؛

 (،در شرايطي که متقاضي / يک يا تعدادي ازاعضاي سنديکا،خارجي است.Applicable lawتعيي  قانون حاکم )

 شرايط تسويه؛

 قواني  مرتبط و ساير مستندات تکميلي.

 مديريت تسهيالت سنديکايي: -7ماده 

نامه از باشد،ليک  ديگر وظايف به استناد توافق انجام شده در  مشارکتت صرفا برعهده بانک عامل ميمديريت وجوه تسهيال

 بود. عامل نخواهد هاي بانکباشد. تفويض اختيارات مذکور، نافي مسيوليتسوي بانک عامل قابل تفويض به ساير اعضا مي

باشد. درصورت درخواست بي  از يک سوم اعضا، مؤسسه مي مسيوليت برگزاري جلسات کميته بر عهده مؤسسه اعتباري عامل

 اعتباري عامل ملزم به برگزاري جلسه خواهد بود.

 بايست در جلسات يادشده انجام شود:ها ميموضوعات ذيل از جمله مواردي است که اطالع رساني و تصميم گيري در مورد آن

 جمله تغيير در وثايق، نرخ سود(؛ امهال تسهيالت و يا هرگونه تجديد نظر در قرارداد )از 

 نظر در چگونگي واريز سهم هر يک از اعضا؛تجديد 

 فسخ قرارداد؛

 معامالت مهم متقاضي و يا هرگونه تغييرات مالکيتي آن)نظير ادغام و تمليک(؛

 موارد نقض قرارداد و يا عدم ايفاي تعهدات توسط متقاضي؛

 ؛ تعهدات توسط هر يک از اعضا گيري در خصوص مواردي مانند عدم ايفايتصميم

 تصميم گيري در خصوص تغيير مؤسسه اعتباري عامل؛

 ساير موضوعات مهم به تشخيص اعضا.

ميته هاي حائز اهميت و تاثيرگذار بر بازپرداخت تسهيالت، ملزم به برگزاري جلسه کمؤسسه اعتباري عامل در صورت بروز ريسک

بندي به تسهيالت از جمله تاکيد بر پاي اتخاذ تصميم در خصوص چگونگي وصولباشد. کميته ياد شده مسيول بررسي و مي

 هاي حقوقي است.گيريقرارداد جاري، يا انعقاد قرارداد استمهال، ويا درصورت لزوم، انجام پي

 خذ موافقتتوانند در طولدوره تسهيالت، به همان پروژه تسهيالت اعطا کنند، مگر با ااعضاي سنديکا تحت هيچ شرايطي نمي

 کميته و در چهارچوب مقررات تسهيالت و تعهدات کالن و اصالحات پس از آن.
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شکيل در صورت تشخيص تخطي متقاضي از تعهدات و امتناع وي از انجام اقدامات اصالحي، مؤسسه اعتباري عامل، ملزم به ت

 مصاديق شده به متقاضي است. موارد ذيل ازجلسه با حضور ساير اعضا براي رسيدگي به موضوع و اعالم کتبي تصميمات اتخاذ 

 شوند:تخطي متقاضي تلقي مي

 فاقد اعتبار تشخيص داده شدن مستندات ارائه شده توسط متقاضي؛

 بندي به آن؛تأخير در اجراي تعهدات مقرر و يا عدم پاي

 قصور در بازپرداخت اصل و سود تسهيالت؛

 قلب؛فرار از پرداخت بدهي با توسل به ورشکستگي به ت

 نقض ساير شرايط مندرج در قرارداد.

هاي مقرر و نظام کنترل داخلي خود، موظف است ساز و کار الزم براي پاي  چهارچوب مسيوليتمؤسسه اعتباري عامل در 

 هاي موثر بر تسهيالت را طراحي و واحدها يا کارکناني را براي مديريت مستمر اي  عمليات اختصاص دهد.ريسک

 ات احتياطيالزام -8ماده 

 شود.الشرکه اعضاي سنديکا توزيع ميريسک خدمات ارائه شده و نيز درآمدهاي حاصل از آن ها متناسب با سهم

ها، هاي مربوط به عمليات مالي مربوط به تسهيالت سنديکايي و در راستاي مستندسازي آنبه منظور شفاف سازي تراکن  

نامه، رونوشتي از داري شده و در چهارچوب مورد توافق در  مشارکتانک عامل نگهضروري است کليه اسناد و مدارك مربوط، در ب

 اسناد براي ساير اعضاي سنديکا ارسال شود. 

بايست ترتيبي اتخاذ نمايند تا از افزاي  ريسک خود هاي بزرگ، ميمؤسسات اعتباري در اعطاي تسهيالت سنديکايي به گروه

انچه هاي تضميني متقابل ميان اشخاص مرتبط پيشگيري نمايند. چنخل گروه و يا انجام فعاليتهاي مرتبط در داواسطه تراکن به

ها در داخل گروه به دفعات انجام شود، اعضاي سنديکا بايد وضعيت اعتباري متقاضي را مورد ها و تضمي گونه تراکن اي 

يي بت به کاه  ميزان تسهيالت اعطاديره، الزم است نسپذيري از حد مقرر هيأت مبازنگري قرار داده و در صورت فزوني ريسک

 اقدام شود.

الزم است کاهش ميزان تسهيالت يا فسخ قرارداد ـ به عنوان اقدامات تنبيهي که متقاضي متخلف مشمول آن  تبصره:

 شود.بينيشود ـ در متن قرارداد پيشمي

زم را هاي موضوع اي  تسهيالت را محاسبه و ترتيبات الو هزينههر يک از اعضا موظفند متناسب با سهم خود در قرارداد، درآمد 

 هاي موزون به ريسک اتخاذ نمايند.براي منظور نمودن ذخاير و محاسبه دارايي

ي چنانچه متقاضي خارجي باشد، اعطاي تسهيالت سنديکايي به آن، منوط به دريافت مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسالم

 باشد.مي

 ها:کارمزد -9ماده 

هاي هاي کارشناسي طرح ) ازجمله تهيه و جمع آوري اطالعات، ارزيابي وثايق و امکان سنجي طرح( براساس بخشنامههزينه

 شود.مرکزي از مشتري دريافت ميبانک
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سنجي انجام شده توسط مؤسسه با توجه به اينکه الزم است تمامي اعضاي سنديکا نظر خود را در خصوص امکان تبصره:

هاي مجدد است ، مقتضي است در خصوص ارائه تخفيف کارمزد و يا اعالم نمايند،که اين خود، مستلزم انجام بررسي پيشگام

 هاي الزم بعمل آيد.بازپرداخت بخشي از آن به اعضا در مشارکت نامه پيش بيني

اسب با خدمات ارائه شده به هر عمل آمده دريافت و متنکارمزدهاي مربوط به ارائه خدمات عامليت برمبناي توافق به  -2-9

 يابد.نامه ن تخصيص مييک از اعضا ن مطابق با مفاد مشارکت

با توجه به امکان همکاري ساير اعضاي سنديکا با مؤسسه اعتباري پيشگام و عامل در کارشناسي طرح و ساير  تبصره:

ا ميزان مشارکت اعضا در ارائه اين خدمات تفويض شده به آن ها، ضروري است تخصيص کارمزدهاي مربوطه، متناسب ب

 .خدمات در مشارکت نامه پيش بيني شود

هاي مربوط توسط بانک عامل، از متقاضي دريافت و متناسب با کارمزد قبول تعهدات درچهارچوب بخشنامه -3-9

 شود.الشرکه اعضا در قرارداد توزيع ميسهم

 ل وفصل اختالفات بين اعضاي سنديکا:نحوه ح -10ماده 

ق به نامه، چنانچه اعضا، خود، موفر صورت بروز اختالف بي  اعضا، و نيز تخطي هريک ازآن ها از الزامات مصرحه در مشارکتد

يي  آشود. در صورت ارجاع به داوري، فرآيند آن تابع باب هفتم رفع اختالفات نشوند،موضوع مورد اختالف به داوري ارجاع مي

 باشد. مي 1379ب )در امور مدني(، مصوب هاي عمومي و انقالدادرسي دادگاه

در صورت موافقت اعضا ، مشروط به درج در مشارکت نامه، بانک مرکزي آمادگي دارد در چهار چوب قانون آيين  تبصره:

 دادرسي، نقش حکم را ايفا نمايد.

 

 د.شاري مورد تاييد واقع کميسيون اعتب 2/6/1390تبصره در سي و هشتمي  جلسه مورخ  6ماده و  10اي  دستورالعمل در 
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فر در ابالغ؛ 170994شماره:   موضوع ممنوعيت تصدي همزمان پست مديرعامل و رياست هيأت مديره توسط يك ن

انكيبانك عتباري غيرب ا   هاي غيردولتي و مؤسسات 

 23/7/90تاريخ: 

 

 تباري توسعه ارسال گرديد.و مؤسسه اع هاي دولتي واگذارشده، غيردولتيجهت اطالع مديران عامل محترم بانک

 با سالم و احترام،

اي همانگونه که استحضار دارند؛ براساس اصول حاکميت شرکتي، الزم است هيأت مديره بانک/مؤسسه در راست

گذاران، حفظ ثبات و سالمت بانک در فضاي کسب و کار و همچني  حمايت از حقوق صيانت از منافع سپرده

ر دستيابي هاي استاندارد انجام کار اقدام نموده و به منظوداف راهبردي و تأييد رويهسهامداران، نسبت به تدوي  اه

بايد  مديره به اهداف موردنظر مسيوليت نظارت بر حس  اجراي مصوبات خود را نيز بر عهده بگيرد. به عبارتي هيأت

 شود.يمرستي اجراء هاي مربوط به درالعملهاي راهبردي و دستواطمينان حاصل کند که اهداف، برنامه

 گردد نيز مسيول اصلي عملياتياز سوي ديگر مدير عامل بانک، که با انتخاب و تأييد هيأت مديره معرفي مي

 ست.هاي مصوب هيأت مديره اها و دستورالعملها، سياستنمودن و اجراي صحي  برنامه

 سات اعتباري کشور، تصدي سمتها و مؤسمديره بانک که در اغلب موارد رؤساي هيأتبا توجه به اي 

شود؛ اصول بهبود حاکميت شرکتي و همچني  اصل گيرند لذا اي  امر موجب ميمديرعاملي را نيز برعهده مي

ره أت مديتفکيک وظايف نظارتي از وظايف اجرايي، خدشه دار شده و به تبع آن پاسخگويي مديرعامل در برابر هي

تواند نظارت موثري بر عملکرد مديرعامل هيأت مديره عمالً نمياي که تحت شعاع قرار گيرد؛ به گونه

 بانک/مؤسسه اِعمال نمايد.

صد و هزار و يکاالشاره، شوراي محترم پول و اعتبار در يکبا عنايت به مراتب فوق و به منظور رفع معضل فوق

و رياست هيأت مديره توسط  ست مدير عاملممنوعيت تصدي همزمان پ” خود 12/7/1390و نهمي  جلسه مورخ  بيست

هاي دولتي خصوصي شده )صادرات ايران، ملت، تجارت، رفاه کارگران و ...( و هاي خصوصي، بانکيک نفر در بانک

 را مورد تصويب قرار داد. “مؤسسات اعتباري غيربانکي

زم ام الرگونه اقدخواهشمند است ترتيبي اتخاذ فرماييد تا به منظور حس  اجراي مصوبه مذکور، در اسرع وقت ه

 ح/959815/مؤسسه انجام پذيرد.و شايسته در اي  زمينه، در آن بانک/

 جوزهاي بانکي و مبارزه با پولشوييکل مقررات، ممديريت 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 مرتضي ستاك آزاداميرحسين امين

02-3215 2-3831 
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يز به ابالغ؛ 171317شماره:    الحسنه جاريهاي قرضسپرده ممنوعيت اعطاي جوا

 23/7/90تاريخ: 

 

 

 هاي دولتي، غير دولتي، شرکت دولتي پست بانک ارسال گرديد.جهت اطالع مديران عامل بانک

 

 با سالم؛

کميسيون  30/06/1390رساند بر اساس مصوبه چهل و چهارمي  جلسه مورخ احتراماً، بدينوسيله به اطالع مي

 ري اسالمي ايران، مقرر گرديده است:اعتباري بانک مرکزي جمهو

الحسنه جاري تحت هر عنوان و به هر شکل امکان پذير هاي قرضدر حال حاضر، اعطاي جوايز به سپرده 

 باشد.نمي

ارت خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به تمامي واحدهاي ذيربط آن بانک ابالغ و بر حس  اجراي آن نظ

 957422./بعمل آيد

 مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشوييکل مديريت

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 بهزاد فخار آزاداميرحسين امين

02-3215 1-3831 
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لزام؛ 181187شماره:  عتباري به اعطاي تسهيالت زير  ا ا انكها و موسسات  ا يك ضامن 100ب   معتبر ميليون ريال فقط ب

 3/8/90تاريخ: 

 

 

 هاي دولتي، غيردولتي و شرکت دولتي پست بانک ارسال گرديد.يه مديران عامل بانکجهت اطالع کل

 

 با سالم؛

امي  جلسه مورخ رساند شوراي پول و اعتبار در يکهزار و يکصد و سياحتراماً، بدينوسيله به استحضار مي

 مصوب نمود که: 26/07/1390

ميليون ريال، فقط از يک ضامن معتبر براي  100قف ير سها و مؤسسات اعتباري براي اعطاي تسهيالت زبانک"

 "تضمين بازپرداخت تسهيالت استفاده نمايند.

 ها و شعب آن بانک/ مؤسسه اعتباري ابالغخواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع به کليه واحد

 973741/گردد.

 کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشوييمديريت

 مطالعات و مقررات بانکياداره 

 بهزاد فخار آزاداميرحسين امين

02-3215 1-3831 
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بند  ابالغ؛ 181220شماره:  ز  2شرح  ر و يا عتبار يشورا 26/7/1390جلسه مورخ ن صورتياميكصد و سيكهزا ا  پول و 

عتبارات اسناد ا لير - يداخل يدر خصوص   يا

 3/8/90تاريخ: 

 

 

بانک و مؤسسه  دولتي پستهاي دولتي، غيردولتي، شرکت ترم کليه بانکمديران عامل محجهت اطالع 

 اعتباري توسعه ارسال گرديد.

 با سالم؛

شوراي پول و  26/7/1390جلسه مورخ امي  صورتصد و سيهزار و يکوسيله مفاد بخشي از يکاحتراماً، بدي 

 گردد:اعتبار به شرح زير ابالغ مي

توانند نسبت به ارايه خدمات ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز، با شرط ذيل مينمود؛ بانک شوراي پول و اعتبار مقرر» 

 گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي به مشتريان اقدام نمايند:

 کننده اعتبار اسنادينفع يا درخواستباشد که ذيپذير ميگشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي صرفاً در شرايطي امکان

 «قانون محاسبات عمومي کشور باشد.  4هاي دولتي موضوع ماده زمانها، نهادها و سايکي از شرکت

ربط يذبه کليه واحدهاي  3/8/1390خواهشمند است دستور فرماييد، مراتب حداکثر تا پايان وقت اداري مورخ 

ه ب 4/8/1390ن وقت اداري مورخ ن بانک/ مؤسسه اعتباري حداکثر تا پاياآاي از بخشنامه داخلي ابالغ و نسخه

 973784کل ارسال شود./اي  مديريت

 

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 مرتضي ستاك آزاداميرحسين امين

 3831ـ  2 3215ـ  02
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ز قانون بودجه سال ( 26)بند  ابالغ؛ 184418شماره:   كشوركل  1390ا

 7/8/90تاريخ: 

 

 

بانک و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پستجهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 گردد.مي

 با سالم؛

 کل 1390قانون بودجه سال "( از 26مؤسسه اعتباري را به مفاد بند ) /وسيله توجه آن بانکاحتراماً، بدي 

 نمايد:ذيل جلب مي به شرح "کشور

هاي عامل موظفند به ازاي پرداخت تسهيالت به کشاورزان و روستاييان، اسناد مربوط به اراضي کشاورزان و بانک -26بند 

هاي هاي کشاورزي و صنايع وابسته به آن و اسناد منازل روستايي را به عنوان وثيقه واماسناد عادي اراضي محل اجراي طرح

 ار دهند.هاي پرداختي به روستاييان مورد پذيرش قرمبخش کشاورزي و وا

عمل خواهشمند است دستور فرمايند مراتب فوق به کليه واحدهاي ذيربط ابالغ و بر حس  اجراي آن نظارت ب

 ف/964171/آيد.

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 بهزاد فخار   آزاداميرحسين امين

02-3215    1-3831 
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لزام؛ 192201شماره:  يرخانه ا انك مركزي و دب عتباري ميزان به ب ا ئه گزارش عملكرد ماهانه كارت  را ا انكها به   ب

  شوراي عالي اشتغال

 15/8/90تاريخ: 

 

 

توسعه  هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباريجهت اطالع مديران عامل بانک

 ارسال گرديد.

 با سالم؛

اري دستورالعمل اجرايي کارت اعتب "در خصوص 30/06/1390مورخ  15091/90احتراماً، پيرو بخشنامه شماره 

اشتغال  از چهل و هفتمي  مصوبه جلسه شوراي عالي 6و بازگشت به بند  "ميزان براي کارکنان دولت و کارگران

 دارد:که مقرر مي

يه ديد کلدستورالعمل کارت اعتباري خريد کارکنان دولت و کارگران بر پايه عقد مرابحه، مقرر گر با توجه به ابالغ "

هاي عامل نسبت به تأمين منابع مورد نياز طرح ياد شده و مشارکت جدي در عملياتي نمودن طرح مذکور اقدام و بانک

 "ه شورا ارسال نمايندبه صورت منظم گزارش عملکرد ماهانه خود را به بانک مرکزي و دبيرخان

ا رتباري لذا خواهشمند است دستور فرمايند گزارش عملکرد اجرايي کارت اعتباري ميزان در آن بانک/ مؤسسه اع

 970266/به طور ماهانه به بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و دبيرخانه شوراي عالي اشتغال ارسال نمايند.

 زه با پولشوييانکي و مبارکل مقررات، مجوزهاي بمديريت

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 بهزاد فخار آزاداميرحسين امين

02-3215 1-3831 
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ليافت حق بيت دريممنوع ؛206687شماره:  ز تسهيمه و ما ا ز مشتريات  ا عتباريالت  ا انك ها و موسسات   يان ب

 3/9/90تاريخ: 

 

 

وسعه ارسال ت يپست بانک و مؤسسه اعتبار ي، شرکت دولتيدولترغي، يدولت يهاجهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 گرديد.

 با سالم؛

 11/8/1390ه مورخ رساند؛ بر اساس مصوبه پنجاه و پنجمي  جلسيوسيله به استحضار ماحتراماً بدي 

 يزنايران که به تأييد مقام محترم رياست کل بانک مرکزي  ياسالم يجمهور يبانک مرکز يکميسيون اعتبار

ايه ها و کاه  هزينه ارنامتعارف از مشتريان بانک يهااز دريافت هزينه يرسيده مقرر گرديد به منظور جلوگير

جز ان ماليات بهتحت عنو يگونه وجهاخذ حق بيمه از گيرندگان تسهيالت جهت بيمه تسهيالت و نيز اخذ هر»؛ يخدمات بانک

 «باشد.يممنوع م يبانکغير يبارها و مؤسسات اعتبانکتکليف شده از مشتريان  يچه در قوانين مالياتآن

ابالغ  يبانکغير يربط آن بانک/مؤسسه اعتباريذ يهاخواهشمند است دستور فرمايند مراتب به کليه واحد

 .ذ997063آن نظارت به عمل آيد./ يگرديده و بر حس  اجرا

 

 

 

 کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشوييمديريت

 مطالعات و مقررات بانکي اداره

 مرتضي ستاك آزاداميرحسين امين

02-3215 2-3831 
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هاي مقرر در درخصوص عدم اخذ گواهي 11/12/1381مورخ  5696/شدن بخشنامه شماره نب ملغي؛ 221158شماره: 

يات( 186)ماده  (1) تبصره ل نون ما واحدهاي مسكوني  هاي مستقيم در مورد اعطاي تسهيالت جهت احداث و تكميلقا

داري و تجاري به اشخاص حقيقي ا  ،  

 20/9/90تاريخ: 

 

هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 گرديد.

 با سالم و احترام؛

قانون  186ماده  1ي مقرر در تبصره هارساند؛ موضوع عدم لزوم اخذ گواهيوسيله به استحضار ميبدي 

در مورد اعطاي تسهيالت بانکي جهت احداث و تکميل  27/11/1380هاي مستقيم اصالحي مصوب ماليات

اداري و تجاري به اشخاص حقيقي از سازمان امور مالياتي کشور استعالم گرديد. پاسخ  واحدهاي مسکوني،

 باشد:عيناً به شرح ذيل مي 21/8/1390مورخ  19521/200واصله در اي  خصوص طي نامه شماره 

که طي بخشنامه  27/11/80هاي مستقيم مصوب اصالحي قانون ماليات 186ضوابط اجرايي تبصره يک ماده  6با عنايت به بند » 

نظور به کليه ادارات امور مالياتي نيز ابالغ شده است، استفاده از تسهيالت بانکي به م 6/10/82مورخ  211-35151شماره 

ياد شده  186ماده  1هاي بخش کشاورزي مشمول ضوابط اجرايي موضوع تبصره خريد يا احداث مسکن شخصي و فعاليت

 نخواهد بود.

بط ضوا 6لکن استفاده از تسهيالت بانکي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي به هر منظور )به استثناء موارد مذکور در بند 

هاي مالي انکي با رعايت ساير شرايط مقرر در ضوابط موصوف از جمله ارائه صورتاخيرالذکر( در موقع دريافت تسهيالت ب

 امه شماره نپذير خواهد بود. ضمناً مفاد ( ضوابط مورد اشاره امکان4موضوع بند )

رئيس کل محترم وقت سازمان امور مالياتي کشور با توجه به صدور ضوابط اجرايي  3/9/81مورخ  40044/5366-211

 «آن لغو گرديده است.  6و  1قررات بند باالخص م

)پيوست  3/9/1381مورخ  211-40044/5366با عنايت به مراتب فوق و با توجه به ملغي شدن مفاد نامه شماره 

ه وسيله بخشنام( سازمان امور مالياتي کشور که حاوي نظر رئيس کل محترم وقت سازمان مذکور بوده، بدي 1شماره 

 گردد.( اي  بانک منسوخ اعالم مي2)پيوست شماره  11/12/1381مورخ  5696شماره نب/

ربط ابالغ و بر حس  اجراي آن خواهشمند است دستور فرمائيد؛ مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذي

 چ/1006807/.نظارت گردد

 

 پيوست: دو برگ

 

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 مرتضي ستاك آزاديرحسين امينام

02-3215 2-3831 
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ليغات قرض ابالغ؛ 235003شماره:  لعمل ساماندهي تب انك قرضالحسنه پسدستورا ز ب ندا ها صندوق /الحسن

اعتباري الحسنهقرض   موسسات 

 4/10/90تاريخ: 

 

 

وسعه ارسال تتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري هاي دولجهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 .گرديد

 

 ؛با سالم

مصوب رزي( ا-انداز )رياليالحسنه پسهاي قرضدستورالعمل اعطاي جوايز به سپرده 16در اجراي ماده احتراماً، 

نگ ارتقاي فرهنظور و به م شوراي پول و اعتبار 27/02/1390يکهزار و يکصد و بيست و پنجمي  جلسه مورخ 

الحسنه وجلوگيري از تبليغات اغواء کننده در خصوص جوايز اعطايي به بانکداري اسالمي،گسترش فرهنگ قرض

اندازبانک پس الحسنهدستورالعمل ساماندهي تبليغات قرض"ست ، بدينوسيله به پيواندازالحسنه پسهاي قرضسپرده

کميسيون اعتباري  05/05/1390امي  جلسه مورخ يسمصوب  "ريالحسنه مؤسسات اعتباالحسنه/صندوق قرضقرض

هت بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران که به تاييد مقام محترم رياست کل بانک مرکزي نيز رسيده است، ج

 .گردداجرا ايفاد مي

 س خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به کليه واحدهاي ذيربط آن بانک/مؤسسه اعتباري ابالغ و بر ح

 1011284ش.ش .//اجراي آن نظارت به عمل آيد

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 رتضي ستاكم            آزاد                             اميرحسين امين

02-3215                                                        3816 

 پيوست دارد
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 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

 

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 «اداره مطالعات و مقررات بانکي»

 

 

الحسنه ساماندهي تبليغات قرض دستورالعمل

صندوق /الحسنهبانک قرض اندازپس

 الحسنه موسسات اعتباريقرض

http://www.cbi.ir/e/
http://www.cbi.ir/e/
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 »بسمه تعالي«

 

 انداز الحسنه پسدستورالعمل ساماندهي تبليغات قرض

 باريالحسنه مؤسسات اعتالحسنه/صندوق قرضبانک قرض

صوب يکهزار مارزي( -انداز )رياليالحسنه پسهاي قرضدستورالعمل اعطاي جوايز به سپرده 16در اجراي ماده 

دستورالعمل ساماندهي تبليغات "شوراي پول و اعتبار؛  27/02/1390لسه مورخ و يکصد و بيست و پنجمي  ج

امي  جلسه ماده و يک تبصره در سي 11در "الحسنه مؤسسات اعتباريالحسنه/صندوق قرضاندازبانک قرضپس الحسنهقرض

 کميسيون اعتباري بانک مرکزي به تصويبرسيد. 05/1390 /05مورخ 

 اهداف -1ماده 

الحسنه وجلوگيري از تبليغات اغواء کننده در رتقاي فرهنگ بانکداري اسالمي،گسترش فرهنگ قرضابه منظور 

الحسنه دستورالعمل ساماندهي تبليغات قرض"، اندازالحسنه پسهاي قرضخصوص جوايز اعطايي به سپرده

 گردد.، تدوي  مي"الحسنه مؤسسات اعتباريالحسنه/صندوق قرضانداز بانک قرضپس

 تعاريف -2 ماده

 . گستره تعاريف ذيل محدود به اي  دستورالعمل است

 ايران؛ بانک مرکزي جمهوري اسالميبانک مرکزي:  -2-1

ه اعتباري غيربانکي که تحت عناوي  مذکور از بانک مرکزي مجوز فعاليت بانک يا مؤسسمؤسسه اعتباري:  -2-2

 دريافت داشته و تحت نظارت آن بانک قرار دارند؛

 03/04/1390الحسنه مؤسسات اعتباري موضوع مصوبه شانزدهمي  جلسه مورخ صندوق قرض: دوقصن -2-3

 آن بانک؛ 22/03/1390مورخ  62690/90، ابالغ شده طي بخشنامه شماره کميسيون اعتباري بانک مرکزي

اعتبار  اي که در چارچوب مصوبات دولت يا مصوبات شوراي پول والحسنهبانک قرضالحسنه: بانک قرض -2-4

 گردد؛تأسيس مي

 ارزي(؛-انداز )رياليالحسنه پسقرض جوايز به سپرده ياعطاتبليغات تبليغات:  -2-5

الحسنه/ صندوق انداز بانک قرضالحسنه پسغات قرضدستورالعمل ساماندهي تبليدستورالعمل:  -2-6

 .الحسنه مؤسسات اعتباريقرض
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-انداز )رياليالحسنه پسهاي قرضالعمل اعطاي جوايز به سپردهبايد با رعايت کامل دستورتبليغات  -3ماده 

 ارزي( انجام پذيرد.

الحسنه و مزاياي آن را براي صندوق موظف است در تبليغات خود مفهوم قرضالحسنه/بانک قرض-4ماده 

 رساني نمايد.عموم مردم اطالع

 انساني باشد. کرامتتبليغات بايد صادقانه و با حفظ  -5ماده 

ي  گسترش نيکوکاري، فداکاري، ايجاد همبستگي بي  عموم و همچن ارتقايفرهنگدر جهت بايد تبليغات -6ه ماد

 عدالت مابي  آحاد جامعه باشد.

هاي الحسنه بي  از مشوقبه اجر معنوي قرضدر تبليغات خود  استمکلف  صندوقالحسنه/بانک قرض-7ماده 

بر فوايد تاثير تسهيالت  انداز بپردازد والحسنه پسرضهاي قمادي مرتبط با جوايز اعطايي به سپرده

 المنفعه آن براي آحاد جامعه تاکيد نمايد.الحسنه در جهت رفع نيازهاي ضروري مردم و امور عامقرض

وزيع منابع تدر تبليغات خود آمار دقيق مربوط به چگونگي  صندوقموظفاستالحسنه/بانک قرض-8ماده 

 رساني نمايد.لف جغرافيايي را به عموم اطالعالحسنه در مناطق مختقرض

هاي ه سپردهدستورالعمل اعطاي جوايز به ب 4)موضوع بند الف ماده  حداقل نيمي از هزينه تبليغات-9ماده 

الحسنه در مسير بايد مصروف تشري  نحوه تخصيص منابع قرضرزي(( ا-انداز )رياليالحسنه پسقرض

 الحسنه شود.تسهيالت قرض

در تيزرهاي تبليغاتي خود به چگونگي تخصيص منابع  مکلف استصندوق الحسنه/بانک قرض-تبصره 

 الحسنه بي  از اعطاي جوايز بپردازد.قرض

اي   هر سال گزارش عملکرد خود در خصوص اجراي استموظف  صندوقالحسنه/بانک قرض-10ماده 

 مرکزي گزارش دهد.کشي، به بانک دستورالعمل را حداکثر يک ماه پس از انجام قرعه

نون پولي و بانکي قا 14موجب اعمال محدوديت موضوع ماده  عنداللزوم، تخلف از مفاد اي  دستورالعمل -11ماده 

 شود.قانون مذکور مي 44ماده  موضوعهاي انتظامي کشور يا مجازات
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يزه سپردهفرش دستباف ياعطا امكان؛ 235275شماره:  يراني به عنوان جا لهاي قرضا ها  حسن

 4/10/90تاريخ: 

 

 

هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 .گرديد

 

 ؛با سالم و احترام

مره فرش دستباف تقاضاي منظور نمودن فرش دستباف ايراني در زبا عنايت به اينکه اتحاديه صادرکنندگان 

انداز را دارند و از آنجايي که فرش دستباف ايراني يکي از الحسنه پسهاي قرضاعطايي به سپردهجوايز 

دستورالعمل اعطاي  6ماده  "ت"مصاديق صنايع دستي ساخت صنعتگران داخلي است که اي  موضوع در بند 

و پنجمي  جلسه  صوب يکهزار و يکصد و بيستمارزي( -انداز )رياليالحسنه پسهاي قرضجوايز به سپرده

فرش  تواندشوراي پول و اعتبار درج گرديده است، لذا آن بانک/مؤسسه اعتباري مي 27/02/1390مورخ 

 1021705ش.ش .//انداز اعالم نمايدالحسنه پسهاي قرضزمره جوايز اعطايي به سپردهرا در  دستباف ايراني

 

 

 

 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 بهزاد فخار مرتضي ستاك

3816 1-3831 
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عتبار كارت مرابحه براي سال جاري، موضوع ماده  ابالغ؛ 247151شماره:  ا كثر سقف  لعمل اجرايي( 13)حدا  دستورا

ايه عقد مرابحه پ عتباري بر  ا   كارت 

 15/10/90تاريخ: 

 

 

 لتي و شرکت دولتي پست بانک ارسال گرديد.هاي دولتي، غيردوجهت اطالع کليه مديران عامل بانک

 

 با سالم؛

ر پايه بدستورالعمل اجرايي کارت اعتباري » موضوع  20/6/1390مورخ  141763/90احتراماً، پيرو بخشنامه شماره 

کميسيون 9/9/1390رساند؛ براساس مصوبه شصت و دومي  جلسه مورخ وسيله به اطالع مي، بدي « عقد مرابحه

رت بار کاز رسيده است، مقرر گرديد تا حداکثر سقف اعتاعتباري، که به تأييد رياست کل محترم بانک مرکزي ني

 1027373/ميليون ريال تعيي  گردد. 40( دستورالعمل مذکور، مبلغ 13مرابحه براي سال جاري، موضوع ماده )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشوييمديريت

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 اكمرتضي ست آزاداميرحسين امين

02-3215 3816 
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ز  2بند  ابالغ ؛260818شماره:  ر و يا  پول و يشورا 20/10/1390جلسه مورخ ن صورتيو چهارم يكصد و سيكهزا

عتبارات اسناد ا عتبار در خصوص  لير - يداخل يا   يا

 1/11/90تاريخ: 

 

 

بانک و مؤسسه  دولتي پستهاي دولتي، غيردولتي، شرکت نکمديران عامل محترم کليه باجهت اطالع 

 اعتباري توسعه ارسال گرديد.

 با سالم؛

در  ، موضوع ابالغ مصوبه شوراي پول و اعتبار3/8/1390مورخ  181220/90احتراماً، پيرو بخشنامه شماره 

بر فرآيند اعتبار اسنادي  الزامات ناظر”وسيله به پيوست ، بدي “گشاي  اعتبار اسنادي داخلي ن ريالي”خصوص 

شوراي پول و اعتبار به  20/10/1390صد و سي و چهارمي  جلسه مورخ هزار و يککه در يک “اخلي ـ رياليد

 گردد.تصويب رسيده است جهت اجرا ايفاد مي

صد و هزار و يکبه يک، مصو“الزامات ناظر بر فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي”نمايد با ابالغ يادآوري مي

 گردد.لغي اعالم ميشوراي پول و اعتبار، موضوع بخشنامه صدراالشاره، م 26/7/1390امي  جلسه مورخ سي

ربط ذي به کليه واحدهاي 3/11/1390خواهشمند است دستور فرمايند، مراتب حداکثر تا پايان وقت اداري مورخ 

به  5/11/1390مورخ اي از بخشنامه داخلي آن بانک/ مؤسسه اعتباري حداکثر تا پايان وقت اداري ابالغ و نسخه

 1062680/کل ارسال شود.اي  مديريت

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 مرتضي ستاك آزاداميرحسين امين

 3816 3215ـ  02

 برگ 4پيوست: 
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 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

 

 بانکي و مبارزه با پولشويي مديريت کل مقررات، مجوزهاي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادي داخلي ـ رياليفرآيند اعتبار اسن بر الزامات ناظر
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 «الزامات ناظر بر فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي»

هيأت محترم وزيران و با  3/6/1377ت مورخ /35985نامه شماره تصويب 5شوراي پول و اعتبار در اجراي بند 

ام حصول اطمينان از انج اي  شورا و نيز 14/5/1380جلسه مورخ  هدف ارتقاء مفاد مصوبه نهصد و شصتمي 

ده ي ناميرا که به اختصار اعتبار اسنادي داخل“ الزامات ناظر بر فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي”صحي  امور،

 شود، به شرح زير تصويب نمود.مي

سازي ساختار کنترل داخلي مالي و ادهبانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي موظف به طراحي، ايجاد و پي -1ماده 

امه موضوع بخشن“)رهنمودهايي براي نظام مؤثر کنترل داخلي در مؤسسسات اعتباري”عملياتي مؤثر و کارا مطابق با 

اخلي داعتبار اسنادي داخت (، در مراحل مختلف گشاي ، ابالغ، معامله و پر31/3/1386مورخ  1172شماره مب/

 باشد.مي

 زمتمرک يکامل نظام بانکدار ياندازسسه اعتباري غيربانکي موظف است نسبت به راهبانک/مؤ–تبصره 

(Core Banking ظرف مدت )ها و مؤسسات ماه از ابالغ اي  الزامات اقدام نمايد. بعد از زمان مذکور، بانک 6

سنادي گشاي  اعتبار اباشند به هيچ وجه مجاز به اعتباري غيربانکي که از نظام بانکداري متمرکز برخوردار نمي

 باشند. داخلي نمي

ايق معرفي موظف است بر حسب ميزان اعتبار و نوع وثهيأت مديره بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي  -2ماده 

ق شده از سوي متقاضي )خريدار/کارفرما(، نسبت به گشاي  يا عدم گشاي  اعتبار اسنادي داخلي، از طري

 يد.گيري نماارکان اعتباري خود تصميم

ي موظف به اعتبارسنجي دقيق متقاضي اعتبار اسنادي داخلبانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي -3ماده 

ز ا)خريدار/کارفرما( است. اي  اعتبارسنجي حداقل شامل؛ اخذ استعالم تسهيالت و تعهدات و چک برگشتي 

ص حقوقي، ر خصوص اشخاباشد. دسامانه يکپارچه اطالعاتي مشتريان بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مي

استعالم يادشده عالوه بر شخص حقوقي شامل صاحبان امضاي مجاز، اعضاي هيأت مديره آن شخص و 

گردد. بانک اي که قادر به تعيي  حداقل يک عضو هيأت مديره شخص حقوقي باشند، نيز ميداران عمدهسهام

ا يفرما( که داراي سابقه چک برگشتي و مجاز به گشاي  اعتبار اسنادي داخلي براي متقاضي )خريدار/کار

 باشد.تسهيالت و تعهدات غيرجاري نزد شبکه بانکي کشور است، نمي
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بانک/مؤسسه چنانچه متقاضي، داراي سابقه چک برگشتي ناشي از موارد قهري باشد، هيأت مديره  –تبصره 

 به گشاي  اعتبار اسنادي داخلي، نسبت 3ايط مندرج در ماده تواند با رعايت ساير شراعتباري غيربانکي مي

 اقدام نمايد.

ي، نسبت به اخذ موظف است قبل از گشاي  اعتبار اسنادي داخلبانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي  -4ماده 

هاي مستقيم، مصوب قانون ماليات 186ماده  1استعالم مالياتي در چارچوب ضوابط اجرايي تبصره 

 مبادرت نمايد. 27/11/1380

باشد قبل از گشاي  اعتبار اسنادي داخلي با توجه به مکلف ميمؤسسه اعتباري غيربانکي /بانک -5ماده 

د، به ذ نمايصالحيت، اهليت و توان اعتباري متقاضي )خريدار/کارفرما(، وثائق و تضمينات الزم و کافي از وي اخ

 .ايفاي تعهدات، حقوق بانک در حداقل زمان، استيفاء شود اي که در صورت عدمگونه

ضي موظف است هنگام گشاي  اعتبار اسنادي داخلي، از متقابانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي -6ماده 

گردد و نيز اقرار اي اخذ نمايد که طي آن وي متعهد به واقعي بودن معامله )قرارداد( مينامه)خريدار/کارفرما( تعهد

نامه تسهيالت و )مطابق با تعريف ارائه شده در آيي ه/پيمانکار( ذينفع واحد نمايد که با ذينفع اعتبار )فروشندمي

باشد. همچني  تعهدنامه مزبور بايد مشتمل بر اي  موضوع باشد که در صورت اثبات خالف تعهدات کالن( نمي

ات و مطالب هر يک از موارد فوق، بانک حق خواهد داشت در هر مرحله از فرآيند اعتبار اسنادي داخلي براي وصول

 مالي خوي  اقدام نمايد.خسارات احت

سامانه شماره ”به هنگام گشاي  اعتبار اسنادي داخلي، از بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي موظف است -7ماده 

 فرد دريافت نمايد.، شماره درخواست منحصربه“درخواست تسهيالت و تعهدات بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

فاکتور يا قرارداد معتبر مان گشاي  اعتبار اسنادي داخلي؛ پي حداقل مدارك الزم جهت ارائه در ز-8ماده 

نفع  نامه معتبر کاال )با توجه به شرايط تحويل کاال ن اينکوترمز( بهفروش کاال/ارايه خدمت، حسب مورد بيمه

باشد. همچني  حداقل بانک، فرم نامه پذيرش بازرسي و همچني  تعهدنامه واقعي بودن معامله )قرارداد( مي

به  مدارك الزم به هنگام معامله اسناد؛ سياهه )سياهه تجاري فروش کاال يا صورت وضعيت انجام خدمت که

مجلس  نامه، صورتتأييد کارفرما يا نماينده قانوني وي رسيده باشد.(، سند حمل ) حسب مورد؛ بارنامه، راه

 باشد.زرسي کاال ميتحويل و تحول کاال، حواله انبار فروشنده يا قبض انبار( و گواهي با

هاي هاي بازرسي مستقل و معتبري که در فهرست شرکتگواهي بازرسي کاال بايد توسط شرکتتبصره ـ 

جام بازرسي مجاز بانک مرکزي )مندرج در پيوست بخ  دوم مجموعه مقررات ارزي( قرار دارند صادر شود. ان

 شد.بازرسي کاال بايد ناظر بر فرآيند تحويل کاال به خريدار با

سب با توان و مکلف است به هنگام گشاي  اعتبار اسنادي داخلي، متنابانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي -9ماده 

 دريافت از وي به شرح زير نمايد:ظرفيت اعتباري متقاضي )خريدار/کارفرما(، اقدام به اخذ پي 
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 هنگام گشاي  اعتبار؛ ٪10در اعتبار اسنادي داخلي ديداري، حداقل  -9-1

 به هنگام معامله اسناد. ٪15داقل در زمان گشاي  اعتبار، ح ٪15دار، حداقل در اعتبار اسنادي داخلي مدت -9-2

ها، مؤسسات دولتي و متقاضي )خريدار/کارفرما( اعتبار اسنادي داخلي، يکي از وزارتخانهچنانچه تبصره ـ 

تبار اسنادي داخلي در د حداقل، معادل مبلغ اعنمايد باشد، بايفاده ميهاي دولتي که از بودجه عمومي استشرکت

 بودجه ساليانه نهاد مزبور مصوب شده باشد. 

 روز )از زمان معامله اسناد يا تاريخ 360دار، براي مدت بي  از گشاي  اعتبار اسنادي داخلي مدت -10ماده 

 باشد.حمل( مجاز نمي

اده، صرفاً پس از تصويب بانک ممدت مقرر در اي  دار براي بي  از گشاي  اعتبار اسنادي داخلي مدت -تبصره

 پذير است.مرکزي امکان

پرداخت، از صورت پي پرداخت بخشي از وجه اعتبار اسنادي داخلي به ذينفع )فروشنده/پيمانکار( به-11ماده 

 باشد.ز مينامه بدون قيد و شرط معتبر بانکي مجامنابع متقاضي )خريدار/کارفرما(، صرفاً در مقابل اخذ ضمانت

شاي  يافته، گموظف است اطالعات مربوط به اعتبار اسنادي داخلي بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي  -12ماده 

 اي  مقررات و در قالب 7فرد موضوع ماده هرگونه تغييرات بعدي و ابطال آن را با شماره درخواست منحصربه

 ده است، به سامانه تسهيالت و تعهدات بانکي اي تعيي  نمو هايي که بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايرانفرم

 بانک ارسال و تأييديه مربوط را دريافت نمايد.

 باشد. بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي مجاز به تنزيل اعتبار اسنادي داخلي نمي -13ماده 

و چهارمي  و يکصد و سي تبصره در يکهزار  5ماده و  13در  “الزامات ناظر بر فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي” 

االجرا بوده و مصوبه شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد و از زمان ابالغ، الزم 20/10/1390جلسه مورخ 

شوراي پول و اعتبار در خصوص اعتبار اسنادي داخلي ن  26/7/1390جلسه مورخ امي  يکهزار و يکصد و سي

 گردد.ريالي ملغي مي
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انكي مصوب يك ابالغ؛ 262335شماره:  بر عمليات مجاز ب اظر  ر و يكمقررات ن  صد و سي و پنجمين جلسه مورخهزا

ار 27/10/1390 عتب ا   شوراي پول و 

 5/11/90تاريخ: 

 

 

بانک و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پستجهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 گردد.مي

 

 با سالم؛

صد و سي و پنجمي  جلسه مورخ هزار و يککه در يک“مقررات ناظر بر عمليات مجاز بانکي”راماً، به پيوستاحت

گردد. شايان ذکر است که با شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده است جهت اجرا ايفاد مي 27/10/1390

يات اعتبار در رابطه با عملشوراي پول و  23/11/1339ابالغ مقررات مذکور، مصوبه سيزدهمي  جلسه مورخ 

 گردد.مجاز بانکي، ملغي مي

ربط آن بانک/مؤسسه اعتباري ابالغ و بر حس  خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به کليه واحدهاي ذي

 ش/1062692/اجراي آن نظارت به عمل آيد.

 

 

 

 

 پيوست دارد

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 ت بانکياداره مطالعات و مقررا

 مرتضي ستاك آزاداميرحسين امين

02-3215 3816 
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 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 

 

 مقررات ناظر بر عمليات مجازبانکي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cbi.ir/e/
http://www.cbi.ir/e/
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 تعاليبسمه

 مقررات ناظر بر عمليات مجاز بانکي

مقررات ناظر بر عمليات "قانون پولي و بانکي کشور 30ماده "ب"شوراي پول و اعتبار به استناد بند 

 را به شرح ذيل تصويب نمود:"مجاز بانکي

 روند:در اي  مقررات عناوي  ذيل به جاي عبارات مربوطه به کار مي :1ماده 

 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مرکزي: بانک

ده و شکه به موجب قانون يا با مجوز بانک مرکزي تأسيس  يغيربانک يبانک يا مؤسسه اعتبارمؤسسه اعتباري: 

 باشد. مي يتحت نظارت بانک مرکز

 ر قالب اعطاي تسهيالت يا ايجاد اعتبارکارگيري آن ددريافت سپرده و بهعملياتبانکي:

تواند به همراه سود يا امتياز يا بدون آنها و گردد و بازپرداخت آن ميهي است که از عموم دريافت ميوج سپرده:

 شود:يا با کسر تمام يا قسمتي از آن باشد. موارد ذيل از جمله مصاديق سپرده محسوب مي

 انداز؛الحسنه پسسپرده قرض -

 الحسنه جاري؛سپرده قرض -

 دار؛گذاري مدتسپرده سرمايه -

 گذاري خاص؛سپرده سرمايه -

دي، تعهد به پرداخت تسهيالت به اشخاص يا پذيرش تعهد در قالب مواردي نظير گشاي  اعتبار اسنااعتبار: 

 صدور ضمانتنامه يا موارد مشابه

 فراهم کردن منابع مالي مورد نياز متقاضيان در چارچوب عقود اسالميتسهيالت: 

 ت به اشخاص ياايجاد اعتبار اعطاي تسهيال عمليات اعتباري:

 باشد:انجام عمليات زير صرفاً توسط مؤسسه اعتباري مجاز مي :2ماده 

 قبول سپرده -1-2

 پرده عام و خاصسصدور گواهي  -2-2



 

1422 

 ارائه چک و خدمات مرتبط با آن طبق قانون صدور چک-3-2

 نجام عمليات بي  بانکيا -4-2

شخاص حقيقي و حقوقي با بانک مرکزي فوق توسط ا 2-1بند تشخيص عمليات سپرده گيري موضوع  -1تبصره

 است.

هاي اعتبار داراي مجوز از بانک مرکزي، مطابق با قواني  و مقررات الحسنه و تعاونيهاي قرضصندوق -2تبصره 

 باشند. موضوعه مجاز به قبول سپرده مي

ات مربوطه توسط مؤسسه اعتباري انجام ررهاي زير در چارچوب قواني  و مقچنانچه هر يک از فعاليت: 3ماده 

 گردد:شود، عمليات بانکي محسوب مي

الحسنه، فروش ت اعتباري از جمله اعطاي تسهيالت به اشخاص در قالب عقود قرضانجام عمليا -1-3

ي، مستقيم، مشارکت مدن يگذار، سرمايهيتمليک، سلف، جعاله، مضاربه، مشارکت حقوقشرطاقساطي، اجاره به

 ه، مساقات، خريد دي ، مرابحه و استصناع. مزارع

 ابزارهاي پرداخت ارائه انواع -2-3

 دريافت، پرداخت، نقل و انتقال وجوه ريالي و ارزي -3-3

 وض خدمات شهري، ودايع و. . . آوري وجوه، انواع قبندگي به منظور جمع انجام امور نماي-4-3

 نامه انتگشاي  انواع اعتبار اسنادي و صدور انواع ضم-5-3

هاي خريد، کارت اعتباري، هاي الکترونيکي )کارتانکي الکترونيکي از جمله صدور انواع کارتبارائه خدمات -6-3

 کيف پول الکترونيکي و . . .(

 ري اشياء گرانبها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتريانقبول و نگاهدا-7-3

 ها در قالب انتشار اوراق صکوكردن داراييبديل به اوراق بهادار کت -8-3

 ارزي نظيرخريد و فروش ارز، انتقال ارز، دريافت و اعطاي تسهيالت ارزي،صدور حوالجات انجام عمليات-9-3

 ارزي و . . . 

 ه وجوه اداره شدهبخدمات مربوط -10-3

 شخاص حقوقي دولتي و غيردولتياتضمي  بازخريد اوراق بهادار صادره -11-3

 رضه اوراق مشارکت ريالي و ارزي در داخل و خارج از کشور انتشار يا ع -12-3
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 ر(انجام سفارشات مستمر مشتريان )دستور پرداخت مستم-13-3

 عتباري مي تواند مبادرت به انجام آن نمايد:هايي که مؤسسه اساير فعاليت :4ماده 

 خارجي و اوراق صکوك و نظاير آنگذاري از طريق خريد اوراق مشارکت، اوراق بهادار سرمايه -1-4

 يت دارايي ها و ...گذاري، خدمات مالي، مديراي از قبيل سرمايهارائه خدمات مشاوره-2-4

 ، وصايت، وکالت و نمايندگي مشتريان طبق قواني  و مقررات مربوطهانجام وظايف قيمومت-3-4

 ها و مؤسسات بيمهنزد شرکت هاي مؤسسه اعتباري،اي براي داراييايجاد هرگونه پوش  بيمه-5-4

 زاري با مؤسسات اعتباري داخل و خارجحفظ، برقراري و ايجاد رابطه کارگ-6-4

 باريترخيص کاال از بنادر و گمرکات به حساب مؤسسه اعت-7-4

 راي مشتريانبانجام خدمات کارگزاري سهام و اوراق بهادار  -8-4

 هايا افزاي  سرمايه شرکتسيس و هاي در شرف تأپذيره نويسي سهام شرکت-9-4

 صول مطالبات اسناديو-10-4

 م مشتريان به حساب آنهاوصول سود سها-11-4

 روش تمبر مالياتي و سفتهف-12-4

ه بهاي مندرج در اي  آيي  نامه توسط مؤسسه اعتباري منوط انجام تمام يا بخشي از عمليات و فعاليت -5ماده 

 صويب در شوراي پول و اعتبار است. درج آن در اساسنامه مؤسسه اعتباري و ت

هاي مندرج در اي  آيي  نامه را براي انواع بانک مرکزي مي تواند انجام برخي عمليات و فعاليت -6ماده 

 مؤسسات اعتباري ممنوع سازد. 

 جديد يا ارائه ابزارهاي دريافت و پرداخت وجوه توسط مؤسسه اعتباريانجام هرگونه عمليات و فعاليت  -7ماده

 خارج از چارچوب اي  مقررات، مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزي است. 

در اي  مقررات  بانک مرکزي مجاز است نسبت به تعيي  ساير عمليات و فعاليتهاي مجاز بانکي که -8ماده

 بيني نشده اقدام نمايد. پي 

و سي وپنجمي  جلسه  در هشت ماده و دو تبصره دريکهزار ويکصد مقررات ناظر بر عمليات مجاز بانکي 

شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد و از تاريخ ابالغ به شبکه بانکي کشور الزم االجرا  27/10/1390مورخ 

شوراي پول و اعتبار  23/11/1339بوده و جايگزي  عمليات مجاز بانکي مصوب سيزدهمي  جلسه مورخه 

گردد. مي
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ز ( 3)بند  ابالغ؛ 263088: شماره ر وكيا  پول و يشورا 27/10/1390ن صورتجلسه مورخ يو پنجم يصد و سكي هزا

افزوده در اعطاي تسهيالت مضاربه به بهاي ليات بر ارزش  عتبار مبني بر محاسبه خالص ما تمام شده كاالي  ا

به عنوان هزينه قابل قبول آن    خريداري شده و تلقي كردن 

 5/11/90تاريخ: 

 

 

بانک و مؤسسه  دولتي پستهاي دولتي، غيردولتي، شرکت يه بانکمديران عامل محترم کلجهت اطالع 

 اعتباري توسعه ارسال گرديد.

 

 با سالم؛

 50هاي مدرني است که از اواخر دهه گونه که استحضار دارند؛ ماليات بر ارزش افزوده جزء مالياتاحتراماً، همان

 شورهايت سبب گرديده که تاکنون بسياري از کميالدي در دنيا اجرايي شده است. دايره گسترش اي  نوع ماليا

سال  هر ماهمجهان به خيل مجريان اي  نظام مالياتي بپيوندند. در ايران نيز قانون ماليات بر ارزش افزوده در 

 1387در مجلس شوراي اسالمي تصويب و پس از تأييد توسط شوراي نگهبان قانون اساسي، در تير ماه  1386

روش ن به ف. قانون ماليات بر ارزش افزوده شامل همه کاالها و خدمات که در بازار ايراجهت اجرا ابالغ گرديد

 شود.اي  قانون مي 12قلم کاالي ذکر شده در ماده  17رسند، به استثناي مي

ين ها مشمول مقررات اعرضه کاالها و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آن”قانون يادشده،  1طبق ماده 

 “باشد.قانون مي

تري از مش با عنايت به موارد عنوان شده، مبلغ ماليات بر ارزش افزوده به بهاي فروش کاال يا خدمات اضافه و

شود مي گردد. بنابراي  خريدار عالوه بر پرداخت بهاي کاال يا خدمات، ملزم به پرداخت ماليات مزبور نيزاخذ مي

ي ده تلقز اقالم تشکيل دهنده بهاي تمام شده کاال يا خدمات خريداري شلذا ماليات پرداختي به عنوان يکي ا

 گردد.مي

قبول مضاربه پرداخته، عالوه بر  هاي قابلدستورالعمل اجرايي مضاربه که به احصاء هزينه 7از سوي ديگر در ماده 

قل، مل و نثبت سفارش، ح قيمت خريد کاال، به ساير مبالغ پرداختي در راستاي تحصيل کاال از جمله، بيمه و حق

 اشاره شده است. هاي قابل قبول مضاربهانبارداري و ... نيز به عنوان هزينه
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خود:  27/10/1390صد و سي و پنجمي  جلسه مورخ هزار و يکدر اي  راستا شوراي محترم پول و اعتبار در يک

ردن کاي تمام شده کاالي خريداري شده و تلقي محاسبه خالص ماليات بر ارزش افزوده در اعطاي تسهيالت مضاربه به به» 

 را مورد تصويب قرار داد. «آن به عنوان هزينه قابل قبول 

ربط آن بانک/مؤسسه اعتباري ابالغ و بر حس  خواهشمند است دستور فرمايند، مراتب به کليه واحدهاي ذي

 س/1063061/اجراي آن نظارت گردد.

 بارزه با پولشوييمديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و م

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 مرتضي ستاك آزاداميرحسين امين

 3816 3215ـ  02
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ايق قابل قبول در تسهيالت اعطايي زير امكان؛ 265754: شماره ز وث ا نه اشخاص به عنوان بخشي  را ا  قبول حساب ي

ريال 100 ليون    مي

 9/11/90تاريخ: 

 

 

 هاي دولتي، غيردولتي و شرکت دولتي پست بانک ارسال گرديد.مل بانکجهت اطالع کليه مديران عا

 

 با سالم؛

مي  درخصوص استفاده از يک ضام  معتبر در تض 3/8/1390مورخ  181187/90احتراماً، پيرو بخشنامه شماره 

د عالوه بر اخذ تواننها ميرساند؛ بانکوسيله به اطالع ميميليون ريال، بدي  100بازپرداخت تسهيالت زير سقف 

ا از گيرندگان، بخشي از وثائق قابل قبول تسهيالت اعطايي رضام  معتبر در اعطاي تسهيالت، با توافق تسهيالت

 محل حساب يارانه آنها، تأمي  نمايند.

بالغ اروز کاري به کليه واحدها/شعب زير مجموعه آن بانک  5خواهشمند است دستور فرمايند مراتب ظرف مدت 

 1041642/ را به اي  بانک ارسال نمايند. آن و رونوشت

 

 

 

 

 

 

 کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشوييمديريت

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 مرتضي ستاك آزاداميرحسين امين

02-3215 3816 



 

1427 

 

ران در خصوص هيأت محترم وزي 11/8/1382مورخ ه  28493ت/42956مصوبه شماره  ابالغ؛ 275596شماره: 

امهالشكل براي صدور ضمانتمتحد هايفرم پيشن انجام تعهدات،  اقصه،  استرداد حسن  پرداخت وهاي شركت در من

تي   انجام كار، جهت تضمين معامالت دول

 18/11/90تاريخ: 

 

 

بانک و مؤسسه  دولتي پستهاي دولتي، غيردولتي، شرکت مديران عامل محترم کليه بانکجهت اطالع 

 گردد.مياعتباري توسعه ارسال 

 باسالم

معامالت  ين براينامه تضمنييآ»ر ي، ضم  ارسال تصو27/7/1373مورخ  4475رو بخشنامه شماره نب/ياحتراماً؛ پ

ران به همراه يأت محترم وزيه 11/8/1382خ موره  28493ت/42956نامه شماره بي، موضوع تصو«يدولت

پرداخت و استرداد حس  انجام  يشرکت در مناقصه، انجام تعهدات، پ ياهنامهچهار فقره فرم نمونه ضمانت

 يهانامهمکلفند ضمانت يربانکيغ يها و مؤسسات اعتباربانک يرساند که تماميله به استحضار ميوس يکار، بد

نامه مذکور  ييآ (8)( ماده 2ت مفاد تبصره )يوست و با رعايپ يهارا صرفاً مطابق با نمونه يمرتبط با معامالت دولت

 ند.يصادر نما

ه آن بانک/ مؤسس يشعب و واحدها يبه تمام يند مراتب ظرف مدت پنج روز کاريخواهشمند است دستور فرما

 ص/1068329ند./ي  بانک ارسال نمايز به ايابالغ و رونوشت آن را ن ير بانکيغ ياعتبار

 

 

 

 

پيوست دارد

 ييشوو مبارزه با پول يبانک يت کل مقررات، مجوزهايريمد

 داره مطالعات و مقررات بانکيا

 ستاك يمرتض آزادنين اميرحسيام

02-3215 3816 
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1434 
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1437 

 



 

1438 

 

د و سرزمالت و سپردهيكسان شدن نرخ سود تسهي ابالغ؛ 280562شماره:  زا آ   ين اصليها در مناطق 

 23/11/90تاريخ: 

 

هاي دولتي، غيردولتي، مؤسسه اعتباري توسعه و شرکت دولتي پست عامل بانک جهت اطالع کليه مديران

 بانک ارسال گرديد.

 با سالم و احترام؛

صد و سي و ششمي  جلسه هزار و يکرساند، شوراي محترم پول و اعتبار در يکوسيله به استحضار ميبدي 

در  «ود تسهيالت اعطايينرخ س»و «هاي بانکيهالحساب سپردنرخ سود علي»خود مقرر نمود که  11/11/1390مورخ 

رار قمناطق آزاد تجاري ن صنعتي جمهوري اسالمي ايران و سرزمي  اصلي به صورت يکسان تعيي  و مورد عمل 

بق هاي مذکور براي مناطق آزاد تجاري ن صنعتي، مطاگيرد. لذا از تاريخ الزم االجرا شدن اي  بخشنامه، نرخ

 ي از سوي اي  بانک براي سرزمي  اصلي خواهد بود.هاي پولي ابالغسياست

اداره مطالعات  10/4/1386مورخ  1347بخشنامه شماره مب/ 3و  2نمايد از اي  پس مفاد بندهاي يادآوري مي

 گردد.و مقررات بانکي، کان لم يک  تلقي مي

خواهد بود،  االجرار آن الزمروز تقويمي از تاريخ صدو 14ه پس از گذشت که مفاد اي  بخشنامبا عنايت به اي 

روز کاري به کليه واحدها/شعب زيرمجموعه آن  5خواهشمند است دستور فرمايند مراتب ظرف مدت 

 د/1082784/ ايند.را به اي  بانک ارسال نم بانک/مؤسسه اعتباري ابالغ و رونوشت آن

 

 

 

 

 

 کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشوييمديريت

 و مقررات بانکي اداره مطالعات

 مرتضي ستاك آزاداميرحسين امين

02-3215 3816 
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ر و يكمصوبه يك ابالغ؛288789شماره:  عتار  6/10/1390صد و سي و سومين جلسه مورخ هزا ا شوراي پول و 

د  درخصوص فتتاح حساب قرض( 4)و ( 3)، (2)اصالح مفاد موا ا ز شرايط و ضوابط    الحسنه ويژها

 1/12/90تاريخ: 

 

 

هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 .گرددمي

 با سالم؛

صد و سي و سومي  جلسه هزار و يکرساند؛ شوراي پول و اعتبار در يکوسيله به استحضار مياحتراماً، بدي 

)مصوب  «الحسنه ويژهشرايط و ضوابط افتتاح حساب قرض»( از 4( و )3(، )2مواد ) خود، مفاد 6/10/1390مورخ 

 (، را به شرح زير اصالح نمود:3/6/1369صد و نهمي  جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ هفت

 باشد.يال مير 10.000.000الحسنه ويژه داقل مبلغ سپرده الزم براي افتتاح حساب قرضح -2ماده 

ريال  3.000.000الحسنه ويژه الحسنه قابل اعطاء به هر متقاضي از محل هر حساب قرضمبلغ تسهيالت قرض حداقل -3ماده 

 باشد.و مدت بازپرداخت آن حداکثر پنج سال مي

بار براساس رشد شاخص کل بهاي کاال و خدمات تواند هر سه سال يکمهوري اسالمي ايران ميجبانک مرکزي  -4ماده 

 ( فوق اقدام نمايد.3( و )2رقام ذکر شده در مواد )اها، نسبت به اصالح صمصرفي و ساير شاخ

صالحات انجام شده با ا «الحسنه ويژهشرايط و ضوابط افتتاح حساب قرض»الزم به ذکر است مت  تنقي  شده و نهايي 

دستور فرمايند گردد. خواهشمند است ، به پيوست ارسال مي«مصوبه صدراالشاره شوراي پول و اعتبار»بر اساس 

عمل ربط آن بانک/مؤسسه اعتباري ابالغ و بر حس  اجراي آن نظارت به هاي ذيمراتب به کليه واحد

 و/1058588./آيد

 

 

 برگ 3پيوست: 

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 مرتضي ستاك آزاداميرحسين امين

02-3215 3816 
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 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

 

 

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 

 

 

 الحسنه ويژهشرايط و ضوابط افتتاح حساب قرض

 

 1390سال 
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 «ه ويژهالحسنشرايط و ضوابط افتتاح حساب قرض»

 

 

شود که؛ بانک تحت اي  عنوان افتتاح و وجوه توديع الحسنه ويژه به حسابي اطالق ميحساب قرض -1ماده 

کننده وجوه و براساس شرايطي که به شده توسط اشخاص حقيقي و حقوقي به اي  حساب را طبق نظر توديع

الحسنه به اشخاص شود به صورت قرضيکننده و بانک معي  ممابي  توديعموجب قرارداد عامليت منعقده في

 نمايد.المنفعه اعطا ميحقيقي و مؤسسات خيريه و عام

 باشد.ريال مي 10,000,000الحسنه ويژه حداقل مبلغ سپرده الزم براي افتتاح حساب قرض -2ماده 

سنه ويژه الحالحسنه قابل اعطا به هر متقاضي از محل هر حساب قرضحداقل مبلغ تسهيالت قرض -3ماده 

 باشد.ريال و مدت بازپرداخت آن حداکثر پنج سال مي 3,000,000

تواند هر سه سال يک بار بر اساس رشد شاخص کل بهاي کاال بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مي -4ماده 

 ( فوق اقدام نمايد.3( و )2ها، نسبت به اصالح ارقام ذکر شده در مواد )و خدمات مصرفي و ساير شاخص

هاي اعطا الحسنهالحسنه ويژه همواره معادل مجموع قرضهاي قرضاز مبالغ توديع شده به حساب -5ماده 

الحسنه هاي قرضکننده وجوه قابل برداشت بوده و نظير ساير حسابشده مسدود، و مازاد آن توسط توديع

 باشد.کشي جوايز ميانداز مشمول شرکت در قرعهپس

هاي بانک محسوب نگرديده و مشمول توديع سپرده ها جزء سپردهده در اي  حسابمبالغ مسدود ش -6ماده 

 باشد.قانوني نمي

ها جزء تسهيالت اعتباري اعطايي بانک محسوب الحسنه اعطايي بانک از محل اي  حسابمبالغ قرض -7ماده 

 نگرديده و خارج از حد مجاز اعتباري بانک خواهد بود.

                                                                 

 

 شوراي پول و اعتبار 1390/10/6جلسه مورخ صد و سي و سومين صورتهزار و يكاز يك 2اصالح شده بر اساس بند. 
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تواند به موجب قرارداد عامليت، نوع و ميزان وثائق مورد نظر خود الحسنه ويژه ميدارنده حساب قرض -8ماده 

الحسنه از اي  حساب وثائق مشخص شده را اخذ نمايد را مشخص و از بانک بخواهد که در قبال اعطاي قرض

دستورالعمل در صورتي که نوع و ميزان وثائق مورد نظر تعيي  نشده باشد، اخذ وثيقه توسط بانک تابع ضوابط 

 ها خواهد بود.الحسنه اعطايي بانکاجرايي قرض

هاي اعطايي و يا در صورت الحسنهتواند به موجب قرارداد عامليت پيگيري وصول اقساط قرضبانک مي -9ماده 

اب به حس لزوم انجام اقدامات حقوقي مربوط را نيز به عهده بگيرد. ليک  در هر حال استرداد وجوه توديع شده

هاي اعطا شده بوده و از اي  بابت مسيوليتي متوجه بانک الحسنهالحسنه ويژه موکول به بازپرداخت قرضقرض

 نخواهد بود.

کننده هاي اعطا شده طبق نظر توديعالحسنهمبالغ وصولي توسط بانک بابت اقساط قرض -10ماده 

 باشد.وجوه، مجدداً قابل مصرف مي

دهد با الحسنه ويژه انجام ميهاي قرضمورد هر يک از حساب بابت خدماتي که بانک در  -11ماده 

گيرد که ميزان آن براساس توافق بانک و توجه به نوع و ميزان اي  خدمات کارمزدي به بانک تعلق مي

 عيي  خواهد شد.کننده وجوه به موجب قرارداد عامليت تتوديع

ام يا قسمتي از کارمزد عامليت بانک به شرح تواند به منظور تأمي  تمکننده وجوه ميتوديع  -12ماده 

الحسنه اعطائي مبلغي به عنوان کارمزد از ، از بانک بخواهد که عالوه بر اصل مبلغ قرض11مذکور در ماده 

تواند از کارمزد مقرر از طرف شوراي پول و اعتبار الحسنه وصول نمايد که ميزان آن نميکنندگان قرضدريافت

 ها جهت رفع احتياجات ضروري اشخاص حقيقي تجاوز نمايد.طائي بانکالحسنه اعبراي قرض

هزار و و يک 3/6/1369صد و نهمي  جلسه مورخ الحسنه ويژه در هفتشرايط و ضوابط افتتاح حساب قرض

 شوراي پول و اعتبار در دوازده ماده به تصويب رسيد. 6/10/1390صد و سي و سومي  مورخ يک
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آ غابال؛ 288800شماره:  وييبخشنامه اصالح شده  امه و ظهر ن امه صدور ضمانت ن ز سو يسين ن انك يا  ها كه در آنب

عتباري ا امه  رز)  يك بند در خصوص ضمانت ن لير -يا ران به عنوان يا صادره توسط صندوق ضمانت صادرات( يا

انكيوث امه ب  اضافه شده اس يقه صدور ضمانت ن

 1/12/90تاريخ: 

 

 

بانک و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال  دولتي پستهاي دولتي، غيردولتي، شرکت مل محترم کليه بانکمديران عاجهت اطالع 

 گرديد.

 با سالم؛

نامه و ظهرنويسي نامه صدور ضمانتآئين”( 2( ماده )2رساند؛ به استناد تبصره )وسيله به استحضار مياحتراماً، بدي 

رخ ي جمهوري اسالمي ايران در هفتاد و چهارمي  جلسه موکميسيون اعتباري بانک مرکز “هااز طرف بانک

هاي نامهضمانت»خود، که به تأييد رياست کل محترم بانک مرکزي نيز رسيده است، مقرر نمود:  28/10/1390

نامه بانکي مورد قبول ، به عنوان وثيقه صدور ضمانت"صندوق ضمانت صادرات ايران"اعتباري )ارزي ـ ريالي( صادره توسط 

 «باشد.مي

هاي شماره با توجه به بخشنامه «هانامه و ظهرنويسي از طرف بانکنامه صدور ضمانتآيين»الزم به ذکر است که 

و  30/7/1385مورخ  1825، شماره مب/13/5/1381مورخ  558، شماره مب/29/12/1380مورخ  162مب/

قي  شده اصالح، و مت  تن «يسيوناعتباريمصوبه صدراالشاره کم»چني  و هم 29/11/1382مورخ  1968شماره مب/

 گردد.و نهايي آن، به پيوست جهت استحضار ايفاد مي

ربط آن بانک/مؤسسه اعتباري ابالغ و بر حس  خواهشمند است دستور فرمايند، مراتب به کليه واحدهاي ذي

 و/1069799اجراي آن نظارت گردد./

 لشوييمديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پو

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 مرتضي ستاك آزاداميرحسين امين

 3816 3215ـ  02

برگ 4پيوست: 
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 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

 

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 

 

ظهرنويسي از  نامه ونامه صدور ضمانتنآئي

 هاطرف بانک

 

 

 

 1390سال 

http://www.cbi.ir/e/
http://www.cbi.ir/e/


 

1445 

 هانامه و ظهرنويسي از طرف بانکنامه صدور ضمانتآئين

 

عنه طبق شرايط مندرج ها موکول به اخذ وثيقه از مضموننامه و ظهرنويسي از طرف بانکصدور ضمانت -1ماده 

 باشد.نامه ميدر اي  آئي 

 باشد:نامه و ظهرنويسي به شرح ذيل ميئق قابل قبول براي صدور ضمانتانواع وثا -2ماده 

وجه نقد يا طال يا اسناد خزانه يا اوراق قرضه دولتي يا اوراق مشارکت منتشره براساس مجوز بانک مرکزي  -الف

الحسنه نزد آن بانک يا حساب سپرده انداز قرضهاي پسيا حسابدار، گذاري مدتيا سپرده سرمايه

دار ويژه عام و گذاري مدتهاي سرمايههاي سپردهها يا گواهيدار متقاضي نزد ساير بانکگذاري مدترمايهس

دار ارزي و گذاري مدتهاي سپرده سرمايهحسابهاي ارزي شامل الحسنه يا حسابيا اوراق قرض 1خاص

 3نامه.کننده ضمانتنزد بانک صادر 2انداز ارزيالحسنه جاري و پسقرض

 4ها يا مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز داخلي.تضمي  بانک -ب

 ي.ها يا مؤسسات اعتباري غيربانکي معتبر خارجضمي  بانکت -پ

 5“صندوق ضمانت صادرات ايران”ريالي( صادره توسط  -هاي اعتباري )ارزي نامهضمانت -ج

 نبارهاي عمومي مربوط به کاال، سهامفته با دو امضاء قابل قبول بانک، اموال غيرمنقول، برگ وثيقه اس -د

 و هواپيما. هايي که در بورس پذيرفته شده باشد،کشتيشرکت

ها، هاي وابسته به آنهاي تحت مديريت دولتي و نهادهاي انقالب اسالمي و شرکتدر مورد شرکت -(1تبصره )

 6تواند سفته شرکت يا نهاد در وجه بانک را قبول نمايد.بانک مي

                                                                 

 

 .1381/5/13مورخ  588/به استناد بخشنامه شماره مب 1

 .1377/8/24مورخ  5784/به استناد بخشنامه شماره نب2

ها به ميزان وثيقه دار متقاضي نزد ساير بانكگذاري مدتالحسنه نزد آن بانك و حساب سپرده سرمايهانداز قرضهاي پسالزم است مبلغ موجود در حساب3
 .ربط مسدود شودهاي ذيمورد نظر در حساب

 .1381/5/13مورخ  588/به استناد بخشنامه شماره مب 4

 .1390/10/28جلسه كميسيون اعتباري بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مورخ از هفتاد و چهارمين صورت( 1)ناد بند به است 5

 .شوراي پول و اعتبار 1379/11/2از مصوبه نهصد و چهل و نهمين جلسه مورخ  4به استناد بند  6
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تواند حسب مقتضيات روز وثائق نامه،بانک مرکزي ميغير از وثائق پي  بيني شده در اي  آيي  -(2تبصره )

 1ها اعالم نمايد.بيني و در صورت لزوم به بانکديگري را پي 

ابت و ب 2نامه يا ظهرنويسي از يک يا ترکيبي از وثائق بند الف ماده حداقل معادل ده درصد مبلغ ضمانت -3ماده 

 يک يا ترکيبي از انواع وثائق مشروح ذيل خواهد بود: بقيه آن از

 .2ماده  بنامه و يا ظهرنويسي از يک و يا ترکيبي از انواع وثائق مذکور در بندهاي الف و معادل بقيه مبلغ ضمانت

 نامه و يا ظهرنويسي.درصد بقيه مبلغ ضمانت 120( ذيل آن حداقل معادل 1و تبصره ) 2سفته طبق بند پ ماده 

يا  هايي که در بورس پذيرفته شده باشد يا کشتيوال غيرمنقول يا برگ وثيقه انبارهاي عمومي يا سهام شرکتام

 نامه يا ظهرنويسي.درصد بقيه مبلغ ضمانت 150هواپيما حداقل معادل 

معاف  3هاي مربوط به شرکت در مناقصه و مزايده از پرداخت وثيقه نقدي مذکور در ماده نامهضمانت -(1تبصره )

 د شد.نامه محاسبه خواه( نسبت به کل مبلغ ضمانت3( و )2هاي )باشند و درصدهاي مذکور در رديفمي

هاي صادره منحصراً براي نامهبابت ضمانت 3توانند از اخذ وثيقه نقدي مذکور در ماده ها ميبانک -(2تبصره )

 که وثيقه، منحصراًاري کنند مشروط بر اي امور کشاورزي، احداث، تکميل و يا تعمير واحدهاي مسکوني خودد

 نامه ارزش داشته باشد.درصد مبلغ ضمانت 160غيرمنقول بوده و حداقل 

هاي ارزي هاي توليدي بابت خريد مواد اوليه از خارج يا هزينههاي مربوط به کارخانهنامهضمانت -(3تبصره )

هاي هاي مربوط باشد و وامخانهأييد و توصيه وزارتهايي که مورد تهاي تأسيس يا توسعه کارخانهاجراي طرح

 باشد.( اي  ماده مي1خارجي براي منظورهاي فوق در صورت موافقت بانک مرکزي مشمول تبصره )

چني  ها يا مؤسسات اعتباري غيربانکي معتبر خارجي و همنامه ريالي در برابر تضمي  بانکصدور ضمانت -4ماده 

 باشد.منوط به موافقت قبلي بانک مرکزي مينامه ارزي صدور ضمانت

نامه و مبلغ عنه و مدت اعتبار ضمانتله و مضموننامه، نام مضمونها بايد موضوع ضمانتنامهدر ضمانت -5ماده 

 آن به طور صري  قيد شود.

ها و نامهضمانتها و وثائق نقدي و وثائق غيرنقدي ها و ظهرنويسينامهها بايد براي حساب ضمانتبانک -6ماده 

هاي دار، يا حسابگذاري مدتها حساب جداگانه نگهداري نمايند. به غير از وجه نقد و سپرده سرمايهظهرنويسي

انداز ارزي نزد خود الحسنه جاري و پسدار ارزي و قرضگذاري مدتهاي سپرده سرمايهارزي شامل حساب

 شود.بانک، بقيه وثائق بايد در حساب انتظامي نگهداري 

                                                                 

 

 .شوراي پول و اعتبار 1379/11/2از مصوبه نهصد و چهل و نهمين جلسه مورخ  4به استناد بند 1
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ها منوط به رعايت کامل مقررات اي  نامه توسط بانکاز اي  تاريخ هرگونه ظهرنويسي و يا صدور ضمانت -7ماده 

اند، در صورت هاي موجود که براساس مقررات قبل صادر شدهها و ظهرنويسينامهنامه است. ضمانتآئي 

 تمديد شوند.توانند کماکان با شرايط قبل ضرورت تمديد، به تشخيص بانک مي
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تزام تاخ ابالغ؛ 295677شماره:  ل ا ادينرخ وجه  دير ت امهن ضمانتيه    پرداخت شده يهان

 8/12/90تاريخ: 

 

 

هاي دولتي، غير دولتي، شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 .گرددمي

 

 با سالم؛

صد و سي و ششمي  هزار و يکرساند؛ شوراي پول و اعتبار در يکيله به استحضار ميوساحتراماً، بدي  

 ، مصوب نمود که:11/11/1390جلسه مورخ 

 8عالوه هاي پرداخت شده برابر با حداکثر نرخ سود عقود غير مشارکتي بهنامهنرخ وجه التزام تأخير تأديه دين ضمانت»

 «باشد.درصد مي

 7/9/1371الذکر، از تاريخ ابالغ اي  بخشنامه، مصوبه هفتصد و هشتادمي  جلسه مورخ وقبا عنايت به مصوبه ف

االثر ها ملغياداره نظارت بر بانک 15/10/1371مورخ  2070/35شوراي پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره 

ابالغ و بر حس  اجراي  ربط آن بانکهاي ذيگردد. خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به کليه واحداعالم مي

 و /1084604آن نظارت به عمل آيد./

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 مرتضي ستاك آزاداميرحسين امين

02-3215 3816 
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مرابحه ابالغ؛ 298238شماره:  لعمل حسابداري عقد    دستورا

 10/12/90تاريخ: 

 

 

الحسنه مهر ايران، غيردولتي، شرکت دولتي هاي دولتي به استثناء بانک قرضجهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال گردد.

 

 با سالم و احترام؛

 ي  جلسهصد و بيست و هشتمهزار و يکدر يک« دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه»گونه که مستحضرند؛ همان

مورخ  141696/90شوراي محترم پول و اعتبار به تصويب رسيد و طي بخشنامه شماره  25/5/1390مورخ 

به شبکه بانکي کشور ابالغ گرديد. به منظور ايجاد وحدت رويه درخصوص انجام عمليات  20/6/1390

ه مورخ اد و نهمي  جلسکه در هفت «دستورالعمل حسابداري عقد مرابحه»وسيله حسابداري عقد مرابحه بدي 

به پيوست ايفاد کميسيون اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مورد تأييد قرار گرفته  19/11/1390

 گردد. مي

هاي دفتر کل جديد مورد نياز براي انجام عمليات گردد، سرفصل حسابمزيد استحضار خاطر نشان مي

هاي دفتر کل ه و همچني  تغييرات الزم در سرفصل حسابحسابداري تسهيالت اعطايي در قالب عقد مرابح

ها و اداره نظارت بر موقعيت مالي بانک 3/12/1390مورخ  291282/90تر طي بخشنامه شماره موجود، پي 

 مؤسسات اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران به آن بانک/مؤسسه اعتباري ابالغ گرديده است. 

 آن اجراي حس  بر و ابالغ ربطذي واحدهاي کليه به تسريع قيد به مراتب فرمائيد؛ دستور خواهشمنداست

 چ/1095559/.گردد نظارت

 

 

 

 پيوست: پنج برگ

 اي بانکي و مبارزه با پولشوييمديريت کل مقررات، مجوزه

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 مرتضي ستاك آزاداميرحسين امين

02-3215 3816 
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 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

 

 

 

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 

 

 دستورالعمل حسابداري عقد مرابحه

 

 

 

 

 گروه مطالعاتي حسابداري و مالي

 1390اسفند ماه 

http://www.cbi.ir/e/
http://www.cbi.ir/e/
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 يتعالبسمه

 

 «د مرابحهعق يدستورالعمل حسابدار»

 عمليات حسابداري مربوط به اعطاي تسهيالت در قالب عقد مرابحه، جهت تأمي  قسمتي از نيازهاي مالي

 باشد:اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور تهيه کاال و خدمات مورد نياز آنان، به شرح ذيل مي

 

 هاي حسابداري زمان انعقاد قرارداد مرابحه:بتث -الف

بت ح ذيل ثمرابحه، قرارداد مذکور در حساب انتظامي قراردادها به مبلغ يک ريال به شرپس از انعقاد قرارداد 

 گردد:مي

 به مبلغ يک ريال     هاي انتظامي ن قراردادهاي مرابحهبد ن حساب

 (0210/1/3/5)کد حساب:           

 به مبلغ يک ريال      هاي انتظاميبس ن طرف حساب 

  (0200/2/3/5)کد حساب:              

 شود:ها ثبت ميشرح ذيل در حساب دريافت مأخوذه از مشتري بهمبلغ پي 

 دريافتبه مبلغ پي       بد ن صندوق يا حساب مشتري 

 مأخوذه       (0010/1/3)کد حساب:            

 دريافت به مبلغ پي   سهيالت )دولتي/غيردولتي(تدريافت از مشتريان بابت ساير بس ن پي  

 مأخوذه      (0410/2/3و  20هاي: )کد حساب              

دريافت از مشتري، تعهدات بانک به منظور تهيه کاال و خدمات به زمان با انعقاد قرارداد و پس از اخذ پي هم

 شود:ها ثبت ميشرح ذيل در حساب

 به مبلغ کل قرارداد ( ن مرابحهبد ن طرف تعهدات بانک بابت قراردادهاي منعقده معامالت )دولتي/غيردولتي 

 دريافتپي منعقده پس از کسر       ( 1/3/5/ 0070و  60هاي: )کد حساب          

 به مبلغ کل قرارداد    بس ن تعهدات بانک بابت قراردادهاي منعقده معامالت )دولتي/غيردولتي(  

 ريافتدپي منعقده پس از کسر        (0070/2/3/5و  60هاي: )کد حساب
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 هاي حسابداري وثايق:ب ـ ثبت

 ي ، اگر ازچه وثايق مزبور از نوع اموال منقول و يا غيرمنقول باشد، به مبلغ ترهپس از اخذ وثايق از مشتري، چنان

، به که از نوع اوراق بهادار تضميني باشدنوع اشياء قيمتي باشد، به ارزش کارشناسي اشياء مزبور و در صورتي

 شود:ها ثبت ميه، به شرح ذيل در حسابمبلغ تعهد شد

 کارشناسي اشياء اموال/ارزش ترهي  مبلغ به    مرابحه  وثايقهاي انتظامي ن بد ن حساب 

 مأخوذه بهادار اوراق قيمتي/مبلغ تعهد شده      (0210/1/3/5)کد حساب: 

 ءکارشناسي اشيا اموال/ارزش ترهي  مبلغ به     هاي انتظامي بس ن طرف حساب

 مأخوذه بهادار قيمتي/ مبلغ تعهد شده اوراق      (0200/2/3/5)کد حساب:  

هاي اشياء تضميني به ازاي هر برگ و يا قطعه، يک ريال به شرح ذيل در هاي اوراق بهادار و قطعهتعداد برگ

 شود:ها ثبت ميحساب

 زاي هر برگ و يا قطعه يک ريالبه ا  هاي اوراق بهادار و اشياء تضمينيهاي انتظامي ن برگبد ن حساب

 (0210/1/3/5)کد حساب: 

 به ازاي هر برگ و يا قطعه يک ريال     هاي انتظامي بس ن طرف حساب

 (0200/2/3/5)کد حساب:     

 

 هاي حسابداري خريد اموال يا خدمت موضوع قرارداد:ج ـ ثبت

ها ثبت هنده خدمات به شرح ذيل در حسابدپرداخت به فروشنده اموال يا ارايه مبلغ پرداختي بابت پي  

 شود:مي

 شدهبه مبلغ پرداخت  موال معامالت )دولتي/غيردولتي( پرداخت بابت خريد خدمات/ابد ن پي    

  (0830/1/3و  820هاي: )کد حساب 

 شدهبه مبلغ پرداخت   هاي بانکي فروخته شده بس ن حساب فروشنده/انواع چک 
  (0310/2/3: )کد حساب    

مات، دهنده خدخريد اموال يا دريافت خدمات موضوع قرارداد مرابحه و پرداخت وجه آن به فروشنده کاال يا ارايه 

 شود:ها ثبت ميبه شرح ذيل در حساب

 شده اموالبه مبلغ بهاي تمام   بد ن اموال/خدمات خريداري شده براي مرابحه )دولتي/غيردولتي(

 (0885/1/3و  875هاي: )کد حساب  

 شدهبه مبلغ پرداخت  معامالت )دولتي/غيردولتي( پرداخت بابت خريد خدمات/اموالبس ن پي 

 (0830/1/3و  820هاي: )کد حساب     

 شده اموال به مبلغ بهاي تمام   هاي بانکي فروخته شدهبس ن حساب فروشنده/انواع چک   

 پرداختکسر مبلغ پي پس از        (0310/2/3)کد حساب:                  
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 هاي حسابداري اعطاي تسهيالت:د ـ ثبت

ها بپس از خريد اموال يا دريافت خدمات موضوع قرارداد مرابحه، برگشت تعهدات بانک به شرح ذيل در حسا

 شود:ثبت مي

 پس از  به مبلغ کل قرارداد منعقده  بد ن تعهدات بانک بابت قراردادهاي منعقده معامالت )دولتي/غيردولتي(

 دريافتکسر پي        (0070/2/3/5و  60هاي: )کد حساب          

 به مبلغ کل قرارداد منعقده پس از بس ن طرف تعهدات بانک بابت قراردادهاي منعقده معامالت )دولتي/غيردولتي(  

 دريافتکسر پي        (0070/1/3/5و  60هاي: )کد حساب           

طايي اع التيا خدمات موضوع قرارداد مرابحه به مشتري، با توجه به شرايط قرارداد، تسهيواگذاري اموال  پس از

اموال يا ا توجه به تکميل فرآيند واگذاري که در اي  مرحله بشود. توضي  اي ها ثبت ميبه شرح ذيل در حساب

 گردد:مي خدمات به مشتري، سود ناشي از واگذاري آن تحقق يافته محسوب و در دفاتر شناسايي

 مبلغ تسهيالت اعطايي )به مبلغ فروش  اي مرابحه/دولتي/غيردولتي بد ن تسهيالت اعطايي تبصره 

 دريافت(نقدي پس از کسر پي     (0575/1/3و  565، 555، 545:هاي)کد حساب          

 در  به ميزان سود دوران بازپرداخت     بد ن سود دريافتني تسهيالت 

 مرابحه نسيه      (0797/1/3حساب:  )کد          

 دريافت مأخوذهبه مبلغ پي  سهيالت )دولتي/غيردولتي(دريافت از مشتريان بابت ساير تبد ن پي 

 (0410/2/3و  420هاي: )کد حساب

 شده اموالبه مبلغ بهاي تمام بس ن اموال/خدمات خريداري شده براي مرابحه )دولتي/غيردولتي( 

 (0885/1/3و  875: هايحساب)کد              

 التفاوت مبلغ فروش معادل مابه  بس ن سود دريافتي تسهيالت )ناشي از فروش اموال يا خدمات( 

 شدهنقدي و بهاي تمام      (0770/2/3)کد حساب:              

 به ميزان سود دوران بازپرداخت   هاي آينده تسهيالت )دولتي/غيردولتي(بس ن سود سال

 در مرابحه نسيه     (0550/2/3و  560هاي: )کد حساب           

 

سود »و  «سود دريافتني»هاي وع مرابحه نقدي باشد، سرفصل حسابنچه تسهيالت اعطايي از چنانتوضيح: 

 شوند. ثبت نمي «هاي آينده تسهيالت دولتي/غيردولتيسال
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 هاي حسابداري بازپرداخت تسهيالت اعطايي:ـ ثبته 

صورتي که تسهيالت اعطايي مرابحه به صورت نقدي بازپرداخت گردد، وصول تسهيالت در سررسيد به در  

 شود:ها ثبت ميشرح ذيل در حساب

 به مبلغ تسهيالت اعطايي      بد ن صندوق يا حساب مشتري 

      (0010/1/3)کد حساب: 

 لغ تسهيالت اعطاييبه مب   اي/مرابحه/دولتي/غيردولتيبس ن تسهيالت اعطايي تبصره 

  (0575/1/3و  565، 555، 545)کد حساب:             

، به در صورتي که تسهيالت اعطايي مرابحه به صورت نسيه دفعي بازپرداخت گردد، وصول تسهيالت در سررسيد

 شود:ها ثبت ميشرح ذيل در حساب

 به مبلغ تسهيالت اعطايي و سود       بد ن صندوق يا حساب مشتري 

 مربوط/مبلغ وصولي       (0010/1/3)کدحساب:          

 به مبلغ اصل تسهيالت اعطايي/سهم  اي/مرابحه/دولتي/غيردولتيبس ن تسهيالت اعطايي تبصره 

 وصولي تسهيالت ازمبلغ اصل به ربوطم    ( 0575/1/3و  565، 555، 545:هاي)کد حساب             

 به مبلغ سود تسهيالت اعطايي/سهم      سود دريافتني تسهيالتبس ن  

 مربوطبهسودتسهيالتازمبلغوصولي      (0797/1/3)کد حساب:              

د در صورتي که تسهيالت اعطايي مرابحه به صورت نسيه دفعي بازپرداخت گردد، شناسايي درآمد در سررسي

 شود:ها ثبت ميبتسهيالت به شرح ذيل در حسا

 به ميزان سود دوران بازپرداخت     ده تسهيالت )دولتي/غيردولتي(هاي آينبد ن سود سال 

     (550/2/3و  560هاي: )کد حساب

 به ميزان سود دوران بازپرداخت       بس ن سود دريافتي تسهيالت 

 (0770/2/3)کد حساب:             

يد وصول تسهيالت در سررس در صورتي که تسهيالت اعطايي مرابحه به صورت نسيه اقساطي بازپرداخت گردد،

 شود:ها ثبت ميهر قسط، به شرح ذيل در حساب

 به ميزان مبلغ هر قسط      بد ن صندوق يا حساب مشتري 

 (0010/1/3)کد حساب:          

 به ميزان اصل قسط   اي/مرابحه/دولتي/غيردولتي بس ن تسهيالت اعطايي تبصره 

 (.(0575/1/3و  565، 555، 545:هاي)کد حساب            

 به ميزان سود قسط      سود دريافتني تسهيالتبس ن  

 (0797/1/3)کد حساب:             
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سيد در صورتي که تسهيالت اعطايي مرابحه به صورت نسيه اقساطي بازپرداخت گردد، شناسايي درآمد در سرر

 شود:ها ثبت ميبهر قسط به شرح ذيل در حسا

 به ميزان سود مربوط به قسط    نده تسهيالت )دولتي/غيردولتي(هاي آيبد ن سود سال

 (550/2/3و  560هاي: )کد حساب

 به ميزان سود مربوط به قسط      بس ن سود دريافتي تسهيالت

 (0770/2/3)کد حساب:    

 

 اخت در سررسيد: سايي سود تسهيالت اعطايي مرابحه نسيه دفعي و اقساطي در صورت عدم بازپردحسابداري شنا و ـ ثبت

چه تسهيالت اعطايي مرابحه نسيه دفعي و اقساطي در سررسيد مقرر بازپرداخت نگردد، در سررسيد چنان 

 شود:ها ثبت ميتسهيالت يا هر قسط، درآمد مربوط شناسايي و به شرح ذيل در حساب

 پرداخت در به ميزان سود دوران باز   (هاي آينده تسهيالت )دولتي/غيردولتيبد ن سود سال

 سود مربوط به يامرابحه نسيه دفعي       (550/2/3و  560هاي: )کد حساب

 در مرابحه نسيه اقساطي قسط        

 به ميزان سود دوران بازپرداخت در      بس ن سود دريافتي تسهيالت

 مرابحه نسيه دفعي يا سود مربوط به      (0770/2/3)کد حساب:   

 نسيه اقساطيقسط در مرابحه         

 

 مالي: هاي آينده تسهيالت در پايان دورهسود سال هاي حسابداري تعديل حسابز ـ ثبت

ربوط به يک دوره )سال از سود آن م يباشد که بخش يا)تسويه( قرارداد به گونه که زمان سررسيددرصورتي 

و يا « الف»ير در تاريخ پايان سال باشد، در اي  صورت ثبت ز«( ب»)سال  آيندهديگر مربوط به  يو بخش«( الف»

 پذيرد:يموردنظر است، صورت م يمال يهاکه تهيه صورت ياپايان دوره

 «الف»به ميزان سودمربوط به سال    هاي آينده تسهيالت )دولتي/غيردولتي(بد ن سود سال

      (550/2/3و 560هاي: )کد حساب

 «الف»وط به سال به ميزان سودمرب     بس ن سود دريافتي تسهيالت

 (0770/2/3)کد حساب:            

 

 بود، دو حالت محتمل است: خواهد«( ب»در زمان سررسيد که درسال آينده )سال 
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وصول  هاي حسابداريکه تسهيالت در سررسيد تسويه )وصول( شود، عالوه بر ثبتدرصورتيحالت اول:  -1-17

، ثبت حسابداري زير نيز انجام 13و 11هاي رديف بتنسيه دفعي و اقساطي به ترتيب به شرح ث تسهيالت

 شود:مي

 «ب»به ميزان سود مربوط به سال    (هاي آينده تسهيالت )دولتي/غيردولتيبد ن سود سال

  (550/2/3و 560هاي: )کد حساب

 «ب»به ميزان سود مربوط به سال      بس ن سود دريافتي تسهيالت

 (0770/2/3)کد حساب:            

 تسهيالت در سررسيد تسويه )وصول( نشود: حالت دوم: -2-17

 «ب»به ميزان سود مربوط به سال   هاي آينده تسهيالت )دولتي/غيردولتي(بد ن سود سال

 (550/2/3و 560هاي: )کد حساب        

 «ب»به ميزان سود مربوط به سال      بس ن سود دريافتي تسهيالت

 (0770/2/3)کد حساب:           

 

 التزام تأخير تأديه دين:هاي حسابداري شناسايي وجهز ـ ثبت

 يهاکه تهيه صورت يدر مورد تسهيالتي که در سررسيد وصول نشدهاست، درتاريخ پايان سال يا در مقاطع 

ديه التزام تأخير تأموردنظر است، هرکدام که مقدم باشد، از تاريخ سررسيد يا تاريخ آخري  محاسبه وجه يمال

که تسهيالت هنوز به طبقه سررسيد ، مشروط به اي يمال يهاتا تاريخ پايان سال يا مقطع تهيه صورت دي 

 شد: ها ثبت خواهدگذشته منتقل نشده باشند، وجه التزام تأخير تأديه دي  متعلقه محاسبه و بشرح زير در حساب

 به ميزان وجه التزام تأخير تأديه       بد ن وجه التزام دريافتني

 دي  متعلقه ازتاريخ سررسيد      (0798/1/3)کد حساب:   

 به ميزان وجه التزام تأخير تأديه    بس ن وجه التزام دريافتي از محل تسهيالت اعطايي

 دي  متعلقه ازتاريخ سررسيد       ( 0750/2/3)کد حساب: 

بخشنامه شماره « ج»د مؤسسه اعتباري موظف است در صورت عدم تحقق معيارهاي ذکر شده در بن توضيح:

التزام متعلقه را به روش تعهدي شناسايي درآمد تسهيالت اعم از سود و وجه27/4/1384مورخ  772مب/

هاي آينده تسهيالت در دفاتر خود اعمال متوقف نموده و ثبت حسابداري زير را براي تعديل حساب سود سال

 نمايد:

 ي به ميزان سودهاي سررسيد شده   لتي(هاي آينده تسهيالت )دولتي/غيردوبد ن سود سال

 شناسايي نشده     (0550/2/3و 560هاي: )کد حساب         

 ي به ميزان سودهاي سررسيد شده    بس ن سود معوق تسهيالت )دولتي/غيردولتي(  

 شناسايي نشده     (0590/2/3و  600هاي: )کد حساب            
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 الت پس از سررسيد و قبل از انتقال به طبقات غيرجاري:هاي حسابداري وصول تسهيح ـ ثبت

طبقات  مرابحه نسيه دفعي، پس از سررسيد و قبل از انتقال تسهيالت مذکور به اعطاييدر صورتي که تسهيالت 

 شود:وصول گردد، ثبت حسابداري زير انجام ميغيرجاري 

 

  به مبلغ اصل و سود تسهيالت     بد ن صندوق يا حساب مشتري  

 اعطايي/مبلغ وصولي       (0010/1/3)کدحساب: 

 به مبلغ اصل تسهيالت اعطايي/سهم  اي/مرابحه/دولتي/غيردولتيبس ن تسهيالت اعطايي تبصره 

 تسهيالت از مبلغ وصولي مربوط به اصل    (.(0575/1/3و  565، 555، 545:هاي)کد حساب             
 مبلغ سود تسهيالت اعطايي/سهمبه      سود دريافتني تسهيالتبس ن  

 مربوط به سود تسهيالت از مبلغ وصولي      (0797/1/3)کد حساب:               

 به ميزان به ميزان وجه التزام تأخير       وجه التزام دريافتنيبس ن    

 تأديه دي  شناسايي شده      (0798/1/3)کد حساب:               

 التزام التفاوت کل وجهبه ميزان مابه   از محل تسهيالت اعطايي  وجه التزام دريافتيبس ن  

 تأخير تأديه دي  متعلقه و وجه التزام       ( 0750/2/3)کد حساب: 

 شناسايي شده تأخير تأديه دي         

 

ه بدر صورتي که تسهيالت اعطايي مرابحه نسيه اقساطي، پس از سررسيد و قبل از انتقال تسهيالت مذکور 

 شود:وصول گردد، ثبت حسابداري زير انجام ميطبقات غيرجاري 

 بهمبلغاصلوسودقسطيا اقساط وصولي     بد ن صندوق يا حساب مشتري  

 (0010/1/3)کدحساب:           

 به مبلغ اصل قسط يا اقساط وصولي  اي/مرابحه/دولتي/غيردولتيبس ن تسهيالت اعطايي تبصره  

 (0575/1/3و  565، 555، 545:ايه)کد حساب             

 به مبلغ سود قسط يا اقساط وصولي     سود دريافتني تسهيالتبس ن    

 (0797/1/3)کد حساب: 

 به ميزان وجه التزام تأخير تأديه دي       وجه التزام دريافتنيبس ن    

 شناسايي شده        ( 0798/1/3)کد حساب: 

 التزام التفاوت کل وجهبه ميزان مابه   تسهيالت اعطايي  وجه التزام دريافتي از محلبس ن    

 وجه التزام تأديه دي  متعلقه و  تأخير       (0750/2/3)کد حساب: 

 تأخير تأديه دي  شناسايي شده        
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 حسابداريوصول تسهيالت قبل از سررسيد: ثبت -ي

 شود:زير انجام ميدر صورت بازپرداخت تسهيالت قبل از سررسيد، ثبت حسابداري  

 به ميزان مبلغ وصولي     بد ن صندوق يا حساب مشتري  

 (0010/1/3)کدحساب: 

 به ميزان سود تسهيالت وصول شده   هاي آينده تسهيالت )دولتي/غيردولتي(بد ن سود سال  

 قبل از سررسيد      (0550/2/3و 560هاي: )کد حساب

 به ميزان اصل تسهيالت وصولي  ه/دولتي/غيردولتياي/مرابحبس ن تسهيالت اعطايي تبصره   

 ((0575/1/3و  565، 555، 545:هاي)کد حساب             

 به ميزان سود تسهيالت وصولي     بس ن سود دريافتني تسهيالت  

  (0797/1/3)کد حساب:  

 به ميزان سود دريافتي     بس ن سود دريافتي تسهيالت  

 (0770/2/3)کد حساب: 

 

 هاي حسابداري زمان تسويه قرارداد مرابحه:ثبت -ك 

 شود:هاي انتظامي برگشت ميپس از تسويه کامل قرارداد مرابحه، قرارداد مزبور به شرح ذيل از حساب 

 به مبلغ يک ريال      هاي انتظاميبد ن طرف حساب

 (0200/2/3/5)کد حساب:          

 به مبلغ يک ريال   حههاي انتظامي ن قراردادهاي مراببس ن حساب

 (0210/1/3/5)کد حساب:            

ها برگشت هاي انتظامي مربوط به وثايق مأخوذه به شرح ذيل از حسابپس از استرداد وثايق مأخوذه، حساب

 شود:مي

 کارشناسي اشياء قيمتي/ اموال/ارزش ترهي  مبلغ به    هاي انتظاميبد ن طرف حساب

 مأخوذه بهادار اوراق مبلغ تعهد شده      (0200/2/3/5)کد حساب: 

 کارشناسي اشياء قيمتي/ اموال/ارزش ترهي  مبلغ به   هاي انتظامي ن وثايق مرابحهبس ن حساب  

 مأخوذه بهادار اوراق مبلغ تعهد شده       (0210/1/3/5)کد حساب:               

 ه يک ريال به ازاي هر برگ و يا قطع    هاي انتظاميبد ن طرف حساب

  (0200/2/3/5)کد حساب:          

 به ازاي هر برگ و يا قطعه يک ريال     ها و اشياء تضمينيهاي انتظامي ن برگبس ن حساب

 (1/3/5/ 0210)کد حساب:              

کميسيون اعتباري بانک  19/11/1390حسابداري عقد مرابحه در هفتاد و نهمي  جلسه مورخ دستورالعمل 

 .ي جمهوري اسالمي ايران به تصويب رسيدمرکز
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ند  تفويض؛ 300228شماره:  ز اختيارات موضوع ب ا ده ( 11)استفاده  انكي كشور به رئيس كل( 14)ما انك  قانون پولي و ب ب

يران ا   مركزي جمهوري اسالمي 

 11/12/90تاريخ: 

 

و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال  لتي پست بانکهاي دولتي، غيردولتي، شرکت دوجهت اطالع مديران عامل بانک

 گرديد.

 با سالم و احترام؛

باشند، بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران به عنوان مسيول تنظيم و اجراي سياست پولي گونه که مستحضر ميهمان

تنظيم ها، کو اعتباري کشور، وظايفي از قبيل نظارت بر شبکه بانکي کشور و حفظ حقوق مردم در ارتباط با عملکرد بان

 ها، حفظ ارزش پول، کنترلکشور، حفظ ثبات قيمت يپول يمتناسب با نيازها يو ايجاد هماهنگ يحجم اعتبارات بانک

ز ا يا، يکدر اي  راست مولد را بر عهده دارد. يهايگذارسرمايه يکشور به سو ياندازهاو هدايت پس يدقيق امور ارز

 و يها و تدوي  مقررات نظارتظام پولي و اعتباري کشور، اعمال سياستکننده نوظايف مهم اي  بانک به عنوان تنظيم

شک، نظارت صحي  و مؤثر اي  بانک، پويايي بيشتر يباشد. بها و مقررات مذکور ميسياست ينظارت بر حس  اجرا

اعتباري هاي گسترش فعاليت مؤسسات هاي پولي و بانکي، فراهم شدن زمينهشبکه بانکي کشور، کاه  ريسک فعاليت

 مندي جامعه را بدنبال خواهد داشت.هاي اقتصادي و ارتقاي سط  رضايتداراي فعاليت سالم و با ثبات، رشد شاخص

، 1351 کشور مصوب سال يبانک يقانون پول 14ماده  11جهت حصول به اي  اهداف، قانون پولي و بانکي کشور در بند 

انکي است که در حس  اجراي نظام پولي کشور در امور پولي و ببانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران را مجاز کرده 

که ؛ مشروط بر اي «طور دائم يا موقت نمايدهاي مربوط بهها، به انجام يک يا چند نوع از فعاليتمحدود کردن بانک»اقدام به 

 رساند.جهت استفاده از اختيارات موضوع اي  ماده مراتب را قبالً به تصويب شوراي پول و اعتبار ب

منظور به 11/11/1390صد و سي و ششمي  جلسه مورخ هزار و يکدر اي  راستا شوراي محترم پول و اعتبار در يک

 ات موضوعتا استفاده از اختيار»اعمال اقدامات سريع و ضروري توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران، مقرر نمود؛ 

 «يس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران تفويض گردد.قانون پولي و بانکي کشور به رئ 14ماده  11بند 

 ب/1100889/گردد.مراتب جهت استحضار آن مقام و اعضاء محترم هيأت مديره ايفاد مي

 

 

 

 مديريت کل مقررات،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 مرتضي ستاك آزاداميرحسين امين

02-3215 3816 
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الي)ممنوعيت اعطاي هرگونه تسهيالت  ؛302557شماره:  ز ارزي و ري ا انك( اعم  عتباريتوسط ب ا انكي به  ها و مؤسسات  غيرب

رز و مسكوكات طالصرافي ا ا خريد و فروش    ها در رابطه ب

 14/12/90تاريخ: 

 

 

 رسال گرديد.اتوسعه  يبانک و مؤسسه اعتبارپست  ي، شرکت دولتيدولت، غيريدولت يهاجهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 

 با سالم؛

 19/11/1390  جلسه مورخ يرساند؛ بر اساس مصوبه هفتاد و نهميوسيله به استحضار ماحتراماً بدي  

سيده، ايران که به تأييد مقام محترم رياست کل بانک مرکزي نيز ر ياسالم يجمهور يبانک مرکز يکميسيون اعتبار

ا بها در رابطه يبه صراف يانکر بيغ يها و مؤسسات اعتبار( توسط بانکياليو ر يالت)اعم از ارزيهرگونه تسه يطااع»مقرر شد تا 

 ممنوع اعالم گردد.« د و فروش ارز و مسکوکات طاليخر

ابالغ  يبانکغير يربط آن بانک/مؤسسه اعتباريذ يهاخواهشمند است دستور فرمايند مراتب به کليه واحد 

 ك/1094086آن نظارت به عمل آيد./ يو بر حس  اجراگرديده 

 

 

 

 

 

 

 کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشوييمديريت 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 مرتضي ستاك آزاداميرحسين امين

02-3215 3816 
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فرآ( 8)ماده  ريتفس؛ 302950شماره:  بر  اظر  مات ن لزا سناديا عتبار ا ا ليـ ر يداخل يند    يا

 14/12/90تاريخ: 

 

 ديد.بانک و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال گر دولتي پستهاي دولتي، غيردولتي، شرکت مديران عامل محترم کليه بانکجهت اطالع 

 با سالم؛

 8ماده ر ذکور داحتراماً، پيرو سؤاالت مکرر مطروحه از سوي شبکه بانکي کشور در رابطه با الزام ارائه گواهي بازرسي م

، 1/11/1390مورخ  260818/90، موضوع بخشنامه شماره “الزامات ناظر بر فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي”

 رسد:وسيله موارد زير به اطالع ميبدي 

 مله اسناد،مقررات يادشده ذکر گرديده است؛ ارائه گواهي بازرسي کاال به هنگام معا 8گونه که در فراز پاياني ماده همان

 باشد؛از جمله حداقل مدارك الزم بوده و حذف آن از شرايط اعتبار خالف نص صري  مصوبه شوراي پول و اعتبار مي

هاي بازرسي مجاز بانک مرکزي هاي بازرسي مستقل و معتبري که در فهرست شرکتشرکتگواهي بازرسي کاال توسط 

ك مورد ر مدارروشنده( موظف است اي  سند را به همراه سايصادر و ذينفع اعتبار اسنادي داخلي ن ريالي )ف قرار دارند،

شده ارائه نمايد. کننده/تعيي نياز از جمله سياهه تجاري و سند حمل، به بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي گشاي 

پذير مکاناعتبار پرداخت وجه اعتبار اسنادي داخلي ن ريالي، صرفاً در قبال ارائه مدارك مورد اشاره و مطابق با شرايط ا

 باشد.مي

ي ن ي داخلبا عنايت به اي  مهم که هدف اصلي از الزامي نمودن ارائه گواهي بازرسي کاال توسط ذينفع اعتبار اسناد

شده، حصول اطمينان از فروش کاال با کننده/تعيي ريالي )فروشنده( به بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي گشاي 

باشد، لذا عبارت پاياني فاکتور يا قرارداد فروش کاال و شرايط اعتبار ميپي هاي مذکور در مت  مشخصات و ويژگي

ماً به معناي لزو “انجام بازرسي کاال بايد ناظر بر فرآيند تحويل کاال به خريدار باشد.”که مبني بر اي  8تبصره ذيل ماده 

انجام عمل  عبارت يادشده به مفهوم باشد.بازرسي کاالي موضوع اعتبار اسنادي داخلي ن ريالي در مقصد حمل نمي

به ده( )فروشن ذينفع اعتباربازرسي کاال در زمان انتقال ريسک و مسيوليت کاال حسب شرايط تحويل کاال )اينکوترمز( از 

تواند در مبدأ يا مقصد شده تحويل کاال ميباشد. بنابراي  نقطه بازرسي، حسب شرايط توافقمتقاضي اعتبار )خريدار( مي

 باشد.حمل 

ربط ابالغ و برحس  اجراي آن نظارت خواهشمند است دستور فرمايند، مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذي

 س/1108001/گردد.

 
 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 مرتضي ستاك آزاداميرحسين امين

 3816 3215ـ  02
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 مبارزه با پولشوييبخش دوم: 
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 هاي مبارزه با پولشوييبخشنامه
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العمل، 26/02/1390مورخ  41478/90شماره  با پولشويي در مؤسسات اعتباريابالغ دستور ا  ب  هاي مبارزه 

 26/02/1390تاريخ: 

 «بسمه تعالي»

 

 بانک دولتي پستهاي دولتي، غيردولتي، شرکت مديران عامل محترم کليه بانکجهت اطالع 

 مؤسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد. و

 

 با سالم؛

بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و در اجراي موورر  8/10/1388مورخ  210068/88پيرو بخشنامه شماره 

ک 43182ت/181434تکاليف مقرر در قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه اجرايي آن موضوع تصووي  ناموه شوماره 

هاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي و اصوالاات بعو ي وزيران عضو کارگروه تصوي  آيين نامه 14/9/1388 مورخ

 شود:ا پولشويي در مؤسسات اعتباري به شرح ذيل ابالغ ميهاي مبارزه بآن، به پيوست دستورالعمل

 تبصره؛ 18ماده و  37دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان ايراني مؤسسات اعتباري در  -1

 تبصره؛ 2ماده و  11دستورالعمل نحوه گزارش واريز نق ي وجوه بيش از سقف مقرر در  -2

 تبصره؛ 4ماده و  15دستورالعمل شناسايي معامالت مشکوک و شيوه گزارش دهي در  -3

 موواده  10دسووتورالعمل نحوووه تعيووين سووت  وعاليووت مووورد انت ووار مشووتري در مؤسسووات اعتبوواري در  -4

 تبصره؛ 4و 

 21هاي پرداخت و بانکو اري الکترونيکوي در لعمل رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در اوزه ن امدستورا -5

 تبصره؛ 3ماده و 

اي در هاي پوسوتهدستورالعمل لزوم رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در روابط کارگزاري و شناسايي بانک -6

 تبصره؛ 4ماده و  6

 تبصره؛ 1ماده و  8در دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص م نون  -7

 6مواده و  12دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و م ارک مشتريان مؤسسات اعتباري به نشاني پستي آنها در  -8

 تبصره؛

دستورالعمل مجموعه اق امات و ت ابير الزم براي اصول اطمينان از رعايت مقررات مبارزه بوا پولشوويي در  -9

 تبصره؛ 1ده و ما 4واا هاي برون مرزي مؤسسات اعتباري در 
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رخ آيين نامه م ت و طرز نگه اري اوراق بازرگاني، اسناد و دواتر بانک ها مصوب شوراي پوول و اعتبوار موو -10

 تبصره. 11ماده و  12در  25/3/1389

 در اين رابته ذکر نکات ذيل ضروري است:

ات ريان ايرانوي مؤسسو، صروا ناظر بر نحوه شناسايي مشوت 1با عنايت به اينکه دستورالعمل موضوع بن   -الف

باش ، الزم است اين مؤسسات در شناسايي مشتريان خارجي همچنان برابر ضوابط موککور در اعتباري مي

اين بانک عمل نماينو .  16/9/1387مورخ  55556و شماره   30/6/1387ه مورخ /3118بخشنامه شماره 

ي مؤسسات اعتباري در شوراي ب يهي است پس از تصوي  دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان خارج

 عالي مبارزه با پولشويي، مقررات ج ي  مبناي عمل قرار خواه  گروت.

هاي مبوارزه بوا مبارزه با پولشويي مؤسسات اعتباري وظيفه دارن  توا تکواليف مقورر در دسوتورالعملادارات -ب

 کنن .پولشويي را به اجرا درآورن  و بر اسن اجراي آن در واا هاي ذي ربط ن ارت 

هاي موردي و ادواري، بر اسن اجراي قانون بازرسان اداره مبارزه با پولشويي بانک مرکزي در قال  بازرسي -پ

و مقررات مبارزه با پولشويي در يکايک مؤسسات اعتباري ن وارت نمووده، گوزارش پيشوروت هور يوک از 

 مؤسسات مککور را به مراجع ذي ربط ارايه مي نماين .

ه اخلي، از مهمترين ارکان مبارزه با پولشويي در مؤسسات اعتباري اسوت. از ايون رو، شايسوتن ام کنترل د -ت

 است تا مؤسسات اعتباري، در تقويت ن ام مزبور اهتمام ج ي بورزن .

هاي مالي به گونه اي که امکان رديابي وجوه مستن  سازي مورر م ارک و اسناد و به خصوص تمامي تراکنش -ث

هاي مککور در هر زمان ممکن باش ؛ از ديگر وظايفي ختيري است که اجراي دقيو  آن شو بازسازي تراکن

 مي توان  به مؤسسه اعتباري در مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم ياري رسان .

 هاي مربوط به ارايه خ مات به مشتريان، محل الزم براي درج نام و  ناممؤسسه اعتباري باي  در تمامي ورم -ج

خانوادگي/ نام شخص اقوقي )اس  مورد(، نام پ ر، شماره ملي/شناسه ملي/شماره اختصاصي اشوخاص 

 خارجي )اس  مورد( و ک پستي را تعبيه نماي .

ب ون تردي ، آموزش کارکنان نقش مورري در توسعه ادبيات مبارزه با پولشويي و اجوراي هرچوه مووررتر و  -چ

مووزش کارکنوان، آؤسسات اعتباري دارد. از اين رو، الزم است براي هاي مربوط در مسريع تر دستورالعمل

هاي آموزشي در زمينه مبارزه با پولشويي در سواب  آموزشوي کارکنوان اهتمام الزم به عمل آم ه و طي دوره

هواي آموزشوي ربت و نگه اري شود. در اين زمينه، بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران سومينارها و دوره

 ريزي کرده است که جزئيات آن به ت ريج به شبکه بانکي کشور اعالم خواه  ش .برنامه متنوعي را
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هاي پيوست، بازتاب ديگري از عزم و اراده ن ام بانکي کشور در مبارزه با با امي  به آنکه اجراي مورر دستورالعمل

ر ورماين  مجموعه پيوست به قي  ستوالمللي باش ، خواهشمن  است دپ ي ه شوم پولشويي در هر دو عرصه داخلي و بين

 تسريع در اختيار تمامي واا هاي ذي ربط قرار گيرد.

 

 سيد حميد پورمحمدي
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 باسمه تعالي

 

 دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان ايراني مؤسسات اعتباري

 

 هدف

هيدات الزم براي اجراي بنند آوردن تم به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تأمي  مالي تروريسم و نيز فراهم 

رزه بنا قنانون مبنا 7و اصالحات پس از آن(، بند الف از مناده  1351قانون پولي و بانکي کشور )مصوب تير ماه  14از ماده  8

نامه اجرائي قانون مبارزه با پولشويي موضوع مجلس شوراي اسالمي(، فصل دوم آيي  1386پولشويي)مصوب دوم بهم  ماه 

هاي مربوط به قانون نامهوزيران عضو کارگروه تصويب آيي  14/9/1388ك مورخ  43182ت /181434اره تصويب نامه شم

نامه مسنتند سنازي جرينان وجنوه در کشنور موضنوع تصنويب نامنه شنماره مبارزه با پولشويي و اصالحات بعدي آن، آيي 

هاي هاي بنانکي بنه وينژه  ريسنکسنکهيأت وزيران و نيز مديريت انواع ري 26/12/1386ه مورخ  39395ت /211815

 شود:به شرح زير ابالغ مي« دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان ايراني مؤسسات اعتباري»عملياتي، شهرت و تطبيق؛ 

 تعاريف

 شود:ر اي  دستورالعمل، اصطالحات و عبارات به کار رفته به شرح زير تعريف ميد  - 1ماده 

 ي اسالمي ايران؛بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهور -1-1

 ؛2/11/1386قانون: قانون مبارزه با پولشويي مصوب  -2-1

ك منورخ  43182ت /181434نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامنه شنماره نامه: آيي آيي  -3-1

 آن؛ انون مبارزه با پولشويي و اصالحات بعديقهاي مربوط به نامهوزيران عضو کارگروه تصويب آيي  14/9/1388

هناي خنارجي مسنتقر در جمهنوري هاي ايراني و شعب و نمايندگي بانکها )اعم از بانکمؤسسات اعتباري: بانک -4-1

هاي ليزيننگ، شنرکت الحسنه،هاي قرضهاي اعتبار، صندوقاسالمي ايران(، مؤسسات اعتباري غير بانکي، تعاوني

 گري وجوه اقدام مي نمايند. مر واسطههاي سرمايه پذير و ساير اشخاص حقوقي که به اشرکت

صنعتي و مناطق ويژه   –اد تجاري هاي مستقر در مناطق آزتبصره: مؤسسات اعتباري فوق شامل شعب و نمايندگي

 اقتصادي جمهوري اسالمي ايران نيز مي شوند.

 تبناري کنهمديريت ارشد: اعضاء هيأت عامل/مدير عامل و آن گروه از مديران اجرايي و کارکنان ارشد مؤسسات اع -5-1

مسننتقيما زيننر نظننر هننر يننک از  اعضنناي هيننأت عامننل / منندير عامننل قننرار داشننته، مسننيوليت اجننراي 

 أت امنا يا هيأت عامل را حسب مورد بر عهده دارند.هاي مصوب هيأت مديره/هيهاوسياستاستراتژي
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هاي ها، افنراد و سيسنتمرآيندها و روشبودن و عدم کفايت فريسک عملياتي: احتمال بروز زيان ناشي از نامناسب -6-1

هاي عملياتي، جرايم مشنتريان، محصنوالت و داخلي يا ناشي از رويدادهاي خارج از مؤسسه اعتباري از جمله وقفه

 عملکرد کاري، عملکرد استخدامي و ايمني محيط کار.

 منالي، دادن حس  شهرت به داليلي از جمله وضنعيت ننامطلوبريسک شهرت: احتمال بروز زيان در اثر از دست -7-1

 دادن اعتماد عمومي.تنزل رتبه اعتباري و يا از دست

 هاي آن مؤسسه است.تطبيق: سازگاري فعاليت مؤسسه اعتباري با قواني ، مقررات و استانداردهاي ناظر بر فعاليت -8-1

ت و يا يهاي حايز اهمهاي قانوني، تنبيهات نظارتي ،  مواجهه با زيانريسک تطبيق: احتمال شمول جريمه ، مجازات -9-1

 آسيب  وارد شدن به حس  شهرت مؤسسات اعتباري، به دليل عدم رعايت  قواني ، مقررات و استانداردها است.

 مشتري)ارباب رجوع(: -10-1

o شخص حقيقي يا حقوقي که در مؤسسه اعتباري داراي حساب بوده و يا به نفع او يا به نمايندگي از سوي 

 او، حساب بانکي به نام وي افتتاح شود؛

o ص حقيقي يا حقوقي که طرف مقابل مؤسسه اعتباري )و يا ذينفع يا ذينفعان( در رابطنه بنا ديگنر هر شخ

هاي شهرت هاي مختلف به ويژه ريسکخدمات بانکي و اعتباري است و از ناحيه وي ممک  است ريسک

 و عملياتي متوجه مؤسسه اعتباري شود.

 شود.تقسيم مي مشتري به دو نوع مشتري گذري و دايمي ن  به شرح زير ن

گذري: مشتري است که به منظور دريافت خدمات غيرپايه به مؤسسه اعتبناري مراجعنه کنرده و ارائنه مشتري - 1 -1-10

اسنت. “ اسنتمرار” باشد. ارتباط مشتري گذري با مؤسسه اعتباري فاقند ويژگني خدمت به وي مستلزم تشکيل پرونده نمي

 باشند. داخت قبوض از جمله مصاديق مشتريان گذري ميمتقاضيان وصول وجه چک، حواله وجه و پر

 ن مشتري دايمي: مشتري است که ارتباط وي با مؤسسه اعتباري، واجد ويژگي مهم استمرار است و به دلينل ننوع و2ن10ن1

 ماهيت خدمات موردنياز، تشکيل پرونده جهت درج اطالعات هويتي و ديگر اطالعات مورد نياز براي وي ضرورت دارد.

هاي مستقل، معتبر تري : شناخت و تاييد هويت مشتري با استفاده از منابع اطالعاتي، مستندات و دادهشناسايي مش  -1-11

 شود:تقسيم مي« شناسايي کامل»و « شناسايي اوليه»و قابل اتکا. شناسايي مشتري به دو گروه از اقدامات شامل

ر شده توسط مشتري با مدارك شناسايي و در صورت اقدام توسط يه: تطبيق و ثبت مشخصات اظهاشناسايي اول -1-11-1

 نماينده يا وکيل، عالوه بر ثبت مشخصات وکيل يا نماينده، ثبت مشخصات اصيل.

 دمات پايه به شرح مذکور در اي  دستورالعمل.خشناسايي کامل: شناسايي دقيق مشتري به هنگام ارايه  -1-11-2

گنردد. شنود، اطنالق ميانواع خدماتي که توسط مؤسسه اعتباري به مشتري اراينه مي دمات بانکي و اعتباري: بهخ -1-12

 شود.ن به شرح زيرن تقسيم مي« خدمات پايه»و « خدمات غير پايه»خدمات بانکي و اعتباري به دو نوع 
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رايه ساير خدمات به وي ها به مشتري، پي  نياز و الزمه اشود که ارايه آنخدمات غير پايه: به خدماتي اطالق مي -1-12-1

ي نيست و يا به ارتباط مشتري با مؤسسه اعتباري استمرار نمي بخشد. ارايه اي  خدمات به مشتري، فقط مسنتلزم شناسناي

ه اوليه وي توسط مؤسسه اعتباري و به شرح مذکور در اي  دستورالعمل است. موارد ذيل از جمله مصاديق خندمات غينر پاين

 است:

o حواله وجوه؛ 

o هرگونه دريافت و پرداخت؛ انجام 

o خريد و فروش ارز اعم از نقدي، حواله اي، چک مسافرتي ارزي و موارد مشابه؛ 

o هاي بي  بانکي)چک رمزدار( و پرداخت چک؛هاي بانکي و چکصدور انواع چک 

ط مؤسسنات نياز و الزمه ارايه ساير خندمات توسن خدمات پايه: خدمات بانکي و اعتباري که طبق مقررات، پي  -1-12-2

شود تا وي براي اخذ خدمات مکرر و متمادي به مؤسسه اعتبناري مراجعنه باشد و ارايه آن به مشتري موجب مياعتباري مي

 باشد:کند. موارد ذيل از جمله مصاديق اي  نوع خدمات مي

o هاي بانکي؛افتتاح انواع حساب 

o اعطاي تسهيالت وعمليات ليزينگ؛ 

o عمليات اعتبارات اسنادي؛ 

o هاي بانکي وظهر نويسي؛انواع ضمانتنامه صدور 

o ها؛خريد دي ، وصول يا تنزيل اسناد تجاري و بانکي )از جمله بروات، چک و سفته( و ظهرنويسي آن 

o اجاره صندوق امانات؛ 

o .صدور انواع کارت دريافت و پرداخت 

 29/1/1388مورخ  هن 39271ت /16169شناسه ملي: شماره منحصر به فردي که بر اساس تصويب نامه شماره  -11-1

 يابد.به تمامي اشخاص حقوقي اختصاص مي

مشاغل غير مالي: اشخاصي که معامالت زيادي را به صورت نقدي انجام داده و از نظر پولشويي در معنرض خطنر  -12-1

 قرار دارند. موارد ذيل از جمله مشاغل غير مالي هستند:

o پي  فروش کنندگان مسک  يا خودرو؛ 

o طالفروشان؛ 

o درو؛فروشندگان خو 

o هاي گران قيمت؛فروشندگان فرش 

o .فروشندگان عتيقه و محصوالت فرهنگي گران قيمت 
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واحد اطالعات مالي: واحدي ملي، متمرکز ومستقل که مسنيوليت دريافنت، تجزينه وتحلينل و ارجناع گزارشنهاي  -13-1

انون مبنارزه بنا ي قنامه اجرايآيي  38معامالت مشکوك به مراجع ذي ربط را به عهده دارد)به شرح مذکور در ماده 

 پولشويي(.

 مبارزه با پولشويي؛ نامه اجرايي قانونآيي  1سقف مقرر: به شرح مندرج در بند ز ماده  -14-1

 شورا: شوراي عالي مبارزه با پولشويي؛ -15-1

 دبيرخانه: دبير خانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي؛ -16-1

ق امور اقتصادي و دارايي اسنت کنه از طرين سامانه ساها)سامانه احراز هويت اشخاص(: سامانه مستقر در وزارت   -17-1

سازمان ثبت اسناد کشور، شرکت پست و سازمان امنور  هاي ذي ربط)سازمان ثبت احوال کشور،ارتباط با سازمان

ها را تسنهيل مني مالياتي(، پاسخ به استعالم مؤسسات اعتباري در مورد احراز هويت اشخاص مختلف و نشاني آن

 نمايد.

شود که سهام وي در يک شنخص حقنوقي، بني  از حندود مقنرر در اين  ه شخصي اطالق ميسهامدار عمده: ب -18-1

 درصد( است. 10درصد و شخص حقوقي  5دستورالعمل)شخص حقيقي 

هاي شفافي را ن در چنارچوب ها و رويهري موظف است براي تحقق اهداف اي  دستورالعمل، سياستمؤسسه اعتبا -2ماده 

بايست منوارد ها ميها و رويهها را ساليانه مورد بازنگري قرار دهد. اي  سياستدوي  نموده؛ آنقواني  و مقررات موضوعه ن ت

 زير را در برگيرند:

 سياست پذيرش مشتري؛ 

 هاي شناسايي مشتري؛رويه 

 ها؛نظارت مستمر بر حساب 

 .مديريت ريسک 

 سياست پذيرش مشتري

معيارهاي مشخص و شفافي داشنته باشند. در اين  معيارهنا  عتباري موظف است براي پذيرش مشتري،امؤسسه  - 3ماده 

 بايست موارد ذيل مورد توجه قرار گيرند:مي

 معتبر است.  گشاي  هر نوع حساب منوط به شناسايي مشتري، بر اساس اسناد -3-1

وي را از  خصات ابرازي از سوي مشتري و نماينده)ولي، وصي، قيم و وکينل(مؤسسه اعتباري موظف است هويت و مش -3-2

 طريق تطبيق با اسناد معتبر شناسايي و برابر ضوابط مذکور در اي  دستورالعمل احراز نمايد. 

هاي الزم را اعمال کند تا اطمينان يابد مشخصنات متقاضني بايست قبل از افتتاح حساب، کنترلاري ميمؤسسه اعتب  -3-3

 ا مجاز نيست، انطباق نداشته باشد.هافتتاح حساب با مشخصات اشخاصي که افتتاح حساب براي آن
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ها دهد از ناحيه آنري موظف است مشتريان )حقيقي، حقوقي( خود را با توجه به ريسکي که احتمال ميمؤسسه اعتبا - 4ماده 

اي، پيشينه مشتري، منوط  چون موقعيت اجتماعي و شغلي، وضعيت مالي، نوع و ماهيت فعاليت حرفهو به واسطه عواملي هم

بنندي شنود؛ طبقههاي موثر )به تشخيص مؤسسه اعتباري( که متوجه مؤسسه ميهاي مرتبط يا ديگر شاخصحساب اصلي،

 نمايد.

اي انجام شود که دريافت اطالعات از مشتريان بر اساس طبقه تخصنيص ( بايد به گونه4بندي مذکور در ماده )طبقه -5ماده 

در چارچوب  -باشند، اخذ اطالعات الزم ريسک مي مشترياني که داراي حداقل ترتيب، ازها انجام شود. بدي داده شده به آن

انند، کند و در خصوص مشترياني که در طبقات در معرض ريسنک بيشنتر قنرار گرفتهکفايت مي  -مقررات اي  دستورالعمل

ت اطالعات مزبور را درياف هاي کمتري به روز شود. ميزانتري دريافت شده و در فاصلهبايست در سط  گستردهاطالعات مي

 هاي داخلي مؤسسه اعتباري مشخص مي نمايد.بخشنامه

چني  الزم است براي پيشگيري از افشناو ري موظف به حفظ و نگهداري اطالعات مشتريان بوده و هممؤسسه اعتبا -6ماده 

 ها، تدابير الزم را اتخاذ نمايد.استفاده غير مجاز از آن

نمودن اطالعات، مؤسسه اعتباري بايد در مت  قرارداد منعقده، مشتري را مکلف سازد هرگونه تغيير امبه منظور به هنگ -7ماده 

 در اطالعات ارائه شده خود را با مستندات مربوط و در اسرع وقت، به اطالع سازمان ثبت احوال برساند.

نامه مبني بنر شناسنايي مشنتريان آيي  15ؤسسه اعتباري موظف است در اسرع وقت نسبت به اجراي مفاد ماده م -8ماده 

 قبلي، اقدامات الزم را به عمل آورد.

ها داراي مغايرت بوده است، موظفند ظرف سنه مناه شتريان قبلي که در مرحله تطبيق، مشخصات آنمآن دسته از  -1تبصره 

ف است لشويي مؤسسه اعتباري موظنسبت به رفع مغايرت اقدام نمايند. چنانچه مغايرت مذکور رفع نگردد، واحد مبارزه با پو

 موارد را به واحد اطالعات مالي ارسال نمايد.

ها در سال مطابق دستورالعمل مربوط که به تصويب شورا خواهند شتريان قبلي که متوسط فعاليت آنمآن دسته از  -2تبصره 

 رسيد، کم اهميت باشد، از شمول اي  ماده مستثني هستند.

کاري مشتري نتواند اطالعات الزم را براي شناسنايي وي ه اعتباري به داليلي همچون عدم همدر صورتي که مؤسس -9ماده 

تري، از به دست آورد و يا مشتري اقدام به ارائه اطالعات غيرواقعي نمايد، مؤسسه اعتباري بايد پس از توضي  مراتب به مش

 ارايه خدمات به وي خودداري نمايد.

اند، به واحند ي را که مبادرت به اعالم اطالعات غير واقعي نمودهست مشخصات مشتريانمؤسسه اعتباري موظف ا  -10ماده

 اطالعات مالي گزارش کند.

پايه به اشخاص زير توسط مؤسسه اعتباري ممنوع است و در صورت ارائه اي  گونه خندمات قبنل از  ارائه خدمات -11ماده 

 ارتباط با مشتري است:ابالغ اي  دستورالعمل، مؤسسه اعتباري موظف به قطع 

o اشخاصي که از ارائه اطالعات يا اسناد مورد نياز خودداري مي کنند؛ 
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o هاي غير مجاز؛صرافي 

o اشخاصي که به حکم مراجع قضايي، حق افتتاح حساب ندارند؛ 

o اشخاص ايراني فاقد شناسه يا شماره ملي؛ 

 هاي شناسايي مشتريرويه

ت مورد تقاضاي وي )خدمات غير پايه، خدمات پايه( بنه دو ننوع شناسنايي ماشناسايي مشتري بر حسب نوع خد -12ماده 

 شود. اوليه و شناسايي کامل تقسيم مي

 شناسايي اوليه: -1 -12

 مؤسسه اعتباري موظف است هنگام ارايه تمامي خدمات بانکي و اعتباري )اعم از خندمات غينر پاينه و خندمات پاينه( بنه  

رگونه همي( و انجام هرگونه عمليات پولي و مالي )حتي کمتر از سقف مقرر( از جمله انجام مشتري)اعم از مشتري گذري و داي

 دريافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارايه تسهيالت، صدور انواع کارت دريافت و پرداخت، صندور ضنمانت

اي و تعهد ضامنان به هر شنکل از قبينل امضننامه، خريد و فروش ارز و اوراق گواهي سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت 

و  اقندام کنرده  -به شرح مندرج در اي  دسنتورالعمل   –سفته، بروات و اعتبارات اسنادي؛ نسبت به شناسايي اوليه مشتري 

 هاي اطالعاتي خود ثبت نمايد.اطالعات آن را در سيستم

 ازي به شناسايي مشتري ندارد.تبصره: پرداخت قبوض دولتي و خدمات شهري کمتر از سقف مقرر، ني

 شناسايي اوليه شخص حقيقي: -12-1-1

  :اطالعات مورد نياز 

 نام و نام خانوادگي، شماره ملي، تاريخ تولد، نام پدر، نشاني کامل و کدپستي محل سکونت، شماره تلف . 

 ارت ملي وي تطبينق ل کهارا با مندرجات اصمؤسسه اعتباري موظف است پس از اخذ اطالعات فوق از مشتري، آن

 داده و مراتب را بر روي سند مربوط تاييد نمايد.

 32532/89: مؤسسه اعتباري موظف است نحوه بازشناسي کارت ملي اصلي از جعلي را طبق بخشنامه شنماره 1تبصره

ط هاي کنترلي در روي کارت شناسايي ملي به کليه کارکنان ذي ربنبانک مرکزي در خصوص ويژگي 16/2/1389مورخ 

 ها ثبت نمايد.  آموزش داده، مراتب را در سوابق آموزشي آن

:  در مورد محجوري  الزم است عالوه بر اطالعات شخص محجور، اطالعات منذکور در خصنوص ولني و قنيم 2تبصره 

 نامبرده نيز دريافت شود.

ي و قنرض الحسننه : براي محجوري ، مؤسسه اعتباري صرفا مجاز به افتتاح حسناب سنپرده سنرمايه گنذار3تبصره 

انداز است.  افتتاح حساب جاري، پرداخت وام و تسهيالت، گشاي  اعتبار اسنادي، صدور هرگونه ضنمانت نامنه و پس

 ديگر خدمات مشابه به اي  اشخاص، کماکان ممنوع است.  
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ور و ثبت احوال کش: در صورت امکان ارتباط بر خط مؤسسه اعتباري)به طور مستقيم يا غير مستقيم( با سازمان 4تبصره 

برخورداري مؤسسه مذکور از امکان تطبيق مشخصات اظهار شده توسط مشتري با منندرجات شناسننامه عکسندار ينا 

 گواهينامه رانندگي يا گذرنامه معتبر، انجام شناسايي اوليه مشتري بر اساس اي  مدارك نيز بالمانع است.

وي شخص حقوقي، برابر ضنوابط مقنرر در منورد اشنخاص : شناسايي اوليه شخص حقيقي معرفي شده از س5تبصره 

 حقيقي است.

 شناسايي اوليه شخص حقوقي -1-3 -12

جعه با توجه به اينکه براي دريافت خدمات غير پايه، اشخاص حقيقي به نمايندگي از اشخاص حقوقي به مؤسسه اعتباري مرا

 رد اشخاص حقيقي است.مي کنند، شناسايي اوليه اي  اشخاص نيز برابر ضوابط مقرر در مو

د ابهام در خصوص اصالت مدارك شناسايي ارائه شده توسط مشتري، متصديان شناسنايي اولينه در صورت وجو -1-4 -12

بنق مقنررات اين  ط -هاي اطالعاتي، اخذ مدارك معتبر ها و پايگاهدر مؤسسه اعتباري موظف هستند با تحقيق از ساير نظام

لع، نسبت به رفع ابهام و شناسايي مشنتري اقندام نماينند. در اين  مراجع ذي ربط قانوني مط و يا استعالم از -دستورالعمل

 گردد.موارد، ارائه خدمت تا رفع ابهام متوقف مي

ا ردر صورت اطمينان از غير واقعي بودن مشخصات، مؤسسه اعتباري موظف است عالوه بر جلوگيري از ادامه خدمات، مراتب 

 عات مالي گزارش دهد.بالفاصله به واحد اطال

 شناسايي کامل: - 12-2

مؤسسه اعتباري موظف است هنگام ارايه هر يک از خدمات پايه به مشتري دايمي؛ عنالوه بنر شناسنايي اولينه؛ نسنبت بنه 

 شناسايي کامل و برآورد سط  فعاليت مورد انتظار از وي اقدام نمايد. 

 شناسايي کامل شخص حقيقي: -1 -12-2

 امل شخص حقيقي، مؤسسه اعتباري موظف است عالوه بر شناسايي اوليه وي، اطالعات و مدارك براي شناسايي ک

 مايد:از وي اخذ ن -بر حسب مورد -ذيل را 

نامه معتبر با امضاي حداقل يک نفر از مشتريان شناخته شده يا اشخاص منورد اعتمناد مؤسسنه معرفي  -1

هاي دولتي و ينا انک مرکزي، سازمانبداراي مجوز از نامه از يکي از مؤسسات اعتباري اعتباري يا معرفي

 اي رسمي.هاي حرفهنهادها و کانون

هاي اعتباري داراي مجوز از باننک مرکنزي و اسنتعالم از آن سوابق ارتباط مشتري با هر يک از مؤسسه -2

 مؤسسه به منظور تعيي   صحت اطالعات ارائه شده از سوي مشتري.

 ورد مشاغل غير مالي. جواز کسب معتبر به ويژه در م -3

 گواهي اشتغال به کار از اشخاص حقيقي داراي مجوز کسب و يا از اشخاص حقوقي داراي شناسه ملي.  -4
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اطالعات در مورد نوع، ميزان و هدف فعاليت مشتري جهت تعيي  سط  گردش مورد انتظار مشنتري در   -5

 حوزه فعاليت خود.

ز سوي شخص حقوقي)اعم از ايراني(، برابنر ضنوابط مقنرر در منورد : شناسايي کامل شخص حقيقي معرفي شده ا1تبصره 

 اشخاص حقيقي است.

 شناسايي کامل شخص حقوقي: -12-2-2

  :شناسايي کامل شخص حقوقي 

  براي شناسايي کامل شخص حقوقي ايراني، مؤسسه اعتباري موظف است عالوه بر شناسايي اوليه وي، اطالعات و

 خذ نمايد:ا -بر حسب مورد -مدارك ذيل را 

o نوع، موضوع، ماهيت و ميزان فعاليت شخص حقوقي؛ 

o  اطالعات مربوط به رتبه بندي شخص حقوقي)از مراجعني نظينر شنرکت سننج  اعتبنار، رتبنه بنندي معاوننت

 اي(؛اير مراجع حرفهسريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و يا برنامه

هاي مالي تائيند شنده وظف است از طريق بررسي صورتتبصره: در صورت عدم رتبه بندي شرکت، مؤسسه اعتباري م

توسط يکي از اعضاي جامعه حسابداران رسمي نسبت به تعيي  سط  فعاليت مورد انتظنار مشنتري اقندام نمايند و در 

هاي منالي معتبنر صورت عدم الزام شخص حقوقي به انتخاب يکي از اعضاي جامعه حسابداران رسمي، آخري  صورت

 ما مورد بررسي قرار مي گيرد. شخص حقوقي مستقي

o   مشخصات فرد يا افرادي که حق برداشت از حساب شخص حقوقي را دارند)شامل نام و ننام خنانوادگي، شنماره

 ها(؛امضاي مجاز آن ها )همراه نمونهملي، نام پدر، تاريخ تولد، نشاني و کد پستي( و سمت آن

o  هيننأت مننديره، هيننأت عامل/منندير عامننل، اسننامي، مشخصننات، نشنناني و کنند پسننتي محننل سننکونت اعضنناي

درصد سهام)سرمايه(  5حسابرس)حسابرسان( مستقل، بازرس يا بازرسان قانوني و سهام داراني )شرکايي( که بي  از 

هاي غيرانتفناعي و بنيادهنا و ... ، شخص حقوقي را در اختيار دارند. )در مورد ساير اشنخاص حقنوقي از قبينل سنازمان

 ها(؛ پستي مؤسسي  يا هيأت امنا و ارکان مشابه آن مشخصات، نشاني و کد

o هاي تلف  و دورنگار آن، اسامي صاحبان امضاي مجاز و محل اصلي فعاليت، نشاني و کد پستي دفتر مرکزي، شماره

ها و اطالعات مربوط به نحوه رسميت داشت  کليه اسناد مالي و مکاتبات مربوط، مدت و حدود اختيارات نمونه امضاي آن

 ها؛هيأت مديره و مدير عامل و يا ارکان مشابه مؤسسه در مورد حساب

o  تعهد از مديران و صاحبان امضاء در شخص حقوقي مبني بر اينکه آخري  مدارك و اطالعات مربوط به شخص حقنوقي را

 اطالع مي دهند. ر مورد اينکه هر نوع تغيير در موارد مذکور را بالفاصله به مؤسسه اعتبارياند و تعهد دارائه داده

قانون تجارت(که به محض ايجاد و بدون احتيناج بنه  587تبصره: در مورد مؤسسات و تشکيالت دولتي و بلدي)موضوع ماده 

ها فاقد موضوعيت است. در اي  موارد، صرفا اخذ شناسه ثبت،  داراي شخصيت حقوقي مي شوند؛ اخذ تاريخ و شماره ثبت آن



 

1475 

ا و يا پايگاه شناسه ملي اشخاص حقوقي و حفظ آن در سوابق کفايت مي کند و نيازي به انجام ملي و استعالم از سامانه ساه

 ساير تکاليف مقرر در مورد شناسايي کامل مشتريان نيست.

ي کامل مشتري، مؤسسه اعتباري بايد صحت اطالعات ارائه شده )از جمله شماره ملي، شناسه ملني و براي شناساي -12-2-3

هناي هاي  اطالعاتي ذي ربط استعالم کند. فرد استعالم کننده بايد زمان اخنذ تائيدينه از پايگاهورد از پايگاهغيره( را حسب م

 مذکور را به همراه مشخصات خود در اسناد ياد شده گواهي نمايد. 

 ل استعالم نمود:هاي اطالعاتي ذيتبصره: صحت اطالعات ارائه شده را حسب مورد مي توان از پايگاه

o ص حقيقي: پايگاه شماره ملي اشخاص حقيقي؛اشخا 

o اشخاص حقوقي: پايگاه شناسه ملي اشخاص حقوقي؛ 

o نشاني : شرکت پست؛ 

o کد اقتصادي: سازمان امور مالياتي؛ 

 )موارد فوق را مي توان از سامانه ساها استعالم نمود(.

o کد اصناف: وزارت بازرگاني؛ 

o ايران کد: وزارت بازرگاني؛ 

o کشور. پايگاه روزنامه رسمي 

امل شخص حقيقي، مشخصات اعالم شده از سوي وي بايد توسط دارنده امضاي مجاز در مؤسسه کدر شناسايي  -12-2-4

هنا توسنط بنر روي آن« تصوير برابر اصل است»اعتباري با اصل مدارك معتبر تطبيق داده شده و پس از تاييد و درج عبارت 

 وي، در سوابق مشتري نگه داري شود.

که وکيل، وصي، قيم و يا ولي به نمايندگي از طرف شخص يا اشخاص ديگري متقاضي دريافت خندمات رصورتيد -12-2-5

باشد، الزم است مؤسسه اعتباري عالوه بر شناسايي اصنيل نسنبت بنه شناسنايي هوينت نمايننده شنخص )اشنخاص( و 

 مستندسازي مدارك وي نيز مطابق با مفاد اي  مقررات اقدام نمايد.

ي اعالمي از سوي مشتري با کند پسنتي ستند سازي نشاني مشتري در شناسايي اوليه، از طريق تطبيق کد پستم -12-2-6

شود. براي مستند سازي نشاني مشتري در شناسايي کامل، الزم اسنت کند پسنتي اعالمني از ظهر کارت ملي وي انجام مي

ذير ي به اي  پايگاه از طريق سامانه ساها امکان پنسوي مشتري با اطالعات پايگاه کد پستي کشور تطبيق داده شود)دسترس

 است(.

باشند کنه بنر اسناس آن، شنماره  در صورتي که مشتري، داراي شماره منحصر به فنردي در مؤسسنه اعتبناري -12-2-7

 شود، نيازي به شناسايي کامل وي براي هر حساب نيست.هاي متفاوتي ايجاد ميحساب
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که براي مؤسسه اعتبناري  حقوقي( باشندمده شخص حقوقي، جزو اشخاصي)حقيقي،در صورتي که سهامداران ع -8 -12-2

ها نيز اعمال شود. در هر صورت عملينات شناخته شده نباشند، الزم است شناسايي مشتريان نسبت به سهامداران عمده آن

 اشخاص مظنون(.شخص حقوقي بايد تحت مراقبت ويژه قرار گيرد)برابر ضوابط مذکور در دستورالعمل مراقبت از 

اص مسنتلزم دريافنت اطالعنات و مندارك خندر خصوص آن گروه از خدمات که در چارچوب قواني  و مقررات   -9 -12-2

بايست عالوه بر رعايت ضوابط مندرج در اي  دستورالعمل، براي شناسنايي مشنتري، ديگري نيز باشند، مؤسسه اعتباري مي

 مقررات ذي ربط را نيز اعمال نمايد.

ا حقنوقي دارنند، مؤسسه اعتباري بايد در مورد اشخاصي که وکالت کلي براي انجام کليه امور شخص حقيقي ين -12-2-10

ي ضم  شناسايي کامل وکيل و اصيل )به شرح مندرج در اي  دستورالعمل(، مراتب را به بانک مرکزي و واحند اطالعنات منال

 گزارش کنند.

شده از مشتري را با مندرجات مذکور در مدارك شناسايي معتبر تطبيق داده و  ري بايد اطالعات اخذمؤسسه اعتبا -12-2-11

 بر عبارتند از:ها اطمينان حاصل نمايد. مدارك شناسايي معتاز صحت آن

 :براي اشخاص حقيقي 

o کارت ملي؛ 

o  سال(؛ 15شناسنامه)صرفا براي اشخاص زير 

o ات   ن ارتباط مؤسسه اعتباري و تعيي  صحت اطالعشناسنامه يا گواهي نامه رانندگي يا گذرنامه) در صورت امکا

 ها با اطالعات موجود در سامانه ساها(.آن

تبصره: در مورد محجوري  الزم است عالوه بر مدارك فوق، سند رسمي دال بر تاييد سمت ولي، قنيم و وصني نينز 

 دريافت شود.

 :براي اشخاص حقوقي 

o اصل يا تصويرگواهي نامه ثبت شرکت، شرکت نامه؛ 

o اظهار نامه ثبت شرکت يا اساسنامه) با توجه به وضعيت شرکت(؛ 

o مصوبه هيأت مديره مبني بر افتتاح حساب) به نام شرکت( و معرفي صاحبان امضاي مجاز؛ 

o  کنه در شنرکت  –بالفاصله پس از وقوع  –تعهدنامه اشخاص حقوقي مذکور مبني بر اعالم هر نوع تغيير

ميمات هيأت مديره در خصوص افتتاح حساب و معرفي صاحبان امضناي مجناز نامه يا اساسنامه و يا بر اساس تص

 شود.ايجاد مي

هاي پولشنويي ينا چنانچه مشتري مدارك شناسايي مذکور در مواد فوق را ارائه ننمايد و يا ظ  به انجام فعاليت -12-2-12

وي خنودداري کنرده ، مراتنب را بنه واحند  ساير جرايم مرتبط وجود داشته باشد، مؤسسات اعتباري بايد از ارائه خدمت به

 اطالعات مالي گزارش نمايند.



 

1477 

هاي داخلي خود مدارك ديگري را که اطالعات مذکور )به وينژه اطالعنات توانند در دستورالعملمؤسسات اعتباري مي تبصره:

ات قبنول قنرار دهنند. مؤسسنمورد نياز در تعيي  سط  مورد انتظار فعاليت مشتري( را به صورت مطمي  تأمي  نمايد، مورد 

هاي داخلي، ميزان شناسايي را با رعايت اطمينان به تأمي  اطالعات مورد نياز، با توجنه بنه توانند در دستورالعملاعتباري مي

 نوع و ماهيت و سط  فعاليت مورد انتظار مشتري تنظيم نمايند.

کامنل مشنتري و انجنام هرگوننه تنراکن  منالي رائه خدمات پايه به صورت الکترونيکي و بدون شناسايي ا -13ماده 

 الکترونيکي غيرقابل رديابي يا بي نام و ارائه تسهيالت مربوط ممنوع است.

ري، به هنگام ارائه خدمات پايه به مشاغل غيرمنالي بايند ضنم  دريافنت مندارك مربنوط بنه مؤسسه اعتبا -14ماده 

ها اخنذ نمايند. در صنورت رات مبارزه با پولشويي را از آنشناسايي کامل، تعهدات الزم در خصوص اجراي قانون و مقر

مت بنه خودداري مشاغل غيرمالي از ارائه اي  تعهد و يا خودداري از عمل به تعهدات، مؤسسه اعتباري بايد از ارائه خند

 ها خودداري نمايد.آن

ها از طرينق باننک ات آنؤسسه اعتباري موظف است هنگام ارائه خدمات به اشخاصي که اسامي و مشخصم -15ماده 

ها را به طور مداوم، زينر نظنر شود، دقت و نظارت بيشتري را به عمل آورند و عملکرد مالي آنها اعالم ميمرکزي به  آن

 داشته باشند.

 مؤسسه اعتباري موظف است در مورد اشخاص زير، دقت و مراقبت ويژه به عمل آورد: تبصره:

o هنا از سنوي فهرست جرايم تروريستي يا مرتبط با پولشويي قرار دارد و ننام آن ها درافراد و مؤسساتي که نام آن

 شود؛بانک مرکزي به مؤسسه اعتباري اعالم مي

o .اصنافي که فاقد کد اصناف هستند 

 ها را متعهد نمايد که:ؤسسه اعتباري بايد هنگام ارائه خدمات پايه به مشتري، آنم -16ماده 

ي  دستورالعمل مشخص شده اسنت، ارائنه کنرده، مقنررات امؤسسه اعتباري را که در اطالعات مورد درخواست  -الف

 مربوط به مبارزه با پولشويي را رعايت نمايند.

ده اشخاص ديگر از خدمات پايه دريافتي را ندهند و در صورت اقدام، موضوع را بالفاصنله بنه مؤسسنه اجازه استفا -ب

 شرط درج مشخصات نماينده يا وکيل و شناسايي اوليه و ثبت مشخصنات وي اعتباري اطالع دهند. نمايندگي قانوني به

 باشد.شامل اي  بند نمي

تبصره: تعهدات فوق بايد به طور صري  و دقيق، براي مشتري بيان شود. در صورت عدم پذيرش اي  تعهدات از سوي 

 قف شود.به مشتري متو ها توسط وي، الزم است ارائه خدماتمشتري و يا عدم رعايت آن

هاي هاي مورد استفاده، محل مناسب بنراي درج يکني از شنمارهمؤسسه اعتباري موظف است در تمامي فرم -17ماده 

بيني نمايد و اي  مشخصات به طنور کامنل و شناسايي معتبر )حسب مورد شماره ملي وشناسه ملي( و کد پستي را پي 

 دقيق دريافت و تطبيق داده شود.
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هاي اطالعاتي که عمليات پولي و مالي در ها و سيستمافزارها، بانکباري موظف است در تمامي نرممؤسسه اعت -18ماده 

هاي معتبر )حسب مورد شماره ملي و شناسه ملي( و کد پسنتي را شود، محل الزم براي درج يکي از شمارهها ثبت ميآن

 فزارها را فراهم نمايد.اهاي مذکور در نرمبيني نموده و امکان جستجو بر اساس شمارهپي 

هاي اطالعناتي مؤسسه اعتباري مشخصات درج شده اشخاص و اماک  ثبت شنده در سيسنتم در صورتي که -19ماده 

ماه پس  1هاي اطالعاتي ذي ربط تطبيق نداده باشد الزم است مشخصات مذکور را حداکثر ظرف مدت خود را با پايگاه

 ها را کنترل نمايد.ل کرده، صحت آنهاي مذکور ارساگاهاز ارائه خدمات پايه به مشتري، به پاي

ماه يک بار بنه  3هاي ذي ربط تطبيق داده است هر ري موظف است اطالعاتي را که قبال با پايگاهمؤسسه اعتبا -20ماده

روز نمايد. در صورتي که محرز شود شخص حقيقي طي اي  مدت فوت شده ليک  مراتب بنه مؤسسنه اعتبناري اعنالم 

بناالتر از  تراکن  يا معاملنه ه باشد الزم است حساب وي بالفاصله مسدود شود و در صورتي که پس از فوت وي،نشد

 سقف مقرر انجام شده باشد، مراتب به بانک مرکزي و واحد اطالعات مالي گزارش شود.

موارد زير اطالعات مربوط به داوم و مخصوصاً در دهنده خدمات پايه موظفند به طور مؤسسات اعتباري ارائه م -21ماده 

 شناسايي کامل مشتري را به روز نمايند:

اي پيندا بر اساس شواهد و قراي  احتمال آن وجود داشته باشد که وضعيت مشتري تغيينرات عمنده در زماني که -الف

 نموده است.

ينات پولشنويي و ينا ر صورتي که مؤسسه اعتباري بر اساس شواهد و قراي  احتمال دهد مشتري در جرينان عملد -ب

  تأمي  مالي تروريسم قرار گرفته است.

ها از مراجع ذي ربط ه آنبه منظور مستند سازي اطالعات مشتريان، الزم است پس از استعالم اطالعات مربوط ب -22ماده 

 .و اطمينان از صحت اطالعات؛ تصوير اي  اسناد توسط صاحب امضاي مجاز در مؤسسه اعتباري برابر اصل شود

ز ابالغ اي  دستورالعمل، الزم است کد پستي محل اقامتگاه قانوني مشتري دائمي با اطالعنات ش  ماه پس ا -23ماده 

بناري مندرج در پايگاه ذي ربط )ثبت احوال و يا ثبت اسناد( همخواني داشته باشد. در مورد مشتريان گذري، مؤسسه اعت

 اطالعات ابراز شده از سوي مشتري است.موظف به تطبيق کدپستي مندرج بر روي کارت ملي با 

به مشتريان به منزله تائيد انجام رويه شناسايي مشتري توسط کارکننان ذي ربنط در مؤسسنه  ارائه خدمات -24ماده 

 ها است. اعتباري است و مسيوليت وجود هرگونه نقص در اي  زمينه ن در چارچوب اي  دستورالعمل ن متوجه آن

هاي فاقد شماره ليه حسابماه از تاريخ ابالغ اي  دستورالعمل، ک 3ي موظف است حداکثر ظرف مدت مؤسسه اعتبار -25ماده 

 شود.هاي مزبور رفع انسداد مييا شناسه ملي را مسدود نمايد. به محض ارائه شماره يا شناسه ملي، از حساب
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 هانظارت مستمر بر حساب

د و ترتيبني اتخناذ کنند کنه از مديريت اطالعات را ايجناد نماينبايست سيستم جامعي مؤسسه اعتباري مي -26ماده 

 ربط قرار گيرد. اطالعات مربوط به مشتريان در اي  سيستم گردآوري و پردازش شده؛ در اختيار واحدهاي ذي

هاي ناشي از عدم شناسايي کافي مشتري، الزم است حساب وي ن متناسنب بنا منظور کنترل موثر ريسکبه -27ماده 

 تخصيص داده شده ن تحت نظارت قرار گيرد.طبقه 

هاي هاي در معرض ريسک بيشتر، مؤسسه اعتباري موظف است سيستمي ايجاد کندکه حسابدرمورد حساب -28ماده 

 ياد شده به طور ادواري نيز تحت پاي  قرار گيرند.

ابطنه بنا موضنوع ه را در رمؤسسات اعتباري موظفند فهرست خالصه اطالعات دريافت کنندگان خدمات پاين -29ماده 

اه مبارزه با پولشويي و در صورت اعالم واحد اطالعات مالي به نحوي که واحد مذکور مشخص مي سازد، در پايان هر من

 در اختيار آن واحد قرار دهد.

شخاص اد خالصه اطالعات ياد شده بايد شامل نام و نام خانوادگي، شماره ملي و تاريخ ارائه خدمات پايه در مورتبصره: 

را به حقيقي و در مورد اشخاص حقوقي ، نام و شناسه ملي يا کد اقتصادي باشد. ساير موارد مورد نياز پس از تصويب شو

 مؤسسات اعتباري اعالم خواهد شد.

 مديريت ريسک

هاي بايسنت از وجنود برنامنههيأت مديره، مديريت ارشدو يا رده سازماني معنادل آن در مؤسسنه اعتبناري مي -30ماده 

ها بايندامکان هاي مناسب اطمينان حاصل کند. اين  برنامنهها از طريق ايجاد رويهسازي آنموثرشناسايي مشتريان و پياده

ها، تفکيک وظايف و آموزش کارکنان رافراهم آورند. مسيوليت نهنايي تصنميمات ها، کنترلنظارت موثر مديريت بر سيستم

 يره يا ارکان معادل آن در مؤسسه اعتباري است.اخذ شده در اي  خصوص بر عهده هيأت مد

ها در مؤسسه هاي هيأت مديره و مديريت ارشد و يا رده سازماني معادل آنها و رويهمسيوليت اجراي سياست -31ماده 

هاي اطالعاتي مربوط( بر عهده واحند مبنارزه بنا پولشنويي آن اعتباري)در خصوص شناسايي مشتريان و ايجاد سامانه

هاي شناسايي مشتريان را در شعب و تمامي سنطوح مؤسسنه ها و رويهاست. واحد مذکور بايد اجراي سياست مؤسسه

د اعتباري مورد بررسي قرار داده، هر گونه انحراف را به همراه پيشنهادهاي اصالحي به هينأت منديره و منديريت ارشن

 مؤسسه اعتباري گزارش کند.

هايي آموزشي براي کارکنان خود تدارك مورد شيوه شناسايي مشتريان، برنامهمؤسسه اعتباري مي بايست در  -32ماده 

اي طراحي شوند که کارکنان به شناخت کافي و منطقي نسبت به ضرورت، اهميت هاي آموزشي بايد به گونهببيند. برنامه

صنوص خبه طور مستمر )به  هاي مذکور بايدهاي شناسايي مشتريان دست يابند. برنامهها و رويهو نحوه اجراي سياست

هاي الزم را در اي  خصوص ديده اند. در مورد کارکنان جديد( ادامه يابد تا اطمينان حاصل شود کارکنان ذي ربط آموزش

 اند، درج نمايد. مؤسسه اعتباري موظف است سوابق آموزشي مربوط را در پرونده کارکناني که آموزش ديده
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بار، اطالعات مربوط به فعال بنودن مشنتري را منورد ارزينابي ت هر ش  ماه يکمؤسسه اعتباري موظف اس -33ماده 

مؤسسه اعتباري مجدد قرار دهد. همچني  بنا به درخواست مشتري و يا در صورت ايجاد تغيير عمده در وضعيت مشتري،

 موظف است مشتري را به طور مجدد مورد شناسايي کامل قرار دهد.  

 هامعامالت آن داري سوابق مشتريان ونگه

داري و پردازش مناسب اطالعنات، هيأت مديره مؤسسه اعتباري  مي بايست اطمينان حاصل کند که براي نگه -34ماده 

اي کنه در مواقنع ضنروري، گوننهانند بههاي توانمنند در مؤسسنه اسنتقرار يافتهتدابير الزم انديشيده شده و سيستم

روز کاري، با سهولت و در چارچوب  1ربط را حداکثر ظرف مدت نظر مراجع ذيهاي مذکور بتوانند اطالعات مورد سيستم

 ها قرار دهد.قواني  و مقررات مربوط؛ در اختيار آن

نامه مدت و طنرز نگاهنداري اوراق بازرگناني، شيوه نگهداري اسناد و مدارك در مؤسسات اعتباري برابر آيي  -35ماده 

تبار)موضنوع شنوراي پنول و اع25/3/1389و يکصد و چهاردهمي  جلسنه منورخ ها مصوب يکهزار اسناد و دفاتر بانک

 بانک مرکزي و اصالحات پس از آن( است. 15/4/1389مورخ  80223/89بخشنامه شماره 

شود، بايد نوع تراکن ، مبلغ و نوع ارز، تاريخ انجام تراکن  و طنرفي  تنراکن ، هاي مالي حفظ ميدر سوابقي که از تراکن 

 حب/صاحبان حساب درج شوند.ها انجام شده است و مشخصات صاز طريق آناهايي که تراکن  سابشماره ح

 گستره شمول دستورالعمل

ها و مؤسسات اعتباري خنارجي در اي  دستورالعمل عالوه بر مؤسسات اعتباري، براي تمامي شعب و نمايندگي بانک -36ماده 

 باشد.اري ن صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي، نيز الزم االجرا ميکشور، مؤسسات اعتباري واقع در مناطق آزاد تج

  زمان اجرا

دت مذکور مؤسسنات مزمان اجراي اي  دستورالعمل يک ماه پس از ابالغ آن از سوي بانک مرکزي است. در  -37ماده 

ه اي العمل را به گونناعتباري موظفند ضم  اطالع رساني به مشتريان، امکانات و تسهيالت الزم براي اجراي اي  دستور

 فراهم نمايند که اجراي آن، حتي االمکان موجب اخالل در امور مشتريان نشود.

بنه   20/11/1389تبصره در هشتمي  جلسه شوراي عالي مبارزه با پولشويي منورخ  18ماده و  37اي  دستورالعمل در 

 تصويب رسيد. 
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 بسمه تعالي 

 

 دي وجوه بيش از سقف مقرردستورالعمل اجرايي نحوه گزارش واريز نق

 

 هدف

ا نامه اجرائي قانون مبارزه بدر اجراي موثر آيي به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تأمي  مالي تروريسم و نيز

وزينران عضنو کنارگروه تصنويب  14/9/1388ك منورخ  43182ت /181434پولشويي موضنوع تصنويب نامنه شنماره 

دستورالعمل اجرايي نحوه گزارش واريز نقندي وجنوه »ن؛ آ 26مبارزه با پولشويي به ويژه ماده  هاي مربوط به قانوننامهآيي 

 شود:به شرح زير ابالغ مي« بي  از سقف مقرر

 تعاريف

 شود:ر اي  دستورالعمل، اصطالحات و عبارات به کار رفته به شرح زير تعريف ميد  -1ماده 

 ران؛بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسالمي اي -19-1

ايراني و شعبه و نمايندگي بانک خارجي مستقر در جمهوري اسنالمي اينران(،  )اعم از بانکمؤسسه اعتباري: بانک -20-1

 ليزينگ. شرکت الحسنه،قرض اعتبار، صندوق مؤسسه اعتباري غير بانکي، تعاوني

ي و مناطق وينژه اقتصنادي نعتص –مستقر در مناطق آزاد تجاري  تبصره: مؤسسه اعتباري شامل شعبه و نمايندگي

 شود.جمهوري اسالمي ايران نيز مي

هنن  39271ت /16169شناسه ملي اشخاص حقوقي: شماره منحصر به فردي که بر اساس تصويب نامه شنماره  -21-1

 يابد.به تمامي اشخاص حقوقي اختصاص مي 29/1/1388مورخ 

هنن  40266ت /16173نامنه شنماره شماره فراگير اشخاص خارجي: شماره منحصر به فردي که مطابق تصويب  -22-1

به تمامي اتباع خارجي مرتبط با جمهوري اسالمي ايران توسنط پايگناه ملني اطالعنات اتبناع  29/1/1388مورخ 

 يابد.خارجي اختصاص مي

هناي واحد اطالعات مالي: واحدي ملي، متمرکز و مستقل که مسيوليت دريافت، تجزينه و تحلينل و ارجناع گزارش -23-1

 ه دارد.نامه را بر عهدآيي  38ه مراجع ذي ربط را به شرح مذکور در ماده معامالت مشکوك ب

ك منورخ  43182ت /181434نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامنه شنماره نامه: آيي آيي  -24-1

 هاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي؛نامهوزيران عضو کارگروه تصويب آيي  14/9/1388

 مبارزه با پولشويي؛ نامه اجرايي قانونآيي  1ر: به شرح مندرج در بند ز ماده سقف مقر -25-1
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ها مستند نشده و غير قابل رديابي باشد، از هايي که نقل و انتقال آنوجه نقد: هر گونه مسکوك و اسکناس و انواع چک -26-1

هاي پشت نويس د)از قبيل چکاشهايي که دارنده آن غير ذينفع اوليه بير چکهاي عادي در وجه حامل و ساقبيل چک

 شده توسط اشخاص ثالث، انواع چک پول و چک مسافرتي و ايران چک و موارد مشابه(.

 مشتري)ارباب رجوع(: -27-1

o  ،شخص حقيقي يا حقوقي که در مؤسسه اعتباري داراي حساب بوده و يا به نفنع او ينا بنه نماينندگي از سنوي او

 حساب بانکي به نام وي افتتاح شود؛

o حقيقي يا حقوقي که طرف مقابل مؤسسه اعتباري )و يا ذينفع يا ذينفعان( در رابطنه بنا ديگنر خندمات  هر شخص

هاي شهرت و عملياتي متوجنه هاي مختلف به ويژه ريسکبانکي و اعتباري است و از ناحيه وي ممک  است ريسک

 مؤسسه اعتباري شود.

ش وارينز وجنوه نقند سقف مقرر توسط مشتري، الزم است گزار در صورت پرداخت و يا واريز وجوه نقدي بي  از  -2ماده 

)فرم پيوست( به طور دقيق و کامل توسط وي تکميل و امضا شده، در اختيار مؤسسنه اعتبناري قنرار گينرد. در صنورتي کنه 

 مشنتريمشتري نتواند گزارش مذکور را تکميل نمايد، اي  گزارش بايد توسط کارکنان مؤسسه اعتباري تکميل و بنه تاييند 

 رسانده شود.

درج شماره ملي مربوط به اشخاص حقيقي، شناسه ملي اشخاص حقوقي و يا شماره فراگير اشخاص خارجي )حسب  تبصره:

مورد( و نيز توضيحات مشتري در مورد منشاء وجوه نقد پرداختي )بي  از سقف مقرر( توسنط وي و علنت پرداخنت وجنوه 

است. الزم است اطالعات مذکور در مورد تمامي اشخاص منرتبط بنا تنراکن   مذکور به صورت نقد در فرم پيوست الزامي

 )واريز کننده، صاحب حساب، ظهرنويسان چک و ...( اخذ شود.

ا با مدارك شناسنايي رپس از تکميل فرم پيوست، کارکنان ذي ربط در مؤسسه اعتباري بايد اطالعات مندرج در آن  -3ماده 

سپس اقندام بنه  وتطبيق داده  -ناسايي مشتريان مؤسسه اعتباريشستورالعمل چگونگي برابر ضوابط مذکور در د -مشتري

 واريز يا انتقال وجوه مشتري نمايند.

 در اي  رابطه:

o  در صورتي که مشتري فرم مذکور را تکميل نکرد و يا از ارايه اطالعات جهت تکميل آن توسنط کارکننان

 ان مؤسسه اعتباري وظيفه دارند تا وجنوه منذکور را ازذي ربط در مؤسسه اعتباري استنکاف نمود، کارکن

م مشتري پذيرفته؛ ليک  موارد را به قيد تسريع به واحد اطالعات مالي گزارش دهند. در اين  منوارد الز

 است ارائه خدمات به مشتري تا رفع ابهام متوقف شود. انجام اقدامات مربوط در اي  زمينه بايند بندون

 .اطالع مشتري صورت پذيرد

o  در صورت وجود ابهام در صحت اطالعات و يا مدارك ارائه شده توسط مشتري، کارکنان مؤسسه اعتباري

هاي اطالعاتي و نيز استعالم از مراجنع قنانوني ذي ها و پايگاهوظيفه دارند از طريق تحقيق از ساير نظام
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ات به مشنتري تنا رفنع ابهنام ربط، نسبت به رفع ابهام اقدام نمايند. در اي  موارد الزم است ارائه خدم

متوقف شود. انجام اقدامات مربوط در اي  زمينه بايد بدون اطالع مشتري صورت پذيرد. چنانچنه امکنان 

شناسايي مشتري براي مؤسسه اعتباري ممک  نباشد ارائه خدمت به وي متوقف خواهد شد.کارکنان ذي 

يوست تکميل کرده و به مراجع مربوط ارائنه ربط در مؤسسه اعتباري بايد داليل توقف خدمت را در فرم پ

 نمايند.

o  چنانچه مشخصات ارائه شده از سوي مشتري صحت نداشته و يا کنارت ملني وي، توسنط کارمنند جعلني

مؤسسه اعتباري موظف است مراتب را بالفاصله به واحد اطالعات مالي گنزارش دهند.  تشخيص داده شود،

مدت يک روز کاري به تأخير مي افتد. پنس از مندت منذکور و در  در اي  موارد، ادامه خدمت به مشتري به

اقدامات الزم بر اسناس  صورت ارايه حکم مراجع قضايي از سوي واحد اطالعات مالي به مؤسسه اعتباري،

 کند.آن انجام مي پذيرد و در غير اينصورت، ارايه خدمت به مشتري ادامه پيدا مي

قنانع  ه صورت نقدي،در مورد منشا وجوه نقد بي  از سقف مقرر و علت واريز آن ب در صورتي که توضيحات مشتري -4ماده 

 کننده نباشد و يا به داليل ديگري، ظ  به پولشويي و تأمي  مالي تروريسم وجود داشته باشد متصدي مربنوط موظنف اسنت

برابنر ضنوابط منندرج در عالوه بر ارسال گزارش موضوع اي  دستورالعمل، نسبت به ارسنال گنزارش معنامالت مشنکوك 

 اقدام نمايد.« شناسايي معامالت مشکوك و شيوه گزارش دهي»دستورالعمل

ويي شعبه قرار مي دهد تنا پس از تکميل گزارش، متصدي مربوط بايد گزارش مذکور را در اختيار مسيول مبارزه با پولش -5ماده 

با پولشويي  تکميل شده را در پايان هر روز، به واحد مبارزه هايپس از بررسي و جمع بندي اطالعات مندرج در آن، کليه گزارش

 شود.ز در شعبه نگهداري ميهاي تکميل شده نيمؤسسه اعتباري ارسال نمايد. يک نسخه ازتمامي گزارش

ها را مورد بررسي و طبقنه واحد مبارزه با پولشويي مؤسسه اعتباري موظف است پس از دريافت اطالعات شعب، آن - 6ماده 

هاي دريافتي را همراه با توضيحات تکميلي، در قالب تعيي  شده به واحد اطالعات منالي و تنا بندي قرار داده؛ تمامي گزارش

 پايان همان روز کاري ارسال نمايد.

ا کنه هنگنام ارائنه مؤسسه اعتباري موظف است مدارك و اطالعات مربوط به واريز وجوه نقد بي  از سقف مقنرر ر -7ماده 

سال پس از پايان عمليات نگهداري کند. الزم است نگهنداري  5است حداقل به مدت  ه مشتري ثبت و ضبط نمودهخدمت ب

 قت قابل دسترسي باشد.وصالح، اطالعات در اسرع اي باشد که در صورت درخواست مراجع ذيسوابق به گونه

هنا و ت کلينه دريافتحي نمايد که عنالوه بنر ثبنمؤسسه اعتباري موظف است نرم افزارهاي خود را به گونه اي طرا -8ماده 

امکان پرداخت وجوه نقد بي  از سقف مقرر به مشتري را غير ممک  سازد. در صورتي که مشتري  هاي نقدي در آن،پرداخت

 د.بر دريافت وجوه نقد بي  از سقف مقرر اصرار داشت، مؤسسه اعتباري بايد مراتب را به واحد اطالعات مالي گزارش ده

ها و نرم افزارهاي الزم را به به منظور اجراي موثر ضوابط مندرج در اي  دستورالعمل، مؤسسه اعتباري بايد سيستم -9ماده  

 دهند.اي طراحي و اجرا نمايد که اطمينان حاصل شود کارکنان مؤسسه اعتباري، وظايف مربوط را انجام ميگونه
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مايد که شامل اطالعات مربوط ود را در زمينه واريز نقدي به گونه اي طراحي ننرم افزارهاي خ مؤسسه اعتباري بايد -10ماده 

ها باشد به گوننه اي کنه امکنان بازسنازي به نوع و ترکيب وجوه نقد ارايه شده از سوي مشتري به همراه وجه هر يک از آن

 هاي واريز نقدي بي  از سقف مقرر فراهم باشد.تراکن 

رش واريز نقدي وجوه است در هر شعبه، فردي را براي توجيه مشتري در مورد ضرورت گزا مؤسسه اعتباري موظف -11ماده 

 ها توضي  دهد. بي  از سقف مقررتعيي  نمايد تا در صورت استعالم موضوع، مراتب را به شيوه اي مناسب براي آن

 

بنه  20/11/1389شويي مورخ تبصره در هشتمي  جلسه شوراي عالي مبارزه با پول 2ماده و  11اي  دستورالعمل در 

 تصويب رسيد و از تاريخ ابالغ، الزم االجراست.
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 بسمه تعالي

 

 دهيدستورالعمل شناسايي معامالت مشکوك و شيوه گزارش

 

 هدف

آوردن تمهيدات الزم براي اجراي بند ج از  به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تأمي  مالي تروريسم و نيز فراهم

نامنه هاي دوم و سنوم آيي مجلس شوراي اسالمي( و فصنل 1386نون مبارزه با پولشويي )مصوب دوم بهم  ماه قا 7ماده 

وزينران عضنو  14/9/1388ك منورخ  43182ت /181434اجرايي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامه شنماره 

نامه مذکور مبني بر تهيه آيي  43مچني  در اجراي ماده هاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي و هنامهکارگروه تصويب آيي 

به شرح « دستورالعمل شناسايي معامالت مشکوك و شيوه گزارش دهي»دستورالعمل تشخيص عمليات و معامالت مشکوك، 

 شود:زير ابالغ مي

 تعاريف

 د:شور اي  دستورالعمل، اصطالحات و عبارات به کار رفته به شرح زير تعريف ميد -1ماده 

 مهوري اسالمي ايران؛جبانک مرکزي  بانک مرکزي: -1-1

 ؛1386مصوب  ،قانون: قانون مبارزه با پولشويي -1-2

 ؛1388نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي، مصوبنامه: آيي آيي  -1-3

مهوري اسنالمي اينران(، ج و نمايندگي بانک خارجي مستقر در همؤسسه اعتباري: بانک )اعم از بانک ايراني و شعب -1-4

و سناير اشنخاص  پذيرليزينگ، شرکت سنرمايه الحسنه، شرکتمؤسسه اعتباري غيربانکي، تعاوني اعتبار، صندوق قرض

 نمايند.گري وجوه اقدام ميحقوقي که به امر واسطه

ژه نعتي و منناطق وينصن -مسنتقر در منناطق آزاد تجناري تبصره: مؤسسه اعتباري شامل شعبه و نماينندگي

 شود.اقتصادي جمهوري اسالمي ايران نيز مي

 رباب رجوع(:مشتري )ا -1-5

o شخص حقيقي يا حقوقي که در مؤسسه اعتباري داراي حساب بوده و يا به نفع او يا به نمايندگي از سوي 

 او، حساب بانکي به نام وي افتتاح شود؛
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o ع يا ذينفعان( در رابطنه بنا ديگنر هر شخص حقيقي يا حقوقي که طرف مقابل مؤسسه اعتباري )و يا ذينف

هاي شهرت هاي مختلف به ويژه ريسکخدمات بانکي و اعتباري است و از ناحيه وي ممک  است ريسک

 و عملياتي متوجه مؤسسه اعتباري شود.

خدمات گردد. شود، اطالق ميو اعتباري: به انواع خدماتي که توسط مؤسسه اعتباري به مشتري ارايه مي خدمات بانکي -1-6

 شود.ن به شرح زيرن تقسيم مي« خدمات پايه»و « خدمات غير پايه»بانکي و اعتباري به دو نوع 

ها به مشتري، پي  نياز و الزمه ارايه ساير خدمات بنه وي شود که ارايه آنايه: به خدماتي اطالق ميخدمات غير پ -1-6-1

ي ي بخشد. ارايه اي  خدمات به مشتري، فقط مسنتلزم شناسناينيست و يا به ارتباط مشتري با مؤسسه اعتباري استمرار نم

ه اوليه وي توسط مؤسسه اعتباري و به شرح مذکور در اي  دستورالعمل است. موارد ذيل از جمله مصاديق خندمات غينر پاين

 است:

o حواله وجوه؛ 

o انجام هرگونه دريافت و پرداخت؛ 

o  ارزي و موارد مشابه؛خريد و فروش ارز اعم از نقدي، حواله اي، چک مسافرتي 

o هاي بي  بانکي)چک رمزدار( و پرداخت چک.هاي بانکي و چکصدور انواع چک 

و اعتباري که طبق مقررات، پي  نياز و الزمنه اراينه سناير خندمات توسنط مؤسسنه  خدمات بانکي خدمات پايه: -1-6-2

مکرر و متمادي به مؤسسه اعتبناري مراجعنه  شود تا وي براي اخذ خدماتباشد و ارايه آن به مشتري موجب مياعتباري مي

 باشد:کند. موارد ذيل از جمله مصاديق اي  نوع خدمات مي

o هاي بانکي؛افتتاح انواع حساب 

o اعطاي تسهيالت وعمليات ليزينگ؛ 

o عمليات اعتبارات اسنادي؛ 

o هاي بانکي وظهر نويسي؛صدور انواع ضمانتنامه 

o  ها؛بانکي )از جمله بروات، چک و سفته( و ظهرنويسي آنخريد دي ، وصول يا تنزيل اسناد تجاري و 

o اجاره صندوق امانات؛ 

o .صدور انواع کارت دريافت و پرداخت 

ا قنراي  و شنواهد ينمعامالت و عمليات مشکوك: معامالت و عملياتي که اشخاص با در دست داشنت  اطالعنات و  -1-7

 شود.انجام مي و يا تأمي  مالي تروريسم ولشوييمنطقي ظ  پيدا کنند که اي  عمليات و معامالت به منظور پ

منال و  ءمنشنا در منورد را يک انسنان متعنارف ن قراي  و شواهد منطقي عبارت است از شرايط و مقتضياتي که تبصره

  يک شخص)حقيقي، حقوقي(، به شک و ترديد مي اندازد. گذاري يا ساير عملياتسپرده
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هناي تمرکز و مستقل که مسيوليت دريافت، تجزيه وتحلينل و ارجناع گزارشت مالي: واحدي ملي، مواحد اطالعا -1-8

نامنه اجرايني قنانون مبنارزه بنا آيي  38معامالت مشکوك به مراجع ذي ربط را به عهده دارد )به شرح مذکور در ماده 

 پولشويي(.

مالي که به منظور جمنع  ه اي است مستقر در واحد اطالعاتسامانه جمع آوري گزارش معامالت مشکوك : سامان -1-9

هاي هنا از سنازمانهاي معامالت مشکوك به پولشويي و تأمي  مالي تروريسم و اطالعنات مربنوط بنه آنآوري گزارش

 مشمول قانون، طراحي و راه اندازي شده است.

 عالي مبارزه با پولشويي؛ شورا: شوراي -1-10

 ويي.راي عالي مبارزه با پولشدبير خانه: دبيرخانه شو -1-11

 گزارش دهي

به پولشنويي و تنأمي   ت مشکوكر صورت مشاهده معامالت و عمليامؤسسه اعتباري موظفند دکارکنان تمامي  -2ماده 

ع شخص يا واحد مسيول مبارزه با پولشويي در مؤسسه خود اطنالمراتب را بدون اطالع ارباب رجوع، به مالي تروريسم، 

 رابر مقررات رفتار خواهد شد.بو در صورت اطالع ارباب رجوع، با متخلف  هاي مزبور محرمانه تلقي شدهدهند.گزارش

هاي خود را به واحد مبارزه با پولشويي آن مؤسسنه ربط در مؤسسه اعتباري وظيفه دارند تا گزارشکارکنان ذي -3ماده 

 ها را به واحد اطالعات مالي ارسال نمايد.آن ارسال کنند تا واحد مزبور،

اعنم از  ويي توسنط مشنتري،د مبارزه با پولشويي مؤسسه اعتباري موظف است هنگام ظ  به انجام پولشواح  -4ماده 

پايه باشد، نسبت به ارسال گزارش به واحد اطالعات مالي اقدام اينکه مشتري متقاضي برخورداري از خدمات پايه يا غير

 نمايد.

اطالع رساني دبيرخاننه بنه  ك به طور مستمر در  پايگاه: فهرست برخي از معيارهاي شناسايي معامالت مشکو1تبصره 

مزبنور، آخنري   شود. مؤسسه اعتباري بايد با مراجعنه مسنتمر بنه پايگناهبه روز رساني مي www.iranaml.irنشاني 

 وضعيت اي  فهرست را استخراج و مورد بهره برداري قرار دهد.  

ني بر انجام معامله مشکوك، در درجه نخست اهميت قرار دارد : تشخيص متصدي مربوط در مؤسسه اعتباري مب2تبصره 

 خشي از اي  معيارها را در بر مي گيرد. بهاي مذکور، صرفا و معيارهاي ارائه شده در پايگاه

ري موظف است براي سطوح مختلف ساختاري خود)شعبه، سرپرستي، و ...(، معيارهاي متناسبي را براي مؤسسه اعتبا -5ماده 

 ها ابالغ نمايد.امالت مشکوك تدوي  و به آنتشخيص مع

ه ارسال آن به واحد اطالعات بموظف  مؤسسه اعتباريهايي که گزارش معامالت مشکوك و نيز ساير گزارشارسال  -6ماده 

در گنردد و افشاي اسرار شخصي محسوب نمي ذکور،به واحد م گونه اتهامي به افراد نبوده و اعالم آن، بيانگر هيچاست مالي

 دهندگان نخواهد بود.نتيجه هيچ اتهامي از اي  بابت متوجه گزارش
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با پولشويي در هر مؤسسه اعتباري موظف است عالوه بر ارسال گزارش معنامالت مشنکوك بنه واحند  واحد مبارزه -7ماده 

هاي اطالعات واحند ام به ارسال گزارش معامالت مشکوکي نمايد که از طريق تطبيقهاي معمول(، اقداطالعات مالي)گزارش

 مختلف مؤسسه اعتباري با يکديگر حاصل شده است.

ه اعتباري در ارائه گزارشي غير از گزارش معامالت مشکوك، با مورد مشکوکي مواجه شد، الزم است چنانچه مؤسس -8ماده 

 .وك را نيز تهيه و به مراجع ذي ربط ارائه کندگزارش معامله مشک عالوه بر ارائه گزارش مذکور؛

وري واحد مبارزه با پولشويي مؤسسه اعتباري موظف است گزارش معنامالت مشنکوك را از طرينق سنامانه جمنع آ -9ماده 

سني گزارش معامالت مشکوك و حداکثر تا پايان همان روز کاري براي واحد اطالعات مالي ارسال نمايد. در صورتي که دستر

اه مؤسسه اعتباري فراهم نشده باشد مؤسسه بايند بنا مراجعنه بنه پايگنبه سامانه مذکور از طرف واحد اطالعات مالي براي 

فرم چاپ شده را از طريق پست سفارشي براي  اينترنتي دبيرخانه و اخذ نسخه چاپي گزارش معامالت مشکوك و تکميل آن،

 واحد اطالعات مالي ارسال نمايد.

اختينارات  مبارزه با پولشويي در مؤسسه اعتباري بايد ازها، شخص يا واحد ه منظور تسريع در رسيدگي به گزارشب -10ماده

هنا بنه ها و ارائنه آنهاي الزم و کافي در مؤسسه اعتباري برخوردار باشد و انجام تحقيقات و گزارش از سوي آنو دسترسي

 مراجع ذي ربط نبايد منوط به تاييد و تصويب مراجع ديگري باشد.

ت مشکوك، نسبت از دريافت شناسه کاربري سامانه جمع آوري گزارش معامال مؤسسه اعتباري موظف است پس  -11ماده 

در صنورت افشنا و  به حفاظت از آن دقت الزم را داشته باشد. بديهي است با توجه به محرمانه بودن اطالعات اي  سنامانه،

 شود.هرگونه استفاده غير مجاز با متخلفي  برابر قانون رفتار مي

، نسبت به پاسخگويي اري موظف است با بررسي روزانه سامانه جمع آوري گزارش معامالت مشکوكمؤسسه اعتب  -12ماده 

ز طرينق ابه استعالمات مندرج در آن حداکثر تا پايان همان روز کاري اقدام و اطالعات مورد نياز را در قالنب تعيني  شنده و 

 سامانه ارسال نمايد. 

 

 آموزش کارکنان

هاي عمومي و براي کارکنان آموزش  وظف است براي کليه کارکنان ذي ربط در مؤسسه اعتباري،مؤسسه اعتباري م  -13ماده 

هناي هاي تخصصي مربوط را طراحي کرده، به اجرا درآورد و سوابق حضنور کارکننان در دورههاي تخصصي نيز آموزشحوزه

 مذکور را در سوابق آموزشي کارکنان ثبت و نگهداري نمايد.
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 بق مشتريان و معامالتنگهداري سوا

نامنه مندت و طنرز آيي »را طبنق هاي معنامالت مشنکوكگزارشبه  مدارك مربوط مؤسسه اعتباري مکلف است -14ماده 

« باننک مرکنزي( 15/4/1389منورخ  80223/89ها)موضوع بخشنامه شماره نگاهداري اوراق بازرگاني، اسناد و دفاتر بانک

 حفظ و مراقبت نمايد.

 

 ستورالعملگستره شمول د

ها و مؤسسات اعتباري خارجي در کشور، مؤسسات اعتبناري عمل براي تمامي شعب و نمايندگي بانکاي  دستورال -15ماده 

ق ويژه اقتصادي و واحدهاي بانکي ايراني )شعب و نمايندگي( در خارج از کشور نيز صنعتي، مناط -واقع در مناطق آزاد تجاري

 باشد.الزم االجرا مي

ب به تصوي 20/11/1389تبصره در هشتمي  جلسه شوراي عالي مبارزه با پولشويي مورخ  4ماده  و  15رالعمل در اي  دستو

 رسيد و از تاريخ ابالغ، الزم االجراست.
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 بسمه تعالي

 

 دستورالعمل نحوه تعيين سطح فعاليت مورد انتظار مشتري در مؤسسات اعتباري

 

 هدف 

دوم بهم   گيري از تأمي  مالي تروريسم و در اجراي موثر قانون مبارزه با پولشويي )مصوببه منظور مبارزه با پولشويي و جلو

ت /181434نامه اجرائي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصنويب نامنه شنماره مجلس شوراي اسالمي( ، آيي  1386ماه 

ون مبارزه با پولشويي ؛ دستورالعمل قانهاي مربوط به نامهوزيران عضو کارگروه تصويب آيي  14/9/1388ك مورخ  43182

 شود:به شرح زير ابالغ مي« نحوه تعيي  سط  فعاليت مورد انتظار مشتري در مؤسسات اعتباري » 

 تعاريف 

 شود:ر اي  دستورالعمل، اصطالحات و عبارات به کار رفته به شرح زير تعريف ميد -1ماده 

 ايران؛مهوري اسالمي جبانک مرکزي  بانک مرکزي: -1-1

خارجي مسنتقر در جمهنوري اسنالمي اينران(،  ايراني و شعبه و نمايندگي بانک )اعم از بانک ري: بانکمؤسسه اعتبا -1-2

 الحسنه.قرض اعتبار و صندوق مؤسسه اعتباري غير بانکي، تعاوني

اطق وينژه اقتصنادي صنعتي و من –تبصره: مؤسسه اعتباري شامل شعبه و نمايندگي مستقر در مناطق آزاد تجاري 

 شود.جمهوري اسالمي ايران نيز مي

 مشتري: -1-3

o شخص حقيقي يا حقوقي که در مؤسسه اعتباري داراي حساب بوده و يا به نفع او يا به نمايندگي از سوي 

 او، حساب بانکي به نام وي افتتاح شود؛

o نفعان( در رابطنه بنا ديگنر هر شخص حقيقي يا حقوقي که طرف مقابل مؤسسه اعتباري )و يا ذينفع يا ذي

هاي شهرت هاي مختلف به ويژه ريسکخدمات بانکي و اعتباري است و از ناحيه وي ممک  است ريسک

 و عملياتي متوجه مؤسسه اعتباري شود.

ل: شناسايي دقيق مشتري به هنگام ارايه خدمات پايه به شرح مذکور در دستورالعمل چگونگي شناسايي شناسايي کام -1-4

 ان در مؤسسات اعتباري.مشتري
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و اعتباري که طبق مقررات، پي  نياز و الزمه ارايه ساير خدمات توسط مؤسسات اعتباري  خدمات بانکي خدمات پايه: -1-5

شود تا وي براي اخذ خدمات مکرر و متمادي به مؤسسه اعتباري مراجعه کند. موارد باشد و ارايه آن به مشتري موجب ميمي

 باشد:يق اي  نوع خدمات ميذيل از جمله مصاد

o هاي بانکي؛افتتاح انواع حساب 

o اعطاي تسهيالت وعمليات ليزينگ؛ 

o عمليات اعتبارات اسنادي؛ 

o هاي بانکي وظهر نويسي؛صدور انواع ضمانتنامه 

o ها؛خريد دي ، وصول يا تنزيل اسناد تجاري و بانکي )از جمله بروات، چک و سفته( و ظهرنويسي آن 

o نات؛اجاره صندوق اما 

o .صدور انواع کارت دريافت و پرداخت 

هاي عات مالي: واحدي ملي، متمرکز و مستقل که مسيوليت دريافت، تجزيه وتحليل و ارجاع گزارشواحد اطال   -1-6

نامه اجرايي قنانون مبنارزه بنا آيي  38معامالت مشکوك به مراجع ذي ربط را به عهده دارد)به شرح مذکور در ماده 

 پولشويي(.

 

 يين سطح فعاليت مورد انتظار اشخاص حقيقيتع

قيقي متقاضي استفاده از خدمات پايه از مشتريان شناخته شده مؤسسنه اعتبناري نباشند سنط  حچنانچه شخص  -2ماده 

هاي مربوط و با توجه به اسناد و مدارك زير توسط مؤسسه اعتباري فعاليت شخص مذکور بر اساس خود اظهاري وي در فرم

 د. شوتعيي  مي

ري بايد صحت اظهارات شخص مذکور را از طريق تطبيق اظهارات وي با يک يا چند مورد از اسناد و مؤسسه اعتبا -1تبصره 

 مدارك ذيل )حسب مورد( احراز نمايد:

 آخري  في  تاييد شده حقوق و مزاياي وي در مورد کارکنان دولت و يا تاييديه آخري  فهرست بيمنه ارسنالي بنه 

 ر؛هاي معتببيمه

   صورت گردش حساب شخص در مؤسسه اعتباري ديگري که تحت نظارت بانک مرکزي قرار دارد)ممهور به مهنر

 مؤسسه اعتباري(؛

 آخري  اظهار نامه مالياتي شخص؛ 

  .آخري  اظهار نامه ماليات بر ارزش افزوده 

هنا واريز حقوق و مزاياي کارکنان آن هاي دولتي و نهادهاي عمومي برايهايي که با معرفي سازماندر مورد حساب -2تبصره 

تواند معرفي نامه سازمان يا نهاد مربوط يا حکم کارگزيني وي را به عنوان يکي از مدارك شود، مؤسسه اعتباري ميافتتاح مي
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تناح ها افتهاي خصوصي براي واريز حقوق و مزاياي کارکنان آنهايي که با معرفي شرکتمورد استناد بپذيرد. در مورد حساب

شود، مؤسسه اعتباري مي تواند معرفي نامه شرکت مذکور را بپذيرد به شرط آن که فرآيند شناسايي آن شرکت قنبال بنه مي

طور کامل انجام شده باشد. همچني  الزم است معرفي نامه مذکور مشتمل بر مجمنوع حقنوق و مزايناي سناليانه فنرد و ينا 

 با فهرست اظهاري به بيمه باشد.  ميانگي  حقوق و مزاياي ماهيانه وي و متناسب

ه شخص داراي منابع درآمدي ديگري باشد الزم است اسناد و مدارك مربنوط بنه هنر ينک از مننابع در صورتي ک  -3ماده 

 درآمدي خود را به طور جداگانه به مؤسسه اعتباري ارائه کند.

ا فعاليت يک شخص حقوقي ) مواردي مانند تنخواه ر صورتي که مشتري حقيقي به منظور انجام امور مالي مرتبط بد  -4ماده 

منل قنرار گردان، کارپردازي و .... ( از حسابي استفاده مي نمايد، بايد از شخص حقوقي مذکور که خود قبال مورد شناسايي کا

بنوط . سط  فعاليت مشتري حقيقي مذکور نبايد بي  از سط  فعاليت شخص حقوقي مرارايه نماي گرفته است، معرفي نامه 

 ارزيابي شود.

ي اسناد و مدارك مثبته مورد نياز براي تعيي  سط  فعاليت خود را ارائه نکنند، سنط  فعالينت وي در چنانچه مشتر -5ماده 

 گردد. شود. حداقل سط  فعاليت، در مقاطع زماني مورد نياز توسط بانک مرکزي اعالم ميحداقل ممک  تعيي  مي

ر هر سال نسبت به سال گذشته برابر ضوابط اعالمي از سوي بانک مرکزي مشتريان د به روز آوري سط  فعاليت -6ماده 

 خواهد بود.

 تعيين سطح فعاليت مورد انتظار اشخاص حقوقي

قوقي متقاضي استفاده از خدمات پايه از مشتريان شناخته شده مؤسسنه اعتبناري نباشند سنط  حچنانچه شخص  -7ماده 

هاي مربوط و با توجه به اسناد و مدارك زير توسط مؤسسه اعتباري ظهاري وي در فرمفعاليت شخص مذکور بر اساس خود ا

 شود. تعيي  مي

ري بايد صحت اظهارات شخص مذکور را از طريق تطبيق اظهارات وي با يک يا چند مورد از اسنناد و مؤسسه اعتبا -تبصره  

 مدارك ذيل )حسب مورد( احراز نمايد:

 نوع فعاليت شرکت؛ 

 هاي فروش، هزينه و درآمد در طرح عملياتي شرکتيپي  بين (Business Plan؛) 

 هاي مالي حسابرسي شده شخص حقوقي در سال قبل؛صورت 

  صورت گردش حساب شخص حقوقي در مؤسسه اعتباري ديگري که تحت نظارت بانک مرکزي قرار دارد )در مورد

 مؤسسات اعتباري مستقر در ايران(؛

 تي شخص. آخري  اظهار نامه ماليا 

در صورتي که تراکن  حساب يک مشتري متناسب با سط  فعاليت او نبود مؤسسه اعتباري موظف است مراتب را  – 8ماده 

 به واحد اطالعات مالي گزارش دهد.
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رش ري موظف است نرم افزارهاي رايانه اي خود را به گونه اي طراحي نمايد که امکان شناسايي و گزامؤسسه اعتبا - 9ماده 

وابق سهاي نامتناسب با سط  فعاليت تعيي  شده ) به عنوان مثال نقل و انتقال حجم قابل مالحظه وجه نقد بر خالف اکن تر

 هاي معمول فعاليت مشتري يا گردش غيرمتعارف حساب وي( را داشته باشد. همچني  نرم افزارهاي مزبور بايد ازو رويه

 وردار باشند.قابليت به روزرساني سط  فعاليت مشتريان برخ

 ماه پس از ابالغ اي  دستورالعمل، نسبت به تعيي  سط  فعاليت 6مؤسسه اعتباري موظف است ظرف مدت  – 10ماده 

مايد، مشتريان قبلي مؤسسه اقدام نمايد. چنانچه مؤسسه اعتباري نتواند طي اي  مدت، سط  فعاليت مشتري را تعيي  ن

   ارزيابي کند.موظف است سط  فعاليت آن را در حداقل ممک

 به تصنويب20/11/1389تبصره در هشتمي  جلسه شوراي عالي مبارزه با پولشويي مورخ   4ماده و  10اي  دستورالعمل در 

              رسيد و از تاريخ ابالغ، الزم االجراست.
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 بسمه تعالي 

 

 نکداري الکترونيکيهاي پرداخت و بادستورالعمل رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در حوزة نظام

 

 هدف

ر و در اجنراي منوث 1386به منظور حصول اطمينان از اجراي کامل قانون مبارزه با پولشويي مصوب دوم بهم  ماه 

وزينران عضنو کنارگروه  14/9/1388ك مورخ  43182ت /181434نامه اجرايي آن موضوع تصويب نامه شماره مفاد آيي 

نامنه و بنه اين  آيي  6ت بعندي آن، بنه خصنوص مناده مبارزه با پولشويي و اصالحاهاي مربوط به قانون نامهتصويب آيي 

هنا و منظورايجاد شفافيت  و احصاي وظايف واحدهاي بانکي در خصوص تطبيق با مقررات مبنارزه بنا پولشنويي در پرداخت

هناي پرداخنت و بانکنداري ظامدستورالعمل رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در حنوزة ن»هاي بانکي الکترونيکي؛ تراکن 

 شود:به شرح زير ابالغ مي« الکترونيکي

 تعاريف

 شود:ر اي  دستورالعمل، اصطالحات و عبارات به کار رفته به شرح زير تعريف ميد - 1ماده 

 بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛ -28-1

هناي خنارجي مسنتقر در جمهنوري يندگي بانکهاي ايراني و شعب و نماها )اعم از بانکمؤسسات اعتباري: بانک -29-1

هاي ليزيننگ، شنرکت الحسنه،هاي قرضهاي اعتبار، صندوقاسالمي ايران(، مؤسسات اعتباري غير بانکي، تعاوني

 هاي سرمايه پذير و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي که به امر واسطه گري وجوه اقدام مي نمايند.شرکت

صننعتي جمهنوري   –اد تجناري هاي مستقر در منناطق آزل شعب و نمايندگيتبصره: مؤسسات اعتباري فوق شام

 اسالمي ايران نيز مي شوند.

ك منورخ  43182ت /181434نامه اجرائي قانون مبارزه با پولشويي موضنوع تصنويب نامنه شنماره نامه: آيي آيي  -30-1

 با پولشويي و اصالحات بعدي آن؛ هاي مربوط به قانون مبارزهنامهوزيران عضو کارگروه تصويب آيي  14/9/1388

ان ( ريال وجه نقد يا معادل آن به ساير ارزها و کناالي گنر150،000،000سقف مقرر: مبلغ يکصد و پنجاه ميليون) -31-1

 بها. هيأت وزيران در صورت نياز، سقف مذکور را با توجه به شرايط اقتصادي کشور تعديل خواهد نمود.

هاي فيزيکي يا مجازي صادر شده توسنط مؤسسنات اعتبناري کنه بنه کارتکارت پرداخت : عبارت است از انواع  -32-1

 سازد.دارندة آن امکان پرداخت و يا انتقال وجه به شخص ديگر را فراهم مي
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اي اطالعاتي )الکترونيکي( يا فيزيکي يا ترکيبي از هر دو که با استفاده از آن ابزار شناسايي : عبارت است از شناسه -33-1

هناي غيرحضنوري ن نياز به هر گونه مجوز ديگري نسنبت بنه اخنذ خندمات بنانکي از درگاهتواند بدومشتري مي

 رود.مؤسسات اعتباري اقدام کند. کارت پرداخت نوعي ابزار شناسايي به شمار مي

توان با استفاده از يک يا چند ننوع اي الکترونيکي که ميابزار پذيرش: عبارت است از دستگاهي فيزيکي يا سامانه -34-1

ي مانند ر شناسايي نسبت به انجام عمليات و اخذ انواع خدمات بانکي اقدام نمود. ابزار پذيرش مي تواند فيزيکابزا

 هاي اينترنتي باشد. د درگاههاي فروش و يا مجازي ماننخود پرداز و يا پايانه

روي ي و مراوده با نينمراجعة حضوري: عبارت است از مراجعة ارباب رجوع به شعب، دفاتر يا ادارات مؤسسه اعتبار -35-1

 انساني مؤسسه مذکور براي اخذ خدمت.

 مراجعة غيرحضوري: عبارت است از مراجعة ارباب رجوع به انواع ابزارهاي پذيرش و اخذ خدمت به واسنطة ابنزار -36-1

 شناسايي و بدون مراوده با نيروي انساني مؤسسة اعتباري.

 ضوابط مربوط به ابزارهاي انجام تراکنش

طبيقي مشخصات هويتي با مشخصات تر گونه ابزار شناسايي بايد پس از شناسايي کامل ارباب رجوع و ثبت صدور ه -2ماده 

 ابزار شناسايي صورت پذيرد.

هاي اعتباري، پي  از شناسايي کامل ارباب هاي برداشت و کارتهاي پرداخت با نام، اعم از کارتارتکصدور انواع  -3ماده 

 متناظر در بانک، ممنوع است. رجوع و ايجاد يا معرفي حساب

هاي پرداخت، افتتاح اننواع حسناب بنراي ايي کامل ارباب رجوع براي صدور ابزارهاي شناسايي، کارتفرايند شناس -4ماده 

ربناب اولي  مراجعة ارباب رجوع به مؤسسه اعتباري ضرورت دارد. در صورت وجود اقالم اطالعاتي مربوط به شناسايي کامل ا

 ة اعتباري و دسترسي متمرکز به آن، نيازي به تکرار فرايند براي ارايه خندمات و محصنوالت فنوق نيسنت ورجوع در مؤسس

 کند.صرف تطبيق يکساني هويت ارباب رجوع با مشخصات مشتري شناسايي شده کفايت مي

 اب رجوع و يا نماينده قنانونير موارد مرتبط با اي  ماده بايد صرفا به اربهاي پرداخت و سايتبصره: ابزارهاي شناسايي، کارت

 وي ن پس از شناسايي اوليه ن تحويل شوند.

رباب رجوع با اقالم اطالعاتي شناسايي مشتري در مراجعات غيرحضوري از طريق ابزارهاي شناسايي اتطبيق هويت  -5ماده  

 پذيرد.صورت مي

هاي امضاي ديجيتال صنادر شنده توسنط گواهيناسايي ارباب رجوع به صورت الکترونيکي در مواردي که وي از ش - 6ماده 

براي  مرکز گواهي امضاي ديجيتال بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران براي شناسايي اوليه و يا ارسال اسناد و مدارك الزم

 شناسايي کامل استفاده نمايد، بال مانع است.

باري تعهد دهد که هيچ شخصي غير از وي، از ابزار در انعقاد قرارداد، الزم است مشتري به طور کتبي به مؤسسه اعت -7ماده 

 ها متوجه مشتري است. شناسايي استفاده نخواهد کرد و در صورت بروز مشکل در اي  زمينه، تمامي مسيوليت
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نام مشمول ضوابط مربوط بنه وجنه نقند، هاي خريد بيهاي هديه و کارتنام نظير کارتهاي پرداخت بيانواع کارت -8ماده 

 نامه است.( آيي 1بند )ح( ماده ) موضوع

هاي منذکور، ممننوع هاي پرداخت بي نام و غير قابل رديابي و ايجاد اي  قابليت بر روي کارتتبصره: شارژ مجدد انواع کارت

 است.

شند. پي  از خريد، شناسنايي شنده با ونام بايد جزو مشتريان بانک بوده هاي پرداخت بية انواع کارتخريدار اولي -9ماده 

 هاي مذکور بر عهده خريدار اوليه است.هاي انجام شده توسط کارتمسيوليت تمامي تراکن 

 هاي انجام تراکنشضوابط مربوط به روش

ابزار پذيرش براي فروشندگان کاال و ارايه دهندگان خدمات، اعم از فيزيکي و مجازي، بايد پس از  نصب هر گونه - 10ماده 

وفق مقررات مندرج در دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان مؤسسات اعتباري و شناسنايي احراز هويت پذيرندة کارت 

 کامل وي صورت پذيرد.

هاي پرداخت به حساب پذيرندة کارت، منحصراً از طريق حساب معرفني هاي کارتربوط به تراکن مواريز وجوه  -11ماده 

 ر است.پذيشدة پذيرندة کارت نزد يکي از مؤسسات اعتباري امکان

هاي زير بايد از پذيرنده اخذ صب هر گونه ابزار پذيرش فيزيکي در محل پذيرندة کارت، اطالعات و دادهبه هنگام ن  -12ماده 

 رش مؤسسه اعتباري يا ارايه دهنده خدمات پرداخت ثبت گردد:اي ابزارهاي پذيشده و در سوابق داده

هليت پذيرنده را براي دريافت وجه اثبات نمايند )بنراي اشنخاص سب يا هر گونه مدرك ديگري که اکتصوير جواز  - 1

 حقيقي( يا مدارك ثبتي )براي شخص حقوقي(؛

ستي) به همراه کد پستي( مطابق با جواز کسب يا مدارك ثبتي شخصيت حقوقي که بايد با محل نصب پنشاني کامل  - 2

 ابزار پذيرش يکسان باشد.

هاي زينر از پذيرننده ذيرش مجازي براي پذيرندة کارت الزم است اطالعات و دادهپ به هنگام نصب هر گونه ابزار -13ماده 

 اي ابزارهاي پذيرش مؤسسه اعتباري يا ارايه دهنده خدمات پرداخت ثبت گردد:اخذ شده و در سوابق داده

تجهينزات،  شاني کامل پستي )به همراه کد پستي( محل فعاليت و حضور پذيرندة کارت)محل دفتر ينا محلني کنهن -1

ها و يا تجهيزات پردازش مجازي، مطابق با جواز کسب يا مدارك ثبتي شخصيت حقوقي در آنجا مستقر هسنتند( سامانه

 که بايد با محل نصب ابزار پذيرش يکسان باشد.

 شخصات و نشاني اينترنتي دقيق پذيرنده و مشخصات هويتي و محل ميزبان وب سايت.م -2

ذيرش فيزيکي يا مجازي متعدد باشد )از جملنه در منواردي اب رجوع متقاضي دريافت ابزارهاي پدر صورتي که ارب -14ماده 

باشد(، الزم است تکاليف ها و شعب خود ميکه يک شخص حقوقي متقاضي دريافت اي  ابزارها براي دفتر مرکزي، نمايندگي

 ر به اجرا درآيد.اي  دستورالعمل در مورد هر يک از ابزارهاي مذکو 12و  11مقرر در مواد 
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صب ابزار پذيرش کارت، اعم از فيزيکي يا مجازي، براي پذيرندة کارت بايد اطالعات زينر مطنابق بنا به هنگام ن  -15ماده 

اي پذيرندة کارت نزد مؤسسه اعتباري يا ارايه دهنده خدمات پرداخنت ثبنت اظهار پذيرندة کارت اخذ شده و در سوابق داده

 گردد:

 مالي؛ هر تراکن  سقف انفرادي - 1

 انه هر يک از ابزارهاي پذيرش.سقف گردش ماه - 2

هاي پذيرنده، اعم از تغيير مکان فيزيکي يا مجازي، تغيير ماهيت فعاليت و نظينر آن هر گونه تغيير در اطالعات و داده  -16ماده 

کنندة ابنزار پنذيرش دمات پرداخنت نصنببايد در اسرع وقت توسط پذيرندة کارت به اطالع مؤسسه اعتباري يا ارايه دهنده خ

هاي هاي مزبنور در سنامانهرسيده و مؤسسات مزبور نيز مکلفند حداکثر ظرف مدت يک هفته نسبت به روزآوري اطالعات و داده

 اطالعاتي خود اقدام نمايند. اي  مورد بايد به روشني در قراردادهاي نصب ابزارهاي پذيرش تصري  گردد.

 هاي الکترونيکيخصات تراکنشضوابط مربوط به مش

هاي سامانة تسويه ناخالص آني )سناتنا( رداخت اعم از درون بانکي و بي  بانکي، شامل دستور پرداختپصدور دستور  -17ماده 

 پذير است.امکان و سامانة پاياپاي الکترونيکي )پايا( صرفاً با شناسايي صادرکنندة دستور پرداخت

رونيکي )پايا( مستلزم شناسايي ذينفع و وجود حساب مقصد معتبر اشت در سامانة پاياپاي الکتارايه درخواست برد -18ماده 

 در مؤسسة اعتباري پذيرندة درخواست برداشت است.

دهنده درخواست برداشت در مراجعات حضوري بنر اسناس مندارك رکنندة دستور پرداخت يا ارايهشناسايي صاد - 19ماده 

نامه صورت پذيرفته و در مراجعات غيرحضوري و مجازي بنر ( آيي 3ليه اشخاص موضوع مادة )مندرج در ضوابط شناسايي او

 گيرد.اساس معيارهاي کنترلي متعارف ابزارهاي شناسايي انجام مي

هاي کيف پول الکترونيکي، که بننا بنه ماهينت فنناوري و ارزش هاي الکترونيکي برونخطي، نظير تراکن تراکن  - 20ماده 

هاي بانکي است، همانند مبادالت نقدي بي  اشخاص تلقي آنها، فاقد سوابق مربوط به جزئيات هر تراکن  در سامانهمبادالت 

 گردند.مي

نامه مدت و طرز نگاهنداري اوراق ها را برابر ضوابط مذکور در آيي ري موظف است اطالعات تراکن مؤسسه اعتبا -21ماده 

ر)موضوع شوراي پول و اعتبا25/3/1389وب يکهزار و يکصد و چهاردهمي  جلسه مورخ ها مصبازرگاني، اسناد و دفاتر بانک

بانک مرکزي و اصالحات پس از آن( نگهداري نمايد و تخلف از آن مشمول  15/4/1389مورخ  80223/89بخشنامه شماره 

 شود.يمهاي مقرر در قانون و مقررات مبارزه با پولشويي مجازات

ب به تصوي 20/11/1389تبصره در هشتمي  جلسه شوراي عالي مبارزه با پولشويي مورخ  3ماده و   21اي  دستورالعمل در 

 رسيد و از تاريخ ابالغ، الزم االجراست.
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 بسمه تعالي

 

 ايهاي پوستهدستورالعمل لزوم رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در روابط کارگزاري و شناسايي بانک

 

 هدف

نامه اجرايي قانون مبارزه با آيي  32شويي و جلوگيري از تأمي  مالي تروريسم و نيز در اجراي موثر ماده به منظور مبارزه با پول

وزينران عضنو کنارگروه تصنويب  14/9/1388ك منورخ  43182ت /181434پولشويي موضنوع تصنويب نامنه شنماره 

بنه ضنرورت اتخناذ تندابير احتيناطي الزم در  هاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي و اصالحات بعدي آن و نظنرنامهآيي 

دستورالعمل لنزوم »ها و مؤسسات اعتباري خارجي؛ برقراري و حفظ روابط کارگزاري توسط مؤسسات اعتباري ايراني با بانک

 شود:ر ابالغ ميبه شرح زي« ايهاي پوستهرعايت مقررات مبارزه با پولشويي در روابط کارگزاري و شناسايي بانک

 تعاريف

 شود:ر اي  دستورالعمل، اصطالحات و عبارات به کار رفته به شرح زير تعريف ميد - 1ماده 

 بانک مرکزي : بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛ -37-1

 مجلس شوراي اسالمي(؛ 1386قانون: قانون مبارزه با پولشويي)مصوب دوم بهم  ماه  -38-1

ك منورخ  43182ت /181434وضوع تصويب نامنه شنماره نامه اجرائي قانون مبارزه با پولشويي منامه: آيي آيي  -39-1

 هاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي و اصالحات بعدي آن؛نامهوزيران عضو کارگروه تصويب آيي  14/9/1388

ها در داخل و خارج از کشور و مناطق آزاد و شعب بانکهاي خارجي هاي ايراني و شعب آنمؤسسات اعتباري: بانک  -40-1

 قلمرو اصلي و مناطق آزاد( ؛در ايران )

 روابط کارگزاري: به ارايه خدمات بانکي از سوي يک بانک)بانک کارگزار( بنه باننک ديگر)باننک متقاضني( اطنالق -41-1

 شود.مي

شود که داراي حضور فيزيکي )به معناي حضنور (: بانک پوسته اي به بانکي اطالق ميShell bankبانک پوسته اي) -42-1

ائنه ر قلمروي که در آن مجوز گرفته و به ثبت رسيده است، نبوده ؛ و بنه هنيچ گنروه ارمديريت و بدنه اصلي آن( د

اي قرار دارد نيز وابسته نباشد. مديريت و بدنه اصلي اي  قبينل کننده خدمات مالي که تحت نظارت موثر و يکپارچه

ن بنه غينر از ينک سنته اي رها و مناطق( ديگري مستقر است. معموالً يک بانک پوها، در قلمرو قضايي)کشوبانک

ن تشکيالت ديگري در کشوري که در آن به ثبت رسنيده اسنت، نداشنته و نمايننده آن فقنط نمايندگي ثبت شده 

 آورد.آدرسي را براي انجام امور حقوقي بانک مزبور در آن قلمرو قضايي)کشورها و مناطق( فراهم مي
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 ي،حس  شهرت به داليلي از جمله وضنعيت ننامطلوب منالدادن ريسک شهرت: احتمال بروز زيان در اثر از دست  -43-1

 دادن اعتماد عمومي.تنزل رتبه اعتباري و يا از دست

حور، ممؤسسه اعتباري که قصد برقراري روابط کارگزاري با يک بانک خارجي را دارد  بايد بر اساس رويکرد ريسک  – 2ماده 

 ور اقدام نمايد. موارد زير  از جمله اطالعاتي است که بايند جمنع آوريمذک به بانک راجع آوري اطالعات کافينسبت به جمع

 شده، مورد بررسي قرار گيرند.

  اطالعات مربوط به مالکيت و مديريت بانک خارجي)شامل ساختار مالکيت و منديريت آن ، سنهامداران، منديران و

 ...(؛

 هاي اصلي فعاليت؛زمينه 

 محل استقرار؛ 

 هاي شناسايي مشنتريان(و عننوان داخلي بانک براي مبارزه با پولشويي)به خصوص رويه هايها و رويهدستورالعمل

 واحد مسيول مبارزه با پولشويي در آن بانک؛

 هدف از افتتاح حساب مزبور)در صورتي که مؤسسه اعتباري، بانک کارگزار باشد(؛ 

 ( در صورتي کنه مؤسسنه اعتبناري، هويت هر شخص ثالث ديگري که از خدمات بانک کارگزار استفاده خواهد کرد

 بانک کارگزار باشد(؛

 وضعيت نظارتي و مقررات بانکي در کشور متبوع بانک خارجي؛ 

  .وضعيت ريسک شهرت و رعايت کامل مقررات مبارزه با پولشويي در بانک خارجي 

ک کنارگزاري بنا ينک بانن : در صورتي که پي  از ابالغ اي  دستورالعمل، مؤسسه اعتباري اقدام به برگزاري روابنط1تبصره

 ورد.ها نيز به اجرا درآخارجي نموده باشد الزم است تکاليف مقرر در اي  ماده را در مورد آن

ي روابط : بانک مرکزي نسبت به تهيه و ابالغ پرسشنامه تفصيلي مربوط، اقدامات الزم را به عمل مي آورد. در برقرار2تبصره

 سط مؤسسه اعتباري تکميل شده و براي بررسي، به بانک مرکزي ارسال شود. کارگزاري، الزم است پرسشنامه مذکور تو

کنند نسنبت بنه اراينه مؤسسه اعتباري موظف است در صورتي که با يک بانک خارجي، روابط کارگزاري برقرار مي – 3ماده 

هاي الزم را به عمنل ود، احتياطشخدماتي که منجر به نگهداري يا انتقال وجوه مرتبط با پولشويي يا تأمي  مالي تروريسم مي

 آورد.

هاي خارجي را دارند بايد نسبت به موارد ذيل، اطمينان مؤسسات اعتباري که قصد برقراري روابط کارگزاري با بانک – 4ماده 

 حاصل نمايند.

ا هنکشور محل استقرار بانک خارجي داراي قواني  و مقررات مناسب در زمينه مبارزه با پولشويي بوده و آ -1

 عملياتي کرده باشد. را به شيوه اي مناسب،
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بانک طرف رابطه کارگزاري به مقررات موجود عمل کرده ، سوء شهرت حاکي از نقض مقررات نداشنته و  -2

 نامه نباشد.آيي  32مشمول موضوع ماده 

عتبناري داراي رابطنه وع است. در صورتي که مؤسسنه اهاي پوسته اي ممنتبصره: برقراري هرگونه رابطه کارگزاري با بانک

وقت  کارگزاري با بانک پوسته اي باشد و يا در صورت عدم تحقق شرايط مذکور در اي  ماده، مؤسسه اعتباري بايد در اسرع

 اقدام به قطع رابطه با آن بانک نموده و مراتب را به بانک مرکزي اعالم نمايد.

هاي پوسته اي و کشورها و منناطق پرخطنراز نظنر از اسامي بانکبانک مرکزي بايد اقدام به ايجاد بانک اطالعاتي  – 5ماده 

نسبت به استعالم از اين  پايگناه اقندام  پولشويي نمايد. تمامي مؤسسات اعتباري موظفند قبل از برقراري روابط کارگزاري،

ي دقينق باننک خنارجي ايهاي الزم و شناسننمايند. استعالم از اي  پايگاه، رافع مسيوليت مؤسسه اعتباري درانجام بررسي

 باشد. نمي

ها وجود دارد و نيز تمهيدات ن فهرست مناطق پرخطر از نظر پولشويي و مناطقي که امکان ثبت بانک پوسته اي در آن 6ماده 

شود. مؤسسه اعتباري موظف است قبل از برقنراري روابنط کنارگزاري بنا باننک نظارتي الزم توسط بانک مرکزي اعالم مي

، مؤسسنه ن يابد بانک مذکور، در  اي  مناطق قرار ندارد. در صورت استقرار بانک مزبور در يکي از اي  مناطقخارجي، اطمينا

 هاي مالي با آن بانک به عمل آورد.اعتباري بايد ضم  اعالم مراتب به بانک مرکزي، دقت و مراقبت الزم را در انجام تراکن 

 ي تقسيم مي شوند:تبصره: به طور کلي مناطق جهان به سه گروه اصل

 ن مناطق با ريسک زياد: 1

 به عمل آورد. هاي مضاعفي رادر برقراري روابط کارگزاري با اي  مناطق، مؤسسه اعتباري بايد کنترل

 ن مناطق با ريسک متوسط: 2

 رد.هاي کافي به عمل آودر برقراري روابط کارگزاري با اي  مناطق، مؤسسه اعتباري بايد کنترل

 ا ريسک کم:ن مناطق ب 3

 عمال نمايد. اهاي معمول را در برقراري روابط کارگزاري با اي  مناطق، مؤسسه اعتباري بايد کنترل

بنه تصنويب  20/11/1389تبصره در هشتمي  جلسه شوراي عالي مبارزه با پولشويي مورخ  4ماده و  6اي  دستورالعمل در 

 رسيد و از تاريخ ابالغ، الزم االجراست.
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 بسمه تعالي

 دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در مؤسسات اعتباري

 هدف

آوردن تمهيدات الزم براي اجراي موثر تکناليف  به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تأمي  مالي تروريسم و نيز فراهم

 14/9/1388ك منورخ  43182ت /181434ه با پولشويي موضوع تصويب نامه شماره نامه اجرائي قانون مبارزمقرر در آيي 

نحنوه »آن، دسنتورالعمل  10هاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي به خصوص ماده نامهوزيران عضو کارگروه تصويب آيي 

 شود:به شرح زير ابالغ مي« مراقبت از اشخاص مظنون در مؤسسات اعتباري

 تعاريف

 شود:رفته به شرح زير تعريف مي ي  دستورالعمل، اصطالحات و عبارات به کارادر  -1ماده 

 ؛2/11/1386انون مبارزه با پولشويي مصوب پولشويي: عبارت است از جرم پولشويي موضوع ق -1-1

 مهوري اسالمي ايران؛جبانک مرکزي  بانک مرکزي: -1-2

ي اسنالمي اينران(، خارجي مسنتقر در جمهنور ايراني و شعبه و نمايندگي بانک )اعم از بانک مؤسسه اعتباري: بانک -1-3

ليزينگ و ساير اشخاص حقيقي که به امنر واسنطه  شرکت الحسنه،قرض اعتبار، صندوق مؤسسه اعتباري غير بانکي، تعاوني

 گري وجوه اقدام مي نمايند و تحت نظارت بانک مرکزي قرار دارند.

 شود.هوري اسالمي ايران نيز ميصنعتي جم –مستقر در مناطق آزاد تجاري  تبصره: مؤسسه اعتباري شامل شعبه و نمايندگي

هاي پولشنويي و تنأمي  : کليه اشخاصي که اسامي و مشخصات آنها به جهت ظ  به ارتباط با فعاليتاشخاص مظنون -1-4

 شود. مالي تروريسم از سوي واحد اطالعات مالي تعيي  و از طريق آن واحد و يا بانک مرکزي به مؤسسه اعتباري اعالم مي

شواهد منطقني  معامالت و عمليات مشکوك: معامالت و عملياتي که اشخاص با در دست داشت  اطالعات و يا قراي  و -1-5

 شود.ظ  پيدا کنند که اي  معامالت و عمليات به منظور پولشويي و يا تأمي  مالي تروريسم انجام مي

 رباب رجوع(:مشتري )ا -1-6

o داراي حساب بوده و يا به نفع او يا به نمايندگي از سوي شخص حقيقي يا حقوقي که در مؤسسه اعتباري 

 او، حساب بانکي به نام وي افتتاح شود؛

o  هر شخص حقيقي يا حقوقي که طرف مقابل مؤسسه اعتباري )و يا ذينفع يا ذينفعان( در رابطنه بنا ديگنر

هاي شهرت که ريسهاي مختلف به ويژخدمات بانکي و اعتباري است و از ناحيه وي ممک  است ريسک

 و عملياتي متوجه مؤسسه اعتباري شود.
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هاي مستقل، معتبنر و ري : شناخت و تاييد هويت مشتري با استفاده از منابع اطالعاتي، مستندات و دادهشناسايي مشت -1-7

 شود.تقسيم مي« شناسايي کامل»و « شناسايي اوليه»قابل اتکا. شناسايي مشتري به دو گروه از اقدامات شامل

يه: تطبيق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط مشتري با مدارك شناسنايي و در صنورت اقندام توسنط شناسايي اول -8 -1

 نماينده يا وکيل، عالوه بر ثبت مشخصات وکيل يا نماينده، ثبت مشخصات اصيل.

 ورالعمل.گام ارايه خدمات پايه به شرح مذکور در اي  دستشناسايي کامل: شناسايي دقيق مشتري به هن -9 -1

گنردد. شنود، اطنالق ميو اعتباري: به انواع خدماتي که توسط مؤسسه اعتباري به مشتري اراينه مي خدمات بانکي -1-10

 شود.تقسيم مي« خدمات پايه»و « خدمات غير پايه»خدمات بانکي و اعتباري به دو گروه 

ي ه مشتري، پي  نياز و الزمه ارايه ساير خدمات به وها بشود که ارايه آنايه: به خدماتي اطالق ميخدمات غير پ -1-10-1

ي نيست و يا به ارتباط مشتري با مؤسسه اعتباري استمرار نمي بخشد. ارايه اي  خدمات به مشتري، فقط مسنتلزم شناسناي

 پاينهاوليه وي توسط مؤسسه اعتباري و به شرح مذکور در اي  دستورالعمل است. موارد ذيل از جمله مصاديق خندمات غينر 

 است:

o حواله وجوه؛ 

o انجام هرگونه دريافت و پرداخت؛ 

o خريد و فروش ارز اعم از نقدي، حواله اي، چک مسافرتي ارزي و موارد مشابه؛ 

o هاي بي  بانکي)چک رمزدار( و پرداخت چک؛هاي بانکي و چکصدور انواع چک 

دمات توسنط مؤسسنات الزمه ارايه ساير خن خدمات پايه: خدمات بانکي و اعتباري که طبق مقررات، پي  نياز و -1-10-2

شود تا وي براي اخذ خدمات مکرر و متمادي به مؤسسه اعتبناري مراجعنه باشد و ارايه آن به مشتري موجب مياعتباري مي

رالعمل کند. ارايه خدمات پايه به مشتري، مستلزم شناسايي کامل وي)عالوه بر شناسايي اوليه ( به شرح مندرج در اي  دستو

 باشد:ت . موارد ذيل از جمله مصاديق اي  نوع خدمات مياس

o هاي بانکي؛افتتاح انواع حساب 

o اعطاي تسهيالت وعمليات ليزينگ؛ 

o عمليات اعتبارات اسنادي؛ 

o هاي بانکي وظهر نويسي؛صدور انواع ضمانتنامه 

o ها؛يسي آنخريد دي ، وصول يا تنزيل اسناد تجاري و بانکي )از جمله بروات، چک و سفته( و ظهرنو 

o اجاره صندوق امانات؛ 

o .صدور انواع کارت دريافت و پرداخت 
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 نظارت بر عمليات و معامالت اشخاص مظنون

ري موظف است عمليات و معامالت اشخاص مظنون را زير نظر داشته، بر حسب دستورات صنادره مؤسسه اعتبا - 2ماده 

 ا اقدام نمايد.هدر خصوص آن بانک مرکزياز سوي واحد اطالعات مالي و يا 

 دسترسي کارکنان به اسامي و مشخصات اشخاص مظنون

مؤسسه اعتباري موظف است اسامي و مشخصات اشخاص مظنون را در دسترس کارکنان ذي ربط خود کنه بنه  – 3ماده 

 پردازند قرار داده، به آنها در جهت اجراي صحي  اي  دستورالعمل آموزش دهد.ارائه خدمات به مشتريان مي

 مانه بودن اطالعات محر

هنا را تنهنا در اري موظف است اسامي و مشخصات اشخاص مظنون را محرمانه تلقني نمنوده، آنمؤسسه اعتب  - 4ماده 

ابر قنانون اختيار کارکنان ذي ربط قرار دهد. در صورت افشا و هرگونه استفاده غير مجاز از اطالعات مذکور با متخلفي  بر

 رفتار خواهد شد.

  بروز رساني

اري موظف است بالفاصله پس از دريافت اسامي و مشخصات اشخاص مظنون، نسنبت بنه بنروز مؤسسه اعتب  - 5ماده 

 رساني فهرست قبلي اقدام نمايند به نحوي که فهرست اشخاص مظنون به همراه آخري  اصالحات آن همواره در اختينار

 کارکنان ذي ربط قرار داشته باشد. 

  رهاافزاتکليف به تطبيق نرم

هاي مربوط به ارائه خدمات خود را به نحوي تنظيم نمايند کنه ري موظف است نرم افزارها و برنامهمؤسسه اعتبا -6ماده 

زم ارائه کليه خدمات به اشخاص مظنون صرفا در چارچوب دستورات واحد اطالعات مالي و بانک مرکزي انجام پنذيرد. ال

هاي مورد نياز واحند اطالعنات منالي، که قابليت تهيه و ارسال گزارش است نرم افزارهاي مربوط به نحوي طراحي شود

 توسط واحد مبارزه با پول شويي مؤسسه اعتباري فراهم شود. 

 گزارش دهي موردي

نمايد مراتب را فنورا اي  دستورالعمل اقدام مي 2اري موظف است در هر موردي که بر اساس ماده مؤسسه اعتب  -7ماده 

  -ت عدم وجود چني  واحدي، از طريق باالتري  مقام مؤسسه اعتباريو يا در صور -رزه با پولشويي خوداز طريق واحد مبا

 به اطالع واحد اطالعات مالي برساند.

 گزارش دهي ادواري 

ري موظف است هر سه ماه يکبار گزارش جامعي از کليه اقداماتي که در اجنراي اين  دسنتورالعمل مؤسسه اعتبا -8ماده 

 است، به بانک مرکزي ارسال نمايد. ده انجام دا
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بنه  11/1389/ 20تبصره در هشتمي  جلسه شوراي عالي مبنارزه بنا پولشنويي منورخ  1ماده و  8اي  دستورالعمل در 

 تصويب رسيد و از تاريخ ابالغ، الزم االجراست. 
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 بسمه تعالي

 

 هانشاني پستي آندستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارك مشتريان مؤسسات اعتباري به 

 

 هدف

ولي و قنانون پن 14از مناده  8به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تأمي  مالي تروريسم و در اجراي موثر بنند 

  مناه قانون مبارزه با پولشويي)مصوب دوم بهم 7و اصالحات پس از آن(، بند الف از ماده  1351بانکي کشور )مصوب تير ماه 

ت /181434نامه اجرائي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامه شماره المي(، فصل دوم آيي مجلس شوراي اس 1386

نامه مستند هاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي، آيي نامهوزيران عضو کارگروه تصويب آيي  14/9/1388ك مورخ  43182

هينأت وزينران؛  26/12/1386هنن منورخ  39395ت /211815سازي جريان وجوه در کشور موضوع تصويب نامنه شنماره 

 شود:به شرح زير ابالغ مي« هانحوه ارسال اسناد و مدارك مشتريان مؤسسات اعتباري به نشاني پستي آن»دستورالعمل 

 تعاريف

 شود:ر اي  دستورالعمل، اصطالحات و عبارات به کار رفته به شرح زير تعريف ميد - 1ماده 

 مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛ بانک مرکزي: بانک -1-1

ايراني و شعبه و نمايندگي باننک خنارجي مسنتقر در جمهنوري اسنالمي اينران(،  ري: بانک )اعم از بانکمؤسسه اعتبا -1-2

ليزينگ، شنرکت سنرمايه پنذير و سناير اشنخاص  شرکت الحسنه،اعتبار، صندوق قرض مؤسسه اعتباري غير بانکي، تعاوني

 امر واسطه گري وجوه اقدام مي نمايند. حقيقي و حقوقي که به

صنعتي و مناطق وينژه اقتصنادي  –تبصره: مؤسسه اعتباري شامل شعبه و نمايندگي مستقر در مناطق آزاد تجاري 

 شود.جمهوري اسالمي ايران نيز مي

 رباب رجوع(:مشتري )ا -1-3

o ع او يا به نمايندگي از سويشخص حقيقي يا حقوقي که در مؤسسه اعتباري داراي حساب بوده و يا به نف 

 او، حساب بانکي به نام وي افتتاح شود؛

o  هر شخص حقيقي يا حقوقي که طرف مقابل مؤسسه اعتباري )و يا ذينفع يا ذينفعان( در رابطنه بنا ديگنر

هاي شهرت هاي مختلف به ويژه ريسکخدمات بانکي و اعتباري است و از ناحيه وي ممک  است ريسک

 مؤسسه اعتباري شود.و عملياتي متوجه 
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هاي مستقل، معتبنر و ري : شناخت و تاييد هويت مشتري با استفاده از منابع اطالعاتي، مستندات و دادهشناسايي مشت -1-4

 شود.تقسيم مي« شناسايي کامل»و « شناسايي اوليه»قابل اتکا. شناسايي مشتري به دو گروه از اقدامات شامل

بت مشخصات اظهار شده توسط مشتري با مدارك شناسنايي و در صنورت اقندام توسنط ناسايي اوليه: تطبيق و ثش -1-5

 نماينده يا وکيل، عالوه بر ثبت مشخصات وکيل يا نماينده، ثبت مشخصات اصيل.

ل: شناسايي دقيق مشتري به هنگام ارايه خدمات پايه به شرح مذکور در دستورالعمل چگونگي شناسايي شناسايي کام -1-6

 سسات اعتباري.مشتريان مؤ

 سنننط مؤسسنننه اعتبننناري بنننه مشنننتري اراينننه خننندمات بنننانکي و اعتبننناري: بنننه اننننواع خننندماتي کنننه تو -1-7

 شود.تقسيم مي« خدمات پايه»و « خدمات غير پايه»نکي و اعتباري به دو گروه گردد. خدمات باشود، اطالق ميمي

به مشتري، پي  نياز و الزمه اراينه سناير خندمات بنه وي  هانآشود که ارايه خدمات غير پايه: به خدماتي اطالق مي -1-8

ي نيست و يا به ارتباط مشتري با مؤسسه اعتباري استمرار نمي بخشد. ارايه اي  خدمات به مشتري، فقط مسنتلزم شناسناي

 ر پاينهاوليه وي توسط مؤسسه اعتباري و به شرح مذکور در اي  دستورالعمل است. موارد ذيل از جمله مصاديق خندمات غين

 است:

o حواله وجوه؛ 

o انجام هرگونه دريافت و پرداخت؛ 

o خريد و فروش ارز اعم از نقدي، حواله اي، چک مسافرتي ارزي و موارد مشابه؛ 

o هاي بي  بانکي)چک رمزدار( و پرداخت چک.هاي بانکي و چکصدور انواع چک 

زمه ارايه ساير خدمات توسط مؤسسات اعتباري الخدمات پايه: خدمات بانکي و اعتباري که طبق مقررات، پي  نياز و  -1-9

شود تا وي براي اخذ خدمات مکرر و متمادي به مؤسسه اعتباري مراجعه کند. اراينه باشد و ارايه آن به مشتري موجب ميمي

 . خدمات پايه به مشتري، مستلزم شناسايي کامل وي)عالوه بر شناسايي اوليه ( به شرح مندرج در اين  دسنتورالعمل اسنت

 باشد:موارد ذيل از جمله مصاديق اي  نوع خدمات مي

o هاي بانکي؛افتتاح انواع حساب 

o اعطاي تسهيالت و عمليات ليزينگ؛ 

o عمليات اعتبارات اسنادي؛ 

o هاي بانکي وظهر نويسي؛صدور انواع ضمانتنامه 

o ها؛يسي آنخريد دي ، وصول يا تنزيل اسناد تجاري و بانکي )از جمله بروات، چک و سفته( و ظهرنو 

o اجاره صندوق امانات؛ 

o .صدور انواع کارت دريافت و پرداخت 
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هنن  39271ت /16169شخاص حقوقي: شماره منحصر به فردي که بر اساس تصنويب نامنه شنماره شناسه ملي ا -1-10

 يابد.به تمامي اشخاص حقوقي اختصاص مي 29/1/1388مورخ 

هن مورخ  40266ت /16173فردي که مطابق تصويب نامه شماره  ر اشخاص خارجي: شماره منحصر بهشماره فراگي -1-11

به تمامي اتباع خارجي مرتبط با جمهوري اسالمي ايران توسط پايگاه ملي اطالعات اتبناع خنارجي اختصناص  29/1/1388

 يابد.مي

قي مسنتقر در قامتگاه قانوني شخص حقوقي : به اقامتگاه قانوني ثبت شده در پايگاه شناسنه ملني اشنخاص حقنوا -1-12

 شود.سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اطالق مي

ه احراز هويت اشخاص(: سامانه مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي است که از طرينق ارتبناط بنا ساها )سامان -1-13

ات اعتباري در منورد اد و امالك کشور و ...، پاسخ به استعالم مؤسسهاي ثبت احوال، ثبت اسنربط از قبيل سازمانمراجع ذي

 نمايد.ها را تسهيل مياحراز هويت اشخاص مختلف و نشاني آن

 لزوم ارسال اسناد و مدارك به نشاني پستي مشتري

الغ اي  دستورالعمل، مؤسسه اعتباري موظف است براي تحويل اسنناد و مندارك مشنتري کنه متقاضني از تاريخ اب -2ماده 

هناي بندهي و ست و يا در دفعات بعدي است)دسته چک، دفترچه حسناب بنانکي، کارتاستفاده از خدمات پايه براي بار نخ

اي را با پست سفارشي به نشاني پستي وي ارسال نمايد و در آن به مشتري اطالع دهد کنه صنرفا بنا در نامهپرداخت و ...(، 

 را دريافت نمايد.  د و مدارك مزبورمي تواند اسنا دست داشت  اصل نامه مذکور و با مراجعه حضوري به مؤسسه اعتباري،

 : در مورد محل سکونت اشخاص حقيقي، کد پستي مندرج در کارت ملي و در مورد اقامتگاه قانوني اشخاص حقوقي،1تبصره 

ايند هنگنام دريافنت بگيرد. مؤسسنه اعتبناري ربط مبناي ارسال نامه به مشتري قرار ميهاي ذيکد پستي مندرج در پايگاه

ري براي دريافت خدمات پايه در بار نخست، اقدام به شناسايي کامل و مستند سازي نشاني پسنتي وي ن بنه تقاضاي مشت

 گهداري نمايد.ننموده و سوابق مربوط را در پرونده مشتري  شرح ذيل ن

 : مؤسسه اعتباري مي تواند هزينه پست سفارشي ارسال مکاتبات را از مشتري اخذ نمايد. 2تبصره 

 

 شاني مشتري، اطمينان ازصحت و مستندسازي آنشيوه اخذ ن

ري موظف است هنگنام شناسنايي اشنخاص حقيقني ينا حقنوقي و در چنارچوب ضنوابط منندرج در مؤسسه اعتبا -3ماده 

؛ اقدام به اخذ نشاني دقيق و کد پسنتي محنل سنکونت و ينا «دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان مؤسسات اعتباري»

 ورد شخص حقوقي (، شماره تلف  و يا دورنگار وي نمايد. اخذ شنماره صنندوق پسنتي از مشنتري بنهاقامتگاه قانوني )در م

 تنهايي کافي نيست.
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دريافنت خندمات  در صورتي که وکيل، وصي، قيم و يا ولي به نمايندگي از طرف شخص يا اشخاص ديگري متقاضي -4ماده 

 -الوه بر شنخص اصنيلع -ها را محل سکونت و شماره تلف  آنبانکي باشد، مؤسسه اعتباري بايد نشاني دقيق و کد پستي 

 اخذ نمايد.

قيم و يا ولي وي؛ کد پستي مندرج بر  وصي،مؤسسه اعتباري موظف است هنگام شناسايي کامل مشتري و يا وکيل، :  1تبصره 

ها، ز حصول اطمينان از مطابقت آنر ساها تطبيق داده و پس اها را با نشاني مندرج دروي کارت ملي و يا کارت شناسه ملي آن

 د. رونوشت اسناد مذکور را توسط صاحب امضاي مجاز در مؤسسه اعتباري برابر اصل کرده، در پرونده مشتري نگهداري نماي

شنود، مبنناي کد و نشاني پستي مشتري که به شيوه فوق مستند سازي شده و در پروننده مشنتري نگهنداري مي: 2تبصره 

اسنت  عتباري با مشتري خواهد بود. مؤسسه اعتباري بايد در قرارداد با مشتري، تاکيد نمايد که وي موظفمکاتبات مؤسسه ا

 ربط)ثبت احوال و يا ثبت اسناد و امالك( اطالع دهد.هرگونه تغيير در کد و نشاني پستي خود را به مرجع ذي

ان امضا، اطالعات مذکور در مواد هر يک از صاحب هاي مشترك، مؤسسه اعتباري موظف است در موردر مورد حسابد  -5ماده 

ها )برابر توافق بي  مؤسسه اعتباري اي  دستورالعمل را اخذ نموده، نسبت به ارسال مدارك به نشاني پستي يکي از آن 4و  3

 و صاحبان امضاء( اقدام نمايد. 

 ار مشتري، مؤسسه اعتباري موظف است:به منظور مستندسازي نشاني،کد پستي، شماره تلف  و شماره دورنگ  – 6ماده 

وليه شخص حقيقي، کد پستي محل سکونت وي را با مندرجات اصل کارت ملي تطبينق دهند. در منورد ادر شناسايي  -1-6

سنتورالعمل شناسنايي در چنارچوب د -شخص حقيقي خارجي مقيم ايران، نشاني پستي وي را با مندارك معتبنر شناسنايي

 هد.تطبيق د -مشتريان اعتباري

وليه شخص حقوقي، کد پستي اقامتگاه قانوني شخص حقوقي را برابر ضنوابط منندرج در دسنتورالعمل ادر شناسايي  -2-6

 چگونگي شناسايي مشتريان مؤسسات اعتباري تطبيق دهد. 

فنوق، قي )اعم از ايراني يا خارجي(، الزم است عالوه بر تکناليف منذکور در بنندهاي در شناسايي کامل اشخاص حقي -3-6

ربط استعالم شود. استعالم کنننده بايند هاي اطالعاتي ذينشاني و کد پستي ارايه شده از سوي مشتري از ساها و يا پايگاه

 ات خود روي تصوير سند ياد شده گواهي نمايد.ربط را به همراه مشخصهاي ذيزمان اخذ تاييديه از پايگاه

راني يا خارجي(، الزم است عالوه بر تکاليف ذکر شده در شناسايي اوليه، در شناسايي کامل اشخاص حقوقي)اعم از اي  -4-6 

ربط استعالم شود. همچني  مؤسسه هاي اطالعاتي ذينشاني و کد پستي اقامتگاه قانوني ارايه شده از سوي مشتري از پايگاه

ا با اطالعات مندرج در ظهنر اعتباري موظف است کد پستي و نشاني محل سکونت دارندگان امضاي مجاز مشتريان حقوقي ر

ربط استعالم نمايد. استعالم کننده بايد زمان اخذ هاي اطالعاتي ذيها تطبيق داده و صحت آن را از طريق پايگاهکارت ملي آن

ربط را به همراه مشخصات خود روي تصوير سند ياد شده گواهي نمايد. به منظور مستند سازي کند هاي ذيتاييديه ازپايگاه

و نشاني محل سکونت دارندگان امضاي مجاز در مشتريان حقوقي، الزم است اي  افراد همانند مشنتريان حقيقني در پستي 

 مؤسسه اعتباري حضور يابند.
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ود هر گونه تناقض بي  نشاني و کد پستي و يا کد پستي مندرج در کارت با کد پستي ارائه شده از سوي در صورت وج  -5-6

 ظف است اقدامات زير را انجام دهد:مشتري، مؤسسه اعتباري مو

  ،در صورت مغايرت بي  نشاني و کد پستي ارائه شده از سوي مشتري با نشاني و کد پستي پايگاه شنرکت پسنت

 بايد از مشتري خواسته شود نشاني يا کد پستي خود را اصالح نمايد.

 ه در ظهر کارت ملي )براي نشاني در صورت مغايرت بي  کد پستي ارائه شده از سوي مشتري با کد پستي درج شد

شنود تنا محل سکونت اشخاص حقيقي( ضم  ارائه خدمت به مشتري، به مدت يک ماه به مشتري مهلت داده مي

نسبت به ارائه کارت ملي جديد که کد پستي جديد در ظهر آن درج شده باشد اقدام نمايد. بنديهي اسنت در اين  

گذاري ينا شد و صرفاً خدماتي از قبيل افتتاح حساب سپرده سنرمايه مدت هيچ تسهيالتي به مشتري ارائه نخواهد

شود. در صورت عدم ارائه کارت ملي جديد طي مدت ياد شده از سوي مشنتري، قرض الحسنه پس انداز ارائه مي

شود. بانک مرکزي پس از اسنتعالم از مراجنع ذي صنالح، مراتب جهت اتخاذ تصميم به بانک مرکزي گزارش مي

 ا قطع ارائه خدمات به مشتريان مذکور را مشخص مي کند.ادامه ي

  در صورت مغايرت بي  کد پستي اقامتگاه قانوني شخص حقوقي ارائه شده از سوي مشتري با کد پستي مندرج در

 پايگاه شناسه ملي اشخاص حقوقي، ارائه خدمت تا زمان اصالح يکي از دو مورد فوق متوقف خواهد شد.

 شخص حقوقي در پايگاه شناسه ملي اشخاص حقوقي درج نشده باشند بايند از مشنتري  در صورتي که کد پستي

خواسته شود به سازماني که نسبت به درج مشخصات شخص حقوقي در پايگاه شناسه ملي اشخاص حقوقي اقدام 

ت و ارائنه هنر گوننه تسنهيال کرده است، مراجعه نموده، نشاني و کد پستي خود را اصالح نمايد. در اي  صنورت،

 خدمات به مشتري از سوي مؤسسه اعتباري متوقف خواهد شد.

 ايجاد و به روزآوري اطالعات مربوط به نشاني مشتري 

ها يا اسناد مورد استفاده براي مشتريان، محل مناسبي را براي درج شماره مؤسسه اعتباري موظف است در کليه فرم - 7ماده 

ت جي و کد پستي وي تعبيه کند و اي  مشخصات را به طور کامل و دقينق دريافنيا شناسه ملي يا شماره فراگير اشخاص خار

 نمايد.

هاي اطالعاتي مورد استفاده براي ثبنت عملينات بنانکي ري موظف است در کليه نرم افزارها و سيستممؤسسه اعتبا -8ماده 

ها را ايجاد کند به گونه و کد پستي آنمشتريان، محل الزم براي درج شماره يا شناسه ملي يا شماره فراگير اشخاص خارجي 

اي که امکان جستجو بر اساس مشخصات مذکور فراهم باشد. همچني  مؤسسه اعتباري موظف است سازوکار الزم براي به 

 هاي خود اعمال نمايد.ها و سيستمالذکر را در نرم افزارهاي فوقروزرساني کد پستي و شماره يا شناسه

هاي موظف است کد پستي و اطالعات مربوط به نشاني مشتري و ساير مشخصات وي در سيسنتم مؤسسه اعتباري – 9ماده 

ربط ارسال و صحت آن را کنترل و آخري  تغييرات را دريافت و در اطالعاتي خود را حداقل هر ش  ماه يک بار به مراجع ذي

ربط است نشاني ارائه شده از سوي پايگاه ذيسيستمهاي خود اعمال نمايد. از نظر مؤسسه اعتباري، آخري  نشاني مشتري، 
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حتي اگر مشتري نشاني خود را راساً اصالح نکرده باشد.  اي  موضوع بايد در قرارداد منعقده با مشتريان ذکر شود. در صورتي 

قنت که پي  از به روز رساني اطالعات ، مشتري خواهان اصالح نشاني و کد پستي خود باشد اصالح آنها مشنروط بنه مطاب

 ربط است.اطالعات ارائه شده با اطالعات پايگاههاي ذي

ه پس از انجام تکاليف مقرر در مواد فوق، مشخص شود کد پستي مشتري )حقيقي، حقوقي( متعلق به در صورتي ک  -10ماده 

 . وي نيست، مؤسسه اعتباري بايد مراتب را  در قالب گزارش معامالت مشکوك به واحد اطالعات مالي گزارش دهد

ري موظف است پس از ابالغ اي  دستورالعمل، تکاليف مذکور در اي  دستورالعمل را در مورد مشتريان مؤسسه اعتبا -11ماده 

 فعلي خود که به واسطه دريافت خدمات پايه از قبل، ارتباط با مؤسسه را حفظ کرده اند، عملي سازد.

ها داراي مغايرت بوده است، موظف هستند ظرف مدت خصات آنن دسته از مشتريان فعلي که در مرحله تطبيق، مشآ -تبصره

ري موظف ماه نسبت به رفع مغايرت اقدام نمايند. چنانچه مغايرت مذکور رفع نگردد، واحد مبارزه با پولشويي مؤسسه اعتبا 3

 است موارد را در قالب گزارش معامالت مشکوك به واحد اطالعات مالي اطالع دهد.

ي  دسنتورالعمل از اراينه خندمت بنه کلينه اماه از تاريخ ابالغ  3باري موظف است حداکثر ظرف مدت مؤسسه اعت -12ماده 

مشتريان فاقد کد پستي خودداري نمايد. به محض ارايه کد پستي توسط مشتري، ارايه خدمت به دارنده حساب ادامنه مني 

 يابد.

يب به تصو 20/11/1389عالي مبارزه با پولشويي مورخ تبصره در هشتمي  جلسه شوراي   6ماده و   12اي  دستورالعمل در 

 رسيد و از تاريخ ابالغ، الزم االجراست.



 

1511 

 بسمه تعالي

 

دستورالعمل مجموعه اقدامات و تدابير الزم براي حصول اطمينان از رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در 

 هاي برون مرزي مؤسسات اعتباريواحد

 

 هدف

ن مبوارزه بوا آيين نامه اجرايي قانو 31ويي و جلوگيري از تأمين مالي تروريسم و در اجراي مورر ماده به من ور مبارزه با پولش

وزيوران عضوو کوارگروه تصووي  آيوين  14/9/1388ک مورخ  43182ت /181434پولشويي موضوع تصوي  نامه شماره 

جراي کامل مقررات مککور در کليه واا هاي برون يي و به من ور اصول اطمينان از اهاي مربوط به قانون مبارزه با پولشونامه

مجموعه اقو امات و تو ابير »مرزي مؤسسات اعتباري و اجتناب آن ها از قرار گروتن در معرض ريسک شهرت؛ دستورالعمل 

بوه شورح زيور « هاي برون مرزي مؤسسات اعتباريالزم براي اصول اطمينان از رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در واا 

 شود:الغ مياب

 تعاريف

 شود:در اين دستورالعمل، اصتالاات و عبارات به کار روته به شرح زير تعريف مي - 1ماده 

 بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛ -44-1

 مجلس شوراي اسالمي(؛ 1386قانون: قانون مبارزه با پولشويي)مصوب دوم بهمن ماه  -45-1

ک موورخ  43182ت /181434شويي موضوع تصوي  ناموه شوماره ارزه با پولنامه اجرائي قانون مبنامه: آيينآيين -46-1

 ؛ون مبارزه با پولشوييهاي مربوط به قانوزيران عضو کارگروه تصوي  آيين نامه 14/9/1388

ن(، و نماين گي بانک خارجي مستقر در جمهوري اسالمي ايورا همؤسسه اعتباري: بانک )اعم از بانک ايراني و شعب  -47-1

و سواير  پکيرليزينو،، شورکت سورمايه الحسنه، شرکتري غيربانکي، تعاوني اعتبار، صن وق قرضمؤسسه اعتبا

 نماين .گري وجوه اق ام مياشخاص اقوقي که به امر واسته

ط  ويوهه صونعتي و منوا -مسوتقر در منواط  آزاد تجواري تبصره: مؤسسه اعتباري شامل شعبه و نماينو گي

 شود.يز مياقتصادي جمهوري اسالمي ايران ن

 دادن اسن شهرت به داليلي از جمله وضوعيت نوامتلوب موالي،ريسک شهرت: ااتمال بروز زيان در ارر از دست -48-1

 دادن اعتماد عمومي.تنزل رتبه اعتباري و يا از دست

 واا  برون مرزي: دوتر نماين گي و يا شعبه مؤسسه اعتباري در خارج از کشور؛  -49-1
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 اا  برون مرزي مؤسسه اعتباري؛ کشور مقص : کشور محل استقرار و -50-1

شود که به عنوان يوک مؤسسوه (: به شخص اقوقي مستقلي اطالق مي Subsidiaryواا  مستقل خارج از کشور) -51-1

اعتباري در کشور مقص  به ربت رسي ه است و تحت کنترل يوک مؤسسوه اعتبواري در جمهووري اسوالمي ايوران 

 باش .مي

باش ، موظف است ترتيبي اتخاذ نماي  که قووانين و مقورارت  هاي برون مرزي ميمؤسسه اعتباري که داراي واا - 2ماده 

ه طور کامل جهت اجرا به واا هاي مککور ابالغ ب ، هاي ااتياطي صادره از سوي بانک مرکزيمبارزه با پولشويي و دستورالعمل

 شود.

هواي الزم را در زمينوه مقوررات ي آن ، آموزشمؤسسه اعتباري باي  اطمينان ياب  که کارکنان واا هاي برون مرز -3ماده 

 وظايف محوله طي کرده، شناخت کاوي از مفاهيم مربوط دارن .  شويي و شيوه اجرايمبارزه با پول

ه بوا واا هاي برون مرزي موظفن  بر اساس اعالم ن ر بانک مرکزي در خصوص رعايت قووانين و مقوررات مبوارز -4ماده 

 به ترتي  زير اق ام نماين :پولشويي در کشورهاي مقص ، 

باش ؛ واا  بورون المللي ااکم در صورتي که در کشور مقص ، مقررات مبارزه با پولشويي متاب  استان اردهاي بين -1

 مرزي باي  مقررات مصوب را به طور دقي  و کامل اجرا نماي .

 مقررات جمهوري اسالمي ايوران در صورتي که مقررات کشور مقص ، از کيفيت پايين تري نسبت به استان اردها و -2

 برخوردار باش ، واا  برون مرزي باي  مقررات جمهوري اسالمي ايران را اجرا نماي . 

در صورتي که کشور مقص  داراي مقرراتي در زمينه مبارزه با پولشويي نباشو  وااو  بورون مورزي بايو  مقوررات  -3

هواي پور ختور در زمينوه انچه کشور مقصو  از محيطجمهوري اسالمي ايران را اجرا نماي . در اين صورت و يا چن

 پولشويي باش ؛ مؤسسه اعتباري موظف است مرات  را به بانک مرکزي جهت ارايه راه کار گزارش کن .

هاي برون مرزي،گزارش مفصلي را از شرايط ااکم بور کشوور ازرسان مؤسسه اعتباري باي  در بازرسي از واا ب  - 4

و  -ي يي و اعمال دقي  مقررات مبارزه با پولشويي( براي هيأت م يره مؤسسه اعتبوارشومقص  )در زمينه ختر پول

 هيه کنن .ت -يا در صورت ع م برخورداري از هيأت م يره؛ براي باالترين مقام آن 

اا  مبارزه با پولشويي مؤسسه اعتباري موظف است به طور مستمر؛ وضعيت کشورهايي که مؤسسه اعتباري در و - 5

ولشوويي پراي واا  برون مرزي است از ن ر ميزان انتباق با استان اردهاي بين المللي و مقررات مبارزه با آن ها دا

ت عو م و يوا در صوور -در ايران تحت پايش داشته و تحوالت مربوطوه را بوه هيوأت مو يره مؤسسوه اعتبواري 

مؤسسه اعتباري باي  يک نسخه از زارش کن . همچنين گ -برخورداري از هيأت م يره؛ براي باالترين مقام مؤسسه

 هاي تهيه ش ه را براي بانک مرکزي ارسال نماي .گزارش
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 –امکان قانوني آن از ن ر کشور مقص  وجود داشته باش   در صورتي که -رعايت تکاليف مقرر در اين دستورالعمل   -6

 شود. ( نيز رعايتSubsidiaryباي  توسط واا هاي مستقل خارج از کشور مؤسسه اعتباري )

 بوه 20/11/1389تبصره در هشتمين جلسه شوراي عالي مبارزه با پولشويي مورخ  1ماده و  4اين دستورالعمل در 

 تصوي  رسي  و از تاريخ ابالغ، الزم االجراست. 
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 بسمه تعالي

 نامه مدت وطرز نگاهداري اوراق بازرگاني ،اسناد ودفاتر بانکهاآيين

 

 انکيبن و پنولي قانون 33 ماده از به استناد بند )و( 25/3/1389چهاردهمي  جلسه مورخ  شوراي پول و اعتبار در يکهزار و

 پس اي  از را که« هانامه مدت و طرز نگاهداري اوراق بازرگاني، اسناد و دفاتر بانکآيي »، 1351 تيرماه 18 مصوب کشور

 يل تصويب نمود.ح ذتبصره، به شر 11ماده و  12شود، در مي ناميده نامهآيي  اختصار به

 گستره شمول -فصل اول

ها، در پنج سط  بنه شنرح نامه مشتمل بر: اسناد، اوراق بازرگاني، مدارك و دفاتر بانکاي  آيي  اسناد موضوع -1ماده 

 شود:ذيل تعريف مي

 د سط  اول شامل:اسنا -1-1

 سناد و مدارك مالکيت اموال منقول و غيرمنقول بانکا -الف

 بق و مدارك مربوط به تأسيس بانکاساسنامه، سوا -ب

 دفاتر سهام بانک -پ

 جلسات مجامع و هيأت مديره بانکصورت -ت

 سخ اصلي ترازنامه بانک و ضمايم مربوطه که به تصويب مجمع عمومي رسيده و گزارش عملکرد هيأت مديره؛ن -ث

 د سط  دوم شامل:اسنا -1-2

 دفترکل  -الف

 دفتر روزنامه  -ب

 وم شامل:اسناد سط  س -1-3

 هاي ارزي و ريالي مشتريانك احراز هويت و افتتاح انواع حسابهاي نمونه امضاء، مدارارتک -الف

ها و بنروات فتهچک، چنک بنانکي و غينره، سنپول، ايرانها از جمله چک عادي اشخاص، چککچالشه انواع  -ب

 واگذاري و ساير اسناد اعم از خريداري يا وصولي ارزي و ريالي

 هاي برگشتيهاي برگشتي و مدارك رفع سوء اثر چکهاي عدم پرداخت چکنامههيگوا -پ

ه غير از قراردادهناي مربنوط بنه تسنهيالت هاي بي  بانک و اشخاص )بنامهدهاي منعقده و موافقتکليه قراردا -ت

 اعطايي(

 انجام شده يدهق مناقصه يا مزاهاي معامالت داخلي بانک که از طريسناد مربوط به عمليات حسابا -ث

 ها و اسناد ذيربطنامهالشه ضمانت -ج
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 مدارك نقل و انتقال سهام -چ

 ها  اوراق گواهي سپرده بانک دار و همچني  انواعگذاري مدتهاي سرمايههاي سپردهنامههينسخ دوم گوا -ح

ي اعتبناري ارزي و هناليه اوراق و اسناد مربوط به خريند و فنروش ارزهناي خنارجي، حوالجنات ارزي، کارتک -خ

 هاي ارزينامهپيمان

 ليه اوراق و اسناد مربوط به حوالجات، اتاق پاياپاي، صندوق امانات و اوراق مشارکتک -د

 وراق و اسناد مربوط به اعتبارات اسنادي وارداتي و صادراتيا -ذ

 ليه اسناد حسابداري اعم از ارزي و ريالي، نقدي و انتقاليک -ر

 رم شامل:اسناد سط  چها -1-4

 راردادها، اوراق و اسناد مربوط به تسهيالت اعطايي و اعتبارات استفاده شده مشتريانق -الف

 وراق مربوط به فروش اثاث و وسايل فرسوده و مستعمل و اسقاط شدها -ب

 دارك مربوط به اسناد تجاري تنزيل شدهاوراق و م -پ

 منقول بانکاق مربوط به خريد ملزومات و اموال منقول و غيراور -ت

 اد سط  پنجم شامل:اسن -1-5

 هاي صادره و وارده دفاتر ثبت نامه -الف

 دفاتر ارسال مراسالت  -ب

 هاي صادره ادارات و واحدهاي بانک چکته -پ

 ي انجام خواهد شد.ها و تاييد بانک مرکزعيي  سط  ساير اسناد حسب مورد بنا به پيشنهاد بانکت -تبصره

 ي اطالعات مربوط به اسنادمدت نگهدار -فصل دوم

ها موظفند اطالعات مربوط به اسناد سط  اول، دوم، سوم و بندهاي الف از سطوح چهارم و پنجم را به صورت بانک -2ماده 

 الکترونيکي و براي هميشه نگهداري نمايند.

 مدت و نحوه نگهداري اسناد -فصل سوم

 مدت نگهداري اسناد -3ماده 

   اسناد سط  اول را براي هميشه نگهداري نمايند.ها مکلفند عيبانک -3-1

 سال پس از پايان سال مالي نگهداري نمايند. 10ها مکلفند عي  اسناد سط  دوم را حداقل به مدت بانک -3-2

نامنه هاي مقرر در جندول ضنميمه اين  آيي سال پس از زمان 5ها مکلفند اسناد سط  سوم را حداقل به مدت بانک -3-3

 نمايند.نگهداري 
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نامنه هاي مقرر در جدول ضميمه اين  آيي سال پس از زمان 3ها مکلفند اسناد سط  چهارم را حداقل به مدت بانک -3-4

 نگهداري نمايند.

نامنه هاي مقرر در جدول ضنميمه اين  آيي سال پس از زمان 1ها مکلفند اسناد سط  پنجم را حداقل به مدت بانک -3-5

 نگهداري نمايند.

هنا اقامنه شنده ها، دعوايي نسبت بنه آنها مکلفند هر يک از اسنادي را که قبل از اتمام مدت نگهداري آنبانک -1 تبصره

 حداقل تا مختومه شدن دعوي و تعيي  تکليف نهايي نگهداري نمايند.

دت نگهنداري زم است ساير اسنادي که به موجب قواني  بايد تا مدت معيني نگهداري شوند، بنراي همنان منال -2تبصره 

 گردند.

 نحوه نگهداري اسناد  -4ماده 

 به صورت فيزيکي:  -4-1

اي عمل نمايند که ضم  حفنظ امنينت و کيفينت اسنناد ، امکنان ها موظفند با اتخاذ تدابير و تمهيدات مقتضي به گونهبانک

 دسترسي به عي  آن اسناد در مواقع مورد نياز به سهولت فراهم شود. 

 ير ديجيتالي: به صورت تصاو -4-2

توانند اسناد سطوح سوم، چهارم و پنجم را عالوه بر نگهداري به صورت فيزيکي، در چارچوب نظامي يکپارچنه و ها ميبانک

 رسد، به صورت تصاوير ديجيتالي نيز نگهداري نمايند. هر بانک مي مبتني بر دستورالعملي مدون که به تصويب هيأت مديره

 باشد. ها الزامي نميزيکي اسناد در محل تهيه و توليد آنتصاوير ديجيتالي، نگهداري في صورت تهيهدر  -1تبصره 

ها، هينأت منديره باننک موظنف اسنت داري فيزيکي اسناد در مکاني غير از محل تهيه و توليد آندر صورت نگه -2تبصره 

 ف مدت چهار روز کاري، فراهم باشد. شرايط و تمهيداتي را فراهم نمايد که امکان دسترسي به اصل اسناد حداکثر ظر

 روفيلم:به صورت ميک -4-3

 ، به صورت ميکروفيلم نگهداري نمايند.7توانند کليه اسناد خود را منوط به انجام مراحل مقرر در ماده ها ميبانک 

 امحاء اسناد -فصل چهارم

 امحاء پس از موعد -5ماده 

 و  4-3، 3-3، 2-3هاي مقنرر در بنندهاي از سنپري شندن مندتامحاء اسناد سطوح دوم، سنوم، چهنارم و پننجم پنس 

 ها بالمانع است.چارچوب مقررات داخلي بانک و در 3-5

 امحاء پي  از موعد -6ماده 

، اسناد سطوح سوم، چهارم و پنجم را منوط به انجام مراحل 3هاي مقرر در ماده توانند پي  از سپري شدن مدتها ميبانک

 حاء نمايند.ام 7مذکور در ماده 

 «روش تلفيقي ديجيتال و ميکروفيلم»فرآيند تبديل اسناد به ميکروفيلم به -7ماده 
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 باشد:، منوط به انجام مراحل ذيل مجاز مي3هاي مقرر در ماده امحاء اسناد سطوح سوم، چهارم و پنجم پي  از مدت

 «.روش تلفيقي ديجيتال و ميکروفيلم»فيلم به عيي  يک واحد سازماني براي انجام فرآيند تبديل اسناد به ميکروت -الف

 «.روش تلفيقي ديجيتال و ميکروفيلم»ختصاص يک مکان مناسب براي اجراي کليه مراحل مربوط به ا -ب

 نتقال کليه اسناد مورد نظر به مکان مذکور در بند )ب(.ا -پ

 ها.ز آنداري ديجيتالي اسازي اسناد مورد نظر براي انجام عمليات تصويربرمادهآ -ت

 تهيه تصاوير ديجيتالي از اسناد. -ث

بندي ينا تجزينه و دسنته ي  و استاندارد نمودن تصاوير ديجيتالي تهيه شده به نحوي که امکان بازينابي،کنترل، ويرا -ج

 پذير باشد.ها به سهولت امکانتحليل اطالعات آن

 (. Archive writerهاي آرشيو رايتر )توسط دستگاههاي ميکروفيلم برداري از تصاوير ديجيتالي بر روي روليلمف -چ

که منندرجات يکروفيلم تهيه شده از حيث وضوح تصوير و خوانا بودن مطالنب انتقنال يافتنه. در صنورتيمکنترل دقيق  -ح

اي رول برداري به انتهميکروفيلمي خوانا نباشد، الزم است از نسخه مربوط مجدداً تصوير ديجيتالي تهيه شده و پس از فيلم

 ميکروفيلم اضافه گردد.

 م و امضاء آن توسط هيأتي متشکل از اعضاي ذيل:جلسه انطباق اسناد با ميکروفيلهيه صورتت -خ

 رئيس يا معاون بايگاني کل -

 ول انجام فرآيند تبديل اسناد به ميکروفيلمرئيس يا معاون واحد سازماني مسي -

 نماينده اداره بازرسي -

 وقينماينده اداره حق -

 نماينده اداره حراست-

 اتيک يا حسابرسي فنآوري اطالعاتنماينده واحد خدمات ماشيني يا انفورم -

ر ابتندا و انتهناي هنر رول دبنرداري از آن تصنوير جلسه ذکنر شنده در بنند )خ( و فيلميجيتالي از صورتدتهيه تصوير  -د

 ميکروفيلم. 

 ناد، بايد از آن مندرجات نيز ميکروفيلم تهيه شود.اي ظهر اسمطلب يا نوشته در صورت وجود -1تبصره 

 باشد.ها الزامي ميزمان امحاء ميکروفيلم جلسات مذکور در بند )خ( تاگهداري عي  صورتن -2تبصره 

ذکور در بند )خ( بر عهده رئيس يا معاون بايگاني کل بوده و جلسات هيأت، زير نظر وي تشکيل و مرياست هيأت  -3تبصره 

 گردد.اداره مي

مودار سازماني بانک، اشخاص يا واحدهاي مذکور در بند )خ( وجود نداشته باشند، هينأت منديره آن چنانچه در ن -4تبصره 

 بانک موظف است اشخاص يا ادارات جايگزي  را تعيي  کند.

 باشد.ه بانک ميهاي هيأت مذکور در بند )خ( بر عهده هيأت مديرتعيي  ميزان و حدود اختيارات و صالحيت -5تبصره  
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روش تلفيقني »عضاي هيأت مذکور در بند )خ( براي اجراي فرآيند تبديل اسناد به ميکنروفيلم بنه احضور تمامي  -6تبصره 

 الزامي است.« ديجيتال و ميکروفيلم

ها قابل گاهدادگردد و در کليه نامه در حکم اصول اسناد مربوط تلقي ميابق با اي  آيي هاي تهيه شده مطيکروفيلمم -8ماده 

 باشد.استناد مي

 اسناد الکترونيکي -فصل پنجم

هاي جديد اطالعات، قانون تجارت الکترونيکي؛ با وسايل الکترونيکي، نوري و يا فناوري 2طابق با ماده اسنادي که م -9ماده 

باشنند. حکنم اصنول اسنناد مي قانون مذکور در 8شوند، منوط به رعايت ماده ذخيره يا پردازش مي توليد، ارسال، دريافت،

 ها مکلفند اسناد الکترونيکي مربوط به سطوح دوم، سوم، چهارم و پنجم را براي هميشه نگهداري نمايند. بانک

اي که در صورت هرگونه آسنيب، باشند به گونهها ملزم به تهيه نسخه پشتيبان از کليه اسناد الکترونيکي ميبانک -10ماده 

 يک نسخه، نسخه ديگر مصون بماند. خدشه و اختالل براي

  ساير مقررات -فصل ششم

ها مکلفند اسناد و مدارکي را که بر اساس مقررات موضوعه ارزش تاريخي دارند، مطابق با قنانون تأسنيس بانک -11ماده 

 سازمان اسناد ملي ايران نگهداري نمايند.

رکنزي جمهنوري اسنالمي مانکي که داراي مجوز از بانک نامه در خصوص مؤسسات اعتباري غير بفاد اي  آيي م -12ماده 

 باشد.ايران بوده و تحت نظارت اي  بانک قرار دارند نيز نافذ مي

اين  شنورا  8/10/1369و  19/10/1361و مصوبات منورخ  6/12/1353نامه مصوب مورخ نامه، آيي با تصويب اي  آيي 

 گردد.نامه مذکور منسوخ اعالم ميدرخصوص آيي 

 3موضوع ماده  جدول

 زمان پايه نام سند رديف

 اسناد سطح سوم

 الف
هاي نمونه امضاء، مدارک احـراز هويـت و افتتـاح انـواع كارت

 ريانهاي ارزي و ريالي مشتحساب
از تــاريخ بســته شــدن حســاب يــا تغييــر 

 دارندگان حق امضا يا تغيير امضا

 ب
پول، ها از جمله چك عـادي اشـخاص، چـكالشه انواع چك

ها و بـروات واگـذاري و چك، چك بانكي و غيره، سـفتهيرانا
 ساير اسناد اعم از خريداري يا وصولي ارزي و ريالي

 از تاريخ تصفيه

 پ
هاي برگشتي و مدارک رفع هاي عدم پرداخت چكنامهگواهي

 هاي برگشتيسوء اثر چك
 از تاريخ صدور

 ت
ــين بانامــهكليــه قراردادهــاي منعقــده و موافقت نــك و هاي ب

 يي(اشخاص )به غير از قراردادهاي مربوط به تسهيالت اعطا
 از تاريخ انقضاء قرارداد و تصفيه حساب
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 زمان پايه نام سند رديف

 ث
هاي معامالت داخلي بانك كـه اسناد مربوط به عمليات حساب

 انجام شده از طريق مناقصه يا مزايده
 از تاريخ انجام معامله

 قضاء يا تصفيه حساباز تاريخ ان ها و اسناد ذيربطنامهالشه ضمانت ج

 از تاريخ نقل و انتقال مدارک نقل و انتقال سهام چ

 شدن حساباز تاريخ بسته دارگذاري مدتسرمايههايهاي سپردهنامهگواهينسخ دوم ح

 خ
رجي، كليه اوراق و اسناد مربوط به خريد و فروش ارزهـاي خـا

ي هانامــههــاي اعتبــاري ارزي و پيمانحوالجــات ارزي، كارت
 ارزي

 از تاريخ خاتمه عمليات بانكي

 د
ق ، صـندوكليه اوراق و اسناد مربوط به حوالجات، اتاق پاياپاي

 امانات و اوراق مشاركت
 از تاريخ خاتمه عمليات بانكي

 از تاريخ خاتمه عمليات بانكي ادراتيصاوراق و اسناد مربوط به اعتبارات اسنادي وارداتي و  ذ

 از تاريخ خاتمه عمليات بانكي نتقالياعم از ارزي و ريالي، نقدي و اكليه اسناد حسابداري  ر

 

 زمان پايه نام سند رديف

 اسناد سطح چهارم

 الف
ارات اعتب قراردادها، اوراق و اسناد مربوط به تسهيالت اعطايي و

 استفاده شده مشتريان
از تاريخ تصفيه حسـاب و فـك رهـن از 

 وثايق

 ب
 و وسـايل فرسـوده و مسـتعمل و اوراق مربوط به فروش اثـاث

 اسقاط شده
 از تاريخ فروش

 از تاريخ خاتمه عمليات بانكي اوراق و مدارک مربوط به اسناد تجاري تنزيل شده پ

 از تاريخ خريد اوراق مربوط به خريد ملزومات و اموال غير منقول بانك ت

 اسناد سطح پنجم

 خ بسته شدن دفتراز تاري هاي صادره و واردهدفاتر ثبت نامه الف

 از تاريخ بسته شدن دفتر دفاتر ارسال مراسالت ب

 هااز تاريخ اتمام دسته چك هاي صادره ادارات و واحدهاي بانكچكته پ
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 بسمه تعالي

 

 

بانک و مؤسسه اعتباري توسعه هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پستجهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 ارسال گرديد.

 

 ؛با سالم

نامنه مندت و طنرز نگاهنداري آيي »، موضوع ابالغ  15/4/1389مورخ  80223/89احتراماً، پيرو بخشنامه شماره 

عتبار، اشوراي پول و  25/3/1389مصوب يکهزار و يکصد و چهاردهمي  جلسه مورخ « هاي، اسناد و دفاتر بانکاوراق بازرگان

 رساند:بدينوسيله مراتب زير را به استحضار مي

، 3هاي مقنرر در مناده سپري شدن مدت توانند پي  ازها مينامه صدرالذکر، بانکآيي  6مطابق با ماده  اه

ت امحاء نمايند. بديهي اسن، 7و پنجم را منوط به انجام مراحل مذکور در ماده  اسناد سطوح سوم، چهارم

الذکر از قبيل امحاء سهوي يا عمدي اسناد مذکور پي  از مواعيند هرگونه اقدام مغاير با مفاد قانوني فوق

هناي مقرر، از نظر بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران تخلف محسوب گرديده و موجب اعمنال مجازات

 انوني و اداري خواهد شد.ق

نامه مندت و طنرز آيي » 2نامه اجرايي آن و همچني  مفاد ماده مطابق با قانون مبارزه با پولشويي و آيي  .2

ها موظفند تمهيدات الزم براي ثبت و نگاهنداري ، بانک«هانگاهداري اوراق بازرگاني، اسناد و دفاتر بانک

 سط  سوم )به وينژه از« ب»ذکر شده در بند و گيرنده اسناد اطالعات مرتبط با صادر کننده، ظهرنويسان

هاي اي فراهم نمايند، که امکان جستجو براساس هر ينک از شناسنههاي عادي و بانکي( را به گونهچک

 مذکور ميسر باشد.

ابالغ و ي بانک/مؤسسه اعتبار ربط آنخواهشمند است دستور فرمايند مراتب فوق به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذي

 بر حس  اجراي آن نظارت به عمل آيد.

  بانکي مقررات و مطالعات اداره                

 مرتضي ستاك    آزاداميناميرحسين

3816 2-3831 

 181927/89  

 18/08/1389  
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 بسمه تعالي

 

 يدجهت اطالع مديران عامل بانکهاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال گرد

 

 باسالم

نامنه مندت و طنرز آيي ( 1با استناد به اختيارات موضوع تبصنره مناده ) رسانداحتراماً؛ بدينوسيله به استحضار مي

مرکزي  شوراي پول و اعتبار، کميسيون اعتباري بانک 25/03/1389ا، مصوب هزرگاني، اسناد و دفاتر بانکنگهداري اوراق با

 خود که به تأييد رياست کل محترم بانک نيز رسيده 20/11/1389جمهوري اسالمي ايران در هشتاد و هفتمي  جلسه مورخ 

نامه مدت و طرز نگهداري اوراق بازرگناني، آيي  "( 1اده )م( 1-3تهاي قسمت )ح( بند )است، مقرر نمود که عبارت زير به ان

 اضافه گردد:"هااسناد و دفاتر بانک

 "ها....و همچني  انواع اوراق گواهي سپرده بانک"

خواهشنمند اسنت دسنتور النذکر، نامه اصنالح شنده فوقبا عنايت به مراتب فوق، ضم  ارسال يک نسخه از آيي 

 صوص اجراي مصوبه مزبور معمول گردد.فرمايند، اقدامات الزم در خ

  بانکي مقررات و مطالعات اداره                

  علي اکبر عابديني  آزاداميرحسين امين

3816 5-3831 

 

 284876/89  

 22/12/1389  
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 بسمه تعالي

 

بانک و هاي دولتي و غيردولتي، مؤسسه اعتباري توسعه، شرکت دولتي پستجهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 الحسنه مهر ايران ارسال گرديد.بانک قرض

 

 با سالم؛

مورخ  27069مب/، 28/11/1386مورخ  4949، مب/11/5/1386مورخ  1944هاي شماره مب/احتراماً، پيرو نامه

رگاني، اسناد و گاهداري اوراق باننامه مدت و طرز به پيوست آيي  9/10/1387مورخ  71783و نامه شماره  6/8/1387

شوراي پنول و اعتبنار جهنت اجنرا ايفناد  25/3/1389ورخ ها مصوب يکهزار و يکصد و چهاردهمي  جلسه دفاتر بانک

 گردد.مي

 19/10/1361و مصوبات مورخ  6/12/1353نامه مصوب مورخ نامه، آيي غ اي  آيي نمايد از تاريخ اباليادآوري مي

 گردد.يک  تلقي ميلمشوراي پول و اعتبار در اي  خصوص کان 8/10/1369و 

ربط آن بانک/مؤسسه اعتباري ابالغ و بر حس  اجراي خواهشمند است دستور فرمايند، مراتب به کليه واحدهاي ذي

 آيد. آن نظارت به عمل

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 مهناز بهرامي                        امير حسين امين آزاد

 3831ـ5                                        3816

 

 

 80223/89  

 15/04/1389  
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 بسمه تعالي

امه كا9درخصوص اصالح ماده ) 59120شماره  آئين ن  ربردي شدن كارت شناسايي ملي( 

 ،17/3/1390 تاريخ:

 

توسعه  بانک و مؤسسه اعتباري دولتي پستهاي دولتي، غيردولتي، شرکت مديران عامل محترم کليه بانکجهت اطالع 

 گردد.ميارسال 

 

 برخويتبار ي از اين بانک در خصوص سررسي  اعااتراماً، با عنايت به استعالم برخي بانکها و مؤسسات اعتبا 

( آئين 9هيئت محترم وزيران در خصوص اصالح ماده ) 1/12/1389ين وسيله مصوبه مورخ هاي شناسايي ملي، بکارت

 شود:مي عالمنامه کاربردي ش ن کارت شناسايي ملي جهت اطالع و اق ام مقتضي ا

اي کشور و ارتباطوات و وون هبنا به پيشنهاد مشترک وزارتخانه 1/12/1389هيئت محترم وزيران در جلسه مورخ  

وو  1376مصووب  و  ( قانون الزام اختصاص شماره ملي و ک  پستي براي کليه اتباع ايران6آوري اطالعات و به استناد ماده )

 تصوي  نمود:

هوو موورخ 38196ت/32053( آئين نامه کاربردي ش ن کارت شناسايي ملي، موضوع تصوي  نامه شماره 9ماده ) 

 گردد:ير اصالح ميبه شرح ز 5/3/1387

تم ي   1392تا پايان سال  1383لغايت  1380اعتبار اولين کارتهاي شناسايي ملي صادره طي سالهاي  -9ماده » 

 .«گردد.مي

ربوط در آن بانوک / با عنايت به مرات  ووق، خواهشمن  است دستور ورماين  مصوبه مککور به کليوه وااو هاي ذي

 مؤسسه اعتباري ابالغ شود.

 ت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشوييمديري

 اداره مبـارزه با پولشـويي

 مهنـاز بهـرامي                       عبدالمهدي ارجمندنژاد

2- 1615                                         2316 
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زوم توقف كليه حساب،  173029/90شماره  زل ا اريخ  هاي فاقد شماره يا شناسه ملي   26/5/1390ت

 25/7/1390مورخ 

 بسمه تعالي

 

بانک و مؤسسه اعتباري  دولتي پستهاي دولتي، غيردولتي، شرکت ترم کليه بانکمديران عامل مجهت اطالع 

 شود.ميتوسعه ارسال 

 

 با سالم؛

ي ني مؤسسوات اعتبواردستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان ايرا 25همانگونه که استحضار دارن  برابر مفاد ماده 

(، کليه اسابهاي واق  شماره يا شناسه ملي بايو  او اک ر 26/02/1390مورخ  41478/90بخشنامه شماره  1)موضوع بن  

از  ( متوقف ش ه و تنها پس از ارائه شماره يوا شناسوه ملوي26/05/1390سه ماه پس از ابالغ دستورالعمل ياد ش ه )تاريخ 

 .هاي مزبور، روع ارر شوداساب

بوه  1390آبوان  1شود الزم است مفاد ماده ووق الککر ا اک ر توا تواريخ از اين رو به عنوان آخرين تککر، يادآور مي

 صورت کامل و در کليه شع  آن بانک/ مؤسسه اجرايي شود.

، کليوه 02/11/1386( قوانون مبوارزه بوا پولشوويي مصووب 4( مواده )3شايان ذکر است بر اساس مفواد تبصوره )

ربط الزم االجرا بوده و متخلف هاي اجرايي شوراي عالي مبارزه با پولشويي براي تمامي اشخاص اقيقي و اقوقي ذيامهنآئين

 از اين امر به تشخيص مراجع اداري و قضايي اس  مورد به دو تا پنج سال انفصال از خ مت مربوط محکوم خواه  ش .

اي م يرعامل و اعضاي هيأت ت اروهرالعمل ااراز و سل  صالايشود برابر ضوابط من رج در دستوهمچنين يادآور مي

اي م يران مؤسسات اعتبواري م يره مؤسسات اعتباري، ع م رعايت قوانين و مقررات از جمله شرايط سل  صالايت اروه

 باش .مي

 سيد حميد پورمحمدي
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 25/7/1390مورخ  173029/90اشخاص)حقيقي، حقوقي( مشمول بخشنامه  ، 190959/90شماره 

 14/8/1390مورخ 

 

 «بخشنامه تغيير يافت.، مفاد ان27/03/1391مورخ  75324/91به موجب بخشنامه شماره »

 

 

بانک و مؤسسه اعتباري  دولتي پستولتي، غيردولتي، شرکت هاي مديران عامل محترم کليه بانکجهت اطالع 

 شود.ميتوسعه ارسال 

 

 با سالم؛

دسوتورالعمل  25در خصوص لوزوم رعايوت مفواد مواده  25/7/1390مورخ  173029/90مه شماره پيرو بخشنا

( مبني 26/2/1390مورخ  41478/90بخشنامه شماره  1چگونگي شناسايي مشتريان ايراني مؤسسات اعتباري)موضوع بن  

هاي يواد شو ه از سووي رائه شمارهها تنها پس از اي و از سرگيري وعاليت آنهاي واق  شماره يا شناسه ملبر توقف اساب

ها در خصووص گسوتره مشتريان اقيقي يا اقوقي مؤسسات اعتباري و با توجه به استعالم به عمل آم ه از سوي برخي بانک

رسان  مفاد بخشنامه ياد ش ه صرواً ناظر بر اشخاص اقيقي )در مورد شماره شمول اشخاص اقوقي مشمول به استحضار مي

ها و مؤسسوات غيرتجواري بوه ربوت )در مورد شناسه ملي( است که در اداره کل ربوت شورکت اقوقي ملي( و نيز اشخاص

هاي دولتوي، ها، سوازمانرسن . از اين رو، بخشنامه ياد ش ه شامل مؤسسات و تشکيالت دولتي و بل ي ن ير وزارت خانهمي

 د. شووارد مشابه نميممساج ، م ارس و  ها،دانشگاها و نيز شهرداري

ربط، در اسرع وقوت گزارشوي از عملکورد آن بانوک/ خواهشمن  است دستور ورماين  ضمن ابالغ مرات  به واا هاي ذي

 الککر براي اين اداره ارسال شود. مؤسسه در زمينه اجراي بخشنامه ووق

 

 اداره مبـارزه بـا پـولـشويي

 عبدالمهدي ارجمندنژاد                      فـريـد کـيـان

2316                                        1- 2321 
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لعمل،  237091/90شماره  ا پولشوييابالغ دستورا ا ب ب  الحسنههاي قرضبه صندوق هاي مبارزه 

 6/10/1390مورخ 

 هاي قرض الحسنه ارسال گرديد.ودجهت اطالع مديران عامل محترم کليه صن

 
 

ناموه اجرايوي آن مبارزه با پولشويي مصوب مجلس شوراي اسالمي و آيينمقرر در قانوندر اجراي مورر تکاليف 

هاي دسوتورالعمل ،رسوان ارزه با پولشويي به اطالع ميهاي مربوط به قانون مبنامهمصوب وزيران عضو کارگروه تصوي  آيين

به شبکه بانکي کشور ابوالغ  26/02/1390مورخ  41478/90مبارزه با پولشويي در مؤسسات اعتباري طي بخشنامه شماره 

ها از بخش مبارزه با پولشويي پايگواه اطوالع رسواني بانوک بخشنامه هاي مککور در زير مجموعهش ه است که دستورالعمل

 ان .قرار گروته WWW.CBI.IRمرکزي جمهوري اسالمي ايران به نشاني: 

باشون  لوکا هاي قرض الحسنه نيز جزو اشخاص مشمول ميقصن و هاي مککور،از آنجا که در بسياري از دستورالعمل

 ي . نما ج ي ها نيز ن ارتها، بر اسن اجراي دقي  آنمقتضي است آن صن وق ضمن اجراي تکاليف مقرر در اين دستورالعمل

 

 اداره مبـارزه بـا پولـشويـي

 عبدالمهدي ارجمندنژاد                 سعيد علي اکـبري

2316                                  02-2331 
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لعمل،  237089/90شماره  ا پولشوييابالغ دستورا ا ب ب ليزينگبه شركت هاي مبارزه   هاي 

 6/10/1390مورخ 

 

 هاي ليزينگ ارسال گرديد.جهت اطالع مديران عامل محترم کليه شرکت

 

صوب ويي مصوب مجلس شوراي اسالمي و آيين نامه اجرايي آن مدر اجراي مورر تکاليف مقرر در قانون مبارزه با پولش

هاي مبارزه بوا رسان  دستورالعملهاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي به اطالع ميوزيران عضو کارگروه تصوي  آيين نامه

بالغ ش ه است به شبکه بانکي کشور ا 26/02/1390مورخ  41478/90پولشويي درمؤسسات اعتباري طي بخشنامه شماره 

يي پايگاه اطالع رساني بانک مرکزي ارزه با پولشم ها از بخشهاي مککور در زير مجموعه بخشنامهکه دستورالعمل

 ان .قرار گروته  WWW.CBI.IRجمهوري اسالمي ايران به نشاني:

باشن  لکا مقتضوي ميهاي ليزين، نيز جزو اشخاص مشمول هاي مککور، شرکتاز آنجا که در بسياري از دستورالعمل

 ها، بر اسن اجراي دقي  آن ها نيز ن ارت ج ي نماي .است آن شرکت ضمن اجراي تکاليف مقرر در اين دستورالعمل

 

 اداره مبـارزه بـا پولـشويـي

 عبدالمهدي ارجمندنژاد                سعيد علي اکـبري

2316                                      02-2331 
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عمل 274508شماره  ل ا پولشويي شامل: ، ابالغ دستورا عمل چگونگي شناسايي مشتريان خارجي  -1هاي جديد مبارزه ب ل دستورا

عتباري؛  ا ايه به اشخاص سياسي خارجي در  -2مؤسسات  پ رايه خدمات  ا عمل نحوه اعمال دقت و نظارت ويژه هنگام  ل دستورا

عتباري و  ا لعمل  -3مؤسسات  ا پولشويي در صرافيدستور ا   هااجرايي مبارزه ب

 17/11/1390مورخ 

 

وسعه تبانک و مؤسسه اعتباري  دولتي پستهاي دولتي، غيردولتي، شرکت مديران عامل محترم کليه بانکجهت اطالع 

 شود.ميارسال 

 

 باسالم؛

و در اجراي مورر تکاليف بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران  26/2/1390مورخ  41478/90پيرو بخشنامه شماره 

ک موورخ  43182ت /181434مقرر در قانون مبارزه با پولشويي و آيين ناموه اجرايوي آن موضووع تصووي  ناموه شوماره 

الاات بعو ي آن، هاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي و اکارگروه تصوي  آيين نامه وزيران عض 14/9/1388

تصووي   بوه 12/10/1390عالي مبارزه با پولشويي مورخ  يدوازدهمين جلسه شورا که درهاي ذيل به پيوست دستورالعمل

 شود:رسي ه است، جهت استحضار و اجراي مورر در آن بانک/ مؤسسه ابالغ مي

 تبصره؛  14ماده و  22دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان خارجي مؤسسات اعتباري در  و1

ت ويهه هنگام ارايه خ مات پايه به اشخاص سياسي خارجي در مؤسسوات نحوه اعمال دقت و ن اردستورالعمل  و 2

 تبصره؛ 6ماده و  12اعتباري در 

 تبصره. 11ماده و  20دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي در صراوي ها در   و 3

 در اين رابته، ذکر نکات ذيل ضروري است:

هوا و نخست نواظر بور مؤسسوات اعتبواري از جملوه بانک ورماين ، دو دستورالعملهمان گونه که مالا ه مي الف و

ل مؤسسات اعتباري غير بانکي)به شرح تعريف ارايه ش ه در بخش تعاريف هر يک از آن ها( بوده و دستورالعم

هوايي کوه داراي صوراوي هسوتن  بايو  عوالوه بور ابوالغ دو سوم ناظر بر صراوي ها است. از ايون رو، بانک

هاي تابعوه ابوالغ  هاي ذي ربط، دستورالعمل سوم را نيز جهت اجورا بوه صوراويدستورالعمل نخست به واا

 نماين .
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بخشنامه)زمان اجرا(، ضوابط موککور  يامؤسسات اعتباري باي  ا اک ر ظرف م ت يک ماه پس از ابالغ  ب و

وووق( را مبنواي  1يان خارجي مؤسسات اعتباري)موضوع بنو  در دستورالعمل چگونگي شناسايي مشت

هاي ناسايي اين اشخاص قرار دهن  و از اين رو پس از طي زمان يواد شو ه، ضووابط موککور در بخشونامهش

اين بانک براي شناسايي مشتريان خارجي،  16/9/1387مورخ  55556و  30/6/1387ه مورخ /3118شماره 

 شود.ملغي مي

ايون  26/2/1390موورخ  41478/90 بخشنامه شماره « چ»تا « ب»در پايان، ضمن تاکي  مج د بر رعايت بن هاي 

 خواهشمن  است دستور ورماين  مجموعه پيوست به قي  تسريع در اختيار تمامي واا هاي ذي ربط قرار گيرد. بانک، 

 

 اداره مبـارزه بـا پولـشويـي

 عبدالمهدي ارجمندنژاد                 سعيد علي اکـبري

2316                                      02-2331 
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 دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان خارجي مؤسسات اعتباري

 

 هدف

آوردن تمهيدات الزم براي اجراي بنند  به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تأمي  مالي تروريسم و نيز فراهم 

رزه بنا قنانون مبنا 7از آن(، بند الف از مناده و اصالحات پس  1351قانون پولي و بانکي کشور )مصوب تير ماه  14از ماده  8

نامه اجرائي قانون مبارزه با پولشويي موضوع مجلس شوراي اسالمي(، فصل دوم آيي  1386پولشويي )مصوب دوم بهم  ماه 

انون قهاي مربوط به نامهوزيران عضو کارگروه تصويب آيي  14/9/1388ك مورخ  43182ت /181434تصويب نامه شماره 

نامه مسنتند سنازي جرينان وجنوه در کشنور موضنوع تصنويب نامنه شنماره زه با پولشويي و اصالحات بعدي آن، آيي مبار

هيأت وزيران، آيي  نامه تعيي  شماره اختصاصي براي اشخاص خارجي مرتبط  26/12/1386ه مورخ  39395ت /211815

آن و  9هيأت وزيران و مصوبات کارگروه ماده  29/1/1388ه مورخ  40266ت /16173با کشور موضوع تصويب نامه شماره 

دسنتورالعمل چگنونگي شناسنايي »هاي عمليناتي، شنهرت و تطبينق؛ هاي بانکي به ويژه  ريسکنيز مديريت انواع ريسک

 شود:به شرح زير ابالغ مي« مشتريان خارجي مؤسسات اعتباري

 تعاريف

 شود:رفته به شرح زير تعريف مي در اي  دستورالعمل، اصطالحات و عبارات به کار ـ 1ماده 

 بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛ -52-1

 ؛2/11/1386قانون: قانون مبارزه با پولشويي مصوب  -53-1

ك منورخ  43182ت /181434نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامنه شنماره نامه: آيي آيي  -54-1

 هاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي و اصالحات بعدي آن؛نامهي وزيران عضو کارگروه تصويب آي 14/9/1388

هناي خنارجي مسنتقر در جمهنوري هاي ايراني و شعب و نمايندگي بانکها )اعم از بانکمؤسسات اعتباري: بانک -55-1

ننگ، هاي ليزيشنرکت الحسنه،هاي قرضهاي اعتبار، صندوقاسالمي ايران(، مؤسسات اعتباري غير بانکي، تعاوني

 ساير اشخاص حقوقي که به امر واسطه گري وجوه اقدام مي نمايند. وهاي سرمايه پذير شرکت

هاي مستقر در مناطق آزاد تجاري ن صنعتي و مناطق وينژه تبصره: مؤسسات اعتباري فوق شامل شعب و نمايندگي

 شوند.اقتصادي جمهوري اسالمي ايران نيز مي
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ه ر عامل و آن گروه از مديران اجرايي و کارکنان ارشد مؤسسات اعتبناري کنمديريت ارشد: اعضاء هيأت عامل/مدي -56-1

ها و مستقيما زير نظر هر يک از  اعضاي هيأت عامنل / مندير عامنل قنرار داشنته، مسنيوليت اجنراي اسنتراتژي

 أت امنا يا هيأت عامل را حسب مورد بر عهده دارند.هاي مصوب هيأت مديره/هيسياست

هاي ها، افنراد و سيسنتمبودن و عدم کفايت فرآيندها و روشل بروز زيان ناشي از نامناسبريسک عملياتي: احتما -57-1

هاي عملياتي، جرايم مشنتريان، محصنوالت و داخلي يا ناشي از رويدادهاي خارج از مؤسسه اعتباري از جمله وقفه

 عملکرد کاري، عملکرد استخدامي و ايمني محيط کار.

 دادن حس  شهرت به داليلي از جمله وضنعيت ننامطلوب منالي،در اثر از دست ريسک شهرت: احتمال بروز زيان -58-1

 دادن اعتماد عمومي.تنزل رتبه اعتباري و يا از دست

 .هاي آن مؤسسهتطبيق: سازگاري فعاليت مؤسسه اعتباري با قواني ، مقررات و استانداردهاي ناظر بر فعاليت -59-1

هاي حايز اهميت و يا ي قانوني، تنبيهات نظارتي ، مواجهه با زيانهاريسک تطبيق: احتمال شمول جريمه ، مجازات -60-1

 آسيب  وارد شدن به حس  شهرت مؤسسات اعتباري، به دليل عدم رعايت  قواني ، مقررات و استانداردها است.

 مشتري)ارباب رجوع(: -61-1

o يندگي از سويشخص حقيقي يا حقوقي که در مؤسسه اعتباري داراي حساب بوده و يا به نفع او يا به نما 

 او، حساب بانکي به نام وي افتتاح شود؛

o  هر شخص حقيقي يا حقوقي که طرف مقابل مؤسسه اعتباري )و يا ذينفع يا ذينفعان( در رابطنه بنا ديگنر

هاي شهرت هاي مختلف به ويژه ريسکخدمات بانکي و اعتباري است و از ناحيه وي ممک  است ريسک

 شود.و عملياتي متوجه مؤسسه اعتباري 

 شود.مشتري به دو نوع مشتري گذري و دايمي ن به شرح زير ن تقسيم مي

گذري: مشتري است که به منظور دريافت خدمات غيرپايه به مؤسسنه اعتبناري مراجعنه کنرده و ارائنه ن مشتري 1ن 10ن1

اسنت. “ اسنتمرار” ي ذري با مؤسسه اعتباري فاقند ويژگنگباشد. ارتباط مشتري خدمت به وي مستلزم تشکيل پرونده نمي

 باشند. متقاضيان وصول وجه چک، حواله وجه و پرداخت قبوض از جمله مصاديق مشتريان گذري مي

 ن مشتري دايمي: مشتري است که ارتباط وي با مؤسسه اعتباري، واجد ويژگي مهم استمرار است و به دلينل ننوع و2ن10ن1

 ات هويتي و ديگر اطالعات مورد نياز براي وي ضرورت دارد.ماهيت خدمات موردنياز، تشکيل پرونده جهت درج اطالع

اشخاص حقيقي خارجي: افرادي هستند که تابعيت ايران را ندارنند. داراي مندارك شناسنايي کشنور متبوعنه  -62-1

معتبر بوده و داراي رواديد و يا پروانه اقامت معتبر در ايران مي باشند. درخصوص آوارگنان خنارجي « گذرنامه»

هويت ويژه اتباع خارجي و يا کارت خروجي مدت دار )آماي ( معتبر صادره از سوي وزارت کشور داراي کارت 
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ج.ا.ا و در مورد پناهندگان خارجي دارندگان دفترچه پناهندگي معتبر صادره از سوي نيروي انتظنامي ج.ا.ا. مني 

 باشند.

 اشخاص حقوقي خارجي: -63-1

 اي  اشخاص عبارتند از:

 عب فعال آن ها که در خارج از ايران به ثبت رسيده باشند.الف( مؤسسات، شرکت ها و ش

تبصره: نمايندگي و شعب شرکت ها و مؤسسات خارجي که در اداره کل ثبت شرکت ها به ثبنت رسنيده 

 شوند.باشند، جزو اشخاص حقوقي ايراني محسوب مي

 ها و کنسولگري ها.م ايران شامل سفارت خانههاي سياسي خارجي مقيب( نمايندگي

هاي بي  المللي مستقر در کشور که منورد تاييند وزارت امنور خارجنه پ( دفاتر نمايندگي رسمي سازمان

 باشند.

 اي مجوز فعاليت از وزارت کشور.هاي مردم نهاد خارجي دارت( دفاتر سازمان

مسنتقل،  هايشناسايي مشتري : شناخت و تاييد هويت مشتري با استفاده از منابع اطالعاتي، مستندات و داده -64-1

يم تقسن« شناسايي کامل»و « شناسايي اوليه»معتبر و قابل اتکا. شناسايي مشتري به دو گروه از اقدامات شامل

 شود:مي

شناسايي اوليه: تطبيق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط مشتري بنا مندارك شناسنايي و در  -1-13-1

نده، ثبت مشخصنات صورت اقدام توسط نماينده يا وکيل، عالوه بر ثبت مشخصات وکيل يا نماي

 اصيل.

شناسايي کامل: شناسايي دقيق مشتري به هنگام ارايه خدمات پايه بنه شنرح منذکور در اين   -2-13-1

 دستورالعمل.

گردد. شود، اطالق ميخدمات بانکي و اعتباري: به انواع خدماتي که توسط مؤسسه اعتباري به مشتري ارايه مي -65-1

 شود.ن به شرح زيرن تقسيم مي« خدمات پايه»و « ايهخدمات غير پ»خدمات بانکي و اعتباري به دو نوع 

ها به مشتري، پي  نياز و الزمه ارايه ساير خدمات شود که ارايه آنايه: به خدماتي اطالق ميخدمات غير پ -1-14-1

م تلزبه وي نيست و يا به ارتباط مشتري با مؤسسه اعتباري استمرار نمي بخشد. ارايه اي  خدمات به مشتري، فقط مس

شناسايي اوليه وي توسط مؤسسه اعتباري و به شرح مذکور در اي  دستورالعمل است. موارد ذينل از جملنه مصناديق 

 خدمات غير پايه است:

o حواله وجوه؛ 
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o انجام هرگونه دريافت و پرداخت؛ 

o خريد و فروش ارز اعم از نقدي، حواله اي، چک مسافرتي ارزي و موارد مشابه؛ 

o رمزدار( و پرداخت چک. هاي بي  بانکي)چکو چک هاي بانکيصدور انواع چک 

و اعتباري که طبق مقررات، پي  نيناز و الزمنه اراينه سناير خندمات توسنط  خدمات بانکي خدمات پايه: -1-14-2

شود تا وي براي اخذ خدمات مکرر و متمادي بنه مؤسسنه باشد و ارايه آن به مشتري موجب ميمؤسسات اعتباري مي

 باشد:خدمات مي د. موارد ذيل از جمله مصاديق اي  نوعاعتباري مراجعه کن

o هاي بانکي؛افتتاح انواع حساب 

o اعطاي تسهيالت وعمليات ليزينگ؛ 

o عمليات اعتبارات اسنادي؛ 

o هاي بانکي وظهر نويسي؛صدور انواع ضمانتنامه 

o ها؛سي آنخريد دي ، وصول يا تنزيل اسناد تجاري و بانکي )از جمله بروات، چک و سفته( و ظهرنوي 

o اجاره صندوق امانات؛ 

o .صدور انواع کارت دريافت و پرداخت 

شماره اختصاصي: شماره اي منحصر به فرد که براي هر يک از اشخاص حقيقني و حقنوقي خنارجي تعيني  و  -66-1

 گردد.مزينه)بارکد( روي مدارك شناسايي معتبر درج ميرشود که به صورت اختصاص داده مي

هناي ملي، متمرکز ومستقل که مسيوليت دريافت، تجزيه وتحليل و ارجناع گزارش واحد اطالعات مالي: واحدي -67-1

نامه اجرايي قانون مبارزه آيي  38معامالت مشکوك به مراجع ذي ربط را به عهده دارد)به شرح مذکور در ماده 

 با پولشويي(.

 ولشويي؛زه با پنامه اجرايي قانون مبارآيي  1سقف مقرر: به شرح مندرج در بند ز ماده  -68-1

 شورا: شوراي عالي مبارزه با پولشويي؛ -69-1

 دبيرخانه: دبير خانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي؛ -70-1

پايگاه ملي اطالعات اشخاص خارجي: مرجع تعيي  شماره اختصاصي براي اشخاص حقيقي و حقوقي خنارجي  -71-1

هينأت   29/1/1388ه منورخ  40266ت/16173مرتبط با جمهوري اسالمي ايران موضوع آيي  نامه شنماره 

 وزيران.

سامانه احراز هويت اشخاص)ساها(: سامانه مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي است که از طريق ارتباط   -72-1

پايگاه ملي اطالعات اشخاص خارجي، سازمان ثبنت اسنناد  هاي ذي ربط)سازمان ثبت احوال کشور،با سازمان

به اسنتعالم مؤسسنات اعتبناري در منورد احنراز هوينت  کشور، شرکت پست و سازمان امور مالياتي(، پاسخ

 ها را تسهيل مي نمايد.اشخاص مختلف و نشاني آن
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 مدارك شناسايي معتبر: -73-1

 اشخاص حقيقي خارجي: -1-22-1

 د.گذرنامه معتبر: گذرنامه اي است که تاريخ انقضاء آن تمام نشده باشد و داراي اجازه اقامت معتبر باش 

 عتبر عبارت است از :: اجازه اقامت م1تبصره

 روانه اقامت معتبر صادره توسط نيروي انتظامي، درج شده در گذرنامه؛پ -1

 واديد داراي تاريخ اعتبار صادره توسط وزارت امور خارجه، درج شده در گذرنامه؛ر -2

 ريخ ورود؛ذرنامه اتباع کشورهاي لغو رواديد با ايران، داراي مهر ورود به کشور و حداکثر يک ماه از تاگ -3

 ذرنامه اتباع خارجي داراي مجوز تمديد رواديد، صادره توسط نيروي انتظامي. گ -4

هاي خدمت و سياسي توسط وزارت امنور خارجنه : رواديد و يا اجازه اقامت در ايران درج شده در گذرنامه2تبصره

 گردد. صادر مي

 دفترچه پناهندگي معتبر صادره توسط نيروي انتظامي؛ 

 معتبر صادره توسط وزارت کشور؛ کارت هويت 

    .کارت خروجي مدت دار )آماي ( معتبر صادره توسط وزارت کشور 

 باشد. ايشي منوط به عدم انقضاي تاريخ آن ميهاي هويت و آمهاي پناهندگي، کارت: اعتبار دفترچه3تبصره

 اشخاص حقوقي خارجي: -1-22-2

 ي؛ هاي بي  المللي سياسي کشورها و سازمانمعرفي نامه وزارت امور خارجه در خصوص نمايندگ 

  هاي مردم نهاد خارجي؛معرفي نامه وزارت کشور در خصوص سازمان 

  مدارك ثبت ساير اشخاص حقوقي خارجي در خارج از ايران که در آن محل ثبنت، تناريخ ثبنت، شنماره ثبنت و

 موضوع فعاليت شخص حقوقي قيد شده باشد. 

 مشخصات هويتي:  -74-1

م، نام خانوادگي، نام پدر يا مادر، تاريخ تولد، کشنور محنل تولند، شنماره مندرك ص حقيقي : شامل نااشخا -1-23-1

 شناسايي، نوع مدرك شناسايي، تابعيت، جنسيت، شماره اختصاصي.

گردد و نيازي به اخذ نام خانوادگي تبصره: درخصوص اتباع خارجي عرب تبار، نام جد نيز از مشخصات هويتي محسوب مي

 اشد. بنمي

: نام، تابعيت، موضوع فعاليت، نوع فعاليت، شماره ثبت ، محنل ثبنت، تناريخ ثبنت، شنماره اشخاص حقوقي -1-23-2

 اختصاصي.
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تبصره: اي  دستورالعمل، مشتمل بر حداقل اطالعات الزم درخصوص نحوه شناسايي مندارك معتبنر اشنخاص خنارجي 

 بالغ راهنماي شناسايي مدارك معتبر مي نمايد.است. بانک مرکزي در مواقع مقتضي اقدام به تهيه و ا

همچني  به دليل پيچيدگي در تشخيص معتبر و مجاز بودن اسناد ارائه شده توسط مشتريان حقيقي و حقنوقي خنارجي،  

 الزم است کارکنان شعب مؤسسه اعتباري موضوع را حسب مورد و از طريق اتصال به ساها استعالم نمايند.   

 ه اينکه عمليات تطبيق مدارك و اسناد مشتريان گذري خارجي در محل شعبه مؤسسنه اعتبناري انجنامتبصره: با توجه ب

 شود الزم است مؤسسه اعتباري در هر يک از شعب، از کارکناني با تجربه کافي در اي  زمينه استفاده نمايد.مي

هاي شفافي را ن در چنارچوب ها و رويهمؤسسه اعتباري موظف است براي تحقق اهداف اي  دستورالعمل، سياست ـ2ماده 

بايست منوارد ها ميها و رويهها را ساليانه مورد بازنگري قرار دهد. اي  سياستقواني  و مقررات موضوعه ن تدوي  نموده؛ آن

 زير را در برگيرند:

 سياست پذيرش مشتري؛ 

 هاي شناسايي مشتري؛رويه 

 ها؛نظارت مستمر بر حساب 

 .مديريت ريسک 

 پذيرش مشتري سياست 

معيارهاي مشخص و شفافي داشته باشد. در اي  معيارهنا  مؤسسه اعتباري موظف است براي پذيرش مشتري، ـ 3ماده 

 مي بايست موارد ذيل مورد توجه قرار گيرند:

گشاي  هر نوع حساب منوط به شناسايي کامل مشتري براساس مدارك و اوراق هويتي، مجوز اقامت و فعالينت  -3-1

 بر در ايران و ضوابط مذکور در اي  دستورالعمل است.معت

ري موظف است هويت و مشخصات ابراز شده از سوي مشتري و نماينده )ولني، وصني، قنيم، وکينل مؤسسه اعتبا -3-2

 .راز نمايدايراني و يا خارجي( وي را از طريق تطبيق با مدارك معتبر شناسايي و برابر ضوابط مذکور در اي  دستورالعمل اح

هاي الزم را اعمال کند تا اطمينان يابد مشخصات متقاضي افتتاح ري بايد قبل از افتتاح حساب، کنترلمؤسسه اعتبا -3-3

 حساب با مشخصات اشخاصي خارجي که افتتاح حساب براي آن مجاز نيست، انطباق نداشته باشد. 

ي خارجي که مدارك معتبنري را بنراي حقوقمؤسسه اعتباري مي بايست از افتتاح حساب براي اشخاص حقيقي و  -3-4

 حضور در ايران ارائه نمي نمايند، خودداري نمايد.  

با پولشويي مؤسسه اعتباري موظف است مشخصات مشتريان خارجي را که مبادرت به اعالم اطالعات  واحد مبارزه -5 -3

 غير واقعي نموده اند به واحد اطالعات مالي گزارش نمايد.
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اعتباري موظف است درخصوص اتباع خارجي دارنده دفترچه پناهندگي صادره توسط نينروي انتظنامي، مؤسسه  ـ4ماده 

 کارت ويژه اتباع خارجي وکارت خروجي مدت دار )آماي ( صادره توسط وزارت کشور پس از شناسايي اوليه و ينا کامنل،

و انجام عمليات وصول چنک را ارائنه  فقط خدمات بانکي افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز ، سپرده سرمايه گذاري

 نمايد.

 باشد.تبصره : ارائه هرگونه کارت الکترونيکي و نيز ارائه مجوز هرگونه خدمات الکترونيک به اشخاص فوق ممنوع مي

 باشد.ارائه کليه خدمات بانکي به اتباع خارجي داراي گذرنامه و پروانه اقامت معتبر بالمانع مي ـ5ماده 

نامه مبني بر شناسايي مشتريان آيي  15اعتباري موظف است در اسرع وقت نسبت به اجراي مفاد ماده  مؤسسه ـ6ماده 

 قبلي، اقدامات الزم را به عمل آورد.

ها داراي مغايرت بوده است، موظفند ظنرف سنه شتريان قبلي که در مرحله تطبيق، مشخصات آنمآن دسته از  -1تبصره 

ري نمايند. چنانچه مغايرت مذکور رفع نگردد، واحد مبارزه بنا پولشنويي مؤسسنه اعتبنا ماه نسبت به رفع مغايرت اقدام

 موظف است موارد را به واحد اطالعات مالي ارسال نمايد.

ها در سال مطابق دستورالعمل مربوط کنه بنه تصنويب شنورا شتريان قبلي که متوسط فعاليت آنمآن دسته از  -2تبصره 

 ، از شمول اي  ماده مستثني هستند.خواهد رسيد، کم اهميت باشد

 در صورتي که مؤسسه اعتباري به داليلي همچون عدم همکاري مشتري نتواند اطالعات الزم را براي شناسنايي ـ7ماده 

ه بنوي به دست آورد و يا مشتري اقدام به ارائه اطالعات غيرواقعي نمايد، مؤسسه اعتباري بايد پنس از توضني  مراتنب 

 خدمات به وي خودداري نمايد. مشتري، از ارايه

اند، به واحد مؤسسه اعتباري موظف است مشخصات مشترياني را که مبادرت به اعالم اطالعات غير واقعي نموده  ـ8ماده

 اطالعات مالي گزارش کند.

 هاي شناسايي مشتريرويه

به دو نوع شناسايي اوليه و کامنل  شناسايي مشتري حقيقي و يا حقوقي خارجي برحسب نوع ارائه خدمات بانکي به آن ها،

عنالوه بنر رعاينت مفناد اين   شود. مؤسسه اعتباري بايد هنگام ارايه خدمات بنانکي بنه مشنتريان خنارجي؛تقسيم مي

مواد مرتبط در دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان ايراني مؤسسنات اعتبناري را نينز رعاينت نمايند.  دستورالعمل؛

ي موظف است هنگام ارائه تمامي خدمات بانکي و اعتباري )اعم از خدمات پاينه و غينر پاينه( بنه بنابراي  مؤسسه اعتبار

مشتري خارجي اعم از مشتريان گذري و دائمي و انجام هرگونه عمليات پولي و مالي )حتي کمتر از سقف مقنرر( از جملنه 

ور انواع کنارت دريافنت و پرداخنت، صندور انجام هرگونه دريافت و پرداخت حواله وجه، صدور چک، ارائه تسهيالت، صد

ضمانت نامه، خريد و فروش ارز و اوراق گواهي سپرده و اوراق مشارکت قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبيل 



 

1537 

امضاء سفته، بروات و اعتبارات اسنادي نسبت به شناسايي مشتري خارجي به شرح مندرج در اي  دستورالعمل اقدام کرده 

 ت آن را در سيستم اطالعاتي خود ثبت نمايد.و اطالعا

 تبصره: پرداخت قبوض دولتي و خدمات شهري کمتر از سقف مقرر نيازي به شناسايي مشتري ندارد.

 شناسايي اوليه اشخاص خارجي)حقيقي، حقوقي(

شخصات هويتي به منظور شناسايي اوليه مشتري درهنگام ارائه خدمات غيرپايه، مؤسسه اعتباري موظف است م ـ9ماده 

بر، ثبت مشتري و نماينده )ولي، وصي، قيم، وکيل ايراني و يا خارجي( وي را اخذ و پس از تطبيق با اصل مدارك هويتي معت

 نمايد. 

 تبصره: در خصوص اشخاص حقوقي، شناسايي نماينده يا وکيل الزامي است. 

 شناسايي کامل اشخاص خارجي)حقيقي، حقوقي(

حقوقي(، مؤسسه اعتباري بايد عالوه بر شناسايي اوليه مشتري، اقدام به اشخاص خارجي)حقيقي، در ارايه خدمات پايه به

 شناسايي کامل آن ها به شرح ذيل نيز نمايد:

 شناسايي کامل اشخاص حقيقي خارجي

 1ماره به منظور شناسايي کامل اشخاص حقيقي خارجي، متصديان مربوط در مؤسسه اعتباري بايد ابتدا فرم ش ـ10ماده 

 پيوست اي  دستورالعمل را تکميل نموده و همراه اسک  يا کپي مدارك شناسايي معتبر اشخاص حقيقي خارجي، به واحند

مبارزه با پولشويي آن مؤسسه ارسال نمايند. واحد مزبور موظف اسنت از طرينق سنامانه سناها نسنبت بنه اخنذ شنماره 

شماره مزبور؛ نسبت به کنترل صحت آن اقدام کرده و پنس از اختصاصي اشخاص خارجي اقدام نموده و در صورت وجود 

 آن، دستور افتتاح حساب را به شعبه متقاضي ارسال نمايد. همزمان مدارك معتبر و فنرم تکمينل شنده از طرينق سنامانه

ق شود. واحد اطالعنات منالي پنس از انجنام تحقيقنات الزم از طرينارتباطي واحد اطالعات مالي به آن واحد ارسال مي

ربط که حداکثر سه روز کاري به طول خواهد انجاميد، مجوز فعاليت حساب را به واحد مبارزه بنا پولشنويي هاي ذيپايگاه

 مؤسسه اعتباري اعالم خواهد نمود. قبل از صدور مجوز فعاليت، مؤسسه اعتباري صرفا حق دريافت وجه از صاحب حساب

عات دور مجوز است. در صورت عدم صدور مجوز فعاليت از سوي واحد اطالر ا دارد و ارائه ساير خدمات بانکي منوط به ص

 مالي، الزم است مؤسسه اعتباري برابر دستور صادره از سوي آن واحد  اقدام نمايد.

 شناسايي کامل اشخاص حقوقي خارجي 

ده و همراه اسک  پيوست تکميل ش2براي شناسايي کامل اشخاص حقوقي خارجي، الزم است ابتدا فرم شماره ـ 11ماده 

يا کپي مدارك شناسايي معتبر اشخاص حقوقي خارجي به واحد مبارزه با پولشويي هر مؤسسه ارسال شود. واحند مزبنور 

موظف است از طريق سامانه ساها، شماره اختصاصي اشخاص خارجي را اخذ کرده و در صورت وجود شماره مزبور، نسبت 
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ور افتتاح حساب را به شعبه متقاضي ارسال نمايد. همزمان مندارك معتبنر و به کنترل صحت آن اقدام نمايد و سپس دست

شود. واحند اطالعنات منالي پنس از فرم تکميل شده از طريق سامانه ارتباطي واحد اطالعات مالي به آن واحد ارسال مي

د، مجوز فعاليت حسناب را هاي ذيربط که حداکثر سه روز کاري به طول خواهد انجاميانجام تحقيقات الزم از طريق پايگاه

به واحد مبارزه با پولشويي مؤسسه اعتباري اعالم خواهد نمود. قبل از صدور مجوز فعاليت، مؤسسه اعتبناري صنرفا حنق 

واريز وجه به حساب را دارد و ارائه ساير خدمات بانکي منوط به صدور مجوز است. در صورت عدم موافقت واحد اطالعات 

 تباري برابر دستور صادره از سوي آن واحد اقدام نمايد.مالي الزم است مؤسسه اع

هاي منردم هاي خارجي در ايران و همچني  سنازمانهاي خارجي، شعب و دفاتر نمايندگي شرکتتبصره: در مورد شرکت

نهاد خارجي الزم است عالوه بر شناسايي کامل اشخاص حقيقي صاحب امضاء حساب، مسنيولي  خنارجي مقنيم و داراي 

به ايران )به شرح مندرج در مورد اشخاص حقيقي( و نيز مشخصات اعضاي هيأت منديره و منديران ارشند ارکنان تردد 

يند و مشابه هر يک از آن ها در خارج از کشور )به شرح مندرج در مورد اشخاص حقيقي به جز شماره پروانه اقامت و رواد

 اخذ شود. -هاي شماره يک و دو مفاد فرم راساسب -نشاني(، مشخصات شرکت مادر آن ها در خارج از کشور 

ايي در شناسايي کامل مشتريان خارجي)حقيقي، حقوقي(، مؤسسه اعتباري بايد تمامي اطالعاتي را که در شناس ـ 12ماده 

س از پکامل مشتريان ايراني)حقيقي، حقوقي( از آن ها اخذ مي نمايد، از مشتريان خارجي نيز مطالبه کرده)حسب مورد( و 

 ند سازي آن ها، در سوابق آن ها نگهداري نمايند.مست

  نظارت مستمر بر حساب ها

شعب افتتاح کننده حساب براي اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي موظف هسنتند خالصنه اطالعنات گنردش  ـ 13ماده 

ويي مؤسسنه حساب مشتريان خارجي را هر سه ماه يکبار از طريق سامانه الکترونيکي در اختيار واحند مبنارزه بنا پولشن

هاي مندرج در اي  دستورالعمل، متناسب با شرايط و وضعيت حضور و فعاليت اعتباري قرار دهند تا عالوه بر اعمال نظارت

هاي الزم صورت گرفته و در صورت تغيير شنرايط قانوني و غيرقانوني اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي در ايران، نظارت

 وط انجام پذيرد.مذکور، اطالع رساني الزم به شعب مرب

 مديريت ريسک

هاي بايست از وجنود برنامنههيأت مديره، مديريت ارشد و يا رده سازماني معادل آن در مؤسسه اعتباري مي ـ14ماده 

ها هاي مناسب اطمينان حاصل کند. اين  برنامنهها از طريق ايجاد رويهسازي آنموثر شناسايي مشتريان خارجي و پياده

ها، تفکيک وظايف و آموزش کارکننان را فنراهم آورنند. مسنيوليت ها، کنترلموثر مديريت بر سيستمبايد امکان نظارت 

 نهايي تصميمات اخذ شده در اي  خصوص بر عهده هيأت مديره يا ارکان معادل آن در مؤسسه اعتباري است.
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هنا در سنازماني معنادل آن هاي هيأت مديره و منديريت ارشند و ينا ردهها و رويهمسيوليت اجراي سياست ـ15ماده 

هاي اطالعاتي مربوط( بر عهده واحد مبنارزه بنا مؤسسه اعتباري)در خصوص شناسايي مشتريان خارجي و ايجاد سامانه

هاي شناسايي مشنتريان خنارجي را در شنعب و ها و رويهپولشويي آن مؤسسه است. واحد مذکور بايد اجراي سياست

ديره رسي قرار داده، هر گونه انحراف را به همراه پيشنهادهاي اصالحي به هيأت متمامي سطوح مؤسسه اعتباري مورد بر

 و مديريت ارشد مؤسسه اعتباري گزارش کند.

هايي آموزشني بنراي کارکننان مؤسسه اعتباري مي بايست در مورد شيوه شناسايي مشتريان خارجي، برنامه ـ16ماده 

اي طراحي شوند که کارکنان به شناخت کنافي و منطقني نسنبت بنه گونههاي آموزشي بايد به خود تدارك ببيند. برنامه

هاي مذکور بايند بنه طنور هاي شناسايي مشتريان دست يابند. برنامهها و رويهضرورت، اهميت و نحوه اجراي سياست

زم را در هناي المستمر )به خصوص در مورد کارکنان جديد( ادامه يابد تا اطمينان حاصل شود کارکنان ذي ربنط آموزش

انند، اي  خصوص ديده اند. مؤسسه اعتباري موظف است سوابق آموزشي مربوط را در پرونده کارکناني که آموزش ديده

 درج نمايد. 

بار، اطالعات مربوط به فعال بودن مشنتري را منورد ارزينابي مؤسسه اعتباري موظف است هر ش  ماه يک ـ17ماده 

مؤسسه اعتباري است مشتري و يا در صورت ايجاد تغيير عمده در وضعيت مشتري، مجدد قرار دهد. همچني  بنا به درخو

 موظف است مشتري را به طور مجدد مورد شناسايي کامل قرار دهد.  

 هاداري سوابق مشتريان و معامالت آننگه

اسب اطالعات، من داري و پردازشهيأت مديره مؤسسه اعتباري  مي بايست اطمينان حاصل کند که براي نگه ـ18ماده 

اي کنه در مواقنع ضنروري، گوننهانند بههاي توانمنند در مؤسسنه اسنتقرار يافتهتدابير الزم انديشيده شده و سيستم

روز کاري، با سهولت و در چارچوب  1ربط را حداکثر ظرف مدت هاي مذکور بتوانند اطالعات مورد نظر مراجع ذيسيستم

 ها قرار دهد.آنقواني  و مقررات مربوط؛ در اختيار 

نامه مدت و طرز نگاهنداري اوراق بازرگناني، شيوه نگهداري اسناد و مدارك در مؤسسات اعتباري برابر آيي  ـ19ماده 

شنوراي پنول و اعتبار)موضنوع 25/3/1389ها مصوب يکهزار و يکصد و چهاردهمي  جلسه منورخ اسناد و دفاتر بانک

 بانک مرکزي و اصالحات پس از آن( است. 15/4/1389مورخ  80223/89بخشنامه شماره 
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شود، بايد نوع تراکن ، مبلغ و نوع ارز، تناريخ انجنام تنراکن  و طنرفي  هاي مالي حفظ ميدر سوابقي که از تراکن 

ت و مشخصنات صاحب/صناحبان حسناب درج ها انجام شده اسهايي که تراکن  از طريق آنتراکن ، شماره حساب

 شوند.

 ساير مواد

رعايت ساير موارد ذکر شده در دستورالعمل چگنونگي شناسنايي مشنتريان ايرانني مؤسسنات اعتبناري در  ـ20ماده 

 خصوص اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي نيز الزامي است. 

 گستره شمول دستورالعمل

ي هنا و مؤسسنات اعتبناراي  دستورالعمل عالوه بر مؤسسات اعتباري، براي تمامي شعب و نماينندگي بانک ـ21ماده 

خارجي در کشور، مؤسسات اعتباري واقع در مناطق آزاد تجاري ن صنعتي و منناطق وينژه اقتصنادي، نينز الزم االجنرا 

 باشد.مي

  زمان اجرا

زمان اجراي اي  دستورالعمل يک ماه پس از ابالغ آن از سوي بانک مرکزي است. در مدت مذکور مؤسسات  ـ22ماده 

ه اي مشتريان، امکانات و تسهيالت الزم براي اجراي اي  دستورالعمل را به گونن اعتباري موظفند ضم  اطالع رساني به

 فراهم نمايند که اجراي آن، حتي االمکان موجب اخالل در امور مشتريان نشود.

 بنه 12/10/1390تبصره در دوازدهمي  جلسه شوراي عالي مبارزه با پولشويي مورخ  14ماده و  22اي  دستورالعمل در

 . تصويب رسيد
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 بسمه تعالي

مؤسسات  دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ويژه هنگام ارايه خدمات پايه به اشخاص سياسي خارجي در

 اعتباري

 

 هدف

نامنه به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تأمي  مالي تروريسم و نيز در اجراي منوثر تکناليف مقنرر در آيي  

وزينران عضنو  14/9/1388ك منورخ  43182ت /181434ي موضوع تصويب نامه شنماره اجرايي قانون مبارزه با پولشوي

نحنوه اعمنال دقنت و » آن؛ دسنتورالعمل  9هاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي به ويژه مناده کارگروه تصويب آئي  نامه

 شود:شرح زير ابالغ ميبه « نظارت ويژه هنگام ارايه خدمات پايه به اشخاص سياسي خارجي در مؤسسات اعتباري 

 تعاريف

 شود:در اي  دستورالعمل، اصطالحات و عبارات به کار رفته به شرح زير تعريف مي ـ1ماده 

 بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛ -1-1

هنوري هناي خنارجي مسنتقر در جمهاي ايراني و شعب و نمايندگي بانکها )اعم از بانکمؤسسات اعتباري: بانک -1-2

 الحسنه.هاي قرضهاي اعتبار، صندوقاسالمي ايران(، مؤسسات اعتباري غيربانکي، تعاوني

هاي مستقر در مناطق آزاد تجاري ن صنعتي و مناطق وينژه اقتصنادي تبصره: مؤسسات اعتباري فوق شامل شعب و نمايندگي

 جمهوري اسالمي ايران نيز مي شوند.

هنن منورخ  40266ت /16173بنه فنردي کنه مطنابق تصنويب نامنه شنماره شماره اختصاصي: شماره منحصر  -1-3

 شود.هيأت محترم وزيران، براي هر يک از اشخاص خارجي تعيي  و اختصاص داده مي 29/1/1388

 مجلس شوراي اسالمي(؛ 1386قانون: قانون مبارزه با پولشويي)مصوب دوم بهم  ماه  -1-4

ك منورخ  43182ت /181434ن مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامنه شنماره نامه اجرايي قانونامه: آيي آيي  -1-5 

 رزه با پولشويي؛هاي مربوط به قانون مباوزيران عضو کارگروه تصويب آيي  نامه 14/9/1388

اشخاص حقيقي خارجي: افرادي هستند که تابعيت ايران را ندارند. داراي مدرك شناسايي کشور متبوعه)گذرنامنه(  -1-6

ر بوده و داراي رواديد و يا پروانه اقامت معتبر در ايران مي باشند. در خصوص آوارگان خارجي داراي کارت هوينت وينژه معتب
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اتباع خارجي و يا کارت خروجي مدت دار )آماي ( معتبر صادره از سوي وزارت کشور ج. ا. ا. و در مورد پناهنندگان خنارجي، 

 ز سوي نيروي انتظامي ج. ا. ا. مي باشند.دارندگان دفترچه پناهندگي معتبر صادره ا

 اشخاص سياسي خارجي -1-7

 اشخاص حقيقي خارجي اي که حداقل داراي يکي از شرايط ذيل هستند:

ياسي رسمي در کشور خود بوده و ينا بنه نيابنت از کشنور خنود، داراي سنمتي ديپلماتينک در داراي سمت س -1-7-1

 کشورهاي ديگر هستند.

سمت رسمي در کشور خود، به عنوان يک شخص سياسي حزبي در آن کشور شناخته مي شوند و دون داشت  ب -1-7-2

 در کشور خود يا خارج از آن، به فعاليت سياسي اشتغال دارند.

 المللي يا بي  دولتي داراي سمت رسمي هستند.هاي بي در سازمان -1-7-3

( و ينا ديگراشنخاص سياسني خنارجي 7-1 )بند اشخاص سياسي خارجي ويژه: اشخاص سياسي خارجي بند پيشي -1-8

 که داراي حداقل يکي از شرايط ذيل باشند: اي، مشروط بر آنهاي نظامي يا شبه نظامي و يا فرقهوابسته به گروه

 مورد تعقيب اينترپل باشند. -الف 

 ز نظر مقررات استرداد مجرمي  تحت تعقيب باشند.ا  -ب

 شمول تحريم باشند.م از نظر شوراي امنيت سازمان ملل -پ 

تبصره: مصاديق اشخاص سياسي خارجي و اسامي اشخاص سياسي خارجي ويژه توسط بانک مرکزي به روزرساني شده 

 شود. و به مؤسسات اعتباري ابالغ مي

گنردد. شود، اطنالق ميخدمات بانکي و اعتباري: به انواع خدماتي که توسط مؤسسه اعتباري به مشتري ارايه مي - 9 -1

 شود.ن به شرح زيرن تقسيم مي« خدمات پايه»و « خدمات غير پايه»خدمات بانکي و اعتباري به دو نوع 

شود که ارايه آن ها به مشتري، پي  نياز و الزمه ارايه ساير خدمات ايه: به خدماتي اطالق ميخدمات غير پ -9-1 -1

تلزم مي بخشد. ارايه اي  خدمات به مشتري، فقط مسبه وي نيست و يا به ارتباط مشتري با مؤسسه اعتباري استمرار ن

شناسايي اوليه وي توسط مؤسسه اعتباري و به شرح مذکور در اي  دستورالعمل است. موارد ذينل از جملنه مصناديق 

 خدمات غير پايه است:

o حواله وجوه؛ 

o انجام هرگونه دريافت و پرداخت؛ 

o ارزي و موارد مشابه؛ خريد و فروش ارز اعم از نقدي، حواله اي، چک مسافرتي 

o هاي بي  بانکي)چک رمزدار( و پرداخت چک؛هاي بانکي و چکصدور انواع چک 

o .خريد و فروش گواهي سپرده)عام و خاص( و ديگر اوراق بهادار 
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و اعتباري که طبق مقررات، پي  نياز و الزمه ارايه ساير خدمات توسط مؤسسه  خدمات بانکي خدمات پايه: -9-2 -1

شود تا وي براي اخذ خدمات مکرر و متمادي بنه مؤسسنه اعتبناري باشد و ارايه آن به مشتري موجب مياعتباري مي

 باشد:مراجعه کند. موارد ذيل از جمله مصاديق اي  نوع خدمات مي

o هاي بانکي؛افتتاح انواع حساب 

o اعطاي تسهيالت و عمليات ليزينگ؛ 

o عمليات اعتبارات اسنادي؛ 

o اي بانکي و ظهر نويسي؛هصدور انواع ضمانتنامه 

o ها؛خريد دي ، وصول يا تنزيل اسناد تجاري و بانکي )از جمله بروات، چک و سفته( و ظهرنويسي آن 

o اجاره صندوق امانات؛ 

o  .صدور انواع کارت دريافت و پرداخت 

سني خنارجي، مؤسسه اعتباري موظف است هنگام ارائه خدمات پايه به ويژه خدمات بانکي ذيل به اشنخاص سياـ  2ماده 

 مقررات مذکوردر اي  دستورالعمل را رعايت کند:

 افتتاح، انسداد)تمام يا بخشي از حساب( و بست  حساب سپرده قرض الحسنه جاري؛ -1

افتتاح، انسداد)تمام يا بخشي از حساب( و بست  حساب سنپرده قنرض الحسننه     پنس اننداز و حسناب سنپرده  -2

 دار.گذاري مدتسرمايه

ت امور خارجه، معرفي مدير کل حقوقي بي  المللي وزار 23/8/1390مورخ  1496977/644ه موجب نامه شماره ب -1تبصره 

هاي خارجي مقيم جمهوري اسالمي ايران براي انجام عمليات بانکي و دريافت خدمات پاينه، افراد حقيقي و حقوقي نمايندگي

 باشد.مور خارجه ميمستلزم صدور نامه رسمي از سوي اداره کل تشريفات وزارت ا

دمات پايه به اشخاص سياسي خارجي ويژه ممنوع است. در صورت ارايه خدمات پايه به اي  اشخاص خارايه کليه  -2تبصره

هاي قبل از ابالغ اي  دستورالعمل، الزم است مراتب به قيد تسريع  به بانک مرکزي اعالم شنود تنا پنس از انجنام بررسني

 ه اعتباري اعالم شود.معمول، نحوه اقدام به مؤسس

پايه به ساير اشخاص سياسي خارجي بالمانع است اما مراتب بايد به قيد تسريع به باننک مرکنزي  ارايه خدمات -3تبصره 

 اعالم شود.

در صورت انصراف شخص سياسي خارجي از اخنذ خندمات پاينه و ينا توقنف اراينه اين  خندمات بنه وي )مثنل  ـ 3ماده

 ت و ...(؛ الزم است مراتب به بانک مرکزي اعالم شود.انسدادحساب، تسويه تسهيال

 الحسنه جاريافتتاح حساب سپرده قرض
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افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري براي اشخاص سياسي خارجي، صرفا در چارچوب مفاد دستورالعمل  ـ 4ماده 

 امکان پذير است.چگونگي شناسايي مشتريان خارجي مؤسسات اعتباري و به خصوص، شناسايي کامل آن ها 

براي افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري براي شخص سياسي خارجي، مؤسسه اعتباري موظف اسنت  ـ 5ماده 

اي  موضوع را مورد بررسي قرار دهد که شخص متقاضي، جزو کدام دسته از اشخاص سياسي خنارجي منذکور در اين  

 دستورالعمل است. در اي  رابطه:

 براي اشخاص سياسي خارجي ويژه مطلقاً ممنوع است. افتتاح حساب جاري -5-1

هناي سنازمان يافتنه و اگر کشور موط  اصلي شخص سياسي خارجي جزو کشورهايي  باشد که جرم -5-2

ک مرتبط با پولشويي در آن زياد است افتتاح حساب جاري براي اي  افراد منوط به اخذ اجنازه از  بانن

 مرکزي است.

افتتاح حساب، اشخاص سياسي خارجي صاحب حساب مشمول يکي از دو بنند  در صورتي که پس از -5-3

انک مرکزي ( (؛ الزم است مراتب به قيد تسريع به ب2 – 5( و يا )1 – 5هاي )پيشي  شوند)يکي از بند

 هاي معمول، نحوه اقدام به مؤسسه اعتباري اعالم شود.اعالم شود تا پس از انجام بررسي

است به منظور حصول اطمينان از عدم مطابقت مشخصات متقاضني افتتناح حسناب بنا مشخصنات بانک موظف   ـ 6ماده 

باشد )از جمله افرادي که بنا به دستور مرجع قضايي و ينا بنه دلينل دارا ها مجاز نميافرادي که افتتاح حساب جاري براي آن

 مال نمايد.هاي الزم را اعبودن سابقه چک برگشتي در ليست سياه قرار دارند(، کنترل

بيني شده، نسبت به شناسايي تعنداد پي  از افتتاح حساب جاري، بانک موظف است از طريق ساز و کارهاي پي  ـ 7ماده 

چني  به منظور شناسايي متقاضي اي که هاي جاري متقاضي در تمامي شبکه بانکي، اطالعات الزم را کسب نمايد. همحساب

رود براي افتتاح حساب جاري جديد فاقد صالحيت الزم باشد، باننک بايند احتمال ميهاي جاري متعدد است و داراي حساب

موضنوع  "لني در مؤسسنات اعتبناري رهنمودهايي براي نظام مؤثر کنترل داخ "هاي کنترلي مناسب را در چارچوب فعاليت

 بانک مرکزي طراحي و اعمال نمايد. 31/3/1386مورخ  1172بخشنامه شماره مب/

 

 دارگذاري مدتالحسنه پس انداز و سپرده سرمايهاب سپرده قرضافتتاح حس

 هنگام افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز و سپرده سرمايه گذاري مدت دار براي اشخاص سياسي خارجي، بانک ـ 8ماده 

رجي موظف است نسبت به شناسايي کامل وي ن برابر ضنوابط منذکور در دسنتورالعمل چگنونگي شناسنايي مشنتريان خنا

دار؛ اقامنت دائنم الحسنه پس انداز و سپرده سرمايه گذاري مدتمؤسسات اعتباري ن عمل نمايد. براي افتتاح سپرده قرض

 فرد متقاضي در کشور ايران ضرورت ندارد.
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 بستن و مسدودکردن حساب

 شوند:هاي مذکور در اي  دستورالعمل بسته ميدر موارد ذيل، حساب ـ 9ماده 

 متقاضي؛درخواست  - 1 -9

 رت صدور حکم قضايي توسط محاکم ايراني؛در صو - 2 – 9

 ر صورت صدور حکم قضايي توسط محاکم خارجي پس از تائيد بانک مرکزي؛د - 3 – 9

 ر صورت صدور دستور مراجع بي  المللي پس از تأييد بانک مرکزي.د -4 – 9

( 4 -9( و )3 -9( ، )2 -9اي )ط منذکور در  بنندههاي فوق فقط در صورت وجود شرايتبصره: مسدود کردن موجودي حساب

باشد. مؤسسه اعتباري موظف است بست  و يا انسداد حساب اشخاص سياسي خارجي را به همنراه گنزارش پذير ميامکان

 کاملي در اي  زمينه؛ به بانک مرکزي گزارش کند.

 الزامات کلي:

اد اي  دستورالعمل در شعب خنارج از کشنور خنود، اطميننان کليه مؤسسات اعتباري موظف هستند از رعايت مف ـ  10ماده 

 حاصل نمايند.

ع مؤسسات اعتباري موظف هستند کليه خدمات پايه ارايه شده به اشخاص سياسي خارجي را به بانک مرکزي اطال ـ 11ماده

 دهند.

سنت  نحنوه افتتناح، انسنداد و ب مؤسسه اعتباري بايد عالوه بر رعايت مفاد اي  دستورالعمل، مقررات مربوط به ـ 12ماده 

 حساب جاري را که ناظر بر کليه اشخاص حقيقي ايراني و خارجي است؛ در مورد اشخاص سياسي خارجي نيز رعايت کند.

يب به تصو 12/10/1390تبصره در دوازدهمي  جلسه شوراي عالي مبارزه با پولشويي مورخ  6ماده و  12اي  دستورالعمل در

 غ، الزم االجراست.رسيد و از تاريخ ابال
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 يتعال بسمه

 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي در صرافي ها

 

 هدف

 ماده اجراي براي الزم تمهيدات آوردن فراهممنظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تأمي  مالي تروريسم و نيز  به 

 بنا مبنارزه قنانون ييناجرا نامنهي يآ(، ياسنالم يشورا مجلس 1386 ماه بهم  دومن  )مصوبيي پولشو با مبارزه قانون 7

  ينيآ بيتصنو کنارگروه عضنو رانينوز 14/9/1388 مورخ ك 43182ت /181434 شماره نامه بيتصو موضوع ييپولشو

وجنوه در کشنور موضنوع  انينجر يستند سازمنامه   ييآ و اصالحات بعدي آن، ييهاي مربوط به قانون مبارزه با پولشونامه

 يالمللن  يب يارهايبا ضوابط و مع ييو همسو رانيهيأت وز 26/12/1386مورخ  ه 39395ت /211815ره نامه شما بيتصو

 رينز رحشن به " ها يصراف در ييپولشو با مبارزه اجرايي العمل دستور " ،سميترور يو تأمي  مال ييمبارزه با پولشو نهيدر زم

 :شودمي ابالغ

 تعاريف

 :شودمي تعريف زير شرح به رفته کار به عبارات و اتاصطالح دستورالعمل، اي  در ـ 1 ماده

 ايران؛ اسالمي جمهوري مرکزي بانک: مرکزي بانک -75-1

 ؛2/11/1386 مصوب پولشويي با مبارزه قانون: قانون -76-1

 43182ت  /181434آيي  نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامه شماره نامه:   ييآ -77-1

هاي مربوط به قانون مبارزه با پولشنويي و ضو کارگروه تصويب آيي  نامهوزيران ع 14/9/1388ك مورخ 

 اصالحات بعدي آن؛

 ارجناع و لينتحل و هينتجز افنت،يدر تيمسنيول کنه مستقل، و متمرکز ،يمل يواحد :يمال اطالعات واحد -78-1

 امنهن  ينيآ 38 مناده در مذکور شرح)به  دارد عهده به را ربطيذ مراجع به مشکوك معامالت هايگزارش

 (.ييپولشو با مبارزه قانون يياجرا

 فروش و ديخر اتيعمل به يمرکز بانک از مجوز اخذ با که يتضامن اي و خاص يسهام شرکت هر: يصراف -79-1

د و به واسطه کارگزاران خارج از کشنور و ينا بنه خرين اي و يا حواله ي،نقد صورت به ارز انتقال و نقل اي

 .اشدب داشته اشتغال نقره و طال مسکوك فروش

 يأته. بها گران يکاال و ارزها ريسا به آن معادل اي نقد وجه الير ونيليم پنجاه و کصدي مبلغمقرر:  سقف -80-1

 .نمود خواهد ليتعد کشور ياقتصاد طيشرا به توجه با را مذکور سقف ،ازين صورت در رانيوز
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 رد قابل ريغ و نشده تندمس هاآن انتقال و نقل که يهايچک انواع و اسکناس و مسکوك گونه هروجه نقد:  -81-1

 )از باشند هياول نفع يذ ريغ آن دارنده که يهايچک ريسا و حامل وجه در يعادهاي چک مانند باشد، يابي

 و چنک رانينا و يمسنافرت چک پول، چک انواع ثالث، اشخاص توسط شده سينو پشتهاي چک ليقب

 (. مشابه موارد

 ؛قانون 2 هماد موضوع ييپولشو جرم از است عبارت: ييپولشو -82-1

 و  يقنرا اين و اطالعات داشت  دست در با اشخاص که ياتيعمل و معامالتمشکوك :  اتيمعامالت و عمل -83-1

 سنميترور يمنال تنأمي  اين و ييپولشو منظور به اتيعمل و معامالت  يا که کنند دايپ ظ  يمنطق شواهد

 .شوديم انجام

 ،خدمات از يبرخوردار يبرا که يقانون ندهيانم اي ليوک ،لياص از اعم شخص هر( : يارباب رجوع )مشتر  -84-1

 .دينما يم مراجعه يصراف به وجوه انتقال و نقل او ي معامله انجام

و  ياطالعات يهاگاهيارباب رجوع با استفاده از مستندات، پا تيهو دييو تأ شناختارباب رجوع:  ييشناسا  -85-1

 هاي مستقنل، معتبر و قنابل اتنکا.داده

ت /16169 شنماره نامنه تصنويب اسناس بر که فردي به منحصر شمارهقي: ملي اشخاص حقو شناسه -86-1

 .يابدمي اختصاص حقوقي اشخاص تمامي به رانيوز هيأت 29/1/1388 مورخ هن 39271

ت /16173 شنماره نامنه تصنويب مطنابق کنه فردي به منحصر شمارهاشخاص خارجي:  ريفراگ شماره -87-1

 اينران اسنالمي جمهنوري با مرتبط خارجي اتباع يتمام به رانيوز هيأت 29/1/1388 مورخ هن 40266

 .يابدمي اختصاص خارجي اتباع اطالعات ملي پايگاه توسط

 تمنام هسنتند، موظنف هايصنراف در بانک مرکزي مستقر بنوده و که باشدمي ارز بر نظارت سامانه: ناس -88-1

 .کنند ثبت سامانه  يا در را يمشتر ييشناسا  به مربوط اطالعات و يصراف اتيعمل

 باشد.مي ريال که ايران اسالمي جمهوري ملي پول واحد :جيرا وجه -89-1

صرافي که عمليات مالي صرافي است  نام به( ارزي يا ريالي) ياختصاص حساب: يصراف ياختصاص حساب -90-1

 شود.از طريق آن انجام مي

 مرتبه کي يبرا يستيبا يم يصراف در اتيعمل براي فرد هر که است فردي به منحصر شماره: يمشتر دک -91-1

 .کند اخذ يصراف از

 

 رجوع ارباب شناسايي

 :ندينما اقدام ريز شرح به يو ييشناسا به نسبت رجوع ارباب به خدمت هيارا از  يپ موظفند هايصراف هيکلـ 2ماده
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 :يرانيا يقيحق شخص ييشناسا -2-1

 عبارت است از:   يرانيا يقيحق يمشتر ييجهت شناسا ازيمورد ن اطالعات

کونت، سنمحل  يکامل و کدپست يشماره شناسنامه و محل تولد، و نشان تولد، نام پدر، خيتار ،يشماره مل ،يانوادگو نام خ نام

 بنا آن قينتطب و ،يمشتر از فوق اطالعات اخذ از پس يصراف اتيعمل هيکل در موظفند ها يصراف شماره تلف  ثابت و همراه .

 يامضنا بنه و نمنوده اقندام مربوط فاکتور در آن درج و سنا سامانه در اطالعات ثبت به نسبت يو يمل کارت اصل مندرجات

  .برساند يمشتر

 :يخارج يقيحق شخص ييشناسا -2-2

 :از است عبارت يخارج يقيحق يمشتر ييشناسا جهت ازين مورد اطالعات

 اين تسنکون محنل آدرس و يپست کد و کامل ينشان گذرنامه، شماره ،ديرواد شماره، تيمل، جد اينام پدر  ،يخانوادگ نام نام،

 .فراگير اشخاص خارجيو شماره  تلف  و رانيا در اقامت

 اصنل منندرجات بنا آن قيتطب و ،يخارج يقيحق يمشتر از فوق اطالعات اخذ از پس خود اتيعمل هيکل در موظفند ها يصراف

 .نندبرسا يمشتر يامضا به و ودهنم اقدام مربوط فاکتور در آن درج و سنا سامانه در اطالعات ثبت به نسبت ييشناسا مدرك

 ايو  تيکارت هو ايمجوز ورود و اقامت باشد  يگذرنامه معتبر کشور متبوع که دارا ي،خارج يقيحق شخص خصوص در: تبصره

 .شودمي محسوب ييشناسا مداركاختصاصي اتباع بيگانه  شناسهمعتبر،  ياتباع خارج  يبرگ آما

  ي:رانيا يشخص حقوق ييشناسا -2-3

 :از است عبارت يرانيا يحقوق يمشتر ييشناسا جهت ازين مورد عاتاطال

 .تلف  و يحقوق شخص يقانون اقامتگاه يپست کد و کامل ينشان ، ياقتصاد کد ، يمل شناسه ثبت، محل ثبت، شماره نام،

 به تنسب معتبر داركم با  آن قيتطب و ،يحقوق يمشتر از فوق اطالعات اخذ از پس يصراف اتيعمل هيکل در موظفند ها يصراف

 .برسانند يحقوق شخص ندهينما يامضا به و نموده اقدام مربوط فاکتور در آن درج و سنا سامانه در اطالعات ثبت

  ي.روزنامه رسم  يثبت شرکت، آخر يعبارت است از، اساسنامه، گواه يشخص حقوق ييشناسا مدارك: تبصره

 ي:خارج يحقوق شخص ييشناسا -2-4

 :از است عبارت يخارج يحقوق يمشتر ييشناسا ازين مورد اطالعات 

 ركمداتلف ،  ،يشخص حقوق ياقامتگاه قانون يکامل و کد پست ي،نشان يشماره ثبت، کشور و شهر محل ثبت، کد اقتصاد ،نام

 تعااطال اخذ از پس يصراف اتيعمل هيکل در موظفند  ها يصراف . يخارج اشخاص ياختصاص شماره و رانيا در تيفعال مجوز

 اقندام مربوط فاکتور در آن درج و سنا سامانه در اطالعات ثبت به نسبت معتبر مدارك با  آن قيتطب و ،يحقوق يمشتر از فوق

 . برسانند يحقوق شخص ندهينما يامضا به و نموده
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سنک  رافي اصناست مدارك شناسايي مشتري نينز از سنوي  الزمسقف مقرر باشد  از بي  معامله کهدر صورتي  -1تبصره

 گردد.

نامنه  ياصنل معرفن يگنانيالزم است عالوه بر اخذ و با  يو خارج يرانياعم از ا ياشخاص حقوق هيخصوص کل در -2 تبصره

  .  رديقرار گ ييمورد شناسا يقيبرابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حق ،يشخص حقوق يشده از سو يمعرف ندهيمعتبر، نما

نداشته باشد قبل از تعريف مشنتري در سنامانه سننا بايند  مشتري کد صرافي به مراجعه با مشتري که صورتي در ـ3ماده 

جستجو از طريق شماره ملي )شخص حقيقي ايراني( شناسه ملي )شخص حقوقي ايراني( شماره گذرنامه يا شماره اختصاصي 

 صرافي تعريف شود.  )اشخاص خارجي( انجام شود و در صورتي که اطالعات ارباب رجوع در سيستم ثبت نشده بود،توسط 

در خصوص علت انجام حواله به همراه مستندات مربنوط، در سنامانه  يالزم است اظهارات مشتر حواله اتيعمل در ـ4ماده

 سنا ثبت گردد.

 رجد به نسبتموظف است  يشده توسط ارباب رجوع به منظور واردات باشد، صراف يداريکه  حواله خر يصورت در - 1تبصره

 . نمايد اقدامرش در سامانه سنا شماره  ثبت سفا

جعلني  افيصنروي، توسنط  ييمشخصات ارائه شده از سوي مشتري صحت نداشته و يا مدارك شناسنا چنانچه -2تبصره 

ي واحند اطالعنات منال بنه مشکوك معامالت گزارش عنوانفاصله به  موظف است مراتب را بال يصراف تشخيص داده شود،

از  مه خدمت به مشتري به مدت يک روز کاري از زمان ارسال گزارش به تأخير مي افتد. پنسگزارش دهد. در اي  موارد، ادا

جنام اقدامات الزم بر اساس آن ان ،يو در صورت ارايه حکم مراجع قضايي از سوي واحد اطالعات مالي به صراف مذکورمدت 

 بالمانع است. مشتري به خدمت ارايه مي پذيرد و در غير اي  صورت

 يصراف اتيعمل در يمال مبادالت

 .نمايد اقدام صرافي حسابمرتبط با  ريالين  POSصرافي نسبت به راه اندازي دستگاه الزم است  ـ 5ماده

ذکور من ارزي، راه اندازي دستگاه  POSتبصره: در صورت اعالم بانک مرکزي مبني بر فراهم شدن امکان راه اندازي دستگاه 

 براي صرافي ها الزامي است.

 اعنالم اينمعامله سفارش شنده  هي)اعم از تسو نقد باالتر از سقف مقرر به مشتري وجه هرگونه پرداخت است الزم ـ6ماده

صندور چنک صنرفاً در وجنه  اين يبه حساب خود مشنتر زيوار قي( از طرياز آن توسط مشتر يقسمت ايانصراف از سفارش 

 يابا حسابه يمانده حساب مشتر ايان امکان تهاتر اصل و عنو چيبه ه يانجام شود. صراف ي )بدون امکان حواله کرد(مشتر

 را ندارد. ريغ
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  يده گزارش

ب ر صورت مشاهده معامالت و عمليات مشکوك به پولشويي و تأمي  مالي تروريسم، مراتند مکلفند ها يصراف هيکل ـ7 ماده

هاي .گزارشکنند ارسال يمال اطالعات دواحبه  سامانهگزارش معامالت مشکوك  بخ  قيطر ازرا بدون اطالع ارباب رجوع، 

 .شد خواهد رفتار مقررات برابر متخلف با رجوع، ارباب اطالع صورت در و شده تلقي محرمانه مزبور

از طريق بخ  معامالت مشکوك سامانه ارسال مشکوك  اتيبرخي از معيارهاي شناسايي معامالت و عمل فهرست - 1تبصره

 .دده قرار برداري بهره مورد  را فهرست اي  وضعيت آخري  سامانه  به مستمر اجعهمر با يصراف است الزم. گرددمي

 يمعيارها و دارد قرار اهميت نخست درجه در مشکوك، معامله انجام بر مبني  يصراف در مربوط متصدي تشخيص -2 تبصره

 . گيرد مي بر در را معيارها اي  از بخشي صرفا شده، ارائه

موظف به ارسال آن به واحند اطالعنات منالي  يصرافهايي که معامالت مشکوك و نيز ساير گزارشگزارش  ارسال و 8 ماده

گردد و در نتيجه گونه اتهامي به افراد نبوده و اعالم آن به واحد مذکور، افشاي اسرار شخصي محسوب نمياست، بيانگر هيچ

 دهندگان نخواهد بود.هيچ اتهامي از اي  بابت متوجه گزارش

 پرداخنت يبه صورت نقند راوجه آن از سقف مقرر که ارباب رجوع   يمعامالت ب يها مکلفند در تمام يصراف هيکل ـ9 ماده

 از سقف مقنرر  يب ينقد زيفرم وار ليکرده ، و نسبت به تکم افتيدر وستيارباب رجوع را طبق فرم پ حاتيتوض دينما يم

 .نديدر سامانه اقدام نما

ارکننان ذي ربنط رم مذکور را تکميل نکرد و يا از ارايه اطالعات جهت تکمينل آن توسنط کصورتي که مشتري ف در -تبصره

 بنه ريعتسن قيند به را موارد ليک  پذيرفته؛ مشتري از را مذکور وجوه تا دارند فهيوظ ياستنکاف نمود، کارکنان صراف  يصراف

 . دهند گزارش مالي اطالعات واحد

قانع کنننده نباشند و ينا بنه دالينل  ر مورد منشا وجوه نقد بي  از سقف مقرر،صورتي که توضيحات مشتري د در ـ10ماده

موظف است نسبت به ارسنال گنزارش معنامالت  يديگري، ظ  به پولشويي و تأمي  مالي تروريسم وجود داشته باشد صراف

 . دياقدام نما يمشکوك به واحد اطالعات مال

 دسنتور  يا به ينحو به که خودهاي تيفعالي تمام خصوص در يگزارش کباري ماه ش  هر مکلفند ها يصراف هيکل ـ11ماده

 .ديننما ارسال يمرکز بانک به را کند يم دايپ ارتباط العمل

 سوابق ينگهدار

 سننا هسامان در يکيالکترون صورت به را يمال اتيعمل و معامالت سوابق به مربوط اطالعات مکلفند ها يصراف هيکلـ 12ماده 

 رتي را بنه صنوصنراف اتيعمل با مرتبط اسناد ريسا و فاکتورها، رجوع ارباب ييشناسا سوابق به مربوط اركمد و نموده ثبت

 .ندينما ينگهدار اتيعمل انيپا از بعد سال پنج مدت به حداقلو   يکيزيف
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 ضنرورت هيفتصن اين انحالل اتيعمل ختم از پس سال پنج تا اسناد ينگهدار زين يصراف هيتصف اي انحالل صورت در -تبصره

 .دارد

واحد اطالعات  شود که در صورت در خواست يضبط و نگهدار يبه گونه ا ديبخ  با  يو مدارك موضوع ا سوابقـ  13ماده

د واح به ماه کيحداکثر ظرف مدت  مورد درخواست نيز مدارك و اسنادروز و  4اطالعات درخواستي حداکثر ظرف مدت  ،مالي

 .است يصراف با اسناد هيارا و جستجو تيمسيول .شود ارسالاطالعات مالي 

  اشخاص از مراقبت نحوه

ا اعالم ي را که اسامي آن ها از سوي واحد اطالعات مالي به آن هو معامالت اشخاص اتيها مکلفند عمل يصراف هيکلـ 14 ماده

 .ديناقدام نمادر خصوص آن ها  يواحد اطالعات مال يبر حسب دستورات صادره از سو و  نظر داشته ريز شود،مي

 و مشخصات اشخاص يکارکنان به اسام يدسترس

 بنه که خود ربط يذ کارکنان دسترس در را 14 ماده موضوع اشخاص مشخصات و ياسام مکلفند ها يصراف هيکل ـ15 ماده

هنگام انجنام  م رادهند و با درج آن در نرم افزار خود، امکان صدور هشدارهاي الز قرار پردازندمي مشتريان به خدمات ارائه

 معامله با اي  اشخاص فراهم آورند.

 

 

 بودن اطالعات محرمانه

 در تنهنا را آنهنا و نمنوده يتلقن را محرمانه 14موضوع ماده و مشخصات اشخاص  يها مکلفند اسام يصراف هيکل و 16 ماده

ر قانون رفتار ت مذکور با متخلفي  براب. در صورت افشا و هرگونه استفاده غير مجاز از اطالعادهند قرار ربط يذ کارکنان ارياخت

 خواهد شد.

 روز رساني  به

 روزه بن  به نسبت ،14موضوع ماده  اشخاص مشخصات و ياسام دريافت از پس بالفاصله مکلفند ها يصراف هيکل ـ17 ماده

 اختينار در همنواره آن اصنالحات آخنري  همنراه بنه ،اشخاصاي   فهرست که نحوي به نمايند اقدام يقبل فهرست رساني

 . باشد داشته قرار ربط يذ کارکنان
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 يمورد يگزارش ده

را بنه  مراتنب را فنو ،ديننما يماي  دستورالعمل اقدام  14ها مکلفند در هر موردي که بر اساس ماده  يصراف هيکلـ 18 ماده

 گزارش دهند. يواحد اطالعات مال

 کارکنان آموزش

 خود ارکنانک به را مربوطهاي دستورالعمل و آن يياجرا نامه  يي،آ ييپولشو با ارزهمب قانون مکلفند ها يصراف هيکل ـ 19 ماده

 .دهند آموزش

 ي تنأم و ييپولشنو با مبارزه يآموزشهاي دردوره خود کارکنان شرکت يبرا الزم باتيترت مکلفند ها يصراف هيکل ـ20ماده 

 .دنينما فراهم را شودمي برگزار ييپولشو با بارزهم يعال يشورا خانه ريدب اي يمرکز بانک توسط که سميترور يمال

بنه  12/10/1390تبصره در دوازدهمي  جلسه شوراي عالي مبنارزه بنا پولشنويي منورخ  11ماده و  20اي  دستورالعمل در

 تصويب رسيد و از تاريخ ابالغ الزم االجراست.
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ها و نامه، آئينقوانين

مبارزه با  هايدستورالعمل

 پولشويي
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 «سمه تعاليب»

 

ز رعايت ا ان  براي حصول اطمين بير الزم  تدا مات و  قدا ا لعمل مجموعه  ا پولشويي در واحد هاي برون  دستورا مقررات مبارزه ب

عتباري ا  مرزي موسسات 

 

 هدف

زه انون مبارقآيين نامه اجرايي  31به من ور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامين مالي تروريسم و در اجراي مورر ماده 

وزيران عضوو کوارگروه تصووي   14/9/1388ک مورخ  43182ت /181434با پولشويي موضوع تصوي  نامه شماره 

کليوه  آيين نامه هاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي و به من ور اصول اطمينان از اجراي کامول مقوررات موککور در

» گوروتن در معورض ريسوک شوهرت؛ دسوتورالعمل واا هاي برون مرزي موسسات اعتباري و اجتناب آن ها از قورار 

 مجموعه اق امات و ت ابير الزم براي

غ به شرح زيور ابوال« اصول اطمينان از رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در واا  هاي برون مرزي موسسات اعتباري 

 مي شود:

 

 تعاريف

 زير تعريف مي شود:در اين دستورالعمل، اصتالاات و عبارات به کار روته به شرح  - 1ماده 

 بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛ -92-1

 مجلس شوراي اسالمي(؛ 1386قانون: قانون مبارزه با پولشويي)مصوب دوم بهمن ماه  -93-1

ک  43182ت /181434نامه اجرائي قانون مبارزه با پولشويي موضووع تصووي  ناموه شوماره نامه: آيينآيين -94-1

 ؛رگروه تصوي  آيين نامه هاي مربوط به قانون مبارزه با پولشوييوزيران عضو کا 14/9/1388مورخ 

و نماين گي بانک خوارجي مسوتقر در جمهووري اسوالمي  هاعتباري: بانک )اعم از بانک ايراني و شعب هموسس  -95-1

 پکيرسرمايه ليزين،، شرکت الحسنه، شرکتاعتباري غيربانکي، تعاوني اعتبار، صن وق قرض هايران(، موسس

 نماين .گري وجوه اق ام مياشخاص اقوقي که به امر واستهو ساير 

ط  ويوهه صونعتي و منوا -مستقر در مناط  آزاد تجاري تبصره: موسسه اعتباري شامل شعبه و نماين گي

 شود.اقتصادي جمهوري اسالمي ايران نيز مي
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 وضعيت نامتلوب مالي، لي از جملهدادن اسن شهرت به داليريسک شهرت: ااتمال بروز زيان در ارر از دست -96-1

 دادن اعتماد عمومي.تنزل رتبه اعتباري و يا از دست

 واا  برون مرزي: دوتر نماين گي و يا شعبه موسسه اعتباري در خارج از کشور؛  -97-1

 کشور مقص : کشور محل استقرار واا  برون مرزي موسسه اعتباري؛  -98-1

مي شود کوه بوه عنووان يوک قلي اطالق اقوقي مست(: به شخص  Subsidiaryواا  مستقل خارج از کشور) -99-1

موسسه اعتباري در کشور مقص  به ربت رسي ه است و تحت کنترل يک موسسه اعتباري در جمهوري اسالمي 

 ايران مي باش .

وسسه اعتباري که داراي واا هاي برون مرزي مي باش ، موظف است ترتيبي اتخواذ نمايو  کوه قووانين و م  -  2ماده 

به طوور کامول جهوت اجورا بوه  ، ولشويي و دستورالعمل هاي ااتياطي صادره از سوي بانک مرکزيمقرارت مبارزه با پ

 واا هاي مککور ابالغ شود.

 

الزم را در زمينوه  موسسه اعتباري باي  اطمينان ياب  که کارکنان واا هاي بورون مورزي آن ، آمووزش هواي -3ماده 

 فاهيم مربوط دارن . موله طي کرده، شناخت کاوي از شويي و شيوه اجراي وظايف محمقررات مبارزه با پول

بوارزه مواا هاي برون مرزي موظفن  بر اساس اعالم ن ر بانک مرکزي در خصوص رعايت قوانين و مقررات  -4ماده 

 با پولشويي در کشورهاي مقص ، به ترتي  زير اق ام نماين :

باشو ؛ وااو  المللي ااکم ب  استان اردهاي بيندر صورتي که در کشور مقص ، مقررات مبارزه با پولشويي متا -4

 برون مرزي باي  مقررات مصوب را به طور دقي  و کامل اجرا نماي .

در صورتي که مقررات کشور مقص ، از کيفيت پايين تري نسبت به استان اردها و مقررات جمهووري اسوالمي  -5

 مي ايران را اجرا نماي . ايران برخوردار باش ، واا  برون مرزي باي  مقررات جمهوري اسال

قررات مدر صورتي که کشور مقص  داراي مقرراتي در زمينه مبارزه با پولشويي نباش  واا  برون مرزي باي   -6

ه ر زميندجمهوري اسالمي ايران را اجرا نماي . در اين صورت و يا چنانچه کشور مقص  از محيط هاي پر ختر 

 رات  را به بانک مرکزي جهت ارايه راه کار گزارش کن .پولشويي باش ؛ موسسه اعتباري موظف است م

ازرسان مؤسسه اعتباري باي  در بازرسي از واا  هاي برون مرزي،گزارش مفصلي را از شرايط اواکم بور ب  - 6

شويي و اعمال دقي  مقررات مبارزه با پولشويي( براي هيات مو يره موسسوه کشور مقص )در زمينه ختر پول

 هيه کنن .ت -االترين مقام آن بصورت ع م برخورداري از هيات م يره؛ براي و يا در  -اعتباري 



 

1556 

اا  مبارزه با پولشويي موسسه اعتباري موظف است به طور مسوتمر؛ وضوعيت کشوورهايي کوه موسسوه و - 7

ررات اعتباري در آن ها داراي واا  برون مرزي است از ن ر ميزان انتباق با استان اردهاي بوين المللوي و مقو

و يا در  -رزه با پولشويي در ايران تحت پايش داشته و تحوالت مربوطه را به هيات م يره موسسه اعتباري مبا

مچنين موسسه اعتباري هگزارش کن .  -صورت ع م برخورداري از هيات م يره؛ براي باالترين مقام موسسه

 باي  يک نسخه از گزارش هاي تهيه ش ه را براي بانک مرکزي ارسال نماي .

امکان قانوني آن از ن ر کشور مقص  وجوود داشوته  در صورتي که -رعايت تکاليف مقرر در اين دستورالعمل   -7

 ( نيز رعايت شود.Subsidiaryباي  توسط واا هاي مستقل خارج از کشور موسسه اعتباري ) –باش  

 

ولشوويي موورخ تبصوره در هشوتمين جلسوه شووراي عوالي مبوارزه بوا پ  1مواده و    4اين دستورالعمل در 

 به تصوي  رسي  و از تاريخ ابالغ، الزم االجراست.              20/11/1389
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ز سقف مقرر ا ريز نقدي وجوه بيش  لعمل اجرايي نحوه گزارش وا  دستورا

 

 هدف

نامنه اجرائني در اجنراي منوثر آيي به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامي  مالي تروريسم و نيز

وزينران عضنو  14/9/1388ك مورخ  43182ت /181434زه با پولشويي موضوع تصويب نامه شماره قانون مبار

دستورالعمل اجرايي نحنوه »آن؛  26هاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي به ويژه ماده نامهکارگروه تصويب آيي 

 به شرح زير ابالغ مي شود:« گزارش واريز نقدي وجوه بي  از سقف مقرر

 

 تعاريف

 ر اي  دستورالعمل، اصطالحات و عبارات به کار رفته به شرح زير تعريف مي شود:د  -1ماده 

 بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛ -1-1

ايراني و شعبه و نمايندگي بانک خارجي مستقر در جمهوري اسنالمي  )اعم از بانکموسسه اعتباري: بانک -2-1

 ليزينگ. شرکت الحسنه،قرض اعتبار، صندوق اونيايران(، موسسه اعتباري غير بانکي، تع

صننعتي و منناطق وينژه  –جاري تمستقر در مناطق آزاد  تبصره: موسسه اعتباري شامل شعبه و نمايندگي

 اقتصادي جمهوري اسالمي ايران نيز مي شود.

 ت/16169شناسه ملي اشخاص حقوقي: شماره منحصر به فردي که بر اسناس تصنويب نامنه شنماره  -3-1

 يابد.به تمامي اشخاص حقوقي اختصاص مي 29/1/1388هن مورخ  39271

ت /16173شماره فراگير اشخاص خارجي: شماره منحصر به فردي کنه مطنابق تصنويب نامنه شنماره  -4-1

به تمامي اتباع خارجي مرتبط با جمهوري اسالمي ايران توسط پايگاه ملي  29/1/1388هن مورخ  40266

 يابد.اص مياطالعات اتباع خارجي اختص
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واحد اطالعات مالي: واحدي ملي، متمرکز و مسنتقل کنه مسنيوليت دريافنت، تجزينه و تحلينل و ارجناع  -5-1

 نامه را بر عهده دارد.آيي  38هاي معامالت مشکوك به مراجع ذي ربط را به شرح مذکور در ماده گزارش

ك  43182ت /181434نامه شماره نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامه: آيي آيي  -6-1

 نون مبارزه با پولشويي؛هاي مربوط به قانامهوزيران عضو کارگروه تصويب آيي  14/9/1388مورخ 

 نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي؛آيي  1سقف مقرر: به شرح مندرج در بند ز ماده  -7-1

هنا مسنتند نشنده و غينر قابنل تقال آنهايي که نقل و انوجه نقد: هر گونه مسکوك و اسکناس و انواع چک -8-1

هايي که دارنده آن غير ذينفع اولينه باشند)از هاي عادي در وجه حامل و ساير چکرديابي باشد، از قبيل چک

هاي پشت نويس شده توسط اشخاص ثالث، انواع چک پول و چک مسافرتي و ايران چک و موارد قبيل چک

 مشابه(.

 مشتري)ارباب رجوع(: -9-1

o ي حقوقي که در موسسه اعتباري داراي حساب بوده و يا به نفع او يا به نمايندگي از سو شخص حقيقي يا

 او، حساب بانکي به نام وي افتتاح شود؛

o  هر شخص حقيقي يا حقوقي که طرف مقابل موسسه اعتباري )و يا ذينفع يا ذينفعان( در رابطنه بنا ديگنر

هاي شنهرت هاي مختلف به ويژه ريسکريسکخدمات بانکي و اعتباري است و از ناحيه وي ممک  است 

 و عملياتي متوجه موسسه اعتباري شود.

سنت گنزارش وارينز ادر صورت پرداخت و يا واريز وجوه نقدي بي  از سقف مقرر توسط مشتري، الزم   -2ماده 

رد. قرار گينوجوه نقد )فرم پيوست( به طور دقيق و کامل توسط وي تکميل و امضا شده، در اختيار موسسه اعتباري 

در صورتي که مشتري نتواند گزارش مذکور را تکميل نمايد، اي  گزارش بايد توسنط کارکننان موسسنه اعتبناري 

 تکميل و به تاييد مشتري رسانده شود.

درج شماره ملي مربوط به اشخاص حقيقي، شناسه ملي اشخاص حقنوقي و ينا شنماره فراگينر اشنخاص  تبصره: 

ضيحات مشتري در مورد منشاء وجوه نقد پرداختي )بي  از سقف مقرر( توسنط وي و خارجي )حسب مورد( و نيز تو

علت پرداخت وجوه مذکور به صورت نقد در فرم پيوست الزامي است. الزم است اطالعات مذکور در منورد تمنامي 

 اشخاص مرتبط با تراکن  )واريز کننده، صاحب حساب، ظهرنويسان چک و ...( اخذ شود.
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ج در آن را با مندارك تکميل فرم پيوست، کارکنان ذي ربط در موسسه اعتباري بايد اطالعات مندر پس از -3ماده 

 تطبيق داده  -مذکور در دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان موسسه اعتباري برابر ضوابط -شناسايي مشتري

 و سپس اقدام به واريز يا انتقال وجوه مشتري نمايند.

 در اي  رابطه:

o که مشتري فرم مذکور را تکميل نکرد و يا از ارايه اطالعات جهت تکمينل آن توسنط  در صورتي

کارکنان ذي ربط در موسسه اعتباري استنکاف نمود، کارکنان موسسه اعتباري وظيفنه دارنند تنا 

ش وجوه مذکور را از مشتري پذيرفته؛ ليک  موارد را به قيد تسريع به واحد اطالعات مالي گنزار

ات موارد الزم است ارائه خدمات به مشتري تا رفع ابهام متوقف شود. انجام اقندامدهند. در اي  

 مربوط در اي  زمينه بايد بدون اطالع مشتري صورت پذيرد.

o  در صورت وجود ابهام در صحت اطالعات و يا مدارك ارائه شده توسط مشتري، کارکنان موسسه

هاي اطالعناتي و نينز اسنتعالم از ا و پايگاههاعتباري وظيفه دارند از طريق تحقيق از ساير نظام

ات مراجع قانوني ذي ربط، نسبت به رفع ابهام اقدام نمايند. در اي  موارد الزم است ارائه خندم

به مشتري تا رفع ابهام متوقف شود. انجام اقدامات مربنوط در اين  زميننه بايند بندون اطنالع 

راي موسسه اعتباري ممک  نباشد ارائه مشتري صورت پذيرد. چنانچه امکان شناسايي مشتري ب

خدمت به وي متوقف خواهد شد.کارکنان ذي ربط در موسسه اعتباري بايد داليل توقف خدمت را 

 در فرم پيوست تکميل کرده و به مراجع مربوط ارائه نمايند.

o  چنانچه مشخصات ارائه شده از سوي مشتري صحت نداشته و يا کارت ملني وي، توسنط کارمنند

موسسه اعتباري موظف است مراتب را بالفاصله به واحد اطالعات مالي  شخيص داده شود،جعلي ت

گزارش دهد. در اي  موارد، ادامه خدمت به مشتري به مدت يک روز کاري به تاخير مي افتد. پنس 

از مدت مذکور و در صورت ارايه حکم مراجع قضايي از سوي واحند اطالعنات منالي بنه موسسنه 

مشنتري  مات الزم بر اساس آن انجام مي پذيرد و در غير اينصورت، ارايه خدمت بنهاقدا اعتباري،

 ادامه پيدا  مي کند.

در صورتي که توضيحات مشتري در مورد منشا وجوه نقد بي  از سقف مقرر و علت واريز آن بنه صنورت  -4ماده 

الي تروريسم وجود داشته باشد متصندي قانع کننده نباشد و يا به داليل ديگري، ظ  به پولشويي و تامي  م نقدي،
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مربوط موظف است عالوه بر ارسال گزارش موضوع اي  دستورالعمل، نسبت به ارسال گزارش معنامالت مشنکوك 

 اقدام نمايد.« شناسايي معامالت مشکوك و شيوه گزارش دهي»برابر ضوابط مندرج در دستورالعمل

با پولشويي شعبه قنرار  زارش مذکور را در اختيار مسيول مبارزهپس از تکميل گزارش، متصدي مربوط بايد گ -5ماده 

هاي تکميل شده را در پايان هنر روز، بنه مي دهد تا پس از بررسي و جمع بندي اطالعات مندرج در آن، کليه گزارش

ه هاي تکمينل شنده نينز در شنعبواحد مبارزه با پولشويي موسسه اعتباري ارسال نمايد. يک نسخه ازتمامي گزارش

 نگهداري مي شود.

هنا را منورد ب، آنواحد مبارزه با پولشويي موسسه اعتباري موظف است پس از دريافنت اطالعنات شنع - 6ماده 

هاي دريافتي را همراه با توضيحات تکميلي، در قالب تعيي  شده بنه بررسي و طبقه بندي قرار داده؛ تمامي گزارش

 ي ارسال نمايد.واحد اطالعات مالي و تا پايان همان روز کار

ف مقرر را که هنگام موسسه اعتباري موظف است مدارك و اطالعات مربوط به واريز وجوه نقد بي  از سق -7ماده 

سال پس از پايان عمليات نگهنداري کنند. الزم  5است حداقل به مدت  ارائه خدمت به مشتري ثبت و ضبط نموده

صالح، اطالعات در اسنرع وقنت قابنل درخواست مراجع ذياي باشد که در صورت است نگهداري سوابق به گونه

 دسترسي باشد.

وه بنر ثبنت کلينه موسسه اعتباري موظف است نرم افزارهاي خود را به گونه اي طراحي نمايند کنه عنال -8ماده 

 از سقف مقرر به مشتري را غير ممک  سازد. امکان پرداخت وجوه نقد بي  هاي نقدي در آن،ها و پرداختدريافت

در صورتي که مشتري بر دريافت وجوه نقد بي  از سقف مقرر اصرار داشت، موسسه اعتباري بايند مراتنب را بنه 

 واحد اطالعات مالي گزارش دهد.

ها و نرم افزارهاي به منظور اجراي موثر ضوابط مندرج در اي  دستورالعمل، موسسه اعتباري بايد سيستم -9ماده  

ف مربنوط را انجنام اجرا نمايد که اطمينان حاصل شود کارکنان موسسه اعتباري، وظاياي طراحي و الزم را به گونه

 مي دهند.

نرم افزارهاي خود را در زمينه واريز نقدي به گوننه اي طراحني نمايند کنه شنامل  موسسه اعتباري بايد -10ماده 

ها باشد به گوننه هر يک از آن اطالعات مربوط به نوع و ترکيب وجوه نقد ارايه شده از سوي مشتري به همراه وجه

 هاي واريز نقدي بي  از سقف مقرر فراهم باشد.اي که امکان بازسازي تراکن 
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رورت گزارش وارينز موسسه اعتباري موظف است در هر شعبه، فردي را براي توجيه مشتري در مورد ض -11ماده 

ها مراتب را به شيوه اي مناسب براي آن نقدي وجوه بي  از سقف مقررتعيي  نمايد تا در صورت استعالم موضوع،

 توضي  دهد. 

 

  20/11/1389تبصره در هشتمي  جلسه شوراي عالي مبارزه با پولشنويي منورخ  2ماده و  11اي  دستورالعمل در 

 به تصويب رسيد و از تاريخ ابالغ، الزم االجراست.
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ا پولشويي در حوزة نظام لعمل رعايت مقررات مبارزه ب لكترونيكي پرداخت هايدستورا ا انكداري   و ب

 

 هدف

ر و در اجنراي منوث 1386به منظور حصول اطمينان از اجراي کامل قانون مبارزه با پولشويي مصوب دوم بهم  ماه 

وزينران عضنو کنارگروه  14/9/1388ك مورخ  43182ت /181434نامه اجرايي آن موضوع تصويب نامه شماره مفاد آيي 

نامنه و بنه اين  آيي  6وط به قانون مبارزه با پولشويي و اصالحات بعندي آن، بنه خصنوص مناده هاي مربنامهتصويب آيي 

هنا و منظورايجاد شفافيت  و احصاي وظايف واحدهاي بانکي در خصوص تطبيق با مقررات مبنارزه بنا پولشنويي در پرداخت

هناي پرداخنت و بانکنداري يي در حنوزة نظامعايت مقررات مبارزه با پولشودستورالعمل ر»هاي بانکي الکترونيکي؛ تراکن 

 به شرح زير ابالغ مي شود:« الکترونيکي

 

 تعاريف

 ر اي  دستورالعمل، اصطالحات و عبارات به کار رفته به شرح زير تعريف مي شود:د - 1ماده 

 بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛ -10-1

هناي خنارجي مسنتقر در جمهنوري ي بانکي و شعب و نمايندگهاي ايرانها )اعم از بانکموسسات اعتباري: بانک -11-1

هاي ليزيننگ، شنرکت الحسنه،هاي قرضهاي اعتبار، صندوقاسالمي ايران(، موسسات اعتباري غير بانکي، تعاوني

 هاي سرمايه پذير و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي که به امر واسطه گري وجوه اقدام مي نمايند.شرکت

صننعتي جمهنوري   –اد تجناري هاي مستقر در منناطق آزتباري فوق شامل شعب و نمايندگيتبصره: موسسات اع

 اسالمي ايران نيز مي شوند.

ك منورخ  43182ت /181434نامه اجرائي قانون مبارزه با پولشويي موضنوع تصنويب نامنه شنماره نامه: آيي آيي  -12-1

 با پولشويي و اصالحات بعدي آن؛ قانون مبارزه هاي مربوط بهنامهوزيران عضو کارگروه تصويب آيي  14/9/1388

ان ( ريال وجه نقد يا معادل آن به ساير ارزها و کناالي گنر150،000،000سقف مقرر: مبلغ يکصد و پنجاه ميليون) -13-1

 بها. هيات وزيران در صورت نياز، سقف مذکور را با توجه به شرايط اقتصادي کشور تعديل خواهد نمود.

هاي فيزيکي يا مجازي صادر شده توسنط مؤسسنات اعتبناري کنه بنه است از انواع کارتکارت پرداخت : عبارت  -14-1

 سازد.دارندة آن امکان پرداخت و يا انتقال وجه به شخص ديگر را فراهم مي
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اي اطالعاتي )الکترونيکي( يا فيزيکي يا ترکيبي از هر دو که با استفاده از آن ابزار شناسايي : عبارت است از شناسه -15-1

هناي غيرحضنوري تواند بدون نياز به هر گونه مجوز ديگري نسنبت بنه اخنذ خندمات بنانکي از درگاهمي مشتري

 رود.مؤسسات اعتباري اقدام کند. کارت پرداخت نوعي ابزار شناسايي به شمار مي

چند ننوع  ه از يک ياتوان با استفاداي الکترونيکي که ميابزار پذيرش: عبارت است از دستگاهي فيزيکي يا سامانه -16-1

ي مانند ابزار شناسايي نسبت به انجام عمليات و اخذ انواع خدمات بانکي اقدام نمود. ابزار پذيرش مي تواند فيزيک

 هاي اينترنتي باشد. د درگاههاي فروش و يا مجازي ماننخود پرداز و يا پايانه

روي مؤسسه اعتباري و مراوده با نين مراجعة حضوري: عبارت است از مراجعة ارباب رجوع به شعب، دفاتر يا ادارات -17-1

 انساني مؤسسه مذکور براي اخذ خدمت.

 مراجعة غيرحضوري: عبارت است از مراجعة ارباب رجوع به انواع ابزارهاي پذيرش و اخذ خدمت به واسنطة ابنزار -18-1

 شناسايي و بدون مراوده با نيروي انساني مؤسسة اعتباري.

 

 

 

 شضوابط مربوط به ابزارهاي انجام تراکن

ه ابزار شناسايي بايد پس از شناسايي کامل ارباب رجوع و ثبت تطبيقي مشخصات هويتي با مشخصات صدور هر گون -2ماده 

 ابزار شناسايي صورت پذيرد.

ز شناسايي کامل ارباب اهاي اعتباري، پي  هاي برداشت و کارتهاي پرداخت با نام، اعم از کارتارتکصدور انواع  -3ماده 

 اد يا معرفي حساب متناظر در بانک، ممنوع است.رجوع و ايج

هاي پرداخت، افتتاح انواع حساب براي ايي کامل ارباب رجوع براي صدور ابزارهاي شناسايي، کارتفرايند شناس -4ماده 

باب امل اراولي  مراجعة ارباب رجوع به مؤسسه اعتباري ضرورت دارد. در صورت وجود اقالم اطالعاتي مربوط به شناسايي ک

يست و رجوع در مؤسسة اعتباري و دسترسي متمرکز به آن، نيازي به تکرار فرايند براي ارايه خدمات و محصوالت فوق ن

 کند.صرف تطبيق يکساني هويت ارباب رجوع با مشخصات مشتري شناسايي شده کفايت مي

نده قانوني بايد صرفا به ارباب رجوع و يا نمايبط با اي  ماده هاي پرداخت و ساير موارد مرتتبصره: ابزارهاي شناسايي، کارت

 وي ن پس از شناسايي اوليه ن تحويل شوند.

 رباب رجوع با اقالم اطالعاتي شناسايي مشتري در مراجعات غيرحضوري از طريق ابزارهاي شناسايياتطبيق هويت  -5ماده  

 پذيرد.صورت مي
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هاي امضاي ديجيتال صادر شده توسط مواردي که وي از گواهيناسايي ارباب رجوع به صورت الکترونيکي در ش - 6ماده 

راي بالزم  مرکز گواهي امضاي ديجيتال بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران براي شناسايي اوليه و يا ارسال اسناد و مدارك

 شناسايي کامل استفاده نمايد، بال مانع است.

بزار تبي به موسسه اعتباري تعهد دهد که هيچ شخصي غير از وي، از ار انعقاد قرارداد، الزم است مشتري به طور کد -7ماده 

 ها متوجه مشتري است. شناسايي استفاده نخواهد کرد و در صورت بروز مشکل در اي  زمينه، تمامي مسيوليت

ه وجه نقد، نام مشمول ضوابط مربوط بهاي خريد بيهاي هديه و کارتنام نظير کارتهاي پرداخت بينواع کارتا -8ماده 

 نامه است.( آيي 1موضوع بند )ح( ماده )

هاي مذکور، ممنوع هاي پرداخت بي نام و غير قابل رديابي و ايجاد اي  قابليت بر روي کارتتبصره: شارژ مجدد انواع کارت

 است.

، شناسايي شده باشد. نام بايد جزو مشتريان بانک بوده و پي  از خريدهاي پرداخت بيريدار اولية انواع کارتخ -9ماده 

 وليه است.هاي مذکور بر عهده خريدار اارتکهاي انجام شده توسط مسيوليت تمامي تراکن 

 

 هاي انجام تراکنشضوابط مربوط به روش

س از ابزار پذيرش براي فروشندگان کاال و ارايه دهندگان خدمات، اعم از فيزيکي و مجازي، بايد پ نصب هر گونه - 10ماده 

ايي ويت پذيرندة کارت وفق مقررات مندرج در دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان مؤسسات اعتباري و شناساحراز ه

 کامل وي صورت پذيرد.

هاي پرداخت به حساب پذيرندة کارت، منحصراً از طريق حساب معرفي هاي کارتربوط به تراکن مواريز وجوه  -11ماده 

 پذير است.اعتباري امکانشدة پذيرندة کارت نزد يکي از مؤسسات 

هاي زير بايد از پذيرنده اخذ صب هر گونه ابزار پذيرش فيزيکي در محل پذيرندة کارت، اطالعات و دادهبه هنگام ن  -12ماده 

 اي ابزارهاي پذيرش مؤسسه اعتباري يا ارايه دهنده خدمات پرداخت ثبت گردد:شده و در سوابق داده

که اهليت پذيرنده را براي دريافت وجه اثبات نمايد )براي اشخاص  ه مدرك ديگريتصوير جواز کسب يا هر گون - 1

 حقيقي( يا مدارك ثبتي )براي شخص حقوقي(؛

ستي) به همراه کد پستي( مطابق با جواز کسب يا مدارك ثبتي شخصيت حقوقي که بايد با محل نصب پنشاني کامل  - 2

 ابزار پذيرش يکسان باشد.

هاي زير از پذيرنده رت الزم است اطالعات و دادهنصب هر گونه ابزار پذيرش مجازي براي پذيرندة کابه هنگام  -13ماده 

 اي ابزارهاي پذيرش مؤسسه اعتباري يا ارايه دهنده خدمات پرداخت ثبت گردد:اخذ شده و در سوابق داده
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ل دفتر يا محلي که تجهيزات، شاني کامل پستي )به همراه کد پستي( محل فعاليت و حضور پذيرندة کارت)محن -1

ها و يا تجهيزات پردازش مجازي، مطابق با جواز کسب يا مدارك ثبتي شخصيت حقوقي در آنجا مستقر هستند( سامانه

 که بايد با محل نصب ابزار پذيرش يکسان باشد.

 شخصات و نشاني اينترنتي دقيق پذيرنده و مشخصات هويتي و محل ميزبان وب سايت.م -2

 ر صورتي که ارباب رجوع متقاضي دريافت ابزارهاي پذيرش فيزيکي يا مجازي متعدد باشد )از جمله در موارديد -14ماده 

ف ها و شعب خود مي باشد(، الزم است تکاليکه يک شخص حقوقي متقاضي دريافت اي  ابزارها براي دفتر مرکزي، نمايندگي

 از ابزارهاي مذکور به اجرا درآيد. اي  دستورالعمل در مورد هر يک 12و  11مقرر در مواد 

با  صب ابزار پذيرش کارت، اعم از فيزيکي يا مجازي، براي پذيرندة کارت بايد اطالعات زير مطابقبه هنگام ن  -15ماده 

بت ثاي پذيرندة کارت نزد مؤسسه اعتباري يا ارايه دهنده خدمات پرداخت اظهار پذيرندة کارت اخذ شده و در سوابق داده

 :گردد

 مالي؛ سقف انفرادي هر تراکن  - 1

 ش ماهانه هر يک از ابزارهاي پذيرش.سقف گرد - 2

نظير آن  هاي پذيرنده، اعم از تغيير مکان فيزيکي يا مجازي، تغيير ماهيت فعاليت وهر گونه تغيير در اطالعات و داده  -16ماده 

 کنندة ابزار پذيرشيا ارايه دهنده خدمات پرداخت نصب بايد در اسرع وقت توسط پذيرندة کارت به اطالع مؤسسه اعتباري

هاي هاي مزبور در سامانهرسيده و مؤسسات مزبور نيز مکلفند حداکثر ظرف مدت يک هفته نسبت به روزآوري اطالعات و داده

 اطالعاتي خود اقدام نمايند. اي  مورد بايد به روشني در قراردادهاي نصب ابزارهاي پذيرش تصري  گردد.

 

 هاي الکترونيکيضوابط مربوط به مشخصات تراکنش

هاي سامانة تسويه ناخالص آني )ساتنا( رداخت اعم از درون بانکي و بي  بانکي، شامل دستور پرداختپصدور دستور  -17ماده 

 پذير است.امکان و سامانة پاياپاي الکترونيکي )پايا( صرفاً با شناسايي صادرکنندة دستور پرداخت

عتبر ود حساب مقصد مارايه درخواست برداشت در سامانة پاياپاي الکترونيکي )پايا( مستلزم شناسايي ذينفع و وج -18ماده 

 در مؤسسة اعتباري پذيرندة درخواست برداشت است.

دهنده درخواست برداشت در مراجعات حضوري بر اساس مدارك رکنندة دستور پرداخت يا ارايهشناسايي صاد - 19ماده 

نامه صورت پذيرفته و در مراجعات غيرحضوري و مجازي بر ( آيي 3ر ضوابط شناسايي اوليه اشخاص موضوع مادة )مندرج د

 گيرد.اساس معيارهاي کنترلي متعارف ابزارهاي شناسايي انجام مي
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ري و ارزش ، که بنا به ماهيت فناوهاي کيف پول الکترونيکيهاي الکترونيکي برونخطي، نظير تراکن راکن ت - 20ماده 

تلقي  هاي بانکي است، همانند مبادالت نقدي بي  اشخاصمبادالت آنها، فاقد سوابق مربوط به جزئيات هر تراکن  در سامانه

 گردند.مي

نامه مدت و طرز نگاهنداري اوراق ضوابط مذکور در آيي  ها را برابروسسه اعتباري موظف است اطالعات تراکن م -21ماده 

شوراي پول و اعتبار)موضوع 25/3/1389ها مصوب يکهزار و يکصد و چهاردهمي  جلسه مورخ و دفاتر بانکبازرگاني، اسناد 

بانک مرکزي و اصالحات پس از آن( نگهداري نمايد و تخلف از آن مشمول  15/4/1389مورخ  80223/89بخشنامه شماره 

 ي شود.مهاي مقرر در قانون و مقررات مبارزه با پولشويي مجازات

 

تصويب  به 20/11/1389تبصره در هشتمي  جلسه شوراي عالي مبارزه با پولشويي مورخ  3ماده و   21  دستورالعمل در اي

 رسيد و از تاريخ ابالغ، الزم االجراست.
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اعتباري ني موسسات  يرا ا لعمل چگونگي شناسايي مشتريان   دستورا

 

 هدف

آوردن تمهيدات الزم براي اجراي بنند  تروريسم و نيز فراهمبه منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامي  مالي  

رزه بنا قنانون مبنا 7و اصالحات پس از آن(، بند الف از مناده  1351قانون پولي و بانکي کشور )مصوب تير ماه  14از ماده  8

ا پولشويي موضوع نون مبارزه بنامه اجرائي قامجلس شوراي اسالمي(، فصل دوم آيي  1386پولشويي)مصوب دوم بهم  ماه 

هاي مربوط به قانون نامهوزيران عضو کارگروه تصويب آيي  14/9/1388ك مورخ  43182ت /181434تصويب نامه شماره 

نامه مسنتند سنازي جرينان وجنوه در کشنور موضنوع تصنويب نامنه شنماره مبارزه با پولشويي و اصالحات بعدي آن، آيي 

هاي هاي بنانکي بنه وينژه  ريسنکوزيران و نيز مديريت انواع ريسنک هيات 26/12/1386ه مورخ  39395ت /211815

 :به شرح زير ابالغ مي شود« دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان ايراني موسسات اعتباري»عملياتي، شهرت و تطبيق؛ 

 

 تعاريف

 :ر اي  دستورالعمل، اصطالحات و عبارات به کار رفته به شرح زير تعريف مي شودد  - 1ماده 

 بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛ -19-1

 ؛2/11/1386قانون: قانون مبارزه با پولشويي مصوب  -20-1

ك منورخ  43182ت /181434نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامنه شنماره نامه: آيي آيي  -21-1

 ارزه با پولشويي و اصالحات بعدي آن؛هاي مربوط به قانون مبنامهوزيران عضو کارگروه تصويب آيي  14/9/1388

هناي خنارجي مسنتقر در جمهنوري هاي ايراني و شعب و نمايندگي بانکها )اعم از بانکموسسات اعتباري: بانک -22-1

هاي ليزيننگ، شنرکت الحسنه،هاي قرضهاي اعتبار، صندوقاسالمي ايران(، موسسات اعتباري غير بانکي، تعاوني

 يند.ير اشخاص حقوقي که به امر واسطه گري وجوه اقدام مي نماهاي سرمايه پذير و ساشرکت

صنعتي و مناطق ويژه   –اد تجاري هاي مستقر در مناطق آزتبصره: موسسات اعتباري فوق شامل شعب و نمايندگي

 اقتصادي جمهوري اسالمي ايران نيز مي شوند.
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ه جرايي و کارکنان ارشد موسسات اعتبناري کنمديريت ارشد: اعضاء هيات عامل/مدير عامل و آن گروه از مديران ا -23-1

مسننتقيما زيننر نظننر هننر يننک از  اعضنناي هيننات عامننل / منندير عامننل قننرار داشننته، مسننيوليت اجننراي 

 ات امنا يا هيات عامل را حسب مورد بر عهده دارند.هاي مصوب هيات مديره/هيهاوسياستاستراتژي

هاي ها، افنراد و سيسنتمدن و عدم کفايت فرآيندها و روشبوريسک عملياتي: احتمال بروز زيان ناشي از نامناسب -24-1

هاي عملياتي، جرايم مشنتريان، محصنوالت و داخلي يا ناشي از رويدادهاي خارج از موسسه اعتباري از جمله وقفه

 عملکرد کاري، عملکرد استخدامي و ايمني محيط کار.

 مطلوب منالي،ه داليلي از جمله وضنعيت ننادادن حس  شهرت بريسک شهرت: احتمال بروز زيان در اثر از دست -25-1

 دادن اعتماد عمومي.تنزل رتبه اعتباري و يا از دست

 هاي آن موسسه است.تطبيق: سازگاري فعاليت موسسه اعتباري با قواني ، مقررات و استانداردهاي ناظر بر فعاليت -26-1

هاي حايز اهميت  و يا واجهه با زيانم  هاي قانوني، تنبيهات نظارتي ،ريسک تطبيق: احتمال شمول جريمه ، مجازات -27-1

 آسيب  وارد شدن به حس  شهرت موسسات اعتباري، به دليل عدم رعايت  قواني ، مقررات و استانداردها است.

 مشتري)ارباب رجوع(:  -28-1

o شخص حقيقي يا حقوقي که در موسسه اعتباري داراي حساب بوده و يا به نفع او يا به نمايندگي از سوي 

 انکي به نام وي افتتاح شود؛او، حساب ب

o  هر شخص حقيقي يا حقوقي که طرف مقابل موسسه اعتباري )و يا ذينفع يا ذينفعان( در رابطنه بنا ديگنر

هاي شهرت هاي مختلف به ويژه ريسکخدمات بانکي و اعتباري است و از ناحيه وي ممک  است ريسک

 و عملياتي متوجه موسسه اعتباري شود.

 تري گذري و دايمي ن  به شرح زير ن تقسيم مي شود.مشتري به دو نوع مش

گذري: مشتري است که به منظور دريافت خدمات غيرپايه به موسسه اعتبناري مراجعنه کنرده و ارائنه مشتري - 1 -1-10

اسنت. “ اسنتمرار” باشد. ارتباط مشتري گذري با موسسه اعتباري فاقند ويژگني خدمت به وي مستلزم تشکيل پرونده نمي

 باشند. ضيان وصول وجه چک، حواله وجه و پرداخت قبوض از جمله مصاديق مشتريان گذري ميمتقا

 ن مشتري دايمي: مشتري است که ارتباط وي با موسسه اعتباري، واجد ويژگي مهم استمرار است و به دلينل ننوع و2ن10ن1

 ت مورد نياز براي وي ضرورت دارد.ماهيت خدمات موردنياز، تشکيل پرونده جهت درج اطالعات هويتي و ديگر اطالعا

هاي مستقل، معتبر تري : شناخت و تاييد هويت مشتري با استفاده از منابع اطالعاتي، مستندات و دادهشناسايي مش  -1-11

 تقسيم مي شود:« شناسايي کامل»و « شناسايي اوليه»و قابل اتکا. شناسايي مشتري به دو گروه از اقدامات شامل
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اسنايي و در صنورت اقندام يه: تطبيق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط مشتري با مندارك شنشناسايي اول -1 -29-1

 توسط نماينده يا وکيل، عالوه بر ثبت مشخصات وکيل يا نماينده، ثبت مشخصات اصيل.

 ات پايه به شرح مذکور در اي  دستورالعمل.شناسايي کامل: شناسايي دقيق مشتري به هنگام ارايه خدم -1-11-2

ردد. گت بانکي و اعتباري: به انواع خدماتي که توسط موسسه اعتباري به مشتري ارايه     مي شود، اطالق مي خدما -30-1

 و « خننننننندمات غينننننننر پاينننننننه»خننننننندمات بنننننننانکي و اعتبننننننناري بنننننننه دو ننننننننوع 

 ن به شرح زيرن تقسيم مي شود.« خدمات پايه»

مشتري، پي  نياز و الزمه ارايه ساير خدمات به وي  ها بهايه: به خدماتي اطالق مي شود که ارايه آنخدمات غير پ -1-12-1

ي نيست و يا به ارتباط مشتري با موسسه اعتباري استمرار نمي بخشد. ارايه اي  خدمات به مشتري، فقط مسنتلزم شناسناي

 اينهاوليه وي توسط موسسه اعتباري و به شرح مذکور در اي  دستورالعمل است. موارد ذيل از جمله مصاديق خندمات غينر پ

 است:

o حواله وجوه؛ 

o انجام هرگونه دريافت و پرداخت؛ 

o خريد و فروش ارز اعم از نقدي، حواله اي، چک مسافرتي ارزي و موارد مشابه؛ 

o هاي بي  بانکي)چک رمزدار( و پرداخت چک؛هاي بانکي و چکصدور انواع چک 

ات توسنط موسسنات الزمه ارايه ساير خندمخدمات پايه: خدمات بانکي و اعتباري که طبق مقررات، پي  نياز و  -1-12-2

عنه اعتباري مي باشد و ارايه آن به مشتري موجب مي شود تا وي براي اخذ خدمات مکرر و متمادي به موسسه اعتباري مراج

 کند. موارد ذيل از جمله مصاديق اي  نوع خدمات مي باشد:

o هاي بانکي؛افتتاح انواع حساب 

o اعطاي تسهيالت وعمليات ليزينگ؛ 

o ليات اعتبارات اسنادي؛عم 

o هاي بانکي وظهر نويسي؛صدور انواع ضمانتنامه 

o ها؛خريد دي ، وصول يا تنزيل اسناد تجاري و بانکي )از جمله بروات، چک و سفته( و ظهرنويسي آن 

o اجاره صندوق امانات؛ 

o .صدور انواع کارت دريافت و پرداخت 
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 29/1/1388هن مورخ  39271ت /16169امه شماره شناسه ملي: شماره منحصر به فردي که بر اساس تصويب ن -31-1

 يابد.به تمامي اشخاص حقوقي اختصاص مي

مشاغل غير مالي: اشخاصي که معامالت زيادي را به صورت نقدي انجام داده و از نظر پولشويي در معنرض خطنر  -32-1

 قرار دارند. موارد ذيل از جمله مشاغل غير مالي هستند:

o و؛پي  فروش کنندگان مسک  يا خودر 

o طالفروشان؛ 

o فروشندگان خودرو؛ 

o هاي گران قيمت؛فروشندگان فرش 

o .فروشندگان عتيقه و محصوالت فرهنگي گران قيمت 

واحد اطالعات مالي: واحدي ملي، متمرکز ومستقل که مسنيوليت دريافنت، تجزينه وتحلينل و ارجناع گزارشنهاي  -33-1

نامه اجرايي قانون مبنارزه بنا آيي  38در ماده معامالت مشکوك به مراجع ذي ربط را به عهده دارد)به شرح مذکور 

 پولشويي(.

 مبارزه با پولشويي؛ نامه اجرايي قانونآيي  1سقف مقرر: به شرح مندرج در بند ز ماده  -34-1

 شورا: شوراي عالي مبارزه با پولشويي؛ -35-1

 دبيرخانه: دبير خانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي؛ -36-1

ق اص(: سامانه مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي اسنت کنه از طرينسامانه ساها)سامانه احراز هويت اشخ   -37-1

سازمان ثبت اسناد کشور، شرکت پست و سازمان امنور  هاي ذي ربط)سازمان ثبت احوال کشور،ارتباط با سازمان

مني  ها را تسنهيلمالياتي(، پاسخ به استعالم موسسات اعتباري در مورد احراز هويت اشخاص مختلف و نشاني آن

 نمايد.

سهامدار عمده: به شخصي اطالق مي شود که سهام وي در يک شنخص حقنوقي، بني  از حندود مقنرر در اين   -38-1

 درصد( است. 10درصد و شخص حقوقي  5دستورالعمل)شخص حقيقي 

هاي شفافي را ن در چنارچوب ها و رويهري موظف است براي تحقق اهداف اي  دستورالعمل، سياستموسسه اعتبا -2ماده 

بايست منوارد ها ميها و رويهها را ساليانه مورد بازنگري قرار دهد. اي  سياستقواني  و مقررات موضوعه ن تدوي  نموده؛ آن

 زير را در برگيرند:

 سياست پذيرش مشتري؛ 

 هاي شناسايي مشتري؛رويه 

 ها؛نظارت مستمر بر حساب 
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 .مديريت ريسک 

 

 سياست پذيرش مشتري

شخص و شفافي داشنته باشند. در اين  معيارهنا موظف است براي پذيرش مشتري، معيارهاي م موسسه اعتباري - 3ماده 

 بايست موارد ذيل مورد توجه قرار گيرند:مي

 عتبر است. مگشاي  هر نوع حساب منوط به شناسايي مشتري، بر اساس اسناد  -3-1

اينده)ولي، وصي، قيم و وکينل( وي را از مموسسه اعتباري موظف است هويت و مشخصات ابرازي از سوي مشتري و ن -3-2

 طريق تطبيق با اسناد معتبر شناسايي و برابر ضوابط مذکور در اي  دستورالعمل احراز نمايد. 

هاي الزم را اعمال کند تا اطمينان يابد مشخصنات متقاضني بايست قبل از افتتاح حساب، کنترلاري ميموسسه اعتب  -3-3

 ق نداشته باشد.ها مجاز نيست، انطباصي که افتتاح حساب براي آنافتتاح حساب با مشخصات اشخا

ها دهد از ناحيه آنري موظف است مشتريان )حقيقي، حقوقي( خود را با توجه به ريسکي که احتمال ميموسسه اعتبا - 4ماده 

ي، پيشينه مشتري، منوط  اشغلي، وضعيت مالي، نوع و ماهيت فعاليت حرفه وچون موقعيت اجتماعي و به واسطه عواملي هم

بنندي شنود؛ طبقههاي موثر )به تشخيص موسسه اعتباري( که متوجه موسسه ميهاي مرتبط يا ديگر شاخصاصلي، حساب

 نمايد.

اي انجام شود که دريافت اطالعات از مشتريان بر اساس طبقه تخصنيص ( بايد به گونه4بندي مذکور در ماده )طبقه -5ماده 

در چارچوب  -باشند، اخذ اطالعات الزم ترتيب، از مشترياني که داراي حداقل ريسک ميا انجام شود. بدي هداده شده به آن

انند، کند و در خصوص مشترياني که در طبقات در معرض ريسنک بيشنتر قنرار گرفتهکفايت مي  -مقررات اي  دستورالعمل

هاي کمتري به روز شود. ميزان دريافت اطالعات مزبور را تري دريافت شده و در فاصلهبايست در سط  گستردهاطالعات مي

 هاي داخلي موسسه اعتباري مشخص مي نمايد.بخشنامه

چني  الزم است براي پيشگيري از افشناو ري موظف به حفظ و نگهداري اطالعات مشتريان بوده و همموسسه اعتبا -6ماده 

 يد.ها، تدابير الزم را اتخاذ نمااستفاده غير مجاز از آن

نمودن اطالعات، موسسه اعتباري بايد در مت  قرارداد منعقده، مشتري را مکلف سازد هرگونه تغيير هنگام به منظور به -7ماده 

 در اطالعات ارائه شده خود را با مستندات مربوط و در اسرع وقت، به اطالع سازمان ثبت احوال برساند.
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نامه مبني بنر شناسنايي مشنتريان آيي  15نسبت به اجراي مفاد ماده ف است در اسرع وقت موسسه اعتباري موظ -8ماده 

 قبلي، اقدامات الزم را به عمل آورد.

ها داراي مغايرت بوده است، موظفند ظرف سنه مناه شتريان قبلي که در مرحله تطبيق، مشخصات آنمآن دسته از  -1تبصره 

ف است فع نگردد، واحد مبارزه با پولشويي موسسه اعتباري موظنسبت به رفع مغايرت اقدام نمايند. چنانچه مغايرت مذکور ر

 موارد را به واحد اطالعات مالي ارسال نمايد.

ها در سال مطابق دستورالعمل مربوط که به تصويب شورا خواهند شتريان قبلي که متوسط فعاليت آنمآن دسته از  -2تبصره 

 د.رسيد، کم اهميت باشد، از شمول اي  ماده مستثني هستن

موسسه اعتباري به داليلي همچون عدم همکاري مشتري نتواند اطالعات الزم را براي شناسنايي وي  در صورتي که -9ماده 

تري، از به دست آورد و يا مشتري اقدام به ارائه اطالعات غيرواقعي نمايد، موسسه اعتباري بايد پس از توضي  مراتب به مش

 ارايه خدمات به وي خودداري نمايد.

 وسسنننه اعتبننناري موظنننف اسنننت مشخصنننات مشنننترياني را کنننه مبنننادرت بنننه اعنننالم اطالعنننات م  -10دهمنننا

 اند، به واحد اطالعات مالي گزارش کند.غير واقعي نموده

پايه به اشخاص زير توسط موسسه اعتباري ممنوع است و در صورت ارائه اي  گونه خندمات قبنل از  ارائه خدمات -11ماده 

 ، موسسه اعتباري موظف به قطع ارتباط با مشتري است:ابالغ اي  دستورالعمل

o اشخاصي که از ارائه اطالعات يا اسناد مورد نياز خودداري مي کنند؛ 

o هاي غير مجاز؛صرافي 

o اشخاصي که به حکم مراجع قضايي، حق افتتاح حساب ندارند؛ 

o اشخاص ايراني فاقد شناسه يا شماره ملي؛ 

 

 

 هاي شناسايي مشتريرويه

سايي اوليه شناسايي مشتري بر حسب نوع خدمات مورد تقاضاي وي)خدمات غير پايه، خدمات پايه( به دو نوع شنا -12ماده 

 و شناسايي کامل تقسيم مي شود. 
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 شناسايي اوليه: -1 -12

 موسسه اعتباري موظف است هنگام ارايه تمامي خدمات بانکي و اعتباري )اعم از خندمات غينر پاينه و خندمات پاينه( بنه  

رگونه همشتري)اعم از مشتري گذري و دايمي( و انجام هرگونه عمليات پولي و مالي )حتي کمتر از سقف مقرر( از جمله انجام 

 دريافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارايه تسهيالت، صدور انواع کارت دريافت و پرداخت، صندور ضنمانت

اي ه و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شنکل از قبينل امضننامه، خريد و فروش ارز و اوراق گواهي سپرد

و  اقندام کنرده  -به شرح مندرج در اي  دسنتورالعمل   –سفته، بروات و اعتبارات اسنادي؛ نسبت به شناسايي اوليه مشتري 

 هاي اطالعاتي خود ثبت نمايد.اطالعات آن را در سيستم

 مات شهري کمتر از سقف مقرر، نيازي به شناسايي مشتري ندارد.تبصره: پرداخت قبوض دولتي و خد

 شناسايي اوليه شخص حقيقي: -12-1-1

  :اطالعات مورد نياز 

 نام و نام خانوادگي، شماره ملي، تاريخ تولد، نام پدر، نشاني کامل و کدپستي محل سکونت، شماره تلف . 

 هارا با مندرجات اصل کارت ملي وي تطبينق تري، آنموسسه اعتباري موظف است پس از اخذ اطالعات فوق از مش

 داده و مراتب را بر روي سند مربوط تاييد نمايد.

 32532/89: موسسه اعتباري موظف است نحوه بازشناسي کارت ملي اصلي از جعلي را طبق بخشنامه شنماره 1تبصره

ه کليه کارکنان ذي ربنط بايي ملي هاي کنترلي در روي کارت شناسبانک مرکزي در خصوص ويژگي 16/2/1389مورخ 

 ها ثبت نمايد.  آموزش داده، مراتب را در سوابق آموزشي آن

:  در مورد محجوري  الزم است عالوه بر اطالعات شخص محجور، اطالعات منذکور در خصنوص ولني و قنيم 2تبصره 

 نامبرده نيز دريافت شود.

افتتاح حسناب سنپرده سنرمايه گنذاري و قنرض الحسننه : براي محجوري ، موسسه اعتباري صرفا مجاز به 3تبصره 

انداز است.  افتتاح حساب جاري، پرداخت وام و تسهيالت، گشاي  اعتبار اسنادي، صدور هرگونه ضنمانت نامنه و پس

 ديگر خدمات مشابه به اي  اشخاص، کماکان ممنوع است.  

قيم يا غير مستقيم( با سازمان ثبت احوال کشور و : در صورت امکان ارتباط بر خط موسسه اعتباري)به طور مست4تبصره 

برخورداري موسسه مذکور از امکان تطبيق مشخصات اظهار شده توسط مشتري با منندرجات شناسننامه عکسندار ينا 

 گواهينامه رانندگي يا گذرنامه معتبر، انجام شناسايي اوليه مشتري بر اساس اي  مدارك نيز بالمانع است.
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وليه شخص حقيقي معرفي شده از سوي شخص حقوقي، برابر ضنوابط مقنرر در منورد اشنخاص : شناسايي ا5تبصره 

 حقيقي است.

 شناسايي اوليه شخص حقوقي -1-3 -12

جعه با توجه به اينکه براي دريافت خدمات غير پايه، اشخاص حقيقي به نمايندگي از اشخاص حقوقي به موسسه اعتباري مرا

 اص نيز برابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقيقي است.مي کنند، شناسايي اوليه اي  اشخ

د ابهام در خصوص اصالت مدارك شناسايي ارائه شده توسط مشتري، متصديان شناسنايي اولينه در صورت وجو -1-4 -12

  بنق مقنررات اينط -هاي اطالعاتي، اخذ مدارك معتبر ها و پايگاهدر موسسه اعتباري موظف هستند با تحقيق از ساير نظام

م از مراجع ذي ربط قانوني مطلع، نسبت به رفع ابهام و شناسايي مشنتري اقندام نماينند. در اين  و يا استعال -دستورالعمل

 موارد، ارائه خدمت تا رفع ابهام متوقف مي گردد.

ا راتب ردر صورت اطمينان از غير واقعي بودن مشخصات، موسسه اعتباري موظف است عالوه بر جلوگيري از ادامه خدمات، م

 بالفاصله به واحد اطالعات مالي گزارش دهد.

 

 شناسايي کامل: - 12-2

موسسه اعتباري موظف است هنگام ارايه هر يک از خدمات پايه به مشتري دايمي؛ عنالوه بنر شناسنايي اولينه؛ نسنبت بنه 

 شناسايي کامل و برآورد سط  فعاليت مورد انتظار از وي اقدام نمايد. 

 کامل شخص حقيقي:اسايي شن -1 -12-2

  براي شناسايي کامل شخص حقيقي، موسسه اعتباري موظف است عالوه بر شناسايي اوليه وي، اطالعات و مدارك

 مايد:از وي اخذ ن -بر حسب مورد -ذيل را 

نامه معتبر با امضاي حداقل يک نفر از مشتريان شناخته شده يا اشخاص منورد اعتمناد موسسنه معرفي  -6

هاي دولتي و ينا نامه از يکي از موسسات اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي، سازماناعتباري يا معرفي

 اي رسمي.هاي حرفهنهادها و کانون

هاي اعتباري داراي مجوز از باننک مرکنزي و اسنتعالم از آن سوابق ارتباط مشتري با هر يک از موسسه -7

 ي.موسسه به منظور تعيي   صحت اطالعات ارائه شده از سوي مشتر

 جواز کسب معتبر به ويژه در مورد مشاغل غير مالي.  -8
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 گواهي اشتغال به کار از اشخاص حقيقي داراي مجوز کسب و يا از اشخاص حقوقي داراي شناسه ملي.  -9

اطالعات در مورد نوع، ميزان و هدف فعاليت مشتري جهت تعيي  سط  گردش مورد انتظار مشنتري در   -10

 حوزه فعاليت خود.

ايي کامل شخص حقيقي معرفي شده از سوي شخص حقوقي)اعم از ايراني(، برابنر ضنوابط مقنرر در منورد : شناس1تبصره 

 اشخاص حقيقي است.

 شناسايي کامل شخص حقوقي: -12-2-2

  :شناسايي کامل شخص حقوقي 

 براي شناسايي کامل شخص حقوقي ايراني، موسسه اعتباري موظف است عالوه بر شناسايي اوليه وي، اطالعات و 

 اخذ نمايد: -بر حسب مورد -مدارك ذيل را 

o نوع، موضوع، ماهيت و ميزان فعاليت شخص حقوقي؛ 

o  اطالعات مربوط به رتبه بندي شخص حقوقي)از مراجعني نظينر شنرکت سننج  اعتبنار، رتبنه بنندي معاوننت

 اي(؛اير مراجع حرفهسريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و يا برنامه

هاي مالي تائيند شنده تبه بندي شرکت، موسسه اعتباري موظف است از طريق بررسي صورتتبصره: در صورت عدم ر

توسط يکي از اعضاي جامعه حسابداران رسمي نسبت به تعيي  سط  فعاليت مورد انتظنار مشنتري اقندام نمايند و در 

هاي منالي معتبنر صورت عدم الزام شخص حقوقي به انتخاب يکي از اعضاي جامعه حسابداران رسمي، آخري  صورت

 شخص حقوقي مستقيما مورد بررسي قرار مي گيرد. 

o   مشخصات فرد يا افرادي که حق برداشت از حساب شخص حقوقي را دارند)شامل نام و ننام خنانوادگي، شنماره

 ها(؛امضاي مجاز آن ها )همراه نمونهملي، نام پدر، تاريخ تولد، نشاني و کد پستي( و سمت آن

o اني و کنند پسننتي محننل سننکونت اعضنناي هيننات مننديره، هيننات عامل/منندير عامننل، اسننامي، مشخصننات، نشنن

درصد سهام)سرمايه(  5حسابرس)حسابرسان( مستقل، بازرس يا بازرسان قانوني و سهام داراني )شرکايي( که بي  از 

ادهنا و ... ، هاي غينر انتفناعي و بنيشخص حقوقي را در اختيار دارند. )در مورد ساير اشخاص حقوقي از قبينل سنازمان

 ها(؛ مشخصات، نشاني و کد پستي موسسي  يا هيات امنا و ارکان مشابه آن

o هاي تلف  و دورنگار آن، اسامي صاحبان امضاي مجاز و محل اصلي فعاليت، نشاني و کد پستي دفتر مرکزي، شماره

بات مربوط، مدت و حدود اختيارات ه رسميت داشت  کليه اسناد مالي و مکاتها و اطالعات مربوط به نحونمونه امضاي آن

 ها؛هيات مديره و مدير عامل و يا ارکان مشابه موسسه در مورد حساب
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o  تعهد از مديران و صاحبان امضاء در شخص حقوقي مبني بر اينکه آخري  مدارك و اطالعات مربوط به شخص حقنوقي را

 ور را بالفاصله به موسسه اعتباري اطالع مي دهند.ارد مذکاند و تعهد در مورد اينکه هر نوع تغيير در موارائه داده

 قانون تجارت(که به محض ايجاد و بدون احتيناج بنه 587تبصره: در مورد موسسات و تشکيالت دولتي و بلدي)موضوع ماده 

اسه ها فاقد موضوعيت است. در اي  موارد، صرفا اخذ شنثبت،  داراي شخصيت حقوقي مي شوند؛ اخذ تاريخ و شماره ثبت آن

انجام  ملي و استعالم از سامانه ساها و يا پايگاه شناسه ملي اشخاص حقوقي و حفظ آن در سوابق کفايت مي کند و نيازي به

 ساير تکاليف مقرر در مورد شناسايي کامل مشتريان نيست.

ملي، شناسه ملي و  براي شناسايي کامل مشتري، موسسه اعتباري بايد صحت اطالعات ارائه شده )از جمله شماره -12-2-3 

هاي ايگاهپهاي  اطالعاتي ذي ربط استعالم کند. فرد استعالم کننده بايد زمان اخذ تائيديه از غيره( را حسب مورد از پايگاه

 مذکور را به همراه مشخصات خود در اسناد ياد شده گواهي نمايد. 

 اطالعاتي ذيل استعالم نمود: هايتبصره: صحت اطالعات ارائه شده را حسب مورد مي توان از پايگاه

o اشخاص حقيقي: پايگاه شماره ملي اشخاص حقيقي؛ 

o اشخاص حقوقي: پايگاه شناسه ملي اشخاص حقوقي؛ 

o نشاني : شرکت پست؛ 

o کد اقتصادي: سازمان امور مالياتي؛ 

 )موارد فوق را مي توان از سامانه ساها استعالم نمود(.

o کد اصناف: وزارت بازرگاني؛ 

o رت بازرگاني؛ايران کد: وزا 

o .پايگاه روزنامه رسمي کشور 

امل شخص حقيقي، مشخصات اعالم شده از سوي وي بايد توسط دارنده امضاي مجاز در موسسه کدر شناسايي  -12-2-4

هنا توسنط بنر روي آن« تصوير برابر اصل است»اعتباري با اصل مدارك معتبر تطبيق داده شده و پس از تاييد و درج عبارت 

 بق مشتري نگه داري شود.وي، در سوا

که وکيل، وصي، قيم و يا ولي به نمايندگي از طرف شخص يا اشخاص ديگري متقاضي دريافت خندمات درصورتي -12-2-5

باشد، الزم است موسسه اعتباري عالوه بر شناسايي اصنيل نسنبت بنه شناسنايي هوينت نمايننده شنخص )اشنخاص( و 

 ي  مقررات اقدام نمايد.مستندسازي مدارك وي نيز مطابق با مفاد ا
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ي اعالمي از سوي مشتري با کند پسنتي مستند سازي نشاني مشتري در شناسايي اوليه، از طريق تطبيق کد پست -12-2-6

ظهر کارت ملي وي انجام مي شود. براي مستند سازي نشاني مشتري در شناسايي کامل، الزم است کند پسنتي اعالمني از 

ذير د پستي کشور تطبيق داده شود)دسترسي به اي  پايگاه از طريق سامانه ساها امکان پنسوي مشتري با اطالعات پايگاه ک

 است(.

باشند کنه بنر اسناس آن، شنماره  در صورتي که مشتري، داراي شماره منحصر به فنردي در موسسنه اعتبناري -12-2-7

 ي به شناسايي کامل وي براي هر حساب نيست.هاي متفاوتي ايجاد مي شود، نيازحساب

که براي موسسه اعتبناري  حقوقي( باشنددر صورتي که سهامداران عمده شخص حقوقي، جزو اشخاصي)حقيقي، -8 -12-2

ها نيز اعمال شود. در هر صورت عملينات شناخته شده نباشند، الزم است شناسايي مشتريان نسبت به سهامداران عمده آن

 ط مذکور در دستورالعمل مراقبت از اشخاص مظنون(.شخص حقوقي بايد تحت مراقبت ويژه قرار گيرد)برابر ضواب

اص مسنتلزم دريافنت اطالعنات و مندارك خندر خصوص آن گروه از خدمات که در چارچوب قواني  و مقررات   -9 -12-2

بايست عالوه بر رعايت ضوابط مندرج در اي  دستورالعمل، براي شناسنايي مشنتري، ديگري نيز باشند، موسسه اعتباري مي

 ذي ربط را نيز اعمال نمايد. مقررات

ام کليه امور شخص حقيقي ينا حقنوقي دارنند، موسسه اعتباري بايد در مورد اشخاصي که وکالت کلي براي انج -12-2-10

ي ضم  شناسايي کامل وکيل و اصيل )به شرح مندرج در اي  دستورالعمل(، مراتب را به بانک مرکزي و واحند اطالعنات منال

 گزارش کنند.

وسسه اعتباري بايد اطالعات اخذ شده از مشتري را با مندرجات مذکور در مدارك شناسايي معتبر تطبيق داده و م -12-2-11

 بر عبارتند از:ها اطمينان حاصل نمايد. مدارك شناسايي معتاز صحت آن

 :براي اشخاص حقيقي 

o کارت ملي؛ 

o  سال(؛ 15شناسنامه)صرفا براي اشخاص زير 

o  رانندگي يا گذرنامه) در صورت امکان ارتباط موسسه اعتبناري و تعيني  صنحت شناسنامه يا گواهي نامه

 ها با اطالعات موجود در سامانه ساها(.اطالعات   آن

تبصره: در مورد محجوري  الزم است عالوه بر مدارك فوق، سند رسمي دال بر تاييد سمت ولي، قنيم و وصني نينز 

 دريافت شود.
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 :براي اشخاص حقوقي 

o گواهي نامه ثبت شرکت، شرکت نامه؛اصل يا تصوير 

o اظهار نامه ثبت شرکت يا اساسنامه) با توجه به وضعيت شرکت(؛ 

o مصوبه هيات مديره مبني بر افتتاح حساب) به نام شرکت( و معرفي صاحبان امضاي مجاز؛ 

o  کنه در شنرکت –بالفاصله پس از وقوع   –تعهدنامه اشخاص حقوقي مذکور مبني بر اعالم هر نوع تغيير 

نامه يا اساسنامه و يا بر اساس تصميمات هيات مديره در خصوص افتتاح حساب و معرفي صاحبان امضناي مجناز 

 ايجاد مي شود.

هاي پولشنويي ينا نمايد و يا ظ  به انجام فعاليتچنانچه مشتري مدارك شناسايي مذکور در مواد فوق را ارائه ن -12-2-12

د ارائه خدمت به وي خنودداري کنرده ، مراتنب را بنه واحنسات اعتباري بايد از ساير جرايم مرتبط وجود داشته باشد، موس

 اطالعات مالي گزارش نمايند.

هاي داخلي خود مدارك ديگري را که اطالعات مذکور )به وينژه اطالعنات توانند در دستورالعملموسسات اعتباري مي تبصره:

ات به صورت مطمي  تامي  نمايد، مورد قبنول قنرار دهنند. موسسن مورد نياز در تعيي  سط  مورد انتظار فعاليت مشتري( را

هاي داخلي، ميزان شناسايي را با رعايت اطمينان به تامي  اطالعات مورد نياز، با توجنه بنه توانند در دستورالعملاعتباري مي

 نوع و ماهيت و سط  فعاليت مورد انتظار مشتري تنظيم نمايند.

دون شناسايي کامنل مشنتري و انجنام هرگوننه تنراکن  منالي به صورت الکترونيکي و ارائه خدمات پايه ب -13ماده 

 الکترونيکي غيرقابل رديابي يا بي نام و ارائه تسهيالت مربوط ممنوع است.

ري، به هنگام ارائه خدمات پايه به مشاغل غيرمنالي بايند ضنم  دريافنت مندارك مربنوط بنه موسسه اعتبا -14ماده 

ها اخنذ نمايند. در صنورت ات الزم در خصوص اجراي قانون و مقررات مبارزه با پولشويي را از آنشناسايي کامل، تعهد

مت بنه خودداري از عمل به تعهدات، موسسه اعتباري بايد از ارائه خندخودداري مشاغل غيرمالي از ارائه اي  تعهد و يا 

 ها خودداري نمايد.آن

ها از طرينق باننک ه خدمات به اشخاصي که اسامي و مشخصات آنظف است هنگام ارائموسسه اعتباري مو -15ماده 

ها را به طور مداوم، زينر نظنر شود، دقت و نظارت بيشتري را به عمل آورند و عملکرد مالي آنها اعالم ميمرکزي به  آن

 داشته باشند.

 :موسسه اعتباري موظف است در مورد اشخاص زير، دقت و مراقبت ويژه به عمل آورد تبصره:
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o هنا از سنوي ها در فهرست جرايم تروريستي يا مرتبط با پولشويي قرار دارد و ننام آنافراد و موسساتي که نام آن

 بانک مرکزي به موسسه اعتباري اعالم مي شود؛

o .اصنافي که فاقد کد اصناف هستند 

 يد که:ها را متعهد نماوسسه اعتباري بايد هنگام ارائه خدمات پايه به مشتري، آنم -16ماده 

د درخواست موسسه اعتباري را که در اي  دستورالعمل مشخص شده اسنت، ارائنه کنرده، مقنررات اطالعات مور -الف

 مربوط به مبارزه با پولشويي را رعايت نمايند.

ده اشخاص ديگر از خدمات پايه دريافتي را ندهند و در صورت اقدام، موضوع را بالفاصنله بنه موسسنه اجازه استفا -ب

 ري اطالع دهند. نمايندگي قانوني به شرط درج مشخصات نماينده يا وکيل و شناسايي اوليه و ثبت مشخصنات وياعتبا

 باشد.شامل اي  بند نمي

تبصره: تعهدات فوق بايد به طور صري  و دقيق، براي مشتري بيان شود. در صورت عدم پذيرش اي  تعهدات از سوي 

 الزم است ارائه خدمات به مشتري متوقف شود.ها توسط وي، مشتري و يا عدم رعايت آن

هاي هاي مورد استفاده، محل مناسب بنراي درج يکني از شنمارهموظف است در تمامي فرم موسسه اعتباري -17ماده 

بيني نمايد و اي  مشخصات به طنور کامنل و شناسايي معتبر )حسب مورد شماره ملي وشناسه ملي( و کد پستي را پي 

 طبيق داده شود.دقيق دريافت و ت

هاي اطالعاتي که عمليات پولي و مالي در ها و سيستمافزارها، بانکري موظف است در تمامي نرمموسسه اعتبا -18ماده 

هاي معتبر )حسب مورد شماره ملي و شناسه ملي( و کد پسنتي را شود، محل الزم براي درج يکي از شمارهها ثبت ميآن

 افزارها را فراهم نمايد.هاي مذکور در نرمبر اساس شماره بيني نموده و امکان جستجوپي 

هاي اطالعناتي موسسه اعتباري مشخصات درج شده اشخاص و اماک  ثبت شنده در سيسنتم در صورتي که -19ماده 

ماه پس  1هاي اطالعاتي ذي ربط تطبيق نداده باشد الزم است مشخصات مذکور را حداکثر ظرف مدت خود را با پايگاه

 ها را کنترل نمايد.ل کرده، صحت آنهاي مذکور ارساارائه خدمات پايه به مشتري، به پايگاهاز 

ماه يک بار بنه  3هاي ذي ربط تطبيق داده است هر ري موظف است اطالعاتي را که قبال با پايگاهموسسه اعتبا -20ماده

مراتب بنه موسسنه اعتبناري اعنالم  روز نمايد. در صورتي که محرز شود شخص حقيقي طي اي  مدت فوت شده ليک 

بناالتر از  تراکن  يا معاملنه نشده باشد الزم است حساب وي بالفاصله مسدود شود و در صورتي که پس از فوت وي،

 سقف مقرر انجام شده باشد، مراتب به بانک مرکزي و واحد اطالعات مالي گزارش شود.
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عات مربوط به موظفند به طور مداوم و مخصوصاً در موارد زير اطالدهنده خدمات پايه ت اعتباري ارائه موسسا -21ماده 

 شناسايي کامل مشتري را به روز نمايند:

اي پيندا بر اساس شواهد و قراي  احتمال آن وجود داشته باشد که وضعيت مشتري تغيينرات عمنده در زماني که -الف

 نموده است.

اي  احتمال دهد مشتري در جرينان عملينات پولشنويي و ينا ي که موسسه اعتباري بر اساس شواهد و قردر صورت -ب

  تامي  مالي تروريسم قرار گرفته است.

ها از مراجع ذي ربط ه آنبه منظور مستند سازي اطالعات مشتريان، الزم است پس از استعالم اطالعات مربوط ب -22ماده 

 .در موسسه اعتباري برابر اصل شود و اطمينان از صحت اطالعات؛ تصوير اي  اسناد توسط صاحب امضاي مجاز

ز ابالغ اي  دستورالعمل، الزم است کد پستي محل اقامتگاه قانوني مشتري دائمي با اطالعنات ش  ماه پس ا -23ماده 

بناري مندرج در پايگاه ذي ربط )ثبت احوال و يا ثبت اسناد( همخواني داشته باشد. در مورد مشتريان گذري، موسسه اعت

 کدپستي مندرج بر روي کارت ملي با اطالعات ابراز شده از سوي مشتري است. موظف به تطبيق

به مشتريان به منزله تائيد انجام رويه شناسايي مشتري توسط کارکننان ذي ربنط در موسسنه  ارائه خدمات -24ماده 

 ها است. آناعتباري است و مسيوليت وجود هرگونه نقص در اي  زمينه ن در چارچوب اي  دستورالعمل ن متوجه 

هاي فاقد شماره ليه حسابماه از تاريخ ابالغ اي  دستورالعمل، ک 3موسسه اعتباري موظف است حداکثر ظرف مدت  -25ماده 

 شود.هاي مزبور رفع انسداد مييا شناسه ملي را مسدود نمايد. به محض ارائه شماره يا شناسه ملي، از حساب

 

 هانظارت مستمر بر حساب

بايست سيستم جامعي از مديريت اطالعات را ايجناد نمايند و ترتيبني اتخناذ کنند کنه سه اعتباري ميموس -26ماده 

 ربط قرار گيرد. اطالعات مربوط به مشتريان در اي  سيستم گردآوري و پردازش شده؛ در اختيار واحدهاي ذي

ت حساب وي ن متناسنب بنا زم اسهاي ناشي از عدم شناسايي کافي مشتري، المنظور کنترل موثر ريسکبه -27ماده 

 طبقه تخصيص داده شده ن تحت نظارت قرار گيرد.

هاي هاي در معرض ريسک بيشتر، موسسه اعتباري موظف است سيستمي ايجاد کندکه حسابدرمورد حساب -28ماده 

 ياد شده به طور ادواري نيز تحت پاي  قرار گيرند.
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ابطنه بنا موضنوع راطالعات دريافت کنندگان خدمات پاينه را در موسسات اعتباري موظفند فهرست خالصه  -29ماده 

اه مبارزه با پولشويي و در صورت اعالم واحد اطالعات مالي به نحوي که واحد مذکور مشخص مي سازد، در پايان هر من

 در اختيار آن واحد قرار دهد.

اشخاص  و تاريخ ارائه خدمات پايه در مورد خالصه اطالعات ياد شده بايد شامل نام و نام خانوادگي، شماره مليتبصره: 

را به باشد. ساير موارد مورد نياز پس از تصويب شو حقيقي و در مورد اشخاص حقوقي ، نام و شناسه ملي يا کد اقتصادي

 موسسات اعتباري اعالم خواهد شد.

 مديريت ريسک

هاي بايسنت از وجنود برنامنهاعتبناري مي هيات مديره، مديريت ارشدو يا رده سازماني معادل آن در موسسه -30ماده 

ها بايدامکان هاي مناسب اطمينان حاصل کند. اي  برنامهها از طريق ايجاد رويهسازي آنموثرشناسايي مشتريان و پياده

ها، تفکيک وظايف و آموزش کارکنان رافراهم آورند. مسيوليت نهايي تصميمات ها، کنترلنظارت موثر مديريت بر سيستم

 شده در اي  خصوص بر عهده هيات مديره يا ارکان معادل آن در موسسه اعتباري است. اخذ

ها در موسسه هاي هيات مديره و مديريت ارشد و يا رده سازماني معادل آنها و رويهمسيوليت اجراي سياست -31ماده 

واحند مبنارزه بنا پولشنويي آن  هاي اطالعاتي مربوط( بر عهدهاعتباري)در خصوص شناسايي مشتريان و ايجاد سامانه

هاي شناسايي مشتريان را در شعب و تمامي سنطوح موسسنه ها و رويهموسسه است. واحد مذکور بايد اجراي سياست

د اعتباري مورد بررسي قرار داده، هر گونه انحراف را به همراه پيشنهادهاي اصالحي به هينات منديره و منديريت ارشن

 موسسه اعتباري گزارش کند.

هايي آموزشي براي کارکنان خود تدارك موسسه اعتباري مي بايست در مورد شيوه شناسايي مشتريان، برنامه -32ه ماد

اي طراحي شوند که کارکنان به شناخت کافي و منطقي نسبت به ضرورت، اهميت هاي آموزشي بايد به گونهببيند. برنامه

هاي مذکور بايد به طور مستمر )به خصنوص يابند. برنامه دستهاي شناسايي مشتريان ها و رويهو نحوه اجراي سياست

هاي الزم را در اي  خصوص ديده اند. در مورد کارکنان جديد( ادامه يابد تا اطمينان حاصل شود کارکنان ذي ربط آموزش

  اند، درج نمايد.موسسه اعتباري موظف است سوابق آموزشي مربوط را در پرونده کارکناني که آموزش ديده

بار، اطالعات مربوط به فعال بنودن مشنتري را منورد ارزينابي وسسه اعتباري موظف است هر ش  ماه يکم -33ماده 

موسسه اعتباري مجدد قرار دهد. همچني  بنا به درخواست مشتري و يا در صورت ايجاد تغيير عمده در وضعيت مشتري،

 دهد.   موظف است مشتري را به طور مجدد مورد شناسايي کامل قرار
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 هاداري سوابق مشتريان و معامالت آننگه

داري و پردازش مناسب اطالعنات، هيات مديره موسسه اعتباري  مي بايست اطمينان حاصل کند که براي نگه -34ماده 

اي کنه در مواقنع ضنروري، گوننهانند بههاي توانمنند در موسسنه اسنتقرار يافتهتدابير الزم انديشيده شده و سيستم

روز کاري، با سهولت و در چارچوب  1ربط را حداکثر ظرف مدت هاي مذکور بتوانند اطالعات مورد نظر مراجع ذيسيستم

 ها قرار دهد.قواني  و مقررات مربوط؛ در اختيار آن

نامه مدت و طنرز نگاهنداري اوراق بازرگناني، شيوه نگهداري اسناد و مدارك در موسسات اعتباري برابر آيي  -35ماده 

شنوراي پنول و اعتبار)موضنوع 25/3/1389ها مصوب يکهزار و يکصد و چهاردهمي  جلسه منورخ ناد و دفاتر بانکاس

 بانک مرکزي و اصالحات پس از آن( است. 15/4/1389مورخ  80223/89بخشنامه شماره 

م تراکن  و طرفي  تنراکن ، ود، بايد نوع تراکن ، مبلغ و نوع ارز، تاريخ انجاهاي مالي حفظ مي شدر سوابقي که از تراکن 

 حب/صاحبان حساب درج شوند.ها انجام شده است و مشخصات صاز طريق آناهايي که تراکن  شماره حساب

 

 گستره شمول دستورالعمل

ها و موسسات اعتباري خنارجي در اي  دستورالعمل عالوه بر موسسات اعتباري، براي تمامي شعب و نمايندگي بانک -36ماده 

 باشد.سات اعتباري واقع در مناطق آزاد تجاري ن صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي، نيز الزم االجرا ميکشور، موس

 

  زمان اجرا

دت مذکور موسسنات مزمان اجراي اي  دستورالعمل يک ماه پس از ابالغ آن از سوي بانک مرکزي است. در  -37ماده 

ه اي تسهيالت الزم براي اجراي اي  دستورالعمل را به گونن اعتباري موظفند ضم  اطالع رساني به مشتريان، امکانات و

 فراهم نمايند که اجراي آن، حتي االمکان موجب اخالل در امور مشتريان نشود.

 

بنه   20/11/1389تبصره در هشتمي  جلسه شوراي عالي مبارزه با پولشويي منورخ  18ماده و  37اي  دستورالعمل در 

 تصويب رسيد. 
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لعمل چگو عتباريدستورا ا  نگي شناسايي مشتريان خارجي موسسات 

 

 هدف

آوردن تمهيدات الزم براي اجراي بنند  به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامي  مالي تروريسم و نيز فراهم 

زه بنا ارقنانون مبن 7و اصالحات پس از آن(، بند الف از مناده  1351قانون پولي و بانکي کشور )مصوب تير ماه  14از ماده  8

نامه اجرائي قانون مبارزه با پولشويي موضوع مجلس شوراي اسالمي(، فصل دوم آيي  1386پولشويي )مصوب دوم بهم  ماه 

هاي مربوط به قانون نامهوزيران عضو کارگروه تصويب آيي  14/9/1388ك مورخ  43182ت /181434تصويب نامه شماره 

نامه مسنتند سنازي جرينان وجنوه در کشنور موضنوع تصنويب نامنه شنماره يي مبارزه با پولشويي و اصالحات بعدي آن، آ

هيات وزيران، آيي  نامه تعيي  شماره اختصاصي براي اشخاص خارجي مرتبط  26/12/1386ه مورخ  39395ت /211815

آن و  9 هيات وزيران و مصوبات کارگروه ماده 29/1/1388ه مورخ  40266ت /16173با کشور موضوع تصويب نامه شماره 

دسنتورالعمل چگنونگي شناسنايي »هاي عمليناتي، شنهرت و تطبينق؛ هاي بانکي به ويژه  ريسکنيز مديريت انواع ريسک

 به شرح زير ابالغ مي شود:« مشتريان خارجي موسسات اعتباري

 

 تعاريف

 در اي  دستورالعمل، اصطالحات و عبارات به کار رفته به شرح زير تعريف مي شود: ـ 1ماده 

 نک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛با -39-1

 ؛2/11/1386قانون: قانون مبارزه با پولشويي مصوب  -40-1

ك منورخ  43182ت /181434نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامنه شنماره نامه: آيي آيي  -41-1

 با پولشويي و اصالحات بعدي آن؛ هاي مربوط به قانون مبارزهنامهوزيران عضو کارگروه تصويب آيي  14/9/1388

هناي خنارجي مسنتقر در جمهنوري هاي ايراني و شعب و نمايندگي بانکها )اعم از بانکموسسات اعتباري: بانک -42-1

هاي ليزيننگ، شنرکت الحسنه،هاي قرضهاي اعتبار، صندوقاسالمي ايران(، موسسات اعتباري غير بانکي، تعاوني

 نمايند. شخاص حقوقي که به امر واسطه گري وجوه اقدام ميهاي سرمايه پذير و ساير اشرکت
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هاي مستقر در مناطق آزاد تجاري ن صنعتي و مناطق وينژه تبصره: موسسات اعتباري فوق شامل شعب و نمايندگي

 شوند.اقتصادي جمهوري اسالمي ايران نيز مي

ه و کارکنان ارشد موسسات اعتبناري کن مديريت ارشد: اعضاء هيات عامل/مدير عامل و آن گروه از مديران اجرايي -43-1

ها و مستقيما زير نظر هر يک از  اعضاي هينات عامنل / مندير عامنل قنرار داشنته، مسنيوليت اجنراي اسنتراتژي

 ات امنا يا هيات عامل را حسب مورد بر عهده دارند.هاي مصوب هيات مديره/هيسياست

هاي ها، افنراد و سيسنتمو عدم کفايت فرآيندها و روشبودن ريسک عملياتي: احتمال بروز زيان ناشي از نامناسب -44-1

هاي عملياتي، جرايم مشنتريان، محصنوالت و داخلي يا ناشي از رويدادهاي خارج از موسسه اعتباري از جمله وقفه

 عملکرد کاري، عملکرد استخدامي و ايمني محيط کار.

 ننامطلوب منالي، اليلي از جمله وضنعيتدادن حس  شهرت به دريسک شهرت: احتمال بروز زيان در اثر از دست -45-1

 دادن اعتماد عمومي.تنزل رتبه اعتباري و يا از دست

 .هاي آن موسسهتطبيق: سازگاري فعاليت موسسه اعتباري با قواني ، مقررات و استانداردهاي ناظر بر فعاليت -46-1

هاي حايز اهميت و يا با زيان رتي ، مواجهههاي قانوني، تنبيهات نظاريسک تطبيق: احتمال شمول جريمه ، مجازات -47-1

 آسيب  وارد شدن به حس  شهرت موسسات اعتباري، به دليل عدم رعايت  قواني ، مقررات و استانداردها است.

 مشتري)ارباب رجوع(: -48-1

o شخص حقيقي يا حقوقي که در موسسه اعتباري داراي حساب بوده و يا به نفع او يا به نمايندگي از سوي 

 م وي افتتاح شود؛او، حساب بانکي به نا

o  هر شخص حقيقي يا حقوقي که طرف مقابل موسسه اعتباري )و يا ذينفع يا ذينفعان( در رابطنه بنا ديگنر

هاي شهرت هاي مختلف به ويژه ريسکخدمات بانکي و اعتباري است و از ناحيه وي ممک  است ريسک

 و عملياتي متوجه موسسه اعتباري شود.

 دايمي ن به شرح زير ن تقسيم مي شود. مشتري به دو نوع مشتري گذري و

گذري: مشتري است که به منظور دريافت خدمات غيرپايه به موسسنه اعتبناري مراجعنه کنرده و ارائنه ن مشتري 1ن 10ن1

اسنت. “ اسنتمرار” باشد. ارتباط مشتري گذري با موسسه اعتباري فاقند ويژگني خدمت به وي مستلزم تشکيل پرونده نمي

 باشند. جه چک، حواله وجه و پرداخت قبوض از جمله مصاديق مشتريان گذري ميمتقاضيان وصول و

 ن مشتري دايمي: مشتري است که ارتباط وي با موسسه اعتباري، واجد ويژگي مهم استمرار است و به دلينل ننوع و2ن10ن1

 براي وي ضرورت دارد. ماهيت خدمات موردنياز، تشکيل پرونده جهت درج اطالعات هويتي و ديگر اطالعات مورد نياز
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اشخاص حقيقي خارجي: افرادي هستند که تابعيت ايران را ندارنند. داراي مندارك شناسنايي کشنور متبوعنه  -49-1

ارجي معتبر بوده و داراي رواديد و يا پروانه اقامت معتبر در ايران مي باشند. درخصوص آوارگنان خن« گذرنامه»

روجي مدت دار )آماي ( معتبر صادره از سوي وزارت کشور داراي کارت هويت ويژه اتباع خارجي و يا کارت خ

. مني ج.ا.ا و در مورد پناهندگان خارجي دارندگان دفترچه پناهندگي معتبر صادره از سوي نيروي انتظنامي ج.ا.ا

 باشند.

 اشخاص حقوقي خارجي: -50-1

 اي  اشخاص عبارتند از:

 به ثبت رسيده باشند. الف( موسسات، شرکت ها و شعب فعال آن ها که در خارج از ايران

تبصره: نمايندگي و شعب شرکت ها و موسسات خارجي که در اداره کل ثبت شرکت ها به ثبنت رسنيده 

 شوند.باشند، جزو اشخاص حقوقي ايراني محسوب مي

 ب( نمايندگي هاي سياسي خارجي مقيم ايران شامل سفارت خانه ها و کنسولگري ها.

ي بي  المللي مستقر در کشور که مورد تاييند وزارت امنور خارجنه پ( دفاتر نمايندگي رسمي سازمان ها

 باشند.

 ت( دفاتر سازمان هاي مردم نهاد خارجي داراي مجوز فعاليت از وزارت کشور.

هاي مسنتقل، شناسايي مشتري : شناخت و تاييد هويت مشتري با استفاده از منابع اطالعاتي، مستندات و داده -51-1

يم تقسن« شناسايي کامل»و « شناسايي اوليه»ي مشتري به دو گروه از اقدامات شاملمعتبر و قابل اتکا. شناساي

 شود:مي

شناسايي اوليه: تطبيق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط مشتري بنا مندارك شناسنايي و در  -3-13-1

صورت اقدام توسط نماينده يا وکيل، عالوه بر ثبت مشخصات وکيل يا نماينده، ثبت مشخصنات 

 اصيل.

ل: شناسايي دقيق مشتري به هنگام ارايه خدمات پايه بنه شنرح منذکور در اين  شناسايي کام -4-13-1

 دستورالعمل.

خدمات بانکي و اعتباري: به انواع خدماتي که توسط موسسه اعتباري به مشتري ارايه مني شنود، اطنالق مني  -52-1

 د.تقسيم مي شو ن به شرح زيرن« خدمات پايه»و « خدمات غير پايه»گردد. خدمات بانکي و اعتباري به دو نوع 
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ها به مشتري، پي  نياز و الزمه ارايه ساير خدمات ايه: به خدماتي اطالق مي شود که ارايه آنخدمات غير پ -1-14-1

تلزم به وي نيست و يا به ارتباط مشتري با موسسه اعتباري استمرار نمي بخشد. ارايه اي  خدمات به مشتري، فقط مس

باري و به شرح مذکور در اي  دستورالعمل است. موارد ذينل از جملنه مصناديق شناسايي اوليه وي توسط موسسه اعت

 خدمات غير پايه است:

o حواله وجوه؛ 

o انجام هرگونه دريافت و پرداخت؛ 

o خريد و فروش ارز اعم از نقدي، حواله اي، چک مسافرتي ارزي و موارد مشابه؛ 

o پرداخت چک.هاي بي  بانکي)چک رمزدار( و هاي بانکي و چکصدور انواع چک 

و اعتباري که طبق مقررات، پي  نيناز و الزمنه اراينه سناير خندمات توسنط  خدمات بانکي خدمات پايه: -1-14-2

موسسات اعتباري مي باشد و ارايه آن به مشتري موجب مي شود تا وي براي اخذ خدمات مکرر و متمادي به موسسنه 

 خدمات مي باشد: وعاعتباري مراجعه کند. موارد ذيل از جمله مصاديق اي  ن

o هاي بانکي؛افتتاح انواع حساب 

o اعطاي تسهيالت وعمليات ليزينگ؛ 

o عمليات اعتبارات اسنادي؛ 

o هاي بانکي وظهر نويسي؛صدور انواع ضمانتنامه 

o ها؛خريد دي ، وصول يا تنزيل اسناد تجاري و بانکي )از جمله بروات، چک و سفته( و ظهرنويسي آن 

o اجاره صندوق امانات؛ 

o ر انواع کارت دريافت و پرداخت.صدو 

شماره اختصاصي: شماره اي منحصر به فرد که براي هر يک از اشخاص حقيقني و حقنوقي خنارجي تعيني  و  -53-1

 اختصاص داده مي شود که به صورت رمزينه)بارکد( روي مدارك شناسايي معتبر درج مي گردد.

يافت، تجزيه وتحليل و ارجاع گزارش هناي واحد اطالعات مالي: واحدي ملي، متمرکز ومستقل که مسيوليت در -54-1

نامه اجرايي قانون مبارزه آيي  38معامالت مشکوك به مراجع ذي ربط را به عهده دارد)به شرح مذکور در ماده 

 با پولشويي(.

 ون مبارزه با پولشويي؛نامه اجرايي قانآيي  1سقف مقرر: به شرح مندرج در بند ز ماده  -55-1

 ا پولشويي؛شورا: شوراي عالي مبارزه ب -56-1

 دبيرخانه: دبير خانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي؛ -57-1
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پايگاه ملي اطالعات اشخاص خارجي: مرجع تعيي  شماره اختصاصي براي اشخاص حقيقي و حقوقي خنارجي  -58-1

هينات   29/1/1388ه منورخ  40266ت/16173مرتبط با جمهوري اسالمي ايران موضوع آيي  نامه شنماره 

 وزيران.

اط ز هويت اشخاص)ساها(: سامانه مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي است که از طريق ارتبسامانه احرا  -59-1

پايگاه ملي اطالعات اشخاص خارجي، سازمان ثبنت اسنناد  هاي ذي ربط)سازمان ثبت احوال کشور،با سازمان

د احنراز هوينت کشور، شرکت پست و سازمان امور مالياتي(، پاسخ به اسنتعالم موسسنات اعتبناري در منور

 ها را تسهيل مي نمايد.اشخاص مختلف و نشاني آن

 مدارك شناسايي معتبر: -60-1

 اشخاص حقيقي خارجي: -1-22-1

 د.گذرنامه معتبر: گذرنامه اي است که تاريخ انقضاء آن تمام نشده باشد و داراي اجازه اقامت معتبر باش 

 : اجازه اقامت معتبر عبارت است از :1تبصره

 مت معتبر صادره توسط نيروي انتظامي، درج شده در گذرنامه؛پروانه اقا -1

 واديد داراي تاريخ اعتبار صادره توسط وزارت امور خارجه، درج شده در گذرنامه؛ر -2

 اع کشورهاي لغو رواديد با ايران، داراي مهر ورود به کشور و حداکثر يک ماه از تاريخ ورود؛گذرنامه اتب -3

 ره توسط نيروي انتظامي. داراي مجوز تمديد رواديد، صادگذرنامه اتباع خارجي  -4

ه : رواديد و يا اجازه اقامت در ايران درج شده در گذرنامه هاي خدمت و سياسي توسط وزارت امنور خارجن2تبصره

 صادر مي گردد. 

 دفترچه پناهندگي معتبر صادره توسط نيروي انتظامي؛ 

 کارت هويت معتبر صادره توسط وزارت کشور؛ 

 ت خروجي مدت دار )آماي ( معتبر صادره توسط وزارت کشور.   کار 

 : اعتبار دفترچه هاي پناهندگي، کارت هاي هويت و آمايشي منوط به عدم انقضاي تاريخ آن مي باشد. 3تبصره

 اشخاص حقوقي خارجي: -1-22-2

 لمللي؛ معرفي نامه وزارت امور خارجه در خصوص نمايندگي سياسي کشورها و سازمان هاي بي  ا 
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  معرفي نامه وزارت کشور در خصوص سازمان هاي مردم نهاد خارجي؛ 

  مدارك ثبت ساير اشخاص حقوقي خارجي در خارج از ايران که در آن محل ثبت، تاريخ ثبت، شماره ثبت و

 موضوع فعاليت شخص حقوقي قيد شده باشد. 

 مشخصات هويتي:  -61-1

نام پدر يا مادر، تاريخ تولد، کشنور محنل تولند، شنماره مندرك  : شامل نام، نام خانوادگي، اشخاص حقيقي -1-23-1

 شناسايي، نوع مدرك شناسايي، تابعيت، جنسيت، شماره اختصاصي.

تبصره: درخصوص اتباع خارجي عرب تبار، نام جد نيز از مشخصات هويتي محسنوب مني گنردد و نينازي بنه اخنذ ننام 

 خانوادگي نمي باشد. 

ابعيت، موضوع فعاليت، نوع فعاليت، شماره ثبت ، محنل ثبنت، تناريخ ثبنت، شنماره اشخاص حقوقي: نام، ت -1-23-2

 اختصاصي.

تبصره: اي  دستورالعمل، مشتمل بر حداقل اطالعات الزم درخصوص نحوه شناسايي مندارك معتبنر اشنخاص خنارجي 

 مي نمايد.است. بانک مرکزي در مواقع مقتضي اقدام به تهيه و ابالغ راهنماي شناسايي مدارك معتبر 

همچني  به دليل پيچيدگي در تشخيص معتبر و مجاز بودن اسناد ارائه شده توسط مشتريان حقيقي و حقنوقي خنارجي،  

 الزم است کارکنان شعب موسسه اعتباري موضوع را حسب مورد و از طريق اتصال به ساها استعالم نمايند.   

مي  د مشتريان گذري خارجي در محل شعبه موسسه اعتباري انجامتبصره: با توجه به اينکه عمليات تطبيق مدارك و اسنا

 شود الزم است موسسه اعتباري در هر يک از شعب، از کارکناني با تجربه کافي در اي  زمينه استفاده نمايد.

ب ر چنارچوهاي شنفافي را ن دها و رويهموسسه اعتباري موظف است براي تحقق اهداف اي  دستورالعمل، سياست ـ2ماده 

بايست منوارد ها ميها و رويهها را ساليانه مورد بازنگري قرار دهد. اي  سياستقواني  و مقررات موضوعه ن تدوي  نموده؛ آن

 زير را در برگيرند:

 سياست پذيرش مشتري؛ 

 هاي شناسايي مشتري؛رويه 

 ها؛نظارت مستمر بر حساب 

 .مديريت ريسک 
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 سياست پذيرش مشتري

معيارهاي مشخص و شفافي داشته باشد. در اي  معيارها مي  باري موظف است براي پذيرش مشتري،موسسه اعت ـ 3ماده 

 بايست موارد ذيل مورد توجه قرار گيرند:

گشاي  هر نوع حساب منوط به شناسايي کامل مشتري براساس مدارك و اوراق هويتي، مجوز اقامت و فعالينت  -3-1

 دستورالعمل است. معتبر در ايران و ضوابط مذکور در اي 

ري موظف است هويت و مشخصات ابراز شده از سوي مشتري و نماينده )ولني، وصني، قنيم، وکينل مؤسسه اعتبا -3-2

 راز نمايد.ايراني و يا خارجي( وي را از طريق تطبيق با مدارك معتبر شناسايي و برابر ضوابط مذکور در اي  دستورالعمل اح

افتتاح حساب، کنترل هاي الزم را اعمال کند تا اطمينان يابد مشخصات متقاضي افتتاح  ؤسسه اعتباري بايد قبل ازم -3-3

 حساب با مشخصات اشخاصي خارجي که افتتاح حساب براي آن مجاز نيست، انطباق نداشته باشد. 

راي تاح حساب براي اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي که مندارك معتبنري را بنمؤسسه اعتباري مي بايست از افت -3-4

 حضور در ايران ارائه نمي نمايند، خودداري نمايد.  

با پولشويي مؤسسه اعتباري موظف است مشخصات مشتريان خارجي را که مبادرت به اعالم اطالعات  واحد مبارزه -5 -3

 غير واقعي نموده اند به واحد اطالعات مالي گزارش نمايد.

رجي دارنده دفترچه پناهندگي صنادره توسنط نينروي انتظنامي، مؤسسه اعتباري موظف است درخصوص اتباع خا ـ4ماده 

 کارت ويژه اتباع خارجي وکارت خروجي مدت دار )آماي ( صادره توسط وزارت کشور پس از شناسايي اوليه و ينا کامنل،

 فقط خدمات بانکي افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز ، سپرده سرمايه گذاري و انجام عمليات وصول چنک را ارائنه

 نمايد.

 د.تبصره : ارائه هرگونه کارت الکترونيکي و نيز ارائه مجوز هرگونه خدمات الکترونيک به اشخاص فوق ممنوع مي باش

 ارائه کليه خدمات بانکي به اتباع خارجي داراي گذرنامه و پروانه اقامت معتبر بالمانع مي باشد. ـ5ماده 

نامه مبني بر شناسنايي مشنتريان آيي  15بت به اجراي مفاد ماده موسسه اعتباري موظف است در اسرع وقت نس ـ6ماده 

 قبلي، اقدامات الزم را به عمل آورد.
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ها داراي مغايرت بوده است، موظفند ظنرف سنه شتريان قبلي که در مرحله تطبيق، مشخصات آنمآن دسته از  -1تبصره 

ري نگردد، واحد مبنارزه بنا پولشنويي موسسنه اعتبنا ماه نسبت به رفع مغايرت اقدام نمايند. چنانچه مغايرت مذکور رفع

 موظف است موارد را به واحد اطالعات مالي ارسال نمايد.

ها در سال مطابق دستورالعمل مربوط کنه بنه تصنويب شنورا شتريان قبلي که متوسط فعاليت آنمآن دسته از  -2تبصره 

 خواهد رسيد، کم اهميت باشد، از شمول اي  ماده مستثني هستند.

ي ودر صورتي که موسسه اعتباري به داليلي همچون عدم همکاري مشتري نتواند اطالعات الزم را براي شناسايي  ـ7ماده 

شتري، مبه دست آورد و يا مشتري اقدام به ارائه اطالعات غيرواقعي نمايد، موسسه اعتباري بايد پس از توضي  مراتب به 

 از ارايه خدمات به وي خودداري نمايد.

اند، به واحند موسسه اعتباري موظف است مشخصات مشترياني را که مبادرت به اعالم اطالعات غير واقعي نموده  ـ8ماده

 اطالعات مالي گزارش کند.

 

 هاي شناسايي مشتريرويه

 به دو نوع شناسايي اوليه و کامنل شناسايي مشتري حقيقي و يا حقوقي خارجي برحسب نوع ارائه خدمات بانکي به آن ها،

عنالوه بنر رعاينت مفناد اين   تقسيم مي شود. موسسه اعتباري بايد هنگام ارايه خدمات بانکي بنه مشنتريان خنارجي؛

مواد مرتبط در دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان ايراني موسسنات اعتبناري را نينز رعاينت نمايند.  دستورالعمل؛

بنه  مات بانکي و اعتباري )اعم از خدمات پاينه و غينر پاينه(بنابراي  مؤسسه اعتباري موظف است هنگام ارائه تمامي خد

لنه مشتري خارجي اعم از مشتريان گذري و دائمي و انجام هرگونه عمليات پولي و مالي )حتي کمتر از سقف مقنرر( از جم

صندور انجام هرگونه دريافت و پرداخت حواله وجه، صدور چک، ارائه تسهيالت، صدور انواع کنارت دريافنت و پرداخنت، 

بيل ضمانت نامه، خريد و فروش ارز و اوراق گواهي سپرده و اوراق مشارکت قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از ق

رده امضاء سفته، بروات و اعتبارات اسنادي نسبت به شناسايي مشتري خارجي به شرح مندرج در اي  دستورالعمل اقدام ک

 بت نمايد.و اطالعات آن را در سيستم اطالعاتي خود ث

 تبصره: پرداخت قبوض دولتي و خدمات شهري کمتر از سقف مقرر نيازي به شناسايي مشتري ندارد.
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 شناسايي اوليه اشخاص خارجي)حقيقي، حقوقي( 

به منظور شناسايي اوليه مشتري درهنگام ارائه خدمات غيرپايه، موسسه اعتباري موظف است مشخصنات هنويتي  ـ9ماده 

بر، ثبت )ولي، وصي، قيم، وکيل ايراني و يا خارجي( وي را اخذ و پس از تطبيق با اصل مدارك هويتي معتمشتري و نماينده 

 نمايد. 

 تبصره: در خصوص اشخاص حقوقي، شناسايي نماينده يا وکيل الزامي است. 

 

 شناسايي کامل اشخاص خارجي)حقيقي، حقوقي(

ري، اقدام به موسسه اعتباري بايد عالوه بر شناسايي اوليه مشت حقوقي(،در ارايه خدمات پايه به اشخاص خارجي)حقيقي،

 شناسايي کامل آن ها به شرح ذيل نيز نمايد:

 

 شناسايي کامل اشخاص حقيقي خارجي

 1به منظور شناسايي کامل اشخاص حقيقي خارجي، متصديان مربوط در موسسه اعتباري بايد ابتدا فنرم شنماره  ـ10ماده 

 ل را تکميل نموده و همراه اسک  يا کپي مدارك شناسايي معتبر اشخاص حقيقي خارجي، به واحندپيوست اي  دستورالعم

مبارزه با پولشويي آن موسسه ارسال نمايند. واحد مزبور موظف اسنت از طرينق سنامانه سناها نسنبت بنه اخنذ شنماره 

صحت آن اقدام کرده و پنس از  اختصاصي اشخاص خارجي اقدام نموده و در صورت وجود شماره مزبور؛ نسبت به کنترل

 آن، دستور افتتاح حساب را به شعبه متقاضي ارسال نمايد. همزمان مدارك معتبر و فنرم تکمينل شنده از طرينق سنامانه

ايگاه پارتباطي واحد اطالعات مالي به آن واحد ارسال مي شود. واحد اطالعات مالي پس از انجام تحقيقات الزم از طريق 

پولشويي موسسه  کثر سه روز کاري به طول خواهد انجاميد، مجوز فعاليت حساب را به واحد مبارزه باربط که حداهاي ذي

ارد اعتباري اعالم خواهد نمود. قبل از صدور مجوز فعاليت، موسسه اعتباري صرفا حق دريافت وجه از صاحب حسناب ر ا د

 صدور مجوز فعاليت از سوي واحد اطالعات منالي،و ارائه ساير خدمات بانکي منوط به صدور مجوز است. در صورت عدم 

 الزم است موسسه اعتباري برابر دستور صادره از سوي آن واحد  اقدام نمايد.
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 شناسايي کامل اشخاص حقوقي خارجي 

پيوست تکميل شده و همراه اسک  يا 2براي شناسايي کامل اشخاص حقوقي خارجي، الزم است ابتدا فرم شماره ـ 11ماده 

دارك شناسايي معتبر اشخاص حقوقي خارجي به واحد مبارزه با پولشويي هر موسسه ارسنال شنود. واحند مزبنور کپي م

موظف است از طريق سامانه ساها، شماره اختصاصي اشخاص خارجي را اخذ کرده و در صورت وجود شماره مزبور، نسبت 

 وه متقاضي ارسال نمايد. همزمان مندارك معتبنر به کنترل صحت آن اقدام نمايد و سپس دستور افتتاح حساب را به شعب

ز فرم تکميل شده از طريق سامانه ارتباطي واحد اطالعات مالي به آن واحد ارسال مي شود. واحد اطالعنات منالي پنس ا

اب را انجام تحقيقات الزم از طريق پايگاه هاي ذيربط که حداکثر سه روز کاري به طول خواهد انجاميد، مجوز فعاليت حس

ق حنه واحد مبارزه با پولشويي موسسه اعتباري اعالم خواهد نمود. قبل از صدور مجوز فعاليت، موسسه اعتبناري صنرفا ب

عات واريز وجه به حساب را دارد و ارائه ساير خدمات بانکي منوط به صدور مجوز است. در صورت عدم موافقت واحد اطال

 از سوي آن واحد اقدام نمايد.مالي الزم است موسسه اعتباري برابر دستور صادره 

تبصره: در مورد شرکت هاي خارجي، شعب و دفاتر نمايندگي شرکت هاي خارجي در ايران و همچني  سازمان هاي مردم 

نهاد خارجي الزم است عالوه بر شناسايي کامل اشخاص حقيقي صاحب امضاء حساب، مسنيولي  خنارجي مقنيم و داراي 

ر مورد اشخاص حقيقي( و نيز مشخصات اعضاي هيأت منديره و منديران ارشند ارکنان تردد به ايران )به شرح مندرج د

يند و مشابه هر يک از آن ها در خارج از کشور )به شرح مندرج در مورد اشخاص حقيقي به جز شماره پروانه اقامت و رواد

 .اخذ شود -دو  راساس مفاد فرم هاي شماره يک وب -نشاني(، مشخصات شرکت مادر آن ها در خارج از کشور 

ي در شناسايي کامل مشتريان خارجي)حقيقي، حقوقي(، موسسه اعتباري بايد تمامي اطالعاتي را کنه در شناسناي ـ 12ماده 

س از پکامل مشتريان ايراني)حقيقي، حقوقي( از آن ها اخذ مي نمايد، از مشتريان خارجي نيز مطالبه کرده)حسب مورد( و 

 آن ها نگهداري نمايند.مستند سازي آن ها، در سوابق 

 

  نظارت مستمر بر حساب ها

شعب افتتاح کننده حساب براي اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي موظف هستند خالصه اطالعات گردش حساب  ـ 13ماده 

مشتريان خارجي را هر سه ماه يکبار از طريق سامانه الکترونيکي در اختيار واحد مبارزه با پولشويي مؤسسه اعتباري قنرار 

دهند تا عالوه بر اعمال نظارت هاي مندرج در اي  دستورالعمل، متناسب با شرايط و وضعيت حضنور و فعالينت قنانوني و 
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غيرقانوني اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي در ايران، نظارت هاي الزم صورت گرفته و در صورت تغيير شنرايط منذکور، 

 اطالع رساني الزم به شعب مربوط انجام پذيرد.

 

 ريسک مديريت

هاي موثر بايست از وجود برنامههيات مديره، مديريت ارشد و يا رده سازماني معادل آن در موسسه اعتباري مي ـ14ماده 

ها بايند هاي مناسب اطمينان حاصل کند. اي  برنامنهها از طريق ايجاد رويهسازي آنشناسايي مشتريان خارجي و پياده

ها، تفکيک وظايف و آموزش کارکنان را فراهم آورند. مسنيوليت نهنايي ا، کنترلهامکان نظارت موثر مديريت بر سيستم

 تصميمات اخذ شده در اي  خصوص بر عهده هيات مديره يا ارکان معادل آن در موسسه اعتباري است.

ر موسسنه ها دديريت ارشد و يا رده سازماني معادل آنهاي هيات مديره و مها و رويهمسيوليت اجراي سياست ـ15ماده 

هاي اطالعاتي مربوط( بر عهده واحد مبارزه با پولشنويي اعتباري)در خصوص شناسايي مشتريان خارجي و ايجاد سامانه

هاي شناسايي مشتريان خارجي را در شعب و تمامي سطوح ها و رويهآن موسسه است. واحد مذکور بايد اجراي سياست

يت انحراف را به همراه پيشنهادهاي اصالحي به هيات منديره و مندير موسسه اعتباري مورد بررسي قرار داده، هر گونه

 ارشد موسسه اعتباري گزارش کند.

هايي آموزشي براي کارکنان خنود موسسه اعتباري مي بايست در مورد شيوه شناسايي مشتريان خارجي، برنامه ـ16ماده 

کارکنان به شناخت کافي و منطقي نسبت به ضرورت، اي طراحي شوند که هاي آموزشي بايد به گونهتدارك ببيند. برنامه

هاي مذکور بايد به طور مسنتمر )بنه هاي شناسايي مشتريان دست يابند. برنامهها و رويهاهميت و نحوه اجراي سياست

هاي الزم را در اي  خصوص خصوص در مورد کارکنان جديد( ادامه يابد تا اطمينان حاصل شود کارکنان ذي ربط آموزش

 اند، درج نمايد. ه اند. موسسه اعتباري موظف است سوابق آموزشي مربوط را در پرونده کارکناني که آموزش ديدهديد

بار، اطالعات مربوط به فعال بودن مشتري را مورد ارزيابي مجدد موسسه اعتباري موظف است هر ش  ماه يک ـ17ماده 

موسسنه اعتبناري ايجاد تغيير عمده در وضنعيت مشنتري،  قرار دهد. همچني  بنا به درخواست مشتري و يا در صورت

 موظف است مشتري را به طور مجدد مورد شناسايي کامل قرار دهد.  
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 هاداري سوابق مشتريان و معامالت آننگه

داري و پردازش مناسنب اطالعنات، هيات مديره موسسه اعتباري  مي بايست اطمينان حاصل کند که براي نگه ـ18ماده 

اي کنه در مواقنع ضنروري، گوننهانند بههاي توانمنند در موسسنه اسنتقرار يافتهير الزم انديشيده شده و سيستمتداب

روز کاري، با سهولت و در چارچوب  1ربط را حداکثر ظرف مدت هاي مذکور بتوانند اطالعات مورد نظر مراجع ذيسيستم

 ها قرار دهد.قواني  و مقررات مربوط؛ در اختيار آن

نامه مدت و طرز نگاهداري اوراق بازرگاني، اسناد شيوه نگهداري اسناد و مدارك در موسسات اعتباري برابر آيي  ـ19 ماده

شوراي پول و اعتبار)موضنوع بخشننامه 25/3/1389ها مصوب يکهزار و يکصد و چهاردهمي  جلسه مورخ و دفاتر بانک

 پس از آن( است. بانک مرکزي و اصالحات 15/4/1389مورخ  80223/89شماره 

هاي مالي حفظ مي شود، بايد نوع تراکن ، مبلغ و نوع ارز، تاريخ انجنام تنراکن  و طنرفي  در سوابقي که از تراکن 

ت و مشخصنات صاحب/صناحبان حسناب درج ها انجام شده اسهايي که تراکن  از طريق آنتراکن ، شماره حساب

 شوند.

 

 ساير مواد

کر شده در دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان ايراني مؤسسات اعتباري در خصنوص رعايت ساير موارد ذـ 20ماده 

 اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي نيز الزامي است.
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 گستره شمول دستورالعمل

ها و موسسات اعتباري خارجي اي  دستورالعمل عالوه بر موسسات اعتباري، براي تمامي شعب و نمايندگي بانک ـ21ماده 

 باشد.سسات اعتباري واقع در مناطق آزاد تجاري ن صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي، نيز الزم االجرا ميدر کشور، مو

 

  زمان اجرا

زمان اجراي اي  دستورالعمل يک ماه پس از ابالغ آن از سوي بانک مرکزي است. در مدت منذکور موسسنات  ـ22ماده 

ه اي و تسهيالت الزم براي اجراي اي  دستورالعمل را به گونناعتباري موظفند ضم  اطالع رساني به مشتريان، امکانات 

 فراهم نمايند که اجراي آن، حتي االمکان موجب اخالل در امور مشتريان نشود.

بنه  12/10/1390تبصره دردوازدهمي  جلسه شوراي عالي مبارزه با پولشويي منورخ  14ماده و  22اي  دستورالعمل در

 تصويب رسيد. 
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ن لعمل  عتباريدستورا ا  هابه نشاني پستي آن حوه ارسال اسناد و مدارک مشتريان موسسات 

 

 هدف               

ولي و قنانون پن 14از مناده  8به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامي  مالي تروريسم و در اجراي موثر بنند 

  مناه قانون مبارزه با پولشويي)مصوب دوم بهم 7ده و اصالحات پس از آن(، بند الف از ما 1351بانکي کشور )مصوب تير ماه 

ت /181434نامه اجرائي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامه شماره مجلس شوراي اسالمي(، فصل دوم آيي  1386

مه مستند نانون مبارزه با پولشويي، آيي هاي مربوط به قانامهوزيران عضو کارگروه تصويب آيي  14/9/1388ك مورخ  43182

هينات وزينران؛  26/12/1386هنن منورخ  39395ت /211815سازي جريان وجوه در کشور موضوع تصويب نامنه شنماره 

 شود:به شرح زير ابالغ مي« هانحوه ارسال اسناد و مدارك مشتريان موسسات اعتباري به نشاني پستي آن»دستورالعمل 

 

 تعاريف             

 فته به شرح زير تعريف مي شود:رل، اصطالحات و عبارات به کار در اي  دستورالعم - 1ماده  

 مهوري اسالمي ايران؛جبانک مرکزي  بانک مرکزي: -1-1

ايراني و شعبه و نمايندگي بانک خارجي مسنتقر در جمهنوري اسنالمي اينران(،  ري: بانک )اعم از بانکموسسه اعتبا -1-2

ليزينگ، شرکت سنرمايه پنذير و سناير اشنخاص  شرکت الحسنه،دوق قرضاعتبار، صن موسسه اعتباري غير بانکي، تعاوني

 حقيقي و حقوقي که به امر واسطه گري وجوه اقدام مي نمايند.

صنعتي و مناطق وينژه اقتصنادي  –تبصره: موسسه اعتباري شامل شعبه و نمايندگي مستقر در مناطق آزاد تجاري 

 شود.جمهوري اسالمي ايران نيز مي

 )ارباب رجوع(: مشتري -1-3

o شخص حقيقي يا حقوقي که در موسسه اعتباري داراي حساب بوده و يا به نفع او يا به نمايندگي از سوي 

 او، حساب بانکي به نام وي افتتاح شود؛
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o  هر شخص حقيقي يا حقوقي که طرف مقابل موسسه اعتباري )و يا ذينفع يا ذينفعان( در رابطنه بنا ديگنر

هاي شهرت هاي مختلف به ويژه ريسکاست و از ناحيه وي ممک  است ريسکخدمات بانکي و اعتباري 

 و عملياتي متوجه موسسه اعتباري شود.

هاي مستقل، معتبنر و ري : شناخت و تاييد هويت مشتري با استفاده از منابع اطالعاتي، مستندات و دادهشناسايي مشت -1-4

 تقسيم مي شود.« شناسايي کامل»و « شناسايي اوليه»شاملقابل اتکا. شناسايي مشتري به دو گروه از اقدامات 

يه: تطبيق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط مشتري با مدارك شناسنايي و در صنورت اقندام توسنط شناسايي اول -1-5

 نماينده يا وکيل، عالوه بر ثبت مشخصات وکيل يا نماينده، ثبت مشخصات اصيل.

ي به هنگام ارايه خدمات پايه به شرح مذکور در دستورالعمل چگونگي شناسايي ل: شناسايي دقيق مشترشناسايي کام -1-6

 مشتريان موسسات اعتباري.

 ط موسسنننه اعتبننناري بنننه مشنننتري اراينننه خننندمات بنننانکي و اعتبننناري: بنننه اننننواع خننندماتي کنننه توسننن -1-7

 تقسيم مي شود.« ت پايهخدما»و « خدمات غير پايه»مي شود، اطالق مي گردد. خدمات بانکي و اعتباري به دو گروه 

ها به مشتري، پي  نياز و الزمه ارايه سناير خندمات بنه وي ايه: به خدماتي اطالق مي شود که ارايه آنخدمات غير پ -1-8

ي نيست و يا به ارتباط مشتري با موسسه اعتباري استمرار نمي بخشد. ارايه اي  خدمات به مشتري، فقط مسنتلزم شناسناي

ه اعتباري و به شرح مذکور در اي  دستورالعمل است. موارد ذيل از جمله مصاديق خندمات غينر پاين اوليه وي توسط موسسه

 است:

o حواله وجوه؛ 

o انجام هرگونه دريافت و پرداخت؛ 

o خريد و فروش ارز اعم از نقدي، حواله اي، چک مسافرتي ارزي و موارد مشابه؛ 

o ( و پرداخت چک.هاي بي  بانکي)چک رمزدارهاي بانکي و چکصدور انواع چک 

و اعتباري که طبق مقررات، پي  نياز و الزمه ارايه ساير خدمات توسط موسسات اعتباري  خدمات بانکي خدمات پايه: -1-9

رايه امي باشد و ارايه آن به مشتري موجب مي شود تا وي براي اخذ خدمات مکرر و متمادي به موسسه اعتباري مراجعه کند. 

 .تلزم شناسايي کامل وي)عالوه بر شناسايي اوليه ( به شرح مندرج در اين  دسنتورالعمل اسنت خدمات پايه به مشتري، مس

 موارد ذيل از جمله مصاديق اي  نوع خدمات مي باشد:

o هاي بانکي؛افتتاح انواع حساب 
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o اعطاي تسهيالت و عمليات ليزينگ؛ 

o عمليات اعتبارات اسنادي؛ 

o ؛هاي بانکي وظهر نويسيصدور انواع ضمانتنامه 

o ها؛خريد دي ، وصول يا تنزيل اسناد تجاري و بانکي )از جمله بروات، چک و سفته( و ظهرنويسي آن 

o اجاره صندوق امانات؛ 

o .صدور انواع کارت دريافت و پرداخت 

هنن  39271ت /16169شخاص حقوقي: شماره منحصر به فردي که بر اساس تصنويب نامنه شنماره شناسه ملي ا -1-10

 يابد.تمامي اشخاص حقوقي اختصاص ميبه  29/1/1388مورخ 

هن مورخ  40266ت /16173ر اشخاص خارجي: شماره منحصر به فردي که مطابق تصويب نامه شماره شماره فراگي -1-11

به تمامي اتباع خارجي مرتبط با جمهوري اسالمي ايران توسط پايگاه ملي اطالعات اتبناع خنارجي اختصناص  29/1/1388

 يابد.مي

ايگاه شناسنه ملني اشنخاص حقنوقي مسنتقر در پتگاه قانوني شخص حقوقي : به اقامتگاه قانوني ثبت شده در اقام -1-12

 سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اطالق مي شود.

ه احراز هويت اشخاص(: سامانه مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي است که از طرينق ارتبناط بنا ساها )سامان -1-13

هاي ثبت احوال، ثبت اسناد و امالك کشور و ...، پاسخ به استعالم موسسات اعتباري در منورد از قبيل سازمانربط مراجع ذي

 نمايد.ها را تسهيل مياحراز هويت اشخاص مختلف و نشاني آن

 

 لزوم ارسال اسناد و مدارك به نشاني پستي مشتري

ظف است براي تحويل اسنناد و مندارك مشنتري کنه متقاضني ز تاريخ ابالغ اي  دستورالعمل، موسسه اعتباري موا -2ماده 

هناي بندهي و استفاده از خدمات پايه براي بار نخست و يا در دفعات بعدي است)دسته چک، دفترچه حسناب بنانکي، کارت

بنا در اي را با پست سفارشي به نشاني پستي وي ارسال نمايد و در آن به مشتري اطالع دهد کنه صنرفا نامهپرداخت و ...(، 

 مي تواند اسناد و مدارك مزبور را دريافت نمايد.  دست داشت  اصل نامه مذکور و با مراجعه حضوري به موسسه اعتباري،

: در مورد محل سکونت اشخاص حقيقي، کد پستي مندرج در کارت ملي و در مورد اقامتگاه قانوني اشخاص حقوقي، 1تبصره 

گيرد. موسسنه اعتبناري بايند هنگنام دريافنت بناي ارسال نامه به مشتري قرار ميربط مهاي ذيکد پستي مندرج در پايگاه
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تقاضاي مشتري براي دريافت خدمات پايه در بار نخست، اقدام به شناسايي کامل و مستند سازي نشاني پسنتي وي ن بنه 

 نموده و سوابق مربوط را در پرونده مشتري نگهداري نمايد. شرح ذيل ن

 عتباري مي تواند هزينه پست سفارشي ارسال مکاتبات را از مشتري اخذ نمايد.: موسسه ا 2تبصره 

 

 شيوه اخذ نشاني مشتري، اطمينان ازصحت و مستندسازي آن

ري موظف است هنگنام شناسنايي اشنخاص حقيقني ينا حقنوقي و در چنارچوب ضنوابط منندرج در موسسه اعتبا -3ماده 

؛ اقدام به اخذ نشاني دقيق و کد پسنتي محنل سنکونت و ينا «اعتباري دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان موسسات»

 اقامتگاه قانوني )در مورد شخص حقوقي (، شماره تلف  و يا دورنگار وي نمايد. اخذ شنماره صنندوق پسنتي از مشنتري بنه

 تنهايي کافي نيست.

دريافنت خندمات  اص ديگري متقاضيدر صورتي که وکيل، وصي، قيم و يا ولي به نمايندگي از طرف شخص يا اشخ -4ماده 

 -ص اصنيلعالوه بر شنخ -ها را بانکي باشد، موسسه اعتباري بايد نشاني دقيق و کد پستي محل سکونت و شماره تلف  آن

 اخذ نمايد.

قيم و يا ولي وي؛ کد پستي مندرج بر  وصي،موسسه اعتباري موظف است هنگام شناسايي کامل مشتري و يا وکيل، :  1تبصره 

ها، ها را با نشاني مندرج در ساها تطبيق داده و پس از حصول اطمينان از مطابقت آنوي کارت ملي و يا کارت شناسه ملي آنر

 د. رونوشت اسناد مذکور را توسط صاحب امضاي مجاز در موسسه اعتباري برابر اصل کرده، در پرونده مشتري نگهداري نماي

ه شيوه فوق مستند سازي شده و در پرونده مشتري نگهنداري مني شنود، مبنناي کد و نشاني پستي مشتري که ب: 2تبصره 

اسنت  مکاتبات موسسه اعتباري با مشتري خواهد بود. موسسه اعتباري بايد در قرارداد با مشتري، تاکيد نمايد که وي موظف

 امالك( اطالع دهد.سناد و اربط)ثبت احوال و يا ثبت هرگونه تغيير در کد و نشاني پستي خود را به مرجع ذي

هاي مشترك، موسسه اعتباري موظف است در مورد هر يک از صاحبان امضا، اطالعات مذکور در مواد ابدر مورد حس  -5ماده 

ها )برابر توافق بي  موسسه اعتباري اي  دستورالعمل را اخذ نموده، نسبت به ارسال مدارك به نشاني پستي يکي از آن 4و  3

 قدام نمايد. و صاحبان امضاء( ا

 به منظور مستندسازي نشاني،کد پستي، شماره تلف  و شماره دورنگار مشتري، موسسه اعتباري موظف است:  – 6ماده 
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وليه شخص حقيقي، کد پستي محل سکونت وي را با مندرجات اصل کارت ملي تطبينق دهند. در منورد ادر شناسايي  -1-6

سنتورالعمل شناسنايي در چنارچوب د -را با مندارك معتبنر شناسنايي شخص حقيقي خارجي مقيم ايران، نشاني پستي وي

 تطبيق دهد. -مشتريان اعتباري

وليه شخص حقوقي، کد پستي اقامتگاه قانوني شخص حقوقي را برابر ضنوابط منندرج در دسنتورالعمل ادر شناسايي  -2-6

 چگونگي شناسايي مشتريان موسسات اعتباري تطبيق دهد. 

يقي )اعم از ايراني يا خارجي(، الزم است عالوه بر تکناليف منذکور در بنندهاي فنوق، ل اشخاص حقدر شناسايي کام -3-6

ربط استعالم شود. استعالم کنننده بايند هاي اطالعاتي ذينشاني و کد پستي ارايه شده از سوي مشتري از ساها و يا پايگاه

 د روي تصوير سند ياد شده گواهي نمايد.اه مشخصات خوربط را به همرهاي ذيزمان اخذ تاييديه از پايگاه

کامل اشخاص حقوقي)اعم از ايراني يا خارجي(، الزم است عالوه بر تکاليف ذکر شده در شناسايي اوليه،  در شناسايي  -4-6 

سه ربط استعالم شود. همچني  موسهاي اطالعاتي ذينشاني و کد پستي اقامتگاه قانوني ارايه شده از سوي مشتري از پايگاه

اعتباري موظف است کد پستي و نشاني محل سکونت دارندگان امضاي مجاز مشتريان حقوقي را با اطالعات مندرج در ظهنر 

 ربنننط اسنننتعالم نمايننند. هننناي اطالعننناتي ذيحت آن را از طرينننق پايگاهصنننهنننا تطبينننق داده و کنننارت ملننني آن

ي تصوير سند ياد شده گواهي نمايد. ه همراه مشخصات خود روربط را بهاي ذياستعالم کننده بايد زمان اخذ تاييديه ازپايگاه

به منظور مستند سازي کد پستي و نشاني محل سکونت دارندگان امضاي مجاز در مشتريان حقوقي، الزم اسنت اين  افنراد 

 همانند مشتريان حقيقي در موسسه اعتباري حضور يابند.

ستي و يا کد پستي مندرج در کارت با کد پستي ارائه شده از سوي ود هر گونه تناقض بي  نشاني و کد پدر صورت وج  -5-6

 مشتري، مؤسسه اعتباري موظف است اقدامات زير را انجام دهد:

  ،در صورت مغايرت بي  نشاني و کد پستي ارائه شده از سوي مشتري با نشاني و کد پستي پايگاه شنرکت پسنت

 ا اصالح نمايد.بايد از مشتري خواسته شود نشاني يا کد پستي خود ر

  در صورت مغايرت بي  کد پستي ارائه شده از سوي مشتري با کد پستي درج شده در ظهر کارت ملي )براي نشاني

شنود تنا محل سکونت اشخاص حقيقي( ضم  ارائه خدمت به مشتري، به مدت يک ماه به مشتري مهلت داده مي

درج شده باشد اقدام نمايد. بنديهي اسنت در اين   نسبت به ارائه کارت ملي جديد که کد پستي جديد در ظهر آن

گذاري ينا مدت هيچ تسهيالتي به مشتري ارائه نخواهد شد و صرفاً خدماتي از قبيل افتتاح حساب سپرده سنرمايه

قرض الحسنه پس انداز ارائه مي شود. در صورت عدم ارائه کارت ملي جديد طي مدت ياد شده از سوي مشنتري، 

ميم به بانک مرکزي گزارش مي شود. بانک مرکزي پس از استعالم از مراجنع ذي صنالح، مراتب جهت اتخاذ تص

 ادامه يا قطع ارائه خدمات به مشتريان مذکور را مشخص مي کند.
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  در صورت مغايرت بي  کد پستي اقامتگاه قانوني شخص حقوقي ارائه شده از سوي مشتري با کد پستي مندرج در

 ي، ارائه خدمت تا زمان اصالح يکي از دو مورد فوق متوقف خواهد شد.پايگاه شناسه ملي اشخاص حقوق

  در صورتي که کد پستي شخص حقوقي در پايگاه شناسه ملي اشخاص حقوقي درج نشده باشند بايند از مشنتري

خواسته شود به سازماني که نسبت به درج مشخصات شخص حقوقي در پايگاه شناسه ملي اشخاص حقوقي اقدام 

ارائنه هنر گوننه تسنهيالت و  راجعه نموده، نشاني و کد پستي خود را اصالح نمايد. در اي  صنورت،کرده است، م

 خدمات به مشتري از سوي موسسه اعتباري متوقف خواهد شد.

 

 ايجاد و به روزآوري اطالعات مربوط به نشاني مشتري 

شتريان، محل مناسبي را براي درج شماره مه براي ها يا اسناد مورد استفادموسسه اعتباري موظف است در کليه فرم - 7ماده 

ت يا شناسه ملي يا شماره فراگير اشخاص خارجي و کد پستي وي تعبيه کند و اي  مشخصات را به طور کامل و دقينق دريافن

 نمايد.

ات بنانکي ستفاده براي ثبنت عملينهاي اطالعاتي مورد اوسسه اعتباري موظف است در کليه نرم افزارها و سيستمم -8ماده 

ها را ايجاد کند به گونه مشتريان، محل الزم براي درج شماره يا شناسه ملي يا شماره فراگير اشخاص خارجي و کد پستي آن

اي که امکان جستجو بر اساس مشخصات مذکور فراهم باشد. همچني  موسسه اعتباري موظف است سازوکار الزم براي به 

 هاي خود اعمال نمايد.الذکر را در نرم افزارها و سيستمهاي فوقروزرساني کد پستي و شماره يا شناسه

هاي موسسه اعتباري موظف است کد پستي و اطالعات مربوط به نشاني مشتري و ساير مشخصات وي در سيسنتم – 9ماده 

را دريافت و در  ربط ارسال و صحت آن را کنترل و آخري  تغييراتاطالعاتي خود را حداقل هر ش  ماه يک بار به مراجع ذي

ربط است سيستمهاي خود اعمال نمايد. از نظر موسسه اعتباري، آخري  نشاني مشتري، نشاني ارائه شده از سوي پايگاه ذي

در   حتي اگر مشتري نشاني خود را راساً اصالح نکرده باشد.  اي  موضوع بايد در قرارداد منعقنده بنا مشنتريان ذکنر شنود.

رساني اطالعات ، مشتري خواهان اصالح نشاني و کد پستي خود باشد اصنالح آنهنا مشنروط بنه صورتي که پي  از به روز 

 ربط است.مطابقت اطالعات ارائه شده با اطالعات پايگاههاي ذي

ه پس از انجام تکاليف مقرر در مواد فوق، مشخص شود کد پستي مشتري )حقيقي، حقوقي( متعلق به در صورتي ک  -10ماده 

 سه اعتباري بايد مراتب را  در قالب گزارش معامالت مشکوك به واحد اطالعات مالي گزارش دهد. وي نيست، موس

موسسه اعتباري موظف است پس از ابالغ اي  دستورالعمل، تکاليف مذکور در اي  دستورالعمل را در مورد مشتريان  -11ماده 

 سسه را حفظ کرده اند، عملي سازد.فعلي خود که به واسطه دريافت خدمات پايه از قبل، ارتباط با مو
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ها داراي مغايرت بوده است، موظف هستند ظرف مدت شتريان فعلي که در مرحله تطبيق، مشخصات آنمآن دسته از  -تبصره

ري موظف ماه نسبت به رفع مغايرت اقدام نمايند. چنانچه مغايرت مذکور رفع نگردد، واحد مبارزه با پولشويي موسسه اعتبا 3

 رد را در قالب گزارش معامالت مشکوك به واحد اطالعات مالي اطالع دهد.است موا

ماه از تاريخ ابالغ اي  دسنتورالعمل از اراينه خندمت بنه کلينه  3ري موظف است حداکثر ظرف مدت موسسه اعتبا -12ماده 

رنده حساب ادامنه مني مشتريان فاقد کد پستي خودداري نمايد. به محض ارايه کد پستي توسط مشتري، ارايه خدمت به دا

 يابد.

 

يب به تصو 20/11/1389تبصره در هشتمي  جلسه شوراي عالي مبارزه با پولشويي مورخ   6ماده و   12اي  دستورالعمل در 

              رسيد و از تاريخ ابالغ، الزم االجراست.
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ا پولشويي لعمل اجرايي مبارزه ب ف دستورا  ها يدر صرا

 

 هدف

 بننننا پولشننننويي و جلننننوگيري از تننننامي  مننننالي تروريسننننم و نيننننز منظننننور مبننننارزه  بننننه 

 ييپولشنننننو بنننننا مبنننننارزه قنننننانون 7 مننننناده اجنننننراي بنننننراي الزم تمهيننننندات آوردن فنننننراهم

 امنهن بيتصنو موضنوع ييپولشو با مبارزه قانون يياجرا نامهي يآ(، ياسالم يشورا مجلس 1386 ماه  بهم  دومن  )مصوب

مربوط به قانون مبنارزه بنا  ينامه ها  ييآ بيتصو کارگروه عضو رانيوز 14/9/1388 مورخ ك 43182ت /181434 شماره

ت /211815نامنه شنماره  بيوجوه در کشور موضنوع تصنو انيجر ينامه مستند ساز  ييآ و اصالحات بعدي آن، ييپولشو

  يامتو  ييرزه با پولشومبا نهيدر زم يالملل  يب يارهايبا ضوابط و مع ييو همسو رانيوز اتيه 26/12/1386مورخ  ه 39395

  ابننالغ  ريننز شننرح بننه " هننا يصننراف در ييپولشننو بننا مبننارزه اجراينني العمننل دسننتور " ,سننميترور يمننال

 :شود يم

 

 تعاريف

ـــاده   تعرينننف زينننر شنننرح بنننه رفتنننه کنننار بنننه عبنننارات و اصنننطالحات دسنننتورالعمل، ايننن  در ـ 1 م

 :شود مي

 ايران؛ اسالمي جمهوري مرکزي بانک: مرکزي بانک -1-1

 ؛2/11/1386 مصوب پولشويي با مبارزه قانون: ونقان -2-1

 43182ت  /181434آيي  نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامه شماره نامه:   ييآ -3-1

وزيران عضو کارگروه تصويب آيي  نامه هاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي و  14/9/1388ك مورخ 

 اصالحات بعدي آن؛

 گزارش ارجاع و ليتحل و هيتجز افت،يدر تيمسيول که مستقل، و متمرکز ،يمل يواحد :يمال اطالعات واحد -4-1

 ينياجرا نامنه  ييآ 38 ماده در مذکور شرح)به  دارد عهده به را ربطيذ مراجع به مشکوك ي معامالتها

 (.ييپولشو با مبارزه قانون
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 فروش و ديخر اتيعمل به يمرکز بانک از مجوز اخذ با که يتضامن اي و خاص يسهام شرکت هر: يصراف -5-1

د و به واسطه کارگزاران خارج از کشنور و ينا بنه خرين اي و يا حواله ي،نقد صورت به ارز انتقال و نقل اي

 .باشد داشته اشتغال نقره و طال مسکوك فروش

 اتيه .بها گران يکاال و ارزها ريسا به آن معادل اي نقد وجه الير ونيليم پنجاه و کصدي مبلغمقرر:  سقف -6-1

 .نمود خواهد ليتعد کشور ياقتصاد طيشرا به توجه با را مذکور سقف ،ازين صورت در رانيوز

 در قابل ريغ و نشده مستند هاآن انتقال و نقل که ييها چک انواع و اسکناس و مسکوك گونه هروجه نقد:  -7-1

از ) باشد هياول نفع يذ ريغ آن دارنده که ييها چک ريسا و حامل وجه در يعاد يها چک مانند باشد، يابي

 و چنک رانينا و يمسافرت چک پول، چک انواع ثالث، اشخاص توسط شده سينو پشت يها چک ليقب

 (. مشابه موارد

 ؛قانون 2 ماده موضوع ييپولشو جرم از است عبارت: ييپولشو -8-1

 و  يقنرا اين و اطالعات داشت  دست در با اشخاص که ياتيعمل و معامالتمشکوك :  اتيمعامالت و عمل -9-1

 سنميترور يمنال  يتنام اين و ييپولشو منظور به اتيعمل و معامالت  يا که کنند دايپ ظ  يمنطق شواهد

 .شوديم انجام

 ،خدمات از يبرخوردار يبرا که يقانون ندهينما اي ليوک ،لياص از اعم شخص هر( : يارباب رجوع )مشتر  -10-1

 .دينما يم مراجعه يصراف به وجوه انتقال و نقل او ي معامله انجام

و  ياطالعات يهاگاهيارباب رجوع با استفاده از مستندات، پا تيهو دييو تأ شناختارباب رجوع:  ييشناسا  -11-1

 مستقنل، معتبر و قنابل اتنکا. يداده ها

ت /16169 شنماره نامنه تصنويب اسناس بر که فردي به منحصر شمارهملي اشخاص حقوقي:  شناسه -12-1

 .يابدمي اختصاص حقوقي اشخاص تمامي به رانيوز اتيه 29/1/1388 مورخ هن 39271

ت /16173 شنماره نامنه تصنويب مطنابق کنه فردي به منحصر شمارهاشخاص خارجي:  ريفراگ شماره -13-1

 اينران اسنالمي جمهنوري با مرتبط خارجي اتباع تمامي به رانيوز اتيه 29/1/1388 مورخ هن 40266

 .يابدمي اختصاص خارجي اتباع اطالعات ملي پايگاه توسط

 تمنام هسنتند، موظنف هايصنراف در بانک مرکزي مستقر بوده و که باشد يم ارز بر نظارت سامانه: ناس -14-1

 .کنند ثبت سامانه  يا در را يمشتر ييشناسا  به مربوط اطالعات و يصراف اتيعمل

 باشد. يم ريال که ايران اسالمي جمهوري ملي پول واحد :جيرا وجه -15-1

صرافي که عمليات مالي صرافي است  نام به( ارزي يا ريالي) ياختصاص حساب: يصراف ياختصاص حساب -16-1

 از طريق آن انجام مي شود.
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 مرتبه کي يبرا يستيبا يم يصراف در اتيعمل براي فرد هر که است فردي به منحصر شماره: يمشتر دک -17-1

 .کند اخذ يصراف از

 

 رجوع ارباب شناسايي

 :ندينما اقدام ريز شرح به يو ييشناسا به نسبت رجوع بابار به خدمت هيارا از  يپ موظفند هايصراف هيکلـ 2ماده

 

 :يرانيا يقيحق شخص ييشناسا -2-1

 عبارت است از:   يرانيا يقيحق يمشتر ييجهت شناسا ازيمورد ن اطالعات

کونت، سنمحل  يکامل و کدپست يشماره شناسنامه و محل تولد، و نشان تولد، نام پدر، خيتار ،يشماره مل ،يو نام خانوادگ نام

 بنا آن قينتطب و ،يمشتر از فوق اطالعات اخذ از پس يصراف اتيعمل هيکل در موظفند ها يصراف شماره تلف  ثابت و همراه .

 يامضنا بنه و نمنوده اقندام مربوط فاکتور در آن درج و سنا سامانه در اطالعات ثبت به نسبت يو يمل کارت اصل مندرجات

  .برساند يمشتر

 

 :يخارج يقيحق شخص ييشناسا -2-2

 :از است عبارت يخارج يقيحق يمشتر ييشناسا جهت ازين مورد اطالعات

 اين تسنکون محنل آدرس و يپست کد و کامل ينشان گذرنامه، شماره ،ديرواد شماره، تيمل، جد اينام پدر  ،يخانوادگ نام نام،

 .فراگير اشخاص خارجيو شماره  تلف  و رانيا در اقامت

 اصنل منندرجات بنا آن قيتطب و ،يخارج يقيحق يمشتر از فوق اطالعات اخذ از پس خود اتيعمل هيکل در موظفند ها يصراف

 .نندبرسا يمشتر يامضا به و نموده اقدام مربوط فاکتور در آن درج و سنا سامانه در اطالعات ثبت به نسبت ييشناسا مدرك

 ايو  تيکارت هو ايمجوز ورود و اقامت باشد  يگذرنامه معتبر کشور متبوع که دارا ي،خارج يقيحق شخص خصوص در: تبصره

 .شود يم محسوب ييشناسا مداركاختصاصي اتباع بيگانه  شناسهمعتبر،  ياتباع خارج  يبرگ آما
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  ي:رانيا يشخص حقوق ييشناسا -2-3

 :از است عبارت يرانيا يحقوق يمشتر ييشناسا جهت ازين مورد اطالعات

 .تلف  و يحقوق شخص يقانون اقامتگاه يپست کد و کامل ينشان ، ياقتصاد کد ، يمل شناسه ثبت، محل ثبت، شماره نام،

 به تنسب معتبر مدارك با  آن قيتطب و ،يحقوق يمشتر از فوق اطالعات اخذ از پس يصراف اتيعمل هيکل در موظفند ها يصراف

 .برسانند يحقوق شخص ندهينما يامضا به و نموده اقدام مربوط فاکتور در آن درج و سنا سامانه در اطالعات ثبت

  ي.روزنامه رسم  يثبت شرکت، آخر يعبارت است از، اساسنامه، گواه يشخص حقوق ييشناسا مدارك: تبصره

 

 ي:خارج يحقوق شخص ييشناسا -2-4

 :از است عبارت يخارج يحقوق يمشتر ييشناسا ازين مورد اطالعات 

 ركمداتلف ،  ،يشخص حقوق ياقامتگاه قانون يکامل و کد پست ي،نشان يشماره ثبت، کشور و شهر محل ثبت، کد اقتصاد ،نام

 تاطالعا اخذ از پس يصراف اتيعمل هيکل در موظفند  ها يصراف . يخارج اشخاص ياختصاص شماره و رانيا در تيفعال مجوز

 اقندام مربوط فاکتور در نآ درج و سنا سامانه در اطالعات ثبت به نسبت معتبر مدارك با  آن قيتطب و ،يحقوق يمشتر از فوق

 . برسانند يحقوق شخص ندهينما يامضا به و نموده

رافي اسنک  صناست مدارك شناسايي مشتري نينز از سنوي  الزمسقف مقرر باشد  از بي  معامله کهدر صورتي  -1تبصره

 گردد.

نامنه  ياصنل معرفن يگنانياالزم است عالوه بر اخذ و ب  يو خارج يرانياعم از ا ياشخاص حقوق هيخصوص کل در -2 تبصره

  .  رديقرار گ ييمورد شناسا يقيبرابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حق ،يشخص حقوق يشده از سو يمعرف ندهيمعتبر، نما

نداشته باشد قبنل از تعرينف مشنتري در سنامانه سننا بايند  مشتري کد صرافي به مراجعه با مشتري که صورتي در ـ3ماده 

)شخص حقيقي ايراني( شناسه ملي )شخص حقوقي ايراني( شماره گذرنامه يا شماره اختصاصي  جستجو از طريق شماره ملي

 )اشخاص خارجي( انجام شود و در صورتي که اطالعات ارباب رجوع در سيستم ثبت نشده بود،توسط صرافي تعريف شود.  
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نا همراه مستندات مربوط، در سامانه سدر خصوص علت انجام حواله به  يالزم است اظهارات مشتر حواله اتيعمل در ـ4ماده

 ثبت گردد.

 رجد به نسبتموظف است  يشده توسط ارباب رجوع به منظور واردات باشد، صراف يداريکه  حواله خر يصورت در - 1تبصره

 . نمايد اقدامشماره  ثبت سفارش در سامانه سنا 

جعلني  افيصنروي، توسنط  ييمدارك شناسنا مشخصات ارائه شده از سوي مشتري صحت نداشته و يا چنانچه -2تبصره 

ي واحند اطالعنات منال بنه مشکوك معامالت گزارش عنوانفاصله به  موظف است مراتب را بال يصراف تشخيص داده شود،

 گننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننزارش دهنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند. 

 و رمنذکودر اي  موارد، ادامه خدمت به مشتري به مدت يک روز کاري از زمان ارسال گزارش به تاخير مي افتد. پس از مدت 

و در  اقدامات الزم بر اساس آن انجام مي پذيرد ،يدر صورت ارايه حکم مراجع قضايي از سوي واحد اطالعات مالي به صراف

 بالمانع است. مشتري به خدمت ارايه غير اي  صورت

 

 يصراف اتيعمل در يمال مبادالت

 .نمايد اقدام صرافي حساب مرتبط با ريالين  POSصرافي نسبت به راه اندازي دستگاه الزم است  ـ 5ماده

ذکور من ارزي، راه اندازي دستگاه  POSتبصره: در صورت اعالم بانک مرکزي مبني بر فراهم شدن امکان راه اندازي دستگاه 

 براي صرافي ها الزامي است.

اعنالم  اينه معامله سنفارش شند هي)اعم از تسو نقد باالتر از سقف مقرر به مشتري وجه هرگونه پرداخت است الزم ـ6ماده

صندور چنک صنرفاً در وجنه  اين يبه حساب خود مشنتر زيوار قي( از طرياز آن توسط مشتر يقسمت ايانصراف از سفارش 

 يابا حسابه يمانده حساب مشتر ايعنوان امکان تهاتر اصل و  چيبه ه يانجام شود. صراف ي )بدون امکان حواله کرد(مشتر

 را ندارد. ريغ

 

  يده گزارش
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را  ر صورت مشاهده معامالت و عمليات مشکوك به پولشويي و تامي  مالي تروريسم، مراتبد مکلفند ها يصراف هيکل ـ7 ماده

 هناي.گزارش کنند ارسال يمال اطالعات واحدبه  سامانهگزارش معامالت مشکوك  بخ  قيطر ازبدون اطالع ارباب رجوع، 

 .شد خواهد رفتار مقررات برابر تخلفم با رجوع، ارباب اطالع صورت در و شده تلقي محرمانه مزبور

از طريق بخ  معامالت مشکوك سامانه ارسال مشکوك  اتيبرخي از معيارهاي شناسايي معامالت و عمل فهرست - 1تبصره

 .دهد قرار برداري بهره مورد  را فهرست اي  وضعيت آخري  سامانه  به مستمر مراجعه با يصراف است الزم. مي گردد

 يمعيارها و دارد قرار اهميت نخست درجه در مشکوك، معامله انجام بر مبني  يصراف در مربوط تصديم تشخيص -2 تبصره

 . گيرد مي بر در را معيارها اي  از بخشي صرفا شده، ارائه

موظف به ارسال آن بنه واحند اطالعنات منالي  يصرافهايي که گزارش معامالت مشکوك و نيز ساير گزارش ارسال و 8 ماده

گردد و در نتيجه گونه اتهامي به افراد نبوده و اعالم آن به واحد مذکور، افشاي اسرار شخصي محسوب نمينگر هيچاست، بيا

 دهندگان نخواهد بود.هيچ اتهامي از اي  بابت متوجه گزارش

 يمنپرداخت  يبه صورت نقد راوجه آن از سقف مقرر که ارباب رجوع   يمعامالت ب يها مکلفند در تمام يصراف هيکل ـ9 ماده

ر از سنقف مقنرر د  يب ينقد زيفرم وار ليکرده ، و نسبت به تکم افتيدر وستيارباب رجوع را طبق فرم پ حاتيتوض دينما

 .نديسامانه اقدام نما

وسط کارکنان ذي ربط صورتي که مشتري فرم مذکور را تکميل نکرد و يا از ارايه اطالعات جهت تکميل آن ت در -تبصره

 به تسريع يدق به را موارد ليک  پذيرفته؛ مشتري از را مذکور وجوه تا دارند فهيوظ يف نمود، کارکنان صرافاستنکا  يصراف

 . دهند گزارش مالي اطالعات واحد

قانع کننده نباشد و يا به داليل ديگري،  صورتي که توضيحات مشتري در مورد منشا وجوه نقد بي  از سقف مقرر، در ـ10ماده

موظف است نسبت به ارسال گزارش معامالت مشکوك به  يو تامي  مالي تروريسم وجود داشته باشد صرافظ  به پولشويي 

 . دياقدام نما يواحد اطالعات مال

 ي تمنننام خصنننوص در يگزارشننن کبننناري مننناه شننن  هنننر مکلفنننند هنننا يصنننراف هينننکل ــــ11مـــاده

  هبننن را کنننند يمننن داينننپ ارتبننناط العمنننل دسنننتور  ينننا بنننه ينحنننو بنننه کنننه خنننود يهنننا تينننفعال

 .ديننما ارسال يمرکز بانک

 

 سوابق ينگهدار
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 ناسن سنامانه در يکنيالکترون صورت به را يمال اتيعمل و معامالت سوابق به مربوط اطالعات مکلفند ها يصراف هيکلـ 12ماده 

 رتصنو ي را بنهصنراف اتيعمل با مرتبط اسناد ريسا و فاکتورها، رجوع ارباب ييشناسا سوابق به مربوط مدارك و نموده ثبت

 .ندينما ينگهدار اتيعمل انيپا از بعد سال پنج مدت به حداقلو   يکيزيف

 ضنرورت هيتصنف اين انحالل اتيعمل ختم از پس سال پنج تا اسناد ينگهدار زين يصراف هيتصف اي انحالل صورت در -تبصره

 .دارد

واحد اطالعنات  ه در صورت در خواستشود ک يضبط و نگهدار يبه گونه ا ديبخ  با  يو مدارك موضوع ا سوابقـ  13ماده

 اطالعنننننننننننات درخواسنننننننننننتي حنننننننننننداکثر ظنننننننننننرف مننننننننننندت ،منننننننننننالي

 جوجست تيمسيول .شود ارسالواحد اطالعات مالي  به ماه کيحداکثر ظرف مدت  مورد درخواست نيز مدارك و اسنادروز و  4 

 .است يصراف با اسناد هيارا و

 

  اشخاص از مراقبت نحوه

عنالم اي را که اسامي آن ها از سوي واحد اطالعات مالي به آن ها و معامالت اشخاص اتيند عملها مکلف يصراف هيکلـ 14 ماده

 .ديندر خصوص آن ها اقدام نما يواحد اطالعات مال يبر حسب دستورات صادره از سو و  نظر داشته ريز مي شود،
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 و مشخصات اشخاص يکارکنان به اسام يدسترس

 بنه کنه خنود ربط يذ کارکنان دسترس در را 14 ماده موضوع اشخاص مشخصات و ياماس مکلفند ها يصراف هيکل ـ15 ماده

م را هنگام انجنام دهند و با درج آن در نرم افزار خود، امکان صدور هشدارهاي الز قرار پردازندمي مشتريان به خدمات ارائه

 معامله با اي  اشخاص فراهم آورند.

 

 بودن اطالعات محرمانه 

 اريختا در تنها را آنها و نموده يتلق را محرمانه 14موضوع ماده و مشخصات اشخاص  يها مکلفند اسام يرافص هيکل و 16 ماده

 .دهننننننننننننننننننننند قننننننننننننننننننننرار ربننننننننننننننننننننط يذ کارکنننننننننننننننننننننان

 در صورت افشا و هرگونه استفاده غير مجاز از اطالعات مذکور با متخلفي  برابر قانون رفتار خواهد شد. 

 

 روز رساني  به

 روزه بن  بنه نسنبت ،14موضوع ماده  اشخاص مشخصات و ياسام دريافت از پس بالفاصله مکلفند ها يصراف هيکل ـ17 ماده

 اختينار در همنواره آن اصنالحات آخنري  همنراه بنه ،اشخاصاي   فهرست که نحوي به نمايند اقدام يقبل فهرست رساني

  کارکنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننان

 . باشد داشته قرار ربط يذ

 

 يمورد يگزارش ده  

به  واحد  مراتب را فورا ،ديننما يماي  دستورالعمل اقدام  14ها مکلفند در هر موردي که بر اساس ماده  يصراف هيکلـ 18 ماده

 گزارش دهند. ياطالعات مال

 

 کارکنان آموزش
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 خنود رکنانکا به را مربوط يها دستورالعمل و آن يياجرا نامه  يي،آ ييپولشو با مبارزه قانون مکلفند ها يصراف هيکل ـ 19 ماده

 .دهند زشآمو

 يمال  يتام و ييپولشو با مبارزه يآموزش يها دردوره خود کارکنان شرکت يبرا الزم باتيترت مکلفند ها يصراف هيکل ـ20ماده 

 .ندينما فراهم را شود يم برگزار ييپولشو با مبارزه يعال يشورا خانه ريدب اي يمرکز بانک توسط که سميترور

بنه  12/10/1390ره در دوازدهمي  جلسه شوراي عالي مبنارزه بنا پولشنويي منورخ تبص 11ماده و  20اي  دستورالعمل در

 تصويب رسيد و از تاريخ ابالغ الزم االجراست.
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نتظار مشتري ا عاليت مورد  لعمل  نحوه تعيين سطح ف عتباري دستورا ا  در موسسات 

 

 هدف 

وم بهم  دجراي موثر قانون مبارزه با پولشويي)مصوب به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامي  مالي تروريسم و در ا

ت /181434نامه اجرائي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصنويب نامنه شنماره مجلس شوراي اسالمي( ، آيي  1386ماه 

مل قانون مبارزه با پولشويي ؛ دستورالع هاي مربوط بهنامهوزيران عضو کارگروه تصويب آيي  14/9/1388ك مورخ  43182

 شود:به شرح زير ابالغ مي« نحوه تعيي  سط  فعاليت مورد انتظار مشتري در موسسات اعتباري » 

 

 تعاريف 

 ر اي  دستورالعمل، اصطالحات و عبارات به کار رفته به شرح زير تعريف مي شود:د -1ماده 

 مهوري اسالمي ايران؛جبانک مرکزي  بانک مرکزي: -1-1

خارجي مسنتقر در جمهنوري اسنالمي اينران(،  ايراني و شعبه و نمايندگي بانک )اعم از بانک وسسه اعتباري: بانکم -1-2

 الحسنه.قرض اعتبار و صندوق موسسه اعتباري غير بانکي، تعاوني

صنعتي و مناطق وينژه اقتصنادي  –تبصره: موسسه اعتباري شامل شعبه و نمايندگي مستقر در مناطق آزاد تجاري 

 ران نيز مي شود.جمهوري اسالمي اي

 مشتري: -1-3

o شخص حقيقي يا حقوقي که در موسسه اعتباري داراي حساب بوده و يا به نفع او يا به نمايندگي از سوي 

 او، حساب بانکي به نام وي افتتاح شود؛

o  هر شخص حقيقي يا حقوقي که طرف مقابل موسسه اعتباري )و يا ذينفع يا ذينفعان( در رابطنه بنا ديگنر

هاي شهرت هاي مختلف به ويژه ريسککي و اعتباري است و از ناحيه وي ممک  است ريسکخدمات بان

 و عملياتي متوجه موسسه اعتباري شود.

ل: شناسايي دقيق مشتري به هنگام ارايه خدمات پايه به شرح مذکور در دستورالعمل چگونگي شناسايي شناسايي کام -1-4

 مشتريان در موسسات اعتباري.
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از و الزمه ارايه ساير خدمات توسط موسسات اعتباري پايه: خدمات بانکي و اعتباري که طبق مقررات، پي  نيخدمات  -1-5

باشد و ارايه آن به مشتري موجب مي شود تا وي براي اخذ خدمات مکرر و متمادي به موسسه اعتباري مراجعه کند. موارد مي

 ذيل از جمله مصاديق اي  نوع خدمات مي باشد:

o  هاي بانکي؛انواع حسابافتتاح 

o اعطاي تسهيالت وعمليات ليزينگ؛ 

o عمليات اعتبارات اسنادي؛ 

o هاي بانکي وظهر نويسي؛صدور انواع ضمانتنامه 

o ها؛خريد دي ، وصول يا تنزيل اسناد تجاري و بانکي )از جمله بروات، چک و سفته( و ظهرنويسي آن 

o اجاره صندوق امانات؛ 

o اخت.صدور انواع کارت دريافت و پرد 

هاي عات مالي: واحدي ملي، متمرکز و مستقل که مسيوليت دريافت، تجزيه وتحليل و ارجاع گزارشواحد اطال   -1-6

نامه اجرايي قنانون مبنارزه بنا آيي  38معامالت مشکوك به مراجع ذي ربط را به عهده دارد)به شرح مذکور در ماده 

 پولشويي(.

 

 

 

 ص حقيقيتعيين سطح فعاليت مورد انتظار اشخا

قيقي متقاضي استفاده از خدمات پايه از مشتريان شناخته شده موسسنه اعتبناري نباشند سنط  حچنانچه شخص  -2ماده 

هاي مربوط و با توجه به اسناد و مدارك زير توسط موسسه اعتباري فعاليت شخص مذکور بر اساس خود اظهاري وي در فرم

 تعيي  مي شود. 

ا از طريق تطبيق اظهارات وي با يک يا چند مورد از اسناد و رصحت اظهارات شخص مذکور  موسسه اعتباري بايد -1تبصره 

 مدارك ذيل )حسب مورد( احراز نمايد:

 آخري  في  تاييد شده حقوق و مزاياي وي در مورد کارکنان دولت و يا تاييديه آخري  فهرست بيمنه ارسنالي بنه 

 هاي معتبر؛بيمه

  اعتباري ديگري که تحت نظارت بانک مرکزي قرار دارد)ممهور به مهنر  صورت گردش حساب شخص در موسسه

 موسسه اعتباري(؛

 آخري  اظهار نامه مالياتي شخص؛ 

  .آخري  اظهار نامه ماليات بر ارزش افزوده 
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هنا واريز حقوق و مزاياي کارکنان آن هاي دولتي و نهادهاي عمومي برايهايي که با معرفي سازمانبدر مورد حسا -2تبصره 

تواند معرفي نامه سازمان يا نهاد مربوط يا حکم کارگزيني وي را به عنوان يکي از مدارك شود، موسسه اعتباري ميافتتاح مي

ها افتتناح هاي خصوصي براي واريز حقوق و مزاياي کارکنان آنهايي که با معرفي شرکتمورد استناد بپذيرد. در مورد حساب

ه بناند معرفي نامه شرکت مذکور را بپذيرد به شرط آن که فرآيند شناسايي آن شرکت قنبال مي شود، موسسه اعتباري مي تو

طور کامل انجام شده باشد. همچني  الزم است معرفي نامه مذکور مشتمل بر مجمنوع حقنوق و مزايناي سناليانه فنرد و ينا 

 ميانگي  حقوق و مزاياي ماهيانه وي و متناسب با فهرست اظهاري به بيمه باشد. 

ه شخص داراي منابع درآمدي ديگري باشد الزم است اسناد و مدارك مربنوط بنه هنر ينک از مننابع در صورتي ک  -3ماده 

 درآمدي خود را به طور جداگانه به موسسه اعتباري ارائه کند.

مانند تنخواه ر صورتي که مشتري حقيقي به منظور انجام امور مالي مرتبط با فعاليت يک شخص حقوقي ) مواردي د  -4ماده 

منل قنرار گردان، کارپردازي و .... ( از حسابي استفاده مي نمايد، بايد از شخص حقوقي مذکور که خود قبال مورد شناسايي کا

. سط  فعاليت مشتري حقيقي مذکور نبايد بي  از سط  فعاليت شخص حقوقي مربنوط ارايه نماي گرفته است، معرفي نامه 

 ارزيابي شود.

را ارائه نکنند، سنط  فعالينت وي در  مشتري اسناد و مدارك مثبته مورد نياز براي تعيي  سط  فعاليت خود چنانچه -5ماده 

 گردد. حداقل ممک  تعيي  مي شود. حداقل سط  فعاليت، در مقاطع زماني مورد نياز توسط بانک مرکزي اعالم مي

گذشته برابر ضوابط اعالمي از سوي بانک مرکزي ه روز آوري سط  فعاليت مشتريان در هر سال نسبت به سال ب -6ماده 

 خواهد بود.

 

 تعيين سطح فعاليت مورد انتظار اشخاص حقوقي

قوقي متقاضي استفاده از خدمات پايه از مشتريان شناخته شده موسسنه اعتبناري نباشند سنط  حچنانچه شخص  -7ماده 

ط موسسه اعتباري توجه به اسناد و مدارك زير توس هاي مربوط و بافعاليت شخص مذکور بر اساس خود اظهاري وي در فرم

 تعيي  مي شود. 

ري بايد صحت اظهارات شخص مذکور را از طريق تطبيق اظهارات وي با يک يا چند مورد از اسنناد و موسسه اعتبا -تبصره  

 مدارك ذيل )حسب مورد( احراز نمايد:

 نوع فعاليت شرکت؛ 

 هاي فروش، هزينه و درآمد در طپي  بيني( رح عملياتي شرکتBusiness Plan؛) 

 هاي مالي حسابرسي شده شخص حقوقي در سال قبل؛صورت 
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  صورت گردش حساب شخص حقوقي در موسسه اعتباري ديگري که تحت نظارت بانک مرکزي قرار دارد)در مورد

 موسسات اعتباري مستقر در ايران(؛

  .آخري  اظهار نامه مالياتي شخص 

را  راکن  حساب يک مشتري متناسب با سط  فعاليت او نبود موسسه اعتباري موظف است مراتبدر صورتي که ت – 8ماده 

 به واحد اطالعات مالي گزارش دهد.

رش ري موظف است نرم افزارهاي رايانه اي خود را به گونه اي طراحي نمايد که امکان شناسايي و گزاموسسه اعتبا - 9ماده 

وابق جم قابل مالحظه وجه نقد بر خالف سحتعيي  شده ) به عنوان مثال نقل و انتقال  هاي نامتناسب با سط  فعاليتتراکن 

 هاي معمول فعاليت مشتري يا گردش غيرمتعارف حساب وي( را داشته باشد. همچني  نرم افزارهاي مزبور بايد ازو رويه

 قابليت به روزرساني سط  فعاليت مشتريان برخوردار باشند.

 ماه پس از ابالغ اي  دستورالعمل، نسبت به تعيي  سط  فعاليت 6تباري موظف است ظرف مدت موسسه اع – 10ماده 

مايد، مشتريان قبلي موسسه اقدام نمايد. چنانچه موسسه اعتباري نتواند طي اي  مدت، سط  فعاليت مشتري را تعيي  ن

 موظف است سط  فعاليت آن را در حداقل ممک  ارزيابي کند.

 

 به تصنويب20/11/1389تبصره در هشتمي  جلسه شوراي عالي مبارزه با پولشويي مورخ   4ماده و  10در اي  دستورالعمل 

              رسيد و از تاريخ ابالغ، الزم االجراست.
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ا پولشويي در روابط كارگزاري و شناسايي بانك لزوم رعايت مقررات مبارزه ب لعمل   ايهاي پوستهدستورا

 

 هدف

نامه اجرايي قانون مبارزه با آيي  32ه با پولشويي و جلوگيري از تامي  مالي تروريسم و نيز در اجراي موثر ماده به منظور مبارز

وزينران عضنو کنارگروه تصنويب  14/9/1388ك منورخ  43182ت /181434پولشويي موضنوع تصنويب نامنه شنماره 

آن و نظنر بنه ضنرورت اتخناذ تندابير احتيناطي الزم در هاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي و اصالحات بعدي نامهآيي 

دستورالعمل لزوم » ها و موسسات اعتباري خارجي؛ برقراري و حفظ روابط کارگزاري توسط موسسات اعتباري ايراني با بانک

 د:بالغ مي شوابه شرح زير « ايهاي پوستهرعايت مقررات مبارزه با پولشويي در روابط کارگزاري و شناسايي بانک

 

 تعاريف

 ر اي  دستورالعمل، اصطالحات و عبارات به کار رفته به شرح زير تعريف مي شود:د - 1ماده 

 بانک مرکزي : بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛ -62-1

 مجلس شوراي اسالمي(؛ 1386قانون: قانون مبارزه با پولشويي)مصوب دوم بهم  ماه  -63-1

ك منورخ  43182ت /181434پولشويي موضوع تصويب نامنه شنماره  ن مبارزه بانامه اجرائي قانونامه: آيي آيي  -64-1

 هاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي و اصالحات بعدي آن؛نامهوزيران عضو کارگروه تصويب آيي  14/9/1388

ها در داخل و خارج از کشور و مناطق آزاد و شعب بانکهاي خارجي هاي ايراني و شعب آنمؤسسات اعتباري: بانک  -65-1

 در ايران )قلمرو اصلي و مناطق آزاد( ؛

مني  روابط کارگزاري: به ارايه خدمات بانکي از سوي يک بانک)بانک کارگزار( به بانک ديگر)بانک متقاضي( اطالق -66-1

 شود.

شود که داراي حضور فيزيکي )بنه معنناي حضنور (: بانک پوسته اي به بانکي اطالق ميShell bankبانک پوسته اي) -67-1

اصلي آن( در قلمروي که در آن مجوز گرفته و به ثبت رسيده است، نبوده ؛ و بنه هنيچ گنروه ارائنه مديريت و بدنه 

اي قرار دارد نيز وابسته نباشد. مديريت و بدنه اصلي اي  قبينل کننده خدمات مالي که تحت نظارت موثر و يکپارچه

ن بنه غينر از ينک يک بانک پوسنته اي ها، در قلمرو قضايي)کشورها و مناطق( ديگري مستقر است. معموالً بانک
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ن تشکيالت ديگري در کشوري که در آن به ثبت رسنيده اسنت، نداشنته و نمايننده آن فقنط نمايندگي ثبت شده 

 آورد.آدرسي را براي انجام امور حقوقي بانک مزبور در آن قلمرو قضايي)کشورها و مناطق( فراهم مي

 دادن حس  شهرت به داليلي از جمله وضنعيت ننامطلوب منالي،دست ريسک شهرت: احتمال بروز زيان در اثر از  -68-1

 دادن اعتماد عمومي.تنزل رتبه اعتباري و يا از دست

حور، مموسسه اعتباري که قصد برقراري روابط کارگزاري با يک بانک خارجي را دارد  بايد بر اساس رويکرد ريسک  – 2ماده 

مذکور اقدام نمايد. موارد زير  از جمله اطالعاتي است که بايند جمنع آوري  بانک به راجع آوري اطالعات کافينسبت به جمع

 شده، مورد بررسي قرار گيرند.

  اطالعات مربوط به مالکيت و مديريت بانک خارجي)شامل ساختار مالکيت و منديريت آن ، سنهامداران، منديران و

 ...(؛

 هاي اصلي فعاليت؛زمينه 

 محل استقرار؛ 

 هاي شناسايي مشنتريان(و عننوان هاي داخلي بانک براي مبارزه با پولشويي)به خصوص رويهو رويهها دستورالعمل

 واحد مسيول مبارزه با پولشويي در آن بانک؛

 هدف از افتتاح حساب مزبور)در صورتي که موسسه اعتباري، بانک کارگزار باشد(؛ 

 واهد کرد )در صورتي کنه موسسنه اعتبناري، هويت هر شخص ثالث ديگري که از خدمات بانک کارگزار استفاده خ

 بانک کارگزار باشد(؛

 وضعيت نظارتي و مقررات بانکي در کشور متبوع بانک خارجي؛ 

  .وضعيت ريسک شهرت و رعايت کامل مقررات مبارزه با پولشويي در بانک خارجي 

ک زاري روابنط کنارگزاري بنا ينک بانن: در صورتي که پي  از ابالغ اي  دستورالعمل، موسسه اعتباري اقدام به برگ1تبصره

 ورد.ها نيز به اجرا درآخارجي نموده باشد الزم است تکاليف مقرر در اي  ماده را در مورد آن

ي روابط : بانک مرکزي نسبت به تهيه و ابالغ پرسشنامه تفصيلي مربوط، اقدامات الزم را به عمل مي آورد. در برقرار2تبصره

 ه مذکور توسط موسسه اعتباري تکميل شده و براي بررسي، به بانک مرکزي ارسال شود. کارگزاري، الزم است پرسشنام

 موسسه اعتباري موظف است در صورتي که با يک بانک خارجي، روابط کارگزاري برقرار مي کند نسنبت بنه اراينه – 3ماده 

هاي الزم را به عمل وريسم مي شود، احتياطخدماتي که منجر به نگهداري يا انتقال وجوه مرتبط با پولشويي يا تامي  مالي تر

 آورد.
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هاي خارجي را دارند بايد نسبت به موارد ذيل، اطمينان موسسات اعتباري که قصد برقراري روابط کارگزاري با بانک – 4ماده 

 حاصل نمايند.

ها وده و آنکشور محل استقرار بانک خارجي داراي قواني  و مقررات مناسب در زمينه مبارزه با پولشويي ب -3

 عملياتي کرده باشد. را به شيوه اي مناسب،

بانک طرف رابطه کارگزاري به مقررات موجود عمل کرده ، سوء شهرت حاکي از نقض مقررات نداشنته و  -4

 نامه نباشد.آيي  32مشمول موضوع ماده 

که موسسنه اعتبناري داراي رابطنه صورتي  هاي پوسته اي ممنوع است. درتبصره: برقراري هرگونه رابطه کارگزاري با بانک

وقت  کارگزاري با بانک پوسته اي باشد و يا در صورت عدم تحقق شرايط مذکور در اي  ماده، موسسه اعتباري بايد در اسرع

 اقدام به قطع رابطه با آن بانک نموده و مراتب را به بانک مرکزي اعالم نمايد.

هاي پوسته اي و کشورها و منناطق پرخطنراز نظنر اطالعاتي از اسامي بانک بانک مرکزي بايد اقدام به ايجاد بانک – 5ماده 

نسبت به استعالم از اين  پايگناه اقندام  پولشويي نمايد. تمامي موسسات اعتباري موظفند قبل از برقراري روابط کارگزاري،

انک خارجي نمي م و شناسايي دقيق بهاي الزنمايند. استعالم از اي  پايگاه، رافع مسيوليت موسسه اعتباري درانجام بررسي

 باشد. 

ها وجود دارد و نيز تمهيدات ن فهرست مناطق پرخطر از نظر پولشويي و مناطقي که امکان ثبت بانک پوسته اي در آن 6ماده 

نظارتي الزم توسط بانک مرکزي اعالم مي شود. موسسه اعتباري موظف است قبل از برقراري روابنط کنارگزاري بنا باننک 

، موسسنه جي، اطمينان يابد بانک مذکور، در  اي  مناطق قرار ندارد. در صورت استقرار بانک مزبور در يکي از اي  مناطقخار

 هاي مالي با آن بانک به عمل آورد.اعتباري بايد ضم  اعالم مراتب به بانک مرکزي، دقت و مراقبت الزم را در انجام تراکن 

 ه گروه اصلي تقسيم مي شوند:تبصره: به طور کلي مناطق جهان به س

 ن مناطق با ريسک زياد: 1

 به عمل آورد. هاي مضاعفي رادر برقراري روابط کارگزاري با اي  مناطق، موسسه اعتباري بايد کنترل

 ن مناطق با ريسک متوسط: 2

 رد.هاي کافي به عمل آودر برقراري روابط کارگزاري با اي  مناطق، موسسه اعتباري بايد کنترل

 ن مناطق با ريسک کم: 3
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 عمال نمايد. اهاي معمول را در برقراري روابط کارگزاري با اي  مناطق، موسسه اعتباري بايد کنترل

 

بنه تصنويب  20/11/1389تبصره در هشتمي  جلسه شوراي عالي مبارزه با پولشويي مورخ  4ماده و  6اي  دستورالعمل در 

 رسيد و از تاريخ ابالغ، الزم االجراست.
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لعمل شناسايي معامالت مشكوک و شيوه گزارش  دهيدستورا

 

 

 هدف

د ج آوردن تمهيدات الزم براي اجراي بنن به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامي  مالي تروريسم و نيز فراهم           

نامنه هاي دوم و سوم آيي فصلمجلس شوراي اسالمي( و  1386قانون مبارزه با پولشويي )مصوب دوم بهم  ماه  7از ماده 

وزينران عضنو  14/9/1388ك منورخ  43182ت /181434اجرايي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامه شنماره 

نامه مذکور مبني بر تهيه آيي  43هاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي و همچني  در اجراي ماده نامهکارگروه تصويب آيي 

به شرح « دستورالعمل شناسايي معامالت مشکوك و شيوه گزارش دهي»ص عمليات و معامالت مشکوك، دستورالعمل تشخي

 زير ابالغ مي شود:

      

 تعاريف

 ر اي  دستورالعمل، اصطالحات و عبارات به کار رفته به شرح زير تعريف مي شود:د -1ماده 

 مهوري اسالمي ايران؛جبانک مرکزي  بانک مرکزي: -1-1

 ؛1386مصوب  ،نون: قانون مبارزه با پولشوييقا -1-2

 ؛1388نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي، مصوبنامه: آيي آيي  -1-3

جمهوري اسنالمي اينران(،  و نمايندگي بانک خارجي مستقر در هاعتباري: بانک )اعم از بانک ايراني و شعب هموسس -1-4

و سناير اشنخاص  پذيرليزينگ، شرکت سنرمايه الحسنه، شرکتندوق قرضاعتباري غيربانکي، تعاوني اعتبار، ص هموسس

 نمايند.گري وجوه اقدام ميحقوقي که به امر واسطه

طق وينژه صننعتي و مننا -مسنتقر در منناطق آزاد تجناري تبصره: موسسه اعتباري شامل شعبه و نماينندگي

 شود.اقتصادي جمهوري اسالمي ايران نيز مي

 رجوع(:مشتري )ارباب  -1-5
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o شخص حقيقي يا حقوقي که در موسسه اعتباري داراي حساب بوده و يا به نفع او يا به نمايندگي از سوي 

 او، حساب بانکي به نام وي افتتاح شود؛

o  هر شخص حقيقي يا حقوقي که طرف مقابل موسسه اعتباري )و يا ذينفع يا ذينفعان( در رابطنه بنا ديگنر

هاي شهرت هاي مختلف به ويژه ريسکناحيه وي ممک  است ريسک خدمات بانکي و اعتباري است و از

 و عملياتي متوجه موسسه اعتباري شود.

و اعتباري: به انواع خدماتي که توسط موسسه اعتباري به مشتري ارايه مني شنود، اطنالق مني گنردد.  خدمات بانکي -1-6

 ن به شرح زيرن تقسيم مي شود.« هخدمات پاي»و « خدمات غير پايه»خدمات بانکي و اعتباري به دو نوع 

ها به مشتري، پي  نياز و الزمه ارايه ساير خدمات بنه وي ايه: به خدماتي اطالق مي شود که ارايه آنخدمات غير پ -1-6-1

ي نيست و يا به ارتباط مشتري با موسسه اعتباري استمرار نمي بخشد. ارايه اي  خدمات به مشتري، فقط مسنتلزم شناسناي

ه توسط موسسه اعتباري و به شرح مذکور در اي  دستورالعمل است. موارد ذيل از جمله مصاديق خندمات غينر پاين اوليه وي

 است:

o حواله وجوه؛ 

o انجام هرگونه دريافت و پرداخت؛ 

o خريد و فروش ارز اعم از نقدي، حواله اي، چک مسافرتي ارزي و موارد مشابه؛ 

o و پرداخت چک. ي)چک رمزدار(هاي بي  بانکهاي بانکي و چکصدور انواع چک 

و اعتباري که طبق مقررات، پي  نياز و الزمنه اراينه سناير خندمات توسنط موسسنه  خدمات بانکي خدمات پايه: -1-6-2

عنه اعتباري مي باشد و ارايه آن به مشتري موجب مي شود تا وي براي اخذ خدمات مکرر و متمادي به موسسه اعتباري مراج

 مصاديق اي  نوع خدمات مي باشد: کند. موارد ذيل از جمله

o هاي بانکي؛افتتاح انواع حساب 

o اعطاي تسهيالت وعمليات ليزينگ؛ 

o عمليات اعتبارات اسنادي؛ 

o هاي بانکي وظهر نويسي؛صدور انواع ضمانتنامه 

o ها؛خريد دي ، وصول يا تنزيل اسناد تجاري و بانکي )از جمله بروات، چک و سفته( و ظهرنويسي آن 

o ق امانات؛اجاره صندو 

o .صدور انواع کارت دريافت و پرداخت 
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ا قنراي  و شنواهد ينمعامالت و عمليات مشکوك: معامالت و عملياتي که اشخاص با در دست داشنت  اطالعنات و  -1-7

 شود.انجام مي و يا تامي  مالي تروريسم منطقي ظ  پيدا کنند که اي  عمليات و معامالت به منظور پولشويي

منال و  ءمنشنا در منورد را يک انسنان متعنارف شواهد منطقي عبارت است از شرايط و مقتضياتي کهن قراي  و  تبصره

  يک شخص)حقيقي، حقوقي(، به شک و ترديد مي اندازد. گذاري يا ساير عملياتسپرده

اي هنلي، متمرکز و مستقل که مسيوليت دريافت، تجزيه وتحلينل و ارجناع گزارشمواحد اطالعات مالي: واحدي  -1-8

نامنه اجرايني قنانون مبنارزه بنا آيي  38معامالت مشکوك به مراجع ذي ربط را به عهده دارد )به شرح مذکور در ماده 

 پولشويي(.

وري گزارش معامالت مشکوك : سامانه اي است مستقر در واحد اطالعات مالي که به منظور جمنع آسامانه جمع  -1-9

هاي هنا از سنازمانبنوط بنه آنو تامي  مالي تروريسم و اطالعنات مر هاي معامالت مشکوك به پولشوييآوري گزارش

 مشمول قانون، طراحي و راه اندازي شده است.

 عالي مبارزه با پولشويي؛ شورا: شوراي -1-10

 خانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي.دبير خانه: دبير -1-11

 

 گزارش دهي

به پولشنويي و تنامي   ت مشکوكصورت مشاهده معامالت و عمليا رموسسه اعتباري موظفند دکارکنان تمامي  -2ماده 

ع شخص يا واحد مسيول مبارزه با پولشويي در موسسه خود اطنالمراتب را بدون اطالع ارباب رجوع، به مالي تروريسم، 

 هد شد.هاي مزبور محرمانه تلقي شده و در صورت اطالع ارباب رجوع، با متخلف برابر مقررات رفتار خوادهند.گزارش

هاي خود را به واحد مبارزه با پولشويي آن موسسنه ربط در موسسه اعتباري وظيفه دارند تا گزارشکارکنان ذي -3ماده 

 ها را به واحد اطالعات مالي ارسال نمايد.آن ارسال کنند تا واحد مزبور،

اعنم از  پولشويي توسنط مشنتري، احد مبارزه با پولشويي موسسه اعتباري موظف است هنگام ظ  به انجامو  -4ماده 

پايه باشد، نسبت به ارسال گزارش به واحد اطالعات مالي اقدام اينکه مشتري متقاضي برخورداري از خدمات پايه يا غير

 نمايد.
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اطالع رساني دبيرخاننه بنه  : فهرست برخي از معيارهاي شناسايي معامالت مشکوك به طور مستمر در  پايگاه1تبصره 

مزبور، آخري  وضنعيت  به روز رساني مي شود. موسسه اعتباري بايد با مراجعه مستمر به پايگاه www.iranaml.irنشاني 

 اي  فهرست را استخراج و مورد بهره برداري قرار دهد.  

: تشخيص متصدي مربوط در موسسه اعتباري مبني بر انجام معامله مشکوك، در درجه نخست اهميت قرار دارد 2تبصره 

 خشي از اي  معيارها را در بر مي گيرد. بهاي مذکور، صرفا ارهاي ارائه شده در پايگاهو معي

ري موظف است براي سطوح مختلف ساختاري خود)شعبه، سرپرستي، و ...(، معيارهاي متناسبي را براي موسسه اعتبا -5ماده 

 ها ابالغ نمايد.تشخيص معامالت مشکوك تدوي  و به آن

ه ارسال آن به واحد اطالعات بموظف  موسسه اعتباريهايي که ش معامالت مشکوك و نيز ساير گزارشگزارارسال  -6ماده 

گنردد و در افشاي اسرار شخصي محسوب نمي ذکور،به واحد م گونه اتهامي به افراد نبوده و اعالم آن، بيانگر هيچاست مالي

 ود.دهندگان نخواهد بنتيجه هيچ اتهامي از اي  بابت متوجه گزارش

با پولشويي در هر موسسه اعتباري موظف است عالوه بر ارسال گزارش معنامالت مشنکوك بنه واحند  واحد مبارزه -7ماده 

هاي هاي معمول(، اقدام به ارسال گزارش معامالت مشکوکي نمايد که از طريق تطبيق اطالعات واحنداطالعات مالي)گزارش

 .مختلف موسسه اعتباري با يکديگر حاصل شده است

ه اعتباري در ارائه گزارشي غير از گزارش معامالت مشکوك، با مورد مشکوکي مواجه شد، الزم است چنانچه موسس -8ماده 

 کوك را نيز تهيه و به مراجع ذي ربط ارائه کند.گزارش معامله مش عالوه بر ارائه گزارش مذکور؛

وري ش معنامالت مشنکوك را از طرينق سنامانه جمنع آواحد مبارزه با پولشويي موسسه اعتباري موظف است گزار -9ماده 

سني گزارش معامالت مشکوك و حداکثر تا پايان همان روز کاري براي واحد اطالعات مالي ارسال نمايد. در صورتي که دستر

 اهبه سامانه مذکور از طرف واحد اطالعات مالي براي موسسه اعتباري فراهم نشده باشد موسسه بايند بنا مراجعنه بنه پايگن

فرم چاپ شده را از طريق پست سفارشي براي  اينترنتي دبيرخانه و اخذ نسخه چاپي گزارش معامالت مشکوك و تکميل آن،

 واحد اطالعات مالي ارسال نمايد.

ها، شخص يا واحد مبارزه با پولشويي در موسسه اعتباري بايد از اختينارات ريع در رسيدگي به گزارشبه منظور تس -10ماده

هنا بنه ها و ارائنه آنهاي الزم و کافي در موسسه اعتباري برخوردار باشد و انجام تحقيقات و گزارش از سوي آنو دسترسي

 مراجع ذي ربط نبايد منوط به تاييد و تصويب مراجع ديگري باشد.
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نسبت  ت مشکوك،موسسه اعتباري موظف است پس از دريافت شناسه کاربري سامانه جمع آوري گزارش معامال  -11ماده 

در صنورت افشنا و  به حفاظت از آن دقت الزم را داشته باشد. بديهي است با توجه به محرمانه بودن اطالعات اي  سنامانه،

 هرگونه استفاده غير مجاز با متخلفي  برابر قانون رفتار مي شود.

خگويي نسبت به پاس شکوك،موسسه اعتباري موظف است با بررسي روزانه سامانه جمع آوري گزارش معامالت م  -12ماده 

ز طرينق ابه استعالمات مندرج در آن حداکثر تا پايان همان روز کاري اقدام و اطالعات مورد نياز را در قالنب تعيني  شنده و 

 سامانه ارسال نمايد. 

 آموزش کارکنان

ي عمومي و براي کارکنان هاآموزش  موسسه اعتباري موظف است براي کليه کارکنان ذي ربط در موسسه اعتباري،  -13ماده 

هناي هاي تخصصي مربوط را طراحي کرده، به اجرا درآورد و سوابق حضنور کارکننان در دورههاي تخصصي نيز آموزشحوزه

 مذکور را در سوابق آموزشي کارکنان ثبت و نگهداري نمايد.

 نگهداري سوابق مشتريان و معامالت

نامنه مندت و طنرز آيي »را طبنق هاي معنامالت مشنکوكگزارشبه  مدارك مربوط موسسه اعتباري مکلف است -14ماده 

« باننک مرکنزي( 15/4/1389منورخ  80223/89ها)موضوع بخشنامه شماره نگاهداري اوراق بازرگاني، اسناد و دفاتر بانک

 حفظ و مراقبت نمايد.

 گستره شمول دستورالعمل

ها و موسسات اعتباري خارجي در کشور، موسسات اعتبناري ي  دستورالعمل براي تمامي شعب و نمايندگي بانکا -15ماده 

ق ويژه اقتصادي و واحدهاي بانکي ايراني )شعب و نمايندگي( در خارج از کشور نيز صنعتي، مناط -واقع در مناطق آزاد تجاري

 الزم االجرا مي باشد.

 

ب به تصوي 20/11/1389پولشويي مورخ  تبصره در هشتمي  جلسه شوراي عالي مبارزه با 4ماده  و  15اي  دستورالعمل در 

 رسيد و از تاريخ ابالغ، الزم االجراست.
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اعتباري ز اشخاص مظنون در موسسات  ا مراقبت  لعمل نحوه   دستورا

 

 هدف

ي آوردن تمهيدات الزم بنراي اجنرا به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامي  مالي تروريسم و نيز فراهم           

ك  43182ت /181434نامه اجرائي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامنه شنماره ليف مقرر در آيي موثر تکا

 10هاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي به خصوص ماده نامهوزيران عضو کارگروه تصويب آيي  14/9/1388مورخ 

 به شرح زير ابالغ مي شود:« نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در موسسات اعتباري»آن، دستورالعمل 

 

 تعاريف

 ر اي  دستورالعمل، اصطالحات و عبارات به کار رفته به شرح زير تعريف مي شود:د -1ماده 

 ؛2/11/1386وع قانون مبارزه با پولشويي مصوب پولشويي: عبارت است از جرم پولشويي موض -1-1

 مهوري اسالمي ايران؛جبانک مرکزي  بانک مرکزي: -1-2

خارجي مستقر در جمهوري اسالمي ايران(،  ايراني و شعبه و نمايندگي بانک )اعم از بانک موسسه اعتباري: بانک -1-3

ليزينگ و ساير اشخاص حقيقي کنه بنه امنر  شرکت الحسنه،قرض اعتبار، صندوق موسسه اعتباري غير بانکي، تعاوني

 کزي قرار دارند.واسطه گري وجوه اقدام مي نمايند و تحت نظارت بانک مر

ي جمهوري اسالمي ايران نيز مني صنعت –مستقر در مناطق آزاد تجاري  تبصره: موسسه اعتباري شامل شعبه و نمايندگي

 شود.

هناي پولشنويي و : کليه اشخاصي که اسامي و مشخصات آنها به جهت ظ  به ارتباط بنا فعاليتاشخاص مظنون -1-4

اعالم  عات مالي تعيي  و از طريق آن واحد و يا بانک مرکزي به موسسه اعتباريتأمي  مالي تروريسم از سوي واحد اطال

 مي شود. 
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مليات مشکوك: معامالت و عملياتي که اشخاص با در دست داشت  اطالعات و يا قنراي  و شنواهد معامالت و ع -1-5

 شود.تروريسم انجام مي منطقي ظ  پيدا کنند که اي  معامالت و عمليات به منظور پولشويي و يا تأمي  مالي

 ي )ارباب رجوع(:مشتر -1-6

o شخص حقيقي يا حقوقي که در موسسه اعتباري داراي حساب بوده و يا به نفع او يا به نماينندگي از 

 سوي او، حساب بانکي به نام وي افتتاح شود؛

o طنه بنا هر شخص حقيقي يا حقوقي که طرف مقابل موسسه اعتباري )و يا ذينفع ينا ذينفعنان( در راب

هاي مختلنف بنه وينژه ديگر خدمات بانکي و اعتباري اسنت و از ناحينه وي ممکن  اسنت ريسنک

 ود.شهاي شهرت و عملياتي متوجه موسسه اعتباري ريسک

هناي مسنتقل، شتري : شناخت و تاييد هويت مشتري با استفاده از منابع اطالعاتي، مستندات و دادهشناسايي م   -1-7

 شود. تقسيم مي« شناسايي کامل»و « شناسايي اوليه»ناسايي مشتري به دو گروه از اقدامات شاملمعتبر و قابل اتکا. ش

يه: تطبيق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط مشتري با مدارك شناسايي و در صورت اقدام توسط شناسايي اول -8 -1

 نماينده يا وکيل، عالوه بر ثبت مشخصات وکيل يا نماينده، ثبت مشخصات اصيل.

 ق مشتري به هنگام ارايه خدمات پايه به شرح مذکور در اي  دستورالعمل.شناسايي کامل: شناسايي دقي -9 -1

 دمات بننانکي و اعتبنناري: بننه انننواع خنندماتي کننه توسننط موسسننه اعتبنناري بننه مشننتري ارايننه خنن -1-10

 .تقسيم مي شود« خدمات پايه»و « خدمات غير پايه»مي شود، اطالق مي گردد. خدمات بانکي و اعتباري به دو گروه 

ها به مشتري، پي  نياز و الزمه ارايه ساير خندمات ايه: به خدماتي اطالق مي شود که ارايه آنخدمات غير پ -1-10-1

لزم به وي نيست و يا به ارتباط مشتري با موسسه اعتباري استمرار نمي بخشد. ارايه اي  خدمات به مشتري، فقط مسنت

ط موسسه اعتباري و به شرح مذکور در اي  دستورالعمل است. منوارد ذينل از جملنه مصناديق شناسايي اوليه وي توس

 خدمات غير پايه است:

o حواله وجوه؛ 

o انجام هرگونه دريافت و پرداخت؛ 

o خريد و فروش ارز اعم از نقدي، حواله اي، چک مسافرتي ارزي و موارد مشابه؛ 

o رمزدار( و پرداخت چک؛ هاي بي  بانکي)چکهاي بانکي و چکصدور انواع چک 
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و اعتباري که طبق مقررات، پني  نيناز و الزمنه اراينه سناير خندمات توسنط  خدمات بانکي خدمات پايه: -1-10-2

موسسات اعتباري مي باشد و ارايه آن به مشتري موجب مي شود تا وي براي اخذ خدمات مکرر و متمادي بنه موسسنه 

ح مشتري، مستلزم شناسايي کامل وي)عالوه بنر شناسنايي اولينه ( بنه شنر اعتباري مراجعه کند. ارايه خدمات پايه به

 مندرج در اي  دستورالعمل است . موارد ذيل از جمله مصاديق اي  نوع خدمات مي باشد:

o هاي بانکي؛افتتاح انواع حساب 

o اعطاي تسهيالت وعمليات ليزينگ؛ 

o عمليات اعتبارات اسنادي؛ 

o ظهر نويسي؛هاي بانکي وصدور انواع ضمانتنامه 

o ها؛خريد دي ، وصول يا تنزيل اسناد تجاري و بانکي )از جمله بروات، چک و سفته( و ظهرنويسي آن 

o اجاره صندوق امانات؛ 

o .صدور انواع کارت دريافت و پرداخت 

 

 نظارت بر عمليات و معامالت اشخاص مظنون  

ا زينر نظنر داشنته، بنر حسنب وسسه اعتباري موظف است عمليات و معامالت اشنخاص مظننون رم - 2ماده 

 د.ها اقدام نمايدر خصوص آن بانک مرکزيدستورات صادره از سوي واحد اطالعات مالي و يا 

 

 دسترسي کارکنان به اسامي و مشخصات اشخاص مظنون

موسسه اعتباري موظف است اسامي و مشخصات اشخاص مظنون را در دسنترس کارکننان ذي ربنط  – 3ماده 

پردازند قرار داده، به آنها در جهنت اجنراي صنحي  اين  دسنتورالعمل مات به مشتريان ميخود که به ارائه خد

 آموزش دهد.
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 محرمانه بودن اطالعات 

هنا را تنهنا در اري موظف است اسامي و مشخصات اشخاص مظنون را محرمانه تلقي نمنوده، آنموسسه اعتب  - 4ماده 

رابر قانون شا و هرگونه استفاده غير مجاز از اطالعات مذکور با متخلفي  باختيار کارکنان ذي ربط قرار دهد. در صورت اف

 رفتار خواهد شد.

 

 بروز رساني 

اري موظف است بالفاصله پس از دريافت اسامي و مشخصات اشخاص مظنون، نسبت بنه بنروز موسسه اعتب  - 5ماده 

ر همراه آخري  اصالحات آن همواره در اختيارساني فهرست قبلي اقدام نمايند به نحوي که فهرست اشخاص مظنون به 

 کارکنان ذي ربط قرار داشته باشد. 

 

  افزارهاتکليف به تطبيق نرم

هاي مربوط به ارائه خدمات خود را به نحوي تنظيم نمايد کنه ري موظف است نرم افزارها و برنامهموسسه اعتبا -6ماده 

زم دستورات واحد اطالعات مالي و بانک مرکزي انجام پذيرد. الارائه کليه خدمات به اشخاص مظنون صرفا در چارچوب 

هاي مورد نياز واحد اطالعنات منالي، است نرم افزارهاي مربوط به نحوي طراحي شود که قابليت تهيه و ارسال گزارش

 توسط واحد مبارزه با پول شويي موسسه اعتباري فراهم شود. 

 

 گزارش دهي موردي

نمايد مراتب را فورا اي  دستورالعمل اقدام مي 2اس ماده وظف است در هر موردي که بر اسموسسه اعتباري م  -7ماده 

ت عدم وجود چنني  واحندي، از طرينق بناالتري  مقنام موسسنه و يا در صور -از طريق واحد مبارزه با پولشويي خود

 احد اطالعات مالي برساند.به اطالع و  -اعتباري
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 گزارش دهي ادواري 

در اجراي اين  دسنتورالعمل  سه اعتباري موظف است هر سه ماه يکبار گزارش جامعي از کليه اقداماتي کهموس -8ماده 

 است، به بانک مرکزي ارسال نمايد. انجام داده 

 

 تبصننره در هشننتمي  جلسننه شننوراي عننالي مبننارزه بننا پولشننويي مننورخ 1منناده و  8اينن  دسننتورالعمل در 

 ريخ ابالغ، الزم االجراست.             به تصويب رسيد و از تا 11/1389/ 20 
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لعمل ايه به دستورا پ رايه خدمات  ا عمال دقت و نظارت ويژه هنگام  اعتباري نحوه ا  اشخاص سياسي خارجي در موسسات 

 

 هدف 

نامه به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامي  مالي تروريسم و نيز در اجراي موثر تکاليف مقرر در آيي  

وزيران عضو  14/9/1388ك مورخ  43182ت /181434ايي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامه شماره اجر

عمال دقت و نحوه ا» آن؛ دستورالعمل  9کارگروه تصويب آئي  نامه هاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي به ويژه ماده 

 شود:به شرح زير ابالغ مي« جي در موسسات اعتباري نظارت ويژه هنگام ارايه خدمات پايه به اشخاص سياسي خار

 

 تعاريف

 در اي  دستورالعمل، اصطالحات و عبارات به کار رفته به شرح زير تعريف مي شود: ـ1ماده 

 بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛ -1-1

هاي خارجي مستقر در جمهوري بانک هاي ايراني و شعب و نمايندگيها )اعم از بانکموسسات اعتباري: بانک -1-2

 الحسنه.هاي قرضهاي اعتبار، صندوقاسالمي ايران(، موسسات اعتباري غيربانکي، تعاوني

هاي مستقر در مناطق آزاد تجاري ن صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي تبصره: موسسات اعتباري فوق شامل شعب و نمايندگي

 جمهوري اسالمي ايران نيز مي شوند.

هن مورخ  40266ت /16173شماره اختصاصي: شماره منحصر به فردي که مطابق تصويب نامه شماره  -1-3

 هيات محترم وزيران، براي هر يک از اشخاص خارجي تعيي  و اختصاص داده مي شود. 29/1/1388

 مجلس شوراي اسالمي(؛ 1386قانون: قانون مبارزه با پولشويي)مصوب دوم بهم  ماه  -1-4

ك مورخ  43182ت /181434نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامه شماره نامه: آيي آيي  -1-5 

 وزيران عضو کارگروه تصويب آيي  نامه هاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي؛ 14/9/1388
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ي کشور متبوعه)گذرنامه( اشخاص حقيقي خارجي: افرادي هستند که تابعيت ايران را ندارند. داراي مدرك شناساي -1-6

ت ويژه رت هويمعتبر بوده و داراي رواديد و يا پروانه اقامت معتبر در ايران مي باشند. در خصوص آوارگان خارجي داراي کا

رجي، گان خااتباع خارجي و يا کارت خروجي مدت دار )آماي ( معتبر صادره از سوي وزارت کشور ج. ا. ا. و در مورد پناهند

 ترچه پناهندگي معتبر صادره از سوي نيروي انتظامي ج. ا. ا. مي باشند.دارندگان دف

 اشخاص سياسي خارجي -1-7

 اشخاص حقيقي خارجي اي که حداقل داراي يکي از شرايط ذيل هستند:

ياسي رسمي در کشور خود بوده و يا به نيابت از کشور خود، داراي سمتي ديپلماتيک در داراي سمت س -1-7-1

 ر هستند.کشورهاي ديگ

مت رسمي در کشور خود، به عنوان يک شخص سياسي حزبي در آن کشور شناخته مي شوند و سبدون داشت   -1-7-2

 در کشور خود يا خارج از آن، به فعاليت سياسي اشتغال دارند.

 المللي يا بي  دولتي داراي سمت رسمي هستند.هاي بي در سازمان -1-7-3

( و يا ديگراشخاص سياسي خارجي 7-1اشخاص سياسي خارجي بند پيشي )بند  اشخاص سياسي خارجي ويژه: -1-8

 اي، مشروط بر آن که داراي حداقل يکي از شرايط ذيل باشند:وابسته به گروه هاي نظامي يا شبه نظامي و يا فرقه

 مورد تعقيب اينترپل باشند. -الف 

 ز نظر مقررات استرداد مجرمي  تحت تعقيب باشند.ا  -ب

 نظر شوراي امنيت سازمان ملل مشمول تحريم باشند. از -پ 

تبصره: مصاديق اشخاص سياسي خارجي و اسامي اشخاص سياسي خارجي ويژه توسط بانک مرکزي به روزرساني شده 

 و به موسسات اعتباري ابالغ مي شود. 

ايه مي شود، اطالق مي گردد. خدمات بانکي و اعتباري: به انواع خدماتي که توسط موسسه اعتباري به مشتري ار - 9 -1

 ن به شرح زيرن تقسيم مي شود.« خدمات پايه»و « خدمات غير پايه»خدمات بانکي و اعتباري به دو نوع 

خدمات غير پايه: به خدماتي اطالق مي شود که ارايه آن ها به مشتري، پي  نياز و الزمه ارايه ساير خدمات  -9-1 -1

نمي بخشد. ارايه اي  خدمات به مشتري، فقط   با موسسه اعتباري استمرار به وي نيست و يا به ارتباط مشتري
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مستلزم شناسايي اوليه وي توسط موسسه اعتباري و به شرح مذکور در اي  دستورالعمل است. موارد ذيل از جمله 

 مصاديق خدمات غير پايه است:

o حواله وجوه؛ 

o انجام هرگونه دريافت و پرداخت؛ 

o ز نقدي، حواله اي، چک مسافرتي ارزي و موارد مشابه؛خريد و فروش ارز اعم ا 

o صدور انواع چک هاي بانکي و چک هاي بي  بانکي)چک رمزدار( و پرداخت چک؛ 

o .خريد و فروش گواهي سپرده)عام و خاص( و ديگر اوراق بهادار 

خدمات توسط موسسه  و اعتباري که طبق مقررات، پي  نياز و الزمه ارايه ساير خدمات بانکي خدمات پايه: -9-2 -1

تباري اعتباري مي باشد و ارايه آن به مشتري موجب مي شود تا وي براي اخذ خدمات مکرر و متمادي به موسسه اع

 مراجعه کند. موارد ذيل از جمله مصاديق اي  نوع خدمات مي باشد:

o افتتاح انواع حساب هاي بانکي؛ 

o اعطاي تسهيالت و عمليات ليزينگ؛ 

o نادي؛عمليات اعتبارات اس 

o صدور انواع ضمانتنامه هاي بانکي و ظهر نويسي؛ 

o ها؛خريد دي ، وصول يا تنزيل اسناد تجاري و بانکي )از جمله بروات، چک و سفته( و ظهرنويسي آن 

o اجاره صندوق امانات؛ 

o  .صدور انواع کارت دريافت و پرداخت 

خدمات بانکي ذيل به اشخاص سياسي خارجي، موسسه اعتباري موظف است هنگام ارائه خدمات پايه به ويژه ـ  2ماده 

 مقررات مذکوردر اي  دستورالعمل را رعايت کند:

 افتتاح، انسداد)تمام يا بخشي از حساب( و بست  حساب سپرده قرض الحسنه جاري؛ -1

افتتاح، انسداد)تمام يا بخشي از حساب( و بست  حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و حساب سپرده  -2

 دار.ذاري مدتگسرمايه

مدير کل حقوقي بي  المللي وزارت امور خارجه، معرفي  23/8/1390مورخ  1496977/644به موجب نامه شماره  -1تبصره 

افراد حقيقي و حقوقي نمايندگي هاي خارجي مقيم جمهوري اسالمي ايران براي انجام عمليات بانکي و دريافت خدمات پايه، 

 اداره کل تشريفات وزارت امور خارجه مي باشد.مستلزم صدور نامه رسمي از سوي 
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دمات پايه به اشخاص سياسي خارجي ويژه ممنوع است. در صورت ارايه خدمات پايه به اي  اشخاص خارايه کليه  -2تبصره

ي رسي هاقبل از ابالغ اي  دستورالعمل، الزم است مراتب به قيد تسريع  به بانک مرکزي اعالم شود تا پس از انجام بر

 عمول، نحوه اقدام به موسسه اعتباري اعالم شود.م

 پايه به ساير اشخاص سياسي خارجي بالمانع است اما مراتب بايد به قيد تسريع به بانک مرکزي ارايه خدمات -3تبصره 

 اعالم شود.

اب، نسدادحسدر صورت انصراف شخص سياسي خارجي از اخذ خدمات پايه و يا توقف ارايه اي  خدمات به وي)مثل ا ـ 3ماده

 تسويه تسهيالت و ...(؛ الزم است مراتب به بانک مرکزي اعالم شود.

 

 الحسنه جاريافتتاح حساب سپرده قرض

افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري براي اشخاص سياسي خارجي، صرفا در چارچوب مفاد دسنتورالعمل  ـ 4ماده 

 صوص، شناسايي کامل آن ها امکان پذير است.چگونگي شناسايي مشتريان خارجي موسسات اعتباري و به خ

براي افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري براي شخص سياسي خارجي، موسسه اعتباري موظف است اي   ـ 5ماده 

موضوع را مورد بررسي قرار دهد که شخص متقاضي، جزو کدام دسنته از اشنخاص سياسني خنارجي منذکور در اين  

 ه:دستورالعمل است. در اي  رابط

 افتتاح حساب جاري براي اشخاص سياسي خارجي ويژه مطلقاً ممنوع است. -5-1

هناي سنازمان يافتنه و اگر کشور موط  اصلي شخص سياسي خارجي جزو کشورهايي  باشد که جرم -5-2

ک مرتبط با پولشويي در آن زياد است افتتاح حساب جاري براي اي  افراد منوط به اخذ اجنازه از  بانن

 .مرکزي است

در صورتي که پس از افتتاح حساب، اشخاص سياسي خارجي صاحب حساب مشمول يکي از دو بنند  -5-3

زي ( (؛ الزم است مراتب به قيد تسريع به بانک مرک2 – 5( و يا )1 – 5پيشي  شوند)يکي از بند هاي )

 د.اعالم شود تا پس از انجام بررسي هاي معمول، نحوه اقدام به موسسه اعتباري اعالم شو
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بانک موظف است به منظور حصول اطمينان از عدم مطابقت مشخصات متقاضي افتتاح حساب با مشخصات افرادي   ـ 6ماده 

باشد )از جمله افرادي که بنا به دستور مرجع قضايي و يا به دليل دارا بودن سابقه ها مجاز نميکه افتتاح حساب جاري براي آن

 هاي الزم را اعمال نمايد.د(، کنترلچک برگشتي در ليست سياه قرار دارن

بيني شده، نسبت به شناسنايي تعنداد پي  پي  از افتتاح حساب جاري، بانک موظف است از طريق ساز و کارهاي ـ 7ماده 

چني  به منظور شناسايي متقاضي اي که هاي جاري متقاضي در تمامي شبکه بانکي، اطالعات الزم را کسب نمايد. همحساب

رود براي افتتاح حساب جاري جديد فاقد صالحيت الزم باشد، باننک بايند هاي جاري متعدد است و احتمال ميابداراي حس

موضنوع  "لني در مؤسسنات اعتبناري رهنمودهايي براي نظام مؤثر کنترل داخ "هاي کنترلي مناسب را در چارچوب فعاليت

 اعمال نمايد. بانک مرکزي طراحي و 31/3/1386مورخ  1172بخشنامه شماره مب/

 

 دارگذاري مدتالحسنه پس انداز و سپرده سرمايهافتتاح حساب سپرده قرض

هنگام افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز و سپرده سرمايه گذاري مدت دار براي اشخاص سياسي خارجي، باننک  ـ 8ماده 

گنونگي شناسنايي مشنتريان خنارجي موظف است نسبت به شناسايي کامل وي ن برابر ضنوابط منذکور در دسنتورالعمل چ

دار؛ اقامنت دائنم الحسنه پس انداز و سپرده سرمايه گذاري مدتموسسات اعتباري ن عمل نمايد. براي افتتاح سپرده قرض

 فرد متقاضي در کشور ايران ضرورت ندارد.

 بستن و مسدودکردن حساب

 شوند:ميهاي مذکور در اي  دستورالعمل بسته در موارد ذيل، حساب ـ 9ماده 

 اضي؛درخواست متق - 1 -9

 رت صدور حکم قضايي توسط محاکم ايراني؛در صو - 2 – 9

 ر صورت صدور حکم قضايي توسط محاکم خارجي پس از تائيد بانک مرکزي؛د - 3 – 9

 ر صورت صدور دستور مراجع بي  المللي پس از تأييد بانک مرکزي.د -4 – 9

( 4 -9( و )3 -9( ، )2 -9وق فقط در صورت وجود شرايط منذکور در  بنندهاي )هاي فتبصره: مسدود کردن موجودي حساب

باشد. موسسه اعتباري موظف است بست  و يا انسداد حساب اشخاص سياسي خارجي را به همنراه گنزارش امکان پذير مي

 کاملي در اي  زمينه؛ به بانک مرکزي گزارش کند.
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 الزامات کلي:

صل ري موظف هستند از رعايت مفاد اي  دستورالعمل در شعب خارج از کشور خود، اطمينان حاکليه مؤسسات اعتبا ـ  10ماده 

 نمايند.

مؤسسات اعتباري موظف هستند کليه خدمات پايه ارايه شده به اشخاص سياسي خارجي را به بانک مرکزي اطنالع  ـ 11ماده

 دهند.

  حساب تورالعمل، مقررات مربوط به نحوه افتتاح، انسداد و بستمؤسسه اعتباري بايد عالوه بر رعايت مفاد اي  دس ـ 12ماده 

 جاري را که ناظر بر کليه اشخاص حقيقي ايراني و خارجي است؛ در مورد اشخاص سياسي خارجي نيز رعايت کند.

ب تصويبه  12/10/1390تبصره در دوازدهمي  جلسه شوراي عالي مبارزه با پولشويي مورخ  6ماده و  12اي  دستورالعمل در

 رسيد و از تاريخ ابالغ، الزم االجراست.
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امه مستندسازي جريان وجوه در كشورآئين  ن
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يراني ا تباع  ا براي كليه  لزام اختصاص شماره ملي و كدپستي  ا  قانون 

  

اي کليوه اتبواع ايرانوي زارتخانه هاي کشور و پست و تلگراف و تلفن موظفن  با رعايت قوانين و مقررات ، برو -1ماده  

 شماره ملي و ک پستي اختصاص دهن .

قيقي و اقوقي ، وزارتخانه ها ، سازمانها ، شرکت ها و مؤسسات دولتي و وابسوته بوه دولوت ، اکليه اشخاص  -2ماده 

 دانشگاهها ، بانکها ، شهرداريها ، نهادهاي انقالب اسالمي و نيروهواي مسول  جمهووري اسوالمي ايوران و شورکتها و

 مؤسساتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفن  از شماره ملي و ک پستي ده رقمي که توسط سوازمان

ربت ااوال کشور و در قال  کارت شناسايي و با همکاري شرکت پست جمهوري اسالمي ايران براي شناسايي اووراد و 

 وت تبعيت نموده و بکار گيرن .اشخاص و محل کار يا سکونت آنها اس  مورد اختصاص خواه  يا

ه در ماده ووق بعنوان سن  شناسايي اتباع ايراني و مشمول کليه ااکام اقوقي و کيفوري مربووط کارت ياد ش  -3ماده 

 است و باي  هميشه همراه صاا  آن باش .

بوت رمکن به سازمان تبصره : دارن ه کارت در صورت تغيير محل سکونت يا کار خود ، باي  مرات  را در اولين ورصت م

 ااوال کشور اطالع ده .

کارت شناسايي اداري يا صنفي يا گواهينامه رانن گي و مشابه آنهوا ، بو ون درج شوماره ملوي و  ص ور هرگونه -4ماده 

 ک پستي ممنوع است

نون صادر اين قاتبصره : کارتهاي شناسائي اداري ، صنفي يا گواهينامه رانن گي و مشابه آنها که قبل از تصوي  و اجراي 

 ش ه ان  تا زماني که شرايط براي تعويض آنها به شکل ج ي  وراهم نگردي ه معتبر خواهن  بود.

ست هزينه هاي اجراي طرح شماره ملي و ک پستي را در بودجه دستگاههاي اجرايي مربوط پيش دولت موظف ا -5ماده 

 بيني نماي .

ماه تهيه و بوه  2رتخانه هاي کشور و پست و تلگراف و تلفن ظرف م ت ائي اين قانون توسط وزاآئين نامه اجر -6ماده 

 تصوي  هيأت وزيران خواه  رسي .

قانون ووق مشتمل بر شش ماده و دو تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هف هم ارديبهشوت مواه يوک هوزار و 

 تائي  شوراي نگهبان رسي ه است.به  24/2/1376سيص  و هفتاد و شش مجلس شوراي اسالمي تصوي  و در تاريخ 
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ا پول شوئي  متن كامل قانون مبارزه ب

 24/11/1386 183497/258شماره

 

 نژادجناب آقاي دکتر محمود احمدي

 رياست محترم جمهوري اسالمي ايران

 

( قانون اساسي 123در اجراء اصل يکصد و بيست و سوم ) 6/7/1381مورخ  32156/27149عطف به نامه شماره

ري اسالمي ايران قانون مبارزه با پولشويي که با عنوان اليحه مبارزه با جرم پولشويي به مجلس شوراي اسالمي جمهو

پيوست و تاييد شوراي محترم نگهبان، به 2/11/1386شنبه مورختقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه

 گردد.ابالغ مي

 

 دعادلرئيس مجلس شوراي اسالمي ـ غالمعلي حدا

 

 7/12/1386 192788شماره

 

 وزارت امور اقتصادي و دارايي

 

شنبه مورخ دوم بهم  ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و ش  مجلس قانون مبارزه با پولشويي که در جلسه علني روز سه

 183497/258تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره به 17/11/1386شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

 گردد.مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابالغ مي 24/11/1386مورخ 

 قانون مبارزه با پولشوئي:

 

( قانون تجارت است، مگر آن که براساس مفاد اي  2ن اصل بر صحت و اصالت معامالت تجاري موضوع ماده )1ماده

اموال و دارايي اگر توام با ادعاي مالکيت شود، دال بر ملکيت قانون خالف آن به اثبات برسد. استيالي اشخاص بر 

 است.

 ن جرم پولشويي عبارت است از:2ماده

هاي غيرقانوني با علم به اي  که به طور مستقيم يا الف ن تحصيل، تملک، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت

 غيرمستقيم در نتيجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

ن تبديل، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان کردن منشا غيرقانوني آن با علم به اي  که به طور مستقيم يا ب 

نحوي که وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتکاب آن جرم غيرمستقيم ناشي از ارتکاب جرم بوده يا کمک به مرتکب به

 نگردد.

جايي يا مالکيت عوايدي که به اقعي، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابهکردن ماهيت وج ن اخفاء يا پنهان يا کتمان
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 طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد.

ن عوايد حاصل از جرم به معناي هر نوع مالي است که به طور مستقيم يا غيرمستقيم از فعاليتهاي مجرمانه به 3ماده

 دست آمده باشد.

آوري، پردازش و تحليل اخبار، اسناد و مدارك، اطالعات ربط در امر جمعکردن دستگاههاي ذير هماهنگن به منظو4ماده

و گزارشهاي واصله، تهيه سيستمهاي اطالعاتي هوشمند، شناسايي معامالت مشکوك و به منظور مقابله با جرم 

قتصادي و دارايي و با عضويت وزراء پولشويي شوراي عالي مبارزه با پولشويي به رياست و مسووليت وزير امور ا

 گردد:بازرگاني، اطالعات، کشور و رئيس بانک مرکزي با وظايف ذيل تشکيل مي

اي بندي فني وتخصصي آنها در مواردي که قرينهآوري و کسب اخبار و اطالعات مرتبط و تجزيه و تحليل و طبقهن جمع1

 بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.

 وزيران.هاي الزم درخصوص اجراء قانون به هياتنامهآئي  ن تهيه و پيشنهاد2

 ربط و پيگيري اجراء کامل قانون در کشور.کردن دستگاههاي ذين هماهنگ3

ن ارزيابي گزارشهاي دريافتي و ارسال به قوه قضائيه در مواردي که به احتمال قوي صحت دارد و يا محتمل آن از 4

 اهميت برخوردار است.

 (.11جارب و اطالعات با سازمانهاي مشابه در ساير کشورها در چهارچوب مفاد ماده )ن تبادل ت 5

 عالي در وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.ن دبيرخانه شوراي1تبصره

وزيران خواهد ن ساختار و تشکيالت اجرائي شورا متناسب با وظايف قانوني آن با پيشنهاد شورا به تصويب هيات2تبصره

 .رسيد

وزيران براي تمامي اشخاص حقيقي و الذکر پس از تصويب هياتهاي اجرائي شوراي فوقنامهن کليه آئي 3تبصره

االجراء خواهد بود. متخلف از اي  امر به تشخيص مراجع اداري و قضائي حسب مورد به دو تا پنج ربط الزمحقوقي ذي

 سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد.

ها، ليه اشخاص حقوقي از جمله بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران، بانکها، موسسات مالي و اعتباري، بيمهن ک 5ماده

هاي مصوب نامهالحسنه، بنيادها و موسسات خيريه و شهرداريها مکلفند آئي بيمه مرکزي، صندوقهاي قرض

 وزيران در اجراء اي  قانون را به مورد اجراء گذارند.هيات

اتر اسناد رسمي، وکالي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان ن دف 6ماده

کند، حسب درخواست شوراي عالي وزيران مصوب ميقانوني مکلفند اطالعات مورد نياز در اجراء اي  قانون را که هيات

 مبارزه با پولشويي، ارائه نمايند.

( برحسب نوع فعاليت و ساختار سازماني 6و  5ي مشمول اي  قانون )موضوع مواد ن اشخاص، نهادها و دستگاهها7ماده

 خود مکلف به رعايت موارد زير هستند:

الف ن احراز هويت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماينده يا وکيل، احراز سمت و هويت نماينده و وکيل و اصيل در 

 اي بر تخلف وجود دارد.مواردي که قرينه

 باشد.ه ن تصويب اي  قانون ناقض مواردي که در ساير قواني  و مقررات احراز هويت الزامي شده است، نميتبصر

ب ن ارائه اطالعات، گزارشها، اسناد و مدارك مربوط به موضوع اي  قانون به شوراي عالي مبارزه با پولشويي در 

 وزيران.نامه مصوب هياتچهارچوب آئي 

 کند.عالي مبارزه با پولشويي تعيي  ميصالحي که شورايليات مشکوك به مرجع ذيج ن گزارش معامالت و عم
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نامه د ن نگهداري سوابق مربوط به شناسايي ارباب رجوع، سوابق حسابها، عمليات و معامالت به مدتي که در آئي 

 شود.اجرائي تعيي  مي

هاي اجرائي نامهمنظور رعايت مفاد اي  قانون و آئي  هن ن تدوي  معيارهاي کنترل داخلي و آموزش مديران و کارکنان به

 آن.

ن اطالعات و اسناد گردآوري شده در اجراء اي  قانون، صرفاً در جهت اهداف تعيي  شده در قانون مبارزه با  8ماده

ا ديگري به پولشويي و جرائم منشا آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشاء اطالعات يا استفاده از آن به نفع خود ي

طور مستقيم يا غيرمستقيم توسط ماموران دولتي يا ساير اشخاص مقرر در اي  قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات 

 ، محکوم خواهد شد.29/11/1353مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 

رآمد و عوايد حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل )و ن مرتکبي  جرم پولشويي عالوه بر استرداد د9ماده

شوند که بايد به چهارم عوايد حاصل از جرم محکوم مياگر موجود نباشد، مثل يا قيمت آن( به جزاي نقدي به ميزان يک

 حساب درآمد عمومي نزد بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران واريز گردد.

 ل به اموال ديگري تبديل يا تغييريافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.ن چنانچه عوايد حاص1تبصره

ن صدور و اجراء حکم ضبط دارايي و منافع حاصل از آن در صورتي است که متهم به لحاظ جرم منشا، مشمول 2تبصره

 اي  حکم قرار نگرفته باشد.

مجازاتهاي مقرر مربوط به جرم ارتکابي، به  ن مرتکبي  جرم منشا، در صورت ارتکاب جرم پولشويي، عالوه بر3تبصره

 بيني شده در اي  قانون نيز محکوم خواهندشد.مجازاتهاي پي 

ن کليه اموري که در اجراء اي  قانون نياز به اقدام يا مجوز قضائي دارد بايد طبق مقررات انجام پذيرد. قوه 10ماده

 قضائيه موظف است طبق مقررات همکاري نمايد.

امر رسيدگي به جرم پولشويي و ي از دادگاههاي عمومي در تهران و در صورت نياز در مراکز استانها بهن شعب11ماده

 باشد.يابد. اختصاصي بودن شعبه مانع رسيدگي به ساير جرائم نميجرائم مرتبط اختصاص مي

ي و اطالعاتي در امر ن در مواردي که بي  دولت جمهوري اسالمي ايران و ساير کشورها قانون معاضدت قضاي12ماده

 مبارزه با پولشويي تصويب شده باشد، همکاري طبق شرايط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.

شنبه مورخ دوم بهم  ماه يکهزارو سيصد و قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز سه

 به تاييد شوراي نگهبان رسيد. 17/11/1386هشتاد و ش  مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

 

 رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ غالمعلي حدادعادل
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امه آيين ا مبارزه قانون اجرايي ن  پولشويي ب

 

H فصل اول ـ تعاريف   

گردند:نامه اصطالحات و عبارات به کار رفته به شرح زیر تعریف میدر این آیینـ 1ماده  

ـ 1386لشویی ـ مصوب الف ـ قانون: قانون مبارزه با پو  

ب ـ ارباب رجوع: مشتری و یا هر شخص اعم از اصیل، وکیل یا نماینده قانونی که برای برخورداری از 

خدمات، انجام معامله، نقل و انتقال وجوه و اموال گران قیمت )نظیر طال، جواهرات، عتیقه و آثار هنری 

نماید.ن مراجعه میمشمول قانوگرانبها و غیره( به اشخاص حقیقی و حقوقی..  

ج ـ شناسایی اولیه: تطبیق و ثبت مشخصات اظهارشده توسط ارباب رجوع با مدارک شناسایی و درصورت 

 اقدام توسط نماینده یا وکیل عالوه بر ثبت مشخصات وکیل یا نماینده، ثبت مشخصات اصیل.

به شرح مذکور در بندهای )د( و  د ـ شناسایی کامل: شناسایی دقیق ارباب رجوع به هنگام ارایه خدمات پایه

نامه.( این آیین3)هـ( ماده )  

هـ ـ مؤسسات اعتباری: بانکها )اعم از بانکهای ایرانی و شعب و نمایندگی بانکهای خارجی مستقر در 

الحسنه، شرکت جمهوری اسالمی ایران(، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونیهای اعتبار، صندوقهای قرض

گری وجوه اقدام ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به امر واسطهپذیر، صرافیسرمایه لیزینگ، شرکتهای

نمایند.می  

و ـ معامالت و عملیات مشکوک: معامالت و عملیاتی که اشخاص با در دست داشتن اطالعات و یا قراین و 

شود.میشواهد منطقی ظن پیدا کنند که این عملیات و معامالت به منظور پولشویی انجام   

 

قراین و شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی که یک انسان متعارف را وادار به تحقیق تبصره ـ 

نماید. برخی از این عملیات و معامالت گذاری یا سایر عملیات مربوط میدرخصوص منشأ مال و سپرده

 مشکوک عبارتند از: 

ع که بیش از سطح فعالیت موردانتظار وی باشد.ـ معامالت و عملیات مالی مربوط به ارباب رجو1  

ای صورت ـ کشف جعل، اظهار کذب و یا گزارش خالف واقع از سوی ارباب رجوع قبل یا بعد از آنکه معامله2

 گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.

یا ـ معامالتی که به هر ترتیب مشخص شود ذینفع واقعی حداقل یکی از متعاملین ظاهری آن شخص 3

اند.اشخاص دیگری بوده  

ـ معامالت تجاری بیش از سقف مقرر که با موضوع فعالیت ارباب رجوع و اهداف تجاری شناخته شده از 4

 وی مغایر باشد.
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ـ معامالتی که اقامتگاه قانونی طرف معامله در مناطق پرخطر )از نظر پولشویی( واقع شده باشد. 5  

ب رجوع، قبل یا حین معامله از انجام آن انصراف داده و یا بعد از ـ معامالت بیش از سقف مقرر که اربا 6

 انجام معامله بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

ـ معامالتی که طبق عرف کاری اشخاص مشمول، پیچیده، غیرمعمول و بدون اهداف اقتصادی واضح 7

باشد.می  

 

( ریال وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و 150.000.000) ز ـ سقف مقرر: مبلغ یکصد و پنجاه میلیون

کاالی گرانبها هیئت وزیران در صورت نیاز، سقف مذکور را با توجه به شرایط اقتصادی کشور تعدیل 

 خواهدنمود.

ح ـ وجه نقد: هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چکهایی که نقل و انتقال آنها مستندنشده و غیرقابل 

شد، از قبیل چکهای عادی در وجه حامل و سایر چکهایی که دارنده آن غیرذینفع اولیه باشد ردیابی با

نویس شده توسط اشخاص ثالث، انواع چک پول و چک مسافرتی و ایران چک و موارد )ازقبیل چکهای پشت

 مشابه(.

بانک مرکزی  ( قانون از جمله6( و )5ط ـ اشخاص مشمول: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد )

ها، بیمه مرکزی، جمهوری اسالمی ایران، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، بورس اوراق بهادار، بیمه

الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها و همچنین دفاتر اسناد رسمی، وکالی صندوقهای قرض

ن قانونی.دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسا  

ی ـ مشاغل غیرمالی: اشخاصی که معامالت زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در 

فروشندگان مسکن یا خودرو، طالفروشان، فروشندگان خودرو و فرشهای معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش

قیمت.قیمت و فروشندگان عتیقه و محصوالت فرهنگی گرانگران  

نیاز و الزمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول ات پایه: خدماتی که طبق مقررات، پیشک ـ خدم

باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می

اقتصادی، کنند، نظیر افتتاح هر نوع حساب در بانکها، اخذ کد معامالتی در بورس اوراق بهادار، اخذ کد می

 اخذ کارت بازرگانی و جواز کسب.

نامه شماره ل ـ شناسه ملی اشخاص حقوقی: شماره منحصر به فردی که براساس تصویب

یابد.به تمامی اشخاص حقوقی اختصاص می 1388/1/29هـ مورخ 39271ت/16169  

نامه شماره م ـ شماره فراگیر اشخاص خارجی: شماره منحصر به فردی که مطابق تصویب

به تمامی اتباع خارجی مرتبط با جمهوری اسالمی ایران توسط  1388/1/29هـ مورخ 40266ت/16173

یابد.پایگاه ملی اطالعات اتباع خارجی اختصاص می  

 ن ـ شورا: شورای عالی مبارزه با پولشویی.

(.37س ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی به شرح مذکور در ماده )  

احد اطالعات مالی: واحدی متمرکز و مستقل که مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل و ارجاع گزارشهای ع ـ و
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(.38ربط را به عهده دارد به شرح مذکور در ماده )معامالت مشکوک به مراجع ذی  

 

 فصل دوم ـ شناسايي ارباب رجوع

امی خدمات و انجام عملیات پولی ها و شرکت بورس موظفند هنگام ارائه تممؤسسات اعتباری، بیمه ـ2ماده

و مالی حتی کمتر از سقف مقرر ازجمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، 

نامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی ارائه تسهیالت، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانت

هد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تع

ماده « ب» و « الف» اسنادی، خرید و فروش سهام نسبت به شناسایی اولیه ارباب رجوع )به شرح بندهای 

(( اقدام نموده و اطالعات آن را در سیستمهای اطالعاتی خود ثبت نمایند.3)  

هری کمتر از سقـف مقرر نـیازی به شناسایی ندارد.پـرداخت قبـوض دولتی و خدمات ش تبصره ـ  

 

تمامی اشخاص مشمول مکلف به شناسایی اولیه ارباب رجوع هنگام انجام هرگونه معامله، عملیات و ـ 3ماده

باشند:ارائه خدمات بیش از سقف مقرر و یا هنگام وجود ظن به انجام پولشویی، به شرح زیر می  

یالف ـ شناسایی اولیه شخص حقیق  

ـ شناسایی اولیه شخص حقیقی براساس شماره ملی و کدپستی محل سکونت و تطابق آن با اصل کارت 1

پذیرد.ملی در حد متعارف صورت می  

در صورت ارتباط بر خط اشخاص مشمول با سازمان ثبت احوال کشور و تطبیق از آن طریق، اخذ  تبصره ـ

باشد.ه معتبر بالمانع میشناسنامه عکسدار یا گواهینامه رانندگی یا گذرنام  

 

ـ درخصوص اتباع خارجی، گذرنامه معتبر کشور متبوع که دارای مجوز ورود و اقامت باشد یا کارت هویت و 2

گردد.یا برگ آمایش اتباع خارجی معتبر، مدارک شناسایی محسوب می  

اره ملی و کدپستی برای نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماجرای تمامی تکالیف مذکور در آیینتبصره ـ 

 کلیه اتباع ایرانی همچنان الزامی است.

 

 ب ـ شناسایی اولیه شخص حقوقی

ـ شناسایی اولیه شخص حقوقی براساس شناسه ملی و کدپستی اقامتگاه قانونی شخص حقوقی و تطبیق 1

اشخاص حقوقی(  نامه الزام استفاده از شناسه ملیآن با اصل یا تصویر مصدق کارت شناسه )مذکور در آیین

گیرد.صورت می  

ـ درخصوص شخص حقوقی خارجی، شناسایی با اخذ مدارک مجوز فعالیت معتبر در ایران و شماره 2

 اختصاصی اتباع خارجی مأخوذه از پایگاه ملی اطالعات اتباع خارجی صورت خواهدگرفت.

رر در مورد اشخاص ـ شناسایی اولیه شخص حقیقی معرفی شده از سوی شخص حقوقی برابر ضوابط مق3

 حقیقی صورت خواهدپذیرفت.
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ـ متصدیان شناسایی اولیه ارباب رجوع موظفند در مواردی که نسبت به اصالت مدارک شناسایی ارائه شده 4

توسط ارباب رجوع ابهام داشته باشند، از طریق تحقیق از سایر نظامها و پایگاههای اطالعاتی و یا استعالم از 

مطلع نسبت به رفع ابهام و شناسایی اقدام نمایند. به هر حال، ارائه خدمت تا رفع ابهام ربط قانونی مراجع ذی

گردد.متوقف می  

 

 ج ـ شناسایی اولیه در موارد غیربانکی

دار ارائه خدمات مربوط به صندوق امانات و صندوق پستی در کشور هستند، به ـ تمامی اشخاصی که عهده1

باشند.ایی ارباب رجوع میهنگام ارائه خدمت موظف به شناس  

ـ تمامی اشخاصی که در زمینه قبول یا جابجایی امانات و ارائه خدمات پستی به ارباب رجوع فعالیت دارند، 2

های پستی از سوی ارباب رجوع بیش از سقف مقرر اعالم موظفند در مواردی که ارزش امانات و محموله

مایند.گردد، نسبت به شناسایی ارباب رجوع اقدام نمی  

ـ تمامی اصنافی که به تشخیص شورا در معرض استفاده پولشویان قرار دارند، موظفند در تمامی معامالت 3

بیش از سقف مقرر نسبت به شناسایی اولیه مشتریان اقدام و آن را ثبت نمایند. این عده همچنین موظف به 

 درج شماره منحصر به فرد اشخاص در فاکتور فروش هستند.

 

ایی کامل اشخاص حقیقید ـ شناس  

اشخاص مشمول موظفند به هنگام ارائه خدمات پایه )به ویژه در زمان افتتاح حساب بانکی( عالوه بر 

شناسایی اولیه )مذکور در بند الف این ماده( نسبت به شناسایی کامل ارباب رجوع و تخمین سطح فعالیت 

 مورد انتظار وی به شرح زیر اقدام نمایند:

نامه معتبر با امضای حداقل یک نفر از مشتریان شناخته شده یا اشخاص مورد اعتماد یا ـ اخذ معرفی1

نامه از یکی از مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، سازمانهای معرفی

ای رسمی.دولتی و یا نهادها و کانونهای حرفه  

ق ارتباط با اشخاص مشمول و استعالم از اشخاص مذکور به ـ اخذ اطالعات از ارباب رجوع در مورد سواب2

 منظور تعیین صحت اطالعات ارائه شده از سوی ارباب رجوع.

ـ اخذ جواز کسب معتبر به ویژه در مورد مشاغل غیرمالی که بیشتر در معرض پولشویی قرار دارند از قبیل 3

مالک و خودرو.طالفروشان، فروشندگان اشیای گرانقیمت، بنگاههای معامالت ا  

ـ اخذ گواهی اشتغال به کار از اشخاص حقیقی دارای جواز کسب و یا از اشخاص حقوقی دارای شناسه 4

 ملی.

ـ اخذ اطالعات در مورد نوع و میزان فعالیت ارباب رجوع جهت تعیین سطح گردش موردانتظار ارباب  5

 رجوع در حوزه فعالیت خود.

 

 هـ ـ شناسایی کامل اشخاص حقوقی.
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ـ اخذ اطالعات راجع به نوع، ماهیت و میزان فعالیت ارباب رجوع به منظور تخمین سطح فعالیت 1

 موردانتظار.

کنندگان منابع مالی نامه، سهامداران عمده، نوع فعالیت، تأمینـ اخذ اطالعات درخصوص اساسنامه، شرکت2

نان.شخص حقوقی، مؤسسان، مدیران، بازرسان، حسابرسان و نشانی اقامتگاه آ  

بندی ربط )از قبیل شرکتهای سنجش اعتبار، رتبهبندی شرکت از مراجع ذیـ اخذ اطالعات مربوط به رتبه3

ای(.جمهور و یا سایر مراجع حرفهریزی و نظارت راهبردی رییسمعاونت برنامه  

تأیید بندی شرکت، شخص مشمول باید رأساً از طریق بررسی صورتهای مالی در صورت عدم رتبهتبصره ـ 

شده توسط یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی نسبت به تعیین سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع 

اقدام نماید و در صورت عدم الزام شخص حقوقی به انتخاب یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی آخرین 

گیرد.صورتهای مالی معتبر شرکت مستقیماً مورد بررسی قرار می  

هد از مدیران و صاحبان امضاء مبنی بر اینکه آخرین مدارک و اطالعات مربوط به شخص حقوقی ـ اخذ تع4

اند و متعهد گردند هر نوع تغییر در موارد مذکور را بالفاصله اطالع دهند.را ارائه داده  

 نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع در اشخاص مشمول مطابق دستورالعملی است تبصره ـ

 که به پیشنهاد شخص مشمول به تصویب شورا خواهد رسید.

 

ربط ( باید حسب مورد از پایگاههای اطالعاتی ذی3مدارک یادشده در بندهای )د( و )هـ( ماده ) ـ 4ماده

استعالم و نسبت به صحت اسناد و اطالعات ارائه شده )از جمله شماره ملی، شناسه ملی و غیره( اطمینان 

م کننده باید زمان اخذ تأییدیه از پایگاههای مذکور را به همراه مشخصات خود در اسناد حاصل گردد. استعال

 یادشده گواهی نماید.

 

چنانچه ارباب رجوع مدارک شناسایی مذکور در مواد فوق را ارائه ننماید و یا ظن به انجام ـ  5ماده 

ص مشمول باید از ارائه خدمت به وی فعالیتهای پـولشویی یا سایر جرایم مرتبـط وجود داشته باشد، اشخا

 خودداری و مراتب را به واحد اطالعات مالی گزارش نمایند.

توانند در دستورالعملهای داخلی خود مدارک دیگری را که اطالعات مذکور اشخاص مشمول می تبصره ـ

ت مطمئن تأمین )به ویژه اطالعات مورد نیاز در تعیین سطح مورد انتظار فعالیت ارباب رجوع( را به صور

توانند در دستورالعملهای داخلی، میزان شناسایی را با نماید مورد قبول قرار دهند. اشخاص مشمول می

رعایت اطمینان به تأمین اطالعات مورد نیاز، با توجه به نوع و ماهیت و سطح فعالیت مورد انتظار ارباب 

 رجوع تنظیم نمایند.

 

الکترونیکی و بدون شناسایی کامل ارباب رجوع و انجام هرگونه تراکنش ارائه خدمات پایه به صورت  ـ 6ماده

نام و ارائه تسهیالت مربوط ممنوع است.مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی یا بی  
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اشخاص مشمول، به هنگام ارائه خدمات پایه به مشاغل غیرمالی باید ضمن دریافت مدارک مذکور ـ  7ماده

دات الزم درخصوص اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی را از آنان اخذ در بندهای )د( و )هـ(، تعه

نمایند. در صورت خودداری مشاغل غیرمالی از ارائه این تعهد و یا خودداری از عمل به تعهدات، اشخاص 

 مشمول باید از ارائه خدمات به وی خودداری نمایند.

 

امل مجدد مشتریان مؤسسات مالی، در مورد اشخاص مشمول موظف به انجام شناسایی ک ـ 8ماده 

باشند.شود، نمیمؤسساتی که به تشخیص دبیرخانه در آنها مقررات مبارزه با پولشویی رعایت می  

 

اشخاص مشمول موظفند هنگام افتتاح و انسداد حساب افراد سیاسی خارجی دقت و نظارت ویژه به ـ 9ماده

 عمل آورند.

 

در هنگام ارائه خدمات نسبت به مراقبت مداوم و نظارت بیشتر بر اشخاص مشمول موظفند  ـ10ماده

گردد، اقدام نمایند.اشخاصی که از طریق واحد اطالعات مالی به آنها اعالم می  

 

اشخاص مشمول به هنگام ارائه خدمات پایه به ارباب رجوع آنان را متعهد نمایند که: ـ11ماده  

نامه مشخص گردیده است، ارائه و مقررات را که در این آیین الف ـ اطالعات مورد درخواست اشخاص مشمول

 مربوط به مبارزه با پولشویی را رعایت نمایند.

ب ـ اجازه استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی را ندهند و در صورت اقدام بالفاصله موضوع را به 

گی( به شرط درج مشخصات نماینده یا شخص مشمول اطالع دهند. موارد قانونی )از قبیل وکالت یا نمایند

باشد.وکیل و شناسایی اولیه و ثبت مشخصات وی شامل این بند نمی  

ـ تعهدات فوق باید صریح و دقیق به ارباب رجوع توضیح داده شود. در صورت عدم قبول ارباب رجوع تبصره 

 و یا عدم توجه ارباب رجوع به تعهدات خود، ارائه خدمات به وی متوقف گردد.

 

های مورد استفاده، محل مناسب برای درج یکی از اشخاص مشمول موظفند در تمامی فرم ـ12ماده

های شناسایی معتبر )حسب مورد شماره ملی، شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه( و کدپستی را شماره

بینی نمایند و این مشخصات به طور کامل و دقیق دریافت و تطبیق داده شود.پیش  

 

های اطالعاتی که عملیات پولی و افزارها، بانکها و سیستماشخاص مشمول موظفند در تمامی نرم ـ13ماده

های معتبر )حسب مورد شماره ملی، شناسه شود، محل الزم برای درج یکی از شمارهمالی در آنها ثبت می

های مذکور ستجو براساس شمارهبینی نموده و امکان جملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه( و کدپستی را پیش

افزارها را فراهم نمایند.در نرم  
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های اشخاص مشمول موظفند مشخصات درج شده اشخاص و اماکن ثبت شده در سیستم ـ14ماده

ربط ارسال و صحت آن را کنترل و آخرین تغییرات را اطالعاتی خود را هر شش ماه یک بار به مراجع ذی

هرگونه مغایرت قطعی و غیرقابل رفع موارد باید به واحد اطالعات مالی  دریافت نمایند. در صورت کشف

 گزارش گردد.

 

نامه در مورد مشتریان قبلی که از اشخاص مشمول موظفند ظرف شش ماه پس از ابالغ این آیین ـ15ماده 

فوق را عملی  دهند، تکالیفقبل خدمات پایه را دریافت نموده و بر مبنای آن هنوز به فعالیت خود ادامه می

 سازند.

آن دسته از مشتریان قبلی که در مرحله تطبیق، مشخصات آنها دارای مغایرت بوده است، موظفند  ـ1تبصره

ظرف سه ماه نسبت به رفع مغایرت اقدام نمایند. چنانچه مغایرت مذکور رفع نگردد، واحدهای مبارزه با 

ات مالی ارسال نمایند.پولشویی در هر دستگاه موظفند موارد را به واحد اطالع  

آنها در سال مطابق دستورالعمل مربوط که به آن دسته از مشتریان قبلی که متوسط فعالیت ـ2تبصره

 تصویب شورا خواهد رسید، کم اهمیت باشد، از شمول این ماده مستثنی هستند.

 

مدارکی را که شورا نامه، اشخاص مشمول موظفند آن دسته از اسناد و از زمان ابالغ این آیین ـ16ماده

سازد، به صورت پستی به آدرس ارباب رجوع ارسال نمایند. از تاریخ مذکور، اشخاص مشمول مشخص می

باید در مورد محل سکونت اشخاص حقیقی، کدپستی درج شده در کارت ملی و در مورد اشخاص حقوقی 

ارک، مبنای عمل قرار دهند.کدپستی اقامتگاه قانونی درج شده در کارت شناسه ملی را برای ارسال مد  

 

اشخاص مشمول ارائه دهنده خدمات پایه موظفند به طور مداوم و مخصوصاً در موارد زیر اطالعات  ـ17ماده

 مربوط به شناسایی کامل مشتری را به روز نمایند:

رات الف ـ در زمانی که براساس شواهد و قراین احتمال آن وجود داشته باشد که وضعیت ارباب رجوع تغیی

ای پیدا نموده است.عمده  

رجوع در جریان عملیات ب ـ در صورتی که شخص مشمول براساس شواهد و قراین احتمال دهد ارباب

 پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم قرار گرفته است.

 

 فصل سوم ـ ساختار مورد نياز و نحوه گزارش دهي

های صنفی مشاغل غیرمالی، مکلفند واحدی را هاشخاص مشمول قانون و نیز هیئت مدیره اتحادی ـ 18ماده

با توجه به وسعت و گستردگی سازمانی خود به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی به دبیرخانه معرفی نمایند. 

تواند در صورت لزوم، براساس مسئول واحد باید از مدیران اشخاص مشمول انتخاب شود. دبیرخانه می

د مذکور را بررسی نماید.اهمیت واحد، صالحیت اعضای واح  

ای تمامی اشخاص مشمول مکلفند متناسب با گستره تشکیالت خود، ترتیبات الزم را به گونه ـ1تبصره
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 اتخاذ نمایند که اطمینان الزم برای اجرای قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی حاصل گردد.

عالوه بر صالحیت تخصصی با استعالم از مراجـع دبیرخانه در زمان تأیید صالحیت افراد باید ـ 2تبصره

ربط نسبت به تعیین صالحیت امنیـتی و عمـومی آنان نیز اقدام نماید.ذی  

 

باشد:( به شرح زیر می18وظایف افراد یا واحدهای مسؤول موضوع ماده )ـ 19ماده  

ربط.نان دستگاه ذیبندی و اعالم نظر در مورد گزارشهای ارسالی کارکالف ـ بررسی، تحقیق، اولویت  

ب ـ ارسال فوری گزارشهای مذکور در قالب فرمهای مشخص شده به واحد اطالعات مالی بدون اطالع ارباب 

 رجوع.

تبصره ـ ظرف زمانی مربوط به فوریت مذکور در این ماده با توجه به وضعیت اشخاص مشمول طی 

ورت این زمان از چهار روزکاری بیشتر نخواهد گردد. در هر صدستورالعملهای جداگانه از سوی شورا ابالغ می

 بود.

کنند به منظور شناسایی معامالت مشکوک.ج ـ نظارت بر فعالیت مشتریانی که از خدمات پایه استفاده می  

افزارهای الزم به منظور تسهیل در دسترسی سریع به اطالعات مورد نیاز در اجرای قانون و د ـ تهیه نرم

سیستمی معامالت مشکوک. مقررات و نیز شناسایی  

آوری و هـ ـ طراحی ساز و کار الزم جهت نظارت و کنترل فرآیندهای مبارزه با پولشویی )فرآیندهای جمع

 تحلیل اطالعات، استخدام نیروها، آموزش و غیره( و ارزیابی و ممیزی میزان اجرای آن در دستگاه مربوط.

عات مالی و سایر مراجع که در امر مبارزه با تروریسم و ـ تأمین اطالعات تکمیلی مورد نیاز واحد اطال

باشند.ذیصالح می  

های الزم درخصوص اجرای قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی پس از موافقت ز ـ صدور بخشنامه

 دبیرخانه.

 ح ـ بازرسی و نظارت از واحدهای تحت امر به منظور اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقررات.

 ط ـ تهیه آمارهای مربوط به اقدامات دستگاه مربوط در مبارزه با پولشویی و نتایج آن.

ربط با هماهنگی واحد ( قانون به مراجع ذی4( ماده )3ی ـ ارسال پرونده اشخاص مذکور در تبصره )

 اطالعات مالی.

مربوط به پولشویی و ک ـ نگهداری سوابق و گزارشهای مکاتبات مربوط به دستگاه متبوع درخصوص موارد 

 تأمین مالی تروریسم.

 ل ـ تهـیه برنامه ساالنه اجرای قـانون در شخص مشمول و کنترل ماهانه میزان اجرای آن.

 

دستگاههای مسئول نظارت بر اشخاص مشمول )از قبیل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، ـ 20ماده

اق بهادار، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران، سازمان بورس و اور

های صنفی و سازمان اوقاف و امور خیریه( موظفند در بازرسیهای معمول خود اسناد و امالک کشور، اتحادیه

رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را مدنظر قرار داده و نسبت به رعایت و یا عدم 
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نمایند.رعایت آن اعالم نظر   

 

( را بررسی و به 20دبیرخانه موظف است هر شش ماه یک بار عملکرد دستگاههای مذکور در ماده )ـ 21ماده

 شورا گزارش نماید.

 

کنندگان خدمات پایه را در رابطه با اشخاص مشمول موظفند فهرست خالصه اطالعات دریافت ـ22ماده

عات مالی در پایان هر ماه به نحوی که واحد مذکور موضوع مبارزه با پولشویی در صورت اعالم واحد اطال

سازد در اختیار آن واحد قرار دهند.مشخص می  

خالصه اطالعات یادشده باید شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی و تاریخ ارائه خدمات پایه در تبصره ـ 

در مورد اتباع بیگانه،  مورد اشخاص حقیقی و در مورد اشخاص حقوقی نام و شناسه ملی یا کد اقتصادی و

شماره فراگیر اتباع خارجی باشد. سایر موارد مورد نیاز پس از تصویب شورا به اشخاص مشمول اعالم خواهد 

 شد.

 

های مسئول مبارزه با پولشویی باید به منظور تسریع در رسیدگی به گزارشها، فرد یا کارگروهـ 23ماده

محدوده هر یک از اشخاص مشمول، برای انجام وظایف خود اختیارات و دسترسیهای الزم و کافی را در 

ربط توسط آنان نباید منوط به تأیید و تصویب مراجع داشته باشند و انجام تحقیقات و گزارش به مراجع ذی

 دیگری باشد.

 

به منظور تسریع در دسترسی به اطالعات الزم، در صورت درخواست واحد اطالعات مالی از  ـ24ماده

ل، یکی از اعضای کارگروه مبارزه با پولشویی شخص مشمول، با اختیار دسترسی به تمام اشخاص مشمو

اطالعات شخص مشمول، در واحد اطالعات مالی مستقر خواهد شد تا نیازهای اولیه واحد اطالعات مالی را 

 تأمین نماید. فرد یادشده به هیچ عنوان به اطالعات واحد اطالعات مالی دسترسی نخواهد داشت.

 

 فصل چهارم ـ گزارشهاي الزامي

تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند در صورت مشاهده معامالت و عملیات  ـ 25ماده

(( مراتب را بدون اطالع ارباب رجوع، به واحدهای مسئول مبارزه با 1ماده )« و» مشکوک )موضوع بند 

واحد، باالترین مقام شخص مشمول، مسئول  پولشویی در هر دستگاه اطالع دهند. در صورت عدم وجود این

دریافت گزارشها و انجام اقدامات مقتضی خواهد بود. در صورت اطالع ارباب رجوع، با متخلف مطابق مقررات 

 رفتار خواهد شد.

 

کـارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند تمامی معامالت بیش از سقف مقرر را که ارباب  ـ26ماده

نماید، ثبت و همراه با توضیحات ارباب رجوع به واحدهای ورت نقدی پرداخت میرجوع وجه آن را به ص
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مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه و در صورت عدم وجود این واحد، به باالترین مقام شخص مشمول 

اطالع دهند. واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه و یا باالترین مقام شخص مشمول )در 

رت عدم وجود واحد( موظفند خالصه فرمهای مذکور را در پایان هر هفته به نحوی که واحد اطالعات صو

سازد ارسال و اصل آن را به نحو کامالً حفاظت شده، نگهداری نمایند.مالی مشخص می  

ده دهندگان وجه نقد بیش از سقف مقرر موظفند توضیحات مورد نیاز مذکور در فرم ابالغ شارائهـ 1تبصره

 را به اشخاص مشمول ارائه نمایند.

در صورت نقل و انتقال وجه نقد بیش از سقف مقرر با استفاده از روشهای غیربانکی مانند پست. ـ 2تبصره

کارکنان اشخاص مشمول موظف به ارائه گزارش به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر شخص 

ارشها باید به باالترین مقام شخص مشمول جهت انجام مشمول هستند. در صورت عدم وجود این واحد، گز

 اقدامات مقتضی ارسال گردد.

فرمها، میزان و نحوه اخذ اطالعات از ارباب رجوع، نحوه و میزان اطالعات اولیه ارسالی به واحد ـ 3تبصره

اهد بود ای خونامهاطالعات مالی و نحوه نگهداری و دسترسی به اطالعات در هر شخص مشمول مطابق آیین

 که به تصویب شورا خواهد رسید.

 

گزارش معامالت مشکوک و نیز سایر گزارشهایی که اشخاص مشمول موظف به ارسال آن هستند، ـ 27ماده

گونه اتهامی به افراد نبوده و اعالم آن به واحد اطالعات مالی افشای اسرار شخصی محسوب بیانگر هیچ

نامه نخواهد بود.دهندگان مجری این آیینبابت متوجه گزارش گردد و در نتیجه هیچ اتهامی از ایننمی  

 

 فصل پنجم ـ امور مربوط به مبادالت ارزي

خرید و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج کشور و ـ 28ماده

مجاز است و در غیر این صورت  های مجاز با رعایت قوانین و مقرراتبالعکس، تنها در سیستم بانکی و صرافی

خرید و فروش ارز غیرمجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کاال و ارز 

ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام است.1374ـ مصوب   

 

ـ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است اطالعات تفصیلی مربوط به خرید و فروش و نقل 29ماده

های مجاز را در پایان هر روز بانک اطالعاتی که به همین منظور تهیه انتقال ارز در سیستم بانکی و صرافیو 

 خواهد شد، ثبت نموده و امکان دسترسی و جستجوی واحدهای اطالعات مالی را در آن فراهم نماید.

 

( به بانک 28ات ماده )تمامی اشخاص مشمول به ویژه بانکها و صرافیها موظف به ارسال اطالعـ 30ماده

باشند. عدم ارسال اطالعات، ارسال ناقص و نادرست اطالعات، خردکردن مرکزی جمهوری اسالمی ایران می

 معامالت به مبالغ کمتر از سقف مقرر ممنوع بوده و با متخلف یا متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
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یر و اقدامات الزم از رعایت مقررات مبارزه با پولشویی تمامی اشخاص مشمول موظفند با اتخاذ تداب ـ31ماده

 در شعب و نمایندگیهای خارج از کشور خود اطمینان حاصل نمایند.

 

گردد، اشخاص مشمول موظفند در معامالت خود با کشورها و مناطقی که از سوی شورا اعالم می ـ32ماده

 مراقبت الزم را به عمل آورند.

 

و اطالعات فصل ششم ـ نگهداري سوابق  

تمامی اشخاص مشمول مکلفند مدارک مربوط به سوابق معامالت و عملیات مالی )اعم از فعال و  ـ33ماده

غیرفعال( و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات پایه را به صورت فیزیکی و 

عملیات نگهداری کنند. هیئت تسویه اشخاص  یا سایر روشهای قانونی، حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان

 حقوقی مشمول، در صورت انحالل نیز موظف به نگهداری اسناد تا پنج سال پس از رویداد مالی هستند.

ای ضبط و نگهداری شود که در صورت درخواست ـ سوابق و مدارک موضوع این ماده باید به گونه1تبصره

( قابل 19، اطالعات آن اسناد در ظرف زمانی مذکور در ماده )ربطواحد اطالعات مالی و سایر مراجع ذی

ربط، دسترسی باشد. ارائه اصل اسناد و مدارک، در صورت درخواست واحد اطالعات مالی و سایر مراجع ذی

 باید حداکثر ظرف یک ماه صورت پذیرد. مسئولیت جستجو و ارائه اسناد با شخص مشمول است.

ابلیت بازسازی معامالت را در صورت نیاز ایجاد نماید.ـ اسناد مذکور باید ق2تبصره  

این ماده ناقض سایر مقرراتی که نگهداری اسناد را بیش از مدت یادشده الزامی ساخته است،  ـ3تبصره

 نیست.

 

ای سامان دهند که تمامی اشخاص مشمول موظفند سیستمهای اداری و مالی خود را به گونهـ 34ماده

ی یک شخص، مرتبط و قابل شناسایی و بررسی باشد.هاها و پروندهحساب  

 

 فصل هفتم ـ آموزش

های تمامی اشخاص مشمول موظفند با همکاری دبیرخانه ترتیبات الزم جهت برقراری دورهـ 35ماده

ها باید در جهت آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان زیرمجموعه خود را فراهم نمایند. این دوره

نامه و دستورالعملهای مربوط، نحوه عملکرد پولشویان و به ویژه آخرین شگردهای آیین آشنایی با قانون،

پولشویان در استفاده از خدمات اشخاص مشمول و چگونگی محو منشأ مجرمانه وجوه باشد. طی نمودن 

ربط الزامی است و سوابق های یادشده برای ادامه خدمات کارکنان اشخاص مشمول در مشاغل ذیدوره

های مذکور باید در پرونده پرسنلی درج گردد.رهدو  

 

های مسئول مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول موظفند با هماهنگی دبیرخانه نسبت کارگروه ـ36ماده

رسانی به ارباب رجوع در مورد مزایای اجرای قانون برای مردم و تکالیف به توجیه و آموزش عمومی و اطالع
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ن باره به نحو مناسب اقدام و گزارش آن را به دبیرخانه ارسال نمایند.عمومی ارباب رجوع در ای  

 

 فصل هشتم ـ ساير موارد

دار وظایف زیر خواهد بود:شود و عهدهدبیرخانه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل میـ 37ماده  

ـ انجام امور اداری مربوط به تشکیل جلسات شورا، ابالغ و پیگیری مصوبات1  

المللی و تشریح اقدامات کشور در مبارزه با پولشوییور فعال در مجامع بینـ حض2  

ای، اتفاقی و موردی( از ـ پیگیری اجرا و اخذ گزارش عملکرد اشخاص مشمول، نظارت و بازرسی )دوره3

ها و دستورالعملهای مصوب در حوزه مسئولیت نامهمنظور اطمینان از اجرای آییناشخاص مشمول به

شمول و مشاغل غیرمالی مشمول و تهیه گزارش اجرای قانون و مقررات مربوط هر شش ماه یک اشخاص م

 بار و ارسال به شورا.

بندی ساالنه اشخاص مشمول در مورد میزان رعایت مقررات مربوط به پولشویی و در صورت تصویب ـ رتبه4

 شورا، اعالم عمومی آن.

، تبلیغات، پشتیبانی از دیدارگاه الکترونیک دبیرخانه و توجیه ـ پاسخگویی به مراجع ذیصالح، اعالم مواضع 5

 عمومی مردم با هماهنگی مراجع مسئول.

های آموزشی در داخل و خارج کشور و تدوین و انتشار جزوات آموزشی.ـ هماهنگی درتشکیل دوره 6  

ص مشمول.ربط توسط مجریان و اشخاهای ذینامهریزی ساالنه اجرای قانون و آیینـ برنامه7  

ربط که در راستای انجام وظایف خود در ـ حمایت مادی و معنوی از اشخاص مشمول و کارکنان ذی 8

 اجرای مقررات مبارزه با پولشویی مورد شکایت و تعرض ارباب رجوع قرار گیرند.

ربط از طریق مراجع قانونی.ها و دستورالعملهای ذینامهـ به روزرسانی آیین9  

نظر در مورد دستورالعملهای پیشنهادی اشخاص مشمول.های الزم و اعالمنامهیس آییننوـ تهیه پیش10  

ها نامهـ اعالم راهها و فرآیندهای جدید پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور و پیشنهاد اصالح آیین11

 و دستورالعملها در صورت نیاز.

 

زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل  واحد اطالعات مالی به منظور انجام اقداماتـ 38ماده

گردد:می  

آوری و اخذ اطالعات معامالت مشکوکـ جمع1  

ـ ارزیابی، بررسی و تحلیل اطالعات گزارشها و معامالت مشکوک2  

بندی اطالعات در سیستمهای مکانیزهـ درج و طبقه3  

ی تروریسم به اشـخاص مشمول جهت ـ اعـالم مشخـصات اشخاص دارای سابقه پولـشویی و یا تأمیـن مال4

ربط.مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری، در صورت درخواست مراجع ذی  

ـ تأمین اطالعات تحلیل شده مورد نیاز مراجع قضایی، ضابطان و دستگاههای مسئول مبارزه با تروریسم  5

ربط.در کشور در صورت درخواست مراجع ذی  
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صورت گرفته در جریان مبارزه با پولشویی.ـ تهیه آمارهای الزم از اقدامات  6  

افزارها و سیستمهای اطالعاتی مورد نیاز.ـ تهیه نرم7  

آوری شده.ـ تأمین امنیت اطالعات جمع8  

المللی طبق مقررات.ـ تبادل اطالعات با سازمانها و نهادهای بین9  

المللی.آوری و اخذ تجارب بینـ جمع10  

ال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است به دستگاه ـ ارسال گزارشهایی که به احتم11

 قضایی.

ـ پیگیری گزارشهای ارسالی در مراجع قضایی.12  

نویس برنامه ساالنه واحد اطالعات مالی جهت تصویب شورا.ـ تهیه پیش13  

ـ پاسخ به استعالم اشخاص مشمول در اسرع وقت.14  

مسئوالن واحدهای مبارزه با پولشویی پیشنهادی از سوی مدیران ـ اعالم نظر در مورد صالحیت تخصصی 15

 اشخاص مشمول.

 

نصب و عزل دبیر با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، تصویب شورا و حکم وزیر امور اقتصادی  ـ39ماده

رداخت. و دارایی صورت خواهد گرفت. واحد اطالعات مالی زیر نظر دبیر به انجام وظایف محول شده خواهد پ

تمامی پستهای دبیرخانه، واحد اطالعات مالی و واحدهای زیرمجموعه، مشاغل حساس محسوب شده و تابع 

 مقررات مربوط خواهند بود.

 

جمهور موظف است به پیشنهاد شورا ظرف سه ماه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس ـ40ماده

واحدهای مورد نیاز را با مالحظه تأمین نیروی انسانی  ساختار سازمانی و شرح وظایف دبیرخانه و سایر

مجرب جهت اجرای کامل قانون و افزایش حداقل در تشکیالت اداری ابالغ نماید. تمامی دستگاههای اجرایی 

 موظفند نسبت به تأمین نیروهای متخصص و مجرب با وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری داشته باشند.

 

واند کارگروه خاصی را تعیین نماید تا بر حسن اجرای وظایف و تکالیف محول شده به تشورا میـ 41ماده

 دبیرخانه و واحد اطالعات مالی نظارتی داشته و گزارش بازرسیهای خود را به شورا ارائه نمایند.

 

عات وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول تأمین امکانات الزم و پشتیبانی مورد نیاز واحد اطالـ 42ماده

 مالی و دبیرخانه خواهد بود.

 

نامه نسبت به تهیه تمامی اشخاص مشمول موظفند ظرف سه ماه پس از ابالغ این آیین ـ43ماده

نامه و به ویژه دستورالعمل تشخیص عملیات و نویس دستورالعملهای الزم برای اجرای قانون و این آیینپیش

یند. دستورالعملهای مذکور و تغییرات احتمالی آنها در معامالت مشکوک اقدام و به دبیرخانه ارسال نما
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آینده، پس از تصویب در شورا باید ظرف سه ماه به تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول ابالغ و 

 آموزشهای الزم به آنها داده شود.

های حادیهدر مورد مشاغل غیرمالی، وزارت بازرگانی با همکاری اتاقهای بازرگانی و تعاون و ات تبصره ـ

 صنفی به درخواست شورا اقدام خواهند نمود.

 

، پرداخت وجه نقد بیش از سقف مقرر در هر روز، توسط نامهیک ماه پس از ابالغ این آیین ـ44ماده

اشخاص مشمول )به ویژه مؤسسات اعتباری(، به ارباب رجوع ممنوع است. بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

و کار الزم را جهت تسهیل امور فراهم سازد. ایران موظف است تدابیر و ساز  

 

تمامی اشخاص مشمول مکلفند هنگام صدور مجوز یا تمدید مجوزهای قبلی برای مشاغل غیرمالی ـ 45ماده

های مبارزه با پولشویی و نامهدر بخشهای مختلف، از متقاضیان تعهدات الزم را برای اجرای قانون و آیین

کند، ر پرونده آنها بایگانی نمایند. درج این تعهد در مواردی که شورا اعالم میتأمین مالی تروریسم اخذ و د

تواند در اساسنامه اشخاص حقوقی نیز الزامی شود.می  

 

نامه را تصویب در صورت ضرورت، شورا ضوابط و دستورالعملهای الزم برای حسن اجرای این آیین ـ46ماده

ربط ابالغ خواهد نمود.شخاص و صنوف ذیو از طریق دبیرخانه به مبادی، مراجع و ا  

 

تمامی اشخاص مشمول موظفند اطالعات مورد درخواست واحد اطالعات مالی در موضوع مبارزه با  ـ47ماده

 پولشویی را به نحوی که آن واحد تعیین کند جهت انجام وظایف محول شده تأمین نمایند.

 

ن و احراز صحت اسناد و اطالعات ارائه شده از به منظور سهولت دسترسی به اطالعات مشتریا ـ48ماده

اندازی سامانه اطالعات مشتریان سوی افراد، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است نسبت به راه

 مشتمل بر اطالعات زیر اقدام نماید:

 الف ـ اطالعات ثبتی و صورتهای مالی مشتریان )حقوقی و حقیقی(.

تسهیالت ارائه شده به آنان و موارد سررسید و معوق شده )موضوع ب ـ اطالعات شماره حسابها و 

 دستورالعمل تنظیم فرمهای اعطای تسهیالت و تعهدات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران(.

 ج ـ اطالعات چکهای برگشتی.

 دـ اطالعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی مشتریان.

استی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی آنها در سیستم ثبت های واخوهـ ـ اطالعات محکومیتها و سفته

 شده است.

 وـ اطالعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان.
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ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است بودجه مورد نیاز اجرای این معاونت برنامهـ 49ماده

ز محل اعتبارات مقرر در قانون بودجه ( ریال ا10.000.000.000میلیارد )نامه را در سال اول تا سقف دهآیین

 تأمین و در سالهای بعد به میزان مورد نیاز در الیحه بودجه کل کشور منظور نماید.

  است.به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده 1388/9/11نامه در تاریخ این تصویب

 معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي


